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*** 
  إسرائيليون ينتقدون استقالة نتنياهو واستطالع يبقي التأييد لـ فك االرتباط 

شارون مع نتنياهو لترسـيخ موقفـه        تسابق :القدس المحتلة  آمال شحادة     9/8/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
 ثم على رئاسة الحكومة، وأكـد       السياسي واالنطالق نحو التنافس المتوقع بين االثنين على رئاسة حزب الليكود          

وعقـد   .مقربون من شارون أن االنسحاب من قطاع غزة سيجري في موعده بغض النظر عن استقالة نتنياهو               
شارون امس، عدة جلسات مع قياديي الليكود في محاولة إلظهار الوحدة في صفوف حزبه وعزل نتنياهو، وفي                 

ظل تسريب معلومات عن نية وزيرين إضافيين االستقالة مـن          الوقت نفسه لمنع االنهيار المتوقع لحكومته في        
ويخشى شارون أن يتسلم نتنياهو قيادة المتمردين ضـده داخـل           . الحكومة احتجاجا على تنفيذ خطة االنسحاب     

الحزب وبالتالي قيادة معسكر واسع يؤدي إلى فشله في العودة إلى رئاسة الحزب فـي االنتخابـات الداخليـة                   
باح أمس بدأ شارون جولة محادثات مع وزراء حزبه في الحكومة، حيـث يخـشى  خـضوع                  فمنذ ص  .المقبلة

الوزراء لفنات، كاتس، هنغبي ونفيه، الذين يعارضون خطة االنسحاب لتهديدات المتمردين بمعاقبتهم في مركز              
عارضـو  ووصف م . حزب الليكود ما يدفعهم إلى  االنسحاب من الحكومة قبل الشروع بتنفيذ خطة  االنسحاب              

شارون هذه اللقاءات ب التمثيلية، التي يحاول من خاللها شارون إظهار الوحدة داخل حزبه، في وقت تتسع فيه                  
وقالت مصادر من الليكود إن     . حلقة المعارضين والمتمردين لسياسته وخطته لالنسحاب من غزة وشمال الضفة         

والتقـى   .ف عزل نتنياهو داخل الحزب    شارون يجري مشاورات مع وزراء الحزب بشكل بروتوكولي فقط بهد         
شارون بيريز، بعدما خرجت أصوات من العمل تدعو إلى فك االئتالف الحكومي مع الليكود في اليوم التـالي                  

وطالب بيريز بأن تجري    . من تنفيذ خطة االنسحاب، ما يعني اضطرار شارون إلى اللجوء النتخابات برلمانية           
نية قبل طرحه على الحكومة وهدد حزبه بالتصويت ضد المشروع اذا لم            الحكومة تعديالت على مشروع الميزا    

وفي ظل التطورات السياسية، التي قد تعقب استقالة نتنيـاهو، تقـدر أوسـاط              . يتجاوب شارون مع هذا الطلب    
فيذ سياسية تقديم موعد االنتخابات إلى أواخر العام الحالي او مطلع العام المقبل، مؤكدة أن شارون سينجح في تن                 

خطة االنسحاب في الوقت الذي حدد لها حيث تلقى حكومته دعما كامال للخطة اال ان اليوم الذي يلي التنفيذ قد                    
وما ال شك فيه أن خطة االنسحاب ستحسم فـي مـصير            . يحسم في مستقبل الحكومة، كما اكدت هذه المصادر       

ياهو جانبا، امـا فـشل الخطـة، وهـذا          شارون ونتنياهو، فنجاحها سيعطي الدعم الكبير لشارون وسيقذف بنتن        
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االحتمال ضئيل، فسيجعل نتنياهو مرشحا بديال لشارون والمنافس األقوى لرئاسة الحكومة فـي ظـل ضـعف                 
  .حزب العمل وأحزاب اليسار والمركز

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن االستقالة لن يكون لها أثر في الصعيد االقتصادي ألن خلف نتانياهو اولمـرت                  
  .ابع بشكل أساسي االستراتيجية نفسها مع اعطاء اهمية اكبر للشق االجتماعيسيت

اوساط شارون شنت حملة على نتنياهو معتبرة انه دفن آماله في أن يكـون               الى أن  9/8/2005السفير  أشارت  
ه في  ونقلت يديعوت أحرونوت عن احد المقربين من شارون قوله نتنياهو دفن أمس االول آمال             . رئيسا للوزراء 

. أن يكون رئيسا للوزراء في أي يوم من األيام، هذا فقدان للوعي، بيبي سيدفع ثمنا لقاء خطوته المتسرعة هذه                  
نتنياهو هرب من السفينة وأصبح     . أضاف في غضون يومين سينسى الجميع نتنياهو، فقد أطلق النار على ساقه           

ونقلت يديعوت  . ط وفي االقتصاد على حد سواء     زعيم اليمين المتطرف، الخطة ستستمر من دونه في فك االرتبا         
عن وزراء في الليكود قولهم إن نتنياهو أخذ المراهنة األكثر اهمية في حياته السياسية معتبرين أن هذا الرهان                  

من جهته، قال المتحدث باسم شارون      . قد يأتي به إلى األماكن التي يريدها ولكن قد يلقي به إلى قارعة الطريق             
فك االرتباط سيبدأ كما هو مقرر بعد أسبوع بالضبط مـن           . عة االسرائيلية عدنا إلى عملنا المعتاد     شاريف لالذا 

وقـال شـاريف ان     . وشددت اوساط شارون على انه ال ينوي التخلي عن منصبه في المستقبل القريب            . اليوم
ن جديد مرشح الليكود  وسيكون شارون م   2006االنتخابات العامة ستجرى في الموعد المقرر في تشرين الثاني          

 في المئـة ممـن شـملهم        55واظهر استطالع للرأي نشرته يديعوت احرونوت ان        . لمنصب رئيس الوزراء  
 في المئة انهم يعتقـدون ان       47وقال  .  في المئة  39االستطالع اعربوا عن دعمهم لخطة الفصل بينما عارضها         

 في المئـة فقـط انهـم        29شارون، فيما اوضح    استقالة نتنياهو تمت السباب سياسية لمحاولة تقويض زعامة         
 في المئة انهم يفضلون ان يكون       47وفي استطالع اخر لمعاريف، قال      . يعتقدون انه تصرف عن قناعة سياسية     

ومن بين الناخبين االعضاء في الحزب، ايد       .  في المئة انهم يفضلون نتنياهو     28شارون زعيما لليكود بينما قال      
في المقابل، قال احد المقربين من نتنياهو       .  في المئة  34ا لم يحظ نتنياهو سوى بتاييد        في المئة شارون بينم    51

. لالذاعة العامة ان االخير ليس ضد االنسحاب من حيث المبدا لكنه ضد الرحيل من جانب واحد من دون مقابل                  
  . نه سيلحق بنا دائمااضاف ربما يكون علينا االنسحاب من غزة لكن ال ينبغي علينا ان نهرب امام االرهاب ال

 أبرز المعلقين، ناحوم برنياع،     هكتب ما   9/8/2005الحياة   أوردت   الناصرة أسعد تلحمي  ونقالً عن مراسلها في     
في يديعوت أحرونوت أن االستقالة لن تؤخر  شرطي اسرائيلي يمنع يمينياً متطرفاً من دخول مجمـع غـوش                   

 في مسألة االنسحاب من القطاع، وأن معركة نتانياهو من          ولن تقدم . قطيف االستيطاني جنوب قطاع غزة امس     
وأضـاف  . اآلن ستدور في حلبة مركز حزب ليكود وليس في محاور الطرق المؤدية الى مستوطنات القطـاع               

الكاتب انه الى جانب الحجج السياسية واألمنية التي لجأ اليها نتانياهو هناك الحجة األهم ربما، الحزبية، مشيراً                 
عالن شارون نيته ترشيح نفسه لزعامة ليكود في االنتخابات المقبلة سرعت من قرار نتانياهو الرافض               الى أن إ  

أن يبقى في ظل شارون ويريد أن يضع نفسه الى يمين شارون الجديد، وهذا ما أكدته هآرتس في افتتاحيتهـا،                    
وأضافت ان استقالته تمنح    . لمتشددلتضيف ان نتانياهو نصب نفسه زعيماً للمعسكر القومي المتطرف والمتدين ا          

وحملـت  . معسكر المشاغبين الذين يهددون باجهاض االنسحاب وعدم احترام قرارات الكنيست، زخماً ودعمـاً      
وكتب المعلق السياسي    .تعليقات أخرى على نتانياهو المتقلب والمتذبذب، ورأت أنه تنقصه القدرات على القيادة           

ن فوجئت بتوقيت االستقالة، إذ توقعت أن تتم األسـبوع المقبـل خـالل              في هآرتس ألوف بن ان حاشية شارو      
التصويت على االنسحاب من محور فيالدلفي لكن نتانياهو أخذ المبادرة بيده، وبذلك اضر بصدقيته على خلفية                

ا تجعلـه   كما كتب بن مضيفاً ان ليس بوسع شارون االحتفاء باالستقالة إذ أنه           . نفيه المتكرر أنه يعتزم االستقالة    
من اآلن وحيداً ومستضعفاً أكثر من الماضي في الحلبة البرلمانية وفي ليكود، إذ سيجهد كثيراً ليجنـد غالبيـة                   

وزاد أن نتانياهو توصل الى قناعة تفيد بـأن منازلـة   . لتمرير اقتراحاته الى حين اإلعالن عن انتخابات مبكرة       
 .شارون من خارج الحكومة ستكون أسهل
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  ل طروحات حول أوضاع الجئي لبنانعباس زكي يحم

 على  ونالمحيطون بعباس زكي يحرص   أن  : بيروت –ناجية الحصري   عن مراسلتها    9/8/2005 الحياة   نشرت
وصف مهمته بأنها إلعادة تنظيم بيت الالجئين الفلسطينيين في هذا البلد وليست انقالباً على القيادات التي تدير                 

 في الوقت نفسه انتقال بعض القياديين الفلسطينيين من لبنان الى غزة بعـد              هذا البيت، لكن هؤالء ال يستبعدون     
 .االنسحاب االسرائيلي على ان االمر يبقى رهن تحديد الدور االسرائيلي في مـا يتعلـق بالمعـابر والمطـار                  

عبـر  المسؤول الفلسطيني الذي مزج في لقاءاته حتى اآلن بين ما هو لبناني وما هو فلسطيني، فضل الكـالم                   
االعالم عن العموميات، تاركاً لفريق يرافقه على عالقة بملفات التنظيم والعسكر والمال الغـوص فـي خفايـا                  
التركيبة الفلسطينية القائمة في لبنان من اجل اعادة ترتيبها لتعيد السلطة االمساك المباشـر بملـف الالجئـين                  

ائبة بهية الحريري وتوفيق سلطان في حضور       وكان زكي التقى الن    .ومسألة السالح في المخيمات بشكل خاص     
واذا كانت لقاءاته الفلسطينية شملت ابو العينين في مخيم الرشيدية، فهو لم يدخل مخـيم عـين                 . محسن ابراهيم 

ان لبنان ساحة رئيسة بعد اراضي السلطة من حيث         : وقال مستشار زكي للحياة    .الحلوة ولم يلتق المسؤولين فيه    
نسعى اليه هو اعادة ترتيب االوضاع من خالل القيادات الموجودة نفسها من دون استقدام              الوجود البشري، وما    

وتنكب اللجان على التحقيق والتدقيق في اوضاع منظمة التحرير في لبنـان تنظيميـاً               .أي شخص من الخارج   
لشكل الهرمي، بمعنى   ومالياً وسياسياً، وثمة حديث عن اتجاه نحو اعادة االعتبار للشكل التنظيمي السابق، أي ا             

  .الفصل عن قوات االمن الوطني كل ما هو على غير عالقة بالعسكر واتباعه بالمؤسسات التابعة لفتح
 أوساط فلسطينية مطلعة للبيان ان عباس زكي يحمـل الـى            هكشفتما   :بيروتمن   9/8/2005 البيان   وذكرت

ترتيب العالقات الرسمية بين السلطة الفلـسطينية       المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم طروحات فلسطينية بشأن        
وأوضحت األوساط ان ورقة البحث مع السلطات اللبنانية         .والدولة اللبنانية، السيما فيما يتعلق بسالح المخيمات      

العفو : تتناول أوال قيام الدولة اللبنانية بمبادرات فعلية تمهيدا لطرح الملف والتحاور حوله، ومن هذه المبادرات              
تخفيف اإلجراءات األمنية حول المخيمات     و,  فلسطيني اتهموا بقضايا امنية وسياسية مختلفة      300ن ما يقارب    ع

وسيعقد زكـي    .تكفل الفصائل بتسليم عناصر يشتبه في ضلوعها بعمليات إرهابية        و, وإعادتها إلى سابق عهدها   
رشيدية برئاسة ابو العينين والثاني عنـد  بحسب هذه األوساط اجتماعين لكوادر فتح في لبنان، االول في مخيم ال 

 .المقدح لمناقشة عودة عشرات الضباط الفتحاويين المعزولين بقرار من ابو العينين ومناقشة أوضاعهم العمليـة              
كما سيتم تشكيل لجنة للحوار مع السلطات اللبنانية من داخل المخيمات برئاسة ابو العينين وعضوية ممثلين عن               

  .ضع تصور آلليات ترتيب وضع المخيمات مع الدولةالفصائل األخرى لو
عباس زكي، وتم عرض العالقات اللبنانية  مس،أفوزي صلوخ، استقبل  أن 9/8/2005 السفير وجاء في

وقال صلوخ خالل مؤتمر . الفلسطينية، وأوضاع الالجئين في المخيمات واالنسحاب المتوقع من قطاع غزة
ا التي عرضناها كانت اآلراء متفقة عليها، نحن واالخوة الفلسطينيون صحافي مشترك مع زكي، إن كل القضاي

: وقال. نجهد من أجل استتباب االمن ونشر السالم، وتمنينا لالخوة الفلسطينيين ان يوفقوا في تأسيس دولتهم
، وثمة أمور ، إننا نعاملهم كما نعامل المواطنين اللبنانيين، ثمة أمور تستدعي إجراءات مشددةبالنسبة للمخيمات

تستدعي المرونة، لذلك لن نمارس اإلرهاب البوليسي على إخواننا الفلسطينيين ألن هذا ليس من شيمتنا، فنحن 
 . وهم اخوة

من الطبيعي أن تقوم الدولـة الفلـسطينية علـى          أنه  : ل صلوخ وق إلى 9/8/2005 المستقبل اللبنانية    شارتأو
كون دولة لها كل الركائز القانونية، دولة مستقلة ذات سيادة تعطى           االراضي العربية المحتلة في فلسطين وان ت      

واكد ردا علـى  . إطار جامعة الدول العربية كأي دولة عربية، اذ ان للشعب الفلسطيني الحق في الحياة الكريمة         
وعمـا اذا    .عرضه على مستويات مختلفـة    يتم  سؤال انهما بحثا موضوع انشاء سفارة لفلسطين في بيروت وس         

هذه ليست غرفـة عمليـات عـسكرية        :  زكي  الحديث تطرق الى السالح الفلسطيني في المخيمات، أجاب        كان
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وعن الـرد فـي      .لنبحث في الموضوع، ليس هناك حتى اآلن من بحث لهذه القضية النها تشغل غير المعنيين              
في الهـم القـومي،     نحن واللبنانيون شركاء    : حال طلبت الحكومة من الفصائل في المخيمات نزع السالح، قال         

نحن جنود أوفياء للبنان كما كان اللبنانيون جنودا أوفياء ضـحوا           . وفي أي مصلحة عليا لشعب لبنان ولمستقبله      
 .من اجل فلسطين، وان شاء اهللا لن يكون هناك خالف بين القيادتين

ـ ثاموضـوعا     الـسالح  زكي اعتبر موضـوع    إلى أن    :بيروتمن   9/8/2005 القبس الكويتية    ونوهت  ,انوي
واوضح ان اللبنانيين والفلسطينيين منشغلون في مسائل اخرى اذ ان ثمة قرارات دولية كثيرة وضاغطة، ليبدو                

  .ذلك الموضوع امامها ثانويا
 

 اشتباكات مسلحة واحتجاز موظفين دوليين في قطاع غزة 
األمن الفلسطينية أمس   ح قوات   انجعن  :  غزة -طاهر النونو عن مراسلها    9/8/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

في اطالق سراح أجنبيين وفلسطيني يعملون في مؤسسة تابعة لألمم المتحدة، اختطفوا علـى أيـدي مـسلحين                  
  .بمدينة خان يونس، والتي تبدو مرتبطة بالتوتر الذي بدأ الليلة قبل الماضية بين السلطة وأنصار القدومي

 قوة مشتركة من األمن الوقائي واالستخبارات       إلى أن : غزةمن  فتحي صباح    9/8/2005 الحياة   وأشار مراسل 
نـروا،  الالعسكرية والشرطة هاجمت المنزل الذي احتجز فيه مسلحون فلسطينيون االجنبيين العـاملين فـي ا              
ودارت  .وتبادلت النار مع الخاطفين، ما أدى الى اصابة اثنين من كل طرف، قبل ان تـتمكن مـن تحريـرهم    

وقالت مـصادر فـي مكتـب        .اء خروج عدد كبير من افراد القوة االمنية من المنطقة         اشتباكات مرة أخرى اثن   
القدومي للحياة انه يتوقع اطالق الفرا في أي لحظة، خصوصاً ان القدومي اجرى اتصاالت مع عدد من قياديي                  

 .فتح والسلطة من اجل اطالقه
ن االشـخاص   أ مصادر فلسطينية    هوضحت أ ام :ب.ف. أ نقال عن غزة  من   9/8/2005 القبس الكويتية    وذكرت

  .الثالثة هم فلسطيني وبريطانية وسويسرية
أن مدير جهاز األمن الوقائي في المنطقة قـدم اعتـذار           :  من خان يونس   9/8/2005وسط  الشرق األ  وأضافت

الشعب الفلسطيني للمختطفين عن هذه االعمال التي وصفها بـالصبيانية، مشدداً على ان األمن الفلسطيني لـن                
  .يتهاون مع مثيري الشغب الذين يسعون الى تكريس حالة الفلتان األمني في الشارع الفلسطيني

اللجنـة  أن   :خان يـونس  من  تحسين االسطل وسمير حمتو     عن مراسليها    9/8/2005 الحياة الجديدة    وجاء في 
 ووقف برامجها   الدولية للصليب األحمر قررت إغالق مكتبها بشكل كلي في مدينة خان يونس حتى شعار آخر،              

اليومية عن العمل بما فيها زيارات األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل في ضوء، حالة التـدهور األمنـي                  
طالب االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بمعاقبة المسلحين الذين حـاولوا االعتـداء             من ناحية أخرى     .الخطير

وأشار إلـى   .وحذر االتحاد في بيان من خطورة االعتداء .على الفرا خالل اجتماعه بالصحفيين في خان يونس 
ان االتحاد تقدم بشكوى رسمية للسلطة مطالباً إياها بتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه ما يحصل مـن اعتـداءات                  

  .متكررة على المؤسسات المحلية والبلديات من قبل مجموعات خارجة عن القانون
 حرب الرسائل ىفي تطور جديد عل إلى أنه عمانمن م بدارين بسا 9/8/2005  القدس العربيونوه مراسل

والتعميمات المشتعلة، أرسل عباس زكي رسالة شخصية للقدومي يلمح فيها لمسئولية األخير عن بعض مظاهر 
  . جميع مظاهر الفلتان ومن يقف وراءهاىالفلتان األمني في الداخل الفلسطيني، متعهدا بالرد وبحزم عل

  
    ينيتفقد جنقريع 
د أحمد قريـع أنـه ال معنـى         يأك ت :نابلس -أمين ابو وردة     عن مراسلها    9/8/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

لالنسحاب المتوقع من جنين ما لم تخضع المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل إدارياً وأمنيـاً بـشكل كامـل                   
ب ليس حالً، ويجب أن يشعر المواطن       وأوضح أن اعتبار جنين منطقة مصنفة ب بعد االنسحا        . للسلطة الوطنية 
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نقول لإلدارة األمريكية واللجنة الرباعية، إننا ننتظر اإلجابة عن         : وقال .بالتغيير على طريق االستقالل والحرية    
. موقع جنين في المرحلة المقبلة، ونرجو أن يصلنا الجواب في األسبوع المقبل قبل البدء بتنفيذ خطة االنسحاب                

اب من أربع مستعمرات في جنين ال يعني استقالل محافظة جنين، فهي محطة أولـى نحـو                 واعتبر أن االنسح  
ان : وأضاف .محطتنا الكبرى المتمثلة بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف التي ال بديل عنها            

  . راالستقالل الوطني يكون للوطن كله، وإال فلماذا يضعون شروطاً على إعادة تشغيل المطا
ن الجالء سيتم عن قطاع غزة، الذي يعد أكبر كثافة سكانية فلـسطينية             ا  قريع لوق 9/8/2005 البيان   وذكرت

ومن منطقة جنين التي تضم مساحة زراعية واسعة، مبيناً أنه انطالقاً من هذه المعايير، ستعمل السلطة بكامـل                  
واعتبـر   وأشار في كلمته إلى قضية األسرى        .الجهد ليكون قطاع غزة وجنين منطقتين لهما أهمية استراتيجية        

  .  ودعا األسرة الدولية إلى دعم جهود السلطة الوطنية من أجل تحريرهم, مقدسةأنها قضية
تعهد قريع ببذل كل جهد ممكن مـن اجـل           :وكاالت نقال عن    غزة من   9/8/2005  الوطن الكويتية  وأضافت

 .يل تحتجز جثثهم ومن بينهم عدد من ابناء المدينةاستعادة الشهداء الفلسطينيين الذين ما زالت اسرائ
  

   يحدد موعد االنتخابات واستحداث نائب الرئيس اليوم  عباس
أكدت مصادر برلمانية فلسطينية لعكاظ  أن أبو مازن سيلقي خطابا هاماً قبل ظهـر               : غزة –عبدالقادر فارس   

ومـسألة  , وعد االنتخابات التشريعية المقبلـة      سيتناول فيه على األخص تحديد م     , اليوم أمام المجلس التشريعي   
وقالت تلك المصادر أن أبو مازن أجـرى خـالل     .واستحقاقات االنسحاب اإلسرائيلي  , استحداث نائب للرئيس    

, للتشاور في تحديد موعد االنتخابات المقبلة     , اليومين الماضيين اتصاالت هامة مع الفصائل الفلسطينية في غزة          
لى ثالثة اتجاهات األمر الذي حال دون االتفاق على رأي موحد إذ تميل حركة فتح وبعض                وانقسمت الفصائل ا  

لكن حركة  ,  مارس   20الفصائل الى إجراء االنتخابات في الربع األول من العام المقبل على أال يتعدى الموعد               
داخلي بمـا   وتؤكد على ضرورة معالجة الوضع ال     , حماس أصرت على ضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن        

في حين تمثل الجبهتان الشعبية والديمقراطية خطا ثالثاً آخـر يـدعو الـى              , فيه االنتخابات ضمن ملف واحد      
  . يناير20إجرائها في 

  9/8/2005عكاظ 
  

  قوات أمن فلسطينية تتدرب في األردن  
وقال ان الـسلطة     .كشف عطا خيري بدء عمليات تدريب العداد من قوات األمن الفلسطيني في االردن             :عمان

واكد ان العمل يتواصل حالياً الدخال قوات بدر الى الضفة الغربية، وحتى             .سترسل عناصر اخرى للغاية ذاتها    
لم يعرف بعد ما اذا كان قبول مصر بدور امني في غزة             و .هااآلن لم توافق سلطات االحتالل رسمياً على دخول       

  .او على حدودهاسينسحب على دور اردني مماثل في الضفة الغربية 
  9/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
   االنسحاب حولوى فلسطينية افت

مفتي محافظة رام اهللا والبيـرة   أن :ماهر إبراهيم ـ القدس والوكاالت عن مراسلها 9/8/2005 البيان  نشرت
 هـو   أصدر فتوى تحرم إعاقة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، مؤكدة أن التعاون مع الرئيس المنتخـب               

من يتسبب في إطالة عمر االحتالل فهـو آثـم،          : وجاء في الفتوى   .واجب شرعي، معتبرة الخروج عليه جناية     
ألن االحتالل يعني القتل والذل والخراب والفساد وأن أرض فلسطين هي وقف إسالمي يجـب العمـل علـى                   

ف لصالح حركته أو حزبه أو      ال عذر لمن ينشق أو يخرج، أو يستغل الظرو        قال  و .تحريرها بأية وسيلة متاحة   
  . جماعته أو شخصيته
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 الشيخ عكرمة صبري، اعتبر مخلفات الجيش أن: ب.ف.من رام اهللا ـ أ  9/8/2005الشرق االوسط  وأضافت
وقال . اإلسرائيلي والمستوطنين في قطاع غزة بعد تنفيذ خطة االنسحاب غنائم تعود ملكيتها للسلطة الفلسطينية             

 شرعا ألي مواطن أن يأخذ شيئا من ممتلكات ومخلفات الجـيش اإلسـرائيلي بعـد                في فتوى شرعية ال يجوز    
  .انسحابه ألنها تعد من الغنائم فهي ملك للسلطة الوطنية وعلى جميع المواطنين أن يلتزموا بذلك

  
  شعث ينفي وجود الجيش الشعبي

الذي أعلن عن تشكيله، وشدد     نفى نبيل شعث وجود ما يسمى الجيش الشعبي          : ماهر إبراهيم والوكاالت   -القدس
من ناحيتها، اعتبرت وزارة الداخلية التراجع عن تسمية الجيش         . على أنه ليس هناك جيش سوى جيش السلطة       

الشعبي في خانيونس مؤشراً إيجابيا على اعتبار أن هذه التسمية خطأ، وأبدت استغرابها من البيان الموقع باسم                 
  . ا حمله من تهديدات واتهامات غير مقبولةأمانة سر اللجنة المركزية لفتح وم

  9/8/2005البيان  
  

   التشريعية االنتخاباتمشاورات بين عباس والفصائل حول
 قال نبيل شعث ان الرئيس عباس سيجري خالل االيام الثالثة المقبلة مشاورات مع كافة الفـصائل                 :ـ قنا  غزة

واشار الى انه تـم اقتـراح موعـدين الجـراء           ‚ ريعيةالفلسطينية من أجل تحديد موعد نهائي لالنتخابات التش       
واضـاف ان الموضـوع     . االنتخابات هما الحادي والعشرون من يناير أو نفس اليوم من شهر مارس القادمين            

االمني كان موضوعا رئيسيا في اجتماع اللجنة المركزية لفتح و أن نصر يوسف قدم تقريرا شامال عن الحالة                  
وبحث االجتماع استعدادات السلطة الفلـسطينية النجـاح االنـسحاب          ‚ دادات لمواجهته االمنية في غزة واالستع   

  .االسرائيلي وناقش الوضع الحركي الداخلي لفتح وسبل اعادة ترتيب البيت تمهيدا لعقد المؤتمر الحركي العام
  9/8/2005الوطن القطرية 

  
   بشأن االعتراضات اللجان االنتخابية تتخذ قراراتها غداً

اعلن جمال الشوبكي ان المرحلة الثالثة من مراحل االنتخابات المحلية تسير وفـق الجـدول الزمنـي         : اهللارام  
المقرر لها حيث سيكون يوم غد آخر يوم التخاذ لجان الدوائر االنتخابية قراراتها بشأن االعتراضات المقدمـة                 

 االنتخابية تقوم بتعليـق قراراتهـا فـي         لها على سجل الناخبين االبتدائي، وقال في بيان صدر امس ان اللجان           
مراكز النشر واالعتراض في اليوم التالي، ويحق لكل ناخب ان يستأنف قرار لجان الدوائر االنتخابيـة لـدى                  

  .محكمة استئناف قضايا االنتخابات، وذلك خالل ثالثة ايام من تاريخ صدور قرار اللجنة االنتخابية
  9/8/2005الحياة الجديدة 

  
  طبي للرئيس عرفات لم يغلق بعدالملف ال
سمير حليلة نفى امس التقارير التي نقلت       أن   : وكاالت نقال عن رام اهللا   من   9/8/2005 القبس الكويتية    نشرت

واضاف ان اللجنة الطبية الرسـمية التـي         .وقال ان هذه التقارير غير صحيحة      .عنه ان عرفات مات مسموماً    
  .م تنته بعد من اعداد تقريرها الطبيوفاة لالشكلتها الحكومة لتقصي اسباب 

 وزير الصحة، اليوم، التقارير التي نسبت إليه ينف: غزة من 9/8/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا وذكرت
أنه لم يذكر إطالقاً  وقال الدكتور الوحيدي، في بيان .لراحل ياسر عرفاتلبإصدار تصريح بشأن الملف الطبي 

 .وأكد، أن الملف الطبي لم يغلق بعد .أية تفاصيل بهذا الخصوص
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  مالية بالفساد والعمالة ألميركاالكتائب شهداء األقصى تتهم وزير 
كلنا يعلم جيدا حجم الضغوطات األمريكية التي مورست على قائدنا : قال بيان صدر عن الكتائب أول أمس

المال األول في المشروع الوطني الرمز الراحل الشهيد ياسر عرفات لقبول المدعو سالم فياض ليكون رجل 
الفلسطيني، فما كان لألخ القائد الشهيد إال القبول بهذا الرجل الغريب على الهرم الفلسطيني فأصبح يدير المال 

واتهم البيان فياض بالتحكم بمصير الشعب الفلسطيني ولقمة عيشه من أجل خلق .الفلسطيني بالطريقة األمريكية
  .حركة فتح لتمرير المخططات األمريكيةطبقة من المتنفذين داخل 

9/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  مصطفى البرغوثي يقترح عقد مؤتمر دولي لبحث قضايا الحل النهائي
قال البرغوثي، خالل مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة رامتان لألنباء في مدينة غزة، أمس، إن عقد المؤتمر 

وكشف  .القدس، والالجئين، والحدود، والجدار الفاصل، للمفاوضات:  النهائيالدولي يعني فتح قضايا الحل
البرغوثي النقاب عن مباحثات أجراها األسبوع الماضي في العاصمة االسبانية، مدريد، مع عدد من 
 الدبلوماسيين، بهدف اخراج الفكرة الى حيز الوجود، الفتاً الى امكان أن يطلق على الفكرة اسم مؤتمر مدريد

أجريت مباحثات مع عدد من وزراء الخارجية األوروبيين، ورئيس مؤتمر مدريد للسالم، مؤكداً أن : وقال .2
ولفت الى أن عدداً من الدبلوماسيين أبدوا تجاوباً مع الفكرة، مشيراً الى .معارضاً اسرائيلياً شارك في اللقاءات

أبدى الرئيس : وقال. لمبادرة به أول من أمسأنه عرض الفكرة على الرئيس محمود عباس، خالل لقاء وفد ا
وأشار الى أن وفداً من المبادرة التقى وفداً من حركة الجهاد االسالمي، الى .تجاوباً ملحوظاً مع هذا التوجه

وأردف البرغوثي ان كل شهر يمر من دون .جانب لقاء مع وفد يمثل لجنة المتابعة للقوى الوطنية واالسالمية
 موحدة يجعلنا ندفع ثمن ذلك، مؤكداً ضرورة وجود اطار وطني جامع يتمثل في منظمة وجود قيادة وطنية

على .التحرير الفلسطينية، التي من المفترض أن تنضم اليها حركتا حماس والجهاد االسالمي، والمبادرة الوطنية
مطالبة حكوماتهم  الف ناشط دولي ل150صعيد آخر، قال البرغوثي إن المبادرة الوطنية تعمل اآلن مع نحو 

بفرض عقوبات على اسرائيل الستمرارها في بناء جدار الفصل العنصري، الذي يقوض فكرة اقامة الدولة 
وانتقد البرغوثي السلطة الوطنية لتقصيرها في تفعيل قرار محكمة العدل الدولية في الهاي .الفلسطينية المستقلة

  .جماهيري ضد الجداربشأن الجدار، داعياً الى تصعيد الكفاح الشعبي ال
9/8/2005األيام الفلسطينية   

 
  جامعة بيرزيت وحماس تستنكرفي أجهزة أمنية تطلق النار 

مصدر مسئول في حماس أدان بشدة، ما أقدمت عليه عناصر من حركـة الـشبيبة   أن  : نابلس–عاطف دغلس  
 المبرح على أحد أبنـاء الكتلـة        الطالبية محسوبة على أحد األجهزة األمنية الفلسطينية حينما اعتدت بالضرب         

اإلسالمية داخل حرم الجامعة، ثم ما تال ذلك من إطالق هذه العناصر للنار على بوابـات الجامعـة، والقيـام                    
وأشار الى أن هذا السلوك الذي وصفه بالشائن، جاء على خلفيـة قيـام بعـض         .بإرهاب وتهديد طلبة الجامعة   

 للكتلة اإلسالمية تستنكر فشل حركة الشبيبة الفتحاوية في تشكيل مجلس           عناصر الشبيبة الفتحاوية بتمزيق يافطة    
  .الطلبة منذ أكثر من مئة يوم حتى اآلن، األمر الذي يهدد مصلحة الطالب، ويربك فاعلية الحركة الطالبية

 8/8/2005ردنية السبيل األ
 

  عند عتبة حاجز أمني .. بعض من يوميات فلسطينيي عين الحلوة
هناك لناحية الجهة المعروفة بمدخل المستشفى الحكومي، وقبل مخيم عين الحلوة بنحو مئتي متر : سعدى علوه

تقريباً، كانت سيدة تجادل سائق األجرة الذي أصر على تركها عند المنعطف لتعود سيراً على األقدام إلى 
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ش، اهللا معك يا خالتي من ما بدي فوت بالعجقة وقال وقيل مع الجي: منزلها الكائن في وسط المخيم كما قالت
تسير المرأة متكئة على وجع في . هون، برر لها سائق السيارة قبل أن يدير عجالته ويتركها وسط الشارع

فقرات الظهر، تمر بعدد من السيارات المنتظرة عند حاجز الجيش اللبناني على مدخل المخيم، تهز برأسها 
 .  بعد الحاجز الفلسطيني الذي يلي الحاجز اللبنانيوتقول يمكن معه حق، قبل أن تأخذ سيارة داخلية

لدى فلسطينيي مخيم عين الحلوة ميل عميق إلثارة ما يعتبرونه أهم من معاناة مع حاجز أمني وتأثيراته وذيوله، 
يرغبون بالحديث بالسياسة حيث يضعون اإلجراءات األمنية في هذا اإلطار، كما يقول قيادي في أحد الفصائل 

على األرض، يأخذونك من حيث ال تدري إلى حقهم بالعودة إلى ديارهم بعيداً عن ذل اللجوء الفاعلة 
واالتهامات، فيما ال يخفي السواد األعظم منهم طعم المرارة العالق في قلوبهم من الصورة التي يضعهم 

ادة، جار ابو كلما دق الكوز بالجرة بيصير الفلسطيني وراء كل المشاكل، يقول شح: اآلخرون في إطارها
بدور على شغل من جهة وبموه عن نفسي، يعني بتنفس : ياسر، ال يعمل ولكنه كان كثير الخروج من المخيم

كنت ماشي بالقرب من حاجز الجيش : شوي، من جهة تانية، ولكنه اليوم ال يرغب بتجاوز حاجز الفصائل
ا يشبه التحقيق، يقول وهو يؤكد أن من لم اللبناني ونادوني وطلبوا هويتي، وسين وجيم وما خلصنا إال بعد م

: يرغب باالنضواء تحت أي فصيل فلسطيني ال يتقبل فكرة أن ينظر إليه أي شخص آخر على أنه مشتبه به
على بعد خمسين متراً . يعني كل خارج من المخيم صار مشبوهاً، هيدا شي بيجرح كرامتنا كفلسطينيين عرب

، كان محمود، الخضرجي العتيق، يغوي زبائنه بشتى فنون الغزل بطعم من الزاوية التي يتكئ عليها شحادة
كنت ارجع على بيتي ضهريات، هلق الوضع اختلف، يقول وهو يشير إلى كومة األناناس التي  ورخص فاكهته

طلع صيت عجقة الحاجز وصارت الناس تتجنب المخيم وبالتالي : لم يبع ثلثها والنهار قد شارف على مسائه
ترتفع نسبة سكان صيدا والجوار الذين خففوا من قدومهم إلى مخيم عين الحلوة للتسوق نظراً .  كتيرخف الشغل

وين ممكن تالقي ثالث شمامات بألف؟، كما قال محمود، ليبدو : لتدني أسعار السلع هناك عن المدينة و محيطها
كان صف السيارات : ى مداخل المخيمتأثر الحركة التجارية كإحدى التأثيرات المباشرة لإلجراءات األمنية عل

يوصل آلخر المخيم في األيام الثالثة األولى للتشديد فخافت الناس من تضييع وقتها على الطرقات، اليوم 
 . الوضع أفضل بكتير

في مكان كمخيم عين الحلوة ومع الفلسطينيين بالذات، يصبح تدني المردود االقتصادي لهذه العائلة أو تلك، كما 
ذاء وحبة الدواء والمعاناة مع المرض، فنسبة العاطلين عن العمل مرتفعة إلى درجة يصبح معها نقص الغ

إحصاء العاملين أسهل من العاطلين، ويصبح الخوف من خسارة فرصة عمل بسبب انتظار عبور حاجز أمني 
 األمني، يؤكد عبد بعض الموظفين لم يذهبوا إلى أعمالهم في بداية التشدد: هاجساً ليس من السهولة تناسيه

المقدح الجيش هو جيش عربي وقومي بامتياز وسيبقى سياج كل لبنان، بس األمن مش على األطفال والشيوخ 
تتلقى لجنة المتابعة للوضع المستجد، والتي يشغل المقدح أمين سرها، شكاوى عديدة . والنساء، يضيف المقدح

يقول المقدح ان و. افالت الرحالت، وهناك الموظفونمن بينها تدقيق في هويات النسوة وإنزال طالب من ح
 مدرسة مثالً في عين الحلوة وفيها معلمون يستعدون للتسجيل وإجراء الترتيبات الالزمة للعام 11هناك 

الدراسي، وهناك طالب معاهد سبلين ومن يعمل خارج المخيم، باإلضافة إلى أصحاب المحالت والعربات في 
ن حركة المبيع في المخيم وعلى مختلف أنواع السلع تعتمد على من يأتون من السوق خمسون في المئة م

 . خارج المكان، هلق اإلجر خفت ومعها انقطع رزق الكثير من الفلسطينيين
في المقابل، يسجل المقدح للجيش اللبناني تعاونه وتجاوبه مع المطالب والمالحظات التي حملتها وتحملها إليه 

فة، باإلضافة إلى المقدح وأبو احمد فضل وخالد الشايب ومحمد علي من المخيم، من كل من لجنة المتابعة المؤل
رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري، وممثل عن النائب أسامة سعد، محمد ضاهر، وممثل عن النائبة بهية 

 قيادة الجيش، حتى نحن نتابع يوماً بيوم مع: الحريري، محمود بعاصيري، وبسام حمود عن الجماعة اإلسالمية
من تم توقيفه من الشباب جرى اإلفراج عنهم، وال يسعنا سوى أن نأمل بمزيد من الخطوات للتخفيف عن سكان 
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المسألة ليست سياسية، وإال : التخفيف عن سكان المخيم يرهنه مصدر أمني مسؤول بالظروف األمنية. المخيم
دية؟، يسأل المصدر األمني الرفيع قبل أن يبرر الحاجز لماذا ال تسري اإلجراءات على مخيم البص أو الرشي

واألمن، وفقاً للمصدر . والتشديد عليه بما يرد من معطيات أحياناً منشدد وأحياناً منرخي وفقاً للظروف األمنية
هو أمن الناس وليس على الناس، والمطلوب عدم مضايقة السكان بالدرجة األولى، مشيراً إلى أن : األمني نفسه

ونحن نراعي األوضاع الصحية وحالة السوق وساعات الذروة بالنسبة : تدقيق بهوية المشاة أحيانا أمر طبيعيال
ويشير المصدر األمني إلى أن أي حاجز للجيش سوف يخلق بعض االزدحام ليش . للذهاب والعودة من العمل

باب مخيم، لو صارت شغلة في حاجز األولي ما بيعمل عجقة؟ بس الناس ما بتعتبره استهداف ألنه مش على 
منطقة الحمرا كنا سنأخذ اإلجراءات نفسها، المقصود هنا أننا ال نقصد الفلسطينيين كفلسطينيين، فنحن 
حريصون عليهم كحرصنا على أنفسنا، وعلى الناس أن يدركوا أن اإلجراءات األمنية هي لمصلحتهم أيضا 

الم ال يبالي بلجوئهم وبقضيتهم، يحاول الفلسطينيون على عتبة حاجز أمني، وتحت أنظار ع. وهي ال تخيف
تخطي كل ما يحدث، ها هم بين تخفيف أمني وآخر يسرعون إلى المستشفيات ينجبون أطفاالً تضفي على 

  .حيواتهم فرحاً، وعندما يشتد عليهم الخناق يزفون عرائسهم التي تمأل أمكنتهم بالزغاريد لعلهم ينسون
9/8/2005السفير   

 
 لسطيني برصاص االحتالل شهيد ف

 استشهد برصاص جنود االحتالل أمس  عاما18ًأعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن الفلسطيني ثامر زنديك 
وأوضح مصدر امني فلسطيني أن زنديك استشهد برصاصة في الرأس كما جرح شقيقه . بالقرب من طولكرم

اهرين كانوا يرشقونهم بالحجارة في مخيم نور  عاما عندما فتح جنود االحتالل النار لتفريق متظ20محمود 
وقال سكان المخيم إن زنديك من عائلة فلسطينية تعيش في السعودية وكان يمضي إجازة عند . شمس لالجئين

  .ا ف ب، ا ب. أقارب له في مخيم نور شمس
9/8/2005السفير   

  
     سرائيلي في الضفة إ فلسطينيين برصاص 3صابة إ

فذت قوات اسرائيلية تساندها طائرة عسكرية عمليات تمشيط واسعة النطاق منذ منتصف  ن- بترا -رام اهللا 
الليلة قبل الماضية وحتى ساعات فجر امس في جبال ووديان منطقة بني زيد الغربية شمال غربي محافظة رام 

يرة من جيش وذكرت وكالة االنباء الفلسطينية أن وحدات راجلة ومحمولة كب.اهللا والبيرة بالضفة الغربية
االحتالل أجرت عمليات تفتيش وتمشيط واسعة في جبال ووديان وحقول المواطنين الفلسطينين التابعة لقرى 

من جهة اخرى، اطلق متطرف يهودي .وبلدات قراوة بني زيد وبيت ريما ودير غسانة وكفر الديك وغيرها
نصرى غرب بيت اوال فى الخليل ما الرصاص على سيارة تقل عماال فلسطينيين بالقرب من جدار الضم الع

  .ادى الى اصابة اثنين منهم في الظهر
9/8/2005 الدستور   

  
  في اللد مستوطنون متطرفون يدنسون مسجداً

تعرض مسجد دهمش في مدينة اللد يوم الخميس من االسبوع الماضي القبح  :الناصرة من زهير اندراوس
للد يوم الجمعة الماضي منشورا داخل المسجد فيه صورة عبارة االنتهاكات االسرائيلية، حيث وجد فلسطينيو ا

عن فتاتين وفي مؤخرة كل واحدة منهما مئذنة، وفيه ايضا صور تقشعر لها االبدان بحيث يخجل المرء الحديث 
عنها، اضافة الي وجود شعارات عنصرية كتبت علي جدران المسجد وداخل المنشور تدعو لطرد العرب 

 صدق ويجب طرد العرب والمسلمين من فلسطين ، وهي نفس العبارات التي يستعملها انصار وقتلهم مثل كهانا
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المأفون كهانا، الذين اسسوا حركة جديدة اسمها كهانا حاي، بعد ان حظرت السلطات االسرائيلية تنظيم كهانا، 
وفي حديث مع .متةالذي بني نظريته الفاشية علي طرد العرب من فلسطين واقامة دولة يهودية دينية ومتز

الشيخ احمد ابو شيخة قال انه في اليوم نفسه وجد الفلسطينيون احد المستوطنين يتجول في محيط المسجد وهو 
يقوم بالتقاط الصور بشكل استفزازي، وعندما سأله فلسطينيو اللد عن سبب قيامه بالتقاط الصور، رد بالقول ان 

 للشرطة مرفقة ىوقدمت شكو. ه حتي اختفي من محيط المسجدالمنظر جميل، وقام االهالي بتصويره ومالحقت
واكتفت الشرطة االسرائيلية في تعقيبها علي هذه الصور قائلة ان هذا المستوطن . بصور المستوطن المذكور

 .معروف لنا، ووعدت بفتح تحقيق في الموضوع
9/8/2005القدس العربي  

  
  لتنقلع الحكومة مع نتنياهو  : بركة
تعقيبا على استقالة نتنياهو، ان ما يجب ان يكون هو انقالع هذه  قال النائب محمد بركة :بو وردةأمين أ-نابلس

إن نتنياهو يقف اليوم، كعادته في ذروة جديدة من ذروات : واضاف.الحكومة برمتها، وليس فقط نتنياهو
ه، في محاولة للعودة الى سياسته االنتهازية المتلونة، وقف اليوم ليتملق لليمين المتشدد من اجل كسب رضا

زعامة الليكود، ولكن نتنياهو في الواقع أثبت فشله في سياسته االقتصادية، واليوم سيقف امام تقرير مؤسسة 
 وجميع المعطيات فيه ستكون من انتاج نتنياهو وحكومة أرييل 2004التأمين الوطني حول الفقر في العام ،

ن نسبة ازدياد الفقر في اسرائيل هي ضعف نسبة التكاثر السكاني، شارون، إن ما رشح عن هذا التقرير يؤكد ا
ودعا بركة الحكومة الى االسراع في .وهذا ما ينسف كل األسس التي يتبجح فيها نتنياهو في سياسته االقتصادية

تنظيف قطاع غزة من االحتالل االرهابي، والتوجه بسرعة الى انتخابات، فهذه الحكومة جلبت الكوارث على 
  .افة المواطنين، وآن األوان إلزالتها عن الوجودك

9/8/2005الخليج اإلماراتية   
  

  قوات االحتالل تقتحم قرى وبلدات بيت لحم 
شنت قوات االحتالل الصهيوني ليلة أمس وفجراالثنين عمليات اقتحام لعدد من بلدات وقرى مدينة : بيت لحم
اقتحمت بلدة تقوع شرق بيت لحم، وشنت حملة دهم وذكر شهود عيان أن قوة عسكرية صهيونية . بيت لحم

وأضاف الشهود أن القوة الصهيونية قامت بإطالق النار .وتفتيش لعدد من المنازل بحجة البحث عن مطلوبين
وعلى الصعيد . عاما بجروح13بشكل عشوائي على المواطنين مما أدى إلى إصابة الفتى جمال عبد اهللا العمور

ية أن قوات االحتالل اقتحمت فجر اليوم بلدات العبيدية وخضر ومخيم عايدة لالجئين ذاته، أفادت مصادر محل
  . بالقرب من بيت لحم، وقامت بمطاردة المواطنين في هذه المواقع، دون أن تتمكن من اعتقال أي منهم
9/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  تأييد الغالبية الستمرار التهدئة : استطالع

من أفراد العينة غير % 89.7 استطالع جديد للرأي العام في مناطق السلطة الفلسطينية، أن  أظهر :غزة
عن اعتقادهم بأن السبب الرئيس لوجود % 33.4وأعرب . راضين عن الوضع األمني في مناطق السلطة 

من أفراد % 39.8ورأى . ظاهرة االنفالت األمني هو انتشار ظاهرة السالح بين المواطنين وأخذ القانون باليد
وذكر استطالع الرأي الذي .العينة أن المسؤولية األساس في حالة االنفالت األمني تقع على عاتق السلطة 

من أفراد العينة اعتقدوا بأن المستفيد األول من حالة % 45.5أجرته الهيئة العامة لالستعالمات في غزة، أن 
% 46 بعض الفصائل ساهمت في االنفالت األمني، منهم أن% 64.8االنفالت األمني هي إسرائيل، فيما اعتقد 

ورأى . رأوا أن بعض الفصائل الفلسطينية ساهمت في االنفالت األمني لبسط نفوذها في الشارع الفلسطيني
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من جمهور المستطلعين أنه يجب اإلبقاء على سالح التنظيمات مع وضع ضوابط الستخدامه % 58.19
من % 62.7كما أيد . ك الضوابط بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزةومحاسبة التنظيم الذي يخالف تل

، وكانت النسبة %25أفراد العينة دعوة السلطة لوقف الهجمات على إسرائيل في الوقت الحالي، فيما عارضها 
من أفراد العينة أن إطالق صواريخ المقاومة في الوقت الحالي يضر % 68.2واعتقد . لمن ال رأي له% 12.3

  .بأنها تخدم المصلحة الفلسطينية% 24.8بالمصلحة الفلسطينية، في حين أجاب 
9/8/2005 الدستور  

 
 حافلة شفا عمروفي شجاعة شاب حالت دون قتل المزيد 

، بحياتهم إلي شاب فلسطيني من بلدة شفا عمرو، 165يدين الكثير من ركاب الحافلة رقم : ب. طولكرم ـ ق
ابي اليهودي، وشل حركته، واستولي علي سالحه، وحال دون إكمال اإلرهابي تمكن من االنقضاض علي اإلره

 عاما، بسبب شجاعته حديث الناس في بلدة شفا عمرو، وبطال حقيقيا في نظر 28 وصار هايل جنحاوي.لمهمته
أطلق النار علي السائق، وعلي  وروي جنحاوي أن اإلرهابي، كان يرتدي زي جيش االحتالل.سكان بلدته

ب وبعد أن أفرغ الصلية األولي أمسكت بالبندقية وصارعت الجندي وطرحته علي كرسيين بجانبي، الركا
بحيث كانت البندقية تضغط علي صدره، فصار يصرخ أنا شرطي، اتركني، ستأتي الشرطة اآلن، اتركني ، 

ركته، واستوليت لكني لم أتركه وقلت له أن يصمت، وحاول المقاومة واإلفالت، فمنعته من ذلك، وقمت بشل ح
وأكد جنحاوي أن شرطة االحتالل حققت معه بشأن ظروف هذه الجريمة، مشيرا إلي أنه بات .علي سالحه 

يخشي اليوم علي حياته من انتقام اإلرهابيين المستوطنين، بعد أن صارت هويته معروفة لديهم، وأنه هو الذي 
 .مما أدي إلي مقتلهتمكن من شل حركة اإلرهابي، وتسليمه لألهالي الغاضبين، 

9/8/2005 القدس العربي  
  
   النتخاب بطريرك جديد آب موعدا22ًد يحدت

 حدد المجمع المقدس لبطريركية الروم االرثوذوكس في القدس الثاني والعشرين :من زكي ابو الحالوة،القدس
 بيان للبطريركية أن وقال.من الشهر الجاري موعداً رسمياً النتخاب بطريرك جديد خلفاً للبطريرك أرينيوس

المجمع عقد اجتماعاً له امس برئاسة المطران كورنيليوس، قائم مقام البطريركية، في مقر البطريركية بالقدس 
القديمة، خُصص لبحث مواضيع متعددة وقضايا إدارة الكنيسة في المرحلة االنتقالية واإلعداد النتخاب 

ى قرار بعزل ثالثة من اعضاء المجمع لعدم قبولهم بقرارات كما صادق المجمع المقدس عل. البطريرك الجديد
  .المجمع عزل البطريرك السابق وعدم تجاوبهم مع قرارات المجمع

9/8/2005القدس الفلسطينية    
  

  التحضيرات لالحتفال باالنسحاب 
كاالت  نظم المركز الفلسطيني لالتصال الجماهيري بغزة جولة ميدانية لمصوري و: يحيى المدهون،غزة 

األنباء العربية واألجنبية العاملة في فلسطين شملت عدداً من المصانع والورش والمطابع التي تعمل على 
وأشار .تجهيز المواد اإلعالمية الخاصة بحملة الدعم والمساندة الجماهيرية لعملية تحرير غزة وشمال الضفة

في إطار الحملة اإلعالمية موضحا أن المواد  الى أن عدداً كبيرا من المنشآت الصناعية تعمل منسق المركز
الدعائية الخاصة باالنسحاب وفرت فرص عمل ألكثر من ستة عشر ألف عامل من العاطلين عن العمل خاصة 

وأكد أن العلم .أولئك الذين يعملون في حرفة الخياطة التي تضررت نتيجة لإلجراءات العدوانية اإلسرائيلية
ألف علم 120وأشار إلى وجود أكثر من .حيدة التي ترفرف بعد مرحلة االنسحاب الفلسطيني سيكون الراية الو
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 مواطنة، وقال ان هناك 500فلسطيني والكثير من المشغوالت والشاالت الوطنية التي طرزت بأيدي حوالي 
 ألف متطوعا حصلوا خالل الحملة على فرص عمل وسيقومون بأعمال تطوعية في المستشفيات والمقابر 15
  .ماكن العامة في قطاع غزة من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للقطاعواأل

9/8/2005الحياة الجديدة   
  

 ندوة جماهيرية حول االنسحاب وتبعاته 
ندوة جماهيرية حول االنسحاب  نظمت لجنة المساندة والحماية واألهلية، مساء اليوم، في بلدة بيت حانون

وجمع غفير من المواطنين والفعاليات  جميل حمد  الشرافي والعميدوحضر الندوة، الدكتور كمال .وتبعاته
الشرافي عن كيفية تشكيل لجنة الحماية، مؤكداً على انها لجنة تطوعية مفتوحة للجميع . وتحدث د.الجماهيرية

وأشار إلى تداعيات االنسحاب وتبعاته، موضحاً أن زوال .للمشاركة فيها، وال تقتصر على الجهات الرسمية
الشرافي، على أن .وشدد د.حتالل جاء نتيجة لتضحيات شعبنا، وأن االحتالل لم يتمكن من دفع فاتورة احتاللهاال

قضيتنا قضية عادلة، وأن إسرائيل تحاول تشويه نضال شعبنا على مستوى اإلعالم، داعياً أبناء شعبنا إلى 
واوضح .تليق بتضحيات شعبنا ونضالهالمحافظة على المشروع الوطني والظهور بمستوى المسؤولية، وبحالة 

أنه من حق شعبنا أن يعلم ما يدور من حوله من أوضاع بما يتعلق باالنسحاب وما ستؤول إليه األوضاع في 
مرحلة ما بعد االنسحاب من األراضي الفلسطينية التي هي ملك ألبناء شعبنا، مشيراً إلى أهمية الوقوف بوجه 

الشرافي على أن السيادة يجب أن تكون . وأكد د.طني، والمصلحة الوطنيةكل من يحاول العبث بالمشروع الو
كاملة للسلطة الوطنية على األراضي الفلسطينية التي تنوي إسرائيل االنسحاب منها، موضحاً أن نية إسرائيل 
 غير واضحة بما يتعلق بعملية االنسحاب خصوصاً من جهة المعابر، وأنه ليس هناك اتفاقيات واضحة بهذا

 .الشأن
6/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   

  
  بلدية خان يونس تضع خطة طوارئ لمواجهة االنسحاب 

أكد مدير بلدية خان يونس األغا أن البلدية وفي إطار االستعدادات لمرحلة : تحسين األسطل،خان يونس
لمستوطنات غرب المدينة االنسحاب قامت بوضع خطة طوارئ لمواجهة آثار االنسحاب من منطقة المواصي وا

وأشار األغا الى أن المجلس البلدي قام بتشكيل لجنة .  مستوطنة تجثم على اراضي المدينة11خاصة ان 
للطوارئ ذات صالحيات واسعة ويكلف كافة أعضائها بمهام محددة كٌل فيما يخصه وتجهيز الطواقم الفنية 

ألعمال األقسام والدوائر خارج البلدية، والتنسيق مع الالزمة لذلك واالتصال بالمؤسسات والجهات الموازية 
مدير الدائرة المالية عند الشراء أو عقد اتفاقيات لتوريد أو شراء مواد ضرورية حسب الخطط الموضوعة 

  . لألقسام
9/8/2005الحياة الجديدة   

  
 اعتقال أربعة مواطنين في مخيم بالطة في نابلس 

وأوضح شهود عيان، .عة مواطنين في وقت مبكر اليوم، في مخيم بالطة اعتقلت قوات االحتالل أرب:  نابلس
مؤللة اقتحمت منطقتي المعاجين والمخفية، قبل أن تقتحم المخيم وتعتقل ثالثة أشقاء ومواطناً  أن قوة عسكرية

 وأضاف الشهود، أن قوات االحتالل حاصرت منزل عائلة عبد العال في المخيم قبل أن تقتحمه وتشن.رابعاً
وأوضحت مصادر في المخيم، أن .حملة تفتيش واسعة في المنزل وتعتقل األشقاء بهاء وضياء وعالء عبد العال
 .قوات االحتالل اعتقلت مواطناً آخر لم تعرف هويته بعد، خالل عملية االقتحام

9/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
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  بلدية قلقيلية تدعم أسرى النقب

 طناً من الفواكه 25دية قلقيلية أمس شاحنة محملة بالمواد التموينية حمولتها اإلجمالية  أرسلت بل:قلقيلية
والخضروات ومن األدوات الصحية ومستلزمات المطبخ المركزي، تبرعت بها بلدية قلقيلية ألسرى سجن 

  .النقب الصحراوي من أجل التخفيف عنهم ودعم صمودهم في ظّل اإلجراءات التعسفية ضدهم
9/8/2005 مركز الفلسطيني لإلعالمال  

  
  جمعية حقوقية تقدم معوناٍت متنوعة ألسرى عوفر

قدمت جمعية أنصار السجين لرعاية األسرى والمعتقلين، في مدينة نابلس، كميةً مـن االحتياجات : نابلس
الحتياجات وذكرت أن عدداً من المؤسسات قامت بالتبرع بهذه ا.لألسرى والمعتقلين القابعين في سجن عوفر

وأضافت أن .لألسرى والمعتقلين في السجن المذكور، والبالغ عددهم سبعمائة أسير، من خالل الجمعية
التبرعات شملت توفير مالبس داخلية لجميع األسرى قدمتها لجنة بلدية نابلس، كما قدمت غرفة تجارة وصناعة 

لحجاوي بتوفير مجموعٍة متنوعة من نابلس مجموعةً من األدوات الكهربائية، وساهمت مكتبة ومطبعة ا
  . لتر زيت340القرطاسية، فيما ساهمت الجمعية بإرسال 

9/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  طالقهعائلة األسير سكاف تطالب فتح بالتدخل إل
ناشدت عائلة االسير في السجون االسرائيلية يحيى سكاف في بيان امس، رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح 
فاروق القدومي التدخل للمساعدة في حل قضيته ودعمها والعمل على اثارتها، ان من خالل حملة التضامن 

وطالبت عائلة  .المحلية داخل فلسطين المحتلة والوطن العربي او من خالل المفاوضات مع العدو االسرائيلي
عتبار لمناضل عربي أسير داخل االسير سكاف لمناسبة زيارة لجنة قيادية في حركة فتح لبنان بـاعادة اال

فلسطين المحتلة، خصوصا ان العائلة تشعر انه جرى التخلي عنه واهملت قضيته من الحركة، وهو االسير في 
 عاماً، اذ تؤكد كل المعلومات الواردة انه ال يزال معتقالً داخل السجون 28السجون االسرائيلية منذ نحو 

عسكرية، ويتعرض البشع انواع العزل والتعذيب، وشاهده عدد من االسرى االسرائيلية عند فرع االستخبارات ال
ان : واوضحت العائلة .اللبنانيين والعرب داخل السجون االسرائيلية وبشهادة من الصليب االحمر الدولي

سلطات االحتالل االسرائيلي، وخالل المفاوضات التي أجريت مع قيادة المقاومة في لبنان ربطت مصير 
سكاف بمصير الطيار االسرائيلي المجرم رون اراد، وهذا يؤكد ان االسير سكاف ال يزال حياً داخل االسير 

  .السجون االسرائيلية
9/8/2005الحياة   

 
 إسرائيل لن تتخلى عن معابر غزة البرية والبحرية 

اع غزة بعد أكدت الحكومة االسرائيلية انها لن تتخلى باي حال من االحوال عن سيطرتها البحرية على قط
خطة الفصل التي يبدأ تنفيذها االسبوع المقبل، واشارت الى انها ستسلم السيطرة على محور فيالدلفي الى 

وعقد المجلس الوزاري . حرس الحدود المصريين برغم ان االتفاق مع مصر لم يصبح جاهزا حتى االن
. لجيش اإلسرائيلي لمحور فيالدلفياإلسرائيلي المصغر لشؤون األمن اجتماعا أمس للبحث في أمر إخالء ا
نيست بحضور موفاز وعدد من كبار وسبق االجتماع نقاش حول الموضوع في لجنة الخارجية واألمن في الك

وأبلغ موفاز أعضاء المجلس الوزاري أن إسرائيل ستخلي محور فيالدلفي بحلول نهاية العام . القادة العسكريين
النقاب عن أن  وكشف موفاز أثناء النقاش. وأنها ستسلم السيطرة على المحور لجنود حرس الحدود المصريين
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عن سيطرتها البحرية على غزة، واعتبر ذلك أمرا ضروريا لمنع وصول إسرائيل في كل األحوال لن تتخلى 
وردا على هذه المواقف االسرائيلية، قدمت وزارة الخارجية . شحنات أسلحة إلى القطاع عن طريق البحر

الفلسطينية إلى األمم المتحدة أمس وثيقة تبين فيها أنه حتى بعد جالء االحتالل عن غزة، فإن الوضع القانوني 
وذكرت األنباء اإلسرائيلية أن اللجنة العسكرية اإلسرائيلية المصرية المشتركة . لقطاع يبقى أرضا محتلةل

وأشارت إلى أن شارون عرض على المجلس . تحاول إتمام نقاط البرتوكول العسكري بخصوص فيالدلفي
ث الحدود قرب كيبوتس الوزاري المصغر أمر اإلصرار على نقل المنفذ الحدودي بين مصر والقطاع إلى مثل

وقال شارون أن هذا االقتراح يمكن إسرائيل من مواصلة اإلشراف األمني على حركة األشخاص . كيرم شالوم
غير أن شارون أشار إلى أنه . والبضائع من مصر إلى القطاع وفقا لتوصيات مجلس األمن القومي اإلسرائيلي

رار على خضوع منفذ رفح إلشراف طرف ثالث بشرط في حال عدم االتفاق على ذلك ينبغي إلسرائيل اإلص
لمواصلة ) العوجا(وقال انه ينبغي استمرار حصر حركة البضائع بمنفذ نيتسانا . حصر دخوله على األفراد فقط
وفي حال التوصل إلى اتفاق مع مصر حول البرتوكول العسكري، فإن األمر . المحافظة على الغالف الجمركي

وكان الجنرال جلعاد قد عرض في اجتماع . صادقة عليه قبل عرضه على الكنيستسيعرض على الحكومة للم
وقال أنه خالل أسبوع أو اثنين ستتوصل مصر . الخارجية واألمن نقاط االتفاق مع مصر بخصوص فيالدلفي

وأبدى شتاينتس . وإسرائيل إلى اتفاق بهذا الخصوص يقضي بتحمل مصر المسؤولية األمنية عن هذا المحور
ارضته التامة نشر جنود مصريين على محور فيالدلفي معتبرا أن االتفاق الذي يتبلور مع مصر يقوض مع

واعتبر إيهود ياتوم من الليكود . ويلحق بالغ الضرر بأهم إنجاز لالتفاق مع مصر وهو مبدأ نزع سالح سيناء
  . أن االتفاق مع مصر فظيع وخطير

  9/8/2005السفير 
  

  حتهمالمستوطنون يسلمون أسل
سلمت مجموعة من المستوطنين اسلحتها الى الجيش في غزة امس في اطار عمليـة               : عالء المشهراوي  ،غزة

 وفي جـاني طـال سـلم مـستوطنون          .تهدف الى التقليل من مخاطر وقوع اشتباكات مسلحة خالل االنسحاب         
 قطعة سالح شريط     ولف حول كل   . بندقية كانت تستخدم في اغراض الحراسة      20لمسؤول امن محلي اكثر من      

وكان المستوطن ايفي سلوتسكي    . برتقالي وهو اللون الرمزي الحتجاجات المستوطنين على االجالء االسرائيلي        
 وأضاف ليست عندي ثقـة      . وقال ال نريد اعطاء السلطات اي مجال للصدام        .يشعر بالمرارة وهو يسلم سالحه    

 ولم يسلم مستوطنو جاني طـال بعـد مـسدساتهم           .دفي المؤسسة الحاكمة وسيجلب االنسحاب كارثة على البال       
 مسدس وبندقية على االقل من سكان عدة مـستوطنات بغـزة ومـن              300وجرى حتى االن جمع     . الشخصية

 وقالت مصادر عسكرية ان الجيش يبحث جمع اسلحة المـستوطنين           .المتوقع تسليم المئات من طلقات الذخيرة     
  . االنسحابعلى نطاق اوسع قبل 

  9/8/2005االماراتية االتحاد 
  

  فصائل ال في حال عدم سيطرتها على  قاٍسمسؤول عسكري يحذر السلطة من رٍد
 حذر مدير عام وزارة الحرب الصهيونية يارون السلطة الفلسطينية من رد موجع وقاسي فـي                :القدس المحتلة 

إن الفلـسطينيين  : غزة، وقـال حال قيام فصائل المقاومة الفلسطينية بعمليات ضد الكيان الصهيوني انطالقا من  
 إذا لم يفرضوا سيطرتهم على التنظيمات اإلرهابية، وإذا سمحوا لها بممارسـة نـشاطها               سيرتكبون خطأ فادحاً  

اإلرهابي بحرية انطالقا من أراضي القطاع، معربا عن ارتياحه لالتفاق الذي تم التوصل إليه مع السلطة بشأن                 
حيث ستقوم وزارة الحرب الصهيونية بموجب هذا االتفاق بعملية الهـدم،           مباني المغتصبات التي سيتم هدمها،      

  . مليون دوالر أمريكي30فيما ستقوم السلطة بنقل األنقاض التي ستبلغ كلفتها حوالي 
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  9/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  شارون يكلف الشاباك بتحديد من سيسمح لهم من العمالء باالنتقال إلسرائيل
ئيس الحكومة االسرائيلية، جهاز المخابرات العامة الشاباك، بمهمة تحديد عدد العمالء الفلسطينيين            كلف ر : غزة

وسيدرس الـشاباك تقـديم     . الذين يتوجب نقلهم من قرية الدهينية للعيش داخل اسرائيل بعد تطبيق خطة الفصل            
  . تعويضات مالية للعمالء على ما قدموه من مساعدات السرائيل

  9/8/2005ط الشرق االوس
  

  االحتالل يبدأ بإزالة أبراج المراقبة من محيط المستوطنات 
شرعت قوات االحتالل بإزالة بعض أبـراج المراقبـة         : خانيونس 9/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  نشر  

قوات وقال شهود عياٍن إن      .العسكرية في محيط المستوطنات واستبدالها بألياٍت عسكرية تقوم بأعمال الحراسة         
  . االحتالل أزالت، برج المراقبة من الناحية الشرقية لمستوطنة نفيه دكاليم

عضو الكنيست أورييل كشف ان جهاز الـ شين بيت بدأ إخالء مكاتبـه فـي                أن   9/8/2005البيان  وأضافت  
  .مستوطنة كفار داروم

  
  استعدادات إسرائيلية الستقبال المستوطنين

 مستوطن من غزة وأربع مـستوطنات       8500صلة استعدادا الستقبال حوالي     تعمل دائرة االنفصال بصورة متوا    
هذا العمل ال يبدو سهال على االطالق خاصة أن أكثر من نصف المستوطنين لم يسجلوا في                . من الضفة الغربية  

 حاييم ألتمان من دائرة االنفصال يحدد عمله بايجاد حياة جديدة للمستوطن وهو يعمل منذ أشـهر بـال                 . الدائرة
. يعتبر ألتمان رعاية المستوطنين موضوع ضخم وعلى دائرة االنفصال ايجاد حياة جديدة للمـستوطنين             . توقف

كانت عائلة كاتس تسكن في مستوطنة نيسانيت وقررت مغادرة المستوطنة قبل وصول الـشرطة االسـرائيلية                
أولجا كـاتس   . منزال في بلدة مفالسيم   التيى ستخليهم، وفعال توجهت العائلة إلى دائرة االنفصال التي رتبت لهم            

أم ألربعة أطفال و تقول أنها تود المغادرة خوفا من صواريخ القسام وتعتقد أن كيبوتس ميفالسيم في اسـرائيل                   
تقول كاتس أرجو ان يكون ما نفعله هو لمصلحة اسرائيل وهذا صعب علينا حتـى االن لـم     . سيكون أكثر أمنا  

.  سيدروت حيث توجد مالعب أطفال يرتادها أبنائي تتساقط صواريخ القـسام   نشعر بصواريخ القسام و لكن في     
ولذلك لم يكن لدي ثانية هدوء أو صمت ال في البيت وال في العمل وأنا أشك أن يكون هناك هدوء بغض النظر                      

عرضت دائرة االنفصال على المستوطنين خمسمئة وخمسين كارفان أو بيـت متنقـل             . عن ما تفعله الحكومة   
قرب من منطقة نيتسانيم قرب أشدود و مئة و عشرة بيوت في عدد من البلدات الزراعية المختلفة في جنوب                   بال

وهذا ال يرضي معظم المستوطنين الذين يودون الـسكن معـا فـي             . اسرائيل و ثمانمئة شقة مدفوعة االيجار     
وهناك وذلك كما أوضح مجلـس  تجمعات كما كانوا في السابق ال أن يتفرقوا في كارفانات وشقق مستأجرة هنا              

دائرة االنفصال عليها ايجاد فرص عمل و تأهيل المستوطنين وذلك قد يستغرق بعـض              . المستوطنات اليهودية 
ألتمان من دائرة االنفصال يعلق ان الدائرة وعدت كل المعلمين والموظفين الحكـوميين بالعمـل فـي                 . الوقت

تيكية فتم التوصل إلى حلول مالية مرضية لهم وعلى أي حـال            اسرائيل أما المزارعين وأصحاب البيوت البالس     
عمل دائرة االنفصال لم يتوقف منذ شهور وسيستمر إلى نهاية          . فهم قلة فأغلب المستوطنين هم ليسوا مزارعين      

حظ عائلة كاتس كان جيدا فهم يسكنون االن في بيت جديد و لكن             . العام، كما يرى معظم المحللين االقتصاديين     
ن يكون حظ كل المستوطنين خاصة الذي سيرفضون الخروج بهدوء و مستقبل معظم المستوطنين و إيجاد                هذا ل 

  . فرص عمل لهم في اسرائيل لن يكون مضمونا بأي حال من األحوال
  9/8/2005بي بي سي العربية 
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  بث شريط يصور قتل إرهابي شفا عمرو  

لة قبل الماضية لقطات لشريط فيديو أظهرت بوضوح كيف قام          بثت القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي اللي      
زادا من سالحه وتقييـده قبـل أن يقتلـه الفلـسطينيون            -رهابي اليهودي ايدن ناتان   رجال الشرطة بتجريد اإل   

وذكرت هآرتس أنه جرى تصوير شريط الفيديو بعد دقائق فقط من اقدام ناتان على إطالق النـار                 . الغاضبون
وفي شريط الفيديو ظهـر اإلرهـابي    . كانوا يستقلون حافلة يوم الخميس الماضي    48سطينيي  على أربعة من فل   

شياء التي  ناتان زادا وقد غطاه الدم وأحاط به رجال الشرطة وهو يروح ويجيء حول الحافلة محاوال تفادي األ                
لفيديو لقطـة أخـرى     وبعد بضع دقائق أظهر شريط ا     . ألقاها عليه الفلسطينيون الغاضبون الذين تجمعوا حوله      

كمـا نـشرت    .لرجل صعد إلى الحافلة من خالل إحدى النوافذ التي تحطمت حيث أمسك بناتان وطرحه أرضا 
 بحظر نشر   وعقب إذاعة الشريط أصدرت محكمة قراراً      . لناتان وهو يتعرض للضرب    صحيفة السنارة صوراً  

  )ا.ب.د. (ثمزيد من المعلومات التي قد تتعارض مع مجريات التحقيق في الحاد
  9/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
   من ارتكاب عمليات إرهابية جديدة جنود فارين خوفا9ًالشاباك يالحق 

 جنود مـسلحين فـارين مـن        9كشف موفاز، أمس، ان قوات الجيش والشرطة والمخابرات تالحق          : تل أبيب 
نين العرب في اسرائيل كما حـصل       الجيش، يخشى من ان يقوم أحدهم أو جميعهم بعمليات ارهابية ضد المواط           

في مدينة شفا عمرو أو ضد اهالي الضفة الغربية وغزة أو ضد أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين في الـبالد                   
  . عموما وفي القدس بشكل خاص وتحديدا المسجد االقصى المبارك وقبة الصخرة

. اليهود ومـنعهم مـن تنفيـذ عمليـاتهم        وقال موفاز ان قوات األمن تبذل جهودا خارقة لمحاصرة االرهابيين           
لذلك فان الجهود   . وأضاف ان هناك مئات من الجنود الفارين من الجيش لكن تسعة منهم فقط فروا مع أسلحتهم               

  . تتركز عليهم، من دون إغفال خطورة الجنود الذين ال يحملون السالح
  9/8/2005 البلد اللبنانية

  
  لى التصدي لمخططات المتطرفين إ ودعوتصر داود ناطوري كارتا تُفند مزاعم الكشف عن ق

وأكـدت   .فندت ناطوري كارتا مزاعم ما يسمى اكتشاف قصر الملك داود في حي سلوان            :  وفا ،القدس المحتلة 
الحركة في بيان أصدرته، أن ذلك يندرج في إطار أكاذيب اليهود المتطرفين لمواصلة عمليات السرقة والنهب                

 الحركة معارضتها لهذه االدعاءات واألضاليل، موضحة أنها جاءت علـى لـسان             كما أكدت  .ألراضي سلوان 
 .مركز شيلم للحفريات، وهو معروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة ويعمل بإشراف ومساعدة الجامعـة العبريـة              

نـة  وجددت الحركة موقفها الثابت برفض استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية، وخاصة في مدي            
وأشـارت   .القدس مؤكدة سعيها الصادق نحو تحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني فهي جزء ال يتجزأ منه              

الحركة، إلى أن قصر داود كان داخل الهيكل ولم يكن في الموقع الذي أشاروا إليه، وأنه حتى اللحظة، ورغـم                    
وأشارت إلى رفض    . تشير إلى موقع الهيكل    مرور عقود كثيرة، من البحث األثري لم يتم العثور على أية آثار           

علماء جامعة تل أبيب لالدعاءات التي أوردها مركز شيلم حول اكتشاف القصر، وشككوا فيهـا، وأفـادوا أن                  
تصديق ذلك يتطلب العثور على أدوات منذ عهد داود إلثبات صحة االدعاءات، حسب ما قالـه البروفيـسور                  

هودي في جامعة تل أبيب، والذي طالب مركـز شـيلم بعـرض أدوات              نداف نئمان من قسم تاريخ الشعب الي      
عودد ليفيتش من قسم التاريخ بجامعة      .وأشارت الحركة في بيانها إلى ما قاله د        .وإثباتات حقيقية تعود لعهد داود    

تل أبيب، حول وجود خالفات بخصوص فترة داود بين الذين يريدون إثبات صدق نظرية همكراه وبـين مـن                   
وشددت الحركة، على أن موقفها النابع من الشريعة اليهوديـة الحقـة،             .د داود ومملكته في المنطقة    ينفي وجو 



 

 19

يؤكد أنه ال يحق لليهود االدعاء بأية أحقية لهم في أي ذرة تراب في المسجد األقصى وحرمه وساحاته، وأنه ال                    
لعـالمي ومنظماتـه ومؤسـساته      وطالبت ناطوري كارتا المجتمع ا     .يحق لهم كذلك دخول هذا المكان المقدس      

  .بالوقوف أمام مخططات المتطرفين وردعهم عن مغامراتهم الشيطانية
  9/8/2005الحياة الجديدة 

  
  سرائيل ثلثهم عرب إ مليون فقير في 1.534: تقرير الفقر

ثهم من  قال تقرير حكومي اسرائيلي االثنين ان عدد الفقراء في اسرائيل فاق المليون ونصف المليون مواطن ثل               
وجاء في تقرير نشرته مؤسسة التأمين الوطني الحكومية االثنين ان عدد الفقراء في اسرائيل               .المواطنين العرب 

ويعرض التقرير صورة قاسية لتدهور      . الف طفل فقير   714 الفا بينهم    534 مليون و  2004بلغ في نهاية العام     
وقال معدو التقريـر ان      . الفقر خالل العام الماضي    االوضاع االقتصادية للمواطنين في اسرائيل واتساع ظاهرة      

وجاء في تقرير الفقر ان عدد العائالت الفقيرة في اسرائيل بلغ  .كل ولد ثالث في اسرائيل يعيش في عائلة فقيرة
  . عائلة من العرب123500 عائلة من اليهود و270700 عائلة من المهاجرين و69800 بينهم 394200

وتعني هذه المعطيات ان قرابـة نـصف المـواطنين          % 17رب في اسرائيل ال تتجاوز      يشار الى ان نسبة الع    
وكتب معدو تقرير الفقر ان ثلثي الفقراء في اسـرائيل هـم مـن               .العرب في اسرائيل يعيشون تحت خط الفقر      

ياسية ووجهت مؤسسة التأمين الوطني اصبع االتهام نحو الـس         ).الحريديم(العرب واليهود المتدينين المتزمتين     
االقتصادية التي انتهجها في السنوات االخيرة نتنياهو التي مست بشكل خطير بوضع الفقر في اسرائيل وعمقت                

وانتقدت اوساط سياسية اسرائيلية نتنياهو خصوصا على ضـوء تـزامن اسـتقالته مـن               . الفجوات االجتماعية 
المعطيات، انضم الى دائرة الفقـر فـي        وحسب   .الحكومة عشية نشر تقرير الفقر الذي كانت معطياته متوقعة        

وتؤكد معطيات الفقر ان اسرائيل باتـت       .  الف فقير جديد نصفهم من األوالد      100اسرائيل خالل العام الماضي     
وحسب المعطيات ارتفعت نسبة الفقـر      . تحتل المرتبة االولى في العالم الغربي من حيث نسبة الفقر بين األوالد           

مـن  % 33.2، ويشكل عدد األوالد الفقراء اليوم، نـسبة         %50 بنسبة   1988ذ العام   بين األوالد في اسرائيل من    
واعتبر رئيس نقابة العمال العامة بيرتس، معطيات تقرير الفقر بمثابة الئحـة اتهـام              . عدد األوالد في اسرائيل   

اسرائيليون ان  وقال محللون اقتصاديون     .خطيرة ضد السياسة االقتصادية التي ادارها نتنياهو وحكومة شارون        
تقرير الفقر يعكس نتائج السياسة االقتصادية التي انتهجها نتنياهو خالل العامين المنصرمين، خاصـة سياسـة                
التقليصات في مخصصات الدخل التي فاخر بها نتنياهو بادعاء انها تقلص من االعتمـاد علـى مخصـصات                  

ن فان تقرير الفقـر ظـاهرة تعمـق الفجـوات           وحسب ما يقوله المحللو   ! البطالة وتوجه المواطنين الى العمل    
أكد بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن أن        و. االجتماعية بين االغنياء والفقراء في اسرائيل وغياب المساواة       

المعلومات التي وردت في تقرير الفقر تثبت أن المس في حق المواطنين األساسي للعيش بكرامة أخذ باإلزدياد                 
دية التي تنتهجها الحكومة والتي تُدخل المزيد والمزيد من األوالد والعـائالت والـشيوخ           بسبب السياسة اإلقتصا  
وأضاف البيان أن اإلنخفاض في أجور العمال في العشرية السفلى يشير إلـى المـس               . إلى دائرة الفقر واليأس   

م تطبيـق قـوانين     المتزايد في حق العمال في كسب لقمة العيش بكرامة، وهذا بسبب األجور المنخفضة وعـد              
ويقوي التقرير اإلدعاء حول وجوب توفير أمكان العمل واألجور المعقولة قبل مطالبـة النـاس               . حماية العمال 

  . بالخروج إلى العمل
  8/8/2005 48عرب 

  
  سرائيل إاتساع الفجوات الصحية بين اليهود والعرب في : تقرير رسمي

ية االثنين بان الفجوات في الناحية الصحية بين العرب واليهود          افادت معطيات نشرتها وزارة الصحة االسرائيل     
وقالت هآرتس الثالثاء ان معطيات عرضها المركزي الوطني لمراقبـة االمـراض فـي               .في اسرائيل اتسعت  
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وزارة الصحة االسرائيلية خالل مؤتمر صحفي امس اظهرت فجوات كبيرة في مجال الـصحة بـين اليهـود                  
 .ي وذلك في اول تقرير شامل حول اوضاع صحة الجمهور العربي فـي اسـرائيل              والعرب في المجال الصح   

 4 سنوات بين متوسط اعمار الرجال العرب مقابل اليهـود و          3.4واشار التقرير الى ان ثمة فارق سلبي بمعدل         
ب واضاف التقرير ان متوسط االعمار لدى العـر       . سنوات بين متوسط اعمار النساء العربيات مقابل اليهوديات       

 .في اسرائيل لم يسجل ارتفاعا في السنوات العشر االخيرة مقابل استمرار ارتفاع متوسط االعمار لدى اليهـود                
كذلك اتسعت الفجوات بين العرب واليهود فيما يتعلق بنسب الوفيات جراء امراض القلب والسكري وسـرطان                

وتبين من التقريـر     .دم ممارسة الرياضة  الرئة واتباع العرب نمط حياة ضار مثل التدخين والسمنة الزائدة وع          
ـ             منها لـدى اليهـود     % 28.4الرسمي ان نسبة الوفيات جراء امراض القلب لدى الرجال العرب كانت اعلى ب

ـ            .منها لدى النـساء اليهوديـات     % 66.5بينما كانت نسبة وفيات النساء العربيات جراء امراض القلب اعلى ب
 انه خالل العقد االخير توقف االنخفاض الحاصل في وفيات االطفال لدى            وقال تقرير وزارة الصحة االسرائيلية    

وتعتبر هذه نسبة مقلقة ومرتفعة كثيرا عن الوضـع لـدى اليهـود              . لكل الف والدة   8.6العرب المسلمين عند    
وترتفع نسب وفيات االطفال بشكل خاص لدى االطفال العرب البدو في النقب             .والعرب المسيحيين في اسرائيل   

ـ       14.6يث يتوفى   ح وجـاء فـي    . لدى السكان اليهود في المنطقة ذاتهـا  5.2 طفال من كل الف والدة مقارنة ب
التقرير انه يتوجب فحص االسباب المتعلقة نسبة الوفيات جراء امراض القلببين اليهود والعرب عموما وبـين                

ليهود والعرب فيمـا يتعلـق      واضاف انه يتوجب فحص الفوارق بين ا       .النساء العربيات واليهوديات خصوصا   
  . بقرب الخدمات الصحية بيما في ذلك خدمات الطواريء الصحية والمستشفيات

ولفتت هآرتس الى ان مراقب الدولة االسرائيلي كان قد طلب من وزارة الصحة قبل ثـالث سـنوات اجـراء                    
 وفحص مدى ارتباط ذلك     تحقيق في اسباب وجود الفجوات في الناحية الصحية بين العرب واليهود في اسرائيل            

بنوعية العالج الطبي مثل الكشف عن االمراض في مراحل مبكرة وانواع العالج المقدمة للمواطنين في كـال                 
اال ان وزارة الصحة لم تذعن لطلب مراقب الدولة ولم يتم خالل السنوات الثالث الماضية اجراء أي                  .الوسطين

 ان رئيس المركز الوطني لمراقبة االمراض بروفيسور        وقالت هآرتس  .فحص او تحقيق جدي بهذا الخصوص     
منفريد غرين رفض خالل المؤتمر الصحفي امس االجابة على سؤال حول العالقة بين نوعية وقرب العـالج                 

وفي المقابل نقلـت الـصحيفة       .الطبي من التجمعات السكينة والفجوات في المجال الصحي بين اليهود والعرب          
ة الصحة قوله انه يمكن تفسير الفجوات بين اليهود والعرب بوجود تمييز من ناحية              عن مسؤول رفيع في وزار    

وثمة عالقة واضحة بين القـدرة       .قرب الخدمات الطبية وبالفوارق في نوعية الخدمات الطبية ومستوى الدخل         
 ولفـت المـسؤول    .االقتصادية على استهالك خدمات طبية مثل شراء ادوية وخدمات طبية ضرورية اخـرى            

الصحي الى ان وزارة الصحة تفضل عدم فحص وعدم التحقيق في مثل هذه النـواحي كمـا انـه ال يتحمـل                      
  . مسؤولية حيالها على الرغم من ان واجبها االساسي هو الحفاظ على صحة جميع المواطنين من دون أي تمييز

  9/8/2005 48عرب 
  

  من  تقليص ميزانية األسرائيل تبحث في تقليص ميزانيات وزارات مقابل عدم إحكومة 
وقالـت االذاعـة    . تعقد الحكومة االسرائيلية اجتماعا خاصا اليوم الثالثاء لبحث ميزانية الدولة للعـام القـادم             

 1.5االسرائيلية العامة ان شارون الغى امس غالبية التقليصات في ميزانية االمن وتقليص هذه التقليصات مـن                 
شارون الوزراء في حكومته بايجاد بدائل لعدم التقليص فـي ميزانيـة            وسيطالب   . مليون شيكل  650مليار الى   

  .االمن من خالل تقليص ميزانية وزاراتهم
 9/8/2005 48عرب 
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  لى تجنب سواحل تركياإ سرائيلييندعوة اإل
اوصى مكتب مكافحة االرهاب التابع مباشرة لمكتـب شـارون امـس            : 9/8/2005المستقبل اللبنانية   نشرت  

وجاء في بيان    .سرائيليين بتجنب الساحل المتوسطي في جنوب تركيا بسبب مخاطر ارهابية ملموسة          بالحاح اال 
رئاسة الحكومة ان مكتب مكافحة االرهاب يوصي المواطنين االسرائيليين بعدم التوجه او االقامة فـي كامـل                 

وشدد . خاطر ارهابية ملموسة  الساحل الجنوبي لتركيا في المنطقة المشمولة بين االنيا شرقا وكمر غربا بسبب م            
 االسرائيليون الى عـدم     ىكذلك دع . البيان على ان هذا التحذير قد يكون قصير االمد حتى زوال هذه المخاطر            

واعلنت السلطات في قبرص انه جرى تحويل مسار         .االقامة قرب المناطق الحدودية مع تركيا وايران والعراق       
وقال رئيس هيئة الموانئ     .ص امس بعد أن كانت في طريقها الى تركيا         راكبا اسرائيليا الى قبر    650سفينة تقل   

ا ف . (القبرصية كريسيس برينزاس لالذاعة الرسمية يبدو ان هناك بعض المسائل االمنية في الموانئ التركيـة          
  )ب، رويترز
مباشرة جهاز االمن االسرائيلي يبحث في تجميد جميع خطوط الطيران ال          أن   9/8/2005 48عرب  وذكر موقع   

من اسرائيل الى مدينة انطاليا التركية بادعاء وجود تحذيرات حول نية مسلحين من تنظيم القاعدة تنفيذ هجمات                 
ونقلت اذاعة الجيش الثالثاء عن مصادر في جهاز االمن االسرائيلي قولهـا ان البحـث                .في الريفييرا التركية  

انذارات تحذر من نية مسلحين تنفيذ هجمـات        بخصوص تجميد خطوط الطيران جاء على اثر استمرار ورود          
وبحسب اذاعة الجيش فان التحذيرات من الـسفر الـى           .في منطقة انطاليا الواقعة على الساحل الجنوبي لتركيا       

وبحسب المركز االسـرائيلي     .هذه المنتجعات التركية ساخنة اكثر واخطر من التحذيرات من السفر الى سيناء           
ذيرات تتعلق بوجود قاعدة كبيرة لتنظيم القاعدة تنشط في تركيا وانه تم الكشف عـن               لمكافحة االرهاب فان التح   

وقررت وزارة المواصالت االسرائيلية اجراء تقويم للوضـع بخـصوص كـل سـفينة      .قسم صغير منها فقط
ـ               .اسرائيلية تتوجه الى تركيا    ن ونقلت اذاعة الجيش عن مسؤول رفيع في سلطة الموانيء التركية قوله انـه م

الجائز ان تكون السلطات االسرائيلية تستند الى معلومات استخباراتية خاطئة الن الحراسة على مينـاء الينيـا                 
  .مشددة للغاية

  
    آالف دوالر وليس من مشتٍر10ضمادة رأس شارون ب

س شارون بعد إصابته في حرب تشرين في العام أعرضت ضمادة الرأس الملطخة بالدماء التي لفت حول ر
وأشار البائع في بيان على .  آالف دوالر، إال انه لم يتقدم احد لشرائها10، للبيع في المزاد بدءا من 1973

موقع للمزادات على االنترنت إلى انه ابن مسعف طبي عالج جروح شارون، موضحا أن والده أبقى الضمادة 
ال انه بعد يومين من اإلعالن عن إ. الملطخة بالدماء معه كتذكار، بعدما وضع واحدة جديدة على رأس شارون

 .المزاد على االنترنت، لم يتقدم احد لعملية المزايدة على الضمادة
  9/8/2005السفير 

  
  القطط مشكلة تواجه إخالء المستوطنات اإلسرائيلية 

ـ  شمال الضفة الغربية مشكلة جدية لم تكن السلطات اإل           غنيم في    خالء مستوطنة إبرزت عملية   أ رت سرائيلية فك
سرائيلية لحماية القطط على عاتقها عـشرات       خذت الجمعية اإل  أفقد    . مسالة اجالء القطط     بها من قبل تتمثل في    

جالء هذه القطـط    إيتم     نأومن المتوقع    .  هذه المستوطنة بعد مغادرتهم منازلهم       صحابها في أتركها     القطط التي 
لتقديم  غنيم     لى مستوطنة إ   نهاية االسبوع الماضي     ن توجهوا في  ن متطوعي أعلنت الجمعية   أو  . سرائيلإلى  إيضا  أ

  لـف قطـة وكلـب فـي       أكثر مـن    أن  أوقالت الجمعية     . جالئهاإصحابها و ألى القطط المهجورة من     إالطعام  
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طشا  وع الموت جوعاً مهددة ب  خالؤها  إسيتم     الضفة الغربية التي     ربع في غزة والمستوطنات األ     مستوطنات قطاع  
   . سرائيلإلى إيتم نقلها    ذا لمإ

 9/8/2005األيام البحرينية 
 

   في المائة0ر23سهم باديكو يهبط بمؤشر القدس بنسبة 
دفع انخفاض سهم شركة فلسطين للتنمية واالستثمارباديكو، أمس، مؤشر سوق فلسطين :  األيام -نابلس 

واغلق مؤشر القدس على .رنة مع الجلسة السابقة في المائة، مقا0ر23لالوراق المالية الى تراجع بنسبة 
وسجل سهم باديكو . نقطة1ر93 نقطة في الجلسة السابقة، بانخفاض مقداره 828ر52 نقطة، من 826ر59

 دوالر في الجلسة السابقة، وجرى تداول 4ر93 دوالر، من 4ر8 في المائة، ليغلق على 2ر64انخفاضا بنسبة 
بالمقابل، سجل سهم شركة . دينارا اردنيا1540616غت قيمتها االجمالية  سهما من اسهم الشركة، بل444480

 دينار في الجلسة السابقة، مرتفعا 10ر9 دينارا، من 11االتصاالت الفلسطينية سعرا قياسيا جديدا، وأغلق على 
 3845089 سهما من اسهم الشركة، بلغت قيمتها االجمالية 345078 في المائة، وتم تداول 0ر92بنسبة 
 شركات، فيما تراجعت، 9 شركة، ارتفعت منها، اضافة الى االتصاالت، اسهم 19وجرى تداول اسهم .دينارا

وبلغ عدد االسهم المتداولة . شركات دون تغيير5 شركات، واستقرت اسهم 3اضافة الى سهم باديكو، اسهم 
  . عقدا1077ر  دينارا، ونفذت عمليات التداول عب7048225 سهما، قيمتها االجمالية 1913017

9/8/2005األيام الفلسطينية   
 

 قوافل موقتة بين الضفة وغزة  :ولفنسون
أكد ولفنسون انه تم االتفاق على حل القوافل الموقت للربط بين الضفة الغربية وقطاع غـزة بعـد                  : سائدة حمد 

 بالعمل في الـسوق  االنسحاب، وكشف ان اسرائيل وافقت على زيادة عدد العمال الفلسطينيين الذين سيسمح لهم           
واعتبر ان العالقات االقتصادية بين غزة واسرائيل التي وصفها بـ المحرك الذي سيشغل القطاع،              . االسرائيلية

 عامـاً   38كشف ولفنسون ان قضية تعويض الفلسطينيين عن        و . النعاش االقتصاد الفلسطيني   هي العامل األهم  
وصف المساعدات المالية التي التزمـت      وه مع الفلسطينيين،    من االحتالل االسرائيلي لم تثر في اي من نقاشات        

الدول الصناعية الثماني الكبرى تقديمها بأنها التزام غير مسبوق من المجتمع الـدولي بمـساعدة الفلـسطينيين                 
  .اقتصادياً

  9/8/2005الحياة 
  

  دعوة لدعم مسلسل تلفزيوني يتناول حياة الشيخ ياسين
السينمائي الفلسطيني عاطف بدوان دعوة لألمة العربية واإلسالمية لدعم المسلسل  وجه - الحياة الجديدة -غزة 

الخاص بحياة الشيخ أحمد ياسين والذي يقوم باإلعداد له حالياً موضحا أن ميزانية المسلسل ضخمة والمسلسل 
م ولغاية 1936سيقوم بشرح القضية الفلسطينية في الحقبة التاريخية التي عاشها الشيخ أحمد ياسين من 

وأعرب بدوان عن أمله أن  .م، ويظهر المآسي واآلالم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في تلك الفترة2004
يشارك في اللجنة التحضيرية عدد من الفنانين من الخليج العربي والمغرب العربي حتى يشارك الكل في تكريم 

وقال بدوان انه سيقوم باإلشراف على عمل  .ميةالراحل أحمد ياسين ويقوم بخدمة الحضارة العربية واإلسال
هذه اللجنة، داعيا شركات اإلنتاج في العالم العربي واإلسالمي لتمويل ودعم هذا المسلسل، كما يقوم بوضع 

وأهاب . مليون دوالر أميركي2خطة مالئمة لتنفيذ هذا العمل علماً بأن التكلفة التقريبية لهذا العمل تقدر بحوالي 



 

 23

ل الخير من الدول العربية واإلسالمية لدعم هذا المسلسل وإخراجه إلى حيز النور، ودعا المهتمين بدوان بأه
  .للمشاركة في هذا العمل التاريخي االسالمي

9/8/2005الحياة الجديدة   
 
  سرائيلية متنامية الختراق الشارع المصريإنشطة أ

الوساط الرياضية باشتراك فريق إسرائيلي ضمن القاهرة ـ وليد طوغان في حين بدات تشتعل بوادر نار في ا
بطولة العالم للجودو المزمع عقدها في القاهرة الشهر بعد القادم، بدا عدة نواب برلمانيون اتصاالتهم بوزير 
الثقافة ووزير الداخلية وهيئات اخري معنية في محاولة منهم لمنع المطربة اإلسرائيلية افرا هازر من الغناء في 

وزاد الطين بلة إعالن إحدي الجمعيات االهلية االدبية عزمها إقامة ندوة لمناقشة رواية .را المصريةدار االوب
الروائي اإلسرائيلي إيلي عميرام التي اصدرها باسم ياسمينا في احد فنادق القاهرة الكبري، االمر الذي وصفه 

 .ث ال يمكن السكوت عنهنواب البرلمان حمدين صباحي، محمد البدرشيني وطلعت مهران، بانه حد
وقال حمدين الذي سلم مذكرته لوزير الثقافة اول من امس ان المحاوالت اإلسرائيلية المستميتة للتطبيع الثقافي 

 .مع مصر بدأت دورة جديدة، خصوصا بعد وصول السفير الجديد شلومو كوهين
9/8/2005القدس العربي  

 
  فضل اهللا يستقبل وفد الفصائل الفلسطينية 

قبل المرجع االسالمي السيد محمد حسين فضل اهللا امس، وفد الفصائل الفلسطينية في لبنان الذي نقل له است
ضم الوفد انور رجا وأبو عماد رامز عن . استنكاره للبيان االخير لما يسمى بتنظيم قاعدة الجهاد في بالد الشام
د ياسين عن جبهة التحرير الفلسطينية، ابو علي الجبهة الشعبية القيادة العامة، ابو حسن غازي عن الصاعقة، محم

حسن عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ابو خالد الشمال عن جبهة النضال الشعبي، ابو سعدو عن الجبهة 
الديموقراطية لتحرير فلسطين، علي برآة عن حرآة حماس، علي ابو شاهين عن حرآة الجهاد االسالمي ونمر 

.  وأآد الوفد رفض آل الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني لكل ما يمس بفضل اهللا.قدورة عن فتح االنتفاضة
 1559وتم عرض للوضع الفلسطيني في المخيمات وأبدى الوفد خشيته من قرار سياسي غائم ومرتبط بالقرار 

القضية الفلسطينية وشدد فضل اهللا على اهمية التزام . يستهدف المقاومة عبر استهدافه للوضع الفلسطيني في لبنان
وعدم االستغراق في التفاصيل السياسية التي تعمل أميرآا وإسرائيل على إنتاجها بين مرحلة وأخرى على حساب 

وأشار الى ان الخطورة تكمن في ان هذه المرحلة هي مرحلة العمل على تمييع القضية الفلسطينية . القضية العامة
  .ة متكاملة لمواجهة تحديات المرحلة والمراحل الالحقةودعا الى وضع خطة واستراتيجي. وتذويبها

9/8/2005السفير   
 

  منع اعتداءات إسرائيل: األسد
اعتبر الرئيس السوري بشار األسد في ختام زيارة استغرقت يومين لطهران أمس أن تدعيم العالقات بين ايران 

القوى الكبرى والكيان الصهيوني وسوريا ولبنان وحزب اهللا سيحول دون اعتداءات إسرائيل، مضيفاً أن 
   . الوحدة عبر إثارة الخالفاتيل أمام هذا التالحم وهذهيسعيان الى وضع العراق

9/8/2005المستقبل اللبنانية   
  

 سيناريوهات الحرب األهلية وخلفياتها : خطة الفصل
 حلمي موسى   
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لية أرييل شارون شبكة تلفزيون أن بي قبيل زيارته لواشنطن في نيسان الماضي، أبلغ رئيس الحكومة اإلسرائي
وقبل ذلك بأسابيع، وفي مقابلة مع . سي األميركية أن األجواء في إسرائيل تبدو وكأنها على شفا حرب أهلية

صحيفة معاريف، تحدث وزير خارجيته، سيلفان شالوم عن وجود احتمال فعلي لنشوب حرب أهلية في 
اع الليكودي األسبق موشيه أرينس أكد في مقالة له في هآرتس أن ولكن وزير الدف. إسرائيل جراء خطة الفصل

 . التصريحات حول الحرب األهلية ليست سوى تكتيك تستخدمه الحكومة لترهيب المستوطنين
وقال شارون، في حديثه لشبكة التلفزيون هذه، طوال حياتي كنت أدافع عن اليهود، واآلن صرت أخشى على 

 في إسرائيل اآلن توترا شديدا، وأن األجواء هنا تبدو وكأنها على شفا حرب وأوضح أن. حياتي من اليهود
وبعد أشهر من تلك المقابلة، كشفت صحيفة معاريف النقاب عن أن شارون ينام والمسدس جاهز . أهلية

 . لإلطالق تحت وسادته
وأعتقد . الصدام شبه محتومأما شالوم فأشار في مقابلة مطولة في أواخر كانون الثاني الماضي إلى أنه يرى أن 

وببساطة أشعر بالذعر لما يمكن أن يحدث إن لم نبدأ بحملة إقناع داخلي والتحاور في . أن علينا منعه بكل ثمن
وقال إن الخشية تنبع من التقدير بأن هناك بين . أشعر بالشرخ وحتى باحتمال التردي إلى حرب أهلية. ما بيننا

 . ار على الجنود اإلسرائيليينالمستوطنين من يفكر بإطالق الن
ورأى أرينس أن غاية الحديث عن الحرب األهلية هي فرض الرعب على المستوطنين وعلى مئات اآلالف من 

وأشار إلى أنه سيكون هناك عصيان مدني . أنصارهم في إسرائيل لإلذعان والقبول بخطة إخالء المستوطنات
 . يةومشاهد قاسية لمواجهات ولكن لن تكون حرب أهل

ويعزون ذلك إلى حقيقة أنه من أجل . ويؤمن كثيرون في إسرائيل أن الحرب األهلية في إسرائيل غير ممكنة
فهناك، بحسب أحد المعلقين، طرف واحد، . نشوب حرب كهذه هناك حاجة لطرفين، وهما غير متوفرين اليوم

آلخر جاهز لتفهم اعتراضات ويقصد المستوطنين، جاهز إلشعال اإلطارات وإغالق الطرق فيما الطرف ا
 . الطرف األول والوقوف في االختناقات المرورية ولو بغيظ مكتوم

وبرغم أنه كان غريبا حديث وزراء إسرائيليين عن حرب أهلية في دولة تمتلك نظاما ديموقراطيا يتيح التداول 
كوام من التضليل يشير إلى أن فقد كان السر المختفي تحت أ. السلمي للسلطة، إال أن الجميع تقبل هذا الحديث

في مستوطنات الضفة والقطاع نشأت دولة أخرى، وأن لهذه الدولة نظام عمل مختلفا وميليشيات ومنافذ محددة 
وقد تجلى ذلك مرارا في أحاديث جنود وضباط خدموا في المستوطنات . داخل السلطة الرسمية وفي ردهاتها

 وقد تحدث بعضهم عن الغرب المتوحش القائم في مستوطنات الضفة .وعرفوا البنية السلطوية التي تبنى هناك
 . والقطاع ليس فقط ضد العرب وإنما كذلك ضد اإلسرائيليين اآلخرين

والواقع أن الحديث عن الحرب األهلية انطلق أوال من بين صفوف المستوطنين الذين أعلنوا أن خطة الفصل 
وحاول . ستيطاني وأنهم جاهزون إلحباطها ولو بالقوةتضع عالمة استفهام كبيرة على كل مشروعهم اال

المستوطنون، عبر مجلس مستوطنات الضفة والقطاع، التهديد بحرب أهلية من خالل الحديث عن أن الخيار 
وأشاعوا أن إصرار شارون على رفض . القائم هو بين االستفتاء الشعبي على الخطة أو الحرب األهلية

وحاول قادة المستوطنين اإليحاء . ستفتاء الليكود يعني إصراره على الحرب األهليةاالستفتاء بعد خسارته في ا
 . بأن الظروف بالغة الصعوبة والحساسية وأن إسرائيل تشهد اآلن أحلك أوقاتها

ويعود سبب ذلك في رأيهم إلى حقيقة أن الحلبة السياسية التي لم تفلح في مواجهة شارون هي حلبة ضعيفة 
ي حزب فيها زعيم يستحق أن يكون زعيما وطنيا، وأن اعتماد هذه الحلبة على زعيم في نهاية وشائخة ليس أل

ومن البديهي أن قادة اليمين االستيطاني كانوا يعرفون القواعد التي . طريقه يعبر عن ضعف ال يبشر بالخير
لتالل هناك قاعدة شعبية يستندون إليها؛ فإضافة إلى المجموعات المتطرفة في صفوفهم من أنصار كاخ وصبية ا

 . لليمين المتطرف
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وبحسب استطالع السالم الذي يجريه شهريا مركز تامي شتاينتس في جامعة تل أبيب، فإن سبعة في المئة من 
ومن . اإلسرائيليين يعتقدون أنه في أوضاع معينة ال مناص من استخدام السالح لعرقلة تنفيذ خطة الفصل

وفي .  ألف شخص يؤيدون استخدام السالح ضد الخطة300إسرائيل أكثر من الوجهة العددية فإن هناك في 
 في المئة من اإلسرائيليين يعتقدون بأن احتمال 40وضع كهذا لم يكن غريبا أن يشير االستطالع أيضا إلى أن 

 . الحرب األهلية وارد
دون أن المستوطنين  في المئة منهم يعتق64وأظهر استطالع جرى في صفوف العلمانيين في إسرائيل أن 

وأوضح االستطالع أن المستوطنين أنفسهم يفهمون أن . يقودون األوضاع نحو زيادة احتماالت الحرب األهلية
ولكن هؤالء، والجمهور الديني، يؤمنون بأن . شدة تحريضهم ضد خطة الفصل يمكن أن يقود إلى حرب أهلية

 . اإلعالم الذي يغذي الكراهية هو من يقود إلى الحرب
غير أن المعلقين في إسرائيل يشيرون إلى أن التهديد بالحرب األهلية بات يتكرر من جانب الحكومة أو 

. فالحكومة وأجهزتها تحاول التحذير من سيناريو قد ينساق إليه بعض المستوطنين. المستوطنين ألسباب مختلفة
ضاع قد تنحدر إلى هذا المستوى، وأن هناك تفكير جزئي بأن األو: ولكن األمر لدى قيادة المستوطنين مختلف

وهناك من يعتقد أن التطرف الذي يسود قطاعات المستوطنين يرمي إلى ترهيب الحكومة ومنعها . الخطر جدي
 . من اتخاذ القرارات التنفيذية للفصل

ويرى . ولكن، وبرغم استبعاد الخبراء وقوع حرب أهلية، فإن كثيرين يتحدثون عن صدامات جدية محتملة
لبعض أن الصدامات التي يجري الحديث عنها هي مجرد صدامات تمردية سواء على الصعيد الديني أو ا

ولكن . العسكري ولذلك يجب قمعها بشدة؛ فقد تحدث رئيس الشاباك عن مئتي شخص قد يغتالون أرييل شارون
ز األجهزة اإلسرائيلية عن المشكلة في نظر الكثيرين ال تتمثل في هذه النقطة على أهميتها وإنما في حقيقة عج

فوجود بضع مئات جاهزين للضغط على الزناد سواء على شاكلة إيغال عمير الذي اغتال . توفير رادع ضدها
ومن البديهي اإلشارة . رئيس الوزراء السابق اسحق رابين، أو على شكل أفراد يتصدون للجيش القادم إلخالئهم

عملية التاريخية باإلقدام على عمليات أو مجازر ضد فلسطينيين في إلى من يعتقدون بأن بوسعهم أيضا إيقاف ال
وربما أن مجزرة شفا عمرو التي نفذها عيدان ناتان زاده أكبر . 48الضفة أو القطاع أو حتى داخل مناطق 

لقد أشار عضو الكنيست اليساري أفشالوم فيالن، في مقابلة موسعة مع هآرتس قبل حوالي . دليل على ذلك
ى أن قيادة المستوطنين عرفت كيف تفرض نفسها ليس فقط على رؤساء الحكومات من اليمين وإنما عام، إل

وقال إنه بالتدريج فهم . كذلك على اسحق رابين وشمعون بيريز وعلى حكومة أوسلو وحتى على إيهود باراك
مقتنعة كليا بأنها هي حجم عمقها ونمط عملها، وتوصلت إلى استنتاج بأن الحديث هنا يدور عن أقلية دؤوبة 

. وهي فقط القادرة على قيادة دولة إسرائيل. وهي فقط من يعرف الصواب لدولة إسرائيل. النخبة الخادمة
وللقيام بذلك فإنه يسوغ اللجوء . ولذلك فإن مهمة هذه األقلية إجبار المترهلين في تل أبيب على السير في دربها

أخشى أن يحاول المستوطنون ردع حكومة إسرائيل والغالبية في أنا : وأضاف. أية وسيلة. إلى أية وسيلة
 . أنا أخشى من إمكانية تنفيذهم لهذا التهديد، عند ساعة الحرج. إسرائيل بواسطة التهديد بحرب أهلية

ورأى أفشالوم أن الحرب األهلية التي يجري الحديث عنها في إسرائيل هي حرب أهلية مصغرة وليست 
وقد دعا إلى حسم الموقف منها وأن على أرييل شارون اتخاذ موقف بن غوريوني . ميركيةكالحرب األهلية األ

 . 1949يذكر الجميع بالموقف من سفينة السالح ألتالينا التي أمر بقصفها في العام 
 9/8/2005السفير 

 
 !!كبرى الفصائل الفلسطينية

 أحمد العطاونة
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أن يبذل كل جهد مستطاع، للحفاظ على مكانته ودوره، وقد  أن يعمل كل ما في وسعه، و مثل فتحال بد لفصيل
يتبادر إلى الذهن أن الحفاظ على المكانة والدور كان يحتاج العمل الدءوب ميدانياً وليس إعالميا، وهذا صحيح، 
وقد فعلت فتح ذلك وبذلت كل ما في وسعها، وسخرت كل ما لديها من جهد ومال ومؤسسات ورجال، ولكن 

 دون المأمول ودون الطموح، فكان ال بد من تخفيف تأثير النتائج على األعضاء واألنصار كانت النتائج
والمؤدين، وهنا جاء دور اإلعالم واإلعالميين وكان ما كان من تصريحات وإعالن لنتائج اختلفت حولها 

 هي تجسيد لفكر وفي المقابل فإن حركة حماس، التي ترى أن جذورها ممتدة عميقاً في التاريخ، إذ .الفصائل
إسالمي تجديدي، وامتداد لحركة إسالمية عريضة وصاحبة تاريخ كبير، سيما في فلسطين، هي حركة اإلخوان 

م، كما إنها حركة تتمتع بانسجام داخلي 1948المسلمين، التي تفخر بدورها الذي انفردت به في حرب عام 
لسطينية راسخة لديها وال خالف وال جدال حولها، فالثوابت الف كبير بين االيدولوجيا واألهداف والممارسة،

ووسائلها المعلنة لتحقيق األهداف وإحقاق الحقوق واضحة ومحل إجماع داخلي، وبنيتها محصنة ومتينة، وهي 
اآلن خارجة من معركة جسدت فيها معان كبيرة الصمود، التضحية، الثبات، واإلصرار على المنهج وأظهرت 

ه التاريخ الفلسطيني مثيل، فقد أظهرت حماس في انتفاضة األقصى أداء عسكرياً أداء مقاوماً لم يعرف ل
وسياسياً واجتماعياً وحتى إعالميا ملفتاً، أصبح محل إعجاب لدى كثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني واألمة 

توج هذا األداء في وقد . العربية واإلسالمية، ال بل ولفت أنظار أطراف إقليمية ودولية، رسمية وشعبية، عديدة
انتفاضة األقصى بتقديمها ثلة من خيرة قادتها شهداء، على طريق تحرير فلسطين، كان على رأسهم مؤسس 

هذا كله جعل من حماس فصيالً فتياً كبيراً حاضراً .  وزعيم الحركة حتى استشهاده الشيخ الشهيد أحمد ياسين
إذن نحن، وبحق، أمام فصيلين كبيرين وبكل المعايير، .هبقوة، ينتظر الفرصة المالئمة ليعبر عن فتوته وكبر

فقد اعتادت الساحة الفلسطينية على وجود فصيل . ولعل هذا يعتبر سابقة في التاريخ الفلسطيني المعاصر
مهيمن، وفصائل أخرى تتحرك عادة في فلكه، لذا فالحالة اآلن استثنائية، ونتائج االنتخابات تشير إلى وجود 

ن يكونان بنفس الحجم وبنفس درجة التأييد الجماهيري وبفوارق بسيطة هنا أو هناك لصالح هذا فصيلين يكادا
. أي أن الواقع اختلف ونحن على أبواب مرحلة فلسطينية مختلفة، وبنية سياسية مختلفة أيضاً. الفصيل أو ذاك

 التي كان يسيطر فيها فصيل على فيمكننا التأكيد اآلن بأننا خرجنا من زمان ومرحلة كبرى الفصائل الفلسطينية،
فال فتح اآلن بإمكانها االدعاء بأنها كبرى الفصائل . زمام كل األمور، فيما اآلخرون يؤثرون بشكل هامشي

وهذه الحالة . الفلسطينية، وال حماس تستطيع أن تدعي بأنها حلت محل فتح وأصبحت كبرى هذه الفصائل
 في أمور عدة، على صعيد الخطاب والممارسة، على درجة عالية الجديدة تتطلب من الفصيلين تغيراً واضحاً

 .من األهمية
 :فعلى صعيد حركة فتح ال بد من

تجاوز الخطاب الفتحاوي التقليدي، الذي يصف فتح بأنها كبرى الفصائل الفلسطينية وحامية وراعية : أوالً
ؤيا الواقعية اللبرالية فيما اآلخر المشروع الوطني الفلسطيني، وأنها وراء كل إنجاز وطني، وصاحبة الر

 . الخ..... راديكالي وليس له ماضي وال تاريخ
التوقف عن التثقيف والتعبئة الداخلية المعبرة عن التفرد واالعتداد المطلق بالذات، والداعية لنفي اآلخر أو : ثانياً

. ية في النظرة لآلخر ودورهتقزيمه وتهميش دوره وترسيخ ونشر ثقافة الشراكة والتنافس النزيه والموضوع
والبحث عن هوامش االلتقاء وعوامل التجمع والتوحيد وإمكانية العمل المشترك مما فيه مصلحة للوطن 

 .والقضية والمواطن
التوقف عن استخدام السلطة وأجهزتها ومقدراتها المختلفة ألغراض حزبية ولخدمة برنامج وأهداف : ثالثا

ها إلى سلطة حقيقية تعمل للجميع ومن اجل الجميع دونما تفريق كي يقتنع وفصيل واحد والعمل على تحويل
الناس بأنها سلطة الشعب وليست سلطة الفصيل أو الحزب الحاكم ولعل هذه القضية من أهم القضايا التي 
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اب الخ تمتلئ بالشب...فالوزارات واألجهزة األمنية ومؤسسات الرئاسة أساءت إلى حركة فتح أمام عامة الناس،
 .والكادر الفتحاوي دون غيره

العمل الجاد من أجل إعادة االعتبار ل م ت ف عبر إشراك كافة الفصائل الفلسطينية فيها، وتفعيل : رابعا
دورها وإعادة بناء مؤسساتها ورفدها بكوادر فلسطينية مهنية وقادرة على االرتقاء بها، وإنهاء حالة الوجود 

 يعرفون وال يرون من م ت ف سوى اللجنة التنفيذية، التي أصبحت اآلن الشكلي ل م ت ف فالفلسطينيون ال
وهذا األمر ضروري وحيوي لتثبت فتح مدى جديتها في . وعبر أعضائها ال تمثل أغلبية الشعب الفلسطيني

 .التعامل مع الشأن الفلسطيني والعمل الفلسطيني المشترك
لداعية إلى التضييق على حركات المقاومة، وخاصة عدم االستجابة للمطالب والضغوط األجنبية ا: خامسا

حماس، كما حدث في أكثر من مرة عندما أقدمت السلطة، التي تتزعمها فتح، على إغالق مؤسسات تعليمية 
وخيرية بحجة أنها تابعة لحماس وكذلك تجميد وحجز أموال مؤسسات خيرية أيضا لنفس السبب، فينبغي لفتح 

لدور ألنه يظهرها وكأنها تتحالف مع اآلخر األجنبي ضد الفصائل الفلسطينية، وهذا أن ال توافق على لعب هذا ا
 .أيضا يسيء لفتح قبل غيرها

ال بد لفتح من تبني كل ما سبق بشكل جاد والتنظير له والعمل وفقه في كافة المحافل المحلية واإلقليمية : سادساً
فالخطاب اإلعالمي السلطوي الفتحاوي . ة الفلسطينيةوالدولية، لكي يعطي ثماراً حقيقية ومؤثرة على الساح

فنعت المقاومة باإلرهاب، واتهام . السابق، على سبيل المثال، كان مرفوضاً من قبل غالبية الشعب الفلسطيني
ونتائج االنتخابات البلدية الفلسطينية تقوي الموقف  . بعض المقاومين، أمر ينبغي التخلص منه وعدم العودة إليه

 .طيني لمن يريد أن يكون قوياً، إذ ال بد لفتح من تبني والدفاع عن خيارات الشعبالفلس
 :أما على صعيد حركة حماس فالبد من مراعاة اآلتي

عدم اإلصرار على إثبات هزيمة اآلخر فتح، واالبتعاد عن المبالغة في التركيز على هذا األمر، لما لذلك : أوالً
 حد التفكير باالنقالب على االنتخابات ونتائجها، مما يعد خسارة كبيرة من تأثير كبير اآلخر، قد يصل إلى

وهذا األمر ال يعني أال تعلن حماس عن فوزها فيما فازت فيه من مواقع، لكن ال بد لهذا اإلعالن أن . للجميع
صرها من يبقى في سياقه الطبيعي، وان ال يحمل إشارات أو وسائل تهكمية أو استفزازية، فال بد لحماس وعنا

وكثير . تفهم موقف فتح، التي تسير باتجاه تغير موقعها ودورها التاريخي، وهذا أمر ليس بالهين وال بالسهل
 .من األنظمة والحركات لديها االستعداد لدفع أثمان باهظة في سبيل المحافظة على دورهاأو منجزاتها

ه بالتخاذل والتفريط أو الخيانة، والتي شكلت جزءا االبتعاد عن لغة الخطاب التي تسيء إلى اآلخر، وتتهم: ثانياً
مهما من لغة الخطاب الحمساوي تجاه السلطة ورموزها، والذين هم في غالبيتهم من حركة فتح، في السنوات 

والبحث عن لغة خطاب وحدوية تركز على نقاط . السابقة، سيما في األعوام التي تلت اتفاقية اوسلو مباشرة
 . هو مشترك وتركز على ضرورة التكامل في العمل وصوالً إلى إنجاز الحقوق الفلسطينيةااللتقاء وتعزز ما

اعتماد تثقيف وتعبئة داخلية متوازنة تقر بدور اآلخر الوطني وتبتعد عن األحكام المطلقة، مرتكزة على : ثالثاً
لنمط من التثقيف والتعبئة يمكن أن ألن هذا ا. قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

يؤسس لعالقة ايجابية مع اآلخر، ويفسح المجال أمام إمكانية االلتقاء على هوامش مشتركة تخدم الوطن 
 .وكذلك يحدد الوسائل الحضارية والسلمية للحد مما يعتقد بأنه سلبي في برنامج اآلخر. والقضية
على أكثر من صعيد، لفكرة الشراكة السياسية والعمل المشترك، التنظير الدائم في أكثر من مستوى، و: رابعاً

وتجذير القناعة بان ذلك أمر حيوي وضروري لخدمة القضية والشعب . تحت سقف المصالح الفلسطينية العليا
الفلسطيني، وبأن أي إنجاز وطني حقيقي مرهون بالصدق في هذه الشراكة، ألن من الصعب جداً، إن لم يكن 

أما أن يسير كل فصيل، . حقيق أي إنجاز وطني ملموس دون التوصل إلى صيغة أو برنامج مشتركمستحيالً، ت
 .وبالذات حماس وفتح، في اتجاه فإن ذلك لن ينجز أبداً أهدافاً أو مصالح وطنية



 

 28

فالمطلوب التوصل فوراً ودون إبطاء إلى برنامج وطني مشترك يتشكل مما تجمع عليه الفصائل، دونما لذا 
 . أو تفريط بالحقوق الوطنية الثابتةتنازل
ينبغي أن يكون في ظل إدراك مشترك بأننا ال زلنا تحت االحتالل، وان الجميع يعيش فان كل ما سبق : أخيراً

، وأمامها مشوار طويل بحاجة إلى وحدة الصف في إطار حركة تحرر وطني لم تنجز آيا من أهدافها الكبرى
 .ال واالبتعاد عن التطرفوالبرنامج وصدق النوايا واالعتد

  9/8/2005الحقائق 
  
  

 محطة أخيرة 
 ساطع نور الدين  

 لماذا ال يستهدف تنظيم القاعدة وشبكاته وخالياه المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، اسرائيل؟ : السؤال
، كان  ايلول على واشنطن ونيويورك جادل كثيرون من العرب والمسلمين في ان التنظيم11في اعقاب هجمات 

يمكن ان يحدث تحوال في مجرى الصراع العربي االسرائيلي ويغير وجه الشرق االوسط وربما العالم كله، لو 
 . انه ارسل تلك الخلية الطائرة لتضرب اهدافا مشابهة داخل اسرائيل

ه االولى، انتهى الجدال الى ان التنظيم كانت وال تزال له اولوياته وجدول اعماله المستوحى من مرحلة تشكيل
عندما كان شريكا لالميركيين والغرب عموما في الحرب على السوفيات في افغانستان، قبل ان ينقلب عليهم 
ويقرر القتال ضدهم في كل مكان، بدءا من عقر دارهم بالتحديد، مرورا بقاعدتهم المركزية المتقدمة في 

دكتور ايمن الظواهري في رسائلهما المتلفزة، ال فلسطين التي لم يغفل ذكرها زعيمه اسامة بن الدن او نائبه ال
وفي تفسير ذلك االستثناء السرائيل، قيل ان التنظيم، برغم الضربات الشديدة التي تلقاها . سيما الرسالة االخيرة
في كينيا وتونس :  ايلول، حاول اكثر من مرة ان يضرب اهدافا يهودية في اكثر من بلد11في اعقاب هجمات 

ر وتركيا، حيث كُشف النقاب قبل يومين عن خطة لتفجير سفن سياح اسرائيليين فور وصولها والمغرب ومص
لكن كل هذه المحاوالت إما باءت بالفشل او ان أثرها كان محدودا، ال يضاهي ... الى احد المرافئ التركية

 . الضربات التي تعرض لها االميركيون والبريطانيون، وحتى االتراك والمصريون انفسهم
أما العمل في الداخل االسرائيلي فإنه ليس بالسهولة المفترضة، وكذلك االمر بالنسبة الى توجيه ضربات من 
الخارج الى اسرائيل التي هي بمثابة قلعة حصينة ال يمكن اختراق دفاعاتها الجوية او البرية او البحرية، كما ال 

 ايلول التي احدثت خلال، ولو 11ا حققته هجمات يمكن تحديد اهداف اسرائيلية مدوية تؤدي غرضا موازيا لم
 . كان موقتا، في السلطة المركزية االميركية، وهزت االميركيين بعنف لم يسبق له مثيل في تاريخهم

ويقال ايضا ان القاعدة وشبكاتها تستخف بإسرائيل، وتعتبر ان مواجهتها وربما ازالتها من الوجود هما مسألة 
ا ما توالت واشتدت الضربات الموجهة الى اميركا وبريطانيا وغيرهما من الدول وقت، لن يطول كثيرا اذ

الغربية الداعمة للكيان االسرائيلي، وبلغت مرحلة تلبية الشروط السياسية المعروفة للتنظيم التي تبدأ في 
ة على الئحة لكن المؤكد ان فلسطين كانت وال تزال تحتل مرتبة متدني... افغانستان، وال تنتهي في فلسطين

اولويات القاعدة، التي تزداد ضرباتها حدة وعشوائية تستبعدان أي توجيه او تخطيط سياسي عدا االنتقام من 
  !إال بمعجزة... المدنيين بشكل يدحض يوما بعد يوم احتمال التوصل الى وقف إلطالق النار

  9/8/2005السفير 
 

 انكسار حركة االستيطان الصهيوني
 عبد الرحيم جاموس
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يجمع الباحثون في الشأن الفلسطيني وفي شأن اإلحتالل اإلسرائيلي على أن خطة شارون لإلنسحاب األحادي 
الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية تأتي في سياق االلتفاف الشاروني اإلسرائيلي على جهود السالم 

كتب عنها في إطار التحذير من الدولية وفي مقدمتها خطة خارطة الطريق، ورغم كل ما قيل في شأنها و
سياسات شارون العدوانية والمخادعة والمنافية للسالم وأهدافه، إال أن هناك حقيقة مهمة ستكون واقعاً خالل 
أيام تتمثل في تفكيك إثنتين وعشرين مستوطنة من قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة، وبالرغم مما 

ل من قطعان المستوطنين ال يتعدى بضعة آالف، إال أن النتيجة الحتمية لها تحتويه هذه المستوطنات من عدد قلي
 !!  سيكون قطاع غزة خالياً من المستوطنين خالل أيام أو أسابيع 

وسينفذ هذا اإلخالء على يد أكثر حكومة يمينية تحكم إسرائيل منذ نشأتها، ولكن الحقيقة التي ال يزال غالة 
ي من أمثال شارون وغيره يعجزون عن مشاهدتها وفهمها وهي أن هذا اإلخالء هو الصهاينة واليمين اإلسرائيل

سقوط لنظريتهم العدوانية االستيطانية وما سينطبق اليوم على مستخربات قطاع غزة سوف ينطبق في األيام 
 والشهور والسنين القادمة على االستيطان بل االستخراب في الضفة الغربية وفي القدس وفي كل األرض

 .الفلسطينية، طال الزمن أم قصر 
إن الدرس المستفاد من هذا اإلخالء عندما يحصل وإن كان من جانب واحد هو التسليم بإنكسار حركة 
االستيطان الصهيوني أمام صمود الشعب الفلسطيني وثباته في أرضه وتمسكه بحقوقه الوطنية السياسية 

كومة إسرائيل ومنظري اإلحتالل الصهيوني ألرض فلسطين فعلى ح .والقانونية والتاريخية في وطنه فلسطين
وقادته أن يتخلصوا من أوهامهم ومن عنصريتهم وعدوانيتهم التي كلفت اليهود والفلسطينيين وشعوب المنطقة 

فهاهي غزة هاشم تقف شامخة بإنسانها الفلسطيني بعد ثمانية وثالثين عاماً .الكثير من الدماء والدمار والخراب
تالل وجرائمه الوحشية فلم تعرف االنثناء أو االنحناء وقد واجهته بالصمود والثبات وبالمقاومة بكل من االح

أشكالها التي اشتركت فيها كل فئات الشعب الفلسطيني وكل أطيافه السياسية والثقافية واالجتماعية لتسجل 
لتي حاول االحتالل طمسها على للشعب الفلسطيني صفحة مشرقة في تاريخ كفاحه الوطني وتستعيد الحقيقة ا

إن مسيرة الكفاح الوطني للشعوب لن .مدى سنواته البغيضة ولتعلن أنها على موعد مع الحرية واالستقالل
تتوقف عند الجزئيات الصغيرة بل تواصل مسيرتها باتجاه الكليات بخطى حثيثة ومدروسة متخذة أشكاال متعددة 

اجهة في كل مرحلة من مراحل الكفاح إلى أن تستكمل هدفها الوطني تمليها الضرورات الكفاحية وطبيعة المو
في الحرية واالستقالل، وهذا األمر ينطبق أيضاً على الحركة الوطنية الفلسطينية في صراعها مع الصهيونية 

إن هزيمة مشروع الوهم .وعدوانها الغاشم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين
ي فلسطين قد بدأت وإن عنوانها هو الوحدة والثبات والصمود للشعب الفلسطيني في خندق حقوقه الصهيوني ف

المشروعة والعادلة القانونية والسياسية واالجتماعية والتاريخية في وطـنه فلسطين، وانكسار معادلة االستيطان 
وطنية الفلسطينية التي يجب الصهيوني ألرض فلسطين والتي بدأت في قطاع غزة مبنية على أساس الوحدة ال

على جميع القوى الحية من كل أطياف المجتمع ومن كل ألوان المقاومة أن تعمل على حمايتها وأن تكون على 
رأس أولوياتها، فال يجوز لكائن من كان أن يجعل من نفسه ثغرة ينفذ العدو من خاللها سياساته الخبيثة الهادفة 

  .الغتيال لحظة الفرح الفلسطينية
  9/8/2005الحقائق 
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