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  اعة لم تأت بجديدخطاب عباس فق
 امـام  امس ه محمود عباس اعلن في خطابأن: غزة -فتحي صباح   عن مراسلها    10/8/2005 الحيـاة    نشرت

المجلس التشريعي انه سيصدر مرسوماً رئاسياً كي تكون االنتخابات التشريعية في كانون الثاني المقبـل، مـن                 
الفـصائل واالحـزاب   من شرات من المدعوين وعرض أمام النواب وع  .دون ان يحدد اليوم الذي ستجري فيه      

ولم يأت عباس بأي     .والقوى والفعاليات جملة من القضايا السياسية واالمنية والداخلية، وتلك المتعلقة باالنسحاب          
 موعد االنتخابات التشريعية، فقد اثار تحفظ حركة حماس التي كانت ترغـب فـي ان                 وحول .جديد في خطابه  

وبدا من خالل تحديد كانون الثاني وكأنه وضع حـالً وسـطاً بـين               .اية العام الجاري  تجري االنتخابات قبل نه   
 مطابقاً تقريباً لموقـف     هوجاء قرار  .رغبة حماس ومطلب فتح التي كانت ترغب في اجرائها في الربيع المقبل           

 صـواريخ علـى     وكرر رفضه اطالق   .الجبهتين الشعبية والديموقراطية اللتين طالبتا باجرائها في الشهر نفسه        
وقـال ان الـصواريخ تقتلنـا        .الى داخل الخط االخضر    همستوطنات يهودية داخل قطاع غزة، او عبر حدود       

وتخرب بيوتنا، مستشهداً بعدد من الحاالت التي سقطت فيها صواريخ او قذائف هـاون علـى منـازل تعـود                  
 قطاع غزة، اذ لن يعود هناك مبرر،        قال ان المظاهر المسلحة يجب ان تنتهي بعد االنسحاب من         و. لفلسطينيين

وبخصوص الفساد المستشري في السلطة، لفت الـى         .مشدداً على انه يجب ان تبقى سلطة واحدة وسالح واحد         
ودعا الفصائل الى عدم استفزاز قوات االحتالل        .انه تم تحويل بعض المسؤولين الى النائب العام للتحقيق معهم         

 عاماً منذ العـام     57، و 67 عاماً منذ العام     38سرائيليون جثموا على صدورنا     اال :وقال .اثناء عملية االنسحاب  
، 2004ووصف اتفاق شارون وبوش في نيسان        .، واآلن يريدون ان يخرجوا فليخرجوا ال نريد استفزازات        48

وكـرر وصـفه     .بأنه صفقة وقنبلة تم تفجيرها، عندما عرض األول على الثاني خطته لالنسحاب مـن غـزة               
ورأى ان كثيراً مـن     . ات بوش لشارون بضم الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة بانها وعد بلفور جديد            لضمان

العالم نظر الى مشروع شارون بايجابية ونحن نظرنا اليه بشكوك، نظراً ألن مشروع االنسحاب اقترن بأثمـان                 
 .باهظة ال نستطيع دفعها

 رفضه المطلق ألي فصل بـين        عباس ديأك ت : وكاالت ننقال ع غزة  من   10/8/2005 الوطن العمانية    وذكرت
الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً إلى أن بوش، أكد على ربط مصير الضفة بغزة، وأن غـزة سـتكون أوالً                    

  .اوليس آخر
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 سيتم إجالؤهم من غزة ن أن السلطة ال تقبل نقل المستوطنين الذيعباسح يضتو 10/8/2005 السفير ونقلت
بية، مؤكداً أن االستيطان وكل المستوطنات التي أقيمت بعد احتالل القطاع والضفة غير الى الضفة الغر

  . شرعية
أنه تم  :  عباس لوق : رام اهللا  والوكاالت   من  محمد هواش   عن مراسلها    10/8/2005 النهار اللبنانية    وأضافت
هو استمرارية المؤسـسة     ولم اسمع اعتراضات، والهدف       انشاء منصب نائب الرئيس منذ بضعة اشهر      اقتراح  

  .وعدم تعرضها ألية هزات او ما شابه
 أن هذا االنسحاب جاء نتيجة جهد        عما قاله عباس من    :10/8/2005األيام الفلسطينية    في   كتب فايز أبو عون   و

الشعب الفلسطيني وجهد الرئيس عرفات، ونرجو ان يتحقق ليكون مقدمة النجازات أخرى نـصل فيهـا الـى                  
 نحن ندرسه بالتفاصيل الكاملة     :قائال موضوع االراضي   واشار إلى  . وعاصمتها القدس الشريف   الدولة المستقلة 

منها ملك عام، وهـذه     % 97 االنسحاب سيتم من مستوطنات      إن,  وقال الننا نريد ان نحافظ على ثروة الوطن،      
, أمالكا خاصة خرى،  اال% 3ستبقى ملكاً عاماً ولن يمسها احد، وانما ستكون مصلحة وطنية حيوية فلسطينية، و            

يأخـذها   بعيدة عن الحـدود، ف     كانت اما ان نعوضه واما ان نتملكها وندفع له، واما ان            ,من يدعي ملكية عليها   ف
مهمة واساسية وهي ليست مسؤولية السلطة فقط، كلنا يجب ان          الحفاظ على هذه االمالك     قضية  وقال  . أصحابها

  .ات وهذه المنشآتنكون مسؤولين للحفاظ على هذه االرض والممتلك
أن أبو مازن حث الفلسطينيين علـى       إال  : ن غزة م صالح النعامى  10/8/2005 الشرق االوسط    مراسلوأشار  

المساعدة في انجاز االنسحاب بطريقة منظمة ومتحضرة، مطالبا بعدم االحتفال االن وتأجيله الى ما بعد الجالء                
وقال ان على الفلسطينيين أن يتصرفوا خالل       . ار احتفاء الكامل، كما شدد على ضرورة االمتناع عن اطالق الن        

واضاف نحن على عتبة انجاز وتحقيق حلـم        . االنسحاب اإلسرائيلي على نحو يظهر للعالم أنهم يستحقون دولة        
  .من احالم الشعب الفلسطيني، كثيرا ما انتظرناه طويال وهو ان يبدأ االحتالل باالنسحاب عن ارضنا

ما أشار اليه أبو زهري من أن دعوة عباس إلى عـدم المبالغـة فـي                إلى   10/8/2005يةالبلد اللبنان  ونوهت
يدعو إلى عدم المبالغة في االحتفاالت بينما حركـة فـتح           : وقال, االحتفاالت باالنسحاب تحتوي على تناقضات    

ى أن  هنـاك  وأضاف أن أول االحتفاالت كانت  بحضور أحمد قريع مشيرا إل   . والسلطة هم من بدأوا باالحتفال    
  .ماليين الدوالرات تحضرها السلطة لالحتفال باالنسحاب

عباس تناول ، في خطابه امس، ما وصفه بقضايا كانت عالقة مع            أن   10/8/2005 المستقبل اللبنانية    وجاء في 
ز  الجوا بحل مشكلة ن  يوعد السوري  وأشار إلى    .قضية االتصاالت الهاتفية  أنهم وعدوا بحل    : وقال .لبنان وسوريا 
 : قـائال  وختم .ارهاستمروعد با  االسد    أن لمنح الدراسية التي كانت تقدم من البعض، قال       ل وبالنسبة .الفلسطيني

إن الفلسطينيين جادون في الحصول على دولة فلسطينية مـستقلة          : اريد ان اتوجه الى االمة العربية ألقول لهم       
نحن نشكرهم على المساعدات ونمن لهـم ونريـد         وجادون بان يسيروا في المسار الديموقراطي، الذي بدأناه و        

  وفا .المزيد، الننا نريد ان ننهض في ارض الوطن
في أول رد فعل على الخطاب، قال  أنه :غزةمن  10/8/2005 الخليج اإلماراتية  مراسلطاهر النونووافاد 

ة سبب في دحر إن خطاب ابو مازن تضمن إساءة للمقاومة، معتبرا أن صواريخ المقاوم: سامي ابو زهري
   .نؤكد تمسكنا بموقفنا وإجراء االنتخابات قبل نهاية العام الحالي: وانتقد تأجيل االنتخابات، وقال .االحتالل

 خالد البطش الذي حضر الجلسة هكدما أ : رام اهللامنوليد عوض  10/8/2005 القدس العربيوأوضح مراسل
م في انهاء االحتقان في الساحة الفلسطينية خـصوصا ان          ان تحديد موعد لالنتخابات التشريعية امر جيد ويساه       

  .لكنه اكد ان حركته متمسكة بموقفها بعدم المشاركة. عددا من الفصائل الفلسطينية ستشارك في هذه االنتخابات
 أمـس كتائب شهداء األقصى نظمـت      أن  :  خاص –غزة  من   10/8/2005  المركز الفلسطيني لإلعالم     وأورد

إنها خطوة إليصال رسـالة     : كتائبالأحد قادة   قال  وحول هدف المسيرة    . اء خطاب عباس  أثنمسيرة احتجاجية   
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إقالة وزير الماليـة الـذي   : لرئيس السلطة ورئيس الوزراء والمجلس التشريعي تتضمن أربع مطالب تتمثل في    
ـ                ث تـشكلها   أصبح يتنفذ في األموال والتدخل في شئون حركة فتح، وإعادة تشكيل لجان مساندة االنسحاب بحي

قيادة فتح وليس أشخاص معينة، ووقف فوري العتقال المجاهدين وقادة الكتائب في غزة، وضمان كافة حقوق                
وقال شهود عيان أن المسيرة انتهت بسالم بعد أن تسلم فتوح رسالة الكتائب والتي وعـد                 .المقاتلين الفلسطينيين 

  .بدراستها، والعمل على تحقيق المطالب التي جاءت فيها
ة     وبينت  عباس خطابـه كـان عـشرات        اءلقأنه أثناء إ  :  ا ف ب   نقال عن غزة  من   10/8/2005 الوطن الكويتي

 وقد رفعوا الفتات يطالبون فيها بتـوفير        ,العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل يتظاهرون امام مقر االجتماع        
  .عمل لهم وانهاء البطالة ومحاربة الفساد

  
   في مسألة هدم منازل المستوطنات  فلسطيني-اتفاق اسرائيلي 

محمد دحالن، وجيمس وولفنـسون، وتـم        قال مصدر اسرائيلي ان موفاز، اجتمع مساء امس، ب        : الفت حداد  
وحسب المصدر تم االتفاق على ان تقوم اسرائيل         .االتفاق على مسألة هدم بيوت المستوطنات واخالء انقاضها       

تم استكمال عملية الهدم من قبل مقاولين فلـسطينيين ومـصريين،           فيما ي بهدم بيوت المستوطنات بشكل جزئي      
  . وسيتم نقل المواد السامة المستخدمة في بناء المستوطنات لدفنها في اسرائيل. تحت اشراف البنك الدولي

  10/8/2005 48عرب 
  

  نصر يوسف وورد يستعرضان الجهوزية لإلنسحاب
وقـال  . وردونصر يوسف اجتمع، أمس بوليام  أن   :دادالفت ح  عن مراسلته    10/8/2005 48 عرب   نشر موقع 

انه عرض آخر المستجدات فيما يتعلق باألجهزة األمنية الفلسطينية وتطويرها إضـافة لخطـة التنـسيق مـع                  
وقال ان الخطة متفق عليها مع الجانب اإلسرائيلي وتوضح انتشار القـوات             .اإلسرائيليين بخصوص االنسحاب  

وحـول اسـتعدادات قـوات األمـن        . القادمة لملئ الفراغ الذي سيتركه اإلسـرائيليون      الفلسطينية خالل األيام    
الفلسطينية قال بأن قادة الوحدات العسكرية سيجتمعون خالل األسبوع القادم بشكل موسع للتعرف على المهـام                

 اخـر  وضعنا وورد في صورة  :  وحول االنسحاب من شمال الضفة الغربية قال       .والتنسيق بين بعضهم البعض   
 ساعة، حيث كان موقـف      48المستجدات، وذلك بعد اجتماع موسع على مستوى هيئة األركان اإلسرائيلية قبل            

 أن هناك تغيير في نوايا إسرائيل وهو أمر مقلق، يبدو أنهم يعيدون النظـر               اؤكدم ,اإلسرائيليين سلبي وواضح  
طلبنـا  :  بخـصوص االنـسحاب، قـال      وعلى صعيد المساعدات الدولية للسلطة     .باالنسحاب من شمال الضفة   

وأضاف بان وورد يبذل جهود للتوصل إلى االتفاق         .مساعدات عينية من الدول المانحة لنتمكن من تسليح قواتنا        
وحول قضية المعابر قال     .مع اإلسرائيليين وهناك ردود ايجابية ونأمل أن تكون اإلجابات الالحقة إيجابية أيضا           

  .عو الموضانه ال يوجد لديه تصورات حول
عـن دهـشته     أعرب  وورد أن : أريحا –عماد أبو سمبل    عن مراسلها    10/8/2005الحياة الجديدة    واضافت

للتفاصيل الدقيقة التي قدمها نصر يوسف بخصوص استعدادات الجانب الفلسطيني لالنـسحاب، خاصـة تلـك                
ي بـين الجـانبين الفلـسطيني       وأشاد بمستوى التنسيق األمن   . الخرائط التفصيلية التي عرضت خالل االجتماع     

واإلسرائيلي والذي وصل إلى مستويات مرضية قياسا بما كان عليه قبل شهرين، والذي من شـأنه أن يجلـب                   
  دولة من بينها األردن ومصر قد التقـوا          21وكان ممثلو     . األمن واألمان للفلسطينيين على حياتهم وممتلكاتهم     

  . الدولية لدعم وإعادة تأهيل األجهزة األمنية الفلسطينيةيوسف ووورد في أريحا في إطار المساعدات 
 

  مستوطنينىالسلطة تعتقل منفذي هجوم عل
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اعلن مصدر امني فلسطيني ان اجهزة االمن الفلسطينية اعتقلت منفذي الهجوم بالسالح : رام اهللا ـ ا ف ب
الهجوم الثالثة اعتقلوا في مخيم وقال المصدر ان منفذي  .اآللي الذي اسفر عن جرح اسرائيليين اثنين االحد

 .جلزون ولكنه لم يعط ايضاحات اضافيةال
  10/8/2005القدس العربي

  
  اسرائيل بدأت بتشديد الحصار على مدن قطاع غزة 

قالت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل اإلسرائيلي بدأت مع اقتراب موعد اخـالء مـستوطنات               : الفت حداد 
واكدت النوايـا اإلسـرائيلية بفـرض       . ية تشديد الحصار على مدن قطاع غزة      قطاع غزة وشمال الضفة الغرب    

  .إغالقات في مناطق مختلفة من قطاع غزة أثناء تنفيذ عملية اإلخالء
  9/8/2005 48عرب 

  
  اتمستوطنالالداخلية تحذر من االقتراب من 

ي اخالؤها من قبـل قـوات       حذرت وزارة الداخلية كافة المواطنين من االقتراب من المستوطنات المنو         : غزة
اللغام في محيط المـستوطنة     ا واوأوضحت الداخلية ان المستوطنين زرع     .االحتالل وخاصة مستوطنة موراغ   
 من تنفيذ خطة االنسحاب، وايقاع اكبر عدد من         ةقوات االسرائيلي الهدف منع   بالمذكورة والذي اكده شهود عيان      

  .االصابات بين صفوف الفلسطينيين بعد االنسحاب
  10/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  تنفيذ جرائم جديدة تتخوف من الداخلية 

طالبت وزارة الداخلية، الجمهور بإبداء أعلى درجات اليقظة، تحسباً لقيام جنود إسرائيليين متطرفين : غزة
در عن ولفت بيان صا .الفلسطينيينمحسوبين على اليمين العنصري فارين من الجيش، بتنفيذ جرائم جديدة ضد 

الداخلية، إلى أن شهوة القتل والتطرف، تتصاعد هذه األيام بصورة خطيرة وغير مسبوقة في صفوف 
وأشار البيان، إلى أن الداخلية وأجهزة األمن،  .المستعمرين العنصريين، مع اقتراب موعد إخالء المستعمرات

 وكذلك سيارات قديمة من تلك الثياب العربية والتقليدية،ون قت معلومات تؤكد أن بعض هؤالء يشترلت
وحملت الداخلية الحكومة اإلسرائيلية،  .تنفيذ أعمال إرهابيةفي مها االمستعملة في األراضي الفلسطينية، الستخد

كامل المسؤولية عن تصرفات وجرائم المستعمرين أو جنودها الفارين، داعيةً المجتمع الدولي بسرعة التدخل 
 .من أجل توفير الحماية الالزمة

  9/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  194قرار الالتشريعي يؤكد على حق العودة وفق 
 واعتباره أساسـا ألي حـل   194قرار التمسك بحق العودة وفق    ال جدد المجلس التشريعي     :غزة -حسن دوحان 

قرر أن تستمر علـى  جاء ذلك خالل الجلسة العادية التي عقدها المجلس أمس في مقره بغزة والتي من الم   .قادم
وتم خاللها إقرار مشروع جدول األعمال والمطالبة بضرورة حضور الـوزراء للـرد              .مدار ثالثة أيام متتالية   

 وتطرق المجلس الى قراره القاضي بضرورة تخيير النواب         ,على األسئلة الموجهة لهم من قبل أعضاء المجلس       
  .ات والمؤسسات األخرى والذي أصبح نافذاما بين عضويتهم في المجلس التشريعي ورئاستهم للهيئ

  10/8/2005الحياة الجديدة 
  

  كنفاني يسحب استقالته من المجلس التشريعي
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النائب مروان كنفاني سحب امس اسـتقالته مـن عـضوية           أن  : لندنمن   10/8/2005 الشرق االوسط    نشرت
 مع باقي األعـضاء فـي هـذه         وقال في بيان أصدره امس إنه سيعود لتحمل المسؤوليات        . المجلس التشريعي 
وأوضح أنه قرر سحب استقالته بعد إقرار المجلس لقانون االنتخابات المعـدل، وموافقتـه              . المرحلة المصيرية 

على التعديالت المطلوبة في القانون األساسي التي تسمح باعتماد هذا القانون إلجراء االنتخابات، وكذلك إعالن               
   .ابو مازن عن موعد هذه االنتخابات

ب فتوح بعدول كنفـاني عـن   يرحت: حسن دوحان ـ غزة  عن مراسلها 10/8/2005 الحياة الجديدة وأضافت
  .وعودته للمشاركة في جلسات المجلس كرئيس للجنة السياسية ،بعد جهود بذلها بعض النواب ،استقالته

  
  بنك للمعلومات حول الالجئين الفلسطينيين

ون الالجئين التابعة لمنظمة التحرير في عمان علـى إعـداد قاعـدة              تعكف دائرة شؤ   :عمان-نادية سعد الدين  
بما يشمل اعدادهم وأوضاعهم االقتـصادية واالجتماعيـة        ,  في العالم   الفلسطينيين معلومات شاملة عن الالجئين   

وأشار إلـى أن كثيـراً مـن        , وأكد محمد أبو بكر أن ال أهداف أو أبعاد سياسية للمشروع          . وظروفهم المعيشية 
 بنـك للمعلومـات عـن       إنـشاء وقال إن الدائرة تعمل على       .علومات غير متوافرة وإن وجدت فهي متناثرة      الم

  .الالجئين
  10/8/2005الغد االردنية 

  
   لالستيالء على أراضي بعد االنسحاب  لمتنفذينصفقات مشبوهة

 تابعـة للـسلطة     كشفت مصادر فلسطينية مطلعة في جنوب قطاع غزة عن قيام جهات فلسطينية           : وسام عفيفة 
مؤخراً بشراء أراضي المستوطنات الصهيونية التي سيتم إخالؤها في أعقاب االنسحاب، وقد تم بالفعـل عقـد                 

وفي . بعض الصفقات السرية المتالك هذه األراضي؛ خاصة أنها في األساس تعود ملكيتها لبعض الفلسطينيين             
في السلطة إلى جمع الغنائم في إطار المـشاريع         أن هذه الحملة تأتي في إطار سعي بعض الجهات          أغلب الظن   

وقد كشف محافظ مدينة خان يونس عن قيام سماسرة بـشراء أراضـي              .االستثمارية لمرحلة ما بعد االنسحاب    
بينما أكـد رئـيس سـلطة        .الفلسطينيين القاطنين في منطقة المواصي التي تخضع للسيطرة األمنية اإلسرائيلية         

زوير لملكية هذه األراضي في محاولة للسيطرة عليها؛ مـشدداً علـى أن سـلطة               األراضي أن هناك عمليات ت    
وعلـى الـرغم مـن أن        .األراضي لن تعترف بهذه الملكيات وسيتم التعامل معها من خالل القانون والمحاكم           

م الشراء يتم اآلن على الورق فقط، إال أن وقوف قيادات في السلطة وراء السماسرة يجعل عمليات الشراء تـت                  
وعلـم أن عـدداً مـن       . األمر الذي أثار الشبهات حول عمليات الشراء األخيرة        .دون أي عراقيل أو مشكالت    

 دونم تقريباً مسجلة    1000المواطنين قاموا ببيع أجزاء من أراضيهم التي تعرف باسم بلوكات وهي عبارة عن              
  محافظ خان يونس   وحذر .يبت بشأنها نهائياً  بأسماء اآلباء واألجداد من عهد االنتداب واإلدارة المصرية لكنه لم           

من وقوف الشركات االستثمارية وجهات غير معروفة وراء هذه العمليات التي تتم بسرية؛ معتبراً أنها عمليات                
وناشد، السلطة القيام بخطوات عملية لمواجهة هذه الظـاهرة وحمايـة المـواطنين              .خطيرة ومشكوك بأمرها  

ت بيع ألراضيهم من خالل أقاربهم أو من خالل بعض السماسرة الـذي قـال إن                البسطاء الذين تتسرب عمليا   
وفي نفس السياق أكد عضو لجنة حي المواصي وقوع عمليات بيع خصوصاً ألراٍض              .معظمهم من مدينة غزة   

من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة عن عمليات شراء لألرضي مماثلة تتم بسرية فـي                .تم االستيالء عليها  
ستوطنات مدينة رفح؛ حيث يقوم سماسرة أراضي يعملون لصالح شخصيات في السلطة بـشراء هـذه                محيط م 
وأكدت المصادر أن المـشتري عقيـد فـي         , وأشارت المصادر إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة أرض         .األراضي

قة وعلمت مصادرنا أن هناك صـف      .السلطة، ويشتبه أنه يشترى األرض لحساب شخصيات مسؤولة في السلطة         
وأفـادت أن    .أخرى في طور البيع لقطعة أرض مماثلة، مشيرة إلى أن عملية البيع والشراء تتم في العـريش                
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أصحاب األراضي المباعة يحاولون الحصول على أوراق ثبوتية ألراضيهم من دائرة األمالك فـي الـسلطة؛                
ه الوزير أبو مدين ومحافظ خان يونس       وبناء على ما أشار إلي    . مقابل أن يكون لهؤالء الموظفين نسبة عند البيع       

والمصادر الخاصة تبقى التساؤالت حول أهداف هؤالء السماسرة من خالل المغامرة بشراء أراض حكومية أو               
وتساؤالت حول من يدعمهم في حملتهم التي تبدو نتائجها خاسـرة إذا مـا فرضـت الـسلطة                  . ملكيتها معلقة 

يدي خفية في السلطة تستعد من اآلن لجمـع الغنـائم؟ كـل هـذه               سيطرتها على هذه األراضي، أم أن هناك أ       
  .التساؤالت سوف يتم اإلجابة عليها بعد خروج آخر جندي صهيوني

  30/7/2006مجلة المجتمع 
 

  حماس تتهم بعض األجهزة األمنية بالمسؤولية عن حالة الفلتان األمني 
نها طرف شريك في حالة الفلتان األمني، التي اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية في السلطة الفلسطينية بأ

، بالرغم من كثرة حديث األجهزة عن ضرورة مواجهة تلك 1967تعاني منها األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 االعتداءات على ت حماسواستنكر .الحالة، مشيرة إلى أن ما يحدث هو مسؤولية بعض األجهزة األمنية

ورفضت حماس  وليين، والممارسات الالمسؤولة، واالشتباكات المسلحة،المواطنين، وخطف الموظفين الد
إن سالح المقاومة كان وسيبقى منضبطاً : تحميل سالح المقاومة المسؤولية عن حالة الفلتان األمني بالقول

، داعية الشعب وموجهاً ضد العدو الصهيوني، ولم يكن أبداً جزءاً من حالة الفلتان األمني وفوضى السالح
الفلسطيني إلى الوعي والحذر من كل محاوالت إثارة الفتنة الداخلية، والحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني 

  .وتماسكه
9/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  المقاومة تهاجم قوات صهيونية في نابلس ومخيم بالطة 

أثناء محاولة اعتقالها أحد المطلوبين  قوة صهيونية في مدينة نابلس مسهاجم رجال المقاومة الفلسطينية فجر ا
 .لجيش االحتالل، كما تعرضت قوة صهيونية أخرى في مخيم بالطة بنابلس لنيران المقاومة

9/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

   اصابة اسرائيليين في عملية اطالق نار جنوب جبل الخليل 
لدة نتيفوت في الجنوب، اصيبا بجراح طفيفة في منطقة افاد مصدر طبي اسرائيلي ان مواطنين اسرائيليين من ب

وقال مصدر في منظمة نجمة  .جراء تعرضهما الى نيران اطلقت من سيارة ، امسجنوب جبل الخليل، مساء
  .داوود الحمراء االسرائيلية انه تم نقل المصابين الى مستشفى سوروكا في بئر السبع

9/8/2005 48عرب   
 
 

  
  رفض منصب مدير االستخبارات يلجان المقاومة  قائد

قالت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر امس ان  :الناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس
 في قطاع غزة، جمال سمهدانة، منصب مدير االستخبارات 2السلطة الفلسطينية اقترحت علي المطلوب رقم 

واكدت مراسلة الشؤون الفلسطينية في الصحيفة عميت . غزةالعسكرية في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع 
كوهين، استنادا الي مصادر فلسطينية ان سمهدانة، درس العرض ولكنه في نهاية المطاف ابلغ المسؤولين في 

  .السلطة الفلسطينية رفضه قبول المنصب الرفيع
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ومة ستتوقف في قطاع غزة حتي واكدت مصادر في اللجان الشعبية للصحافية االسرائيلية ان اعمال المقا
االنتهاء من تنفيذ خطة فك االرتباط احادي الجانب، مؤكدة انه بعد االنسحاب االسرائيلي فان اللجان الشعبية 

 النبأ نفي الناطق بلسان الداخلية الفلسطينية ىوفي تعقيبه عل. ستبدأ اعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة
ي الخبر، مؤكدا للصحيفة االسرائيلية ان المنصب لم يقترح علي سمهدانة من قبل توفيق ابو خوصة ما ورد ف

مسؤولين فلسطينيين، مع ذلك قال انه من الممكن ان يكون دار الحديث عن تعيين سمهدانة قائدا لالستخبارات 
 . حد قولهىسات مغلقة، وليس اكثر من ذلك، علالعسكرية في جل

10/8/2005القدس العربي  
 

  ثي يدعو إلى احتفاالت واسعة باالنسحاب من غزة  البرغو
دعا النائب األسير مروان البرغوثي أمس، الجماهير الفلسطينية إلى تنظيم احتفاالت  : أمين أبو وردة-نابلس 

وطالب بأن  .واسعة احتفاء باالنسحاب اإلسرائيلي المزمع من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية
واعتبر البرغوثي في رسالته، أن  .ل عام تحرير األسرى القابعين في سجون االحتالليكون العام المقب

االنسحاب جاء ثمرة لالنتفاضة والمقاومة والتضحيات ومعاناة آالف الشهداء واألسرى والجرحى والمبعدين، 
الكفاح والصمود مطالباً كل فلسطيني بأن يشعر أنه أسهم في هذا التحرير، فهو ثمرة تضحيات لعقود طويلة من 

 . الفلسطيني
10/8/2005الخليج اإلماراتية   

  
  ينية يزور العريضي والمفتي قبانيوفد من الفصائل الفلسط

استقبل وزير االعالم غازي العريضي، وفدا من الفصائل الفلسطينية في لبنان، وتم البحث في تطورات الوضع 
 الوفد علي ابو شاهين من حركة الجهاد االسالمي، وإثر اللقاء، تحدث باسم. الفلسطيني وموضوع الالجئين

كان اللقاء إيجابيا ووديا تناولنا خالله آخر مستجدات القضية الفلسطينية، ال سيما موضوع االنسحاب من : فقال
في ما يتعلق بموضوع االنسحاب من غزة، أكدنا : أضاف. غزة وموضوع الالجئين الفلسطينيين في لبنان

 االنجاز الكبير لشعبنا الفلسطيني وأنه ما كان ليتحقق لوال المقاومة وصمود الشعب للوزير العريضي هذا
الفلسطيني الذي أجبر العدو الصهيوني على التفكير في هذه الخطوة، ولكن في الوقت نفسه أبدينا خشية من ان 

 االسرائيلية ال سيما تكون وراء هذه الخطوة مناورة اسرائيلية من اجل صرف االنظار عن االجراءات العدوانية
جدار الفصل ومصادرة االراضي واالستيطان، وكذلك التخوف من فرض واقع جديد في الضفة الغربية عبر 
تكريس االحتالل هناك، ولكن شعبنا الفلسطيني لديه اليوم الوعي الكبير وسيستمر في مشروع المقاومة وإنجاز 

فالنضال والمقاومة سوف يستمران حتى . الفلسطينيغزة رغم اهميته، ولكنه ليس نهاية المطاف للنضال 
أكدنا موقف شعبنا الفلسطيني وهو : وعن موضوع الالجئين الفلسطينيين، قال ابو شاهين. استعادة الحقوق كافة

رفض اي بديل عن حق العودة إلى الديار التي اقتلع منها قسرا سواء بالتوطين أو بالتهجير او التجنيس، 
الحق، ولكن في المقابل طالبنا بأن يكون هناك اهتمام بالجانب االنساني للشعب الفلسطيني وتمسك شعبنا بهذا 

وتسهيل حياته في المخيمات وعدم التضييق عليه الن شعبنا حريص كل الحرص على وحدة لبنان وأمنه 
وردا . واستقراره وهو يدرك بشكل جلي وواضح معنى وجوده في الشتات وتحديدا على ارض لبنان الحبيب

تحدثنا عن ضرورة فتح حوار فلسطيني لبناني شامل بين ممثلي الشعب : على سؤال عن سالح المخيمات، قال
أما . الفلسطيني وفصائله في لبنان والحكومة اللبنانية من اجل حل كل القضايا التي تتعلق بقضايا الالجئين

نا يؤكدون دائما انه ال يوجد هناك اال موضوع السالح، فليس هناك شيء جديد، فكل القوى الفلسطينية وشعب
التقى وفد كما . السالح الفردي، وهو رمزي ومعنوي ومرتبط بموضوع العودة وله عالقة بقضية الالجئين

مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الذي شدد على ضرورة وعي العرب عموما والمسلمين خصوصا 
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 واقتحامه الذي اعلنوا موعده في الرابع عشر من آب الحالي، تهديدات الجماعات اليهودية للمسجد االقصى
وأكد . منبها الى ان ذلك من شأنه ان يزيد في توتير المنطقة العربية ويزجها في مشكالت جديدة وخطيرة

المفتي قباني ضرورة إنصاف االخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وإعطائهم حقوقهم المدنية وعدم 
ة القهر عليهم في مخيماتهم، وحقهم في الحد االدنى من التملك واإلرث والعمل وترميم محاصرتهم ومضاعف

 . بيوتهم
10/8/2005السفير   

  
  سنتصدى لالستعمار االقتصادي : إسماعيل هنية

. ندد اسماعيل هنية بنية السلطة اقامة حاجز بشري من عناصر امنها حول المستوطنات اثناء تنفيذ فك االرتباط
ة ان هذا يكرس ثقافة التخويف التي تقوم بها بعض الجهات الرسمية في خطوة استباقية لترسيخ سياسة وقال هني

التفرد واالستئثار والتكويش وتسخير االمكانات لتحقيق مكاسب ضيقة، وقطع الطريق على مساحات العمل 
  .المشترك

لوح في األفق بتدخل الصندوق الدولي االستعمار االقتصادي للقطاع والذي ي وشدد على نية الحركة التصدي لـ
نوه الى ان حماس حريصة على ان تسير في استكمال مشروع كما  .والشركات الكبرى والمشاريع الخاصة

التحرر من االحتالل، وفي مشروع البناء وإعادة اعمار ما دمره المحتلون، ولن يكون االنشغال بأحدهما على 
ضروري لينعم شعبنا بالحرية ويتمتع بالقدرة على االعمار والبناء حساب اآلخر، مع قناعتنا بان التحرير 
  . والتواصل الجغرافي واإلقليمي والدولي

9/8/2005السبيل االردنية   
 

 الديموقراطية تدعو إلى دعم حق العودة
اعتبرت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بأن المشاكل التي يعيشها الشعب الفلسطيني في لبنان على 

 لمستويات االقتصادية واالجتماعية واالستحقاقات الكبيرة الداهمة باتت تتطلب وتضغط من أجل االسراع ا
ن اجل صياغة عالقات جديدة وسليمة متشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية،ل

ن الشقيقين، باإلضافة الى ضرورة توحيد منظمة تقوم على احترام المصالح العليا للشعبيالبين الدولة اللبنانية و
نضال الالجئين وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني من كافة القضايا السياسية واالجتماعية واألمنية، والتنسيق 

مع السلطات اللبنانية، وتكون معبرة عن موقف ومصالح شعبنا في لبنان وتدير اوضاع الالجئين وتعزيز 
. ورفضهم لجميع مشاريع التوطين والتشتيت194قرار تمسكهم بحق بالعودة وفق ال  

10/8/2005المستقبل اللبنانية   
 
 

 القوى تجمع على مشاركة السلطة في تحمل اعباء االنسحاب
أبدت القوى الوطنية واالسالمية امس استعدادا عاليا لمشاركة السلطة الوطنية في تحمل  : نائل موسى-البيرة 

 لكنها اجتهدت ،المزمع وفي ادارة اوضاع قطاع غزة تحت لواء وحدانية السلطةأعباء االنسحاب االسرائيلي 
وتراوحت الرؤى للمشاركة بين حكومة وحدة وطنية مؤقتة او تشكيل هيئة  .في الشكل األنسب لالطار الجامع

جان جاء ذلك في كلمات القاها قادة وممثلو القوى في مهر. ي اطار المؤسسات الشرعية القائمةوطنية او ف
جمال محيسن على وجوب ادارة هذه المناطق بطريقة منظمة . أكد عضو المجلس الثوري دو. التحرير والجالء

وفي ظل تعزيز الوحدة الوطنية للتأكيد للعالم على قدرتنا على ادارة شؤونا كما ينبغي من ناحية ولقطع الطريق 
ة في السلطة والمؤسسات الشرعية وفي على ممارسات شارون في الضفة، داعيا القوى كافة الى المشارك
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عملية البناء على قاعدة ان جميع من شارك في صنع االنتصار يجب ان يشارك في صنع القرار وفي بناء 
الوطن ضمن درجة عالية من المسؤولية والوعي واالنضباط وحصر الخالف في دائرة االجتهاد المشروع 

 على أهمية الشراكة الحقيقية في مواجهة هذا قيس عبد الكريمد وأك .والمطلوب فيما يظل التناقض مع االحتالل
 مقترحا تشكيل هيئة ، القوى الوطنية واالسالمية كافة للمشاركة داعياالمخطط والتحديات اآلنية والمستقبلية

وطنية تضم الجميع مع السلطة الوطنية وتحت لوائها لتحويل االنسحاب الى انجاز متكامل على طريق استعادة 
ان حماس ال تدعو وليست معنية ولن تكون بديال  في خالصة كلمته  الشيخ حسن يوسف وقال .عبنا لحقوقهش

  .ألحد ولن تقوم بانقالب وان التناقض الوحيد القائم هو مع االحتالل ولمصلحة شعبنا وحقوقه
10/8/2005الحياة الجديدة   

 
   تحتج على تشكيل لجان الدوائر االنتخابية حماس

ركة رسالة الى رئيس اللجنة العليا لالنتخابات المحلية، جمال الشوبكي تحتج فيها على طريقة تشكيل وجهت الح
  :  الرسالةبعض ما جاء فيوفيما يلي . لجان الدوائر االنتخابية

فإن تشكيل  بما أن لجان الدوائر االنتخابية هي المكلفة باإلشراف على عملية االنتخابات المحلية كل في دائرته،
إننا في  ذه اللجان على أسس سليمة هو الضمان لعملية انتخابات حيادية ونزيهة وشفافة وبعيدة عن األخطاء،ه

حيث وقعت  حركة حماس ننظر ببالغ الخطورة آللية تشكيل هذه اللجان في المرحلة الثالثة لالنتخابات المحلية،
  : اللجنة العليا لالنتخابات المحلية في األخطاء التالية

امت اللجنة العليا لالنتخابات بتكليف وزارة الحكم المحلي والتي قامت بدورها بتكليف حركة فتح بتشكيل  ق-1
  .  مخالف لقوانين االنتخابات ألنه يطعن في الحيادية وهذااللجان

   . قامت حركة فتح بتشكيل اللجان من أعضائها في الغالب-2
  . ع الشروط التي وضعتها اللجنة العليا لالنتخابات المحلية العديد من أعضاء اللجان المشكلة ال يتوافق م-3

9/8/2005مفتاح   
  

   حماية اإلنسحاب ل والسطلة تتفقان على تشكيل لجنةحماس 
انه تم ، فى مدينة غزة مساء امسالذى ضم وفد حركة حماس مع محمود عباس قال اسماعيل هنية خالل اللقاء 

نت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية، أو أي جسم ينبثق االتفاق على تشكيل لجنة وطنية سواء كا
 كي تشرف على وضع الضوابط وتحمي االنسحاب وتوفر كل الشروط الالزمة إلشعار الشعب ،عنها

من جانبه قال سمير  .الفلسطيني أن هذا االنسحاب هو انجاز وطني وأال يتحول إطالقا إلى كارثة وطنية
جتماع توصل إلى االتفاق على تشكيل لجان مختصة للبدء يوم السبت المقبل بنقاش ثنائي بين المشهراوي أن اال

  .حركتي فتح وحماس
10/8/2005 48عرب   

  
  مواجهات بين جنود اإلحتالل ومتظاهرين بالقرب من قرية اللبن 

رين الفلـسطينيين   أفادت مصادر إسرائيلية أن مواجهات وقعت بين قوات اإلحتالل وبين العشرات من المتظاه            
وزعمت مصادر في جيش اإلحتالل أن المتظاهرين        .بالقرب من قرية اللبن الواقعة شمال غرب مدينة رام اهللا         

الفلسطينيين هاجموا جنوداً يعملون في حراسة أعمال التنقيب عن اآلثار في المنطقة، وأن الجـيش لجـأ إلـى                   
  . باتولم ترد أنباء عن وقوع إصا .وسائل تفريق المظاهرات

  10/8/2005 48عرب 
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  شهيد في طولكرم واعتقال قيادي فتحاوي في بالطة
 عاماً في مخيم نور شمس برصاص 18استشهد الليلة قبل الماضية الشاب سامر زنديق : نابلس ـ سامر خويرة 

 االحتالل االسرائيلى، وشيعت جنازته أمس وسط حشود غاضبة، فيما اعتقل قيادي في حركة  فتح خالل حملة                
وأوضحت المصادر الطبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابـت أن الـشهيد أصـيب              . دهم لمخيم بالطة فى نابلس    

برصاصة في رأسه، عندما أطلق الجيش اإلسرائيلي النار على عشرات الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يلقـون                
أخرى اعتقل الجـيش اإلسـرائيلي      الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه قوة تابعة للجيش في المنطقة، من جهة            

فجر أمس ثالثة أشقاء في مخيم بالطة شرق نابلس بعد دهم منزلهم وسط المخيم، وقال شهود إن قوة عسكرية                   
ضخمة مكونة من عشر دوريات عسكرية اقتحمت المخيم في الساعة الثانية فجرا، وتمركزت في شارع السوق                

واعتقلت األشقاء بهاء وعالء وضياء عبد العـال اسـتيتي          وشرعت بدهم منازل عدة في محيط نصب الشهداء         
وأجبر الجنود عدداً من المواطنين على التقدم أمامهم كدرع بشري للوصـول إلـى               .ونقلتهم إلى جهة مجهولة   

  . منزل استيتي، وعمد الجنود فور وصولهم المنزل إلى تحطيم محتوياته بالكامل
  10/8/2005البيان  

  
  حام األقصى  مستوطنون يحاولون اقت

حاول مستوطنون يهود الليلة قبل الماضية اقتحام المسجد االقـصى، إال أن جمـوع               : أمين أبو وردة   -نابلس  
 .المصلين حالت دون دخولهم، ووقعت مشادات بين عشرات الشبان الفلسطينيين وافراد الـشرطة االسـرائيلية              

لت اقتحام المسجد االقصى من ناحيتي باب حطـة         وكانت مجموعة تضم نحو ثمانين مستوطناً اسرائيلياً قد حاو        
وباب السلسلة تحت حراسة قوة من الشرطة االسرائيلية، اال أن المواطنين وحراس المسجد االقصى تصدوا لهم                

وحسب أوساط مطلعـة    . ومنعوهم من ذلك حيث وقعت مشادة بين عشرات الشبان وافراد الشرطة االسرائيلية           
ذي تحدث الى قائد شرطة القدس، وطالبه بسحب المستوطنين المتطرفين قبل أن            عدنان الحسيني، وال   فقد وصل 

تتفاقم االوضاع في المكان، وتجاوب الضابط االسرائيلي مع مطلب الحسيني وتم سحب المستوطنين مـن دون                
 المـسجد   وتعتبر هذه المحاولة أحدث محاولة يقوم بها المتطرفون اليهود القتحام         . ان يتمكنوا من اقتحام المسجد    

االقصى، علما أن الشرطة االسرائيلية تسمح يومياً للعشرات من السياح االجانب والمستوطنين بالـدخول إلـى                
  .باحات الحرم القدسي تحت حمايتها ضمن ما يعرف ببرنامج السياحة االجنبية

  10/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مخاطر حقيقية تستهدف المسجد األقصى
الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية داخل األراضي الفلـسطينية المحتلـة             حذر  : القدس المحتلة 

، من مخططات يعدها متطرفون يهود الرتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين الفلـسطينيين داخـل               1948عام  
ودعا الخطيب إلـى  . ، بما في ذلك استهداف مساجد، وأماكن عامة، وبشكل خاص المسجد األقصى       48أراضي  

تشكيل فرق ولجان حراسة خاصة مهمتهما حماية المساجد، والكنائس واألسواق العامة والتجمعـات المكتظـة               
وأضاف أن اجتياحا محتمال لباحة المسجد األقصى من قبل         . ، أو في مدينة القدس المحتلة     48سواء في أراضي    

ان القيادي في حركة كاخ فحسب، بل       المتطرفين اليهود بلغ في اآلونة األخيرة ذروته، ليس من قبل نوعام فدرم           
  .من جهات يمينية عليا، بعضها يحتل مواقع سياسية

  10/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اسرائيل بدأت بتشديد الحصار على مدن قطاع غزة : الفلسطينيون
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ء مـستوطنات    قالت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل اإلسرائيلي بدأت مع اقتراب موعد اخـال             :الفت حداد 
واكـدت المـصادر األمنيـة النوايـا        . قطاع غزة وشمال الضفة الغربية تشديد الحصار على مدن قطاع غزة          

اإلسرائيلية بفرض إغالقات في مناطق مختلفة من قطاع غزة أثناء تنفيذ عملية اإلخالء، حيث سيغلق طريـق                 
ي، طيلة فترة االنسحاب، أثناء النهار فيما       صالح الدين الذي يربط بين شمال القطاع وجنوبه عند حاجز أبو هول           

 ساعات فقط، أما يومي الجمعة والسبت من كل أسـبوع فـسيكون             5سيجري فتحه لحركة المواطنين ليالً لمدة       
من جهته اكـد االرتبـاط العـسكري         .الحاجز مفتوحاً طيلة النهار وذلك ألن عملية اإلخالء تكون متوقفة فيها          

غرب خانيونس سيكون مغلقا تماماً بينما يفتح الحاجز العسكري غربي تل السلطان            الفلسطيني أن حاجز التفاح     
للحاالت اإلنسانية الستخدام المواطنين المقيمين في منطقة المواصي، وكذلك فإن معبر بيت حـانون سـيكون                

عايـا األجانـب     باستثناء الحاالت اإلنسانية الطارئة والر     11/8/2005مغلقا أمام الحركة لمدة شهر اعتباراً من        
وتأتي هذه اإلجراءات اإلسرائيلية قبيل الشروع في تنفيـذ خطـة            .والدبلوماسيين وكبار رجال السلطة الوطنية    

وأضافت المصادر األمنية بأن معبر رفح سيعمل بصورة اعتيادية فـي خدمـة              .االنسحاب يوم االثنين المقبل   
  .ري الذي لن يغلق إال في الحاالت الطارئةالقادمين والمغادرين باإلضافة إلى معبر المنطار التجا

  9/8/2005 48عرب 
  

  فلسطينيون يقولون ان المستوطنين يزرعون الغاما حول موراج 
أكد شهود عيان فلسطينيون أن مستوطنين قاموا ليلة أمس بزراعة عشرات األلغام حول مـستوطنة               : حدادالفت  

من تنفيذ خطة االنسحاب وإيقاع أكبـر عـدد مـن           موراج جنوبي قطاع غزة وذلك بهدف منع جيش االحتالل          
   .اإلصابات بين الفلسطينيين بعد االنسحاب

  9/8/2005 48عرب 
  

  إطالق نار على مسيرة تضامنية مع أهالي المواصي
أطلق جنود االحتالل اإلسرائيلي نيران أسلحتهم الرشاشة على مسيرة سلمية تضامنية مـع              :كتب أيمن أبو ليلة   
وقام الجنود المتمركزون في الحاجز بفتح النـار بـشكل عـشوائي             .رب حاجز التفاح أمس   أهالي المواصي ق  

ومفاجئ صوب المسيرة، التي دعت إليها لجنة الدعم والمساندة األهلية التابعة لحركة فتح، ودائرة المرأة للعمل                
اح تـضامناً مـع أهـالي       وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الكبير وسط المدينة باتجاه حاجز التف          . اإلجتماعي

ورفع المشاركون في المسيرة األعالم الفلـسطينية، ورددوا شـعارات           .المواصي مع اقتراب عملية االنسحاب    
تدعو إلى دحر المستوطنين وقوات االحتالل من أراضينا، مرددين هتافات تؤكد على التمسك بالوحدة الوطنيـة                

  .ةكخيار استراتيجي في مواجهة المخططات اإلسرائيلي
  10/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  االحتالل يحول قربة بلعين الى حقل تجارب السلحته 

اتهم نشطاء يسار، اسرائيليون واجانب، سلطات االحتالل االسرائيلي بتحويل قرية بلعين والمتظاهرين فيها ضد              
جارب المكثفة التـي    وقال النشطاء ان الت   . جدار الفصل العنصري الى حقل تجارب ألسلحة تفريق التظاهرات        

يجريها الجنود وحرس الحدود ألنواع مختلفة من األسلحة غير الفتاكة تستهدف استكشاف الجيد منها الستخدامه               
ال أصدق بأنهم يبذرون علينا     : ضد المعارضين لخطة فك االرتباط حسب ما يقوله الناشط يونتان بوالك، مضيفا           

لقد جربوها علينـا وسيـستخدمونها ضـد        . مة بشكل خاص  مجرد عيارات امتصاصية باهظة الثمن وغير مؤل      
وتسترجع الناشطة األلمانية ايفا، ما حدث في بلعين في الثامن والعشرين من نيسان الماضي،              .متظاهري اليمين 

لقد اطلقوا عدة   . كانت هناك أسلحة بدت وكأنها مأخوذة من أفالم خيالية        : وتقول غير مصدقة ما شاهدته عيناها     
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شاهدت جنديا يطلق من سالح اوتوماتيكي صليات نارية        . عيارات من أسلحة لم نشاهد مثلها من قبل       أنواع من ال  
لقـد  . كنت واثقة أنه قتل الشاب، لكنني فوجئت بالشاب ينهض ويلـوذ بـالفرار            . طويلة على احد المتظاهرين   

الكترونيا على شـبكة    وتقول صحيفة هآرتس التي تنشر تقريراً حول هذه التجارب، ان موقعاً            . أصبت بصدمة 
في يعرض شريطاً مصوراً من تلك التظاهرة يظهـر فيـه الجنـود وهـم               . تي. االنترنت، يحمل عنوان أكت   

هذا : ويقول محمود خطيب، احد قادة اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين للكاميرا           . يستخدمون هذه األسلحة  
لكاميرا ثالثة آثار جراح بادية على ظهره، تبدو كما لو          ثم يعرض خطيب امام ا    . شيء جديد لم نشهده حتى اآلن     

  . خلفتها عيارات اخترقت جسده، لكنها عملياً ليست أكثر من ندبات حمراء طرية
  10/8/2005 48عرب 

  
   دونماً من اراضي بني نعيم 120أمر باالستيالء على 

 من اراضي بلدة بني نعيم شـرق        قررت قوات االحتالل امس، االستيالء على عشرات الدونمات       :  وفا ،الخليل
وقال مزارعون من بني نعيم في اتصاالت       .الخليل، فيما تم اعتقال مواطنين مساء امس قرب الحرم االبراهيمي         

إن قوات االحتالل وضباطاً في اإلدارة االحتاللية نظموا، جولة ميدانية على أراضـيهم              منفصلة مع وكالة وفا   
وا بوضع عالمات مـساحة تمهـد إلقامـة سـياج عـازل فـي محـيط                 المحاذية لمستوطنة بني حيفر، وقام    

واضاف المزارعون، إن قوات االحتالل قامت بتسليم أصحاب األراضي أوامر عـسكرية تقـضي              .المستوطنة
باالستيالء على أراضيهم لصالح إقامـة الـسياج العـازل وأمهلـتهم لمـدة أسـبوع لتقـديم االعتراضـات                    

نة العامة للدفاع عن األراضي بهذا الخصوص، أن األمـر الجديـد الـذي              وأوضحت مصادر في اللج   .القانونية
يستهدف أراضي المواطنين في محيط مستوطنة  بني حيفر يصادق بصورة نهائية على عملية اإلستيالء التـي                 

  . دونما120ًقام بها المستوطنون بالقوة على األراضي في أوقات سابقة والتي تقدر مساحتها بأكثر من 
  10/8/2005لجديدة الحياة ا

  
  التفاق التهدئة25 في األسبوع ين معتقلى وشهداء و جرح
أعلن تقرير فلسطيني رسمي، يرصد االنتهاكات اإلسرائيلية لألسبوع الخامس والعشرون : ب. رام اهللا ـ ق

ل  فلسطينيا، لتكون حكومة االحتال90 آخرين، واعتقال 33 مواطنين، وإصابة 4علي التوالي، عن استشهاد 
  وقال التقرير إن عدد االنتهاكات اإلسرائيلية  . انتهاكا بحق الفلسطينيين في أسبوع واحد362بذلك قد ارتكبت 

 . انتهاكا، خالل الفترة، التي أعقبت تفاهمات وقف إطالق النار9240سجل ارتفاعا ليبلغ 
  10/8/2005القدس العربي 

 
 ال تجوز اعاقة االنسحاب : مفتي القدس
 ال يجوز للمواطنين أخذ شيء من ممتلكات : شرعيةىأصدر مفتي القدس أمس فتو: ترزرويالقدس ـ 

صبري لرويترز ال يجوز اعاقة االنسحاب الشيخ وقال  .المستوطنات الن كل شيء هو ملك للشعب الفلسطيني
ق وطالب الجميع بالتعاون حتي يتحق. من قطاع غزة أو من اي ارض محتلة تريد اسرائيل االنسحاب منها

 . االنسحاب
  10/8/2005القدس العربي

  
  أبو محجن ينضم الى الزرقاوي

ذكرت مصادر عراقية أمس أن أمير عصبة األنصار في لبنان المعروف بـأبي محجن دخل العراق متـسلالً                 
وأضافت المصادر أنه في الوقت الذي استمرت فيه العمليات          .قبل نحو شهر وانضم الى أبو مصعب الزرقاوي       
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 مخيم عين الحلوة    ، وهو فلسطيني  ،في مدن العراق الغربية ضد المقاتلين األجانب، ترك أحمد السعدي         العسكرية  
جنوبي لبنان ودخل األراضي العراقية ليعينه الزرقاوي قائداً ميدانياً، مشيرة الى أن السعدي مطلوب للـسلطات                

ي الى العراق يثبت ضعف اإلجراءات      وأضافت المصادر أن دخول السعد    . اللبنانية بتهمة قتل أحد رجال الدين     
  .األمنية لضبط الحدود

  10/8/2005المستقبل اللبنانية 
  

  ابو الحمص يلتقي وفدا من مؤسسة االختبارات التعليمية االميركية
 .نعيم ابو الحمص امس وفدا من مؤسسة االختبارات التعليمية االميركية برئاسة شارين سيز            .  التقى د  ،رام اهللا 

. ماع بين الطرفين ناقشوا خالله آفاق وخطط تطوير نظم االمتحانات والتقويم التربوي في فلسطين             وتم عقد اجت  
كما تم عقد اجتماع آخر بين الوفد        .يذكر ان هذه المؤسسة تهتم بالمساهمة بالتطوير التربوي في الشرق االوسط          
تحانات تم خالله استعراض واقـع      وعدد من المسؤولين والمختصين في الوزارة في مجال التقويم التربوي لالم          

من ناحيته استعرض وفد المؤسسة مجاالت عمل المؤسسة وانشطتها فـي العـالم   . وآفاق العمل في هذا المجال 
  .وفي المنطقة العربية

  10/8/2005الحياة الجديدة 
  

  تكريم الطالب الفلسطينيين في مخيم البداوي
ب الناجحين في الشهادات الرسمية، في احتفال أقيم في مركـز  كرم اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني الطال   

الشباب الفلسطيني في مخيم البداوي، برعاية النائب الدكتور مصطفى علـوش وحـضور ممثلـي الفـصائل                 
الفلسطينية ولجنة العمل التربوي واالجتماعي ومدير دائرة التربية والتعليم لألونـروا فـي الـشمال ومـدراء                 

وهنأ علوش الطالب الناجحين، مثمناً تضحيات الشعب الفلسطيني وإصراره علـى العلـم              .المدارس وفاعليات 
واستعرض الواقع الحياتي والمعيشي للفلسطينيين في      . والمعرفة على الرغم من كل ما يتعرض له من ظروف         

حقوق اإلنـسانية   وأشار الى أنه سيعمل مع زمالئه النواب إلقرار ال        . مخيماتهم، مؤكداً حقهم في الحياة الكريمة     
دعماً لنضال الشعب الفلسطيني من أجل العودة نقيضاً لمخططات التوطين التي تشكل خطـراً علـى الـشعبين                 

ثم ألقى رئيس اتحاد الشباب يوسف أحمد كلمة قال فيها إن تكريم الطلبة يترافـق                .الشقيقين اللبناني والفلسطيني  
تحاد، ودعا الدولة الـى إصـدار التـشريعات التـي تتـيح             مع الذكرى السنوية التاسعة والعشرين لتأسيس اال      

  .للفلسطينيين العمل والتملك وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم اإلنسانية والمدنية واالجتماعية كافة
  10/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
 افتتاح مخيم العودة الرابع في الخيارة 

، 194اً بحق العودة الى الديار والممتلكات وفقا للقرار  إيماناً بعدالة القضية الفلسطينية، وتمسك:شوقي الحاج
 أقام اتحاد مراكز الشباب الفلسطيني، ،ورفضاً لكافة مشاريع التوطين والتهجير والتشتيت تحت هذا العنوان

 شاباً وشابة من سائر 75مخيم العودة الرابع، في مجمع عمر المختار التربوي، في البقاع الغربي، شارك فيه 
عاما26ً و19عات الفلسطينية في لبنان، ومن الداخل الفلسطيني ايضاً، تتراوح أعمارهم بين التجم  .  

  10/8/2005السفير 
  

   عامالً فلسطينياً 92شرطة االحتالل تعتقل 
تواصل شرطة االحتالل بالتعاون مع ما يسمى بـ حرس الحدود الصهيوني شن حملة اعتقاالت              : القدس المحتلة 

إن : وقالت مصادر الشرطة   .1948الفلسطينيين الذين يعملون داخل األراضي المحتلة عام        في صفوف العمال    
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 عامالً فلسطينياً من سكان الضفة الغربية، بدعوى     92حملة االعتقاالت تمت في مدينة عسقالن، حيث تم اعتقال          
يـذكر أن   .حـتالل أنهم يعملون بصورة غير شرعية، وال يحملون التصاريح الالزمة التي تصدرها سلطات اال 

وطـردهم إلـى     سلطات االحتالل الصهيوني تقوم منذ عدة أشهر بحمالت مكثفة العتقال العمال الفلـسطينيين            
  .أراضي السلطة، حيث تم اعتقال وطرد اآلالف من العمال

  9/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سلفيت محافظة مغلقة والمواطنون نفد صبرهم من المعاناة
 واصلت قوات االحتالل اجراءاتها التعسفية بحق المواطنين في محافظة سـلفيت لالسـبوع              :ادر زهد  ن ،سلفيت

الرابع على التوالي حيث فرضت قيودا عسكريا جديدة على المواطنين للحد من تحركاتهم ومنعهم من الوصول                
المدن والقـرى عـن     الى أماكن عملهم في مركز المحافظة وذلك استمرارا لسياسة الحصار واالغالق وعزل             

ودأبت قوات االحتالل منذ منتصف شـهر        .بعضها البعض الذي تفرضه قوات االحتالل منذ اندالع االنتفاضة        
تموز الماضي على فرض قيود عسكرية جديدة للحد من حركة المواطنين وأعلنت مدينة سلفيت منطقة عسكرية                

الذي تفرضه قوات االحتالل لم تستخدمه أية قـوة         بلدية الشيخ تحسين اسليمة ان الحصار       الوقال رئيس    .مغلقة
احتالل في العالم حيث ان اسرائيل تبتكر اجتهادات في احتاللها العسكري لألراضي الفلـسطينية بـشكل عـام              
ولمحافظة سلفيت على وجه الخصوص حيث بدا المواطنون ال يستطيعون التنقل بين قرى وبلـدات المحافظـة                 

ت واعتقال واغتيال الناشطين ويضيف اسليمة ان كل هذا أدى الى الشعور بالمرارة             عدا عن سياسة اقتحام البلدا    
والسخط وجعل حياة المواطنين صعبة جدا في ظل الحصار واالغالق والبطالة والجوع وشلل الحياة االقتصادية               

  .وطالب اسليمة بوضع استراتيجية وطنية شاملة لتجاوز هذا المأزق الصعب
  10/8/2005الحياة الجديدة 

 
  لتوعيتهم من المخاطر المصاحبة لالنسحاب

 أكد منسق لجان الحماية والمساندة بـرفح        : نادر القصير تحسين األسطل     ، خان يونس يحيى المدهون   ،غزة،رفح
صالح أبو ختلة أمس أنه تم التنسيق لعقد لقاءات لسكان المناطق المحاذيـة للـشريط االسـتيطاني والـشريط                   

وإرشادهم للمخاطر التي قد تصاحب عملية االنسحاب وتوجيههم إلى الـسبل الكفيلـة             الحدودي برفح لتوعيتهم    
بدأت لجنة المساندة والحماية الشعبية بمحافظة شمال غزة نشاطاتها          من جهة أخرى     .بحفظ األمن لهم وألوالدهم   

قرت العديـد مـن     االجتماعية والتطوعية بسلسلة من األعمال التي تعود بالنفع للجمهور في محافظة الشمال وأ            
المشاريع التي سيتم تنفيذها الحقا في المحافظة وهي عبارة عن األعمال التطوعية وبعض اللقاءات الجماهيرية               

وأشار رئيس اللجنة حاتم األشقر أن اللجنة        .لتثقيف وتوعية الشارع المحلي بتفاصيل مواقع االنسحاب المرتقب       
لة فترة االنسحاب وبعد عملية االنسحاب، مؤكدة أن بداية هذه          تهدف للوقوف بجانب أبناء شعبنا ومساعدتهم طي      

األعمال قد حدثت من خالل توفير العديد من الباصات مجانا لعدد كبير مـن العـائالت التـي لـديها أفـراح                      
عمليـة  نظمت أمس اللجنة الشعبية للدفاع عن األراضي عدة لقاءات حول            وفي خانيونس    .ومناسبات اجتماعية 

طر الغربي والمخيم الغربي المحاذية لحاجز التفاح الذي يفصل مواصي خـان            شك في مناطق ال   االنسحاب وذل 
وأوضـح  . يونس عن المدينة بمشاركة وجهاء المناطق واألحياء المذكورة وحشد غفير من المواطنين واألهالي            

جنة لتوعية المواطنين   عبد العزيز قديح المتحدث باسم اللجنة إن هذه اللقاءات تأتي ضمن فعاليات ونشاطات الل             
بعملية االنسحاب وأبعادها والتحذير من المخاطر التي قد تنجم عن المخلفات اإلسرائيلية التي سـيعمد جـيش                 

  . االحتالل إلى تركها في المستوطنات
  10/8/2005الحياة الجديدة 
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  توصية بهدم مستوطنات القطاع واعادة ترميم البنية التحتية 
اوصى مشاركون في ورشة عمل متخصـصة تحـت عنـوان مقتـضيات التخطـيط               : ملكي سليمان ،  رام اهللا 

 بهدم منازل المـستوطنات فـي       ،الحضري واالستراتيجي لمرحلة ما بعد عملية االنسحاب االسرائيلي من غزة         
 ومن الضرورة االعتمـاد علـى       ،قطاع غزة واعادة البناء بشكل يناسب الكثافة السكانية ويحافظ على االرض          

رأسي بدال من التوسع االفقي المستخدم في هذه المستوطنات وهو ما يدعم مطالبـة الـسلطة الوطنيـة                  البناء ال 
 كما دعا المشاركون في الورشة التي عقدها مركز بانوراما في قاعة فندق غراند بارك برام اهللا امـس                   .بهدمها

رافيـة واسـاتذة الجامعـات      وشارك فيها عدد كبير من المتخصصين في الشؤون االقتصادية والسياسية والجغ          
والخبراء السلطة الوطنية الى توفير البنية التحتية لتشجيع السياحة واالسراع في اعادة بناء المطـار والمينـاء                 
وتوفير االمن مؤكدين على ان االنسحاب االسرائيلي وازالة الحواجز الداخلية وحرية الحركة وتـوفير االمـن                

مات في قطاع غزة كما انها ستكون فرصة لتحسين مهنة صيد االسماك            للمواطنين ستعزز وضع السياحة والخد    
  . مليون دوالر20 ومن المتوقع ان يصل حجم انتاج االسماك الى ،من خالل توسيع مساحة اكبر من الشاطئ

 وشدد المشاركون ايضا على ان االنسحاب االسرائيلي سيخلق فرص عمل في قطاع الزراعة وزيادة مـساحة                
 الف دونم وزيادة االنتاج الزراعي والحيواني، اذ تستولي المستوطنات          200اعية الى ما يقارب     االراضي الزر 
 كيلـومترا مربعـا     32 دونم للزراعة من اصل      3500من مساحة القطاع وتستغل حوالي      % 13في غزة على    

ـ              . صالحة للزراعة  ة وطالب المتحدثون بضرورة التريث قبل التصرف في االراضـي المحـررة وفقـا لخط
 على  2008من سكان قطاع غزة حتى منتصف عام        % 10وان يتم التخطيط الستيعاب     استراتيجية بعيدة المدى    

 وضـرورة اجـراء مـسح       2015لغاية عام   % 30ان يتم زيادة نسبة االستيعاب التدريجي حتى يتم استيعاب          
تحتية من شوارع وشـبكات     لالراضي المحررة واعداد المخططات الالزمة بحيث تؤخذ بعين االعتبار البنية ال          

  .مياه وكهرباء وصرف صحي وحدائق عامة
  10/8/2005الحياة الجديدة 

  
  ارتفاع جرائم قتل النساء بذريعة الشرف في االراضي المحتلة

اوضح العقيد جبر عصفور مدير المباحث الجنائية في الضفة الغربية :رام اهللا ـ القدس العربي من وليد عوض
 االولي في العديد من الجرائم، حيث يتضح ان المرأة كانت هي الضحية الوحيدة لجرائم ان المرأة هي الضحية

 جريمة قتل خالل النصف االول من العام الجاري، وانه تم 52وكشف العقيد عصفور عن وقوع  .الشرف
هللا والبيرة واوضح ان محافظة رام ا . قضية فيما ال تزال القضايا االربع عشرة االخري قيد المتابعة38انجاز 

 جريمة انجزت 11بالضفة الغربية تصدرت بقية محافظات الضفة من حيث عدد جرائم القتل حيث نفذت فيها 
 في محافظة وعلل مدير المباحث الجنائية ارتفاع نسبة الجريمة. قيد البحث والمتابعة4 منها وال زالت 7ملفات 

 الي المدينة من المحافظات واستمرار تدفق الوافدين االزدياد الحاد في عدد السكان ىرام اهللا والبيرة، ال
واوضح ان ما يلفت النظر هو ان السالح الذي استخدم في تنفيذ الجرائم، جميعه غير مرخص مما  .ىاالخر

يستدعي برأيه اتخاذ كافة االجراءات لحصر السالح قانونيا ومنع حامليه من العبث به او االحساس بأنه خارج 
 .حدود السيطرة

  10/8/2005قدس العربيال
  

   يطلبون االنتقال إلى داخل الكيان  عمالء
 أفادت مصادر قضائية أمس ان أربعين أسرة لعمالء فلسطينيين يقيمون في مخيم في قطاع غزة لجأت                 :ب.ف.أ

ويعتبـر هـؤالء     .الى المحكمة العليا لنقلها الى اسرائيل قبل ان تنسحب القوات االسرائيلية من هذه االراضي             
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فلسطينيون ان حياتهم في خطر اذا ظلوا في غزة، وطلبوا إلى المحكمة العليا االسرائيلية ارغام السلطات على                 ال
وقررت الحكومة االمنية االسرائيلية، التي درست الملـف         .تأمين مساكن لهم في اسرائيل وتقاضي تعويضات      

وقالـت  .  العدل للبت في هذه القضية     أمس األول تشكيل لجنة مؤلفة من وزير الحرب ووزير الداخلية ووزيرة          
االذاعة االسرائيلية العامة ان جهاز شين بيت وضع معايير تسمح بتحديد العمالء الذين يوظفهم وسيسمح لهـم                 

  .باإلقامة في اسرائيل
  10/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  اعتصام في نابلس للمطالبة بالتعجيل باالنتخابات البلدية

نظمت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية واإلسالمية ولجنة التنسيق الفصائلي، فـي  : لندن ـ الشرق األوسط 
 اعتصاماً جماهيرياً أمام مبنى البلدية للمطالبة بضرورة اإلسراع في استكمال االنتخابات            ،محافظة نابلس، امس  

تلفة في المدينـة، إلـى      وشارك في االعتصام ممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية والقوى الوطنية المخ          .البلدية
ورفع المشاركون شعارات كتب عليها ال لسياسية التأجيل والتعيين ونعم لحق           . جانب حشد كبير من المواطنين    

وطالب المشاركون بتعزيز الديمقراطيـة واحتـرام األصـوات        . شعبنا في اختيار مجلس بلدي منتخب     جماهير  
سريع في إجراء االنتخابات البلدية ورفض تأجيلها للمرحلـة       المطالبة باالنتخابات وحرية االختيار وبضرورة الت     

  . األخيرة
  10/8/2005الشرق االوسط 

  
  

 قوات االحتالل تعتقل شقيقين من بيت لحم 
الليلة، الشقيقين عاهد وعامر حسين الكامل من مدينة بيت لحم بعد مداهمة  بيت لحم اعتقلت قوات االحتالل

ن، أن قوات االحتالل اقتحمت حي واد معالي في المدينة، بأعداد كبيرة من وأفاد شهود عيا .منزلهما وتفتيشه
اآلليات والقوات الخاصة المتنكرة بزي مدني، وسط إطالق الرصاص والقنابل الصوتية واالينيرجا، مما أدى 

بعد وأشار الشهود، إلى أن تلك القوات اعتقلت الشقيقين،  .إلى إصابة المباني والممتلكات بأضرار جسيمة
اعتقلت قوات االحتالل المواطن تحسين وفي قلقيلية  .مداهمة منزليهما والعبث فيه، واقتادتهما إلى جهة مجهولة

وأفاد مراسلنا أن قوة عسكرية إسرائيلية خاصة،  . سنة من بلدة عزون شرقي قلقيلية24صايل اسحق زيدان 
 .مصادرة سيارته وهاقتحمت البلدة ونصبت كميناً للمواطن المذكور وقامت باعتقال

  9/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  ألفا معتقل يخضعون لالعتقال اإلداري
 .إن اسرائيل تعتقل نحو ألفي فلسطيني اعتقاالً ادارياً دون محاكمـة    : قال سفيان أبو زايدة   : غزة ــ حسن جبر   

داريين الستغاللهم في عمليات االفـراج      وأضاف أبو زايدة أن اسرائيل تحتفظ بهذا العدد الكبير من األسرى اال           
ودعا أبو زايدة، في تصريحات صحافية، أمس، المؤسـسات          .الشكلية، التي تقوم بها تحت مسمى حسن النوايا       

الدولية والحقوقية، خاصة اللجنة الدولية للصليب األحمر الى التحرك السريع وكشف االبعـاد الخطيـرة لتلـك         
نيد حملة دولية للضغط على حكومة اسرائيل الجبارهـا علـى ايقـاف سياسـة      مؤكداً الحاجة الى تج   السياسة،  

إن : الى ذلك، قالت الدائرة االعالمية لوزارة شؤون األسرى       .االعتقال االداري، واالفراج عن األسرى االداريين     
ن عمليـات   واشارت الـى أ    .لجوء قوات االحتالل لتمديد فترات االعتقال االداري للمعتقلين أصبح أمراً عادياً          

  .التمديد قد تصل الى أكثر من ثالث مرات دون تقديم المعتقل الى محكمة، أو توجيه أية تهمة له
  10/8/2005األيام الفلسطينية 
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  عائلة أسير تناشد المؤسسات اإلنسانية التدخل إلنقاذ حياة ابنهم 

الصليب األحمر بالتدخل الفعلي من     ناشدت عائلة أسير فلسطيني جميع المؤسسات الدولية اإلنسانية ولجنة          : غزة
 سـنوات مـع وقـف       5 عاما بالسجن الفعلي و    14اجل إنقاذ حياة ابنهم المعتقل في سجن نفحة والمحكوم عليه           

إن ولده يعاني من آالم وكسور شديدة في العمود الفقـري جـراء              وقال والد األسير رائد جمال الحداد      .التنفيذ
ود االحتالل أثناء فترة التحقيق، مشيرا إلى أن اآلالم تـضاعفت خـالل             التعذيب القاسي والوحشي من قبل جن     

وأضاف حداد أن ابنه يعاني أيضا من آالم شديدة في المعـدة             .الفترة األخيرة وبدأت حالته الصحية في التدهور      
ألسـود  وذلك نتيجة الطعام الذي تقدمه إدارة السجون للمعتقلين، والذي يحتوي على كميات كبيرة من الفلفـل ا                

الذي يعمل علي إنهاك جدار المعدة مما سبب له حالة من اإلعياء الشديدة يصاحبها إسهال واستفراغ بـصوره                  
كبيرة ومخيفة مما أدى إلي ضعفه من الناحية الصحية والجسدية موضحا أن سوء حالة رائد الصحية انعكـست         

  .بصوره سلبية علي وضعه النفسي
  9/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  استطالعان للرأي يتنبآن بفوز نتنياهو على شارون 

% 29.1مقابـل   % 35االستطالع الذي تنشره هآرتس على موقعها األلكتروني يتنبأ حصول نتنيـاهو علـى              
تنبأ استطالع للرأي   .. لشارون% 33.2لنتنياهو و % 47.2: للنداو، وفي حالة انسحاب لنداو    % 17.3لشارون و 

. أجرته هآرتس ومعهد ديالوج لالستطالعات، بحدوث انقالب دراماتيكي داخل حزب الليكود لـصالح نتنيـاهو              
كـذلك اكـد    . وحسب االستطالع كان نتنياهو سيهزم شارون لو أن االنتخابات الداخلية للحزب جـرت اليـوم              

وجاء فـي    . النتيجة ذاتها  ،العاشرة للتلفزيون االسرائيلي في نشرته االخبارية مساء      استطالع اخر نشرته القناة     
من اعضاء حزب الليكود لنتنياهو فيمـا       % 42.1استطالع القناة العاشرة انه لو جرت االنتخابات اليوم لصوت          

مـن  % 15.6ن  وقالت القناة التلفزيونية ا    .فقط من اصوات اعضاء الليكود    % 27.7كان شارون سيفوز بنسبة     
مـن  % 10.8المشاركين في االستطالع قالوا انه ما زالوا مترددون الي من المرشحين سيصوتون فيما اعلن               

وحسب المحللين سيضطر شارون الى الحسم الصعب، فاما ان         . اعضاء الليكود انهم لن يشاركوا في التصويت      
 ويشكل حزبا جديدا بدعم مؤيديه مـن داخـل          يخاطر وينافس نتنياهو على رئاسة الليكود، واما ان يشق الليكود         

في أعقاب اإلستطالع أفادت مصادر إسرائيلية أن مقربين من شارون، ال يستبعدون إستقالة شـارون              و. الحزب
ونقلت المصادر ذاتها تصريحاً ألحد المقربين       .من الليكود والتنافس على رئاسة الحكومة في إطار سياسي آخر         

  .س شارون تكتل الليكود سابقاً، واآلن يستطيع أن يبني تكتالً جديداًلقد أس: من شارون جاء فيه
  10/8/2005 48عرب 

  
   2006الحكومة اإلسرائيلية تصادق على ميزانية العام 
وصادقت الحكومة  .  وزراء 8 وزيراً مقابل    12 بأغلبية   2006صادقت الحكومة اإلسرائيلية على ميزانية العام       

ومن المتوقع أن تصوت الكنيست على الميزانية بعد شهرين         . بدأت منذ صباح أمس   على الميزانية بعد مناقشات     
  .ونصف الشهر

، لكنـه دافـع عـن       2004أقر شارون، خالل جلسة الحكومة بصعوبة المعطيات الواردة في تقرير الفقر للعام             
 االسرائيلي من مرحلـة     سياسة حكومته االقتصادية التي ادت الى توسيع دائرة الفقر، زاعما انها نقلت االقتصاد            

، ستتحسن بفضل هـذه  2006 و2005واعرب عن اعتقاده بأن االوضاع في العامين       !الركود الى مرحلة النمو   
السياسة مدعيا ان الحكومة انتهجت سلسلة من الخطوات االجتماعية التي ستغير معطيات الفقر فـي التقريـر                 
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ول المقبل اجراء نقاش حول اتباع سياسـة سـالبة فـي            وأبلغ وزراء حكومته انه سيتم في منتصف أيل        !المقبل
كما ادعى استثمار مبـالغ     . وادعى ان حكومته انتهجت سلسلة من الخطوات لتقليص نسبة الفقر         . ضريبة الدخل 

ـ    ةغير مسبوقة في زيادة سل      الف ولد اسرائيلي وتخصيص موارد لدمج العجـزة         150 األدوية وتوفير الغذاء ل
واضاف ان حكومته حددت في سياستها      . يه لم يتم المس بميزانية الرفاه االجتماعي      وحسب رأ . في سوق العمل  

االقتصادية للعام المقبل سلسلة من الخطوات كاالستثمار في البلدات الطرفية وفي الجليل والنقب وزيادة الغرف               
  . الدراسية خاصة في الوسطين العربي واليهودي المتدين

نه يعد لميزانية انتخابات معتبرين ان الميزانيات التـي يـسميها ميزانيـات             واتهم عدد من الوزراء شارون بأ     
  .اجتماعية هي رشاوى انتخابية

وقال اولمرت، انه ال يمكن ترك تقرير الفقر يمر دون التطرق اليه بشكل جدي مـن خـالل انتهـاج سياسـة                      
يزانية نتنياهو وقال انه سيجري     وحسب جهات اسرائيلية المح الى نيته اجراء تعديالت على م         . اقتصادية قومية 

وفي تعقيبه على تقرير الفقر قال موفاز       . مداوالت بشأن موضوع الفقر مع كل الوزراء، خالل األسابيع المقبلة         
  .ان القنبلة االجتماعية هي اصعب مشكلة امنية تواجهها اسرائيل

  10/8/2005 48عرب 
  

  تعيين اولمرت قائما باعمال وزير المالية 
ومة االسرائيلية أمس في بيان تعيين اولمرت في منصب وزير المالية ويشغل اولمرت اضافة الـى                اقرت الحك 

  .هذه المهام، منصب وزير التجارة 
 10/8/2005الوطن القطرية 

  
  آلية االنسحاب اإلسرائيلي  

ول انسحاب تعتزم إسرائيل إجالء كل المستوطنين من غزة ومن أجزاء من الضفة بدءا من االسبوع المقبل في ا          
  :ذ االنسحابينفية توفي ما يأتي كيف. من أراض فلسطينية محتلة

 سـاعة   48آب سيسلمون اخطارا بالمغادرة خالل        اغسطس 15 المستوطنون الذين سيبقون في منازلهم حتى        -
ويتوقع مسؤولون رحيل كثيرين ممن بقوا في المـستعمرات فـي هـذا             . واال طردتهم قوات الشرطة والجيش    

  .الوقت
  . يتم ترحيل غير السكان، وهم في الغالب من مستوطني الضفة الغربية وتسللوا إلى مستعمرات غزة-
 جنديا من الرجـال     17تتوجه مجموعات غير مسلحة مشكلة من       . آب  اغسطس 17 اخالء المنازل سيبدأ يوم      -

  .والنساء من منزل إلى منزل لتطلب من المستوطنين الرحيل
  .اللجوء إلى االعتقال هو المالذ االخير. لجنود المنازل الجالء ساكنيها اذا لزم االمر سيقتحم ا-
 الف جندي بمهمة اجالء المستوطنين ومنع اي هجمات فلسطينية ومنع تسلل اي محتجين مـن                50 كلف نحو    -

  .وانتشر الجنود في ستة أطواق متعاقبة. اليهود
وطنين الرافـضين للرحيـل اال اذا شـعروا ان           صدرت أوامر للجنود بعدم اطالق النار خالل اجالء المست         -

  .أرواحهم مهددة
ثم يجـري اجـالء     .  مستوطن من كل مستعمرات غزة من أسبوعين إلى ثالثة اسابيع          8500 يستغرق اجالء    -

  .ايلول بضع مئات من اربع مستعمرات في الضفة الغربية اوائل سبتمبر
  . عطلة يهوديةالنه لن تجرى عمليات اجالء ايام السبت -
  .أوكلت هذه العملية لثالث شركات للشحن،  فور خروج المستوطنين ستشحن متعلقاتهم في حاويات-
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الفلسطينين بعد على كيفية التعامل     مع  ولم تتفق إسرائيل    .  تزال بعد ذلك منازل المستوطنين والمعابد اليهودية       -
  .مع االنقاض

  . مقبرة للمستوطنين إلى الكيان48 ينقل الجنود -
  .ب القوات من غزة بعد تفكيك القواعد تنسح-
تـشرين    تريد المؤسسة االمنية في إسرائيل استكمال االنسحاب بحلول موسم العطالت اليهودية في اكتـوبر              -

  .االول
قـوات االمـن الفلـسطينية      .  يمكن للفلسطينيين الدخول في هذه المرحلة وقد وضعوا خططاً كبيرة لالحتفال           -

  )رويترز. (ر االمنستكون في حالة تأهب إلقرا
  10/8/2005البيان 

  
  مليون طن من الركام بينها مواد مسرطنة1.6إسرائيل ستخلف في غزة 

 مليون طن من الركام الذي يحتوي علي مواد مسرطنة          1.6ستترك اسرائيل في غزة      :رام اهللا من وليد عوض    
يش االسـرائيلي سـيبدأ بتـدمير    ومن جهته اعلن الجنرال تسور امس ان الج        .وفق ما اكدت مصادر فلسطينية    

وقال تسور الذاعـة الجـيش االسـرائيلي ان          . ايلول سبتمبر المقبل   7منازل المستوطنين في غزة اعتبارا من       
ويقدر اللواء احتياط يرون بأن كلفة هدم المنازل في         .  تدمير المنازل سيبدأ بعد ثالثة اسابيع من بدء االنسحاب        

وقال يرون ان اسرائيل ستمول هذه النفقات وتنقل المبلـغ          . ليون دوالر  م 30 - 25غوش قطيف ستتراوح بين     
 مبني خاص في المستوطنات في      2.800وسيهدم جهاز األمن االسرائيلي     . الي المحافل المرتبطة بالبنك الدولي    
قي وبالمقابل سـتبقي بـا    .  كنيسا بعد اخالء وسائل العبادة منها      26وسيهدم  . قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية    

وسـتخلي  .  مبنـي عامـا    40وفي مستوطنات شمالي الضفة سيهدم نحو       . المباني العامة لتسلم الي الفلسطينيين    
وقال نائب مدير عام الوزارة، برغيل انه استكملت االستعدادات لرزم األمتعة           . الوزارة النصب التذكارية ايضا   

 . بعمل ذلك من خالل شركة خاصةوفي حالة عائلة ترفض رزم امتعتها، فستقوم الوزارة . العائلية
  10/8/2005القدس العربي

  
  إسرائيل تضغط لفتح معبر بديل لرفحواتفاق فيالدلفي يسمح بتزويد السلطة بدبابات 

ذكر شتاينتس، أن اتفاق فيالدلفي ال يحظر عليها تزويد السلطة الفلسطينية  :10/8/2005السفير نشرت 
 فيما هددت إسرائيل بإخراج قطاع غزة من الغالف الجمركي المشترك، إذا باألسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات،

وأوضح شتاينتس . عارض الفلسطينيون والمصريون إقامة معبر جديد في المثلث الحدودي قرب كيرم شالوم
أن هذا االتفاق ينطوي على قنبلة تتمثل في أن االتفاق ال يتضمن أي تعهد مصري بعدم تسليح السلطة 

وقال انه استناداً الى حديث موفاز تبين أن مصر تتعهد بمنع تهريب األسلحة إلى الفصائل . يةالفلسطين
الفلسطينية، ولكن بوسع القاهرة تزويد الفلسطينيين رسمياً بالسالح بل وتسليمهم أسلحة ثقيلة كالمدرعات 

ه ليس بوسعها بعد االنسحاب وشدد على أن إسرائيل، برغم معارضتها الشديدة تسليح السلطة إال أن. والدبابات
وكشف شتاينتس النقاب، في حديث مع اإلذاعة االسرائيلية، عن أن زعيم حركة . منع هذا التسليح الرسمي

وكشفت هآرتس النقاب عن أن . شينوي لبيد أكد له أنه وأفراد كتلته سيصوتون ضد اتفاق فيالدلفي في الكنيست
 الجمركي ورقة ضد الفلسطينيين إلجبارهم على الموافقة على نقل إسرائيل تبذل اآلن جهدها الستخدام الغالف

وبرغم أن دوافع إسرائيل أمنية إال أنها تستغل هنا الجانب االقتصادي السياسي، . معبر رفح إلى مثلث الحدود
  . فهي تريد اإلشراف على حركة البضائع واألشخاص إلى غزة من الناحيتين األمنية واالقتصادية
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تماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية، صدر بيان أوضح أن إسرائيل معنية بنقل معبر وفي ختام اج
. رفح إلى كيرم شالوم، بالتعاون مع الفلسطينيين والمصريين من أجل الحفاظ على ترتيبات الجمارك واألمن

ف الجمركي إلى معبري وإذا لم يكن ممكناً الوصول إلى اتفاق الوزارات الحكومية، فسوف تستعد لنقل الغال
وأكد البيان أن مستقبل الغالف الجمركي . ايريز وكارني بعد تنفيذ الفصل وقرار الخروج من محور فيالدلفي

وجاء في البيان أيضاً أن إسرائيل تصر على تجريد القطاع من . سيفحص من جديد أيضا بعد تشغيل ميناء غزة
ب من السلطة الفلسطينية تحمل المسؤولية األمنية وتتوقع وهي لذلك ستطل. السالح، حتى بعد أن تنسحب منه
وقرر . أما إذا استمر اإلرهاب، فإن إسرائيل ستعمل على حماية مواطنيها. منها أن تمنع عمليات اإلرهاب

المجلس الوزاري أيضا االعتراف بأن المياه اإلقليمية للقطاع بعد استكمال الفصل والخروج من فيالدلفي، هي 
وقرر ايضا عدم النظر في قرار الخروج من محور فيالدلفي إال بعد انتشار القوة  .ال بحرية فقطثالثة أمي

 . المصرية في الطرف المصري من المحور وفقاً لالتفاق الذي يتبلور هذه األيام مع مصر
ع كاتساف   لقائه م   خالل نتنياهو حذر  أن   : آمال شحادة  ،القدس المحتلة  10/8/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  

من خطر االتفاق بين مصر وإسرائيل حول نشر قوات مصرية على طول الحدود حيث يتجاهل ضرورة تعهد                 
وزعم نتنياهو ان تصديق هذا االتفاق يجعل تهريب األسلحة بشكل مطلق           . مصر بعدم نقل األسلحة إلى السلطة     

يين بتسليمهم مـسؤولية مجـالي البحـر        وتابع نتنياهو حديثه بالقول ان التجاوب مع الفلسطين       . ومن دون حدود  
والجو سيحول المنطقة إلى معقل لإلرهاب والتطرف، على حد قوله، وأضاف إن تنفيذ خطة االنـسحاب بهـذه       

  .الترتيبات تجعل حكومة شارون تسير بخطى عمياء تفقدها األمن والسالم
  

  كاتساف يخاطب االسرائيليين في مناسبة االنسحاب 
ئاسة االسرائيلية ان خطاب كاتساف ستبثه كل االذاعات والتلفزيونات في أنحاء الـبالد             صرحت ناطقة باسم الر   

  . ، وتهدف كلمته الى نشر الهدوء وتهدئة الخواطر) بتوقــيت غرينــيتش17:15 (20:15الساعة 
  10/8/2005النهار اللبنانية 

  
  اسرائيل تلقت وعودا دولية باعتراف مجلس األمن باالنسحاب من غزة  

قالت مصادر إسرائيلية ان شارون حصل على وعود امريكية وبريطانية وفرنسية بتقـديم             : غزة،  دينة فارس ر
طلب الى مجلس األمن الدولي إلصدار قرار بإعالن ان االنسحاب من غزة يعنـي عمليـا إنهـاء االحـتالل                    

  .على كاهل الفلسطينييناإلسرائيلي للقطاع بما يعني إخالء مسؤولية إسرائيل الكاملة عن القطاع ووضعها 
  10/8/2005عكاظ 

  
  اسرائيل تبلغ مستوطني غزة بإخالء منازلهم

وجه الجيش االسرائيلي رسالة للمستوطنين في غزة تطالبهم بمغادرة منازلهم طوعا وإال فإن إخالءها سيفرض               
د أعرب الجيش عن    وق. آب سيعتبر غير قانوني     أغسطس 15وتبلغ الرسالة المستوطنين بأن بقاءهم بعد       . بالقوة

أن إسرائيل كبلد ديمقراطي    تفهمه العميق لما وصفه بـ األلم الذي يشعر به المستوطنون، لكن الرسالة أضافت              
وهذا هو التبليغ الرسمي األول باإلخالء الذي يستلمه المستوطنون رغم          . يلتزم بالقانون، ستنفذ هذه المهمة كاملة     

   .أن قادتهم رفضوا توزيعه
  10/8/2005عربية بي بي سي ال

  
  امر عسكري باغالق مستوطنتي غانيم وكديم امام غير سكانهما 
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اغلق جيش االحتالل االسرائيلي، الثالثاء، منطقة مستوطنتي غانيم وكـديم، امـام االسـرائيليين مـن غيـر                  
نين المستوطنين المقيمين هناك، وذلك اثر الكشف عن محاوالت قامت بها عناصر اليمين المتطرف والمـستوط              

 .لالستيالء على عدد من بيوت المستوطنتين الخالية بهدف استيطانها من قبل المعارضين لخطة فك االرتبـاط               
  . وتم اغالق المنطقة ابتداء من شارع الجلمة الموصل اليهما

  9/8/2005 48عرب 
  

 اسرائيل تأمل في جني ارباح من االنسحاب من غزة
 غزة رهانا مهما جدا لالقتصاد االسرائيلي الذي يأمل في تحقيق يمثل االنسحاب من:  ا ف ب،القدس المحتلة

لكن لتتحقق هذه التوقعات،  .مكاسب من هذه العملية، متوقعا خصوصا ازدهار االستثمارات االجنبية والمحلية
وقالت ترايتنبرغ  .من الضروري اال تقود عملية االنسحاب الي الفوضي وان يليها هدوء نسبي مع الفلسطينيين

هابوعاليم اذا ما تحقق ذلك، يمكننا ان ننتظر عودة الثقة التي مصرف لمسؤولة عن قسم االستثمارات في ا
واوضحت ان الوكاالت الدولية للتقييم المالي  .ستحمل االسرائيليين وكذلك المجموعات الدولية علي االستثمار

خفض عامل المخاطر السياسية الخاص قد تحسن تقديراتها بالنسبة السرائيل اذا ما تحققت هذه الظروف، فت
وقال ستيباك المسؤول في مجموعة . كما تأمل بورصة تل ابيب في االفادة من االنسحاب. بالدولة العبرية

ميتاف اسيت ماناجمنت المالية ان السوق راهنت منذ اآلن علي االنسحاب وهي مقتنعة بانه يشكل انطالقة 
اضاف انه حتي اذا استمر اطالق بعض الصواريخ بشكل متقطع من و .جديدة لعملية السالم وعامل استقرار

وحدها اعتداءات استراتيجية يمكن ان يكون لها . غزة علي االراضي االسرائيلية، لن يؤثر ذلك علي السوق
وسجل منذ اآلن تحسن في االوضاع االقتصادية حيث بلغ حجم االستثمارات  .تأثير حقيقي علي االعمال

وكان  . مليار دوالر للسنة الماضية بكاملها7.4يار دوالر خالل النصف االول من السنة مقابل  مل5.8االجنبية 
 مليار دوالر للنصف االول من 2.1لبورصة تل ابيب حصة االسد في االستثمارات االجنبية حيث بلغ مستواها 

غير ان حاكم مصرف  .2004السنة، ما يمثل اربعة اضعاف قيمة االستثمارات االجمالية في البورصة للعام 
اسرائيل فيشر يبقي حذرا مشيرا الي ان كلفة نقل المنشآت العسكرية واجالء المستوطنين الثمانية االف من غزة 

وحذر في آخر  .كما ان فيشر لم يستبعد احتمال نشوب ازمة بعد االنسحاب .2006ستشكل عبئا علي موازنة 
ني بشكل كبير خالل وبعد االنسحاب، فهذا سيضرب بصورة تقرير اصدره من انه اذا ما تدهور الوضع االم

 .خاصة السياحة واالستثمارات واالستهالك الخاص وسيؤدي الي تدني نسبة النمو
وقال من الخطأ  .وقال ان عملية االنسحاب ال يمكن اال ان تؤثر سلبا علي االقتصاد. وكان نتنياهو اكثر تشاؤما

واضاف ال اري كيف يمكن ان يشجع انشاء كيان ارهابي في غزة بعد . تماما ان نؤكد ان ال نمو بدون سالم
ورد اولمرت مؤكدا ان دولة اسرائيل بدون خطة فك االرتباط ستكون بلدا  .االنسحاب االستثمارات االجنبية

 .بدون سياح وال مستثمرين وستكون معزولة كليا عن االقتصاد العالمي
  10/8/2005البلد اللبنانية 

  
  سرائيلية تنفي التحقيق مع افرادها حول مجزرة شفاعمرو  الشرطة اال

نفت وحدة التحقيق مع افراد الشرطة، ان تكون قد فتحت تحقيقا مع اي من افراد الشرطة الذين تواجـدوا فـي                     
وقالت انها لم تتلق اي معلومات حتى اآلن تثير الشبهات حول اهمال الشرطة،              شفاعمرو ساعة وقوع المجزرة   

عض وسائل اعالم االسرائيلية التي قالت ان الشرطة وقفت مكتوفة االيدي امام ما تـسميه التنكيـل    كما ادعت ب  
واكدت الشرطة بدء التحقيق مع مواطنين من شفاعمرو في ظروف مقتل السفاح، في وقـت تـم فيـه                    .بالقاتل

وقال كرادي الذاعة    .الحهتسريب معلومات مغرضة تزعم قيام المواطنين بالتنكيل بالقاتل بعد تقييده وانتزاع س           
الجيش الثالثاء، انه كان يمكن منع تدهور االحداث لو تواجدت قوة اكبر من الشرطة في المكان، ملمحـا الـى                    
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عدم مقدرة الشرطة على القيام بمهامها في هذه الفترة حيث تضطر الى المشاركة في تطبيق خطة فك االرتباط                  
 48وعلم موقع عـرب     . سلل الى المستوطنات المنوي الجالء عنها     ومنع المستوطنين واليمين المتطرف من الت     

ونفى الناطق بلسان شرطة لواء الجليل الرائد       . ان الشرطة في لواء الشمال بدأت، التحقيق في ظروف المجزرة         
  . دافيد تنفيذ اي اعتقاالت، حسب ما نشرته هآرتس امس

  9/8/2005 48عرب 
  

  وقرى الداخل الفلسطينّيمستوطنون مسلّحون يتجّولون في بلدات 
أكّدت مصادر لها عالقة بشرطة االحتالل في مدينة الناصرة أن الشرطة الصهيونية اعتقلـت، ظهـر                : نابلس

وقالت مصادر مطلعـة مـن    .48االثنين مستوطناً مسلّحاً في ظروف مشبوهة قرب قرية كفر كنا المحتلة عام            
إن مستوطناً صهيونياً وصل من منطقة طبريا المحتلة ثم         : عالمالداخل الفلسطيني لمراسل المركز الفلسطيني لإل     

وأضـافت تلـك     .اعتقلتهفتوجه سيراً على األقدام باتجاه كفر كنا، لكن الشرطة الصهيونية التي ُأبِلغَت باألمر              
المصادر أنهم شاهدوا قواٍت كبيرة من شرطة االحتالل عند مفرق بيت ريمون لكن الشرطة ذكرت فـي بيـاٍن                 
أولي أن الحديث يجري عن جسٍم مشبوه، وفي وقٍت الحق عممت الشرطة الصهيونية بياناً قالـت فيـه إنهـا                    

  !!.اعتقلت مستوطناً لكنه تبين أنّه ال يشكّل خطراً حسب زعمها
وذكرت الشرطة الصهيونية أن سائق باص قادم من طبريا أبلغ الشرطة عن وجود مـستوطٍن مـشبوٍه داخـل                   

لبت منه الشرطة أن يسير ببطء حتى تصل إليه وتعتقله، وقد تم اعتقاله فعالً عند مفرق كوكب أبـو                   الباص، فط 
وفي  .وكانت وكالة عتيم الصهيونية لألنباء قد أكّدت خبر اعتقال المستوطن كما أكدته صحيفة هآرتس              .الهيجاء

 العتبارات أمنية، ولكن األمر يدفعنا      إن الشرطة ربما أرادت إخفاء الحقيقة     : حديٍث مع الشيخ كمال خطيب قال     
للتأكيد على ضرورة توخّي الحذر والقيام بحمالت حراسة تطوعية ومنظمة على المساجد والكنائس والمدارس              

 جنوٍد مسلحين يعتبرهم خطرين من بين       9والتجمعات الشعبية والعامة، خاصةً أن وزير األمن أعلن عن فرار           
  .ي يجعل مما حدث في شفاعمرو مجرد بداية فاٍر من الخدمة األمر الذ200

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر فلسطينية من داخل مدينة اللد أن المستوطن الذي قام بتصوير مسجد دهمـش                  
يوم الخميس حضر مساء االثنين برفقة مستوطٍن آخر يحمل سالحاً من نوع رشاش كالشنكوف، وقاما بالتجوال                

فزازية، وبعد أن وصل خبر المستوطنين إلى فلسطينيي اللد بدأ العـشرات            في محيط مسجد دهمش بصورٍة است     
وقال الشيخ يوسف البـاز،      .من شباب المدينة بالتوجه إلى المسجد األمر الذي أربك المستوطنَين والذا بالفرار           

 الصهيونية إضـافة    إن لجنة أمناء مساجد المدينة قدمت شكوى ثانية للشرطة        : إمام المسجد الكبير في مدينة اللد     
إلى الشكوى األولى التي قُدمت بخصوص انتهاك حرمة مسجد دهمش يوم الخميس، وفـي هـذه المـرة ردت                   

  !.الشرطة أن جهاز الشاباك يبحث عن المستوطن المسلح
  10/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ستوطنينمنظمات اسرائيلية لحقوق االنسان تطالب بحماية الفلسطينيين من الم

طالبت اربع منظمات اسرائيلية تدافع عن حقوق االنسان الثالثاء باتخاذ اجراءات لحماية :  ا ف ب،القدس
ودعت منظمة  .خالءعملية االالفلسطينيين من اعتداءات قد يرتكبها ضدهم مستوطنون متشددون يعارضون 

تاب وجهته الي وزارة الدفاع الي نشر بتسيلم وجمعية الحقوق المدنية ومنظمتان اخريان غير حكوميتين في ك
قوات مسلحة في هذا الصدد، الفتة الي خطر كبير من هجمات علي بلدات فلسطينية محاذية للمستوطنات 

وحضت المنظمات مكتب المدعي العام علي اعطاء تعليمات مشددة للجنود وعناصر الشرطة في  .االسرائيلية
سرائيليون، واعربت عن قلقها من تساهل السلطات حيال تجاوزات مواجهة اي تحركات قد يقوم بها متشددون ا

  .سابقة
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  10/8/2005القدس العربي
  

  نتنياهوعلى رئاسة حزب الليكود  والنداو يعلن منافسة شارون 
أعلن خصم يميني لشارون أنه سيسعي لالطاحة به من زعامـة حـزب             : 10/8/2005الوطن الكويتية نشرت  

وقال النداو، خالل مؤتمر صحافي، انه سيخوض سباق الزعامـة التـالي فـي               .عامةالليكود قبل االنتخابات ال   
ودخول النداو سباق الزعامة قد يضر بفرص نتنياهو في الفوز بتقسيم أصوات النـاخبين المتـشددين                 .الليكود

  )رويترز. (داخل الحزب اليميني
 السالم واألمن، وان هـذا الـسالم        لنداو ادعى انه مثل غيره يسعى الى      أن   9/8/2005 48 عرب   وذكر موقع 

يجب ان ينطوي على تسويات، مضيفا انه يؤيد التوصل الى تسويات مقابل سالم وامـن حقيقـي ويعـارض                   
واعتبر ان الحكومة االسرائيلية التي اعلنت عن فك االرتباط لم تهزم حمـاس              .التنازالت التي وصفها بالحمقاء   

وهاجم شارون  . زعم ان اسرائيل تتنازل عن اراضيها دون اي مقابل        و. او الجهاد االسالمي وانما هزمت ذاتها     
 واقر لنداو بعجزه عـن منافـسة شـارون          .معتبرا انه ال يمثل قيم الديموقراطية وسلطة القانون ونقاوة القيادة         

  .ونتنياهو لكنه ادعى ان قراره المنافسة على رئاسة الحزب جاء بسبب عدم وجود مفر اخر
فهو .  النداو عقد مؤتمرا صحافيا، وقال ان نتنياهو انتهازي مفضوح          أن 10/8/2005ط   الشرق االوس  وأضافت

لم يعارض خطة االنسحاب بشكل جدي وفضل مصلحته الشخصية على المصلحة القومية ومنح صـوته فـي                 
وأضاف ان كل من في رأسه عينان يعرف انه كان بمقدور نتنياهو أن يجهـض خطـة                 . الكنيست لهذه الخطة  

وهو اليوم يتظاهر بالرفض للخطة في سـبيل        . لكنه لم يفعل  . اب هذه لو انه تجند لها في الوقت المناسب        االنسح
وأثارت تصريحات النداو   . حسابات مصلحية ذاتية، وال يوجد أي ضمان ان يثابر في خط سياسي مالئم لليكود             

ل معسكر المعارضـة لـشارون      انتقادات واسعة في اليمين المتطرف وطالبوه ان يتنازل عن الترشيح حتى يظ           
وقالوا له ان المطلوب اآلن ليس فتح حسابات الماضي، بل السعي لدعم المرشح األقوى بين قادة                . موحدا وقويا 

. ويرى المراقبون ان الصراع داخل الليكود يقود هذا الحزب حتما الى االنشقاق القريب            . اليمين السقاط شارون  
 نائبا لليكـود،    40فهناك  . ه، عقد لقاءات لتجنيد أكثرية أعضاء الكنيست      وقد بدأ شارون ونتنياهو، كل من جهت      

 منهم مؤيدون لـه بـشكل كامـل والبـاقون متـرددون بـين               11 منهم معارضون لشارون بشكل كامل و      15
. وحسب قانون األحزاب االسرائيلي فان األكثرية هي التي تحمل اسم الحزب في حالـة انـشقاقه               . المعسكرين

  .للفوز باألكثريةوكالهما يسعى 
  

  نتنياهو يبدأ حملة جمع تبرعات في الواليات المتحدة إلسقاط شـارون
بدأ نتنياهو، امس جولة في الواليات المتحدة لجمع التبرعات لحملته االنتخابية لزعامـة             : تل أبيب نظير مجلي   

لى حملة الدعم الجديدة له فـي       ويلتقي نتنياهو عددا من الممولين اليهود وغير اليهود واالتفاق معهم ع          . الليكود
ويخطط نتنياهو الجراء انتخابات داخلية في الليكود بعد شهرين، بهدف تقـديم            . معركته االنتخابية ضد شارون   

وقبل ان يغادر اجتمع نتنياهو مع عدد كبير من نـواب           . كانون الثاني المقبل  عد االنتخابات العامة الى يناير      مو
  . هم الى جانبه ضد شارون، كما اتصل مع شالوم، البرام تحالف معهالحزب في الكنيست، بهدف تجنيد

  10/8/2005الشرق االوسط 
  

  مخالفات كبيرة في إحصاء عدد أعضاء حزب العمل
أعلنت لجنة تحقيق في حزب العمل ارتكاب مخالفات كبيرة في اكثر مـن ثلـث بطاقـات                 : ب.ف. أ ،تل أبيب 

وأفـادت نتـائج    . الماضي اعضائه التي تمت في يونيو حزيران     االنتساب الى الحزب وذلك في عملية احصاء        
 ألفا الغيت بسبب مخالفات في توزيعهـا،        130 الف بطاقة انتساب من اصل       45التحقيق التي اعلنت امس بان      
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كلفت اللجنة المركزية لحزب العمل االمـين       و.  االف من البطاقات الملغاة سلمت بطريقة مزورة       10علما بان   
واعلن كابيل امس أنه ينوي     . ابيل تنظيم انتخابات جديدة فور التحقق من اكتمال الئحة االعضاء         العام للحزب ك  

  .الطلب من الشرطة اجراء تحقيق في عمليات التزوير واالنتسابات الوهمية
  10/8/2005الشرق االوسط 

  
  المحكمة العليا تنظر في التماس سفر العرب الدروز إلى األماكن المقدسة في سورية

 في جلسة هي الخامسة في الموضوع الذي بقي معلقا وهو طريق الـدخول              05/8/11ظر المحكمة العليا يوم     تن
وخالل المداوالت في الجلسات السابقة الزمت المحكمة، كما هو معلـوم، الـوزارات المختـصة                .الى سورية 

ال ان النيابة العامة مدعومـة      اصدار التصاريح للشيوخ الملتمسين لزيارة االماكن المقدسة للدروز في سورية، ا          
من المخابرات اشترطت ان يتم العبور طريق نقطة وقف اطالق النار في القنيطـرة، االمـر الـذي رفـضه                    

  :الملتمسون ومسبقا ومن منطلقين
  .ان الحق هو لسورية الدولة المضيفة ان تستقبل زوارها ومن الباب الذي تريد: االول
  . بالعالقات الدولية والقانون الدولي، ويرفض الملتمسون ان يزجوا فيهاان هذه قضية دولية تتعلق: الثاني

وتؤكد لجنة التواصل الدرزية على أن حق الملتمسين والعرب الدروز عامة في التواصل مع اهلهم وفي زيارة                 
اماكنهم المقدسة، اسوة ببقية المواطنين في البالد وبدون أي شروط، هو حق مذهبي انـساني، يـصر العـرب        

وكانت لجنة التواصل قد أعلنت منذ البداية ان المحكمة العليا هـي             .الدروز على تحصيله بكل الوسائل المتاحة     
محطة وليست آخر المحطات الحقاق هذا الحق، وما زالت مصرة على موقفها للجوء لشتى المنظمات الدوليـة                 

عرب الدروز فـي اسـرائيل هـم األقليـة          كما أكدت اللجنة على أن ال      .االنسانية والتشريعية الحقاق هذا الحق    
  .المذهبية الوحيدة في العالم كله التي ما زالت محرومة من مثل هذا الحق

  10/8/2005 48عرب 
  

  االسرائيليون يواصلون رحالتهم الى تركيا رغم تحذيرات حكومتهم 
يين غـادروا مطـار بـن       أفادت مصادر في مكاتب السياحة والطيران االسرائيلي، الثالثاء، ان مئات االسرائيل          

غوريون في طريقهم لالستجمام في تركيا، رغم تحذيرات حكومتهم التي دعتهم الى االمتناع عن الـسفر الـى                  
غـادر  فـي حـين   . الشواطئ الجنوبية لتركيا بزعم وجود معلومات حول مخططات لتنفيذ عمليات تـستهدفهم  

فادت المصادر انها عاجزة عن ردع سفر االسرائيليين        وا . اسرائيلي الى انطاليا التركية    700  الثالثاء اسرائيل،
وحسب ما قاله المـدير     . الى تركيا بسبب االسعار الزهيدة للرحالت واالمتيازات السياحية التي يحصلون عليها          

العام الحدى شركات السياحة االسرائيلية فإن االسرائيليين يبدون حذرا في المسائل االمنية لكنهم يبدون حـذرا                
   . التخلي عن اموالهم، ولذلك ستبقى تركيا هدفهم السياحي المفضلاكبر في

  9/8/2005 48عرب 
  

   اسرائيلية ،محادثات سرية تركية
عن قيام وزير الطاقة التركي غوللر ومسؤولين من وزارتي الخارجية والطاقة بزيـارة              تحدثت مصادر تركية    

. لتركي نظيره االسرائيلي بـن اليعـازر وبيـريس        سرية السرائيل السبت استمرت يومين، وقد التقى الوزير ا        
ونسبت صحيفة راديكال التركية امس الى هذه المصادر ان محادثات غوللر في اسرائيل تركزت على مشاريع                
اقليمية كبيرة في مجال الطاقة والتعاون الثنائي في هذا القطـاع االسـتراتيجي وزيـادة حجـم االسـتثمارات                   

وزيادة التعاون   في تركيا    ك رغبة تل ابيب في المشاركة في مناقصات التخصيص          االسرائيلية في تركيا، وكذل   
من دون توقيع اي اتفاقات، فـان        وعلى رغم ان الوزير التركي عاد الى انقرة       . بين رجال االعمال في البلدين    
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مشاريع مـشتركة   ولم تستبعد المصادر اقامة     . الجانبين اتفقا على توسيع اطار التعاون بينهما في مجال الطاقة         
كبيرة في حقل الطاقة قد تغير التوازنات في الشرق االوسط، مشيرة الى ان الزيارة تمت بعد مشاورات علـى                   

  ) أ ش أ. (مستوى القمة بين زعماء تركيا وروسيا واسرائيل خالل االشهر االخيرة
  10/8/2005النهار اللبنانية 

  
  إسرائيل تحث على الحزم مع إيران

في اختبار القـوة     حثت اسرائيل أمس الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي على عدم الضعف         :  ا ف ب   ،القدس
قال مسؤول كبير في رئاسة مجلـس الـوزراء          .مع ايران اثر قرار طهران استئناف انشطة تحويل اليورانيوم        

ع بـان الواليـات     لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان ايران اتخذت هذا القرار الن لديها االنطبا              
المتحدة واالوروبيين يبدون ضعفا فيما يجب ان تظهر المجموعة الدولية تصميما اكبر لمنع ايران من امـتالك                 

من جهته قال الناطق باسم الخارجية مارك ريغيف لوكالة فرانس بـرس ان اسـرائيل تحـث     .السالح النووي
   .ة النوويةالمجموعة الدولية على البقاء حازمة لمنع انتشار االسلح

  10/8/2005الوطن الكويتية
  

  عمليات جني ارباح تفقد االسهم الفلسطينية مكاسبها السابقة 
ادت عمليات جني ارباح نفذت امس على نطاق واسع في سوق فلسطين لالوراق الماليـة الـى فقـدان                   :عمان

 نقطة، ليغلق عنـد     50.31ار  االسهم مكاسبها السابقة، كما تراجعت احجام التداول، وتراجع مؤشر القدس بمقد          
وحسب %.81.3 نقطة، بانخفاض نسبته     59.826 نقطة مقارنة مع اغالق اليوم السابق البالغ         09.795مستوى  

 مليون سـهم وبحجـم      12.1البيانات الصادرة عن سوق فلسطين لالوراق المالية فقد بلغ عدد االسهم المتداولة             
 شـركة،   17وشمل التداول امس اسـهم      . عقدا 888 من خالل     مليون دينار، نفذت   24.5تداول اجمالي مقداره    

 شركة، واسـتقرت اسـعار      13حيث اظهرت شركتان ارتفاعا في اسعار اسهمهما، فيما انخفضت اسعار اسهم            
  .اسهم شركتين 

  10/8/2005 الدستور 
  

   العمل في تهيئة موقع الميناء يبدأ نهاية الشهر :وزير النقل
نقل والمواصالت، ان الوزارة ستشرع اعتباراً من نهاية الشهر الجاري بتجهيـز            أعلن وزير ال   :كتب حامد جاد  

وأوضح خرما، في حديث لـِـ األيـام، أن          .وتهيئة موقع ميناء غزة البحري للبدء فعلياً باألعمال اإلنشائية فيه         
مويل هـذا المـشروع    ا بت ما وتعهداته م مؤخراً، التزاماته  ا فرنسا وهولندا جددت   ،الجهات الممولة لمشروع الميناء   

 مليـون   88ر5االستراتيجي وفق القيمة نفسها الالزمة لتغطية كلفة انجاز المرحلة األولى منه، التي تقدر بنحو               
وبين أن مجلس الوزراء تبنى توصية طاقم الخبراء الدوليين المتعلقة بإقامة الميناء في موقعـه               .دوالر أميركي 

مؤخراً، دراسة شملت بحث فرص إقامة الميناء في ستة مواقع مختلفـة،            الحالي، الفتاً إلى الطاقم المذكور أعد       
ونوه إلى استمرار عمل الوزارة في إعداد وتجهيـز          .وخلصت إلى تحديد الموقع الحالي كأفضل موقع إلقامته       

 وحول أبرز استعدادات   .العطاءات الالزمة لتنفيذ المرحلة األولى منه، التي تستغرق قرابة عامين ونصف العام           
 مؤخراً خطة طوارئ تضمنت جملة      ، أشار خرما إلى أن الوزارة أعدت      الوزارة للتعامل مع متطلبات االنسحاب    

من البرامج واالستعدادات، التي سيتم اتخاذها أثناء تنفيذ االنسحاب وبعده، منوهاً إلى أن كلفة تنفيذ هذه البرامج                 
  . مليون دوالر4ر5تقدر بنحو 

  10/8/2005األيام الفلسطينية 
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   يفتتحان مهرجان فلسطين للتسوق بولندامحافظ جنين وممثل 

افتتح محافظ جنين قدورة موسى وممثل الحكومة البولندية أمس فعاليات مهرجان فلـسطين             : مهند جدوع ،جنين
 الذي أقيم في ساحة مدرسة جنين الثانوية للبنين، تحت رعاية احمد قريع، وبحضور ممثلين عن                2005للتسوق  

. مؤسسات الرسمية والشعبية باإلضافة الى ممثلين عن المؤسسات المساهمة والمشاركة في المهرجان           مختلف ال 
وقال ابو الرب ان الهدف من إقامة هذا المهرجان في مدينة جنين هو تنشيط الحركة التجارية، ولفـت انتبـاه                    

ن على أبواب عـام دراسـي       المستثمرين الفلسطينيين الى ان جنين منطقة صالحة لالستثمار، وأضاف نحن اآل          
جديد ما يتطلب من أولياء األمور توفير العديد من المتطلبات والمستلزمات الخاصة بأبنائهم، باإلضـافة الـى                 

وقـال ابـو     .تعريف المستهلك بالمنتجات الفلسطينية وذلك بهدف تشجيعها ودعم االقتصاد الوطني الفلسطيني          
  .اعات الفلسطينية تشارك في هذا المهرجان شركة فلسطينية تمثل مختلف الصن49الرب ان 

  10/8/2005الحياة الجديدة 
  

  امؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية يسجل انخفاضاً ملحوظ
سجل سوق فلسطين لألوراق المالية، أمس، انخفاضا ملحوظا خالل جلسة نـشطة شـهدت              : نابلس ــ األيام  

 نقطة بانخفاض   795ر09مؤشر العام للسوق القدس على      وأغلق ال  .معامالت مرتفعة فاقت الخمسة ماليين دينار     
 شركة مـن    13وتأثر المؤشر العام للسوق القدس بتراجع أسعار أسهم          %.3ر81 نقطة ما نسبته     31ر50قدره  
وتراجعت أسهم شركات البنك اإلسالمي العربـي        . شركة جرى التداول على أسهم لها في هذه الجلسة         17بين  

دوية ومطاحن القمح الذهبي وفلسطين لصناعة اللدائن والتأمين الوطنية وفلسطين          ودواجن فلسطين وبيرزيت لأل   
للتنمية واالستثمار باديكو واالتصاالت الفلسطينية والفلسطينية للكهرباء والعربية الفلسطينية لمراكـز التـسوق             

 بينما ارتفع سهما شركتي     وفلسطين لالستثمار العقاري وبنك القدس للتنمية واالستثمار ومصانع الزيوت النباتية،         
المجموعة األهلية للتأمين وفلسطين لالستثمار الصناعي، في حين استقر سهما شركتي المـستثمرون العـرب               

 سهما تمت   1117910وشهدت السوق معامالت مرتفعة حيث جرى خالل هذه الجلسة تداول            .وسجاير القدس 
مت شركة االتصاالت الفلسطينية معامالت السوق      وتقد.5235605 عقدا بلغت قيمتها اإلجمالية      888من خالل   

  . دينارا3257629بتداول قدره 
  10/8/2005األيام الفلسطينية 

  
 المعلومات واالتصاالت يستعرض همومه أمام ويلفنسون وتكنولجيا القطاع 
ن،  أمام جيمس ويلفنـسو     أمس  إستعرض القطاع الخاص في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات        :رام اهللا 

وكانت وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات نظمت لقاء مع السيد          .همومه ومعاناته من الجانب اإلسرائيلي    
صبري صيدم وممثلين عن مختلف العاملين في هـذا         . ويلفنسون في مقرها في مدينة البيرة بحضور وزيرها د        

وتمحور النقاش في اللقاء     .ديو كونفرانس حيث تم ربطهم عبر نظام الفي      القطاع من قطاع غزة والضفة الغربية،     
حول المشاكل التى تواجه هذا القطاع والمعوقات اإلسرائيلية، وحول الخطة المستقبلية والـربط بـين الـضفة                 
وقطاع غزة، حيث سيقوم الفريق القانوني في الوزارة بإعداد ورقة بهذه المشاكل والهموم لوضعها أمام الـسيد                 

إنه يعمل منذ شهرين مع السلطة الوطنية،       : من جهته قال ويلفنسون    .لجانب اإلسرائيلي ويلفنسون لمناقشتها مع ا   
 .موضحاً أنه قطع شوطاً كبيراً في أشياء محددة، وخصوصاً في مجال تأمين االتصاالت بين غـزة والـضفة                 

 بـالتركيز   وأضاف أنه يواجه مشكلة في حل الكثير من األمور بسبب عدم الثقة بين الجانبين، وقيام كل طرف                
وقال سوف نركز بعد االنسحاب على       .على مشاكل اآلخر، مبيناً أنه عمل منذ أسابيع على وضع أجندة للحوار           

وبين  .الصناعات الفلسطينية، ونحدد النقاط التي تقف عائقاً أمامها، حتى نتمكن من الوصول إلى فلسطين حديثة              
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صول إلى المصادر التي تساعدهم في النهوض بالقطـاع         أنه سوف يتم مناقشة كيفية تمكين الفلسطينيين من الو        
 .الصناعي الوطني، وخصوصاً كل ما يخص المطار والميناء 

  9/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

   في طولكرماستمرار حالة االنكماش االقتصادي
االنكماش والتراجع فـي     اكد التقرير السنوي لدائرة التشغيل في مديرية عمل طولكرم استمرار حالة             :طولكرم

على مدار االربع سنوات الماضـية نتيجـة   % 47النشاط االقتصادي وانخفاض الناتج المحلي للمحافظة بمقدار    
لسياسة االحتالل في فرض االغالق والحصار ومنع حركة تنقل السلع والخـدمات وانـشاء جـدار الفـصل                  

حافظة خسائر تزيد علـى نـصف مليـار دوالر          العنصري ومنع العمال من دخول اسرائيل ما كبد اقتصاد الم         
واستعرض التقرير الخلل الهيكلي الذي     . وساهم ذلك في تراجع القدرة التشغيلية لسوق العمل الى النصف تقريبا          

يعاني منه اقتصاد المحافظة واستمرار هيمنة قطاع التجارة والخدمات وانخفاض مساهمة كـل مـن القطـاع                 
الى الخلل في الميزان التجاري وان نسبة الصادرات الـى نـسبة الـواردات    كذلك اشار . الصناعي والزراعي 

 الى  21،2وعلى الصعيد السكاني سجل التقرير انخفاض نسبة النمو السكاني في المحافظة من             %.16تصل الى   
من % 56كما ان   .  وان اعلى نسبة نمو سجلت في مناطق الريف ثم المخيمات وتليها المدينة والضواحي             11،2
في المخيمات واشار الـى ارتفـاع       % 12في المدينة والضواحي و   % 31كان يعيشون في مناطق الريف و     الس

 والمعـدل  66،3 ثم المدينـة  66،5 تليها المخيمات 51،7متوسط عدد افراد االسرة في الريف حيث يصل الى      
ـ        5،5العام لمتوسط عدد افراد االسرة يصل الى         ر يخفـض مـن      وهذا المعدل يشكل ضغطا على ارباب االس

كما اشار التقرير الى ارتفاع نسبة      .مستويات المعيشة والصحة والخدمات العامة ويساهم في رفع معدالت الفقر         
وسـجل ارتفـاع    % 9،44والفقر المطلق الى    % 3،13الفقر في المحافظة حيث وصلت نسبة الفقر المدقع الى          

كما اشار التقريـر الـى      % 47 النسبة الى    عدد االفراد الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر حيث وصلت هذه          
ارتفاع نسبة الفقر في مناطق الريف والمخيمات نظرا النخفاض العائد االقتصادي للعمل الزراعـي واعتمـاد                
النسبة االكبر من هذه التجمعات على العمل بأجر واستمرار تراجع قدرة السوق المحلي على التشغيل كما سجل                 

  .اب وكبار السن وانخفاضها في الفئات العمرية المتوسطةارتفاع نسبة الفقر بين الشب
  10/8/2005الحياة الجديدة 

  
  لكرة القدم 2007 آسيا  تصفياتفلسطين تشارك في

 التي ستقام نهائياتها 2007 الوطني لكرة القدم، في مباريات تصفيات كأس آسيا  فلسطين يشارك منتخب:القدس
  . منتخباً آسيويا24ًنام، وأندونيسيا، وماليزيا بمشاركة في أربع دول آسيوية هي تايالند، وفيت

  9/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  نشاطات شبابية في مخيمات عين الحلوة والشمالي
تحت شعار معاً نحو االفضل اختتمت جمعية الشباب الفلسطيني الجئ في صيدا نشاطها الصيفي الثاني لألطفال 

وُأقيم حفل االختتام في مقر الجمعية في مخيم عين الحلوة . طات الترفيههية والثقافيةبإقامة سلسلة من النشا
بحضور مؤسسات وجمعيات أهلية فلسطينية ولبنانية وممثلين عن اللجان الشعبية والنقابية الفلسطينية وحشد من 

ة االطفال وأكدا على تحدث خالل الحفل عمر النداف وزينب جمعة مسؤولة أنشط. أبناء مخيمات منطقة صيدا
. أهمية االنشطة الصيفية لألطفال من خالل زرع الثقافة الوطنية والمعرفية باإلضافة الى النشاط الترفيهي

وتخلل الحفل افتتاح معرض لرسومات األطفال التي قاموا برسمها، وكما قدمت لوحات فنية وطنية وتراثية 
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ة كشافة الغد التابعة لمنظمة شبيبة جبهة التحرير الفلسطينية اختتمت جمعي  البرج الشماليوفي مخيم.فلسطينية
نشاطاتها الصيفية التي نظمتها تحت شعار دورة الشهيد سعيد النمر بحضور عضو اللجنة عباس الجمعة، 

 . وشخصيات، تخللّتها برامج كشفية ومحاضرات
 10/8/2005السفير 

  
  تحضيرات النعقاد اللقاء الوطني اللبناني الفلسطيني

تتسارع الخطوات الممهدة النعقاد اللقاء الوطني اللبناني الفلسطيني في صيدا، وتشهد المدينة لقاءات سياسية 
مكثفة عشية انعقاد هذا اللقاء الذي سيكون نوعيا، إن لجهة الهيئات الداعية للمشاركة فيه أو لجهة المواضيع 

والوضع االنساني للفلسطينيين والحقوق المدنية بعد التي سيبحثها بالنسبة للملف الفلسطيني وسالح المخيمات 
وعلمت السفير ان موعدا أوليا حدد . االجرءات االمنية التي فرضت حول المخيمات مؤخرا وموضوع التوطين

 الجاري اال ان مصادر مطلعة اوضحت ان الموعد النهائي لعقد هذا اللقاء لم يتقرر بعد، 13النعقاد اللقاء في 
وأكدت المعلومات أن الدعوة لحضور . المشاورات بين الجهات السياسية التي تحضر النعقادهبغية استكمال 

اللقاء قد توجه من قبل نائبي المدينة بهية الحريري والدكتور اسامة سعد بشكل مشترك، وعلمت السفير ان 
لقاء المشترك مع هناك توجها لعقد لقاء وطني صيداوي عام بداية للبحث في المواضيع التي سيتناولها ال

الفلسطينيين، ولالتفاق على وجهة نظر موحدة من قبل كل المدينة على هذه المواضيع ثم االنتقال الى توجيه 
  .الدعوة لعقد اللقاء الوطني اللبناني الفلسطيني

10/8/2005السفير   
 

 نداء لدعم حملة مقاضاة االتحاد األوروبي لعالقاته مع إسرائيل 
إدعم : القاسم رئيس مجلس إدارة صندوق العون القانوني للفلسطينيين نداء تحت عنوانوجه الدكتور أنيس 

 يوجد عمل أكثر مشروعية من اللجوء الى حيث المقاضاة االتحاد األوروبي بسبب عالقاته مع إسرائيل، 
لتبرعات لهذا وقد بدأ صندوق العون القانوني للفلسطينيين بجمع ا. القضاء والعمل على احترام سيادة القانون

الغرض، والصندوق يدعو أهل الخير، منظمات ومؤسسات وحكومات وأفراد، للتبرع لدعم هذه الحملة القانونية 
  .ومثيالتها التي بدأ الصندوق في اتخاذها والتي تتخذ من القانون سالحاً إلحقاق الحقوق ومعاقبة المعتدين

10/8/2005السفير   
 

   احياء معسكر تطبيعي يدعو للسالم أردنيا شاركوا اسرائيليين في60
 اردنيا 60بعد خمول شبه نسبي على صعيد العالقات التطبيعية غير الرسمية، فاجأت مجموعة تضم زهاء 

الشعب االردني بمشاركتهم فعاليات معسكر تطبيعي داخل الكيان الصهيوني ضم ممثلين عن االردن وفلسطين 
 ايام 3عقده في متنزهات بتاح تكفا نهاية الشهر الماضي واستمر  دولة، جرى 20الى جانب اسرائيل واكثر من 

وحملت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع على المشاركة . تحت شعار الطريق الى الصلحة
االردنية، معتبرة اياها تستهدف تشويه القيم العربية واالسالمية، واسباغ الشرعية على جرائم االحتالل، 

 . ومحاولة كسر ارادة الشعب الفلسطيني وحمله على الهجرة
9/8/2005السبيل االردنية   

 
   لبنانيةزكي التقى فاعليات وقوى

عباس زكي التقى في حضور الرئيس رشيد الصلح، منسق الحملة  أن 10/8/2005 النهار اللبنانية نشرت
ة، رئيس حركة الوحدويين الناصريين سمير االهلية لنصرة فلسطين والعراق معن بشور واعضاء لجنة المتابع
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صباغ، ممثل ندوة العمل الوطني هاني فاخوري، نائب رئيس حزب االتحاد حسن شلحة، منسق المنتدى 
االقتصادي االجتماعي زهير الخطيب، نائب رئيس حزب رزكاري الكردي اللبناني غازي خميس، امين سر 

 في سجون االحتالل في فلسطين والعراق يحيى المعلم، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن االسرى والمعتقلين
وجرى في اللقاء عرض للتطورات . اللجنة بسيمة شهاب وممثل منظمة التحرير في لجنة المتابعة حسن أبو زيد

الفلسطينية عشية تحرير غزة، والمخططات الصهيونية التي تسعى الى تغطية هزيمتها امام المقاومة واالنتفاضة 
 الى اثارة االقتتال الداخلي بين الفلسطينيين، والسعي لتهويد الضفة والقدس وصوالً الى امكان السعي باللجوء

  . لشن مغامرات عسكرية او العمل لتفجير االوضاع خارج فلسطين سواء ضد دول قريبة او بعيدة
والوفد المرافق وزير الداخلية والبلديات حسن السبع استقبل عباس زكي  أن 10/8/2005 السفير وأضافت

ال : وتحدث زكي إثر اللقاء فقال. وتناول البحث أوضاع الفلسطينيين في لبنان والعالقات اللبنانية الفلسطينية
شك في أن الهم اللبناني الفلسطيني واحد تجاه كل ما يتعلق باإلسرائيليين، سواء بالعدوان المتواصل او االحتالل 

ن من غزة، لقد تحدثنا حول كل ما ينزع الشائعات والتوترات في العالقة في جنوب لبنان أو هروب االسرائيليي
الفلسطينية اللبنانية وإمكانية إيجاد آلية عمل متواصل على صعيد التنسيق بما يضع العالقات اللبنانية الفلسطينية 

 . في مسارها الصحيح، وصوالً إلى تحقيق التمثيل السياسي والمرجعيات المعتمدة رسمياً
 
 

  كندا تدعم اقامة دولة فلسطينية وتعارض ضم اسرائيل للقدس الشرقية 
 الهارون ان كندا اعربت عن ترحيبها بقبول المجلس الوطني الفلسطيني لقرار مجلس االمن  الكنديقال السفير

رير ل ومنظمة التحي باعتباره قاعدة اساسية لمفاوضات السالم واالعتراف المتبادل بين اسرائ242الدولي رقم 
 اضافة الى تأييدها بقوة خريطة الطريق التي حددت تعهدات الطرفين وتقود الى 1993الفلسطينية في عام 
ل يل ضم مدينة القدس واعتبارها عاصمة السرائيوعن موقف كندا تجاه قرار اسرائ .اقامة دولة فلسطينية

مكن التوصل لحل بشأن وضع ل للقدس الشرقية وترى انه ال يياوضح الهارون ان كندا تعارض ضم اسرائ
  .القدس اال ضمن اطار تسوية عامة للنزاع الفلسطيني االسرائيلي

10/8/2005القبس الكويتية   
  

  بابا الفاتيكان يلتقي بقيادات يهودية وإسالمية في ألمانيا
مانيا إلي أضاف البابا بنيديكت السادس عشر زيارة إلي معبد يهودي ولقاءات مع قيادات إسالمية ويهودية في أل

يقيم البابا شعائر الصالة . جدول أعماله المزدحم خالل زيارته الخارجية األولي بعد اعتالئه لكرسي الباباوية
 أغسطس الجاري ثم يعقد محادثات مع شخصيات دينية يهودية 19في المعبد اليهودي بمدينة كولونيا يوم 

اً مع عدد من رجال الدين االسالمي في اليوم التالي في يعقد الزعيم الروحي للكنيسة الكاثوليكية اجتماع. بارزة
  . اطار التزامه بالحوار مع اتباع الديانات األخري

10/8/2005الجمهورية المصرية   
 
 

 
  االعتراف بحكومة االنقالب مقابل إنهاء الوجود اإلسرائيلي  

المين سوف يطرح علي حكومة كشفت مصادر سياسية مطلعة في جامعة الدول العربية ان السفير سعيد كمال ا
االنقالب الجديدة اعتراف الجامعة العربية بها مقابل انهاء الوجود االسرائيلي في موريتانيا، والذي يسبب حرجا 

  . بالغا للجامعة خاصة وان هناك بعثة اسرائيلية كبيرة هناك
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10/8/2005الوفد المصرية   
 

  ائيلجدار نهاية إسروال.. الفساد ينخر السلطة: الزهار
   محمد مصطفى هوراح

من غزة وشمال الضفة الغربيـة ستتـصدر قـضايا االنتخابـات البلديـة              , المزمع, بعد االنسحاب االسرائيلي  
وترتيب البيت الداخلي اجندة العمل الوطني الفلسطيني وتشير الدالئل الـى ان النظـام الـسياسي                , والتشريعية

.. حمـاس  ح لتغيير جذري اذا حسمت نتائج االنتخابات لحركـة        الفلسطيني القائم بشكله وادواته وتوجهاته مرش     
وفى استشراف المستقبل بعد رحيل االحتالل عن القطاع وشمال الضفة اكد الدكتور الزهـار عـضو القيـادة                  
السياسية لحركة حماس ان المقاومة هي التي اجبرت اسرائيل على الخروج من غزة وانه يجب نقـل وسـائل                   

  .الضفة الغربيةوخبرات المقاومة الى 
وحمل بـشدة علـى الـسلطة        .جدار الفصل العنصري مقدمة قتال لن يتوقف اال باسترداد فلسطين         ان  واعتبر  

واشار الى ان االزمة بين حماس وفتح لم تنته وان حماس لم تقرر الصدام مع السلطة لكنهـا لـن                    , الفلسطينية
  .96تسمح بتكرار تجربة 

  .ابات التشريعية وشكلت حكومة لن تكون مضطرة للتعامل مع اسرائيلوقال ان حماس اذا فازت في االنتخ
 لدينا مشروع جاهز    .بمشروع اخر  نحن نريد استبدال مشروع فتح    . فتحب  حماس التريد ان تستبدل     مؤكدا ان   

  .سيتم عرضه على الشعب الفلسطيني في البرنامج االنتخابي للحركة
فاءات في المجتمع المدني وسنطرح المشروع على الفصائل لمـن          سناتي بالمستقلين من ذوي الخبرة والك     : اوال

  .يريد ان يساهم فيه
ستراتيجي ليس التعاون مع اسرائيل ال امنيا وال عسكريا وال اقتـصاديا بـل عمقنـا عربـي               ثانيا ان عمقنا اإل   

  .مجاالتاسالمي نحن نريد ان تبقى البوابة المصرية واالردنية مفتوحة اقتصاديا وسياسيا وفي كافة ال
وفي االقتصاد سننفذ برنامجـا     . التعليم سنعلم الناس تاريخ وجغرافية فلسطين والعلوم العصرية دون تدخل         وفي  

  .يعتمد على الصناعات الصغيرة حتى النخضع لقبضة الراسمالية التي تتحكم في كل شىء
ثمار على مـصراعيه    وفي الزراعة نريد ان نحول كل شبر في فلسطين الى ارض مزروعة سنفتح باب االست              

  .من دون فوائد
لدينا رؤية في قضايا المياه والكهربـاء وكافـة         . سنعمل تدريجيا على تقليص االرتباط االقتصادي مع اسرائيل       

  .المجاالت التي تهم االنسان الفلسطيني
  . فنا سنجري اتصاالت مع االميركان اذا ارادوا ولكن لن نتنازل عن مواق: وعن االتصال باالمريكيين اجاب

  ! ?اذن هل يمكن ان نجد الدكتور الزهار وارييل شارون في مؤتمر 
  اي مؤتمر تقصد 

  . لبحث اي امر يخص القضية الفلسطينية
اذا كانت هناك ضرورة    . حول ماذا سيتم اللقاء   وانما  . اللقاءات ليست الهدف  : وعن امكانية اللقاء ب شارون قال     

ا ولماذا اصال المشاورات المباشرة اذا كان هناك الف طرف وسيط           وطنية وليست شكلية يعني البد من اجرائه      
  .يمكن ان يصلح لهذه المشكلة

هناك عدد كبير من المرابطين     : قائال? حماس حقيقة المرابطون او ما يعرف بالجيش الشعبي ل       اجاب عن   ما  ك
لم يتعدوا على احد لم يقتلوا      المقاومين الذين وقفوا على حدود الوطن للدفاع عنه طوال السنوات الماضية هؤالء             

هذه القضية يجب مناقشتها بعد زوال االحتالل اما ان يتعهد وزيـر الداخليـة               .يجب اال تشوه صورتهم   . احدا
بانهاء هذه الظاهرة قبل زوال االحتالل فنحن نعتبر هذا جريمة ال يمكن ان نقبلها نحن اليمكن ان نثق فـي ان                     

  . االحتالل لن يعود
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يخطىء من يظن ان الغطرسة المسيحية الصهيونية ابدية ومن يعتقد ان حالـة             : صرح.. ستقبللموعن رؤيته ل  
  .الضفف الفلسطيني العربي االسالمي ابدية فهو مخطىء

نحن نرى ان هناك تصاعدا في قوة المقاومة في الجانب الفلسطيني العربي واالسـالمي وتآكـل فـي القـوة                    
ال يقاتلونكم جميعا   » عبارة عن مشروع هزيمة اهللا تبارك وتعالى يقول          الجدار. والغطرسة الصهيوينة االميركية  

هذه مقدمة قتال الينتهي اال باسترداد االرض الفلسطينية كاملة نحـن           « اال في قرى محصنة او من وراء جدر       
  .اصحاب مشروع الحسم التاريخي وليست التسويات الجزئية االمنية

 10/8/2005السياسة الكويتية  
  
 

  حضور الفصائل وغياب السياسة: ات الفلسطينيةالنزاع
   ماجد كيالي 
كشفت المنازعات التي شهدها قطاع غزة عن تخلف بين في السياسة الفلسطينية، فـي الخطابـات والعالقـات                  
والبني، وتفشي العنف واإلكراه والفوضى في هذه الساحة، وغياب سياسات اإلجماع الوطني، لصالح السلطات              

بل إن هذه المنازعات كشفت عن ضعف قدرة الفلسطينيين على توظيف اللحظات            . ائلية الضيقة والمصالح الفص 
فبدال من االشتغال على توسيع     . السياسية التاريخية لصالحهم، وحتى في استثمار التناقضات في صفوف عدوهم         

بـين الـسلطة   الشروخ في صفوف اإلسرائيليين، على خلفية االنسحاب من قطاع غزة، انـدلعت المواجهـات               
  .وحزبها فتح وحركة حماس

  
ال شك أن المطلوب ليس مجرد لوم هذا الطرف أو ذاك، وإنما وقف التحريض المتبادل واالمتناع عن ممارسة                  
العنف في حل المشكالت الداخلية، ووضع حد لسياسة االحتكار واإلكراه الـسياسي وعقليـة الوصـاية علـى                  

اآلن ال جدال على أن السلطة تتحمل مسؤولية في وصول الـساحة            . كالمجتمع والقضية، من هذا الطرف أو ذا      
الفلسطينية إلى حال االنفالش والفوضى وتعدد مراكز القرار، بسبب تغييب المؤسـسات الـشرعية وإضـعاف              

  عالقات المشاركة والقيادة الجماعية ، 
ر األوضاع، كونها بـادرت     وفي هذا اإلطار، أيضا، الشك أن حماس بدورها تتحمل مسؤولية مباشرة عن توت            

إلى التفرد بخرق التهدئة الحاصلة مع حركة الجهاد، وهي تهدئة من طرف واحد، كما هو معلوم، تم التوافـق                   
عليها لترتيب الوضع الفلسطيني ولتمكين الشعب الفلسطيني من التقاط أنفاسه واستعادة قواه، ولتمرير استحقاق              

فإن دعوى حماس بأن موافقتها على الهدنـة كانـت          لذلك  . قطاع غزة االنسحاب اإلسرائيلي األحادي أيضا من      
  . مشروطة هي غير مقنعة وال منطقية

الالفت أن حماس في تبريرها خرق الهدنة روجت ادعاءات في غير محلها، ضمنها مثال أنها تدافع عن الشعب                  
صواريخ هما من أعمال     وقصف ال  48الفلسطيني، وهو شيء مبرر ومشروع طبعا، ولكن العمليات في مناطق           

كذلك ادعت أنها تدافع عن حق المقاومة، وكأن ثمة مـن يـشكك فـي مـشروعية                 . الهجوم، كما هو معروف   
المقاومة ضد االحتالل، أو كأنها هي وحدها تحتكر مشهد المقاومة، في حين أن حركة فتح احتلت مساحة كبيرة                  

قع فإن حركة حماس قامت بخرق التهدئة انطالقا مـن          والوا. وبارزة من مشاهد المقاومة، في المرحلة الماضية      
تعريفها ألولوياتها وحاجاتها، فهذه الحركة ال تعتبر نفسها معنية بأية تسوية، وهي ليست معنية طبعا بالتـسهيل                 

وأساسا فإن حماس تعمل من خارج النظام الفلسطيني ومن خارج برنـامج اإلجمـاع              . على السلطة الفلسطينية  
ويمكن القول أنه من المشروع لحماس أن يكون لها رؤاها وبرنامجها، ولكن علـى أن ال                . عليهالوطني المتفق   

تجعل من نفسها وصية على الشعب الفلسطيني أو أن تأخذ الشعب الفلسطيني إلى حيث تريد هي وحدها، مـن                   
  .خارج اإلجماع، وبغض النظر عن قدرات هذا الشعب وحاجاته كما هو حاصل
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فإذا كانت  . بخرق الهدنة لوحدها، وبالتوجه لالحتراب الداخلي     : بالذات أخطأت حماس مرتين   وفي هذه المرحلة    
إسرائيل تزمع أن تنسحب من القطاع فلتنسحب، وال بأس في أن تنسحب بهدوء، فهـذا ال يقلـل مـن معنـى                      

لـسطيني  االنسحاب ومعنى الهزيمة اإلسرائيلية، فاالنسحاب من أصله هو نتيجة طبيعية لـصمود الـشعب الف              
أيضا بامكان حماس استثمار مكانتها في الساحة الفلسطينية        . ومقاومته، بغض النظر عن التداعيات المصاحبة له      

في االنخراط في النظام الفلسطيني، والعمل من داخله، وبإيجاد المعادلة التي تجسر بين برنامجهـا وبرنـامج                 
ها للمشاركة في الحكومة وهي رفضتها، وهي تزمع        ومن األساس فقد وجهت السلطة الدعوة ل      . اإلجماع الوطني 

المشاركة في االنتخابات، وهذا شيء ايجابي ومفيد لحماس والساحة الفلسطينية، لكن حماس ال تستطيع االدعاء               
أنها ممنوعة من المشاركة في صنع القرار الفلسطيني في حين أنها ترفض المشاركة فـي النظـام الـسياسي                   

والمعنى أن حماس معنية اليوم بالتعامل مع السلطة الفلسطينية ال باعتبارها فصيال            . مةالفلسطيني وضمنه الحكو  
أخر، وإنما بتعزيز وضعها كإطار فلسطيني جامع يمكن أن تعمل من داخله ومن خالله، فثمة فرق بين التعددية                  

  .السياسية في النظام وبين وحدانية القرار أو وحدانية السلطة
  10/8/2005 48عرب 

  
 طة الفصل واليوم التالي خ

 حلمي موسى  
أن تفعله في حال رفض عدد كبير من الجنود تنفيذ مهمة اإلخالء على  االسرائيلية ما الذي يمكن للقوات

األرض؟ وهل هناك أوامر ستصدر للجنود الملتزمين بفرض الطاعة على الجنود أو الوحدات الرافضة؟ وماذا 
ه القوات؟ وهل سيتم اإلصرار على التنفيذ باستخدام القوة والرصاص سيحدث في حال وقوع أي صدام بين هذ

 الحي؟ وهل هناك أي خط أحمر أثناء المواجهة التي ستشارك فيها على األقل فرقتان من الجيش اإلسرائيلي؟ 
 في وِمن المعروف أنه إضافة للمتدينين المنخرطين كأفراد في الجيش اإلسرائيلي، هناك مجموعات دينية تندرج

وبين أبرز هذه األطر سرايا الناحال الحريدي والمدارس الدينية العسكرية التي تسمى . أطر عسكرية خاصة
وتقوم فكرة مدارس التسوية على مبدأ توفير الفرصة للمتدين المتشدد . مدارس التسويةاي يشيفوت هيسدير 

 . وم الدينبتنفيذ خدمته العسكرية بشكل مخفّف ال يعيق استمرار دراسته لعل
ويحتّل الدين مكانة مميزة في الجيش اإلسرائيلي حيث هناك إدارة خاصة للخدمات الدينية بقيادة حاخام برتبة 

غير أن . وسبق لحاخام احتّل مكانة الحاخام األكبر للجيش أن بلغ رتبة لواء. عميد تسمى الحاخامية العسكرية
المتدين عموماً، وحاخام الجيش خصوصاً، تعليماته؟ هل من ممن يتلقى : السؤال الذي كان يطرح على الدوام

 قائده العسكري أم من الحاخام؟ 
وفي مطلع شهر آب وفي ظل السجال الساخن حتى في أوساط المتدينين عن جدوى رفض األوامر العسكرية 

ا لم يطلب منه خلع بتنفيذ الفصل، قال الحاخام األكبر للجيش العميد إسرائيل فايس أن الحاخام أبراهام شابير
فما كان من شابيرا الذي كان الحاخام األكبر إلسرائيل والذي يعتبر . بزته العسكرية احتجاجاً على الفصل

وقال . المرجعية األولى للصهيونية الدينية، سوى أن نشر رسالة طالب فيها حاخام الجيش بخلع بزته العسكرية
وتسويغ طرد اليهودي . الدين القبول بانتهاك تعاليم التوراةبحسب رأيي، يحظر على رجل : شابيرا في رسالته

 . هو انتهاك للحرمات
وكان أول من دعا الجنود إلى رفض تنفيذ األوامر مجلس حاخامي يسمي نفسه مجلس حاخامات يهودا 

امات بل إن أحد كبار حاخ. وتبعه عدد من الحاخامات من مديري المدارس الدينية العسكرية. والسامرة وغزة
وذهب أبعد من . المستوطنين، إسرائيل روزين، دعا إلى إقامة طقوس الخضوع والتي تُقام إنذاراً بحدث جلل

 . ذلك عندما أفتى بوجوب اإلنفصال عن النخب اليسارية واإلعالمية
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ودفع الخوف من الصدام داخل الجيش في أعقاب تزايد حاالت رفض األوامر، إلى قيام رئيس أركان الجيش 
وكان . جنرال دان حلوتس ورئيس شعبة القوى البشرية باالجتماع مع مديري المدارس الدينية العسكريةال

وطلب حلوتس . موضوع البحث حقيقة أن أكثر من نصف رافضي تنفيذ األوامر هم من طالب هذه المدارس
غير أن . ر العسكريةمن حاخامات هذه المدارس التوقيع على بيان يدعو علناً إلى إدانة دعوات رفض األوام

وتبين لقادة الجيش أنه حتى وإن توفّر حاخامات يمكن أن . أحداً من هؤالء لم يقبِل التوقيع على بيان مماثل
يدينوا دعوات رفض تنفيذ األوامر، إال أنهم يرفضون اإلعالن عن ذلك خشية الصدام مع حاخامات أرفع مرتبة 

 . منهم
 قادة الجيش الذين دعوا إلى إلغاء الوضعية الخاصة للمدارس الدينية وأثارت هذه الوقائع عدداً من كبار

وحرص الكثير من القادة على القول بأن التسوية التي أدخلت الحريديم للجيش . العسكرية وحّل األطر الخاصة
ة كل جندي كما أن خدم. فالجندي العلماني يخدم إلزامياً عامين فيما يخدم المتدين أربعة عشر شهرا. تثقل عليهم

وتساءل . من المدارس الدينية تترافق مع الكثير من االشتراطات حول التدريب واألكل والخدمة مع الفتيات
الضباط عن موقف الحاخامات الذين يرفضون تدريب الشبان والفتيات سوياً في المواقع ويقبلون اختالطهم في 

 . تظاهرات ضد الفصل
وبحسب . الحريديم في الجيش تعود إلى اتفاق وقع قبل حوالى أربعين عاماًتجدر اإلشارة إلى أن التسوية لخدمة 

وتشير . ما هو قائم اآلن هناك أكثر من أربعين مدرسة تسوية عسكرية تضم كل واحدة منها حوالى مئة جندي
 . المعطيات إلى أن عدد الطالب الدينيين الذين يلتحقون بخدمة التسوية يصل إلى أكثر من ألف شخص سنوياً

ويشكل طالب مدارس التسوية الدينية قسماً صغيراً، ولكن متميزا من الجنود، ولكن أعداد المتدينين في الجيش 
وعلى سبيل المثال ال الحصر أشارت معلومات صحافية إلى أن قيادة الجيش رفضت . أكبر من ذلك بكثير

. تدينين العالية في هذا اللواء المحاربإشراك لواء غوالني في تنفيذ عملية إخالء المستوطنين بسبب نسبة الم
 . ويجري الحديث عن أن المتدينين في هذا اللواء يبلغون حوالى الثلث

ويضاف . ويتميز طالب المدارس الدينية في الجيش باستمرار خضوعهم بشكل شبه رسمي لتعليمات حاخاميهم
ويشكل هذان النوعان من . ام التعليم الدينيإليهم جزء كبير من المدارس اإلعدادية العسكرية التي ترتبط بنظ
وفي نظر المؤسسة العسكرية يواصل . المدارس العسكرية الدينية مشاتل للتطرف الديني داخل الجيش

وهذا يشكل عنصر . الحاخامات تشكيل عنصر نفوذ بالغ األثر على الجنود قبل وأثناء وبعد الخدمة العسكرية
 . عهم إلى عدم اإلقدام على ما يغضب الحاخاماتضغط اجتماعي هائل على الجنود يدف

ولكن هذا الوضع المستجد نسبياً بات يدفع قادة الجيش إلى التوضيح بأنهم للمرة األولى صار مطلوباً منهم 
فهم ال يعرفون بالضبط مدى ومقدار تفاعل الجنود مع . التعامل مع جنودهم بوصفهم مجهوالً وليس معلوماً

وبات الحديث عن الرفض الرمادي واحداً من .  قضايا ذات صلة بالجوانب الدينيةاألوامر العسكرية في
المظاهر التي تزعج القادة العسكريين الذين يطمحون إلى التعامل مع أكبر قدر من المعلوم وأقل قدر من 

 . المجهول في حياتهم العسكرية
 على خلفية دينية، األنظار إلى مدارس لقد أعاد اتساع رفض تنفيذ األوامر واحتماالت الصدام داخل الجيش

ودفع هذا الوضع عدداً من النواب والكتاب . وشرع كثيرون في الحديث عن واجب تفكيكها. التسوية الدينية
وكانت السلطات . اليساريين إلى المطالبة بتفكيك األطر الخاصة للمتدينين في الجيش بوصفها قنابل موقوتة

 من الناحال الحريدي وهم يزرعون قنابل وهمية في محطات الباصات لبثّ الذعر اإلسرائيلية قد اعتقلت جنوداً
 . وعرقلة الحياة العامة في إطار معارضة الفصل

غير أن حلوتس أعلن أنه ال يفكر في تغيير الوضع القائم، لكنه حذر الحاخامات من أن رفضهم التجاوب مع 
ومع ذلك ثمة من يرى أن حلوتس هدد . استفهام كبيرةمساعي إدانة دعوات رفض تنفيذ األوامر يضع عالمة 

 . الحاخامات فعلياً بإلغاء التسوية مع الحريديم
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 معضالت النظام السياسي الفلسطيني
  ماجد كيالي 

 العربي  حاجة النظام االقليمي  أوالً،  : يدين النظام الفلسطيني السائد ببقائه، عقوداً من الزمن، لعوامل عدة، أهمها          
 علماً أن بعض أطراف هذا النظـام        الى كيان فلسطيني ما، وفق ستاتيكو معين ال يخرج عنه، بل ويتماثل معه؛            

سيادة البنـى االجتماعيـة التقليديـة فـي المجتمـع           : عملت، أيضاً، على تظهير حاالت فلسطينية تابعة؛ ثانياً       
ات المشاركة السياسية علـى المـستوى الـشعبي،         الفلسطيني، التي تستند على العائلة والعشيرة، وغياب عالق       

وضعف إطارات المجتمع المدني؛ ثالثاً، تمزق المجتمع الفلسطيني، بين الداخل والخارج، وخـضوعه ألنظمـة             
متباينة، ما حد من إمكان توليد حركة وطنية طبيعية؛ رابعاً، اعتماد النظام الفلسطيني علي نظام المحترفين من                 

النتماء الحزبي، وعلى األجهزة بدالً التنظيم، وفاقم من ذلك طغيان العسكرة علـى البنـى               المتفرغين ال على ا   
وهذه األوضاع أضفت مركزية مطلقة ونوعاً من عالقات المحسوبية في عالقات النظـام             . والسياسة الفلسطينية 

ت الـى شـل الحـراك    الفلسطيني، ورسخت اعتمادية القوى المكونة لهذا النظام على الخارج؛ وبالتالي فهي أد   
  .الداخلي وإضعاف مسار التطورات الديموقراطية في إطار مختلف القوى السياسية الفلسطينية

ومعلوماً أن مجال الهيمنة على النظام الفلسطيني ظل معقوداً لحركة فتح، طوال العقود الماضية، ألسباب عدة،                
فلسطيني؛ وثانياً، مبادرتها للكفاح المسلح، واحتاللهـا       أوالً، تمثلها لتيار االعتدال والوسط في المجتمع ال       : أهمها

كونها تحظى  : مكانة الصدارة فيه، ردحاً طويالً من الزمن؛ وثالثاً، امتالكها، االمكانات المالية الالزمة؛ ورابعاً            
  .على أوسع قبول عربي ودولي

لى خلفية المتغيـرات االقليميـة      ولكن مكانة حركة فتح القيادية بدأت تتعرض لالهتزاز منذ مطلع التسعينات ع           
 وتفكك النظام العربي وانهيار االتحاد السوفياتي، وخاصـة بعـد         1991والدولية، المتمثلة بحرب الخليج الثانية      

إذ باتت قيادة للسلطة الناشـئة،      ؛  1993انتقالها الى الداخل، إثر عقد اتفاق أوسلو المجحف مع اسرائيل سبتمبر            
، والنتيجة أن هذه التحوالت أثارت الشبهات، فـي الـشارع           زها لمهام التحرر الوطني   وحزبها الحاكم، قبل انجا   

  .الفلسطيني، بشأن إصابة فتح بلوثة التسوية والسلطة
وكان يمكن للمجتمع الفلسطيني أن يغفل عن كل هذه السلبيات، غير أن إخفاق فتح فـي تـوفير المرتكـزات                    

ية التسوية، فاقم أزمة النظام الفلسطيني، وأدى تاليـاً الـى انحـسار             السليمة للكيان الناشئ، كما في إنجاز عمل      
  .نفوذها بين الفلسطينيين

وقد تواكب تراجع مكانة فتح، في مطلع التسعينيات، مع صعود حركة حماس، المـستندة الـي مـد االسـالم                    
وبـديهي أن   . 1993ـ   1987السياسي في العالم العربي، ال سيما بعد انخراطها الفعال في االنتفاضة األولى             

  .حماس استثمرت بشكل جيد تراجع مكانة فتح والسلطة في المجتمع الفلسطيني، وإخفاق المشروع التفاوضي
ويبدو أن استشعار فتح للمأزق الذي بات يحيق بها، على صعيدي البناء والتفـاوض، ال سـيما بعـد انهيـار                     

سيرتها المتعلقة بالتسوية والمفاوضـة، محاولـة       ، دفع بها الى مراجعة م     2000 تموز   2مفاوضات كامب ديفيد    
إعادة االعتبار لذاتها كحركة تحرر وطني في المجتمع الفلسطيني، عبر تصحيح أوضاعها وتصويب إدارتهـا               

  .للسلطة، وخصوصاً من خالل نقل األزمة الى صعيد الصراع مع اسرائيل
عة، التي تعرضت بـدورها لالنتكـاس بـسبب         ، نتاجاً لهذه المراج   2000هكذا جاءت انتفاضة أيلول من العام       

الفوضى السياسية والتنظيمية السائدة في فتح ذاتها، وبسبب عدم التوافق أو االنسجام بين أطرافها، والخلل فـي                 
وبالمحصلة فإن تخلف إدارة االنتفاضـة أدى الـى         . إجادة استخدام معادلة المزاوجة بين االنتفاضة والمفاوضة      

  .التالي السلطة، إذ وجدت هذه الحركة نفسها معنية بتسخين الصراع، أكثر من الالزممفاقمة أزمة فتح، وب
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. النتيجة كما بات معروفاً هي فقدان السيطرة السياسية والميدانية، في الساحة الفلـسطينية، وفـي فـتح ذاتهـا                  
 التفاوضـية مـع    ـ انهيار العمليـة  1: والمشكلة أن هذا األمر يحصل في ظل تحوالت سياسية كبيرة، أهمها

 ـ تراجع مكانة فـتح   3 ـ قيام اسرائيل بتدمير واسع لبني السلطة الوطنية ومؤسساتها؛  2الجانب االسرائيلي؛ 
 ـ بـروز   4والسلطة في المجتمع الفلسطيني، بعد أن أخفقت في إدارة االنتفاضة والمفاوضة وبنـاء الكيـان؛   

 ـ انحـسار مكانـة    5 بشكل مباشر أو غير مباشر؛ حركة حماس كنٍد لحركة فتح، وكشريك فعلي في القرار،
  .فصائل التيار الوطني الديموقراطي، في مقابل االستقطاب الواسع لصالح حركتي فتح وحماس

اآلن تعيش الساحة الفلسطينية إرهاصات التحول نحو مرحلة سياسية جديدة، يـصعب الجـزم باتجاهاتهـا أو                 
في الساحة الفلسطينية باتوا أقل قدرة، من ذي قبـل، علـى الـتحكم              بماهيتها، ويخشى أن الفاعلين السياسيين      

  .بالمسارات القادمة بسبب الخالفات واالستراتيجيات المتضاربة، وأيضاً بسبب التدخالت والقيودات الخارجية
  10/8/2005المستقبل اللبنانية 
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