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***  

  ة الجهاد األسالمي ال تنفي إمكانية اإلعتراف بإسرائيل حرك
قالت هآرتس أن الجهاد اإلسالمي ال تنفي إمكانية اإلعتراف بإسرائيل في المفاوضات على إقامة دولة فلسطينية                

 في الحـوار    هاحركة وممثل لجاء ذلك في مقابلة أجرتها الصحيفة مع أحد قادة الجناح السياسي ل            .67في حدود   
ونقلت الصحيفة عنه قوله أن اإلنتفاضة الحالية أدت إلى تقـارب            .سلطة الفلسطينية، عبد الحليم عز الدين     مع ال 

هناك تقارب في داخلنا ونحن نبحث عن النقاط المتفق عليهـا،           : وقال. بين مواقف الفصائل اإلسالمية وبين فتح     
 .تضطر الحركات اإلسالمية إلى الـرد     ويضيف بأن إستمرار حملة اإلعتقاالت واإلغتياالت من جهة إسرائيل          

أنا مع الهدنة، ألنهـا تفـتح       : وفي المقابلة التي وصفت بأنها األولى له لوسائل إعالم إسرائيلية، نقلت عنه قوله            
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وقد أتحنا المجال للهدنة في الحوار مع مصر ومع السلطة وتوقفنا عن العمليات، إال أن               . مجاالت سياسية كثيرة  
   .تقال والتصفياتإسرائيل واصلت اإلع

  3/8/2005 48عرب 
  

   فسادكشف النقاب عن قرار بفتح ملفات
كشف محمد دحالن النقاب عن اتخاذ ابو مازن وقريـع قـرارا االسـبوع              :  باسم ابو شارب   ،محافظة الوسطى 

الماضي بفتح ملفات جميع المتنفذين الذين وضعوا ايديهم على ممتلكات عامة او استفادوا اكثر من مـرة مـن                   
  .لسلطة الوطنية بارض وشقق سكنيةا

  3/8/2005الحياة الجديدة 
  

  السلطة الفلسطينية تطلق شركة إلدارة المناطق الزراعية 
أعلن سالم فياض أمس أن السلطة سجلت شركة فلسطين للتطوير االقتصادي بهدف إدارة المناطق الزراعيـة                

ة المملوكة للسلطة ستأخذ على عاتقهـا أيـضاً     وقال إن هذه الشرك   . التي ستنسحب منها إسرائيل في قطاع غزة      
وأضـاف أن    .مهمة استيعاب جميع العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في المستوطنات التي سيتم إخالؤها            

  ب.ف.أ. الشركة ستكون تابعة لصندوق االستثمار الفلسطيني الذي يدير استثمارات السلطة الفلسطينية
  3/8/2005البيان  

  
  ش فتح ال يقلقنا ويبطل اتهامات السلطةجي: حماس
قال سامي أبوزهري ان تشكيل فتح لجيش شعبي يؤكـد بطـالن             :وكاالت نقال عن    3/8/2005البيان     نشرت

اإلدعاءات أن حماس هي التي تقف وراء تشكيل جيش شعبي، وان السلطة الفلسطينية وفتح هي التي تمـارس                  
نحن : وأضاف. حتمال حدوث حالة فوضى بعد االنسحاب اإلسرائيلي      ذلك وهذا يعكس بالتأكيد قلق السلطة من ا       

  . لسنا قلقين من شيء
ر تشكيل الجـيش    اقرأن  ل سليمان الفرا    وق :ب. ف. ـ ا  خان يونس من   3/8/2005القبس الكويتية    وأضافت

 .تاللالشعبي في هذه المرحلة بالتحديد لمساعدة السلطة على ضبط الوضع العام في ظل انسحاب قوات االح
  

  اجتماعات تنسيقية لبحث تفاصيل االنسحاب
ـ الجانبان الفلسطيني واالسرائيلي     أن   :غزة -عبدالقادر فارس  عن مراسلها    3/8/2005 عكاظ   أوردت  انيعقدس

وذكرت مصادر فلـسطينية ان      .وولفنسوناليوم لقاءين لبحث تفاصيل االنسحاب من غزة ويشارك في احدهما           
   .ون بيريز لبحث مواضيع تتعلق بالكهرباء والمياه واالتصاالتعشمومد دحالن اللقاء االول سيعقد بين مح

 بين دحالن   اً مصادر انه سيعقد لقاء مساء     هوضحت أ ام:  وكاالت –غزة  من   3/8/2005 الحياة الجديدة    وأضافت
وموفاز بمشاركة ولفنسون لبحث عدة مواضيع اهمها المعابر والحصول على معلومات تفصيلية عـن خطـة                

واضافت المصادر ان ولفنسون سيقوم بجولة تفقدية فجر اليوم لمعبر ايريز لالطالع على اوضـاع               . النسحابا
العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل والذين يمضون ساعات طويلة بانتظار الـسماح لهـم بـالمرور                 

  .وغالبا ما تتم اعادتهم
  

  إطالق نار على ضابط في األمن
ابط يعمل في اإلدارة المالية لوزارة الداخلية، لحادث اطالق نار مـن قبـل عـدد مـن                  تعرض أمس ض  : غزة

  .المسلحين الذين انهالوا عليه ضرباً في وسط مدينة غزة
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  3/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  تفكيك المستوطنات نهاية المشروع الصهيوني : دحالن
حتالل، جاء ثمرة جهود تعمـدت بالـدم وآالف         جالء اال أن   دحالن   تبر اع : باسم ابو شارب   ،محافظة الوسطى  

وشدد على ان شعبنا في بداية جني الثمار وانطالق المشروع الوطني وذلك الن تفكيك اي مـستوطنة             .االسرى
من القطاع يعني نهاية المشروع الصهيوني االستيطاني بفضل صمود شعبنا واجبار اسرائيل والمجتمع الـدولي      

مشددا على انه لن يسمح الي كان الفساد فرحة شـعبنا واضـاعة              .وع العنصري العادة النظر في هذا المشر    
واشار الى انه تم استقدام الكفاءات للوصول الى الحد االمثل على صعيد اعادة البناء في كـل                  .ثمرة التضحيات 

ئيل ازالـة   المجاالت مؤكدا ان الجانب الفلسطيني لم يسلم بالمفهوم االسرائيلي لالنسحاب واوضح ان على اسرا             
وشدد على ان االجراءات القانونية الخاصة بمستقبل االراضي        .السيطرة على شعبنا ابتداء من رفح وحتى جنين       

التي ستعود للسلطة بعد االنسحاب تلزم السلطة الوطنية بان تحافظ عليها كوديعة تستثمر في مـشاريع عامـة                  
لس التشريعي لوضع الحدود القصوى للحفاظ علـى        تخص المواطنين منوها الى انه سيتم تمرير قانون في المج         

  .هذه االراضي
  3/8/2005الحياة الجديدة 

  
 العمل وفتح يتفقان على برنامج معتدل في مواجهة التطرف

 في أول لقاء من نوعه في تاريخ العالقات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية، استضاف حـزب   : نظير مجلي،تل أبيب
ن حركة فتح ، وتباحثا في سبل التعاون حول التسوية الدائمة للصراع وتحقيق             العمل في تل أبيب وفدا رفيعا م      

وقررا، االتفاق على استمرار التعاون ووضع آليـة تنـسيق      . السالم ومنع المتطرفين من الجانبين من التخريب      
اسي، وقد استهل زكي اللقاء بالحديث عن العراقيل التي تضعها إسرائيل في طريق االنفـراج الـسي               . وتواصل

فذكر سلسلة أعمال القتل واالغتيال واستمرار االستيطان واالعتداءات على القدس ومشاريع تهويدها والجـدار              
ورد سنيه بالحديث عن استمرار عمليات التفجيـر وإطـالق الـصواريخ            . العازل والمضايقات على الحواجز   

قاء على ما يمكن عمله للخـروج مـن دائـرة           لكنه اقترح أن يتم التركيز في هذا الل       . الفلسطينية باتجاه البلدات  
على إقامة لجنة عمل مشتركة للمستقبل وعلى عقد لقاء ثان بين            الجانبان   واتفق. العنف والتقدم في عملية السالم    

الشهر المقبل، واإلعداد للقاءين جماهيريين، واحد في تل أبيب يحضره قائد فلسطيني             الطرفين في رام اهللا خالل    
ئلة الجمهور اإلسرائيلي، وآخر في رام اهللا يحضره قائد إسرائيلي يرد فيه على أسئلة الحضور               يرد فيه على أس   

  .الفلسطيني
  3/8/2005شرق األوسط ال

  
  حماس تعتبر االنسحاب هروباً أنجزته المقاومة  

ئيلي أكد محمد غزال أن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ما هو إال هروب إسـرا  : أمين أبو وردة   -نابلس  
وأضاف إن الجميع دفع ثمن هذا النصر ولذا فال بد للجميع أن يـشاركوا فـي                . أنجزته المقاومة بكافة أشكالها   

الحفاظ عليه، معتبرا أن حماس ال تطرح تشكيل سلطة بديلة، بل التفاهم الجماعي الذي يؤدي للحفاظ على هـذا                   
 أال تفرض عليه سياسات وإجراءات ثبت مع        وأوضح أن من حق الشعب الفلسطيني أيضا       .النصر والبناء عليه  

الزمن فسادها ودفع الشعب ثمن هذا الفساد واإلفساد، ومن حق حماس أن تدافع عما أنجزته، وإال تضيع دمـاء                   
وكشف أن الحركة تتحرك اآلن باالتصال مع كل         .الشهداء وتضحية الشعب كما أضاعها اآلخرون في الماضي       

لتشكيل جبهة موحدة للمطالبة بإجراء االنتخابات التي تم تأجيلها بإيعاز مـن            القوى وأطياف الشعب الفلسطيني     
وسوف تنتقل الحركة بعد للدفاع عن حق الـشعب         . أمريكا وإسرائيل ورغبات من بعض األطراف واألشخاص      



 

 6

واعتبر أن حماس أصبحت في اآلونة      . في ممارسة حريته واختيار نظامه والوقوف أمام من يغتصب هذا الحق          
  .خيرة الرقم األصعب في القضية الفلسطينيةاأل

  3/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  قوات االحتالل تعتقل شقيق قائد سرايا القدس بالضفة
قال مصدر مسؤول في حركة الجهاد بالضفة، إن قوات االحتالل اعتقلت، اول من امس، شـقيق لـؤي                  : جنين

 في الوقت ذاته الى ان قوات اعتقلت شقيق االسير حمزة           السعدي، قائد الجناح العسكري للحركة بالضفة، مشيراً      
عتقال يندرج في   اال الشيخ عبد الحليم عز الدين، الى ان         اشارو .قعقور، أحد أبرز كوادر سرايا القدس في جنين       

اطار الضغوط التي تمارسها سلطات االحتالل على عائلة شقيقه، والذي تعتبره سلطات االحـتالل المطلـوب                
  .تها األمنيةاألول ألجهز

  3/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  الحتفال بجالء المستوطنينااجتماع لفتح يبحث استعدادات 
أعلنت حركة فتح في جنين، وشهداء األقصى، انها تعتزم تنظيم سلسلة مـن الفعاليـات   : جنين ـ محمد بالص 

 إن الحركة تستعد لالحتفـال بيـوم        حركة في اإلقليم،  الوقال أمين سر     .الجماهيرية لالحتفال بجالء المستوطنين   
تنظيم مهرجان احتفالي في قلـب إحـدى       : الجالء من خالل تنظيم سلسلة من الفعاليات الجماهيرية من أبرزها           

وقال أبو رميلة سنحتفل بالنصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية، وفي مقـدمتها             .المستوطنات المزمع إخالؤها  
د للعالم أجمع أن هذا االنسحاب تم بفعل المقاومة والصمود األسطوري الذي            حركة فتح وكتائب األقصى، ولنؤك    

وأوضح، أن حركة فتح وكتائب األقصى قررتا تشكيل غرفة          .جسده الشعب الفلسطيني بشهدائه وأسراه وجرحاه     
  .عمليات مشتركة للتنسيق مع كل المواقع التنظيمية بالمحافظة من أجل االحتفال بيوم النصر
  3/8/2005فلسطينية األيام ال

  
  المقاومة تقنص جندياً وتصيبه بجراح في رفح

جندي صهيوني بجراٍح بعد أن أطلق مقاومون فلسطينيون النار نحوه بينمـا            امس  أصيب مساء    : خاص –غزة  
 : ذلك وأضاف  وأكّد المتحدث بلسان جيش االحتالل     .كان بالقرب من الحدود التي تفصل قطاع غزة عن مصر         

 األيام القليلة الماضية تعرضت مواقع قوات االحتالل على الحدود مع مصر ألربعة عشر هجوماً من                أنّه خالل 
  .ِقبل المقاومة

  3/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  غوشة أشاد بالحوار بين الفصائل في العاصمة السورية
 الزعنون عن تقدم ملمـوس آخـر         تحدثت مصادر الوفد الرسمي الى دمشق برئاسة سليم        :نائل موسى  -البيرة  

احرز في المباحثات مع مسؤولين سوريين على صعيد العالقات الثنائية وفي الحوار مع قادة القوى والفـصائل                 
بشأن تفعيل المنظمة واعادة تشكيل مؤسساتها، واعتبر سمير غوشة ان العالقات مع سوريا دخلت مرحلة جديدة                

وفد دعم سوريا المطلق للشعب والقضية والقيـادة ومباركتهـا ودعمهـا            ومتميزة ناقال عن مسؤولين التقاهم ال     
وأكد امس التوصل الى اتفاق أولي على اعادة تشكيل المجلس الوطني مناصفة بـين               .ف.ت.للوحدة في اطار م   

الوطن والخارج لكنه قال ان العدد وآلية اختيار االعضاء في دول يصعب اجراء انتخابات فيها سيكون محـط                  
وأعلن ان حركتي حماس والجهاد وافقتا وستشاركان على االرجح في المجلـس الـوطني وفـي                 .حقنقاش ال 

وبشأن االنشقاق في صفوف جبهة النضال ولقاء غوشة واستقباله          .مؤسسات منظمة التحرير بعد اعادة تشكيلها     
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ية للقاء الجميع، لكنـه     المجيد برر غوشة اللقاء به بأنه مكلف من قبل الرئيس بصفة عضو لجنة تنفيذ              خالد عبد 
عاد وقال انه استقبله وتناول العشاء معه وبحث معه أمر العودة الى احضان الجبهة بعد عـودة كثيـرين مـن                  

مشددا على انـه أمـام هـذه        . مؤيديه وتغير المواقف واالوضاع على الساحة العربية عامة والسورية خاصة         
و اعتراف المجلس الوطني بها او االبقاء على هذه الحالـة    الحركات ثالثة خيارات، اما العودة الى حضن األم ا        

  .الشاذة الى ما ال نهاية وهذا أمر غير مقبول وغير صحي
  3/8/2005الحياة الجديدة 

  
  النضال تدعو للتهدئة وتؤكد اهمية تعزيز الوحدة

 وتـم خـالل      عقدت جبهة النضال اجتماعا موسعا العضائها وكوادرها بحضور قياديين من الجبهة،           :طولكرم
االجتماع بحث آخر المستجدات على الساحة المحلية ودعا المجتمعون الجميع للحرص علـى التهدئـة وعـدم                 

وتم في االجتماع التطرق لجولة االمين العام للجبهة مع وفد المجلس الوطني،             .الضرر بنضال ومصالح شعبنا   
 المجتمعون على الوحدة الجغرافيـة لدولـة        ونوقشت مسألة االنسحاب االسرائيلي وما بعد هذا االنسحاب وشدد        

فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس مع ضمان حق العودة والتعويض وان تكون هذه الدولة آمنة وخاليـة                 
ودعا المجتمعون الحترام هيبة ووحدانية السلطة وتعزيز الوحدة الوطنية، وااللتـزام ببرنـامج              .من االستيطان 

  .كما نوقشت قضايا تنظيمية داخلية . كونها المرجعية العلياالمنظمة واعادة هيكلتها
  3/8/2005الحياة الجديدة 

  
  محاوالت فلسطينية لتشكيل مرجعية موحدة: لبنان

تبذل القيادات الفلسطينية في لبنان على مختلف انتماءاتها السياسية جهوداً كبيرة من أجل التوصل              : محمد دهشة 
دة تمثل الجميع وتكون قادرة على معالجة جميع المشاكل العالقة مع الدولـة             الى تشكيل مرجعية فلسطينية موح    

وتشعر هذه القيادات أن الملف الفلسطيني في لبنان وضع علـى نـار حاميـة رغـم كـل                    .اللبنانية منذ عقود  
ا ان وجود    في صيد  حماسويؤكد ممثل    .التطمينات اللبنانية وان الدخول إليه يتم عبر البوابة األمنية ال السياسية          

ويعـول   .مرجعية موحدة للشعب الفلسطيني في لبنان باتت مسألة ضرورية بخاصة في هذه الظروف الدقيقـة              
بعض الفلسطينيين على زيارة المشرف لحركة فتح في الساحة اللبنانية عباس زكي الذي سيصل الى لبنان فـي                  

وار مع الفصائل وصوالً الى تشكيل مرجعية       ترتيب البيت الفتحاوي والح   : غضون أيام قليلة وفي جعبته مهمتين     
   .موحدة

  3/8/2005البلد اللبنانية 
  

  السلطة تحتكر االشراف على االنسحاب: سياسيون
اتفق قياديون فلسطينيون على ان ماحدث مؤخرا في غزة من اشتباكات داخلية ال يخـدم              :  محمد الصواف  ،غزة

ونـدد  . االزمة والحرص على عدم تكرارها في المـستقبل       القضية الفلسطينية مؤكدين القدرة على تجاوز هذه        
متحدثون باسم المقاومة، برفض السلطة تشكيل هيئة وطنية تضم كافة القوى من اجل االشراف على االنسحاب                

واعتبر أبو زهري أن االحداث االخيرة التي جرت في قطاع غزة ال تعبر عن صدام بين حمـاس                  . االسرائيلي
عض المتنفذين في السلطة الفلسطينية بالوقوف وراءها، مشيرا الى ان هذا ما سهل علـى    والسلطة وفتح متهما ب   

وشدد على ان حركة حماس كانت معنية بانهاء االزمة معتبراً ان ما حدث ال يخـدم                . االطراف تطويق االزمة  
عديدة ولقـاءات   جرت اتصاالت   : ومؤكدالتطويق االزمة   داعيا   . أي من القوى الفلسطينية اوالشعب الفلسطيني     

بين حماس وبعض القيادات الفلسطينية وحركة فتح تمخضت عن بعض االتفاقات الميدانية وتم التوصـل الـى                 
اتفاق عام من خالل لجنة المتابعة العليا وكان نتيجة ذلك االتفاق على وقف كافة اشكال التـوتر والحـشودات                   
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االت السياسية الناتجة عن عدم تنفيذ السلطة لقـرارات         ان االزمة انتهت لكن االشك    : واستدرك قائالً . واالحتقان
. مطالبا بتكثيف الجهود اللزام السلطة تنفيذ هـذه القـرارات         . متعددة والمتعلقة بالوضع الداخلي ما زالت قائمة      

وأكد حرص حركته على عدم تكرارمثل هذه األحداث معتبرا ان البيت الفلسطيني ما زال بحاجة الى ترتيـب                  
لتزام كل طرف باالستحقاقات المتربة عليه ومعتبرا أن هذا هو الذي يضمن ترسيخاً حقيقياً للوحدة               على قاعدة ا  
وقال حتى اللحظة لم نصل الى شيء ولكن ما يجري هو عملية نقاش والى االن ال يوجـد اتفـاق                    . الفلسطينية

 للمشاركة فـي ملـف      واكد ان حركته لديها تصور واضح ودقيق       .حول هذا الموضوع بين السلطة والفصائل     
ادارة االنسحاب االسرائيلي مشيرا الى طرح ذلك من خالل المجموع الوطني وهو ما يقتضي تـشكيل لجنـة                  

 اتفقت مع حماس على ما تم االتفاق عليه في القاهرة من           ة فتح من ناحيته اشار امين مقبول الى ان حرك       . وطنية
لطة واحدة وقانوناً واحداً في مختلف المناطق والجميـع         واكد ان الجميع اتفق على ان هناك س       . توافق فلسطيني 

واعتبر ان السلطة الفلسطينية بأجهزتها المدنية      . يقبل ان المنهج الديموقراطي هو الوسيلة الوحيدة لتبادل السلطة        
س واألمنية هي المسئولة عن الترتيبات لالنسحاب بخلفية اتفاق مع القوى السياسية مؤكدا ان ذلك ما ناقشه عبا                

واكـد مقبـول أن     . مع القوى السياسية الفلسطينة والحوارات التي جرت بين حماس وفتح تسير في هذا االتجاه             
واتفـق  . هناك مشاركة من قبل كافة القوى الوطنية واالجتماعية لمناقشة ترتيبات االنسحاب وما بعد االنسحاب             

 بها منتصر، معتبرا ان الواقـع الفلـسطيني   كايد الغول مع ابو زهري على ان هذه النزاعات الداخلية لن يكون   
يستدعي التوحد والوحدة ضد عوامل الفرقة في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من استمرار احتالل االراضي                
ومخطط اسرائيلي متسارع لتكريس االمر الواقع ويقطع الطريق على امكانية انسحاب اسرائيلي عن االراضي              

 االجراءات التي تمت لمنع تكرار مثل هذه االحداث شدد على ان التناقض يجب              وحول. المحتلة بما فيها القدس   
واكـد ان القـوى توافقـت علـى         . أن يبقى مع االحتالل ليكون عامالً مؤثراً في لجم تطور مثل هذه االحداث            

هـة  مـن وج  : وقال الغول . ضرورة االحتكام الى المصلحة الوطنية في معالجة هذه التناقضات الداخلية وحلها          
نظرنا المدخل النهاء كل هذه الحاالت يكمن في اهمية توفير الشراكة في قيادة العمل الوطني وتطبيـق اتفـاق                   

معتبرا ان اتفاق القاهرة ال يعالج فقط نقطة بعينها بل يعالج اعادة تشكيل النظام الـسياسي الفلـسطيني                  . القاهرة
دا انه اذا جرى تطبيق اتفاق القاهره يصبح باالمكان         مؤك. عبر االنتخابات الشاملة وقرارات المجلس التشريعي     

ودرءا لتكرار مثل   . الحديث عن مشاركة القوى السياسية في النظام السياسي الجديد وفقا النتخابات ديموقراطية           
هذه األحداث االخيرة طالب ضرورة االسراع في عمل اللجنة المكلفة بملف منظمة التحرير باعتبار ان المنظمة                

 االداة الموحدة للشعب الفلسطيني في الـداخل   اياهاتضم كافة اطياف العمل السياسي الفلسطيني معتبرا        يجب ان   
وشدد الغول على أن الواقع يفرض على قوى الشعب جميعا ان تعمل منذ االن فـي مـا هـو بعـد                  . والخارج

على اسرائيل السـتغالل    االنسحاب االسرائيلي حتى ال تتجدد مثل هذه الحوادث، والعمل على تفويت الفرصة             
وايد أبو زهري حول عدم وجود اتفاق بين الـسلطة          . هذا االنسحاب باضعاف الجبهة الداخلية واالساءة للشعب      

والفصائل فيما يتعلق بالمشاركة في االشراف على ملف االنسحاب من القطاع، ولكنه اكد طرح مجموعة مـن                 
ا اللجنة الوطنية المعنية بقضية االنسحاب سواء فيما يتعلـق          االفكار تسعى لجنة المتابعة الى بلورتها من ضمنه       

ونفى أن تكون اللجنة المقترحة بديالً عن السلطة معتبرا ان ذلك لـيس المطلـوب   .. بمراقبة التنفيذ او التخطيط   
نحن ندعو للمشاركة مع السلطة باعتبارهـا ممثلـة         : وقال. وانما المطلوب الشراكة في رسم الخطة ومتابعتها      

ميع من الناحية الرسمية ولكن السلطة ليست كافية لوحدها في متابعة كل الملفات المتعلقة بالوضع الفلسطيني                للج
  .وانما القوى السياسية معنية بهذا الوضع دون ان يكون على حساب السلطة

  2/8/2005السبيل االردنية 
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  قوم بحملة إعتقاالت يجتاح  طولكرم  وياإلحتالل 
حت قوات االحتالل بعد منتصف ليلة امس مدينة طولكرم وشنت حملة اعتقاالت واسـعة فـى                 اجتا :ألفت حداد 

وقالت مصادر فلسطينية ان عشرات اآلليات العسكرية  اجتاحت الحي الجنوبي من مدينـة              .صفوف المواطنين 
اوضح و.طولكرم وسط اطالق نار كثيف على منازل المواطنين وبرفقة غطاء جوى من المروحيات االحتاللية             

شهود عيان ان تلك القوات شنت حمالت مداهمة وتفتيش واقتحام لمنازل المواطنين مطالبـة سـكان المنـازل                  
واضافت ان جنود االحتالل قاموا بالسيطرة على اسطح عدد         .مغادرتها والتجمع في احدى الساحات القريبة منها      

وقالت مصادر فلسطينية   . الى ثكن عسكرية   من المنازل وتحويلها الي نقاط مراقبة عسكرية فيما حولت عدد آخر          
 فلـسطينيا اقتـادتهم الـى جهـة غيـر           15ان قوات االحتالل اعتقلت خالل تواجدها فى مدينـة طـولكرم            

واوضحت ان تلك القوات انسحبت من المدينة صباح اليوم اال انها ال زالت تـسيطر علـى المـداخل                   .معلومة
ني من حصار محكم بسبب اغالق تلك القوات مفرق الكفريات جنوب           الرئيسية للمدينة مشيرة الى ان المدينة تعا      

  .المدينة والمدخل الشرقي للمدينة ونصب حاجز عسكري عند المدخل الشمالي
  3/8/2005 48عرب 

  
  تحذير من مخطط لتهويد البلدة القديمة في الخليل

لجرافات العسكرية البـسطات  قالت مصادر في لجنة إعمار الخليل ان قوات االحتالل ازالت وحطمت بواسطة ا       
والشوادر في شارع الشاللة الجديد وسط الخليل، مشيرة إلى ان هذه القوات روعت السكان المقيمين في منطقة                 
الشاللة والزاهد وسوق القزازين، بعد مداهمة بيوتهم وقامت بتسجيل أسمائهم الرباعية وأرقام هوياتهم وأرقـام               

وأوضحت اللجنة ان هذه الحملة تأتي في سياق اجراء يستهدف البلدة           .ذلكهواتفهم دون معرفة الهدف من وراء       
القديمة وسكانها، حيث قامت بوضع ساتر اسمنتي على مدخل رأس سوق اإلسكافية الذي يؤدي إلـى منطقـة                  

وحذرت لجنة اإلعمار من ان يكون وضع هذا الـساتر       .سوق اللبن والشارع المؤدي للحرم اإلبراهيمي الشريف      
ي تمهيدا إلغالق المدخل بشكل كلي مما سيؤدي إلى خنق مركز البلدة القديمة وخاصة بعد قيام السلطات             االسمنت

  .االسرائيلية مؤخراً بإغالق ساحة البلدية القديمة وقنطرة الشلودي
  3/8/2005البيان  

  
  قوات االحتالل تقتحم طوباس   

تالل أمس مدينة طوباس وذلك بقوة مـن الجنـود        اقتحمت قوات االح  : عالء المشهراوي ووكاالت األنباء   ،  غزة
معززة باآلليات العسكرية وجيب مخابرات وجابت شوارعها في ساعات الفجر األولى، وذكرت مصادر أمنيـة           
فلسطينية أن القوة أقامت حاجزا عسكريا على مدخل المدينة الشمالي واحتجزت عدة مركبات وقامت بتفتيـشها                

وكانت طائرة عمودية تابعة لسالح الجو االسرائيلي قد نفذت في وقـت سـابق              والتدقيق في هويات أصحابها،     
امس عملية إنزال جوي شمال بلدة عقابا في منطقة طوباس ، وقال شهود عيان إن الطائرة نفذت عملية االنزال                   
 في المنطقة الواقعة بين بلدة عقابا وقرية صير المجاورة في منطقة شجرية، وأضـاف الـشهود إن طـائرات                  

عمودية اسرائيلية حلقت صباحا في سماء المنطقة الممتدة من مدينة طوباس وحتى شمال بلدة عقابا، مـشيرين                 
  ·الى أن عمليات التحليق تسبق عادة تنفيذ اعتداءات تستهدف الفلسطينيين

  2/8/2005االتحاد االماراتية 
  

  راحوا ضحية االجسام المتفجرة أطفال 
 طفالً راحوا ضحية األجسام     32طينية نشرها مركز الشرطة في مدينة غزة أن          أفادت إحصائية فلس   :الفت حداد 

المشبوهة وغير المتفجرة واأللغام التي تخلفها قوات االحتالل اإلسرائيلي وراءها اثناء إخالئها للمنـاطق التـي       
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دم صـالح أبـو     وعن دور الشرطة في التعامل مع األجسام المشبوهة والقنابل غير المتفجرة، قال المق            . تحتلها
وضعنا خطة عمل لمسح وتأمين المناطق التي سيتم انسحاب قـوات           : عزوم مدير هندسة المتفجرات بالشرطة    

االحتالل اإلسرائيلي منها وإزالة كل المعوقات لتكون آمنة مـضيفاً  لـدينا فـرق مدربـة مـزودة بأحـدث                     
حاب لألجـسام المـشبوهة المتوقـع       وأعرب المواطنون عن تخوفهم من أن يتعرض المحتفلون باالنس        .المعدات

وجودها في المناطق التي سوف ينسحب منها الجيش، مطالبين قوات األمن بتطهير المكان من األلغام حتـى ال                  
  .تفسد عليهم فرحة االحتفال

  3/8/2005 48عرب 
  

   استشهاد طفل واصابة ستة اخرين في بيت حانون 
الثاء بان طفال فلسطينا قد لقي مصرعه فيما اصـيب سـتة             افادت مصادر فلسطينية مساء أمس الث      :الفت حداد 

وقـال  .آخرون بجراح جراء سقوط صاروخ محلي الصنع على منزل في بلدة بيت حانون شمال قطـاع غـزة           
شهود عيان ان مجموعة فلسطينية مسلحة كانت تحاول اطالق صاروخ على احدى المـستوطنات االسـرائيلية                

وادى سـقوط   .ط على احد المنازل الفلسطينية ما ادى الى استشهاد مـواطن          القريبة من بيت حانون اال انه سق      
الصواريخ محلية الصنع التي تسقط عن طريق الخطأ علي منازل المواطنيين الى مقتل واصابة العشرات مـن                 

  .الفلسطينين ما ادى الى اصدار تحذيرات من قبل وزارة الداخلية لمنع اطالق مثل هذه الصواريخ 
  3/8/2005 48عرب 

  
  تظاهرة احتجاجية ضد الحواجز والتنكيل :سلفيت 
نظم العشرات من المتضامنين األجانب ونشطاء حركات سالم أجنبية وإسرائيلية، امس، تظـاهرة             : وفا،  سلفيت

وشارك في  .سلمية غرب سلفيت ، احتجاجاً على الحواجز اإلسرائيلية وسياسة التنكيل بالمواطنين على الحواجز            
 نظمت أمام حاجز بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، المئات من أبناء قرى قراوة بني حسان،                 المسيرة، التي 

ورفع المتظاهرون يافطات تندد بـسياسات سـلطات        .وبديا ومسحة، وصرطة، والزاوية، ورافات، ودير بلوط      
يق عليهم وخـنقهم    االحتالل العنصرية والمعازل والكنتونات والتنكيل غير اإلنساني بالمواطنين، من أجل التض          

وأكد نصفت الخفش، أحد المتظاهرين، أن هذه المسيرة تهدف إلـى لفـت             . ودفعهم للهجرة والرحيل من قراهم    
  .األنظار لممارسات االحتالل ضد المواطنين 

  3/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  اعتصام في نابلس احتجاجاً على االنفالت األمني
 محافظة نابلس، امس، احتجاجا على حالة الفلتان االمني التي تعيـشها            اعتصم عشرات المواطنين امام   : نابلس

  . المخابرات الذي قتل قبل ايامطالمدينة، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين كان اخرهم ضاب
وطالب المشاركون في االعتصام، الذي دعت اليه لجنتا التنسيق الفصائلي والمؤسسات في المدينـة، الـسلطة                

والتقى ممثلو  .جهزتها االمنية الى وضع حد لهذه الحالية، وخصوصا وقف ظاهرة االستقواء بالسالح           الوطنية وا 
اللجنتين محافظ نابلس، وسلموه مذكرتين احداهما لرئيس الوزراء والثانية لوزير الداخلية دعتهما الى وضع حد               

ريـع ويوسـف بالعمـل علـى         وطالبت المذكرتان ق  .جذري للظواهر السلبية التي زعزعت استقرار المحافظة      
اصدار قرار سياسي والزام االجهزة االمنية باخذ دورها الطبيعي في تطبيق القانون ، و ايجاد حلـول عمليـة                   
وجادة للخروج من هذا المازق، والضرب على يد المعتدين و المتطاولين علـى القـانون ، والقـضاء علـى                    

وخـصت اللجنتـان    .ت اليومية على المواطنين وممتلكـاتهم     الظواهر السلبية، التي اغرقت المحافظة باالعتداءا     
كما طالبت اللجنتان   . بالذكر ظاهرة تجارة السالح والمخدرات و السيارات المسروقة التي تهدد حياة المواطنين           
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رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالعمل على تجذير سيادة القانون ونزاهة القضاء، وتنفيذ احكامه، ورفع الغطاء               
  . راد االجهزة االمنية الذين يتجاوزون القانون والعمل على تقديمهم للمحاكمةعن اف

  3/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  افتتاح مخيم العودة ومواقف ترفض التوطين 
تم في بلدة الخيارة افتتاح مخيم العودة الفلسطيني في مركز عمر المختـار التربـوي                :من سعد الياس   بيروت

 الشباب الفلسطيني، وبمشاركة من سورية واالردن ولبنان والداخل الفلسطيني، وحـضره            باشراف اتحاد مراكز  
والقي النائب السابق عبدالرحيم مراد كلمة حذر فيها مما يخطط للمخيمـات  .مسؤولون عن المنظمات الفلسطينية  

يمات الفلـسطينية   واستهجن الحصار المستمر علي المخ    . الفلسطينية ولسالح المقاومة، ومن مؤامرات التوطين       
ووصف ما يجري علي    . في لبنان والذي وعد الشعب الفلسطيني برفعه عنها بينما ال يزال مستمراً حتي اآلن               

اما ايلي الفرزلي فـاعتبر اننـا       .المخيمات من حصار اجتماعي وصحي وانساني ومنعه من حق التملك بالظلم            
ن غاية كل المؤامرة التي يشهدها لبنان الغـاء حـق           ا: امام مرحلة حساسة وخطيرة علي امتنا ووطننا ، وقال        

وحدكم باستطاعتكم ان   : وتوجه للمشاركين في المخيم بالقول    . العودة للفلسطينيين وتوطينهم خصوصاً في لبنان       
ودعا مسؤول الجبهة الديموقراطية    . تجهضوا هذه المؤامرة وتقولوا ال للتوطين ونعم لحق العودة وانكم عائدون            

محمد خليل الي التنبه لمشروع شارون الذي يريد استخدام االنسحاب االجباري من قطاع غزة للتغطية            في لبنان   
علي مخططه االستيطاني وابتالع مساحات واسعة من الضفة الغربية وضم القدس للحـؤول دون قيـام دولـة                  

لقاهرة للوصول الـي وحـدة      ودعا الفلسطينيين الي ترتيب بيتهم الداخلي عبر تنفيذ اعالن ا         . فلسطينية مستقلة   
ووصف خطوة وزير العمل اللبناني بالخطوة االولي ، مشيراً الي انه ال بد من استكمالها عبر قـوانين      . وطنية  

تسن من قبل المجلس النيابي والحكومة الجديدة لمساواة العامل الفلسطيني بأخيه اللبناني، من اجل مزاولة كافة                
وتحدث بـسام حبيـشي باسـم       .تفادة من الضمان االجتماعي وتملك مأوي       المهن دون اجازة عمل وحقه باالس     

لم يعد مقبوالً اختصار الخطاب الرسمي اللبناني للقضية الفلـسطينية          : المنظمات الفلسطينية لحقوق االنسان فقال    
لمواثيق بمعزوفة رفض التوطين، في حين ان المطلوب االفراج عن الحقوق المدنية للفلسطينيين التي كفلتها له ا               

ال للتهجير والتوطين، نقول نعـم كـل        : وتكلم رئيس اتحاد مراكز الشباب الفلسطيني عبداهللا كامل فقال        .الدولية  
النعم للعودة ، وناشد الدولة اللبنانية والقوي الفاعلة في لبنان المبادرة الي حوار رسمي مع منظمـة التحريـر                   

  .حقوق المدنية واالجتماعية وخصوصاً حق التملك والعمل الفلسطينية لرسم خطة مشتركة، ومنح الفلسطيني ال
 3/8/2005القدس العربي  

  
  أبواب ومفاتيح شاتيال تفتح أمام شبان فرنسيين 

 جئنا لنقل صورة حقيقية عن معاناة الشعب الفلسطيني في لبنان، رغم الوضع المأساوي الذي               :يوسف حاج علي  
بهذه العبارات عبر الـشبان     . لمستقبل، شجعان رغم حياتهم الصعبة    يستمرون بالحياة ويحلمون با   .. يعيشون فيه 

الفرنسيون االثنا عشر الذين يستضيفهم مخيم شاتيال في اليوم الثالث من زيارتهم الممتدة ألسبوعين،والتي تمت               
ون في منازل   نام الشبان والشابات الفرنسي   . بالتنسيق مع لجنة التوأمة بين مدينة بانيوليه الفرنسية ومخيم شاتيال         

اكلوا وشربوا معها، شعروا بمعاناتها وألمها، شعروا بأهمية فقـدان الحـد االدنـى مـن                . العائالت الفلسطينية 
خبزوا، عجنوا، طبخوا وعملـوا كباعـة فـي بعـض           : الخدمات االساسية، تعرفوا الى بعض المهن الحرفية      

التعتيم الذي يعانون وتعاني منه قـضيتهم فـي        المحالت، تعرفوا الى الناس والى القضية الفلسطينية والى حجم          
اغلب الشبان هم من اصول عربية وافريقية وآسيوية اال ان هذا ليس ما جـذبهم الـى هـذه                   . االعالم الفرنسي 

التجربة جديدة لمعظمهم، ورغم ذلك فقد استطاعوا بسرعة التأقلم معهـا،           . القضية بل نبل هذه القضية واحقيتها     
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رئيس الوفد الزائر ان يمزق جواز سفره، ألنه قرر ان يعتبر هؤالء الناس اهلـه وان                حتى ان احدهم طلب من      
  ... يحمل قضيتهم

 عاما، موظف احد الـشبان      22جئت الى هنا كي ارى كيف تسير األمور على أرض الواقع يقول الدجي تور               
فلسطيني قاسية جـدا فـي      والدجي يعتبر ان حياة ال    . الزائرين للمخيم والذي كان يساعد صاحب فرن في عمله        

مخيمات لبنان، ويرى ان على الدولة اللبنانية ان تبذل المزيد من المجهود وان تسمح لهـم بالعمـل والطبابـة                    
 عاما، طالب معلوماتية ان هدف زيارته هو التعرف الـى الحيـاة الحقيقيـة    24ويؤكد سويوغو االذا  . والتعليم

الحياة بين المخيم وخارجه كما اعترف بالنظرة الخاطئـة التـي           للفلسطينيين، وقد صدمه االختالف في مستوى       
كريستوف نتاكابانيورا اكد انـه لـم       . كان يملكها عن وضع الفلسطينيين محمال االعالم والسياسة مسؤولية ذلك         

يكن يعلم بوجود مخيمات لالجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا واالردن حتى سمع بتنظيم هذه الزيارة، فقـرر     
ورغم المأساة التي يعيشها هذا الشعب فقد فاجأه االسـتقبال          . يخوض التجربة ويتعرف اكثر الى الفلسطينيين     ان  

 سنة، طالبة مسرح فقد هالتها الحياة الصعبة للفلسطينيين         22اما زميلته ليلى براكني     . والحفاوة اللذان لقيهما منه   
لطبابة والتعليم وهذه حقوق اساسية يفتقدها االنسان في        في لبنان، ففي فرنسا هناك فقر، لكن الجميع يتمتع بحق ا          

وما فاجأ ليلى أكثر كان االبتسامة واألمل اللذان ال يختفيان عن وجوه الفلسطينيين وكفاحهم المستمر               . المخيمات
ويعتبر رئيس الوفد يزيـد جبـارة ان هـدف          . من اجل الحصول على حقوقهم المشروعة والعودة الى الوطن        

وكشف اللسفير عن مـشروع     . ان ينقل الشبان رؤيتهم وتجربتهم ومشاهداتهم الصدقائهم ومحيطهم       الزيارة هو   
لتحضير فيلم يصور حياة هؤالء الناس ولكتاب من توقيع اعضاء الوفد ترافقه صور ورسومات تحت عنـوان                 

"lesclefsdechatila "            وطنه ومخيم شاتيال   مفاتيح شاتيال على اعتبار ان المفتاح هو رمز عودة الفلسطيني الى
أما رئيس لجنة التوأمة في المخيم محمود كلّم فيرى ان هدف التوأمة هو اقامـة               . هو رمز المقاومة الفلسطينية   

يحـز  : ويختم كالمه قائال  . عالقة تضامنية مع األوروبيين للتوعية على القضية الفلسطينيين في جميع المحافل          
  .ا للتضامن معنا ومعظم الدول العربية تغلق حدودها في وجوهنافي نفسي ان يأتي الفرنسيون من آخر الدني

  3/8/2005السفير 
  

  اصابات واعتقاالت في الناصرة 
اعتقلت شرطة الناصرة، قبل ظهر اليوم، مواطنين عربيين من المطالبين بمخصصات ضـمان الـدخل، فيمـا                 

تب التسجيل الذي افتتحته الـشركة      اصيب مواطنان آخران بجراح، اثناء المواجهات التي وقعت على مدخل مك          
وافاد وهبة بدارنة مدير جمعية     .التي تتولى تنفيذ ما يسمى خطة فيسكونسين في حي بير ابو الجيش في الناصرة             

 ان حالة التوتر تصاعدت منذ ساعات الصباح بسبب حالة          48صوت العامل النقابية، في حديث مع موقع عرب         
يث اضطر مئات المواطنين العرب ولليوم الثاني على التوالي، للحـضور           االزدحام واالكتظاظ امام المكتب، ح    

واثناء ذلك اصيبت أربع نساء بحـاالت اغمـاء      . الى المكتب للتسجيل خشية فقدانهم لمخصصات ضمان الدخل       
فعمت حالة من الغضب والتوتر بين المواطنين خاصة في ضوء تجاهل موظفي الشركة لحاالت االغماء وقيام                

وحاول المواطنون اقتحام مكاتب الـشركة فاسـتدعيت        .تم المواطنين ومد األصابع الوسطى نحوهم     بعضهم بش 
وتتواصل حالة غليان شديدة، حتى كتابة هذه       . قوات من الشرطة هاجمت المواطنين ومنعتهم من دخول المبنى        

  .السطور، امام مكتب بير ابو الجيش
  2/8/2005 48عرب 

  
  شعبان صفير استقبل عائلة الفلسطيني 

استقبل البطريرك بطرس صفير امس في الديمان وفدا من المنظمة الفلسطينية لحقوق االنـسان ضـم                : الديمان
محمد سليمان وبسام ابو غزالة وحسين زيد،  يرافقهم شقيق السجين الفلـسطيني يوسـف شـعبان  ووالدتـه                    
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. يال ديبلوماسي اردني في بيـروت     دين بالتورط في اغت   أويمضي شعبان عقوبة بالسجن المؤبد بعدما       . محفوظة
واوضح سليمان ان الوفد عرض للبطريرك المعاناة والظلم اللذين يتعرض لهما يوسف شعبان بعدما ثبتت فـي                 

انه ظلم يستمر ويتمادى في ظل عدم       : واضاف. االردن هوية الذين قتلوا الديبلوماسي االردني عمران المعايطة       
وهذا انتهاك فاضح لحقوق االنسان نـددت       . سجين البريء يوسف شعبان   وجود مسوغ قانوني العادة محاكمة ال     

لقد لمسنا لدى البطريرك تفهمـا وتحسـسا لهـذا          . به كل المرجعيات الوطنية والدولية، الروحية منها والزمنية       
 وسوف نتابع االتصاالت توصال الى حل لهذه المعضلة التي تنتهك كرامة احد االبرياء            . الوضع االنساني الشاذ  

. اما والدة السجين شعبان فناشدت المسؤولين ايجاد حل لمشكلة ولـدها االنـسانية            . المظلومين وحريته وحقوقه  
ما جرى مع ابني يوسف فهو حكم بني على اساس تحقيقات حصلت تحت ضـغط التعـذيب النفـسي                   : وقالت

  . ي القضيةوهذا التعذيب لم يطلع عليه القضاة الذين حكموا ف. والجسدي في مركز البوريفاج
   3/8/2005النهار اللبنانية 

  
  مؤسسات القدس تبحث آليات مواجهة مخططات االحتالل 

بحثت مؤسسات القدس األهلية، والنقابية، والحقوقية، والوطنية، امس، اآلليات والـسبل الممكنـة             : وفا،  القدس
ـ .إلفشال مخططات سلطات االحتالل ومؤسساتها المختلفة في مدينـة القـدس           ت المؤسـسات فـي     واستعرض

اجتماعها، الذي عقدته في مقر جمعية برج اللقلق في منطقة باب الساهرة داخل القدس القديمة، ما تسعى إليـه                   
سلطات االحتالل من خلخلة التوازن الديمغرافي والسكاني، وتغيير المعالم التاريخية واألثرية والحضارية داخل             

قوم بذلك من خالل النشاط االستعماري المكثف، واالستيالء على         وأوضحت أن سلطات االحتالل ت    .البلدة القديمة 
العقارات اإلسالمية والمسيحية، واإلعالن عن مصادقة بلدية االحتالل على بناء حي استيطاني وكنيس يهـودي               

وحضر االجتمـاع هنـد خـوري،       .في باب الساهرة، وغيرها من مشاريع لتهويد المدينة المقدسة بشكل نهائي          
 القدس، واألرشمندريت عطا اهللا حنا، وعدد من ممثلي المؤسسات األهلية، وممثلـي المؤسـسات               وزيرة ملف 

  .الوطنية وغير الحكومية
  3/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  وثيقة تحرم اللجوء للعنف وتعتبر االقتتال الداخلي خطاً أحمر

ثيقة تحرم اللجـوء للعنـف،      خرج مشاركون في مؤتمر شعبي عقد في مدينة غزة، أمس، بو           :كتب حسن جبر  
واتفق المشاركون في المؤتمر الشعبي، الذي دعـت اليـه          .وتعتبر االقتتال الداخلي خطاً أحمر ال يجوز تجاوزه       

الجبهتان الشعبية والديمقراطية، من أجل حماية الوحدة الوطنية، ورفض االقتتال، وتنفيذ اعالن القاهرة، علـى               
نهج ووسيلة لحل الخالفات الداخلية، واعتماد ميثاق شرف ينظم العالقة بين           أهمية اعتماد الحوار الديمقراطي كم    

وأجمع المشاركون، الذين   .السلطة والقوى الوطنية واإلسالمية، بما يضمن منع االقتتال، وصون الدم الفلسطيني          
ن القـاهرة،   مثلو قطاعات شعبية وجماهيرية متعددة، على ضرورة أن تلتزم جميع الفصائل بالتهدئة وفقاً إلعال             

مع التمسك بحق الشعب في المقاومة والدفاع عن النفس وفق أشكال وآليات يتم االتفاق عليهـا وطنيـاً، وبمـا                    
  .يحافظ على المصالح الوطنية

  3/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  المجموعة االخيرة من الدفعة الرابعة والمراجعة األسبوع المقبل
 اسما مـن  747المجموعة الرابعة واالخيرة من الدفعة الرابعة التي تتضمن      أعلنت هيئة التعويضات الفلسطينية     

واكدت الهيئة على ضرورة وجود الهوية المدنية وجواز السفر او          .اصحاب المطالبات التي تندرج تحت الفئة ج      
وتوكيل عدلي صادر من صاحب المطالبة على ان تكون الوكالة صادرة من صاحب العالقة مباشـرة                , الوثيقة
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 وما بعده وفي هذه الحالة يقدم الوكيل صورة من الوكالـة ومـن              2004الى الوكيل في تاريخ االول من يناير        
وحجة حصر االرث وتوكيل الورثة لمن له حق القبض وبطاقة الحساب البنكـي لـصاحب               , بطاقته الشخصية 

  .المطالبة ان وجدت
 1/8/2005السياسة الكويتية 

  
  م حفل الزفاف الجماعي الخامسالجمعية اإلسالمية برفح تنظّ

نظّمت الجمعية اإلسالمية برفح، أمس، حفل الزفاف الجماعي الخامس، وذلك في ملعب بلديـة               : خاص –رفح  
 ألفـاً مـن سـكان       20رفح بحضور مجلس إدارة الجمعية والعرسان المشاركين وأهليهم ومـشاركة حـوالي             

 من أبناء المحافظة بآيات من الـذكر الحكـيم وتالهـا             عريساً 112وقد بدأ الحفل والذي يشارك فيه       .المحافظة
وقد تحـدث    وصلة من النشيد اإلسالمي لفرقة الحدود وفرقة فوارس الياسين، تالها كلمة األستاذ نصر فحجان             

فيها عن بداية فكرة حفالت الزفاف الجماعية وكيف نظّمت الجمعية أول حفل من نوعه فـي فلـسطين عـام                    
ثم ألقى الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتلـة            . ياسين بحضور الشيخ أحمد  1996
، كلمةً عبر الهاتف حيا فيها العرسان وشكر فيها الجمعية اإلسالمية على تنظيم هذه الحفالت اإلسالمية                48عام  

يث صـعد المنـصة     التي تأتي بديالً عن حفالت الفن الرخيص الماجن، ثم كان الموعد مع مفاجأة المهرجان ح              
األستاذ سعيد صيام ليلقي كلمته الحماسية والتي ألهبت مشاعر المواطنين حيث أكّد فيها على مواصلة حمـاس                 
لبرنامج المقاومة المتوازي مع تقديم الخدمات ألبناء شعبها، مضيفاً أن حماس ستظّل هي صمام األمان للشعب                

  .لعليا للشعب الفلسطينيالفلسطيني وأنها لن تقف يوماً في وجه المصلحة ا
  3/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   بحقّ الجماعة القاديانيةالفتوىعلماء نابلس يؤيدون 

أيد ثلة من علماء وفقهاء مدينة نابلس، الشيخ أحمد شوباش مفتي المدينة فيما صدر عنه مـن                  : خاص –نابلس  
 منددين بالحملة الظالمة الباطلة علـى المفتـي         2852قم  فتوى بحق جماعة القاديانية األحمدية، التي تحمل الر       

وموصين بعقد مجلس الفتوى األعلى الفلسطيني في أسرع وقٍت ممكن لبحث خطورة األمر وإصـدار فتـوى                 
وأوصـى المجتمعـون    .شرعية شاملة بهذا الخصوص وتعميمها على الجمهور والقضاء واألجهزة األمنية كافة          

البيتاوي، ، والدكتور ناصر الشاعر والشيخ عزام العكر، في اجتماعهم الذي عقدوه            أيضاً بمن فيهم الشيخ حامد      
أمس في مديرية أوقاف نابلس ، بمنع من هم أتباع القاديانية األحمدية من الخطابة واإلمامـة والتـدريس فـي                    

ى أن هناك مجموعة    كما حذّروا المواطنين من الوقوع في شباك هذه الفئة الضالة المضلّة، مشيرين إل            . المساجد
  .فتاوى سابقة حكمت بنفس الحكم

  3/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اطفال فلسطين سيغيرون الواقع : وزيرة التنمية الكندية
بحث عدد من مجالس بلديات األطفال في الضفة أمس، في أحد فنادق مدينة نابلس، إمكانية تبادل                - وفا -نابلس  

يذكر أن مجالس بلديات األطفال في الضفة، ممول مـن الوكالـة            .عمة لهذه المجالس  الخبرات بين الجهات الدا   
وحضر اللقاء، الذي جمع مجالس بلديات األطفال في كل مـن نـابلس، وطوبـاس، وجنـين،                 .CIDAالكندية  

 وأريحا، أيلين كارول وزيرة التنمية الكندية، والدكتور غسان الخطيب ومحافظ نابلس محمود العالول، ونائـب              
واعتبرت باتشريشا داولينغ القائمة بأعمال يونيـسف، أن اجتمـاع مجـالس            .رئيس لجنة بلدية نابلس واألطفال    

مشيرة إلى أن اليونيسف    .بلديات األطفال اليوم هام جداً، معربة عن اعتزازها بتواجدها في األراضي الفلسطينية           
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ال، ومن المقرر أن تعمل اليونيسف على إنشاء         مجالس بلدية لألطف   8قامت وبتمويل من الوكالة الكندية بإنشاء       
  . الف فتى وفتاة600 مدن صديقة للطفل في نهاية هذا العام، مما يخدم أكثر من 10

  3/8/2005الحياة الجديدة 
  

  عقوبات جماعية ضد األسرى في سجني شطة وجلبوع
 بأن أوضاع األسرى والمعتقلين     أفاد محاميا مؤسسة مانديال، راتب محيسن ونزيه أبو التين،         : خاص –رام اهللا   

وأوضح المحاميان خالل زيارٍة نظّمتها مؤسسة مانـديال لـسجني شـطة            .في سجني شطة وجلبوع سيئة للغاية     
وجلبوع في الحادي والثالثين من تموز الماضي، لالطّالع على أوضاع األسرى والمعتقلين المعيشية والصحية،              

رة السجن وأنها تزداد سوءاً يوماً بعد آخر، نظراً لقيـام األخيـرة باتخـاذ    أن العالقة متوترة بين المعتقلين وإدا    
إجراءات عقابية واستفزازية بحق األسرى كفرض عقوبات جماعية عليهم ألتفـه األسـباب، وكـذلك فـرض            

ـ                  ى الغرامات المالية، وحرمانهم من تلقّي زيارات منتظمة من ِقبل ذويهم، ومن تلقّي الرسائل أيضاً، إضـافةً إل
وأكّد المحاميان أن سلطات سجني جلبوع وشطة ما زالتا مستمرتين في           .زجهم في زنازين انفرادية لمدة أسبوع     

سياسة التفتيش العاري المهين والمذل للكرامة اإلنسانية، سواء أثناء نقل المعتقلين من وإلى المحاكم العـسكرية                
 إلى سياسة تفتيش الغرف يومياً وبطريقة استفزازية، ومـا          أو أثناء زيارة ذويهم أو أثناء زيارة األقسام، إضافةً        

وأشار األسرى إلى أن الغرف في سجني جلبـوع وشـطة مكتظـة،    .يرافقها من عبٍث بجميع حاجيات األسرى   
بحيث يضطر عدد منهم إلى النوم على األرض، باإلضافة إلى عدم صحية الغرف نظراً النعدام التهوية ودخول                 

  .أشعة الشمس إليها
  3/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  إلنقاذ حياة أسير فلسطينيمناشدة 

 ناشد نادي األسير الفلسطيني المؤسسات الحقوقية واإلنسانية ومنظمة الصليب األحمر           :المركز الصحافي الدولي  
ـ           38األسير مكافح موسى أبو رومي       التدخّل إلنقاذ حياة   ي سـجن    عاماً من سكان مدينـة الخليـل المعتقـل ف

، يعاني من إصابته من جلطة دماغية وارتفاٍع في الكولسترول، وظهـور            2003المسكوبية  منذ شهر حزيران      
وأضاف أن األسير أبو رومي لم يتلقَّ أي عالٍج وهو بحاجٍة ماسة لنقله              .فطريات في أماكن حساسة من جسمه     

ئة في السجن الصهيوني تزيد من معاناته وتُفاِقم        إلى المستشفى لتلقّي العالج، خاصةً وأن ظروف االعتقال السي        
  . وضعه الصحي

 2/8/2005الصحافي الدولي 
  

   تهدد باإلنتحار الجماعي معارضي فك اإلرتباط من مجموعة
 ليلة أمس   أفادت مصادر إسرائيلية نقالً عن مجلس المستوطنات أن المئات من معارضي فك اإلرتباط قد تسللوا              

، وتم إستيعابهم في داخل البيوت، وليس في المعسكرات التي أقامها المـستوطنون          إلى مستوطنات غوش قطيف   
 شخصاً من ناشطي اليمين لم يتمكنوا من التسلل واعتقلوا          30كما جاء أنه تم إعتقال       .والتي تشهد إكتظاظاً فيها   

بل تعهد بعدم تكرار     منهم صباح اليوم بشروط تحدد تنقلهم مقا       24في طريقهم إلى القطاع، إال أنه أطلق سراح         
  .المحاولة ثانية، في حين حول الستة اآلخرون للتحقيق معهم بعد أن رفضوا الكشف عن هويتهم

 عاماً ، من عدة مستوطنات في غوش قطيف قـد هـددت             21-16كما جاء أن مجموعة من الشباب في جيل         
 .لبحر واإلنتحار بشكل جمـاعي    وجاء أنهم ينوون، بحسب مخططهم، الخروج إلى ا        .باإلنتحار في يوم اإلخالء   

وقد أكد هذه المعلومات ضابط األمن في نافيه دكاليم، عامي شاكيد، وقال بأن المخطط في منتهى الجدية، وأنه                  
  !سيعمل على منع ذلك حتى لو أضطر إلى إطالق النار على أرجلهم
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  3/8/2005 48عرب 
  

  واد آخرن في والمجتمع اإلسرائيلي في واد والسياسي: خطة االنفصال
قال سبعون في المئة من االسرائيليين أنهم ال يعرفون اين تقع غوش قطيف، بينمـا               :  خاص ،كتب خليل العسلي  

هذا ما خلص اليه استطالع للرأي أجرته       .. عن اعتقادهم ان غوش قطيف تقع بين غزة وعسقالن        % 30اعرب  
 االنفصال واثارت نتائجة عاصفة من ردود        القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي بمناسبة قرب تطبيق خطة        

الفعل الواسعة في المجتمع االسرائيلي وبين السياسيين الذين قالوا ان هذه النتائج تشير بشكل قاطع ان المجمتع                 
في واد والسياسيين في واد آخر، وان السياسيين فشلوا في مهمتهم كمبعوثين باسم الشعب الذي انهكه نتنيـاهو                  

تقلص حجم الدعم الحكومي للعائالت الفقيرة والمتوسطة، مما ساهم بصورة كبيرة فـي اتـساع               بموازناته التي   
وجـاء اسـتطالع     .الهوة االجتماعية بين الطقبات الغنية جدا والفقيرة جدا وما بينهما من طبقة آخذة بـالتقلص              

فبعد ان  .. تطبيق العملي الرأي في الوقت الذي دخلت فيه مرحلة تطبيق االنفصال واخالء المستوطنات مرحلة ال            
بدأت العائالت بالرحيل بهدوء ووسط صراخات االعتراض على مستوى الخدمات التي جاءت دون المـستوى               
الذي توقعه المستوطنون، اال ان الرحيل يسيرعلى قدم وساق أذهل حجمه زعماء المستوطنين وقـادة اليمـين                 

كنه الى مستوطنة نفية دكاليم في محاولة القناع البقية         المتطرفين ومن بينهم هاندل الذي اضطر الى نقل مكان س         
 الى طلب المساعدة من النشطاء االكثر تطرفا بالقدوم الـى            انه القدوة، ولكن ال حياة لمن تنادي، مما اضطره        

امـام عدسـات    ) وهـذا هـو المهـم     (غزة لمقاومة االخالء او على االقل للقيام بزوبعة في فنجـان، ولكـن              
هذه التحركات انتبه اليهـا قـادة الـشرطة          ..سائل االعالم الالعب االهم في عملية االنفصال      و..!! الكاميرات
 والذين اصدورا اوامرهم الواضحة الى القادة الميدانيين انه يجب ابعاد الصحفيين عن المكان المنـوي             والجيش

لتلفزيون، يراها الشعب   اخالؤه حتى ال تتصاعد حدة التوتر، وحتى ال تظهر صورة غير متوقعة على شاشات ا              
كما ان قيادة الجـيش بعثـت        ..االسرائيلي الذي سيكون كمن يشاهد فيلما سينمائيا كل مساء في الساعة الثامنة           

بوثائق طلبت فيها من جميع وسائل االعالم والصحفيين االجانب التوقيع عليها اذا ما رغبـوا بتغطيـة عمليـة           
 يخرج الطاقم الصحفي من غزة حتى الخامس عشر مـن الـشهر             االنسحاب، ومن بين تلك االوراق تعهد بان      

الحالي، وكل من يخالف ذلك االمر قد يتعرض للعقوبة، وقد تغلق اسرائيل مكتب الوسيلة االعالمية التي يعمل                 
وفي المقابل، فان اسرائيل ولخشيتها ولعلمها باهمية استخدام وسائل االعالم لمصحلتها فانها سـتقدم كـل                 .بها

 ممكنة في وقتها الفعلي، اضافة الى انها ستنظم جوالت ميدانية الى داخل المستوطنات ليكون الصحفي                معلومة
بـل ان الجـيش سـمح لطـواقم         .. في الموقع، وخاصة اولئك الذين يرغبون بان يكونوا على الهواء مباشرة          

ما يسمح بنقل كل تحرك او      ب تلفزيونية وصحفيين بالعيش مع الوحدات العسكرية التي ستوكل لها مهلة االخالء          
 تنفس الجنود الى العالم، مما يضفي طابعا انسانيا للجنود خاصـة وان جميـع وسـائل                  اشارة، او تعبير حتى   

حول قانونية االخالء وتأثيره عليهم، مما يـساهم         االعالم تنقل بصورة مكثفة الحوارات التي تدور بين الجنود        
 .رائيلي الذي يتأثر بما يقدم له من طبق جاهز على شاشة التلفزيـون            بصورة كبيرة في بلورة الرأي العام االس      

في هذه االثناء، هناك من بدأ االحتفال بخطة االنفصال، وبدأ المئات من اصحاب القلوب القوية بجني ارباح لم                  
 الماليـة،   يحلموا بها عندما ارتفعت الثالثاء البورصة االسرائيلية الى ارقام لم تصلها منذ تأسيس سوق االوراق              

، بينما وصل مقياس االوراق المالية العادي معوف الى اكثـر           %2.8حيث وصل مقياس تل ابيب مئة الى اكثر         
 بانـه جـاء بعـد ان اتـضح      وعلل المحللون هذا االرتفاع غير المتوقع  .. مما يعني ارباحا خيالية   % 3.1من  

دون للقيام بمهمامهم لضمان األمن والهـدوء       للمستثمرين ان خطة االنفصال تسير بهدوء وان الفلسطينيين يستع        
في القطاع اثناء االنسحاب، يرافق هذا الهدوء ضخ مزيد من االموال في سوق االوراق الماليـة االسـرائيلي،                  

  .. في االيام القادمة حتى يوم االنسحاب وتوقع المحللون ان يستمر االرتفاع
  2/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
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  لمتطرفين االسرائيليين ينوون دخول غزة لمنع تنفيذ فك االرتباط  مئات ا
 تظاهر اآلالف من االسرائيليين المتطرفين مـساء الثالثـاء ضـد            :سديروت 3/8/2005الغد االردنية   نشرت  

االنسحاب بينما انتشرت قوات الشرطة بأعداد كبيرة لمنع اي محاولـة للـسير عبـر الحـدود القريبـة الـى                   
وكتب على الفتة كل االرض ارضنا وسط الحشد المكون بالكامل مـن             .اليهودية المقرر اخالؤها  المستوطنات  

وقال زعيم المستوطنين زفيكي بار هاي مشيرا الى مجمع المـستوطنات            .يهود متدينين يرتدون اللون البرتقالي    
وقـال   .ليس بالعنف وسنفعل ذلك بتصميم لكن      ...في غزة مساء االربعاء سنستأنف المسيرة الى جوش قطيف        

 الف شرطي وجندي تقف في مكانها العتراض اية محاولة لدخول           15مسؤولو االمن ان قوة عازلة مكونة من        
وقال ادي مينتز زعيم     .قال قائد الشرطة المحلي ايفي مور للصحافيين لن نسمح لهم بدخول جوش قطيف             .غزة

  )زرويتر.(مجلس ييشع اننا نقاتل من اجل روح الشعب اليهودي
غضب المتظـاهرين     وصول عيزرا الى سديروت مساء الثالثاء اثار       أن 3/8/2005 48عرب  وأضاف موقع     

وتمكـن   .الذين احاط المئات منهم بالوزير واخذوا يرددون هتافات ضده واخرى متددة بالحكومة االسـرائيلية             
حراس الوزير الشخصيين وقوات الشرطة بصعوبة من اخراجه من بين المتظاهرين بعد ان شكلوا طوقا حوله                
وقادوه الى غرفة القيادة االمامية التي اقامتها الشرطة في سديروت لمواجهة تظاهرة معارضي فك االرتباط في                

د الخطة في مدينة سديروت مساء أمس       وافتتح عشرات االلوف من معارضي فك االرتباط تظاهرة ض         .المكان
بتأخير ساعتين تقريبا بسبب قلة عدد المشاركين الذين حضروا الى مكان المظاهرة في الساعات االولـى مـن                  

واتهم قادة المستوطنين الشرطة االسرائيلية بعرقلة وصول الحافالت الى سديروت الفـشال التظـاهرة               .المساء
لكن سرعان   .ائيلية ان تأخير وصول الحافالت سببه االختناقات المرورية       فيما اكدت مصادر في الشرطة االسر     

ما وصلت الحافالت التي اقلت المتظاهرين الذين تضاربت المصادر االسرائيلية فيما يتعلق بعددهم وتراوحـت               
ف مـن   واعلنت الشرطة االسرائيلية انها ستخلي عند الساعة التاسعة والنـص          . الفا 40 الفا و  15التقديرات بين   

ويـدعي الجـيش     . المتظاهرين من سديروت وسترافقهم الى تجمع معارضي الخطة في اوفكيم          األربعاءمساء  
االسرائيلي انه حقق من خالل االتفاق مع المستوطنين ما سعى اليه وهو ابعادهم عن مرمى صواريخ القـسام                  

افة الفاصلة بين قطاع غـزة واوفكـيم ال         الفلسطينية فيما يعتبر هندل هذا التسويغ مثيرا للسخرية قائال ان المس          
  . تختلف عن المسافة بين قطاع غزة وسديروت

  
  الحكومة االسرائيلية تصوت االحد على االخالء االول لمستعمرات غزة  

قرر شارون ان تجري حكومة اسرائيل التصويت االول على االخالء في اطـار             :  جمال جمال  ،القدس المحتلة 
وحسب قرار الحكومة فان فك االرتباط ينفذ على أربع مراحل، كل واحـدة        . يوم االحد فك االرتباط في جلستها     

ويدور الحديث عن حل وسط بلورته في حينه الوزيرة لفنـي،           . منها تحتاج الى مصادقة منفصلة من الحكومة      
االحـد  ورجحت مصادر اسرائيلية أن يكون التصويت يـوم         . وسمحت لكبار وزراء الليكود بتأييد فك االرتباط      

  .  نتساريم، كفار دروم وموراغ،للمصادقة على اخالء المستوطنات الثالث المنعزلة في غزة
  3/8/2005 الدستور 

 
     بدء جمع أسلحة المستوطنين واحتجاجات جديدة ضد االنسحاب  

جمـع     دأوا في أفادت معاريف بأن المسئولين االسرائيليين ب     :  وكاالت  عبد الرزاق أبوجزر،      ، المحتلة   االراضي
قطعة سالح    50 بدأت عملية جمع االسلحة من المستوطنين االثنين حيث جرى جمع           فقد   . غزة    أسلحة مستوطني 

  وتهدف هذه العملية إلى جمع جميع االسلحة من المستوطنات فـي            . وجيلون  16 -من بينها بنادق من نوعية إم     
   .  أعضاء الفرق االمنية المحليةأمن المستوطنات و   غزة باستثناء أسلحة منسقي 
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  3/8/2005األيام البحرينية 
  

  الفصائل الفلسطينية ستنقل نشاطها الى الضفة: موفاز
قال موفاز اليوم انه بعد تنفيذ خطة فك االرتباط ستنقل الفصائل الفلسطينية المسلحة معظم نشاطها الى الـضفة                  

قوله انه في مقابل التصعيد في الضفة فان تقديرات الجهات          ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن موفاز        .الغربية
االمنية االسرائيلية تشير الى ان تحسنا سيطرأ على الوضع االمني في غزة بعد انسحاب الجـيش االسـرائيلي                  

وقال موفاز اليوم انه على ضوء التقديرات حيال تصعيد متوقع في الضفة سيترتب علينا توفير الحمايـة                  .منه
واضاف ان على الجيش االسرائيلي منع أي امكانية لتنفيـذ           . في الضفة الغربية كما هو الحال اليوم       للمواطنين

وجدد موفاز تهديده للفلسطينيين بانه في حال اطلق مسلحون فلسطينيون النار            .هجمات فلسطينية داخل اسرائيل   
فك االرتباط فان اسرائيل تعرف كيـف       وقذائف الهاون باتجاه المستوطنات والقوات االسرائيلية في اثناء تنفيذ          

  .سترد
  2/8/2005 48عرب 

  
  إسرائيل تصر على السيطرة على معابر قطاع غزة 

أفادت مصادر إسرائيلية أن شارون، سيناقش اليوم مسألة المراقبة اإلسرائيلية على المعبر الحـدودي               :ألفت حداد 
وسيقدم القرار، يوم اإلثنين المقبـل      . فيالديلفيبين غزة ومصر بعد تنفيذ اإلنسحاب من القطاع وإخالء محور           

وبحسب المصادر ذاتها فإن اإلدارة األمريكية تريـد   .للمصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري السياسي األمني   
أن تتنازل إسرائيل عن السيطرة على معبر رفح، وأن رايس قالت أنه يجب عدم عزل غزة عن العالم بعد فك                    

رح مصدر سياسي، أمس، أن قرار شارون سيكون نابعاً من رغبة إسرائيل فـي رفـع                في حين ص  . اإلرتباط
ومن جهته فإن بيرس، يقترح أن يكون المعبر القائم في رفح للمسافرين فقط ويخـضع                .مسؤوليتها عن القطاع  

المراقبـة  للمراقبة الدولية من قبل مراقبين أوروبيين، في حين سينقل معبر البضائع إلى نيتسانا حيث ستستمر                
وتشير المصادر هنا إلى أن قبول إقتراح بيرس يعني أن إسرائيل تستطيع أن تدعي أنهـا أنهـت                  . اإلسرائيلية

أما موفاز، فقد قال أنه من السابق ألوانه التنازل عن المراقبـة اإلسـرائيلية لمـداخل القطـاع                   .إحتالل غزة 
ع األسلحة من غزة، وأن تتم العملية بشكل تدريجي         إلعتبارات أمنية، ويعتقد أنه على إسرائيل أن تصر على نز         

كما يقترح نقل المعبر الحدودي القائم في رفح إلى معبر آخر في كيرم شالوم حيث تلتقي حدود                  .وعلى مراحل 
غزة مع مصر ومع إسرائيل، ويتم وضع مراقبي حدود وجمارك إسرائيليين، على أن يـصبح المعبـر نقطـة                   

كما يقترح أيضاً وضع مراقبين دوليين في الميناء البحـري عنـد             .فلسطينيلمطار ا مراقبة أمنية بعد تشغيل ال    
أمـا   .إقامته والبدء بتشغيله، وإن كانت األجهزة األمنية تشير إلى مخاوفها من سابقة المراقبة األجنبية للحـدود               

 نيتسانا  ،اح بيرس رفح  رئيس المجلس لألمن القومي، فهو يؤيد نقل المعبر إلى كيرم شالوم، ويقترح دراسة إقتر             
  .كبديل

  3/8/2005 48عرب 
  

  شعارات جديدة للمستوطنين تحرض على اغتيال شارون 
فقد  .تزداد تهديدات المستوطنين اليهود باغتيال شارون، كلما اقترب موعد تنفيذ خطة االنسحاب           : القدس المحتلة 

ة ضد شارون، على أطراف شارع جيهـا        قام مستوطنون الليلة الماضية، بكتابة عبارات تحريضية شديدة ونابي        
وبحسب اإلذاعة العبرية فإن إحدى العبارات قالت شارون هتلر، وشـارون            .الرئيسي، في مدينة القدس المحتلة    

وهي تعتقد أن من    . وقد باشرت الشرطة التحقيق في هذا التحريض، دون أن تعتقل أحدا          . قاتل مجنون، وغيرها  
  .اليمين اإلسرائيلي المتطرف، المعارضين لخطة االنفصال، أحادية الجانبيقف وراء هذا التحريض هم أنصار 
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  2/8/2005قدس برس 
  

  مصفحة لـ الشين بيت شارون يتنقل بسيارة
افادت يديعوت احرونوت ان شارون بدأ في الفترة االخيرة التنقـل بواسـطة              : القبس والوكاالت  ،القدس، غزة 

وذكرت الصحيفة ان شارون قال في الماضي انه يفـضل           . بيت سيارة ليموزين مرسيدس مصفحة تابعة للشين     
عدم استخدام هذه السيارة المضادة للرصاص والمتفجرات والمصنعة في المانيا لكنه لـم يـشأ التـدخل فـي                   

ويحذر مسؤولو الشين بيت باستمرار من مخاطر هجـوم يرتكـب ضـد              .االعتبارات االمنية المتخذة لحمايته   
  .رفين معارضين لحظة فك االرتباطشارون من قبل يهود متط

  3/8/2005القبس الكويتية 
  

  إقامة قاعدة إسرائيلية ضخمة بغرض تهويد القدس
في إطار الحملة المحمومة التي تستهدف مدينة القدس المحتلة، وعزلها عـن محيطهـا              : ب.  ق ،القدس المحتلة 

يلي إقامة قاعدة عسكرية ضـخمة لقـوات        ، أنهي جيش االحتالل اإلسرائ    ىالعربي، تنفيذاً لمخطط القدس الكبر    
والغاية من إقامة هذه القاعـدة العـسكرية         .االحتالل، وشق العديد من الطرق في محيط حاجز قلنديا العسكري         

فرض أمر واقع علي األرض في محيط الحاجز، حيث قامت قوات االحتالل بشق العديد من الطـرق، سـواء                   
كما قامـت اآلليـات   . فلسطينية، أو األخري الخاصة بجيش االحتاللالبديلة المخصصة لمرور حملة الهويات ال     

الثقيلة والجرافات بتسوية األرض، جنوب شرق الحاجز، تمهيداً لتعبيده، وإقامـة بعـض مواقـف الـسيارات                 
ويأتي ذلك بعد    .المخصصة للعاملين بالموقع العسكري اإلسرائيلي، وبعض طرق المشاة، بمحاذاة هذه المواقف          

ت االحتالل بنصب برج ضخم لالتصاالت، وتجهيز محيط الموقع العسكري بغرف للحراسة، باإلضافة             قيام قوا 
ورجح عدد من المـواطنين     . إلي مد شبكة للكهرباء والصرف الصحي في المكان، لخدمة الجنود اإلسرائيليين          

باعتباره مكانـا للحـصول     استناداً إلي اليافطات، أن قوات االحتالل ستستخدم الموقع العسكري المذكور أيضاً            
  .علي ما يسمي بتصاريح الحواجز

 3/8/2005القدس العربي  
  

  إسرائيل تستخدم طالباً عرباً حقل تجارب  
اعترفت أوساط طبية اسرائيلية بإجراء أطباء اسرائيليين فحوصاً تجريبية على طـالب             :نابلس أمين أبو وردة   

ة القضائية لوزارة الصحة وقف مديرة وحدة الوراثـة         عرب في خطوة تمثل نهجا عنصريا، وقررت المستشار       
في مستشفى نهاريا من جراء فحوص وراثية على طالب المدرسة الثانوية في يركا العربية، مؤكدة أن الوزارة                 

وقالت هآرتس إن المعهد الوراثي في المستشفى الحكومي لمنطقة الجليل الغربـي،            . ترى هذا العمل سيئاً للغاية    
وراثية من أجل تحديد األمراض الوراثية لمئات الصغار وعشرات الكبار في التجمعات العربية             أجرى فحوصاً   

في منطقتي الجليل والجوالن بشكل مناقض لقانون المعلومات الوراثية، وبأسلوب غير الئق ومن دون الحصول               
 فـي وزارة    وقد أقرت هذه االستنتاجات لجنة فحص خاصة أقيمت خصيصاً         .على ترخيص من وزارة الصحة    

الصحة لفحص الشكاوى حول عمل مديرة وحدة الوراثة الطبية في مستشفى نهاريا تسبورا زكـاي، وأثـارت                 
اللجنة شبهات عدة حول عمل الطبيبة زكاي، وسألت ما إذا كانت هذه الفحوص بهذا الكم التي اجريـت بـين                    

  .العرب أجريت ألهداف اقتصادية
  3/8/2005الخليج اإلماراتية 
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   تلغي برنامج التعددية الثقافية لتضمنه مقاال لبشارة ئيلإسرا
الغت وزارة المعارف االسرائيلية البرنامج الدراسي الذي اطلق عليه اسم التعددية الثقافية، الذي كان يفتـرض                

وكـان  . ان تشارك فيه خمس مدارس في القدس، ثالث منها يهودية علمانية وواحدة دينية ومدرسـة عربيـة                
يهودا ليون قد ابلغ هآرتس انه تمت المصادقة على         .طري على العلوم االنسانية في وزارة المعارف د       المفتش الق 

  .المنهاج الدراسي مضيفا انه ليس قلقا على مناقشة الطالب لمواضيع سياسية حارقة
 اثار تـضمنه    لكن تبين مما نشرته الصحف االسرائيلية اليوم االربعاء انه تم الغاء هذا البرنامج الدراسي بعدما              

بشارة بحسب يديعوت احرونوت، فيما قالت هآرتس ان الغاء برنامج التعددية الثقافيـة بـسبب               . لمقال للنائب د  
والغى رئيس السكرتارية التعليمية بيـدادوغيا       .بشارة والراحل بروفيسور ادوارد سعيد    .وجود نصوص باقالم د   

راسي على اثر النشر عن الموضـوع فـي هـآرتس     في وزارة المعارف بروفيسور يعقوب كاتس البرنامج الد       
االحد الماضي بادعاء وجود اعتبارات ادارية وان هذا البرنامج الدراسي لم تصادق عليه الجهات المؤهلة وذات                

كذلك لم يتم ابالغ صندوق     . الصالحية ولذلك سيتم الغاء البرنامج ولن يتم تدريسها في جهاز التعليم االسرائيلي           
  لكن هآرتس قالت اليوم انه بصورة       .ل البرنامج باي ايضاحات رسمية تدعو الى الغاء البرنامج        القدس الذي مو

غير رسمية، تم ابالغ صندوق القدس بان السبب الرئيسي الكامن وراء الغاء البرنامج هو ان قائمة المـصادر                  
سكرتارية البيداغوغيـة   بيبلوغرافيا تتضمن مقاالت الدوارد سعيد وعزمي بشارة، وهو ما اثار غضب رئيس ال            

من جانبه، عقّب بوفيسور يوسي يونا من جامعة بن غوريون الذي كان احـد               .ووزيرة المعارف ليمور ليفنات   
فهذا لم يكن برنامجا راديكاليـا      . المستشارين االكاديميين للبرنامج، على الغاء البرنامج قائال ان هذا قرار بائس          

ولفت الى ان االيديولوجيا اليمينيـة التـي         .عدد الثقافات امام الطالب   او سياسيا وانما محاولة لعرض موقف مت      
تسيطر على وزارة المعارف واالفكار الليبرالية الجديدة الكامنة في صلب تقرير دوفـرات ال تتركـان مجـاال                

) مقال بـشارة  (قرار بالقول ان التطرق الى مصدر واحد ووحيد         الوعقب صندوق القدس على      .للتعددية الثقافية 
  .في قائمة المراجع، الذي ال يعكس الصورة الواسعة لجوهر البرنامج هو تعامل غير جدي

  3/8/2005 48عرب 
  

   تقديم لوائح إتهام في تحويل أموال إلى مزرعة شارون ..النيابة
قدمت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية في شرطة إسرائيل إلى النيابة في المركـز ملـف                  

 ألف دوالر من شركة هخشرات هييشوف إلى مزرعة هشكميم التـي تملكهـا              325التحقيق بشأن تحويل مبلغ     
ي تهنيغف ال .ف.، لشراء شركة ش   1999مايو  /وجاء أنه قد تم تحويل األموال في حينه، في أيار          .عائلة شارون 

وتـشتبه الـشرطة    . لـصفقة  شهراً قررت هخشرات هييشوف عدم تنفيذ ا       42يملكها أبناء شارون، إال أنه بعد       
كما جاء أن المحامية أيتا نحمـان، مـن النيابـة            .بتجاوز قوانين عدة من بينها تلك أن تمنع أو تحدد التبرعات          

ستقرر فيما إذا كان هناك أدلة كافية لتقديم لوائح إتهام ضد شركة هخشرات هييشوف ونجل رئيس الحكومـة،                  
  .ونرجلعاد شا

  3/8/2005 48عرب 
  

   مليار دوالر60شف عن ميزانية انفاقها اسرائيل تك
 الذي يتضمن مساعي لتقييد االنفاق وفي       2006 عن مشروع ميزانية البالد لعام       نتنياهوكشفت  :  رويترز ،القدس

وارتفـع حجـم     .الوقت نفسه اتاحة مزيد من السيولة لتغطية النفقات المرتبطة باالنسحاب المزمع مـن غـزة              
وهو أقصي حد يتيحه القانون الذي يقصر زيـادة االنفـاق           )  مليار دوالر  60 ( مليار شيكل  272الميزانية الي   

.  مليار شـيكل   214وباستبعاد خدمة الدين يبلغ حجم االنفاق       . الحقيقي عن الميزانية السابقة علي واحد في المئة       
ن الناتج المحلي    مليار شيكل أي ما يعادل ثالثة في المئة م         20.7ويبلغ العجز الوارد في مشروع الميزانية نحو        
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وقال نتنيـاهو فـي      . المستوطنين مليار شيكل ترتبط بخطة شارون الجالء        2.2االجمالي ويتضمن نفقات تبلغ     
 في المئة تفترض عدم حدوث تغيرات       3.9مؤتمر صحافي ان الميزانية التي يقدر النمو االقتصادي فيها بنسبة           

 .ء الوضع االمني فسيتعين علي االرجح زيادة االنفاق       وأضاف أنه اذا سا   . في الوضع في منطقة الشرق االوسط     
وتهدف الميزانية لخفض االنفاق بمبلغ     . وسترفع الوزارة الميزانية الي مجلس الوزراء االسبوع المقبل القرارها        

  . مليار من بند الدفاع1.5 مليار شيكل العام المقبل منها 3.6
  3/8/2005البلد اللبنانية 

  
  ونية إلى الدول العربية ارتفاع الصادرات الصهي

يستدّل من معطيات صهيونية رسمية أن حجم الصادرات الصهيونية في مجالي البالستيك والمطـاط               :وكاالت
 . مليـون دوالر 13، إذ بلغ % 10ارتفع إلى الدول العربية خالل األشهر الستة األولى من العام الجاري بنسبة            

اعة في الدولة العبرية الثالثاء، إلى أن أغلب منتجـات البالسـتيك            وتشير معطيات، نشرها اتحاد أرباب الصن     
وذكرت أن المبيعات    .والمطاط المصدرة إلى الدول العربية، تستخدم في فروع الزراعة والري والبناء والطب           

 ، وبلغت % 11في مجالي البالستيك والمطاط ارتفعت، بشكٍل عام، خالل النصف األول من العام الحالي بنسبة               
، % 9وبحسب المعطيات فإن مبيعات منتجات البالستك والمطاط للسوق المحلية نمت بنسبة            .  مليار دوالر  1.8

 مليـون   920، وبلغـت    % 14 مليون دوالر، في حين أن صادرات هذا المجال ارتفعت بنـسبة             165وبلغت  
 منها فقـط تـصدر      % 1.5دوالر، نصف هذه الصادرات تجد طريقها إلى الدول األوروبية، في حين أن نسبة              

  .للدول العربية
  3/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  انشاء شركة فلسطين للتطوير االقتصادي 

وزير سالم فياض امس ان السلطة سجلت شركة فلسطين للتطوير االقتصادي بهـدف ادارة المنـاطق                الاعلن  
 الذاعة صوت فلسطين ان هذه الـشركة        وقال في حديث  . الزراعية التي ستنسحب منها اسرائيل في قطاع غزة       

المملوكة للسلطة ستأخذ على عاتقها ايضا استيعاب جميع العمـال الفلـسطينيين الـذين كـانوا يعملـون فـي        
كما ستتولى الشركة الجديـدة ادارة  . المستوطنات التي سيتم اخالؤها في قطاع غزة في منتصف الشهر الجاري     

واضاف ان الشركه ستكون تابعة لـصندوق االسـتثمار   . لطة من اسرائيلالدفيئات الزراعية التي ستستلمها الس 
  . الفلسطيني الذي يدير استثمارات السلطة الفلسطينية

  3/8/2005البلد اللبنانية 
  

  المخزون التمويني يدعو الى الطمأنينة : السلطة
راضي الفلسطينية يكفي   وزير مازن سنقرط امس ان المخزون التمويني في اال        ال اكد   -اف ب   -القدس المحتلة   

وقال سنقرط ان وزارته اجرت مسحا      .لحوالي شهر تحسبا الي طارىء يمكن ان يحدث خالل او بعد االنسحاب           
 34 الف طن تكفي لمدة      15ميدانيا للوضع التمويني تبين من خالله ان مخزون الدقيق الفعلي يصل الى حوالي              

سواق المحلية تشهد توفر معظم المواد االساسية واسـتقرارا      وتابع ان اال  . يوما، وهو مؤشر يدعو إلى الطمأنينة     
واضاف شكلنا غرفة عمليات للطوارىء بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعيـة           .في اسعار السلع والمنتجات   

واشار سـنقرط انـه تـم    .ووزارة العمل وكل الهيئات التي لها عالقة بموضوع توزيع المواد الغذائية االساسية     
 الف وجبة في العاشر من الشهر الحـالي         60 الف اسرة بالمواد االساسية وسنقوم بتوزيع نحو         130تزويد نحو   
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للمواقع والمناطق القريبة من المستوطنات مثل المواصي وشمال قطاع غزة تحسبا الي طـارىء وخـشية ان                 
  .الشهر الحالي17يغلق االسرائيليون عليهم اثناء االنسحاب المقرر في 

  3/8/2005 الدستور 
  

    االسهم الفلسطينية تحقق مكاسب ملموسة خالل تموز الماضي 
 حققت االسهم الفلسطينية خالل شهر تموز الماضي ارتفاعا ملموسا بالرغم من الظروف االمنية علـى                ،عمان

 17،73 جلسة تداول، وبلغ عدد االسـهم        21المستوى الداخلي واستمرار االعتداءات االسرائيلية، حيث تم عقد         
واغلـق مؤشـر    .  عقداً 8834 مليون دوالر نفذت من خـالل       91،73ن سهم بحجم تداول إجمالي مقداره       مليو

 نقطـة بارتفـاع     715،57القدس الذي يقيس اداء االسهم الفلسطينية في نهاية شهر تموز الماضي عند مستوى              
 شركة مـن    23سـهم  وتم تداول أ  .مقارنة مع إغالق الشهر السابق    % 6،85 نقطة أي ما نسبته      45،88مقداره  
) باديكو( شركة مدرجة ومتداولة اسهمها في السوق، وكانت كل من شركة فلسطين للتنمية واالستثمار               24أصل  

وشركة االتصاالت الفلسطينية وشركة بيرزيت لصناعة األدوية وشركة مطاحن القمح الذهبي والبنك اإلسالمي             
علماً بـأن   .حيث قيمة التداول خالل الفترة المذكورة     العربي أعلى خمس شـركات تم التداول على أسهمها من          

أعلى خمس شركات تم التداول على أسهمها من حيث عدد األسهم المتداولة كانت شـركة فلـسطين للتنميـة                   
واالستثمار، وشركة االتصاالت الفلسطينية، البنك اإلسالمي العربي، وشركة مطاحن القمح الذهبي، والـشركة             

  . الفلسطينية للكهرباء
  3/8/2005 الدستور 

  
   في المائة1ر4مؤشر القدس يرتفع بنسبة 

 في  1ر4سجل مؤشر القدس، اداة القياس في سوق فلسطين لالوراق المالية، امس، ارتفاعا بنسبة              : االيام-نابلس
وجرى تـداول  . نقطة في الجلسة السابقة726ر8 نقطة، من 736ر95 نقطة، ليغلق على  10ر15المائة، بمقدار   

 شـركات دون    4 شركات، في حين استقرت اسهم       6 منها ارتفاعا، وتراجعت اسهم      7 شركتة، سجل    16اسهم  
 في المائة، يليه سـهم بنـك        4ر87وتقدم االسهم الرابحة سهم شركة القدس للمستحضرات الطبية بنسبة          .تغيير

ـ    3ر91 في المائة، ثم شركة فلسطين لالستثمار الصناعي بنـسبة           4ر26القدس بنسبة    ة، وشـركة    فـي المائ
وبلغ عـدد   . في المائة  1ر55 في المائة، والشركة الفلسطينية للكهرباء بنسبة        1ر7االتصاالت الفلسطينية بنسبة    

 622 دينارا، ونفذت عمليـات التـداول عبـر    3670080 اسهم، قيمتها االجمالية     1347003االسهم المتداولة   
  .عقدا

  3/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  معية األميركية لفحوص الموادالجمع توقيع اتفاقية 
 صرح المهندس مازن ابو شريعة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ان المؤسـسة               -رام اهللا   

 وقد حصلت مؤسسة المواصفات من خـالل        ASTMقامت بتوقيع اتفاقية تفاهم وتعاون مع الجمعية االميركية         
حيث اصبح استخدامها كمرجعية في اعداد المواصفات الفلسطينية        هذه االتفاقية على جميع مواصفات الجمعية وب      

واعتمادها كمواصفات فلسطينية وبيعها باالضافة الى مشاركة المؤسسة في لجان اعداد المواصـفات وتعزيـز               
وأشار ابو شريعة الى ان توقيع هذه االتفاقية جاء ثمرة التصاالت ومشاورات            .التعاون في العديد من المجاالت    

ت لسنوات وان توقيع هذه االتفاقية من قبله ومن قبل السيد جيمس توماس رئيس الجمعية جـاء تنفيـذا                   استمر
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لتوجيهات مازن سنقرط الذي ابدى االهتمام الكبير بتلك االتفاقية مع جمعية عريقة في مجال المواصـفات لمـا      
  .تحققه من مكاسب لمؤسسة المواصفات

  3/8/2005األيام الفلسطينية 
  

   السبت القادممهرجان  تقيمألقصىمؤسسة ا
، يقام عصر يـوم الـسبت       1948راضي  أتحت إشراف مؤسسة األقصى الناشطة في        : خاص –القدس المحتلة   

القادم، السادس من الشهر الحالي، في صحن قبة الصخرة في المسجد األقصى، مهرجـان لالحتفـال بختـام                  
 برنامج المهرجان، حسب بيان مؤسسة األقـصى،        وسيتخلّل. مشروع صندوق طفل األقصى والمقدسات الرابع     

، وأناشـيد   48كلمات لمشايخ األوقاف في مدينة القدس المحتلة، وقيادة الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلـة               
 ألـف شـخص مـن األطفـال والرجـال         50وفقرات فنية لألطفال، ويصل عدد المشاركين فيه أكثـر مـن            

 لدعم مـشاريع    48ف من المهرجان إيجاد دور ألطفال فلسطينيي الداخل         وذكر بيان المؤسسة أن الهد    .والنساء
  .إعمار وإحياء المسجد األقصى وربط شريحة األطفال بقضية المسجد األقصى

  3/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  الفصائل الفلسطينية من النشأة إلى حوارات الهدنة كتاب 
مجموعة من الدراسات خلفية تاريخية وسياسية مهمة عـن نـشأة           يقدم هذا الكتاب عبر     ،مجموعة كتاب :تأليف  

الفصائل الفلسطينية، ويأتي الكتاب، بدراساته التي كتبها أكثر من باحث إمتدادا الهتمام محرره الكاتب والباحث               
صبحي عسيلة الباحث في مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام والمتخصص في الصراع العربي             

ماذا بعد أبو عمار ويقـول المحـرر فـي المقدمـة ان     ..وني، وله دراسات مهمة في هذا المجال آخرها     الصهي
ويضيف أن عملية التسوية، ومحاولة وقف      .. الظروف التي مرت على الصراع العربي الصهيوني زادته تعقيدا        

ارية أو وقف اإلنتفاضة    العنف، والعودة لطاولة المفاوضات وخارطة الطريق أثارت إشكالية الموقف من إستمر          
ومرجعية عملية التفاوض وأطرافها، وعالقة المنظمات اإلسالمية، وتلك الرافـضة التفـاق أوسـلو بالـسلطة            

ويشير الكاتب إلى أن االسباب السابقة أكدت على أهمية دراسة العوامل واالسباب البنائيـة لغيـاب             . الفلسطينية
  . اء عملية التسويةوفاق وطني بين الطيف السياسي الفلسطيني إز

  3/8/2005البيان  
  

  ال لتجنيس الفلسطينيين : المعارضة األردنية
حزاب المعارضة األردنية، إن اللجنة توقفـت عنـد أخبـار           أل بيان صادر عن لجنة التنسيق العليا        قال: عمان

ـ             ى ارضـهم ومـدنهم     التجنيس لالجئين، وتؤكد لجنة التنسيق على الحق الثابت لالجئين الفلسطينيين بالعودة ال
وقراهم في فلسطين، كما تؤكد رؤيتها أن منح الجنسية لالجىء الفلسطيني في هذه الدولة أو تلك ال يتعـارض                   

  . مع حقه في العودة الى وطنه وارضه في فلسطين، وترفض وتدين مؤامرات التوطين بأشكاله كافة
   3/8/2005الشرق القطرية 

  
  إسرائيل ُهزمت في غزة : نصر اهللا

 ان االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة هـو         اين عام حزب اهللا في لبنان     صرح نصر اهللا    : ب.ف. أ -هران  ط
  . النصر الثاني للمقاومة خالل خمس سنوات بعد االنسحاب االسرائيلي من جنوب لبنان

  3/8/2005الراية القطرية 
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   أفضلاألطفال الفلسطينيون سيصنعون مستقبالً: وزيرة التعاون الدولي الكندي
 عبرت وزيرة التعاون الدولي الكندي أيلين كارول، عن تفاؤلهـا بأطفـال فلـسطين               :المركز الصحافي الدولي  

واصفة إياهم بأنهم بناة المستقبل وأنهم سيغيرون الواقع ويصنعون مستقبالً أفضل، جاء ذلك خالل جولة تفقدية                
ا الوكالة الدولية الكندية للتنمية سيدا فـي محافظـات          قامت بها الوزيرة الكندية، لعدد من المشاريع التي دعمته        

وقامت الوزيرة بجولة زارت خاللها مخيم العين في مدينة نابلس، ومشروع المجـالس البلديـة          .الضفة الغربية 
كما زارت بلدة حبلة، وفي كلمة لها أمام المشاركين فـي            .لألطفال المدعوم من منظمة اليونيسيف وتموله سيدا      

الس البلدية لألطفال عبرت الوزيرة عن سعادتها بوجودها في األراضي الفلسطينية، وأثنت علـى              مشروع المج 
   .عمل البلديات ومؤسسات السلطة ومنظمات المجتمع المدني لعملها الدءوب رغم الصعوبات التي تواجه عملها

   2/8/2005الصحافي الدولي 
  

  الوفد األمني المصري بغزة 
والتي تأتي في إطار الجهود المـصرية لـدعم         ..  اليوم ىني المصري إلي مدينة غزة إل     تأجلت زيارة الوفد األم   

 مستويات مختلفة سياسية وأمنية لمواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة         ىومساندة السلطة والشعب الفلسطيني عل    
  . واحياء عملية السالم

  3/8/2005الجمهورية المصرية 
  

  ارات إسرائيلية إلى العراق  أحبطنا إدخال سي :مدير جمارك درعا
كشف حسن حمدو مدير جمارك درعا أن السلطات السورية احبطت ثالث محاوالت،             : يوسف كركوتي  ،دمشق

إلدخال سيارات وباصات قادمة من اسرائيل عن طريق المنطقة الحرة في الزرقاء في األردن، عبـر الحـدود                  
تشاف هذه المحاوالت بجهود فردية وبدائية مـن عناصـر         وقال حمدو ل الخليج إنه تم اك       .السورية الى العراق  

وأكد انـه    .الجمارك سواء عن طريق الصدفة أو عن طريق الممارسة والخبرة التي يتمتع بها هؤالء العناصر              
سيتم التدقيق على كل السيارات والباصات والبضائع القادمة من المنطقة الحرة في الزرقاء بشكل دقيـق جـداً                  

. ر إلى فحص وفك األماكن غير المتوقعة في اآللية التي تعبر إلى سوريا مـن هـذا المكـان                  حتى لو أدى األم   
وناشد حمدو سلطات الجمارك األردنية التدخل في هذه القضايا ووقف عمليات التزويـر التـي تحـدث فـي                   

لت تخـضع   األراضي األردنية، وخاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ للبضاعة التي تمر عبر سوريا التي ما زا              
ألحكام المقاطعة العربية، مشيراً إلى أن إدارة المنطقة الحرة في الزرقاء تمنح هذه اآلليات شهادة منشأ مخالفـة                

وقال يجب أن نقف مع معاناة الشعب العراقي وعلينا أن ندرك            .لبوليصة الشحن التي قد توجد مع السائق أحياناً       
 أو األردن أو كافة دول الجـوار وأن ال نتعـاون فـي هـذا                حجم مسؤولياتنا نحو هذا األمر سواء في سوريا       

وكانت الجمارك السورية في درعا قد أحبطت خالل شهر واحد ثالث محاوالت إدخال سيارات               .الموضوع أبداً 
داخلة إلى إسرائيل ثم إلى األردن ثم الى العراق عبر سوريا، حيث أوقفت سيارة قالب سائقها عراقي الجنسية                  

كهربائي كبير مستعمل كانت قد وصلت إلى تل أبيب عن طريق ميناء حيفا، كما تم ضبط بـاص                  محملة بمولد   
  .مؤلف من طابقين قادماً من إسرائيل وسيارة قادمة من إسرائيل ايضاً

  3/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  تهويد القدسواألزمات الدولية تطالب واشنطن بتحرك واضح لوقف االستيطان 
 حذرت مجموعة األزمات الدولية من خطر اسـتمرار سياسـات االسـتيطان             :ن الفريضي  نورالدي ،بروكسيل

االسرائيلي وتغيير معالم القدس ألنها ستشعل النزاع بين الفلسطينيين واالسرائيليين وتعدم كـل وحـدة ترابيـة           
جنة الرباعية  وطالبت المجموعة في تقرير اصدرته ظهر أمس في بروكسيل الل         . للدولة الفلسطينية في المستقبل   
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وبشكل خاص الواليات المتحدة بـ ان يكون موقفها واضحاً حيال التزامات كـل مـن الطـرفين الفلـسطيني                   
ويأتي التقرير الدولي قبـل نحـو اسـبوعين عـن االنـسحاب             . واالسرائيلي وفق مقتضيات خريطة الطريق    

 عملية التسوية، جراء سياسـات تهويـد        االسرائيلي ويلفت االنتباه الى المخاطر الكبيرة التي تتهدد فرص احياء         
ويرى خبراء مجموعة األزمات الدولية انه في الوقـت         . القدس وربط المستوطنات في الضفة بالقدس الشرقية      

الذي تتجه العيون صوب االنسحاب االسرائيلي، فإن ما يجري في القدس في غضون األشهر القليلة المقبلة قـد                  
وحذروا من ان شرارات تفجـر النـزاع قـد          .  الفلسطينية ،ات االسرائيلية يؤثر بشكل حاسم في مستقبل العالق     

ويتوقع التقرير انه اذا تواصل تنفيذ      . تزايدت بفعل السياسات التي تقودها اسرائيل من أجل السيطرة على القدس          
 الف فلسطيني مقدسي سيفقدون مـوقعهم داخـل غـالف القـدس             200الخطة الجارية حتى النهاية، فإن نحو       

 الفاً آخرين سيجدون انفسهم خارج الجدار ويفقدون روابطهـم          55عزول أكثر فأكثر عن الضفة الغربية وان        الم
ويشرح تقرير مجموعة األزمات الدولية عواقب مسار الجـدار          .بالقدس فيما ستكون الضفة مقسمة الى جزئين      

ح يهودية ومـستوطنات جديـدة      العازل وخطة الربط بين مدينة القدس و مستوطنة معاليه ادوميم و بناء ضوا            
داخل القدس وفي ضواحيها والتهديدات التي تشكلها على مستقبل التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية وتنسف              

ورأى رئيس مشروع شـمال افريقيـا والـشرق     .أمل الفلسطينيين في ان تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم     
لي ان النشاط االستيطاني الجاري حول القدس للـربط بـين           األوسط في مجموعة األزمات الدولية، روبرت ما      

المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ال يقضي على فرص قيام الدولة الفلـسطينية القابلـة                 
وأكـد رئـيس    . للحياة فقط، وانما يوجد ايضاً وضعا متفجراً يهدد األمن الحيوي الذي تحاول اسرائيل ضمانه             

زمات الدولية غاريث ايفانز ان اسرائيل تمتلك كل حق وواجب للدفاع عن مواطنيها لكن أسوأ مـا                 مجموعة األ 
يمكن تقديمه في الوضع الراهن المتفجر هو اعطاء الفلسطينيين المتشددين مبرراً يمكنهم مـن نـسف صـدقية         

 المقبلة مؤكـداً ان الحاجـة       وتوقع ايفانز صعوبة تقدم مسيرة السالم في االثني عشر شهراً         . القيادة الفلسطينية 
الملحة فعال هي وجوب وقف االستيطان، وهو ما يقتضي تحركاً واضحاً من المجموعة الدولية وبشكل خـاص                 

                   .من جانب الواليات المتحدة
  3/8/2005الحياة  

  
  لغاء المجلس الوطني الفلسطيني؟؟ إكد أ عمار أبو

  عرفات حجازي  
يم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني استعرض مع الفصائل الفلسطينية لدى            اكدت االنباء ان السيد سل    

زيارته سوريا مؤخرا في كيفية اعادة او تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد بعد ان ثبت بان االساس فـي اي                    
  ...موحدة فلسطينية هي بوجود مجلس وطني يمثل التسعة ماليين فلسطيني المنتشرين في جميع انحاء العال

السيد سليم الزعنون لعله اكثر الخبراء الفلسطينيين في شؤن المجلس الوطني وفي كيفية تصحيح االوضاع فيه                
بحيث يصبح يمثل القرار المستقل بعيدا بشكل خاص عن شبهات اتفاقات اوسلو التي دمرت جميع المؤسـسات                 

الغت الميثاق الوطني وعطلت شـرعية  الفلسطينية وبشكل خاص المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير و   
  .الصندوق الوطني الفلسطيني هذه المؤسسات التي تمثل الثوابت الفلسطينية وتحافظ عليها 

ولعل االقدر لمعالجة اخطر قضايا اعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني هو السيد سليم الزعنون الـذي كـان                  
 1996على قيادة المجلس الوطني الفلسطيني في غزة عـام          اكثر المتألمين والمتضررين عندما جرى االعتداء       

ونقل كل وثائق المجلس الى مكاتب رئاسة السلطة التي قامت بتزوير قوائم اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني                
الذي ستعرض عليه مشاريع الغاء الميثاق الوطني الفلسطيني وكانت اصعب اللحظات مع السيد سليم الزعنـون     

قائمتان باسماء اعضاء المجلس الوطني واحدة في مكتب سليم الزعنون التـي تـضم اسـماء                يوم كانت هناك    
االعضاء الحقيقيين الذين ال يتجاوز عددهم اربعماية عضو بينما كانت في مكاتب رئاسة الـسلطة الفلـسطينية                 
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وطني الذي   اسماجديدا لها بحيث اصبح عدد اعضاء المجلس ال        450قائمة اخرى مزورة جرى اضافة اكثر من        
 عضوا دون علم السيد سليم الزعنـون ودون اخـذ           850جرى اعتمادهم لحضور جلسة الغاء الميثاق اكثر من         

موافقته او دون احالة االسماء الجديدة على لجان المجلس الوطني التي يفتـرض ان تقـوم بدراسـة االسـماء       
  .انعقاد والموافقة عليها وتنسيبها للمجلس الوطني للموافقة عليها في اول 

وبالرغم من ان هذه الفضيحة في تزوير عدد اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني واضافة اكثر مـن مجمـوع                  
اعضاء المجلس الحقيقيين الى القائمة المزورة حتى يصبح من الميسور الموافقة على الغاء الميثـاق الـوطني                 

ح ليد ان تمسه بالسوء كما حدث فـي         الذي ال يمكن لفلسطيني مناضل يعرف مصلحة الوطن والمواطن ان يسم          
اجتماع غزة الذي جرى فيه التنازل عن الحق الفلسطيني في فلسطين بالرغم من ان هـذا التنـازل ال يعطـي                     

 الذي كان يتابع عمليـة التزويـر         شمعون بيريس  الشرعية لمثل تلك القرارات المزورة التي كان يشرف عليها        
الغاء الميثاق الوطني الذي بالغائه عمليا جرى الغـاء         لقدس للتاكد من    وعملية التصويت بالهاتف من مكتبه في ا      

 الذي ال   المجلس الوطني ومنظمة التحريرالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني و كذلك الصندوق القومي           
  .بد ان يعمل بقرار من المجلس الشرعي للمجلس الوطني الفلسطيني

  مذكرة الغاء اتفاقية طابا 
 1996اقوم بتذكير االخ سليم الزعنون بجلسة افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني التي انعقدت عـام               ويهمني ان   

في غزة والتي كانت مخصصة اللغاء الميثاق الوطني عندما شاهدني ابو عمار في القاعة وتوجه من المنـصة                  
الخ ابو االديب عندما عـاتبني    حيث كان موعد قيام االخ ابو االديب بافتتاح الجلسة واقبل على مكاني ويرافقه ا             

لقيامي بتوزيع مذكرة على اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني اطالبهم فيها اتخاذ قرار بالغاء اتفاقية طابا التـي          
جرى فيها التنازل عن عروبة مدينة الخليل وكذلك التي جرى فيها تحويل الحرم االبراهيمي الشريف وهو اقدم                 

دي وعندما اخذت بمناقشة ابو عمار عن االتفاقية وعن هذا المـؤتمر الـذي ال               مساجد المسلمين الى كنيس يهو    
يعرف احد من هم اعضاؤه الجدد الذين لم تعرف اسماؤهم حتى يحموا انفسهم من غضبة الـشعب الفلـسطيني         
الذي يرفض الغاء الميثاق الوطني الذي يؤكد ان ارض فلسطين هي وطن الفلسطينيين وان اليهود لـيس لهـم                   

د في هذه البالد خاصة ان كل مزاعم اليهود بوجود حقوق لهم هو كذب وافتراء وهذا هو كتابهم المقـدس                    وجو
  .الذي ليس فيه اشارة واحده من قريب او من بعيد عن رجوع اليهود الى اسرائيل 

رحوم ياسر  وانني ال استطيع ان اؤكد بان االخ سليم الزعنون كان يتابع النقاش بيننا خصوصا عندما قال لي الم                 
عرفات بكل جدية ان هذا المجلس الوطني الفلسطيني هو اخر المجالس الفلسطينية وانه لن ينعقد بعد اليوم فـي                   
اي مكان وبالرغم من انني اميل الى االعتقاد بان االخ الزعنون قد استمع الى هذا الحوار مع المرحـوم ابـو                     

ي ان المجلس الوطني قد انتهى بمجرد تزوير عدد اعضائه          عمار اال انه يبقى االكثر قدرة على معرفة الحقيقة ف         
وبمجرد اتخاذه قرارا كان اكبر مؤامرة على الشعب الفلسطيني وعلى قضيته التي عمدها مئات االلـوف مـن                  

  .ابطال الشعب الفلسطيني بدمائهم 
فلسطيني السابق فان كل    ن اي تنظيم العادة بناء مؤسسات منظمة التحرير اذا لم تبدأ باعادة المجلس الوطني ال              إ

ن يستهدف تحدي المؤامرة التي كان هـدفها تـصفية          أعادة تنظيم ال بد     إي  أذلك سيكون عمال في الفراغ الن       
ن اليهود لم يستطيعوا منذ     أالقضية الفلسطينية واعطاء الشرعية لليهود بان هذه البالد من حقهم فالجميع يعرف             

لعالمي االول ان يثبتوا ان لهم وجود ديني او تاريخي في فلسطين فلـم              انعقاد المؤتمر الصهيوني ا    مئة عام منذ  
  .كاذيب ال سند وال اساس لهاأال على إيستطيعوا اثبات هذه الحقوق االساسية وبقيت المزاعم اليهودية ال تستند 

ال بد مـن    والن المجلس الوطني الفلسطيني السابق كان الشوكة في حلوق االمريكان واالسرائيليين والعمالء و            
استعادته حتى تستمر رحلة الجهاد والنضال لترتفع الراية الفلسطينية من جديد في شتى انحاء الدنيا وترفض ان                 

  !يتحول الفلسطينيون في وطنهم الى مجرد جالية ال تملك اي حق من حقوق تقرير المصير
  3/8/2005الدستور 
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  غزة بداية الطريق ال آخره
  فرج شلهوب 

ر وال من يقف وراءه                   ان آون خطة     ذا األخي ب، ال يعطي ه ة الجان االنفكاك عن غزة التي عرضها شارون احادي
ا؟         ى ارضه وخارجه سطيني عل شعب الفل ستقبل ال ! دائمًا او الى جواره منتظرًا التنسيق الحق في العبث بحاضر وم

سلوك آخر غامض ومريب اي                ب، ب سلطة مع    واالسوأ عندما يقترن سلوك االحتالل الغامض والمري سلكه ال ضًا، ت
تالل؟  سحاب االح د ان ة بع ات الالزم ستقبل القطاع ووضع الترتيب ق بم ا يتعل عبها، فيم ن ! ش اك م امض، ألن هن غ

ا                      سلطة وقانونه ة ال ارات، باسم وحداني تثمارات واالحتك افع واالس تئثار بالمن االباطرة وحيتان الفساد، من يريد االس
شحذ        ! المعطل؟ سلب          : سالحه ويتحين الفرصة، اوالً      ومريب، ألن هناك من ي ى ال ة عل ه القائم لتكريس ديكتاتوريت

  . والنهب واخضاع الناس بترهيب السالح
ا                              : وثانيًا سلطة وم ا ال ع الفاسدين بمزاي ثمن لتمت اء، وهي ال ا في الخف ة ومتفق عليه ة مكتوب اء باستحقاقات أمني للوف

  . ينهبوه من حقوق البسطاء
ه                 واذا آان شارون ال ينتظر       ل ارضه وحيات احد منه ان يكشف عن نواياه فضًال عن ان يكون صادقًا مع شعب احت

ه                              ًا، من حقوق ا غالي شعب ثمنه دفع ال د ي ررة وق ر مب ة آخرين غي إن غموض وريب ة، ف ودًا طويل ار عق بالسالح والن
ضًا؟  ه اي ن حيات ا م ديها، ف   ! وربم ا وفاس ر اباطرته دًا غي شرك اح د ان ت ي ال تري سلطة الت ور ان ال ب االم ي ترتي

د                               تقواء او بلطجة ق ساد او اس يس فقط عن آل ف ة ل ووضعها بشفافية في نصابها الصحيح، تتحمل المسؤولية آامل
تقع، ولكن عن تخريب قضية الشعب والتفريط بها، باشغاله في احترابات صغيرة، بينما تذهب خطة االحتالل بعيدًا                 

  .  في غزةفي اهدار الحقوق الفلسطينية، في الضفة مثلما
وذ    ز نف سطيني او فرصة لتعزي شعب الفل دة ال ضرب وح ببًا ل ون س ي ان ال يك زة، ينبغ ن غ تالل م ان خروج االح

رام اع الح تئثار واالنتف ى االس ائم عل أ الق نهج االدارة الخط ساد وم رط . الف ة للتف ون بواب ا ال يجوز ان يك ًا مثلم تمام
ة                بالحق الفلسطيني الكامل في التحرير في الضفة و        ة لمكافئ دفع استحقاقات أمني ر سلبي ل غزة وما بينهما، وأي تفكي

  . االحتالل سيكون تفريطًا مدانًا واستهالل خطير لتدمير المستقبل الفلسطيني
ل    ة، ولع ه طويل ق امام زال الطري ا ت ال، وم ضع عصا الترح م ي زة ل ستوطنات غ ك م سطيني بتفكي شعب الفل ان ال

ه المجزوءة،         المؤامرة القادمة على حقوقه تكون    سيق في خطوت رفض التن ذي ي ا، وشارون ال  اآبر من آل ما توقعن
ى                                 ًا عل سطينيين وال أمين وق الفل ًا لحق ن يكون وفي سائل، ل سط الم ى في اب ة، حت ول األمني سوية والحل مع عرابي الت

ذ او ن                   كوص عن درب     مستقبلهم وال شريكًا صادقًا تحت أي مسمى لحل أي من مشاآلهم، وأي استسالم للخدر اللذي
  . الصمود والعطاء، ليس سوى وصفة لالنهيار واالندثار

ا ال ينظرون لعواقب                         رأون وربم ذين ال يق ان الطريق طويلة، والفشل في غزة سيقود لفشل اعظم، وسادة السلطة ال
شعب بكل فئ                       شرك ال ل وي سد العق م ي سبل ،اذا ل ه في    ادارتهم البائسة والملوثة، سيوردون الشعب والقضية اسوأ ال ات

  .تقرير المصير، واذا لم يكن الجميع على وعي وبصيرة واالتفاق على الخطوة القادمة
  2/8/2005السبيل االردنية 

 
  أيضًا.. شارون سُيخلي مستوطنات الضفة

  سيفر بلوتسكر
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تيطان اليهودي وراء الخط األخضر؛ وهو بال                      شل مشروع االس اعتراف رئيس الحكومة ارئيل شارون العلني بف
ب هري شاريع حيات د م سا .  أح دما زار فرن ارون عن ال ش رائيل   :ق ت اس ودي، لكان ون يه اطق ملي توطن المن و اس ل

  .استطاعت تصريف سياسة اخرى
د   ه بع ذه، بأن ه ه ارون، بمقالت رف ش ة  37يعت د اقام صادرتها، وبع راء االراضي وم ن ش ا م ستوطنة 120 عام  م

  . أمرا عسيرايهودية، وبنائها وتوسيعها، تواجه حرآة االستيطان
ن   و م سكن نح ن  250صحيح، ي ودي وراء الخط االخضر، لك ف يه ل  150 أل سمى آت ا ي سكنون فيم نهم ي ا م  ألف

دود     ا ح ة، ُتالصق، أو ُتالصق تقريب كانية يهودي ات س ي تجمع رة، وه تيطان الكبي ي  1967االس اك تنته ى هن ، ال
رائيل شل ا     . اس تلقون الف ومترات وس ضعة آيل شرق لب ى ال اِفروا ال ه     س ة ُقبح ي غاي ه ف ارون عن دث ش ذي تح : ل

سطينيين                  فمستوطنات يهودية صغيرة، يخالجك الشك في آونها إما قرى وإما أحياء، منثورة في بحر من السكان الفل
ي،                      زان الجغراف سكاني، وال المي زان ال المعادين، هي نقاط تمسك ال تستطيع بوجودها الضئيل أن تغير شيئا؛ ال المي

  .يوال الميزان األمن
ى      . توجد دولة فلسطينية   د في                . لقد قامت على إثر االنتفاضة االول ة مدري ذ قم ات، فمن ة والموازن الرغم من الخطاب ب

ة                        الى اليوم أقيمت   1991العام   د رمي ى بع ا؛ وهي عل وديعين العلي ر، اسمها م مستوطنة يهودية جديدة واحدة ال غي
دة ال       . 1967حجر من حدود     ة       ُأضيفت بلعب خداع أحياء جدي ر طائل ت غي ائج ظّل ة، لكن النت . ى المستوطنات القائم

سكن             ار، مع آل توسعها، ي ه      500في ايتم سان، وفي عيل ل   2000، وفي عوفرا   2000 ان ، 2500، وفي عمانوئي
  . 3000وفي الكنا 

سطينية                    ة الفل ين اسرائيل والدول ستوطنون، الخط الحدودي ب ون شار . في نهاية األمر حدد غير المستوطنين، ال الم
ة       . يعلم ذلك  شاء الدول وا ان يجوز أنه يبكي ذلك، ويجوز أنه فرح؛ إن المليون يهودي الذين لم يستوطنوا المناطق منع

  .ثنائية القومية، والذي ال عودة عنه
ا يفعل اآلن وهو            ه م ّم    : ما الذي بقي لشارون أن يفعله حيال سقوط مشروع االستيطان؟ بقي ل مضاءلة الضرر، ول

شظايا، واال دةال دود جدي ر ح سحاب وتقري ط . ن ى فق ة االول زة هي الوجب ن غ ن غزة، لك صال م ي االنف دأ ف ه يب . ان
شيء الحقيقي         ديري، ال رة في       : فسيأتي بعدها، في تق سحابات واخالءات آبي سامرة   وهو ان ودا وال م يقف    . يه ا ل فكم

ى     . ساريم آم، فانه لن يقف في االخالء بعد غوش قطيف ونت            40شارون في حرب لبنان بعد الـ         سيتحول شارون ال
  . ألف مستوطن، يسكنون اليوم خارج مسار الجدار، الى داخل الجدار80 نقل ما ال يقل عن : وهيالخطة الكبيرة

دة         ادرة الُمباع ه الن ي لقاءات ة جسمه ف ى لغ ه ال ك وأن ُيتنب ة الري ة والتلقائي ر الدعائي وال غي ى االق يجب االصغاء ال
سيم ارض            للمستوطنين، الدراك انه حسَ    ى تق َم أمر الدخول الى قائمة عظماء األمة اليهودية، رئيس حكومة تجرأ عل

ة،      . اسرائيل في الواقع، ال باالقوال وبالدبلوماسية فحسب    رة تنفيذي ُيمكنه من جمع خب االنفصال الصغير عن غزة س
  .ومن تثبيت سوابق قانونية واقتصادية، ومن مداورة اليمين، وبلبلة اليسار

  . ن الشعب اليهودي فشل ولم ُيحقق رؤيا االستيطان في يهودا والسامرة وغزة إ شارون لنالقد أوضح
  عن يديعوت

  3/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  إسرائيل جاهزة للحل النهائي وفقا لرؤيتها التوسعية
  مصطفى قاعود

 في السنوات   ،لفلسطينيينيجب البدء بالحديث عن تسوية دائمة مع ا       : في تصريح للرئيس االسرائيلي كتساف قال     
 الماضية قمنا بتنازالت تاريخية أحادية الجانب في اتفاق أوسلو وخطة خريطة الطريق وفك االرتبـاط                12الـ  

واالهم من ذلك كله هو اعتبار كتساف ان المعركة االهم قادمة وسـتتناول رسـالة               ‚ دون الحصول على مقابل   
تل االستيطانية الكبرى الى اسرائيل في اطار اي تسوية دائمة          الضمانات االميركية السرائيل وجوهرها ضم الك     

  ‚واستبعاد اي حل لمشكلة الالجئين يقوم على عودتهم الى أراضيهم وبيوتهم التي أخرجوا منها
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  الجاهزية اإلسرائيلية على األرض
‚ لي رغم انه االهـم    المساحة االمنية في خريطة الطريق لم تكن هامش المناورة االوحد بالنسبة للجانب االسرائي            

اذ منح االسرائيليين الوقت الالزم لتغيير الوقائع على االرض بما يتناسب مع التوسعية الصهيونية والتي اخذت                
نصيبها من خريطة الطريق التي حولت قضايا االستيطان والقدس والالجئين الى قضايا تفاوضية ال تحل وفقـا                 

 الدولية الى واحدة من األسس التي يمكن ان يستند اليهـا الحـل              حولت الشرعية وانما  ‚ للشرعية الدولية حصرا  
 علـى   14وكان تفهم بوش لشروط شارون الـ       ‚  تبقى الغلبة لما هو قائم من وقائع على االرض         وفي التفاوض 

خريطة الطريق بمثابة المفتاح السحري بالنسبة السرائيل في اشباع رغبتها التوسعية على أرض الواقع وكانت               
االطاللة االولى للسياسة االسرائيلية الخارجية من عنق الزجاجة آنذاك بسبب من تزايد الضغط الدولي              تلك هي   

 بمثابة ادارة الظهر االولـى للرباعيـة        14وكان تفهم بوش لمالحظات شارون الـ       ‚ المتمثل بالرباعية الدولية  
  ‚ الدولية وبداية التحرر من قيودها

‚ محكمة العدل الدولية في الهاي إال ان اسرائيل استمرت في بناء الجدران           ورغم كل الضغوطات الدولية وقرار      
أرئيـل  ألن الخالف بينها وبين الواليات المتحدة انحسر في قضايا تفصيلية حول مسار الجدار في بعض نقاطه                 

ط على  وحتى ذلك الخالف ظل خالفا لفظيا لم تمارس االدارة االميركية اي ضغ           ‚ وليس على مبدأ الجدران   مثال  
اسرائيل لوقف البناء أو حتى األخذ بمالحظاتها التفصيلية الى ان اختفى حتى ذلك الخالف اللفظـي فـي لقـاء        

  ‚شارون ــ بوش االخير لذا تصاعدت وتيرة البناء في محيط القدس بعد تلك القمة
 بـدورها خطـة     وبموجب المساحة األمنية التعجيزية اشتق شارون نظرية الال شريك الفلسطيني والتي ولـدت            

والتي اقتصرت في البداية على االنسحاب من غزة وعندما لمـس شـارون تجاوبـا               ‚ الفصل االحادي الجانب  
فقرر االنسحاب من بعض البؤر االسـتيطانية       ‚ اميركيا مع خطته قرر ادخال تعديال يجعل الخطة مقبولة دوليا         

يس بوش فيما عرف برسالة التطمينات بضم       غير االستراتيجية شمالي الضفة مقابل الحصول على وعد من الرئ         
ولن ‚ 1967الكتل االستيطانية الكبرى الى اسرائيل وبالتالي في اطار أي تسوية لن تنسحب اسرائيل الى حدود                

وحتى بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفـات راهـن          ‚ يكون هناك حل لمشكلة الالجئين على أساس العودة       
الال شريك الفلسطيني إال ان شارون وبدعم من الواليات المتحدة استمر في            البعض على سقوط نظرية شارون      

واكتفى بشراكة أمنية مع الفلسطينيين تؤمن انسحابا اسرائيليا آمنا من غزة وهذا كان جوهر ما تمخـضت                 ته  لعب
 غير تلـك  عنه قمة شرم الشيخ التي تعمدت الواليات المتحدة الغياب عنها كي ال تفضي الى استحقاقات سياسية            

‚ المتفق عليها مع شارون وبالتالي ترك الجانب الفلسطيني ليواجه االستحقاقات االمنية التي يفرضـها شـارون               
  ‚بموجب خطة فك االرتباط بالمنظور االسرائيلي

وأصبحت اللعبة على المكشوف حيث اعلن شارون بوضوح في المؤتمر العنصري الذي عقـد فـي كرمئيـل                  
 ان خطة فك االرتباط ليست متعلقة باالنسحاب من         : حيث قال  مؤتمر تطوير الجليل  تحت عنوان   ‚ 16/6/2005

ان فك االرتباط خطوة لتعزيز      و ‚غزة فقط وانما تهدف الى تعزيز االستيطان في الجليل والنقب والقدس الكبرى           
ن الكـالم وتطـوير   قوة الصهيونية وأن تطوير الجليل يتم من خالل اقامة المزيد من البلدات اليهودية والقليل م   

  ‚الجليل والنقب هو غاية استراتيجية تسعى الحكومة الى تحقيقها
  ماذا عن الجانب الفلسطيني؟

من اليد العاملة بين صفوف الشعب الفلسطيني وتـدهور خطيـر فـي             % 26فقر وجوع وبطالة بلغت نسبتها      
وتعطيـل لمؤسـسات    ‚ لفلسطينيةوحالة من الفوضى والفساد تعم مؤسسات السلطة ا       ‚ الوضع االمني للمواطنين  

وغياب الوحدة الوطنية الفعالة التي من شأنها ان تؤمن االساس الفعـال            ‚  وشلل في االتحادات والنقابات    ف‚ت‚م
  ‚في المواجهة
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حقا أرست اسرائيل على االرض أسس الحل الدائم بما يتناسب مع اطماعها التوسعية فماذا اعددنا لتلك المعركة                 
 وأسير الذاتية واألنانية التـي  ؟سيبقى الشعب الفلسطيني اسير حالة الفساد واألوهام السلطوية الى متى    ؟الحاسمة

   ؟تتمتع بها المعارضة
فكل من يفكر بإلغاء غيره هـو       ‚ ذ ال يمكن لحالة الكفاح الوطني ان تقوم على اساس االحتكار وإلغاء اآلخرين            إ

بالتضحيات وقد نما وترعرع علـى روح الديمقراطيـة         فالشعب الفلسطيني لم يبخل     ‚ يلغي نفسه دون ان يشعر    
  ‚فالوحدة الوطنية ضمان االنتصار وأساس المواجهة‚ والوحدة الوطنية وال يمكن ان يقبل حالة مغايرة

 3/8/2005الوطن القطرية 
  رسالة عاجلة الى عباس 

  فايز صالح أبو شمالة.  د
ى ت      ق عل ذي واف سطينية ال سلطة الفل ي ال سئول ف و الم ن ه دم   م ررة بال سطينية المح ن األرض الفل زاء م سليم أج

ة باسم          ة، المعروف ة الدولي ة للتنمي ة األمريكي ى الوآال ة إل ى أصحاب      USAIDوالمقاوم ا عل ى توزيعه شرف عل  لت
  رؤوس األموال، ولتتصرف بملكيتها آما تشاء؟ وتحدد أوجه االنتفاع بمرافقها وفق ما تراه مناسبًا؟

ة األمري  ت المنظم د قام ى أصحاب رؤوس    لق وة، إل ة دع ات، بمثاب ع بيان و بتوزي صف يولي ذ منت ذآورة من ة الم كي
ستوطنون                    ا الم األموال في قطاع غزة، للمشارآة في تقديم عروض االنتفاع من الدفيئات الزراعية التي سيجلو عنه

ومحليين متخصصين   الغاصبون، بحجة تنمية الشراآة اإلنتاجية الزراعية الفلسطينية، تحت إشراف خبراء أجانب،            
  !في قطاع اإلنتاج الزراعي

ستوطنين              : إن المعلومات المتسللة من خلف السياج تقول       ة من الم دفيئات الزراعي ة اشترت ال بأن المنظمة األمريكي
غ  ة بمبل ة أالف دفيئ در بأربع سطينية  51الغاصبين، وتق سلطة الفل ى ال ا يفرض عل ذا م ي، وه ون دوالر أمريك  ملي

  : من التساؤالتاإلجابة على عدد
ة             : األول ذي خول المنظم سطينية ال سلطة الفل ستوطنين الغاصبين،     USAIDمن المسؤول في ال ات الم  شراء دفيئ

سطينية                    ة الفل لكي تتحكم في آلية التصرف باألرض التي أقيمت عليها الدفيئات، ومن الذي قلب الحقائق أمام الحكوم
ازن               آي تبلغ األمريكيين بأنها ستقبل الدفيئات عن       سطيني م صاد الفل ر االقت  طريق طرف ثالث، آما أشار بذلك وزي

  سنقرط،
اني ة  : الث ت قيم ة دفع ة األمريكي م    51المنظم د، ل ة العه ات حديث ة دفيئ ذه قيم دفيئات، وه ن ال ن ثم ون دوالر م  مل

ر افترا    ة عم ل دفيئ ديهي أن لك ن الب صبة، وم ستوطنات المغت ي الم التي ف ستهلكة آ ست م د، ولي ستعمل بع ضي، ت
ا              د استكملت زمنه ستوطنين ق دى الم دفيئات ل ة، وبعض ال ى الدفيئ سنين عل رت ال ا عب ا آلم اقص قيمته الي تتن وبالت
ا             ائع بقيمته االفتراضي المقدر بعشرين سنة، وليس لها غير المزبلة، فمن الذي مرر الصفقة لتحسب على شعبنا الج

  المرتفعة؟
ة      قيمة األرض التي تقام عليها الدفيئ     : الثالث در بأربع ات تقدر بأربعة مليارات دوالر أمريكي، وفق المساحة التي تق

غ           USAIDأالف دونم، أي دونم أرض لكل دفيئة، فكيف يتحكم           در بمبل ال المق ون دوالر    51 صاحب رأس الم  ملي
نطق  أمريكي قيمة الدفيئات، بصاحب األرض التي يقدر رأس مالها بمبلغ أربعة أالف مليون دوالر أمريكي؟ بأي م                

ة   ي تعطي لمنظم ذه الت ة ه راآة ظالم ور؟ أي ش ارت األم افي س ة التصرف USAIDالتف ة األمريكي ة التنمي  وآال
يهم               ة األرض إل ل ملكي باألرض التي سيجلو عنها المستوطنون؟ وفق اآللية التي ستخدم مصالح البعض، وتسمح بنق

ي الفلسطيني أن ينجو من دلف المستوطنين       بشكل شرعي، وقانوني، بحجة االستثمار، وهل آتب على الشعب العرب         
  ليقع تحت مزراب األمريكيين؟

لم تقدم المنظمة األمريكية على أمر شراء دفيئات المستوطنين الغاصبين دون التشاور مع بعض المسؤولين      : رابعًا
شعب         ضب ال ن غ ة م دفيئات اليهودي ة ال ذآورة بحماي ة الم ضمانات للمنظم دموا ال ذين ق سطينيين، ال ي الفل  العرب

ة                     ذه المنظم يس من حق ه ه، ول ى أعدائ تهج بنصره عل ع أرض محرره         USAIDالفلسطيني المب شتري وتبي  أن ت
  .اشتراها أصحابها بالدم وشق األنفس
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ور من                              سطيني عن وعد بلف شعب العربي الفل ى عين ال يم عل ك، تعت إن في الموافقة الرسمية الفلسطينية إن صح ذل
ة فقط          نوع جديد، يتم في القرن الو   ة في قطاع غزة البالغ ا تبقى من أرض حكومي من  % 4احد والعشرين، على م

ة، وأصحاب رؤوس           مجمل أرض فلسطين، في محاولة لتسريب ما تبقى منها إلى أسماء معينة، وشخصيات محترف
  .مال يخدمون مصالح شخصية، ومؤسسات أجنبية

سًا ة : خام شرتها االس USAIDإذا أرادت منظم ي ن رح ف ا تقت شجيع   آم ي، ت اجي الزراع امج اإلنت ي البرن تثمار ف
إن في قطاع غزة وحده يوجد خمس                                ساعدة، ف ة وقطاع غزة، إذا أرادت الم ضفة الغربي صادية في ال التنمية االقت
ى تطوير                       ذآورة العمل عل ة الم ستوطنون، يمكن للمنظم عشرة ألف دفيئة تمتلك مواصفات الدفيئات التي أقامها الم

شعب العربي                        اإلنتاج فيها، وتن   رك األرض لل ك، وأن تت رح ذل ا تقت ا، آم دمر من خالله سطيني الم مية االقتصاد الفل
ى األرض من  سيطرة عل اع مجموعة تخطط لل سية، ال وفق انتف ه الرئي ستقبلها وفق حاجات ي م رر ف سطيني يق الفل

  :خالل الدفيئات التي لن تنفع سكان قطاع غزة، وذلك لألسباب التالية
سنة                     عدد الدفيئا -1 اه في ال ين آوب مي ت في المستوطنات المغتصبة يقدر بأربعة أالف دفيئة، تحتاج إلى أربعة مالي

د                             ة التقيي ذا في حال وني آوب، ه در بملي ة تق ار في المنطق ا لآلب الواحدة، بينما الطاقة اإلنتاجية السنوية المسموح به
  .قياسي، وعدم تلويث البيئةالصحيح بالكمية القانونية التي تضمن عدم تلوث المياه في زمن 

ا       -2 ة، ولكنه سئولية، وأمان عدد الدفيئات في قطاع غزة تقدر بخمسة عشر ألف دفيئة، خدمها أصحابها بكل جد، وم
إن استطاعت         فشلت في تأمين مصدر رزق لصحابها لسبب واحد وحيد، انغالق الطرق، وانعدام طريق التصدير، ف

ي، وتفيض عن          السلطة توفير وسائل التصدير، فإن ما      ات في قطاع غزة تكف سطينيين من دفيئ لدى المواطنين الفل
وي، ومن         حاجة قطاع غزة االستهالآية، وتصدر للخارج الكميات التي توفر الرخاء لمن يعمل في هذا القطاع الحي

  .جهة أخرى تتناسب إلى حد ما مع آمية المياه المتوفرة في جوف األرض، فغزة ليست على نهر النيل
ان المصري من القروض التي أخذها لتطوير                           ما-3 ة واالئتم ى بنك التنمي ه إل  زال المزارع الفلسطيني يسدد ديون

ة صندوق                          إن قيم م ف اليف، وللعل ذي ال يغطي التك اج ال ة اإلنت ع قيم الدفيئات، وهو الجدير بالمساعدة، من خالل رف
  .البندورة في قطاع غزة بنصف دوالر، أقل بكثير من سعر التكلفة

لقد شكل تصدير اإلنتاج الزراعي إلى إسرائيل مصدر الربح الوحيد للمستوطنين، فإذا عجز القرار السياسي عن             -4
يتحكم بمصدر                ذي س وم بغضب ورضا اإلسرائيلي ال توفير حرية التنقل على المعابر، فإن العمل في الدفيئات محك

  .الرزق، وإمكانية تدمير المشروع، وفرض شروط نجاحه
ة، أي حاجة                      إن احتي -5 دفيئات زراعي اجهم ل ر من احتي اجات السكان في قطاع غزة ألوجه االنتفاع من األرض أآث

السكان لتخطيط األرض وفق المصلحة العامة أهم من التقييد بما خططه المستوطنون لالنتفاع الزراعي السريع من                
  .المكان قبل مغادرته

ساحة األرب-6 ى م سطيني بحاجة إل ي الفل شعب العرب ي  ال يش ف ة، حيث يع كنية حديث دن س ة م م إلقام ة أالف دون ع
ادات،         ة، وعي ق عام ى مراف ة إل م بحاج راد، وه ة أف ى ثماني سة إل ن خم ين م ات الالجئ ي مخيم دة ف ة الواح الغرف
ة،        ة، وثانوي ة وإعدادي دارس ابتدائي ية، وم ة رياض ة، وأندي سات تعليمي رق، ومؤس ات، وط شفيات، ومتنزه ومست

اج                وجامعات، تكتظ بطال   ة اإلنت بها، وما أآثر أوجه االنتفاع الضروري للشعب الفلسطيني من األرض بما يفوق قيم
ساعدة، من أصحاب                    الزراعي، الذي يقوم بتغطيته أصحاب األراضي الزراعية الخاصة، وهم في أمس الحاجة للم

م       رؤوس أموال سيستثمرون في دفيئات زراعية بهدف وضع اليد على األرض، بهدف تملكها وفق               ود تحرر له  عق
ات،   شاليهات، والمنتجع ادق وال ي الفن تثمار ف ذي ضحى، واالس ع ال راد المجتم اقي أف سنوات، وتحرم ب لعشرات ال

  .والمطاعم، نموذج تبكي له آل عين فلسطينية
ا ترآت مصادر                     -7 ة، وأنه ة حضارية وليست معتدي الم أن إسرائيل دول ام الع  إن بقاء الدفيئات في مكانها يشهد أم
ع  رز درآها الجمي ي ي ة الت ه، والحقيق ون ب سطينيين ينتفع دي الفل ين ي ات ب ساآين من دفيئ ود الم ستوطنين اليه ق الم

  .عكس ذلك تمامًا
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رائيل     -8 ن إس ة م ة القانوني ستقبل دون المطالب ي الم يحول ف ث س ر طرف ثال دفيئات عب سلم ال ى ت ة عل  إن الموافق
  .بالتعويض عن استنزاف األرض لعشرات السنين

سيطرة                 يا  سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لقد حملت األمانة، فاحم األرض من الطامعين، الذين يتحايلون لل
ال   ماء العم سجيل أس ي ت د باشروا ف ستوطنين ق أن الم د ب ستوطنات تفي ات من داخل الم سربت معلوم د ت ا، فق عليه

دًء                    ستوطنة، ب ه في الم وم ب ذي يق ى المسئول عن إدارة             العرب في آشوف؛ آل وفق دوره ال من عامل الزراعة إل
ا                    دفيئات آم اء ال ستوطنين لترتيب بق العمل، وهذا ما يؤآد أن هناك جهات فلسطينية تقوم بالتنسيق واالتصال مع الم
اءه                        ع، ورخ ا لمصلحة المجتم رة، واستمرار عمله روة آبي ا ث أن بقاءه هي، وإيهام المجتمع العربي، والفلسطيني، ب

صادي صرف إن ا. االقت ال، وسيت صير األجي يتحكم بم دفيئات؛ س ق ال ن طري ى األرض ع ده عل ضع ي ذي سي ل
  .بمستقبلهم على هواه، وسيؤسس للضغينة، وسيبني دفيئة األحقاد

  :نسخة لكل من
  أحمد قريع، رئيس مجلس الوزراء/ السيد
  . قطاع غزةمحمد دحالن، وزير الشؤون المدنية، والوزير المكلف بمتابعة ملف االنسحاب من/ السيد
  .أعضاء مجلس الوزراء/ السادة
  رئيس، وأعضاء المجلس التشريعي/ السادة
  األمناء العامون لجميع فصائل المقاومة الفلسطينية/ السادة
  .ف. ت. أعضاء اللجنة التنفيذية في م/ السادة
  ".فتح"مسؤولو وآوادر حرآة التحرير الوطني الفلسطيني / السادة
  ".حماس"حرآة المقاومة اإلسالمية مسئولو وآوادر / السادة
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