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  دمشق تشهد ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني
ح أحمد قريع ان حوارا سيجري      يصرت: س المحتلة القد -جمال جمال عن مراسلها   5/7/2005 الدستور   نشرت

ل هذه  بشأن الدعوة لحكومة وحدة وطنية اعتبارا من األسبوع القادم وهي تحتاج إلى توضيح حول مكونات مث               
أننا اآلن على مفترق مهم جدا، وحدتنا       : وقال لمجموعة من الصحفيين في مكتبة      .الحكومة ومهماتها المستقبلية  

ووحدة عملنا ووحدة الجهد مهمة جدا وتجنبنا مخططات الخصوم ألن هناك مخططات ال نقبل بها وبالتالي فان                 
ية ليقول البعض انه    حد وال تترك هناك أية قض     حكومة الوحدة الوطنية تطمئن الجميع وتضع الجميع في خط وا         

باشرة في القرار والى كتـاب      نحن ندعو الجميع إلى حكومة وحدة وطنية ومشاركة فعلية وم          .ال يعرف عنها  
لن يكون هناك شيء مغلق وإنما كل شيء مفتوح للمناقشة وسنتحاور مع إخواننا ونأمـل أن يكـون                  و, مفتوح

ار األحادي الجانب أصبح يهيمن على الموضوع ومن هنا أهمية التعامل معـه             وقال قريع ان القر    .هناك اتفاق 
بايجابية واآلن يجب أن نحاول بشكل غير تفاوضي أن نعمل من هذه الخطوة خطوة جدية ولذلك فان ما يجري               
من تحضيرات فلسطينية هو إعداد للنفس لليوم التالي لتنفيذ هذه الخطة سواء من حيث األمن أو مـا يتركـه                    

   .إلسرائيليون خلفهم في المستوطناتا
ه الدكتور محمود الزهار    جو:  رامتان -غزة من 5/7/2005امين  -مركز االنترنت لإلعالم العربي    وذكر موقع 

قبل ساعات من إعالن قرار حركته في حوار خاص مع وكالة أنباء رامتان انتقاداً شديد اللهجة إلـى دعـوة                    
نحن لن نكون جزءاً من حل المشاكل الداخلية وتجاوز صراعات : وقال .اللجنة المركزية لحكومة وحدة وطنية

داخلية في داخل فتح أو في داخل الحكومة الحالية نحن حينما نقرر دخول الحكومـة نقررهـا عـن طريـق                     
وأشار الزهار إلى أن دعوة اللجنة المركزية جاءت للتنـسيق فـي    .االنتخابات وندرس أيضا مع عرض علينا

خابات واالنسحاب اإلسرائيلي المتوقع من غزة وشـمال الـضفة الغربيـة مؤكـدا أن هـذين                 موضعي االنت 
ما تم عرضه اآلن هو فقط إلجراء االنتخابـات   :وقال .الموضوعين يمكن حلهما بعيدا عن الحكومة الوطنية 

مـن قـام   والتصرف في المستوطنات نحن نقول التصرف يتم عبر اللجنة الوطنية الشاملة التي يشارك فيهـا               
بالتحرير وليست أي جهة أخرى لتكبير العدد وأيضا االنتخابات يتم حلها حيث أن هناك لجنة مركزيـة عليـا                   
لالنتخابات، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة العمل على إعادة هيكلة وترتيب اللجنة العليا لالنتخابـات بمـا                 

  .يضمن نزاهتها على حد تعبيره
ـ إلى   : القدس المحتلة  -الرحيم الريماوي   عبد  ن مراسله   ع 4/7/2005 48عرب   واشار موقع  محمـد  .د لوق

غزال ان حركة حماس تدرس دعوة الرئيس عباس، من أجل أن تبدي رأيها في الدعوة، ولكن الدعوة سـابقة                   
لوقتها، ألن األصل في حكومات الوحدة الوطنية ان تنشـأ نتيجة تفاهمات وتقاطعات في السياسات لمجموعة               

ل أو القوى واألحزاب لالتفاق على تمثيل هذه الفكرة التي يتم التوصل إليها عن طريـق حكومـة                  من الفصائ 
وأضاف في الحالة الفلسطينية لم يتم بعد التوصل الى تفاهمات، فجاء اإلعالن عن االستعداد لتكـوين                 .موحدة

 عن الضفة األخـرى     حكومة وحدة وطنية دون الحديث عن سوابق ذلك كاالتفاق على سياسات، فالحديث يتم            
عباس مبدئيا، وترحب   وأوضح ان حماس لم ترفض دعوة        .للنهر دون ان نتحدث عن الجسور الموصلة إليها       

  .خطوات غير مدروسة ومنسقة ومرتبة، فحماس ال تريد للشعب ان يتحمل نتائج بحذر
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يلة امس ان هنـاك      سمير حل  هقالما   :رام اهللا    -وليد عوض    عن مراسلها  5/7/2005القدس العربي  وأضافت
وقلل حليلة مـن     .ان تحضيرات جدية تجري حاليا لالتفاق علي برنامج الحكومة الفلسطينية الجديدة وتشكيلها           

اهمية التصريحات الصادرة عن بعض الفصائل الفلسطينية الرافضة للمشاركة في تشكيل الحكومة، وقـال ان               
 .تلك التصريحات موجهة للناخب الفلسطيني وليس للمحاور

 قيادي فلسطيني أن أبومازن سيسمع شروطاً من بعـض الفـصائل   عن: دمشقمن  5/7/2005البيان    ونقلت
للمشاركة في الحكومة، منها أن المشاركة في الحكومة تعني المشاركة في القرار بما يتجاوز الصيغة الحاليـة                 

طيني الذي يقتصر على وزراء     لفلسالتي يتمثل فيها عدد من القوى من دون المشاركة الفعلية في صنع القرار ا             
ينتظر وصول سليم الزعنون األسبوع المقبل لبحث تمثيل فلسطينيي الخارج فـي              من ناحية أخرى   .حركة فتح 

  .المجلس الوطني المقبل
ان اللقـاءات التـي سـيجريها       اعتبر   نافذ عزام    أن: جدة –فهيم الحامد   ما كتبه    5/7/2005عكاظ   وجاء في 

, فصائل ما هي اال استكمال لحوار القاهرة وعلى ضوء نتائج اجتماعـات مركزيـة فـتح               ابومازن مع قادة ال   
ان تشكيل حكومة وحدة وطنية سـيكون مـن         : واضاف .واستحقاقات االنسحاب االسرائيلي المرتقب من غزة     

ابرز النقاط التي سيتم بحثها مع قادة الفصائل في دمشق موضحا ان موقف حركة الجهاد من هـذا المقتـرح                    
ولكن عزام قال في نفس الوقت ان حركة الجهاد مع اي مـشروع يهـدف لترتيـب البيـت الـداخلي                      .معلن

لداخلية وتكـريس الحـوار     الفلسطيني لمواجهة االنسحاب االسرائيلي وهي في الوقت نفسه مع تقوية الجبهة ا           
 قائال ان هذا الموضوع لن       ونفى عزام ان يناقش ابومازن مع القيادة السورية اغالق مكاتب الفصائل           .والتفاهم

  .يكون مطروحا مشيرا الى ان الفصائل لن تقدم اي تنازالت في دمشق
 عن  فلسطينيب مصدراعر إ:دمشق  - يوسف كركوتي عن مراسلها  5/7/2005الخليج االماراتية  وبينت

 في لقائه مع وحول القضايا التي سيطرحها عباس. أمله بأن تثمر الزيارة عن فتح سفارة فلسطينية في دمشق
قادة الفصائل والقوى الفلسطينية قال إن عباس سيناقش معهم القضايا التي ما زالت عالقة من إعالن القاهرة 

وحول ما أشيع من أن عباس سيناقش . ومسألة مشاركة الفصائل والقوى الفلسطينية في حكومة الوحدة الوطنية
رائيلي أفاد بأن هذا حق طبيعي وإذا ما نوقش األمر مع قادة الفصائل عودتهم إلى غزة بعد االنسحاب اإلس

 وحول الموضوع نفسه،.فسيناقش من باب اإلجراءات التي تكفل هذا الحق وأمن وسالمة القادة الفلسطينيين
أفاد مصدر فلسطيني مسؤول مقرب من الفصائل للخليج أن هذه القوى والفصائل ستطالب عباس بخطوات 

ن القاهرة، بما في ذلك انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لممثلي تجمعات عملية لتنفيذ كامل بنود إعال
. الشتات والدعوة الجتماع عاجل للجنة الوطنية العليا وخطة إصالح شاملة ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين

لك السلطة وأضاف المصدر ان البندين السابقين يصبان في إطار تمكين الفصائل والقوى الفلسطينية بما في ذ
 .الفلسطينية من بناء استراتيجية فلسطينية موحدة لمجابهة استحقاق االنسحاب اإلسرائيلي

ن يعلن في ختام الزيارة الرسـمية وبعـد لقـاء           أتوقع  إلى أنه من الم    : دمشقمن   5/7/2005الحياة   ونوهت
 . وتعزيز الوحدة الفلسطينية   سرائيل فلسطينية مهمة تتعلق بدعم التهدئة مع ا       -عباس مع االسد مواقف سورية      

. من المقرر ان يبحث عباس مع قادة المنظمات الفلسطينية المعارضة في تشكيل المجلس الـوطني الجديـد                و
وقال ماهر الطاهر للحياة امس ان محادثات عباس تستهدف بحث اربع نقاط هي عقد اجتمـاع مـع االمنـاء                    

ي مرحلة ما بعد االنسحاب من غزة، والمشاركة فـي          العامين للمنظمات ورئيس المجلس الوطني ، والبحث ف       
الحكومة اذ اننا نرى ان الموضوع في حاجة الى بحث سياسي شامل، اضافة الى موضوع انتخابات المجلـس                 

  .التشريعي الفلسطيني
  

  ربط الضفة بغزةهات لوعروض وسيناري
مقترحـات  اسـتعرض ال  قريـع أن : س المحتلـة القد -جمال جمالعن مراسلها 5/7/2005 الدستور   نشرت

وقال ان الحديث يجري عن شارع سفلي مكشوف        بخصوص ربط الضفة الغربية بقطاع غزة       والسيناريوهات  
 أمتار وهو ليس بنفق مع خطوط في االتجاهين للسيارات وفي وسطها سـكة حديـد ومـن       3بعمق مترين أو    

ء جيد ولكن هذا مقتـرح جـاء مـن          إذا تم ذلك فهو شي     .ك مجال ألنابيب نفط أو طاقة     الممكن ان يكون هنا   
   .أنا لست ضد هذا االقتراح وهو يؤمن حركة أمينة .ولفنسون

 وكيل وزارة االقتصاد الفلسطينية امـس  هقالما : ب.ف.رام اهللا ـ أ  من 5/7/2005الشرق االوسط وأضافت 
نسحاب االسرائيلي،  ان مجموعة من الخبراء الدوليين يعدون االن لربط قطاع غزة مع الضفة الغربية، غداة اال              

وقال بامية امام لجنتي االقتصاد والمالية في       .  مليون دوالر  125بطريق يطلق عليها الطريق الغاطس وبتكلفة       
المجلس التشريعي ان هذه الطريق، التي ستكون سكة حديدية على االغلب، وهي من بنات افكار البنك الدولي،                 

رض في المناطق التي ال يوجد فيها اسرائيليون ويغوص تحـت           سيتم تنفيذها بحيث يبقى القطار على وجه اال       
   .االرض في المناطق ذات الكثافة السكانية االسرائيلية
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   ةسرائيليإ ة فلسطينيةمنيأ اتلقاء
وزارة الداخلية الفلسطينية اعلنـت امـس ان وفـدين امنيـين            أن   :غزة من 5/7/2005الغد االردنية    ذكرت

لثالثاء اجتماعين منفصلين مع الجانب االسرائيلي في اطار اسـتكمال اجتماعـات            فلسطينيين سيعقدان اليوم ا   
واوضح ابـو خوصـة ان       .التنسيق االمني المشترك بين الجانبين لعملية االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة          

لجانب االجتماع االول سيعقد في تل ابيب برئاسة جمال ابو زايد من الجانب الفلسطيني، واسحق هارئيل من ا                
واشار ابـو    .اما االجتماع الثاني فسيعقد عند معبر بيت حانون بين سليمان حلس وافيف كوخاي             .االسرائيلي

خوصة الى ان هدف هذين االجتماعين هو البحث في كيفية وسبل التنسيق الميداني بين قوات االمن الفلسطينية                 
  ا ف ب. واالسرائيلية فيما يتعلق بقضية االخالء

ـ  : فايز أبو عونهكتبما  5/7/2005ام األي وأضافت  إسـرائيلياً علـى مـستوى    أن اجتماعاً أمنياً فلسطينياً 
موفاز، وذلك لبحث القضايا مثار الخالف بـين        ووزاري سيعقد، اليوم، في مدينة تل أبيب بين نصر يوسف،           

وكانـت وزارة    .فلـسطيني الجانبين، والقضايا التي تعرقل نقل السيطرة األمنية على مدينة بيت لحم للجانب ال            
الداخلية أكدت في تصريح صحافي عدم االتفاق على نقل الصالحيات والسيطرة األمنيـة لـصالح الطـرف                 
الفلسطيني في مدينة بيت لحم في أعقاب فشل االجتماع األمني المشترك بين قائد قوات األمن الوطني ونظيره                 

اع في المقر العام لإلدارة العسكرية اإلسـرائيلية فـي       وعقد االجتم  .اإلسرائيلي، الذي بحث هذه القضية، أمس     
 .الجنرال نيسان علـون   شارك فيه العقيد عوني مطر، و     مجمع غوش عتصيون االستيطاني غرب بيت لحم، و       

وأضافت المصادر أن الوفد الفلسطيني ألح خالل االجتماع على وجوب انسحاب إسرائيل من كافة قرى منطقة                
سم الجـيش اإلسـرائيلي     وأكدت ناطقة با   . لكن اإلسرائيليين رفضوا هذا الطلب     بيت لحم ورفع كل الحواجز،    

وقالـت اإلذاعـة     .، مؤكدة أن الطرفين اتفقا على أن يلتقيا مجددا خالل األيام المقبلة           يقياللقاء التنس انعقاد هذا   
ؤوليات األمنيـة   إن الدولة العبريـة مـستعدة لتـسليم المـس         : اإلسرائيلية استنادا إلى مسؤول إسرائيلي كبير     

 شمال  المناطق، ال سيما ما يسمى بطريق االنفاق      للفلسطينيين في بيت لحم، لكنها لن تتخلى عن مراقبة بعض           
  .شرقي المدينة

  
   والفلتانمنيةجهزة األاأل

 توحيـد األجهـزة   عـن   قريعهقالما  :س المحتلةالقد -جمال جمالعن مراسلها 5/7/2005 الدستور   نشرت
نية انها ليست قضية بسيطة وهي في طريقها ألن تكتمل إذ أن هناك جهدا يبذل من اجل توحيد                  األمنية الفلسطي 

 هذه المهمة تحتاج     أن  وقال .األجهزة وإعادة تنظيمها وتدريبها   األجهزة األمنية وتنظيم العمل اإلداري في هذه        
ـ   دعم من المواطن وجميع القوى وتكاتفهم على تأمين       وإلى جهد كبير      .ان ووضـع حـد للفلتـان       األمن واألم

 المقاومـة   . تخـتلط األمـور    يجب أن نفرق ما بين المقاومة وما بين فوضى السالح فال يجوز أن            : واضاف
مشروعة ما دام هناك احتالل أما تنظيم هذه المقاومة فهي مهمة وطنية وضبط عملية الـسالح هـي مهمـة                    

   . واجب كبير ولنا عليهم واجبليناوفيما يتعلق بالمطاردين اكد انهم مناضلون لهم ع .وطنية
ل األمن الوقائي أمس الدكتور رياض اآلغـا بعيـد          ااعتقإلى  : لندن  من   5/7/2005الشرق االوسط    وأشارت

مشاركته في برنامج حواري بثّته الفضائية الفلسطينية على الهواء وتناول حالة الفوضى والفلتان األمني التـي                
وقال بيان لألمن الوقائي إن اعتقال اآلغا جاء على خلفية تفوهـات            . تشهدها مدن الضفة الغربية وقطاع غزة     

وزعم البيان أن األغا، اتهم خالل جهاز األمن الوقائي بأنـه ال يـأتمر              . صرح بها أمس للتلفزيون الفلسطيني    
اد واتهم الوقائي اآلغـا بترديـد مـو       . بتعليمات وزارة الداخلية، ويتلقى التوجيهات مما أسماه من جهات عليا         

واوضـح البيـان أن اآلغـا        .تحريضية في أماكن أخرى فيها إساءة مقصودة لألمن الوقائي ولوزارة الداخلية          
أصدر بعد نقاش معه بياناً اعتذر فيه عما بدر منه من إساءة لجهاز األمن الوقائي، واضاف البيان إن اآلغـا                    

 .أكد أن األمن الوقائي تقوده شخصيات وطنية
وات األمن في               :  غزة من 5/7/2005سي ان ان     وذكرت ؤدي عدم توحد ق ة اإلسرائيلية من أن ي تخوف الحكوم

سحاب               ن دور إن    .حكومة عباس تحت لواء واحد إلى خلق حالة من الفوضى والبلبلة األمنية في أعقاب االن ال ب وق
زع أسلحة آل                    سطينية بن سلطة الفل ا نطالب ال ابيين في     حماس منظمة إرهابية، ووفقًا لخارطة الطريق، فإنن  اإلره
  .إشارة للخطة التي تدعمها الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم المتحدة

  
  سرائيليةزاء الممارسات اإلإقريع يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف صريح 

 ،السالم مـارك اوت   الوروبي لعملية   عرب احمد قريع خالل لقائه امس المبعوث ا       أ:  منتصر حمدان  -رام اهللا   
عن قلقه الشديد من الممارسات االسرائيلية االخيرة في الضفة، خاصة فيما يتعلق باستمرار اسـرائيل ببنـاء                 
جدار الضم والتوسع العنصري والتوسع االستيطاني وسياسة عزل القدس عن محيطهـا الفلـسطيني بهـدف                

ضح وصريح من هذه الممارسات مشيرا الـى        وطالب الواليات المتحدة واالتحاد االوروبي بموقف وا       .ضمها
انه لن يكون هناك اي جدوى للحديث عن السالم في الوقت الذي تستمر فيه اسرائيل بسياساتها المنتهجة ضـد            

ودعا قريع المجتمع الدولي الى تحمـل       . شعبنا، مشددا على ضرورة ان تكون خطوة االنسحاب خطوة ناجحة         
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 وليس مجرد إعادة انتشار وتقديم دعم مادي سـخي لتنميـة الـضفة              مسؤولياته بحيث يكون االنسحاب شامال    
وقطاع غزة ومواجهة االحتياجات المترتبة على االنسحاب والمضي قدما نحو تنفيذ خارطة الطريـق وبـدء                

من جانبه اكد اوت أن زيارته تأتي تحضيرا لزيارة سوالنا الى اراضـي الـسلطة               .مفاوضات الوضع النهائي  
  .االسبوع المقبل

   5/7/2005الحياة الجديدة 
  

  عريقات يلتقي وفدا مشتركا من الكونغرس وايباك
أكد صائب عريقات أن نجاح فك االرتباط مـن         : وائل بنات، عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت     : غزة، رام اهللا  

قطاع غزة يعتمد على أوضاع اليوم الذي سيلي فك االرتباط، خاصة على معبر رفح إلى مـصر وترتيبـات                   
وأضاف أثناء لقائه وفدا مـن أعـضاء         .مرور األفراد والبضائع والمركبات بين الضفة الغربية وقطاع غزة        

 أن نجاح فك االرتباط يحتاج أيضا إلى طرح برنـامج           أيباكالكونجرس األمريكي ومجموعة من أعضاء لجنة       
هذا الموضوع أعدتها دائـرة     اقتصادي شامل لتنمية الضفة والقطاع، مشيرا إلى أنه قدم خرائط ووثائق تحول             

  .شؤون المفاوضات
  5/7/2005الوطن السعودية 

  
  الخارجية البريطانية تكرم صافية بحفل وداع قبل مغادرته لندن

تقيم وزارة الخارجية البريطانية بعد غد حفل وداع للمفوض الفلسطيني العام الذي سيغادر لنـدن فـي                 : لندن  
ويشارك في الحفل وزير الدولة للـشؤون       . ها وزير الخارجية الفلسطيني   اطار التنقالت بين السفراء التي اجرا     

الخارجية والبارونة اليزابيث سايمونز وعدد من النواب اضافة الى السفير الكويتي خالد الدويـسان باعتبـاره                
 تموز الجاري، يلقي صافية محاضرة فـي        13وفي  . عميد السفراء العرب بلندن، وسفير مصر جهاد ماضي       

  .1990 هاوس يتحدث فيها عن مهمته كمفوض عام فلسطيني في بريطانيا منذ عام تشاتام
  5/7/2005الشرق االوسط 

  
  ها سراع في تحديد موعدضرورة اإل لالقوى الفلسطينية ولإلنتخاباتفتتاح مراكز تسجيل  ا
المركزية الفلسطينية أعلنت أنها تقوم حاليـاً       لجنة االنتخابات    أن   5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   رنش

باإلعداد الفتتاح مراكز للتسجيل االستكمالي في مكاتب األحوال المدنية بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، خالل               
الفترة القادمة في جميع مكاتب الهويات وجوازات السفر الفلسطينية المنتشرة في معظـم المـدن والتجمعـات          

 على إتاحة الفرصـة لجميـع       هافي بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص          وأضافت .ةالسكانية الكبير 
المواطنين من أجل إدراج أسمائهم في السجل االنتخابي، وقد اختارت مكاتب دائرة األحوال المدنيـة لكثـرة                 

للتسجيل االسـتكمالي    قد افتتحت مراكز      أنها يشار إلى  كما   .المراجعين الذين يتوجهون إليها إلنجاز معامالتهم     
على المعابر الحدودية في الضفة وغزة، لضمان حق الزائرين في التـسجيل والمـشاركة فـي االنتخابـات                  

 من بعد الظهـر،     4 صباحاً وحتى    8التشريعية، ويستمر العمل في مركز تسجيل معبر رفح يومياً من الساعة            
 مساء، ويوم السبت    6 صباحاً وحتى    10ميس من   أما مركز معبر الكرامة فيستمر العمل به من األحد حتى الخ          

 . من بعد الظهر3 صباحاً وحتى 10من 
 اكدت امس على القوى وفي سياق ترتيبات الوضع          الفلسطينية القوى أن 2005 /5/7الحياة الجديدة    وأضافت

اء الداخلي على ضرورة االسراع في تحديد موعد االنتخابات التشريعية، والعمل الفـوري مـن قبـل اعـض                 
المجلس التشريعي على تعديل القانون االساسي للسلطة الوطنية حتى توضع االمور في نصابها مع ضـرورة                
تنفيذ االتفاق حول القانون النسبي الكامل الذي سيحكم االنتخابات المحلية في مرحلتها الثالثة ما يتطلب ايـضا                 

  .تحديد موعد حسب االتفاق الذي تم وقبل نهاية العام الحالي
 
  لقدومي يلتقي الشرع في دمشقا

بحث وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ورئيس حرآة فتح فاروق القدومي، في دمشق امس، مستجدات 
االوضاع على الساحة الفلسطينية، وشددا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة االستحقاقات 

د االجتماع، اسرائيل مسؤولية الفلتان االمني في االراضي وحمل القدومي، في تصريحات له بع. الراهنة
الفلسطينية، وذلك بسبب االغالق والبطالة المرتفعة ومحاوالت الدولة العبرية التأثير في االوضاع الفلسطينية عبر 

اضاف القدومي انه بحث مع الشرع ما جرى في اجتماع اللجنة المرآزية لفتح في عمان . الشائعات المغرضة
لترتيبات التي تم اتخاذها، باالضافة الى شرح وجهة النظر تجاه الوضع في فلسطين بعد االنسحاب االسرائيلي وا

 بناء  إعادةوشدد القدومي على أهمية االسراع في. من غزة، مؤآدا على ضرورة ان يكون االنسحاب شامال
، مشيرا الى ان حرآتي حماس والجهاد حرآة فتح، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها أمرا اساسيا
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واوضح القدومي ان االنتخابات . االسالمي أعربتا عن استعدادهما لالنضمام الى منظمة التحرير الفلسطينية
 ا ش ا. الفلسطينية تم تأجيلها للتشاور، مؤآدا ضرورة االعداد الجيد لها

5/7/2005السفير   
  

  المقاومة تفتح النار على مغتصبة آاديم 
 رجال المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية هجومًا باألسلحة الرشاشة استهدف مستوطنة صهيونية، مقامة على شّن

  .أراضي األهالي في شمال الضفة الغربية، حيث أصابت نيرانهم منازل المستوطنين في تلك المستوطنة
 بقذيفة هاون، مما أدى عن تدمير قصف رجال المقاومة الفلسطينية مغتصبة جاني طال في جنوب قطاع غزة،آما  

  .أحد المنازل داخل المغتصبة
5/7/2005 المرآز الفلسطيني لإلعالم   

  
   الزعنون إلى دمشق للقاء األمناء العامين للفصائل الفلسطينية 

من المتوقع أن يصل خالل األسبوع القادم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني  هأن 4/7/2005 48عرب  نشر موقع
لزعنون إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء االمناء العامين للفصائل الفلسطينية تمهيدا لعقد لقاء موسع سليم ا

واشار الزعنون الي انه سيطلب من الفصائل الفلسطينية تصوراتهم حول الصيغة .للفصائل الفلسطينية في القاهرة
ن لحث الفصائل على تقديم الصيغ بناء على األفضل لتشكيل المجلس الوطني الجديد موضحا ان هذه الزيارة ستكو

واشار الى ان التصور الذي يحظى بشبه اجماع بالنسبة لتشكيل مجلس وطني جديد هو .دراستهم للفترة الماضية
 عضو، نصفهم من الداخل يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب والباقي 300ان ال يزيد عدد اعضاء المجلس عن 

نتخاب اذا تمكنا من اقناع بعض الدول باجراء انتخابات فيها، فسيتم االنتخاب اما من الخارج، إما عن طريق اال
  .اذا لم نستطع فسنلجأ إلى التوافق الوطني الختيار اعضاء المجلس الوطني الجديد

قال ان اللقاءات التي سيجريها ابومازن  نافذ عزام القيادي بحرآة الجهاد االسالميأن  5/7/2005 عكاظ وأضافت
, ادة الفصائل الفلسطينية ما هي اال استكمال لحوار القاهرة وعلى ضوء نتائج اجتماعات مرآزية فتحمع ق

قال عزام ان حرآة الجهاد مع اي مشروع يهدف آما .واستحقاقات االنسحاب االسرائيلي المرتقب من غزة
سه مع تقوية الجبهة الداخلية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة االنسحاب االسرائيلي وهي في الوقت نف

ونفى عزام ان يناقش ابومازن مع القيادة السورية اغالق مكاتب الفصائل في دمشق .. وتكريس الحوار والتفاهم
ومن ناحيته قال .قائال ان هذا الموضوع لن يكون مطروحا مشيرا الى ان الفصائل لن تقدم اي تنازالت في دمشق

 حماس ان مناقشة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتداعيات االنسحاب سامي ابوزهري المتحدث باسم حرآة
مشيرا الى ان اولويات .االسرائيلي من غزة ستكون من ابرز القضايا بين ابومازن وقادة الفصائل في دمشق

حماس في المرحلة القادمة سترآز في اجراء االنتخابات التشريعية في اقرب وقت وتفعيل االجراءات لبناء 
  .ظمة التحرير ولتحقيق الشراآة السياسيةمن
  

   دآليم مستوطنةالجهاد يقصف 
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحرآة الجهاد اإلسالمي أنها تمكنت من قصف مستوطني نفيه دآاليم ونتسر 

مقاومة باي وأآدت السرايا أن التزامها بالتهدئة من اجل قضيتنا ال يعني تخلينا عن خيار ال· حزاني بالصواريخ
 ·حال من االحوال وال يعني ذلك التنازل عن حق الرد على جرائم االحتالل

5/7/2005االتحاد االماراتية   
 

  وجه نقدًا الذعًا للرئيس وحرآة فتح  الزهار
محمود الزهار القيادي البارز في حرآة حماس انتقادات الذعة للسلطة الوطنية وحرآة فتح والرئيس . وجه د

 ترآزت على موضوعي تأجيل االنتخابات وما تبعه من مشادات آالمية، وما دعا عدم التنسيق في محمود عباس،
موضوع االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة وبعض المستوطنات شمال الضفة، مشيرا الى فقدانه الثقة بأبو 

هة الحرآة اذا لم تنسق مازن نتيجة ما وصفه بعدم التزام الرئيس باالتفاقات مع حماس محذرا السلطة من مواج
  .معها في موضوع االنسحاب

5/7/2005 امين -مرآز االنترنت لإلعالم العربي  
  

  حماس تنفي تسريبات جيش االحتالل حول تشكيل جيش شعبي للسيطرة على المستوطنات
نفت حرآة حماس بشدة مزاعم اسرائيلية بتأسيس جيش شعبي خاص بها في قطاع غزة واعتبرتها محاولة 

واآد ابو زهري ان اقامة جيش خاص بها حماس يتناقض مع . ئيلية لاليقاع بين حماس والسلطة الفلسطينيةاسرا
رؤية الحرآة الداعية الى تشكيل لجنة وطنية موحدة لالشراف على قطاع غزة بعد تنفيذ خطة فك االرتباط، وشدد 

  .أ التفرد في الساحة الفلسطينيةعلى ان حماس ترفض فكرة اقامة جيش خاص بها النها ترفض من حيث المبد
5/7/2005الشرق االوسط   
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  سرايا القدس تتبنى قصف مستوطنة نتساريم وسط قطاع غزة  
أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحرآة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة 

أآدت السرايا في بيانها أن هذه و. 1ن نوع قدسنتساريم وسط قطاع غزة، فجر اليوم الثالثاء، بسبعة صواريخ م
العمليات تأتي ردا على الخروقات االسرائيلية و التي آان آخرها اعتقال آوادر و انصار حرآة الجهاد اإلسالمي 

  .في جنين و الخليل و طولكرم
5/7/2005 48عرب   

 
  ياسي وليس أمنياًسرائيلية تقر مجدداً امام القضاء بأن مسار الجدار العازل سالسلطات اإل

أكد المحامي محمد دحلة، الذي يمثل غالبية القضايا المرفوعة ضد الجدار العازل الذي             : سائدة –القدس المحتلة   
تبنيه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية المحتلة، ان تكرار اعتـراف الـسلطة التنفيذيـة فـي المؤسـسة                   

داف سياسية لبناء الجدار يؤكد ما أقرته محكمة العدل الدولية          االسرائيلية امام أعلى هيئة قضائية فيها بوجود أه       
في الهاي وما أكده الجانب الفلسطيني في شأن عدم قانونية وشرعية هذا الجدار بحسب القوانين الدولية، وانه                 
 يناقض بشكل فاضح ما أقرته المحكمة العليا االسرائيلية نفسها قبل عام بأن اسرائيل ال تملك صالحية اقامـة                 

وقال دحلة لـالحياة ان اعتراف النيابـة  .الجدار في مناطق فلسطينية بدوافع سياسية أو بهدف ضم أراض اليها      
العامة االسرائيلية بأن الهدف من مسار الجدار في بلدة عزون القريبة من قلقيلية شمال الضفة والتوسع شـرقاً                  

على اراضي بلدة جيوس، ينـاقض للمـرة        من جهة الخط االخضر هو توسيع نفوذ مستوطنة تسوفين المقامة           
ووصـف  .الثانية ادعاءات الجانب االسرائيلي بأن دوافع بناء الجدار أمنية ويعزز الموقف القانوني الفلسطيني            

دحلة القرار المنتظر ان تصدره اللجنة القضائية الموسعة االسرائيلية صيف العام الحالي ليس أبعد من نهايـة                 
ه بشكل نهائي موقف القضاء االسرائيلي من قانونية او عدم قانونية بناء الجـدار              آب بأنه مفصلي لجهة تحديد    

في مقاطعه المختلفة، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل الى حدودها بشكل غير قانوني بحـسب    
مـصادقة  وكشف دحلة ان اسرائيل التي أعلنت أخيراً عبر مصادر صحافية مخططات قيد ال            .القرارات الدولية 

لبناء جدار وسط بحر غزة، تقوم يومياً ببناء جدران حول المستوطنات التي تقع امـام الجـدار فـي عمـق                     
االراضي الفلسطينية وتلف هذه المستوطنات وتعزل االراضي الفلسطينية المحيطة بها داخل هذه الجدران، ما              

  .لتي ال يضمها الجدار الى حدود اسرائيليعني أيضاً مصادرتها واالستيالء عليها من جانب هذه المستوطنات ا
  5/7/2005الحياة 

  
 السلطة تبرئ ايرينيوس  ولغاء الصفقةمام محكمة في القدس إلأدعوى اليوم 

في تطور يثير تساؤالت كثيرة وقد يشكل نقطة تحول في النزاع القائم، برأت السلطة الفلسطينية امس، 
لقدس المحتلة، ايرينيوس االول، من تهمة التورط في بيع البطريرك المعزول للكنيسة االرثوذكسية في ا

عقارات تابعة للكنيسة في المدينة المقدسة، الى مستوطنين يهود، واعتبرت انه كان ضحية مؤامرة حاكها 
واتخذت السلطة قرارها هذا بعد . مسؤولون كبار في الكنيسة ومتطرفون اسرائيليون، بهدف ابعاده من منصبه

وثمة تساؤالت حول احتمال ان يكون سعي السلطة الى استعادة . قيق دام اسابيع في القضيةاالنتهاء من تح
وقال مسؤول فلسطيني كبير ان الهدف . العقارات من ايدي المستوطنين، قد دفعها الى تبرئة ايرينيوس

اللجنة، الذي ويوضح تقرير . الرئيسي للسلطة يكمن في الغاء الصفقة، مشيرا الى ان ايرينيوس يتعاون معها
نشرته صحيفة القدس الفلسطينية امس، انه استنادا الى المعلومات التي حصلنا عليها، لم نجد دليال على إدانة 
البطريرك إيرينوس االول بشأن الصفقة، مشيرا الى انه لم يشارك في المعامالت في اي مرحلة، ولم يتلق 

. انت غير شرعية النها لم توقع من قبل المجمع المقدساضاف التقرير ان المعامالت المالية ك. مبالغ مالية
وتابعت ان ايرينيوس كان ضحية مؤامرة حاكها مسؤولون كبار في الكنيسة ومتطرفون اسرائيليون، بهدف 

غير ان اريستاركوس شدد على ضرورة تنحي ايرينيوس برغم . ابعاده من منصبه، كل السبابه الخاصة
 يزال يتحمل مسؤولية في الصفقة، النه منح االذن لباباديماس ما سمح بالتأجير وقال ال. تبرئته من قبل السلطة
من جهتها اعتبرت البطريركية، التي يسيطر عليها معارضو ايرينيوس، ان تقرير . الطويل االمد للعقارات

، ولكن اللجنة ليس نهائيا، مشيرة الى ان التقرير الذي نشرته القدس ليس ذاك الرسمي الصادر عن السلطة
تقريرا آخر وضعه محاميان للبطريرك المعزول، مذكرة بان ايرينيوس تسبب بأذى معنوي ومادي هائل 

غير ان احد المحاميين، . للبطريركية، كما حملته المسؤولية عن االذى الذي تسبب به مساعدوه للبطريركية
م الى الحكومة الفلسطينية، مضيفا ويدعى الياس خوري، قال ان التقرير الذي نشرته القدس، هو ذاك الذي قد

اب، . ان مكتبه سيتقدم بدعوى اليوم امام محكمة في القدس اللغاء الصفقة، التي اعتبرها غير مكتملة قانونيا
  .رويترز

  5/7/2005السفير 
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  قوات االحتالل تقصف منازل المواطنين في المخيم الغربي: خان يونس
 االحتالل اإلسرائيلي، بنيران أسلحتها الرشاشـة الثقيلـة منـازل           قصفت قوات :  أيمن أبو ليلة   - خان يونس   

وأفاد شهود بأن جنود االحتالل اإلسرائيلي      . المواطنين في المخيم الغربي، غرب مدينة خان يونس، فجر أمس         
المتمركزين في محيط مستوطنة نفيه دكاليم الجاثمة فوق أراضي المواطنين، غرب المدينـة، فتحـوا نيـران                 

 الرشاشة باتجاه المنازل، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة فيها، مـشيرين الـى ان القـصف                   أسلحتهم
وندد المواطنون بالقصف االسرائيلي، مطـالبين بوقـف        . االسرائيلي استمر ألكثر من نصف ساعة متواصلة      

  . االرهاب االسرائيلي وتوفير الحماية واالمن لهم والطفالهم
  5/7/2005األيام 

  
   إصابة ثالثة مواطنين واعتقال سبعة آخرين خالل تظاهرة ضد الجدار:مردة

أصيب ثالثة مواطنين واعتقل سبعة آخرون في قرية مردة بمحافظة نـابلس،            : نابلس ــ غازي بني عودة      
وذلك بعدما هاجمت قوات االحتالل حشداً من المزارعين والمواطنين اثناء محاولتهم الوصول الى اراضـيهم               

ريفها لصالح اقامة مقاطع جديدة من جدار الفصل العنصري الذي تقيمـه اسـرائيل فـي عمـق                  الجاري تج 
واوضحت مصادر محلية، ان قوات االحتالل اعتدت على حشد من المزارعين والـشبان             .االراضي الفلسطينية 

 خطوة  لدى محاولتهم الوصول الى أراضيهم التي تتعرض لعمليات تدمير وتجريف منذ عدة أسابيع، وذلك في              
واشار نصفت خفـش، منـسق   .احتجاجية هدفت الى منع جرافات االحتالل من االستمرار في تدمير ممتلكاتهم   

اللجنة الشعبية لمقاومة االستيطان والجدار في محافظة سلفيت، ان جنـود االحـتالل حاصـروا المـواطنين                 
، ومن ثم قاموا بمطـاردتهم حتـى        وامطروهم بقنابل الغاز السام لحظة اقترابهم من المنطقة الجاري تجريفها         

واثر ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود االحتالل الذين تعمـدوا اطـالق               .وسط القرية 
 3األعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم، مـا ادى الـى اصـابة              

ى اصابة آخرين بحاالت اختناق واغمـاء جـراء اسنـشاقهم الغـاز             مواطنين باألعيرة المطاطية، عالوة عل    
كما اعتدى جنود االحتالل على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، مستخدمين الهـراوات واعقـاب               .السام
  . البنادق

  5/7/2005األيام 
  

  بالهدم في فرعون متضامنون أجانب يعتصمون قرب المنازل المهددة
 متطوعا أجنبيا في بلدة فرعون، جنوب طولكرم، للتضامن مع أصحاب البيوت            30اعتصم  :  األيام -طولكرم  

وأشار جـواد أبـو زهـرة،       .يف الحرية لمقاومة الجدار الفاصل    حملة ص مهددة بالهدم، وذلك ضمن فعاليات      ال
منسق حملة صيف الحرية، إلى أن هذا االعتصام رسالة إلى دول العالم، مفادها أن إسرائيل تمارس سياسـة                  

تهجير الممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا هذه الدول لوقـف االنتهاكـات االسـرائيلة المتمثلـة                 ال
من جهته، بين بسام سليمان، نائب رئيس بلدية        .بمصادرة األراضي وهدم منازل المواطنين القريبة من الجدار       

في نقل المعاناة التي يتعرض لهـا  فرعون، وأحد أصحاب المنازل المهددة بالهدم، ان حركات التضامن تساهم     
أصحاب المنازل المهددة بالهدم، أمال في ان تعمل الحكومات في بلدان المتضامنين من أجل الـضغط علـى                  

  .إسرائيل لوقف سياسة هدم المنازل
  5/7/2005األيام 

  
   في رام اهللا ة جيوب فارغةمسير

الجيوب الفارغـة فـي   «رية حاشدة تحت عنوان انطلقت أمس االثنين مسيرة جماهي :القدس المحتلة ـ البيان 
ودعا المشاركون المجتمع الـدولي إلـى مـساندة       .مدينة رام اهللا لمناسبة انطالق الحملة العالمية لمكافحة الفقر        

الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، والتحرك على الصعيد السياسي وإجبار إسرائيل علـى تنفيـذ قـرارات                 
وسلمت المسيرة مذكرة إلـى المجلـس التـشريعي         . ها مجلس األمن واألمم المتحدة    الشرعية الدولية التي أقر   

الفلسطيني ورئاسة الوزراء تطالبهم باإلسراع في إقرار قانون للحماية من البطالـة وأشـار بيـان لمركـز                   
ثمـاني  الديمقراطية لحقوق العاملين الذي نظم المسيرة إلى أن هذه الفعالية تتزامن مع انعقـاد قمـة الـدول ال                  

 فـي المئـة مـن األسـر         60الصناعية الكبرى ومع تفاقم آفة الفقر بين الفلسطينيين والتي طالت أكثر مـن              
  . الفلسطينية

  5/7/2005البيان  
  

   يلتقي السفير  المصري في تل أبيب48وفد من الحركة اإلسالمية في فلسطين 
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 حملة دبلوماسية تلتقي خاللها عـدداً  1948 بدأت الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام،رام اهللا ـ خاص 
من الدبلوماسيين العرب والمسلمين، في إطار سعيها الهادف إلى حماية المسجد األقصى، من المخاطر التـي                

عقد وفد من الحركة اإلسالمية مساء يوم أمس األحد لقاء مع           .يتعرض لها من قبل سلطات االحتالل الصهيوني      
 تل أبيب محمد عاصم إبراهيم، في مقر السفارة المصرية، حيث أثار الوفد عـدة               السفير المصري الجديد لدى   

قضايا جوهرية حول المخاطر الجديدة والجدية، التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك، واألخطار المحدقة              
تـداء  بالحرم القدسي، أثناء تنفيذ خطة االنسحاب  من القطاع، ومحاولة اليمـين الـصهيوني المتطـرف االع                

وتحدث الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية عن مسيرة الحركة ومساعيها المستمرة لحماية             .عليه
، مـن ضـمنها   1948كما أثار قضايا مهمة تخص الفلسطينيين في األراضي المحتلة عـام     . المسجد األقصى 

  .فيذ خطة االنسحاباألخطار التي قد تواجه الفلسطينيين  في منطقتي الجليل والنقب، جراء تن
  5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ونروا توفر مساكن جديدة لالجئين هدمت قوات االحتالل منازلهم في رفح األ

 عائلة من مخيم رفح لالجئين، أقصى جنوب قطـاع          116 مساكن جديدة لنحو     109أونروا   سلمت وكالة  ،غزة
عبير عن التزامها توفير مأوى لالجئين الذين هدمت قوات         وحسب اونروا، فان هذه البيوت هي الت      . غزة أمس 

  .االحتالل االسرائيلي منازلهم ابان االنتفاضة الحالية
  5/7/2005الحياة 

  
  األونروا تنفذ خطة إصالح في العملية التربوية

بوية بتكلفـة   تبدأ وكالة األونروا العام المقبل تنفيذ خطة إصالح جذري في العملية التر           :عمان ،نادية سعد الدين  
وقال مدير عام دائرة التربية والتعليم في األونروا كبير شيخ إن الخطـة             . مليون دوالر  53مالية تقدر بحوالي    

تهدف إلى تحسين وتطوير العملية التعليمية وبناء أسس للتعليم النوعي وإدخـال التكنولوجيـا فـي المنـاهج                  
بعض الوظـائف التعليميـة وتخفـيض النـصاب         وأضاف شيخ لـالغـد ان الخطة تشمل استحداث        .التربوية

الدراسي للمعلمين والمعلمات وتطوير برامج التعليم المهني والتقني والتدريب لمواجهة التحـديات المـستقبلية              
وتخفيف اإلكتظاظ في المدارس حيث جرى تخفيض عدد الطالب في الغرف الصفية للسنوات الدراسية الثالث               

ء عدد من المدارس في الفترة المقبلة، وذلك في محاولة تدرجية للتغلب علـى              األولى مع الشروع ببرنامج بنا    
 ألـف   135 مدرسة تعمل بنظام الفتـرتين وتـضم         177من أصل    % 92إشكالية اإلكتظاظ الطالبي في نحو      

  .طالب وطالبة
  5/7/2005الغد االردنية 

  
   خالل ليلة واحدة عامٍل فلسطيني100تعتقل أكثر من شرطة االحتالل 

اعتقلت شرطة االحتالل الصهيوني، البارحة، أكثر من مائة عامل فلسطيني من سكان الضفة الغربية              :كاالتو
، للعمل فيهـا، دون أن تكـون        1948وقطاع غزة، تمكنوا من الوصول إلى أراضي فلسطين المحتلة منذ عام            

مى حرس الحدود نفذت، الليلة     وذكرت اإلذاعة العبرية أن قوات من ميليشيا ما يس        .بحوزتهم التصاريح الالزمة  
.  عمال فلسطينيين، ال يحِملون تصاريح عمل من ِقبل السلطات الصهيونية          106الماضية، حملة اعتقلت خاللها     

وكانـت  .ونقلت اإلذاعة عن مصادر الشرطة قولها إن الحملة تركزت في شفا عمرو والمناطق المحيطة بهـا               
من العمال الفلسطينيين، بحجة عدم حمـل التـصاريح، خـالل         شرطة االحتالل الصهيوني قد اعتقلت اآلالف       

  .الشهر األخير، حيث تقوم بالتحقيق معهم، ومواصلة اعتقال بعضهم، وطرد الباقين إلى أماكن سكناهم
  5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  الجندي الذي ظهر كأنه يحميني هو أول من ضربني : ضحية التنكيل في المواصي

 قال الفتى هالل المجايدة، الذي تعرض لعملية تنكيل بشعة          : وكاالت –حياة الجديدة    ال -قدس المحتلة    ال -غزة  
من قبل المستوطنين في منطقة المواصي، قرب مستوطنة نفيه ديقاليم، األسبوع الماضي، ان الجنـدي الـذي                 

 عليه، وحشره فـي تلـك       ظهر في وسائل االعالم كأنه يحميه من اعتداءات المستوطنين كان اول من اعتدى            
وقال المجايدة في تصريحات لالذاعة االسرائيلية انه خرج فـي ذلـك            .الزاوية ، حيث حاول المستوطنون قتله     

اليوم الى البحر للصيد، ومن هناك شاهد ما يحدث قرب المنزل الذي استولى عليه المستوطنون في المواصي،                 
ندي اياه واقتاده الى تلك الزاوية التي شوهد فيهـا أثنـاء            ولما توجه الى هناك الستطالع ما يحدث هاجمه الج        

وقال حشرني الجندي قرب الحائط وضربني بكعب البندقية واتـاح الوالد المـستوطنين رجمـي               . التنكيل به 
وفي تعقيبه ادعـى    . بالحجارة وضربي، وعندها رأيت ذلك المستوطن يقترب مني ويرشقني بحجر في رأسي           

  واعلنت مصادر في . وده وفروا الحماية للمجايدة ولم يشاركوا في عملية التنكيل بهالجيش االسرائيلي ان جن
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الشرطة االسرائيلية امس ان الشرطة اعتقلت شمشون سيترين وهو من المـستوطنين الـذين حـاولوا قتـل                  
تقلنا ثالثـة   واكد المفوض يورام ليفي قائد المنطقة الجنوبية في الشرطة الذاعة الجيش االسرائيلي اع            . المجايدة

  . واعتقل اول المشبوهين في القدس. مشبوهين ونعرف المشبوهين اآلخرين االثنين
   5/7/2005الحياة الجديدة 

    مفتي القدس يعارض مهرجان فلسطين الدولي 
الشيخ عكرمة صبري إلى جانب بلدية قلقيلية، في رفـضها إقامـة    وقف : نابلس ـ سامر خويرة والوكاالت 

الدولي على أرضها واصفاً القائمين على المهرجان بالهروب من الواقع المؤلم، ومؤكداً على             مهرجان فلسطين   
وقال صبري إن القائمين علـى هـذا        . أن المقاومة هي طريق الحرية واالستقالل، وفرق بينها وبين العدوان         

الحـتالل اإلسـرائيلي   المهرجان يريدون أن يهربوا من الواقع المؤلم الذي يحياه شعبنا المرابط تحت وطـأة ا          
البغيض، وما يترتب على ذلك من سقوط للشهداء وتدمير للبيوت ومصادرة األراضي وقلع األشجار وإقامـة                

وأوضح صبري في فتوى شرعية وزعت على أهـالي         .الجدار العنصري والمستوطنات التي هي غير شرعية      
لخلقية وتمزيق المجتمع من الـداخل وهـي        أن هذا المهرجان له نتائج سلبية تؤدي إلى ضرب القيم ا          : قلقيلية

وثمن موقف مجلس بلدية قلقيليـة الـرافض إلقامـة          . مظهر من مظاهر التخلف واإلفالس السياسي والثقافي      
المهرجان والنابع من تقديره للمسؤولية، وجرأته في قول الحق ومن واجباته حماية الممتلكات العامة كالملعب               

  . البلدي
  5/7/2005البيان  

  
   دار يلتهم مزارع الزيتون في اماتينلجا
، شرق مدينة قلقيلية، تبلغ نحو      حات واسعة من أراضي قرية إماتين     بدأ مساحون إسرائيليون عملية مسح مسا      

أربعة آالف دونم، جميعها مستغلة ومزروعة بأشجار الزيتون، تمهيداً لبناء مقطع جديد مـن جـدار الفـصل                  
 أنهم أبلغوا كافة الجهات المعنية باألمر، حتى يتـابعوا الموضـوع فـي              وأشار سكان القرية إلى   . العنصري

المحاكم، في محاولة لوقف عملية المسح، وبناء مقاطع للجدار العنصري، موضحين أن مساحة األراضي التي               
تم اإلعالن عن مصادرتها، قبل أربعة أشهر، تبلغ حوالي أربعة آالف دونم، جميعهـا مـستغلة ومزروعـة                  

وقال حسن غانم من سكان القرية إن عشرات العائالت ستفقد مصدر رزقها الوحيـد،        .لزيتون المثمرة بأشجار ا 
في حال بدأت سلطات االحتالل في بناء الجدار فوق أراضيها، كونها ستصبح معزولة خلف الجدار، وبالتالي                

  .ت في بداية الثمانيناتالوصول إليها سيكون أمراً مستحيالً، مشيراً إلى أن مساحات واسعة كانت قد صودر
  5/7/2005البيان   

  
   مصادرة أراض بحجة الفصل: الضفة

 دونمات من االراضي الفلسطينية في شمالي الضفة 207اعلن جيش االحتالل االسرائيلي امس انه سيصادر 
ة الفصل الغربية، وذلك بحجة اقامة مساكن للجنود الذين سيقومون بتفكيك المستوطنات القائمة خالل تنفيذ خط

واوضح المتحدث باسم ما يسمى االدارة المدنية التابعة لالحتالل، آدم افيدان، ان بعضا من تلك . في آب المقبل
وقال افيدان ان المصادرة، التي وصفها بأنها ايجار، هي . االراضي يعود ملكيته الى مزارعين فلسطينيين

 4حتفظ باالراضي اكثر مما يلزم، طارحا فترة من موقتة ومرتبطة باالنسحاب، مشيرا الى ان االحتالل لن ي
غير ان . وتابع افيدان ان اصحاب االراضي رفضوا قبول مبلغ من المال في مقابل االيجار.  اسابيع6الى 

معتصم غزال، الذي يملك حقوال من القمح بين مدينتي نابلس وجنين في الضفة، اوضح انه لن يقبل المال 
اضاف ان االحتالل جاءه . اومة االمر، وذلك خشية ان يحتل الجيش اراضيه نهائيااالسرائيلي النه يعتزم مق

بورقة ال اسم عسكريا عليها او ختم، كتب عليها نص باليد وليس مطبوعا يشير الى اعتزام الجيش مصادرة 
. ي الورقةوتابع ان االحتالل ابلغه شفهيا ان المصادرة لن تتعدى الشهرين، لكن االمر غير مذكور ف. اراضيه

  .ا ف ب، ا ب، رويترز
  5/7/2005السفير 

  
  راضي الفلسطينيةقوات االحتالل تواصل اعتداءاتها في األ

عمان ـ بترا ـ قصفت قوات االحتالل االسرائيلي امس بنيـران أسـلحتها الرشاشـة منـازل المـواطنين        
كرت وكالة االنباء الفلسطينية وذ.الفلسطينيين في منطقة المخيم الغربي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة       

وفا أن قوات االحتالل المتمركزة في محيط مستعمرة نفيه ديكاليم المقامة على أراضي الفلـسطينيين غـرب                 
  وفي ذات .المدينة فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المنازل مما أدى الى الحاق أضرار مادية جسيمة فيها

يلي مخيم العزة شمال بيت لحم في الضفة الغربية وحاصرته من كافـة             السياق اقتحمت قوات االحتالل االسرائ    
جهاته ومداخله الرئيسة وانتشرت في أحياء وشوارع المخيم وداهمت العديد من المنازل وعبثت بمحتوياتهـا                

  .وخلفت وراءها دمارا كبيرا في منازل عدد من المواطنين الفلسطينيين
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   5/7/2005الرأي االردنية 
  
 

  يلية تستنكر الحملة اإلعالمية الشرسة الموجهة ضدها بلدية قلق
ي وكافـة المؤسـسات ووسـائل        قلقيلية يوم أمس بياناً وزعه على األهال       ةأصدر مجلس بلدي  :  خاص –قلقيلية  
تناقلت وسائل اإلعالم وجرت إشاعات في اآلونة األخيرة حول إقامـة مهرجـان فلـسطين               : جاء فيه ،اإلعالم

 قلقيلية ورافق هذه الحملة ضجة إعالمية موجهة ضد المجلس البلدي في مدينة قلقيلية              الدولي على ملعب بلدية   
بعد دراسة عميقـة تبـين أن المهرجـان         و.وتضمنت الحملة التحريض والتشويه وإلصاق التهم غير المبررة       

 مـن   المذكور يتضمن حفالت غنائية شعبية ورقصات فلكلورية فلسطينية وغير فلسطينية واختالط، والكثيـر            
األمور المخالفة ألحكام شرعنا الحنيف والمخالفة ألعراف بلدنا الطيب، لذا قامت البلديـة بـالرد علـى إدارة                  
المهرجان بأن هذا ال يمكن إقامته على ملعب البلدية ألن فيه الكثير من األضـرار للبنيـة التحتيـة للملعـب                     

رجان كتاباً آخر للسماح لهم إلجـراء       وأرسلت إدارة المه  . وخصوصاً العشب األخضر وكذلك أضرار أخرى     
االحتفال في مدينة قلقيلية التي تعتبر من أكثر المدن التزاماً بالقيم الدينية واألخالقية واآلداب العامة، وحيث إن                 
الغالبية العظمى من أهالي المدينة يرفضون جملةً وتفصيالً مثل هذه الفعاليات وكأن هذه المدينة هي المقصودة                

ألعمال، لذلك بادرنا كمجلٍس ممثٍل ألهالي مدينة قلقيلية والتي دائماً تدعو إلى الفضيلة وتنبـذ كـل                 بمثل هذه ا  
  .رذيلٍة إلى رفض إقامة مثل هذا المهرجان في ملعب البلدية مرة أخرى

  5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  فّوقاتالحركة الطالبية اإلسالمية في جبع تنظّم حفل تكريٍم للطالبات المت
نظّمت الحركة اإلسالمية في بلدة جبع حفالً تكريمياً للطالبات المتفوقات، حيث تم تكريم أكثـر               : خاص –جنين  
وابتُِدئ الحفل الذي عِقد في ساحة مدرسة بنات جبع الثانوية بآياٍت عطرة من القرآن الكـريم،                . طالبة 150من  

الطلبة على هذه الجهود المباركة التي تقدمها للطالب، فيمـا  ثم وفي كلمٍة لمديرة المدرسة شكرت فيها الحركة    
قالت إحدى األخوات المشِرفات على الحفل في كلمتها إن الهجمة اآلن على هذا الجيل الذي نسعى وبكّل مـا                   

. ةأوتينا من قوٍة لحمايته، وأن العلم هو السبيل لنهضة األمة، وأضافت أن هذه النشاطات ستستمر لخدمة الطلب                
وفي نهاية الحفل تم توزيع لجوائز التقديريـة        .وفي نهاية كلمتها شكرت الهيئة التدريسية على جهودهم الكبيرة        

  .على الطالبات المتفوقات وعلى الهيئة التدريسية، وتخلّل الحفل العديد من فقرات النشيد والقصائد
  5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   المعركة اإلعالمية الصهيونية لخطة االنسحاب بدأت وعلينا مواجهتها:كتلة الصحافي الفلسطيني

أكدت كتلة الصحافي الفلسطيني أن المفصل األكثر خطـورة فـي سـياق خطـة االنـسحاب                 : خاص –غزة  
الصهيونية يتمحور حول تسويق المستوطنين دولياً على أساس كونهم أصحاب األرض الذين يـدفعون ثمـن                

، فيما يبدو الفلـسطينيون أصـحاب األرض        !!المؤلمة التي تقدمها إسرائيل للفلسطينيين    التضحيات والتنازالت   
الحقيقيين وكأنهم مكمن األزمة وسبب البالء الذي يحيق بآالف األسر المنكوبة من المستوطنين األبرياء، مـا                

 اليهـود فـي أرض      يخدم بشكٍل صارٍخ الدعاية الصهيونية وتفسيرها وروايتها لألحداث وما تروجه من أحقية           
وأشارت الكتلة في بياٍن لها تحت عنوان المعركة اإلعالمية اإلسرائيلية لخطة الفصل بـدأت وعلينـا                .فلسطين
، إلى أن تصوير مشهد االنسحاب من قطاع غزة في سياٍق مغايٍر للواقع الحقيقي يطمس حق شعبنا                 !!مواجهتها

درامية ذات أبعاٍد عاطفية مضللة بين جيش االحـتالل         الفلسطيني ويختزل القضية برمتها في جوالٍت ومشاهد        
والمستوطنين يشكل تحدياً بالغ الخطورة، مضيفةً أنه يستوجب على كل الزمالء الصحافيين وأصـحاب القلـم                
والكلمة والرأي والموقف وقفة جادة يشمرون بها عن ساعد الجد واالجتهاد ويشحذون آفاق هممهم وعـزائمهم                

التحدي، ورد األمور إلى نصابها الصحيح كونها قضية شعٍب يرزح تحت نير االحتالل             إلبطال ومواجهة هذا    
  .ويعاني األمرين جراء إرهابه الوحشي ويناضل بقوة في سبيل التحرر وإنجاز االستقالل الوطني

  5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  أطباء لحقوق اإلنسان تطالب بإدخال األطفال المرضى من غزة 
طالبت منظمة أطباء لحقوق اإلنسان سلطات األمن اإلسرائيلية، عدم وضع عراقيل أمنية أمـام              :اسر العقبي  ي

األطفال الفلسطينيين بذرائع أمنية، ورفض السماح ألمهاتهم الدخول معهم إلى إسرائيل لتلقي العالج من مرض               
 حزيـران   20 الفلسطينيات، فـي     وكانت إسرائيل بدأت بالتشديد في منح تصاريح دخول لألمهات        . السرطان

، من سكان مخيم جباليـا لالجئـين         عاما 20وفاء سمير إبراهيم البس     الماضي، بعد اعتقال الشابة الفلسطينية      
وادعـت  . الفلسطينيين، التي كانت في طريقها للعالج في مستشفى سوروكا في بئر السبع جنـوب إسـرائيل               

أيـرز،  (قالها وهي تحمل متفجرات معها في معبر بيت حانون          سلطات األمن اإلسرائيلي في حينه، إنه تم اعت       
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وقد استنكرت منظمة أطباء لحقوق اإلنسان هذا الحادث في اليوم نفسه، ولكنه عبرت عـن               .شمال قطاع غزة  
خشيتها من إمكانية تحويل هذا الحادث إلى شماعة أمنية، تقـوم إسـرائيل مـن خاللهـا بعقـاب المرضـى        

  .ن العالج الطبي في مستشفياتها بصورة جماعيةالفلسطينيين الذين يتلقو
  4/7/2005 48عرب 

  
  استطالع واقع الحال: الشباب الفلسطيني في سوريا

في سياق توجهها إلنتاج سياسة وطنية خاصة بالشباب الفلسطيني الالجىء في : دمشق- جابر. م. كتب أحمد
وكخطوة أولى ارتأت . ي هذا المسعىسوريا، قامت منظمة الشبيبة الفلسطينية بإعداد مشروع متكامل ف

المنظمة، القيام ببحث استطالعي لقراءة واقع هؤالء الشباب ضمن عدد من المتغيرات والعناصر، وفي هذا 
السبيل نفذ هذا االستطالع الذي صممه وحلل نتائجه كاتب المقال، وقام بتنفيذه ميدانياً متطوعون من 

االً اقتضى من المبحوثين اختيار جوانب من عدة عبارات  سؤ32وقد احتوى االستطالع على .المنظمة
اختيارية وتوزعت على عدة محاور تشمل تعريف الذات، والهوية الوطنية، واألفكار السياسية،  والموقف 

وقد تم تطبيق البحث على عينة .الجندري، واالهتمامات العامة، والموقف من وكالة الغوث، والقوى السياسية
 ـ 16 أنثى، وتحددت الشريحة العمرية ما بين 161 ذكراً، و239مبحوث توزعوا ما بين  400عشوائية من 

رداً .وفيما يلي بعض من النتائج األساسية لهذا البحث.من الثقة % 95عند  % 5 عاماً، بمستوى داللة 29
 16 وبأنهم فلسطينيون سوريون، % 17.3بأنهم فلسطينيون، و  % 49.8على سؤال كيف تعرف نفسك أجاب 

وحول .اختاروا إجابة غير ذلك % 0.3بأنهم مسلمون، و % 9.8بأنهم عرب، و % 6.8بأنهم الجئون، و % 
يحملون السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تدهور أوضاع  % 21التوجهات واآلراء السياسية تبين أن 

ن السلطة والمعارضة أ % 63.66يحملون هذه المسؤولية للمعارضة، بينما رأى  % 5.88الفلسطينيين، و 
صنفوا أنفسهم  % 32.52تأييداً سياسياً للسلطة وتوجهاتها مقابل  % 23.87وأبدى .تتحمالن المسؤولية معاً

أن  % 21.45واعتبر .لم يبدو رأياً % 15.57مؤيدين للتيار اإلسالمي، و  % 28.2كمؤيدين لتيار اليسار، و 
ردوا ذلك للبرنامج  % 8.3نخراط الشباب في األحزاب مقابل السياسة والموقف السياسي هما الدافع األكبر ال

كان ذلك جانب من النتائج العامة .بسبب العامل المادي % 19.37كالهما معاً، و  % 48,78االجتماعي، و 
  .لهذا البحث والمؤمل أن تصدر الدراسة كاملة في كراس خاص حالما ينتهي التحليل الكلي لنتائجها

  5/7/2005الم العربي امين مركز االنترنت لإلع
  

  الفلسطينيات يعشن ظروفاً صعبة سيرات األ: ابو زايدة
 فـي تـصريحات     ، وزير شؤون األسرى و المحررين في السلطة الفلـسطينية         ،قال أبو زايدة  :  الدستو –غزة  

أينا  ألول مرة منذ فترة طويلة من دخول أقسام األسيرات في سجن هشارون، ور              االول تمكنا باألمس : صحفية
كل األسيرات، موضحا أن من بين األسيرات في السجن المذكور فتيات لم يبلغن الثامنة عشرة من أعمارهن،                 

رأينا الطفل نور الذي سيحرم من رؤية أمـه إذا لـم يطلـق              وأضاف  . الت تتجاوز األربع أفراد   وأمهات لعائ 
 يستطيع أن يبقى في حـضانة أمـه        شهور وفق القانون اإلسرائيلي الذي ينص على أن الطفل           3سراحها بعد   

هناك معاناة كبيرة لدى األسيرات في كـل الـسجون، و لكـن معانـاة               وتابع   .داخل السجن لعمر سنتين فقط    
األسيرات في سجن هشارون أكبر ال سيما أنهن موجودات في أقسام قديمة من أيام االنتداب البريطاني، حيث                 

لطات السجون على الشبابيك ويحجب عنهن الضوء و الهواء،         أنهن يشتكين من الحديد العازل الذي وضعته س       
وذكر الوزير الفلسطيني أنه التقي بمدير مـصلحة الـسجون           .رغم أن هذا ال يؤثر على األمن إذا تمت إزالته         

  .السيئةأوضاع األسرى رى والمعتقلين، وتناقش معه حول اإلسرائيلي المسؤول عن ظروف حياة األس
 5/7/2005 الدستور 

  
  جباره على االعترافسير شواورة إلققون في معتقل المسكوبية يحضرون والدي األمح

 أفاد األسير خالد عيسى شواورة، الذي يقبع في مركـز تحقيـق             - اسامة العيسة    - الحياة الجديدة    -بيت لحم 
ة التحقيق  المسكوبية بالقدس لمحامي نادي األسير مأمون الحشيم أن المحققين احضروا والدته ووالده إلى غرف             

في سجن المسكوبية حيث شاهدهم األسير من نافذة صغيرة دون السماح له بالتحدث معهم وذلـك مـن أجـل             
 من منزله في بيت لحـم،       2005-6- 5وقال شواورة الذي اعتقل يوم       .الضغط عليه وإجباره على االعتراف    

األيدي ومشبوح على كرسـي رغـم       أنه خالل التحقيق معه حرم من النوم لمدة سبعة أيام متواصلة وهو مقيد              
وقال نادي األسير أن عددا من األسرى المرضى في زنازين سجن المـسكوبية              .معاناته من التهاب في الكلى    

 30األسير وسام علي محمـد راضـي        : تستغل أمراضهم للضغط عليهم وإجبارهم على االعتراف ومن بينهم        
 عاما من نـابلس     26، األسير صالح أحمد أبو السعود       عاما من رام اهللا ويعاني من تسارع في نبضات القلب         

 عاما، من بيت لحم ويعاني من ظهور        25 ويعاني من التهابات في األسنان، األسير عباس عبد الرحيم بريجية         
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من بيت لحم ويعاني من مشاكل صحية فـي           عاما 20 فطريات على جسمه واألسير عمر موسى عالء الدين       
ثمان العزة من بيت لحم اإلضراب عن الطعام ليوم واحد في سـجن المـسكوبية           وأعلن األسير مهند ع    .معدته

ويحتجز العزة في هذا المعتقل     . احتجاجاً على عدم نقله من السجن بعد أن انتهت كافة اإلجراءات القانونية معه            
 نـشر يـوم     وكانت هيئة المحاماة العامة في الكيان الصهيوني أعلنت في تقرير         .  يوما داخل الزنازين   60منذ  
  . أن معتقل المسكوبية هو األكثر انتهاكا لحقوق اإلنسان ووصفته بالمسلخ23-6-2005

   5/7/2005الحياة الجديدة 
  

  ! سرائيل بسبب خالف حول تكاليف نقلهما الى الحدودإردنيان يحتجزان في أسيران أ
ان خالفا بين الجيش ومصلحة      االسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثالثاء،        حيفة هآرتس  قالت ص  :48عرب

السجون في إسرائيل حول من يتحمل تكاليف نقل أسيرين أردنيين من السجن الى الحـدود األردنيـة، يمنـع                   
اطالق سراح األسير يسري عياد واألسير ربيع محمد أحمد رغم مضي فتـرة طويلـة علـى انتهـاء مـدد                     

مر لألردن، ولم تعلم بـه الـسفارة األردنيـة اال           وأضافت الصحيفة ان اسرائيل لم تبلغ هذا األ        !محكومياتهما
وقالت الصحيفة ان االسير يسري عياد أنهى محكوميته قبل نصف سنة،           . الشهر الماضي، بطريقة غير رسمية    

وكانت اسرائيل قد اعتقلتهما بتهم أمنيـة فـي العـام    . فيما انهى ربيع أحمد محمد محكوميته قبل سنة ونصف       
وحملـت   .لسجن لمدة سنة ونصف، وعلى محمد بالسجن االداري لمدة شـهرين          ، وحكمت على عياد با    2003

السفارة االردنية المسؤولية عن االخفاق في هذه القضية للحكومة االسرائيلية واكد متحـدث بلـسان الـسفارة                 
لفـات  وقال ان السفارة األردنية تعالج فقط م      . للصحيفة عدم تلقي االردنيين اي بالغ اسرائيلي بشأن المعتقلين        

االسرى الذين يحملون الجنسية االردنية بشكل كامل وليسوا مجرد مواطنين في األردن، وان الفحص المتعلق               
من جانبه رفض الجيش االسرائيلي االدالء بأي تفاصيل حول القضية، وقال            .بعياد ومحمد أثبت انهما اردنيان    

اما مصلحة السجون فتحمـل     . م القريبة متحدث عسكري، امس، ان الموضوع قيد الفحص وسيعالج خالل األيا         
  .  المسؤولية للجيش وتقول ان المفروض قيام الجيش بنقل عياد ومحمد من السجن الى الحدود االردنية

  5/7/2005 48عرب 
  

  عائلة أسير تناشد المؤسسات االنسانية السماح البنها المصاب بعيار ناري في الكتف بالعالج 
من كفر عبوش جنوب طولكرم، مؤسـسات حقـوق         السير مهدي قاسم كميل      ناشدت عائلة ا   - وفا -لكرم  طو

عاماً والمصاب بعيـار نـاري فـي        18االنسان الدولية، التدخل من أجل عالج ابنها األسير والبالغ من العمر            
جاء ذلك، في الشكوى التي سلمتها والدة األسير         . عالجه اله، حيث ترفض ادارة سجن هداريم     الكتف وقت اعتق  

ر المجلس التشريعي في طولكرم، أوضحت خاللها أن قوات االحتالل أطلقت النار على األسير أثنـاء                الى مق 
اعتقاله واصابته اصابة خطيرة في الكتف، اضافة إلى االعتداء عليه بالضرب المبرح، وخصوصاً فى جهازه               

س التـشريعي، الـذي     حسن خريشة نائب رئيس المجل    . وأوضح د  .التناسلي، ويحتاج للعالج الفوري اثر ذلك     
تسلم الرسالة، أن المجلس تلقى الكثير من الشكاوى ضد انتهاكات جنود االحتالل واعتداءاتهم علـى األسـرى       
وقت اعتقالهم، وتعذيبهم داخل السجن، دون تقديم العالج لهم، مناشدا الصليب االحمر الـدولي والمؤسـسات                

   .سجون االحتالل، وإعطائهم حقهم في العالجالحقوقية الدولية، التدخل من أجل حماية أسرانا في 
   5/7/2005الحياة الجديدة 

  
  السلطات الصهيونية تصدر حكماً بالسجن مدة عام على فتى من بيت لحم

أصدرت السلطات الصهيونية يوم أمس حكماً بالسجن مدة عام على فتى فلسطيني؛ وأفادت : بيت لحم ـ خاص 
 الصهيوني أصدرت يوم أمس حكماً بالسجن الفعلي مدة         ي سجن عوفر  ن المحكمة العسكرية ف   مصادر حقوقية أ  

وأشارت المصادر إلى أن الفتى الهريمي معتقل منـذ          . عاماً 18محمد عبد اهللا الهريمي     عام على الفتى رامي     
  .عدة شهور، وهو من أبناء مدينة بيت لحم

  5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   على نائب رئيس بلدية جناتة السجن اإلداري لمدة ستة أشهر
 نائب رئيس بلدية جناتة جنوب بيت لحـم ، أن            عاماً 43األسير إبراهيم عساكرة    وأفاد شقيق   :  وفا –بيت لحم   

محاميه أبلغهم امس، أن قوات االحتالل أبلغت المعتقل عساكرة في سجن عتصيون، بأنه تم فـرض الـسجن                  
 أثناء مراجعتـه    2005-6-26 االحتالل اعتقلت العساكرة في      يذكر، أن قوات   .اإلداري عليه لمدة ستة أشهر    

للمخابرات اإلسرائيلية في عتصيون، بعد تسليمه بالغاً بالحضور، عقب مداهمة منزله واعتقال شقيقه كمـال               
  . عاما22ً

   5/7/2005الحياة الجديدة 
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  اكوتحقوقية تناشد رئيس الوزراء في السلطة بتبني عالج األسير المريض مراد أبو س

وجه نادي األسير الفلسطيني نداء عاجالً إلى رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية أحمـد  : بيت لحم ـ خاص 
قريع، وكافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية المحلية والدولية للعمل على تبني عالج األسير الفلسطيني مـراد               

لة، بعد أن قررت السلطات الصهيونية بناء       أحمد أبو ساكوت المصاب بسرطان الرئة والمعتقل في سجن الرم         
 .على طلب نادي األسير اإلفراج عنه في حالة تبني أية جهة رسمية عالجه وإجراء عمليـة زرع رئـة لـه                    

وقررت السلطات الصهيونية اإلفراج عن األسير أبو ساكوت بعد أن تدهور وضعه الصحي وبـات يوصـف                 
سير الفلسطيني وجمعية أطباء حقوق اإلنسان قاما بحملة لإلفراج         وكان نادي األ   .بأنه خطير للغاية وحرج جداً    

عن أبو ساكوت بعد تردي وضعه الصحي، وتم تقديم طلب إلى لجنة االفراجات الـصهيونية عبـر محاميـة                   
-6-23النادي حنان الخطيب لإلفراج عنه ألسباب صحية وإنسانية، وفي خطوة نادرة قررت اللجنة بتـاريخ                

  . اإلفراج عن أبو ساكوت بشرط تبني جهة رسمية عالجه وإجراء عملية جراحية له الموافقة على2005
  5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 لى عملية ابتزاز سياسيإسرى سرائيل تسعى لتحويل قضية األإ:  ملوحسيراأل
طات االحتالل اإلسرائيلي السيد عبدالرحيم      اعتقلت سل   2002  في عام  :محمد مصطفى : جرى الحوار فى غزة     ا

  ,  وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية        , ملوح نائب األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين       
 وعامين مع وقف التنفيذ بعد أن أدانتـه          ,  سنوات مع الشغل والنفاذ     7 وفي نوفمبر الماضي حكمت عليه بالسجن     

يم غير مشروع هو الجبهة الشعبية علما بأن عبدالرحيم ملوح عاد إلي األراضي الفلسطينية بموجب               بقيادة تنظ 
 عـن معانـاة األسـري     لألهـرام     من معتقل عوفر تحدث عبدالرحيم ملوح عبر هاتفه النقال    . إتفاقيات أوسلو 

إن جميـع األسـري     يثـه،   بعضا من حد   وفيما يلي    . ورؤيته للتهدئة وكيف يمكن تفعيل دور منظمة التحرير       
الفلسطينيين رهائن لدي االحتالل اإلسرائيلي الذي يسعي إلي تحويل قضيتهم السياسية إلـي قـضية ابتـزاز                 

 اليمكن أن نقبل المساومة علي القضايا الوطنية األخري مقابل اإلفراج عن             . سياسي وهذا ما يرفضه األسري    
سري الفلسطينيين كسجناء أمنيين وهذه مسألة خطيرة فبـرغم          لألسف الشديد إسرائيل تتعامل مع األ       . األسري

اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرغم المفاوضات واالتفاقيات السابقة بين الطرفين والقـوانين             
 فإن إسرائيل التعترف حتي هذه اللحظة بأن األسير الفلسطيني مناضل من أجل الحريـة لـه حقـوق        , الدولية
 إسرائيل تفرض علـي األسـري        . اقية جنيف الرابعة لألسري السياسيين والمناضلين من أجل الحرية        أقرتهااتف

هناك األحكام القمعية كمـا هـو       و  .  قوانينها العسكرية باإلضافة لألحكام الظالمة وعمليات القمع ضد األسري        
  . يلية لإلفـراج عـن األسـري      أعتقد أنه من الضروري رفض المعايير اإلسرائ      "  واضاف" , الحال بالنسبة لي  

لألسف إسرائيل استطاعت في االتفاقيات التي تمت بشأن األسري أن تبقي في يدها معايير وشروط اإلفـراج                 
أود أن أقول أن األسري بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والجهوية والسياسية يعيشون حالة               و  . عن األسري 

 وعن خطة االنفصال     ." ذا في حد ذاته رسالة مهمة للشعب الفلسطيني        ومتضامنون معا وه    , واحدة وظرفا واحدا  
 يجب أن ننظر إليها علي أنها خطة من جانب واحد وبقرار من إسرائيل وأنها جاءت في ظـل ضـغط                       :قال

 هذه الخطة تحقق مصلحة إسرائيل فـي الـتخلص مـن الهـاجس               . وعمل نضالي فلسطيني دام أربع سنوات     
يني شارون يعتقد أنه باإلنسحاب من غزة وبعض أجزاء من الضفة يمكن إلسـرائيل أن               الديموجرافي الفلسط 

القضية الفلسطينية والنضال الفلسطيني فرض نفسه علـي        لكن  . تحتفظ بإحتاللها لباقي أراضي الضفة الغربية     
القـائم اآلن    أعتقد أن بوش معني بذلك ولكن الخالف          . الساحة الدولية شارون نفسه تحدث عن دولة فلسطينية       
اإلدارة األمريكيـة تـدرك أنـه دون حـل القـضية      و  , هو علي مضمون الدولة الفلسطينية حدودها وسيادتها   

إن الحوار الوطني   : اما رايه بالحوار الفلسطيني فكان    . اريعها في المنطقة ستواجه صعوبات    الفلسطينية فإن مش  
فاق علي التهدئة واإلصالح الداخلي يؤكد أن الفصائل         وما أسفر عنه من االت      الفلسطيني الذي عقد في القاهرة      

أعتقد أن مشاركة حركة حمـاس والجهـاد         و  . الفلسطينية تدرك حقائق المرحلة ومتطلباتها الداخلية والخارجية      
 وإعادة تشكيل مجلسها الوطني وإعادة انتخاب مؤسسات المنظمة سيعيد لمنظمة            , اإلسالمي في منظمة التحرير   

هذا األمر يحتاج إلي نقاش في األوساط الفلسطينية وليس من حق           ف   الميثاق  اما تغيير   . ها الفاعل التحرير دور 
أعتقد أن هنـاك حاجـة اليـوم         لكني   طرف بمفرده أن يملي علي الفلسطينيين بنود ميثاق المنظمة ومضمونه         

فلسطينيين وفي إطارها يمكـن      منظمة التحرير هي البيت الشرعي لجميع ال        .  لتغيير بعض بنود ميثاق المنظمة    
شارون يريد االنسحاب من غزة من جانـب        :  وعن التهدئة قال    . مناقشة أي قضية بما في ذلك ميثاق المنظمة       

 خاصة أن الوضع مرشح لـصدام بينـه وبـين المـستعمرين              ,  ومن ثم يحتاج للتهدئة مع الفلسطينيين       , واحد
نحن مقبلون علي إعـادة بنـاء النظـام الـسياسي الفلـسطيني              علي الصعيد الفلسطيني      . والمتطرفين اليهود 

 وكذلك نحن تعرضنا لتدمير كبير في البني التحتية لالقتصاد الفلسطيني جراء             , واالنتخابات البلدية والتشريعية  
هو وعن المستقبل ف   . العدوان اإلسرائيلي ومن ثم تالقت المصلحة الفلسطينية اإلسرائيلية حول التهدئة هذا العام           

ل سياسي   إنه في ظل حكومة شارون واإلدارة األمريكية الحالية من الصعب تصور أننا مقبلون علي ح               :يرى
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 قد يشهد العام الحالي حلوال مؤقتة مثل االنسحاب مـن بعـض المـدن                . اإلسرائيلي جاد للصراع الفلسطيني  
  . الفلسطينية

   5/7/2005االهرام 
  

   الحدود اللبنانيةسرائيلية بدون طيار قرب إتحطم طائرة 
تحطمت طائرة اسرائيلية بدون طيار، صباح اليوم الثالثاء، بالقرب من القرية التعاونية مجال، قرب الحدود 

وحسب االذاعة االسرائيلية سقطت الطائرة جراء خلل تقني، ولم يسفر تحطمهاعن وقوع . البنانية االسرائيلية
  .  اصابات او أضرار

5/7/2005 48عرب   
 

  القرآن يحمل العديد من الكلمات غير الودودة  : حاخام
أبرز ما كان الفتا في مؤتمر حوار األديان الذي استضافته الدوحة أواخر األسبوع الفائت، حادثة غير مسبوقة 

مثلت في قيام في قطر شهدتها الجلسة الختامية للمؤتمر ولم تسجل وقائعها معظم وسائل اإلعالم، هذه الحادثة ت
بعض اليهود الذين شاركوا في أعمال المؤتمر ألول مرة بالتطاول على القرآن الكريم بشكل واضح وصريح، 

كان الحاخام مارك كوهين .ما أثار حفيظة واستياء العديد من المشاركين المسلمين الذين استنكروا ذلك بشدة 
 عدد من المشاركين في الجلسة الختامية للمؤتمر، أستاذ دراسات الشرق األدنى في جامعة برينستون من ضمن

وعندما أعطيت الكلمة له، وصف كوهين كلمات القرآن الكريم بأنها غير ودودة، وقال القرآن يحمل العديد من 
  .الكلمات غير الودودة

5/7/2005 الدستور   
  

  ي إسرائيل تقود حربا ديمغرافية لزيادة العقم في المجتمع الفلسطين: دراسة طبية
إن نسبة إصابة : كشفت دراسات أعدها طبيب فلسطيني تفشي االصابة بأمراض العقم بين الفلسطينيين وقال

اإلناث بهذه األمراض أكثر من الذكورمشيرا الى ان العدو االسرائيلي يعمل في الخفاء للقضاء على الزيادة 
 باألمراض الخطيرة وتؤكد الدراسات السكانية للفلسطينيين وفقا لمخطط سري للقضاء على الشعب الفلسطيني

وهنالك سيدات أجهضت الواحدة منهن أكثر من خمس مرات دون ظهور , وجود عائالت بأكملها مصابة بالعقم
وكان الطبيب الفلسطيني محمود سعادة من قرية الظاهرية جنوب الضفة الغربية المختص . أسباب واضحة

ن خالل دراسات وأبحاث أجراها طيلة السنوات الماضية بمعالجة األمراض المزمنة والخطيرة قد أكد م
وتناول خاللها آثار اإلشعاعات النووية الصادرة عن مفاعل ديمونا في جنوب فلسطين ارتفاع حجم األضرار 
التي لحقت بالبشر في الجنوبكما كشف طبيب فلسطيني مختص بعالج العقم ويدير مركزا طبيا للعالج في 

خاصة في , ضفة الغربية ارتفاع نسبة العقم بين الرجال والنساء في الضفة الغربيةمدينة بيت لحم جنوب ال
إن نسبة : وقال الدكتور سمير عصفور. أوساط المعتقلين الفلسطينيين الذين يفرج عنهم من السجون اإلسرائيلية

 هذا االرتفاع مشيرا إلى أن,  بالمائة في جنوب الضفة الغربية30العقم ازدادت في السنوات األخيرة بـ 
ويشمل عددا كبيرا من , يتركز بشكل كبير في محافظة الخليل ومدينة بيت ساحور والريف الشرقي لبيت لحم

وأرجع عصفور السبب في هذا . المعتقلين الفلسطينيين الذين قضوا سنوات في سجون االحتالل اإلسرائيلي
خرى مع الفلسطيني إلى جانب اشكال الحرب األاالرتفاع الخطير إلى وجود حرب خفية لزيادة العقم في المجت

   .التي يتعرض لها الفلسطينيون
4/7/2005الشعب المصرية   

 
  قلق إسرائيلي من اضفاء أوروبا شرعية على حماس 

أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي سيلفان شالوم اثر لقاء مع نظيره الروماني رضوان اونغوريانو في القدس 
ل حكومة أوروبية أو منظمة تقيم اتصاالت على مستوى متدن مع حماس أنها تجري المحتلة يجب أن تعلم ك

  ب.ف.أ. حواراً وتضفي شرعية على منظمة تسعى إلى تدمير إسرائيل
5/7/2005البيان     

  
  سرائيليين متهمين بنقل رصاص إلى فلسطينيين إاعتقال 

توطن اعتقلوا بعد اتهامهم بنقل آالف أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أمس ان ثالثة إسرائيليين بينهم مس
ويعيش اثنان من المعتقلين في عسقالن  . الرصاصات من الضفة الغربية الى غزة الى أشخاص فلسطينيين

 وقد أحيلوا الى محكمة في القدس مددت توطنة االي سيناي شمال قطاع غزةبينما يعيش الثالث في مس
آالف رصاصة من عيار تسعة مليمتر في صناديق من وعثرت الشرطة مع الثالثة على خمسة .توقيفهم
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وقال . المفترض ان تحتوي على هواتف محمولة ولعب أطفال حسب ما قال ضابط في الشرطة اإلسرائيلية
   ا ف ب. علم لهم بمحتوى الصناديقالثالثة ان ال 

5/7/2005البيان    
 

  
 زانية المكرسة لحراسة شارونلجنة المالية تصادق على زيادة المي وكتساف يخشى اغتيال شارون

 أعرب أمس عن مخاوفه من قيام متطرفين موشي كتساف الرئيس اإلسرائيلي  أن 5/7/2005البيان نشرت 
وصرح لإلذاعة اإلسرائيلية العامة قد يخرج أحمق .  معارضين لخطة االنسحاب بمحاولة اغتيال شارون

وأوضح .اخامات يقولون  ان الدولة على وشك ان تدمرعلي ان انقذ دولة إسرائيل من الدمار، الن الح: ويقول
قد يخرج ذلك الشخص باستنتاج غير صحيح بأن شخصاً يجب ان يقوم بمهاجمة او اغتيال رئيس الوزراء 

  التوالوكا.لكي نمنع دولة إسرائيل من التدمير
 الشاباك ، على طلب جهازامس،صادقت  لجنة المالية البرلمانية أن 5/7/2005 48 موقع عربوأضاف

 مليون 1.7وقررت اللجنة اضافة . االسرائيلي زيادة ميزانيته المكرسة لحماية رئيس الوزراء اريئيل شارون
وادعى الشاباك انه يحتاج الى هذا المبلغ لزيادة عدد الحواجز .شيكل لتعزيز الحماية المفروضة على شارون

  . روناالمنية التي يقيمها الشاباك في األماكن التي يزورها شا
 

 إسرائيل تعلن والسلطة تنفي وجود مزارع شبعا فلسطينية 
أبلغ الجنرال آيالند لجنة الخارجية واألمن في الكنيست أن دحالن أثار معه مطلب الفلسطينيين بتعديل حدود 

 1949وأشار إلى أن الفلسطينيين يطالبون بأن تكون حدود القطاع هي حدود الهدنة في العام . القطاع الشمالية
وهذا يعني أن على إسرائيل التخلي عن مستعمرة نتيف هعسرا . التي تقع كيلومترين شمالي الخط الحالي

وأبلغ آيالند اللجنة أن خط الحدود بعد انسحاب القوات اإلسرائيلية من غزة لم . الواقعة داخل الخط األخضر
 حدود سوى حدود أوسلو في العام يتحدد بعد، مشيرا إلى أن إسرائيل أوضحت للفلسطينيين أنه ليست هناك

ولكن دحالن نفى، في حديث مع موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني، تصريحات آيالند وقال إن . 1994
وإن المبدأ الموجه للمفاوض الفلسطيني هو استعادة . الفلسطينيين غير معنيين سوى بما تم االتفاق عليه

 الساسة اإلسرائيليين إلى أن الفلسطينيين يتطلعون عبر هذا وأشار عدد من. 1967األراضي المحتلة في العام 
ولذلك طالب سكان مستعمرة نتيف هعسرا بعدم تنفيذ خطة . المطلب، إلى خلق نوع من مزارع شبعا فلسطينية

  .الفصل من دون تسوية هذه المسألة
5/7/2005السفير   

  
  تعويضات تدرس مشروع قانون لحرمان الفلسطينيين من المطالبة بسرائيلإ

الدولة عويضات المدنية  مسؤولية التفي اسرائيل، مناقشة مشروع قانون تواصل لجنة القانون والدستور البرلمانية 
 ُأصيبوا برصاص جيش االحتالل إبان 1967الذي يرمي الى حرمان فلســطينيين من المناطق المحتلة عام 

  .ى ومطالبة تعويضات من الدولة العبرية من التقدم بشكاو2000االنتفاضة الثانية، أي منذ العام 
، علماً أن فلسطينيين أصيبوا برصاص 2000وسيسري القانون مع اقراره نهائياً بأثر رجعي من العام 

 150موا الى المحاآم االسرائيلية بدعاوى للحصول على تعويضات مالية قّدرتها مصادر أمنية بنحو االحتالل تقد
ل المتشدد وزارتا الدفاع والعدل فيما يواجه معارضة شاملة من المؤسسة ويقف وراء التعدي.مليون دوالر

  .االآاديمية االسرائيلية التي تعتبره خرقًا للقانون الدولي
 النائب عزمي بشارة في اجتماع اللجنة البرلمانية األخير، إن  حزب التجمع الوطني الديموقراطيوقال رئيس

بموجب هذا القانون يستطيع الجندي :  دون ان تدفع الثمناسرائيل تريد ان تحتل وتقتل وتصادر من
وقال . اي انه احتالل مدلل. االسرائيلي ان يفعل ما شاء ألجساد وأمالك الناس من دون ان يحاسب احد دولته

ألعضاء اللجنة المؤيدين للقانون الكولونيالي الجديد إن الطريق الوحيد كي ال تدفع اسرائيل اي تعويضات هو 
حب انسحاباً كامالً من الضفة الغربية وقطاع غزة لكن ال تستطيعون احتالل شعب والتحكم بكل جوانب ان تنس

  .تتحملون مسؤولية عن سلوككم تجاههحياته ثم ال 
5/7/2005الحياة   

 
   لتسريع خطة االنسحاب من قطاع غزةسرائيليإ توجه

يذ خطة االنسحاب من قطاع غزة في ظّل كشفت مصادر إعالمية عن توجٍه لدى حكومة االحتالل تبكير تنف
ونقلت صحيفة المنار الفلسطينية التي تصدر من .المخاوف من تدهور على األوضاع على الساحة الفلسطينية
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، عن مصادرها، أن شارون رئيس وزراء حكومة الكيان، عقد لقاء سرياً مع عدٍد 48األراضي المحتلة عام 
  وتدارس ٍة متأخّرة من مساء السبت الماضي،ركان الجيش استمر حتى ساعمن قادة األجهزة األمنية ورئيس أ

معهم الوضع األمني وترتيبات إخالء مستوطنات قطاع غزة ومستوطنات في شمال الضفة، وطلب إليهم في 
نهاية اللقاء الذي عقد في مزرعته جنوب مدينة بئر السبع زيادة االستعدادات الخاصة باإلخالء، ملمحاً إلى 

  .كانية تقديم موعد االنسحاب بأسبوعينإم
5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
   مليارات شيكل 10أضرار حوادث الطرق تصل إلى 

  .بعد سبعة شهور من العمل، كشف اليوم النقاب عن خطة جديدة تمتد لعدة سنوات حول األمان في الطرق
وسوف يتم تقديمها غداً لرئيس الحكومة، أرئيل وقد أعد الخطة لجنة برئاسة اإلقتصادي يعكوف شاينين، 

وتعتمد الخطة أساساً على أنه .شارون، وفي السابع عشر من الشهر الجاري ستقدم للحكومة للمصادقة عليها
يجب رفع مستوى األمان في الطرق طالما أن اإلنخفاض في حجم أألضرار الناجمة عن حوادث الطرق أكبر 

 مليارد شيكل، أما غير المباشرة فتصل إلى 6.3 األضرار المباشرة يصل إلى وجاء أن حجم.من تكاليف منعها
كما جاء أن الخطة تشتمل على وضع .من الناتج العام% 2 مليارد شيكل، ويشكل مجموع األضرار ما نسبته 4

 مليون شيكل إلى شعبة السير في الشرطة، وزيادة 100 جندي في الشوارع كشرطة سير وتحويل 1500
ت في مدى صالحية المركبات والتدقيق في الرخص، وإقامة مركز معلومات وأبحاث لحوادث الفحوصا
 عضواً من األكاديميا والشرطة 14وتجدر اإلشارة إلى ان اللجنة التي بلورت هذه الخطة ضمت .الطرق

لم يكن إال أنه .  عضو في لجان ثانوية التي قدمت المساعدة للجنة100والقضاء واإلتصال، باإلضافة إلى 
  ! هناك أي ممثل عربي في اللجان، كما غاب عنها أي تمثيل نسائي

4/7/2005 48عرب   
 

  تمديد اعتقال المتهم الرئيسي بعملية التنكيل في المواصي 
يسي بارتكاب عملية مددت محكمة بئر السبع، اليوم االثنين، اعتقال المستوطن شمشون سيترين، المشتبه الرئ

وقررت المحكمة تمديد .سطيني هالل المجايدة، في منطقة المواضي، االسبوع الماضي بحق الفلالتنكيل لينش
اعتقال سيترين لستة أيام على ذمة التحقيق، فيما تقول الشرطة انها لم تتمكن بعد من اعتقال المتهمين اآلخرين 

  . بارتكاب التنكيل
4/7/2005 48عرب   

  
  انية في مظاهر الفساد  الليكود والعمل يعرقالن تشكيل لجنة تحقيق برلم

 أعضاء، إقتراح عضو الكنيست أرييه إلداد 6 أعضاء مقابل 9، بغالبية امس رفضت لجنة الكنيست ظهر 
  .  اإلتحاد القومي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقوم بالكشف عن الفساد في السلطة اإلسرائيلية-أيحود ليئومي

نت قد صادقت عليه الكنيست في أواخر شهر أيار، بيد أنه تجـدر             وقد تجند اإلئتالف لعرقلة اإلقتراح الذي كا      
  .اإلشارة هنا إلى أن قرار اللجنة شطب اإلقتراح منوط بمصادقة الكنيست عليه

وقد صوت ضد اإلقتراح أعضاء الكنيست؛ من الليكود روني بار أون وغدعون ساعار وعمري شارون 
وقد . بال غبريئيلي، ومن العمل إيتان كابل وأفرايم سنيهودانييل بنلولو ومجلي وهبي وروحمة أفراهام وعن

صوت مع اإلقتراح أعضاء الكنيست؛ زهافا غلؤون ميرتس وريشيف حن شينوي وشاؤول يهلوم المفدال 
في حين إمتنع عضوا الكنيست؛ ميخائيل راتسون الليكود . ونيسيم دهان شاس ومئير فروش يهدوت هتوراه

  . للتغييروأحمد طيبي الحركة العربية 
4/7/2005 48عرب   

  
     فلسطيني على تفعيل المعبر اآلمن بعد فك االرتباط -سرائيلي إاتفاق مبدئي 

قالت مصادر دبلوماسية في الهيئة االسرائيلية المكلفة تنسيق االرتباط مع الجانب الفلسطيني، ان اسرائيل 
 اآلمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى إتفاق مبدئي حول تفعيل المعبر

وأضاف المصدر أن انتقال الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم في .تنفيذ خطة فك االرتباط
وقال المصدر ان اسرائيل .المرحلة األولى بعد االنسحاب، على شكل قوافل ترافقها سيارات األمن االسرائيلية

. ا الى البنك الدولي والرباعي الدولي لفحص الطريقة المثلى لتفعيل المعبر اآلمنوالسلطة الفلسطينية توجهت
  . وتنتظران، حاليا، تلقي نتائج الفحص الدولي

5/7/2005 48عرب   
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   كتيبة لتنفيذ خطة فك االرتباط 17سرائيل ستجند إ
 خالل فترة تنفيذ خطة فك  كتيبة من جيشها االحتياطي17قالت صحيفة هآرتس االسرائيلية ان اسرائيل ستجند 

وستتولى كتائب االحتياط مهام الجيش النظامي الذي سيتم تكليفه مع الشرطة، تنفيذ .االرتباط في آب المقبل
 ألف جندي وشرطي في عمليات اخالء المستوطنين من 43وحسب المصدر سيشارك . خطة فك االرتباط

االسرائيلي، اريئيل شارون، ووزير األمن، وسيطرح رئيس الوزراء . قطاع غزة وشمال الضفة الغربية
شاؤول موفاز، هذه المعطيات، اليوم، خالل الجلسة المشتركة التي ستعقدها لجنة الخارجية واألمن البرلمانية 

  . ولجنة الدستور البرلمانية لمناقشة االستعدادات االسرائيلية لتنفيذ فك االرتباط
5/7/2005 48عرب    

  
  

    لية تصادق على مشروع قانون لتخليد ذكرى داعية الترانسفير زئيفي سرائيإلجنة برلمانية 
صادقت لجنة المعارف التابعة للكنيست االسرائيلي اليوم االثنين على مشروع قانون يقضي بتخليد ذكرى 
ن داعية الترانسفير وطرد الفلسطينيين الوزير االسرائيلي السابق رحبعام زئيفي الذي اغتاله مسلحون فلسطينيو

وقالت وسائل االعالم االسرائيلية انه سيتم طرح مشروع القانون الذي بادر .2001في تشرين االول من العام 
اليه عضو الكنيست اليمين المتطرف ارييه الداد على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية 

  . لكنيستوالثالثة وانه من المتوقع ان يحظى بتأييد اغلبية اعضاء ا
4/7/2005 48عرب   

  
  سرائيل وفلسطين تواصالن، اليوم، التداول حول تنسيق فك االرتباط إ

قال مصدر اسرائيلي ان وزير االمن شاؤول موفاز ومسؤولين آخرين من الجهاز األمني االسرائيلي سيلتقون، 
ال عن قطاع غزة وشمال الضفة اليوم الثالثاء، بمسؤولين فلسطينيين لمواصلة التنسيق حول تنفيذ خطة االنفص

  . الغربية
5/7/2005 48عرب   

  
   سرائيليالطريق الغاطس للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة غداة االنسحاب اإل

ذكر وكيل وزارة االقتصاد الفلسطينية صائب بامية امس االثنين ان مجموعة من الخبراء : رام اهللا ـ اف ب
ـــاع غزة مع الضـــــفة الغربية، غداة االنسحاب الدوليــــين يعدون االن لربط قطـ

وقال بامية امام لجنتي . مليون دوالر125االسرائيلي، بطريق يطلق عليها الطريق الغـــاطس وبتكلفة 
االقتصاد والمالية في المجلس التشريعي ان هذه الطريق، التي ستكون سكة حديدية علي االغلب، سيتم تنفيذها 

لي وجه االرض في المناطق التي ال يتواجد فيها اسرائيليون ويغوص تحت االرض في بحيث يبقي القطار ع
واوضح بامية ان هذه الفكرة طرحها البنك الدولي في سياق االفكار .المناطق ذات الكثافة السكانية االسرائيلية

س ولفنسون، بهدف االخري التي بحثت مع منسق اللجنة الرباعية لفك االرتباط االسرائيلي من قطاع غزة جيم
 . انعاش االقتصاد الفلسطيني عقب االنسحاب االسرائيلي

  5/7/2005القدس العربي
  

  ألف دوالر خسائر القطاع الزراعي الشهر الماضي خمسة وخمسون 
قالت مديرية الزراعة في مدينة الخليل الفلسطينية المحتلة، جنوب الضفة الغربية، إن خسائر القطـاع               :وكاالت

 يونيـو الماضـي بلغـت       -لناجمة عن ممارسات قوات االحتالل الصهيوني خالل شهر حزيـران         الزراعي ا 
وأضاف التقرير أن غالبية األضرار التي تم اإلبالغ عنها تركزت خالل الشهر الماضي فـي    . دوالراً 55.037

عيـة وحظـائر    دوالراً حيث تـم هـدم المـساكن الزرا   33.662البنية التحتية الزراعية، وبلغت قيمتها نحو      
الحيوانات والبركسات والبرك الزراعيـة وخزانـات الميـاه، وتجريـف األسـوار واألسـيجة والجـدران                 

 شجرة مختلفة، حيث    300وأشار التقرير إلى أن عمليات التدمير الصهيونية، طالت اقتالع أكثر من            .االستنادية
فة إلى إلحاق أضراٍر مماثلٍة فـي مجـال          دوالراً، باإلضا  19.125قدرت قيمة األضرار في هذا المجال بنحو        

  . دوالر2.250تدمير المحاصيل الحقلية وقتل األغنام قدرت بنحو 
  5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تصدير الغاز الفلسطيني عبر مصر

  أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني عزام الشوا عن عقد اتفاقيـة بـين               - القاهرة   -غزة  
السلطة الوطنية الفلسطينية ومصر تسمح للسلطة باستخدام شبكة الغاز المصرية لتـسويق الغـاز الفلـسطيني                
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وقال الشوا في تصريحات نقلتها عنه اليوم وسائل االعالم الفلسطينية والمصرية إن االتفاق             .وتصديره للخارج 
 حيث يتم تسييله تمهيداً لبيعه فـي        وتوصيل انتاجه لمدينة العريش بمصر    " مرينغاز"يتضمن سبل تطوير حقل     

وأوضح المسؤول أنه تم التوصل إلى اتفاق الستعمال خط النقل العربي الموجـود بمـصر               .االسواق الخارجية 
حيث أن السلطة الوطنية أحد أعضائه، مشيرا إلى أن الحل االمثل للغاز الفلسطيني هو ربط حقوله بهذا الخط                  

ومن المنتظر  .لغاز الذي يرتفع الطلب عليه في أوروبا والواليات المتحدة        واستغالل إمكانيات مصر في تسييل ا     
  .أن تستغرق عملية مد االنابيب من حقول غزة إلي محطة التسييل في مصر نحو عامين

  5/7/2005الغد االردنية 
  
  

  نمو االقتصاد الفلسطيني مقيد بحاالت اإلغالق وحظر التجوال وآثار الجدار: صندوق النقد الدولي
أكد صندوق النقد الدولي، ان النشاط االقتصادي في األراضي الفلـسطينية يظـل             :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   

متقلباً سريع التأثر، ومعتمداً اعتماداً كبيراً على التطورات السياسية واألمنية، بما فيها حاالت اإلغـالق التـي                 
قدير النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمـالي  وقال تم ت  .تفرضها إسرائيل، واألثر الذي يحدثه الجدار الفاصل      

بقليل، يحركه ويقوده قطـاع التـصنيع، والتجـارة         % 3 على أنه نمو متواضع بلغ أكثر من         2004في العام   
والحركة العمرانية، لكن النمو يبقى مقيداً بحاالت اإلغالق وحظر التجوال، التي كان لها أثـر مباشـر علـى                   

واشـار  .طاع الخاص، إضافة إلى أثرها على تشغيل العمال الفلسطينيين في إسـرائيل           التجارة واستثمارات الق  
الصندوق الى انه خالل العام الحالي ستستمر النظرة المستقبلية لالقتصاد الكلي في االعتماد على التطـورات                

ارتفاعاً طفيفاً عـن    ، مرتفعاً   %3ر5وقال ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة           .السياسية
فمن ناحية، يفترض هذا النمو حدوث تحسن طفيف في البيئتين األمنية والـسياسية،             . 2004مستواه في العام    

ومن ناحية أخرى، فإنه يفترض حدوث أثر سلبي متزايد بسبب الجدار الفاصل على الزراعة وعلى تـدفقات                 
نتيجة لذلك، يتوقع أن يرتفع معدل البطالـة ارتفاعـاً          و. األيدي العاملة من األراضي الفلسطينية إلى إسرائيل      

  %.2وأخيراً، فمن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم بنسبة . طفيفاً
  5/7/2005األيام 

  
  ارتفاع طفيف على مؤشر القدس

  0,3+أمس بارتفـاع مقـداره         أغلق مؤشر القدس فى سوق فلسطين لالوراق المالية تداوله           - معا   -نابلس  
ان السوق قد شهد انخفاضا على بعض األسهم النشطة         " الهدف"ل صالح المصري مدير عام شركة       وقا. نقطة

 دينار و اقـل  9,10 دينار وكان أعلى سعر تداول لهذا السهم بلغ 9,00حيث أغلق سعر سهم االتصاالت على   
 بلـغ معـدل      ديناراً حيـث   417564 سهماً بقيمة    46130 صفقة بمقدار    50 دينار وتم تداوله في      9,00سعر  

 دوالر  1,99وأضاف المصري أن سعر سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء قد اغلق على            % . 1,10االنخفاض  
% 4,74 وكانت نسبة االرتفاع في سعر الـسهم         1,90 واقل سعر    1,99حيث كان أعلى سعر تداول له أمس        

  . دوالرا115488ً سهماً بقيمة 83649 صفقة بمقدار 41حيث عقد عليها 
 دوالر  3,70 دوالر وأغلـق علـى       3,65 دوالر وأدنى سـعر      3,71شركة باديكو فقد بلغ أعلى سعر لها        أما  

 شركة مطاحن القمح الذهبي فقد شهد سهمها انخفاضـا بنـسبة             GMCأما بالنسبة لـ    %1,65مرتفعاً بمعدل   
ـ      2290 سهم وبلغت قيمتهما     1000حيث عقد عليها صفقتان حجمهما      % 4,98  2,29ى   دينـاراً وأغلقـت عل
 دينار وانخفاضاً   1,06وشهد السوق ارتفاعاً في أسعار أسهم كل من سهم اللدائن حيث أغلق على سعر               . دينار

  أما البنك اإلسالمي العربي . دوالر3,93 وأغلق على سعر AIGفي سعر سهم المجموعة األهلية للتامين 
 4,45ر القدس ليغلق على سـعر       وانخفض سعر سهم السجائ   % 1,71 دوالر بارتفاع    1,19فأغلق على سعر    

دينـارا وبلـغ عـدد األسـهم المتداولـة          1726062وبلغ حجم التداول أمس      % 4,09دينار منخفضاً بمعدل    
  . صفقة نقدية277 سهماً نفذت من خالل 583270

   5/7/2005الحياة الجديدة 
  

  المتوسطمن أصحاب ومديري المنشآت االقتصادية يتوقعون تحسناً على المدى % 45: اإلحصاء
مـن أصـحاب ومـديري    % 35ر9أعلن لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء، ان : البيرة ـ االيام 

المنشآت االقتصادية في األراضي الفلسطينية متفائلون بتحسن وضع منشآتهم خالل المدى المتوسـط مقارنـة               
 مـستوى التـشغيل مقابـل       إلى تفاؤلهم بارتفاع  % 72ر2على المدى القصير، في حين أشار       % 04ر8بنسبة  

إلى تفاؤلهم بزيادة حجم المبيعات خـالل المـدى         % 16ر8على المدى القصير، بينما أشار      % 12ر4توقعات  
وأوضح شبانة في بيان صحافي أصدره جهاز االحصاء        .على المدى القصير  % 74ر6المتوسط مقارنة بنسبة    
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 حول األوضاع االقتصادية خالل أيـار       أمس حول نتائج مسح اتجاهات أصحاب ومديري المنشآت الصناعية        
، ان نتائج االستطالع أظهرت تفاؤالً واضحاً ألصحاب ومديري المنشآت الصناعية في قطـاع غـزة                2005

مقارنة مع باقي الضفة في غالبية المؤشرات، حيث كانت آراء أصحاب المنشآت الصناعية في قطـاع غـزة                  
ل على المدى المتوسط منها في باقي الضفة، حيث بلغت النـسبة  أكثر تفاؤال فيما يتعلق بارتفاع مستوى التشغي      

في باقي الضفة، وكذلك تفاؤل واضح فيما يتعلق بارتفاع حجم المبيعات           % 51مقابل  % 86ر2في قطاع غزة    
الى تفاؤلهم بزيادة حجم المبيعات خالل المدى المتوسط        % 57على المدى المتوسط في قطاع غزة حيث أشار         

  .في باقي الضفة% 75ر8مقارنة بنسبة 
  5/7/2005األيام 

  
  
  

   وزير الزراعة يلتقي ممثلي جمعية إنتاج وتسويق العنب والبرقوق: رام اهللا
وليد عبد ربه، وزير الزراعة، أمس، أن السلطة الوطنية تولي القطاع الزراعي اهتماماً . أكد د: رام اهللا ـ وفا 

وقال عبد ربه أثناء لقائه     .الخسائر التي يتكبدها المزارعون   خاصاً في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها، و        
ممثلي جمعية إنتاج وتسويق العنب الزراعية في بيت لحم، وبلدة الخضر في مقر وزارة الزراعة في مدينـة                  
رام اهللا، أمس، إن قوات االحتالل ضربت جميع قطاعاتنا االقتصادية ضمن ما يتعرض له شعبنا من تـدمير                  

وأوضح أن وزارة الزراعـة تعمـل       . إلى أن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات المتضررة        وحصار، منوهاً 
بشكل جاد على مساعدة المزارعين المتضررين حسب اإلمكانيات المتاحة، الفتاً إلى أنها تقوم باالتصال مـع                

ويق محـصول   وتم خالل اللقاء بحث مشكلة تس     .الجهات المعنية للمساعدة في حل مشاكل المزارعين والتجار       
العنب، وحلها عن طريق إيجاد أسواق خارجية، وتسهيل وصول المحصول إلى األسـواق الداخليـة، ودعـم                 
الجمعية في توفير اآلليات التي تخدم المزارعين، إضافة إلى تزويد المزارعين باالشـتال وتـوفير مـشاريع                 

  .استصالح األراضي
  5/7/2005األيام 

  
 !نحن محاصرون بين ماضويين بال أفق ومستقبليين بال جذور: محمود درويش ألول مرة في تولوز

كان لجمهور مدينة تولوزمؤخرا لقاء مع األدب بمناسبة الدورة األولي لـ ماراثون الكلمات ، : ناجح جغام
وهي تظاهرة كبيرة جمعت عددا هاما من الكتاب محمود درويش، جمال الغيطاني، لوكليزيو، سلمان 

مختلف المهتمين بالشأن األدبي، في إطار قراءات ونقاشات ولقاءات مختلفة من أهمها والممثلين و... رشدي
تلك التي جمعت محمود درويش بقراء شعره ومساندي القضية الفلسطينية الذين اكتظت بهم القاعة الدائرية 

إذ بإمكانه ! يبدأ محمود درويش حديثه عن مهمة الشاعر قائال إنه ال يعرف ما ه.لمكتبة الرونيسانس النهضة
تناول أي موضوع بشرط أن يستطيع التكلم فيه، وأضاف أن هناك شيئاً من العزاء في أن يكون الشاعر صوتا 

وواصل محمود درويش حديثه قائال إنه يعتبر ،منتميا إلي حيز جغرافي ضيق وحامال لمعني جماعي مشترك
ينية ولن أتحرر من فلسطين إال إذا تحررت من طرف إسرائيل ومن طرف القضية الفلسط: نفسه محتال مرتين

  . من إسرائيل 
وعن عالقته بالكتب المقدسة قال درويش إنه يتعامل معها أدبيا وال دينيا؛ فالتوراة كتاب أدبي كبير وليست 

كما أكد درويش استعمــاله الشعري لقصص . مصدرا تاريخيا، وهذا ما يتفق عليه حتي المؤرخون اليهود
وبخصوص . ية خاصة، هو ملك ألي شعبيعنيني؛ ال أعتقد أن اهللا ملكاإليمان ال ... يد اإلنشاد األنبياء ونش

... ربيةرآن فهو حافظ اللغة العأما الق. أويلالمسيح قال إنه بعد فصل الكنيسة والدولة أصبح شخصية قابلة للت
أستطيع أن أتعامل مع شخصية لكني ال . ه اليهود عن أنفسهم، كما حافظ علي المسيحلقد حافظ علي ما قال

المشكلة هي ! هي أكثر حرية: أنا أتعامل مع تأويالت إنجيلية! محمد كما مع شخصية المسيح؛ ألنه ممنـوع 
وكان لجمهور تولوز لقاء ثان مع محمود درويش .أن المتعة الجمالية غابت في النقد الحديث عندكم وعندنا 

شاعر قارئا جداريته أمام قرابة األلف من الحضور الذين لم في قاعة المسرح الوطني حيث ارتفع صوت ال
 .يترددوا في دفع العشرة يورووات ليشاركوا الشاعر انعتاق المعني علي إيقاع الكلمات

  5/7/2005القدس العربي
  

  لرشيد مشهراوي والوفاء للسيرة اإلنسانية: فيلم أخي عرفات
 في مسرح القصبة، بحضور وزير      2005/ 2/7لة السبت الفيلم بعنوان أخي عرفات، عرض لي     ،سامي مسلم .  د

وقد كان الحضور مأخوذين بالفيلم حتى ان الجميع بقوا جالسين بعد انتهـاء الفـيلم               . الثقافة، األخ يحيى يخلف   
لدقائق وكأنهم ينتظرون المزيد منه، من هذه اللمسة الحنونة االنسانية، او كأنما يتوقعون ان تحدث المعجـزة                 

ولكن الدمع الذي كان فـي  . ربما. جزات، ويخرج الرجالن احياء من الشاشة البيضاء ليتحدثا اليهم     في بلد المع  
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أخي عرفـات هـو فـيلم       .مآقي جميع الحضور كان البرهان على التماهي مع فداحة الخسارة وافتقاد الرجلين           
سنة والنصف االخيرة   تسجيلي أخرجه رشيد مشهراوي كعربون محبة للدكتور فتحي عرفات، الذي رافقه في ال            

صراع امتد على مـساحة ثـالث       . من حياته وهو يعاني من مرض السرطان ويتصارع معه عسى ان يغلبه           
عرفات يسكن ويعمل، وفي باريس حيث كان يتعالج،        . افريقيا واسيا واوروبا؛ في القاهرة حيث كان د       : قارات

وأواصر الصداقة والتعاون، والرعاية واالهتمـام      العالقة االنسانية   . وفي غزة ورام اهللا حيث كان يعمل ايضاً       
فجاء الفيلم تسجيلياً ألدق التفاصـيل      . فتحي ورشيد، عبر رحلة المعاناة المرضية هذه      . نمت وترعرعت بين د   

فتحي، حتى لو كانت هذه تتعلق بالحياة اليومية مثل صنع فنجـان قهـوة، او طبـيخ او غـسيل                    . في حياة د  
فتحي، او االكل او التنقل بالتاكسي من هذا المكان إلـى ذاك، او العـالج               .  د صحون، او مسح وتمسيد ارجل    

  . بالمستشفى او تناول الطعام مع الرئيس الخالد المرحوم ياسر عرفات
  5/7/2005األيام 

  
  الجامعة العربية تطالب اإلعالم العربّي بضرورة فضح انتهاكات االحتالل الصهيوني بحقّ الفلسطينيين

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، أجهزة اإلعالم العربيـة ضـرورة فـضح التعـديات                :اص خ –القاهرة  
واالنتهاكات التي تمارسها سلطات االحتالل الصهيوني بحقّ المواطن الفلـسطيني، مـشيرةً إلـى أن الكيـان                 

 .بي والفلـسطيني  الصهيوني يقوم بمخطّطاٍت متواصلة لتهويد مدينة القدس المحتلة، وعزلها عن محيطها العر           
وقال السفير أحمد بن حلي، األمين العام المساعد للشؤون السياسية بالجامعة العربية، فـي تـصريٍح خـاص                  

إن األمانة العامة للجامعة العربية قد عممت وتبنّت مذكرةً مندوبية فلسطين الدائمة            : للمركز الفلسطيني لإلعالم  
وهات صهيونية مختلفة للمساس بـالحرم القدسـي الـشريف،          لدى الجامعة، والتي تحدثت عن وجود سيناري      

وحملت المذكّرة حكومة االحتالل الصهيوني المسؤولية الكاملة عن المساس باألقصى المبارك، وعما سيحدث             
وطالبت المذكرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته المباشرة       . من عدم استقرار وإشعال فتيل العنف في المنطقة       

قانون الدولي لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية وعـدم المـساس بهـا، وحمايـة األراضـي                في تنفيذ ال  
  .الفلسطينية

  5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   قناة السالمبدء العمل لوضع دراسة جدوى لمشروع شق قناة بين البحرين االحمر والميت
د مصدر في البنك الـدولي ان االردن واسـرائيل           افا -ب  .ف. ا -باريس   5/7/2005الحياة الجديدة    ذكرت

والسلطة الوطنية الفلسطينية بدأوا امس باعداد دراسة جدوى لمشروع ضخم يقضي بشق قناة بـين البحـرين                 
 شـهرا   42وخصص لوضع هذه الدراسة التي ستستغرق        .االحمر والميت لمواجهة خطر جفاف البحر الميت      

الواليات المتحدة وعدد من البلدان االوروبيـة مثـل فرنـسا وايطاليـا              مليون دوالر تمولها اليابان و     51نحو  
واوضح مـصدر فـي     . والنرويج والسويد على ان يدير البنك الدولي االموال التي ستتبرع بها الدول المانحة            

البنك الدولي ان دراسة انعكاس المشروع على البيئة وعلى الوضعين االقتصادي واالجتمـاعي تهـدف الـى                 
 اذا كان ممكنا ايصال الماء من البحر االحمر الى البحر الميت الذي يعتبر موقعا فريدا من نوعه في                   معرفة ما 

من جهته اكد مسؤول المياه االردني ظافر العلم ان انجاز هذا المشروع المهم جدا              . العالم يجب المحافظة عليه   
  .عالميهو الحل الوحيد النقاذ البحر الميت الذي يعتبر جزءا من التراث ال

، عن حجـم    وم الي تعلن  العاصمة الفرنسية باريس،    الدول المانحة في   أن 5/7/2005 48عرب    موقع واضاف
التي ستربط بين البحر الميت     " قناة السالم "استثماراتها في البحث المنوي اجراؤه لدراسة امكانية تنفيذ مشروع          

وتقـدر تكـاليف    . دية الخاصة بهذا المـشروع    وستمول الدول األوروبية أعمال المسح التمهي     . والبحر االحمر 
  .أعمال المسح التمهيدية بأكثر من عشرين مليون دوالر، حيث يتوقع أن يستمر العمل مدة ثالثة أعوام

  
   توقعات حول فتح سفارة فلسطينية بدمشق

الن ان يتم االعلم تستبعد المصادر، التي تحدثت عن زيارة عباس لدمشق، : دمشق ـ الوطن ـ محمد ظروف  
لكن من السابق ألوانه الحديث عن توجه دمشق        ‚ خالل الزيارة عن افتتاح سفارة للسلطة الفلسطينية في دمشق        

يعلق أهميـة  ‚ وتابعت المصادر بان رئيس السلطة‚ الفتتاح أي مكتب تمثيلي لها في اراضي السلطة الفلسطينية        
المصادر ان عباس سيبحث مع الـرئيس  كبرى على دور دمشق في توحيد الفصائل الفلسطينية وأوضحت هذه     

  .األسد العودة إلى مسألة التالزم والترابط بين المسارات
  5/7/2005الوطن القطرية 

  
   تدلي بشهادٍة حول االنتهاكات الصهيونية بحق األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون مانديال

شؤون األسـرى والمعتقلـين ومحاميتهـا     لرعاية  مانديالأدلت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة       : خاص –رام اهللا   
األستاذة بثينة دقماق، في عمان أمس األحد، بشهادٍة حول االنتهاكات الصهيونية بحقّ األسـرى الفلـسطينيين                
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والعرب في السجون والمعتقالت الصهيونية أمام اللجنة الخاصة التابعة لألمم المتحدة للتحقيق في االنتهاكـات               
 العربي والفلسطيني والتي ضمت بعضويتها محمد عبد الرحمن من ماليزيا وعثمان            الصهيونية لحقوق اإلنسان  

 سواء أثناء االعتقال    وقد تناولت دقماق االنتهاكات الصهيونية بحقّ األسرى والمعتقلين        .كاميرون من السنغال  
  : على قسمين هماوأتت شهادة مانديال. أو التحقيق

  :تقالت الصهيونية وتشملاألوضاع العامة في السجون والمع: اوال
الظروف االعتقالية وأعداد األسرى في السجون والمعتقالت ومراكز التوقيف والتحقيق، الطعـام ونوعيتـه،              .

والحرمان من الزيارات والمراسالت، والتفتيش المذل، والعزل، والحاجز اإلضـافي علـى شـبك الزيـارة،                
  .ينوالمماطلة في تقديم العالج لألسرى المرضى والمصاب

.االعتقال اإلداري.  

  .األسرى األطفال واألسرى العرب.

  .األسيرات.

  .الحاالت المرضية والوفيات داخل السجون خالل العام الحالي.
في أقـسام   التعذيب في السجون والمعتقالت الصهيونية، وبينت عدداً من الحاالت التي تعرضت للتعذيب             : ثانياً

، وتطرقت إلى وسائل التعـذيب       تحقيق بتاح تكفا أو المسكوبية      في مركز  الجلمة، أو التحقيق سواء في معتقل     
 وقد دعمت المحامية بثينة الدقماق شهادتها بتصاريح مشفوعة         .التي تُستَخدم بحقّ المعتقلين أثناء التحقيق معهم      

ـ              يرات تمكّـن   بالقسم ألسرى وأسيراٍت تمت زيارتهم مسبقاً، وكذلك بتقارير وإفادات عدٍد من األسرى واألس
محامو المؤسسة من زيارتهم في سجون ومراكز توقيٍف وتحقيٍق مختلفة، وفي حاالت الوفيات داخل الـسجون             
الصهيونية، استدلّت دقماق إلى عدٍد من التقارير الطبية ونتائج التشريح التي أشرف عليهـا أطبـاء انتـدبتهم                  

  .المؤسسة لهذه الغاية
  5/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  منظمة فرنسية تعتزم التظاهر ضد شارون خالل زيارته باريس 20

دعت نحو عشرين منظمة أمس الى التظاهر السبت المقبل في باريس ضد السياسة االسرائيلية ازاء : أ ف ب
. الفلسطينيين، وذلك لمناسبة زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي ارييل شارون المقررة في نهاية الشهر الحالي

اء في بيان مشترك ان منظمي التظاهرة، ومن بينهم الحركة المناهضة للعنصرية ومن اجل الصداقة بين وج
الشعوب وجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية وحركة الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي، دعوا الى التظاهر 

ة والقدس وللمطالبة بانهاء احتالل من اجل التفكيك الكامل للجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربي
كما دعت . وتطالب هذه المنظمات باالفراج عن المعتقلين السياسيين في اسرائيل. االراضي الفلسطينية

السلطات الفرنسية واالوروبية الى ان تطلب من حكومة شارون احترام قرارات محكمة العدل الدولية وان 
واعتبر المنظمون زيارة . ضها المتواصل لهذه القراراتفلرتلتزم باتخاذ عقوبات في حق هذه الحكومة 

شارون انتهاكا للقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية واهانة لضحايا االحتالل والالجئين 
 . الفلسطينيين

  5/7/2005السفير 
  

  آثار الجدارنمو االقتصاد الفلسطيني مقيد بحاالت اإلغالق وحظر التجوال و: صندوق النقد الدولي
أكد صندوق النقد الدولي، ان النشاط االقتصادي في األراضي الفلسطينية يظـل             :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   

متقلباً سريع التأثر، ومعتمداً اعتماداً كبيراً على التطورات السياسية واألمنية، بما فيها حاالت اإلغالق التـي                "
وقال تم تقدير النمو الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي          .فاصلتفرضها إسرائيل، واألثر الذي يحدثه الجدار ال      

بقليل، يحركه ويقوده قطـاع التـصنيع، والتجـارة         % 3 على أنه نمو متواضع بلغ أكثر من         2004في العام   
والحركة العمرانية، لكن النمو يبقى مقيداً بحاالت اإلغالق وحظر التجوال، التي كان لها أثـر مباشـر علـى                   

وقـال   . واستثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى أثرها على تشغيل العمال الفلسطينيين في إسـرائيل             التجارة
، مرتفعاً ارتفاعاً طفيفاً عن مستواه في العام        %3ر5ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة          

منية والسياسية، ومن ناحية أخرى،     فمن ناحية، يفترض هذا النمو حدوث تحسن طفيف في البيئتين األ          . 2004
فإنه يفترض حدوث أثر سلبي متزايد بسبب الجدار الفاصل على الزراعة وعلى تدفقات األيدي العاملـة مـن                  

وأخيـراً، فمـن   . ونتيجة لذلك، يتوقع أن يرتفع معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً. األراضي الفلسطينية إلى إسرائيل  
   %.2م بنسبة المتوقع أن يتراجع معدل التضخ

  االقتصاد: كما نوه في تقرير حمل عنوان الضفة الغربية وقطاع غزة
أوالً، العمل على استقرار وتثبيت تكلفة األجور، وصوالً        : الى ان السلطة الفلسطينية تواجه تحديين ماليين هما       

ثانيا، تحـسين نوعيـة    إلى تخفيضها في نهاية المطاف من خالل تنفيذ اإلصالحات في نظام الخدمة المدنية، و             
النفقات اإلنفاق عن طريق إعادة تعريف األولويات، والعمل على تقسيم عدد من النشاطات إلى مراحـل مـن                  
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وكشف التقرير النقاب عـن ان وزارة الماليـة          .الصعب تبريرها في ظل القيود المالية العسيرة القائمة حالياً        
ق دولية تتولى مهمة التدقيق الخارجي لنفقـات عامـة          قامت بطرح مناقصات إلبرام عقود، على شركات تدقي       

وقد كان هذا اإلجراء غير مسبوق لجسر الهوة        . لقد تم بالفعل استالم عروض من هذه الشركات        وقال .مختارة
  .في جهاز التدقيق، إلى أن يتم تأسيس مؤسسة تدقيق خارجية تؤدي وظيفتها كاملة

  5/7/2005األيام 
  

  سرائيلي انهاء االحتالل اإلحض حفل افتتاح مدرسة ويشدد على وجوب يوزير التنمية البلجيكي
أوضح ديكر أن زيارتهم تاتي بهدف االطالع على اوضاع شعبنا الذي يعيش فـي ظـروف قـاهرة بـسبب                    
اجراءات االحتالل، مؤكداً أنهم ضد سياسة اإلستعمار وبناء الجدار، والذي من شأنه أن يشعل المنطقة تـوترا                 

واشار الى الموقف البلجيكي الواضح بشأن الصراع في المنطقة، والذي يدعو إلى ضرورة              .ارببدال من التق  
إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية، حسب الشرعية الدولية، معبراً عن سعادته لإلنـسحاب اإلسـرائيلي               

 قطاع غزة بعد اإلنسحاب،     ودعا االتحاد األوروبي والعالم، إلى تحسين أوضاع المواطنين في         .المقبل من غزة  
وأكد ديكر، أن الحكومة البلجيكية تعمل ما بجهدها على مـساعدة            .حتى يشعروا بأن اإلنسحاب له اثار ايجابية      

شعبنا من خالل اقناع المجتمع الدولي على إجبار اإلسرائيليين، على الرجوع إلى طاولة المفاوضـات كحـل                 
 افتتاح مدرسة ثانوية بنات كفرراعي والـذي تـم إنجازهـا            وحضر ديكر حفل  .أمثل لوقف االعتداء والعنف   

وأكد ان الحكومة البلجيكية ستواصل دعمها لقطاع التعليم، مشيرا          .بالكامل بدعم وتمويل من الحكومة البلجيكية     
 طالبة فـي شـمال      600الى أنها تهتم بتنمية الريف الفلسطيني وأعلن عن افتتاح مدرسة جديدة للبنات بسعة              

  .ضافة الى توقيع ثالث اتفاقيات مع السلطة حول بناء القدرات والتعليمالقدس، إ
   5/7/2005الحياة الجديدة 

  
  ميركية لالنسحاب من غزة غير كافيةالمواكبة السياسية األ: انديك

 اعرب السفير االميركي السابق في اسرائيل مارتن انديك امس عـن االسـف الن               -القدس المحتلة   : ا ف ب  
وقال انديك ان المبعوث الخاص      .ياسية االميركية لالنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة غير كافية        المواكبة الس 

للجنة الرباعية للشرق االوسط جيمس ولفنسون يهتم باالقتصاد والجنرال ويليام وارد يهتم باالمن، لكـن مـن                 
وكـان انـديك     .ذا النوع هنا  يتولى المسؤولية السياسية الشاملة؟ في الواقع ليس هناك اي وجود اميركي من ه            

يتحدث في مؤتمر بعنوان ما بعد االنسحاب نظمه معهد اسرائيلي خاص في القدس وشارك فيه ايضا المبعوث                 
واضاف اذا كانت الواليات المتحدة مقصرة اليوم فانه سـيكون           .االميركي السابق للشرق االوسط دنيس روس     

وعـدد   .المتوقع ان يبدأ في منتصف اب اغسطس المقبـل        عليها التحرك فعليا بعد االنسحاب من قطاع غزة         
روس من جانبه الفرص والمخاطر المرتبطة بخطة فك االرتباط التي تنص على انسحاب الجيش االسـرائيلي                

 مستوطن من اربع مستوطنات معزولة في منطقـة         400 مستوطن من غزة وحوالي      8000واجالء اكثر من    
االنسحاب ليس عملية سالم لكنه يضع االساس النهاء الحرب الـدائرة           وقال روس ان     .جنين بالضفة الغربية  

واوضح ان حركة حماس تريد      .بين االسرائيليين والفلسطينيين منذ نحو خمس سنوات في اشارة الى االنتفاضة          
المحافظة على الهدوء على االقل حتى موعد االنتخابات وهدفها حاليا ليس الهيمنة سياسيا علـى الفلـسطينيين         

سنرى حمـاس تظهـر     .. لكن الحصول على اعتراف بانها شريك كامل واضاف لكن اذا لم تتحسن االمور              و
  .كعنصر مهيمن

5/7/2005الغد االردنية   
 

  وروبية تطلق حملة تضامنية واسعة مع المعتقلين في سجون االحتاللأجمعيات 
المية وتعبوية واسعة النطاق  اعلنت عدة جمعيات فرنسية واوروبية عن اطالق حملة اع:كتب علي سمودي

جاء ذلك في ختام  .في اوروبا  للتضامن مع االسرى والمعتقلين في السجون االسرائيلية واطالق سراحهم
 تموز بدعوة من لجان ومؤسسات وفعاليات داعمة للشعب 2اجتماع تنسيقي عقد في العاصمة باريس يوم 

فة المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الحرية الفورية وبال شرط لكا"الفلسطيني تحت شعار 
وذكرت منسقة الحملة ان العشرات من المؤسسات والجمعيات الفرنسية واالوروبية قررت تشكيل . "اإلسرائيلية

لجنة دولية لدعم قضية المعتقلين في سجون االحتالل وتبني قضيتهم واثارتها في كافة المحافل حيث تم وضع 
جنة بتعميمه على مئات المؤسسات والجمعيات االوروبية للخروج بخطة كاملة تركز برنامج شامل بدات الل

على تعريف المجتمع الدولي بما تمارسه اسرائيل من انتهاكات لحقوق المعتقلين في سجونها خاصة في ظل 
هم استمرار حمالت االعتقال ورفض معاملة االسرى كأسرى حرب وفق القوانين الدولية ورفضها االفراج عن

واوضحت ان الحملة   .رغم وجود معتقلين امضوا عشرات السنين في السجون وبعضهم يعاني امراض خطيرة
ستشمل مسيرات واعتصامات ولقاءات موسعة بمشاركة معتقلين محررين وفعاليات فلسطينية اضافة للعمل 

ل االسرائيلي التي تواصل على بلورة موقف عام في الدول االوروبية يطالب بوقف التعاون مع حكومة االحتال
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التجاوزات والخروقات ألبسط حقوق الشعب الفلسطيني، ودفعها للعمل الفاعل والتحرك المستمر لمطالبة 
الحكومات والمؤسسات واالحزاب االوروبية  بالغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل والغاء  كافة أشكال التعاون 

ئيل حتى تلتزم باحترام القانون الدولي وخاصة المعاهدات وفرض عقوبات على إسرا. العسكري مع إسرائيل
 1984الخاصة بالسجناء، وصوال لرفض استقبال  ممثلي الحكومة االسرائيلية التي ترفض  تطبيق معاهدة 

 .الدولية ضد التعذيب وباقي المعامالت القاسية ولإلنسانية والمهينة
ن االحتالل مترجما للغات الفرنسية واالنجليزية ووزعت اللجنة تقريرا مفصال عن واقع االسرى في سجو

واالسبانية بهدف حث المشاركين وممثلي الرأي العام والجمهور االوروبي على المشاركة في الحملة من خالل 
توجيه رسائل للمسؤولين في حكومات بالدهم التخاذ خطوات عملية  ضد اسرائيل، كما يجري تجهيز 

 .عها على نطاق واسع في اوروباملصقات خاصة بالمعتقلين لتوزي
 5/7/2005مركز االنترنت لإلعالم العربي امين 

 
  الفلسطيني في لبنان يرحِّب لكنه يتساءل

  وليد قدورة   
شة    رحب الفلسطينيون بقرارات االفراج عن تعاطيهم بعض المهن في لبنان، وهم الذين انتظروا طويًال أن تتم مناق

صادية واالجتم والهم االقت مية  آل أح ستويات الرس ى الم ى أعل ات عل ي المخيم ة ف امتهم المجحف ة وظروف اق اعي
ة                                ا متكامل ى رؤي ستند ال م ي ه ل ا ان اء طالم نقض أو االلغ ابًال لل ًا ق اللبنانية، لكن القرار الذي صدر آان اجراء اداري

ًا م             ذي أعطى    تالحظ مدى الغبن الذي لحق بالفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ أآثر من خمسين عام زمن وال ن ال
  .انطباعات سلبية عن آيفية التعامل مع الفلسطينيين في البلدان المضيفة

ة المستعصية                                 ذه القضية المزمن ن يحل ه ه ل ام اال ان ى األم ر خطوة ال ذا االجراء االيجابي يعتب وعلى رغم ان ه
سها الحق في م                    ة تعطي لنف ة لبناني سطيني في       طالما ان سيف التوطين وشبحه يالحقان آل جه شة المصير الفل ناق

ق                          ذا الحصار المطب ة استمرار ه لبنان، وحيث تطلق فزاعة السعي لتوطين هؤالء في وجه آل من يحذر من مغب
  .على المخيمات، وينبه الى ضرورة الخشية من الصاق تهمة استفحال العنصرية اذا ظل األمر على حاله

ي مرح     ساسة وف ة ح ة تاريخي ي لحظ ان ف ر لبن ا يم ن     بينم شرات اآلالف م ساءل ع ة يت ة ودقيق ة مرهف ة انتقالي ل
الفلسطينيين الذين يقيمون في اثني عشر مخيمًا عن مصيرهم ومستقبلهم، هناك مخيمات حذفت أو الغيت عسكريًا                   

ة               . آما هو معلوم، ودفع ناسها ضريبة غالية       ى االقام سع ال م ي ب، ول م يطال نهم ول الباقون، األحياء، ال يتوقع أحد م
أ                    النه اجرين تلج شبان المه ائية في لبنان، وال الى التوطين، يراودهم حلم العودة، وآلما طال االنتظار، فإن قوافل ال

اك               ول ان هن سطيني   400الى حيث يمكنها أن تلجأ أو تعمل أو تفر، األرقام التي يجرى الحديث عنها، والق  ألف فل
رقم    مسجلين لدى مديرية شؤون الالجئين أو وآالة الغوث هي أ         ذا ال رقام تعوزها الدقة العلمية، وقد يكون نصف ه

رة   ا للهج دا أبوابه ا وآن كندينافية والماني دان االس د أن فتحت البل ر صحة بع و األآث ت بعض دول . ه د أن ظل وبع
سطينيين                     د بعض الفل بة، يع ل، وفي المناس الخليج وأبرزها االمارات تتعاطف مع الفلسطينيين فتمنحهم تأشيرة عم

  .ارات دراسة تشير الى ان المقيمين في هذا البلد يضخون مليون دوالر يوميًا الى لبنانفي االم
ل                  د أن أقف ر صعوبة بع داد أآث ذا التع ل ه د أصبح انجاز مث اذًا، ليس هناك احصاء دقيق للفلسطينيين في لبنان، وق

ام   سطينية ع ر الفل ة التحري مي لمنظم ب الرس ات1982المكت ددت المرجعي د أن تع ي  ، وبع سائد ف ع ال ل الواق  بفع
المخيمات، يأمل المراقبون أن ال تحل القرارات االيجابية األخيرة محل الوعود التي جرى الحديث عنها عن عودة             
واطن        شها الم ية يعي ضالت أساس ى مع رارات عل ذه الق ى ه روت، أو أن تطغ ي بي سطين ف فارة فل تح س ة لف قريب

اًال           الفلسطيني العادي، وهي وضع المخيمات آكل ب       ة اهم اعي، اذ ان ثم المعنى الديموغرافي واالقتصادي واالجتم
ر،                           ة والفق ة في ظل البطال اقم األوضاع االجتماعي ه سوءًا تف صحيًا يعيش سكان المخيمات تحت وطأته ال يقل عن

شية        وال المعي دهور األح ل، وت ن العم اطلين م ل والع وقين واألرام سبة المع اع ن ذه   . وارتف ة أن ه ة غريب مفارق
دم بعض  ا ات وتق ى المخيم سلل ال ستطيع الت سانية ت ة ان ة وأميرآي ة وآندي ات أوروبي اه منظم ألوضاع تجذب انتب

الخدمات االنسانية التي تالقي استحسانًا، فيما تتردد المؤسسات العربية عن فعل ذلك خوفًا من سوء فهم قد تواجهه    
  .من جانب السلطات اللبنانية

ة أصبحت بد  ذه حقيق وطين، ه زم وصرامة عروض جرى   ال ت سطينيون بح اوم الفل ذ أن ق ال، ومن ذ أجي ة من يهي
ذ  ديمها من ائهم1950تق عارات زعم ت ش ي : ، وآان وطين ال يعن ن الالت وطين، لك ويض، ال ت كان، ال تع ال اس

ا                    دار م بالضرورة االجهاز على الروح المعنوية وعلى ما تبقى من تواصل اجتماعي بين الفلسطينيين، ذلك أنه بمق
شوء          ي ان ن ذور التعصب والتزمت وامك جرى وضع خطط تنموية وانعاشية للمخيمات، فإنه يتم الغاء ومحاصرة ب

ى                             ؤدي بالضرورة ال ال ي ى المخيمات وتكريس االهم ام الحصار عل إن احك ل ف  –بؤر مسلحة عبثية، وفي المقاب
  . الفلسطينية– خطرة على مستقبل العالقات اللبنانية –غيتوات 

وال تملَّ الدولة والشعب اللبناني     . سطينيون الحديث عن أخوة الدم التي ربطتهم مع أآثرية القوى اللبنانية          ال يمل الفل  
اج                   ذا العطف يحت بكل طوائفه عن الحديث بعطف على الفلسطينيين، وادراك خطورة المشروع الصهيوني، لكن ه

ة  ة عملي ى ترجم قة،    : ال ك ش ق تمل ن ح سطيني م ع الفل سير من ن تف ف يمك اء  آي وم الم ضريبة ورس دفع ال ا ي فيم
ا في             ووالكهرباء والبلدية؟ آيف يمكن أن ال ي        دها عليه ة ي ان اشتراها وتضع الدول سطيني شقة أو أرضًا آ رث فل
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ات     ى الطرق ات أو عل ول المخيم واجز ح رة الح ت آث ان آان ن لبن مي م سوري الرس روج ال ل الخ ه؟ قب ال وفات ح
ن              –لسورية   ا –مرهونة بطبيعة العالقات اللبنانية      ادي أن يخّم سطيني الع ستطيع الفل  الفلسطينية الرسمية، اآلن ال ي

ه   سورية أم أن ة ال ي العمال ضًا عن نقص ف راج عن بعض المهن تعوي ون االف ور، هل يك ه األم ن تصل ب ى اي ال
ساً                 اني   استدراك لخطأ جرى الوقوع فيه؟ وهل يمكن أن يكون الطبيب أو المهندس أو االعالمي الفلسطيني مناف  للبن

  النشط جدًا في أرضه وخارجها؟
يادتهم   تالك س انيين الم ر وسعي اللبن صراع األخي ة ال ي جول دخل ف م ت ين ل دًا ح ت جي سطينية فعل ات الفل المرجعي
أن يرتشف نقطة من آأس النصر             م ب سطيني يحل بالكامل، وبذلك تكون استفادت من تجربة مرة ماضية، لكن الفل

ار      الذي حققته المقاومة اللبنا    ة في اختي يادته آامل ق س نية على العدو االسرائيلي ومن استكمال الشعب اللبناني تحقي
  .مؤسساته بطريقة حرة

  5/7/2005الحياة 
 

  محاولة الستدراج الفصائل إلى فخ أوسلو
ة                         و من ريب ذا األسبوع ال تخل ع ه تح مطل ادة ف ان    ‚ الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية الصادرة عن ق ا آ فربم

  .دف غير المعلن هو مطالبة فصائل المقاومة المسلحة بإلقاء السالح مقابل اشراآهم في الحكومة االئتالفيةاله
ة                      ام حكوم ى قي تح إل ة ف ة لحرآ ة المرآزي ان دعت اللجن ة عم د في العاصمة األردني في ختام اجتماع موسمي عق

صائل    ع الف شارآة جمي ة بم دة وطني ع  ‚ وح د قري ال أحم ادة   ‚ وق ار ق د آب سلطة    أح ى ال وزراء ف يس ال تح ورئ ف
سطينية ة          ‚ الفل شكيل الحكوم ر ت ي أم م ف شاور معه داخل للت ي ال المية ف ة واالس وى الوطني ادة الق يلتقي ق ه س إن
  .االئتالفية

ور      ‚ قيادة حماس قابلت االقتراح بتحفظ     ى الف دو هو أن            ‚ وقيادة الجهاد رفضته عل ا يب رفض فيم تحفظ وال وسبب ال
سان        ‚ يلين التورط في عضوية آيان سلطوي يعمل تحت سقف أوسلو         قادة آل من هذين الفص     ى ل ع عل هذا في الواق

  .قادة الجهاز تصريحا وقادة حماس تلميحا
اق أوسلو                                  ع اتف ذ توقي ا من سطينية ورجاله سلطة الفل ا في سجل ال رره خاصة إذا نظرن ا يب الطبع م هذا تخوف له ب

  . عاما12سييء الصيت قبل 
سطينية                   وإلزالة هذا التخوف وأ    سلطة الفل يس ال ى رئ ين عل ي شبهة من وراء الدعوة إلى حكومة ووحدة وطنية يتع

ة              وى الوطني ة الق ي آاف ضم ممثل ة ت شاء لجن اد بإن اس و الجه ادة حم راح ق ى اقت ة عل ازن الموافق ود أبوم محم
ضالي    سياسي الن ا للعمل ال ة العلي شكيل   ‚ واالسالمية لتكون المرجعي ع ت االقتراح ال يتعارض م ة ف ة ائتالفي حكوم

  .بشرط ان يكون أداء هذه الحكومة خاضعا للسياسات والتوجيهات التي يتوافق عليها أعضاء اللجنة العليا
ك نهج                 ا في ذل ة الوسائل بم وعلى هذا النحو فإن األمر يتطلب أوال صياغة برنامج وطني لمواجهة االحتالل بكاف

  .ي ذلك فصيل فتحالكفاح المسلح تشارك في وضعه آافة الفصائل بما ف
شرطين ذين ال وطني ‚ دون ه امج ال ا والبرن ة العلي ة  ‚ اللجن دة الوطني ة الوح شكيل حكوم راح ت ون اقت موضع ‚ يك

ا                 ‚ إن لم نقل موضع ريبة    ‚ غموض خ أوسلو مم ى ف فربما آان الهدف الخفي لقادة فتح استدراج فصائل المقاومة إل
  .يتعارض مع عملية السالميعني نبذ الكفاح المسلح نهائيا باعتبار أنه نهج 

ديل عن                    ة آب ة االئتالفي راح الحكوم ة بعرض اقت ات البرلماني اء االنتخاب تح إلغ ادة ف د ق ا يري ة أخرى ربم من ناحي
  لماذا ال نأتلف عوضا عن ان نتعارك؟: التنافس االنتخابي وآأن السؤال هو

ائج عن    لقد صدم قادة فتح في نتائج االختبار االنتخابي الذي جرى على مستوى    المجالس البلدية بعد ان آشفت النت
  .مدى اتساع القاعدة الشعبية التي تتمتع بها حماس ومدى انحسار التأييد الشعبي لفصيل فتح

  هل تستطيع فتح أن تفك نفسها من أسر أوسلو؟: ويبقى السؤال األآبر
 5/7/2005الوطن القطرية 

 
  !مرة أخرى.. عن حماس والموسيقا

 محمد خرّوب
ًا      ترددت  طويًال قبل أن أقرر مناقشة األخ الكريم شاهر حمدان نزال الذي ارسل الي رسالة الكترونية غاضبة داعي

إياي أن ال اسكب على النار زيتًا جازمًا في اآلن نفسه ان الغناء هو في حقيقته دمار لألمة وهو ال يزيد إال المعاناة                       
شهاد         اوًال االست شها                 في استحض    -للذين يعانون أصًال مح ي نناق سجم مع الحال الت ر من  بأغاني أم    -ار الفت وغي

  .. آما قال1967آلثوم في مرحلة نكسة 
اء             ًا من الغن ل ان انواع ة ب هكذا أرى األمور اخي شاهر حمدان نزال وال اتفق معك في شيء بأن الغناء دمار لألم

روابط         وبخاصة الذي يقتحم علينا بيوتنا عبر الفضائيات والمحطات التي يحفل به           يم وال ا فضاؤها هي التي تهدم الق
ذي                        رقص ال سطين للموسيقى وال امج مهرجان فل ا برن واالخالق وأحسبك تعنيها في ردك أما تلك التي يتوفر عليه
سيد                       ة تتفق مع قناعات ال سطين بذريع رى فل ه سيغطي آل مدن وق منعت حماس احدى فقراته في قلقيلية رغم ان

  ..لكشاهر حمدان نزال وال أظنها آذ
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ودعني اذآرك اخي الكريم ببعض فقرات هذا المهرجان الذي افتتح يوم الخميس الماضي في قصر رام اهللا الثقافي     
ين                       ة ب ة الكامن اني الحقيقي تحت عنوان عدنا ألن حلمنا اقوى والشعار فيما احسب واضح لكل من يريد ان يقرأ المع

  .آلماته ومعروف أيضًا لمن توجه الرسالة
ة     ثم آانت في     ع قنبل د يمن المهرجان هدية أخرى هي أغنيته المعروفة اناديكم مخاطبًا الجمهور الفلسطيني الجدار ق

  .لكنه لن يمنع التواصل، آما لن يمنع الموسيقى
ا                     ا وحنانه واذآرك اخيرًا ببعض ما حدث ايضا وهو مقطوعة موسيقية لألم الفلسطينية التي تتحدى االحتالل بحبه

  .ن نفسه على أهمية مثل هذه المهرجانات آجزء من العمل النضالي للشعب الفلسطينيوصبرها، مؤآدا في اآل
  ماذا بعد؟

ع          ك بمن واين يستقيم قولك ان ال خمارة في قلقيلية عندما يتم الحديث عن قيام مجلس بلدي منتخب ونحن ال ننكر ذل
ي                      ا سجن حقيق ع انه م الجمي ة يعل ه في مدين ا جدار الفصل          مهرجان وطني من تقديم بعض فقرات د أن احاط به  بع
  العنصري الذي تقيمه اسرائيل على االراضي الفلسطينية المحتلة من آل جانب؟

ا في                  ة منه ة، القانوني ة والمعروف ة وفق قواعدها الحقيقي ارس الديمقراطي آن األوان اخي شاهر حمدان نزال ان نم
راع      الدرجة االولى ولم تكن الديمقراطية تعني في يوم من األيام ا         ر صناديق االقت ن يقوم من يصل بواسطتها وعب

بالتنكر لها حال وصوله وهو أمر اخذ يتكرر في اآثر من موقع لألسف فان معظم من مارسه هم رموز وحرآات                     
  .تيارات االسالم السياسي المعروفة

ذا ا               ا يحتكر اآلخرون ه ا آم ق برامجه دما قلت ان من حق حماس ان تطب دما   ال أفهم ما آنت قصدته عن لحق عن
  !!يستلمون الحكم

ان غامرت وفهمت منك مدلوالت آلماتك فإننا بالفعل أمام آارثة في المفهوم وفي التطبيق، فالبرامج اوًال يجب ان               
ى يكون                        ًا حت اش وثالث ه خاضع للنق ي ان ا يعن تكون قانونية ولصالح الناس والبرنامج آما افهمه ليس قرآنا منزًال م

ابًال للتطبي امج ق اس حول  البرن ة؟ الحماسي الن دي قلقيلي تفتى مجلس بل ل اس ور فه ه الجمه ستفتى في ق يجب ان ي
ا         ا ي ات تعرفه المهرجان علمًا ان المجلس البلدي ال يقوم بدور سياسي لكنه وفيما يبدو سّيس فمسأله المهرجان لغاي

  .سيد شاهر واعرفها أنا ايضًا
   5/7/2005الرأي االردنية 

  
   !انهيار

  عباس اسماعيل:  ترجمة..ايتان هابر
ها      ه من          . في هذه األيام تلفظ الطريقة السياسية اإلسرائيلية أنفاس ود إلي ان تع ا مك ا، فال يوجد له اذا إذن ال نقبره لم

ة، وال يوجد                : الصورة واضحة . المقبرة الليكود، آحزب السلطة، تحّول الى ملجأ لمن يبحثون عن الوظائف المهم
سبة                  أي رابط سياسي أو إيديولوجي       يغن هو بالن احيم ب سكي ومن بين أجزائه، فذآر اسم شارون آاستمرار لجابوتن

اهللا         ا أن                  . للكثيرين من أعضاء الحزب القدماء بمثابة الكفر ب رع لشخص م ط يقت م، هو فق رر، ال يحك الحزب ال يق
  .يكون رئيسًا عامًا في مشروع اليانصيب اإلسرائيلي

اييم رامون بمكتب            :  لتقديم وظائف مهمة   ال توجد لحزب العمل البائس حتى إمكانية       اج ح آم عاطًال عن العمل يحت
الخير                     ّشر ب دت    . الوزير في مكتب رئيس الحكومة؟ آما أن العملية التي تحصل مع حزب شينوي ال تب شينوي فق ف

ة في                      . البوصلة ًا ستكون عدد سنوات األقدمي ا قريب ول له ي، شروط القب م وتمثيل أما حرآة شاس، فهي حزب مه
  .ن معسياهوسج

زاب    ي األح ق ف ي عمي اش سياس اك نق د هن م يع ارير    . ل ل، ال تق ن اللي أخرة م اعات مت ى س داالت حت د ج ال توج
ا هو إال ضارب                         . لألعضاء ة وشارون م ة الداخلي رّدي البني ى ت رن الماضي أدت ال ة الق سياسية من نهاي القيادة ال

زاء في              . رة السياسة المعول األخير على الرمل الذي يلقى به على الميت في مقب           ارة لبيت الع إن زي ه، ف سبة إلي بالن
وى      : متسودات زئيف لن تواسي الباآين، وهو ال يستطيع قول الجملة الغبية           ة أق ا بعزيم ة فخرجن شّد العزيم ا ل . جئن

ات شارون من الماضي                   اط، ب رس،        . لُنعزز؟ ُمعززون؟ حتى لو صمد بعد تنفيذ فك االرتب ه، شمعون بي ى جانب ال
  .فحزب العمل أنهى مسيرته. نه عندما ينظر الى الخلف ال يوجد معه من يستطيع احتالل الجبليحلق، لك

وم           . السؤال هو ما العمل اآلن     ر في أمور تخص الي ل التفكي اط، آسبب لتأجي من المريح للجميع التعّلق بفك االرتب
ود                          اب، وفي الليك ى الب دق عل اط ي ذي سيلي فك االرتب وم ال انوا ال        الذي سيلي ولكن الي ى وإن آ دًا حت يفهمون جي

ي          . 1967يقولون بصوت عال إن الرحلة صوب الخط األخضر قد بدأت، الى حدود              ام الت وم أن األي ا مفه ومن هن
  ستلي فك االرتباط ستكون مصيرية أآثر وحماسية أآثر، ماذا سيحصل؟

ع           ه ال يوجد وقت            االدعاء الصح   . 2006إنهيار المنظومة السياسية ستقود الى انتخابات في ربي دًا سيكون أن يح ج
اه  دة، خصوصًا وأن بعضها جربن ية جدي اليب سياس ات وأس اف لتحضير منظوم ًا . آ تكون أن أشخاص ة س النتيج

ذين سيقررون في المهمات المصيرية              ذ زمن ال يوجد              . متوسطين وما دون هم ال سهم من افتهم أنف ذين ع هؤالء ال
  .هب لصناديق االقتراع مع حبوب ضد القرف سنذ2006في ربيع . تقدير من قبلنا تجاههم

وراء          ى ال سنين ال رة عشرات ال الحل الموقت والذي قد يكون األمثل ـ الى أين وصلنا ـ هو أن تعود األحزاب الكبي
ال، العسكريين في                   . وتقيم لجنة تنظيمية   اديميين، رجال األعم دنا من األآ ا عن وهذه تدعو عند الطوارئ أفضل م
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اء             . المؤسسات المختلفة  اجحين وحكم اس ن ادة من أن ل في القي ى األق راح    . على أن يتشكل جزء عل الطبع اقت ذا ب ه
ديل آخر                . سيئ الوضع سيكون أسوأ من       . وإلى حد ما إنه غير ديموقراطي، ويعيدنا الى أيام ظالم، لكن ال يوجد ب
  .ذلك

  4/7/2005يديعوت أحرونوت 
  5/7/2005المستقبل اللبنانية 

  
   ة الساعةمحاولة لفهم مفارق

 فهمي هويدي  
 نشرت الصحف اإلسرائيلية الرئيسية الثالث هآرتس ويديعوت احرونوت 30/6/2005يوم األربعاء الماضي 

 عامًا اقتحم المستوطنون منزله، واستولوا عليه بعد طرد 16ومعاريف قصة فتى فلسطيني اسمه هالل المجايدة 
بان حديدية حملوها على الفتى هالل، حتى سقط فاقدًا وعيه والدم سكانه منه، ولم يكتفوا بذلك وإنما انهالوا بقض

وفي حين وقفت عناصر الشرطة والجيش اإلسرائيلي متفرجة على المنظر، فإن مراسلي الصحف . ينزف منه
وتم الذين قدموا لمتابعة حدث االستيالء على البيت هالهم األمر، فتدخلوا إلنقاذ الفتى قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة، 

 .نقله بعد ذلك في حالة حرجة إلى مستشفى خان يونس بقطاع غزة
في اليوم نفسه آان بنيامين بن اليعازر وزير البنية التحتية االسرائيلي يوقع في القاهرة اتفاق تصدير الغاز ل 

دال على  باليين دوالر، ويصف االتفاق بأنه تاريخي، و3 و2 بليون قدم مكعبة بقيمة تتراوح بين 7.1اسرائيل 
وآان حفل التوقيع أحد بنود برنامجه الذي تضمن لقاءات أخرى مهمة . عمق وقوة العالقات بين مصر وإسرائيل

 .مع بعض المسؤولين المصريين
ربما هان األمر لو أن ما جرى في خان يونس آان مجرد حادث تعرض له هالل المجايدة، ولكن الحاصل أن 

كن سوى تعبير عن حالة الفتك بالشعب الفلسطيني المصلوب، منذ استفرد به عملية الفتك التي طالت الفتى لم ت
االدهى من ذلك واألمر أن ذلك الفتك لم يتوقف حتى في ظل الهدنة أو التهدئة . اإلسرائيليون وتخلى عنه الجميع

 .التي أعلن عنها رسميًا بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي
، عقد برعاية مصرية، 8/2/2005  على التهدئة أعلن في شرم الشيخ في يذآر الجميع ربما أن ثمة اتفاقًا

وقد . وحضور أردني، وبمشارآة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء اسرائيل ارييل شارون
عقد ذلك االجتماع في أعقاب موافقة فصائل المقاومة الفلسطينية على اقتراح التهدئة في اللقاءات التي عقدت 

وآانت النقاط األساسية في اتفاق التهدئة تقضي بوقف تبادلي للعمليات العسكرية من . لقاهرة قبل ذلك التاريخبا
والبدء في .  آالف أسير9 و 7الجانبين، والبدء في إطالق سراح األسرى الفلسطينيين الذين يتراوح عددهم بين 

 .ة، تمهيدًا لالنسحاب الكلي من قطاع غزةمن المدن الرئيسية في الضفة الغربي” االسرائيلي“االنسحاب 
منذ ذلك الحين التزمت فصائل المقاومة الفلسطينية باالتفاق، باستثناء عملية واحدة تمت في تل أبيب قامت بها 

 .أما اإلسرائيليون فإنهم واصلوا عملية الفتك بالفلسطينيين. مجموعة من حرآة الجهاد، دون علم مسبق من قيادتها
تهدئة والهدنة التي استسلم لها بعض العرب وراهنوا عليها، اتخذ شارون اآثر من قرار له مغزاه في في أجواء ال

إذ فضًال عن الممارسات التي أشرنا إليها توًا، فإنه اختار ألهم منصبين أمنيين . اتجاه تكريس الفتك بالفلسطينيين
األول هو الجنرال دان حلوتس، الذي . فلسطينيينفي الدولة العبرية، اثنين من عتاة مجرمي الحرب واشهر قتلة ال

وسجل وهو في . عينه لهيئة أرآان حرب جيش االحتالل؛ وآان منذ اندالع انتفاضة األقصى قائدًا لسالح الجو
ولم تكن تلك األمجاد سوى إشرافه . منصبه ذاك المناقب واألمجاد التي امتدحته بسببها النخبة اإلسرائيلية

منها عن طريق استخدام مروحيات اباتشي أمريكية % 80 تصفية المقاومين، التي تمت الشخصي على عمليات
ولذلك وصف في األوساط االسرائيلية بأنه . الصنع، والحقًا عن طريق الطائرات من دون طيار من طراز سيتشر

ية وبغضًا وعرف عنه انه آان يتخير لقيادة مروحيات القتل اآثر الطيارين عنصر. متعهد عمليات التصفية
وقد لجأ إلى ذلك بعدما اخبره الطيارون الذين شارآوا في بدايات عمليات التصفية بأنه ال مناص من . للعرب

 . إصابة الكثير من المدنيين الفلسطينيين
وهو . االختيار الثاني لشارون آان من نصيب يوفال ديسكين، الرئيس الجديد لجهاز المخابرات الداخلية الشاباك

متعهد  ولئن وصف حالوتس بأنه. لذي يأخذ على عاتقه مهمة مواجهة حرآات المقاومة الفلسطينيةالجهاز ا
ذلك انه أخذ على عاتقه تنسيق . عمليات التصفية، فان ديسكين يوصف على نطاق واسع بأنه مهندس تلك العمليات
 وهو الذي حول 2003 و2000 عمليات التصفية عندما آان نائبًا لرئيس الشاباك في الفترة الممتدة بين عامي

 تغتالهم أثناء وجودهم في 0المعلومات االستخبارية المتوفرة لديه عن المقاومين الفلسطينيين إلى قذائف وصواريخ
وقد نجح ديسكين في إقناع الحكومة االسرائيلية برفع مستوى عمليات . سياراتهم أو في مكاتبهم ومنازلهم
ادات السياسية لحرآات المقاومة، وبعد ذلك طالت القيادات والمرجعيات االغتياالت لتشمل في البداية القي

 .آما انه يتباهى بأنه هو الذي اقنع شارون بضرورة تصفية الشيخ احمد ياسين. الروحية
إذ الحديث متواتر في اسرائيل عن استعدادات يقوم بها الجيش لمواجهة . القادم أسوأ مما يتصور آثيرون

ايلول القادم، بعد اقل من شهر على تنفيذ االنسحاب من غزة، أو   الثالثة خالل شهر سبتمبراحتماالت االنتفاضة
والتعيينات الجديدة التي مررنا بها تدخل ضمن . خطة فك االرتباط آما توصف في الخطاب السياسي اإلسرائيلي
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فهذا عكيفا .  الدائرة العسكريةولم يعد في ذلك الحديث سر، ألنه خرج إلى العلن، وتجاوز. التحسب لذلك االحتمال
الدار آبير المعلقين السياسيين في صحيفة هآرتس تحدث في الموضوع صراحة على القناة الثانية للتلفزيون 

 قائًال انه من الطبيعي أن تنفجر انتفاضة ثالثة، ومن يستبعد ذلك أو يستهجنه إنما 15/4/2005االسرائيلي في 
وتساءل . فالفلسطينيون ال يمكن أن يستسلموا لما يدبره شارون. ور اإلسرائيلييحاول ذر الرماد في عيون الجمه

وهم اآثر من يدرك أن شارون يريد من خطة . أليس من حق الفلسطينيين أن ينتفضوا ضدنا: في هذا الصدد قائًال
تغطية على فك االرتباط تكريس احتالل الضفة الغربية، وتعزيز المشروع االستيطاني بشكل غير مسبوق، وال

تواصل بناء الجدار الفاصل الذي من المقرر أن يبلغ خمس وأربعين في المائة من مساحة الضفة الغربية، من 
 .واالستنتاج نفسه توصل إليه القيادي اليساري يوسي ساريد. دون المساحة المقامة عليها المستوطنات

شيئًا غير الذي يحاول البعض ترويجه في بعض ليس في هذا الكالم مبالغة، ألن اسرائيل ترى في فك االرتباط 
 . العواصم العربية، زاعمين انه إنجاز آبير، وسبيل إلى االستقرار في المنطقة

إذا استحضرنا تلك الخلفية الشائكة، فإن المرء ال يسعه إال أن يستغرب أجواء التفاؤل غير المبرر التي يشيعها 
، ويقترن االستغراب بالدهشة حين نجد أن ثمة مراهنة على ”ئيليةاإلسرا“البعض في أجواء العالقات العربية 

مسألة االنسحاب من غزة، الذي يصوره البعض وآأنه قفزة نوعية متقدمة على طريق التسوية، تسوغ المزيد من 
 .مد الجسور وتبادل الزيارات، وتبرر غض الطرف عما يجري على األرض

 
الت حول مدى المالءمة وطبيعة المصلحة في عقد اتفاقية تصدير الغاز الخلفية ذاتها تستدعي العديد من التساؤ

وهي تساؤالت أآثرها متعلق بالجانب السياسي الذي أوضحنا ابرز معالمه، وبعضها متعلق . المصري إلسرائيل
 .بالجوانب االقتصادية والفنية التي ال يمكن تجاهلها

جج يدافعون بها عن هذه الخطوة، آما إنني أتصور أن ارجح أن يكون الذين ابرموا عقد بيع الغاز لديهم ح
موضوع المالءمة السياسية لم يكن مغفًال في القرار، وألن األمر أثار التباسات عدة، فقد تمنيت أن تكون مناقشته 

حتى ال يتكرر مع ما جرى في . وإحاطة الرأي العام بمالبساته وموازناته قد جرت قبل التوقيع وليس بعده
فاق االنضمام إلى الكويز، الذي فوجئ به الجميع ذات صباح، وأثار ما أثاره من بلبلة ولغط ال يزاال موضوع ات

 .مستمرين إلى اآلن
ترى متى يمكن أن يقتنع أهل القرار بأن ثمة رأيًا عامًا في البلد من حقه أن يفهم ما يجري من خالل بعض 

 طى التي تتخذ، وتؤثر في المصير في الحاضر والمستقبل؟الشفافية، على األقل لكي يطمئن الناس إلى صواب الخ
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  معارضة إسرائيلية مفبرآة

  غازي هليل
ول     ‚ ال يمكن إنكار ان هناك معارضة في اسرائيل لخطة اإلخالء المزمع تنفيذها في األسابيع القادمة               لكن يمكن الق

ي اس   ة ف ي األقلي سبة المعارضين ه ضا ان ن ى زرع   أي ل عل ة وتعم ر ديمقراطي صرف بطرق غي ي تت رائيل وه
  .الخوف لدى األغلبية التي توافق على خطة اإلخالء

درك شارون              اهر للمعارضة إذ ي سياسي والم ة االسرائيلية ال ل   ‚ وفي هذا اإلطار نالحظ توظيف الحكوم ه مث مثل
ة والمعارضة       ط       ‚ غيره في الحكوم ا فق يس حتمي ا يصب ف   ‚ ان اإلخالء ل ة     وإنم ي مصلحة تعريف اسرائيل آدول

ة ة وديمقراطي الم      ‚ يهودي ى الع سه إل ديم نف ل تق ن أج ف المعارضة م اول توظي ارون يح ظ ان ش ك نالح ع ذل وم
ة   ازالت مؤلم دم تن اره يق ارجي باعتب ربيين      ‚ الخ ادة الغ ع الق ه م ي لقاءات ارون ف تفاد ش د اس ره وق د تعبي ى ح عل

‚ عندما أظهر ان ما يقوم به يلقى معارضة داخلية شديدة    ‚  لخطته خصوصا من مظاهر الرفض الشعبي االسرائيلي     
ن           م م ذا الحج ود ه سير وج رائيلي تف ين االس اول اليم رة ويح وات آبي ضي بخط ستطيع ان يم الي ال ي و بالت وه

  .مع ان الواقع يشير إلى غير ذلك‚ المعارضة بما يسمى العنف الفلسطيني
رائيليين عملوا بشكل منهجي على استغالل مقولة ان الوضع السياسي          في حقيقة األمر ان آل رؤساء الوزراء االس       

إن          دها ف وي عق دة المن ازل إلنجاح المعاه اك أي تن الداخلي يعمل على تكبيل رؤساء الوزارات وبالتالي إذا آان هن
  .على الطرف العربي غير الديمقراطي والذي ال يخضع لمعارضة داخلية ان يقدمها

اور سياسي خبيث وسيعمل                     ان شارون وان آان يواج     ه من ه معارضة داخلية لخطة إخالء مستوطنات غزة إال أن
ستوطنين     رائيلية والم شرطة االس ين ال ة ب ات العنيف شاهد المواجه ث م داخلي وبخاصة ب ف الوضع ال ى توظي عل

  .من أجل تعظيم مكاسب اسرائيل على حساب الفلسطينيين‚ المعارضين لخطته
 5/7/2005الوطن القطرية 

 
 احتواء األزمة أم حلها؟ : جتماع مرآزية فتحا

  هاني المصري 
ين،        ة جن الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة استحقاقات تطبيق خطة فك االرتباط عن قطاع غزة ومنطق

ات             20وإقرار عقد االنتخابات التشريعية قبل       د االنتخاب  آانون الثاني المقبل، وعقد المؤتمر السادس لحرآة فتح بع
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ا    . التشريعية، ورفض خيار الدولة المؤقتة، هذه هي خالصة اجتماع اللجنة المرآزية لحرآة فتح             وهي خالصة فيه
ة      رة طويل ذ فت رة من د ألول م ه يعق ه، آون ى أهميت اع عل ى أن االجتم دل عل ا ت سلبيات، ولكنه ات وال ن اإليجابي م

م         ات، ل ل ياسر عرف د رحي ة، وبع ة المرآزي ة أعضاء اللجن ي    بحضور آاف شرذمة الت ة وال ستطع أن يحل األزم ي
  .تعاني منها حرآة فتح، وقد يكون في احسن حال قد استطاع احتواءها

ؤتمر  د الم ويم عق ر، فهي رفضت تع ا أآث ال تفاقمه ة واحتم تمرار األزم ى اس دل عل شابة ت ادات ال ردود فعل القي
د اجر               ا بع شريعية  السادس للحرآة واتخاذ قرار غريب بدفش موعد انعقاده الى م ات الت ة   . اء االنتخاب مبعث الغراب

ل                          ة قب ا العام د مؤتمراته دان تعق اريخ، وفي آل البل دار الت ى م الم، وعل ع انحاء الع يعود الى أن األحزاب في جمي
سابقة وضخ                            ا ال يم تجربته د تقي وى وأفضل صورة، وبع ات موحدة وهي في أق االنتخابات حتى تخوض االنتخاب

ا القي        دة في أطره ة دماء جدي ات                        . ادي ل االنتخاب ؤتمر رغم تأجي د الم تح تتهرب من عق ادة ف تح أو األدق قي ولكن ف
  .التشريعية الى أجل غير مسمى

ى                            ل االمر ال م ترحي م ت ل ث في البداية تم تأجيل المؤتمر السادس الذي آان من المقرر عقده في الرابع من آب المقب
  .المؤتمروهذا يدل على التخوف الكبير من عقد . اجل غير مسمى

ى سبب واحد هو خشيتها من                         طبعًا ال يمكن اختصار االسباب التي دفعت اللجنة المرآزية لتأجيل عقد المؤتمر ال
ى االطالق                 م االسباب عل ة           . الخسارة وتشبثها بموقعها القيادي، رغم ان هذا من اه سى ان بقي ا ان ال نن ولكن علين

ت      ع من ان ف ات حزب          االسباب مهمة جدًا هي االخرى وهي تنب زعيم الراحل ياسر عرف اة ال ي آانت في حي ح الت
ره،       وز لغي ا ال يج ه م وز ل يء ويج ل ش دخل بك يء ويت ل ش سك بك ة ويم ة طاغي صية قيادي ه شخ ذي ل زعيم ال ال
ه                      ذي ترآ ر ال راغ الكبي سد الف ويستطيع أن يحسم المشاآل واألزمات والخالفات عندما يقرر الحسم، مطالبة اآلن ب

سلطات والصالحيات    ياسر عرفات بأن ت   وزع ال صبح حزبًا عاديًا طبيعيًا له برنامج سياسي واضح وقيادة محددة ت
ا           تح ان تحدث            . والوظائف فيما بينها بصورة تكاملية، وله أطر ينضبط االعضاء لقراراته ستطع ف م ت ى اآلن ل وحت

ا تتخبط     هذا التحول المطلوب بل تتصارع شخصياتها ومراآز القوة فيها على توزيع الحصص وا          ذا نراه ة، ل لترآ
فـ فتح تخشى اذا عقد المؤتمر السادس دون ضمان نتائجه ان يؤدي الى المزيد من الخالفات               . ازاء آل شيء تقريباً   
شها    وي وأحد                     . والفرقة التي تعي ا حي سلطة، ودوره ة وال ورة والمنظم دة الث تح اول الرصاص اول الحجارة وقائ ف

ة         الضمانات الوطنية، وبمقدورها ان تب     قى تلعب دورًا مهمًا اذا اختارت اجراء التحول المطلوب والدخول في عملي
  .اصالح وتجديد وتغيير حقيقية

في غمرة هذه األجواء يتم طرح فكرة ايجابية هي تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن حتى تكون هذه الفكرة جدية،                   
تم ا                  ة، يجب ان ي اورة إعالمي يس مجرد من ذي           وقابلة ألن ترى النور، ول سياسي ال امج ال ورة البرن ى بل ز عل لترآي

اط                      ستسعى هذه الحكومة لتطبيقه، فال يمكن تشكيل حكومة ال يعرف برنامجها وهل هو الترحيب بخطة فك االرتب
ة الطرق    ديًال عن خارط شار وب ادة انت رد اع ديلها وبوصفها مج ا هي ودون تع ا آم سيق لتطبيقه تعداد للتن واالس

ة                      ومحاولة للمقايضة ما بين    ى دول يادة وعل ستقلة وذات س سطينية م ة فل ام دول ى قي  الضفة وغزة وقطع الطريق عل
ن األرض    بر م سلم أي ش ل لت تعداد الكام ع االس ة م ذه الخط و رفض ه ة؟ أم ه سطين الطبيعي دود فل ي ح دة ف واح

  تنسحب منه قوات االحتالل، وحتى تعيد االنتشار فيه؟
ة وقا ة جدي ة الوطني رة الحكوم ى تكون فك ات وحت ى موعد اجراء االنتخاب اق عل سبقها اتف ق يجب ان ي ة للتطبي بل

د      ذا الموع د ه ي بتحدي وم رئاس دار مرس ورًا إص ه ف شريعية، يتبع د    . الت د موع امج وتحدي ورة البرن ت بل واذا تم
ا  شارآة فيه رفض الم ة واالسالمية ل صائل الوطني رر للف ال مب شريعية، ف ات الت تقوي . االنتخاب دة س ة الوح فحكوم

ق فك                        المو ة استحقاقات تطبي ة مواجه ة، وستكون حكوم ة والخارجي ة التحديات الداخلي قف الفلسطيني في مواجه
ات راء االنتخاب ضير إلج اط والتح ة  . االرتب ة والفردي صالح الفئوي شكيلها، ألن الم اءل بت ك ال أتف ل ذل م آ رغ

ة ال    زال بحاج ا، وال ن ة العلي صلحة الوطني ن الم ى م زال أعل صائلية ال ت ن  والف د م ت، والمزي ن الوق د م ى المزي
  .الصدمات حتى يتغير الحال
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  آاريكاتير
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