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  وردود األفعال  الموحدةالحكومة الفلسطينية

 حكومـة    حركة حمـاس   رفض :رام اهللا محمد إبراهيم والوكاالت     عن مراسلها من   4/7/2005  البيان نشرت
إمكانية المشاركة فـي    يوسف إن الحركة تستبعد     لشيخ حسن   قال ا  و فتح،الوحدة الوطنية التي اقترحتها حركة      

. فقة على مسألة الشراكة في السلطة     ، وتشدد على ضرورة إجراء انتخابات عامة أوالً قبل الموا          الوحدة حكومة
ـ  ت شبه يومية مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية       تلقينا العرض بالفعل وهناك اتصاال    وأضاف   ن الحركـة    لك

ليس لنا مصلحة خاصة في ان نكون فقط في السلطة من اجل السلطة             :  وتابع .سترفض العرض على األرجح   
يجـب إجـراء االنتخابـات التـشريعية        وقال  .  يكون عبر اللجوء إلى االنتخابات     ونعتقد ان الطريق الصحيح   

 أو ال تكـون علـى أسـاس خيـار           واستكمال االنتخابات البلدية ليقول المواطن كلمته ثم تكون هناك مشاركة         
إلى وجود أسباب أخرى لم يشأ الدخول في تفاصيلها قال إنها تمنع الحركة من الرد باإليجـاب                 وأشار  .الشعب

احيتها قالت مصادر في الحركة للبيان ان حماس تفضل تـشكيل           من ن  .على دعوة تشكيل حكومة وحدة وطنية     
ن قطاع غزة، بمـشاركة     مرجعية وطنية عليا للشعب الفلسطيني لإلشراف على االنسحاب اإلسرائيلي المقبل م          

  . مختلف القوى والفصائل الفلسطينية
ل غازي حمد المحلل السياسي وق : صخر ابو العون ـ غزة عن مراسلها 4/7/2005 القدس العربي ضافتأو

 انها قبلت مبدأ المشاركة     ى حماس في االونة االخيرة بمعن     ى تحوالت جذرية لد   عن حدوث لوكالة فرانس برس    
ـ                  ذلك ىالسياسية ومعن   ى ان مسألة الدخول في الحكومة لم تعد من المحرمات لكن ال شك ان دخول حماس ال

 وافضل النه سيكون من خالل صـندوق االقتـراع وخيـار            ىالحكومة بعد االنتخابات التشريعية سيكون اقو     
هنـاك تخـبط داخـل الـسلطة     , واكد ان دعوة فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنطلق من ازمـة      .الجمهور

 ال يكون االمر مجرد حل لمشكلة ازمة فـتح والـسلطة            ىواعتقد ان حماس ستكون حذرة جدا حت       طينيةالفلس
وقال حمد ان حماس ال تريد ان تتحمل تبعات المرحلة السابقة كلها الن ذلك سيكون بمثابة اغراق                  .الفلسطينية

س ان حماس تتخوف من     من جهته اعتبر طالل عوكل في تصريح لوكالة فرانس بر          .لحماس في هذه الحكومة   
 رفض حركة الجهاد المشاركة، قال حركـة الجهـاد          ىوفي اشارة ال  . المشاركة في حكومة تحت سقف اوسلو     

اعلنت موقفها بصريح العبارة، هذا تخوف يؤخذ بعين االعتبار بالنسبة لحماس ودخولها فـي الحكومـة االن                 
واكـد ان  . دخولها الحكومة بعد االنتخابـات افـضل      يؤثر علي نتائج االنتخابات التشريعية القادمة ولذلك فان         

حماس تريد جسما وطنيا الن هذا الجسم سيعفيها من مسؤولية السؤال عن السلطة واالنخراط فـي المؤسـسة                  
لكن مصدرا مقربا من حماس قال لفرانس برس ان ثمة ازمة ثقة بين حمـاس                .التنفيذية المسؤولة عن اوسلو   

ـ وحركة فتح بشكل خاص وان هذه االزمة تفرض نفـسها           والسلطة بشكل عام وبين حماس        تعـامالت   ىعل
هي من جهة تعتبر مـشاركتها     ف اقتراح المشاركة بحذر كبير،      ىان حماس تنظر ال    واضاف المصدر  .الطرفين

 ال  ها فان ى الشفافية ومن جهة اخر    ىدون انتخابات وكانه فخ يمكن ان يخرجها عن موقفها المعارض الداعي ال           
 .هر وكانها ال تستجيب لدعوات الوحدة الوطنيةتريد ان تظ

لصحيفة البيان   الدكتور محمد غزال     تصريح:  خاص -نابلسمن   4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   وذكر
أن حركة حماس ال تنظر برغبة ألن تكون ممثلة في الحكومة الفلسطينية المقبلة، أو في لجنة عليا، بقدر مـا                    

وحول إمكانية مـشاركة     .سياسية موحدة متفق عليها للتعامل مع الجانب الصهيوني       تريد أن يكون هناك رؤية      
لحركة حماس للمشاركة في حكومـة       نحن نرحب بدعوة الرئيس عباس    :  قال  في حكومة وحدة وطنية    الحركة

ن تكـون   وحدة وطنية، لكن كان من األجدى أن تكون هناك جلسات ثنائية بين الطرفين للتنسيق بينهمـا، ال أ                 
وأضاف نتمنى أن تأخذ هذه الخطوة مداها الفعلي والعملـي، وأن يكـون هنـاك                .لدعوة عبر وسائل اإلعالم   ا

ـ وع .ى األرض وليس لالستهالك اإلعالمي    تنسيق أخوي داخلي، وأن تكون هناك أيضا خطوات جدية عل          ر ب
بير في النجـاح، فـنحن      ال اشعر أن األمر سيكون له مجال ك       :  بنجاح الحكومة الوطنية بالقول    عن عدم تفاؤله  

يكون هـذا   نأمل أن   : وختم بالقول .. ابق سفلية متينة  قمنا ببناء الطابق األخير قبل أن نؤسس له جيدا ببناء طو          
  .لمصلحة الشعب الفلسطيني

 عباس وقريـع الجبهتـين الـشعبية        وة دع : غزة - حامد جاد عن مراسلها    4/7/2005ردنية  الغد األ  تنقلو
وفقاً لجميل المجدالوي الذي أوضح ان عبـاس وقريـع          و في حكومة الوحدة الوطنية،      والديمقراطية للمشاركة 

وأوضح، فـي   . كلف أحد قادة حركة فتح بفتح حوار مع الجبهتين بشأن المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية              
لتوجهـات  حديث للغـد أن لقاء عقد بين قيادة حركة فتح وقادة الجبهتين أول من أمس استجابةً عملية وفورية                  

وقال المجدالوي من حيث     .أعضاء اللجنة المركزية للحركة وما توصلوا إليه من تفاهمات خالل اجتماع عمان           
المبدأ ليس لدى الجبهة أي مانع من المشاركة في حكومة وحدة وطنية أو أي تـشكيالت فلـسطينية جامعـة                    

ايا السياسية وفـي مقـدمتها تفعيـل        شريطة أن يتم ذلك من خالل فتح حوار فلسطيني معمق لبحث كافة القض            
مؤسسات منظمة التحرير وتنفيذ اتفاق القاهرة واإلسراع في إجراء االنتخابات التـشريعية ومـا تبقـى مـن                  

وكشف النقاب عن أن عباس سيبحث وقادة الجبهة في دمشق كافة القضايا المذكورة بمـا                .االنتخابات المحلية 
 جهته رحب صالح زيدان بدعوة الجبهة للمشاركة مؤكداً ضرورة فتح           من .فيها المشاركة في الحكومة الوطنية    
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ونوه إلى أنه تم االتفاق على عقد لقاءات مشتركة مع          . حوار لمناقشة أسس ومتطلبات تشكيل مثل هذه الحكومة       
قيادة فتح خالل األيام المقبلة لبحث جملة من القضايا كمشاركة الفصائل في متابعة كافة مـا يتعلـق بقـضية                    

 .النسحاب اإلسرائيليا
بالدعوة إلى تـشكيل     امس    جبهة التحرير الفلسطينية   بيرح ت 3/7/2005نباء الفلسطينية وفا    وكالة األ  ونقلت

حكومة وحدة وطنية في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه شـعبنا مـن قبـل الحكومـة اإلسـرائيلية،                   
 .واالنسحاب المزمع من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية

  
    بتأجيل االنسحاب من غزةالحكومة االسرائيلية ترفض اقتراحاً

الحكومة االسرائيلية رفضت امس االحد  أن جيفري هيلر عن مراسلها 4/7/2005 القدس العربي نشرت
 من أعضاء الحكومة اقتراح 18اقتراحا بتأجيل بدء االنسحاب المزمع من قطاع غزة ثالثة أشهر ورفض 

كاتس فيما وافق عليه ثالثة وزراء منهم نتنياهو رئيس الوزراء السابق الذي يتولي وزير الزراعة اسرائيل 
  .صب وزير الماليةحاليا من

وزير الزراعة استند في اقتراحه الى الحاجة الى التأجيل خشية وقوع قطاع أن  4/7/2005الحياة وأوردت 
ل للمستوطنين الذين سيتم اجالؤهم وبسبب التأخير في بناء مساكن في اسرائي غزة تحت سيطرة حركة حماس

ونقل مسؤول في الحكومة عن شارون قوله العضاء الحكومة أي تأجيل لالنسحاب سيكون  .من القطاع
  .خطيرا
نتنياهو رفض االنتقادات التي وجهها اليه وزراء حزب العمل،  أن 4/7/2005 العام الكويتية الرأيونقلت 

واضاف انه معني بالتوصل الى تسوية مع .شقاق في صفوف ليكودزرع بذور الوقال ان المنتقدين يريدون 
الجانب الفلسطيني، واتهم اولمرت الذي يتولى كذلك حقيبة الصناعة والتجارة نتنياهو بحبك الدسائس الضعاف 

  .سلطة رئيس الوزراء
د رئيس حزب العمل االسرائيلي الشريك في التحالف الحكومي هد أن 3/7/2005 48 موقع عربوأضاف 

  .بان حزب العمل سينسحب من الحكومة في حال تأجيل موعد تنفيذ فك االرتباط
صوت االربعاء المقبل على اقتراح قدمه يالكنيست االسرائيلي س أن 4/7/2005المستقبل اللبنانية  وذكرت

ة عضو الكنيست زبولون اورليف من حزب المفدال اليميني المتطرف ويقضي بتأجيل تنفيذ فك االرتباط لمد
  .واعلن نتنياهو بواسطة مقربيه في نهاية االسبوع الماضي انه سوف يتغيب عن جلسة الكنيست.عام كامل

  
  يلتقي قادة الفصائل في دمشقعباس 
ن مسؤول كبير فـي  عال إ:رام اهللاوعمان  من  فارس شرعان    عن مراسلها    4/7/2005الشرق االوسط    نشرت

 في دمشق ، لبحث قضايا مهمة من بينها         الخميس ستعقد صباح    سعباوبين األسد    قمةالالسلطة الفلسطينية ان    
  .إقناع األسد بالضغط على حركتي حماس والجهاد لوقف العمليات المسلحة حتى إتمام االنسحاب اإلسرائيلي

 خـالل لتقي  سـي أبو مـازن    أن  : دمشق -بارعة ياغي عن مراسلتها    4/7/2005الوطن السعودية    وأضافت
قطع الطريق  ضرورة  صائل الفلسطينية وبخاصة حركتي حماس والجهاد ليعرض عليهم          قادة الف  ته لدمشق زيار

على مخططات شارون التي تهدف إلى فرض الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتـة مـن خـالل تكثيـف                   
 التحـضيرات    عرض فضال عن  .االستيطان في القدس والضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني         

 .تي اتخذت حتى اآلن لترتيب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومسألة االنتخابات التشريعية           والخطوات ال 
وأشارت المصادر إلى أن أبو مازن سيؤكد لقادة الفصائل أن المصلحة الفلسطينية تقتضي أن يكون االنسحاب                

ن األول سحب الذرائع من      لتحقيق أمرين أساسيي   ن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية سلسا وهادئا       اإلسرائيلي م 
الحكومة اإلسرائيلية لعدم تنفيذ اعتداءات واسعة ضد الشعب الفلسطيني والثاني لكي تكون غزة نموذجا يؤكـد                

  .على أن الفلسطينيين مؤهلون لقيادة دولتهم ليتبع االنسحاب من غزة انسحاب مشابه من الضفة الغربية
  

   وشارون خالل اجتماعهما مصادر فلسطينية تكشف حقيقة الجدل بين عّباس
 ان شارون رفض طلب عباس شراء أسـلحة وآليـات وتجهيـزات     للحياةمصادرقالت :  فتحي صباح -غزة  

ورد  .تحتاجها الشرطة وأجهزة االمن ألداء مهمتها اثناء االنسحاب االسرائيلي من وبعـد االنـسحاب وقبلـه               
ئل وتسليح أجهزة االمن والشرطة، لكن عبـاس   شارون على هذا الطلب بمطالبة عباس بمصادرة أسلحة الفصا        

رد عليه بغضب قائالً ان السلطة لن تدخل في صدام مع حركتي حماس والجهاد ولن تصادر أسلحة فـصائل                   
وهدد عباس بأن السلطة ستبقي على االنفـاق         .المقاومة من أجل حل مشكلة النقص في أسلحة األجهزة االمنية         

ضحت ان التوتر كان سيد الموقف اثناء اللقاء، نظراً الن شارون أوصـد             وأو .وتشتري السالح من المهربين   
وتبين ان عباس لم يكن ذلك التلميذ الذي جلس صامتاً طوال الوقت امام مدرس             .جميع االبواب في وجه عباس    

 متسلط حسب ما سرب للصحافة االسرائيلية غداة اللقاء بل ان صمته لم يدم طويالً بعد ان ألقى شارون علـى                   
   .مسامعه محاضرة في كيفية محاربة االرهاب وانفجر عباس في وجهه بغضب وأسمعه ما ال يحب ان يسمع
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كما اثار عباس حل مشكلة العميد توفيق الطيراوي، عالوة على قضايا جمع شـمل العـائالت التـي دخلـت                    
رون وتصميمه علـى  وبعد ان جوبه عباس بتعنت شا .االراضي الفلسطينية بتصاريح زيارة أصدرتها اسرائيل  

ونقلت المصادر عـن   .إفشال اللقاء، بادر الى الرد عليه مستنداً الى قاعدة مفادها ان خير وسيلة للدفاع الهجوم       
ال نريد ان تسمحوا للطيراوي بان يخرج من مدينة رام اهللا، وال نريد منكم ان تنـسحبوا                 : عباس قوله بغضب  

. ن الفلسطينية لتتحمل مسؤوليتها، بل تحملوا انتم مسؤولية االمن        من المدن او ان تقدموا تسهيالت الجهزة االم       
ليس الطيراوي وحده، بـل     : وعندما حاول شارون الرد في خصوص موضوع الطيراوي قاطعه عباس قائالً          

لكن المصادر الفلسطينية، اسـتغربت عـدم        .سعدات والشوبكي والطيراوي، فإما ان يكونوا جميعاً، او ال أحد         
كما ان هذه المصادر قالـت ان فـشل          .ة الفلسطينية حول ما جرى اسوة بالتسريب االسرائيلي       تسريب الرواي 

ن لقاءات عريقات مع فايسغالس لم تصل الى اي نتائج، بل أرجأت كل القضايا              أل, اللقاء كان متوقعاً قبل عقده    
نتـائج واالتفاقـات ولـيس      الى لقاء القمة، وهو ما يناقض ما قاله عباس سلفاً من ان القمة ستكون العالن ال               

  .للتفاوض
  4/7/2005الحياة 

  
  أجهزة األمن الفلسطيني والفلتان األمني

في خطـوٍة أظهـرت حالـة        أنه   : خاص –  ونابلس رام اهللا من   4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم    ذكر  
ة النارية في الهواء    ، أطلق العشرات من رجال األمن موجاٍت من األعير        باك القائمة لدى األجهزة األمنية    االرت

 .وبحسب شهود عيان فإن اشتباكاً باأليدي وقع بين أحد رجال شرطة السير مع عدة شبانٍ              . وسط مدينة رام اهللا   
وحضرت على الفور عدة مركباٍت عسكرية محملة بالعشرات من رجال األمن الذين شرعوا في إطالق النار                

إن هـذه الفزعـة     : وقال شـاهد   . من االقتراب من مكان الحادث     في الهواء بشكٍل كثيٍف جداً ومنع المواطنين      
، وبعـد   !!األمنية انتهت بخالٍف بين رجال األمن أنفسهم والمحسوبين على عدة أجهزٍة على من يعتقل الشاب              

احتجاجا من ناحية أخرى    .التابعة لجهاز الشرطة الفلسطينية   عدة دقائق نُِقل الشاب إلى أحد المركبات العسكرية         
ى حالة الفوضى التي تعيشها مدينة نابلس، قدم رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية لنقابة الصيادلة في  المدينـة                  عل

  .أمس استقالتهم الجماعية إلى رئاسة مجلس النقابة في القدس المحتلة
ن احمد قريع ، في لقاء مـع الـصحافة          عال عن إ  : عبد الرؤوف أرناؤوط   هكتبما   4/7/2005األيام   ونشرت
لية أمس أن عملية توحيد وإعادة هيكلة وترتيب األجهزة األمنية الفلسطينية تجري على قدم وساق كاشـفا                 المح
دة من الشرطة لفرض النظـام      فيما يخص رام اهللا فانه خالل شهر تقريبا ستكون هناك قوة جدي           ب عن انه    النقا

 القرار بتشكيل قوة مـن خمـسة        نحن جديون ونريد تفعيل األمن والشرطة في القطاع، واتخذ        : ، وقال واألمن
 هنـاك إعـادة     . القـوات  آالف عنصر لضبط األمن في القطاع، وإخواننا المطاردون سيكونون جزءا من هذه           

وشدد أبو عالء على أن عمليـة        .تدريب وتأهيل لقوات األمن الفلسطينية بعد أن فككتها آلة الحرب اإلسرائيلية          
نية تسير بالشكل المطلـوب،     ة األمنية الفلسطينية والمؤسسات المد    استيعاب المطاردين الفلسطينيين في األجهز    

المطاردون جميعهم منا ونحن منهم ولذلك فان تأمين حمايتهم واجب علينا وعمليـة التـزامهم بـضبط                 : وقال
حسب سنة المطاردة للمناضـل     قررنا أن ت  : وأضاف واجبنا عليهم الفوضى والمساهمة بضبط الفوضى واألمن      

  .بسنتين
  

  لى طرح آليات جديدة لخطة فك االرتباط وفق خارطة الطريقإ قات يدعو الرباعيةعري
 دعا الدكتور صائب عريقات أعضاء اللجنة الرباعية للمبادرة بطـرح آليـات تنفيـذ               :عماد أبو سمبل  -أريحا

وجداول زمنية وفرق رقابة على األرض لجعل فك االرتباط من قطاع غزة وشمال الضفة جزءاً من خارطـة                
جاءت تصريحات عريقات هذه خالل لقائه مع المبعوث الخاص للـسكرتير العـام              .لطريق وليس بديال عنها   ا

لألمم المتحدة حيث أكد أن الجانب الفلسطيني يبذل كل جهد ممكن من خالل التنـسيق والتعـاون مـع كافـة                     
وأشـار إلـى أن     .ولجعل ذلك جزءا من خارطـة الطريـق         األطراف، وذلك لتحقيق فك ارتباط منظم وسام        

 األخيرة والتي أكد فيها أن فك االرتباط من قطاع غزة سيعزز االسـتيطان فـي الـضفة                  شارونتصريحات  
ويعزز ضم القدس واستكمال الجدار، مؤكدا على أن مثل هذه السياسة ستؤدي فقط إلى المزيد من التعقيـدات،                 

الها وتصريحات مسؤوليها إلـى مـسار سياسـي         وانه آن األوان للجنة الرباعية للبدء في تحويل بياناتها وأقو         
وفرض الحقائق فيما يتعلـق     واقعي عبر إلزام الحكومة اإلسرائيلية بوقف النشاطات االستيطانية وبناء الجدار           

ودعا ممثل السكرتير العام للمساعدة في االفراج عن المعتقلين واستكمال ملف االنسحاب اإلسـرائيلي             .بالقدس
تفاق  احتاللها وإنهاء ملفات نشطاء االنتفاضة والمبعدين وغيرها من القضايا التي تم اال            من المناطق التي أعيد   

  .عليها في تفاهم شرم الشيخ
   4/7/2005الحياة الجديدة 
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 كتائب القسام تعلن عن إحباط عملية توغل إسرائيلية جنوب قطاع غزة
عناصرها تصدوا لدورية في بيان أن اس أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حم

وأشار البيان إلي أن اشتباكا دار بين عناصر الكتائب .راجلة من الجنود اإلسرائيليين كانت تتجه نحو المنطقة
والقوات المتوغلة لمدة نصف ساعة حيث تمكن عناصر الكتائب من إجبار الجنود علي التراجع واالنسحاب 

ح العسكري لحركة حماس علي أنه سيواصل طريق الجهاد والمقاومة وقصف وشدد الجنا.علي حد قول البيان
 .المستوطنات والرد علي أي جريمة بحق أبناء شعبنا حتي دحر االحتالل 

 يو بي آي. ولم يعلق أي مصدر إسرائيلي علي الحادث حتي اللحظة
4/7/2005 القدس العربي  

 
 إفتتاح مكتب تمثيلي لفاروق القدومي  :خانيونس

تح نشطاء مسلحون من حركة فتح في قطاع غزة أمس االول، أول مكتب تمثيلي لرئيس الحركة فاروق افت
القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك تمهيدا لعودته للقطاع عقب االنسحاب 

ج ولواء الشهيد نايف أبو ونظمت كتائب شهداء األقصي لواء الشهيد احمد مفر.االسرائيلي المرتقب من هناك
شرخ عرضا عسكريا بمناسبة افتتاح المكتب التمثيلي لرئيس اللجنة المركزية لحركة فتح بمدينة خان يونس، 

وردد المسلّحون هتافات .حيث شارك بالعرض العسكري مسلحون يحملون األسلحة وقذائف ألـ أربي جي 
القدومي خليفة للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات باعتباره تطالب بمحاسبة الفاسدين وأعلنوا عن مبايعة فاروق 

وأوضح بيان المكتب اإلعالمي للقدومي أن من أهداف افتتاح المكتب نقل الحقيقة كّل .يمثّل الشرعية الفتحاوية
 الحقيقة للفتحاويين خاصة وألبناء شعبنا الفلسطيني عامة ونقل أخبار القيادة الفلسطينية الفتحاوية وعلي رأسها

فاروق القدومي وخاصة المقيمة خارج الوطن حتي نقطع الطريق أمام النفاق السياسي والتنسيق الكامل مع 
 .جميع الفصائل الفلسطينية العاملة بالساحة إعالمياً حسب تعبير البيان

4/7/2005 القدس العربي  
 

  المقاومة تشّن سلسلة هجمات على مواقع لجيش االحتالل في قطاع غزة
لمقاومة الليلة الماضية أكثر من ست هجمات مسلحة ضد قاعدتين عسكريتين صهيونيتين في قطاع شن رجال ا

وذكرت مصادر عسكرية صهيونية أن .غزة، إضافة إلى قصف موقعين للجيش بعدٍد من قذائف الهاون
 بالقرب مدينة الفلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية قذيفتي هاون باتجاه موقعين عسكريين لجيش االحتالل أحدهما

  .رفح واآلخر قرب مستوطنة نفيه ديكاليم غربي قطاع غزة
4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  حماس تستهجن تفّرد فتح في تحديد موعد االنتخابات: أبو زهري

نحن نستهجن ما صدر عن اللجنة : قال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس في تصريٍح صحافي
تحديد العشرين من يناير موعد إجراء االنتخابات التشريعية، وأشار أبو زهري إلى أن حماس المركزية من 

ترفض قرار مركزية فتح ألن هذا القرار يجب أن يكون قراراً وطنيا يشارك فيه جميع القوى الفلسطينية 
 ويجب تحديد موعٍد وليس قراراً فتحاوياً خاصاً بحركة فتح، كما أن الموعد بعيد بدرجٍة غير مبررة

وانتقد المتحدث باسم حماس السلطة وحركة فتح القفز على ما أسماه بعض الصيغ الوطنية المتفق عليها .قريب
كإعادة ترتيب وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتسمح بمشاركة الفصائل الفلسطينية ومنها حركة حماس، 

  .قت خطواٍت مهمة إال أنّه لم يتم متابعة األمرموضحاً أن عدة لقاءاٍت عِقدت لهذا الغرض وحقّ
4/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  محاكمة األكاديمي الفلسطيني تتوقف لمدة أسبوع بمناسبة أعياد االستقالل: فلوريدا

ا تتوقف محاكمة األكاديمي الفلسطيني الدكتور سامي العريان المتهم بتزعم خلية الجهاد الفلسطيني في تامب
وقال بيان تلقته الشرق األوسط من تحالف . فلوريدا لمدة اسبوع بمناسبة اعياد االستقالل في الواليات المتحدة

 شاهدا حتى االن نصفهم على االقل 40تامبا من أجل العدالة والسالم ان المحكمة الفيدرالية استمعت الى 
اشرفوا على التسجيالت الصوتية لمنزل عمالء للمباحث االميركية الذين فتشوا منزل ومكتب العريان و

 11وقال البيان ان محاكمة العريان ستستأنف يوم . 2003 وحتى 1993 سنوات من عام 10العريان لنحو 
ومن جهتها قالت نهلة العريان زوجة االكاديمي الفلسطيني انها تستشعر ان المحاكمة تسير في . تموز الجاري

 40ستمع الى شهود الدفاع واستمعت فقط الى شهود االدعاء، وهم نحو اتجاه واحد فالمحكمة حتى االن لم ت
واوضحت ان هيئة الدفاع ال تستطيع الدفاع بحرية عن زوجها وتستشعر . شاهدا معظمهم من موظفي الحكومة

مشيرة الى ان االدعاء . ان اياديهم مكبلة، الن القاضي رفض احضار فلسطين الى القضية، وهي لب القضية
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ئط فيديو لزوجها في القضية ايام االنتفاضة االولى في التسعينات، وكانت هناك شعارات وهتافات عرض شرا
  . وكشفت نهلة العريان ان المحكمة لن تستدعي شهودا من اسرائيل. لصالح فلسطين

4/7/2005وسط الشرق األ  
  

  حرارة الصيف المرتفعة تزيد معاناة األسرى في سجون االحتالل
قال محامي نادي األسير، فواز الشلودي، الذي زار عدداً من األسرى في سـجن النقـب                 : خاص –بيت لحم   

الصحراوي، إن هؤالء يعانون من الحر الشديد بسبب المناخ الصحراوي الذي يعيشون فيه والذي زاد تـأثيره                 
ـ        شية مـن  بسبب تكسير جنود السجن أكثر من نصف المراوح لدى انتقالهم للقسم الجديد بحجة الفحـص والخ

وبسبب الحرارة الشديدة انتشر البعوض ودود البقّ واألفاعي فـي الـسجن          . تهريب أجهزة خلوية في المراوح    
وقال األسير ثائر الحالقة الذي التقاه المحامي إن األسرى         . التي جعلت األسرى يعيشون في خوف وتوتر دائم       

ألسير شادي  وذكر حالة ا   .ضية سوى بالمسكنات  يعانون من سياسة اإلهمال الطبي وال يتم عالج الحاالت المر         
 من طولكرم، الذي يعاني من آالٍم في رأسه ودوخة ويغمى عليه في بعض األحيان                سنة 22رياض جرماوي،   

 21 وكذلك حالة األسير محمد عادل شلبي مـن جنـين          .وذلك بسبب الضرب الذي تعرض له خالل االعتقال       
أليمن بالقلب منذ ثالث سنوات ومن حصوة بالكلى وال يتلقّـى سـوى             ، الذي يعاني من كسٍر في البطين ا       سنة

وطالب األسير المذكور لجنة المفاوضات الفلسطينية االهتمام بملف األسرى اإلداريين حيـث يـتم               .المسكنات
ي كـريم   التجديد بشكٍل متواصل ودون أية أسباٍب قانونية، من جهٍة أخرى أفاد محامي نادي األسير الفلـسطين               

 أسير، يعانون من االكتظاظ الشديد وانتشار الحشرات والبق فـي ظـل             800،  ودة أن أسرى سجن عوفر    حم
ووصف األسير أحمد فضل ساطي من رام اهللا الحياة في السجن بقوله إن األسرى يعـانون            .الحرارة المرتفعة 

لبق الذي يترك آثـاره     من انتشار األمراض الجلدية بسبب الحشرات وعدم وجود المبيدات الحشرية وخاصة ا           
وأشار إلى أن االكتظاظ يدفع األسرى للنوم علـى األرض وهـذا يـسبب مـضايقاٍت                . على أجسام المعتقلين  

وال يوجد خدمات طبية لألسرى المرضى وينتظر األسير المريض عدة أسابيع حتى يستطيع رؤيـة              . للمعتقلين
ن األسرى يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بـشكٍل         وقال إ  .الطبيب وان العالج المقدم ال يتعدى المسكنات      

وقال المحامي حمودة إن إدارة السجن تتعمد تأخير المحامي سـاعات           . مستمر ومن سوء الطعام وعدم كفايته     
  . طويلة خالل زيارته لألسرى وذلك في محاولة للضغط على المحامين من أجل عدم الزيارة

  4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  جندي احتاللي يهدد أسيراً قاصراً باالغتصاب
 سنة سكان مخيم    13 األسير القاصر نضال جمال راغب سلمي        قال -اسامة العيسة  - الحياة الجديدة    -بيت لحم 

 وضعني الجنود داخل سيارة شحن عسكرية       :العروب بمحافظة الخليل في شهادة مشفوعة بالقسم لنادي األسير        
وضـعوني  . ومقيد اليدين بشدة ما أدى إلى انتفاخ في يدي وتحول لونهما إلـى األزرق             وأنا معصوب العينين    

تحت أقدام الجنود الذين اخذوا يدعسون علي بأقدامهم ويوجهون لي الشتائم البذيئة واخذوا يـضربونني علـى                 
سير انه نقل   وقال األ  .رقبتي ورأسي ثم قال لي احد المحققين إذا لم تعترف سأقوم باغتصابك وأخلعك مالبسك             

إلى مستوطنة كرمي تصور القريبة من حلحول ومكث هناك ساعة ونـصف الـساعة وهـو مكبـل اليـدين                  
ومعصوب العينين وشعر بآالم شديدة في يديه بسبب شد القيود وبدأ بالصراخ، واخذ يشعر بآالم شـديدة فـي                   

الـسالم أم طريـق العـصا    معدته ثم نقل إلى سجن عتصيون وهناك دخل عليه محقق وسأله هل تريد طريق   
والحمار وتم شبح األسير على كرسي صغير حتى ساعات الصباح واضطر لالعتراف بضرب حجارة تحـت                

  .الضغط واآلالم التي تعرض لها
   4/7/2005الحياة الجديدة 

  
  تناشد المنظمات اإلنسانية التدخل إلنقاذ حياة ابنها القابع في سجن العزل االنفراديعائلة دغلس 

ناشدت عائلة األسير محمد وائل دغلس المؤسسات اإلنسانية والحقوقيـة المحليـة والدوليـة              :  خاص -نابلس
التدخل للعمل على إنقاذ حياة ابنهم القابع في العزل االنفرادي، والذي يعاني من إصابتين تعرض لهما خـالل                  

 2001لذي اعتقل فـي  أيلـول        وقال غسان دغلس عم األسير محمد أن ابن أخيه ا          .االنتفاضة األولى والثانية  
عاما، بدعوى عضويته في كتائب الشهيد عز الدين القـسام الجنـاح            25 مؤبدا و  15وصدر بحقه حكم بالسجن     

 ومشاركته في عمليات ضد االحتالل الصهيوني، يعـاني إضـافة           حماس ي لحركة المقاومة اإلسالمية   العسكر
 دراسة الصحافة فـي جامعـة       شقائه الصغار وانقطاعه عن   لآلالم الجسدية، آالما نفسية بعد وفاة أمه وفراقه أل        

ويقول غسان دغلس أن األسير محمد قد فجع بوفاة والدته           . ساعات فقط للتخرج منها    6 التي تبقّى له     بيرزيت
 رصاصات في ساقه اليسرى خلّفت لديه       9بخطأ طبي بينما كان طفال، وفي اليوم األربعين لوفاتها أصيب بـ            

 أشهر، وواصل تعليمه رغم ذلك كله وتفـوق وفـضل االلتحـاق بجامعـة         9 العالج لها مدة     إعاقة بقي يتلقى  
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 التـي تعيـشها األسـر       بيرزيت الفلسطينية على منحة للدراسة في الخارج رغم األحوال المعيشية الـصعبة           
إلعاقة التـي   ويشير دغلس العم إلى أن ابن أخيه كان من المتفوقين في قسم الصحافة، ولم تمنعه ا               . الفلسطينية

سببتها له إصابة تعرض لها خالل مشاركته في مسيرة بالجامعة خالل االنتفاضـة الحاليـة، حيـث أصـيب                   
برصاصة في بطنه مزقت األمعاء والقولون، وعاد بعدها الستكمال دراسته رغم عدم تعافيه من اإلصابة حتى                

  . وهو اآلن يقبع رهن العزل االنفرادي2001 أيلول 4اعتقل بتاريخ 
  4/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ى الفلسطينيون يضربون عن الطعامسراأل

ان االسرى والمعتقلين في كافة سـجون االحـتالل         ل ابو زايدة في تصريح صحافي امس        قا: ب.ف. ا -غزة  
لعزل االنفرادي فـي سـجون   بدأوا االضراب عن الطعام هذا الصباح وذلك تضامنا مع زمالئهم القابعين في ا        

الجهات الدولية والمختصة العمل الجاد من اجل الضغط على حكومـة االحـتالل             وناشد ابو زايدة     .االحتالل
ى وقال االسر  .لكافة المواثيق واالعراف الدولية   االسرائيلي النهاء سياسة العزل االنفرادي التي تعتبر انتهاكا         

 ردا على سياسة مصلحة السجون وجهـاز        ان الخطوة االحتجاجية هذه تأتي    والمعتقلون في رسالة لهم نشرت      
ال يعقـل ان تقبـل      وجاء في الرسـالة      .المخابرات االسرائيلية التعسفية والقمعية المستمرة منذ سنوات طويلة       

وحسب وزارة   .وااللتزام بالتهدئة في نفس الوقت    الفصائل الفلسطينية بقاء اسراها في زنازين العزل االنفرادي         
سطينيا يقبعون في العزل االنفرادي وقد مضى على بعضهم اكثر من اربع سنوات             االسرى فان اربعة عشر فل    

   .متواصلة معزولين تماما عن العالم
   4/7/2005العرب اليوم 

  
  شبال في تلموندسرى األنداء من األ

ي  نداءاً عاجالً، وصل إلى نادي األسير الفلسطيني، حول اإلهمال الصح          ه األسرى األشبال في سجن تلموند     وج
لألسرى المرضى في السجن، وجاء في النداء أن إدارة السجن ال تقوم بمعالجة أي مريٍض سـوى بحبـوٍب                   

وذكر األسرى حالة األسير المريض     , مسكّنة وأن الممرضين بالسجن يتعاملون باستهتار مع الحاالت المرضية        
ي يعاني من أوجاع شـديدة       محكوم أربع سنوات من سكان جنين، الذ        سنة 21مصطفى محمد سليمان جرار،     

في الرأس، أصيب بحاالت إغماٍء بسبب ذلك أكثر من مرة وحالته الصحية تزداد سوءاً ولـم تقـدم لـه إدارة         
وذكر  .وجاء في النداء طلب استغاثٍة إلنقاذ الحاالت المرضية الصعبة في السجن          . السجن أي عالج أو فحص    

إضافةً , حت األرض تنتشر فيه الرطوبة والحشرات والصراصير       موجود ت  سرى أن القسم الجديد الذي شُيد     األ
  .إلى أن غرف القسم صغيرة وضيقة وعديمة التهوية

  4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   مرة على ناشط من حماس12لسجن المؤبد  بامحكمة عسكرية احتاللية تصدر حكماً
 مرة على ناشـط     12 امس حكما بالسجن المؤبد       اصدرت محكمة عسكرية احتاللية    :ب.ف. ا -القدس المحتلة   

وصدر الحكم على المدعو ابراهيم عبد الـرحمن         .من حركة حماس حسب ما جاء في بيان للجيش االسرائيلي         
 تشرين الثـاني    21محمد جنيدي عضو كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس بعد ادانته بالتخطيط لعملية في               

.  آخـرين بجـروح    48 شخصا واصابة    11لقدس الغربية اسفرت عن مقتل       ضد حافلة اسرائيلية في ا     2002
  .واصدر القضاة حكما بالسجن المؤبد عن كل قتيل مع حكم مماثل اضافي عن مجمل الجرحى

   4/7/2005الحياة الجديدة 
  

   الصهيوني يعانون االكتظاظ الهائل واإلهمال الطبّي وسوء المعاملةشطة األسرى في سجن
 قامـت  سجين، وبعد زيارٍة تفقّدية لسجن شطةشفت سناء حرباوي، محامية جمعية أنصار الك: نابلس ـ خاص 

 11 أسـيراً وقـسم      135 وفيه   7 معتقالً موزعين على قسمي      281بها يوم أمس، عن أنّه يقبع في هذا السجن          
ـ .  أسيراً، من بينهم العديد من األسرى المرضى والمعزولين في أوضاٍع صحية سيئة            146وفيه   ا يعـاني   كم

وأكّد األسـرى    .هؤالء األسرى من الضيق واالكتظاظ الشديد وسوء المعاملة من ِقبل السجانين وإدارة المعتقل            
بدورهم للمحامية حرباوي أن هناك حاالٍت مرضية كثيرة بينهم بحاجٍة للعالج والرعاية الصحية التي تحِرمهم               

وأشارت حرباوي إلى    .ى مستشفى ومتابعة من ِقبل األطباء     منها إدارة السجن، خاصةً أن عدداً منهم بحاجٍة إل        
  : وهمىبعض األسرى المرض

 عاماً من مدينة طولكرم، يعاني من حروٍق كبيرة في جسمه نتيجة تماٍس كهربائي              20األسير يوسف خروش    . 
  .تعرض له، إضافةً إلى أن يده مبتورة، وهو حتى اآلن موقوف بانتظار المحاكمة
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يع ماليشة، ويعاني من آالٍم حادة في الصدر، وهو بحاجٍة ماسة إلى عملية جراحية وقَـدم عـدة                  األسير رب . 
  .مراٍت طلباً لذلك ولكن دون جدوى

 عاماً من مدينة جنين، ويعاني من آالٍم وضيٍق في التنفّس وهو بحاجٍة إلى عملية               27األسير وضاح اضلعون    . 
رى مستاءون من تعمد اإلدارة لتقليص وقت زيارة األهـالي إلـى            أن األس وأوضحت حرباوي    .جراحية بأنفه 

  .نصف ساعة تقريباً، وهذا ال يمكّنهم من الحديث واالطمئنان على عائالتهم وأهاليهم
  4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  حسام تدعو الحكومة لفتح باب التوظيف أمام المحررين

الحكومة لفتح باب التوظيف أمام المحررين واسـتيعابهم فـي           دعت جمعية األسرى والمحررين حسام       :غزة
وقال المحررون فـي     .مؤسساتها خاصة المحررين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في سجون االحتالل           

بيان لهم لقد توجهنا عبر جمعية األسرى والمحررين حسام بمجموعة من الرسائل لكل العناوين المعنيـة فـي             
سـالم فيـاض وانتهـاء      . من الرئيس محمود عباس أبو مازن ومرورا بوزير المالية د         السلطة الوطنية بدءا    

بالمجلس التشريعي الذي سبق وأن صادق على جملة من القوانين واإلجـراءات بعـضها تتعلـق باألسـرى                  
وأوضحت حـسام أن مطالـب المحـررين        . المحررين وضرورة استيعابهم وحل مشاكلهم ولكن دون جدوى       

وأوضـح   .اب التوظيف أمامهم خاصة وأنهم يعيشون أوضاعا بائسة ولم يـؤمن مـستقبلهم            تتلخص في فتح ب   
المحررون أن باب التوظيف الزال موصدا في وجه مستقبلهم ويرفضون أن يغامر عليـه رغـم أوضـاعهم                  
المأساوية ولن يأخذوا القانون باليد خاصة في ظل وقوف جمعية حسام إلى جانبهم فـي المطالبـة بحقـوقهم                   

وقال أحد المحررين أحمد أبو ضاحي ستعقد        .ياتية كاملة ودعوا جماهير شعبنا لمساندة مطالبهم في العادلة        الح
لجنة األسرى المحررين يوم غد مؤتمراً صحفياً لإلعالن عن برنامجها التصعيدي خاصة بعدما استنفدت كـل                

  .الطرق الشرعية في المطالبة بحقوقهم دون جدوى
   4/7/2005الحياة الجديدة 

  
   سجناً صهيونياً 25 أسير فلسطيني موزعون على 8200

أفاد تقرير صادر عن  وزارة شؤون األسرى والمحررين أن عدد األسرى في سـجون االحـتالل                 :  وكاالت
 سجناً ومركـز    25  أسيراً، موزعون على      8200الماضي  " يونيو"الصهيوني بلغ حتى منتصف شهر حزيران     

  بلغ   1994 أن عدد األسرى الفلسطينيين قبيل قدوم السلطة الفلسطينية في أيار         قال التقرير   و .توقيف صهيوني 
 227 بالمائة من إجمالي عدد األسـرى المـسجلين لـدى الوزارة،مـصيفا أن       6 أسير   أي ما نسبته      387

ائة مـن    بالم 3.5فلسطينياً اعتقلوا بعد اتفاق أوسلو وقبل انتفاضة األقصى وما زالوا في األسر، أي ما نسبته                
 فلسطينية اعتقلن خالل    350وأكد تقرير وزارة شؤون األسرى والمحررين أن أكثر من           .إجمالي عدد األسرى  
 أسيرة منهن من المحافظـات الـشمالية ومدينـة    121 أسيرة ال يزلن رهن االعتقال،    123انتفاضة األقصى،   

 أسيرة اعـتقلن خـالل العـام        57ن    تقرير أ و أضاف ال   .القدس المحتلة، وأسيرتان من المحافظات الجنوبية     
عاماً، " 25 – 16"  أسيرة تتراوح أعمارهن بين       73 أسيرات اعتقلن خالل العام الجاري، بينهن        8الماضي، و 

 أسيرة  91 أسيرة،   30 عاماً، موزعات على سجون ، سجن الرملة         18 أسيرات لم تتجاوز أعمارهن الـ       7و  
حول األطفال القابعين في سجون االحتالل الـصهيوني أشـار          و. الجلمةفي سجن تلموند وأسيرتان في سجن       

  .  طفل اعتقلوا بعد اندالع انتفاضة األقصى المباركة3500 طفل في األسر بين أكثر من 346التقرير إلى 
4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  طالق سراحه  إمصلحة السجون تقرر فرض قيود مشددة على الشيخ رائد صالح بعد 

 قررت لجنة التسريح التابعة لمصلحة السجون االسرائيلية، اليوم االثنين، تخفيض ثلث محكوميـة              :48 عرب
الشيخ رائد صالح، رئيس الجناح الشمالي للحركة االسالمية، وذلك بموجب الصفقة التي تم التوصل اليها بين                

طالق إ الثامن عشر من الشهر الجاري       وبناء على الصفقة ذاتها سيتم بعد اسبوعين، في        .النيابة العامة والدفاع  
خضاعه لقيود صارمة يمنع بموجبها من مغادرة البالد أو دخول أراضي السلطة            إسراح الشيخ رائد صالح، و    

طالق إوبعد   .ال بموافقة قائد شرطة اللواء    إواألدهى منع الشيخ رائد حتى من دخول مدينة القدس،          . الفلسطينية
بو سمرة الذي تنص أ المعتقل من معتقلي الحركة االسالمية الخمسة، محمود        سراح الشيخ رائد صالح يبقى في     

  .ي في مطلع العام المقبلأطالق سراحه بعد سنة من توقيعها، إالصفقة على 
  4/7/2005 48عرب 

 
  سرائيل تعزز مخطط نهب األغوار  إ
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 الجديدة في اخضاع حذر مدير مؤسسة دراسات األرض خليل توفقجي من ان نجاح االحتالل بانجاز خطته
منطقة االغوار لمشروع استيطاني جديد سيلحق اضراراً فادحة باألراضي الفلسطينية وبالمشروع الوطني 

وقال في حديث اللخليج إن األطماع االسرائيلية في الغور ليست جديدة، . كونه يجعل فكرة الدولة غير ممكنة
 في المائة منه  30ه وتحويله الى حزام أمني، فحول للتو  يهتم بتهويد67ولفت الى ان االحتالل بدأ في العام 

ودعا رئيس بلدية طوباس عقاب دراغمة القيادة الفلسطينية إلى وضع قضية .الى مناطق عسكرية مغلقة
وطرحها في المحافل الدولية، مشيراً . االطماع االسرائيلية الجديدة في منطقة االغوار على رأس قائمة أجندتها

 .ءات االحتالل في المنطقة إنما هي مقدمة لنشاط استعماري سيطال الضفة الغربية برمتهاإلى أن إجرا
4/7/2005الخليج االماراتية   

 
  قوات االحتالل تقتل فلسطينياً وتغلق بلدتين بكتل أسمنتية   

أعلنت مصادر فلـسطينية أن فلـسطينيا استـشهد برصـاص الجـيش             : عالء المشهراوي والوكاالت   -غزة  
ئيلي قرب مستوطنة نتساريم اليهودية جنوب مدينة غزة التي شهدت ساعات الفجر أمس،إطالقا كثيفـا               اإلسرا

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الـشاب       ·للنار من قبل المواقع العسكرية اإلسرائيلية المحيطة بالمستوطنة         
ه قـرب حـى الـسلطان       عصام العابد أصيب برصاصتين عندما فتحت قوات االحتالل نيران أسلحتها باتجاه          

كما أصيب شابان فلسطينيان خالل اقتحام قوات االحتالل في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس؛ وسط               ·غربي رفح 
وقال مسؤول في بلدية سنجل، شمال مدينة رام        ·إطالق نار كثيف، استهدف المنازل السكنية وتجمعات األهالي       

 حزيـران  16رئيسي بكتل اسمنتية بعدما كانت إزالتها في اهللا، إن قوات االحتالل أعادت إغالق مدخل البلدة ال 
وأغلقت سـلطات   ·وأفاد شهود أن مدخل قرية ام صفا قرب رام اهللا أغلق مجددا أيضا بالطريقة نفسها              ·الماضي

االحتالل مدينة أريحا بالكامل أمس ومنعت دخول المواطنين الى المدينة او الخروج منها،وادعت أن اإلغالق               
عرض الحاجز العسكري المقام على مدخل المدينة الجنوبي إلطالق نـار مـن قبـل مقـاومين                 جاء بعد أن ت   
وجرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس عدداً من القبور، في مخيم رفح، جنوب غرب محافظـة               · فلسطينيين

  ·رفح جنوب قطاع غزة تحت إطالق نار كثيف من اآلليات العسكرية
  4/7/2005االتحاد االماراتية 

  
  سرائيلي تتوغل في حي تل زعرب برفحآليات االحتالل اإل

 اقتحمت آليات ومدرعات عسكرية تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي حي تل زعرب الواقـع              -غزة،حامد جاد 
غرب رفح جنوب قطاع غزة أمس وأطلقت األعيرة النارية الثقيلة باتجاه المـواطنين، كمـا قامـت بأعمـال                 

  .ويأتي توغل قوات االحتالل.لألشجارتجريف لالراضي واقتالع 
  4/7/2005الغد االردنية 

  
  إصابة خمسة مواطنين خالل مواجهات ضد الجدار في مردة

أصيب خمسة مواطنين برصاص االحتالل في مردة بمحافظة نـابلس خـالل مواجهـات              : نابلس ــ األيام  
واوضحت مصادر محلية ان قـوات  .اندلعت، أمس، ضد الجدار وأعمال االستيطان الجارية في أراضي القرية        

االحتالل اعتدت على مجموعة من المزارعين والشبان، كانوا توجهوا، أمس، الى اراضيهم الجاري تجريفهـا               
واشارت الى ان الجنود وحراس اآلليات، التـي تعكـف علـى تجريـف              .إلقامة مقاطع من الجدار العنصري    

حجارة وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابـل الغـاز        مساحات واسعة من أراضي مردة، رشقوا المواطنين بال       
واصيب خالل المواجهات التي اسـتمرت عـدة        .نحوهم، ما أدى الى اندالع مواجهات امتدت الى داخل القرية         

ساعات ما ال يقل عن خمسة مواطنين بالرصاص المطاطي، فيما أصيب عدد اخر بحاالت اختناق جراء قنابل                 
واوضح شهود عيان أن أحد الجرحـى اصـيب بعيـار           .ل بكثافة داخل القرية   الغاز التي أطلقتها قوات االحتال    

مطاطي في رأسه، فيما أصيب آخران بجروح جراء رشقهما بالحجارة من قبل حراس الجرافات االسـرائيلية                
  .التي تعمل في اراضي القرية

  4/7/2005األيام 
  

  اعتراف إسرائيلي بتدنيس القرآن في سجن مجدو 
اخلية بالكنيست اإلسرائيلي بحدوث عمليات تدنيس للقرآن الكريم في سجن مجدو اإلسـرائيلي             اعترفت لجنة الد  

وذكرت اللجنة بعد الزيارة التفقدية التي قامت بها أمس للسجن المذكور انه تـم              .خالل إحدى عمليات التفتيش   
تفتـيش التـي    الفعالً تمزيق نسختين من المصحف الشريف على أيدي أفراد من شرطة السجون خالل حملة               

  وام .  بالسجن في السابع من الشهر الماضيقامت بها وحدة نحشون
 4/7/2005البيان   
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    منزالً في قرية بير المشاش في النقب 168خطر الهدم يتهدد 
أطلق المجلس اإلقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، وأهالي قرية بيـر المـشاش األحـد                 ،ياسر العقبي 

دعوا من خاللها الجماهير العربية من أقصى النقب وحتى اعالي الجليل إلى التجند لحمايـة               صرخة استغاثة،   
ودعا البيان الجماهير العربية للمشاركة في المظاهرة التي سـتقام          .قرية بير المشاش المهددة بالهدم والترحيل     

ق بئر الـسبع ديمونـا،      الساعة الخامسة من بعد ظهر الخميس المقبل بالقرب من قرية بير المشاش على طري             
وكانت الشرطة االسرائيلية قد اشرفت االسبوع      .  منزالً 168والتصدي لمخطط هدم بيوت القرية البالغ عددها        

. الماضي على عملية توزيع اوامر الهدم في القرية، واعتدت على المواطنين الذين رفضوا تسلم اوامر الهـدم                
اقيمت في األسبوع الماضي، على مدخل قرية بير المـشاش          وال يزال العشرات يؤمون خيمة االحتجاج التي        

  .تضامنا مع أهلها
  3/7/2005 48 عرب

  
  جنود االحتالل ينكلون بطفل فلسطيني قي بيت جاال

اعتدى جنود االحتالل الصهيوني بالضرب المبرح على طفل فلسطيني مـن مدينـة بيـت    ،بيت لحم ـ خاص 
الصهيوني طاردوا الفتى حمدان بالقرب مـن الجمعيـة العربيـة           جاال، وأفاد شهود عيان  أن جنود االحتالل         

وأوضح الشهود، أن  الجنـود      .للتأهيل، قبل أن يقبضوا عليه وينهالوا عليه بالضرب المبرح باأليدي واألرجل          
الصهاينة طرحوا الطفل أرضاً وسط صراخه، دون أي رحمة أو شفقة، ما أدى إلى إصابته برضوض وحالة                 

وأكد الشهود، أن  الجنود الصهاينة اعتدوا على الطفل حمدان أثناء تواجده فـي              .الشديدينمن الخوف والرعب    
  .المنطقة التي يسكن فيها وبدون أي سبب

  4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  إسرائيلي يقتل فلسطينياً طعناً بسبب سيجارة 
 لعشرين من عمره توفي أمـس متـأثراً        في الثانية وا   48 من داخل أراضي     ن عربياً أأفاد مصدر من الشرطة     

وأوضح المصدر ان المهاجمين أصـاباه      . بجروح أصيب بها اثر تعرضه لطعنات سكين على أيدي شخصين         
حد المهـاجمين إسـرائيلي فـي       أو. بجروح بعدما رفض إعطاءهما سيجارة ووجها إليه شتائم معادية للعرب         

لى محكمة في تل أبيـب      إء، وأوقفته الشرطة إلحالته     التاسعة عشرة من منطقة تل أبيب وله سوابق مع القضا         
ولم تكشف هوية الضحية وهو من أبناء قرية عرعره بـشمال شـرق تـل    . لتمديد احتجازه على ذمة التحقيق 

  .وام. أبيب
 4/7/2005البيان 

  
   مستوطنو نفيه دكاليم يحاولون اقتحام المواصي 

مستوطنين اقتحام منطقتي اللحام وعرب الماللحة في       حاول المئات من ال   ،من صالح أبو صالح     : خان يونس   
منطقة المواصى غرب خان يونس وانطلق المستوطنون من داخل مستوطنة نفيه دكاليم بعد ان ازالوا االسالك                
الشائكة التى اقامتها قوات االحتالل االسرائيلي مؤخراً حولها للسيطرة على تحركات المستوطنين ومنع حدوث              

ات ضد خطة اخالء المستوطنات، وتوجهوا سيراً على االقدام صـوب منطقتـي اللحـام               تظاهرات واحتجاج 
وافاد شهود عيان في    . وعرب الماللحة القتحامهما وشن اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين داخل منازلهم           

ـ               ع المنطقة ان سيارة جيب عسكرية الحظت تحركات المستوطنين صوب المنطقة فحاولت منعهم واشتبكت م
عدد منهم فقاموا بحرق السيارة واالعتداء على الجنود ، موضحين انه في إعقاب الحـادث حـضرت قـوات                

  .كبيرة إلى المنطقة وتصدت للمستوطنين وأجبرتهم على االنسحاب والعودة للمستوطنة 
  3/7/2005 48 عرب

  
    لمنع إسكان العمالء1948تحّرٌك شعبّي ورسمّي في المدن والقرى المحتلة عام 

بدأت شخصياتٌ ومؤسساتٌ في بلداٍت وقرى عربية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام : بيت لحم ـ خاص 
وأبدى هؤالء تخوفهم من وصول عشراٍت      . ، التحرك ضد إسكان عمالء للكيان الصهيوني في مناطقهم        1948

حادية الجانـب مـن مـستوطنات       من العمالء من قرية الدهنية جنوب قطاع غزة بعد تنفيذ خطة االنسحاب أ            
 شخص، وتقع القرية على الحدود المصرية الفلـسطينية، وتخـضع        400ويعيش في قرية الدهنية نحو      .القطاع

لحراسٍة مشددة من جيش االحتالل، ويطالب سكان القرية ومعظمهم من العمالء الذين تم إسكانهم فيهـا بعـد                  
وشُكِّلت في  .كيان ألن عودتهم إلى قطاع غزة تشكّل خطراً عليهم        تأسيس السلطة الفلسطينية، باستيعابهم داخل ال     
، مثل شفا عمرو وكفر كنا، لجان للعمل على إخراج العمالء           48قرى ومدن عربية رئيسة في فلسطين المحتلة        

 ويعمل الشاباك الـذي شـغّل     .الذين سكنوا في هذه البلدات بعد اتفاق أوسلو، ولمواجهة أي تدفٍق جديد للعمالء            
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هؤالء العمالء، على إسكانهم في محيٍط عربي ألن الوسط اليهودي يرفض العمالء معتبراً أن من يخون شعبه                 
يمكن أن يرتكب أي شيٍء آخر، ونُِسب لعدٍد من العمالء ارتكاب جرائم سرقة باإلضافة إلـى تـورطهم فـي                    

  .تجارة الحشيش والدعارة
  4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   48لعطاء والتبرع بين مواطني الـسة تؤكد انتشار ثقافة ادرا

ـ    أكدت دراسة اجتماعية، أعدها الدكتور إلياس زيدان، أن ظاهرة التطوع            ، 48والتبرع بين مواطني أراضي ال
 ومواجهـة االجتيـاح   2000وصلت إلى ذروتها خالل أوضاع الطوارئ، خاصة أثناء انتفاضة األقصى عام،      

سـي نظمـه    وأظهرت الدراسة التي عرضت اليوم، ضمن يوم درا       .2002الغربية في العام    اإلسرائيلي للضفة   
مـن  % 70، في قرية المزرعة، قضاء عكا، حول ثقافة العطاء والتكافـل، أن             اتحاد الجمعيات األهلية  اتجاه    

ـ   % 76الجمهور تطوعوا لمساعدة إخوانهم في األراضي الفلسطينية، فيما تبرع   ة، في إطـار حمـالت اإلغاث
 2000ولفت إلى ارتفاع ملحوظ في العطاء خـالل انتفاضـة األقـصى العـام               .لمواجهة العدوان اإلسرائيلي  

% 28(، حيث كانت النسبة أقل بكثيـر        1997مقارنة مع العام    , 2002واالجتياح اإلسرائيلي للضفة في العام      
بالمثلث والجليـل والـساحل،     ، شهد أعلى نسبة عطاء مجتمعي في النقب، مقارنة          2001وبين أن العام    ).فقط

وتوصل البحث إلـى أن نـسبة       .من مجمل العطاء  % 80حيث بلغت نسبة العطاء للمؤسسات الدينية في النقب         
، فيما بلغت فـي     %30، وفي الجمعيات    %13، وفي لجان اإلغاثة     %25التطوع في المؤسسات الدينية، بلغت      

، %46ة، أن التبرع للمؤسسات الدينية، بلغ       وأظهرت الدراس %.17، وفي المؤسسات األخرى     %15المدارس  
  %.8، و لمؤسسات أخرى %9، فيما بلغ للمدارس %12، وللجمعيات %25و للجان اإلغاثة 

  3/7/2005 48 عرب
  

  جمعية جسور المحبة تنظّم يوماً ترفيهّياً لألطفال في مدينة غزة
م، نظّمت جمعية جسور المحبة يومـاً   طفالً من أبناء المنفصلين واأليتا90بمشاركة أكثر من : غزة ـ خاص 

ترفيهياً على شاطئ بحر مدينة غزة، وذلك في إطار جهودها لدمج األطفال من أبوين منفصلين واأليتام فـي                  
المجتمع، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم، وإكسابهم القدرة علي االتصال واإلبداع واكتـساب خبـرات               

لقد نظّمت الجمعية يومـاً     : ليازجي، نائب رئيس جمعية جسور المحبة     وقال صبحي ا  .وعادات مسلكية إيجابية  
 طفالً من أبناء المنفصلين واأليتام، وذلك بهدف استثمار العطلة الصيفية بما يعود بالنفع على               90ترفيهياً لنحو   

ـ                ل مـع   األطفال، حيث نركّز على توعية األطفال وتحذيرهم من مغبة الدخول إلى المناطق الخطرة أو التعام
  .األجسام الخطرة

  4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  عرس جماعي في محافظة رام اهللا 
احتفلت بلدة سلواد القريبة من رام اهللا، الخميس والجمعة الماضيين، بحـدث هـو              : ـ يوسف الشايب  ،رام اهللا  

دة، تحت رعايـة بلديـة      األول من نوعه في محافظة رام اهللا، عبر تنظيم عرس جماعي ألربعة شبان من البل              
وقال رئيس بلدية سلواد نائل حامد إن هذا العرس الجماعي أقيم           . سلواد، وبدعم من مؤسسات محلية فلسطينية     

ضمن سلسلة إجراءات قامت بها البلدية منذ انتخابها، إليمانها أن دور البلدية الحقيقي يجب أن ينـصب علـى       
، لذا قمنا بتشكيل لجنة التوجيـه واإلصـالح فـي البلديـة،             االهتمام باإلنسان ونفسه، وليس الخدمات فحسب     

وأشار حامد إلى أن نجاح هذا العرس خطوة أولى في طريق تنظيم عرس جماعي              . وصندوق الطالب المحتاج  
الفكرة في البداية كانـت     . أكبر العام المقبل، حيث بدأ الشبان يسجلون أسماءهم منذ اليوم استعداداً للعام المقبل            

 عـضو إدارة    وقال فريـد حمـاد    . لكن الجميع رحب بها بشدة، خاصة بعد نجاح حفل يوم الجمعة           مستهجنة،
 إن المشروع انطلق كفكرة منذ مطلع العام الجاري للعمل على التوفير المادي علـى               مشروع العرس الجماعي  

  . العرسان، خاصة في ظل الضائقة االقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني
  4/7/2005البيان 

  
  مقتل فتاة على يد شقيقها على خلفية شرف العائلة: غزة
 عاما من محافظة شمال غزة،      27قال مصدر أمني مسؤول في الشرطة إن فتاة تبلغ من العمر            :  األيام -غزة  

وأوضـح العميـد    . تعرضت إلطالق نار من قبل شقيقها، ما أدى إلى مقتلها على الفور، مساء أول من أمس               
دير شرطة محافظة شمال غزة في حديث لـ األيام أن مطلق النار على الفتـاة سـلم نفـسه                   ماجد الكفارنة م  

للشرطة بعد قيامه بقتل شقيقته، حيث استدعيت النيابة إلجراء التحقيق في مالبسات الحادث، قبل تقديم القاتـل                 
  .وأشار إلى أن قتل الفتاة جاء على خلفية شرف العائلة. للمحاكمة
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  4/7/2005األيام 
  
  
  

  مقتل مواطن برصاص ملثمين: غزة
 بعد اصابته بعيارين ناريين      عاماً 45ينة غزة يبلغ من العمر      قُتل امس، مواطن من مد    :  فايز أبو عون   -غزة  

  وذكرت مصادر طبية لـ االيـام     .اطلقهما عليه ملثمون مسلحون كانوا يستقلون سيارة حسب مصادر شرطية         
 في االربعينيات من عمره عبارة عن جثة هامـدة، وأنـه بالكـشف              انه نقل الى مستشفى الشفاء بغزة مواطن      

وأوضحت مصادر شرطية انها وفـور      .الطبي عليه تبين انه اصيب بعيارين ناريين تسببا في وفاته على الفور           
تلقي ادارة المباحث العامة بالغاً بذلك هرعت الى مكان وقوع جريمة القتل للكشف والمعاينة، واالستماع الى                

ولفتت المصادر  .الشهود، ومن ثم اعتقال بعض المشبوهين على ذمة القضية، وأن التحقيق ما زال جارياً             اقوال  
الشرطية ذاتها الى ان ادارة المباحث تواصل منذ يوم اول من امس التحقيق في مقتل مواطنة تبلغ من العمـر                    

فت انه من التحقيق االولي تبين لها    وأضا. عاماً من سكان مدينة دير البلح بعيار ناري اصيبت به في الرقبة            50
ان وفاة المواطنة جاء عن طريق الخطأ وذلك اثناء قيام ابنها بالعبث بسالحه داخل المنزل، وأن التحقيق فـي                   

  .القضية ما زال جارياً
  4/7/2005األيام 

  
   فلسطينية تعتقلها بالموصلقوات األمريكية باإلفراج عنمنظمة حقوقية دولية تطالب ال

دعت منظمة أصدقاء اإلنسان الدولية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، سلطات االحتالل األمريكي فـي                : توكاال
، والمعتقلة منذ الثـاني      عاماً 30 فاتن مصطفى علي مصطفى      العراق، لإلفراج الفوري عن الشابة الفلسطينية     

وقـد عبـرت    .شـمال العـراق   من أيار الماضي، في سجن أقامه الجيش األمريكي في مطار مدينة الموصل             
المنظمة الحقوقية التي تُعنى بالدفاع عن األسرى والسجناء حول العالم، في رسالتها إلى قيادة القوات متعـددة                 
الجنسيات في العراق، عن عميق قلقها من التقارير الواردة عن ظروف احتجاز المواطنـة فـاتن مـصطفى،           

وأشارت أصدقاء اإلنسان في هذا الصدد      . ، على حد تأكيدها    يوماً 20والتي خضعت لعملية عزل انفرادي لمدة       
إلى أن فاتن مصطفى، تقبع منذ ستين يوماً في السجن األمريكي دون أن توجه إليها أي من التهم، مشيرة إلى                    

  .أن الفلسطينية المعتقلة تعمل موظفة في مديرية التربية بالموصل
  4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  تناقش التأثيرات القانونية واالقتصادية واألمنية لـ خطة الفصل اإلسرائيلية ورشة 

أكد الكاتب الصحافي طالل عوكل أن ثمة تأثيرات اقتصادية وقانونيـة واجتماعيـة لخطـة               :كتب خليل الشيخ  
ه وأكد أهمية العمل الرسمي والـشعبي لمواجهـة هـذ         .الفصل أحادية الجانب واالنسحاب اإلسرائيلي المرتقب     

التأثيرات، ال سيما أن خطة الفصل تتالءم مع المصلحة اإلسرائيلية، وتحـاول نـسف المـشروع الـوطني                  
وأشار عوكل، الذي كان يتحدث خالل ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، فـي       .الفلسطيني

لقانوني لتخلي إسرائيل عـن     مقر مركز الميزان لحقوق اإلنسان في مخيم جباليا، أمس، إلى خطورة الجانب ا            
وجاءت الورشة، التي   .مسؤوليتها القانونية حيال قطاع غزة، ومحاولتها استصدار قرار من مجلس األمن بذلك           

شارك فيها عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات األهلية، لمناقشة تأثيرات وأبعاد خطة الفصل اإلسـرائيلية،               
من جانبه، قال محافظ شمال غزة، إسماعيل أبـو  .من شمال الضفة  واالنسحاب المتوقع من قطاع غزة وأجزاء       

إنه بإمكان جميع األطراف الفلسطينية من السلطة، والفصائل، ومؤسسات المجتمع المـدني، التـصدي              : شمالة
وأضاف أن موجودات المستوطنات ال تتناسب      .للتأثيرات السلبية لـ خطة الفصل، وتحويلها إلى مكسب وطني        

منهـا  % 95طات الهيئات المحلية في التعامل مع األراضي المنسحب منها، التي يعتبر نحو             مع برامج ومخط  
  .أراضي حكومية

  4/7/2005األيام 
  

   بوجود أهداف سياسية لجدار الضم والفصل العنصري اسرائيل تعترف رسمياً
ر جدار الفصل العنصري في وثيقة قدمتها الى المحكمة العليا االسرائيلية، بأن مسا اعترفت اسرائيل رسمياً،

  .الذي تقيمه على أراضي الضفة الغربية المحتلة ال تحركه دوافع أمنية فحسب، كما ادعت حتى اآلن
4/7/2005 48 عرب  

  
  وا عن العودة اليهودية والفلسطينيون لن يتخلى عن الدولة لن نتخل: ةصحيفة عبري



 14

، في صحيفة معاريف العبرية  2005 األحد، امس يحيئيف نجار، في مقاله المنشوريتولى الكاتب الصهيوني
إيراد بعض الحجج التي يأمل من خاللها إقناع معارضي االنسحاب الصهيوني من قطاع غزة وتفكيك 

ة تصف نفسها بالواقعية، كم انتمائه لمجموعٍة يهودية دينيويفعل نجار ذلك بح.مستعمراتها، بمراجعة موقفهم
 ليس هذا هو الفلسطينيين أذاقونا المر؛ ولكنصحيح أن : ي ويضيف نجارولذا فإنّه يرى أن االنسحاب ضرور

نا نحن كما أننا نعرف جيداً أن. لسنيننحن معتادون على المر منذ عشرات ومئات ا. الذي حسم األمر
والفلسطينيون نوجد في صراٍع على قطعة األرض ذاتها، وال أمل في أن يتخلّى أي من الطرفين في المستقبل 

نحن لن نتخلّى عن الدولة اليهودية الديمقراطية، التي بنيناها بكد جم حسب تعبيره، . لمنظور عن أمانيها
  .وا عن حلمهم في العودة إلى يافا وعكا واللد، كما كتب في مقالهوهم لن يتخل: مضيفاً أيضاً

4/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  الجوالن المحتلىالستيطاني إلامتيازات مالية ضخمة لجذب االستثمار ا
أعلن وزير الصناعة والتجارة اإلسرائيلي إيهود أولمرت عن منح مزيد من االمتيازات المالية والضريبية 
والتسهيالت من أجل تشجيع الصناعيين اإلسرائيليين علي االنتقال إلي الجوالن السوري المحتل، وإقامة 

جاء اإلعالن عن منح هذه االمتيازات في أعقاب االجتماع و.مصانع واستثمارات صناعية في المرتفعات
الخاص الذي عقد من أجل البحث في طرق تشجيع اإلسرائيليين، إلي االنتقال واالستيطان في المرتفعات 

وأعلن المجتمعون أن الهدف من هذه القرارات، السعي لجذب المستثمرين من المستوطنين اليهود، .المحتلة
 ب. ق .دة الستيعاب المستوطنين الجدد في الجوالن بشكل عاموخلق أماكن عمل جدي

4/7/2005 القدس العربي  
  
  سرائيل ومصر ستوقعان اتفاق نشر قوات مصرية على محور صالح الدين، خالل عشرة أيام إ

 أيام، اتفاقا ينص على ادخال قرابة 10- 7قال مصدر سياسي اسرائيلي ان اسرائيل ومصر ستوقعان خالل 
راضي  من حرس الحدود المصري الى محور صالح الدين فيالدلفي الفاصل بين قطاع غزة واال شرطي800

وقال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي، شمعون بيرس، لالذاعة االسرائيلية، صباح اليوم االثنين، ان .المصرية
اضي المصرية الى قطاع االتفاق يتيح للمصريين ادخال قوات حرس الحدود لمنع تهريب االسلحة من االر

وحسب رأيه ال حاجة الى طرح االتفاق للنقاش في الكنيست ألنه ال يشكل تغييرا التفاق السالم مع . غزة
اما الجهات اليمينية، وعلى رأسها رئيس لجنة الخارجية واألمن البرلمانية، الليكودي يوفال شطاينتس .مصر

وأكد المصدر أن االتفاق ال .ر قبل مناقشته في الكنيست مع مصفيعتقد العكس ويطالب بعدم توقيع االتفاق
ه القيادة السياسية في وقت ينص على انسحاب قوات االحتالل من محور فيالدلفي، مشيراً إلى أن ذلك ستقرر

وحسب المصدر فإن الحديث يجري عن بروتوكول سياسي سيتم توقيعه من قبل ضابط في القيادة العامة .الحق
 مقابل مسؤول عسكري مصري، ومن ثم سيقرر المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية ما للجيش االسرائيلي

  . إذا كان يتحتم طرح االتفاق على طاولة الكنيست لمناقشته
4/7/2005 48 عرب  

  
  ساليب محاربتهم لخطة شارون أمعاهدة للمستوطنين تحدد : مبادرة ايتام

م حزب الصهيونية الدينية انه سيحاول مع قادة المستوطنين في          قال عضو الكنيست اليميني المتطرف ايفي ايتا      
  .قطاع غزة ، صياغة معاهدة تحدد االساليب التي يسمح باستخدامها في اطار محاربة خطة االنفصال

ايتام ان غالبية مستوطني قطاع غزة ال يؤيدون الممارسات العنيفة التي ميزت نشاطات المستوطنين  ويدعي
وقال لالذاعة االسرائيلية، صباح اليوم، ان المعاهدة ستمنع . متطرف في اآلونة األخيرةونشطاء اليمين ال

كما ستمنع استخدام مصطلحات لها . استخدام اي شكل من اشكال العنف الكالمي او الجسدي ضد قوات األمن
كزي األمن في وحسب ايتام سيتم، ايضا، جمع أسلحة المستوطنين وايداعها لدى مر.عالقة بالمحرقة النازية

  . المستوطنات
4/7/2005 48 عرب  

 
 األجهزة تتحمل مسؤولية اطالع تننباوم على أسرار : إسرائيل

اتهم المراقب السابق لدولة اسرائيل القاضي المتقاعد اليعزر غولدبرغ، امس الجهاز األمني االسرائيلي بإخفاء 
لحنان تننباوم، ما أتاح له االطالع على أسرار معلومات عن الجيش تتعلق بالجوانب السلبية لشخصية العميد ا

وقال غولدبرغ، في تقرير سري أحاله الى . عسكرية خطيرة قبل اختطافه الى لبنان وأسره من قبل حزب اهللا
رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون ورئيس لجنة المراقبة البرلمانية النائب يوري شتيرن، إن الجهاز 

 في تبيان المخاطر األمنية الكامنة في شخصية الحنان تننباوم، ومكنه من الوصول الى االمني االسرائيلي فشل
 48عرب . مناصب رفيعة وسرية في الجيش من دون تحذير الجيش من ماضيه المشكوك فيه
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4/7/2005السفير   
 
 
 
 

  اسرائيل تنقل غالبية قوات حرس الحدود الى قطاع غزة تمهيداً لالنفصال 
اسرائيلي لالذاعة االسرائيلية، صباح اليوم االثنين، ان اسرائيل بدأت بنقل قوات كبيرة قال مصدر عسكري 

وحسب المصدر .من حرس الحدود الى قطاع غزة، تمهيدا لتنفيذ خطة االنفصال في منتصف آب المقبل
  .ستتولى هذه القوات اخالء المستوطنين، فيما ستتولى القوات النظامية توفير الحماية األمنية
4/7/2005 48 ربع  

 
 

  الوزراء اإلسرائيليون ملزمون بارتداء سترات واقية من الرصاص
فرض على الوزراء االسرائيليين ارتداء سترات واقية من الرصاص خشية تعرضهم العتداءات مـن جانـب                

  ب .ف.أ.عناصر من اليمين المتطرف، حسبما أفاد مصدر امني اسرائيلي
4/7/2005ردنية الغد األ  

 
   سرائيليين يؤيدون خطة االنفصال من اإل% 58: استطالع

 بالمئة من   40يستدل من استطالع للرأي أجرته حركة سالم اآلن االسرائيلية ونشرت نتائجه اليوم االثنين، ان               
الجمهور االسرائيلي يدعم بقاء المستوطنين الرافضين لخطة االنفصال في مـستوطناتهم وعلـى مـسؤوليتهم               

خطة االنفصال، فيما ترتفع نـسبة الـذين        يدعم  من الجمهور االسرائيلي    % 58 ع  وحسب االستطال .الخاصة
ويستدل من االستطالع، ايضا، ان غالبية الجمهور االسرائيلي ال يعـرف           %.72يؤمنون بأنه سيتم تنفيذها الى      

نهم لـم   ا% 52انهم لم يزوروا قطاع غزة أبداً، فيما قال         % 87وقال  . المناطق التي ستشملها خطة االنفصال    
كما ال يعرف غالبية الجمهور ان اريئيل ومعاليه ادوميم وكوخاف يئير وعـوفرة             . يعبروا الخط األخضر ابداً   

من المشاركين في االستطالع عن     % 9.6واعرب  . هي مستوطنات قائمة على اراضي الضفة الغربية المحتلة       
انها معقولـة، بينمـا يعتقـد       % 38.1قال  اعتقادهم بأن التعويضات التي ستدفع للمستوطنين باهظة جدا، فيما          

ان الحكومة تستثمر في المستوطنات اكثر مما تستثمر في بلـداتهم الواقعـة        % 53وقال  ! انها ضئيلة % 25.3
انهـا  % 10داخل الخط األخضر وفي ردهم على سؤال حول ما يجب ان تفعله اسرائيل بعد االنفصال، قـال                  

% 4.6وقال  . انها يجب ان تضم الكتل االستيطانية     % 11 فيما قال    يجب ان تبقي األوضاع كما هي عليه اآلن،       
انه يتحـتم علـى اسـرائيل       % 43ويعتقد  . انها يجب ان تقوم باخالء المزيد من المستوطنات من جانب واحد          

انهـم يؤيـدون الـدخول فـي     % 20الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين حول االتفاق الدائم، فيمـا قـال           
يـشار الـى ان االسـتطالع       .تفاق الدائم بشكل متزامن مع اخالء المزيد من المستوطنات        المفاوضات حول اال  

 مـواطن  501وشمل عينة من الجمهور البالغ في اسرائيل، ضـمت  , market watchأجري من قبل شركة 
  . يهودي وعربي

4/7/2005 48عرب   
 

   1968الناصر في  غرقت خالل محاولة فاشلة الغتيال عبد :الغواصة دكار
، أنـه تلقـى     غرق الغواصة االسرائيلية دكـار     حادث في لجنة التحقيق بشأن مالبسات       ذكر مسؤول إسرائيلي  

بالفعل تأكيدات مصرية بوقوع هجوم مصري على الغواصة، إال أنه من ناحية أخرى نفى منطقيـة الروايـة                  
تنفيذ خطـة إسـرائيلية   سربت صحف إسرائيلية تقارير تؤكد أن الغواصة كانت في مهمة سرية ل     و!. المصرية

  . الغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر
4/7/2005البيان   

 
  إجراء محادثات سرية مع حماس جهات أوروبية تحاول: شالوم

نقل موقع يديعوت احرونوت االلكتروني عن شالوم قوله اثناء اجتماع الحكومـة االسـرائيلية ان معلومـات                 
واعتبـر  .اول اجراء مفاوضات سرية مع حمـاس      ان جهات أوروبية تح   وصلت أخيرا لوزارة الخارجية تفيد ب     

  ي ب ا . يمنح شرعية لإلرهابم ان حوارا كهذاشالو
  

4/7/2005المستقبل اللبنانية   
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   للسماح له بمغادرة إسرائيلفانونو يقدم التماساً

لـب فيـه برفـع القيـود        قدم موردخاي فانونو الخبير النووي اإلسرائيلي التماسا إلي المحكمة العليا أمس طا           
 إن المحكمة ستبحث الطلـب       :  وقال  . المحظورة عليه منذ اإلفراج عنه العام الماضي وتمنعه من مغادرة البالد          

 ب  . ف . أ  . خالل األسابيع القليلة المقبلة
  4/7/2005هرام األ

  
  افتتاح المعرض التجاري الفلسطيني في عمان

م بأعمال السفارة الفلسطينية في عمان امس المعرض الفلـسطيني الـذي   افتتح القائ: عمان ـ الشرق األوسط  
وقـال خيـري خـالل    .ينظمه مركز التجارة الفلسطيني والمقام ضمن فعاليات القرية العالمية في مرج الحمام           

افتتاح المعرض الذي يشارك فيه عدد من المؤسسات والمصانع الفلسطينية إن الصناعة الفلسطينية اسـتطاعت   
ل الى كل دول العالم رغم كل محاوالت القهر والتدمير التي تمارسها سلطات االحتالل، واستطاعت ان                ان تص 

وقدم خيري الشكر لالردن لما قدمه من تسهيالت سـاهمت فـي            . ترفع اسم فلسطين عاليا في المحافل الدولية      
  .انجاح هذا المعرض

  4/7/2005وسط الشرق األ
  

  لى معابر تجاريةإسرائيلية إ نقاط تفتيش  على تحويلالسلطة توافق مبدئياً
الفلسطينية من حيث المبدأ على اقتراح بتحويـل ثـالث نقـاط تفتـيش          وافقت السلطة الوطنية     : بترا -عمان  

وقال وزير االقتـصاد    .اسرائيلية الى معابر تجارية مع اسرائيل اال انها بالمقابل اعترضت على اثنين اخرين            
ذا االقتراح نقل الى السلطة عبر منسق اللجنة الرباعية الدوليـة لخطـة فـك               الفلسطيني مازن سنقرط  أن ه     

ويـشمل االقتـراح    .االرتباط االسرائيلية في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية جيمس ولفنسون والبنك الدولي           
حواجز المنطار شمال قطاع غزة وترقوميا جنوب الضفة الغربية والطيبة غرب مدينة طولكرم شمال الـضفة                

  . وحاجزي بيتونيا وبيت لحم وسط الضفة0لغربيةا
   4/7/2005ردنية الرأي األ

  
   معرض المصالح الصغيرة في مدينة رهط بعنوان تسوق في بلدك 

بالتعاون بين بلدية رهط ومركز النقب اجيك أقيم مؤخرا معرض للمصالح التجارية الصغيرة في              : ياسر العقبي 
رك في المعرض عشرات من أصحاب المصالح التجاريـة بمنتوجـاتهم           وقد شا .المركز الجماهري في المدينة   

وأقيم هذا المعرض تحت عنوان تسوق في بلدك وشارك فيـه أصـحاب مـصالح مـن رهـط                   . وبضائعهم
بالنسبة لنا كان يوما ناجحـا      : وقال شحدة الجبور، مسؤول التمكين االقتصادي في معهد النقب اجيك         .وخارجها

حة صغيرة من المدينة، بادارة نساء ورجال أعمال في عرض كل مـا تتكطلبـه                مصل 22جدا، حيث شاركت    
وجاء هذا المعرض ليتوج دورة هي الثالثة في مجال التمكين االقتصادي، حيث تخرجـت              . حفالت االعراس 

  . امرأة وفتاة عربية من النقب في دورة استمرت سبعة أشهر لتحضير العرائس20
  3/7/2005 48 عرب

  
  ؤتمر دولي للتنمية الفلسطينية والعمل على تشكيل مجلس أعمال فلسطيني مصريتوصية بعقد م
اقتصاديون فلسطينيون ومصريون باالعداد لعقد مـؤتمر دولـي لبحـث متطلبـات              أوصى :كتب حامد جاد  

واحتياجات التنمية الفلسطينية على أن يعقد هذا المؤتمر باشراف مصري فلسطيني، وتـشارك فيـه الـدول                 
المانحة، والعمل على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الجانبين لتسهيل حركة االفـراد ورؤوس              والمؤسسات  

ودعا متحدثون شاركوا على مدار اليومين الماضيين في ندوة عقدت تحت عنوان العالقات االقتصادية              .األموال
لفلـسطيني للعالقـات    الفلسطينية المصرية في فندق القدس الدولي بمدينة غزة وبتنظيم مشترك بين المجلس ا            

الخارجية والمركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، الى اتخاذ االستعدادات الالزمة العداد رزمـة             
من الوثائق المتعلقة بالقوانين والتشريعات االقتصادية ذات العالقة بالنشاط االستثماري واالتفاقات الموقعة بين             

ات المصرفية المعمول بها في مجال منح القروض االسـتثمارية لمناقـشتها            السلطة والدول المختلفة واالجراء   
بشكل معمق ودراسة متطلبات تطويرها أو تعديلها بما يخدم تحقيق التنمية الفلسطينية وتجذير عالقات التعاون               

  .االقتصادي الفلسطيني المصري المشترك
  4/7/2005األيام 

  
  ناعية في غزةإلنشاء منطقة صاً  دونم150 تخصص األوقاف
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وقعت وزارة االقتصاد الوطني اتفاقية مع وزارة األوقاف والشؤون الدينية، أمس، تقضي بأن تخصص              : غزة
 دونماً لوزارة االقتصاد الوطني إلنشاء منطقة صناعية فـي محافظـة            150وزارة األوقاف والشؤون الدينية     

 وزير األوقاف والشؤون الدينيـة وعـن        ووقع عن وزارة األوقاف الشيخ الدكتور يوسف جمعة سالمة        . غزة
وحضر حفل التوقيع الذي عقد بمقر      . وزارة االقتصاد الوطني المهندس مازن سنقرط وزير االقتصاد الوطني        

وزارة األوقاف في مدينة غزة محمود النيرب وكيل وزارة األوقاف المساعد وعبد الكريم القططي مدير عـام                 
نصر جبر، وكيل وزارة االقتصاد الوطني المـساعد،        . أوقاف غزة ود  الوزارة وكمال الصوري مدير مديرية      

والمهندس إسماعيل أبو العال، مدير عام هيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة بغزة، وسامح الخزندار، رئيس               
االتحاد العام للصناعات الفلسطينية، والمهندس فؤاد السمنة، رئيس اتحاد الصناعات المعدنيـة، وعـدد مـن                

  . اء االتحادات الصناعيةرؤس
  4/7/2005األيام 

  
  اإلحصائي  بعثتان دوليتان تشاركان في تطوير البرنامج: اإلحصاء
يستقبل الجهاز المركزي لإلحصاء بعثتين دوليتين لتطوير البرنامج اإلحصائي الرسمي للسنوات الثالث            : البيرة

 بالتعاون مع 2007سكان والمساكن والمنشآت  وتطوير وثيقة مشروع التعداد العام لل2008 ـ  2006القادمة 
وأكد لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء في يان صحافي،          .UNFPA صندوق األمم المتحدة للسكان   

أمس، أن هاتين البعثتين تأتيان ضمن التطور المتسارع لعالقة الجهاز مع المؤسسات الدولية والمانحـة التـي                 
وشـدد  . مل والتوجه نحو التكامل في بناء وصيانة النظام اإلحصائي الفلسطيني         تقوم على مبدأ التشارك في الع     

شبانة على أهمية بعثة التعداد كونها الخطوة العملية األولى نحو البدء بتوفير المصادر المادية الالزمة وتجميع                
ي تقوم به أي مؤسسة     الجهود الفنية على المستوى الدولي للتحضير للتعداد القادم الذي يعتبر أهم نشاط إحصائ            

إحصائية، حيث يكتسب التعداد أهمية خاصة في الحالة الفلسطينية كونه يتم في ظروف معقدة سببها األساسي                
هو االحتالل واختالف البيئة القانونية على األراضي الفلسطينية، حيث أن التعداد أحد مظاهر سيادة الدولة في                

  .عد سكانها
  4/7/2005األيام 

  
   ألف دوالر العام الحالي200ارتفاع حجم الصادرات بمحافظة طولكرم بمقدار: وطنياالقتصاد ال
ان نسبة الصادرات من محافظة     : قال كمال غانم، مدير مكتب وزارة االقتصاد الوطني في طولكرم         :  طولكرم

ر النصف  وأشار غانم في التقري   . 2004طولكرم ازدادت بقيمة مائتي ألف دوالر مقارنة بالنصف األول للعام           
السنوي التي أعده مكتب الوزارة في طولكرم إلى أن قيمة الصادرات المسجلة لدى الوزارة من المحافظة في                 

 ألف دوالر، فيما بلغت الواردات في الفترة نفسها حوالي          700الستة األشهر األولى من هذا العام بلغت حوالي         
لصادرات مقارنة بالواردات يظهـر نوعـا مـن         وبين غانم أن االرتفاع الحاصل في نسبة ا       . الف دوالر  450

التحسن في الوضع االقتصادي نتيجة استقرار الوضع األمني نسبيا، ونتيجة االتفاقيات التجارية واالقتـصادية              
مع الدول العربية والدول الصديقة، وخاصة على صعيد تصدير زيت الزيتون وبعـض المنتجـات الغذائيـة                 

والغذاء يعتبر أكثر القطاعات االقتصادية تحسنا ونموا يليه قطاع اإلنشاءات          األخرى، مبينا أن قطاع الزراعة      
 منشأة اقتصادية جديدة في المحافظة، وتم تقديم أربـع          27وأوضح غانم أن الوزارة رخصت أكثر من        .والبناء

 منشأة جديدة، ما يشير إلى وجود عوامل مناسبة سـاعدت علـى تـشجيع               14عشرة معاملة جديدة لترخيص     
  .ستثمار في المحافظة تتمثل في فتح بعض األسواق الخارجية والداخليةاال

  4/7/2005األيام 
  

   البلدات الفلسطينيةمحلية لبعضمهرجانات 
للعام الثاني على التوالي تحي مدينة فلسطينية معروفة بزراعتها ألجود انواع الفقوس، مهرجانا يحمـل اسـم                 

 احتضنت المهرجان جنوب مدينة القدس، وتعرف هذه المدينـة          وتقع مدينة بيت ساحور التي    .مهرجان الفقوس 
حقل الرعاة فيها حيث بشر الرعاة في المكان بميالد السيد المسيح عليه السالم، قبل ألفـي                 عالميا بسبب وجود  

عام، حسب الرواية اإلنجيلية، ويزروها الحجاج من جميع أنحاء العالم ليصلون في كنائس بنيـت فـي حقـل                  
 إحصاءات غير رسمية تعتبر المدينة أكثر المدن والبلدات في العالم العربي من حيـث أعلـى                 وحسب.الرعاة

وعرض منتجات أخرى وعروض فنية تراثيـة مثـل الـسامر           .نسب الحاصلين على شهادات عليا من أبنائها      
بعض ومهرجان الفقوس هو واحد من عدة مهرجانات تحيها         .الساحوري والزجل الشعبي ودبكات شعبية تراثية     

البلدات الفلسطينية، مثل مهرجان الخس في قرية ارطاس، التي تقع بالقرب من برك سليمان الثالث الـضخمة                 
التي كانت تزود مدينة القدس بالماء، ضمن نظام من القنوات يعود للعهد الروماني، حرص الحكام الذين تتالوا                 

د، نسبة للخليفة العثماني مراد الرابع والتي تقع        على فلسطين على ترميمها وبناء القالع لحمايتها مثل قلعة مرا         
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وتنظم بلدة الخضر المجاورة مهرجانا للعنب، وفي مدينة بيت لحم ينظم مهرجانـا أخـر               .على مشارف القرية  
ويعـود  . واشتهر دير كريميزان في بيت جاال بإنتاج زيت الزيتـون         . للزيتون ونجم هذا المهرجان هو الزيت     

ة سنة تقريباً ولكن تم عزله عن المنطقة مؤخّراً بعد بناء جـدار الفـصل العنـصري،                 تاريخ هذا الدير إلى مئ    
وفي قرية بتير يحيـون مهرجـان الباذنجـان،         .وتشتهر بيت جاال أيضا بالمشمش المعروف باسم المستكاوي       

حليـة،  وتعتبـر المهرجانـات الم    .ويعتبر قصر مدة موسم الباذنجان البتيري، أمرا ايجابيا يزيد من لذة طعمه           
وبعض هذه المنتوجات أعدتها نساء تدربن من خالل        . فرصة مناسبة للنساء القرويات لعرض إنتاجهن المنزلي      

وقالت الدكتورة خلود دعيبس مديرة مركز حفظ التـراث الثقـافي، أن            .مشاريع تطويرية بدعم من دول مانحة     
  .تي يجب الحفاظ عليها وإبرازها دائماهذه المهرجانات هي جزء من مكونات التراث الثقافي الفلسطيني، ال

  3/7/2005 48 عرب
  

  عدسة مصور فرنسي ترصد سوء حال التراث العثماني في فلسطين: غزة
استفزت صور معرض التراث العثماني في فلسطين الذي تنظمه وزارة السياحة واآلثار بالتعاون مـع               :  غزة

المواطنين الذين جاؤوا إلى افتتاح المعرض في متحف        برنامج األمم المتحدة والمركز الثقافي الفرنسي، بعض        
وضـم  .قصر الباشا، مساء أول من أمس، بمشاركة المصورجورج دوبان، وحشد من المهتمـين واألجانـب              

 صورة لآلثارالعثمانية في كـل مـن غـزة ونـابلس وبيـت لحـم، كالمنـشآت والمـساكن                    15المعرض  
ة عن البشر وبعيدا عن دائرة االهتمام وسط واقع يعبر عن           وتظهر الصور هذه اآلثار في عزلة تام      .والحمامات

األخطار المحيطة بها سواء تلك الناجمة عن إهمال المواطنين لها، أو جراء عمليات التدمير التي تعرضت لها                 
وعبر بعض الحضور عن صدمتهم حـين رأوا صـورة          .خالل االعتداءات واالجتياحات اإلسرائيلية المتكررة    

األثرية التي تقع بالقرب من حمام السمرة وتكاد النفايات واألكياس والنباتات الضارة تغطـي              إلحدى البوابات   
جدرانها، وصورة لبناء اثري تم هدم بعض جدرانه ليحل محلها الباَطّون، وصورة أخـرى لحمـار مربـوط                  

لبلدة القديمة بنابلس   بإحدى النوافذ التي يبلغ عمرها مئات السنين، إضافة إلى صور تظهر المنازل األثرية في ا              
ورغـم صـعوبة أن يـصنع       .منهارة بسبب قذائف االحتالل واالجتياح االسرائيلية المتكررة لتلـك المنطقـة          

المصورغير الصحافي جورج دوبان فنّاً من صورة ألحجارميتة خالية من العنصر البشري والتعبيـرات، إال               
ي عكستها زوايا الظل والضوء، أو لجهة اظهـاره         أن صوره كانت تعج بالحياة والجمال سواء لجهة الدقة الت         

وقال دوبان  .الوحشية التي أصابت أعمق معالم التاريخ الفلسطيني دون أن تحتوي الصورة على دماء أو بنادق              
إنه أراد تغيير صورة الفلسطيني في وسائل اإلعالم الغربية من خالل تسليط الضوء على جانب ال يحظى بأي                  

  .االعالم الغربيةاهتمام من قبل وسائل 
  4/7/2005األيام 

 
   ادخل التجمع الفلسطيني في الصياغة الدولية المقترحة للبنان1559القرار : الناطور

تقت العرب اليوم في بيروت منظر المعاناة الفلسطينية سهيل الناطور القيـادي الفلـسطيني              ال: جهاد الرنتيسي 
 ان  : بقولـه  1559فعقب عن القرار الـدولي      . ةمستعصيالحريص على التحليل والتوثيق عند رصده لالزمة ال       

 .التطورات االخيرة ارتبطت بهذا القرار الذي تتطرق تفسيراته بشكل واضـح لطبيعـة الوجـود الفلـسطيني     
اوضح امين عام االمم المتحدة كوفي انان بان المقصود بالمليشيات غيـر اللبنانيـة المخيمـات الفلـسطينية                  و

ضع الفلسطيني مجددا في اطار صياغة دولية مقترحة للبنان ومن زاوية واحدة هي             وبذلك ادخل الو   .وسالحها
وال يثير مثل هذا االمر ارتياح الفلسطينيين في لبنان الذين ال يخفون تذمرهم مـن                .الزاوية االمنية والعسكرية  

ية االمنيـة والعـسكرية     التعامل مع التجمع الفلسطيني من الزاو      .تعامل السياسة اللبنانية معهم من هذه الزاوية      
ولذلك يرى الفلسطينيون في لبنان ان المدخل الحقيقي للتعامل مـع            .حول حياة الفلسطينيين الى جحيم ال يطاق      

ما تصفه باالزمة المستعصية يكمن في التعاطي مع اال وجه االقتصادية واالجتماعية والسياسية والوطنية لهذه               
 يتركه عرضة لالصطدام بتأثيرات الجوانب االخرى مما يحول دون          اقتصار العمل على احد الجوانب     .االزمة

السلطات اللبنانية ما زالت مستمرة حتى االن فـي         :  وحول رؤية القوى اللبنانية لذلك قال      .الوصول الى نتائج  
وتتفـاوت المواقـف     .سياستها التهجيرية عبر استخدام القوانين التي تحرم الفلسطينيين من الحقوق االنـسانية           

يعلن وليد جنبالط انه ال بد من موقف يتفق عليه اللبنانيون            .وتطبيقاتها لدى االحزاب والقوى السياسية    , لمعلنةا
وعند بداية الحديث عن انتخاب رئـيس جديـد للجمهوريـة او             .ازاء موضوع الالجئين الفلسطينيين في لبنان     

ومن اهم   .لى اي رئيس لبناني االلتزام به     وافترض ان ع  , التمديد للرئيس الحالي وضع برنامجاً من عشر نقاط       
نقاط هذا البرنامج الموقف المتعلق بالالجئين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية واالقتصادية واالجتماعية ودورهـم             

وعلـى  , وبذلك كان اول من اشار الى ادراج الملف الفلسطيني من النقاش الداخلي اللبنـاني              .االمني والوطني 
 احزاب وطنية واسالمية تعلن بانها مع حقوق الشعب الفلـسطيني وتـسخر اجهزتهـا               وهناك .مستوى متقدم 

وفيمـا   .االعالمية وتعبئتها السياسية لخدمة الحق الفلسطيني كما هو الحال بالنسبه لحزب اهللا والقوى اليسارية             
لقوى االنعزاليـة مـا     ا بعدائها للوجود الفلسطيني في لبنان والتي كانت تسمى با         ييتعلق بالقوى المعروفة تاريخ   
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زالت تعلن عداءها للفلسطينيين وال تريد بقاءهم في لبنان وتدعو علنا الى اعادة توزيعهم في الـدول العربيـة                   
وجزء اخر بات يتلطى تحت الـشعار الـوطني العـام المطـروح              .والعالم دون انتظار اليجاد حل لقضيتهم     

وحتى يتم اجبـار اسـرائيل      , لتمسك الفلسطيني بحق العودة   وهو ا , والذي تؤيده االمة العربية نظريا    , فلسطينيا
على تطبيق حق العودة ال حقوق للفلسطينيين وال تسوية الوضاعهم خشية ان تؤدي اية خطوة تخفيفيه لمعاناة                 

وبذلك تؤكل الحقوق الفلسطينية يوما بعد يـوم تحـت شـعار محاربـة               .الفلسطينيين الى نزوع نحو التوطين    
يمكن القول ان هناك وضعا انسانيا بات اللبنانيون يتلمسون انه          و.  دستوريا باتفاق الطائف   التوطين الذي كرس  

هذا التدخل زاد الضغط على الـسلطة       :  وعن الضغوط االمريكية واالوروبية على لبنان فاوضح       .غير مقبول 
ا يتعلق بالمسألة الوطنيـة     وفيم, االنسانيةالفلسطينية  ولم يعد هناك مجاال النكار ضرورة حل المسألة         , اللبنانية

وعن الحل السياسي للـسالح      .وحق العودة يمكن ايجاد صيغة ما لحلها بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية           
لم تعلن الدولة اللبنانية عن مبادرات يمكن ان تشكل منطلقا لحل ازمـة التجمـع الفلـسطيني        : الفلسطيني، قال 

 االول ان الفلسطينيين يتمسكون بسالحهم ويعلنون هذا        :تؤثر في هذا االطار   واعتقد ان ذلك يعود لثالثة عوامل       
ويستندون الى عدد من     .وبالتالي ال توجد وحده موقف فلسطيني نحو تسليم السالح الى الدولة اللبنانية           , التمسك

يحمـيهم بعـد    االسباب ومن بين هذه االسباب التجربة المريرة في لبنان فلم يجد الالجئون الفلسطينيون مـن                
والقوى الوطنية اللبنانيـة    ,  مما ادى الى وقوع مجزرة صبرا وشاتيال       1982خروج المقاتلين الفلسطينيين عام     

ولذلك يحتاج الفلـسطينيون     .في لحظات خالفها السياسي هاجمت ودمرت المخيمات وقتلت الشباب الفلسطيني         
والعامـل الثـاني    .نظيم الوجود الفلسطيني في لبنانالى اتفاقات واجراءات عملية العادة الثقة في حال اعادة ت    

يتمثل في االستحقاقات المحلية الداخلية اللبنانية حيث يجرى تشكيل حكومة جديـدة سـيكون لهـا سياسـتها                  
 المرتبط عمليا بالموقف من حزب      1559وبرنامجها بما في ذلك موقفها من التجمع الفلسطيني ومسألة القرار           

وتشكل القوى الجديدة في    , ذي يدخل في المسألة البنيوية السياسية االمنية اللبنانية المحضة        اهللا وسالحه االمر ال   
وبالتالي الجميـع  , البرلمان الذي بدا واضحا انه ال يسمح باي صدام قمعي مع حزب اهللا او غيره لنزع السالح  

الث في اتجاهات ورؤى سلطوية     ويتمثل العامل الث   .ينتظر مخارج سياسية لهذا االمر بما في ذلك الفلسطينيين        
لبنانية يرى بعضها بترك السالح داخل المخيمات لكي يظهر الفلسطينيون بصورة المخالف للوضـع االمنـي                
العام وبالتالي ال يحق لهم المطالبة بحقوق مدنية وانسانية ويعول البعض على احتراب فلسطيني فلسطيني يدفع                

ويكـرس هـذه    , ح الذي ال يؤدي دورا وطنيا في التحرير والعـودة         اهالي المخيمات الى المطالبة بنزع السال     
االجتهادات التي ال تخلو من خبث اعتقاد بان السالح الفلسطيني ادى عمليا الى منع اقتراب الفلسطينيين مـن                  
الحدود في ظل قناعة فلسطينية بان االنتفاضة في الداخل تقرر مصير الفلسطينيين وليس الحدود العربية كمـا                 

وفي ظل هذه العوامـل     . تند هذا الطرح الى حصار الجيش اللبناني للمخيمات ومنعه المقاتلين من مغادرتها           يس
الـضغوط العربيـة    : واماعن الضغط العربي فاجاب   . من غير الممكن اخفاء القلق الفلسطيني في هذا االطار        

عة من نمط حرمان الفلسطينيين     معنوية تتمثل ببعض التصريحات في لحظات ما وال سيما عندما تقع مشكلة فاق            
قدم خبراء من بعض الدول العربية وخاصة االردن اراء حول رفع الظلـم االنـساني عـن                 ومن حق الملكية    

ولكن لم يتشكل ضغط عربي او اقليمي قادر على اقناع الدولة اللبنانية وسلطتها بالتعامل االنساني               , الفلسطينيين
المؤسـسات التـي تعمـل فـي        :  بالعمل المؤسساتي في المخيمات فكان      واما رايه  .مع الالجئين الفلسطينيين  

 ، وذلك والبنية كلها من الفلسطينيين وتمويلها غربي     , من محبي الشعب الفلسطيني   , المخيمات ذات واجهة لبنانية   
وتعمل على ايجاد حلول لقـضايا       .الن القانون اللبناني يحظر على الفلسطينيين حق اقامة مثل هذه المؤسسات          

انا ال اعتقد انه سيتم التسرع      :  واضاف .البيئة والتعليم والصحة ال تستطيع االونروا تقديمها او ال تريد تقديمها          
 .في طرح موضوع الفلسطينيين على جدول االعمال الن لدى اللبنانيين مشكالت حقيقية يحتاج حلها الى وقت               

وساط الدولية الن الوضع الفلـسطيني بـضعفه        هم ال يعيرون اهتماما للفلسطينيين كما يراد من قبل بعض اال          
وتشققاته وعدم وحدته وغياب البرنامج الموحد الذي يجمع كل القوى والطاقات الفلـسطينية همـش التـأثير                 

موضوع الالجئين الفلسطينيين ال يمكن معالجته فـي         .االقتصادي والسياسي واالجتماعي على الوضع اللبناني     
هو جزء من   , لالجئين الفلسطينيين االخرين ومصير الدولة الفلسطينية المستقلة      لبنان وكأنه معزول عن مصير ا     

والوضع الفلسطيني العام بحاجة الى اعادة صياغة فيما يتعلق باالصالح الداخلي واالصـالح الـسياسي               , كل
لـسلطة   وعن العودة الى مناطق ا     .الوطني لكي يكون مؤثرا على وضع الفلسطينيين في لبنان والوضع اللبناني          

سمعنا بهذا الطرح عندما كان يجري الحديث عن مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين السلطة الفلسطينية               : قال
تقضى بحل مشكلة الالجئين من خالل اعادتهم الى الدولة الفلسطينية في حال قيامها             التي  مشاريع  وال, واسرائيل

ا تعلم ان الفلسطينيين في لبنان من الجئي عام          وكم 194وليس الى اراضي فلسطين التاريخية كما ينص القرار       
 مضيفا  1948اي اراضيهم وبيوتهم في المناطق المحتلة عام        ,  ويتمسكون بحقهم في العودة الى ديارهم      1948

كثير من الفلسطينين ان لم اقل االغلبية الساحقة تجاوزوا حالة االستفزاز عندما يسألون عن اسـتعدادهم                : ان  
هـذه   و.يقولون بمراره نعم نريد الموت على ارضنا وليس خارج فلسطين و.ية االسرائيليةللعودة وحمل الجنس 

يعتبرون انفسهم الجئين   , ورفض للتسويات السيكيولوجية الداخلية   , ردة فعل تعبر عن التمسك بالحق التاريخي      
مهـا سـتكون دولـة      والدولة الفلسطينية في حال قيا    , في دولة فلسطينية في حال عودتهم الى الضفة والقطاع        
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 قد تساعد على ايجاد حل لقضية        والعودة .هناك فارق كبير  , مضيفة لالجئين وليست دولة الحل النهائي لالجئين      
الالجئين مع لبنان من خالل نزع فتيل تحويل مشكلة الالجئين من مشكلة الحق الفلسطيني لدى االسـرائيليين                 

بد ان نضع عدة معطيات في عين االعتبار ان غزة دمروا           ال:  وعن المفاوضات قال   .الى نزاع فلسطيني لبناني   
هـذه   .وشارون يضيق الخناق ليهجر ابناء الضفة الغربيـة       , واالستيطان يتسع على اراضي الضفة    , اقتصادها

 .المعطيات اوصلت الفلسطينيين في لبنان الى قناعة بان الحديث عن عودتهم الى الدولة الفلسطينية غير جدي               
المطروح هو قلقنا على المـصير      , وح االن ليس قبول او عدم قبول العودة الى الضفة والقطاع          وبالتالي المطر 

   ,نريد دولة بحدود الرابع من حزيران, الوطني الفلسطيني
  4/7/2005العرب اليوم 

  
   وخوف من التوطيناستقالة نائب احتجاجاً على خلو الحكومة من أبناء المخيماتردن األ

قدم عضو مجلس النواب األردني المهندس خليل عطية أمس استقالته احتجاجـا علـى               :خليل الشوبكي : عمان
عدم تمثيل أبناء المخيمات الفلسطينية في حكومة الدكتور عدنان بدران قبيل ساعات من إجراء التعـديل األول      

ر المالية فـي    وقال نواب أردنيون رغم التعديل الذي أجراه بدران على الفريق الوزاري واستقالة وزي            . عليها
وقت سابق من الشهر الماضي باسم عوض اهللا إال أن أزمة الثقة بين الحكومة والنواب المعارضين لتـشكيلتها          

ووصفوا التعديل بأنه ضعيف، إضافة إلى اعتراضهم على تشكيلة الفريق الوزاري وتخـوفهم              .ستبقى مفتوحة 
أصل فلسطيني مقدمة لتوطين الفلـسطينيين فـي   من أن يكون تشكيل هذه الحكومة، الممثلة بعشرة وزراء من        

  . األردن
   4/7/2005الوطن السعودية 

  
   تطبيقها ميدانياًىشرفنا علأذا إال إالسناتور جورج ميتشيل خريطة الطريق لن تنجح 

اكد السناتور اللبناني االصل جورج ميتشيل في حديث خاص لـ القدس العربي أدلي              :لندن من سمير ناصيف   
يارته الي لندن انه مستعد لتبؤ اي منصب امريكي او دولي في سبيل السالم في الشرق االوسط او                  به خالل ز  

وعن المقترحات التي ادت الـى خارطـة        . في العالم اذا عرض عليه اذ ان عالقاته جيدة مع سائر االطراف           
السابق سـليمان   خافيير سوالنا، والرئيس التركي     : كنت رئيسا للجنة ضمت خمسة اشخاص هم      : الطريق قال 

ديميريل ووزير خارجية النرويج السابق ياغالند والسناتور االمريكي السابق وارين رودمان، تم تعيينها مـن               
كما كان خالل   . قبل الرئيس بيل كلينتون، ولكنها قدمت تقريرها بعد تسلم جورج بوش االبن الرئاسة االمريكية             

. يل، ولكنه خسر منصبه الرييل شارون لدي انتهاء التقريـر         تحضير التقرير ايهود باراك رئيسا لوزارة اسرائ      
واقترحت لجنتنا ثالثة امور، اولها، انهاء العنف، وثانيها، خلق اجواء من الثقة بين الجانبين، وثالثها، استئناف                

والـسبب ان   . وقد قبلها الجانبان االسرائيلي والفلسطيني ولكنها لـم تطبـق         . المفاوضات بين الجهتين بجدية   
لرئيس بوش، االبن مع انه طلب الينا اكمال مهمتنا، بناء لدعم مجهودنا من جانب كولن باول، فانه لم يكلفنـا                    ا

صحيح بان خريطة الطريق تشمل الكثير من مقترحاتنا، وقد اضيفت اليهـا             .االشراف علي تطبيق المقترحات   
  ففي الشرق االوسط فقـد تـم تـسلّم    .بنود اخري، ولكن المشكلة نفسها في التطبيق عانت منها هذه الخريطة 
وبودي ان اؤكد ان االتفاقيات ال      . 2001تقريرنا، وتوقف االمر بالنسبة لنا علي ذلك وانتهي عملنا في صيف            

فيجب انشاء جهاز لتطبيقها ويجب ان يبذل هذا الجهاز المجهود الكبير لـذلك             .. يمكن ان تطبق نفسها بمفردها    
المطلوب . وهذا ما يحتاج اليه السالم في الشرق االوسط       . طرفين المتنازعين واال يكون تحت سيطرة اي من ال      

اآلن مجهود كبير من جانب الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي لتطبيق خريطـة الطريـق لـدفع الجهـات                  
: ومن نصائحه لتحقيق الـسالم    .لم اعد اآلن ألعب دورا رئيسيا في سالم الشرق االوسط         . المتنازعة الي السالم  

اول أمر هو تطبيق المبدأ القائل بأنني كطرف في النزاع ال يمكنني تحقيق اهدافي اذا حرمت الطرف اآلخـر                   
ان لدي االسرائيليين دولتهم، ولكنهم يسعون الي تثبيت األمن فيها وازالـة حالـة الخـوف                . من تحقيق اهدافه  

ولـن يحظـي    . ة علـي البقـاء ومـستقلة      اما الفلسطينيون، فليس لهم دولتهم، ويريدون دولة قادر       . المنتشرة
الفلسطينيون بدولتهم اال اذا حصل االسرائيليون علي امنهم، كما لن تنـال اسـرائيل االمـن اال اذا اعطـت                    

ما بالنسبة الي مشروع اعطاء الفلسطينيين غزة فقط، فهـو لـن يحـل المـشكلة ومـن                   .الفلسطينيين دولتهم 
.  الضفة الغربية، عن طريق المفاوضات مـع الفلـسطينيين         الضروري ان تتخلي اسرائيل عن جزء كبير من       

ويجب تطبيق خريطة الطريق تطبيقا كامال، ومن دون شروط، وعلي المجموعة الرباعية دعم هذه الخريطـة                
 .واالشراف علي تطبيقها بعدالة

  4/7/2005 القدس العربي
  

  سرائيلي ربعاء الصراع الفلسطيني اإلقمة الثماني تبحث األ
يالنـدس  نقل عن بوش في المقابلة مع صـحيفة ج        ما   : وكاالت –عواصم   4/7/2005أي االردنية    الر ذكرت

 ثمة امكانيـة أمـام      وعن,  عن الصراع الفلسطيني االسرائيلي    ريد ايضا الحديث  إنه ي بوستن اليومية الدنمركية    
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وسـتحل  . صـيل ولم يخض بوش فـي تفا      .لمساعدة الفلسطينيين .. الدول الصناعية   .. دول مجموعة الثماني  
   .روسيا محل بريطانيا في الرئاسة الدورية السنوية لمجموعة الثماني

ن بلير خالل زيارة خاطفة قام بها الى الريـاض امـس االول ان              عالإ  4/7/2005الحياة الجديدة   واضافت  
.  غـزة  مجموعة الثماني ستطرح مبادرة لمساعدة السلطة الفلسطينية في سياق االنسحاب االسرائيلي من قطاع            

 اوضحت اننا نريد اتخاذ مبادرة في اطار مجموعة الثماني االسـبوع المقبـل لمـساعدة الـسلطة                  :وقال بلير 
  .الفلسطينية وذلك في سياق االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة المقرر في آب المقبل

 ووعد بتخصيص    بلير يوم الجمعة انه اكتشف مناخا من االمل هشا         هقالما   4/7/2005  القدس العربي  وذكرت
واردف قائال في الرياض اهم شيء اننا سنرفع مستويات معيشة الناس           . وقت في اجتماع القمة لمناقشة خطته     

وقال مصدر دبلوماسي في لندن لـ القدس العربي         .في قطاع غزة والضفة الغربية عندما يحدث فك االرتباط        
واضاف المصدر الـذي     . االنسحاب االسرائيلي  ان بلير طلب من السعودية تمويل اعادة اعمار قطاع غزة بعد          

رفض الكشف عن اسمه، ان رئيس الوزراء البريطاني يعمل علي التأكيد علي استقرار الوضع في قطاع غزة                 
بعد االنسحاب االسرائيلي، من خالل ايجاد فرص عمل للفلسطينيين، واعادة بناء المؤسـسات التـي هـدمتها                 

 .ح مطار غزة والميناءالقوات االسرائيلية، وتمويل اصال
 

    أدائهاىبيان مركزية فتح في مستو
 عدلي صادق
جاءت نتائج اجتماع لجنة فتح المركزية، بكامل أعضائها، مخيبة لآلمال، بل جاءت لتبعث علي السخرية ال 

يقلقها المرارة، ألن عقم النتائج كان متوقعاً، وال موجب للمرارة، ألن شيئاً لم نتوقعه من مركزية ماكثة، ال 
. فعلي مستوي االنعقاد نفسه، بكامل األعضاء، صار حدثاً إعالمياً. شيء، سوي كيفية إعادة انتاج مكوثها

وربما تكون بعض الجوانب الشكلية لالنعقاد، مع تراكم الملفات التي تحتاج الي جدول أعمال طويل عريض، 
 .كبيراًهي التي أوهمت وسائل اإلعالم، فظنت أن االنعقاد سيكون حدثاً 

وقد حاول عضو المركزية هاني الحسن، أن يعطي عدم االنعقاد وقتما يتوجب االنعقاد، أسباباً شبيهة بمالبسات 
ولعل من . وظروف وأسباب المعركة الضارية ومشقتها، حين قال إننا لم نستطع االجتماع طوال عشر سنوات

اإلجرائية، لنقول إن االنعقاد كان متاحاً بكامل باب الترف، أن نتوقف مع اللجنة المركزية، عند هذه النقطة 
األعضاء، في الخارج، قبل بدء حصار الرئيس عرفات، وبعد استشهاده، وليس صحيحاً أنهم لم يتمكنوا من 

بل كان االنعقاد في الداخل، بكامل األعضاء، متاحاً لو أن . إنهم لم يرغبوا، وليس لم يستطعوا. عقد جلسة لهم
ففي هذه النقطة بالذات، نقرأ شيئاً عجيباً، إذ . لم ينقسم الي ممانعين في الدخول، ومستعدين لهاإلطار األعلي، 

يري البعض في الدخول الي الوطن واجباً، بينما يراه البعض عيباً، دون أن ينتقل هذا البعض األخير، الي 
مانعون في الدخول، بإذن ودون أن يلجأ الم. أرضية فكرية أو تنظيمية أو سياسية، تعارض أوسلو فعالً

فأبو اللطف، كان لديه . إسرائيلي، الي الدخول من أحد أنفاق رفح، مثلما فعلت عروس فلسطينية، قبل أسابيع
تحفظ علي أوسلو التحق بعده بـ خارطة الطريق لكن أبا ماهر غنيم لم يكن يعارض هذه أو تلك، وكان هاني 

خليتها، وفي كل هذه المفارقات، ترتسم صورة غياب االنسجام الحسن يعارضها، لكنه دخل وأصبح وزيراً لدا
في حركة الحركة وفي رؤيتها، مثلما نالحظ غياباً للحوار حول أبسط القضايا، والحظنا، من خالل البيان 
الختامي، تحاشياً من انعقاد المؤتمر العام السادس، بإحالة أمره الي لجنة تحضيرية، دون أن تتحدد مواعيد 

 !، لالنعقاد المأمولتقريبية
فاللجنة التحضيرية ! متي ينعقد المؤتمر السادس؟: فما زلنا لم نسمع جواباً محدداً وتفصيلياً، عن السؤال األهم

ولعل الكثير من المشكالت، . أما التحضير للمؤتمر، فلن يأخذ مفاعيل جدية بدون تحديد الموعد. ليست جواباً
، ألن انسداد األفق، هو أحد أهم األسباب للوضع المزري في حركة يمكن حلها، من خالل مناخات التحضير

ولكي ال تكون مشاركة الحركة في االنتخابات التشريعية، محفوفة بالمخاطر، توهمت المركزية الماكثة . فتح 
بأن اإلعالن عن إمكانية استقطاب أخيار، وخيول رابحة، من المجتمع، دون أن يكونوا بالضرورة من فتح 

فاألهم هو أن ترتب الحركة أوراقها، وأن تعيد فرز . أن يسد النقص، وهذا غير جدي وغير صحيحيمكن 
خيولها للسباق، وأن تعيد تشكيل األطر القيادية، لكي تطمئن القواعد الفتحاوية، الي قيادة ذات مناقبية عالية، 

 لم يكن قد فرز في مناخات 1989 تليق بنضاالت الحركة وبتاريخها، ال سيما وأن المؤتمر الخامس، في العام
صحية، بالتالي كان أداء اللجنة المركزية، مزرياً للغاية، بخاصة عندما سبق المؤتمر بأقل من سنة، استشهاد 
نائب القائد العام خليل الوزير أبو جهاد وبعد المؤتمر استشهد صالح خلف أبو إياد وهايل عبد الحميد أبو 

 الحسن أبو السعيد وصبحي أبو كرش أبو المنذر ثم لحق أبو عمار رئيس حركة الهول ثم توفي القائدان خالد
 !فتح بركب الشهداء، ليصبح فريق المركزية ضعيفاً، ولينسحب ضعفه علي الوضع الفتحاوي بمجمله

 ہ ہ ہ
 ما زلت أذكر المشهد الذي طغي، عند إعالن نتائج 1989في المؤتمر الخامس للحركة، في آب اغسطس 

فقد انفعل الناجحون وهم يتقبلون التهاني من المريدين والمؤيدين، وكان شكل . بات للجنة المركزيةاالنتخا
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القبالت، عنيفاً وعاطفياً للغاية، بينما دموع الفرح في المآقي، ال يضاهيها سوي الفرح بفوز إغراقي، غير 
فائزين، إال من رحم ربي، بصدد مغنم كان المشهد يدل علي أن ال. متوقع، بالجائزة األولي، في لعبة اليانصيب

وقيل يومها، علي سبيل . ال مغرم، وبصدد تشريف ال تكليف، وبصدد هناء ال معاناة، وبصدد بغددة ال تقشف
وجاءت التطورات لتثبت أن هذا هو ما حدث فعالً، بداللة أرقام . التندر، إن فالناً غير إيقاع مشيته فوراً

إن ما نريده اليوم، مختلف تماماً، . تب والنزعة الي المكوث أطول مدة ممكنةالمصروفات والموازنات والروا
في زمن إقامة الجدار العنصري، وعلي أعتاب معركة شرسة، في الضفة، وفي ظروف سياسية إقليمية ودولية 

 فال بد من إعادة الفرز، في ضوء تجارب السنوات. معقدة، وفي ظروف فتحاوية سيئة، علي نحو غير مسبوق
الماضية، بحيث يكون الفوز تكليفاً ال تشريفاً، ومغرماً ال مغنماً، ومعاناة إستثنائية ال هناء استثنائياً، وسجناً أو 

فنحن في انتظار . فالقادم مرير وصعب، ولن يجدي معه، فصيل يقوده متفرجون هانئون. صموداً ال سفراً
 عمد، جاءت نتائجه أفرط من عدم االنعقاد التغيير، وال نعول كثيراً علي انعقاد بعد انفراط مت

  4/7/2005القدس العربي
 

  شخاص للقيادةأدخال كفاءات و إ..نفاسهاأسرائيلية تلفظ السياسة اإل
 يتان هابرإ

في . بدأوا بالبحث عنه قلقين. يقولون عن متذوق النبيذ من ريشون لتسيون بوبل، انه اختفي بأحد االيام
ذهبت . اين كنت يا بوبل؟، سألوه بقلق. نية والتسعين وهو متسفع، سعيد وفرحانالظهيرة عاد الكهل ابن الثا

 .فسألوه هل كان يستحق أن تعود من هناك؟ . الي المقبرة لزيارة اصدقائنا قال لهم
ومثل بوبل المحبوب ومتذوق النبيذ، لماذا اذن ال . في هذه االيام تلفظ الطريقة السياسية االسرائيلية أنفاسها

 .ا، فال يوجد لها مكان تعود اليه من المقبرةنقبره
الليكود، كحزب السلطة، تحول الي ملجأ لمن يبحثون عن الوظائف المهمة، وال يوجد اي : الصورة واضحة

رابط سياسي او ايديولوجي بين اجزائه، ذكر اسم شارون كاستمرار لجابوتنسكي ومناحيم بيغن هو بالنسبة 
الحزب ال يقرر، هو فقط يقترح لفالن أن يكون رئيس عام . دماء الكفر باهللا للكثيرين من اعضاء الحزب الق

 . مفعال هبايس
مثل حاييم رامون بمكتب الوزير في مكتب رئيس : لحزب العمل ال توجد امكانية تقريبا لتقديم وظائف مهمة

شاس، . لبوصلةلقد فقدت شينوي ا. الوزراء؟ ايضا العملية التي تحصل مع حزب شينوي ال تبشر بالخير
 . حزب مهم وتمثيلي، شروط القبول لها قريبا ستكون سنوات اقدمية في سجن معسياهو

القيادة السياسية من . ال توجد جداالت حتي ساعات متأخرة من الليل. ال يوجد نقاش سياسي متعمق باالحزاب
لمعول االخير من الرمل الذي نهاية القرن الماضي أدت الي تردي البنية الداخلية وشارون ما هو اال ضارب ا

ايضا زيارة بعزاء في متسودات زئيف لن تخفف علي الباكين، وهو ال . يلقي به علي الميت في قبر السياسة
شد العزيمة؟ عزيمة اقوي؟ سيصمد حتي . جئنا لشد العزيمة فخرجنا بعزيمة اقوي : يستطيع قول الجملة الغبية

ه، شمعون بيريس، يحلق، لكنه عندما ينظر الي الخلف ال يوجد ما موعد تنفيذ االنفصال، شارون والي جانب
 . يستطيع معه احتالل الجبل حزب العمل انهي دوره

السؤال هو ما العمل االن؟ من المريح للجميع التعلق باالنفصال، كسبب لتأجيل التفكير في امور تخص اليوم 
ي الباب، في الليكود يفهمون جيدا حتي وان كانوا الذي يلي االنفصال ولكن اليوم الذي يلي االنفصال يدق عل
، ومفهوم ان االيام التي ستلي 1967الي حدود . ال يقولون علنا ان الرحلة صوب الخط االخضر قد بدأت

 االنفصال ستكون مصيرية اكثر وحاسمة اكثر، ماذا سيحصل؟
 سيكون انه ال يوجد وقت كاف ، االدعاء الصحيح2006انهيار البنية السياسية سيقود الي انتخابات عام 

النتيجة ان اشخاصا متوسطين فما اسفل هم الذين . وايضا بعضها جربناه. لتحضير بني واساليب سياسية جديدة
 سنذهب 2006في ربيع . هؤالء الذين عافتهم أنفسهم وال يوجد تقدير تجاههم. سيقررون في مهمة مصيرية

 . لصناديق االقتراع مع حبوب ضد القرف
واقامة لجنة .  المؤقت والذي قد يكون االمثل، هو ان تعود االحزاب الكبيرة عشرات السنين الي الوراءالحل

. وهذه تدعو عند الطواريء أفضل االكاديميين، رجال االعمال، العسكريين في المؤسسات المختلفة. تنظيمية 
والي حد ما انه غير . راح سييءهذا بالطبع اقت. علي ان يتشكل جزء علي االقل من اناس ناجحين وفهيمين
  .الوضع سيكون اصعب واسوأ من ذلك. ديمقراطي، ويعيدنا الي ايام ظالم، ولكن ال يوجد بديل آخر

 3/7/2005حرونوت أيديعوت 
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 وري قوراتأ
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ال يمر يوم دون ان نسمع تحيات من . ماذا سيكون؟.  ماذا سيكون:حيثما تذهب، تسمع االخرين يسألون بقلق
كل تحية كهذه تصل . ابو مازن ورئيس الحكومة ابو عالء، وفي االونة االخيرة ايضا نصر اهللا وحزب اهللا

ومرة علي االقل وصلت التحية مغلفة . وقذيفة رصاصات كالشنكوف من الكمين. مغلفة بصاروخ قسام
 .لمخربة انتحارية من غزةبالمالبس الداخلية 

ماذا سيكون يسأل المواطنون القلقون، والذين يعتبرون من اكثر المستهلكين في العالم للجريدة ونشرات 
ولكن في االسبوع . لم يسبق ان كان وضعنا سيئا لهذا الحد . باالمكان الجنون لشدة القلق يقولون. االخبار

ن روسيا وصلت الي سورية وفي االنتخابات االيرانية انتقلت االخير وصلتنا بشري ان الصواريخ الجديدة م
عندما يسقط علينا كل هذا مثل موجة تسونامي، . السلطة من يد اصولي متطرف واحد الصولي متطرف آخر

. الجيش، الشرطة، حرس الحدود والشاباك، كلهم غارقون حتي الرأس فقط باالنفصال، من تبقي ليدافع عنا؟
باالستناد الي اشياء قيلت في االونة االخيرة من قبل .  ليسوا مجرد متشائمين سوداويينالمواطنون القلقون

قائد . خبراء امنيين من الدرجة الممتازة، ال يمكن عدم البدء بالتفكير، انه من الجدير الهجرة الي سيريالنكا
رب ارهابية ثانية وحال االركان الذي تحرر من الجيش قبل اسبوعين فقط، قال انه يوجد احتمالية قوية لح

لكن هذا ال شيء بالقياس مع تنبؤ الجنرال احتياط شلومو . كفار سابا وتل أبيب يكون مثل حال سديروت
غازيت، الذي قال ان من الممكن ان نكون خالل فترة ليست بعيدة امام صواريخ قسام وراجمات من الضفة 

اك السابق عامي ايالون ال يري المستقبل بانه ينبيء ايضا رئيس الشاب. والتي تصيب كفار سابا ونتانيا ايضا
 .  من شأنها أن تكون جولة اخري من العنف2006: قال باسلوبه القاطع. بامور جيدة

البروفسور يتسحاق بن يسرائيل كشف في االونة االخيرة ان اطالق قذائف لداخل : هذا ليس كل شيء بعد
لكن هذه التوقعات باالمكان اعتبارها . لقذائف قصيرة االمدوال يجد الجيش حال . اسرائيل امر ال بد منه

اذا لم يحدث انسحاب كامل من جميع المناطق بعد االنفصال : وقائد سالح الجو سابقا قال. مرض عصبي 
يا اهللا، كل هذه التنبؤات التي اغرقتنا في حال . ستكون هذه نهاية الحلم الصهيوني وتضيع الدولة اليهودية 

 !نا من يافاعدم انسحاب
بل واستغربت بيني وبين نفسي . ماذا سيكون، ماذا سيكون؟ : فجأة الحظت، مثل اي غبي انا ايضا بدأت اسأل

 .اذا كان جنراالت اليوم يعرفون ماذا يفعلون الجل تعجيل السييء الذي يتوقعه جنراالت االمس
 جوابا، فجأة لمعت عيناي يوم الخميس االخير، وكعادتي منذ زمن، تصفحت الصحف علي أمل أن أجد

في الجيش االسرائيلي يدرسون امكانية اطالة مدة : باحدي الصحف، وتحت عنوان وجدت. وتنفست الصعداء
 .الخدمة االلزامية للبنات في اذاعة الجيش لثالث سنوات 

 3/7/2005حرونوت أ يديعوت 
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 رب وتفكيرهم مراكز األبحاث اإلسرائيلية تدرس واقع الع

 حلمي موسى  
ال يختلف اثنان حول أن الصراع العربي اإلسرائيلي واحد برغم اختالف أوجهه، وأنـه بـرغم العديـد مـن        

ومن المنطقـي   . التداخالت اإلقليمية والدولية فإن العنصرين األساسيين في هذا الصراع هما العرب وإسرائيل           
شكل طبيعي، إلى محاولة التعرف على اآلخـر، مـن بـاب            االفتراض أن الصراع يدفع كالً من الطرفين، ب       

وبديهي أن للمعرفة أبوابها وفي مقدمتها الدراسة التي تزداد عمقا بقدر           . ، على أقل تقدير   >>اعرف عدوك <<
وفي العقود األخيرة باتت مراكز الدراسات ومجامع التفكير عناوين هامة ال لقراءة            . ما تتركز في اختصاصات   

 . واستخالص العبر من الماضي فقط وإنما أيضا الستشراف المستقبلالواقع القائم 
وبنظرة محايدة يمكن مالحظة الفارق الهائل بين ما تمثله مراكز الدراسات في إسرائيل وما تمثله في المنطقة                 

ومـن المنطقـي    . ويمكن تلمس هذا الفارق أساساً في حجم ما هو معلن من نتاج لعمل هذه المراكز              . العربية
قول إن المستتر في نتاج هذه المراكز في إسرائيل ال يقل عددا وأهمية عن المعلن منها نظرا للعالقة القائمة                   ال

  . بين هذه المراكز والمؤسسات السياسية واألمنية واالقتصادية اإلسرائيلية
ت بحثية دوليـة    وفي السنوات األخيرة تزايدت في إسرائيل قيمة المنتديات البحثية السنوية التي غدت مهرجانا            

وتحظى هذه المنتديات، كما مراكز البحث اإلسرائيلية، بتقـدير         . كالتي تسمى مؤتمر قيساريا ومؤتمر هرتسليا     
  . دولي يجعل من نتاجها، بصرف النظر عن تقييمه، مواد أولية في المعرفة السياسية للعالم عن منطقتنا

ية واألكاديمية والسياسية في إسرائيل يحتل مركـز        ومن خالل مراجعة أسماء وأدوار مراكز الدراسات الجامع       
وهناك إلى جانب هذا المركز التابع لجامعة تل أبيب مركز موشيه ديان لدراسات الشرق              . جافي مكانة خاصة  

وفي السنوات األخيرة برز إلى جانب هذين المركزين في األهمية مركز بيغن السادات التابع             . األوسط وأفريقيا 
ولكن هناك مراكز أبحاث متقدمة ومتخصصة أيضا في شؤون الشرق األوسط في كل مـن  . نلجامعة بار إيال 

وإلى جانب هذه المراكز هناك مراكـز للمـستوطنين         . جامعات حيفا وبئر السبع والجامعة العبرية في القدس       
  . ومراكز قريبة من األحزاب والتيارات السياسية
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ج مركز جافي المعلن الذي تنشر الصفحة اليوم مقدمة لواحدة          ونظرا لألهمية سيتم التركيز هنا على بعض نتا       
األول تنفيذ أبحاث أساسية تلبي     : ويعرف هذا المركز عن نفسه بأنه يرمي إلى تحقيق هدفين         . من آخر دراساته  

 والثـاني، . المعايير األكاديمية األعلى وتهتم بميادين األمن القومي إلسرائيل، الشرق األوسط واألسرة الدولية           
اإلسهام في السجال العام وفي عمل الحكم في القضايا الموجودة أو التي يفترض أن توجد على رأس جـدول                   

ويشدد المركز في تعريفه عن نفسه على أنه يـستهدف الوصـول إلـى األسـرة                . األعمال اليومي إلسرائيل  
ع القرار وصناع الرأي العام في      األكاديمية، المهتمة بالميادين األمنية، في إسرائيل والعالم، وإلى مستوى صنا         

  . إسرائيل والجمهور المعني بذلك
وفي محاولة لرصد توجهات مركز جافي من خالل نتاجه في واحد فقط من مساراته البحثية فإن اإلصدارات                  
العشرة األخيرة تتناول الدراسة السنوية الموسعة عن الرأي العام اإلسرائيلي حول األمن القومي وقواعد لعب               

إسرائيل وحزب اهللا بعد االنسحاب من لبنان، إعادة النظر في نظام حظر انتشار األسلحة النووية، بعد                : دةجدي
التحديات التي تواجه إسرائيل منذ حرب يوم الغفران، السيطرة المدنية على الجيش اإلسـرائيلي،            : ثالثين عاماً 

األسباب والعواقـب االقتـصادية،     :  العربية من هم االنتحاريون الفلسطينيون؟، االستقرار السياسي في الدول       
  . الدفاع األوروبي والقاعدة وعولمة اإلرهاب االنتحاري

ومن المالحظ أن ثالثاً من بين الدراسات العشر األخيرة للمركز تهتم باإلسالم السياسي في دوائـره الـثالث                  
يورام شفايتسر وساري غولدشتاين فربر     دة  المتعلقة بتنظيم القاع  وقد أعد الدراسة    . الفلسطينية والعربية والدولية  

  . ونشرت في أواخر حزيران الفائت
وتتلخص محاور الدراسة في أن القاعدة برغم انضمامها المتأخر لدائرة الفعـل االستـشهادي غـدت الجهـة           

سهمت كما أن القاعدة هي الجهة المركزية التي أ       . المهيمنة في الحلبة الدولية على صعيد استخدام هذه الوسيلة        
وتعرض الدراسـة لحقيقـة أن      . في تدويل هذا النمط من الفعل وتحويله من ظاهرة محلية إلى ظاهرة عالمية            

وتـرى  . القاعدة ابتدعت أساليب جديدة ورفعت المستوى التدميري والدموي للفعل بشكل لم يسبق لـه مثيـل               
  . تنظيمية وباتت عالمته التجاريةالدراسة أن القاعدة جعلت من االستشهاد درة تاج الجهاد العالمي وقيمة 

وترى الدراسة أن نجاح الجهود لقتل أو اعتقال أسامة بن الدن أمر حيوي وحاسم ألنه ما دام زعيما سـيتطلع                    
. التنظيم إلى مواصلة تنفيذ عملية استعراضية استراتيجية أخرى للمحافظة على مكانته كطليعة وقدوة لشركائه             

 عن الساحة ال يضمن وال يتوقع أن يقضي على المدى القصير على ظـاهرة               ومع ذلك ترى أن إبعاد بن الدن      
  . إرهاب االنتحاريين من جانب شركائه في الجهاد العالمي

وتصر الدراسة على أن العمل االستخباري والعسكري ضد القاعدة وشـركائها يجـب أن يترافـق مـع دور                
ستشهاد في صفوف الشبان المسلمين فـي العـالم         وترى أن الدور المركزي ضد انتشار ثقافة اال       . أيديولوجي

يكمن في استعداد الزعماء والمفكرين ذوي السلطة الشرعية واألخالقية في العالم اإلسالمي، للوقـوف بـشكل          
  . موحد وعلني ضد طريق بن الدن وشركائه، ونبذ هذا الطريق بوصفه متنافيا مع روح اإلسالم

يلية حول اإلسالم السياسي لم تقف عند حدود فهم الحركات والمنظمات           تجدر اإلشارة إلى أن الدراسات اإلسرائ     
وقد أعدت في إسرائيل أكثر من دراسة عـن         . وحسب بل تعدتها إلى البحث في الدوافع الدينية والثقافية العامة         

  . الدوافع االستشهادية لدى الفتيات الفلسطينيات وعن النقاشات الدينية والفكرية التي رافقت ذلك
كم دراسة عربية وضعت عن الحركات اإلرهابية والتيارات الدينية اليهودية؟ قبل أيام هدد             : ل يخطر بالبال  سؤا

هل . رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي دان حلوتس بإغالق المدارس الدينية العسكرية المسماة يشيفوت هيسدير            
  القة الدين بالجيش؟يعرف الكثير منا دور هذه المدارس ومكانتها في الجيش اإلسرائيلي وع

  4/7/2005السفير 
  

  إسرائيل والتقدم عن طريق التقهقر
  إسحاق هيرتزوغ 

وكـان قـد تـم      . تلقيت مؤخراً رسالة من معلم سابق في إحدى المدارس الثانوية كان قد درسني في تل أبيب               
ن، كان معلمـي    واآل. تحريرة من معسكر تجميع بيرغن بيلسن على يد وحدة بريطانية كان يخدم  فيها والدي              

القديم يوجه لي النقد بسبب عملي في خطة الحكومة الرامية إلى االنسحاب من واحدة وعشرين مستوطنة فـي                  
كيف تجرؤ على إخراج اليهود من منازلهم؟       : وكتب إلي . قطاع غزة ومن أربع مستوطنات في الضفة الغربية       

م أعد أندهش عندما يقارنني أحد اليهود أنا أو أياً مـن  ولسوء الطالع، ل.إن ذلك يشبه تماماً ما فعله النازيون بنا      
بمـن  . فقد أصبح ذلك جزءا من خطاب أولئك الذين يعارضون االنـسحاب          . المسؤولين اإلسرائيليين بالنازيين  

لكن معلمي القديم لم يكن يهددني، وإنما كـان         .فيهم تلك األقلية الصغيرة التي تهدد باستخدام المقاومة المسلحة        
ولـم  . فقد كان والدي حاييم هيرتزوغ قد أصبح رئيساً إلسرائيل        . خة كما لو كان في وسط كابوس      يطلق صر 

إن تفريغ مـا يقـارب      .يستطع معلمي أن يفهم كيف يمكن البن محرره أن يخرج اليهود اآلخرين من ديارهم             
وقد سمعت من   . يسيرالثمانية آالف يهودي من منازلهم ربما ينظر إليه من قبل أميركا وأوروبا على أنه أمر                

ولكن كوندوليزا رايـس، بوصـفها      . يقارنه بنقل أماكن السكنى إلفساح مجال لبناء سكة حديد أو طريق سريع           
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وزيرة للخارجية، ال بد قد رأت في أثناء زيارتها للشرق األوسط أن ما يحدث هنا إنما هو دراما سـيكولوجية                    
كثيراً عن سطح الذاكرة، حيث تقبع ذكريات نفي اليهود         إن ما يجري هنا يجلب مخاوف ال تبتعد         .أعمق بكثير 

وكذلك . األبرياء وتقتيلهم ليس في المحرقة فحسب، وإنما في الدول اإلسالمية أيضاً بعد تأسيس دولة إسرائيل              
إن ما ينبغي عملـه إزاء  .ذكريات الحروب التي لم تبدأها إسرائيل، وهجمات اإلرهابيين التي نخشى أال تتوقف 

ستوطنين اليهود في قطاع غزة بعد االنسحاب، كما هو حال المصانع والبيوت الزراعية بات يـشكل                بيوت الم 
فأولئك الذين يفضلون تدمير البيوت لم يرغبوا رؤيـة مـسلحي حمـاس             . هاجساً إلسرائيل منذ بعض الوقت    

ل البنايات التي   يرفعون شارات النصر أمام عدسات السي إن إن والجزيرة بينما هم يخطون منتصرين إلى داخ              
أما اآلخرون الذين أنا من بينهم، فقد فضلوا ترك كل شيء باستثناء الكناسـات والمقـابر   . تركها اليهود خلفهم 

دون مساس، معتقدين بأن تدمير البيوت سوف يرسل رسالة خراب أكثر من كونه يرسل رسالة سـالم، وقـد                   
لكن كل عضو في الحكومة يفهـم       . الجنود اإلسرائيليين  فكرنا كذلك بأن التدمير ربما يكون مكلفاً ويهدد حيوات        

تماماً تلك الرمزية الموجعة التي ينطوي عليها إخراج اليهود من منازلهم، وكذلك المخاوف الـشعبية مـن أن                  
ومع ذلـك، وعلـى الـرغم مـن الـذكريات           .تتحول غزة إلى حماستان، وتصبح منطقة يحكمها اإلرهابيون       

وهم يعلمون أن إسرائيل ينبغي أن تتجشم عنـاء         . يليين يؤيدون خطة االنسحاب   والمخاوف، فإن معظم اإلسرائ   
وهم مطمئنون  . مخاطرات من هذا القبيل إلرساء حدود دولية آمنة، ولضمان المستقبل لدولة يهودية ديمقراطية            

وهم مـستعدون   . ألن رئيس الوزراء أرئيل شارون، مؤسس حركة االستيطان، يعتقد بأن االنسحاب ضروري           
  .لمنح رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس فرصة ليثبت أنه يستطيع أن يكون شريك سالم

وثمة إشارة واعدة أخرى، ففي الحين الذي يقوم فيه قادة المستوطنين بإقناع أتباعهم بعدم التعاون مع الحكومة،                 
اعدتهم في إيجاد بيوت جديـدة   فإن عدداً متزايداً من المستوطنين يأتون إلى وزارتي ليعرفوا كيف يمكن لنا مس            

  .وإعادة بناء حياتهم
وينبغي لهم أن يدركوا أن هذا االنسحاب لـيس عالمـة           . آمل أن يفهم جيراننا الفلسطينيون طبيعة ما نمر فيه        

ومن الواضح أن إسرائيل تمتلك سبالً      . ضعف كما تريد لهم حماس أن يعتقدوا، ولكنها عالمة على القوة والثقة           
، لكننا ال نملك طريقـة أخـرى إلنهـاء          -كما ظهر من ردة فعلنا على االنتفاضة      – اإلرهاب   أخرى للرد على  

ينبغي لهذا االنسحاب أن يكون الخطوة األولى باتجاه إرساء حـل           . االحتالل سوى االنفصال عن الفلسطينيين    
زعة االنـسحاب   وللوصول إلى هناك، يجب أن ال يقوم اإلرهاب بزع        . أوسع يتم التفاوض عليه إلقامة دولتين     

  .وأن ال يستولي على األرض التي تتركها إسرائيل خلفها
ويمكـن  . ويجب على الفلسطينيين أن يفهموا أيضاً شعور اإلسرائيليين من أمثال معلمي في المدرسة الثانيـة              

لعباس اآلن أن يقدم المساعدة بإخبار شعبه، بصوت عال وواضح، أن انسحاب إسـرائيل ال يمثـل انتـصاراً                   
اع المسلح، ولكنه سيشكل انتصاراً لألغلبيات الصامتة على كال الجانبين والذين ال يرغبون ألحفادهم أن               للصر

  .يحتفظوا بالذكريات الجارحة التي تطارد اليوم اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء
  هيرالد تربيون إنترناشيونال

  4/7/2005دنية الغد األ
  

 الميدانيةاإلنسحاب من غزة واستحقاقاته 
  يحيى رباح
يتصاعد الجدل على مدار اليوم والساعة بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية حول موضوع التنسيق 

الذي بدأت عناصره األولى تنفذ , عموماً وباألخص التنسيق في موضوع اإلنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة
حيث أن الحكومة اإلسرائيلية , ئيلي ال يعطي مكاناً للتفاؤلولكن ضمن منهج إسرا, في األيام القليلة الماضية

وعدم قبولها حتى اآلن بالحد األدنى من التنسيق مع الجانب , مازالت عند موقفها بأحادية هذه الخطوة
والبدء بحملة دعاية مكثفة على الصعيد اإلعالمي والدبلوماسي تظهر صورتين زائفتين جداً عن , الفلسطيني
 .الوضع
وكأن األرض هي , هي صورة التضحية الكبرى التي تقدمها إسرائيل بهذا اإلنسحاب رة الزائفة األولىالصو
وكأن هذه المستوطنات كانت منارات , وليست أرض الشعب الفلسطيني التي احتلت بالقوة والعدوان, أرضها

 .هب وكل الموبقات األخرىوالعذاب واإلعتداءات والسرقة والن, حضارة إنسانية وليست بؤراً للشر والعدوان
تريد إظهار الجنرال شارون وكأنه رجل الحزم والقرار الحاسم من أجل تنفيذ  بل إن هذه الصورة الزائفة

 !!!وأنه يقوم بما لم يقم به أحد غيره , رغبات المجتمع الدولي
, بأي ثمن, إلسرائيليونالذي يريده ا, فهي الرهان على الفشل الفلسطيني المزعوم أما الصورة الزائفة الثانية

حتى يكون !!! ويهيئون العالم كله لرؤية مشاهده القادمة , ويحرضون من أجل وقوعه, ويسعون إليه
وهي مواصلة االنسحاب من بقية األرض , اإلسرائيليون في حل من اإلستحقاقات األخرى المتوجبة عليهم

 .الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس
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فإن الجانب , الناجمة عن قيام الحكومة اإلسرائيلية بوضع العراقيل في وجه التنسيق ورغم صعوبة األوضاع
, ويعمل اآلن على تحويل هذا اإلنسحاب إلى مكسب فلسطيني كبير, الفلسطيني يعمل منذ فترة ليست بالقصيرة

داته من ومكسب للنظام السياسي الفلسطيني بكل مفر, مكسب للشعب في مشواره الطويل نحو حقوقه كاملة
 .أجل اإلنتقال إلى مرحلة سياسية أخرى نحو اإلستقالل وبناء الدولة

وإنما هي في , أن قطاعات الشعب الفلسطيني ليست في موقع المتفرج أو المراقب فقط واألهم في التوجه كله
جاح وحتى يكون الن, حتى يكون اإلنجاز على أكمل وجه, موقع الشريك المواكب لكل التفاصيل خطوة بخطوة

عبر , وبمشاركتها اإلجتماعية, ولذلك كانت لجنة الحماية والمساندة بزخمها الشعبي!!! هو القرار الحاسم 
باإلضافة إلى , ومحافظة الشمال, وغزة, والوسطى, وفي خانيونس, لجانها الرئيسية في المحافظات في رفح

أي ,  في المناطق المحيطة بمنطقة الحدثثم ما يتفرع عن هذه اللجان الرئيسية من لجان فرعية, محافظة جنين
وحيث هذه المناطق ستكون في صلب , حيث هذه اللجان ستكون في قلب الحدث الكبير, المحيطة بالمستوطنات

  .االستحقاقات الميدانية المطلوب تأمينها بكل كفاءة
كملت حضورها وبرامجها فإن اللجنة اإلعالمية المنبثقة من لجنة الحماية والمتابعة قد است وفي هذا اإلطار

وجهدنا المثابر شعبياً للحفاظ على هذه , التي ستقدم صورتنا المشرقة, لتكون صوت هذا االنجاز الكبير
فاللجنة !!! الممتلكات التي تعود إلينا بعد عقود طويلة من االحتالل لتكون جزءاً من رصيدنا نحو المستقبل 

وتواصل تنسيقها مع كافة قطاعات اإلعالم , ض خالل ساعاتاإلعالمية تصدر نشرتها األسبوعية بإسم األر
وكافة الفضائيات ووكاالت األنباء , وهيئة اإلذاعة والتلفزيون الرسمية, الوطني على مستوى اإلذاعات المحلية

باإلضافة إلى تنسيقها مع قطاعات اإلعالم الدولية من فضائيات ووكاالت أنباء وصحف ومواقع , العربية
أن قطاعات الرأي العام الفلسطيني والدولي ستكون على تواصل مع الحدث  والحمد هللا كثيراً.رهاانترنت وغي

وكل الحقائق والتفاصيل المتعلقة به من خالل المعلومات والحقائق والتحليالت العلمية التي أنجزتها اللجنة 
ه األطقم الفنية استطاعت خالل وهذ, الفنية التي تعمل مباشرة مع اللجنة الوزارية المكلفة بملف اإلنسحاب

وحجم ما , الشهور األخيرة من عملها بقيادة الدكتور محمد السمهوري من اإلحاطة بكل التفاصيل المطلوبة
, ووضع تصورات عن الصورة المستقبلية لهذه األرض المستعادة, تحتويه هذه المستوطنات التي ستخلى
بل إن هذه !!! والميناء حين تكتمل السيطرة الفلسطينية عليها وللمطار , والمعابر الخاصة باألفراد والبضائع

األطقم الفنية قد رصدت مسبقاً كافة المحاذير التي يجب أن يضعها الناس والجهات المسؤولة في اإلعتبار مثل 
 .حيث الشيء متروك للصدفة أو المفاجآة, أو األمنية أو غيرها, المحاذير البيئية

ومن خالل تضافر الجهد الرسمي والشعبي ومن خالل حضور الرأي العام  كبيرنحن مقبلون على استحقاق 
وتحضير الذات لكل اإلحتماالت واالستحقاقات المطلوبة فإن صورتنا الحقيقية هي , الفلسطيني كشريك فعلي
شعب مكافح من أجل حقوقه العادلة قادر على حماية االنجاز ومراكمة المكاسب , التي ستمكث في األرض

 .الً إلى الهدف المطلوبوصو
  4/7/2005الحقائق 

  
  كاريكاتير

  

  
  4/7/2005دنية الغد األ

  


