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  له للمؤتمر العام لحركة فتحيم ترحأحل خالف عباس القدومي 
 عضو المجلس الثوري لحركة فتح عزام األحمد، الذي لعب دوراً في الوساطة  أن1/7/2005الحياة شرت ن

إن لقاء بين الرجلين عقد قبل بدء اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح أمس في قال بين عباس والقدومي، 
طينية مطلعة لـالحياة ان وكشفت مصادر فلس.العاصمة األردنية، قد أنهى األزمة الداخلية في حركة فتح

وقالت إن فاروق القدومي ابلغ . اجتماع عباس ـ القدومي توصل إلى اتفاق تام على كل القضايا الخالفية
الرئيس الفلسطيني انه ال يبحث عن أية مناصب، ويرفض ان يكون نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 

وتوصل عباس والقدومي إلى تفاهم إلنهاء الخالفات التي .ينالتحرير الفلسطينية أو نائباً لرئيس دولة فلسط
دارت حول مرجعية السفارات الفلسطينية في الخارج بحيث تتبع هذه السفارات الرئيس الفلسطيني الذي يعين 
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واتفق عباس والقدومي على تخويل السلطة الفلسطينية أمر تحديد . السفراء في الخارج بالتشاور مع القدومي
ابات المجلس التشريعي، على ان يتم اختيار المرشحين من جانب حركة فتح، وجرى االتفاق أيضاً موعد انتخ

وقال نائب .على عقد المؤتمر السادس لـفتح في موعد غير قريب وتشكيل لجنة لإلعداد للمؤتمر بشكل جيد
هاية الجلسة األولى رئيس الوزراء الفلسطيني وزير اإلعالم عضو اللجنة المركزية الدكتور نبيل شعث في ن

وأضاف . لالجتماعات إن قضية الخالف بين عباس والقدومي ستبحث في الجلسة التي تعقد اليوم الجمعة
للصحافيين ان اللجنة المركزية ستواصل اليوم بحث الملفات الساخنة على الساحة الفلسطينية بعد االنسحاب 

ية للتعامل مع المرحلة المقبلة، معرباً عن أمله بأن اإلسرائيلي المنتظر من غزة ووضع خطة للسلطة الفلسطين
  .يتبع االنسحاب من غزة انسحاب آخر من الضفة الغربية

العاهل االردني الملك عبداهللا الثاني قام بزيارة سميت بالـتضامنية أن  1/7/2005شرق األوسط ال وأضافت
ذ الخالفات وتوحيد الجهود لخدمة وحث اعضاء مركزية فتح على ضرورة التماسك ونب, الى مقر االجتماع

واكد استعداد االردن لتقديم كل الدعم للسلطة الفلسطينية كي تبسط سيطرتها على . القضية الفلسطينية وعدالتها
وعرض الملك عبد اهللا خدمات االردت . قطاع غزة والضفة الغربية وفرض هيمنتها بعد االنسحاب االسرائيلي

داللة واضحة , واعتبر ابو مازن زيارة الملك عبد اهللا. سات الفلسطينية االمنيةللمساعدة في اعادة بناء المؤس
. على اهتمام االردن بتوحيد الجهود الفلسطينية وتجاوز الخالفات لما فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني

 الكامل حضر الى مكان االجتماع ان االردن سيواصل دعمهالذي وقال عدنان بدران رئيس الوزراء االردني 
للشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الشرعية في سعيهم القامة الدولة الفلسطينية المستقلة مشددا على موقف 

  .االردن الداعي الى ان يكون االنسحاب االسرائيلي من غزة جزء من خريطة الطريق
 عليه خشية فتح اوضح ان القدومي رفض تولي ما عرضهحركة قيادي في أن  1/7/2005المستقبل وذكرت 

أضاف القيادي الذي فضل عدم كشف اسمه ان .تكريس عباس في موقع الرجل األول على سائر مفاصل فتح
القدومي يرى في نفسة خليفة للرئيس الراحل ياسر عرفات وأن قبوله في أي موقع من هذا القبيل يعني اذعانه 

سطينية ان االجتماع الثنائي بين عباس وقالت مصادر فل.للواقع الفلسطيني الجديد الذي خلفه رحيل عرفات
والقدومي الذي لم يصل فيه الطرفان الى تسوية خالفاتهما وموضوع تداخل الصالحيات توسع وتدخلت فيه 
قيادات فتح لكنها لم تسو الخالف، فاتفقا أن يخرجا للعلن بصيغة مرضية ترحل المشكلة الى المؤتمر العام 

  . رابع من اب المقبلللحركة الذي يفترض ان يعقد في ال
 نائب رئيس الوزراء نبيل شعث إن الدولة بحدود مؤقتة في قطاع غزة ما قاله 1/7/2005السفير ونقلت 

مرفوضة، مؤكداً ان الفلسطينيين متمسكون بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى جميع االراضي 
زية أكدت التمسك بالثوابت الوطنية المستندة الى وأضاف شعث، أن اللجنة المرك. 1967التي احتلت العام 

قرارات الشرعية الدولية والى أسس عملية السالم الفلسطينية االسرائيلية، مشيراً إلى اتفاق كامل حول الرؤية 
للخط السياسي والتصدي لمشروعات رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون في فلسطين والحركة الداخلية 

تقودنا إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية، وموضحاً أن الفلسطينيين يدركون أن شارون لن يقدم والخارجية التي 
وقال شعث أن حماس حزب فلسطيني شريك في الوحدة الوطنية واتفاق القاهرة . شيئاً في القضايا االخرى

إنهم ال يشكلون أكثر . والتهدئة لكن فتح هي الحزب الرئيسي، مشدداً على ضرورة عدم المبالغة بقوة حماس
 أ ف ب، رويترز . من ثالثين في المئة، نرحب بهم لدخول الحكومة والمنظمة

 عضو اللجنة المركزية لفتح زكريا اآلغا رجح توصل اإلجتماع إلى  أن1/7/2005 الغد االردنية واوردت
ية الدولية واإلنسحاب إستراتيجية وطنية تركز على الثوابت والحقوق الفلسطينية واإللتزام بقرارات الشرع

 إضافة إلى 194 وحل قضية الالجئين وفقاً للقرار الدولي 1967الكامل من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
وأشار إلى أن اإلستراتيجية ستكون بمثابة برنامج سياسي . التحرك الفاعل على المستويين العربي والدولي

 المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي وفي اإلتصاالت مع للمرحلة المقبلة يوضح منهجية عمل الحركة في
  وكاالت. المجتمع الدولي

  
   والجهاد ينفي عالقته بالعملية المقاومة تخطف جنديين والسلطة تعيد أحدهما 

كتائب شهداء األقصى المنتمية الى حركة فتح،أعلنت مسؤوليتها عن  أن 1/7/2005 الخليج اإلماراتية نشرت
 ين إسرائيليين ضال طريقهما في نابلس، لكنها تراجعت في وقت الحق وأعلنت مطالباختطاف وقتل جندي

لإلفراج عن الجنديين تتمثل باالفراج عن االسرى الفلسطينيين وإنهاء إغالق االراضي المحتلة وإزالة كل 
إال أن .الحواجز من الطرق، وتسليم رفات الفلسطينيين الذين استشهدوا خالل تنفيذ عمليات ضد إسرائيل

  وكاالت. السلطة الفلسطينية قالت إنها سلمت أحد الجنديين إلى اإلسرائيليين بعد عملية تفتيش في بيت لحم
 ابو خوصة الى ما قاله الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية توفيق 1/7/2005األيام البحرينية  وأشارت

   بعض الفصائل الفلسطينية حول اختطاف جنديينروجت من    ان األخبار التي   مؤتمر صحافي    في    امس
   وكاالت .  اسرائيليين وقتلهما هو امر عار عن الصحة 
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 كتائب شهداء األقصى إنها تنفي أي صلة لها بعملية الخطف، هقالت ما 30/6/2005 قدس برس وأضافت
من ناحية . السلطة الفلسطينيةمشددة على أنها ملتزمة بالتهدئة، التي دخلت فيها فصائل المقاومة، بالتوافق مع

ثانية تبنت مجموعة الشهيد أيمن جودة، وهي مجموعة غير معروفة حتى اآلن في الساحة الفلسطينية، عملية 
وجاء تبني المجموعة في اتصال هاتفي مع أحد الصحافيين الفلسطينيين، من دون أن تصدر . خطف الجنديين

  .بيانا رسميا بذلك، حتى إعداد هذا الخبر
 الجيش اإلسرائيلي أعلن مساء امس الخميس انه تبين ان ال أساس  أن1/7/2005 القدس العربي ذكرتو

 ا ف ب ـ يو بي اي . لألنباء حول اختطاف جنديين إسرائيليين علي أيدي مسلحين فلسطينيين
هاد  موقع فلسطين اليوم المقّرب من حركة الجهنقل ما 1/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  واورد

اإلسالمي عن مصدٍر مسؤوٍل في الحركة نفيه وجود عالقٍة لها بالبيان المشترك الصادر عن سرايا القدس 
  .وكتائب شهداء األقصى، والذي تبنّى فيه خطف جنديين في مدينة نابلس بالضفة الغربية

  
 الرجوب يلتقي الشرع ومسؤولين فلسطينيين في دمشق

 العقيد جبريل الرجوب امس الخميس فـي  اءلقعن : شق ـ ا ف ب دممن  1/7/2005 القدس العربي نشرت
 الشرع وجهها عباس    ىوسلم الرجوب رسالة ال    .دمشق فاروق الشرع كما اجتمع مع عدة مسؤولين فلسطينيين        

 ان سورية اوفت باستحقاقاتها اقليميا ودوليا لصالح القضية الفلسطينية سواء فـي             ىوشدد عل  .لنظيره السوري 
ـ  ىلية او من خالل المساهمة االيجابية في انجاح الحوار الوطني الفلسطيني الذي اد            المحافل الدو   توحيـد   ى ال

 .الخطاب السياسي والنضالي وترتيب البيت الفلسطيني
 الرجوب في تـصريحات للـصحافيين       قول:  دمشق -سمر أزمشلي عن مراسلتها    1/7/2005 الحياة   وذكرت

 في هذا الظرف الحرج الصعب الذي تعيشه بفعل السياسة االميركية           انقل رسالة فلسطينية لسورية   : عقب اللقاء 
التي لها عالقة بالموقف االسرائيلي واالحتالل االسرائيلي، رسالة الى العالم بأن فلسطين وسورية في القـارب     

ي واعتبر ان قرار حركة فتح إنهاء احتكارها للسلطة قرار استراتيج         . نفسه وسورية وفلسطين في الخندق نفسه     
وأشار الى ان تأجيل    . ألننا أسرة فلسطينية واحدة، والتعددية السياسية هي المدخل لتكريس مسيرة ديموقراطية          

االنتخابات التشريعية كان بقوة القانون وليس ألي سبب آخر، متوقعاً ان تجري انتخابات المجلس قبل نهايـة                 
 أكد ان هناك زيارة قريبة للرئيس عباس الـى          ورداً على سؤال حول فتح سفارات بين البلدين،        .العام الجاري 

  .دمشق مرتبطة بأجندة الرئيس االسد وان تطوير العالقات الثنائية سيبحث خالل هذه الزيارة
 مصادر فلسطينية في دمـشق أن  هذكرتما  :تيسير أحمد ـ دمشق  عن مراسلها 1/7/2005 البيان  وأضافت

ذي عقده مع شارون في القدس حيث خرج ابو مـازن بانطبـاع   رسالة ابو مازن لألسد تتعلق بصورة اللقاء ال     
  .سلبي نتيجة تصلب شارون وإصراره على مواقفه المعتادة المعادية للحقوق الفلسطينية

 وكالة االنباء السورية سانا ان الحديث خـالل اللقـاء دار            هقالتإلى ما    1/7/2005 المستقبل اللبنانية    ونوهت
ضى المحتلة واهمية تعزيز وحدة الـصف الفلـسطيني ازاء االسـتحقاقات            حول تطورات االوضاع في االرا    

  .الراهنة
 انه اجـرى محادثـات مـع         الرجوب ديأك إلى ت  :القاهرة - دمشقمن   1/7/2005الخليج اإلماراتية    وأشارت

الفصائل الفلسطينية في سوريا ومع رموز وقيادات العمل النضالي الفلسطيني في جزء مـن واجـب وطنـي                  
، وأضاف انا فعالً التقيت بهم جميعاً ولقاءاتنا الفلسطينية لها عالقة بترتيب البيت الفلسطيني ووحـدة                واخالقي

  .قضيته وقيادته
 الرجوب ماهر الطاهر الذي قال للسفير إنه بحث         اءلقعن  : زياد حيدر  عن مراسلها  1/7/2005 السفير   ونقلت

ابات التشريعية وضرورة تطبيق ما تم االتفـاق        مع الرجوب االنسحاب اإلسرائيلي من غزة وموضوع االنتخ       
عليه في حوارات القاهرة من ضرورة عقد اجتماع لألمناء العامين للفصائل الفلـسطينية، وأعـضاء اللجنـة                 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبوجود أعضاء مستقلين ورئاسة المجلس الـوطني مـن أجـل إعـادة                 

ف الطاهر أن هناك بحثا جديا بضرورة عقد هذا اللقاء لتأسيس قيادة جماعية             وأضا. االعتبار لمنظمة التحرير  
للشعب الفلسطيني وإعادة بناء مؤسسات المنظمة، ورجح الطاهر أن يتم عقد مثل هذا اللقاء في وقـت قريـب    

 .على مرحلتين األولى في دمشق والثانية في القاهرة
 احمد جبريل   ىالتقالرجوب  ل مسؤول فلسطيني ان     وق: بأ ف   . دمشق   من 1/7/2005 البلد اللبنانية    وبينت

واتصل هاتفيا بامين عام    . فاهومال خالد   ما التقى وممثلين عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين ك       
حركة الجهاد الموجود في القاهرة لمناقشة خروقات الهدنة المتمثلة في هجومات ضد اسـرائيل منـذ كـانون                  

  . الثاني
  
   مازن يؤكد على استعداده للتعاون في تجريد مخّيمات لبنان من السالح بوأ

أكّدت األوساط السياسية األوروبية أّن محمود عباس شّدد على تمّسكه بتعّهداته التـي قطعهـا أمـام                  :وكاالت
الـدولي  عواصم القرار الدولي باستعداده للتعاون في تجريد المخّيمات الفلسطينية من األسلحة بموجب القرار              
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وأفادت المصادر األوروبية أّن عباس سيرفع الغطاء الشرعّي عن أّي فصيٍل فلـسطينّي يـرفض    .1559رقم  
وبحسب المعلومات األوروبية، فإّن الدبلوماسية المصرية والقطرية واألردنية ما         . تسليم أسلحته للجيش اللبناني   

س والجهاد اإلسالمي لدفع قيادتها إلـى التعـاطي         زالت تبذل مساعيها لدى الحركات اإلسالمية المتمثّلة بحما       
أّما فيما يتعلّق بالفصائل الفلـسطينية العـشر،         .اإليجابي في مسألة الوجود المسلّح لعناصرها داخل المخّيمات       

فسيولّي تيري رود الرسن، معالجتها مع الجانب السوري الذي أبدى تجاوبه في التعاون لتطبيق الشق الثـاني                 
وبخصوص الجماعات األخرى ومنها عصبة األنصار وجند الشام باإلضـافة إلـى            . 1559ولي  من القرار الد  

العناصر اإلسالمية الهاربة من وجه العدالة، فإنّها لن تخضع ألّية مساومٍة لفقدانها ظاهرياً ألّية تغطية محليـة                 
إطار مهمة الجـيش اللبنـاني      أو إقليمّية، لذلك فإّن مسألة تجريدها من األسلحة واعتقال النشطاء، سيدخل في             

  .لتطبيق سيادة القانون
  1/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  أراضي مستوطنات غزة تستوعب ربع مليون فلسطيني: دحالن

 اعتبر محمد دحالن أن المباني التي ستقوم إسرائيل بهـدمها        :عبدالرؤوف أرناؤوط، وائل بنات   : رام اهللا، غزة  
مـن  % 5نها ال تتالءم مع طبيعة المساكن الفلسطينية، وألن المباني تـشغل حيـز              غير مفيدة للفلسطينيين أل   

 عائلة من المستوطنين، في حين تستوعب هذه المساحة ربع مليون فلسطيني، وأيضا             2800األراضي يسكنها   
  .ألن هذه المنازل تعتمد في بنائها على مادة االسبست ومواد أخرى ال تتالءم مع الوضع في القطاع

  1/7/2005طن السعودية الو
  

  عبد ربه يدعو الرباعية الدولية إلى دعم جهود السلطة الفلسطينية  
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربـه المجتمـع الـدولي، ممـثالً                  :نابلس

اتها بعد انسحاب إسرائيل من     بالرباعية الدولية، بتقديم كل الدعم للسلطة الفلسطينية حتى تستطيع تحمل مسؤولي          
القطاع، داعياً في الوقت ذاته إلى الضغط على إسرائيل حتى يكون انسحابها كامالً غير منقوص مـع سـيادة                   

ودعـا منظمـات الـسالم       .فلسطينية كاملة على الحدود البرية، والبحرية، والجوية، وخط الحدود مع مصر          
 العادل إلى الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لتجميـد نـشاطاتها           العالمية والمنظمات اليهودية المؤمنة بالسالم    

االستيطانية في الضفة الغربية، والتوقف عن عزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، حيـث إنـه مـن                  
الواضح أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية قررت فك االرتباط عن قطاع غزة وتعميق احتاللهـا فـي الـضفة                  

شد المجتمع الدولي الضغط على الواليات المتحدة األمريكية لتحمل مسؤولياتها تجـاه عمليـة              كما نا . الغربية
  . السالم وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

  1/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مركز حقوقي يؤكد سالمة سير انتخابات المرحلة الثانية في قطاع غزة 
مركز حقوقي، في مدينة غزة، سالمة سير فترتي النشر واالعتراض والترشيح، النتخابات المرحلة الثانية أكد 

في قطاع غزة، رغم وجود بعض الخروقات ألحكام الدعاية االنتخابية، من قبل مرشحين وأنصارهم في كافة 
ج حملة الرقابة، التي نفذها المركز جاء ذلك، في تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، لتقييم نتائ.الدوائر

على المرحلة الثانية من انتخابات مجالس الهيئات المحلية، التي جرت في ثماني هيئات محلية في القطاع، في 
 مراقباً، بعض 94وأظهر التقرير، وفقاً لطاقم مراقبي المركز المكون من  .الخامس من أيار من العام الجاري

نة العليا لالنتخابات المحلية، فيما يتعلق بسير الدعاية االنتخابية، وعدم وضعها جوانب القصور في عمل اللج
وحول تقييمه  .آليات وضوابط أكثر صرامة تكفل التقيد بأحكام الدعاية االنتخابية من قبل المرشحين وأنصارهم

وأكد  .بصورة منظمةليومي االقتراع والفرز، أعرب المركز عن ارتياحه لسير كافة عمليات االقتراع والفرز 
التقرير على اتسام أجواء االنتخابات بالشفافية التامة، موضحاً أن االنتخابات جرت بحضور المرشحين أو 

واعتبر التقرير أن بعض المالحظات التي سجلت على سير االنتخابات، لم تمس في  .وكالئهم وممثليهم
 .جوهرها بنزاهة ونتائج االنتخابات

  30/6/2005طينية وفاوكالة االنباء الفلس
  

  ..!2005ضحايا العنف الداخلي عام 
 إحصائية أمنية، أن عدد جرائم القتل في النصف هأظهرت ما 30/6/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا نشرت

ووفقًا لإلحصائية التي وزعتها وزارة  . جريمة قتل في كافة محافظات الوطن50م، بلغ 2005األول من العام 
 :على النحو التالي فإن جرائم القتل توزعت ما بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبيةالداخلية، 

 قتل معلومة، وتم اكتشاف ةمي جرخمسة وعشرون : جريمة قتل، موزعة كما يلي32المحافظات الشمالية 
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 جرائم قتل ثالثها  جرائم قتل مجهولة وهي قيد البحث، منوسبع , الجناة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم
 جريمة قتل، وتم معرفة الجناة واتخاذ اإلجراءات القانونية 18 المحافظات الجنوبية بينما .على خلفيات أمنية

 .بحقهم، باستثناء قضية واحدة قيد البحث
 مصادر البحث الميداني فـي      ارت إليه شما أ  30/6/2005 - أمين -  اإلنترنت لالعالم العربي      وأضاف موقع 

  فلسطينياً من بيـنهم    237ميزان إلى أن عدد ضحايا حاالت العنف الداخلي وأخذ القانون باليد قد بلغ              مركز ال 
   . فقط2005 قتيالً، وذلك خالل العام 27

  
 فتح تدين االعتداءات اإلسرائيلية على المواطنين شمال وجنوب قطاع غزة 

ات المستعمرين اإلسرائيليين على اعتداء,أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قطاع غزة
ونفت .المواطنين في خانيونس جنوب القطاع، وقصف الطائرات المروحية لبئر مياه في بيت حانون شماالً

بهدف تضليل , الحركة صحة اإلدعاء اإلسرائيلي، بأنها استهدفت مستودعاً لألسلحة وقذائف الهاون في البلدة
كة، من خطورة النتائج المترتبة على هذه االعتداءات، وانعكاساتها وحذرت الحر.الرأي العام وقلب الحقائق

 .السلبية على مجمل الحياة الطبيعية واإلنسانية للمواطنين في المنطقة
30/6/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   

 
  األجنحة العسكرية لفصائل المقاومة تقصف المغتصبات الصهيونية في قطاع غزة 

در عن كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أكد بيان مشترك صا
وكتائب شهداء األقصى، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، مسئوليتها المشتركة عن اشتباك مسلح فجر اليوم 

تصمونا باألسلحة الرشاشة مع دورية عسكرية صهيونية أثناء قيامها بعملية تمشيط على حدود مغتصبة ع
غربي منطقة تل السلطان في رفح، وحسب البيان فقد استمر االشتباك أكثر من نصف ساعة، موقعاً إصابات 
محققة في صفوف الدورية الصهيونية، مشيراً إلى أن التعزيزات العسكرية الصهيونية شوهدت تهرع إلى ذلك 

الجهاد اإلسالمي عن قصفها لمغتصبة من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة .مكان الحادث
 مساء أمس، و أكدت السرايا في بيان لها أن الصاروخ أصاب هدفه 1نفيه ديكاليم بصاروخ من طراز قدس 

  .بدقة
1/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
   ويعتقل عدداً من الشّبان والخليل في طولكرماتاالحتالل يقتحم بلد

الحتالل الصهيوني بلدة عتيل شمالي طولكرم، واحتلت المزيد من منـازل  اقتحمت قوات ا،طولكرم ـ خاص 
وأفادت مصادر محلية أن قوة صهيونية معززة باآلليـات         .األهالي وحّولتها إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة      
إحسان أبو الراغب، وأبو عوني صبحة، وأجرت تفتيشات        : العسكرية اقتحمت البلدة وداهمت منزلي المواطنين     

وأضافت المصادر أن البلدة ال زالت تشهد       .قيقة فيهما، قبل أن تخلي المنزلين وتحّولهما إلى ثكنتين عسكريتين         د
وأكدت المصادر أن   .وجوداً مكثفاً لدوريات قوات االحتالل الراجلة والمحمولة وتقوم بتمشيط شوارعها وأزقتها          

ة والغازية باتجـاه تجمعـات األهـالي والمنـازل          جنود االحتالل فتحوا نيران أسلحتهم وألقوا القنابل الصوتي       
عاماً من بلـدة عـالر شـمال        20إن قوات االحتالل اعتقلت الشاب محمد ساطي أبو حفيظة          : وقالت.السكنية

ومن جهة أخرى أغلقـت قـوات االحـتالل         . طولكرم، بحجة مقاومة االحتالل، بعد أن اقتحمت منزل عائلته        
كما اعتقل  .الشرقية، ومنعت األهالي من الخروج من القرية أو الدخول إليها         بالسواتر الترابية مدخل قرية باقة      

جنود االحتالل المتمركزون على حاجز زعترة العسكري بالقرب من مدينة نابلس الشاب عدنان الحافي مـن                
كـزين  وفي السياق ذاته، عرقل الجنود الصهاينة المتمر      .أبناء طولكرم أثناء توجهه إلى مكان عمله في رام اهللا         

عند حاجز عناب شرق طولكرم حركة تنقل السيارات واألهالي الخارجين من طولكرم أو القادمين إليها حيث                
  .احتجزوا المركبات لساعات طويلة

مـن  اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني بلدتي بلدتي ترقوميا والسموع في مدينة الخليل واعتقلت شابين؛              كما  
الصهيوني صباح الخميس بلدة بيت كاحل شمال غرب مدينـة الخليـل،            اقتحمت قوات االحتالل    جهة اخرى   

أطلقت مروحيات تابعـة لجـيش      كما  ..وشنّت حملة مداهمات لمنازل المواطنين، واعتقلت خاللها أربعة شّبان        
وذكـر شـهود عيـان أن      . االحتالل الصهيوني مساء أمس، صاروخا على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة           

ارة زراعية وسط البلدة، وانفجر في بئر للمياه، وقد هرعت سيارات اإلسعاف والـدفاع              الصاروخ سقط في بي   
المدني الفلسطينية إلى منطقة الحادث، حيث أكدت مصادر طبيـة أن القـصف لـم يـسفر عـن وقـوع أي        

وادعى متحدث باسم جيش االحتالل الصهيوني أن القصف استهدف مخزنا للصواريخ وقذائف الهاون             .إصابات
  .لبلدة، يستخدمه المقاومون الفلسطينيونفي ا

  1/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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 األرشمندريت حنا يدعو إلى المحافظة على المقدسات والدفاع عن عروبة القدس 

 دعا األرشمندريت األب الدكتور عطا اهللا حنا، الناطق الرسمي باسم الكنيسة -وفا2005-6-30 باريس 
س واألراضي المقدسة، اليوم، إلى المحافظة على المقدسات والدفاع عن عروبة األرثوذكسية في القد

حنا ألقى محاضرة في جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس، حول القدس وأهميتها . وكان د.القدس
الدينية والثقافية، أشار فيها إلى ما تتعرض له مدينة القدس من ممارسات عدوانية من قبل االحتالل 
اإلسرائيلي، الذي يهدف إلى تهويدها والمساس بطابعها العربي اإلسالمي والمسيحيوأضاف بأن مدينة القدس 
تتعرض لحملة إسرائيلية واسعة النطاق بهدف اقتالعها وإبعادها عن محيطها العربي الفلسطيني، ونهب 

لى أن تلك المحاوالت تعتبر أراضيها والمساس بعقارات األوقاف ومحاوالت تضييق الخناق عليها، مشيراً إ
ودعا الدول العربية واألجنبية كافة وفي مقدمتها فرنسا الصديقة إلى مساندة ومساعدة .بائسة لطمس عروبتها

حنا في .كما تطرق د.شعبنا في القدس للمحافظة على المقدسات والمؤسسات واألوقاف في المدينة المقدسة
حنا .وكان د.نية، وما تعنيه بالنسبة لألمة العربية وشعبنا الفلسطينيمحاضرته إلى أهمية القدس من الناحية الدي

وصل إلى باريس مساء أمس للمشاركة في سلسلة فعاليات، ستقام في فرنسا تضامناً مع أبناء شعبنا في مدينة 
 .القدس

  30/6/2005وكالة االنباء الفلسطينية 
  

  سبوع الماضيتواصل جرائم الحرب الصهيونّية خالل األ: تقرير حقوقّي
أفاد مركز حقوقي أن جرائم الحرب الصهيونية تواصلت في األراضي المحتلة، وذلك خالل             : خاص –بيت لحم     

ووفقاً لتقرير المركز الفلسطيني لحقـوق      .تقريٍر له رصد فيه هذه الجرائم التي وقعت خالل األسبوع الماضي          
دنيين الفلسطينيين بجراح، جـراء إطـالق النـار         اإلنسان، فإنّه خالل األسبوع الماضي أصيب العديد من الم        

وأشار التقرير إلى أّن قوات االحتالل نفّذت       .واالعتداء عليهم، من بينهم أربعة أطفال، أحدهما في حالة الخطر         
أربعين عملية توغٍّل في الضفة الغربية، وقصفت األحياء السكنية جنوب قطاع غزة، ودهمت منازل واعتقلت               

 منزالً سكنّياً في مناطق مختلفـة       25 فلسطينّياً، من بينهم أطفال ونساء، وحّولت هذه القوات           مدنّياً 36واعتقال  
وأصيب طفالن من مدينة خانيونس، جنوب القطاع بجراح، وقصفت الطائرات أحد الممتلكات            .لثكنات عسكرية 

صل داخـل أراضـي     المدنية شمال قطاع، وواصلت قوات االحتالل البناء والتجريف لصالح جدار الضم الفا           
الضفة الغربية، واعتدت بالضرب على مدنيين فلسطينيين ومتضامنين أجانب واعتقال آخرين، أثناء احتجاجهم             

 ألف مواطن فلسطيني يقطنون في مخّيم شعفاط وضاحية السالم فـي            40وأظهر التقرير أّن    .على بناء الجدار  
ي بالمدينة، بعد استكمال الجدار في المنطقـة، فيمـا          مدينة القدس المحتلة، سينقطع ارتباطهم الحياتي والمعيش      

واصل المستوطنون اليهود اعتداءاتهم التي وصفها التقرير بالمنظمة على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في             
األراضي المحتلة، وأصاب هؤالء طفلة في مدينة الخليل، ونفّذ مستوطنو غوش قطيف، جنوب القطاع، سلسلة               

وأصدرت قوات االحتالل خالل األسبوع الماضـي       .المدنيين وممتلكاتهم في مواصي خانيونس    اعتداءات على   
  . دونماً من أراضي في شمال الضفة الغربية لصالح التوسع االستيطاني428أوامر عسكرية بمصادرة 

  1/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حاجة العامل الفلسطيني للعملدراسة إسرائيلية تكشف استغالل أرباب العمال اإلسرائيليين
 كشفت دراسة إسرائيلية، بخصوص العمال الفلسطينيين في إسرائيل، النقاب عـن اسـتغالل              - وفا -رام اهللا   

أرباب العمال اإلسرائيليين، حاجة العامل الفلسطيني للعمل، واإلجحاف بحقوقه وحرمانه من أي حقوق عمالية              
اإلسرائيلية، في سياق برنامجها أحداث الظهيرة أن دراسـة أجريـت   وذكرت اإلذاعة .. متعارف عليها عالميا  

حول وضع العمال الفلسطينيين، في إسرائيل بينت أن هناك محاسن تعود على إسرائيل، من تـشغيل عمـال                  
فلسطينيين مقارنة بالعمال األجانب، أبرزها األجور المنخفضة ولفتـت الدراسـة إلـى أن تـشغيل العمـال                  

شأنه أن يقلص الضغط الدولي على إسرائيل، نتيجة تخفيف نسبة البطالـة فـي األراضـي                الفلسطينيين، من   
  .الفلسطينية، وأن استخدام العمال سيرفع مستوى الطبقة الوسطى في الجانب الفلسطيني

وأشارت إلى أن العامل الفلسطيني يعمل على مدار الساعة وكل ما يطلب منه، فيما العامل األجنبـي ملتـزم                   
مل محددة ال يتجاوزها، وضمن مجال عمل ال يتجاوزه ينجز العامل الفلسطيني، عمالً مماثالً لعمل               بساعات ع 

وخلصت الدراسة، إلى أن حل معضلة البطالـة فـي األراضـي            .العامل األجنبي بوتيرة أعلى وإتقان أفضل     
مام العمال الفلـسطينيين    الفلسطينية، لن يكون من خالل إدعاء باطل أو خبر عابر، وإنما بفتح الطريق واسعاً أ              

  .وإلغاء القيود المفروضة عليهم وخاصة نظام التصاريح وإزالة الجدار و تحسين ظروف العمل
   30/6/2005الحياة الجديدة 

  
  



 8

  
  محافظ سلطة النقد الفلسطينية يعتبر الجامعة اإلسالمية مركز إشعاع حضاري في فلسطين والعالم كله

د محافظ سلطة النقد الفلسطينية الجامعة اإلسالمية بغزة بأنها مركـز           وصف الدكتور جورج العب   ، خاص -غزة
جاءت أقـوال محـافظ     .إشعاع حضاري في فلسطين والعالم كله، معرباً عن فخره بهذا الصرح العلمي الكبير            

جمـال نـاجي    . سلطة النقد خالل زيارة قام بها اليوم األربعاء للجامعة اإلسالمية، حيث كان في اسـتقباله م               
–كمالين شـعت    . رئيس الجامعة اإلسالمية، د   –محمد عيد شبير    . د.ضري رئيس مجلس أمناء الجامعة، أ     الخ

أحمد الساعاتي مدير دائرة العالقات العامة فـي   . نائب الرئيس للشئون األكاديمية، وعدد من عمداء الكليات، د        
فة القضايا، ومفردات الحياة الجامعية،     وتحدث الدكتور العبد عن تقديره الهتمام الجامعة اإلسالمية بكا        .الجامعة

وقدر المساهمات الحضارية المضافة لسجل شعبنا، والتي تقوم الجامعة فيها بدور بناء، مثمناً مواكبة الجامعـة      
وشدد الدكتور العبد على أهمية توثيق أواصر العالقة مـع المراكـز العلميـة              .للتطورات والحضارة العالمية  

ادة من الخبرات والتحديثات، لترك بصمة واضحة في مجال التحـديث والتطـوير،             ومراكز األبحاث، واالستف  
  .مشدداً على أهمية الوقت، ودور المشاريع الصغيرة في التنمية

  1/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  عرس جماعي فلسطيني كامل العدد 
إغـالق بـاب التـسجيل للعـرس     أعلنت الحركة اإلسالمية في محافظة نابلس عن ،  نابلس ـ سامر خويرة 

اإلسالمي الجماعي الذي كانت قد أعلنت عنه منذ أقل من شهر، وذلك بسبب ارتفاع عدد المسجلين فيه إلـى                   
وذكر منسق اللجنة التحضيرية للعرس الشيخ وائل الحشاش،        .  عريسا من مدينة نابلس وقراها ومخيماتها      150

وأوضح أن األمر يرجع ألسباب فنيـة، حيـث ال          . لتسجيل عريسا جاءوا ل   50أنه اضطر لالعتذار ألكثر من      
المكان الوحيـد الـذي     «وأشار إلى أن    . يوجد مكان في المدينة يتسع لالحتفاء بهذا العدد الضخم من العرسان          

يمكن تنظيم العرس فيه هو الملعب البلدي في نابلس الذي ضاق بالحشود في العـرس اإلسـالمي الجمـاعي                   
 عريسا، فكيف إذا كان عدد العرسان في هذه المـرة ضـعفين             64 عدد المشاركين فيه     الثالث الذي لم يتجاوز   

األول اقتـصادي   : وقال إن اإلقبال الكبير في المشاركة في العرس اإلسالمي الجماعي، يعود لسببين           .»ونصف
فة وهو أن المشاركة في الحفل توفر على العريس تكاليف حفل الزفاف الباهظة من أجـرة القاعـة والـضيا                  

والتي رسخت في   .أما السبب الثاني واألهم هو الصحوة اإلسالمية التي تشهدها المنطقة         . والمواصالت وغيرها 
األذهان القناعة برقي الفن اإلسالمي المنضبط والنشيد اإلسالمي الرائع الذي يبهج النفس ويفرحها بعيدا عـن                

 العرس في الثـامن والعـشرين مـن الـشهر           وسيقام. التخنث وإثارة الشهوات التي يتسم فيها الفن الرخيص       
  .الجاري

  1/7/2005البيان  
  

   آخرين خالل ثالثة أشهر 2444 عمال فلسطينيين واعتقال 5مقتل : تقرير
أفاد تقرير عمالي فلسطيني، بأن حصيلة االنتهاكات اإلسرائيلية، خـالل الثالثـة            ، خدمة قدس برس   -رام اهللا   

، أسفرت عن مقتل خمسة عمال، وإصابة ثالثة آخـرين، فـضالً عـن     أشهر الماضية، ضد المواطنين العمال    
وأكد االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في تقرير ربع سنوي أرسلت نسخة منه إلـى               . عامالً 2444اعتقال  

استمرار قوات االحتالل في ممارسة انتهاكات لإلنسانية بحق المواطنين العمال، خـالل الربـع              " قدس برس "
واعتبر االتحاد أن حكومة االحـتالل اإلسـرائيلي        .، بشكل ممنهج إلذاللهم والتنكيل بهم     2005عام  الثاني من   

تستهدف بالدرجة األولى الطبقة العاملة، وتسعى إلى استحداث الوسائل واألساليب القمعية بحق العمال في كافة               
 استمرار قوات االحتالل في االعتداء      وأشار إلى .المناطق الفلسطينية، منتهكةً كافة المواثيق واألعراف الدولية      

على العمال، وتجريف األراضي الزراعية وهدم الحظائر والبركسات وتسميم المواشي، ومواصـلة اإلغـالق             
  .للمعابر وتشديد الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية

  30/6/2005قدس برس 
  

  جريمة قتل في النصف األول من العام الحالي خمسون
 أظهرت إحصائية أمنية صادرة، اليوم، أن عدد جرائم القتل في النصف األول من -وفا2005-6- 30 غزة 
ووفقًا لإلحصائية التي وزعتها وزارة الداخلية . جريمة قتل في كافة محافظات الوطن50م، بلغ 2005العام 

ووفقًا لإلحصائية، .يةواألمن الوطني، فإن جرائم القتل توزعت ما بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوب
 المحافظات -1: فإن جرائم القتل توزعت ما بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية على النحو التالي

 : جريمة قتل، موزعة على كما يلي32الشمالية 
 . جرائم قتل معلومة، وتم اكتشاف الجناة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم25أ عدد 
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 . جرائم قتل على خلفيات أمنية3تل مجهولة وهي قيد البحث، منها  جرائم ق7ب عدد 
 جريمة قتل، وتم معرفة الجناة واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم، باستثناء قضية 18 المحافظات الجنوبية -2

 .واحدة قيد البحث
  30/6/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
   كافة العاملين في المؤسسات الحكومية مجلس الوزراء يقر تطبيق قانون العمل على

حسن ابو لبدة   .  استجاب مجلس الوزراء لتوصية وزير العمل والشؤون االجتماعية د         - الحياة الجديدة  -رام اهللا 
بتطبيق قانون العمل على كافة العاملين في المؤسسات الحكومية الذين يعملون بعقود يومية او خاصة او على                 

 18ويستفيد من هذا القرار الذي حمل رقـم         .أكثر والذين ال يشملهم قانون الخدمة المدنية      بند البطالة لمدة عام ف    
 موظف وموظفة يعملون في مؤسسات السلطة الوطنية ضمن ما يعرف ببند البطالـة الدائمـة                1700حوالي  

لفلـسطيني،  والذي تم تطبيقه ضمن جهود الوزارة للتخفيف من حدة مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع ا               
حيث لم تكن هذه الفئة تخضع لقانون الخدمة المدنية كونهم ال يحملون صفة الموظف العام، ومن جرى تثبيته                  
منهم في الوظيفة العامة لم تكن تحسب له السنوات التي امضاها في العمل على بند البطالة الدائمـة، ال مـن                     

ومن اجل تنفيـذ    .ية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة عمل       حيث االقدمية وال لغايات التقاعد بما فيها مكافأة نها        
هذا القرار سيتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة العمل وديوان الموظفين العام لتنظيم كشوفات بصرف                

  .مستحقاتهم وفقا الحتساب حقوقهم على اوراق معتمدة من قبل وزارة العمل حسب احكام القانون
   1/7/2005الحياة الجديدة 

  
  أديب فلسطيني يروي حكاية الوطن من داخل زنزانة : سيرالهودلي األ

أألديب الفلسطيني وليد الهودلي أحد رواد الحركة االدبية التـي ترعرعـت فـي               : الشرق -فلسطين المحتلة   
لي دالهـو .. ظلمة القهر والسجن والـسجان    .. سجون االحتالل، فهو يصور ويكتب ويروي من داخل الظلمة        

ة االسرى عمليا فوصف حالتهم بما تستحق، وجادل ظلم السجان ومؤامراته االعتقالية، فكان خير              تشّرب معانا 
تلك الرواية التي بيع منها فـي عـام         » ستائر العتمة «من خالل روايته المميزة     .. موجه لجيل الحركة االسيرة   

كيـف  . وغيرهـا » بالشعاع القادم من الجنـو    «و» مدفن االحياء «واحد خمسة وعشرون ألف نسخة ورواية       
فعرف عن نفسه   التقته في هذا حوار     » الشرق«من اين نبدأ ؟     .. نحاكي هذا الروائي المناضل والسجين السابق     

أرى نفسي في   ..  أعرف نفسي بأني مسلم غيور أشعر بثقل األمانة والمسؤولية تجاه الفكرة التي أحملها             :بقوله
ائع كاسدة يجيدون تسويقها؛ ونحن أمام بضائع رّبانّية        سوق ألفكار وتّصورات يقف خلفها مسوقون مهرة؛ بض       

أشعر بأن علّي واجب إيصال ما وقفت عليه بعد سنوات طويلة من القراءة             .. الصنع ولكننا مسوقون غير مهرة    
والبحث، إيصال سهل مشوق وجذّاب؛ إيصال من خالل األدب الجميل والكلمة الطيبة؛ فيها الحكمـة وفـصل                 

مسألة تعود قبـل    هذه ال : وعن تجاوز محنة االسر قال    ...أن أكون موفقا في محاوالتي هذه     الخطاب وأسأل اهللا    
كل شيء إلى فضل اهللا وعونه لمن يطرقون بابه ويستعينون به، وليست المـسألة مجـّرد تجـاوز وصـمود                    

 أوقاتهم  وحسب؛ وإنما قد تُحول من محنة إلى منحة، وهذا ما وجدته عند الكثيرين من األسرى الذين يستغلون                
القراءة والعبادة والرياضة والنشاط االجتماعي والثقافي العام؛ يجعل من السجن فرصة ذهبّيـة       .. خير استغالل 

لبناء الذات؛ خاصة مع استشعار التحدي ومعرفة مخططات إدارة السجون الحاقدة التي تـسعى إلـى تفريـغ                  
تي دخل فيها السجن، بالمقابل تجد األسير الذي        األسير من محتواه الثقافّي والروحّي وطمس معالم شخصّيته ال        

يدرك أبعاد هذه المخططات يعمل بكل ما أوتي من قوة وجهد باالتجاه المعاكس كنت أستـشعر دومـا بـأنني              
فلـوال  {: كانت فرصة للتغّير باتجاه آخر كما دعت اآلية       .. انتقلت من موقع إلى موقع آخر من مواقع المواجهة        

وعن حرمانه ختى االن من     ..}طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم        نفر من كّل فرقة منهم      
من أصعب وأشق ما يقع على نفسي هذه األيام؛ وخاصة أنه قد مضى أربعـة               هذا   :رؤية زوجته واوالده قال   

ألردن بعد  وما زال مشهد إعادتي عن جسر ا      .. عشر شهرا على إطالق سراحي؛ دون أن أتمكّن من اللقاء بهم          
كان بيني وبين أوالدي عّدة أمتـار حـين         .. عشرة أيام من إطالق سراحي شاخصا كصخرة ثقيلة في صدري         

بدأت الكتابـة قبـل األسـر       : فقال واما عن كتاباته  ..قامت الجهات األمنّية بإعادتي ومنعي من دخول األردن       
كتابة بعض التمثيليات التي كانـت تمثـل   ووبشكل محدود جدا؛ في حدود خواطر أدبّية ودينّية لجريدة القدس؛       

على مستوى محلي ضّيق، ومع دخولي السجن كانت البداية مع كتابة النشرات الروحّية ثم توسعت في كتابـة                  
، بحيـث   "استراحة األسـبوع  "هذه النشرات وطّورتها على شكل الحوار األدبي، وبعد ذلك كانت تحت عنوان             

الصحف المحلّية بالمقالة السياسية أحيانا والقصة القـصيرة أحيانـا          تحوي كل مّرة قصة قصيرة، ثم مراسلة        
الشعاع "وبعد حوالي ثالث سنوات من هذا الحال مع القّصة القصيرة؛ طرقت أبواب الرواية؛ فكانت               .. أخرى

وقعـت فـي    » فدائيين عرب «حيث جّربت فيها نفسي وكتبت قصة مجموعة تشكل دورّية          " القادم من الجنوب  
ومع إنهائي للقـصة كـان      .. فكتبت قّصة أسرهم التي استمرت ثالثة عشر عاما       .. الحدود اللبنانّية األسر على   

وطبعوها هناك؛ حيث حظيت بفضل اهللا باهتمام كبير شجعني علـى           » إلى لبنان «اإلفراج عنهم، أخذوها معهم     
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ة متيّسرة في كل األوقات،     كانت الكتابة داخل السجون تمر في أحوال مختلفة؛ فلم تكن الكتاب          ..مواصلة الطريق 
وهناك التنقالت من   .. فمثال أوقات التصعيد مع اإلدارة واالضرابات والقمع ال يمكن أن نتمكن فيها من الكتابة             

سجن آلخر حيث الحرمان من االستقرار وعدم القدرة على الكتابة، وأوقات النهار فـي الغـرف الكبيـرة ال                   
ب فيها الكتابة تحت مطارق السجان؛ ومع هذا فإن هناك أوقاتاً كنـت             أوقات كثيرة تصع  .. يتوافر فيها الهدوء  

أغتنمها للكتابة؛ مثل ما بين صالة الصبح ووقت الرياضة في السابعة صباحا، وكذلك في وسط الليـل حيـث                   
وكان لي ثالث ليال أسبوعّيا للسهر حتى الصباح؛ كنت أستغل ليلتين منها للكتابـة والثالثـة                .. يهجع األسرى 

راءة والتعبئة الروحّية، وتبقى مسألة االتصال بالخارج وتهريب ما نكتب حيث إنها كانت مهمـة صـعبة،                 للق
عوقبت عليها عّدة مرات، وصودرت مني عّدة كراسات، أحيانا أعيد الكتابة من جديد وأحيانا أخـرى كانـت                  

بحقيبة فيهـا أكثـر مـن       تذهب كتاباتي بال عودة، وكانت مغامرتي األخيرة يوم اإلفراج عني، حيث خرجت             
الـصعوبة  : وعن النشر قال  ..خمسين كّراسا جعلتها تحت بعض المالبس خرجت كلها معي بسالم وبفضل اهللا           

في النشر مازالت قائمة، هناك هواجس وتخوفات ورقابة ذاتّية أصعب وأقسى من مقص الرقيب، كلمة الحـق                 
قد خرج عـن    » وللحق يقال «هناك استثناء   .. اءعند السلطان الجائر مازالت في مجتمعاتنا تمشي على استحي        

» روايـة «قاعدة الصعوبات هذه؛ وهو ما قامت به المؤسسة الفلسطينية لإلرشاد القومي من طباعـة ونـشر                 
» كتاب«، وكذلك دار البشير مع      "مدفن األحياء "» كتاب«وكذلك بيت الشعر الفلسطيني في نشر       " ستائر العتمة "
كتابتي للطفل هي تجربة فـي بـدايتها،        و". حكايات العم عز الدين   "مركز يافا مع    ، و "مجد على بوابة الحرّية   "

أشعر اآلن أني بحاجة إلى فترة طويلة لتقييم تجربة كتابتي من           ،  مازالت محاولة بحاجة إلى المزيد من التطوير      
دة مع مجلـة    لم أكتب في الخارج إال القليل من المشاركات في بعض المجالت، لي تجربة جدي             .. داخل السجن 

؛ تُعنى بشؤون وأدبيات الحركة األسيرة، أما عن الخطاب السياسي المباشر فإني أرى أن              "نفحة"جديدة بعنوان   
علّي التفريق جيدا بين هذا وبين القالب األدبي القصصي وعلّي تحديد اللون الذي أريده قبـل الـشروع فـي                    

  . الكتابة، هذا شيء وذاك شيء آخر مختلف تماما
   1/7/2005لقطرية الشرق ا

  
  سرائيلية أهم أشكال سياسة القهر بحق األسرىباحث حقوقي سياسة العزل االنفرادي في السجون اإل

 أكد حقوقي وباحث فلسطيني أن سياسة العـزل االنفـرادي           -رومل شحرور السويطي  -الحياة الجديدة -نابلس
وأشار احمد بيكاوي منـسق الـدائرة        .لألسرى هي أحد األشكال الهامة لسياسات القهر والقمع بحق األسرى         

اإلعالمية في جمعية أنصار السجين في ورقة عمل حول سياسة العزل وآثارها على األسرى قدمها لمـؤتمر                 
سياسة العزل تتمثل في نقل األسرى من األقسام العامة للـسجناء إلـى             ان  أقيم مؤخرا لمركز ضحايا التعذيب      

لعزل غالباً من مجموعة من الزنازين في كل قسم، وال تتعدى مـساحة             أقسام العزل االنفرادي، ويتكون قسم ا     
وتخلو هذه الزنازين من شروط الحياة االنسانية فغالبيتها ال ترى الـشمس            . م عرضاً 1,5م  2الزنزانة الواحدة   

ومليئة بالرطوبة والبرودة ومليئة بالحشرات والفئران التي تتسرب من الدورة األرضية التي هي جـزء مـن                 
أمـا فيمـا يعـرف       .س الزنزانة، أما االضاءة فتتسم بشروط قاسية حيث انها خافتة وتلحق ضرراً بالعيون            نف

بالفورة حيث يخرج األسير إلى ساحة صغيرة مسقوفة باألسالك الشائكة ولمدة ساعة فقط، واحياناً يكون مكبل                
واشار إلى أن سياسة العزل بدأت       .هاليدين والقدمين واألسوأ من ذلك أن األسير يقضي هذه الساعة أيضاً وحد           

م وخطورة هذه السياسة أنها تحتجز األسير في زنازين انفرادية معـزوالً            1967منذ االحتالل االسرائيلي عام     
 .عن العالم وعن بقية األسرى في ظروف قاسية وشروط صعبة، ولفترة غير محددة قد تمتد لسنوات طويلـة                 

 من وراء هذه السياسة النيل من معنويات األسير وتكوينـه النفـسي             وقال بيكاوي ان سلطات االحتالل تهدف     
الذي يدفع من خالله إلى الفراغ وإلى المجاهيل المفتوحة التي ال أرض لها وال فضاء، ذلـك الفـراغ الـذي                     

واشـار الـى ان      .يفرض بطريقة مبرمجة يتيه األسير خاللها في ثنايا بقائه وحيداً يستوحش الحديث أو النوم             
اك بعض األسرى تعتبرهم المخابرات ومصلحة السجون االسرائيلية النواة الصلبة للحركة األسيرة وبالتالي             هن

تقوم اإلدارة بعزلهم بهدف تحطيمهم أوالً وتشتيت واضعاف الحركة األسيرة ثانياً، وكان هذا واضحاً في فترة                
الى ان هناك بعض الحاالت المرضـية       مشيرا  . االضراب األخير لألسرى إذ تم عزل جميع القيادات لألسرى        

والنفسية المعقدة، بحيث يكون من الصعوبة السيطرة على هؤالء األسرى وهم في هـذه الحالـة المرضـية،                  
فتجدهم يثيرون المشاكل ويتعرضون بالضرب لألسرى اآلخرين واحياناً للسجانين، وهنا اإلدارة تلجـأ إلـى               

وحول اآلثار الناتجة عن العزل بحق األسرى قال بيكـاوي           .راج عنهم عزلهم بدالً من تقديم العالج لهم أو االف       
انها تؤدي الى التوتر العصبي الدائم واالضطراب النفسي وتدهور الحالة الصحية والتعب والشعور باالرهـاق               

  .دائماً وضعف في البصر باالضافة الى إصابة بعض األسرى بالروماتزم بسبب الرطوبة العالية والبرد
   1/7/2005 الجديدة  الحياة

  
   أسرى فلسطينيين3محكمة عسكرية صهيونية تصدر أحكاماً متفرقة بالسجن بحق 
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 ذكر مندوب جمعية أنصار السجين في محافظة قلقيلية، أن محكمة سـالم العـسكرية               :ص خا -القدس المحتلة 
إن المحكمة  :  الجمعية وقال مندوب  .الصهيونية أصدرت أمس أحكاما قاسية بحق ثالثة أسرى من مدينة قلقيلية          

شهراً ومثلها مع وقف التنفيذ على األسيرين عماد مـروان حـوتري،            18أصدرت حكماً بالسجن الفعلي لمدة      
وأضاف المندوب أن المحكمة     .ومحمد عبد اهللا شريم الحسن، بحجة االنتماء لحركة المقاومة اإلسالمية حماس          

على األسير محمد عبـد       شيكل 200امة مالية مقدارها    شهرا وغر 20ذاتها أصدرت حكما بالسجن الفعلي لمدة       
  .الفتاح داود بذريعة االنتماء لحركة الجهاد اإلسالمي

  1/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سير من البيرةأفراج عن اإل
 افرجت سلطات االحتالل، امس عن الشاب معتز قرعوش، مسؤول الطلبـة الثـانويين فـي الـشبيبة                  :البيرة
 علـى   22/12/2004وكان الشاب قرعوش اعتقل يـوم       . ة التابعة لحركة فتح، وهو من سكان البيرة       الطالبي

وافرج عن الشاب قرعـوش     . حاجز عسكري احتاللي قرب سلواد خالل توجهه للعمل مع طاقم مصلحة المياه           
  .امس بعد اعتقال دام سبعة اشهر

   1/7/2005الحياة الجديدة 
  

    ونسراح الشيخ رائد صالح وتحويل مكانها لسجن الدامطالق إجلسة الخاصة بتأجيل ال
 أجلت لجنة الثلث الخاصة باطالق سراح االسرى جلستها التي كانت مقررة لبحـث اطـالق                :عبد المنعم فؤاد  

 كما تـم تحويـل مكـان        2005-7-4سراح الشيخ رائد صالح ليوم اول امس االربعاء ، ليوم االثنين القادم             
وفي حديث مع المحامي حسين ابو حسين من طاقم الدفاع عـن  . ن الى سجن الدامونالجلسة من سجن الشارو  
انه كان من المفروض ان يحضر الشيخ رائد امام لجنة الثلث اول امـس االربعـاء                : الشيخ رائد صالح قال     

سها تم اعالمنـا    حسب البيان الذي تسلمناه قبل ثالثة اسابيع ، اال انه وألسباب تتعلق بالنيابة العامة وباللجنة نف               
وحول توقعاته من   . يوم الثالثاء بتأجيل انعقاد الجلسة ليوم االثنين القادم وتحويل مكان انعقادها لسجن الدامون            

المتوقع ان تأتي النيابة وتقول رأيها بما يتعلق باطالق سـراح           : نتائج الجلسة يقول المحامي حسين ابو حسين        
جن حول سلوك واخالق وتصرفات الشيخ خالل فترة اعتقاله ونحـن           الشيخ ، باالضافة لتوصية من ادارة الس      

في اطار االتفاق المبرم في المحكمة المركزية بحيفا نتوقع ان ال تعارض النيابة اطالق سراح الشيخ وال تلجأ                  
  .للدواعي األمنية التي ذكرت في لوائح االتهام كمسوغ لمنع اطالق سراحه 

  30/6/2005 صوت الحق والحرية 
  
   والسلطة بالتقصيرصار السجين تتّهم إدارة سجن الرملة بتعّمد قتل األسرى المرضىأن

اتهم مدير مكتب الشمال لجمعية أنصار السجين لرعاية األسرى والمعتقلين سائد ياسين إدارة              : خاص –نابلس  
ن عبـر   مصلحة سجن مستشفى الرملة الصهيوني بتعّمد قتل األسرى الفلسطينيين من المرضى نزالء الـسج             

وناشد ياسين السلطة الفلسطينية وجميـع المؤسـسات الحقوقيـة           .انتهاج سياسة اإلهمال الطبي المتعمد بحقّهم     
جاء ذلك بعد زيارة قام بهـا        .واإلنسانية المحلية والدولية للضغط على االحتالل إلطالق سراح أولئك األسرى         

ها األسرى نشأت الكرمي وبالل أبـو عـصبة         محامي الجمعية أحمد صيام لسجن مستشفى الرملة والتقى خالل        
ومراد أبو ساكوت وعلي شاللدة وأكرم سالمة وجميعهم من أصحاب الحاالت المرضية ذات الحاجة الماسـة                

إّن تقديم العالجات للمرضى من األسرى أمر غاية الصعوبة خاصة في ظّل            : األسرى المرضى  وقال   .للعالج
تضطر األسير لالنتظار فترة طويلة من الوقت حتى يستطيع الحصول على           اعتماد اإلدارة لنظام األدوار التي      

دوره في العالج، وأشاروا إلى أّن أكثر األسرى معاناة من هذا الوضع هو األسير أكرم سالمة الـذي ال زال                    
ت يعاني إلى اليوم من آثار اإلصابة التي لحقت به في ظهره قبل اعتقاله، وكذلك حال األسير مراد أبو سـاكو                   

وقال األسرى الذين التقوا    . الذي يعيش وضعاً صحياً متدهوراً للغاية حيث إنّه يحتاج إلجراء عملية في الرئتين            
إّن السلطة الفلسطينية قّصرت في موضوع األسير أبو ساكوت، ولم تُجـِر التنـسيق              : محامي أنصار السجين  

من جانبه طالب    .ا وأنه لم يعد يحتمل المرض     والترتيبات الالزمة إلخراجه من السجن وإجراء العملية له سّيم        
األسير أكرم سالمة عائلة الشهيد محمد أبو هدوان الذي توفّي داخل السجن بزيارته حتى يبلغها وصية الشهيد،                 

واشتكى أسرى سجن مستشفى     .إن أبو هدوان قد حّمله قبل استشهاده وصية وطلب منه نقلها إلى عائلته            : وقال
من تأخّر المخّصصات التي تدفعها السلطة مما يؤّدي إلى تأخّر الكانتين التي تعـّد مـصدر                الرملة الصهيوني   

وقالت  .الطعام والغذاء األساسي لألسرى سّيما في ظّل رداءة وجبات الطعام التي تقّدمها إدارة السجن لألسرى              
بالل أبو عصبة الذي يحتاج     إّن إحدى الحاالت الصحية المرضية هي تلك التي يعانيها األسير           : أنصار السجين 

وقال األسير أبـو عـصبة خـالل لقائـه           .إلجراء عمليٍة في القلب حيث يعاني من التهاٍب وتكّون مياه حوله          
إنّه ال ينام الليل من شّدة اآلالم حيث يعاني من إعياٍء شديٍد وال يحصل إال علـى علبـة دواء                    : المحامي صيام 

أنّه يعاني من تأجيـل إجـراء       فوبخصوص األسير نشأت الكرمي      .ليةمسكٍّن رغم إقرار اإلدارة بحاجته للعم     
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عملية جراحية له في األمعاء منذ ثالثة عشر شهراً حيث أبلغته إدارة السجن أّن إجراء العمليات معلّقٌ في هذه                   
 الكثيـرة    أّما األسير علي الشاللدة فيعاني من أزمٍة حادة جداً وضيٍق في التنفس، وقد تسّببت األدويـة                .األثناء

والحقن التي يتناولها بانفجار األوردة في رجليه كما يعاني من ارتفاع ضغط الدم وسـوء العـالج وارتفـاع                   
 .نبضات القلب والسكري وفيروس في العينين والفك العلوي مما يؤّدي إلى زيادة الضغط على رأسه وعينيـه                

ينيه وأنّه يعاني مـشكلةً حقيقيـة فـي الغـدة         وأبلغ طبيب السجن األسير شاللدة أّن هناك خطراً كبيراً على ع          
وقد ألِغيت العمليـة     .النخامية بالرأس وهو بحاجٍة إلى عملية سريعة بناء على تشخيص الطبيب هاني عابدين            

نظراً لخطورتها حيث قام األسير بإجراء الفحوص الطبية في مستشفى أساف هرونيه وأخبر أنّـه سيـصاب                 
وقال األسير شاللدة الذي يقبع في سـجن مستـشفى           . عن تناول دواء الكونديكلس    بانفجاٍر في المخّ إذا توقّف    

  !.إّن الدواء المقّدم في المستشفى هو عبارة عن مسكّناٍت لحين انتهاء حياة األسير:  عاما11ًالرملة منذ 
  1/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   من نابلس منذ بداية العام الحالي مواطن200قوات االحتالل اعتقلت أكثر من : نادي األسير

 أفاد نادي األسير في محافظة نابلس أن قوات االحتالل اعتقلت منـذ بدايـة العـام                 - الحياة الجديدة    -نابلس  
: وقال النادي في تقرير صدر عنه امـس        . مواطنا بينهم عدد كبير من النساء واألطفال       200الجاري أكثر من    

 فـي شـهر   23 في شهر شباط، و  15طنا خالل شهر كانون الثاني يناير، و       موا 60إن قوات االحتالل اعتقلت     
وأشار النادي إلى أن قوات االحتالل       . في شهر حزيران   20 في شهر أيار، و    40 في شهر نيسان، و    51آذار، و 

 70تستهدف فئة األطفال والنساء في االعتقاالت خالل الشهور الماضية، حيث بلغ عدد األطفـال المعتقلـين                 
واعتبر النادي أن هذه االعتقاالت تؤكد خرق سلطات االحتالل وبشكل سافر            . أسيرة 30وعدد والنساء   طفال،  

وطالب النادي   .لكل االتفاقيات وااللتزامات الدولية، وانتهاكا للمواثيق التي تحفظ حقوق األطفال أثناء الحروب           
ة األسرى وعلى رأسـهم األطفـال       المجتمع الدولي بالضغط على حكومة االحتالل من أجل إطالق سراح كاف          

  .والمرضى وكبار السن وممن أمضوا عشرات السنين داخل سجون االحتالل االسرائيلي
   1/7/2005الحياة الجديدة 

  
  سرائيليين تؤيد فك االرتباط لكنهم ال يثقون بشارون غالبية اإل

من االسرائيليين يؤيدون   % 62أظهر استطالع للرأي العام نشرته صحيفة يديعوت احرونوت اليوم الجمعة ان            
وفي مقابل ذلك انخفضت نـسبة       .شارونـخطة فك االرتباط في حين قال غالبية المستطلعين انهم ال يثقون ب           

  %.31معارضي فك االرتباط الى 
رغم ذلك فان نظرة الجمهور في اسرائيل لرئيس الوزراء ارييل شارون جاءت في االستطالع الحالي سـلبية                 

ان % 29من المشاركين في االستطالع ان شارون هو شخص ليس موثوقا حيث قـال              % 52 فقد اعتبر  .جدا
قـالوا  % 10ان شارون موثوق للغاية و    % 33وقال   .انه ليس موثوقا للغاية   % 23شارون ليس موثوقا بتاتا و    

  .انه موثوق جدا
نها ستنفذ بشكل جزئي    ا% 29ان يعتقدون بان فك االرتباط ستنفذ بكاملها فيما قال          % 47من جهة اخرى قال     

  .قالوا انه لن يتم تنفيذ خطة فك االرتباط% 17و
من المـستطلعين ان    % 34وحول ظاهرة الفساد السلطوي التي تزايد الحديث حولها مؤخرا في اسرائيل رأى             

ان العمـل اكثـر     % 15حزب الليكود الذي يترأسه شارون هو االكثر فسادا مقارنة مع حزب العمل فيما قال               
  .ان الحزبين فاسدين بالدرجة ذاتها% 36واعتبر فسادا 

من االسرائيليين ان رفض افراد     % 41وفيما يتعلق بالصراع االسرائيلي الداخلي حول خطة فك االرتباط قال           
قوات االمن االسرائيلية تنفيذ اوامر عسكرية تتعلق باخالء المستوطنات والمستوطنين هو أمر شرعي فيما قال               

  .رعيانه امر غير ش% 54
يشار الى ان نسبة من يعتبرون رفض تنفيذ االوامر العسكرية شرعيا عالية جدا خصوصا اذا ما تم مقارنتهـا                   
مع نسبة المتعاطفين مع رفض يساريين اداء الحدمة العسكرية في االراضي الفلسطينية من منطلقات ضميرية               

  %.75حيث هناك نسبة االجماع على عدم شرعية الرفض مرتفعة جدا وتراوح 
ولعل النسبة المرتفعة لمن يعتبرون رفض الخدمة العسكرية شرعيا يتعلق بنسبة االسرائيليين المرتفعـة جـدا                

انهـم  % 44فقد قـال     %.73الذين يشعرون بالشفقة والتعاطف حيال المستوطنين في قطاع غزة والتي بلغت            
انهـم  % 16طف في حـين قـال       يشعرون بالتع % 29يشعرون بالشفقة حيال المستوطنين المنوي اخالءهم و      

  .غير مبالين حيال هؤالء المستوطنين% 8يشعرون بالغضب تجاه المستوطنين و
% 48من المشاركين في االستطالع ان خطة فك االرتباط سيرافقها سفك دماء في حـين رأى                % 44واعتبر  

شوارع ومفترقات الطـرق    وحول قيام نشطاء اليمين المتطرف االسرائيلي باغالق ال        .انه ال يرافقها سفك دماء    
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اعتبروا انهـا   % 27ان هذه االعمال ال تؤثر على رأيهم حيال فك االرتباط و          % 75الرئيسية في اسرائيل قال     
ان % 80واعتبـر    .قالوا ان هذه االعمال تؤثر عليهم لناحية معارضة الخطـة         % 15تعزز تأييدهم بالخطة و   

  .نشاطا شرعيا% 16اغالق الشوارع هو نشاط غير شرعي فيما اعتبره 
  1/7/2005 48عرب 

  
  غالق المؤقت على قطاع غزة  مر اإلأسرائيلي ألغى الجيش اإل

الغي القائد العسكري لمنطقة جنوب اسرائيل اللواء دان هارئيل اليوم الجمعة االمر العسكري الـصادر امـس                 
ونقلت االذاعـة    . القطاع بتحويل قطاع غزة الى منطقة عسكرية مغلقة امام االسرائيليين غير المستوطنين في           

االسرائيلية العامة اليوم عن مصدر عسكري اسرائيلي رفيع قوله ان ازالة االمر العسكري بخصوص اغـالق                
واضاف ان الغاء االمر العسكري يأتي فـي اعقـاب اخـالء             .قطاع غزة تهدف الى تسهيل حياة المستوطنين      

واخلـت   . مـستوطن  100ليم والذي تمترس فيه قرابة      البؤرة االستيطانية ماعوز هيام في مستوطنة نافيه دكا       
قوات الجيش والشرطة االسرائيلية المسطنين من بؤرة ماعوز هيام من دون تسجيل اعمال عنف تـذكر مـن                  

ونقلت وسائل االعالم    .جانب المستوطنين المتطرفين بعدما اعلن هارئيل عن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة           
 ان القرار باغالق قطاع غزة جاء في اعقاب التصعيد الخطير في اعمال نـشطاء     االسرائيلية عن هارئيل قوله   

اليمين المتطرف االسرائيلي في غوش قطيف وعلى ضوء معلومات اسـتخباراتية تفيـد بنيـة المزيـد مـن                  
ونشر الجيش االسرائيلي قوات كبيرة على الحواجز العسكرية عنـد           .المتطرفين اليهود بالوصول الى القطاع    

وأكدت مصادر عسكرية اسرائيلية امس ان امر اغالق القطاع هو امر مؤقت وصادق             . ل القطاع وداخله  مداخ
وشددت . حالوتس وانه سيتم اعادة تقويم الوضع في القطاع وبحث امكانية الغاء االمر العسكري            وعليه موفاز   

على ان قرار اغالق قطاع غـزة       وزير القضاء االسرائيلية تسيبي ليفني في حديث لالذاعة االسرائيلية العامة           
ليس قرارا سياسيا وانما عسكريا بسبب احتياجات الجيش االسرائيلي وعلى ضوء مشاهد تنكيل المـستوطنين               

  .بفلسطينيين في منطقة المواصي والتي الحقت اضرارا فادحة بصورة اسرائيل في العالم
  !  يلغ أمر اإلغالقالمستوطنون يهددون بجلب عشرات اآلالف إلى قطاع غزة في حال لم

أفادت مصادر إسرائيلية أن مجلس المستوطنين نشر بياناً يهدد فيه بجلب أعداد غفيرة تـصل               وفي وقت سابق    
إلى عشرات اآلالف من عناصر اليمين المتطرف والمستوطنين إلى غوش قطيف في حال لم يقم الجيش بفتح                 

   .الطرق إلى غوش قطيف التي أغلقت بأمر من قائد الجنوب
  نشطاء اليمين المتطرف يغلقون شوارع والشرطة تعلن حالة استنفار 

 مدخل القدس الغربية احتجاجا على اصدار الجيش االسرائيلي امـر            ظهر الخميس  أغلق ناشطون يمينيون  وقد  
وقال االذاعة االسـرائيلية العامـة ان        .عسكري مؤقت باغالق قطاع غزة امام االسرائيليين غير المستوطنين        

 ناشطا يمينيا بينهم فتية استلقوا على الشارع ومنعوا السيارات مـن المـرور محـدثين اختناقـات                  50 قرابة
 دقيقة اخلت الشرطة بعدها المتطرفين من الشارع واعتقلت ناشـطا           15واستمر اغالق الشارع مدة      .مرورية
ات المطاطية فـي عـدد   واغلق الكتطرفون اليمينيون شوارع في منطقة وسط تل ابيب واشعلوا االطار  .واحدا
  واعلنت الشرطة االسرائيلية حالة استنفار تأهبا الغالق شوارع في انحاء شتى من اسرائيل .منها

  1/7/2005-/30/6 48عرب 
  

   في غزة لطرد يهود يمينيينسرائيل يقتحمون فندقاًإجنود 
لى تنفيـذ عمليـة     في خطوة وصفت بأنها تمرين ع     : تل أبيب نظير مجلي    1/7/2005شرق األوسط   ال نشرت

االخالء الكبرى للمستوطنين في قطاع غزة، نفذت قوات الشرطة االسرائيلية والجيش، عملية اخالء لحـوالي               
وفي حين رأى المستوطنون فـي      .  من المتطرفين اليهود احتلوا فندقا في مستوطنة نافيه ديكاليم في غزة           200

لجيش من مضمونه بانسحابهم حيث ان المقاومة الحقيقية        هذه العملية تمرينا فاشال وقالوا انهم أفرغوا مخطط ا        
ستظهر لدى االخالء الكبير، قال الناطق بلسان الجيش ان عملية االخالء أمس كانـت بمثابـة رسـالة الـى                    

ومضمون الرسالة هو ان كل من يتطاول على القانون سـيعاقب وان            . الفلسطينيين ومن خاللهم الى العالم كله     
  . ة لن تتهاون مع المتطرفين اليهود وستتعامل معهم بقبضة حديديةالحكومة االسرائيلي

في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية دعا موفاز، قادة األجهزة األمنية الى اجتماع طارئ اقرت فيه خطـة                   
وتم تضليل الصحافة اذ قيل ان هدف االجتماع هو البحث في التطـورات الخطيـرة               . اخالء الفندق من جديد   

مة عن ممارسات اليمين المتطرف والمستوطنين الذين نشروا المسامير وصـبوا الزيـت فـي الـشارع                 الناج
والبيان الوحيد الذي صدر عن هذا االجتماع هو ان موفاز أمر قواته بالتحقيق في              .  القدس -الرئيسي تل أبيب  

  . المعتديناالعتداء الدموي االجرامي الذي نفذه المستوطنون ضد صبي فلسطيني واعتقال جميع 
واصدر قائد اللواء الجنوبي للجيش، دان هرئيل، أمرا مفاجئا باغالق قطاع غزة في وجـه اليهـود الـذين ال                    
يقطنون فيه بشكل دائم وأرسلت قوة من حوالي ألفي شرطي وجندي الى هناك فطوقوا الفندق من جهة وأغلقوا                  

مغادرة بهدوء واال فـان الـشرطة سـتقتحم         طرق الوصول اليه من جهة المستوطنات وأمروا المستوطنين بال        
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بـل قيـدوا    . وحاول بعض المستوطنين مقاومة االخالء، اال انهم قرروا في النهاية االنسحاب بهدوء           . المكان
وأكد هرئيل على ان اغالق غزة،      . أيديهم بشريط من القماش بشكل تظاهري يدل على انهم ال ينوون المقاومة           

وأوضح ان ال عالقة بين هـذا االغـالق         . تمديد أو التقصير، حسب األوضاع     ساعة فقط قابلة لل    72هو لمدة   
وقال االغالق بموجب الخطة سـتقرره الحكومـة        . وبين خطة الفصل التي سيتم بموجبها اخالء المستوطنات       

  . وليس الجيش
 جديـدة   وكان المستوطنون في الضفة الغربية قد حاولوا مساعدة المستوطنين في الفندق بواسطة فتح جبهـات              

فاكتفوا باغالق مدخل القدس لمدة     . على الشرطة، اال انهم لم يتمكنوا من جمع أعداد كافية لالحتجاج هذه المرة            
وبناء على ذلك، هاجم المستوطنون في غزة رفـاقهم         . فحضرت قوة من الشرطة وفرقتهم بالقوة     . عشر دقائق 

ورد المستوطنون في الضفة باتهـام مـضاد    . وافي الضفة الذين يصرخون كثيرا لكنهم عند الحاجة اليهم اختف         
وعلى اثر ذلك حضر الى قطاع غزة قادة مجلـس          . فقالوا انهم فشلوا في ابالغهم باالخالء في الوقت المناسب        

  .مستوطنات الضفة وعقدوا اجتماعا طارئا لالستفادة من هذه التجربة في المرات المقبلة
 ان الجنـود     مـن   شهود هذكرما  :  ا ف ب   ، رويترز ،لقدس ا ،قطاع غزة  1/7/2005القدس العربي   وأضافت  

اضطروا لكسر االبواب القتحام الفندق بعد أن أعلن الجيش االسرائيلي غوش قطيف منطقة عـسكرية مغلقـة               
وقال مراسلو راديـو اسـرائيل ان قـوات          .لوقف تدفق القوميين المتطرفين الراغبين في عرقلة اي انسحاب        

ن اليمينيين عنوة وهم يصرخون ويركلون من الشاطيء الخاص بفندق بالم بيتش            الكوماندوس حملت المستوطني  
وقال شهود ان رجاال من الشرطة اقتحموا االروقة وطاردوا مـستوطنين حـاولوا              .وقيدت بعضهم باالغالل  

 . الهرب
  

  سرائيليينتنكيل المستوطنين بفتى فلسطيني أمام الجنود يثير مشاعر الفلسطينيين وبعض اإل
هزت المشاهد الحية التي نقلتهـا عدسـات كـاميرات          :  سائدة حمد  ،القدس المحتلة  1/7/2005الحياة   نشرت

وسائل االعالم لمحاولة لعشرات المستوطنين وهم ينكلون بفتى فلسطيني من منطقة المواصي في خان يـونس                
لسطينيين واعادت الـى    بقطاع غزة ويحاولون الفتك به امام اعين جنود جيش االحتالل االسرائيلي مشاعر الف            

االذهان مشهد الطفل محمد الدرة في وقت ارتفعت فيه اصوات مستنكرة في اقصى اليسار االسرائيلي لمحاولة                
  . عاماً والذي يرقد في المستشفى في حال حرجة16عملية الفتك التي تعرض لها الفتى هالل المجايدة 

ية يوسي سريد ايعاز رئيس الوزراء االسرائيلي       ووصف عضو الكنيست من حركة ميرتس اليسارية االسرائيل       
ارييل شارون باعتقال المعتدين بالقول اي دولة تعيسة هذه التي تنتظر الشرطة فيها صدور قرار عن رئـيس                  
الحكومة باعتقال سوائب المستوطنين والكهانيين في اشارة الى منظمة كهانا حي العنـصرية اليهوديـة التـي                 

واتهـم سـريد الـشرطة       . عناصرها وقفت وراء محاولة الفتك بالفتى الفلسطيني       ذكرت مصادر اسرائيلية ان   
  .والجيش االسرائيليين بالتقاعس عن اعتقال المستوطنين في اعقاب ارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين

وقف واكد مراسل االذاعة االسرائيلية نيسيم كينان الذي كان احد شهود العيان لعملية التنكيل ان الجندي الذي                 
وقال ان المـستوطنين ضـربوا الـشاب        . الى جانب الفتى المصاب منع مسعفاً من تقديم المساعدة للفلسطيني         
  .بقضبان حديد حتى بعد ان فقد وعيه وكان الدم ينزف من رأسه

واشار مراسلو هآرتس ويديعوت احرونوت ومعاريف انهم الثالثة من انقذوا المجايدة من محاولة الفتك التـي                
ا وفصلوا في مقاالتهم التي نشرت امس اللحظات التي توقفوا فيها عن كونهم صـحافيين ازاء مـا                  تعرض له 

وتشير الصور التي وثقت عملية التنكيل الى وقوف الجنود االسرائيليين غير مبالين ازاء مـا          .شاهدوه بأعينهم 
  .تعرض له الفتى الفلسطيني

انه كان يمكن للجيش االسرائيلي، لو اراد ان يخلـي المنـزل            وقال كينيان في افادته لالذاعة االسرائيلية امس        
الذي استولى عليه في منطقة المواصي منذ صباح االربعاء عشرة فقط من اوالد المـستوطنين الـذين كتبـوا          
شعارات على جدران المنزل يقصدون بها توجيه االهانة الى الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم واخرى تمس                

  .بالقرآن الكريم
واصدر الجيش االسرائيلي امراً منع فيه وسائل االعالم االسرائيلية واالجنبية من دخول منطقة خـان يـونس                 

ورأت مصادر اسرائيلية في ذلك محاولة لمنع تغطيـة مـا           . ومستوطنات غوش قطيف المقامة على اراضيها     
في هذه المنطقة بالتحديد حيث     يحدث من اعتداءات ضد الفلسطينيين على مدى االيام الثالثة االخيرة خصوصاً            

  .اصيب اربعة مواطنين آخرين بجروح جراء االعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم
 شارون يستهجن محاولة متطرفين قتل شاب فلسطيني

شارون استهجن في سلسلة مقابالت محاولـة       أن  : ب.ف. ا -القدس المحتلة  1/7/2005العرب اليوم   وذكرت  
الغة امس االول برشق الحجارة من قبل متطرفين من اليمين االسـرائيلي            قتل شاب فلسطيني اصيب بجروح ب     

انه عمل همجي ولقد اصدرت تعليمات بفتح تحقيق سـريع          : وقال شارون لديعوت احرونوت    .في قطاع غزة  
واضاف هذا العمل ليس من صنع مستوطنين وانما عناصر من حركة كـاخ جـاؤوا مـن                  .ومعاقبة الفاعلين 

وقال وزير االمـن الـداخلي جـدعون     .لي الحركة المتطرفة المحظورة بسبب عنصريتها     الخارج في اشارة ا   



 15

واتهـم يوسـي     .عزرا لالذاعة العامة انها محاولة قتل حقيقية واستطيع ان اؤكد لكم ان المسؤولين سيعتقلون             
قا النـه منـذ     واعلن لالذاعة انه نبأ عن محاولة قتل معلنة مسب        . سريد السلطات بأنها مسؤولة عن هذا الحادث      

 16وبث التلفزيون االسرائيلي صور الشاب الفلسطيني        .اسبوعين لم يحرك احد ساكنا لوقف هؤالء المشاغبين       
عاما وهو ممدد وفاقد الوعي علي االرض فيما كان مهاجموه وهم من الشبان ايضا يرشقونه بالحجـارة مـن                   

واخيـرا قـام صـحافي     . النار في الهـواء    واكتفي الجنود باطالق  . مسافة قريبة ما منع ممرض من معالجته      
وقال اطباء في مستشفي مدينة خـان يـونس          .اسرائيلي من يديعوت احرونوت بانقاذ الشاب بمساعدة الجيش       

  .الفلسطينية القريبة ان وضعه كان مستقرا امس الخميس
  اعتداء وحشي من يهود مجانين على فلسطيني : الصحف االسرائيلية تسرد تفاصيل الواقعة

 بـسرد    حيـث قامـت    الصحف االسرائيلية امس  به  اهتمت  ما  الى  : القدس المحتلة  1/7/2005البيان   لفتتو
تفاصيل واقعة االعتداء الهمجي الذى نفذته مجموعة من المتطرفين اليهود على شاب فلسطيني يوم اول مـن                 

رأسه، لكن وابل   ونشرت صحيفة يديعوت احرونوت ان الفتى استلقى على االرض مصابا، وينزف من             . امس
ومع هذا حماه جندى بجسده من عـشرات المجـانين ذوي الـرؤوس              الحجارة لم يسمح ألحد باالقتراب منه،     

  . الحامية
الحجارة الكبيرة واصلت السقوط إلى جانبناومنعتنـا       . هذه الدراما استمرت نحو عشرين دقيقة في الحر الشديد        

 جندي ممرض حاول االقتراب منه ولكـن طريـق وصـوله            .من االقتراب من الفلسطيني لتقديم المساعدة له      
  . وعندها حصل االمر االكثر فظاعة. الفلسطيني المصاب بدأ يفقد وعيه. سدت

نحو خمسة يهود مجانين بدأوا في ركض مجنون نحوه، ومن مـسافة متـر، بحيوانيـة، رشـقوه بالحجـارة          
ويقول مراسـل    .القتل: ادوا شيئا واحدا فقط   الصحافيون والكاميرات لم يردعوهم، فهم ار     . بالصخور وبالطوب 

ألول مرة في حياتي المهنية الصحافية الطويلة، قررت ان اكف عن ان اكون صحافيا يراقب مـن                 : الصحيفة
فهمت انني اذا لم اترك العمل الصحافي و أهـرع إلـى            . فأمام ناظري كان الفتى الفلسطيني الجريح     . الجانب

. راسل هآرتس نير حسون وانا قررنا المخاطرة من اجـل انقـاذ الحيـاة             م. نجدته فانه سينزف حتى الموت    
ركضنا نحو الفلسطيني وخلصناه إلى ملجأ آمن من وابل الحجارة التي هددتنا الفلـسطينيون فـسروا عملنـا                  

االمر الذي فاقم غضبهم، فواصلوا رشق الحجارة، وطالبوا عـامي شـكيد، ضـابط         . كمحاولة لخطف رفيقهم  
وفقط بعد ان نقلناه اليهم بـدأت       .  سنة 18 شاطئ غزة، باسترجاع الشاب، هالل زياد مجايدة         االمن في مجلس  

ال يوجد شخص ذو عقل لم يصدمه مشهد        : اما صحيفة معاريف فقالت من جانبها      .الخواطر تهدأ رويدا رويدا   
 انبطح نازفا على    الفتك الوحشي الذي حاولت حفنة عنيفة من نشطاء اليمين تنفيذه ضد الشاب الفلسطيني الذي             

بدأ هذا بوابل مـن الحجـارة الكبيـرة          .وقفنا هناك، مجموعة صحافيين ولم نصدق ما تراه عيوننا        . االرض
والوضع تدهور من لحظـة إلـى اخـرى،         .تطايرت في كل صوب ونحو، وعرضتنا نحن ايضا إلى الخطر         

سطينيين بقي وحده في الساحة فيما كـان        أحد الفل . والجنود أطلقوا النار في الهواء لتهدئة الخواطر، ولكن عبثا        
جندي واحد منفرد بقي    . الجنود جروه من هناك، ونقلوه إلى خلف السور       . نشطاء اليمين يحيطون به ويركلونه    

في البداية اعتقدنا أن الحديث يدور عن أحد        . لالشراف على الفتى الذي استلقى على االرضية مضرجا بدمائه        
وفجأة يقفز من السور نشيط يميني، ويرشق حجرا على الفتى الفلـسطيني            . احالمستوطنين الذين اصيبوا بجر   

انصرف من هنا، ويحاول حماية الفتى بجسده من نـشيط يمينـي            : الجندي يصرخ نحوه  . الممدد على االرض  
وعنـدها،  . الحجر يمر من جانب يد الجندي المرفوعة، ويصيب جسد الفلـسطيني          . آخر يحاول رشقه بالحجر   

يين ذهلنا لما شهدته عيوننا وعلى الفور هرعنا لمساعدة الجندي كي نبعد عـن المكـان الفتـى                  نحن الصحاف 
  . تركنا للحظة المهمة التي من أجلها وصلنا إلى المكان، وانقذنا الفتى من هناك. الجريح

:  بكـاء دبي روزين،العاملة في قسم العالقات العامة في المجلس االقليمي شاطيء غزة، يصدمها الفتك وتنفجر         
انا ال اصدق أن يهودا قادرين على عمل شيء كهذا، وهي تصرخ عليهم، ولكـن احـد                 . توقفوا ايها المجانين  

  . هذا الفتى قاتل، اراد أن يرشق حجرا على أحد الجنود ويجب قتله: نشطاء اليمين يرد عليها
  

  !  والمناطق األمنيةسنوجه جهودنا إلى الجليل والنقب والقدس الكبرى والكتل اإلستيطانية: شارون
قال شارون ان خطة فك االرتباط ستنفذ بعد سبعة اسابيع بموجب الجدول الزمني الذي تم اقراره ويقضي ببدء                  

واضاف في خطابه القاه في ختام مؤتمر قيساريا االقتـصادي           .اغسطس القادم / اب 15تنفيذ فك االرتباط في     
واعتبر  .ها االداة االفضل الجراء تغيير في الوضع القومي       مساء الخميس لقد بادرت الى خطة فك االرتباط الن        

فك االرتباط ستـضع     .انه سيكون لالنسحاب من قطاع غزة تأثير حاسم على كافة المجاالت في دولة اسرائيل             
واضاف ان علـى     .اسرائيل في وضع افضل وثمة احتمال حقيقي الن تحفز الفلسطينيين على وقف االرهاب            

وا الول مرة ما اذا كانوا يريدون البناء او الهدم، لكن لديهم الفرصـة االن وخـسارة ان                  الفلسطينيين ان يقرر  
وتطرق الى اعمال العنف واالخالل بالنظام العام من جانب غالة المـستوطنين وعناصـر اليمـين                 .يفوتوها

ـ              زة خـالل   المتطرف االسرائيلي واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين في منطقة المواصي في قطـاع غ
انني افرق بشكل مطلق بين المستوطنين       .وتعهد شارون سنعالج هذه الظواهر بيد من حديد        .اليومين الماضيين 
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 .عامة وبين تلك العصابات المتطرفة التي تحاول نشر الرعب بين المجتمع االسرائيلي وتمزيقه الـى اشـالء                
 كنا مرغمين على اتخاذ قرار حيـال الوضـع          وفيما يتعلق بمبادرته الى خطة فك االرتباط اعتبر شارون انه         

ومضى شارون لقد وضعنا سلم اولويات وقررنا ان ننسحب من قطاع غزة             .الحاصل وقررنا ان نقود االمور    
وهي منطقة ال يوجد أي احتمال ان تصبح فيها غالبية يهودية وواضح للجميع ان القطاع لن يكون جزءا مـن                    

 انه في مقابل ذلك فاننا نوجه جّل جهودنا الى المناطق الهامة لضمان             واوضح .اسرائيل في اطار أي حل دائم     
وجودنا وهي الجليل والنقب والقدس الكبرى التي تشمل القدس الشرقية المحتلة والكتل االستيطانية والمنـاطق               

ـ      .االمنية في الضفة الغربية    ع ان وقال ان فك االرتباط غير التوجه السياسي واصبح واضحا االن للعـالم اجم
كما ان فك االرتباط عززت التحالف بين اسـرائيل والواليـات            .اسرائيل مستعدة للقيام بتنازالت مؤلمة فعال     

  .المتحدة واصبح هناك تفهم الحتياجات اسرائيل
  1/7/2005 48عرب 

  
  رئيس الكنيست يتبرع للمزارعين المستوطنين في قطاع غزة

ير المرخصة، القناة السابعة، ان رئيس الكنيست رفلين، كان          ذكرت اذاعة المستوطنين العنصرية، غ     :الناصرة
تهـدف   والتـي    .من ابرز المتبرعين للمزارعين اليهود المستوطنين في قطاع غزة، في الحملة الجارية اآلن            

 مليون دوالر لتحويلها الى المزارعين المستوطنين في مستوطنة غديد في جنـوب             4,6 مليون شيكل    20لجمع  
جل ان يكون بامكانهم زراعة الموسم الجديد في مطلع شهر آب اغسطس القادم، على الرغم               قطاع غزة، من ا   

  .من أن عملية اخالء المستوطنات ستبدأ في منتصف الشهر المذكور
  1/7/2005ردنية الغد األ

  
  المستوطنون الصهاينة يكتبون عبارات التهديد بقتل شارون على جدران مخفٍر لشرطة االحتالل

 إطار التحريض الذي يتخّوف جهاز االستخبارات الصهيونّي من أن يؤّدي إلـى وقـوع عمليـة                 في :وكاالت
اغتيال سياسية ثانية في الدولة العبرية، خط مجموعة من المستوطنين الصهاينة، المعارضين لخطة االنسحاب،              

وقالت الـشرطة    .رونشعاراً على أحد جدران مخفر للشرطة في أحد البلدات الصهيونية، هّددوا فيه بقتل شا             
ـ  : الصهيونّية  الذين تّم اعتقالهم أمس إثر السيطرة على المنزل الفلسطيني الذي كانوا قـد   42إّن المستوطنين ال

استولوا عليه في منطقة المواصي قاموا بتخريب سيارة الباص التابعة للشرطة والتي أقلّتهم إلى مركز الوحدة                
وأضافت الشرطة أنّها عثرت     .نّية، في مستوطنة نتيفوت الصهيونّية    المركزية في شرطة لواء الجنوب الصهيو     

على جدران المخفر الذي اعتُِقل فيه هؤالء عبارات تمّجد يغئال عمير، قاتل رابين، وتتوّعد شارون بالمـصير        
يغآل عامير حّي، رابين مّيت، شارون سيموت، وقتلنـا         : ومن الشعارات التي عثر عليها على الجدران      . نفسه
  !.وسنقتل شارون! ابينر

  1/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  استجالب نصف مليون يهودّي من أمريكا الشمالية لالستيطان في فلسطين المحتلة
أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة هاريس لألبحاث التسويقية بتكليف من مركز يهودي أن نحو نـصف مليـون                 

وأشارت الدراسة التي نشرت تفاصيلها     .  المقبلة 15ألعوام الـ   يهودي أميركي قد يعودون إلى إسرائيل خالل ا       
 ماليين يهودي يعيشون فـي الواليـات        3,6 في المئة من إجمالي      5,1في موقع صحيفة هآرتس إلى أن نحو        

المتحدة وكندا قالوا إن هناك احتماالً كبيراً لعودتهم السرائيل وإقامتهم بشكل دائم هناك خالل االعوام الخمـسة           
 شخص وقال ثلث من أعربوا عن رغبتهم في العودة إنهم ينتمون إلى             1600 وقد شملت الدراسة نحو      .بلةالمق

وأجريت هذه الدراسة   . وقال الباقون إنهم يهود إصالحيون     .التيار المتشدد وعرف ثلثهم أنفسهم بأنهم محافظون      
ي أراتـسي يمتلـك شـركة       بناء على طلب الوكالة اليهودية للهجرة وبتشجيع من رجل أعمال يـدعى ديـد             

  أ.ب.د. للتكنولوجيا الفائقة
 1/7/2005البيان 

  
  تسويق األراضي في الرملة يستثني العرب ويستغل لمحاصرتهم : زحالقة

بدأت بلدية الرملة، بالتعاون مع دائرة أراضي إسرائيل، بتسويق مساحات كبيرة من األراضي للسكن والتجارة               
لتابعة للكنيست جلسة خاصة، لبحث العوائق البيروقراطية التي تعتـرض          وعقدت لجنة االقتصاد ا   . والصناعة

شارك فيها أعضاء كنيست ورئيس بلدية الرملة وطاقم من البلدية وممثل عن دائرة أراضـي               . عملية التسويق 
  .إسرائيل ومندوبو الوزارات المختصة ومجموعة من المواطنين العرب في الرملة

 دونمـا   827دية الرملة في الجلسة، أن مساحة األراضي المعدة للتسويق تبلغ           وتبين، خالل استعراض قدمته بل    
  . موزعة في ست مناطق مختلفة في مدينة الرملة، قسم منها للبناء للسكن واآلخر للمكاتب والمحال التجارية
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تغل تسويق األراضي في الرملة يستثني العرب ويـس        :وعقب النائب جمال زحالقة على مخطط التسويق قائالَ       
لمحاصرتهم، فهو ال يقدم أي حلول للضائقة السكنية للمواطنين العرب في المدينة واألدهى من ذلك أن شـبكة                  
المواصالت الجديدة المواكبة لهذا المخطط تمر على حساب األحياء العربية بكل ما يعنيه ذلك من هدم للبيوت                 

بأي حـق    :ي بلدية الرملة ودائرة إسرائيل قائال     ووجه زحالقة كالمه إلى ممثل     .وإغالق للشوارع المؤدية إليها   
تتهمون العرب بالبناء غير المرخص؟ أنتم المسؤولون عن هذه الظاهرة ألنكم تحرمون المواطنين العرب في               

مهما : توجد في الرملة أراضي للبناء ولكن ليس للعرب وأضاف زحالقة         . المدينة من إمكانيات التطور والسكن    
  . طفيش أهل الرملة العرب عن مدينتهمفعلتم لن تنجحوا في ت

الذي شـغل   , على عقدها برئاسة عضو الكنيست أمنون كوهين      , وقد اعترض ممثلو األحياء العربية في الرملة      
وهو مسؤول مثله عن التمييز الـصارخ ضـد         , في السابق نائباً لرئيس بلدية الرملة وتربطه به عالقات وثيقة         

ت المهندسة بثينة ضبيط من الرملة بعرض إعالنات تسويق مساكن عامـة            وقام. المواطنين العرب في الرملة   
وادعت ممثلة وزارة االسكان في ردها انه لم يتم         . في الرملة تشمل شرط الخدمة العسكرية للحصول على بيت        

  . التشاور مع الوزارة عند وضع هذا الشرط
 للكنيست موضـحاً أن بلديـة الرملـة لـم     وفي أعقاب الجلسة قام زحالقة بطرح الموضوع امام الهيئة العامة 

وتوجه زحالقة الى لجنة الداخلية لعقد      . 48تخصص أي مساحة من االرض لصالح المواطنين العرب منذ عام           
  .جلسة خاصة بشأن ضائقة السكن التي يعاني منها سكان الرملة العرب

  30/6/2005 48عرب 
  

 غوار مناورات عسكرية واسعة لقوات االحتالل في مناطق األ
 بدأت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حملة مناورات عسكرية واسعة في مناطق تمتد من سهل البقيعة :طوباس

وأوضح شهود عيان، أن  .شرق طمون، وحتى منطقة وادي المالح في األغوار الشمالية في الضفة الغربية
ثفاً آلليات االحتالل الثقيلة وجنود المشاة منطقة الجبال والسفوح الشرقية في األغوار الشمالية، تشهد انتشاراً مك

وقال مواطنون من منطقة األغوار، إن التحركات  .الذين نصبوا خياماً عسكرية في مناطق مختلفة من المنطقة
وأضافوا أن  .اإلسرائيلية جاءت في إطار التدريبات العسكرية التي يجريها االحتالل اإلسرائيلي في المنطقة

اية بمختلف أنواع األسلحة إضافة إلى تدريبات ميدانية على القنص وإنزال بطائرات رم: التدريبات تشمل
 - وأدت تلك التحركات من المناورات إلى عرقلة حركة المواطنين على شارعي طوباس .مروحية هجومية
 . المالح، إضافة إلى إشتعال النار في الشجيرات البرية-األغوار والبقيعة

  30/6/2005ة وفا وكالة االنباء الفلسطيني
 

  الكيان يناقش تحصين جيشه ضد دعاوى الفلسطينيين  
ناقشت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست االسرائيلي أمس مشروع قانون التعويضات المدنية مـسؤولية              
الدولة الذي يهدف إلى منع المواطنين الفلسطينيين من رفع قضايا تعويضات على الكيان بـسبب ممارسـات                 

  . االحتالل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزةجيش
وبموجب القانون الجديد سيصعب على أي مواطن يعيش في ما يعرف بأنه منطقة مواجهة حـسب القـانون                  
التقدم بدعوى قضائية مطالباً بالتعويض عن ضرر جسدي أو مادي لحق به مـن جـراء تـصرفات الكيـان                    

 .  الصهيوني
 1/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
 شارون وأبو مازن ملتزمين بالسالم و ،اتفاق مصري إسرائيلي حول السيطرة على فيالدلفي: وردوليم 

أبلغ المنسق األمني األميركي في الشرق األوسط الجنرال وليام ورد لجنة : كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية
صر حول السيطرة على محور الخارجية واألمن في مجلس الشيوخ األميركي أمس أن اتفاقاً بين إسرائيل وم

وأشار إلى أن االتفاق يقضي بنقل السيطرة األمنية على محور فيالدلفي الى . فيالدلفي سيبرم خالل أيام
وقال إنها مسألة أيام إلى أن تجد المشاكل العالقة بينهم حالً لها إلكمال آلية تسليم فيالدلفي . الحكومة المصرية
ولين فلسطينيين عن تردي مستوى تنسيق تنفيذ خطة الفصل مع ورغم إعالنات مسؤ. الى المصريين

وحسب مراسل يديعوت أحرنوت في . اإلسرائيليين، فإن ورد امتدح مستوى التنسيق على مختلف الصعد
رايس ومجلس الشيوخ وواشنطن فإن ورد والمنسق االقتصادي ولفنسون، وصال إلى واشنطن إلبالغ بوش، 

وقد مثل المنسقان أمام لجنة الخارجية في المجلس برفقة مساعد .  خطة الفصلبالتقدم الذي طرأ على تنفيذ
وتحدث ورد عن تقدم العمل في مهمته لتشكيل نظام . وزيرة الخارجية لشؤون الشرق األوسط ديفيد وولش

. أمني موحد للفلسطينيين، ولكنه أوضح أن أداء الفلسطينيين في المجال األمني بعيد عن أن يكون مرضياً
وأشار إلى وجود تقدم في توحيد أجهزة السلطة، ولكن من أجل تحقيق النجاح في مهمتها في الشارع 

ورفض تحديد جدول زمني إلكمال بناء القوة الفلسطينية . الفلسطيني، تحتاج هذه األجهزة إلى دعم القيادة
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 ألف شخص يتلقون 58ية وأوضح ورد أن في أجهزة األمن الفلسطين. المركزية، ذات السلم القيادي المنظم
. وأشار إلى أن األجهزة تحولت إلى جمعيات خيرية.  ألفاً منهم يذهبون إلى العمل22الرواتب، ولكن فقط 

ومثل . وهذا سيتيح للشبان االلتحاق بالعمل. فالرئيس عباس أصدر أمر إخراج من بلغ سن الستين إلى التقاعد
حهم التدريبات األولية، وتوفير االحتراف واالنضباط، وإقامة ونحن بحاجة إلى من. هذه الخطوات يتم اتخاذها

 16وقد كان هناك . وحسب ورد فإن عملية توحيد القوات تتم بالتدريج. سلم قيادي ناجع لنقل وتنفيذ األوامر
والهدف الراهن هو تخفيض عدد هذه األجهزة إلى ثالثة، تخضع جميعاً . جهازاً أمنياً تم توحيدها في ستة فقط

كما أن المنشآت مدمرة، وهناك بعض . فالبنى التحتية األمنية دمرت. مرة وزير الداخلية الفلسطينيإل
إننا اآلن في . وثمة حاجة للعتاد واللباس ووسائل النقل لتحريك القوات والسالح. اإلنشاءات قائمة، والعتاد قديم

 . وضع أفضل مما كنا عليه قبل ثالثة شهور
 وأبو مازن الملتزمين بالسالم ودعا الدول العربية الستئناف العالقات مع إسرائيل وامتدح ورد زعامة شارون

واالمتناع عن المقاطعة، وحسب كالمه هناك تقدم نحو فرض النظام في الشارع الفلسطيني، كما أن 
 . الفلسطينيين يقومون بتدمير أنفاق، ولكن ينبغي بذل جهد أكبر لتدمير األنفاق

ومع ذلك أشار إلى أن الشهور .  ان أداء الفلسطينيين األمني بعيد عن أن يكون مرضياًمن جانبه، قال وولش
وأشار إلى أن إسرائيل وعدت بتسليم بيت لحم وقلقيلية . الستة الماضية شهدت تقدماً معيناً في المجال األمني

 . ل في المعابرللفلسطينيين خالل أسبوعين، واإلفراج عن معتقلين فلسطينيين آخرين وتحسين االنتقا
فإلسرائيل . ورداً على سؤال حول الجدار الفاصل قال وولش ان الجدار أعد من أجل حماية أمن إسرائيل

كما . ونحن غير قلقين من الجدار، وإنما من مساره. الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة العنف واإلرهاب
أحيانا من الصعب رصد كل . هناك أمور مقلقة. طاتونحن نتابع هذه النشا. أننا قلقون من النشاط االستيطاني

ونحن نعرض النقاط التي تقلقنا على . وهناك تساؤالت حول السيطرة على أراض. جديد في المستوطنات
 .إسرائيل

  1/7/2005السفير 
  

  لكيانمبارك سيزور او ،سرائيل في البناء في القدس الشرقية والبقاء هناكإبن اليعيزر يؤكد حق 
مبارك في القاهرة أمس، إنه يعتقـد أن        و قال بن اليعيزر عقب لقاء جمعه        :القاهرة 1/7/2005ياة  الحنشرت  

مبارك سيزور اسرائيل في وقت ما قبل نهاية هذا العام، مثلما وعد من قبل، مـشيراً الـى أن االسـرائيليين                     
بارك التطورات الخاصـة    واستقبل مبارك أمس بن اليعيزر وقال بن اليعيزر انه ناقش مع م            .ينتظرون رؤيته 

بخطة فك االرتباط وأطلعت مبارك على المصاعب التي تواجهنا غير انني أكدت له أن اسرائيل مصممة على                 
ووصف االجتمـاع مـع     . تحقيق هذه العملية في موعدها المقرر، وبناء على الجدول الزمني التي تحدد لذلك            

قلت للرئيس مبارك دعوة شـارون والحكومـة االسـرائيلية          ن: وقال .مبارك بأنه كان إيجابياً كالعادة ومتميزاً     
وحـول مـصير     .لزيارة اسرائيل، واعتقد ان مبارك سيقوم بهذه الزيارة في وقت ما قبل نهاية هـذا العـام                

المستوطنات االسرائيلية في غزة بعد االنسحاب وما إذا كانت ستزال، قال إن اسرائيل ال تعتزم تدمير المرافق                 
وأشار الى أن المصاعب التي تواجه االنسحاب مـن غـزة تتمثـل فـي                . والكهرباء والطرق  الخاصة بالمياه 

يجب على السلطة الفلسطينية أن تتغلب على هذا االمر ال سيما حمـاس             : استمرار ما وصفه باالرهاب، وقال    
 يتم تنفيذ كـل     وعلى الجانب االسرائيلي، قال إن هناك مشكلة المستوطنين غير أننا وعدنا مبارك بأن            . والجهاد

وقال ان العالقات بـين      .بنود اتفاق فك االرتباط االسرائيلي من غزة وان كل شيء سيتم حسب ما تم تحديده              
الواليات المتحدة واسرائيل ممتازة، وان هناك بعض الخالفات في وجهات النظر وهذا ليس بـاالمر الجديـد،                 

وأضاف أن التصريح صدر عـن وزيـر        . وطناتوبخاصة في ما يتعلق بالموقف االميركي بشأن بناء المست        
االسكان االسرائيلي حول بناء مساكن جديدة في القدس الشرقية يتعلـق بأمـاكن يعتقـد االسـرائيليون أنهـا                   

نعلم ان هذه االمور ستناقش ضمن مفاوضات الوضع النهائي غير أننا نرى أن لدينا الحـق فـي                  ... تخصهم
  . سنبقى فيها، وهذا هو الموقف االسرائيلي حين نذهب الى المفاوضاتالبناء في تلك االماكن التي نرى اننا

ناقش خـالل    من أن مبارك     : زياد السحار ومحمد فتح اهللا     اهكتب ما 1/7/2005الجمهورية المصرية   وأضافت  
قال إن نزع المستوطنات مـن      و.. استقباله بن اليعازر تطورات األوضاع علي الساحة الفلسطينية االسرائيلية        

  . ي سكانها االسرائيليين ليس أمراً سهالً لكن الحكومة االسرائيلية ملتزمة بتنفيذ كل بنود االتفاقايد
  

  2020 بليون دوالر حتى 2.7مصر تصّدر إلى إسرائيل غازاً طبيعياً بقيمة 
بعد نحو عشر سنوات مـن المفاوضـات وقـع     : منتصر رحمي ،القاهرة 1/7/2005الشرق القطرية   نشرت  

المصريون واالسرائيليون الخميس اتفاق تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بقيمة تتـراوح بـين      المسؤولون  
يتضمن االتفاق شقين االول بين الحكومتين المصرية واالسرائيلية ووقعه عن          . مليارين وثالثة مليارات دوالر   

والثاني بين شـركة كهربـاء      . ح فهمي وعن الجانب االسرائيلي بن إليعازر      الجانب المصري وزير النفط سام    
إسرائيل التي ستشتري الغاز المصري والشركة المصرية االستثمارية لشرق البحر المتوسط للغاز التي ستبيعه              
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بن وصرح  . عمر سليمان وحضر حفل توقيع االتفاق في القرية الذكية أحمد نظيف          . ووقعه مسؤولو الشركتين  
إن هـذا أبلـغ دليـل للـشعب         .  عقب اجتماع مع مبارك في وقت سابق امس بأنه هذا يوم تـاريخي             إليعازر

االسرائيلي على أن السالم بين مصر وإسرائيل يستند إلى أساس متين وأعتقد أن هذه البداية ستفتح الباب أمام                  
  . مزيد من التعاون

لمصري بأن مذكرة التفـاهم الموقعـة بـين         وصرح مجدي راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ا        
الجانبين تحتوى على تأكيدات من الطرفين باهتمامهما بإتمام هذا التعاون وانشاء البنيـة االساسـية الالزمـة                 

وأكد المتحدث أن توقيع االتفاقية يأتي تأكيدا على الـدور المـصري            . لتوصيل الغاز ولضمان استمرار تدفقه    
مية االقتصادية االقليمية الالزمة لتدعيم السالم واالستقرار في المنطقـة واهتمامهـا            الهام في عملية تحقيق التن    

وتـضمن  . بالتعاون االقليمى لتنسيق سياسات الطاقة الذى يدعمه االتحاد االوروبى في إطار عملية برشـلونة             
ر عاما مع إمكانية    الحكومة المصرية بموجب االتفاق تزويد شركة الكهرباء االسرائيلية بالغاز لمدة خمسة عش           

 مليار متر مكعب من الغاز سنويا اعتبارا من         1.7وستزود مصر إسرائيل بنحو     . تجديده لخمسة أعوام أخرى   
  .  مليار متر مكعب25ليصل إجمالي المبيعات إلى نحو . 2006أكتوبر عام 

أتي في  ياإلسرائيلي   ،مذكرة التفاهم المصري  إن توقيع   :  جابر القرموطي  ،القاهرة 1/7/2005الحياة  وأضافت  
إطار التزام الطرفين بمضمون الملحق الثالث لمعاهدة السالم الموقعة بين مصر وإسرائيل، كما يأتي ذلك فـي                 
إطار عام من توجه مصر نحو تنويع أسواق تصدير الغاز المصري، وإدخال الغاز الطبيعي بصورة متزايـدة                 

، نظراً للزيادة الكبيرة في االستهالك المحلي للمنتجـات         في منظومة التصدير المصرية بديالً عن الزيت الخام       
البترولية، بما أدى إلى انخفاض الصادرات من الزيت الخام، وللزيادة الملحوظة في انتاج مصر مـن الغـاز                  

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدي راضي في مؤتمر صـحافي، بـأن الفتـرة                 .الطبيعي
ت تفاهم وبروتوكوالت بين مصر والكثير من الدول األخرى مـن بينهـا األردن       الماضية شهدت توقيع مذكرا   

وسورية ولبنان، كأطر عامة ساعدت في قيام الشركات المصرية بتوقيع اتفاقات عدة مع شركائها من الـدول                 
 بـين  األخرى لتصدير الغاز المصري، وفي اإلطار نفسه تمهد مذكرة التفاهم التي وقعت، لتنفيذ عقد بيع الغاز          

وأضـاف   .الشركة المصرية االستثمارية لشرق البحر المتوسط للغاز إي إم جي وشركة كهربـاء إسـرائيل              
وتتـضمن أيـضاً    . راضي أن مذكرة التفاهم تتضمن التأكيدات الضرورية لجذب التمويل الـالزم للمـشروع            

  .رائيليتأكيدات حصول الشركة المصرية على المعاملة الضريبية المناسبة لدى الطرف اإلس
وعلمت الحياة أنه سيوقع قريباً عقد تجاري بين شركة ايه ام جي التي يمتلكها رجل األعمال المصري حسين                  
سالم، واإلسرائيلي يوسي ميسان وشركة الكهرباء اإلسرائيلية، وذلك بالشروط التي يتفق عليها ووفق العوامل              

لغاز المصري الى إسرائيل بأسـعار مرتفعـة        االقتصادية من دون تدخل حكومي فعلي، على أن يتم تصدير ا          
  .نسبياً عن تلك المعتمدة مع األردن

 سنة وهـي  14 مليون قدم مكعب غاز يومياً الى اسرائيل في اطار الصفقة، لفترة    170وينتظر أن يتم تصدير     
ين، أي  كمية تكفي لتشغيل محطة كهرباء اسرائيلية هي في طور البناء حالياً، وتصبح جاهزة للعمل بعد سـنت                

، في الوقت نفسه سيتم مد انبوب بحري من شيخ زويد في العريش الى عسقالن في شمال اسرائيل                  2007عام  
  . مليون دوالر160 كيلومتر وبكلفة 100بطول 

ن المحادثات  أ  من  وزير البترول المصري سامح فهمي     هقالما  : القاهرة 1/7/2005االتحاد االماراتية   وذكرت  
ي تطرقت الى المسار الفلسطيني خاصة وان خط انابيب الغاز المصري سوف يصل مع              مع الجانب االسرائيل  

نهاية هذا العام الى سوريا ومنها الى تركيا وكان البد من ان تكون السلطة الفلسطينية جزءا من منظومة الغاز                   
ز الفلـسطيني   على اساس انها تحتاج الى تنمية واستثمار وفرص عمل وبالتالي سنحاول ان يدخل مشروع الغا              

وكان وزير البترول المصري قد وقع امس االول مع عزام الشوا رئيس سلطة الطاقة والمـوارد                 ·حيز التنفيذ 
  ·الطبيعية الفلسطينية على مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال البترول والغاز

  رغم حاجة المصريين للغاز .. دعاة المقاطعة يتهمون الحكومة بخدمة العدو
 رغم استمرار حمالت المقاطعـة،      يهاتم التوقيع عل  إن الصفة   : القاهرة 30/6/2005قدس برس   وقالت وكالة   

ومناشدة جماعات المقاطعة وزير البترول المصري لرفض توقيع هذه الصفقة، التي سوف تستورد بموجبهـا               
وكة للحكومة اإلسرائيلية   ونسب لشركة إلكتريك كورب الممل     . عاما 15تل أبيب الغاز الطبيعي المصري لمدة       

الموافقة على اتفاق مع شركة الشرق المتوسط للغاز، وهي شركة مصرية إسرائيلية خاصة، لـشراء الغـاز                 
الطبيعي من مصر، إال أن الموافقة السياسية لم تتم لفتور عالقات البلدين، خالل فترة االنتفاضـة الفلـسطينية                  

بيب بالغاز عن طريق خط من مصر، إلى مدينة عـسقالن فـي             وسيتم تزويد تل أ   . ضد االحتالل اإلسرائيلي  
  .، على ساحل البحر المتوسط، تقيمه شركة الشرق المتوسط للغاز1948فلسطين المحتلة عام 

وقد أطلق نشطاء من مجموعات مناهضة التطبيع حملة تعارض تصدير الغاز إلسرائيل، وبعثوا رسالة إلـى                
 بهذه الصفقة تدعم آلة الحرب اإلسرائيلية، وتقوى اقتصادهم، من أجـل            سامح فهمي يقولون فيها أال تعلم أنك      

اعلم أنك مسؤول عن    .. سيدي هل هانت عليك دماء الشهداء لهذه الدرجة       .. المزيد من القتل والتدمير والتشريد    
رسائل كوم، وعبر العديد من     . وانتقد النشطاء على موقع مناهضة التطبيع قاطع       .ثروات هذا البلد فال تضيعها    
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البريد اإللكتروني، التي جرى تداولها، عبر الشبكة العنكبوتية، إبرام الصفقة، ضمن صـفقة الكـويز، علـى                 
  .حساب الشهداء الفلسطينيين

من ناحية أخرى علق موقع قاطع دوت كوم المناهض للتطبيع على توقيع االتفاق بالقول إن كلمة السر كانـت                   
 .ثة من التطبيع، حيث كانت المرحلة األولى كامب ديفيد والثانية أوسـلو           وانطلقت بعدها المرحلة الثال   .. عزام

وقال الموقع إن هذه المرحلة التي بدأت بتوقيع اتفاق الكويز، ثم اجتماع شرم الشيخ، ثم عودة السفير المصري                  
 إلى إسرائيل، ثم اعتماد ما تعارف عليه بـدبلوماسية المصافحة، ثم تطبيع رياضـي، ثـم تـصدير أقطـان                  

 دول عربية من القاهرة، وكـل ذلـك   10وأصواف إسرائيلية إلى مصر، ثم إعالن خريطة طريق للتطبيع مع       
  .بالمجان، والزال الجدار يبنى، واألسرى في السجون، والمستوطنات تبنى، والشهداء تسقط، واألرض محتلة

  : وشدد دعاة المقاطعة على أن مخاطر تصدير الغاز إلى إسرائيل تتمثل في
  .دعم االقتصاد اإلسرائيلي بتوفير وسيلة طاقة نظيفة ورخيصة -1
 دعم آلة الحرب اإلسرائيلية بتوفير أحد أهم وسـائل الطاقـة للجرافـات والـدبابات واآللـة العـسكرية                    -2

  .اإلسرائيلية
  . إعانة الجيش اإلسرائيلي على استمرار البطش والقتل والهدم-3
  . برغم عدم االكتفاء الذاتي داخل بالدنا، على حد قول دعاة المقاطعة نهب ثروات بالدنا وإعطائها لعدونا،-4
  

  الطيران اإلسرائيلي يقصف بلدة يهودية بالخطأ عندما كان يرد على حزب اهللا  
قصف الطيران الحربي اإلسرائيلي، عن طريق الخطأ، بلدة يهودية فـي شـمال فلـسطين               : الناصرة فلسطين 

وقد أثـار سـقوط      .بنان، وذلك خالل قيامها بقصف أهداف تابعة لـحزب اهللا        المحتلة، المحاذية للحدود مع ل    
الصاروخ، الذي أطلقه طائرة عسكرية إسرائيلية، في حرش قرب بلدة كريات شمونا اليهوديـة دون وقـوع                 
إصابات ولكن في أعقاب هذا الحادث سادت حالة من الرعب الشديد في هـذه البلـدة، لقربـه مـن منـازل                      

وقد أكد قائد المنطقة الشمالية في جيش االحتالل اإلسرائيلي الجنرال بيني غانس هذا الحـادث،                .المستوطنين
من السابق ألوانه تقدير االنعكاسات المحتملة لهذا الحادث الناجم عن خطأ مـن قبـل أحـد الطيـارين                   : قائالً

على مواقع لحـزب اهللا فـي       مشيراً إلى أنه خالل قيام طائرات ومروحيات مقاتلة بشن غارات           . اإلسرائيليين
  .المنطقة، وفي أثناء هذه الغارات سقط صاروخ عن طريق الخطأ في حرش قرب قرية كريات شمونا

  30/6/2005قدس برس 
  

  % ! 8إرتفاع أسعار الوقود في إسرائيل بنسبة 
سرائيل عنـد   في أعقاب اإلرتفاع الحاد في أسعار النفط في األسابيع األخيرة، سوف ترتفع أسعار الوقود في إ               

 شيكل إرتفاع بنـسبة     5.63 إلى   95ومن المتوقع أن يصل سعر لتر بنزين أوكتان          %!8منتصف الليل بنسبة    
ومن المتوقع أن    %.8 شيكل إرتفاع بنسبة     5.67 فسوف يصل سعره إلى      96، أما لتر بنزين أوكتان      7.85%

  %!13ترتفع أسعار السوالر الديزل الذي تزوده معامل التكرير بنسبة 
   1/7/2005الحياة الجديدة 

  
  2007 مليار دوالر في ىلإبا تصل وورسرائيلية ألسلحة اإلمبيعات األ

من معدات االتصاالت الي الطائرات المقاتلة مرورا بكل شيء تقريبا تشق االسـلحة             : جنيف ماجدة طنطاوي  
لسوق االكبر امام االسـلحة     ورغم ان آسيا مازالت ا    . االسرائيلية طريقها الي الصفوف االمامية لجيوش اوربا      

االسرائيلية حيث شكلت مبيعات السالح االسرائيلي آلسيا نصف اجمالي الصفقات الموقعة في العام الماضـي               
وتـشير  .. اال أن البصمات االسرائيلية علي تسلح الجيوش االوربية تزداد وضـوحا          ..  مليار دوالر  3.7بقيمة  

 مليـون دوالر    700 بلغـت    2004وربية من اسرائيل في عام      االحصاءات الرسمية الي ان طلبات السالح اال      
 2007 ويتوقع الخبراء ان ترتفع الي مليار دوالر بحلـول عـام             2003 مليون دوالر عام     600بالمقارنة مع   

ويقول الخبراء ان وزارة الدفاع االسرائيلية تسمح للشركات االسرائيلية دون تردد بتـصدير جميـع انـواع                 
ويـري الخبـراء ان تنـامي       .. حتي تلك االسلحة التي لم تتح بعد للجيش االسرائيلي ذاته         االسلحة الي اوربا    

صادرات السالح االسرائيلية الي اوربا واعتماد الجيوش االوربية وبالتالي حلف شمال االطلنطي الناتو علـي               
العـسكرية االوربيـة    انظمة التسلح االسرائيلية لن يؤدي فقط الي تقوية التعاون االستراتيجي بين الصناعات             

وانما سيشكل قيدا علي حرية القرار السياسي والعسكري االوربي فيما يتعلق بالصراع            .. ونظيرتها االسرائيلية 
ويشعر الخبراء الي ان االختراق االسـرائيلي  .. العربي االسرائيلي واحتماالت التسوية وطبيعة الدور االوربي   

حيث تقوم الـشركات االسـرائيلية      .. قط علي صادرات السالح   للمؤسسات العسكرية االوربية غير مقصور ف     
بشراء شركات صناعة االسلحة االوربية او االندماج معها وتكوين مايعرف باسم فـرق التعـاون المـشترك                 

  . مشروعا تشرف عليها اللجنة االوربية46لتطوير نظم األسلحة وحتي اآلن تشارك الشركات االسرائيلية في 
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  1/7/2005ية أخبار اليوم المصر
  

   1956رابين اقترح طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية عام : كتاب جديد
 اسـتغالل نـشوب     1956ابريل العام   /كشف كتاب صدر في اسرائيل هذا االسبوع ان رابين اقترح في نيسان           

اق يتـسح "وقالت هآرتس اليوم الجمعـة ان كتـاب          .حرب ضد االردن لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية       
 وثيقـة   200الصادر عن دائرة المحفوظات االسرائيلية يتضمن ما يزيد عن          " رابين، وثائق مختارة من حياته    

 االولى من حياة رابين وحتى انهاء مهامه كرئيس الركان الجيش االسرائيلي بعد حرب              45تتعلق بالسنوات ال  
 قيادة اركان الجيش االسرائيلي فـي       وجاء في احدى الوثائق ان رابين اقترح بصفته لواء في          .1967حزيران  
 على بن غوريون خوض حرب ضد االردن بهدف طرد الفلـسطينيين مـن الـضفة                1956ابريل عام   /نيسان
وقال رابين حينها اعتقد ان يمكن ابعاد غالبيتهم ولو كان عددهم اقل لكان االمر اسـهل لكـن هـذه                     .الغربية

لن تكون هذه خطوة انسانية لكـن الحـرب          .الناحية المبدئية قابلة للحل من    ) طرد فلسطينيي الضفة  (المشكلة  
 1967 عاما سنحت لرابين الذي اصبح رئيس اركان فـي العـام             11وبعد مرور   . عموما ليست امرا انسانيا   

وقال رابين في استعراض للوضع امام لجنة الوزراء لشؤون االمن حول ما يحدث فـي                .فرصة تنفيذ اقتراحه  
بالسماح لمن يريد الهروب ان يفعل ذلك مـن اجـل اال            ) امام الفلسطينيين (جدنا امكانية   الضفة الغربية لقد او   

من اجل تمكينهم مـن     ) بين ضفتي نهر االردن   (واضاف لم نرغب في تفجير جسر اللنبي         .نواجه قتاال عنيفا  
سـيهرب  يعيش في الضفة الغربية قرابة مليون عربي ولنفترض انـه            .لقد ابلغوني ان هناك هروب     .الهرب

من جهة اخرى تفيد وثائق الكتاب بان رابين كان مستعدا فـي كـانون               . الف لكن ال يوجد نزوح شامل      100
  . دراسة امكانية قيام دولة فلسطينية1967ديسمبر / االول

ليفي اشكول ان الفكرة المطروحة بخصوص اقامة دولة فلسطينية تنطوي على افضلية اضافية             ـوقال رابين ل  
لالراضـي  (واوضح رابين في وقت الحق انه ال يؤيد ضـم شـامل              .ورة الوحيد الذي نملكه   وهي حيز المنا  

حسين بشروط معينة   ) ملك االردن (الى اسرائيل وانه بين االمكانيتين المتمثلتين باعادة الضفة الى          ) الفلسطينية
  .اليها) أي الضفة(اعادتها تتعلق بضمان االمن أو باقامة دولة فلسطينية فانني اعتقد انه ال توجد جهة يمكننا 

 اعادة هضبة الجوالن الى سورية او شبه جزيرة سيناء          1967من جهة اخرى عارض رابين بعد حرب العام         
ففي احدى االجتماعات االخيرة لقيادة اركان الجيش االسرائيلي         .الى مصر حتى لو كان ذلك مقابل اتفاق سالم        

ش ان السيطرة الكاملة على جميع المناطق يمكنها ان تـضمن           برئاسة رابين قال شارون وغيره من قادة الجي       
بانتظار اتفاق يعني اننا نفرض على انفـسنا        ) المحتلة(ابقاء المناطق    وقال شارون في الجلسة ذاتها ان      .االمن
 .ورد رابين انه يعارض أي حل مرحلي وتنازالت من أي نوع من دون ان يكون مقابلها اتفاق سـالم                   .كارثة

اردف رابين اعتقد ان اضافة مليون مواطن عربي اسرائيلي ينطوي على كارثـة بالنـسبة لدولـة                رغم ذلك،   
فيها مليون مـواطن  ) اسرائيل(ال اعتقد انه يمكن اقامة دولة     .اسرائيل ال تقل عن اجراء تغييرات على الحدود       

لحل سياسي وانمـا   ليس في وضع مؤقت وليس في منطقة محتلة الى حين التوصل         .يعيشون في درجة متدنية   
  . ضم شبيه بجنوب افريقيا في اشارة الى نظام الفصل العنصري

وتعكس اقوال رابين خالل مداوالت قيادة االركان ومن خالل احاديث مع القيادة السياسية االسـرائيلية العليـا                 
ئـب  وخصوصا خالل ثماني سنوات تنقل فيها بين مناصب عسكرية رفيعة كرئيس لشعبة االسـتخبارات ونا              

رئيس االركان ورئيسا لالركان سعي رابين بشكل تدريجي باتجته صدام عسكري مع سورية من اجل ارغـام               
  .النظام في دمشق على التوقف عن دعمه للهجمات التي كان ينفذها الفدائيون الفلسطينيون في اسرائيل

سوري او اسـقاطه وعـدم      ويشير الكتاب ايضا الى تقويمات رابين الخاطئة بخصوص امكانية ردع النظام ال           
  . تمكن السوريين من تجنيد مصر الى جانبهم ضد اسرائيل

 امـام ضـباط الجـيش       1964يناير مـن العـام      /ويقتبس الكتاب من محاضرة القاها رابين في كانون الثاني        
االسرائيلي وقال فيها ان الجيش يمكنه تطوير احتماالت التوصل الى سالم مع العرب من خـالل االسـتعداد                  

  .حرب وتعاظم وزيادة قوتهلل
  1/7/2005 48عرب 

  
  مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية يواصل تراجعه خالل جلسة نشطة

حافظ مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية، أمس، على استقراره خـالل جلـسة نـشطة تجـاوزت                 : نابلس
 نقطة بانخفـاض    669ر69لى  وأغلق المؤشر العام للسوق القدس ع      .معامالتها المليون ونصف المليون دينار    

 شركة جرى التـداول     17 من بين    6وتأثر مؤشر القدس بتراجع أسعار        %.0ر05 نقطة ما نسبته     0ر31قدر  
  . على أسهم لها

وانخفضت أسهم شركات العربية الفلسطينية لمراكز التسوق وفلسطين لالستثمار الصناعي وباديكو ومطـاحن             
نك اإلسالمي العربي، بينما ارتفعت أسهم العربيـة للفنـادق واألهليـة            القمح الذهبي والمستثمرون العرب والب    
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للتأمين ودواجن فلسطين وسجاير القدس وفلسطين لصناعة اللدائن والتأمين الوطنية واالتصاالت والفلـسطينية             
  .للكهرباء وفلسطين لالستثمار العقاري وبنك القدس للتنمية واالستثمار ومصانع الزيوت النباتية

 عقـدا بلغـت     245 سهما تمت من خالل      338816 السوق على معامالت نشطة حيث جرى تداول         وحافظت
  . دينارا943312وتقدمت شركة االتصاالت معامالت السوق بتداول بلغ  . دينارا1507979قميتها اإلجمالية 

 1/7/2005األيام الفلسطينية 
  

 ة حول الحل النهائي للصراع رؤية للمستقبل برنامج وثائقي يتناول رؤى فلسطينية وإسرائيلي
 األمريكية، اليوم، Search for Common Groundأعلنت مؤسسة البحث عن أرضية مشتركة، :   رام اهللا

عن انتهائها من إنتاج برنامج وثائقي، يتناول رؤى فلسطينية وإسرائيلية حول الحل النهائي للصراع، يحمل 
ن يوم السبت القادم، على شاشات تلفزيون فلسطين، وقناة أبو اسم رؤية للمستقبلوسيعرض البرنامج ابتداء م

ويتناول البرنامج على مدار أربع .ظبي الفضائية، والقناة اإلسرائيلية الثامنة، وشبكة معاً التلفزيونية الفلسطينية
الالجئين، : حلقات مدة كل منها نصف ساعة، أربع قضايا تتعلق بالصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وهي

مستوطنات، والقدس، واألمن، إذ أنتج البرنامج في نسختين واحدة باللغة العربية وأخرى باللغة وال
وقال جون ماركس، مؤسس ومدير المؤسسة، الذي أشرف على إنتاج وكتابة البرنامج، في مؤتمر .العبرية

وإن الطرفين يتحدثون، صحفي اليوم، في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية،  إن هذا البرنامج فريد من نوعه، 
ولن ترون دماء هنا ولم نتطرق إلى تاريخ الصراع، باإلضافة إلى محاولتنا الحديث مع شخصيات ذات 

وأوضح ماركس، أن هدف البرنامج هو إيضاح وإيجاد حل ال يهدد الوجود الوطني لكل .مصداقية في مجتمعها
مما يريد، لكنهم يمكن أن يحصلوا على % 100ال طرف من األطراف يمكن أن يحصل على : طرف، قائالً

وستعرض الحلقة األولى التي تتناول قضية المستعمرات يوم السبت القادم، في الساعة الثامنة .معظم مطالبهم
فيما ستعرض على قناة أبو ظبي في الساعة السابعة والنصف مساء ،والنصف مساء. 

  30/6/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا
  

  سرائيليةيستقبل لجنة تحقيق دولية في الممارسات اإلأبو الغيط 
استقبل وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط أمس، أعضاء اللجنة التي أنشأتها الجمعية العامة لالمم 

 للتحقيق في الممارسات االسرائيلية التي تنتهك حقوق االنسان للشعب الفلسطيني 1968المتحدة منذ عام 
د ابو الغيط ألعضاء اللجنة ان مصر مستمرة في دعم أنشطة لجنة االمم المتحدة، وأك. والسكان العرب

  .وأعرب عن تطلعه لصدور تقرير اللجنة المقرر عرضه على الدورة المقبلة للجمعية العامة
1/7/2005الحياة   

 
 رسالة من أبو الغيط لشالوم وبيريز

إلي شيمون بيريز نائب رئيس الوزراء أحمد أبو الغيط رسالة شفهية المصري  وزير الخارجية وجه
حثهما فيها علي العمل علي تحسين المستوي االقتصادي للشعب . اإلسرائيلي وسيلفان شالوم وزير الخارجية

أكد أبو الغيط علي و. الفلسطيني ودعم القطاعات المختلفة لالقتصاد الفلسطيني بما في ذلك قطاع السياحة
مشيراً إلي أن تحسن . اقيل التي تعوق الدخول والخروج من المدن الفلسطينيةأهمية أن ترفع إسرائيل كافة العر

 .األحوال المعيشية للشعب الفلسطيني يصب في مصلحة عملية السالم
1/7/2005الجمهورية المصرية   

  
 والعربية إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لجميع األراضي الفلسطينية  يجب:راء خارجية الدول اإلسالميةوز

وزراء خارجية الدول اإلسالمية، مساء أمس، على ضرورة إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لجميع األراضي أكد 
م بما فيها القدس الشرقية، والجوالن السوري المحتل، وما تبقى 1967الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 

جئين الفلسطينيين حالً عادالً وشددت التوصيات على ضرورة حل مشكلة الال.من األراضي اللبنانية المحتلة
، ورفض محاوالت 194وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

كما دعا الدول األعضاء إلى إحياء ذكرى المحاولة األثمة لحرق المسجد األقصى .التوطين بجميع أشكاله
أغسطس من كل عام، يوم التضامن اإلسالمي مع القدس -المبارك، واعتبار يوم الحادي والعشرين من آب

وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي بضرورة التصدي لبناء الجدار واألثار التدميرية المترتبة عليه ضد .وفلسطين
ودعا دول العالم كافة .الشعب الفلسطيني وأرضه ومياهه وحدوده، ووقف هذا البناء وإزالة األجزاء القائمة منه

 إجراءات عقابية ضد الهيئات والشركات التي تسهم في بناء الجدار وضد المستعمرين ومنتجات إلى فرض
المستعمرات وجميع الجهات التي تربح من أية نشاطات استعمارية في األرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك 

 .القدس الشريف
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1/7/2005وكالة االنباء الفسلطينية   
 

  نظر في شراء األسلحة من إسرائيل تركيا واندونيسيا تعيدان ال
تتـضمن  و. أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس تجميد عدد من صفقات السالح من إسرائيل دون إبداء أسـباب               

جهزة رؤية ليلية وأجهزة للطيران الليلي علي ارتفاع منخفض وصواريخ من طـراز             ألشراء تركيا   الصفقات  
ن ناحية أخري أعلن وزير الدفاع األندونيسي جوونو سـود          م. أنامز وطائرات بدون طيار من طراز هاروب      

أرسونو أمس إعادة نظر وزارته في خطة لشراء أسلحة إسرائيلية بعد تزايد انتقادات أعـضاء لجنـة الـدفاع     
  .والشئون الخارجية في مجلس النواب

1/7/2005الجمهورية المصرية   
  

   ويبحث في االنتخابات الفلسطينيةسوالنا يبرر إلسرائيل أسباب الحوار األوروبي مع حماس
أكد دبلوماسي أوروبي لـالوطن أن مفوض العالقات الخارجية باالتحاد خافيير سوالنا           : فكرية أحمد : بروكسل

سيحمل عدة رسائل أوروبية إلى دول الشرق األوسط خالل جولته التي ستبدأ األسبوع القادم وتشمل مـصر،                 
صدر سيحمل سوالنا إلى إسرائيل وفلـسطين رسـالة موحـدة مفادهـا             ووفقا للم  .األردن، فلسطين، إسرائيل  

ضرورة التعاون األمني بين الجانبين والتزام الشفافية إلتمام عملية االنسحاب من غـزة، وضـرورة قناعـة                 
إسرائيل بأن الحوار األوروبي مع الفصائل الفلسطينية المسلحة إنما هو في صالح إسرائيل في المقـام األول،                 

كما سيبحث سـوالنا فـي      . األمن إلسرائيل إلتمام عملية االنسحاب من غزة وأجزاء الضفة الغربية         وسيكفل  
فلسطين التصورات حول موعد إجراء االنتخابات البرلمانية المرتقبة، والمساعدات المالية واألمنية لفلـسطين،             

  .ة إخالء المستوطنات في غزةبجانب بحث التعويضات التي تطالب بها إسرائيل االتحاد األوروبي كثمن لعملي
   1/7/2005الوطن السعودية 

  
   ورفع الحظر عنهاسلحةألى مقاومة الضغوط االميركية بشان بيعها إسرائيل إوروبيين وألبكين تدعو ا

بكين ـ ا ف ب ـ  دعت بكين امس  االتحاد االوروبي واسرائيل الى مقاومة  الضغوط االميركية لمنع بيـع    
 اسرائيل تستعد مطلع االسبوع لتوقيع اتفاق مع واشنطن يقضي بحصول اي صفقة  لبيع               وكانت .الصين اسلحة 

وقال المتحدث باسم الخارجية ليو جيانشاو       .اسلحة للصين على موافقة اميركية، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس        
ـ                 :في مؤتمر صحافي   صين  ان التعاون في جميع  المجاالت بين الصين ودول اخرى ال يخدم فقط مـصالح ال

وكان ليو يرد على سؤال حول مشروع قـانون يرفـع            .وهذه الدول بل ايضا السالم  واالستقرار في المنطقة        
واضاف  .للكونغرس االميركي لنسف أي محاولة  اوروبية لرفع الحظر المفروض على الصين على االسلحة             

ن عرقلة التعاون الطبيعـي بـين        على الواليات المتحدة التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتوقف ع          :ليو انه 
وطلب من الدول المعنية ان تعمل بمبدأ االستقاللية وتتخذ قراراتها  بشأن تبادل التعاون               .الصين ودول اخرى  

وكان مجلس اوروبا قرر اصال في كانون االول  رفع الحظر االوروبي على  االسـلحة للـصين                .مع الصين 
لكن الواليات المتحدة وعـددا      .، قبل نهاية الشهر  الحالي     1989المفروض منذ وقوع مذبحة تيان ان مين في         

من حلفائها خصوصا اليابان زادت ضغوطها لمطالبة  االتحاد االوروبي باالبقاء على الحظر، بينما جاء تبني                
  .قانون صيني في اذار ينص على احتمال اللجوء الى القوة ضد تايوان ليعقد رفع هذ الحظر

   1/7/2005الرأي االردنية 
  

  !!مسؤول بريطانّي في تل أبيب قبيل تولي لندن رئاسة االتحاد األوربّي
عشية تسلّمها الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي، بدأ مدير عام وزيارة الخارجية البريطانيـة جـون                :وكاالت

ارجيـة   زيارة رسمية لتل أبيب، يجري خاللها محادثات مع كبار المسؤولين فـي الخ             30/6سويرز الخميس   
إّن المسؤول البريطاني سـيلتقي مـدير عـام وزارة الخارجيـة            : وقالت مصادر إعالمية عبرية    .الصهيونّية

الصهيونّية رون بروس أور وعدداً آخر من المسؤولين، وذلك قبل أياٍم فقط من تولّي بريطانيا الرئاسة الدورية                 
ونقلت عن مـصادر سياسـية       .صناعية الكبرى لالتحاد األوروبي، إضافةً إلى كونها رئيسة مجموعة الدول ال        

إّن زيارة المسؤول البريطاني إلى تل أبيب تنطوي على أهمية خاصة بسبب الدور البارز الذي تلعبـه                 : قولها
  .لندن على الحلبة السياسية في منطقة الشرق األوسط، وفي المساعي لوقف المشروع النووي اإليراني

  1/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   حماس حقيقة ال يمكن تجاهلها : االتحاد األوروبي
حض مبعوث االتحاد األوروبي إلى الشرق األوسط مارك أوتي أطراف النزاع في الـشرق االوسـط               : د ب أ  

على التوقف عن لعب كرة القدم السياسية، مشيرا إلى محاولة تسجيل نقاط بسبب االتصاالت التـي أجراهـا                  
وقال أوتي في تصريحات بثتها إذاعة سوا إنه مـا           .اص ينتمون إلى حركة حماس    االتحاد األوروبي مع أشخ   
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دامت حماس قد شاركت في االنتخابات في االراضي الفلسطينية فيجب مواجهة الحقيقة وهي أنهم موجـودون                
. ذلـك وأكد أنه يتعين على السلطة الفلسطينية وإسرائيل وأميركا أن تواجه            .وربما يتم انتخاب عدد كبير منهم     

وجاءت تصريحات أوتي بعد إصدار السلطات االسرائيلية اخيرا تحذيرا من مغبة إجراء اتصاالت بين االتحاد               
مشيرا إلى أنه إذا     .وأكد أوتي أن االتحاد األوروبي ال يجري أي حوار سياسي مع حماس            .األوروبي وحماس 

  .ال يمكن إجراء حوار معهااستمرت الحركة في رغبتها في تدمير إسرائيل ولم تتخل عن العنف ف
 1/7/2005البيان 

  
   والتخوف بعد االنسحابلجنة دولية تحذر من خطورة اإلجراءات بحق األسرى والشعب الفلسطيني

 أكدت اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية ضد حقوق اإلنسان في األراضي -وفـا،القاهرة
يل تمعن في مواصلة انتهاكات حقوق اإلنسان، واتباع أساليب متطورة في الفلسطينية المحتلة، اليوم، أن إسرائ

وعقدت اللجنة، خالل جولتها اليوم، في العاصمة المصرية، مؤتمراً صحفياً، تطرقت فيه إلى  .تعذيب األسرى
 اللجنة وقال السفير السريالنكي براسا دكاريا، رئيس اللجنة، إن .استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية بحق شعبنا

ليست هيئة اتخاذ قرارات بل متخصصة في تقصي الحقائق من المصادر الموثقة، لرفعها في تقرير خاص 
ودعا رئيس اللجنة وسائل اإلعالم، وخاصة العربية منها إلى التركيز على  .لألمم المتحدة، ويوزع دولياً

وتحدث رئيس اللجنة، عن  .سرائيليةالتقرير السنوي، إلبراز ما يتعرض له شعبنا، من جراء الممارسات اإل
مشيراً إلى أن أحد الجنود اإلسرائيليين أجبر بعض , االنتهاكات اإلسرائيلية بحق المعتقلين في سجون االحتالل

وأوضح بأنه نظراً للمعيقات  .األسرى على شبه التعري، تحت تهديد السالح أمام أحد السجون اإلسرائيلية
لى توثيق انتهاكات سلطات االحتالل، باالتصال الهاتفي وباللقاءات مع الضحايا اضطرت اللجنة ع, اإلسرائيلية

موضحاً أن التفاصيل الكاملة ستنشر  .خارج األراضي الفلسطينية، وااللتقاء بشهود موثوق بأمانتهم وصدقهم
ها، لم يثبت وشدد على أن المعلومات التي حصلت عليها اللجنة على مدار السنوات الماضية من عمل .بالتقرير

وأضاف رئيس اللجنة، أن تقرير اللجنة  .بها أي كذب، أو شك ولم تستطع إسرائيل تكذيبها، أو التشكيك فيها
إن الشعب : وقال. يزعج إسرائيل كثيراً، مشيراً إلى أن سلطات االحتالل تسعى باستمرار إللغاء اللجنة

والمجتمع الدولي بصورة ما يحدث في األراضي الفلسطيني يمكن أن يستخدم التقرير إلبقاء ذاكرة العالم 
وأعرب السفير براسا  .الفلسطينية، وخاصة في مجاالت الحياة األساسية كالصحة والتعليم والعمل والمياه

دكاريا، خالل تصريح خاص لـوفا، عن تخوفه من استمرار إسرائيل في التضييق االقتصادي والمعيشي على 
وأكد براسا دكاريا، أن لجنته ستسعى لدخول قطاع غزة بعد  .من غزةالمواطنين، حتى بعد االنسحاب 

االنسحاب اإلسرائيلي، لإلطالع على حقيقة اآلثار الناجمة عن االنتهاكات اإلسرائيلية، وللقيام بواجبها اإلنساني 
 الصعبة وأكد رئيس اللجنة على حقيقة الظروف .والمهني تجاه المدنيين ضحية االحتالل وإجراءاته التعسفية

التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بسبب االغتياالت والقهر وهدم المنازل، وقتل األطفال والشيوخ والنساء، 
ويذكر أن وفد اللجنة الذي يزور مصر حالياً، يضم أعضاء من  .واالنتهاكات الدينية وفي مجال حقوق اإلنسان

 .ي ضمن جولة تشمل أيضاً األردن وسوريادول سيريالنكا، والسنغال، وماليزيا، وأن الزيارة لمصر ه
  30/6/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا

  
  تتجنوا على الحقيقة ال

  زينة أحمد أبو
تحفل في هذه األيام كثير من الصحف والمواقع اإللكترونية بمقاالت وتعليقات لكتاب ومحللين فلسطينيين وغير               

الفلسطينية، وتحديداً مشاركة حركة حماس في هذه االنتخابات،        فلسطينيين تتناول مسألة االنتخابات التشريعية      
والتي أصبحت حالياً مجهولة التاريخ بعد المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيلها إلى أجل غير مسمى، والالفت أن                

قـد تـصل إلـى      –العديد من تلك الكتابات واآلراء تحذر وتتخوف من احتمال فوز حماس بحصة محترمـة               
ومن ثم تقوم بإجهـاد نفـسها فـي وضـع االقتراحـات             . قاعد المجلس التشريعي الفلسطيني    من م  -األغلبية

أما عن الجهة أو الجهات التـي       . والتصورات التي قد تعيق أو تمنع التقدم المحتمل لحماس في هذه االنتخابات           
ـ              روراً بإسـرائيل   تتم مخاطبتها بهذه التصورات والنصائح فهي متنوعة، بدءاً من السلطة الفلسطينية نفسها م

  !وانتهاء بأمريكا
لن نتحدث في هذا المقام ولن نخوض في مسألة إيمان واقتناع هذه الفئة من النـاس بالديمقراطيـة الحقيقيـة                    
والتعددية الفعلية، وفي احترامها عمالً ال قوالً إلرادة الشعوب واختياراتها، هذا االحترام الذي يمنع المطالبـة                

مقاسات محددة، حتى إذا لم يأت االستحقاق االنتخابي الديمقراطي بما تشتهيه أنفـسهم  بديمقراطية مفصلة على  
انقلبوا على أعقابهم، وطفقوا يبحثون عن خيارات أخرى تتيح لهم إبعاد اآلخر الفكري والسياسي عن ميـدان                 

  .التنافس المحكوم بصندوق االقتراع وباإلرادة الشعبية الحرة
تتسم به بعض اآلراء في هذا المجال هو تجنيها على الحقائق، وإغماض أعينها عن      وفي الواقع فإن من أهم ما       

مجريات األمور، من ذلك مثالً التحذير من أن فوز حماس سيؤدي إلى استحالة السير فـي عمليـة التـسوية                    
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حامـل  نقول أن في هذا الكالم ت     . والمفاوضات فضالً عن التقدم فيها أو التفاوض حول موضوعات الحل الدائم          
كبير، ألن الحاصل حقيقة أن إسرائيل ال تعرض على الفلسطينيين وعلى قيادة الـسلطة الحاليـة شـيئاً مـن                    
حقوقهم، وأن الفلسطينيين يتمنعون مثالً، فالقيادة اإلسرائيلية المدعومة بشكل مباشر من إدارة بـوش اليمينيـة                

ع، تتصرف على أرض الواقع وكأنه ال يوجد        المحافظة، وبشكل غير مباشر من التخاذل الرسمي العربي المري        
شريك فلسطيني يمكنها أن تتحدث معه، صحيح أن هذه النغمة لم تعد سائدة منذ غياب ياسر عرفات، بل على                   

 بفوز أبو مازن في انتخابات رئاسة السلطة، إال أن التـصرفات            -كما هو معلوم  –العكس فقد رحبت إسرائيل     
أبو مازن وصوالً إلى اللقاء المهزلة الذي عقد في القدس المحتلة قبل أيـام              اإلسرائيلية على األرض منذ فوز      

بين أبو مازن وشارون، تثبت بما ال يدع مجاالً للشك أن حكومة شارون غير معنية بأية مفاوضات حقيقة مع                   
 وبغض  ممثلين للشعب الفلسطيني تؤدي إلى استعادة هذا الشعب لحقوقه الوطنية المسلوبة أو حتى بعض منها،              

  .النظر عمن يتولى سدة الحكم ودفة األمور لدى الشعب الفلسطيني
بكلمات أخرى ال يوجد هناك أي أفق سياسي وال توجد هناك أية فرصة سانحة قـد تـضيع علـى الـشعب                      
الفلسطيني بسبب فوز محتمل لحركة حماس، فلم التحامل على حماس وتصوير تقدمها كخطر يهـدد حقـوق                 

  !لعاته وآماله؟الشعب الفلسطيني وتط
على العكس تماماً، فإن ما قد يشكل بارقة األمل الوحيدة للشعب الفلسطيني حاليـاً هـو القـرار اإلسـرائيلي                    
باالندحار عن غزة، وهو القرار الذي اتخذ نتيجة المقاومة الصلبة والعنيدة التي أبدتها حماس ومعها كل قـوى       

  .المقاومة في قطاع غزة
إن كل متتبع ومراقب لحركة حماس وألدائها السياسي، ال يمكنه إال أن يعتقد أنه في               ومن ناحية أخرى وأهم، ف    

اللحظة التي يكون من الممكن فيها الحصول على الحد األدنى من الحقوق الفلسطينية والتي أصـبح متعارفـاً                  
 مـن    وإزالة المستوطنات والقدس عاصمة للشعب الفلسطيني، فـإن حمـاس لـديها            1967عليها بحدود عام    

البراغماتية والمرونة والذكاء السياسي، ما يجعلها، ليس فقط غير معيقة لذلك، وإنما أيضاً عامل قوة وإسـناد                 
  .ودعم لكل ما من شأنه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني واسترداد حقوقه

 والتي ال   ال يعني هذا الكالم بالضرورة أن حماس ستكون مستعدة للتنازل عن باقي حقوق الشعب الفلسطيني،              
يملك أحد على أية حال التنازل عنها، لكن المقصود أن حركة حماس تتمتع بالحكمة والحنكـة الـسياسية مـا               
يمكنها من التقاط اللحظة المناسبة للتعامل مع مستجدات األمور ورمي الكرة في مالعب اآلخـرين، وإعـالن                 

 وهذا ما ثبت، ليس فقط بمناسـبة التهدئـة          .مواقف سياسية تخدم األهداف الكبرى للحركة وللشعب الفلسطيني       
التي تلتزم بها حماس حالياً، إنما يمكن تبينه منذ سنوات طويلة حين طرحت حماس فكرة الهدنـة منـذ عـام                     

، الذي شهد انطالقة العمليات االستشهادية القوية لحماس، األمر الذي برهن في وقت مبكر على قـدرة                 1994
يثياته وتعقيداته، وبشكل يمنع خصومها من رميها بالعدمية والـسلبية وعـدم            الحركة على قراءة الواقع بكل ح     

  .الواقعية
من هنا فإن من الممكن االعتقاد بأن تناول األمور بمعزل عن مجريات الواقع ومعطياتـه، أو انطالقـاً مـن                    

تاجات غيـر  مواقف فكرية وسياسية مسبقة ومتحاملة عند قراءة مواقف الحركة اإلسالمية، سيقود إلـى اسـتن      
منطقية وغير علمية، بل إنها قد تصل في بعض األحيان إلى درجة التحريض على الحركـة سـواء بـشكل                    

  .مقصود أو غير مقصود
  1/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  ست مالحظات على فك االرتباط

  شلومو غازيت 
منازلهم في قطاع غزة، لم اسمع حتـى        باستثناء االلم العميق الذي سيشعر به المستوطنون الذين سيخلون          . 1

  .اآلن حتى تعليال واحدا يبرر استمرار وجود استيطان يهودي في منطقة القطاع
جهاز االمن سيكون مطالبا بمكافحة هذا االرهاب       . ال نعرف اذا كان االرهاب من اراضي القطاع سيستمر        . 2

ل ذلك حتى االن، ناهيك عن ان يديه سـتكون  بكل التصميم ، وثقة انه سيعرف كيف يفعل ذلك، تماما مثلما فع        
 اخالء المستوطنات المدنية سيزيل عبء حراسة كبير وباهظ الثمن بمعنى الكلمة، الملقى             -حرة في عمل ذلك   

  .اليوم على كاهل الجيش االسرائيلي، عبء ال يساهم في شيء في مكافحة االرهاب
افعال يفترض بهـا ان تـضع       . مليها الرب تبارك اسمه   ال استطيع ان اقنع يهودا يؤمنون بان كل افعالهم ي         . 3

اعتقد انه اذا لم يات تدخل الهـي        . تحت تصرف شعب اسرائيل ارض اسرائيل نظيفة من سكانها غير اليهود          
  .ستلقي هذه االفعال بكارثة وجودية على اسرائيل" في صالحنا"

 في الوجود في نتساريم وفي موراغ، فما         اذا لم يكن لنا حق     -المرة تلو االخرى، يكررون االدعاء الساحق     . 4
 لم تقم حاضرة يهودية جديدة، ولم يبن بيت، اال على           1948حتى العام   . هو حقنا في دغانيا، حانيتا وتل ابيب؟      

في اثناء حرب االستقاللُ هجرت حواضر      . ارض اشتريت حسب القانون وكانت بملكية يهودية ال غبار عليها         
وبالفعل، جزء كبير من الفلـسطينيين ال       .  نزحوا الى خلف خطوط الهدنة     -ساحقةباغلبيتهم ال -عربية وسكانها 
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ومن .  الى ديارهم قبل الحرب    48يعترفون بهذه الخطوط ويواصلون مطالبة اسرائيل بان تسمح بعودة الجئي           
. رفينجهة اخرى، يوجد اليوم فلسطينيون كثيرون يعترفون بهذه الخطوط كاساس لحدود االتفاق الدائم بين الط              

 فان االسرة الدولية، تكاد تكون بال استثناء ترى في هذه الخطوط الحدود الدائمة المعتـرف                -وفضال عن ذلك  
  .بها السرائيل

تماما كحق اليهود بالعيش في باريس وفي نيويورك، يوجد لهم الحق في العيش في القاهرة ايـضا، فـي                   . 5
هل يوجد حـق    . ير ان هذا ليس هو السؤال المناسب      غ.  في الخليل وفي غزة ايضا     -دمشق وفي بغداد، وكذا   

لليهودي في السيطرة على ارض ليست له، ليست في ملكيته وان يفرض وجوده في المكان، وذلك فقط بقـوة                   
تفوقه العسكري؟ وفضال عن ذلك، لنفترض ان يهوديا يرغب في ان يستاجر او حتى يشترى عقارا في قلـب                   

رى مانعا من ذلك غير انه هل سيكون من الحكمة عمل ذلك فـي ظـروف                وانا ال ا  . غزة أو في لباب نابلس    
  اليوم؟ 

واحدة، تؤمن بانه ال يوجد امـل       .  نحن في اسرائيل منقسمون بين مدرستين اساسيتين       -والمالحظة االخيرة . 6
ال امـل فـي ان يتغيـر العـرب          . في الوصول الى تسوية مع الطرف العربي مهما كانت تنازالت اسرائيل          

سطينيون في اي مرة كانت، فهم اسرى القيم الدينية والثقافية التي ستمنع ذلك، ومـن هنـا حكـم علينـا                     والفل
مدرسة اخرى تؤمن بان العرب والفلسطينيين على حد سواء يتاثرون وسـيتاثرون بـالتغيرات              . بصراع خالد 

  .ماتيةالسياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية، وعندهم ايضا يوجد امل في البراغ
خلى الجيش االسرائيلي واسرائيل من كل سيناء، واسـحاق  أ مناحيم بيغن -يوجد لدينا تجربة في ثالث ساحات     

رابين وقع على اتفاق سالم مع االردن، عدنا فيه مرة اخرى الى الحدود الدولية، وايهود باراك سحب قـوات                   
  .الثة انسحابات اثبتت نفسهاث. الى جنوبي حدودنا مع لبنان الجيش االسرائيلي، بدون اتفاق،

  يديعوت 
   30/6/2005الحياة الجديدة 

  
 لألراضي الفلسطينية المحتلة  " المكانة القانونية"من وقائع الَجَدل في إسرائيل حول 

 المشهد اإلسرائيلي 
ع على هامش االستعدادات والتحركات اإلسرائيلية التي تُمهد لتطبيق خطة االنفصال أو فك االرتباط المزم

تنفيذها في قطاع غزة ابتداء من شهر آب المقبل، طفا مؤخراً على سطح المشهد اإلسرائيلي نوع من الجدل 
 .إن لم نقل الخالف حول ما تسميه المحافل اإلسرائيلية المكانة القانونية لمناطق يهودا والسامرة وغزة

ي جوهره، ال سيما في ضوء الحقيقة  اإلسرائيلي حول هذا الموضوع عموماً غير جديد ف-الجدل اإلسرائيلي 
المثبتة والمعروفة وهي أن إسرائيل تُطبق على األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 

 نظاماً قانونياً وقضائياً مختلطاً يستند إلى قوانين وأنظمة موروثة من عهد االنتداب 1967احتاللها لها في العام 
 والعهد األردني وحتى من العهد العثماني، وباألخص استناداً لنظام 1945 لسنة البريطاني أنظمة الطوارىء

األوامر العسكرية المستمدة من الصالحيات المطلقة لسلطات الحكم العسكري اإلسرائيلي المعمول بها 
 .والمطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يومنا هذا

صة على التجاذب والجدل اإلسرائيلي الدائر حول هذا الموضوع ومع ذلك يبدو أن من المفيد إلقاء نظرة متفح
والوقوف من خاللها على خلفيات ودواعي وحيثيات تجدده إسرائيلياً، خاصة وأنه يتناول حقائق وأبعاداً 
تاريخية على درجة من األهمية واالرتباط الوثيق بالمنطلقات والتحركات السياسية اإلسرائيلية الراهنة التي 

 .ي طياتها وتسعى إلى رسم خطوط ومالمح التسوية الجيوسياسية النهائية للنزاعتحمل ف
 ...الدواعي والخلفية

يعود تجدد النقاش في إسرائيل حول هذا الموضوع إلى قرار اتخذته المحكمة اإلسرائيلية العليا في وقت سابق 
 .من مطلع حزيران الجاري وأكدت فيه، أن خطة االنفصال دستورية

 من شهر حزيران الجاري، استعرض محرر 21ر نشرته صحيفة هآرتس في عددها الصادر يوم في تقري
ومعلق الشؤون القانونية في الصحيفة يوفال يوعز، خلفية وحيثيات جانب من التداعيات القانونية األخيرة 

اطق يشع الضفة ما الذي يقرر المكانة القانونية لمن: المرتبطة بخطة الفصل واإلخالء ممهداً بطرح مسألة
 أم تبني وعد بلفور من قبل عصبة األمم في 1967الغربية وقطاع غزة، هل هو المفهوم الحربي لها منذ العام 

ويستخلص يوعز بإيجاز استنتاجاً من قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا في شأن خطة .  ؟1922العام 
فيه أن قرار المحكمة ذاته يجسد اإلشكالية الكامنة االنفصال، يولد تساؤالت أكثر مما يقدم من إجابات، اعتبر 

 .في تحول إجراء قانوني إلى نقاش تاريخي
في األسابيع األخيرة عادت المحكمة العليا وأقحمت نفسها مجدداً في : وفي التفاصيل يستهل يوعز تقريره قائالً

 قبل نحو ثالثة أسابيع وقضوا فيه ففي القرار الذي اتخذه قضاة المحكمة العليا.  البت بشأن حقيقة تاريخية
وقد كتب .  بأغلبية عشرة قضاة ضد قاض واحد، أن خطة الفصل هي دستورية، يلعب التاريخ دوراً مركزياً
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القضاة العشرة األغلبية في مستهل قرار الحكم بأن الكنيست والحكومة اتخذا قرارات سياسية صعبة ذات طابع 
 .تاريخي تماماً

إلى االنقسام في الرؤية التاريخية كما تبدى ذلك في رأي أغلبية قضاة المحكمة، ورأي ويمضي يوعز محيالً 
األقلية التي مثلها قاٍض واحد في هذه الحالة القاضي إدموند ليفي مشيراً إلى أن الروايتين التاريخيتين لقضاة 

ول تاريخ الصهيونية في أرض األغلبية وقاضي األقلية الوحيد، تسردان روايتين مختلفتين اختالفاً جوهرياً ح
  .إسرائيل وإسقاطاته القانونية على الوضع الراهن

  
  بين المفهوم الحربي والرواية التاريخية

وفقاً لرأي قضاة األغلبية فإن التاريخ القانوني ذا الصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة يبدأ في حرب األيام الستة 
نية المحتلة وفق مفهوم حربي حسب تعبير القضاة بناء على ، حيث تدار المناطق الفلسطي1967في حزيران 

الرؤية القانونية للحكومات المتعاقبة في إسرائيل، ما يعني أن قانون وقضاء وإدارة دولة إسرائيل ليست نافذة 
 .في هذه المناطق، وأن هذه المناطق لم تُضم إلى إسرائيل وليست جزءاً منها

العليا ليس جديداً بل ظهر في السابق في عدد ال يحصى من القرارات هذا الموقف للمحكمة اإلسرائيلية 
 .الصادرة عنها

فالعرض التاريخي الذي يظهر في قراره حكمه يبدأ .  لكن قاضي األقلية إدموند ليفي يرى األمور بشكل مغاير
 ويحظى - 1947 من المؤتمر الكونغرس الصهيوني، ووعد بلفور وقرار التقسيم من العام -من ماٍض أبعد 

تكريس قانوني عن طريق تأكيد المكانة الدستورية لـ وثيقة االستقالل التي تأتي على ذكر كل هذه الوقائع  بـ
والنتيجة .  الثالث السالفة والتي ورد ذكرها هي ذاتها في البند االفتتاحي لقانون أساس كرامة اإلنسان وحريته

هل : دستورية لقانون اإلخالء والتعويض يجب أن يبدأ بسؤالحسب رأي القاضي ليفي هي أن اختبار الناحية ال
يتماشى االنفصال مع حق الشعب اليهودي في الهجرة إلى أرض إسرائيل واالستيطان فيها والمنصوص عليه 

 في وثيقة االستقالل؟
عدة قانونية وعلى رأي صاحب التقرير فإن المكانة الدستورية لـ وثيقة االستقالل تُتيح للقاضي ليفي إيجاد قا

ال مناص من الرجوع إلى أحداث .  جديدة فيما يتعلق بالمكانة القانونية لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة
 1917تعود بدايتها إلى مطلع القرن العشرين قال ليفي موضحاً، قبل أن يستحضر صيغة وعد بلفور من العام 

 قومي للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، مضيفاً والتي تدعو المملكة البريطانية بموجبها إلى تأسيس وطن
وعد بلفور حولت الوعد إلى قاعدة ملزمة   لـ1922أي ليفي أن الموافقة التي منحتها عصبة األمم في العام 

في مجال القانون الدولي على حد تعبير القاضي ذاته، والذي استطرد ليصل إلى بيت القصيد بقوله إن 
ملياً عن حق اليهود في االستيطان في كل أجزاء أرض إسرائيل االنتدابية، أي على االنتداب البريطاني أعلن ع

 حدث تحول عندما تقرر بناء على توصية وينستون تشرشل فصل 1922ضفتي نهر األردن ولكن في العام 
مفعول غير أن حقيقة واحدة ظلت نافذة ال. المنطقة الواقعة شرق نهر األردن عن المنطقة الواقعة غربي النهر

 وهي حق اليهود في االستيطان في كل أجزاء أرض إسرائيل الواقعة غرب نهر - أردف ليفي مؤكداً-...
األردن، وبطبيعة الحال أيضاً في المناطق التي تتناولها االلتماسات الحالية أي قطاع غزة وجزء من شمال 

 .الضفة الغربية المشمولين في خطة الفصل واإلخالء
لقاضي ليفي يستبعد بشكل مطلق أن يكون قرار مشروع التقسيم الصادر عن األمم المتحدة والالفت هنا أن ا

الذي ينص في جوهره على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية قد انتقص من الحق القانوني للشعب 
 معلالً رأيه اليهودي في االستيطان في كل أجزاء أرض إسرائيل بما فيها بالطبع الضفة الغربية وقطاع غزة،

، واللذين أسدال الستار 1948هذا بذريعة رفض الدول العربية االعتراف بقرار التقسيم ونشوب حرب العام 
 .حسب قوله على اقتراح مشروع التقسيم

بعد ذلك يصل قاضي العليا إدموند ليفي في روايته التاريخية الخاصة، المعبرة عن رأي األقلية، إلى الوضع 
، مستنتجاً من كون أن مصر لم تر أبداً في 1967غزة والضفة الغربية عشية حرب حزيران القانوني لقطاع 

 عن قراره ضم الضفة الغربية بأنه لم تكن 1988قطاع غزة جزءاً من أراضيها وأن األردن تخلى في العام 
فإن إسرائيل ولذلك ... هناك أية سيادة معترف بها في الضفة الغربية وقطاع غزة عشية حرب األيام الستة

ليست حسب رأيه دولة محتلة، وفوق ذلك، زاد القاضي ليفي، فإن حق إسرائيل في االحتفاظ واالستيطان في 
المنصوص " الضفة والقطاع ال ينبع فقط من حكم الحق التاريخي التوراتي وإنما أيضاً من حكم الحق القانوني

 .عليه في القانون الدولي على حد قوله
 القوانين اإلسرائيليةالقانون الدولي و

غير أن قضاة األغلبية يرون أن المكانة القانونية لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة تتأثر، سواء من القانون 
الدولي أو من القوانين اإلسرائيلية التي جرى سنها بمرور السنوات والتي تسري على المستوطنين 

 .اإلسرائيليين في هذه المناطق
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ني الهجين أو المختلط ازداد تعقيداً عقب توقيع االتفاقيات االنتقالية بين إسرائيل ومنظمة هذا النظام القانو
وقد نالت هذه .  1995 - واي ريفر- ، ثم واشنطن1994، القاهرة 1993التحرير الفلسطينية أوسلو 

انون تطبيق االتفاقية االتفاقيات، على صعيد القانون الدولي، تكريساً داخلياً في تشريعات الكنيست اإلسرائيلي ق
وفي مرسوم أمر عسكري أصدره الحاكم العسكري ) 996االنتقالية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة من العام 

 .اإلسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة
غيير  لم تؤد إلى ت2000وفقاً لرأي قضاة األغلبية، فإن االنتفاضة المواجهة العنيفة التي اندلعت أواخر العام 

ودون البت في مكانة مناطق أ و ب حسب تقسيمات اتفاقيات .  في الوضع القانوني السائد في الضفة والقطاع
أوسلو يبين هؤالء القضاة مجدداً أن مناطق ج التي توجد فيها المستوطنات اليهودية تخضع لـ المفهوم 

 .الحربي وتطبق فيها مبادىء القانون الدولي
ة القاضي ليفي يرد على هذا الرأي بقوله لم أغفل عن حقيقة أن إسرائيل تعهدت عقب صاحب الرواية المختلف

اتفاقية إعالن المبادىء بنقل الضفة والقطاع لسيطرة السلطة الفلسطينية، لكنه يستدرك قائالً يجوز التساؤل 
مها بتسوية أي خالف حول النفاذ القانوني لهذه االتفاقيات طالما أن السلطة الفلسطينية ذاتها، ورغم التزا

بالطرق السلمية، بادرت مع منظمات اإلرهاب التي عملت بمباركة منها إلى شن أعمال عدائية بلغت الذروة 
 - وعلى أية حال، أردف يقول، مفصحاً بذلك عن وجهة نظره السياسية.  بحمام دم على حد تعبيره

م تتخل أبداً عن نيتها المطالبة بالسيادة في هذه اإليديولوجية حتى إذا كانت االتفاقيات نافذة، فإن إسرائيل ل
 ".المناطق، وقد كان من الواضح للجانب الفلسطيني أيضاً أن هذه المسألة ستحسم فقط في إطار التسوية الدائمة

 تقلبات السياسة اإلسرائيلية تجاه مستقبل قطاع غزة
ة النظر اإلسرائيلية التاريخية هذا التجاذب القضائي حول قانونية خطة االنفصال واإلخالء من وجه

والدستورية يحيل في تفرعاته أيضاً إلى تاريخ السياسة الرسمية اإلسرائيلية التي اتبعت قوالً وممارسة في 
 .  1967األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 

اع غزة الجزء وحيث أن الحديث اإلسرائيلي يدور في هذه المرحلة عن تنفيذ االنفصال وفك االرتباط عن قط
المتعلق بالضفة الغربية في خطة الفصل الشارونية يقتصر على إخالء أربع مستوطنات صغيرة في شمال 
الضفة دون إحداث أي تغيير في مكانة المنطقة أو إحالة أية صالحيات أو مسؤوليات أو أراٍض للسلطة 

مفيد أيضاً العودة إلى الوراء، لتفحص الوطنية الفلسطينية حسبما أكد غير مسؤول إسرائيلي فقد يكون من ال
التطورات التي مرت بها السياسة الرسمية اإلسرائيلية تجاه التفكير بوضع ومستقبل قطاع غزة، وذلك استناداً 

 .1967لما ورد في توثيقات وبروتوكوالت الحكومات اإلسرائيلية منذ احتالل العام 
 وحتى 1967يلية تجاه قطاع غزة منذ حرب حزيران يظهر االستعراض الموجز والموثق للسياسة اإلسرائ

 .اآلن التقلبات المثيرة التي مرت بها مواقف زعماء وقادة الدولة العبرية في هذا الصدد
 مباشرة وعندما بدأت المناقشات األولية حول مستقبل المناطق المحتلة في حزيران كانت 1967فبعد حرب 

 بين أركان الحكومة اإلسرائيلية برئاسة ليفي أشكول والتي ضمت هناك منطقتان فقط ساد حولهما توافق تام
مدينة القدس، : في ذلك الوقت إضافة للعماليين القطب اليميني الممثل بقائمة غاحال بزعامة مناحيم بيغن وهما

، وقطاع 67 حزيران 28التي تبلور إجماع واسع حول مستقبلها ترجم بقرار ضم الشطر الشرقي المحتل في 
 . الذي اتفقت جميع أطراف الحكومة اإلسرائيلية على أنه يجب أن يكون جزءاً ال يتجزأ من إسرائيلغزة،

 حزيران، عقد وزير الدفاع في حينه، موشيه ديان، مشاورات 12وبعد يومين من انتهاء المعارك، أي في 
 15 و14وفي يومي .  بشأن مناطق االحتالل ألمح خاللها ديان إلى تأييده ضم قطاع غزة إلى إسرائيل

 عقدت اللجنة الوزارية لشؤون األمن جلستين لمناقشة الموضوع ذاته، اقترح في الجلسة األولى 67حزيران 
فيما يتعلق بقطاع غزة إبقاء القطاع كجزء من دولة إسرائيل، وفي نهاية الجلسة الثانية تم بلورة مشروع قرار 

تأسيساً على الحدود الدولية : والذي نص فيما نص على التالي 67 حزيران 19شكََّل أساساً لقرار الحكومة في 
وكان ديان قد طالب بأن تقرر الحكومة بشكل صريح ضم .  فإن قطاع غزة يقع ضمن مناطق دولة إسرائيل

 .القطاع بأكمله إلى إسرائيل
تحمل اسمه  بلور عضو اللجنة الوزارية يغئال ألون الخطة التي 1967بعد فترة قصيرة، وفي منتصف تموز 

 صعود الليكود إلى 1977مشروع ألون والتي أصبحت أساساً لسياسة حكومات المعراخ لغاية انقالب العام 
قطاع غزة سيكون مع : سدة الحكم، وفي تطرقه لموضوع قطاع غزة كتب ألون في وثيقة قدمها للحكومة

سمياً بالدولة سيتم فقط بعد توطين وأضاف ربط القطاع ر. سكانه الدائمين جزءاً ال يتجزأ من دولة إسرائيل
وإلى أن يحين ذلك سيتمتع القطاع بمكانة منطقة احتالل مدارة بواسطة الحكم .  الجئي القطاع خارج حدوده

 .العسكري
وقد شكل هذا البند بمرور السنوات المفتاح لفهم مكانة قطاع غزة في السياسة الرسمية اإلسرائيلية منذ العام 

الذين تخوفوا من ضم القطاع على  بدو فقد فضل يغئال الون وأركان حكومات المعراخ،وعلى ما ي.  1967
ما فيه من مئات آالف الالجئين، العمل بداية على تنفيذ مشاريع لتفريغ القطاع من سكانه الالجئين وتوطينهم 
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إلطالق لحل خارج حدوده، لكنه سرعان ما تبين لهم أن دول الغرب والدول العربية ليست مستعدة على ا
وقد أدرك يغئال ألون، الذي كان عملياً صانع .  مشكلة الالجئين في قطاع غزة وفق التصور اإلسرائيلي

حل مشكلة الالجئين في  سياسة حكومة أشكول، بأن على إسرائيل التحرك بشكل ُأحادي الجانب فيما يتعلق بـ
ة معتبراً أن هذا الحل سيكون ممكناً فقط عن القطاع حيث دعا منذ البداية إلى العمل بسرعة على حل المشكل

 . ...طريق توطين الالجئين في صحراء سيناء المصرية المحتلة
...   ال داعي لالنتظار، يجب توطين جميع الجئي غزة في سيناء67ونقل عن ألون قوله في منتصف حزيران 

لكن ألون وبعدما أدرك .  الجىء ألف 400إذا لم نقم بتوطينهم سيكون علينا أن ننسى غزة أو أن نستوعب 
صعوبة تنفيذ خطة التوطين بادر إلى طرح فكرة أخرى تصب في ذات الهدف، ودعا بموجبها إلى تشجيع 
هجرة الفلسطينيين من القطاع أو بعبارة أخرى تنفيذ ترانسفير طوعي حيث صّرح مؤكداً أمام زمالئه في 

 إلى ما وراء البحار، وال بد من التعامل مع -نيين  هجرة الفلسطي-حكومة أشكول أنا مع تشجيع الهجرة 
وعلى الرغم من أنه .  األمر بمنتهى الجدية، ليس بالنسبة لالجئين فقط، بل هجرة غير اليهود بصورة عامة

جرت ِسراً محاوالت عملية لتنفيذ حمالت تهجير من قطاع غزة إالّ أن خطط وأفكار ألون باءت بالفشل، 
ثر الطبيعي العالية للفلسطينيين في قطاع غزة أدت بمرور السنوات إلى ازدياد عدد خاصة وأن وتيرة التكا

سكانه بشكل كبير ليصل إلى أكثر من مليون نسمة وبالتالي لم يعد هناك من يؤمن في إسرائيل بإمكانية تنفيذ 
 .خطة تهجير الالجئين

 خطط االستيطان في القطاع
 اعتبار قطاع غزة جزءاً من حدود دولة إسرائيل إال 1967يران  حز19رغم قرار الحكومة اإلسرائيلية في 

أن البرامج والمشاريع االستيطانية في القطاع بدأت في فترة متأخرة مقارنة مع أنشطة االستيطان في باقي 
فالقرار الرسمي األول بإقامة مستوطنات يهودية في القطاع اتخذ في .  المناطق التي احتلت في العام المذكور

 أيلول من نفس العام قررت الحكومة اإلسرائيلية بناء 13 في ظل حكومة المعراخ وفي 1970لع حزيران مط
ويعزى هذا التأخير في برامج .  أول مستوطنتين في قطاع غزة وهما كفار داروم ونتساريم وسط القطاع

واتية لحل مشكلة الالجئين االستيطان في القطاع إلى نية الحكومة اإلسرائيلية في حينه انتظار إيجاد فرص م
هناك وفقاً لخطط ألون وغيرها، ولكن عندما تبين استحالة تنفيذ هذه الخطط غيرت الحكومة توجهها وباشرت 

 .في تنفيذ مشاريع بناء المستوطنات في القطاع
ن  طرح يغئال ألون فكرة الفتة دعا بموجبها إلى نقل مدينة غزة ومخيمات الالجئي1968وفي أواخر العام 

المحيطة بها إلى مسؤولية األردن، وذلك في نطاق تسوية شاملة مع األردن تستند إلى مبادىء خطة ألون 
وبالفعل كلف وزير الخارجية أبا إيبان إجراء اتصاالت لهذا الغرض مع العاهل . المتعلقة بالضفة الغربية

 1968 كانون األول 27 عقدت في األردني الراحل الملك حسين، وفي جلسة اللجنة الوزارية السياسية التي
استعرض إيبان االتصاالت مع الملك حسين بقوله سيكون ملك األردن على استعداد للتباحث في إجراء 

 .تعديالت حدودية، لكنه يطالب بتبادلية في هذا المجال
وبعد أن اتضح أن فكرة تسليم غزة ومخيماتها إلى األردن أصبحت محكومة بالفشل، قررت الحكومة 

وعموماً فإن سياسات إسرائيل الرسمية تجاه قطاع غزة .  إلسرائيلية إطالق مشاريع االستيطان في قطاع غزةا
لم تشهد منذ ذلك الحين أي تغيير جوهري سوى عقب االنتفاضة األولى، وما أحدثته تداعياتها من تغيير في 

 تجاه مستقبل قطاع غزة، حيث عبر تفكير الزعامة العمالية الممثلة برئيس الوزراء األسبق اسحق رابين،
رابين في تلك المرحلة من أوائل التسعينيات عن هذا التغيير في عبارته الشهيرة أتمنى أن تغرق غزة في 

 بتوقيع إعالن المبادىء أو اتفاق غزة وأريحا أوالً ثم اتفاقيات التسوية 1993البحر، والذي توج في العام 
طة فك االرتباط األحادية الجانب التي أطلقها رئيس الوزراء اليميني أريئيل االنتقالية الالحقة وصوالً إلى خ

، والتي طرحت أساساً، حسبما أكد 2003 كانون األول 18شارون في خطابه أمام مؤتمر هرتسليا  في 
التصدي للخطط السياسية المطروحة "مهندسها الحقيقي، دوف فايسغالس، مدير مكتب شارون، بهدف 

ق وتجميدها وطرح اإلرهاب على أنه المشكلة األساسية، وتجسيد اإلدعاء اإلسرائيلي أنه ال كخريطة الطري
 .يوجد شريك فلسطيني

ووفقاً للصيغة النهائية المصادق عليها من قبل الحكومة والكنيست اإلسرائيليين، فإن خطة االنفصال واإلخالء 
تقوم بمحاصرة القطاع براً وبحراً وجواً حيث تنص على أن إسرائيل وبعد انسحابها المزمع من قطاع غزة س

جاء في النص الحرفي لوثيقة الخطة أن إسرائيل ستشرف وتحافظ على الغالف الخارجي البري، وستسيطر 
بشكل حصري على المجال الجوي لغزة، وستواصل إجراء نشاطات عسكرية في المجال البحري لقطاع غزة، 

نزوعاً من السالح الذي ال يتوافق وجوده مع االتفاقات القائمة كما  م– القطاع –إضافة إلى وجوب أن يكون 
ستحتفظ إسرائيل لنفسها بحق الدفاع عن النفس، بما في ذلك القيام بالخطوات الوقائية والرد واستخدام القوة 

وكل ذلك يعني وفق رأي معظم المراقبين والخبراء تحويل قطاع  .ضد األخطار التي تنشأ داخل قطاع غزة
 .زة إلى سجن كبير محاصر ومعزول تحت حراسة إسرائيلية مشددةغ

  1/7/2005المشهد االسرائيلي 
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  رهان األسابيع الستة المقبلة 

   علي الخليلي  
آب المقبل، من قطـاع غـزة         أغسطس 15قبل ستة أسابيع فقط من بدء االنسحاب اإلسرائيلي المفترض  في            

لفلسطيني وسلطته وفصائله ومختلف مؤسساته الحكومية واألهليـة،        وشمال الضفة الغربية، ال يزال المجتمع ا      
يعيش بتوتر واضح، واقع الفلتان األمني الذي يهدد هذا المجتمع كله، ويثقل علـى وعيـه اليـومي المباشـر                  
باحتماالت عدم قدرته على التعامل مع المعطيات المصيرية الجديدة التي سوف تنشأ بعد االنسحاب أو حتـى                 

  .خالله
مواجهة هذا الواقع، يجري الحديث عن إدخال قوات بدر الفلسطينية الموجودة في األردن، إلى الضفة ومنها                ول

ومع أن األنباء أشارت أخيراً إلى موافقة       . إلى القطاع للمساهمة بخبرتها وتدريبها المهني، في ضبط األوضاع        
وعلى المعابر بطبيعة الحال لـم تعلـن   األردن على ذلك، إال أن إسرائيل وهي الجانب المسيطر على األرض  

  .عن أي موقف لها في هذا الشأن إلى حينه
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد قبل بضعة أيام، أن السلطة ستعالج موضوع الفلتان األمني بحكمة                

ق الـشائك   وحزم، لينشأ السؤال بالمقابل، وعلى الفور، عن معنى الحكمة أو آليتها التنفيذية فـي هـذا الـسيا                 
  .والمعقد، وعن كيفية الحزم وتطبيقاته الفعلية

 وفق برامج ال تتعـارض      -على أية حال، ثمة خلط يحصل اآلن، بين المقاومة التي ال بد لها من االستمرار                
 ضد االحتالل، طالما بقي هذا االحتالل، من جهة، وبين الفلتان األمني الذي يهدد قـدرات   -مع إعالن التهدئة    

  . هذه المقاومة ذاتها، ضمن تهديده لقدرات وإمكانات المجتمع بأكمله، من جهة ثانيةوإمكانات
غير أن الـرأي العـام      . إن أحداً من مسؤولي السلطة، أو قادة الفصائل، ال يربط بين المقاومة والفلتان األمني             

 وحائراً تحـت ثقـل      الفلسطيني، بمجمل شرائحه وفئاته، يجد نفسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مضطرباً           
وتبرز ترجمة هذا الربط بأشكال متفاوتة، وتـساؤالت عديـدة،          . الربط الذهني بين النقيضين المقاومة والفلتان     

منها على سبيل المثال، أن جزءاً صغيراً من السالح الذي في أيدي رجال المقاومة، يشارك في الفلتان األمني،                  
من رجال المقاومة أنفسهم، مشاركون في هذا الفلتان، فهل يدان بهذه           فهل يدان بذلك، كل سالح المقاومة؟ وقلة        

  القلة، كل رجال المقاومة؟
هل المقاومة المسلحة أو عسكرة االنتفاضة، هي الـسبب         : واألهم من هذا كله، هو السؤال المباشر والصريح       

  األساسي وراء نشوء ظاهرة الفلتان األمني؟
إلـى  ) 000 سنوات على األقل، من عمر االنتفاضة الثانية منـذ العـام             لقد عمدت إسرائيل على امتداد ثالث     

ضرب األجهزة األمنية الفلسطينية، بمخطط مدروس تهدف به إلى التحطيم الكامل لهذه األجهزة، وصوالً إلى               
وبالتالي، فتحت األبـواب أمـام الفلتـان        . وقد نجحت بذلك فعالً   . تحطيم األمن الداخلي للشعب الفلسطيني كله     

  .األمني بكل أنواعه وأشكاله
اآلن، وقبل ستة أسابيع من بدء االنسحاب اإلسرائيلي، كيف يعالج هذا الموضوع كله؟ وهل يمكن له أن يستمر                  

  حتى مع االنسحاب؟ أم أنه سيجد المعالجة السريعة والصحيحة له؟ 
آب المقبل،  ل، في منتصف أغسطس  إن رهاناً كبيراً ينتظر السلطة الوطنية الفلسطينية والمقاومة وجميع الفصائ         

وال شك أن أحداث األسابيع الستة الباقية للوصول إلى ذلك المنتصف الحار جداً، هي التي ستحدد نتائج هـذا                   
  .الرهان

 1/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  حرب أهليةىلإرفض تنفيذ األوامر عند االنسحاب سيؤدي 
  وري دانأ

ي جيفع، رافض الخدمة في لبنان، الي بطل قومي، ال يجب ان يحتج من حاول في حينه تحويل الجنرال اور
 .علي محاولة معارضي االنسحاب من قطاع غزة تحويل الجندي الرافض آفي بيبر الي رمز

رفائيل بيبر، أب الجندي، موظف تأمين، قال لي في محادثة تلفونية انه قرر الهجرة مع عائلته من الواليات 
سنوات تلقيت العديد من المكالمات من جميع انحاء البالد، من اشخاص ال اعرفهم، المتحدة قبل حوالي عشر 

  .الذين باركونا وشجعونا قال رفائيل بشموخ
عندما هاجم الجيش االسرائيلي بيروت ليطرد .  سنة23بالضبط في الصيف قبل : تذكير للجيل الذي لم يعرف

وفي .  اللواء ايلي جيفع انه يرفض االستمرار بمهمتهأعلن قائد. من هناك ياسر عرفات واالف المخربين معه
عرفات . النها تقتل ابرياء في لبنان. لقاء مع رئيس الحكومة مناحيم بيغن، أوضح جيفع انه يعارض الحرب

  . طرد ايضا بدون ايلي جيفع
بين حزب العمل والصحافة حولوا ايلي جيفع الي إله في معارضتهم للحرب ـ رغم أنها كانت صادقة من 

علي االقل فيما بعد يجب شكر االسرائيليين الذين احضروا عرفات الي رام اهللا من تونس، . حروب اسرائيل
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 ـ بأنهم المسؤولون عن الخطأ التاريخي الذي كلفنا الكثير من 1982حيث طرد الي هناك في آب اغسطس 
  . الدماء

من عشرين عاما، كان هناك من حذر عندما اقيمت حفلة اعالمية سياسية بخصوص ايلي جيفع قبل اكثر 
رئيس حزب العمل، ومنهم ايضا شمعون بيريس، بأن من يؤيد جيفع ال يجب أن يعارض االخرين الذين 

  . يرفضون الخدمة
خالل ربع قرن، منذ رفض جيفع يعود ويحاول اليسار تحريض الجنود االسرائيليين بالخدمة الفعالة واالحتياط 

  . الطرق سواء عدم تنفيذ االوامر أو الخدمة، بادعاء ان هذا يمس بالفلسطينيينبأن يعارضوا االحتالل بكل
ما الغرابة بازدياد التقارير التي جزء منها ال يتم نشره، عن الجنود الذين يرفضون المس باليهود في 

كتيبة وحدثه عن رفائيل بيبر قال لي انه قبل الحادثة بايام توجه ابنه قائد ال. آفي بيبر ليس وحده. المستوطنات
. فاجابه ذلك انه حتي االخالء هناك شهران ولذلك سيكون امامهم الوقت الكافي لنقاش ذلك. مصاعب الضمير

قضية الجندي آفي بيبر هي العنوان علي الجدار لقادة الجيش وللحكومة . باختصار، القائد لم يتعامل معه بجدية
ير مستعدين الخالء اليهود من الناحية االخالقية بأن يعفوا كلها، انه حان الوقت الن نسمح لكل جندي وقائد غ

  . من المهمة
ايلي جيفع ومتسناع واجها عالج لين ورحيم ـ عندما حارب الجيش مخربي المنظمة في لبنان، فما بالك 

  . بالجنود والقادة الذين يرسلون لمحاربة اليهود
في حربه السابقة تجاه المخربين في لبنان وغزة اولئك االسرائيليون الذين دافعوا عن الجيش عندما خرج 

المجانون االسرائيليون يريدون التلينا . والضفة ـ هم الذين ينادون االن الستخدام القوة ضد المستوطنين اليهود
  .، اي ان يكون الجيش مستعداً لفتح النار علي معارضي االنسحاب، بما في ذلك المستوطنون

ال يفهمون انه ال توجد هنا عودة لـ التلينا : طان، ومستعدون لتشجيع حرب اهليةهؤالء يريدون اقتالع االستي
  .من سيتصرف كذلك باالنفصال، بتعال وعمي، يؤدي النهيار بدل االنفصال. وانما خطر حقيقي لحرب أهلية

  30/6/2005معاريف 
 1/7/2005القدس العربي

  
   والحياة االنسانيةالالجئون الفلسطينيون في لبنان مشتتون بين حق العودة

  دانا ناصر القطناني
    برز مجدداً على السطح وبقوة ملف الالجئين الفلسطينيين في لبنان إثر اصدار وزير العمل اللبناني طـراد         

تستثني الفلسطينيين المولودين على االراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي فـي سـجالت             "حمادة مذكرة   
  . من حظر ممارسة المهن المحصورة باللبنانيين وزارة الداخلية اللبنانية 

وكانت السلطات  اللبنانية رفضت على مر السنين اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية، على غرار سائر الدول                
العربية، بحجة ان ذلك يساعد على توطينهم في لبنان األمر الذي يرفضه الدستور وذلـك رغـم تأكيـد كـل              

  . ا التوطين واصرارها على حق العودةالفصائل الفلسطينية رفضه
، اي بعد سنة من االجتياح االسرائيلي لبيروت، من مزاولة          1983     يذكر بأن الفلسطينيين منعوا منذ العام       

وبحسب االمم المتحدة، هنالـك حـوالي       . عشرات المهن ابتداء من حراسة االبنية وحتى العمل في المصارف         
 250ولكن مصادر عدة متطابقة تؤكد انه ال يعيش في لبنان اكثر من             . ان ألف فلسطيني مسجلون في لبن     400

ومعظم فلسطينيي لبنان هم من الفئات العمرية الـشابة وتعـيش           . الف فلسطيني بسبب الهجرة الواسعة النطاق     
  . مخيما لالجئين في مختلف انحاء لبنان12االغلبية الساحقة منهم في 
  من هو الالجئ الفلسطيني؟

االونروا الالجئ الفلسطيني بأنـه      "  وكالة االمم المتحدة الغاثة وتشغيل الالجئين في الشرق األدنى               تعرف
 1948مـايو   / أيـار  15 حتـى    1946يونيو  / حزيران 1الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خالل الفترة من          

ـ     ". 948والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب         ذين يحـق لهـم تلقـي       وعليه فإن الالجئين الفلسطينيين ال
المساعدات من األونروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف أعاله إضافة إلى أبنائهم،فاالتعريف اآلنف الذكر يحدد               

  .بعين االعتبار لتحديد الفئة المنتفعة من خدماتها" االونروا" الشروط التي تتخذها 
 كوكالة مخصصة ومؤقتـة  302عية العامة  ،بموجب قرار الجم  1949 كانون األول    8    ُ أنشأت االونروا في    

  . سنوات لغاية ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية3على أن تجديد واليتها كل 
     ويذكر هنا أن المساعدات كانت تُقدم لالجئين الفلسطينيين قبل انشاء  االونروا،من قبل اللجنـة الدوليـة                 

 أسـست األمـم     1948مية،وفي تشرين الثـاني     للصليب االحمر وجمعيات خيرية دولية ومنظمات غير حكو       
المتحدة هيئة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين والتي عنيت بتقديم المعونة وتنسيق الخـدمات               

،حيث تولت مهمات هيئـة      1950أيار 1الى حين بدأت االونروا عملياتها في       .المقدمة من المنظمات االخرى   
  .شغيل الالجئين الفلسطينيين وتسلمت سجالتهم من اللجنة الدولية للصليب األحمراألمم المتحدة إلغاثة وت
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     تُمول االونروا من خالل تبرعات الدول المانحة وعلى رأسهم الواليات المتحدة االميركيـة والمفوضـية               
حة في المؤتمر    دولة مان  18 تعهدت   –االوروبية،باالضافة الى دول الخليج العربي واليابان وكندا ودول أخرى          

 وتقوم األمانة العامـة     - مليون دوالر دعماً لالونروا      90 في نيويورك تقديم     2004الدولي للتعهدات ديسمبر    
 وظيفة دولية من ميزانيتها العادية وكذلك اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية بتمويـل             98لألمم المتحدة بتمويل    

ونروا تواجه عجزاً في ميزانيتها اضطرها الى تراجع مستوى         اال أن اال  .وظائف تابعة لبرامج التعليم والصحة    
  .الخدمات التي تقدمها لالجئين

  
  

  ما هي مهام االونروا؟
     من مهام االونروا االهتمام بأوضاع الالجئين في مناطق عملياتها الخمس في األردن ولبنـان وسـورية                

ــم فــ    ــضرورية له ــدمات ال ــديم الخ ــاع غزة،وتق ــة وقط ــضفة الغربي ــة وال ــاالت اإلغاث ي مج
والتعليم،الصحة،العمل،والشؤون االجتماعية،وعالوة على ذلك العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامـة لألمـم             

 الذي طالب اسرائيل بعودة الالجئين الى األماكن التي غادروها أو التعويض لمن ال يرغـب    194المتحدة رقم   
 والمراكز التابعة   2001 منظمة لعام    66ات غير الحكومية    بالعودة،وتعمل إلى جانب االونروا عدد من المنظم      

  . مركزا264ًلها 
  اين يعيش الالجئ الفلسطيني؟

عبارة عـن رقعـة أرض      :      المخيم،وهو مكان سكن الالجئين الفلسطينيين،والمخيم وفقاً لتعريف األونروا         
ن وإقامة المرافـق التـي تلبـي        خصصتها السلطات المضيفة لألونروا من أجل توفير اإلقامة لالجئي فلسطي         

ويوجد مكتب خدمات تابع لالونروا في كل مخيم يتردد عليه السكان لتحديث سجالتهم أو طـرح                . احتياجاتهم  
قضايا تتعلق بخدمات الوكالة،مع تواجد مسؤول خدمات المخيم الذي يحيل بدوره شواغل الالجئين والتماساتهم              

قع فيها المخيم،وتقتصر مسؤولية األونروا في المخيمـات علـى تـوفير      إلى إدارة األونروا في المنطقة التي ي      
الخدمات وإدارة المرافق حيث ال تمتلك المخيمات أو تديرها أو  تحرسها حيث تقع هذه المسؤوليات جميعهـا                  
على عاتق السلطات المضيفة،ويتسم الوضع العام للمخيمات بأنه أماكن سكن غير صحية تتـسم باالكتظـاظ                

  .وارتفاع نسبة الرطوبة وتوافر مصادر مياه غير صحية وتتدهور البنية التحتية بشكل عامالسكاني 
  الالجئون الفلسطينيون في لبنان

 على اثـر احـتالل اسـرائيل        1948     يقدر عدد الذي لجأوا من الفلسطينيين إلى لبنان في الهجرة األولى            
 الجليل،عكا،صفد  بيـسان،الناصرة،وطبريا  الـى        األراضي الفلسطينية،مئة ألف فلسطيني،هاجروا من مناطق     

 آالف فلسطيني في أعقاب العدوان الثالثـي علـى مـصر،وعام            5 فقد هاجر    1956الجنوب اللبناني،أما عام    
  . تدفقت أعداد من الالجئين الفلسطينيين مع بداية االحتالل االسرائيلي لغزة والضفة الغربية1967

 390.498 بلغ مجموع الالجئين الفلسطينيين المسجلين فـي لبنـان           2003    وفي إحصائية لالونروا ديسمبر   
 مقيمـون خارجهـا،أي يـشكل الالجئـون         170.446 مقيمون داخل المخيمات بينمـا       220.552الجئ منهم   

من مجمـوع سـكان     % 11من مجموع الالجئين المسجلين لدى االونروا وحوالي        % 10الفلسطينيون حوالي   
م غير دقيقة،فإما أن يكون بعض المسجلين في سجالت االونروا يعيشون خارج مناطق             لبنان،إال أن هذه األرقا   

عمليات الالجئين،أو أن هناك الجئين فلسطينين غير مسجلين،فضالً على أن هذه المعلومات تعتمد علـى مـا                 
  .يتقدم به الالجئون أنفسهم لالستفادة من الخدمات المقدمة من قبل االونروا

 مخيماً رسمياً دمرت ثالثة مخيمات منها أثناء سنوات الحرب          16ون الفلسطينيون بداية في          تمركز الالجئ 
األهلية في لبنان دون إعادة بنائها وهي مخيم النبطية في جنوب لبنان،ومخيما دكوانـا وجـسر الباشـا فـي                    

وقد تـم   .الثة أساسا  أسرة،إلى هذه المخيمات الث    6000ويرجع معظم الالجئين في لبنان البالغين حوالي        .بيروت
إخالء مخيم جورو في بعلبك منذ سنوات عديدة، ونقل سكانه إلى مخيم الرشيدية في تاير،لتبقى عدد المخيمات                 

  . مخيما12الرسمية 
  اسرة/باأللف حاالت العسر الشديد/دونم عدد الالجئين /المخيم المساحة 
  1728      44.775   290عين الحلوة    
  1598      28.931   200نهر البارد   
  644      15.982   200البداوي     

  500      20.162   104برج البراجنة 
  67 4.216  83.6ضبية  

  23 1.414   5.4مار الياس   
  830      25.081 248.4الرشيدية    

  833      18.375   134البرج الشمالي 
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  293      12.116  39.5شاتيال 
  230 7.478 43.44)      الجليل(ويفل 

  113 4.995    54المية ومية   
  292 9.951    80البص  

  2003 آذار 31احصائية االونروا في 
    عملت الدولة اللبنانية منذ البداية على تحديد اماكن تجمعات الالجئين في المخيمات،ومن ثم انشاء المديرية               

  :التي تضطلع بمهام عدة 1959 آذار31 ت العامة لشؤون الالجئين الفلسطينيين في وزارة الداخلية أنشأ
  .النظر في طلبات لم الشمل.1
  .النظر في طلبات إعفاء القادمين بموجب مبدأ جمع الشمل من الرسوم الجمركية.2
  .التنسيق مع االونروا في قضايا إغاثة الالجئين وتثقيفهم والعناية الصحية بهم.3
  .م الى آخرالنظر في طلبات رخص نقل محل االقامة من مخي.4
  .النظر في طلبات تصحيح االخطاء االحصائية الواردة في البيانات والبطاقات.5
  .النظر في طلبات زواج الالجئين.6

دائرة تسجيل الوقوعات والتـي تهـتم بمـسك سـجالت االحـوال             :     وتتكون المديرية من دائرتين وهما      
ل شهرية بأسماء المواليـد والمتـوفين، وتنظـيم    وتنظيم جداو .واستالم التصاريح ووثائق الوقوعات   .الشخصية

بطاقات الهوية واعطائها،أما الدائرة الثانية فهي دائرة المندوبين والمراقبين االمنيين وتتولى االشـراف علـى               
اعمال المندوبين في المحافظات واعمال مراقبي المخيمات،ومراقبة احوال الالجئين وشـؤونهم االجتماعيـة             

لسياسية االحزاب والتنظيمات والجمعيات،وتأمين االتـصال بالـسلطات االداريـة فـي            والصحية وحركاتهم ا  
المحافظة،واطالعها على جميع االمور المتعلقة باالمن من رصد االعمال المخلة باالمن واعمال المـشبوهين              

  .من الالجئين،باالضافة الى تسلم البريد الوارد من المخيمات
  سطينيين في لبناناألوضاع القانونية لالجئين الفل

     يتساوى الالجئ الفلسطيني مع المواطن اللبناني في حقوق عدة؛كالحق في الحياة والـسالمة الفرديـة،فال               
يوجد اجراءات تعسفية ضدهم لكونهم الجئين،وال حرمان من الحرية الفردية،والقضاء اللبناني كـذلك يطبـق               

فلسطينيين،وُأصدرت لهم هوية ووثيقـة سـفر خاصـة     على الجميع،فال يوجد نظام قضائي خاص بالالجئين ال       
تسمح لهم بالسفر والعودة دونما أي شرط،والزمتهم الدولة اللبنانية بدفع رسـوم الوثـائق أسـوة بـالمواطنين            

  .اللبنانيين
، حيـث يعامـل الالجـئ       1960 لعـام    319بحكم المرسوم رقم    " أجانب  "     إال أن الالجئين الفلسطينيين     

القوانين اللبنانية معاملة االجنبي،ولم يتخذ فـي عـين االعتبـار خـصوصية وضـع هـؤالء                الفلسطيني في   
الالجئين،حيث ترى الدولة اللبنانية بأن موقفها الرافض للتوطين هو الضمانة األساسـية لعـدم ضـياع حـق                  

ه في عام   العودة،مما يستوجب عليها فرض قوانين من شأنها تدعيم هذا الحق،ودعم رفضها للتوطين،ويذكر بأن            
 توقيع  اتفاق القاهرة  الذي نظم شؤون الالجئين في العمل واإلقامة بين منظمة التحريـر الفلـسطينية                   1969

 التي كانت المقاومة الفلـسطينية      – على اثر الحرب األهلية اللبنانية       1971والحكومة اللبنانية ولكنه ألغي عام      
  . طرفا فيها

  :التملك 
 ضرورة الحصول على ترخيص من مجلس الـوزاء بنـاء          4/1/1969صادر   ال 11614    اشترط المرسوم   

على اقتراح من وزير المالية لتملك ال تزيد مساحته في جميع االراضي اللبنانية عن خمسة آالف متر مربـع                   
،وعدل هذا المرسوم لتـصبح المـادة   ...وأن ال تزيد المساحة في محافظة بيروت على ثالثة آالف متر مربع      

 صدق مجلس النواب اللبناني على تعديالت أدخلت علـى قـانون            2000 مارس آذار    21لى في    تنص ع  296
 منه أنه ال يجوز تملك أي حق عيني مـن أي نـوع كـان ألي                 296وجاء في نص المادة     . الملكية العقارية 

شخص ال يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو ألي شخص إذا كان التملك يتعارض مـع أحكـام                    
  . ..تور لجهة رفض التوطينالدس

  : العمل 
،والذي شمل اكثر من    1964 على القانون المنظم لعمل االجانب       1995    بموجب التعديالت التي ادخلت عام      

 مهنة ال يحق لغير المواطنين اللبنانيين ممارستها،ومنها منع العمل في المؤسسات الحكومية وذلك الشتراط               70
ما العمل في المؤسسات الخاصة فيكون وفقا لمؤهالت العامل ولكـن ذلـك اقتـرن               التمتع بالجنسية اللبنانية،أ  

بالحصول على إذن من وزارة العمل،مع نزول العقوبة برب العمل اذا استخدم عامال اجنبيـا خالفـا لـذلك                   
  يعاقب الذي يستخدم أجنبيا بعقد       9816 مرسوم   1968 من قانون العمل باب العقوبات       4الشرط،حسب المادة   

مل أو اجازة صناعية من دون موافقة مسبقة أو اجازة عمل صادرة عن وزارة العمل بغرامة عن كل يـوم                    ع
  .استخدمه فيه 
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 الذي ينظم عمل االجانب قد تستثنيهم،اذا كـان االجنبـي           1756 من المرسوم    8    على الرغم من أن المادة      
 أصل لبناني،ولكن ذلك يطبق في حالة عدم تواجـد          مقيما في لبنان منذ الوالدة ،أو مولودا من ام لبنانية،أو من          

خبير لبناني في شأن ما مع تواجد خبير أجنبي،واذا توفر االجنبي فعلى المؤسسة أن توظف ثالثـة لبنـانيين                   
  .مقابل األجنبي الذي تلحقه في العمل

ـ   – اضافة الى اشتراط الجنسية اللبنانية       –     ويعد كذلك مبدأ المعاملة بالمثل       ضوابط المقيـدة لعمـل      احد ال
 الذي يسمح لغير اللبناني مزاولة مهنة الطب        1979 لعام   1658الالجئ الفلسطيني في لبنان،فمبوجب المرسوم      

ولكن باشتراط تطبيق دولة االجنبي مبـدأ المعاملـة بالمثـل وكـذلك بالنـسبة لمزوالـة مهنـة الـصيدلة                     
عدم وجود دولة فلسطينية، وبالتالي عدم توافر شرط        والهندسة،فالالجئ الفلسطيني غير قادر هذه المهن،وذلك ل      

  .مبدأ المعاملة بالمثل
 من قانون الضمان االجتماعي      9    ال يتمتع الالجئ الفلسطيني كذلك بالضمان االجتماعي،حيث تنص المادة          

 يحـق لهـم     ال يخضع مواطنو الدول األجنبية العاملون فوق األرض اللبنانية ألحكام هذا القانون، ولذا فإنه ال              
االنتفاع من أي من أقسام الضمان االجتماعي أو جميعها، ما لم يكن بلدهم األصلي يوفر للمقيمـين اللبنـانيين                   

  .المعاملة نفسها التي يوفرها لمواطنيه في ما يتعلق بالضمان االجتماعي
جئين في لبنان،ووجد   في مخيمات الال  % 17.1 1999    وانطالقاً من هذا الواقع فإن نسبة البطالة بلغت لعام          

 الجئا لعـام    46235 من عائالت الالجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر،وسجل           2001لعام  % 60أن  
كحاالت عسر شديد،مما دفع باالطفال للخروج للعمل واالبتعاد عن مقاعد الدراسـة لتـوفير القـوت                 2003

ـ             17-15% 33.6 14-10و% 4.2 9-7ة  اليومي،حيث بلغت نسبة االطفال المـشغلين فـي الفئـة العمري
،ويمارس الالجئون الفلسطينيون أعمال الزراعة والبناء ورش الحدائق وأعمال التطريـز           2000لعام  % 33.1

  .والنظافة لتوفير قوت يومهم
  :التعليم 

فقط من األجانب للتسجيل في المـدارس والجامعـات الحكوميـة           % 10     يسمح القانون اللبناني ما نسبته      
بنانية،ويستيطع األجنبي الدراسة في مدارس وجامعات القطاع الخاص،وال يحق لألجنبي االلتحاق في كليات             الل

  .التربية ودور المعلمين وذلك النها تخرج مدرسين يشترط فيهم التمتع بالجنسية اللبنانية
 مـدارس   5اديـة و     مدرسة ابتدائيـة وإعد    81    ويبلغ عدد المدارس التي تشرف عليها االونروا في لبنان          

 طالب،وافتتحت االونروا مدرسة الجليـل      41583 2003/2004ثانوية،في حين يبلغ عدد الطالب المنتظمين       
ويطبق المنهج  . طالبا 1367في بيروت ومدرسة بيسان في صيدا ومن ثم مدرسة األقصى في الرشيدية وتضم              

تعليمية التي تؤلفهـا الوكالـة لـدعم المنهـاج          الدراسي الذي تقرره الدولة اللبنانية إضافة الى بعض المواد ال         
  .المحلي،وتستهدف هذه المواد الترويج الى تسوية النزاعات واحترام حقوق االنسان

     ويذكر أن خدمات االونروا تراجعت في المجال التعليمي بعد عجز الموازنة ونقص التبرعات من الـدول          
ة المقررة لألونروا ويستخدم ثلثي موظفيها بشكل عام،وبالتالي        المانحة،فالنشاط التعليمي يستأثر بنصف الميزاني    

فُرضت رسوم على الطلبة وتوقف تقديم القرطاسية والكتب،وتوقفت المنح التي كانت تقدمها للطلبة،وتم اعتماد              
،مما أدى الى اكتظـاظ  %50.6 2001نظام الفتريتن وبلغت نسبة المدارس التي تتبع هذا النظام في لبنان لعام             

  %.6.3 2001 طالباً لعام 48لطالب في الصف الواحد حيث بلغت نسبة الصفوف التي تحوي أكثر من ا
    ازداد الواقع التعليمي سوءاًُ خاصة مع توقف منظمة التحرير الفلسطينية دعم التعليم وتقديم المنح للطـالب              

ب الفلسطينيين وفق األعمـار فـي       الفلسطينيين،حيث بلغت معدالت التسجيل للمراحل المدرسية المختلفة للطال       
 بلغ معدل التـسجيل     14-10،ومن سن   %97.5 بلغ معدل التسجيل     9-7فمنذ سن   :  كاألتي   2001لبنان عام   

  .وصفر بالمئة لإلناث% 93.9 بلغ معدل التسجيل للذكور 17-15،أما من سن 93.3%
 التي تعمل على إعطاء دورات      -نسائية      أنشأت االونروا عددا من المراكز التابعة لها فبلغ عدد المراكز ال          

 ) 10 (2002 وفقـاً الحـصائيات عـام        -لنشر الوعي حول الصحة والحقوق االنسانية واالجتماعية للمرأة         
للتأهيل االجتماعي،باإلضافة الى معهد سبلين للدراسـة التقنيـة         ) 2(للشباب ومركزان   ) 2(مراكز،ومركزان  

  .لراديو والحدادة والميكانيكوالمهنية الذي يضم اختصاصات كتصليح ا
  : الصحة

    إن وزارة الصحة اللبنانية غير مسؤولة عن تقديم أيه عالج لالجئ الفلسطيني، حيث تقع هذه المهمة على                 
عاتق االونروا بشكل أساسي،وذلك من خالل تقديم الرعاية الطبية الخارجية ومنع األمراض واالهتمام بصحة              

ونروا الرعاية الثانوية في حاالت الطوارئ،حيث يتواجد في كل مخـيم مركـز             االمهات واالطفال ،وتقدم اال   
صحي واحد تابع لالونروا عدا مخيم عين الحلوة فيوجد مركزان صحيان تابعان لالونروا،وبلغ معـدل عـدد                 

  . زائرا82 2002الزيارات اليومية للطبيب الواحد في هذه العيادات لعام 
 األحمر الفلسطيني لتسديد جزء من تكاليف العالج،حيث توجد تـسعة مراكـز             تعاقدت االونروا مع الهالل   

صحية للرعاية الصحية االولية،بواقع أربعة مستشفيات في بيروت والشمال والبقاع والجنوب باالضافة الـى              
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مستشفى تحويلي في صيدا،اال أن مستوى الخدمات يتراوح بين المتدني والمتوسـط،لتقلص موازنـة الهـالل                
مر الفلسطيني وموازنة االونروا المخصصة للقطاع الصحي،مما أدى الى تحمل الالجئ الفلسطيني جزءا             االح

  . دوالرا شهريا70ًمن تكاليف العالج والتي تعد باهظة نظرا الى مستوى دخله 
    يتسم الوضع في المخيمات باالكتظاظ السكاني وسوء التهوية عالوة  على وجود مجاري صرف الـصحي   

وفة،وعدم كفاية المياه الصالحة للشرب،مما أدى الى انتشار األمراض المزمنة كمرض الـسكري الـذي           المكش
لنفس العام،وبلغت نـسبة وفيـات      % 8.9، ومرض ضغط الدم العالي      %4.6 2002بلغت نسبة انتشاره لعام     

  . باأللف وذلك لسوء التغذية والوالدة المبكرة 40االطفال 
   لبنان واالتفاقيات الدولية

    يؤكد الدستور اللبناني التزام الدولة اللبنانية بهذه االتفاقيات الدولية المنضمة اليها وعلى رأسـها االعـالن                
 في مقدمته على إن لبنان      1990 والمعدل   1926العالمي لحقوق االنسان حيث ينص الدستور اللبناني الصادر         

ا،كما هو مؤسس وعامل فـي منظمـة األمـم          عضو عامل ومؤسس في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقه        
المتحدة وملتزم مواثيقها واالعالن العالمي لحقوق االنسان،وتجسد الدولة هذه المبـادئ فـي جميـع الحقـول                 
والمجاالت دون استثناء ، وإن التمييز ضد الفلسطينيين في لبنان بحكم القانون في ما يتعلـق بحقـوق تملـك                    

ية،والحق في العمل والضمان االجتماعي،عالوة على القيود المفروضة علـى          العقار ووراثة الممتلكات العقار   
إعادة البناء وتطوير األبنية في مخيمات الالجئين،تتناقض مع كون لبنان ملتزما بميثاق االعالن العالمي لحقوق         

االعالن،دون  منه  لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا              2االنسان،حيث تنص المادة    
أي تمييز،كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخـر،أو      
األصل الوطني أو االجتماعي أو الثورة أو المـيالد أو أي وضـع آخـر،دون أيـة تفريـق بـين الرجـال                       

 السياسي أو القانوني أو الـدولي للبلـد أو          والنساء،وفضالً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع         
البقعة التي ينتمي اليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقالً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم                    

  .الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود
فاقيـة العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق          ات:     تعد جمهورية لبنان طرفاً في العديد من االتفاقيات الدولية        

االقتصادية واالجتماعية والثقافية،واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،واتفاقية حقوق           
الطفل ، باإلضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،التي تتفق جميعها في موادهـا علـى                  

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والعيش الكريم وعدم التمييز بين االشـخاص بـسبب   حق االنسان في التمتع  
  .العرق أو األصل القومي أو الدين

    إال ان االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تسمح بالمعاملة المختلفـة للمـواطنين                
لى ما يلي  ال تسري هذه االتفاقية علـى أي تمييـز أو               الفقرة الثانية ع   1وغير المواطنين حيث تنص المادة      

استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من جانب أية دولة طرف فيها، ولكن أن ال يكـون                    
هذا التمييز موجهاً ضد جنسية معينة كما نصت الفقرة الثالثة من المادة نفسها على   يحظر تفسير أي حكم من                     

 االتفاقية بما ينطوي على أي مساس باألحكام القانونية السارية في الدول األطـراف فيمـا يتعلـق                  أحكام هذه 
  .بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه األحكام من أي تمييز ضد أية جنسية معينة

 بـشأن   2004ني   كانون الثا  29 في مذكرتها للرئيس اللبناني اميل لحود في         -    وترى منظمة العفو الدولية     
اننتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين في لبنان،على إثر زيارتها الى مناطق بيروت             

 أن هذه القـوانين التـي يـسنها         – 2003 حزيران من العام     14 أيار و  27وطرابلس وصيدا وصور ما بين      
د جنسية معينة   باستهداف الفلـسطينيين تحديـداً          المشرع اللبناني فيما يتعلق في حق التملك والعمل تميز  ض          

  باعتبارهم ليسوا مواطنين لدولة معترف بها  
 تنص تمنح   13 المادة   1951 يتعارض مع االتفاق الخاص بوضع الالجئين        296     ويذكر أن قانون التملك     

لـك الممنوحـة فـي      الدول المتعاقدة كل الجئ أفضل معاملة ممكنة، ال تكون في أي حال أدنى رعاية من ت               
الظروف نفسها لألجانب عامة في ما يتعلق بحيازة األموال المنقولة وغير المنقولة العقارات والحقوق األخرى               
المرتبطة بها وباإليجار وغيره من العقود المتصلة بملكية األموال المنقولة وغير المنقولة ،ويتعارض كذلك مع               

 والتي تعطي الالجئين حق االستفادة من االمتيـازات التـي           24ة  الماد1951اتفاقية جنيف الخاصة بالالجئين     
  .يستفيد منها مواطنو الدول التي لجأوا اليها

 فعليها وبموجب المادة ج من اتفاقيـة التمييـز          – اآلنفة الذكر    -     وبما أن لبنان ملتزمة باالتفاقيات الدولية       
ة تكون مؤدية الى اقامة التمييـز العنـصري أو الـى       العنصري  تعديل أو الغاء أو ابطال أية قوانين أو أنظم          

 والتـي تـنص علـى معاملـة         1965إدامته حيث يكون قائماً ،باالضافة الى االلتزام باتفاقية الدار البيـضاء          
الفلسطينيين في الدول المضيفة معاملة الرعايا وعالوة على أن القانون اللبناني المـادة الثانيـة مـن أصـول               

تنص على ما يلي  عند تعارض أحكام المعاهدات والمواثيق الدولية مـع أحكـام القـانون                 المحاكمات المدنية   
  . العادي تتقدم في مجال التطبيق األولى على الثانية
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  1/7/2005ردنية الغد األ
  

 في الطريق الى تمثيل فلسطيني كلي 
  عيران شيشون 

ا ان حماس من شأنها االنضمام مـستقبال        قبل حوالى اسبوعين قال أحد زعماء حماس، اسماعيل أبو هنية، علن          
بكلمات اخرى، حمـاس تـرى نفـسها        . الى السلطة الفلسطينية، نظرا النها معنية بخلق تغيير تاريخي واسع         

  . شريكة مركزية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالشعب الفلسطيني ككل، بما في ذلك العملية السياسية
ط بالمشاركة في المجلس التشريعي الفلسطيني وانما ايضا بالعمل لخلـق           هنية أوضح ان حماس معنية ليس فق      

  . ف جديدة، تكون الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين في مناطق السلطة والشتات.ت.م
دخـول  . الكثيرون ال يفهمون مغزى الفرق بين دخول حماس الى منظمة التحرير وبين دخولها الى الـسلطة               

، وقبل كل شيء، وضع القدم في عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بالحياة اليومية             حماس الى السلطة هدفه أوال    
  . للسكان الفلسطينيين في الضفة وغزة

 التي تنشر عن طريقها أفكارها وتقـدم خـدمات          -معقل قوة حماس الحقيقي هو الخدمات االجتماعية الدعوة         
عوة تزداد، وقد تعمقت بعد الحادي عـشر مـن          صعوبة تمويل شبكة الد   . تعليمية وثقافية وصحية واجتماعية   

قرار حماس المـشاركة فـي   . ايلول، االمر الذي دفع حماس باتجاه السلطة للحصول على حصة من الميزانية      
االنتخابات البرلمانية ينبع ايضا من طموح قيادة حماس الداخل في الحصول علـى حـصانة مـن المالحقـة                   

  . العملية السياسيةاالسرائيلية ورغبتها في التأثير على 
مكانة المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني       . مغزى دخول حماس الى منظمة التحرير أوسع بكثير       

في الحلبة الدولية منذ سنوات السبعين، ولكن في السياسة الفلسطينية الداخلية فان حمـاس ال تعتـرف بهـذه                   
ورغم الشعبية الواسعة التي تحظى بها حماس،       .  ايضا المكانة للمنظمة، وكذلك المعارضة والى حد ما السلطة       

ف، ال  .ت.ومعنى ذلك ان الطـرفين، حمـاس وم       . إال انها ما زالت بعيدة عن كونها الممثل الشرعي الطبيعي         
وحدة حماس والمنظمة من شأنها ان تخلق جـسما         . يستطيعان االدعاء اليوم التمثيل الكامل للشعب الفلسطيني      

  . ب الفلسطيني ككلجديدا ذا تمثيل للشع
حماس الداخل يتوقع ان تكون براغماتية أكثـر بـسبب          : لكن اندماج حماس في المنظمة والسلطة فيه مفارقة       

ولـ حماس الخارج يتوقع محافظة، بل وتطرف، على الخـط          . مسؤوليتها السيادية عن الحياة اليومية للسكان     
  . لشتاتالسياسي مع أخذ مسؤولية رسمية عن موضوع الالجئين في ا

واذا . دخول حماس الى السلطة شيء واضح من حيث االصول والشروط، واالنتخابات هي معيـار التمثيـل               
ف يتطلب تقسيم قوى جديداً في      .ت.، فان دخول حماس الى م     1967ف عام   .ت.استفدنا من سيطرة فتح على م     

ير الذي لم يجتمع منـذ منتـصف        برلمان منظمة التحر  . اللجنة التنفيذية، واجتماع المجلس الوطني الفلسطيني     
  . التسعينات

اوال، هذه العملية الشاملة سياسيا وتنظيميـا ومؤسـساتيا         : بناء على ما ذُكر، من المهم التطرق لثالث مسائل        
  .وايديولوجيا بالطرف الفلسطيني، تُثقل على تحمل المسؤولية عن العمليات السياسية المعقدة

اطر انضمام حماس والمنظمة وانشاء منظمة جديدة وتأثير ذلك على عـرب            ثانيا، يجب االنتباه الى تأثير ومخ     
وأخيرا، مأسسة شبكة الدعوة من قبل حماس يضمن تمويلها من قبل السلطة، وبالتالي فان العالقـة                . اسرائيل

  .بين الميزانيات والتقدم بالعملية السياسية تضطر حماس الى إبداء البراغماتية
داخـل  . تشريع الفلسطيني من شأنه التأثير على العالقات الفلسطينية االسرائيلية        دخول حماس الى مؤسسات ال    

الفوضى العامة السائدة، على اسرائيل ان تختبر الواقع من جديد بخصوص اسئلة جوهريـة تتعلـق بالعمليـة          
  .السياسية
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