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***  

   يشكل جيشاً شعبياً في قطاع غزةالقدومي
باشرت عناصر من حركة فتح في قطاع غزة، خالل األيام الماضية، في تشكيل نواة للجيش الشعبي الفلسطيني 

قال سليمان الفرا في مدينة خان يونس جنوب القطاع و.الذي دعا إلي تشكيله رئيس حركة فتح فاروق القدومي
 215لمكتسبات واإلنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني، الفتاً إلي أن ان تشكيل هذا الجيش يستهدف حماية ا

وأشار إلي أن عدداً من نشطاء حركة فتح باشروا مؤخراً  .متطوعاً انضموا امس االثنين، إلي هذا الجيش
 ى يصل عدده في المرحلة الحالية إلباستقطاب المتطوعين الراغبين في االنضمام للجيش الشعبي المتوقع أن

مهام ستختص في الوأكد أن  . عنصر، مبيناً أن االنضمام سيكون متاحاً لكافة فئات الشعب الفلسطيني1500
 منوهاً إلي ان المنتسبين لن يتقاضوا رواتب شهرية . وسيلتزم عناصر الجيش بتعليماتها،دعم السلطة الفلسطينية

 قبعته ى اللون وسيضع كل عنصر علاً أسودحيث سيكون عملهم تطوعيا وسيرتدي عناصر الجيش زياً موحد
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الجيش ستكون الحفاظ علي هذا ونوه إلي أن المهام األولي التي سيضطلع بها  .اسم الفصيل الذي ينتمي إليه
 . األمن واالستقرار الداخلي في مرحلة ما بعد االنسحاب اإلسرائيلي

2/8/2005 القدس العربي   
  

  اتفاق فيالدلفي أصبح جاهزاً 
لنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن العقبات األساسية التي اعترضت حتى اآلن التوقيع مع أع: حلمي موسى

وأشارت هذه  .  من أفراد حرس الحدود فيها على طول محور فيالدلفي قد أزيلت750مصر على اتفاق نشر 
وقالت إن . المصادر إلى أن التقديرات تتحدث، مع ذلك، عن أن االتفاق لن يبرم قبل مرور حوالى أسبوعين

. ا كبروتوكول عسكري، سوف يتم التوقيع عليه رسميا فقط بعد عرضه على الكنيستياالتفاق المصنف قانون
وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن مصادر وزارة الدفاع أكدت التقارير حول االتفاق مع مصر على نشر 

وقاد هذه . ات األخيرة على االتفاقمحور، وأن األيام األخيرة شهدت في القاهرة وضع اللمسالقواتها في 
وبحسب ما تقرر في هذه المفاوضات، فإن االتفاق . المفاوضات في القاهرة جلعاد، الذي اجتمع مع سليمان

  . سيوقعه ضابطان، مصري وإسرائيلي، برتبة لواء
لية إلى أن وأشارت مصادر إسرائي. وعاد جلعاد من القاهرة حامال معه نبأ تذليل العقبات األخيرة مع مصر

تنفيذ االتفاق قد يبدأ في أيلول المقبل، ولكن الجيش اإلسرائيلي لن ينسحب من المحور قبل مرور شهر على 
وأشارت هذه المعلومات إلى أنه في المرحلة األولى، ستكون القوة . األقل من وجود القوات المصرية هناك

. زاة القوة اإلسرائيلية المسيطرة على المحورالمصرية الخاصة في الجانب المصري من الحدود مع غزة بموا
وفقط بعد أن تتبين إسرائيل أن االنتشار المصري . وسوف يعمل الطرفان على تنسيق المساعي لمنع التهريب

  . ناجع حقا، سيترك آخر الجنود اإلسرائيليين المحور
هذا القدر من الوضوح في وبرغم الحديث عن تذليل العقبات من الجانب المصري، فإن األمور ليست على 

ويجري الحديث اآلن عن أن االتفاق الذي يدور الحديث عنه، ما زال موضع نقاش في . الجانب اإلسرائيلي
الجيش والمؤسسة األمنية اإلسرائيلية، وأن عددا من كبار المسؤولين األمنيين والعسكريين سوف يناقشونه 

أصر المصريون على أن حيث . المطالب المصريةويقدمون توصياتهم للمستوى السياسي وخصوصا بشأن
غير أن قائد سالح الجو اإلسرائيلي . تتوافر تغطية جوية من طائرة هيليكوبتر شرطية لقوة حرس الحدود

كما أن المصريين . الجنرال أليعزر شيكدي أوصى بحصر طلعات المروحية المصرية وحدد سبل تنسيقها
 .  آالف جندي على طول الحدود حتى إيالت4 هو مقدمة لنشر حوالى يصرون على أن االتفاق بشأن فيالدلفي

  2/8/2005السفير 
  

 االنسحابموعد االنتخابات قبل : أبو مازن
ومع اقرار القانون . اعلن عباس انه سيحدد تاريخ االنتخابات التشريعية قبل البدء بتنفيذ االنسحاب االسرائيلي

  ا ف ب.  كانون الثاني المقبل20بات التشريعية يمكن اجراؤها في االنتخابي الجديد، قال فتوح ان االنتخا
  2/8/2005الوطن القطرية 

  
  أبو الغيط والرجوب يبحثان تنسيق االنسحاب

وقال الرجوب انه تناقش مع وزير الخارجية في الهموم         . استقبل أحمد ابو الغيط أمس جبريل الرجوب      : القاهرة
ة باالوضاع الفلسطينية الداخلية واالسـتحقاقات المطلوبـة مـن الجانـب            الفلسطينية والتحديات التي لها عالق    

الفلسطيني وترتيب االوضاع الفلسطينية بما يضمن تجاوز استحقاق االنسحاب االسرائيلي في ظروف تجعل من              
ـ  .هذا االنسحاب اساساً وبداية النهاء االحتالل في الضفة الغربية وشرق القدس واقامة الدولة المستقلة              اف وأض
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ن أوقال مصدر ديبلوماسي    .  احتياجات الجانب الفلسطيني في اطار العالقات الثنائية       ابو الغيط انه عرض على    
أهمية توحيد الصف الفلسطيني وااللتزام باتفاق القاهرة من أجل تجاوز          على  ،  ءلقاالوزير الخارجية أكد، خالل     

. ق السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على القطاع      هذه المرحلة الدقيقة واتمام انسحاب اسرائيلي منضبط وتحقي       
وأضاف ان ابو الغيط أوضح ان من الضروري ربط االنسحاب االسرائيلي من غزة بتنفيذ خريطـة الطريـق                  
ووضع تصور واضح لمرحلة ما بعد االنسحاب من القطاع من أجل التحرك على مسار التسوية وصوالً الـى                  

  .اقامة الدولة الفلسطينية
  2/8/2005اة الحي

 
  سرائيلي قبل االنسحابإمني فلسطيني أتنسيق 
أن وفـداً مـن     من  مصادر إسرائيلية   به  أفادت  إلى ما   : 1/8/2005 48 عرب   ة موقع مراسل ألفت حداد أشارت  

ويأتي هذا اإلجتمـاع فـي      . أمسالجيش اإلسرائيلي قد إجتمع مع وفد من األجهزة األمنية الفلسطينية بعد ظهر             
وبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن الفلـسطينيين عرضـوا         .لخطوات إستعداداً لتنفيذ فك اإلرتباط    إطار تنسيق ا  

 أن  ذكـر و. علـى الخـرائط   ذلك  وأنهم بينوا   . بالتفصيل خططهم في توزيع قواتهم في القطاع أثناء اإلنسحاب        
ب اإلسرائيلي أثناء عملية    اإلستعداد األمني للسلطة من المفترض أن يوفر الحماية للجيش والمستوطنين في الجان           

اإلخالء، وأنه سيتم وضع قوات لمنع نيران القناصة، وقوات أخرى لمنع إطالق القذائف والصواريخ، كما سيتم                
ونقلت المـصادر اإلسـرائيلية عـن مـصادر          .وضع قوات أخرى لمنع مسيرات جماهيرية إلى المستوطنات       

وخافي طلب من الفلسطينيين إجراء بعض التغييرات في        عسكرية قولها أن اللقاء جرى في أجواء حسنة، وأن ك         
ومن المتوقع أن    .إستعداداتهم، كما نقلت عنه تحذيره من إستمرار إطالق القذائف على مستوطنات غوش قطيف            

  .يتم عقد جلسة تنسيق أخرى قريباً
نب اإلسرائيلي وافق،   د وزارة الداخلية أن الجا    يأكت: غزةمن   1/8/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا      وذكرت

أمس، على دخول قوات األمن الفلسطينية إلى المناطق المنوي إخالؤها بالتزامن مع انسحاب قوات االحـتالل                
وأوضح أبو خوصـة أن موافقـة       , عنها، موضحاً أنه سيتم إبالغ الفلسطينيين باالنسحاب قبل وقت كاف لذلك          

نية من اتخاذ مواقعها، ومنع المجموعـات المـسلحة مـن           اإلسرائيليين على ذلك جاءت لتمكين القوات الفلسطي      
  .االستيالء على هذه المناطق

  
  الشرطة تتسلم أجهزة ومعدات من االتحاد األوروبي 

 .تسلم جهاز الشرطة، أجهزة ومعدات مقدمة من االتحاد األوروبي عبارة عن سيارات ودراجات نارية :غزة
ات اخرى ستتسلمها الشرطة من دول اوربية دون ان وكشف العميد حسني في مؤتمر صحفي، ان مساعد

يكشف عن طبيعة تلك المساعدات، مشيراً الى ان شرطته اعدت خطة اقرها المستوى االمني والسياسي لتنفيذها 
واعلن استعداد الشرطة للسيطرة على المستوطنات االسرائيلية التي  .خالل االيام القادمة بعد انسحاب اسرائيل

 .حتالل االسرائيلي والمستوطنون االنسحاب منهابدأت قوات اال
  1/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  الفوضى األمنية في غزة من جديد

 عبوة ناسفة انفجرت، ليلة أمس أمام منزل النائب العام، مـا             أن :غزة من   2/8/2005 األيام الفلسطينية    نشرت
نفجار وقع بعد دخول أبو عاصي منزله بلحظات، إال أنه          وأكدت المصادر أن اال    .أدى إلى حدوث أضرار مادية    

أمس، أن مجهولين أطلقوا النار على الشرطي         ذكرت مصادر طبية وأمنية     من ناحية أخرى   .لم يصب بجروح  
وفي حادث ثالث، تعرض ثالثة من أفراد جهـاز          .الفور، والذوا بالفرار   أحمد أبو زايد، ما أدى إلى مقتله على       
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 سكرية إلطالق نار من قبل مجهولين، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم، أحدهما بجروح خطيرة،              االستخبارات الع 
وعلمت األيام أن قوة كبيرة من الشرطة واألجهزة األمنية باشرت التحقيق في الحوادث الثالثة للوقـوف علـى            

  .دوافعها ومالبساتها ومعرفة مرتكبيها
 ، صباح اليوم مقـري      وان اقتحم ين فلسطيني يحلمسأن  : ادألفت حد  2/8/2005 48 عرب   وذكرت مراسلة موقع  

وقال شهود عيـان     !المجلس التشريعي ووزارة شؤون االسرى فى مدينة رفح مطالبين بالحصول على وظائف           
  .ان مجموعة مسلحة من األسرى القدامى المحررين قاموا باقتحام المبنيين

ن من أجنحة عسكرية تابعة     يام مسلح يق إلى     :خاص –غزة  من   2/8/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وأشار
 باستيعابهم في مختلـف     وطالبوا. لحركة فتح بإغالق الطريق الساحلية التي تربط محافظة الوسطى بمدينة غزة          

  . األجهزة والوزارات التي يرغبون العمل فيها
  

  قريع تباحث مع وزيرة التعاون الدولي الكندية
، أمس، مع وزيرة التعاون الدولي الكندية، من خطورة المخططات اإلسرائيلية           حذر قريع خالل اجتماعه   : القدس

الى إمكانية االسـتفادة مـن       وأشار الهادفة إلى تكثيف االستيطان في الضفة الغربية وخاصة في محيط القدس،          
لـدعم للـسلطة    من جهتها أكّدت السيدة آيلين كارول التزام بالدها بمواصلة تقـديم ا           . التجربة والخبرة الكندية  

 مقدمة لتطبيق خارطـة     المرتقبالوطنية ولمسيرة السالم، مشيرةً إلى أن بالدها ترى في االنسحاب اإلسرائيلي            
واستعرضت نتائج اجتماعاتها التي عقـدتها مـع الـوزراء، والتـي             .الطريق والمضي قدماً في عملية السالم     

 إلى إرساء مشروعات ملموسة تساعد فـي تحـسين           معربة عن أملها في أن تفضي      ،وصفتها بالبناءة والمثمرة  
  .حياة أبناء الشعب الفلسطيني

  2/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  بحث مطالب مجمع النقابات المهنيةيالتشريعي 
أكد سمير حليلة، أمس، التزام الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، وإن لـم يخـف أن                : كتب سائد أبو فرحة   
وكان  . مليون شيكل، تقع خارج نطاق الموازنة      500 الوطنية أعباء كبيرة، تصل إلى نحو        تطبيقه سيكبد السلطة  

حليلة، يتحدث خالل جلسة خاصة نظمها المجلس التشريعي، لبحث مطالب مجمع النقابات المهنية بخـصوص               
ع النقابـات   تعديل قانون الخدمة المدنية، واتفق خاللها على تشكيل لجنة من مجلس الوزراء، والتشريعي ومجم             

المهنية، ووزارة المالية، لبحث ما تنجزه الحكومة على صعيد تعديل القانون، إضافة إلى قيام حليلـة، بإعـداد                  
  .كتاب خطي، يوضح توجهات الحكومة من القانون، والخطوات المقررة على صعيد إعداد اللوائح المتبقية منه

  2/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  اجتماعات مفتوحة بغزةاللجنة التنفيذية تعقد
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت أن :  ا ف بنقال عنرام اهللا  من 2/8/2005  القدس العربينشرت

عقد اجتماعات مفتوحة لها طوال فترة االنسحاب االسرائيلي مطالبة اسرائيل بالتنسيق مع السلطة وفق خطة 
 ان االنسحاب انجاز تاريخي لشعبنا هاديكأ تأمس في رام اهللاوجاء في بيان اللجنة عقب اجتماعها  .عمل محددة

بصموده وتضحياته وساعة االنسحاب هي ساعة الوحدة والتالحم الوطني ويجب اظهار صورة شعبنا امام 
 دور لجنة المتابعة التي تضم جيع ىوشددت اللجنة عل .العالم بما يليق بتضحياته في سبيل الحرية واالستقالل

 والفصائل ى تشكيل لجنة وطنية تضم جميع القوىائل في متابعة عملية االنسحاب، كما دعت ال والفصىالقو
  .لتنظيم احتفاالت شعبنا بالخالص من االحتالل واالستيطان
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اللجنة التنفيذية اوضـحت ان المرافـق       أن  : اف ب نقال عن   رام اهللا   من   2/8/2005 الرأي االردنية    وأضافت
 .اعب الفلسطيني وفي خدمته ولن تسمح الي طرف او فئة بمحاولة التالعب بهوالمنشآت والدفيئات هي للش

  
  في لبنانوفد من منظمة التحرير يزور المراجع اإلسالمية 

قام وفد من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة فتحي أبو العردات، أمس بزيارة كل مـن مفتـي الجمهوريـة                   
حمد حسين فضل اهللا لإلعراب عن اسـتنكار المراجـع الفلـسطينية          والشيخ عبد األمير قبالن والعالّمة السيد م      

واوضح أبو العردات أنه جرى عرض الوضع داخل فلـسطين           .للبيان الذي هدد المراجع الدينية اللبنانية أخيراً      
 واستثمارها لتكون لدولة فلسطين حدود مـشتركة مـع          ،أمام خطة االنسحاب من غزة وعدم تحويلها إلى سجن        

وأشار إلـى ان     .أن يستكمل هذا االنسحاب من باقي األراضي المحتلة بضمانة دولية ووفق جدول           مصر، على   
البحث تناول وضع المخيمات بعد الخطوات األخيرة وتعاطي إخوتنا في لبنان على مستوى الرئاسات الـثالث                

  .وقيادة الجيش والمسؤولين اللبنانيين في منطقة صيدا بإيجابية كبيرة
 2/8/2005نانية المستقبل اللب

  
  الشعبية تستنكر قرار الداخلية حظر نشر أخبار تخص القوات األمنية

 استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اإلعالن الصادر عن وزارة الداخلية واألمن الوطني حظر نشر أي
 اإلعالم بالوزارة أخبار مقروءة أو مسموعة أو مرئية تخص قوات األمن والشرطة الفلسطينية دون إبالغ مكتب

ودعت الجبهة في هذا السياق كافّة اإلعالميين والقوى السياسية والمجتمعية للتصدي .وتعبئة نموذٍج خاص بذلك
لهذا اإلعالن وعدم االستجابة له، حرصاً على الحياة الديمقراطية الفلسطينية، مؤكّدةً حق الشعب والمؤسسات 

شر خاصةً أن القوانين تكفل هذا الحقّ للجميع، داعية الوزارة إلى اإلعالمية في حرية الرأي والتعبير والن
مراجعة قرارها والعودة عنه في الوقت الذي يحتاج فيه الجميع إلى رص الصفوف وتكاتف الجهود في مواجهة 

  .االحتالل وسياسته العدوانية
2/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
 حماس تنعى الملك فهد 

س في بياٍن لها الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الذي وافته المنية فجر نعت حركة حما
وقالت حماس إن الملك ممن كانت لهم يد بيضاء في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .امس

اده ومقاومته ضد االحتالل وتقديم كل أنواع الدعم المعنوي والمادي لترسيخ صمود الشعب الفلسطيني وجه
الصهيوني .  

2/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

 حماس تدين األحكام اإلجرامية بحق أسرى من كتائب القسام
حماس األحكام الجائرة بحق عدد من األسرى الفلسطينيين من أعضاء كتائب   أدان مصدر مسؤول في حركة

 الحكم بالسجن المؤبد عشرين مرة على الشقيقين رمضان وفهمي الشهيد عز الدين القسام، والتي كان آخرها
عيد رمضان مشاهرة من جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، بتهمة المشاركة في التخطيط والتنفيذ لعمليات 
جهادية قامت بها الكتائب، والحكم ست مرات متتالية على المجاهد األسير نمر راقي جمعة من المزرعة 

ب رام اهللا، على خلفية عمليات جهادية قامت بها كتائب القسام وأدت إلى قتل مستوطنين قرب مدينة الشرقية قر
  .رام اهللا ومنها عملية عين يبرود الشهيرة

2/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
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  قذائف المقاومة تدك مستوطنات في غزة

يروت، ومستوطنة غوش قطيف في قطاع غزة أطلقت كتائب عز الدين القسام صاروخ قسام باتجاه منطقة سد
وأطلق مسلحون فلسطينيون النار باتجاه موقع لالحتالل .في حين تعرضت مواقع جيش االحتالل إلطالق النار

قرب مستوطنة نافيه ديكاليم إضافة إلى إطالق قذيفة مضادة للدروع باتجاه موقع للجيش في جنوب رفح من 
 القدس مسؤوليتها عن قصف مستوطنة كفارعزة شمال القطاع بصاروخ وأعلنت سرايا. دون أن تقع إصابات

، مؤكدة أن هذا القصف يأتي في إطار الرد على الجرائم الصهيونية المتكررة بحق أبناء الشعب 2قدس
الفلسطيني و مجاهديه والتي كان آخرها اغتيال المجاهد من سرايا القدس مؤيد موسى وكذلك اعتقال القيادي في 

  . باهر محمد عوض أبو خليلالحركة 
2/8/2005البيان    

 
  اجتماع فلسطيني في عين الحلوة بحضور فاعليات صيداوية

 الوطنية واالسالمية لقاء بحضور ممثلين عن االحزاب اللبنانية ورئيس بلدية صيدا عقدت القوى الفلسطينية
االمنية التي اتخذها الجيش الجراءات حول اوجرى التداول  .االستاذ عبد الرحمان البزري في مخيم عين الحلوة

وأصدر  .مخيم ومنطقة التعمير مع الحديث عن نصب كاميرات مراقبة عند الحواجزالاللبناني على مداخل 
المجتمعون بيانا ثمنوا فيه عالياً تجاوب قيادة وضباط الجيش اللبناني وتعاونهم في تفهم وتخفيف المعاناة التي 

واكد المجتمعون على ضرورة االسراع في تخفيف هذه االجراءات بما .المخيماتيعاني منها سكان المنطقة و
يضمن أمن وحرية وكرامة المواطنين والحفاظ على مصالحهم، مؤكدين على اعادة فتح جميع المداخل المؤدية 

  . الى المخيم والمنطقة كما كانت عليه
2/8/2005البلد اللبنانية   

  
  هدم منزالً في القدس ياالحتالل 

واصلت قوات االحتالل حمالت االعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة، فيما هـدمت  : رام اهللا ـ احمد رمضان 
جرافاتها امس، منزالً من حي جبل المكبر، جنوب شرق القدس، والذي يؤوي خمسة عشر فرداً بحجـة عـدم                   

ـ            شهود العيان  وأضاف. الترخيص ط، وأن البنـاء كـان    أن صاحب المنزل انتهى من بنائه قبل نحو شـهر فق
واستنكر مركز القدس الحقوق االجتماعية واالقتصادية في القدس عمليـة          . لحاجيات التوسع الضرورية ألسرته   

الهدم، وحذر من مغبة استغالل سلطات االحتالل النشغال العالم بعملية االنسحاب من غـزة بهـدم عـشرات                  
تمع الدولي ومنظماته بتحمل مـسؤولياته األخالقيـة        وطالب المج . المنازل للمواطنين في مختلف أحياء القدس     

  . واإلنسانية وفضح وتعرية أساليب االحتالل وممارساته ضد الشعب الفلسطيني خاصة في مدينة القدس
  2/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
    فلسطينياً الجئا176ًدول عربية وأجنبية رفضت استقبال 

ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئـين إن دوالً عربيـة وأجنبيـة جـرى               قالت المفوضية السامي   : نادية سعد الدين  
 الجئا فلسطينيا يقيمون حالياً في مخيم الرويشد، فيما حلت مشكلة           176 رفضت استقبال    ،االتصال معهم مؤخراً  

وقالت عسير شـومر    . إيراني كردي بعد قبول دول أجنبية ومنها بريطانيا استقبالهم على أراضيها           200حوالي  
كتب المفوضية إن أحد الحلول المطروحة أمام المفوضية بذل الجهود إلدخال هؤالء الالجئين الفلسطينيين              من م 

إلى قطاع غزة بعد تنفيذ االنسحاب اإلسرائيلي المرتقب منه الشهر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن اعتقادها                  
 ترفض استقبال هؤالء الالجئـين بعـد أن         وبحسب شومر فإن الحكومة األردنية    .ببقائهم في المخيم فترة طويلة    
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 منهم إلى أراضيها، كما ترفض كل من مصر وسورية ولبنان استقبالهم رغـم أن بعـضهم                 386أدخلت سابقاً   
وأشارت إلى أن اليمن ودولة اإلمارات رفضت أيضاً استقبالهم بعد اتصاالت جـرت معهـا                .يحمل وثائق سفر  

  .وجود عائالت وأقارب لهؤالء الالجئين الفلسطينيين على أراضيهابالتنسيق مع جامعة الدول العربية رغم 
   2/8/2005الغد االردنية 

  
  جنين تستعد لالنسحاب 

 بدأت جنين تستعد النسحاب قوات االحتالل من أربعة مواقع استيطانية، رغم ان الوجـود               :كتب علي سمودي  
ذي يثير الكثير من التساؤالت حول ماهيـة        االستيطاني يتواصل في خمسة تجمعات استيطانية اخرى، االمر ال        

واهمية االنسحاب الذي يعتبره البعض شكلي بينما تصفه السلطة ومعها القوى بانه ثمرة المقاومة، فـي وقـت                  
بدأت اجهزة األمن ترتيباتها، حيث اكد عبد الرازق ابو الهيجاء نائب محافظ جنين جاهزية السلطة الفلـسطينية                 

ق التي ستنسحب قوات االحتالل منها فورا، ونشر القـوات الفلـسطينية التـي اكملـت                الكاملة الستالم المناط  
وفي حديث خاص اكد ابو الهيجاء ان السلطة لم تتسلم اية معلومات مـن              .استعدادتها للقيام بمهامها ومسؤولياتها   

الفلـسطيني،  واستبعد وقوع أي احداث على الـصعيد        .الجانب االسرائيلي حول آليات ومدى وتاريخ االنسحاب      
هناك اتفاق وانسجام بين كافة القوى والفصائل ونأمل ان تنتهي االمور دون احداث، ولكن هناك ريبـة                 : وقال

  .وتخوف من قيام المستوطنين بافتعال المشاكل وإثارة احداث بهدف عرقلة عملية االنسحاب
  1/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  ن مساعدة هنادي جرادات م الفحم مأتبرئة مواطن من 

 عاما من ام الفحم، من تهمة المساعدة على         47برأت المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم، جمال محاجنة          
القتل وارتكاب اعمال تخريبية خطيرة، وادانته بالتسبب بالموت جراء االهمال ونقل متواجدين غير قانونيين في               

 عاما ، على الوصول في الرابع من اكتوبر         29 بمساعدة هنادي جرادات  وكان محاجنة قد اعتقل واتهم      .اسرائيل
لكن مجريات التحقيق تشير الـى ان جـرادات          . الى مطعم مكسيم في حيفا حيث نفذت عملية انتحارية         2003

ابلغته انها في طريقها لزيارة والدها في مستشفى رمبام في حيفا، وقامت خالل السفر بتغييـر مـسارها عـدة                    
لى ان استقر بها االمر في مطعم مكسيم، حيث جلست لتناول الطعام مع جمال محاجنة، وبعـد ذلـك                   مرات، ا 

  . غادر جمال المطعم وقامت هي بتفعيل حزام ناسف
  2/8/2005 48عرب 

  
  اتهام مواطنين عربيين ويهودي بمساعدة منفذ عملية نتانيا 

محكمة المركزية في تل ابيـب، تمديـد اعتقـال ثالثـة            طلبت النيابة العامة االسرائيلية، اليوم الثالثاء، من ال       
 عاما من   18مواطنين، عربيان من الطيبة وباقة الغربية، ويهودي من رمات غان، بتهمة مساعدة  احمد غاوي                

بلدة عتيل ،على الوصول الى مدينة نتانيا، في الثاني عشر من تموز وتنفيذ العملية  التي اسفرت عـن مقتـل                     
من مدينة رمات غـان،     واطن اليهودي كفير ليفي     ويدعي الشاباك ان الم    . آخرين 88اصابة  خمسة اسرائيليين و  

 عاما من باقة الغربية، ساعدوا غـاوي ومرافقـه          24 عاما من الطيبة، وعبد الرحمن ابو مخ         33وسيف عازم   
ى نتانيـا  عاطف زهران، من قرية عالر ، على اجتياز حاجز عسكري اسرائيلي والوصول الى الطيبة ومنها ال          

ويدعي المعتقلون  .وقالت الشرطة االسرائيلية انها اعتقلت الثالثة بعد فترة وجيزة من وقوع العملية           .لتنفيذ العملية 
  .انهم لم يعرفوا وجهة غاوي وانهم قاموا بنقل انتحاري ومشغله وانما اعتقدوا انهما لصان

  2/8/2005 48عرب 
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  ر الشماليةاالحتالل يمنع الفلسطينيين من دخول األغوا

 بدأت قوات االحتالل صباح أمس بانتهاج أسلوب جديد يقضي بمنع المواطنين الفلسطينيين من              - قنا   -رام اهللا   
وقـال  ‚ دخول مناطق االغوار الشمالية شرق طوباس في الضفة وذلك بوضع عالمات على بطاقات هويـاتهم              

لى حاجز تياسير علـى مـشارف االغـوار         مواطنون تعرضوا لهذا االجراء ان جنود االحتالل المتمركزين ع        
الشمالية علموا لهم على بطاقات هوياتهم بالحبر االزرق وبالتحديد على الجزء الـسفلي منهـا أو مـا يـسمى                    

وأوضحوا أن جنديا يعمل على الحاجز يقوم بتعليم بطاقة الهوية بكتابة كلمات ممنوع المـرور باللغـة                 ‚ الملحق
يـذكر أن   ‚ ع حاملها من المرور عبر أي حاجز مقام في محيط منطقة االغوار           العربية لتكون عالمة فارقة يمن    

هذه القوات فرضت خالل االسابيع الثالثة الماضية حصارا محكما على مناطق االغوار الـشمالية والوسـطى                
حيث تطلب من الفلسطينيين الحصول على تصاريح خاصة للوصول الى أراضيهم ومنازلهم خاصة فى قـرى                

  .لشماليةاالغوار ا
 2/8/2005الوطن القطرية 

  
  اإلحتالل يواصل اقتحام منازل المواطنين

اقتحمت قوات االحتالل عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في الخليل جنوب وحولت احـداها الـى ثكنـة                  
جنة الواقع  وفي السياق ذاته قالت مصادر في لجنة الزكاة في المدينة ان قوات االحتالل اقتحمت مقر الل               ‚عسكرية

في مسجد علي البكاء وسط المدينة وأجرت تفتيشات دقيقة داخله وعبثت بمحتوياته ووضعت يدها على ثالثـة                 
كما اقتحمت قوات االحتالل بلدة العبيدية شرق بيت لحم  واعتقلـت فلـسطينيا              .اجهزة حاسوب من داخل المقر    

أبو ديس ونقلته الى جهة مجهولـة للتحقيـق          الطالب في جامعة القدس في       . عاما 24يدعى أنور محمود سعادة     
‚ من ناحية اخرى اعتقلت قوة خاصة من الجيش االسرائيلي فلسطينيا من مخيم قلنديا فى الضفة الغربيـة                ‚ معه

وذكر شهود عيان أن وحدات من القوات الخاصة االسرائيلية تسللت بلباس مدني الى محيط المسجد الرئيـسي                 
  ‚جهول الهوية فجرا خالل توجهه ألداء صالة الفجرفي المخيم وهاجمت فلسطينيا م

 2/8/2005الوطن القطرية 
  

  فلسطيني مختطف بالعراق
طالبت رابطة علماء فلسطين باإلفراج عن طفٍل فلسطيني مختطف من قبل إحدى الجماعـات المـسلحة فـي                  

مة الطفل المختطف، منذ    العراق، داعية هيئة علماء المسلمين في العراق إلى بذل كل جهد مستطاع لتأمين سال             
                 ،شهور، مشيرة إلى حجم المعاناة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، جراء عـدوان االحـتالل الـصهيوني

وأعربت رابطة علماء فلـسطين عـن       . أمريكي-وكذلك معاناة الشعب العراقي جراء عدوان االحتالل األنجلو       
  تقديرها لدور المقاومة العراقية الباسلة، 

  2/8/2005 لفلسطيني لإلعالم المركز ا
  

  مخاطر خالل االنسحاب :رؤساء بلديات محافظات غزة 
حذّر العديد من رؤساء البلديات في قطاع غزة من المخاطر التي ستواجه مدنهم خالل عمليـة                 : خاص –غزة  

اب و هـي    االنسحاب ، مشددين على أهمية المرحلة الحالية في تاريخ الشعب الفلسطيني في ظل عملية االنسح              
جاء ذلك خـالل اللقـاء      . عاماً 38الخطوة األخطر التي تقوم بها دولة الكيان في األراضي الفلسطينية منذ نحو             

الذي عقده االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في مقره بغزة بحضور منـسقة مبـادرة التقيـيم اإلسـتراتيجية                  
  . من المتوقّع أن تواجه البلديات خالل عملية االنسحاباألوروبية سيمونه جالوتا ، وذلك لمناقشة األخطار التي
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  2/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
   شاحنة بضائع مصرية للمناطق الفلسطينية سبعون

 شاحنة من السلع والمنتجات المصرية المتنوعة إلي مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني عـن طريـق      70تم ادخال   
ويجري التنسيق إلدخال عدد آخر من الشاحنات لتلبيـة احتياجـات           .. ح البري الخط التجاري الدولي بميناء رف    

 .الفلسطينيين من السلع والمنتجات المصرية طبقا التفاقية التعاون التجاري بين مصر وفلسطين
  2/8/2005الجمهورية المصرية 

  
  بلدية خان يونس تشرع في تنفيذ ثالثة مشاريع تطويرية 

، بكلفـه  USAIDبلدية خان يونس في تطوير ثالثة شوارع في المدينة بدعم مـن         شرعت   :كتب أيمن أبو ليلة   
 ان البلديـة    مدير البلديـة  وذكر. الف دوالر أميركي، بالتعاون مع دائرة المشاريع في وزارة الحكم المحلي           900

ب والمرأة  تسعى نحو تطوير كل خدماتها المقدمة للمواطنين في عدد من المجاالت الحياتية، كدعم برامج الشبا              
  .والطفل، وإقامة المراكز الثقافية، واإلجتماعية، والرياضية

  2/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  لمطالبة بتحسين اوضاع العاملينا :نقابات المهن الصحية
وشارك في المسيرة   .نظم اتحاد نقابات المهن الصحية ومجلس التمريض، مسيرة في محافظة نابلس          : وفا،  نابلس

ن أمام مستشفى رفيديا في المدينة باتجاه مقر وزارة الصحة، مئات األطباء وكافة العاملين فـي                التي انطلقت م  
المجال الصحي إلى جانب اإلغاثة الطبية والرعاية الصحية، وممثلون عن حزب الشعب والجبهة الديمقراطيـة               

وبالعالوة المهنية، إضـافة    ورفع المشاركون شعارات تطالب بتحسين رواتبهم       .والهيئة المستقلة لحقوق المواطن   
  .إلى عالوة بدل المخاطرة واحتساب نسبة بدل غالء المعيشة والمطالبة بتطبيق قانون الخدمة المدنية

  2/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  اسرائيل تستبدل الحواجز في الضفة بنقاط عبور
الـضفة سـتحل مكـان الحـواجز          معبر قلنديا الجديد، هو واحد من سبعة معابر في            :رام اهللا ،وليد بطراوي 

وتـشكل هـذه الحـواجز العـصب        . العسكرية التي اقيمت عند مداخل المدن الفلسطينية بعد اندالع االنتفاضة         
المعابر الجديدة ستكون على شـكل عـدة        . المركزي في حركة المواطنين الفلسطينيين من والى اماكن سكناهم        

ا سيتم بناء عدد من المسارب للمشاة الذين سـيمرون          مسارب للسيارات التي تحمل تصاريح عبور خاصة، كم       
وتهدف اقامة المعابر االسرائيلية الى تحسين االوضاع االنـسانية عنـد           . عبر بوابات واجهزة فحص الكترونية    

 وتختلف اراء الفلسطينيين الذين يمـرون       .الحواجز االسرائيلية بعد االنتقادات الدولية التي وجهت الى اسرائيل        
ز العسكرية ازاء المعابر الجديدة، فمنهم من يرى فيه شراً ال بد منه، ومنهم من يرى فيه تقطيعـاً                   عبر الحواج 

ومنهم من يقول إن    . ألوصال الفلسطينيين ولكن بشكل ال يلفت انتباه العالم الخارجي وال يوجه انتقاداً السرائيل            
على بناء هذه المعابر النهـا ال تفـصل بـين           السلطة الفلسطينية ال توافق     . على اسرائيل ازالة الحواجز تماماً    

 المعابر التي تفصل بيننا وبين الجانب       ،اسرائيل والفلسطينيين بل بين المدن والقرى الفلسطينية كما يقول دحالن         
الحواجز االسرئيلية  . 67االسرائيلي، نحن لسنا ضدها، ولكن بشرط ان تقام على حدود الرابع من حزيران عام               

فاالالف يمرون عبرها يومياً والمئات من العائالت تكسب رزقهـا عنـد            . حياة الفلسطينيين اصبحت جزءاً من    
وكلمة محسوم العبرية التي تعني الحاجز اصبحت جزءاً مـن          . الحواجز من خالل بيع البضائع او نقل الركاب       

  . القاموس الفلسطيني
  2/8/2005بي بي سي العربية 
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   مرات ألسيٍر فلسطيني6المؤبد 

قضت المحكمة العسكرية في سجن عوفر القريب من رام اهللا، صباح اليوم، على األسير نمر                : خاص –هللا  رام ا 
وقال محـامي جمعيـة     . مرات متتالية  6 عاماً من المزرعة الشرقية قضاء رام اهللا، بالسجن المؤبد           30حميدة،  

 في عملية عين يبرود التي قُِتل فيها        أنصار السجين، إيليا ثيودوري، إن المحكمة أدانت األسير حميدة بالمشاركة         
ثالثة جنود صهاينة ومستوطن وأصيب آخرون في عملية إطالق ناٍر على سيارات المستوطنين بالقرب من بلدة                

  .المغير، باإلضافة لالنتماء إلى الجهاز العسكري لحركة حماس
  2/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لاعتصام تضامني مع األسرى في الخلي

شارك العشرات من المواطنين وممثلوا فعاليات وطنية الى جانب اهالي أسرى ومعتقلين فـي سـجون                : الخليل
االحتالل، في اعتصام تضامني مع األسرى واالسيرات للمطالبة باالفراج عنهم، وذلك امام مقر هيئة الـصليب                

قبل نادي االسير الفلسطيني، وبالتعاون     وطالب المشاركون في االعتصام الذي نظم من         .االحمر الدولي بالمدينة  
 طالبوا المؤسسات االنسانية، المحلية والدوليـة،       -مع لجنة اهالي االسرى ولجان المتطوعين لنصرة األسرى         

.. للتدخل من اجل وقف السياسات القمعية التي تتبعها ادارة السجون االسرائيلية تجـاه األسـرى واالسـيرات                
فيما طالبت  .. ضة لجرائم االحتالل الى معاناة األسرى من االطفال والمرضى        مشيرين من خالل شعارات مناه    

وزيادة الجهود من اجل اطالق سراح المرضى والنساء        .. شعارات اخرى بتكثيف فعاليات التضامن مع األسرى      
  .ومن قضوا فترات طويلة داخل السجون، كمقدمة لإلفراج عن جميع االسرى واالسيرات دون تمييز

  2/8/2005لفلسطينية األيام ا
  

  سرى النقب يعيشون أوضاعا كارثيةأاحكام بحق عدد من المعتقلين و
اصدرت محكمة سالم العسكرية اإلسرائيلية اليوم احكاماً جائرة ضد عدد من المعتقلين تتراوح ما بـين خمـس                  

 العـسكرية   وأوضح المحامي فارس أبو الحسن من مؤسسة التضامن الـدولي أن المحكمـة            .  عاماً 20أعوام و 
من جهة أخرى، أكد نادي األسير الفلسطيني اليوم أن أوضاع األسرى اإلداريين في سـجن النقـب                 .اإلسرائيلية

ولفت إلى اتساع ظاهرة تحويل أسرى إلى االعتقال اإلداري بعد قضاء محكـوميتهم،             . الصحراوي تزداد سوءاً  
فترات أحكامهم العادية، مـا يعنـي أن األسـرى           أسيرا حوكموا إداريا بعد أن انهوا        30-20وأكد أن ما بين     

أوضح نادي األسير أن سجن النقب تحول إلى أقفاص مغلقة بعد إقامة            و.تحولوا إلى رهائن بيد حكومة إسرائيل     
 أمتار تحاط باألقسام بعد تقسيم السجن إلى وحـدات منفـصلة عـن بعـضها                8جدران إسمنتيه مرتفعة بطول     
  . فة بسياجالبعض، وأن هذه األقسام مسقو

  1/8/2005الصحافي الدولي 
  

  المستوطنون مصرون على مسيرتهم ضد اإلنفصال
سنقوم بسرقة حوانيتكم عندما     : خاص ،1/8/2005 - أمين - لمركز اإلنترنت لالعالم العربي    كتب خليل العسلي  

لملـصقات  هـذه ا  .. عصابة رافضي االنفـصال   : التوقيع... تكون الشرطة مشغولة بترحيل اليهود من منازلهم      
وضعت على عدد كبير من الحوانيت في مدينة تل ابيب مما أثار حالة من القلق والخوف، ممـا حـدا بقائـد                      
الشرطة الى التأكيد للجميع ان الشرطة لن تهمل مهامها في الحفاظ على ممتلكـات المـواطنين وأمـنهم، وان                   

اءت هذه التصريحات لتهدئة التجار خاصة      ج.. انشغالها في عملية االنفصال لن يؤثر سلبا على مهامها االخرى         
وان هذه ليست المرة األولى التي توزع مثل هذه التهديدات، حيث تفاجأ تجار القدس الغربية بمثل هذا التهديـد                   
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 30أكثر من   (ولكن ما هو مؤكد ان تطبيق خطة االنفصال وتجنيد اآلالف من افراد الشرطة              . االسبوع الماضي 
  . ابقى الجبهة الداخلية والكثير من المدن والبلدات خالية بدون رجال األمنلهذه المهمة ) الف شرطي

وفي مكان آخر، ابلغ موفاز بصورة وصفها المستوطنون بالوقحة انه لن يسمح لهم بتنظيم المسيرة فـي بلـدة                   
 الن  سدروت ألن التقارير االستبخراتية التي وصلته تحذر من ان هذه المسيرة قد تعرض حياة الناس للخطـر                

هناك احتمال لتعرض البلدة لقصف بقذائف القسام وهو بحكم وظيفته يحظر القيام بهـذه المـسيرة، فكـان رد                   
   .سنقوم بهذه المسيرة كما هو مخطط لها وبدون الحصول على تصريح من الجيش: زعماء المستوطينين

انها سـمحت للمتظـاهرين     من   الشرطة، منتصف الليلة الماضية،      هاعلنت ما 2/8/2005 48عرب  وذكر موقع   
باقامة اجتماع تظاهري في بلدة سديروت، مساء اليوم، واالنتقال بعدها الى بلدة نتيفوت، حيث يفترض انتهـاء                 
المسيرة يوم الجمعة وتفرق المتظاهرين الى بيوتهم، حسب رواية الشرطة، فيما تتحدث روايـة المـستوطنين                

  .غوش قطيف في قطاع غزة: ها المحددوانصارهم عن انطالق المسيرة من هناك صوب هدف
وكانت الشرطة ووزيرها ووزير االمن والمستشار القضائي للحكومة االسرائيلية قد اعلنوا عدة مرات، امـس،               
انه لن يتم السماح للمتظاهرين بالتظاهر في سديروت، بحجة ان ذلك يشكل خطرا على المتظاهرين كون البلدة                 

فلسطينية ، اال ان قيادة المستوطنين لـوت ذراع المـسؤولين االسـرائيليين    تقع في مرمى صواريخ المقاومة ال   
وفرضت عليهم تصريح التظاهر في سديروت، حيث اعترفت الشرطة بعجزها عن منع آالف المتظاهرين من               

  . دخول سديروت
  

  الشرطة تخشى هجوم متظاهري اليمين على مزرعة شارون 
معاريف تخوف قيادة الشرطة من توجه المتظـاهرين ضـد فـك            كشف ضابط رفيع في الشرطة االسرائيلية ل      

وقال هذا الضابط ان تخوف الشرطة هذا كان احد العوامـل           . شاروناالرتباط، من بلدة سديروت، الى مزرعة       
  . االساسية التي جعلت الشرطة والجيش يكرسان قوات كبيرة لحراسة التظاهرة ومسارها

  2/8/2005 48عرب 
  

  قاض المستوطنات الى سيناءاالتفاق على نقل ان
 ابلغت مصر اسرائيل موافقتها المبدئية على نقل مخلفات هدم المستوطنات الى صحراء             : امال شحادة  ،الناصرة

  .سيناء شرط ان تخلي اسرائيل هذه االنقاض من المواد الخطرة وخاصة االسبست
   2/8/2005الرأي االردنية 

  
   بالقوة  آالف مستوطن4500الجيش الصهيوني سيجلي 

نحو أربعـة   (قال وزير البناء واالستيطان هرتسوغ، إن نصف سكان المستوطنات اليهودية في غزة              :وكاالت
، سيرفضون إخالء منازلهم، وفق خطة االنسحاب، واالنتقال إلى داخـل أراضـي فلـسطين               )آالف وخمسمائة 

سوف يتعـين   : ول، لإلذاعة العبرية  وأضاف يق  .، للعيش هناك، قبل حلول الموعد المحدد لذلك       48المحتلة عام   
على قوات الشرطة والجيش أن تقوم بإجالء هؤالء المستوطنين بالقوة، مشيراً إلى أن الحكومة تحـاول حاليـاً                  
إقناع المستوطنين البالغ عددهم تسعة آالف مستوطن بمغادرة مستوطناتهم بمحض إرادتهم، قبل حلول الموعـد               

  . على مشاعرهمالمحدد لتنفيذ خطة االنفصال حرصاً
  2/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  حاخام كبير يدعو المستوطنين إلى المغادرة
وقـال فـي     .دعا الحاخام اسرائيل روزن المستوطنين الى الموافقة على مغادرة غزة          :ب.ف. القبس وأ  ،القدس

  .تصريح الى التلفزيون علينا ان نعترف بأننا خسرنا المعركة ضد االنسحاب
  2/8/2005لقبس الكويتية ا

  
  كل من يقوم باجالء مستوطنين سيصاب بالسرطان: حاخام
قال الحاخام تزورييل في نداء الي قوات حفظ االمن ان طرد يهودي من منزله هو خطيئة :  ا ف ب،القدس

 او واضاف ال يتعجبن كل من ارتكب هذه الخطيئة اذا اصيب بعد سنوات بسرطان .كبيرة لن تفلت من العقاب
وتابع في حديث مع االذاعة العسكرية ما اريده ليس ايذاء الشرطيين والجنود، بل علي  .قضي في حادث سير

 .العكس، هدفي هو حمايتهم وتحذيرهم من المخاطر التي سيواجهونها 
  2/8/2005القدس العربي

  
  شالوم يتهم دحالن بالسعي لخالفة عباس  

م السلطة بشن هجوم ضد فصائل المقاومة، سعياً منه إلضعاف عباس           اتهم شالوم دحالن بعرقلة قيا    : قدس برس 
يديعوت أحرونوت عن تقرير سري جاء فيه أن شالوم قال، خـالل اجتماعـه               وكشفت. واإلطاحة به وخالفته  

وأشار التقرير إلى أن شالوم أوضـح       . بنظيره البريطاني سترو إن دحالن يسعى إلى خالفة عباس في منصبه          
ني أنه لهذا السبب ال يرغب دحالن في مواجهة حماس، ومساعدة عباس ويوسف على تثبيـت                لنظيره البريطا 

وأشارت الصحيفة إلى أن أقوال شالوم هذه إنما تعكس االعتقاد السائد في تل أبيب، بأن دحـالن هـو                   . التهدئة
 . الذي يحول دون قيام السلطة الفلسطينية بمحاربة اإلرهاب، على حد قولها

  2/8/2005الخليج اإلماراتية 
  
    لم تعد تعتبر الطيراوي مطلوباً:سرائيلإ

اصدر جهاز االمن االسرائيلي تصريحا يمكن توفيق الطيراوي من مغادرة رام اهللا ومنحه حرية التنقـل فـي                  
مـن  وافادت االذاعة االسرائيلية العامة انه بعد اصدار هذا التصريح لم تعـد اجهـزة اال               .مناطق الضفة وغزة  

ويتيح التصريح للطيراوي بالعبور في االراضي االسرائيلية مـن دون ان            .االسرائيلية تعتبر الطيراوي مطلوبا   
وبحسب المصادر االمنية االسرائيلية فـان       .يتم اعتقاله وهو ما سمح له مؤخرا بزيارة عائلته في مدينة اريحا           

 .ادة تنظيم جهاز االمن العام الفلسطيني في القطاع       ة في اع  كالطيراوي سيصل في االيام القادمة الى غزة للمشار       
وادعت المصادران تغيير مكانة الطيراوي في اعتبارات اجهزة االمن االسرائيلية سببه ان الجهاز الذي يترأسه               

  .يعمل على احباط عمليات ارهابية على حد قول االذاعة االسرائيلية
  1/8/2005 48عرب 

 
   2005 العام 286إصابة  إسرائيلياً و33مقتل : لشاباكا

في تقرير صدر عن الشاباك، جاء فيه أن الشاباك تمكن من إحباط سلسلة من العمليات فـي األشـهر الـسبعة                     
 33وبحسب التقرير، فإن     .األخيرة، وبضمنها؛ خطف جنود ومستوطنين، عمليات إنتحارية، عمليات إطالق نار         

 قتيالً في فترة 21يوليو، من بينهم   وحتى تموز2005يناير   ن ثاني إسرائيلياً قد قتلوا في الفترة الممتدة بين كانو       
جاء في التقرير أن هناك إرتفاعاً ملموساً في عدد قـذائف الهـاون التـي               و . شخصاً 286التهدئة، كما أصيب    

  . قذيفة142أطلقت في شهر تموز، والتي وصل عددها إلى 
  1/8/2005 48عرب 
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  ن الضرائب  مليار شيكل مدخوالت إسرائيل م14.3
 مليارد  14.3يوليو بلغت    أفادت تقارير إسرائيلية أن مدخوالت إسرائيل من الضرائب والرسوم في شهر تموز           

كما أشارت التقارير إلى تسجيل إرتفـاع        . مليارد شيكل  94.8شيكل، وبلغ مجموع المدخوالت من مطلع السنة        
 مع السنة الماضية فإن المعطيـات تـشير إلـى           وبالمقارنة. في جباية الضرائب في السنة األخيرة     % 6بنسبة  

 مليارد شـيكل، فـي حـين وصـلت          7.4وبلغت المدخوالت من الضرائب المباشرة       %.11.5إرتفاع بنسبة   
فـي  % 32كما أشارت التقارير إلى إرتفاع بنسبة        . مليارد شيكل  6.4المدخوالت من الضرائب غير المباشرة      
 وسـيلة   14044 من العام الماضي، ووصل عدد السيارات المستوردة         إستيراد وسائل النقل بالمقارنة مع تموز     

بالمقارنـة مـع    % 14وفي شهر تموز حصلت زيادة في مبلغ ضريبة القيمة المضافة المسترجعة بنسبة              .نقل
  .   مليارد شيكل1.7تموز العام الماضي، ووصل المبلغ اإلجمالي إلى 

  1/8/2005 48عرب 
  

  لفاً من يهود بلجيكا أ40جهود صهيونية الستجالب 
كشفت مصادر صحافية صهيونية النقاب عن مساعي حثيثة تبذلها الحكومة الـصهيونية السـتجالب               :وكاالت

المزيد من اليهود من بلجيكا، لالستيطان في فلسطين، وذلك في إطار المساعي التي تبـذلها حكومـة شـارون              
أن إسرائيل تبذل حالياً جهوداً كبيرة، من أجـل         : وستوذكرت جوروزاليم ب   .الستجالب المزيد من يهود العالم    

وأضافت الصحيفة إن ممثلين عن مديرية الهجـرة         .تشجيع اليهود البلجيكيين على الهجرة والعيش في إسرائيل       
الصهيونية التقوا، بممثلين وموظفين عن اليهود في بلجيكا، حيث قدموا اقتراحات لتقديم حوافز عديـدة لجـذب                 

دية في بلجيكا، ونقلت الصحيفة عن مدير عام وزارة الخارجية قوله إن تل أبيـب سـتطلب مـن                   الجالية اليهو 
الوكالة اليهودية أن توسع أعمالها ونشاطاتها في بلجيكا، من أجل جذب مواطنين يهود للعيش في إسرائيل، بعد                 

  .تزايد عدد االعتداءات الالسامية فيها ضدهم، من قبل متطرفين مسلمين وأجانب
  2/8/2005 ركز الفلسطيني لإلعالم الم

  
  هجرة يهود فرنسا تنعش سوق العقارات اإلسرائيلية   

بحجة الخوف من موجة الالسامية في فرنسا، بدأ عدد كبير من يهودها في الـسنوات األخيـرة           :القدس المحتلة 
 لهذه الهجرة االستيطانية     وفي االنعكاسات األولية   .يتدفقون إلى إسرائيل لشراء عقارات سكنية واالستيطان فيها       

ولم يعد خافياً على أحد أن اليهود       . فوران سوق العقارات اإلسرائيلية، وبمعدالت قياسية ال سابق لها حتى اآلن          
الفرنسيين بدأوا بتوظيف استثمارات ضخمة في إسرائيل خصوصاً منذ العامين أو الثالثة أعوام األخيرة، وفـي                

الء اليهود الفرنسيين المهاجرين إلى إسرائيل، فإن عددهم يقدر بـاآلالف           غياب أي أرقام رسمية حول عدد هؤ      
هاجروا هرباً من موجة معاداة السامية المزعومة التي راجت أخيراً في فرنسا مستفيدين من قـرار الـسلطات                  

 لوسـكي   وقالت دنيياال بخايم، مديرة وكالة الـيكس       !قامتهم في أرض الميعاد    إل الفرنسية بتقديم المساعدات لهم   
مفاجأة األرقام المتقدمة التي حققها جان ماري لوبن خالل االنتخابات الرئاسية األخيرة في             : اإلسرائيلية العقارية 

 أصابت يهود فرنسا بالذعر وكانت بداية هروبهم إلى إسرائيل الذين تهافتوا على شراء عقـارات                2002مايو ، 
وفي الـسياق نفـسه، يقـول رفاييـل          ! خالل أيام الحرب   فيها لدى وصولهم كتهافت الناس على متاجر البقالة       

 شقة سكنية في يوم واحد في تلك الفترة وهذا          38مرواني، مدير إحدى الوكاالت العقارية في القدس إنه قد باع           
  .رقم شبه خيالي في سوق العقارات

 أنهـم بـصدد     اإلقبال الكثيف من يهود فرنسا على شراء عقارات سكنية في إسـرائيل ال يعنـي بالـضرورة                
 .االستيطان فيها، إذ أن منهم من يشتري منزالً هنا ليكون منزالً ثانياً يلجأ إليه إذا تفاقمت األمور فـي فرنـسا                    
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على غرار المحامي كلود ايستيل الذي اشترى منزالً ثانياً في ضاحية هرتزليا بتل أبيب ثم عاد إلـى فرنـسا،                    
ويكون جاهزاً لإلقامة الدائمة في حال اضطررت للهجرة نهائياً         سأستخدم هذا المنزل لقضاء اإلجازات،      : ويقول

إسرائيل بلد غير آمن، لكن مع ذلك يبقى االستثمار العقاري فيـه            : ويقول المهاجر الفرنسي أودري   ! من فرنسا 
  .مكسباً اقتصادياً وواجباً قومياً بالنسبة ألمثالنا من يهود الشتات

لكن إذا كانت ناتانيا    . الشقق السكنية تباع وتنفد بمجرد البدء ببناء العمارات       وفي مستوطنة ناتانيا مثالً فإن جميع       
تقارن لدى المحليين واألجانب بأنها ميامي إسرائيل، فالواقع كما يشير الخبـراء أن معظـم منـشآت المـدن                   

د وعـسقالن   ل أبيب إلى اشدو   اإلسرائيلية الساحلية أصبحت كذلك اآلن، من حيفا إلى ايالت إلى هرتزليا ومن ت            
  . في المئة30وكلما اقترب موقع العمارة من الشاطئ ارتفع سعر شققها بنسبة قد تصل إلى . وغيرها

وفي ما يبدو اتجاه نحو تحويل القدس وتل أبيب وغيرهما إلى نوع من مانهاتن إسرائيل بـدأت تنتـصب اآلن                    
  .ورش األبراج المعمارية العالية والفخمة

امي اإلسرائيلي الذي يتقن اللغة الفرنسية، إلى مسألة بالغة األهميـة تتمثـل فـي               ويلفت فيليب كوسكاس، المح   
عمليات االحتيال غير المباشرة التي يتعرض لها الفرنسيون ممن يشترون عقارات في إسرائيل فعقود البيع التي                

مة البنود التي ال تكـون      يوقّعونها مكتوبة باللغة العبرية التي ال يفهمون منها حرفاً واحداً مما يقوعهم تحت رح             
إذا كان الفرنسي في بكين فهو يرفض التوقيع على عقد مكتوب باللغة الصينية،             : في مصلحتهم، يقول كوسكاس   

على اليهود الفرنسيين القادمين إلى إسرائيل أن يفعلوا        : ويضيف !فلماذا يقبلون التوقيع على عقد باللغة العبرية؟      
. أي عدم التوقيع علي أي عقد بدون حضور محامي مـن جـانبهم            :  المتحدة ما يفعله األميركيون في الواليات    

 أورينت برس
  2/8/2005االتحاد االماراتية 

  
  سكان تستكمل جاهزيتها للتعامل مع االنسحاباألشغال العامة واإل

ظاً، فـي  توقع الدكتور محمد اشتية، وزير األشغال ، ان يشهد االقتصاد الفلسطيني انتعاشاً ملحو          :كتب حامد جاد  
حال التزام المجتمع الدولي بتقديم المساعدات المالية الالزمة لتمويل المشاريع الفلسطينية المقترح تنفيذها فـي               

واعتبر أن أموال الدول المانحة لن يكون لها أي مردود ايجابي في حال ابقاء اسرائيل               .مرحلة ما بعد االنسحاب   
مفروض على مدن الضفة الغربية واسـتمرارها فـي اعاقـة           على محاصرتها لقطاع غزة واغالقها الداخلي ال      

 مليـارات   3ونوه الى أن التبرعات، التي تعهدت بتقديمها الدول الثماني الكبـار            .التواصل بين الضفة والقطاع   
 مليار دوالر لتمويل المشاريع االستراتيجية المختلفة، وتنفيذ برامج التـشغيل           1ر5دوالر، سيخصص منها نحو     

ص العمل، والقادرة على مكافحة الفقر، والجزء المتبقي سيخصص لدعم موازنـة الـسلطة وسـد                الموفرة لفر 
عن استعدادات وخطط الوزارة للتعامل مع متطلبـات مرحلـة مـا بعـد               وكشف اشتية .العجز الذي تعاني منه   

زارة أو القطـاع    االنسحاب، مشيراً الى أن الوزارة أجرت مسحاً شامالً على كافة اآلليات المتواجدة بحوزة الو             
الخاص، من جرافات وشاحنات ومعدات ذات استخدامات مختلفة في مجال اعـادة تأهيـل األراضـي التـي                  

واشار الى ان الوزارة بحثت ورئيس سلطة األراضي اقامة أعداد كبيرة من الوحـدات              .سينسحب منها االحتالل  
هذا المشروع، مكتفياً باالشارة الى انه سيقام       السكنية في اطار المشروع االسكاني، ولم يحدد اشتية موقع اقامة           

في أراضي احدى مستوطنات قطاع غزة، دون أن يحدد اسمها، العتبارات تتعلق بالقيمة السوقية لألراضي في                
  .قطاع غزة

  2/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  الفلسطينيون أقل تفاؤالً بأداء اقتصادهم
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 في أوساط مديري المنشآت الـصناعية الفلـسطينية حـول    أظهرت نتائج مسح أجري: نابلس ـ سامر خويرة 
. 4، تراجع مستوى التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت بشكل عام بنسبة           2005األوضاع االقتصادية، لشهر يونيو     

ـ % 5 خالل شهر مايو على مستوى األراضي الفلسطينية مقارنة بما كانت عليه في ينـاير              % 12. 6مقارنة ب
مقارنـة  % 33. 6فاؤل بارتفاع مستوى التشغيل بشكل عام حيث وصلت النسبة إلى           ، وكذلك تراجع الت   2005
وقال لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إن فحص االتجاه           . خالل شهر مايو  % 42. 9بـ

العام للنشاط الصناعي من خالل آراء أصحاب ومديري المنشآت الصناعية يشكل خطوة باتجاه تطـوير هـذا                 
  .شاط ورفع مساهمته في االقتصاد، إضافة إلى مراقبة االتجاه العام لألوضاع االقتصاديةالن

  2/8/2005البيان  
  

  تدريبية  غرفة التجارة والصناعة تفتتح دورة
 افتتحت غرفة التجارة والصناعة في نابلس، امس، دورة تدريبية حـول تحـسين ربحيـة المنـشآت                  -نابلس  

التنسيق مع االتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ومشروع انعـاش الممـول مـن             التجارية والصناعية، وذلك ب   
وقال حـسام الحجـاوي     .موظفا من ثالثة عشر مصنعا في المدينة      20الوكالة االميركية للتنمية الدولية، بمشاركة    

اصـفات  امين سر الغرفة، الذي افتتح الدورة، انها تتعلق بآليات خفض التكاليف، وتحسين االنتاج، ضـمن مو               
  .تحقيق رغبات المستهلك، االمر الذي من شأنه تطوير الصناعة الفلسطينية، وحماية مصالح التجار

  2/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  مؤشر القدس يرتفع 
 1ر57سجل مؤشر القدس، اداة القياس في سوق فلسطين لالوراق المالية، أمس، ارتفاعا بنسبة              : األيام-نابلس  

وارتفـع  .بمكاسب حققتها جميع الشركات التي جرى تداول أسهمها، باستثناء شركة واحـدة           في المائة، مدفوعا    
وجـرى  . نقطة في الجلسة السابقة715ر57 نقطة، من 726ر8 نقطة، ليغلق على     11ر23مؤشر القدس بمقدار    

 منها ارتفاعا، في حين تراجع سهم شركة واحدة، هـي شـركة فلـسطين               13 شركة، سجلت    14تداول اسهم   
  . في المائة0ر79ستثمار العقاري، بنسبة لال

  2/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  اللجنة االقتصادية االردنية الفلسطينية 
 تبدأ بعمان في العاشر من الشهر الحالي، اجتماعات اللجنة االقتصادية االردنيـة الفلـسطينية المـشتركة                 :بترا

وتبحـث  .تصاد الوطني الفلسطيني سامر سـنقرط     برئاسة وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ووزير االق       
اللجنة على مدى يومين سبل زيادة التبادل التجاري بين الجانبين وتخفيف الصعوبات التـي تواجـه تـصدير                  
البضائع الى السلطة الوطنية الفلسطينية وقضايا تخص النقل والزراعة والثقافة والتربية والتعلـيم واالسـتثمار               

  .التجاري
   2/8/2005 الغد االردنية

  
  مرسوم رئاسي بإنشاء ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

 أصدرعباس، امس، مرسوماً رئاسياً بإنشاء ديوان الرقابة المالية واإلدارية المتمتع بالشخـصية             : وفا –رام اهللا   
 العامة، مبيناً   وحسب المرسوم، فإن ذلك جاء تحقيقاً للمصلحة       .االعتبارية العامة ليحل محل هيئة الرقابة العامة      

أصدر عباس، امس، قراراً يقـضي      من ناحية أخرى    . أن جميع ممتلكات الهيئة وموظفيها ستؤول إلى الديوان       
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وأوضح القـرار، أن الـصندوق      . بإلحاق الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، بصندوق االستثمار الفلسطيني       
وسياسات الصندوق وخططه االستثمارية وبمـا ال  يختص بتصويب أوضاع الشركة ونظامها الداخلي، بما يتفق    

  .يتعارض مع القانون
  2/8/2005الحياة الجديدة 

  
  ارتفاع نسبة العقم بسبب ديمونا

أكد مركز طبي فلسطيني مختص بعالج العقم، ارتفاع نسبة العقم بين الرجال والنساء الفلسطينيين في جنـوب                 
 يبثها مفاعل ديمونا ، والذي انتهى عمره االفتراضـي منـذ            الضفة الغربية بشكل كبير، جراء اإلشعاعات التي      

وقال الدكتور سمير عصفور، أخصائي عالج العقم، الذي يدير المركز الطبي في بيت لحم إن نسبة العقم                 .أعوام
موضحاً أن هذا االرتفـاع يتركـز       .  في المائة في جنوب الضفة الغربية      30ازدادت في السنوات األخيرة بـ      

ي محافظة الخليل ومدينة بيت ساحور والريف الشرقي لبيت لحم، ويشمل عدداً كبيراً من المعتقلين               بشكل كبير ف  
ولم يستبعد عصفور وجود إشعاعات ناتجة عن مفاعـل         . الفلسطينيين الذين قضوا سنوات في سجون االحتالل      

  .  وراء هذه الزيادة الكبيرة1948ديمونا في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 
  1/8/2005طين المسلمة فلس

  
  مهرجان  صندوق طفل األقصى : السبت المقبل

بمبادرة من مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية يقام، يوم السبت القادم، السادس من آب، في باحـات                 
وسيبدأ المهرجان في تمام الساعة الرابعـة       .الحرم القدسي، مهرجان  صندوق طفل األقصى والمقدسات الرابع          

 الـف شـخص فيـه، بيـنهم آالف األطفـال            50وتتوقع المؤسسة مشاركة اكثر مـن       . النصف بعد الظهر  و
وسيتخلل المهرجان كلمات لمشايخ األوقاف في القدس وأخرى لقيادة الحركة االسـالمية فـي الـداخل                .العرب

يعقد هذه السنة في    واعتبرت المؤسسة في دعوة وجهتها الى وسائل االعالم ان المهرجان           .وفقرات فنية لألطفال  
ظل تصاعد المخاطر المحدقة بالمسجد األقصى ، وتهديدات جماعات يهودية متطرفة بنسف المسجد األقـصى               

  .لمنع خطة االنسحاب االسرائيلي األحادي الجانب من قطاع غزة 
  2/8/2005 48عرب 

  
  اليهودي في الرواية الفلسطينية

ب للدكتور حسين أبو النجـا بعنـوان اليهـودي فـي الروايـة            صدر في الجزائر عن رابطة إبداع الثقافية كتا       
يجمع الكاتب بين تحليل النصوص وبين تحليل محتوى المضمون راصداً الروايات الفلسطينية ساعياً             .الفلسطينية

للوصول إلى الصورة من خالل مجمل األعمال ومن مختلف الزوايا الممكنة، حتى يتمكن من تقـديم صـورة                  
  .كاملة وموضوعية

  1/8/2005فلسطين المسلمة 
  

  صفد في عهد االنتداب البريطاني 
دراسة اجتماعية  : 1948-1917أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب صفد في عهد االنتداب البريطاني           

كما تتناول بعمق سير معركـة      . وهو دراسة اجتماعية وسياسية مفصلة لمدينة صفد في عهد االنتداب         .وسياسية
.  ألول مرة من خالل رواية عربية لألحداث ومقارنتها مـع الروايـة الـصهيونية              1948 سنة   صفد ونتائجها 

 .ويحتوي الكتاب على ملحق غني بالصور والوثائق
  1/8/2005فلسطين المسلمة 
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  عون نصح الفلسطينيين أن ال يفتحوا مشكلة
يارات مفخخة، والسيارات ال تهبط ، جميعنا يعرف ان هناك دوائر امنية تنطلق منها سعون  العماد ميشال قال

. واليوم نقرأ كالما للمسؤول عن المخيم في الصحف، يقول فيه ان تسليم السالح ليس في قاموسنا. من السماء
ماذا يريد من لبنان؟ هل : وسأل.  عاما57، وهو موجود عندنا أي منذ حوالى 1948هال وسهال به، فمنذ العام أ
رض لبنانية؟ أين الحلوة؟ لمن سيادة المخيمات؟ هل المخيمات الفلسطينية رض فلسطين في عأسرائيل تحتل إ

بو أ عبر وفد رسمي فلسطيني زارني من قبل وهل من يقطن عليها خاضع للقانون اللبناني؟ لقد تبلغت رسمياً
سطينيين في ن الفلأبلغوا الحكومة اللبنانية أمازن رئيس السلطة الفلسطينية مؤلف من ابنه ومستشاره االول انهم 

رض أرضهم، ألنها أمن على لبنان خاضعون للقانون اللبناني، وبناء عليه فإن حمايتهم مسؤولية لبنانية واأل
ال نريد فتح مشكلة مع الفلسطينيين، ولكن عليهم أال يفتحوا مشكلة . لبنانية وسيادة لبنانية فإن المسؤولية لبنانية

 . معنا
2/8/2005السفير   

 
    تضع عقبات تحول دون تحقيق السالمإسرائيل: األسد
قال األسد في كلمة نشرتها مجلة جيش الشعب بمناسبة العيد الستين لتأسيس الجيش السوري :  وكاالت ،دمشق

ان السالم للذين يرغبون فيه ومن ال يرغبون في السالم يضعون كل العقبات التي تحول دون تحقيقه كما هو 
 اننا في سوريا دعاة سالم حقيقي يحقق العدل واالمن والخير األسدتابع و. حال اسرائيل ومن انحاز اليها

للجميع، سالم حقيقي عادل وشامل تحكمه قرارات الشرعية الدولية ومرجعية عملية السالم ومبدأ االرض مقابل 
نوب ووجه االسد تحية الى الصامدين في الجوالن مؤكدا عودتهم الى حضن الوطن والى اخواننا في ج. السالم

  . لبنان وفلسطين التي ستظل موضع الرعاية الدائمة وكل التحية الى شعبنا شعب الحرية والصمود
  2/8/2005الشرق القطرية 

  
  الموساد يدرب األمريكيين على هدم المنازل في العراق  : جاالوي
ى درجـة أن هنـاك      أكد جاالوي، أن الواليات المتحدة وبريطانيا متورطتان الى حد كبير في العراق ال             :دمشق

وقال جاالوي إن احتالل العراق      .شعوراً بالذعر داخل بريطانيا من الوضع الكارثي الذي آل إليه الوضع هناك           
لبى حاجة اسرائيلية إذ يتمتع االسرائيليون بنفوذ واسع في االدارة األمريكية، وتقـسيم العـراق سـيكون فـي                   

لى، مشيراً الى أن الموساد االسرائيلي ينشط بكثافـة فـي           مصلحة من عمل على تحطيم هذا البلد بالدرجة األو        
   .العراق حالياً ويقوم بتدريب القوات األمريكية على تدمير منازل العراقيين

  2/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

   اتفاقية عسكرية سرية بين تركيا والكيان الصهيوني 
الكيان الصهيوني تم توقيعه بشكل سري عام كشفت مجلة أكسيون التركية عن أن أول اتفاق عسكري تركي مع 

وسلطت . م1966م تحت اسم التحالف اإلقليمي وأن هذه االتفاقية ظلت سارية المفعول وبقوة حتى عام 1958
المجلة الضوء على االتفاقية السرية التي تم توقيعها بين رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس ونظيره 

م، وأن هذه االتفاقية مازالت حتى اآلن مخفية عن الشعب 1958-8-29يخ الصهيوني ديفيد بن جوريون بتار
  . رئاسة األركان والخارجية والمخابرات التركية وجود مثل هذه االتفاقيةتنفيالتركي، فيما 
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23/7/2006مجلة المجتمع   
  
  

  الشيخ المؤيد
  مجدي مصطفى  

لقة بها كانا يشيان بأنها ستنتهي بحكم استثنائي        مجمل مسار قضية الشيخ اليمني محمد المؤيد والتفصيالت المتع        
لكن أحدا لم يكن يتصور انه سيكون بهذا  الظلم والجور والقسوة فأدانته المحكمة بخمس تهم من بينها التـآمر                    

 عاما عن كل تهمة من التهم الخمس الموجهة         15لدعم وتمويل القاعدة وحركة حماس وأصدرت الحكم بسجنه         
  . عاما75قوبة تلو األخرى ومجموعها  إليه على أن يقضي ع

ما حدث للشيخ المؤيد يمكن أن يحدث ليس فقط للمئات من العلماء والدعاة المسلمين والعرب بل للماليين مـن                   
أبناء تلك الشعوب أنفسهم، فالتهم جاهزة في ظل تشريعات الطوارئ األمريكية  التي تعتبر أي تعـاطف مـع                    

لسطينية جريمة إرهابية تستحق خطف من يرتكبهـا  ومحاكمتـه أمـام محـاكم               الحق الفلسطيني والمقاومة الف   
  .الطوارئ األمريكية

  2/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  سلطة عباس تميط اللثام عن وجهها الحقيقي
  فلسطين المسلمة

لنـة  كشفت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، التي يتربع على رأسها محمود رضا عباس عن وجهها الحقيقي، مع               
الحرب على حركة حماس، تحت عناوين وشعارات الحفاظ على وحدانية السلطة وهيبتها، وأنـه ال سـالح إال                  

التي عاشتها مع فصائل المقاومة، التي كان عباس يخطـب          شهور العسل   سالح السلطة الشرعية، منهية بذلك      
ا لكسب الوقت، حتـى يعيـد بنـاء         ودها، ويبشّرها بعهد جديد، ولكن يبدو أن ذلك كان جزءاً من خطة اعتمده            

وهكذا أماط عباس اللثام عن حقيقة سلطته، التي تم تقديمها منذ بداية عهـدها              .. األجهزة األمنية، ويثبت سلطته   
على أنها سلطة ديمقراطية وإصالحية ونزيهة، خالفاً للسلطة في عهد مؤسسها الراحل ياسر عرفات، التي كان                

  ! استبدادية وفردية وفاسدةيصفها عباس نفسه، بأنها سلطة
وإذا كان عباس قد تجاوب مع الرغبة الشعبية والفتحاوية بعدم إسناد وزارة الداخلية إلى محمد دحـالن، فإنـه                   

االسم الحركي نصر أسندها إلى شخص ال يبتعد كثيراً عن دحالن، أال وهو اللواء مصطفى البشتاوي، الشهير ب         
 األمن الوطني في السلطة الفلسطينية، ودشّن عهده بتنفيذ مـا عـرف             فالبشتاوي هو أول قائد لقوات    .. يوسف

، حيث استشهد برصاص جنوده وعناصره ثالثة عشر شاباً وفتى فلسطينياً،           1994بمجزرة مسجد فلسطين عام     
إنه مستعد لقتل مائة من كوادر وعناصر حمـاس للحفـاظ علـى األمـن               : وأدلى حينها بتصريحات قال فيها    

  !واالستقرار
يونيو الماضي أمر عمليات     ن البشتاوي أراد أن يعيدنا إلى تلك األيام السوداء، حيث أصدر في شهر حزيران             إ

، طلب فيه من عناصر الشرطة واألمن الوطني إطالق الرصـاص علـى المجاهـدين، الـذين                 21حمل رقم   
ـ                واطنين، هـو  يحاولون إيذاء العدو، لذا كان رصاص الشرطة الذي أصاب بعض المجاهـدين وعـشرات الم

الشرارة لألحداث المؤسفة التي شهدها قطاع غزة مؤخراً، التي كان يمكن أن تحرق األخضر واليـابس، لـوال        
عقالنية قيادات حماس، التي سارعت إلى تطويق االشتباكات واحتواء الموقف، وكـان ذلـك بـشهادة الوفـد                  

جاوب معه قيادات حركة فـتح بتعنّتهـا،   المصري الذي تجاوبت حماس مع جهوده الخيرة في اإلصالح، ولم تت       
  !ورفضها للّقاء مع قيادات حماس
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إن ما جرى في قطاع غزة يمثّل وصمة عار على جبين السلطة في عهدها الجديد، التي كان ينتظر منها الدفاع                    
مة عن شعبنا، الذي يتعرض لعدوان صهيوني متواصل، ال أن تقوم بالتصدي للمجاهدين الذين يقومون بهذه المه            

  .نيابة عنها
إن السلطة إذا أرادت من شعبها أن يدين لها بالطاعة والوالء، فعليها أن تبادر إلى الدفاع عنه، أمـا إذا كانـت                      
عاجزة عن ذلك، أو غير راغبة، فإن عليها أن تُخلي الطريق أمام المجاهدين حتى يقوموا بهذه المهمة الباسـلة                   

  .والعظيمة
  1/8/2005فلسطين المسلمة 

  
  مرة عباس بشأن الخالف بين شارون وبوشمقا

  زلمان شوفال
في الحق انه ال يوجد ضمان لنجاح السيدة رايس في انقاذ . في االسبوع الماضي كتبت صحيفة واشنطن بوست

. وقف اطالق النار وفي جلب اتفاق اسرائيلي فلسطيني لتنسيق االنسحاب، لكنها علي حق عندما تحاول
مر انها ستطلب الي السيد عباس أن يعمل بتصميم في كل ما يتعلق بالمنظمات يعني اال: وتواصل الصحيفة
 .وستطلب الي اسرائيل أن تضبط ردودها ما بقي من غير الواضح أن عباسا قد فشل  االرهابية الفلسطينية

في أكثر نظر االمريكيين الي رئيس السلطة الفلسطينية مبلبل قليال، فمن جهة، وضعوا اموالهم علي ورقة لعب 
من معني واحد، ولكن من جهة ثانية لم تعد لديهم أوهام أكثر فيما يتعلق به، انهم ينقدون عدم فعله نحو حماس، 
. والجهاد االسالمي و كتائب شهداء االقصي ، وهم يغضبون بخاصة علي إدماج حماس في القيادة المؤسسة

ل، يجب عليه مع كل ذلك ان يشجعه لئال يهجر يمكن تشبيه نظر واشنطن الي عباس بنظر معلم الي تلميذ فاش
والمشكلة هي، أن هذا التوجه االمريكي قد يكون قائما علي أشواق أكثر من . البرنامج الدراسي هجراً تاماً

ألن تحليل أفعال عباس منذ ان انتخب ال يقدم األمل، بأنه ينوي مطلقا أن . اعتراف حقيقي بصفات التلميذ 
 .لدراسي الذي أعده المدير االمريكي من أجله البرنامج اىيدأب عل

  اذا كان انقاذ وقف اطالق النار االسرائيلي الفلسطيني هو الهدف الفوري لوزيرة الخارجية االمريكية، 
يفهم السيد عباس أن االمريكيين متحمسون لرؤية تقدٍم، أي تقدم وهو يقامر علي انهم سيستعملون الضغط ال له 

واذا ما أردنا الحكم بحسب تصريحات واشنطن في شأن البناء في .  السرائيل ايضا نحو عام،ىفقط بل عل
الكتل االستيطانية، وهي التصريحات التي تناقض مناقضة تامة التفاهمات بين رئيس الحكومة والرئيس بوش 

 . حقىفانه يبدو أن مقامرة عباس عل
 1/8/2005يديعوت احرونوت 
  2/8/2005القدس العربي

 
  في اليوم التالي  .. زةسيناريو غ

  رامي رشيد
خالء مستوطنات قطاع غزة إلى االجتماع وإجراء       إل مدعوون صبيحة اليوم التالي      سلطة وفصائل الفلسطينيون  

ـ توصيف ان   1: حوار نزيه ومعمق لالتفاق على القضايا المصيرية التي تحتاج الى توافق، وهذه القضايا هي             
سطيني وجالء المحتل عنه ليس نهاية المطاف، بـل هـو بدايـة العمـل     قطاع غزة جزء عزيز من الكيان الفل   

ـ مستقبل سالح المقاومة مقدس ويجـب       2. لتحرير الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية       
التوافق على عدم المس به مادامت أجزاء كبيرة من الوطن محتلة ومادام هذا العدو قد انسحب من دون توقيـع                    

ـ على فصائل العمل الـوطني      3. ية مع الجانب الفلسطيني ومن دون أي رعاية دولية ألي تفاهم أو اتفاق            اتفاق
واإلسالمي اإلقرار بوحدانية السلطة التي هي نتاج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب              
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رة منفصلة للقطاع هي دعوات خطيرة      والدعوات الى إدا  . الفلسطيني أينما وجد باعتراف عربي وإقليمي ودولي      
على مستقبل القضية، والشعب الفلسطيني عانى كثيرا من لعبة البدائل وأفشل اإلدارة المدنية وروابط القرى في                

ـ حماس شريك ال بديل وهي تقف على أعتاب لحظة مـصيرية            4. السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي    
مدعوة إلى االنضمام الـى منظمـة التحريـر الفلـسطينية وقبـول اللعبـة               هي  فودقيقة من مستقبلها السياسي     

الديمقراطية، ألن هذا اإلطار هو الواقي لحماس من المحاوالت األمريكية الصهيونية لضربها وتصفيتها بحجـة         
وانضمام حماس إلى المنظمة هو تصليب وتجذير للموقف السياسي الفلسطيني لما تمثلـه             . أنها منظمة إرهابية  

ـ التعددية وتداول السلطة وبأسـرع وقـت وبواسـطة المجلـس            5. ماس من ثقل حقيقي سياسيا واجتماعيا     ح
% 50التشريعي كما تم التفاهم عليه في القاهرة بين السلطة والفصائل والقاضي بمشاركة الجميع بموجب تفاهم                

ـ المجلس الوطني   6.أخرىنسبي وهذا يترك المجال للجميع ان يمثل دون هيمنة قوى على قوى             % 50دوائر و 
الفلسطيني بعد إجراء االنتخابات التشريعية ستتضح حجوم األوزان السياسية للفصائل الفلسطينية كافة بما يسهل              
إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي عانى التغييب لسنوات طويلة ولم يعد مقبوال بقاؤه مـشلوالً ألن                 

رجاالت فتح مدعوون إلى االعتراف بأن هناك تباينا فـي           ـ7.  والخارج القضية الفلسطينية هي قضية الداخل    
الرؤى داخل الحركة وهناك تغييب لألطر التنظيمية لصالح بعض الرموز، وعوامل كثيرة وتراجع عن الهدف               

المطلوب من حركة فتح ان تعقد مؤتمرها السادس والذي طـال انتظـاره،             . الكبير سمح بظهور تالوين عديدة    
  . 1989 المؤتمر الخامس عام حيث عقد

  2/8/2005اخبار الخليج البحرينية 
 

  اذا لم نصدق نجونا
  حسن خضر 
يمكن القول إن حضور المخيمات الفلسطينية في لبنان، أو غيابها عن شاشات التلفزيون، وصفحات الجرائـد،                

نساقوا إليها مرات، وكانوا من     منذ أواخر الستينات، حتى اآلن، كان جزءا من لعبة األمم، التي أغوتهم مرة، وا             
  .أبرز ضحاياها في جميع األحوال

لذلك، إذا أردنا أال تلدغ المخيمات الفلسطينية في لبنان، في الوقت الحاضر، من جحر، لدغت منه المـرة تلـو                    
  :األخرى في الماضي، فإن من واجبنا تأكيد الحقائق التالية

ة، تتوالها الدولة في لبنان، في ظل سياق عملية طويلـة لتفكيـك             أوال، مسؤولية أمن المخيمات مسؤولية لبناني     
جدران الغيتو، وسلطات أسياد الحرب، وحل الميليشيات، وتمكين الالجئين الفلسطينيين مـن الحـصول علـى                
الضمانات والحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي، سواء قبلت الدولة اللبنانية بهذا األمر عـن طريـق                 

  . أو أرغمت عليه بفضل القضاء الدوليالمفاوضات،
وال يجب التقليل من صعوبة تطبيع وجود الفلسطينيين في لبنان، فالدولة في صيغتها الحاليـة ال تريـد بـسط                    

وأسياد الحرب  . سيطرتها على المخيمات لما في األمر من التزامات، لذلك يصب بقاء الميليشيات في مصلحتها             
وبالقدر نفـسه   . ر جدرانه، وحل الميليشيات يعني أنهم أصبحوا عاطلين عن العمل         يهمهم بقاء الغيتو، ألن انهيا    

فإن الطرف الذي دبر سلسلة االغتياالت في لبنان، ومحاوالت جر البالد إلى الحرب األهليـة يريـد تـوريط                   
للبنانية الفلسطينيين بكل طريقة ممكنة، وليس من مصلحته تفكيك سلطة أسياد الحرب، أو بسط سلطة الشرعية ا               

  .على المخيمات
فقد نجمت  . ثانيا، الخصوصية التي حكمت ظهور، وبقاء، السالح الفلسطيني في لبنان، قد انتفت منذ فترة طويلة              

عن، وتسببت في ـ إلى جانب أطراف أخرى ـ تدهور سلطة الدولة اللبنانية من ناحية، وعن أوضاع إقليميـة    
وما يجب التركيز عليه في الوقت الحاضر يتمثـل فـي           . ية أخرى ودولية تبلورت منذ أواخر الستينات من ناح      
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فلم تعد حروب األطراف، وهي من تجليات الحرب الباردة ممكنة، ألن تلك            . حقيقة أن تلك األوضاع قد انتهت     
  .الحرب قد انتهت

  2/8/2005األيام الفلسطينية 
 

  دعونا نتصارح مع أنفسنا 
   عبد الرحيم ملوح 

أ االحتالل اإلسرائيلي بإعادة انتشار واسعة في أرضنا المحتلة، وال يقل أهمية عـن إعـادة                بعد أيام قليلة سيبد   
االنتشار نفسها، هو عملية الربط الوثيق سياسيا وقانونيا وسياديا بين األرض التي سيتم الجالء عنهـا والتـي                  

ت سيطرة االحتالل، وحدود تأثير     ستعود للسيادة الفلسطينية وبين الضفة الغربية بما فيها القدس والتي ستبقى تح           
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة من هذا الوضع المستجد، وما هي طبيعة وشكل اإلدارة الفلسطينية للقطاع                
بعد االنسحاب وارتباطها باألوضاع الواقعة تحت االحتالل في الضفة وغـزة، وأسـاليب وأشـكال النـضال                 

ي األرض الفلسطينية المحتلة ودور قطاع غزة المـستقبلي فـي هـذه             الفلسطيني لمتابعة دحر االحتالل من باق     
  .العملية السياسية الكفاحية الوطنية، وكيف سيتم التعامل مع تهديدات االحتالل للمناطق التي تم الجالء عنها

ة هذه الموضوعات وغيرها، تنتصب اليوم أمام كل فلسطيني عامة وأمام قيادة المنظمة والسلطة الوطنية وقيـاد               
وتحتاج لإلجابة عنها ووضع استراتيجية عمل سياسية وكفاحية        . القوى السياسية واالجتماعية الفلسطينية خاصة    

للتعامل معها وما يترتب عنها الى نقاش سياسي وطني معمق من قادة العمل السياسي واالجتماعي الفلـسطيني                 
ل الميداني الموحـد معهـا وتحـشيد الـشعب          لتوحيد الرؤية السياسية اتجاهها ووسائل وأشكال وأساليب التعام       

الفلسطيني في الوطن والشتات ليقف خلف هذه االستراتيجية واستحضار الدعم العربـي والـدولي إلسـنادها،                
وإفشال استهدافات مشروع شارون السياسي األمني وفي مقدمتها مقايضة غزة بالضفة والقدس والدولة المستقلة              

 وعاصمتها القدس لدولة مؤقتة منقوصة السيادة على القطـاع وبعـض            1967على كامل األرض المحتلة عام      
  .أجزاء من الضفة بعد التخلص من العبء الديمغرافي للفلسطينيين في قطاع غزة وبعض مدن الضفة الغربية

ان من يتفحص الوضع الفلسطيني ومدى استعداده الموحد لمجابهة هذه التحديات الجديد منها والقـديم يـشعر                 
  .، بل القلق الكبير، رغم تطمينات وزراء السلطة الوطنية عن التحضير واالستعداد والحيطة الخ بالقلق

ورغم الخطاب السياسي لجميع قادة العمل الوطني عن الوحدة الوطنية وحرمة الدم الفلسطيني، ورغـم إدراك                
االجتماعي الستحقاقات عملية   غالبية ان لم نقل جميع قادة السلطة الوطنية وفصائل العمل الوطني واإلسالمي و            

االنسحاب وما تلقيه عليهم جميعا من مسؤوليات جديدة ووعيهم الستهداف خطة شارون المتوسـطة والبعيـدة                
  .المدى

قوى العمل الوطني السياسي ليست جمعيات خيرية او لجان زكاة بل هي قوى سياسية، تعمـل مـن اجـل                    ان  
نها بنفس الوقت تعمل وتطمح لكي تتبوأ دورا سياسيا قياديا فـي            تحرير واستقالل الوطن في هذه المرحلة، ولك      

الدولة العتيدة، بعضها يسعى لالنفراد به وبعضها األخر بالشراكة مع اآلخرين ومن اجـل وضـع برامجهـا                  
  .السياسية واالجتماعية موضع التنفيذ ان لم يكن كليا فبعضه على األقل 

أوال ان االحتالل ال زال جاثما فوق الوطن، وبالتـالي ال           : ة هي لكن ما يغيب عن ذهن البعض ثالثة أمور هام        
 بعد، ولالحتالل مشاريعه    الغنيمة السلطة زلنا في قلب المعركة كما يقال، ولم يحن أوان االختالف على اقتسام             

 الكبرى في مقدمتها ضم القدس والكتل االستيطانية وبناء الجدار وتوسيع دوائر االستيطان ومنع حـق العـودة                
الخ، وثانيا ان عملية بناء ما دمره االحـتالل سياسـيا واجتماعيـا             … والحؤول دون االستقالل الوطني الناجز    

واقتصاديا في المناطق التي سيجلو عنها، تتطلب الكثير الكثير من العمل والجهد الموحد لنا جميعا، ثالثا إننا في                  
ر من المقومات على أسس ديمقراطيـة وفـق قـانون           خضم عملية إعادة بناء نظامنا السياسي الذي يفتقد للكثي        
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التمثيل النسبي والذي يضمن مبدأ تداول السلطة وعدم إقصاء أي قوة مهما كان دورها وحجمها وسيادة سـلطة                  
  .القانون وضبط الفلتان األمني، ومنع قيام سلطة جديدة ألمراء األحياء، ومحاربة الفساد السياسي واإلداري

رة أساسا صالحا لالنطالق والبناء عليه، والمطلوب ملء الفراغات السياسية والعملية التـي             لقد مثل إعالن القاه   
  .برزت فيه وبعده واالتفاق على ما طرحته الحياة من قضايا وأسئلة بعد توقيعه

ونقطة البدء التي حلها إعالن القاهرة هي ان علينا جميعا التصدي لتحديات المرحلـة واسـتحقاقاتها موحـدين                  
ل جماعي ومن موقع الشراكة في صنع القرار، وتجسير خالفتنا لصالح سياسة وموقف وممارسة وطنيـة                وبشك

فلسطينية واحدة موحدة، وبعد االلتزام في هذا يصبح من الطبيعي االتفاق على أشكال البناء وأسـاليب العمـل                  
  .وادوار القوى واألطراف ممكنا جدا 

  1/8/2005 48عرب 
  

 المقاومة وعملنا السياسي يساعدنا في تحقيق أهداف شعبنامتمسكون ب: سامي خاطر
  حاوره رأفت مرة

   ما رأيكم أوالً في مصطلح تسييس حماس؟-
فالمقاومة ركن أساسي في برنامجها المرتبط بوجود       . أن حماس من داخلها ليس عندها ما تقلق منه بهذا الشأن          

والعمل السياسي مرتبط بوجود الشعب الفلسطيني      . تواصلةاالحتالل، فما دام االحتالل موجوداً فالمقاومة حتماً م       
فحماس ببساطة ستظل تقاوم االحتالل، كما ستعمل على الرقي بالحياة السياسية الفلـسطينية             . وتطور أوضاعه 

وتطوير هياكلها وآلياتها بحيث تصبح أكثر فاعلية وتمثيالً للشعب من جهة، وماضية بعزم وقوة علـى تعزيـز                  
  .فلسطيني على طريق التحرر واالستقالل من جهة أخرىصمود الشعب ال

   على أي قاعدة تحاور حماس األوروبيين واألمريكيين؟ هم يريدون تنازالت ماذا قدمتم لهم؟-
. حوارات حماس مع األوروبيين واألمريكيين، ليست باألمر الجديد، وكانوا هم المبادرين في كثير من الحاالت              

      بعضهم استطالع موقف الحركة من القضايا المطروحة بغية إعانة دولهم في كيفيـة             وكان واضحاً لدينا أن هم
ونحن نسعى لوضع الغرب في حقيقة الصورة في فلسطين التي يعمل على تشويشها             . التعامل مع حركة حماس   

االحتالل والصهاينة في أرجاء المعمورة، وشرح وجهات نظرنا في مجمل القضايا بمـا فيهـا حـق الـشعب                   
ونأمل من خالل هذه اللقاءات وما نعرضه مـن مظلمـة           . سطيني في تمسكه بالمقاومة حتى زوال االحتالل      الفل

الشعب الفلسطيني وجور االحتالل وكشف حقيقته البشعة وممارساته اإلرهابية بحق شعبنا، التأثير فـي الـرأي             
الع الرأي الذي أجري في االتحـاد  وما جاء في استط. العام الغربي ليصبح أكثر تفهماً لواقع الحال في فلسطين     

من األوروبيين يرون في إسرائيل تهديداً للسالم العالمي أحـد          % 59األوروبي العام الماضي الذي جاء فيه أن        
  .المؤشرات المشجعة

 حماس شاركت في االنتخابات البلدية وتسعى للمشاركة في التشريعي، هل تهدف حماس من وراء ذلك إلـى                  -
   بالسلطة؟اإلمساك تدريجياً

لفرز قيادات الشعب الفلسطيني أوالً، ومن إلحاح شعبنا علينا للمـشاركة           . حماس مع االنتخابات من حيث المبدأ     
  .فيها ثانية

وهدفنا واضح وهو خدمة شعبنا والدفاع عن قضاياه العادلة، وخاصة حق التحرر من االحتالل، والعمل عـل                  
  .تعزيز صموده ومقاومته
مرحلة ما يسمى اصطالحاً بالتحرر الوطني، وهمنا منصب في المقام األول على الحرية             ونحن نرى أننا نعيش     

وباختصار نحن في حركة حماس ال نسعى إلقصاء أحد أو          .. واالستقالل، وليس التنافس على السلطة واقتسامها     
 فـي القـرار     وال نسعى لالستئثار والتفرد كما فعل غيرنا، وإنما نسعى للمـشاركة مـع اآلخـرين              .. تهميشه

  .الفلسطيني
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، فيمـا قـررتم     96 تقولون بأنكم تؤمنون باالنتخابات من حيث المبدأ، ولكنكم لم تشاركوا في انتخابات عام               -
  المشاركة في االنتخابات القادمة، كيف توضحون هذه المسألة؟

ظـروف  المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي عمل سياسي، والقرار فـي أي عمـل سياسـي تحكمـه ال         
 كان لدينا تقدير بأن مشاركتنا في المجلس التشريعي لن يتحقق منهـا مـصلحة               96نحن في عام    . والمالبسات

  .معتبرة، بل على العكس كنا نرى بأن تلك المشاركة ستصب في مصلحة أوسلو
تي تحكـم   أما اليوم فقد فشلت معادلة أوسلو، وأصبح هناك إجماع فلسطيني على المقاومة، وتغيرت المعادلة ال              

  .الوضع الفلسطيني الداخلي بما يجعل المشاركة في القرار من الجميع مطلوبة وإيجابية
 المشاركة في البلديات والتشريعي طريق توصل إلى الصدام مع المنافـسين وتخيـف الخـصوم، وتحـرف      -

  المقاومة عن وظيفتها األساسية، ما تعليقك؟
عتقد أبداً أنها طريق للصدام مع اآلخر، ألننـا فـي حمـاس مـع               مسألة المشاركة في البلديات والتشريعي ال ن      

التعددية، وكنا دائماً ضد التسلط واالنفرادية، ثم إن شعبنا الفلسطيني بمكوناته السياسية المختلفة احتكم لصناديق               
  .االقتراع وارتضى االنتخاب وسيلة حضارية الختيار ممثليه، وهذا صمام أمان

قاومة عن وظيفتها األساسية فهذا تخوف مبالغ فيه، ألن خيار المقاومـة هـو خيـار                أما فيما يتعلق بحرف الم    
  .الشعب الفلسطيني، وهو حق مشروع طالما وجد االحتالل

 أال تعتقد أن حماس تواجه اليوم نفس الضغوط التي تعرضت لها منظمة التحرير في السبعينيات؟ وما هـي                   -
ار وراء احتوائها سياسياً والتعلم من أخطاء المنظمة التـي حرفتهـا            الضوابط التي تعتمدها الحركة لعدم االنجر     

  عن مسارها؟
الضغط األكبر الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، هو الضغط الناشـئ مـن االحـتالل الـصهيوني الغاشـم،         

  ! ونحن تحملنا ذلك فكيف ال نتحمل ضغوطاً من هنا وهناك. وإجراءاته القمعية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا
أما فيما يتعلق بالضوابط التي تحصن الحركة وتحول دون حرفها عن مسارها، فيمكن اإلشارة هنا إلـى عـدة                   

  :مسائل منها
االعتماد والتوكل على اهللا عز وجل، والتمسك بشرعنا الحنيف هادياً ومرشداً على الطريق، وضـوح الرؤيـا                 

ار، وهو أمر يشهد به العدو والصديق، االتعـاظ مـن           والبرنامج، االنضباط الداخلي والمؤسسية في اتخاذ القر      
فالحركة منذ البدء التزمت بمجموعة من      . تجارب حركات التحرر بشكل عام، والتجربة الفلسطينية بشكل خاص        

السياسات، كعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم االرتهان لنظام هنا أو هناك، مع الحـرص الـشديد                  
، هذا باإلضافة إلى عـدم انحـراف        ..ازنة مع عمقنا العربي واإلسالمي الرسمي والشعبي      على العالقات المتو  

بندقيتنا عن هدفها المشروع وهو االحتالل الصهيوني وعدم االنجرار وراء مشوش هنا أو هناك، قد يحرفنا عن               
  .مسارنا الحقيقي والجاد

  1/8/2005فلسطين المسلمة 
  

 صابونة أم أسعد 
هي سيدة . قطف جميل قدورة أم أسعد، االسبوع الماضي، عن خمسة وثمانين عاماًماتت : واصف عواضة

 وهي لم تتجاوز الثامنة والعشرين 1948هجرت من ديارها عام . فلسطينية من بلدة سحماتا في قضاء عكا
 افتقدها تنقلت بين بعلبك والرشيدية واستقرت في الغازية الى ان. عاشت في لبنان سبعة وخمسين عاماً. ربيعاً

  .  تموز الماضي27اهللا في 
هي . كان يمكن ان تكون وفاة أم أسعد طبيعية وعادية جدا، كأي أم فلسطينية تموت خارج ارضها وترابها

لكن ام أسعد ارادت ان يكون لموتها صدى أبلغ من . بالطبع شهيدة، على قاعدة من مات دون أرضه فهو شهيد
  . اي شهادة حمراء او قصيدة عصماء
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منهم من اكتفى بمفتاح الدار .  الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم بغير حق، حملوا معهم ما خفّ حملهكل
 . ولما يزل.. بات المفتاح رمزاً للعودة. على امل العودة السريعة

صابونة من زيت الزيتون الفلسطيني، : حملت معها رمزين غاليين. أم أسعد قرأت باكراً ان العودة قد تطول
  .صل من شعر اختها التي افتقدها اهللا في ريعان الصبا قبل النكبة بثالثة عشر عاماوخ

مش مسامح يا أبو : قالت لزوجها واألوالد. حرصت أم أسعد على هاتين النفيستين حرصها على فلذات األكباد
  . لقبرأسعد يوم ما موت ، إال تغسلوني بها الصابونة، وتحطّوا شعرات أختي مخدة تحت راسي في ا

غُسلت أم أسعد بصابونة من فلسطين عمرها . وكان لها ما أرادت االسبوع الماضي حين انتقلت الى دار الخلود
سبعة وخمسون عاماً، حملتها من شتات الى شتات، ومن مخيم الى مخيم، ومن تشريد الى تشريد، كل هذا 

  .  سبعين عاماَووضع شعر اختها مخدة تحت رأسها بعدما احتفظت به. الزمن الطويل
كانت .. يروي اوالد ام اسعد واالهل والجيران مئات الحكايا والقصص عن الشهيدة التي ماتت دون ارضها

  .. لو سمعت أن ثمة جائعاً في اقاصي نيكارغوا، المتنعت يوماً كامالً عن الطعام.. حنونة، رقيقة، عطوفة
ذهبت يوماً لزيارته . ي معتقل أنصار في جنوب لبنان، اعتقل االسرائيليون نجلها أحمد وزجوا به ف1982عام 

. منعها الجندي االسرائيلي من مقابلته، وحال دون وصول الطعام اليه. في المعتقل وهي تحمل له بعض الطعام
  . فأنت أيضاً بعيد عن أمك.. خذ هذا الطعام: اقتربت من الجندي وناولته الطعام قائلة
كبروا جميعاً وتزوجوا وأنجبوا، حتى باتت . ثالثة صبيان وخمس بنات. الدأنجبت قطف جميل قدورة ثمانية او

روت لهم آالف القصص والحكايا عن سحماتا وعكا وفلسطين وذكريات . حولها قبيلة من االحفاد واوالد االحفاد
ر غذّت مخيلتهم بآالف االحالم، بكل جميل عن االرض والبيارات واشجا. عبرت من زمن الطفولة والشباب

  . 194زرعت في اجسادهم أحالم العودة من دون ان تسمع بالقرار . الزيتون وشطآن البحر على أسوار عكا
وجع ال يخفّ، ال يبرأ . جرح ال يلتئم. فلسطين مرض عضال في جسد كل فلسطيني: فهموا الدرس جيداً

 !ابونة من فلسطين؟ألهذا السبب أبت أم أسعد إال أن تغسل وجعها بص.. صاحبه، ال يغسله اال الموت
30/7/2005السفير   

  
  :كاريكاتير
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24/7/2005العرب اليوم األردنية   


