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  :كاربكاتير
 

***  
  سد يحتضن لقاءات ترتيب البيت الفلسطينياأل

 الى دمشق امس إلجراء محادثات    ل الرئيس الفلسطينيووص  : دمشق ـ رويترز من 7/7/2005 األيام البحرينية نشرت
   . شار االسد وزعماء بعض الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة حماسب   مع الرئيس السوري

كال برفقة وصل عباس أن : دمشق مروان المهايني والوكاالتعن مراسلها من  7/7/2005المستقبل اللبنانية  وأضافت
  . امين الهندي وجبريل الرجوب ونبيل ابو ردينةمن 

ان سورية تدرس اصدار بيان يتعلق : راهيم حميدي وسمر أزمشلياب دمشقعن مراسليها من  7/7/2005الحياة  وذكرت
صرح لدى  قد عباس كان و .ـ الفلسطيني والوحدة الوطنية وجهود ابو مازن لتحقيق التهدئة بدعم الحوار الفلسطيني

وسط وصوله امس الى مطار دمشق حيث كان في استقباله فاروق الشرع، ان لسورية دورا مهما واساسيا في الشرق اال
وقال ان الحديث مع المسؤولين السوريين سيتناول .  االسرائيلي-وعملية السالم، خصوصا في السالم الفلسطيني 

 .االوضاع الفلسطينية والسياسية التي نعيشها واتصاالتنا مع االطراف الفلسطينية وغيرها، اضافة الى العالقات الثنائية
عرضنا على الحركات الفلسطينية ان تشارك : وطنية، قال عباسوعن قرار حماس عدم المشاركة في حكومة وحدة 

هذه قضية : خصوصا اننا مقبلون على االنسحاب االسرائيلي، وما زلنا لم نسمع الجواب الرسمي من حماس، مضيفا
لحل وطنية تهم الجميع وعلينا ان نتشارك في هذا الحدث المهم الذي ستتبعه احداث اخرى تتعلق باالنسحابات وبمصير ا

وقالت مصادر فلسطينية للحياة امس ان تقويم حماس والجهاد االسالمي يفيد ان اسرائيل لم تلتزم التهدئة المعلنة  .السياسي
 اشهر ولم تفرج عن االسرى، بل ان االعتقاالت ما زالت قائمة، حتى ان لقاءات السلطة مع رئيس الوزراء ارييل 4منذ 

من جهته،  .ار السياسي العام والتهدئة والتعامل مع العدو في حاجة الى وقفة تقويمشارون كانت فاشلة، ما يعني ان المس
الحياة امس ان موقف حماس الذي سيبلغ الى عباس اليوم يتضمن ان موضوع المشاركة بت  أوضح مشعل في حديث الى

لصيغة وال اآللية لتحقيق فيه، ذلك اننا أبلغناهم رفضنا الدخول في حكومة وحدة وطنية لقناعتنا ان ما طرح ليس ا
المصالحة الوطنية، إذ ان االولى تنفيذ ما اتفق عليه في القاهرة، خصوصاً المرجعية العليا وحصول لقاء على مستوى 

كما شدد على وجوب  .االمناء العامين ورئيس المجلس الوطني وشخصيات مستقلة، والمطلوب هو االسراع في اللقاء
 التشريعية وانجاز القوانين المتعلقة باالنتخابات بالمزاوجة بين الدوائر والتمثيل النسبي، تحديد موعد قريب لالنتخابات

وباالسراع بتشكيل لجنة عليا للتعامل مع موضوع االنسحاب من غزة، ليكون القرار وطنياً وال تستفرد به اي جهة، 
ليس مطروحاً : أوضح قائالو .االسرائيليةاضافة الى مطالبة مشعل بتتقويم الوضع السياسي العام في ضوء السياسات 

اتفقنا على تهدئة ضمن شروط ال بد من مراجعة ما حصل ودرس ما تحقق من  تجديد التهدئة وال الخروج عنها،
والذي خرج عنها ويمارس الخروق اليومية هو الطرف االسرائيلي، محذرا ... ان التهدئة مستمرة : واضاف. الشروط

  .ياسة سيهدد التهدئة القائمة ويجعل الخيارات مفتوحة بعد ذلكمن ان استمرار هذه الس
 فاروق الشرع اننا مرتاحون لزيارة ابو مازن وان قول:  دمشق– ايمان عثمان عن مراسلتها 7/7/2005عكاظ  ونقلت

عادل المحادثات التي سيجريها اليوم مع الرئيس االسد ستكون في مصلحة القضية الفلسطينية وفي مصلحة السالم ال
  .والشامل
د عباس يكتأالى : القدس -محمد أبوخضير وزكي أبوالحالوة  عن مراسليها 7/7/2005 الرأي العام الكويتية وأشارت

, موافقة حماس على المشاركة في الحكومة تتمنى  اهمية العالقات الفلسطينية ـ السورية، وقال ان السلطة ما زالتعلى
  . دمشق على ان سورية تعني لنا الكثيروشدد في تصريحات للصحافيين في مطار

يستضيف في بادرة ملفتة قادة الفصائل الفلسطينية ساألسد إلى أن : زياد حيدرعن مراسلها  7/7/2005 السفير ونوهت
الموجودة في دمشق بمن فيهم قادة حماس والجهاد الى مائدة الغداء، وذلك على شرف ابو مازن، وهو ما يرى فيه 

وترسل . عة نحو تأكيد اهتمام سوريا الرسمي بتطورات الملف الفلسطيني على جميع مستوياتهمراقبون خطوة واس
إشارات مختلفة على مستويات إقليمية وفق مراقبين، رأوا في الخطوة السورية الفريدة، توجها نحو تأكيد الدور السوري 

بيا في شكلها العام الذي يتمثل في جمع ممثل في الملف الفلسطيني وبطريقة ال تخلو من تحد، وإن كانت تنحو منحى إيجا
ويرى كثيرون أن الرسالة السورية هنا، قريبة في فحواها من الرسالة . أوسلو مع معارضيه تحت سقف الرئاسة السورية

هتمام التي أراد الملك األردني أن يرسلها خالل لقائه ممثلي فتح أثناء اجتماعاتهم في عمان، كما أنها ال تقل أهمية عن اال
ولعلها المرة األولى التي سيشير فيها اإلعالم الرسمي إلى اجتماع بهذا . الشخصي للرئيس المصري باجتماعات القاهرة

المستوى برغم طبيعته البرتوكولية، وذلك من دون االبتعاد عن تأكيد ما فعلته سوريا حتى يتم التوصل إلى حل سلمي 
سلطة، بطريقة تصون الوحدة الوطنية الفلسطينية وال تتدخل في تفاصيل ترتيب يرضي الجميع بين الفصائل الفلسطينية وال

من جهته، قال مسؤول في الجهاد االسالمي للسفير أنه ال . البيت الداخلي، وفق ما قال مصدر سوري مسؤول للسفير
لى اعتبار أن المسائل المعلقة يتوقع الكثير من اللقاء المنتظر مع ابو مازن اليوم، معتبرا أنه برتوكولي إلى حد كبير، ع

 .تنتظر التنفيذ خصوصا في ما يتعلق باتفاقات اجتماعات القاهرة
 عباس، مساء امس، في مقر اقامته في فندق لقاءالى : ب. ف. ا-دمشق من 7/7/2005 األيام الفلسطينية اشارتو

ل للصحافيين التقينا ابو مازن، وقال جبري. ونايف حواتمة احمد جبريل،: الميرديان بدمشق، على حدة، كالً من
واستعرضنا المعلومات التي لديه حول زيارته لواشنطن، وزيارته لشارون وموضوع االنسحاب من غزة، كما بحثنا في 

وأكد أن اللجان ستبدأ خالل عشرة ايام في ترتيب . االلتزام الذي اتخذناه في القاهرة حول اعادة ترتيب البيت الفلسطيني
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وحول مشاركته في الحكومة الفلسطينية، أكد  .حياء منظمة التحرير ، ألنها هي المرجعية للشعب الفلسطينيهذا البيت، وإ
جبريل أننا لن نشارك في هذه القضية، ألنه يوجد نقاط خالف معروفة وكبيرة في هذا الموضوع، ونبحث عن قواسم 

اذا : إن شارون سأل ابو مازن عند لقائه به: ة، قالوحول عودته الى االراضي الفلسطيني .لخدمة شعبنا لالستفادة منها
سنرى : واضاف جبريل. ال تتعب: ممكن، قال شارون: انسحبنا من غزة، هل جبريل سيأتي الى غزة؟ وقال له ابومازن

  .إن وجد طرف ثالث على الحدود، وهل غزة ستكون محررة من كل شيء، وهل ستبقى مخابرات وأمن صهيوني أم ال
  

   يعالج  في أروقة المجلس التشريعيمنّيالفلتان األ
 مصادر فلسطينية ان المجلس التشريعي سيعقد اليوم الخميس هكدتأ ما :رام اهللا من  7/7/2005 القدس العربينشرت

جلسة مغلقة الستجواب رئيس الوزراء الفلسطيني حول فشل حكومته في ضبط االوضاع الداخلية وانهاء حالة الفلتان 
واكد حسن خريشة ان جلسة اليوم ستكون سرية ومغلقة وسيتم االستماع فيها لتقرير يقدمه قريع حول  .االمني السائدة

وشدد بان جلسة اليوم  . هذا الصعيد وفشلها في انهاء حالة االنفالت االمنيىاالوضاع الداخلية وما احرزته حكومته عل
تشريعي سيطالبون بحجب الثقة عن الحكومة اذا لم  وحكومته، ومبينا ان الكثير من اعضاء القريع ىستكون صعبة عل

 ان هناك غياب للقرار السياسي سواء ىر الاش وأ.يقتنعوا بمبررات قريع حول عجز حكومته عن ضبط االوضاع الداخلية
وانتقد خريشة قريع كونه بات من  .من قبل الرئيس او رئيس الوزراء النهاء حالة االنفالت االمني والفوضي الداخلية

لمشخصين للحالة الفلسطينية علما بانه اعلي سلطة تنفيذية يستطيع من خاللها انهاء الفوضي الداخلية واالنفالت االمني، ا
ان قريع سوف يطلع المجلس علي  من ناحيته قال روحي فتوح .وذلك كون حكومته باتت المسؤولة عن االجهزة االمنية

ي ان الجلسة التي ستبدأ اليوم لن ترفع قبل االتفاق علي عالج ناجع لهذه خطط وتدابير الحكومة لمعالجة الموقف منوها ال
  .القضية المؤرقة التي تهم الشعب الفلسطيني

 مصادر فلسطينية ان قريع اعد تقريرا من حوالي ثالثين ه ذكرتإلى ما: رام اهللا من 7/7/2005 الغد االردنية وأشارت
  ب .ف.أ .شريعيصفحة عن اداء حكومته، لعرضه على المجلس الت

عن بدوره سيتحدث ووزير الداخلية سيحضر الجلسة أن  :ب.ف. ا-رام اهللا من  7/7/2005 الحياة الجديدة وبينت
ولن يسمح . االجراءات التي اتخذتها االجهزة االمنية لضبط حالة الفلتان االمني التي شهدها الشارع الفلسطيني مؤخرا

  . على طلب نصر يوسفللصحفيين بتغطية الجلسة المغلقة بناء 
ل أحد النواب لوكالة اقو , نائبا40ًتعقد بناء على مذكرة تقدم بها أكثر من سالجلسة المغلقة أن  7/7/2005البيان   ونقلت

ألن تأجيل  .فرانس برس ان المبادرين إلي المذكرة هم من الوزراء السابقين وتأجيل موعد االنتخابات عزز طلبهم هذا
 بناء االربعاءوحضر جميع نواب التشريعي في قطاع غزة إلى رام اهللا . ديد عمل حكومة التكنوقراطاالنتخابات يعني تم

  أ ف ب . مما يدل على اهميتهااليومعلى طلب رئيس المجلس للمشاركة في جلسة 
 32كشف توفيق الطيراوي، إقصاء :  بالل غيثهكتبما  6/7/2005 - أمين-  اإلنترنت لالعالم العربي  موقعنقلو

وجاءت  .عنصرا خالفوا القانون، وأشار أنه ال يمكن أن نلقي بالعناصر المناضلة خارج الجهاز ونحن نعمل على تأهيلهم
أن هناك قضايا كثيرة ال : وأضاف خالل مداخلة ألقاها أمام المجلس التشريعي الذي انعقد في مدينة رام اهللا،ه تصريحات

لمخابرات يرفض أن يرتكب عناصره أي مخالفات، ومهمتنا تنفيذ القانون وال يمكن طرحا أمام وسائل اإلعالم وأن جهاز ا
  .يجوز أن نكون خارجه

ن مصادر طبية فلسطينية االربعاء عن مقتل أحد ضباط عالإ :الفت حدادعن مراسلته  6/7/2005 48 عرب وذكر موقع
وقالت مصادر .  وعليه آثار تعذيب وتشويهالمخابرات الفلسطينية العامة بعد ان وجد مقتوال في أحد شوارع مدينة غزة

 عاما يعمل في جهاز المخابرات الفلسطينية برتبة مقدم وجد مقتوال في شارع النفق شرق 40فلسطينية ان عبد اهللا اللوح 
 امس من امام مبني مستشفي دار الشفاء حيث عثر  أولوأوضحت ان اللوح خطف في وقت متأخر من ليلة .مدينة غزة 
وقال شهود عيان ان ملثمين لم يتم التعرف على هويتهم اقتادوه الي جهة . ه امام المستشفى صباح اليومعلي سيارت

  .ولم يعرف حتي اآلن الخلفية التي تقف وراء عملية القتل . أمسمجهولة حتي عثر علي جثته ظهر
في ظّل الفلتان األمني  أنه : تقرير خاص–نابلس   في تقرير له من 7/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم وجاء في 

زادت معدالت الجريمة، فتضاعفت جرائم القتل، وبالذات على خلفية األخذ بالثأر، وعمليات الخطف بغرض تلقّي الفدية، 
 .وجرائم االغتصاب والتحرش الجنسي والسرقة والسطو المسلح واالتجار وتعاطي المخدرات وإتالف مال الغير

لة االنفالت األمني خالل شهر حزيران أسفرت عن مقتل ثالثة عشر مواطناً بينهم طفٌل في اإلحصائيات قالت إن حصي
هذه الحوادث كلّها، مردها كما يعتقد المراقبون إلى انتشار . الثانية عشرة من عمره، وإصابة أكثر من ثالثين آخرين

  .لى ضبط األوضاع بالشكل الذي يضع حداً لهاالسالح بحجة المقاومة وهي منهم براء، والشرطة الفلسطينية غير قادرة ع
  :ويمكن حصر أسباب فقدان األمن في التالية

األجهزة األمنية مشغولة بنفسها ويتنازع قادتها على الصالحيات والرتب، وبها بطالة وفساد وشللية وبحث جنوني : أوالً
  .عن المصالح الخاصة

اء موضوع على الرف، وتتدخّل فيه عوامل شخصية ومصلحة، عدم وجود قضاء، رغم وجود قوانين، فالقض: ثانياً
وسلطة األجهزة التنفيذية بكافة أنواعها وأشكالها رسمية وعائلية وشللية، أعلى من سلطة القضاء، فأية قوانين وأي قضاٍء 

  !.في العالم يفرج عن قتلة بكفالة
ى كّل من يمس باألمن الداخلي، فإن تحقيق األمن سيظّل دون القوة، والعقاب الرادع لآلخرين، والضرب بشدة عل: ثالثاً

  .حلماً ووهماً وأمالً يراود الناس
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رغم أن هناك أسباباً أخرى لمظاهر الفلتان األمني وتفاقمه، فإن أهم هذه األسباب هو ضعف مؤسسة : يقول صالح النعامي
 السلطة، وتلكؤها في ممارسة الصالحيات التي الرئاسة الفلسطينية الواضح وعجزها عن فرض سيادة القانون وهيبة

وبعد أكثر من خمسة أشهر على انتخاب عباس فهو يعجز عن تفعيل  .منحها إياها القانون لوضع حد لهذه المظاهر الهدامة
لمسؤولين يبدو تقصير أبي مازن كارثياً إذا علمنا أن ا: ويضيف. الخطط األمنية التي تمت صياغتها لوضع حد لهذا الواقع

عن مظاهر الفلتان األمني هم منتسبو األجهزة األمنية الذين يفتَرض أن يكونوا خاضعين إلمرته بوصفه رأس هرم الحكم 
في السلطة، كما أن المجموعات المسلحة المسؤولة عن بعض مظاهر الفلتان مرتبطة بمراكز قوى معروفة داخل السلطة، 

 يلجأ أحياناً للتحاور مع المسؤولين عن حالة الفلتان األمني عباسير االستهجان أن الذي يث: وتابع قائالً.وتحتمي بها
لقد عكس سلوك أبي مازن عجزاً قيادياً مخالً، وقد فضح هذا العجز وزير داخليته الذي كشف خالل  .واالستجابة لمطالبهم

ته الهادفة لتفعيل الخطط األمنية التي صيغت شهادته أمام المجلس التشريعي أن قادة األجهزة األمنية يرفضون تعليما
لكن المضحك المبكي كان دون شك في موقف أحمد قريع فمن : ويستدرك النعامي .لوضع حد لحالة الفلتان األمني

كان يمكن فهم ردة فعل قريع لو قدم استقالة  !!.سيوِقف هذا الفلتان، أليست هذه مسؤولية السلطة وحكومة قريع تحديدا؟
  .كومته بسبب عجزها عن وضع حد لهذا الواقع، بدالً من التهديد بتعليق أعمال الحكومة والبقاء في الحكمح

  :جذور المشكلة
وحول جذور المشكلة قال النعامي إن النظام السياسي الفلسطيني الذي تبلور بعد أوسلو قد وفّر األرضية الخصبة لتنامي 

فقد جعل هذا النظام من فرض احترام التزامات السلطة السياسية .  وعدم احترامهمظاهر، وتجذير تجاوز القانونهذه ال
 ى ذلك إلى المسكما وردت في اتفاقية أوسلو على المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية، وظيفته األساسية، حتى لو أد

فرض احترام التزامات : وتابع .قيقها عادةً إلى تح-في البيئات السليمة-بالوظائف األخرى التي تسعى األنظمة السياسية 
السلطة كان يقتضي باألساس ضرب حركات المقاومة التي كان ينظَر إليها على أساس أنّها تتحدى هذه االلتزامات عبر 

كان بإمكان السلطة أن تواجه حركات المقاومة عبر : ويمضي شارحاً فكرته بالقول .مواصلة تنفيذ عمليات المقاومة
ى القانون الفلسطيني، لكنّها ضربت بهذا القانون عرض الحائط، فكانت عمليات االعتقال والتعذيب وإغالق االستناد إل

في المقابل كانت السلطة وما زالت ترفض تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة عن المحاكم . المؤسسات الحزبية والخاصة
، مع أن السلطة نفّذت أحكام اإلعدام !!زامات السلطة إلسرائيلالفلسطينية بحقّ العمالء الذين أدينوا ، كترجمٍة الحترام الت

وخلص إلى نتيجٍة مفادها أن االنتقائية في تطبيق قرارات المحاكم  .في بعض الذين أدينوا بجرائم قتٍل على خلفياٍت جنائية
  . يفاقم مظاهر الفلتان األمني

  :انتخابات التشريعي هي الحّل
 المخرج الوحيد أمام الشعب هو إجراء االنتخابات التشريعية، وتشكيل حكومة وطنية، تباشر بدوره قال خالد منصور، إن

فوراً بإجراء عمليات إصالٍح سياسي واقتصادي وإداري ومالي جذرية، وتعزز دور المؤسسات، وتطبق قوانين التقاعد 
هر أجهزة األمن ومؤسسات السلطة من مراكز واإلثراء غير المشروع، وقوانين الخدمة المدنية والضمان االجتماعي، وتُط

ويشدد منصور  .القوى والفاسدين، والذين يعتبرون السلطة إقطاعية أبيهم والبقرة الحلوب التي يستغلّونها أبشع استغالل
، على ضرورة بناء أجهزة األمن على أسٍس مهنية، ليكون االنتماء للوطن وتطبيق القوانين بنزاهة وحيادية هو رائدها

الحقيقة وبعد خمسة أشهر من انتخاب أبو مازن، فقد خاب أمل الشعب به : واستطرد قائالً .وبهذا فقط نخرج من األزمة
الفتقاره إلى الحزم، وخضوعه أحياناً البتزازات مراكز القوى، وألنّه أراد أن يعالج قضايا الفساد بأيٍد غير نظيفة، ولذلك 

يساعدها في ذلك .. إسرائيل تريد له الفشل، وتخطّط كي يفشل لك، وخصوصاً أنفشل وسيبقى يواجه الفشل ما دام كذ
بعض مراكز القوى الفلسطينية، التي ترى أن مصالحها الذاتية أهم من الوطن، وتخاف أن تمس إجراءات أبو مازن بهذه 

  .المصالح
  :اإلعدام والردع

 مجرمين على خلفيات جرائم قتٍل ارتكبوها في سياق محاربة 4 توفيق أبو خوصة قال إن السلطة نفّذت حكم اإلعدام بحقّ
االنفالت األمني، وأن عملية اإلعدام هي خطة في سياٍق كامٍل من خطواٍت أخرى أمام ارتفاع معدالت الجريمة 

وائل العام  جريمةَ قتٍل سجلت منذ أ35ويشير أبو خوصة إلى أن نحو  .واالعتداءات والمخالفات والخروج على القانون
ويكشف أحد المسؤولين في وزارة الداخلية . الحالي، منوهاً إلى أنّه رقم غير عادي وغير معقول قياساً إلى الوضع العام

عن منح الرئيس الفلسطيني قادة األجهزة األمنية صالحيات واسعة، متعهداً لهم بدعٍم سياسي ومادي ومعنوي بال حدوٍد 
  .وإنهاء حالة الفوضىمن أجل تطبيق القانون 

  ..خطوات مناسبة
أحمد البيتاوي، الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، ذكر في مقاٍل له عدداً من الخطوات الواجب على 

  .السلطة القيام لها إلنهاء ظاهرة الفوضى والفلتان األمني
 خلف بنادقها الزائفة، ويستَثْنى هنا بالطبع سالح العمل الفوري على جمع أسلحة بعض الفئات الضالّة التي تتستّر. 1

المقاومة النظيف الذي ظّل وسيبقى ال تشوبه الشوائب وال تعتريه الشبهات، فهو سالح ال يظهر أثره أصالً إال في وجه 
  .االحتالل، ومن الخطأ أن نجعلهما في سلٍّة واحدة

ويجب علينا هنا أن ال . قتلٍة ومرتزقة احترفت مهنة القتل المأجورالعمل على إيقاع أشد العقوبات وأقساها بحقّ كّل . 2
نلتفتَ للدعاوى الصادرة من هنا وهناك التي تحارب عقوبة اإلعدام، نحن نعلم أن هناك ضغوطاٍت تمارس من ِقبل الدول 

. ٍة تصب في صالحناومن هنا ال بد من شرح وجهة نظرنا والتركيز على نقط. األوروبية ومن مؤسسات حقوق اإلنسان
  .إن إسقاط عقوبة اإلعدام بحقّ القتلة من شأنه أن يفاقم المشكلة، فالدم يجر الدم
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ال بد من تشكيل لجان إصالٍح في كّل قريٍة ومدينة وحي تضم أهل الخير والوجهاء من مختلف الفصائل، تعمل على  .3
ال تُفهم هذه النقطة بأنّها إجراء بديٌل عن الجهاز القضائي وأرجو أن . تطويق الخالفات وحلّها بأسرع وقٍت ممكن

والمحاكم، ولكن المسألة بحاجٍة إلى تعاوٍن ثالثي.  
ولحّل هذه اإلشكالية ال بد من تطبيق القانون على الجميع . هناك حالةٌ من عدم الثقة ما بين المواطن وأجهزة السلطة. 4

، وال بد للمواطنين من االبتعاد عن بعض التصرفات كاللجوء إلى العصابات دون أي استثناءاٍت بات الجميع يعرفها
  .المسلحة لتحصيل الحقوق

العمل على محاسبة كّل فرٍد أو مسؤوٍل في أجهزة السلطة يثبت تورطه بمثل هذه األحداث سواء خالل ساعات الدوام  .5
  .الرسمي أم خارجه

زيادة ثقافة سعة الصدر وإنشاء الجيل الناشئ على معاني التراحم والتسامح وأخيراً على المدى البعيد ال بد من  .6
والتعاطف والتعاون على الخير، وهذا كلّه ال بد من تعاوٍن مشترٍك ما بين المؤسسة العائلية والمؤسسة التعليمية، وال 

  .مؤسساتننسى دور المؤسسة الدينية، وال بد من تكاتف جهود الجميع سلطة ومواطنين وأحزاب و
  

  نائباً بريطانياً ينددون بتسريع بناء السور 150السلطة و  بينماشارون يأمر بتسريع إغالق القدس بالجدار
تكثف السلطات اإلسرائيلية من  :القدس المحتلة، لندن  آمال شحادة، سوزانا طربوش 7/7/2005الخليج اإلماراتية نشرت 

األراضي الفلسطينية، إذ أصدر شارون، في لقاء مع قادة أجهزته عملها في بناء جدار الفصل العنصري ومصادرة 
 خصوصا حول مدينة القدس وبذل كل الجهود إلزالة العراقيل ،جدارالاألمنية، أوامره باإلسراع في إنجاز العمل في 

ن في والستكمال مخططه في السيطرة على اكبر مساحة من الضفة الغربية وضع شارو. القضائية التي تعيق تنفيذه
اجتماعه أمس جدوال زمنيا الستكمال بناء الجدار بإصراره على مواصلة العمل فيه بوتيرة عالية ضاربا بعرض الحائط 
االلتماسات التي تبحثها المحاكم اإلسرائيلية وقرار المحكمة الدولية الهاي بضرورة وقف تنفيذ هذا المشروع لما يعود به 

قدون مساحات شاسعة من أراضيهم وسيتحولون للعيش داخل سجن وهم من أضرار على الفلسطينيين الذين سيف
وطالب شارون ببذل الجهود إلنهاء المشاكل القضائية حول مسار . محاصرون من جميع الجهات، جراء مشروع الجدار

الجدار بالقرب من مستعمرة موديعين في القدس وعطيروت، وأبدى اهتماما كبيرا بجدار غالف القدس الذي يحيط 
وسبق شارون بأوامره موفاز، الذي طالب بمنح األفضلية لبناء الجدار في القدس بسبب أهمية المدينة . بالمدينة المقدسة

وقال . ووجود مخاطر كبيرة هناك، وطالب العناصر القضائية باإلسراع في حل القضايا القانونية التي تعيق أعمال البناء
وقال بويم لالذاعة اإلسرائيلية ان الجدار الممتد . 2005ديسمبر /ول كانون االولبويم إن الجدار سيكون قيد االستخدام بحل

وأضاف أن هناك أقساما . ديسمبر/من شمال الضفة الغربية إلى جنوب الخليل سيكون قيد االستخدام بحلول كانون االول
وقدم رئيس  .2006د تنتهي بالكامل في تشهد تأخيرا لكنه سيتم تقديم حلول ووتيرة البناء سريعة، مشيرا إلى أن األعمال ق

 كيلومترا 213مديرية، ما يسمى خط التماس، مشيح نيتسح بيانا خالل االجتماع حول أعمال الجدار، حيث بين انه تم بناء 
ويجري . من الجدار بدءاً من طيرات تسفي في الشمال وحتى القناه في المركز، باإلضافة إلى مقطعين آخرين في القدس

بين القناه والقدس، وفي القدس الشرقية، وبين غوش :  كيلومترا من الجدار في أربع مناطق190اليا على بناء العمل ح
وحسب بيان نيتسح فان المقطع  .عتسيون ومتسودات يهودا وحول مستعمرتي ارئيل وعمنوئيل في الضفة الغربية

ويجري العمل حاليا . 2006 ومارس 2005بين ديسمبر المركزي للجدار بين القناه والقدس، سيتم استكماله في الفترة ما 
وقد تأخرت اعمال البناء بسبب تقديم التماسات للمحكمة .  كيلومتر في هذا المقطع100 كيلومترا من اصل 80على بناء 

طقة في من: ويضيف التقرير انه تم استكمال مسار غالف القدس في غالبيته، وبقيت ثالثة مقاطع. العليا في ثالثة مقاطع
الرام حيث تعمل مؤسسات دولية على منع استكمال هذا المسار وقدمت عدة التماسات إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا في 
حين تسعى النيابة إلى التوصل إلى اتفاق خارج المحكمة، والمقطع الثاني في جنوب العيزرية حيث تم تجميد أعمال البناء 

وبحسب المخطط سيتم البناء .  نباال حيث يجري العمل على ربطها بمدينة رام اهللامؤقتا، والمقطع الثالث يقام حول بيت
المكثف في أكتوبر هذه السنة، وفي حال عدم استكمال البناء سيتم وضع وسائل مراقبة وقوات من الجيش، مما يعني 

  .عزل القدس عن الضفة الغربية بشكل مطلق
وحذر من هذه السياسات . صري، واعتبره أمرا غاية في الخطورةحذر عريقات من قرار تسريع بناء الجدار العنو

 .وتعني ان فك االرتباط بديل عن خريطة الطريق وليس جزءا منها. اإلسرائيلية، ألنها تدمر كل الجهود المبذولة للسالم
لكيان الصهيوني  من أعضاء مجلس العموم البريطاني البرلمان أمس مذكرة تندد باستمرار ا150وفي لندن، وقع أكثر من 

وتشير المذكرة . في بناء جدار الفصل العنصري في األراضي المحتلة واستمرار توسعة المستعمرات في الضفة الغربية
وقال النائب العمالي . 1967إلى أنه ينبغي قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة في جميع األراضي التي احتلت العام 

عة البرلمانية الفلسطينية  البريطانية، التي تضم نواباً من جميع األحزاب الممثلة في ريتشارد بيردن رئيس المجمو
 نائباً على المذكرة يدل على مدى القلق الذي ينتاب المشرعين البريطانيين 150البرلمان البريطاني، إن توقيع أكثر من 

ذها من خالل رئاستها لالتحاد األوروبي وذكر أنه يتحتم على بريطانيا أن تستغل نفو. حيال أوضاع الشرق األوسط
  .لضمان قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ال يعزلها الجدار العنصري والمستعمرات

 وكالة االسوشيتدبرس لألنباء عن رئيس هنقلتما :  البيان والوكاالت،القدس المحتلة، غزة 7/7/2005البيان  وجاء في 
يالند قوله ان شارون أمر بالتقدم في بناء الجدار كلما كان ذلك محتمال، مشيرا مجلس االمن القومى االسرائيلى غيورا ا

الى ان القدس اولوية ونأمل اذا تم حل القضايا القانونية المتعلقة بها، ان تكون مسألة شهور فقط وننهى الجدار ونغلق 
  . القدس كما هو معد أصال
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جهد ممكن اللزام اسرائيل بوقف نشاطاتها االستيطانية ووقف ودعا عريقات الرئيس االميركي جورج بوش الى بذل كل 
  . بناء الجدار العازل

جرافات االحتالل شرعت بتجريف أراض تابعة لمــدينة  أن : القبس،غزة، القدس 7/7/2005القبس الكويتية وذكرت 
بعة آالف دونم من األراضي وسيلتهم هذا المقطع نحو أر .قلقيلية تمهيدا القامة مقطع جديد من جدار الفصل العنصري

  .الزراعية للمواطنين الذين منعهم جيش االحتالل من الوصول اليها
  شارون ينتقد قرار محكمة العدل اإلسرائيلية بشأن وقف بنائه بالقدس

 قيادة الجيش االسرائيلي، أمس، هأعلنتما : 7/7/2005شرق األوسط ال أوردت تل ابيب نظير مجليونقالً عن مراسله في 
ان معظم أجزاء جدار الفصل في الضفة الغربية الفلسطينية أنجزت وان بقية الجدار، باستثناء المقطع الجنوبي سوف ن م

وجاء هذا االعالن خالل اجتماع شارون، أمس، بمشاركة كل الفرقاء . يكتمل بناؤه مع نهاية السنة او مطلع العام المقبل
تماع محكمة العدل العليا االسرائيلية التي أصدرت قرارات توقف بموجبها وانتقد شارون خالل االج. المهتمين بالموضوع

وقال نائب وزير الدفاع، زئيف بويم، ان هناك عناصر يهودية يسارية تتعاون . البناء خصوصا في منطقة القدس المحتلة
 المحكمة بدعاوى تتهم فيها اذ انهم يتوجهون الى. مع الفلسطينيين لعرقلة العمل في هذا المشروع الحيوي ألمن اسرائيل

واضاف مع احترامي الشديد لحقوق الفلسطينيين، فان أمن اسرائيل . الجيش بمصادرة األراضي واألمالك الفلسطينية
وأمر شارون قيادة الجيش بااللتفاف على المحكمة والدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين باتجاه التوصل . بالنسبة لنا أهم

  . الستمرار بعد ذلك في البناء وعدم انتظار المناقشات القضائية الطويلةمعهم لحلول وسط، وا
وينوي الفلسطينيون طرح الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة كما قال القدوة اول من امس، 

ن انهم من جهتهم ال يخالفون ويقول الفلسطينيو. مطالبين بمعاقبة اسرائيل على خرقها القانون الدولي طالما لم تهدم الجدار
لكنهم يرفضون ان , 1967الجدار بشكل مبدئي شرط ان تقيمه اسرائيل على األراضي التي كانت في حوزنها قبل عام 

ويؤكدون انه حتى بعد تعديل مسار الجدار باتجاه الحدود االسرائيلية، فانه ما . يقام على أراضيهم داخل الضفة الغربية
وف الدونمات من األراضي الفلسطينية ويمزق التواصل الجغرافي في العديد من البلدات ويعزل زال يلتهم عشرات أل

القدس عن الضفة ويقسم أحياء الى قسمين، بل انه في احدى مناطق القدس قرب ابو ديس، يقسم ديرا تابعا للكنيسة الى 
  . تعلم فيها األبناءوهو يطيل المسافات بين البيوت الفلسطينية وبين المدارس التي ي. قسمين

ن معظم البنية أ  من بويم، في مقابلة مع راديو إسرائيل،هقالما : أ.ب. د-القدس 7/7/2005األيام الفلسطينية وجاء في 
وفي تلك المناطق، حيث تعوق النزاعات  .التحتية في المنطقة باتت جاهزة بالفعل، وإن العمل فيها حقق تقدماً سريعاً

 الذي يسلكه الجدار تحقيق أي تقدم، سيتم استخدام طريق مؤقت لجعل الجدار الذي يعزل جزءا القانونية حول الطريق
  .كبيرا من الضفة الغربية عن إسرائيل كامال

وقال المسؤولون الذين تحدثوا، على شرط عدم ذكر أسمائهم، إن شارون وافق على رفع االقتراح الذي أثير أثناء اجتماع 
وقالوا إن المسار المعدل المقترح سيظل يلتف  .ألمنيين الى مجلس الوزراء لمناقشته واقرارهخاص مع كبار المسؤولين ا

حول اريئيل وعدة مستوطنات أخرى في عمق الضفة الغربية المحتلة، ولكنه سيقلل عدد القرى الفلسطينية الداخلة في 
ويعد الجزء الملتف حول  .قالت الفلسطينييندائرته عما كان عليه االمر في الخطة االصلية، كما سيخفف القيود على تن

 . كيلومتراً في عمق الضفة الغربية17 ألفاً تقع على مسافة 20اريئيل االكثر اثارة للجدل، اذ إن المستوطنة التي يقطنها 
ينيين لكن أحد المصادر الحكومية قال، إنه سيجعل حياة الفلسط. ولم تتضح على الفور أبعاد التعديل الذي يقترحه موفاز

  0أسهل
 عددا من القرى في منطقة نابلس وقلقيلية ستعزل داخل جيوب وسيتوجب على  أنالى 6/7/2005 48عرب وأشار موقع 

وكانت تقارير  .المواطنين فيها الحصول على تصاريح لدى دخولهم الى الضفة الغربية والخروج منها عائدين الى قراهم
 تصريحات من اجل مغادرة قراهم التي يعزلها 11ذه القرى يحتاجون الى صحفية اسرائيلية قد اشارت الى ان سكان ه

  .الجدار عن محيطها والعودة اليها
وقال رئيس المحكمة العليا االسرائيلية القاضي اهرون براك ان بناء الجدار في ما وصفها بالقدس الكبرى هي شأن يخص 

 .على ان القدس بشطريها الغربي والشرقي هي عاصمة اسرائيلالسلطات االسرائيلية وفقا للقانون االسرائيلي الذي ينص 
  . واشار القاضي براك الى ان بلدة الرام ليست جزءا من بلدية القدس ولذلك اصدر قرارا بوقف اعمال البناء في المنطقة

برى في وفي موازاة ذلك يعلن المسؤولون االسرائيليين وشارون خصوصا ان اسرائيل ستضم الكتل االستيطانية الك
  . الضفة الغربية والتي تقع داخل الجدار في جانبه االسرائيلي

وفي موازاة ذلك يجري التخطيط لشق طرق لتسهيل نسيج حياة الفسطينيين ويمنحهم حرية التنقل على حد قول رئيس 
 طريق توصل واضافت هآرتس انه بعد عشرة ايام ستبدأ دائرة االشغال العامة االسرائيلية بشق .مديرية خط التماس

  . منطقة رام اهللا مع جنوب الضفة من الدخول الى القدس الشرقية
في سياق متصل صعدت قوات االحتالل من سياسة االقتالع والتوسع،  :رام اهللا 7/7/2005المستقبل اللبنانية وأضافت 

دة مناطق في  مواطنا من اماكن سكناهم في ع30حيث هدمت امس منزلين وجرفت مساحات واسعة وقامت بترحيل 
 48واستنكرت مؤسسات حقوقية وإنسانية وشخصيات مقدسية حمالت الهدم، التي وقعت في الـ. نابلس وقلقيلية وطوباس

 .ساعة االخيرة، واستهدفت تسعة منازل ومحطة وقود لمواطنين في القدس الشريف، بحجة البناء من دون ترخيص
عن عقلية عنصرية، وتمثل انتهاكات كبيرة لحقوق اإلنسان، مطالبة واكدت في تصريحات صحافية ان هذه الحمالت تعبر 

المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته بالتدخل العاجل للحد من سياسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي التي تستهدف االرض 
يلمإن هدم المنازل وقالت ساريت ميخائيلي، المتحدثة باسم جماعة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية بيتس .واالنسان في القدس
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يبعث على أشد القلق، ويجب النظر إليه في ضوء عجز المواطنين عن الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء بسبب 
أما مئير مارغليت، الناشط في اللجنة  .الشروط المستحيلة، ما يضطرهم للبناء من دون الحصول على التراخيص

 في تصريحات صحافية أن آالف المواطنين المقدسيين ال زال يتهددهم خطر اإلسرائيلية لمناهضة هدم المنازل، فقد أكد
  .الهدم لمنازلهم، في إطار اوامر هدم معلقة

 قوى يسارية إسرائيلية تدعو إلى تكثيف المشاركة في مناهضة جدار الفصل العنصري 
دعت الجمهور لتجديد مشاركاته  يسارية إسرائيلية ىقوأن  :تل ابيب 6/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وذكرت 

وتكثيفها، إلى جانب المواطنين الفلسطينيين في األراضي المحتلة، في مناهضتهم لبناء جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه 
كتلة السالم اإلسرائيلية، الجمهور للمشاركة في تظاهرة ضد بناء الجدار،  ودعت .إسرائيل في عمق األراضي الفلسطينية

واطنون الفلسطينيون، صبيحة يوم الجمعة القادم، مشددةً على أن هذا هو الزمن الصعب، الذي ينبغي على ينظمها الم
وقالت الكتلة في بيان صحفي لها،  .الجميع أن يعبروا فيه عن تضامنهم مع شركائهم الفلسطينيين في مناهضتهم لـ الجدار

حالياً البناء في الجدار، إضافة إلى تجديده في منطقة مستعمرة تلقت وفا نسخة منه، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي تواصل 
وأضاف أن هذه األيام  .اريئيل قبل نحو شهر، وفي منطقة جنوب جبل الخليل في الضفة الغربية، في األسابيع األخيرة

روع المحكمة تصادف مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية في الهاي، بعدم قانونية الجدار، والذي يتزامن مع ش
هل يسمح ببناء جدار هدفه الدفاع عن : العليا اإلسرائيلية قريباً، في البت بعدد من األسئلة، منها سؤال أساسي هو

المستعمرين، وليس عن سكان إسرائيل؟ وأشار البيانالى إعتراف الحكومة اإلسرائيلية مؤخراً، بأن بناء الجدار لم يأت 
 . سياسيةألسباب  أمنية وإنما جاء ألسباب

 كنيسة المسيح المتحدة تطالب إسرائيل بوقف بناء الجدار 
مجمع سينودس كنيسة المسيح المتحدة في الواليات المتحدة أمس لمصلحة إليه صوت ما  7/7/2005السفير وجاء في 

وقال الرئيس . فصلاستعمال النفوذ االقتصادي لتشجيع السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين والدعوة إلى تفكيك جدار ال
التنفيذي للكنيسة في الشرق األوسط وأوروبا بيتر ماكاري إن الكنيسة ملتزمة بالحوار الديني والتعاون بين اليهود 
والمسلمين والمسيحيين، موضحا هذا القرار يدين كل أعمال العنف من كال الطرفين، ويشير إلى رغبة المجمع الكنسي 

وأضاف ماكاري أن المجمع رفض سابقا فكرة وضع عقوبات على شركات . لسالمالواضحة بإنهاء العنف وتحقيق ا
ودعت الكنيسة الحكومة اإلسرائيلية . تتعامل مع إسرائيل، في مقابل اقتراح باستعمال النفوذ االقتصادي إلحالل السالم

فلسطينيين، إنه يمنع وقال ماكاري للجدار تأثيرات مدمرة على حياة وسبل عيش ال. لوقف بناء جدار الفصل وهدمه
وقال إن كنيسة . ووصف الحاخام روبي ابراهام القرار بأنه معاد السامية. التفاعل بين المواطنين الذين يريدون السالم

وقال مدير اللجان  .المسيح المتحدة جردت نفسها من أن تكون شريكا شرعيا في السالم العادل في األراضي المقدسة
د الكوت نفهم القلق المسيحي من الجدار، لكننا نعتقد أن إنقاذ األرواح أهم من الممتلكات، هذا اليهودية االميركية دايفي

 أ ب. الجدار أنقذ حياة يهود ومسيحيين ومسلمين
  

  تزايد وتيرة حّمى بناء الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصى المبارك
كل الثالث المزعوم على حساب المسجد األقصى، مما جعل يوماً بعد يوٍم تستعر الحمى اليهودية لبناء الهي :نابلس خاص

فقد أعلنت منظمات يهودية  .من تضييق الخناق وتشديد الحصار عليه مرحلةً مهمة ومصيرية تسبق بناء الهيكل المزعوم
ي تنطلق متطرفة من ضمنها منظمة ريفافاه عن نيتها تنظيم مسيرٍة يطلقون عليها اسم مسيرة األسوار وهي المسيرة الت

رأس كّل شهٍر عبري من ساحة البراق وتسير بمحاذاة أبواب المسجد األقصى وتنتهي عند باب األسباط، وتهدف هذه 
وعادةً ما يحمل  .المسيرة كما يقول منظموها إلى إحياء الرأي العام الصهيوني إلى ضرورة بناء الهيكل المزعوم

، ..ليبني الهيكل..  للهيكل الثالث المزعوم، وينشدون ليبني الهيكلالمشاركون في مثل هذه المسيرات صوراً ومجسماٍت
وكان تقرير وثائقي بثّته القناة العاشرة الصهيونية مساء  .ناهيك عن ترديدهم الشعارات العنصرية ضد العرب والمسلمين

قوم بما منظّماتٌ ومجموعات كشف تصاعد حمى بناء الهيكل واالستعدادات التي ت الثالثاء بعنوان سالم من الهيكل
صهيونية لبناء الهيكل الثالث المزعوم بأسرع وقٍت ممكن، والتجاوب الذي تلقاه هذه الفكرة من ِقبل بعض الساسة 

وقد عِرض الفلم الوثائقي بنوٍع من الدراما الفكاهية، واستعرض من خالل مقابالٍت أجراها  .وأعضاء الكنيست الصهاينة
برمن مع شخصيات دينية وسياسية وأعضاء منظمات متخصصة في بناء الهيكل، أهمية بناء الهيكل الصحافي أريك زيل

بالنسبة للشعب الصهيوني، والمخطّطات واالستعدادات الجارية لبناء الهيكل، وتضمنت هذه اللقاءات حديثاً مع يسرائيل 
سم أحرار المعبد، وتسبورا فلتس من منظمة نساء كوهين مدير عام منظمة ريفافاه، وهيلل فايس رئيس منظمٍة تُعرف با

ومن أهم ما جاء  .من أجل الهيكل، وعضو الكنيست يولي أدلشتين وأرييه الداد والذي أكّد أن الهيكل الثالث سيبنى حتماً
ـالبقرة الحمراء في التقرير أن كّل االستعدادات جاهزة للبدء ببناء الهيكل الثالث وهم بانتظار إيجاد أو ظهور ما يسمى ب

  .للمباشرة ببنائه، وهم ينتظرون بفارغ الصبر ظهور المسيح المخلّص
وال أدّل من اشتداد حمى بناء الهيكل من القرار الذي اتخذه مؤخّراً ما يسمى بـمجلس هسنهدرين الذي يضم في صفوفه 

 ومصممين معماريين لعرض مخطٍّط مفصٍل كبار رجال الدين اليهود بإقامة لجنٍة عليا تتركّب من مفتين يهود ومهندسين
لبناء الهيكل الثالث مكان المسجد األقصى، ودعا المجلس المذكور الشعب اليهودي إلى التبرع بقوة من أجل بناء الهيكل 

ا فعل وأفاد المدعو هيلل نايس، الناطق باسم مجلس هسنهدرين، أنّه سيتم بناء الهيكل مجزءاً كم .وتجميع مواده وتركيزها
  .الملك داوود حسب زعمه، ثم بناؤه متكامالً كفعل الملك سليمان على حد تعبيره
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وقالت مصادر موثوقة إن أحجار ومواد خاصة لبناء الهيكل المزعوم يتم تجهيزها في مستوطنة يتسهار القريبة من مدينة 
طنات في الضفة الغربية المدعو بنتسي نابلس، وال أدّل على ذلك من رسالة الشكر التي وجهها رئيس مجلس المستو

  . ليبرمن ألعضاء مستوطنة يتسهار على ما يقومون به خدمة للتعاليم اليهودية وإذكاء المعرفة فيما يخص بناء الهيكل
ويتعرض المسجد األقصى والمحيط القريب منه إلى مزيٍد من فرض السيطرة الصهيونية عليه، مما يشير إلى 

فقد بدأت الشرطة الصهيونية مطلع األسبوع فعلياً بتنفيذ خطّتها إلحكام . بق بناء الهيكل الثالثالتحضيرات التي تس
  .السيطرة على المسجد األقصى، وباشرت بتركيب كاميرات مراقبة على أبوابه

أفراد ما يسم ى وحدة وتزامن تركيب هذه الكاميرات مع سابقٍة خطيرة هي األول من نوعها، إذْ أفاد شهود عيان أن
التفتيش والمراقبة التابعة لبلدية القدس قاموا بالدخول إلى ساحات المسجد األقصى وحرروا مخالفاٍت لحواصل صغيرة 
بجانب وحدات الحمامات داخل الحرم القدسي، األمر الذي لم تفعله هذه الوحدات من قبل، فمعروفٌ أن مثل هذه الوحدات 

دس في المدينة القديمة وبالقرب من أسوارها، وهذا التصرف إنّما يدّل على فرض تقوم بمالحقة الباعة داخل أسواق الق
  .مزيد من السيطرة وإظهار السيادة الصهيونية على الحرم القدسي

وفي هذا السياق فقد زادت حدة محاوالت الجماعات اليهودية شراء عقارات داخل أسوار المدينة وفي المحيط القريب من 
 االستيالء عليها بالقوة، فقد استولت جماعة عطارت كوهنيم مؤخّراً على عقاٍر قريٍب من باب السلسة، المسجد األقصى أو

كما تم افتتاح مكتٍب جديٍد في شارع . أحد أبواب المسجد األقصى، وقامت بافتتاح دكّاٍن يبيع حوائج وشعارات دينية لليهود
  .ظيم دوراٍت تحضيرية ومختصة في شؤون العسكرة الصهيونيةالواد المحاذي للمسجد األقصى ويقوم هذا المكتب بتن

ولفرض مزيٍد من السيطرة على المسجد األقصى وربط سوائب المستوطنين في حمى بناء الهيكل، تقوم منظمات يهودية 
راً ولتكريس بزياراٍت مكثّفة إلى موقٍع يسميه المسلمون بـرباط الكرد، أما هم فيدعونه بالمبكى الصغير، وقد قاموا مؤخّ

  .التزوير بتركيب عدة الفتاٍت جديدة تشير باألسهم إلى موقع المبكى الصغير على حد قولهم
ويالحظ تكرار زيارة اليهود لهذا الموقع خاصةً في المناسبات اليهودية، في حين أفادت مصادر أنّه وصل إلى مكتب 

ود يطلبون منه اإلعالن عن رباط الكرد مكاناً مقدساً رئيس الحكومة الصهيونية أريئيل شارون رسالةٌ من بعض اليه
  .لليهود

7/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

   التقى وزير الخارجية الروماني ويلتقي القنصل االميركي اليومقريع
افة الى  اعلن وزير خارجية رومانيا امس عن عزم بالده افتتاح ممثلية لها في رام اهللا اض: منتصر حمدان-رام اهللا 

كما اكد  .العمل من اجل إقامة غرفة تجارية فلسطينية رومانية للمساهمة في تعزيز المصالح االقتصادية المشتركة
أونجورونو عقب لقائه مع احمد قريع، رغبة بالده في رفع عدد المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين للدراسة في رومانيا، 

 تطوير بروتوكول تنموي اقتصادي بين البلدين بما يشمل فتح آفاق التعاون بين إضافة إلى رغبة الحكومة الرومانية في
وكان قريع اكد على العالقات التاريخية المتميزة بين رومانيا وفلسطين، وعلى أهمية تطوير  .رجال األعمال في البلدين

في اللجنة الدائمة لحقوق شعبنا هذه العالقة وتمتينها، وضرورة أن تعيد رومانيا النظر في قرارها تعليق عضويتها 
 .الفلسطيني غير القابلة للتصرف في األمم المتحدة ألن مثل هذا القرار من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية وقراراتها

وشدد اونجورونو على ثبات مواقف رومانيا في المنابر الدولية بشأن القضية الفلسطينية، خاصة وأن رومانيا على أبواب 
ومن المقرر ان  .االتحاد األوروبي وأنها مستعدة لتساهم بدور إيجابي في دعم فلسطين في إطار االتحادالدخول في 

  .يستقبل قريع القنصل العام األميركي اليوم في مقر رئاسة مجلس الوزراء برام اهللا
  7/7/2005الحياة الجديدة 

  
  ربه يطالب قمة الثماني بالعمل للسالم   عبد

نيون قادة دول مجموعة الثماني خالل قمتهم في ادنبرة بدعم العملية السلمية في المنطقة والضغط طالب مسؤولون فلسطي
وطالب ياسر عبدربه قادة قمة الدول الثماني بالضغط على . على إسرائيل لالستجابة لجهود السالم وإلغاء الكيل بمكيالين

ز جهود إحالل السالم بالمنطقة وااللتزام بما يتم االتفاق إسرائيل لتطبيق االتفاقات الموقعة وخاصة خارطة الطريق لتعزي
كما أكد عبدربه ضرورة اهتمام القمة بموضوع االنسحاب اإلسرائيلي من غزة بهدف أن يكون هذا  .عليه بهذا الصدد

األجندة االنسحاب كامالً وليس صورياً وجزئياً باعتبار أن عملية السالم في منطقة الشرق األوسط ستكون من أولويات 
  .السياسية لقمة أدنبرة ألثرها في السالم العالمي

  7/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

 كالٌم باطليؤكد أن ما أشيع على لسانه  يوسف  حسنالشيخ
امس وصف الشيخ حسن يوسف الناطق باسم حركة حماس في الضفة الغربية  أن 7/7/2005 القدس العربينشرت 

س بانها غير  والتي جاء فيها ان حماس فقدت الثقة بالرئيس الفلسطيني محمود عباتصريحات الدكتور محمود الزهار 
وقال .  ثقة حماس بالرئيس الفلسطيني باعتباره رئيسا منتخبا من قبل ابناء الشعب الفلسطينيىوشدد يوسف عل.موفقة 

لي الثقة التي توليها الحركة وجدد التأكيد ع. يوسف إن عالقة حماس علي المستويين الرسمي والشخصي مع عباس طيبة 
لعباس، وأشار يوسف إلي حدوث نوع من المبالغة في نقل التصريحات التي أطلقها الدكتور محمود الزهار في غزة 

اكد حسن يوسف امس استعداد حركته للتعاون مع السلطة الفلسطينية سواء كما .والذي أعلن أن حركته فقدت الثقة بعباس
ومن جهته عقب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام االحمد امس علي .الوحدة الوطنيةمن داخل او خارج حكومة 
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انني استغرب هذه التصريحات التي ال مبرر لها فمن طلب من الزهار ان يسلم سالحه؟ : تصريحات محمود الزهار، قائال
ينا مع العلم ان االخ ابو مازن قال واضاف ان هذه التصريحات تضر بنا وتعطي مبررا لالسرائيليين ليمارسوا الضغط عل

ومن جهتها اكدت وزارة الداخلية واالمن الوطني الفلسطيني امس انه بعد االنسحاب االسرائيلي  يجب تنظيم حمل السالح
من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية لن يكون هناك سوي سلطة شرعية واحدة وسالح واحد، وذلك ردا علي تصريحات 

 .فيها بان حماس لن تسمح بنزع سالحهاالزهار الذي قال 
نفى الشيخ حسن يوسف، القيادي في حركة حماس برام اهللا، أن يكـون              أن 7/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

وقال الشيخ يوسف في اتصال هاتفي مع مراسـل         .قد انتقد الدكتور محمود الزهار في كالمه عن محمود عباس أبو مازن           
هذا كالم باطل، أنا لم أوجه أي انتقاٍد ولم أعبر عن إساءتي لما قاله الدكتور الزهار                : يني لإلعالم في نابلس   المركز الفلسط 

تـار  نحن نحترم اختيار الشعب الفلسطيني الذي اخ      ، وأن الذي قلته بالحرف الواحد       بحقّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس    
  .ا يعمل اإلعالم على تضخيم وادعاء ذلك، وال أدري لماذمحمود عباس عبر انتخابات حرة

  
  شهيد من الجهاد خالل هجوم على مستوطنة موراغ

أعلنت حركة الجهاد اإلسالمي في بيان، أن أحد مقاتليها استشهد، مساء أمس، خالل محاولة تسلل الى مستوطنة موراغ 
ك في الهجوم على المستوطنة قد اصيب وأضاف البيان، إن مقاتالً ثانياً شار.االسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة

وكان متحدث عسكري اسرائيلي، أعلن في وقت سابق، أن فلسطينيين مسلحين كانا .بجروح، لكنه تمكن من العودة
وقالت مصادر عسكرية، إن القوات االسرائيلية قتلت .يحاوالن التسلل الى موراغ قد اصيبا برصاص جنود اسرائيليين

وعثر جنود .بت آخر بجروح عندما هاجما مستوطنة يهودية في قطاع غزة، ليل االربعاءمسلحاً فلسطينياً، وأصا
اسرائيليون اثناء تفتيش المنطقة على جثة المسلح القتيل، قرب السور الخارجي للمستوطنة، وسمعوا أصوات أعيرة نارية 

  وكاالت.كان قريبوقالت مصادر عسكرية، إنه من المعتقد أن مسلحا ثالثا كان يختبئ في م. متقطعة
7/7/2005األيام الفلسطينية   

 
  مركزية فتح تطالب بالتحقيق في وفاة عرفات

قالت مصادر مطلعة لـالغـد إن مركزية فتح، التي اختتمت اجتماعاتها مطلع األسبوع الحالي في عمان برئاسة رئيس 
ي وحضور رئيس السلطة الوطنية محمود الحركة رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدوم

عباس، أكدت على قرار إعادة فتح ملف وفاة الرئيس عرفات للوقوف على أسباب وفاته وهي ذات المطالبات التي دعا 
وأضافت المصادر ان اجتماع .إليها القدومي وعدد من الشخصيات الفلسطينية وسط شكوك بوفاة الزعيم الفلسطيني متسمماً

قش الموضوع مشيرة إلى لجنة شكلت لغايات التحقيق في أسباب وفاة الرئيس عرفات وسط شكوك بوفاته مركزية فتح نا
ومن المتوقع أن تتوجه اللجنة إلى باريس لهذه الغاية وهي العاصمة التي شهدت وفاة عرفات الذي كان قد نقل .مسمماً

 .يإليها للعالج في التاسع والعشرين من تشرين األول من العام الماض
7/7/2005الغد االردنية   

 
  صاروخ قسام على سديروت والسلطة تحذر من مواصلة القصف

افاد مصدر عسكري اسرائيلي ان صاروخا من نوع قسام اطلق من قطاع غزة وسقط صباح امس في اسرائيل بدون ان 
. جنوب اسرائيلواوضح المصدر ان الصاروخ سقط في محيط مدينة سديروت بصحراء النقب في . يسفر عن اصابات

هذا وحذرت وزارة الداخلية . واضاف ان فلسطينيين اطلقوا ليال عدة قذائف هاون على اهداف اسرائيلية في قطاع غزة
وقالت الوزارة في بيان لها . واالمن الوطني الفلسطيني من مواصلة إطالق الصواريخ وما ينتج عنها من ضحايا وخسائر

ين أطلقوا امس قذيفة صاروخية قرب مستوطنة كفار داروم شرق مدينة دير البلح، أرسل الى الصحافيين ان نشطاء مسلح
وأشار البيان الى أن سبعة صواريخ أخرى سقطت أيضاً بالقرب من . انفجرت، في منزل أحد المواطنين الفلسطينيين

  .المنطقة المذكورة
7/7/2005البلد اللبنانية   

  
  بل األغوار الفلسطينية هناك مخاوف حقيقية على مستق: تيسير خالد

قال تيسير خالد،عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن هناك مخاوف حقيقية على مستقبل األغوار الفلسطينية في 
 واالستيطان فيها، مما ينِذر بأن ظّل سياسة حكومة االحتالل بعزل هذه المنطقة الحيوية، وتعزيز الوجود العسكري

 المنطقة بشكٍل تام، ويواصل تضييق الخناق على المزارعين الفلسطينيين وتحول دون تطوير منطقة االحتالل سيعزل هذه
وأوضح خالد إن مزارعي ومواطني منطقة الفارعة واألغوار عموماً يعيشون أقسى الظروف بين مطرقة تجار .األغوار

 وسوء إدارة الجهات الرسمية المسؤولة في وسماسرة المنتوجات الزراعية وممارساتهم االحتكارية، وبين سندان إهمال
السلطة الفلسطينية، والتي لم تُقِدم على خطواٍت ملموسة أو سياساٍت فعالة لألخذ بيد هذه المناطق المهمشة والمهددة 
ن والمستهدفة، األمر الذي يشكّل خطراً داهماً يهدد سلة الغذاء الفلسطينية ويمس بأرزاق آالف العائالت من مزارعي

  .وعمال زراعيين وسواهم ممن ترتبط معيشتهم بالقطاع الزراعي
7/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
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  المقاومة تقصف المغتصبات ومواقع االحتالل في جنوب قطاع غزة
ت ذكرت مصادر عسكرية صهيونية أن الفلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية وفجر اليوم خمس قذائف هاون باتجاه مستوطنا

وأشارت تلك المصادر إلى أن قذيفتي هاون سقطتا داخل قاعدتين .نفيه ديكاليم وجديد في المجمع االستيطاني غوش قطيف
الفلسطينيون صاروخين مضادين للدروع باتجاه موقعين تابعين للجيش االحتالل  عسكريتين في جنوب القطاع، كما أطلق

ين، وزعمت تلك المصادر ـ كعادتها ـ أنه لم يبلغ عن وقوع قرب مستوطنتي نيتسر حزاني وجاني طال الصهيونيت
  .إصابات في صفوف الجيش إال أن أضراراً لحقت بعدد من المباني داخل القواعد العسكرية

7/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

   في نابلس  غنائياً يمنعون حفالً من كتائب العودةمسلحون
الثالثاء للمطرب الفلسطيني عمار حسن بجامعة نابلس بالضفة الغربية، ضمن منعت عناصر مسلحة حفال غنائيا ليل 

إن عناصر مسلحة يرجح : نت.وقال شهود عيان لـإسالم أون الين.فعاليات مهرجان فلسطين الدولي للموسيقى والرقص
 لمنع الناس من دخول أنها من كتائب العودة التابعة لحركة فتح اقتحمت حرم الجامعة في التاسعة ليال، وأطلقت النار

وكان الحفل قد تأخر بسبب تهديدات . آالف شخص5الحفل الذي كان يحييه المطرب الفلسطيني عمار حسن وحضره نحو 
كما اقتحم فلسطينيون يرفضون إقامة الحفل حرم الجامعة، وقال صحفي طلب عدم نشر ،وجهتها عناصر مسلحة لمنظميه

دسه الخاص نحو رأس الصحفي جعفر أشتية وأمره بإخراج الفيلم لمصادرة اسمه رئيس حرس الجامعة قام بتصويب مس
وأوضح أكثر من شاهد عيان أن رئيس أمن الجامعة أشهر مسدسه في وجه شابين كانا يصوران الحفل، .ما تم تصويره

في ظل : فيه أنه، جاء !لن نرقص على الجراح: وأصدرت الكتلة اإلسالمية بالجامعة بيانا بعنوان.وحطم إحدى الكاميرات
الجراح النازفة، وزفرات األنين التي تخرج من الثكالى وأمهات الشهداء، وبرغم آهات األسرى، وفي ظل حشود اليهود 

باسم الثقافة يحاربون األخالق، وباسم ! الحاقدة ضد األقصى والمقدسات تأتي حشود مدججة تدعي الثقافة والفن واإلبداع
  .حشةالفنون ينشرون الرذيلة والفا

6/7/2005اسالم اون الين   
 

   قذيفة على مستوطنات غزة 15المقاومة تطلق 
وأعلنت .1تبنت سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد اإلسالمي قصف اسديروت بثالثة صواريخ من طراز قدس 

وم جنوب شرق دير حماس إطالق ثمانية صواريخ قسام على مستوطنة كفار دار كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة
البلح فجر وصباح أمس مؤكدة ان القصف رد على الخروقات اإلسرائيلية والتي كان آخرها دهس تسعة مواطنين من قبل 

وقصفت كتائب أبو الريش الذراع العسكرية لحركة فتح مستوطنة نافيه ديكاليم شمال . احد اإلسرائيليين في دير البلح
كما أعلنت كتائب أبو . ردا على التصعيد اإلسرائيلي1خين من طراز صمود غرب خانيونس جنوب قطاع غزة بصارو

علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤوليتها عن إطالق صاروخين من نوع المصطفى 
 . على مستوطنة نتساريم جنوب مدينة غزة

7/7/2005البيان   
 

  خطة إسرائيلية مستمرة  .. تهويد النقب
اقدمت قوات الشرطة االسرائيلية المدججة بالسالح وجرافات التدمير، وتحت حماية طائرة :دس المحتلة  وديع عواودةالق

وقد تمكن .  بحجة كونها غير مرخصة48 منازل في قرية وادي النعم في النقب داخل اراضي 3مروحية على هدم 
 منزال 140كما قامت بانذر اصحاب . حتالل لتدميرها منزالً آخر، همت جرافات اال13االهالي بتصديهم من وقف هدم 

اخر في القرية بضرورة اخالء بيوتهم كونها مخالفة لقانون التنظيم والبناء ما يراه االهالي هناك حلقة جديدة في مشروع 
د رأيت الجريمة الحاج جابر الجرجاوي المقيم في وادي النعم، قال ل الخليج لق.   ولم ينته بعد48للتطهير العرقي بدأ عام 

انني . كان منظرا مأساويا لم أر مثله إال في معارك الحرب. ومئات األطفال والنساء يصرخون أمام جرافات الهدم
ولفت الى ان . استغرب واستهجن هذا التعامل مع من تعتبرهم اسرائيل مواطنين فيها وتتعامل معهم وكأنهم غزاة

ء واالجداد  لكنهم يعاملون كلصوص وغزاة من قبل حكومة تدلل المستوطنين فلسطينيي النقب يعيشون على أراضي االبا
  .الذين يعيشون على أراض محتلة

 7/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  1948الصهاينة ينتهكون حرمة مقبرة قرية عين غزال المهّجرة عام 
مقدسات اإلسالمية دون أن ترعى تواصل أذرع المؤسسة الصهيونية ومؤسساتها المختلفة انتهاكها لل : خاص–نابلس 

حرمةً لميٍت أو حي، فقد كشف طاقم مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، مطلع األسبوع الحالي، أن مجلس 
م 700، وجرفت ما مساحته 1948إقليمي حوف هكرمل أدخلت جرافة كبيرة إلى مقبرة قرية عين غزال المهجرة عام 

 جهاتٌ مرتبطة بمستوطنة عوفر قد قامت أيضاً بإلقاء النفايات بشكٍل متواصل على أرض وكانت.من أرض المقبرة
المقبرة، وادعت مصادر في المستوطنة أنّها تقوم بأعمال الجرف هذه إلزالة النفايات الملقاة في الموقع بهدف تحسين 

  .صورة المنطقة الداخلة إلى المقبرة اليهودية القريبة
  7/7/2005 إلعالم المركز الفلسطيني ل
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  تحويل مسجد في النقب إلى متحف

اعتصم أهالي مدينة بئر السبع بمشاركة مندوبين عن مؤسسة األقصى لرعاية المقدسات اإلسالمية احتجاجاً على نية 
ة لغاٍت ورفع المعتصمون الفتاٍت بع.اإلدارة الصهيونية لبلدية بئر السبع تحويل مسجد بئر السبع الكبير إلى متحٍف بلديد

تستنكر تحويل المسجد إلى متحٍف، وتطالب بالتوقّف عن انتهاك حرمات المساجد، برز منها ال لتحويل المسجد إلى 
وذكرت مؤسسة . متحف، كفى لهدم المساجد، وتحويل مساجدنا إلى خمارات ومنتديات انتهاك فظّ للحقوق والحرمات

سبع رفضت طلباً للحركة اإلسالمية في النقب بإقامة صالة جمعة في األقصى أن الشرطة الصهيونية في منطقة بئر ال
محيط مسجد بئر السبع، يهدف إلى إثارة موضوع قدسية المسجد وإعادته ألحضان المسلمين وإقامة الصالة فيه والقيام بما 

  .صالةيحتاج من صيانة ورعاية، وادعت الشرطة أن هناك قراراً من المحكمة يمنع إقامة مثل هذه ال
  1/7/2005فلسطين المسلمة 

  
  االحتالل يهدم منازل جديدة في القدس  

هدمت قوات االحتالل االسرائيلي امس ثالثة منازل في القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص : أمين أبو وردة-نابلس 
وقامت .نصري منزالً على اطراف مخيم شعفاط من اجل بناء مقاطع من جدار العزل الع12وسلمت اخطارات بهدم 

الجرافات في حي االشقرية الواقع في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة بهدم منزلين يعودان الى المواطنين عيسى 
جرادات، وشحدة جبارين، وأشار جبارين الى انه يدفع غرامة المخالفة، ورغم ذلك هدمت البلدية المنزل رغم ان صاحبه 

اما منزل المواطن عيسى جرادات فهو مبني من الطوب وسقفه من الواح الزينكو وال . يعيل اسرة مكونة من ثمانية أفراد
وفي الحردوب بالطور قامت جرافات اسرائيلية بهدم منزل تبلغ . مترا، وتم تشييده قبل ثالث سنوات50تتعدى مساحته 

ل عملية الهدم على زوجته  متر مربع يعود للمواطن فوزي رضوان ابو اسنينة، واعتدت قوات الشرطة خال200مساحته 
وكانت قوات كبيرة من الشرطة اغلقت منطقة الهدم، قبل ان .التي اصيبت بحالة اغماء، وعلى شبان هبوا لنجدة العائلة

تشرع باخراج حاجيات واثاث المنزل والقائه خارجا بطريقة استفزازية، وعند اعتراض اصحاب البيت اعتدوا عليهم 
  .بالضرب المبرح

  7/7/2005ماراتية الخليج اإل
  

  استشهاد فلسطينيين بنيران جنود االحتالل في نابلس ورفح  
أفادت مصادر فلسطينية ان جنود االحتالل االسرائيلي قتلوا مواطناً فلسطينيا وأصابوا آخر، خارج مدينة نابلس :الفت حداد

 اطلقوا النار على اثنين من المسلحين وادعت مصادر عسكرية اسرائيلية ان جنودها.بالضفة الغربية صباح اليوم الخميس
الفلسطينيين في مخيم بالطة لالجئين أثناء مهاجمتهما لست حافالت كانت تقل مئات المستوطنين الذين ادخلتهم قوات 

وكان فلسطيني آخر قد استشهد الليلة الماضية، بالقرب من مستوطنة موراج .االحتالل الى قبر يوسيف في مدينة نابلس
واوضحت مصادر فلسطينية ان مجموعة فلسطينية مسلحة مكونة من خمسة اشخاص . جنوب قطاع غزة بمدينة رفح

. دخلت الي منطقة العطاطرة القريبة من مستوطنة موراج الطالق الصواريخ والقذائف على المستوطنة المذكورة
 ما ادى الى استشهاد احد واوضحت المصادر ان قوات االحتالل االسرائيلي رصدت المجموعة فاطلقت النار عليها

وقال شهود عيان ان اشتباكات مسلحة وقعت بالقرب .عناصرها واصابة آخر نقل الى احدى المستشفيات القريبة للعالج 
  .من المنطقة بين المجموعة وقوات االحتالل اسفرت عن مقتل واصابة اثنين من المجموعة المسلحة 

  7/7/2005 48عرب 
 

  ي تطلقها قوات االحتالل في قرية عين البيضا بطوباسعملية ترحيل وتهجير جماع
اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني ظهر اليوم، قرية عين البيضا شرق طوباس، وشنت حملة ترحيل ،جنين ـ خاص

وأكدت مصادر محلية أن قوات االحتالل شرعت منذ ساعات الفجر األولى .وتهجير طالت العشرات من سكّان القرية
 فلسطينياً من القرية، ووضعتهم في شاحنات ونقلتهم إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين بترحيل ثالثين

المهجرين هم من طوباس، وطمون، وقرى الخليل، ويعيشون في القرية منذ سنوات عديدة إذ أن لهم أمالك وعقارات 
جول الذي فرضته، مساء أمس، على يذكر أن قوات االحتالل ال تزال تواصل فرض حظر الت.ومزارع وقطعان أغنام

  .القرية وتمنع األهالي من التنقل داخلها
  7/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  قوات االحتالل تفتتح معبر مشعار افرايـم غرب طولكرم

افتتحت سلطات االحتالل االسرائيلي، أمس، معبر مشعار افرايم، مكان حاجز الطيبة غرب بلدة :  األيام-طولكرم 
وادعى متحدث عسكري اسرائيلي، في مؤتمر صحافي، عقده في الموقع، أن افتتاح المعبر المزود بأحدث .فرعون

التقنيات العسكرية والمدنية جاء للتخفيف على المواطنين الذين يدخلون إلى إسرائيل للعمل وللتجارة يوميا، مشيرا إلى أن 
وزعم المتحدث أن المعبر جهز بالمعدات الالزمة لتقليل .عبر عامل يحملون التصاريح سيستخدمون الم1500أكثر من 

ساعات االنتظار، وتسريع عمليات المرور، واستمرار افتتاح المعبر حتى منتصف الليل، مشيراً الى وجود قسمين، 
اف، إن أسلوب وأض.أحدهما للعمال والحاالت اإلنسانية المرضية، والثاني، للشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والتجارية
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التفتيش تغير في هذا المعبر من خالل استخدام أجهزة حديثة تمنع احتكاك الجنود مع المواطنين، مبيناً أن الجيش سيفتتح 
عدة معابر في الضفة الغربية في كل من بيتونيا وترقوميا وشاهر في النقب والجلمة، تسهيالً للمواطنين الفلسطينيين، 

  .حسب قوله
  7/7/2005نية األيام الفلسطي

  
  

   ايرينيوس من تسريب عقارات بالقدسئةتبربعطا اهللا حنا ينتقد تصريحات بعض المسؤولين 
 قال االرشنمدريت عطا اهللا حنا، الناطق باسم الكنيسة األرثوذكسية، الذي - اسامة العيسة - الحياة الجديدة -بيت لحم

دنية عمان ان ايرينيوس متورط في صفقة تسريب العقارات يشارك في مؤتمر لمجلس الكنائس العالمي في العاصمة األر
وردا على تصريحات .في ميدان عمر بن الخطاب بالقدس القديمة ومسؤول مباشر عن كل الفساد الذي ساد البطريركية

نيوس، مسؤولين فلسطينيين قالوا فيها ان تقرير اللجنة التي شكلتها السلطة للتحقيق في صفقة تسريب العقارات برأت ايري
قال عطا اهللا للتلفزيون الفلسطيني ان هذه التصريحات ال تعبر عن مضمون التقرير وأنها مجتزأة، وهي عبارة عن وجهة 

وأضاف عطا اهللا الذي قاد حملة كبيرة ضد ايرينيوس منذ الكشف عن صفقة ميدان عمر قبل .نظر أصحاب التصريحات
فساد وان قرار عزله الذي اتخذته البطريركية سابقا ال رجعة عنه، انه اشهر أؤكد بان ايرينيوس له عالقة بالصفقات وال

وتأتي تصريحات حنا بعد انتقادات حادة وجهها نواب في المجلس التشريعي بسبب .مسؤول مسؤولية كاملة عن كل الفساد
  .ما نسب من تبرئة السلطة اليرينيوس

   7/7/2005الحياة الجديدة 
  

   المستوطنات ستعمل خالل إجازة المحاكممحكمة قضايا أراضي: الصوراني
أكد رئيس مجلس القضاء األعلى المستشار زهير الصوراني، أن المحكمة المختصة، التي ستُشكل :  فايز أبو عون- غزة

للنظر في القضايا الخالفية المتعلقة بأراضي المستوطنات في قطاع غزة المتوقع االنسحاب اإلسرائيلي منها في منتصف 
، ستعمل بصورة استثنائية، على الرغم من إجازة المحاكم، التي تبدأ منتصف شهر تموز الجاري، وحتى األول آب المقبل

االيام أن تشكيل هذه المحكمة والنظر في مثل هذه القضايا أمر مهم للغاية،  وأوضح الصوراني لـ.من أيلول المقبل
ا من القضايا الخالفية المستعجلة كغيرها من القضايا األخرى، وبالتالي ال يمكن تأجيلها الى ما بعد اجازة المحاكم، كونه

واشار الى أنه ورغم تعطل عمل كل .مثل قضايا الكفاالت أيضاً، وبعض القضايا الواجب النظر فيها أمام محاكم الصلح
المستعجلة في كل المحاكم األخرى، مثل محكمة البداية، أو الجنايات، أو االستئناف، أو غيرها، يبقى هناك قاض لألمور 

  .محكمة صلح في القطاع للبت في مثل هذه القضايا، اذا اقتضت الضرورة ذلك
  7/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  الستيالء على منازل وأراٍض قرب كفار داروملتفاصيل محاولة سماسرة : دير البلح

لة سماسرة أراضي االستيالء على أحبط أهالي حي المعني شرق مدينة دير البلح، أول من أمس، محاو:كتب حسن جبر
واكتشف المواطنون المحاولة، بعد أن حاول سماسرة . دونماً، وعشرات المنازل180أراض، وعقارات تزيد مساحتها على

األراضي خداعهم، عبر ترغيبهم بالتوقيع على أوراق ووثائق تعطي الحق للسماسرة بالتصرف باألمالك واألراضي 
وتذرع السماسرة بأن األوراق هي أوراق شكر لمتبرع ألماني قدم لهم مبالغ نقدية كتبرعات قبل .والمواشي، التي يملكونها

وقاد محاولة السماسرة أربعة أشخاص، أحدهم يحمل الجنسية األلمانية ويسكن في هولندا، والثالثة اآلخرون هم .أسبوع
ثة حي المعني المحاصر من جميع الجهات ودخل الثال.مواطن من داخل الخط األخضر، وشخصان آخران مجهوال الهوية

  .لقربه من مستوطنة كفار داروم، عن طريق المستوطنة، تحت سمع وبصر جنود االحتالل
  7/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  ماذا سنفعل بها في ظل االحتالل؟: ثماني فلسطينيات لجائزة نوبل للسالم

فلسطينيات رشحن في اطار مشروع لمنح الف امرأة جائزة نوبل  عاما احدى ثماني 82 تساءلت يسرى البربري -رام اهللا
وقالت البربري . عما ستفعله بالجائزة بينما المياه مقطوعة في بيتها وفي كل قطاع غزة منذ خمسة ايام2005للسالم للعام 

حد محركات محطات لقد سحب االسرائيليون مياه شربنا من الينابيع وال يسمحون لنا بتحلية مياه البحر، وكلما تعطل ا
واضافت، في حديث هاتفي .ماذا سافعل بنوبل في ظل هذه الظروف؟. المياه ننتظر حتى يسمحوا لنا بإحضار قطع الغيار

من غزة، يتحدث االسرائيليون عن االنسحاب من قطاع غزة وسيبقون مفاتيحه بايديهم فاذا كانت سماؤنا ومياهنا وارضنا 
وقالت منسقة .ذا؟ هم يريدون االنسحاب وابقاءنا في سجن كبير حتى ال يتحملوا مسؤوليتناومعابرنا بإيديهم فأي انسحاب ه

 فيحاء عبدالهادي ان اللجنة راعت ثالثة اجيال في 2005فلسطين لمشروع رابطة الف امرأة من اجل جائزة نوبل للسالم 
. عاما76 عاما وعصام عبدالهادي 77وسي الجيل االول الرائدات ممثال بيسرى البربري وسلمى الخضراء الجي. اختيارها

والجيل الثالث آمنة .  عاما59 عاما وحنان عشراوي 60 عاما وزهيرة كمال 55اما الجيل الثاني فهو جيل نفيسة الديك 
ومن جهتها رأت حنان عشراوي ان مجرد . عاما47 عاما من مخيم شاتيال في لبنان وآمنة الريماوي 54جبريل سليمان 
. تشبيك الف امرأة لجائزة واحدة هو اختراق لمفاهيم الجائزة وتسليط الضوء على المرأة التي يميز ضدهاوضع الفكرة و

 وترعرعت بمخيمات الالجئين في لبنان هذا فوز لكل 1951من ناحيتها قالت آمنة جبريل التي ولدت في بيروت عام 



 14

عنوي للمرأة الفلسطينية التي خاضت الى جانب النساء الفلسطينيات في كافة موقع النضال مضيفة انه فوز رمزي وم
الرجل معركة الصمود والنضال من اجل دحر االحتالل واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس مشددة على التضحيات 

 1985وقد لعبت دورا رائدا في الدفاع عن مخيم شاتيال خالل حرب المخيمات من .الكبيرة التي قدمتها المرأة الفلسطينية
  ب.ف.أ.  حيث تعرض سكانه للحصار والجوع والعطش1987لى ا

  7/7/2005الغد االردنية 
  
  

     فلسطينيا2216ًسرائيل سمحت بدخول إ: مسؤول مصري ...قضوا ليلتهم داخل المعبر 900
 قال مسؤول مصري بمعبر رفح الحدودي امس ان السلطات االسرائيلية سمحت بعبور اكبر - رويترز - مصر - رفح 
وقال المسؤول .2000من الفلسطينيين في يوم واحد عبر المعبر منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية في نهاية ايلول عام عدد 

 1411 فلسطينيا في اتجاه مصر ونحو 755 فلسطينيا منهم 2166الذي طلب اال ينشر اسمه اسرائيل سمحت امس بعبور 
 فلسطيني قضوا ليلتهم على 900غم دخول هذا العدد الكبير فان نحو وتابع انه ر.فلسطينيا في اتجاه االراضي الفلسطينية

وكانت . الحدود داخل المعبر حيث انهوا اجراءاتهم من الجانب المصري بعد انتهاء مواعيد العمل بالجانب االسرائيلي
 لثالثة أيام النهاء  ساعة بدال من ثماني ساعات وذلك11اسرائيل قد قررت الثالثاء تمديد ساعات العمل بالمعبر لتصبح 

وقال المسؤول ان من المنتظر اذا استمرت عمليات الدخول بهذا .ازمة الفلسطينيين المحتجزين بالمعبر منذ عدة ايام
وتابع نعطي االولوية في الدخول .المعدل ان يتم االنتهاء من ادخال جميع الفلسطينيين المحتجزين خالل اليومين المقبلين

المرضى لعدم استطاعتهم تحمل ظروف االحتجاز خاصة ان المعبر يقع في منطقة صحراوية للسيدات وكبار السن و
  .صعبة مع ارتفاع درجات الحرارة

  7/7/2005 الدستور
  

  تجدد حمالت الدهم ضد حي الفلسطينيين في بغداد : خوف وقلق ينتابان العائالت من المجهول
ي تشنها قوات من الشرطة العراقية التابعة لوزارة الداخلية على تجددت حمالت الدهم الت: باسل عدس- الدستور -بغداد 

وقال فلسطينيون لـ الدستوران الشرطة  . 1948حي البلديات، اكبر تجمع للفلسطينيين المقيمين في العراق منذ سنة 
ي لعمارات العراقية اعتقلت قبل يومين سبعة فلسطينيين ، مات احدهم من جراء التعذيب في وقت بدا المشهد اليوم

وقال حارث العبيدي، عضو هيئة علماء المسلمين ان شخصا .الفلسطينيين في البلديات مليء بالقلق والخوف من المجهول
فلسطينيا يتجاوز عمره الخامسة والخمسين اغتيل برصاص مجهولين امام منزله وهو قادم من المسجد عندما كان يصلي 

 تتجمع في عمارات البلديات عند اقاربها كنوع من التضامن ومواجهة المصير وقد بدأت العائالت الفلسطينية. قبل ايام
معا، كما لجأ الشباب في البلديات الى ترتيب جداول للحراسات الليلية خشية ان يقوم البعض بوضع متفجرات او سيارات 

مي حمالت تفتيش ليلية من مفخخة بين عشرات العمارات السكنية المكتظة بالناس ويواجه سكان البلديات بشكل شبه يو
قبل قوات األمن العراقية بحثا عن العناصر الشابة وبدت االسر الفلسطينية في البلديات شديدة القلق على ابنائها بين سن 

  . خشية تعرضهم لألعتقال او االغتيال وبدأ آالف الشباب الفلسطيني بالتفكير جديا بالرحيل عن العراق40 -  16
ون لـ الدستوران الفلسطينيين المقيمين في العراق ليسوا طرفا بأي حال من االحوال فـي الوضـع                 وقال مثقفون فلسطيني  

الداخلي العراقي، وبالتالي على االطراف العراقية الموجودة في السلطة ان تدرك هذا االمر وان ال تلقـي الـتهم علـى                     
ورقة للصراع بين تيارين في الطبقة السياسية العراقية        ويبدو ان ورقة المقيمين الفلسطينيين انها ستتحول الى         . الفلسطينيين

وألول مـرة،   .االول التيار الوطني العروبي االسالمي والثاني التيار الشعوبي المتطرف المعادي للهوية والعنصر العربي            
  .منذ قدوم الفلسطينيين الى ارض بالد الرافدين، فان اجراءات االقامة اصبحت مثقلة ومتعبة

  7/7/2005 الدستور
  

   لى أطفاٍل أسرى في معتقل قدوميمتحرشات جنسية واعتداءات بالضرب ع
 إشتكى عدد من أسرى معتقل قدوميم اإلسرائيلي، بما فيهم أطفال قاصرين، من تعرضهم - وفا2005- 7-6القدس 

وأشار بيان  .ائيليينلتحرشات جنسية، واعتداءات وحشية أثناء اعتقالهم واستجوابهم، على أيدي السجانين والمحققين اإلسر
صحفي صادر عن نادي األسير، إلى أن األسرى اشتكوا لمحامي النادي خالل زيارته إليهم، من سوء أوضاعهم، ومن 

كما اشتكى األسرى من تعمد الجنود اإلسرائيليين،  .سياسة تجويع تتبعها إدارة المعتقل ضدهم، ونقص المالبس والدواء
 .إضافة إلى حرمانهم من السجائر والخروج إلى المراحيض، إال بموافقة اإلدارةبث موسيقى مزعجة وصراخ وضرب، 

 عاماً، من محافظة نابلس في الضفة الغربية، أنه تم اإلعتداء عليه خالل عملية 18وذكر األسير نادي رفيق احمد عثمان 
لوس ، مضيفاً أن أحد المحققين قال اعتقاله، بالضرب باألرجل وهو معصوب العينين، أثناء التحقيق معه، وأجبر على الج

اآلن سوف : هل سبق ومارست اللواط االيجابي مع أحد، وحينما أجابه األسير ال، هجم عليه وانتزع بنطاله وقال له: له
وذكر البيان أن أوضاع األسرى في سجون ومعتقالت شافي شمرون وسالم وشطة أسوأ بكثير مما ذكر،  .أمارسه معك

 .، منظمات المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ممارسات سلطات االحتالل ضد األسرىوناشد نادي األسير
  6/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  االحتالل يمدد االعتقال اإلداري وللمرة الثالثة ألسير فلسطيني
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 6لى التـولي ولمـدة       أصدرت سلطات االحتالل الصهيوني أمرا بتمديد االعتقال اإلداري للمرة الثالثة ع           : خاص -نابلس
إن إدارة  :  عاما والمعتقل في سجن النقب الـصحراوي       22وقالت عائلة األسير ذوقان      .أشهر بحق األسير رياض ذوقان    

ويشار إلى أن سياسة التمديد للمعتقلين      .  أيام من موعد اإلفراج عنه     3السجن أبلغت ابنها بقرار تمديد اعتقاله اإلداري قبل         
  .مية في سجن النقباإلداريين أضحت سمة يو

  7/7/2005  المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  
  

  ذوو أسيٍر مصاٍب بجلطة دماغية يناشدون إلنقاذ حياته
ناشد ذوو األسير غسان خالد حمد أبو سليم، من قرية رنتيس قضاء رام اهللا، المؤسسات الحقوقية  : خاص–نابلس 

وقال ذوو األسير أبو سليم إنّه يقبع في أقسام  . دماغية في الرأسواإلنسانية التدخّل إلنقاذ حياته بسبب إصابته بجلطٍة
، وقد تعرض للضرب الشديد أثناء اعتقاله من 9/9/2002العزل االنفرادي في سجن نفحة الصحراوي وهو معتقٌل منذ 

ية وترفض إدارة المعتقل البيت وأمام أهله وهو يعاني منذ ذاك الحين من آالٍم مستمرة خاصةً بعد إصابته بالجلطة الدماغ
وأعرب ذووه عن خشيتهم على حياته بعد أن رفضت إدارة السجن السماح لهم بزيارته منذ حوالي  .تقديم العالج الالزم له

وهي في تدهوٍر , سنٍة ونصف، وأضاف ذووه، نقالً عن بعض األسرى الذين ُأفرج عنهم مؤخّراً، أن حالته سيئة جداً
  . السجن تقديم العالج المناسب لهمستمر وترفض إدارة 

  7/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اسرى عتصيون وعوفر يشكون من خطورة الوضع االنساني
 قالت محامية جمعية انصار السجين تهاني عمارنة بعد قيامها بزيارة تفقدية لمركز توقيف - الحياة الجديدة -رام اهللا 

 اسيرا، سبعة منهم اشبال، واحدهم اداري، حيث عبروا 32قلين في عتصيون يبلغ ان عدد المعت، وعتصيون امس االول
عن استيائهم من االوضاع المعيشية والمعاملة القاسية بحقهم من ادارة السجن والحراس، كما انهم شكوا من خطورة 

 عمارنة التقت كال من وكانت .الوضع االنساني الذي يعيشونه وافتقار السجن للحد االدنى من المقومات االنسانية
 عاما من قرية العساكرة في بيت لحم، واياد عبد اهللا احمد من 42ابراهيم محمد عساكرة ويبلغ من العمر : االسرى

غوارنة من قرية دار صالح في بيت لحم وهو في العزل االنفرادي منذ ستة ايام ولم ير الشمس ويقبع في ظروف 
 عاما من 15من زنزانته المظلمة، واالسير الشبل عيسى صالح قنديل يبلغ من العمر اعتقالية سيئة وال يسمح له بالخروج 

بلدة بيت سوريك في رام اهللا حيث ان صغر سنه ال يساعده على التأقلم مع الوضع االعتقالي الصعب في هذا السجن وهو 
حامي الجمعية صالح ابو جودة الذي وفي زيارة مماثلة الى سجن عوفر امس االول قام بها م .بحاجة للمساعدة واالهتمام

اوضح ان بعض المعتقلين الذين التقاهم تعرضوا للضرب المبرح والشتائم وقت اعتقالهم ونقلهم الى هذا السجن ومازالت 
والتقى المحامي  .آثار الضربات والكدمات ظاهرة على اجسادهم ويعانون منها وال تقدم ادارة السجن لهم العالج الالزم

االسير رامي النمورة الذي يعاني اوجاعا كبيرة في جسمه نتيجة االعتداء عليه بالضرب : كال من االسرىابو جودة 
المبرح عند اعتقاله واثناء التحقيق معه، واالسير ايمن زلوم وهو موقوف وال توجد تهمة محددة له ولم يعرض على 

في السجن ليس نظيفا ويحتوي على الرمل باالضافة الى وافاد االسرى للمحامي ابو جودة ان الماء  .المحكمة لغاية اآلن
   .كمية عالية من الكلور وال يصلح للشرب، باالضافة الى االهمال الطبي

   7/7/2005الحياة الجديدة 
  

   اإلضراب أسرى الدامون يهددون بـ
ساني الذي يعيشونه اشتكى األسرى الفلسطينيون في سجن الدامون الصهيوني من خطورة الوضع اإلن : وكاالت–خاص 

داخل السجن وافتقاره للحد األدنى من المقومات اإلنسانية، ال سيما الطعام والشراب، مهددين باإلضراب المفتوح عن 
وأكّد األسرى، لمحامي نادي األسير الفلسطيني الذي التقاهم في السجن، أن الطعام المقدم من إدارة السجن  .الطعام

د يحتوي على صراصير وحشرات، ما يدفع األسرى إلى إعادته وشراء المأكوالت على حسابهم، الصهيوني سيٌئ وفاس
كما أن الماء في السجن ملوثٌ ويحتوي على الديدان والجراثيم والصدأ والرمل باإلضافة إلى كميٍة عالية من الكلور وال 

 الملوث ما يضطر األسرى إلى شراء المياه وقالوا إن بعض األسرى أخذوا يتبولون دماً بسبب الماء .يصلح للشرب
  .المعدنية غالية الثمن بالسجن، باإلضافة إلى اإلهمال الطبي

  7/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

    معاريف تنسب لسمير القنطار دعوته الحكومة اللبنانية إلى انتهاج السبل الدبلوماسية لتحرير األسرى 
صحيفة معاريف اإلسرائيلية عن عميد األسرى اللبنانيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي  نقلت :القدس المحتلة ـالبيان

 سنة من نزوله 26وبعد . سمير القنطار إن على الحكومة اللبنانية أن تبذل كل جهد دبلوماسي كي تؤدي إلى تحريري
ريف مقابلة معمقة أولى عن طفولته في على شواطيء نهاريا وتنفيذه عملية فدائية قتل فيها إسرائيليين ، منح قنطار معا

 حكومتنا ملزمة ببذل كل جهد سياسي :قال لبنان، ودخوله إلى منظمة فلسطينية وحياته في السجن، وقالت معاريف ان
 .هذا واجبها، إذ أنها التزمت بعمل ذلك. لتحرير السجناء اللبنانيين من السجن في إسرائيل، واتخاذ اتجاه ليس عنيفا
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ويروي القنطار عن تجنده .  العمل ضد التيار الذي يحاول تكميم األفواه في لبنان وزعزعة األمن في الشعبيجب: ويقول
. 16 وعن االستعدادات للعملية في نهاريا التي نفذها في سن 15في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة في سن 

ومن مسافة الزمن يصف عائلة غير نشطة سياسيا، عملت كل . عتقلواضافت الصحيفة القنطار لم ير أبناء عائلته منذ ا
موضوع تحرير القنطار طرح مرات عدة منذ اعتقاله، : وقالت الصحيفة. شيء كي يمتنع ابنها عن كل عمل عسكري

د لم يعد القنطار نفسه مقتنع بأن أرا. وفي األشهر األخيرة ارتبط بتلقي معلومة بشأن مصير الطيار اإلسرائيلي رون أراد
ال يوجد شخص يعتاد على . توقعي أن يكون هناك التزام من حكومة لبنان بموضوعي: وهو يقول. على قيد الحياة

  .أنا دوما أحلم بالخارج وأرى نفسي في الخارج. السجن
 7/7/2005البيان   

  
  الشيخ رائد صالح لم يتعلم الدرس، ولم يبد نادما على أفعاله: صحافي صهيوني

 وجنتي الشيخ رائد صالح منذ أن وضع القيد في معصميه، وهو يجيب صحفي من  لم تفارقبتسامةاال:  خاص-أم الفحم
السجن ليس نهاية المطاف، لقد كنت أقضي وقتي بقراءة : القناة الثانية الصهيونية يوسي مزراحي أول أمس االثنين، قائال

الحركة :  ويجيب الشيخ عن سؤاله حول تحجيم الحركة.طليقةالقرآن والكتب، لقد قضيت وقتا ممتعاً، بلغته العبرية ال
اإلسالمية هي الحركة اإلسالمية، وستبقى على ما هي عليه حتى قيام الساعة، إنه الشيخ يكسر قيد السجان الظالم، 

ثانية في بثت القناة ال وقد .أوليس اهللا بكاف عبده..وينتصر على كل أباطيلهم، ويسخر من كل مقدراتهم، ألنه مع اهللا
إن مصادر في : التلفزيون الصهيوني تقريرا مصورا للصحفي المذكور يوسي مزراحي الذي علق خالل التقرير بقوله

إن الشيخ رائد صالح لم يتعلم الدرس، ولم يبد ندما على أفعاله، وما زالت الحركة االسالمية : الجهاز األمني يقولون
  .ثلين من الحركة اإلسالمية مستمرون بإقامة عالقات مع تنظيمات إرهابيةتعتبر طابورا خامسا داخل اسرائيل، وأن مم

  7/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اسرائيل تبدأ تدريبات عسكرية للجيش والشرطة تمهيداً الخالء مستوطنات غزة 
اخالء المستوطنات، تمهيدا قال مصدر امني اسرائيلي، ان الجيش والشرطة سيبدآن، اليوم الخميس، باجراء تدريبات على 

وحسب ما قاله المصدر فان التدريبات تجري في  .لتنفيذ خطة االنفصال المقرر الشروع بها في منتصف آب المقبل
وسيجري التدريب ظهر اليوم، بحضور المفتش العام للشرطة، . معسكر جولس قرب كريات مالخي في جنوب اسرائيل

لجنوبي للجيش االسرائيلي، اللواء دان هرئيل وقائد اللواء الجنوبي للشرطة، اللواء الفريق موشيه كرادي، وقائد اللواء ا
وقال المصدر ان خمسة ألوية في الجيش والشرطة ستشارك في التدريب، فيما سيقوم طلبة مدرسة  .اوري بارليف

ة لتنفيذ االخالء الفعلي وستجري التدريبات بناء على خطة العمل المعد. الشرطة بتمثيل دور المستوطنين والصحفيين
  .  للمستوطنين

  7/7/2005 48عرب 
  

  على قرارات الجيش ويرفضون إخالء المستوطنات  ... ضابطاً وجندياً إسرائيلياً يتمردون63
في ظاهرة آخذة باالزدياد بشكل سريع، كشفت يديعوت أحرونوت عن أن عدد العسكريين : القدس المحتلة قدس برس

ار المستوطنين اليهود المتشددين، والذين رفضوا المشاركة في العمليات العسكرية المتعلقة بخطة اإلسرائيليين، من أنص
ومن بين هؤالء العسكريون تسعة وثالثون جندي احتياط وخمسة عشر  .االنفصال، بلغ ثالثة وستين عسكرياً حتى اآلن

وتتضمن هذه األوامر إجالء . لدائمةجندياً في الخدمة اإللزامية وخمسة ضباط وأربعة ضباط صف في الخدمة ا
وقالت  .المستوطنين اليهود من مستوطنات غزة وأجزاء من مستعمرات شمال الضفة الغربية في إطار خطة االنفصال

الصحيفة أن سلطات الجيش اإلسرائيلي قررت تشديد اإلجراءات المتخذة ضد رافضي األوامر العسكرية وخاصة ضد 
ن قد فرضت على أربعة جنود إسرائيليين األسبوع الماضي لرفضهم تنفيذ األوامر العسكرية وكانت أحكام بالسج. الضباط

ونقلت  .بإخالء مستوطنين، إال أن هذه األحكام لم تثن زمالءهم من التمرد العسكري حيث ارتفع العدد إلى ثالثة وستين
. ي قوات الجيش عن تنفيذ خطة االنفصالالصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إنه رغم كون العدد كبير إال أنه لن يثن

مشيرة إلى أن هذا العدد يمثل نسبة ضئيلة من معارضي الخطة ما يعني بأن هناك من يدفع بالمتطرفين لرفض األوامر 
  .وتنفيذ اعتداءات ضد القوات الجيش اإلسرائيلي والفلسطينيين

 7/7/2005 الدستور 
  

  نظيم مسيرات حاشدة باتجاه مستوطنات غزةالمستوطنون المعارضون لالنسحاب يستعدون لت
في وقت دعا المستوطنون اليهود، :  من محمد أبوخضير وزكي أبوالحالوة،القدس 7/7/2005الرأي العام الكويتية  كتبت

الى مسيرة حاشدة في اتجاه مستوطنات قطاع غزة من أجل نسف عملية االنسحاب االسرائيلي من المنطقة، نصح بيريس 
وفي بيان نشر أمس أ ف ب، رويترز دعا مجلس  .وطنين بأال يحضوا الشعب على الوقوف ضدهمهؤالء المست

 16,00 يوليو عند الساعة 18المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغزة مناصريه الى المشاركة بكثافة اعتبارا من 
وذكر المجلس وهو  .في جنوب القطاع تغ في مسيرات في اتجاه تجمع غوش قطيف االستيطاني 1,00بالتوقيت المحلي  

أهم منظمة للمستوطنين ان المواكب ستنطلق في الصباح من كل بلدة في اسرائيل وستتجمع في نتيفوت صحراء النقب 
وذكر البيان انه في المكان الذي ستمنع الشرطة مرور  .قبل ان تتوجه الى غوش قطيف من خالل طرقات فرعية
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را على االقدام حتى نحشد في المستوطنات في قطاع غزة مئات العائالت االضافية خالل السيارات، سنتابع المسيرة سي
وأمر وزير الدفاع االسرائيلي شاوول موفاز، أول من أمس، بتسريع اعمال البناء في االسابيع المقبلة .يومين أو ثالثة أيام

  .خصوصا في منطقة القدس
 البيان، إنه في المكان الذي ستمنع الشرطة مرور هقالما  :ب. ف. ا-القدس  7/7/2005القدس العربيوأضافت 

السيارات فيه، سنتابع المسيرة سيراً على االقدام، حتى نحشد في المستوطنات في قطاع غزة مئات العائالت االضافية 
خامات ويؤكد موقعو البيان، أنهم حصلوا على الضوء االخضر من جميع المنظمات والحا .خالل يومين او ثالثة ايام

 ألف مؤيد لتحركهم، وهو عدد 48الذين يقومون بحمالت ضد خطة االنسحاب من القطاع، وهم يتوقعون تجييش نحو 
  .الجنود وعناصر الشرطة الذين يتوقع ان ينفذوا عملية االنسحاب

ساعات المقبلـة   وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس، بأنه بوسع الجيش والشرطة االسرائيليين، أن يفرضا مجدداً في ال               
  .اجراءات اغالق مشددة على المستوطنات في قطاع غزة اذا ما دعت الحاجة

وندد المتحدث باسم مجلس المستوطنين، الثالثاء، بأعمال العنف هذه التي نسبها الى بعض المجانين الـذين قـد يحـدثوا                    
، من خالل تنظيم مسيرات حاشدة باتجـاه        وقال بيريس لالذاعة الرسمية، إن المستوطنين      .شرخاً في المجتمع االسرائيلي   

واضاف انهم يعيشون في قطاع غزة كما في معزل غيتو، وليس هناك             .غوش قطيف، يحثون الشعب على الوقوف ضدهم      
  .ما يدعو إلبقائهم فيه، ومواصلة هدر عشرات مليارات الدوالرات على االستيطان

  
  اعدات مالية تتعلق بفك االرتباط اسرائيل تقدم طلبا لالدارة االمريكية للحصول على مس

تقدم اسرائيل في نهاية االسبوع الجاري طلبا لالدارة االمريكية للحصول على مساعدات امنية ومدنية بعد تنفيذ خطة فك 
 .وقالت االذاعة االسرائيلية العامة االربعاء ان حجم هذه المساعدات سيصل الى مئات ماليين الدوالرات .االرتباط

اعة االسرائيلية فان هذه المساعدات المالية ستستخدم لنقل منشآت وقواعد عسكرية تابعة للجيش االسرائيلي وبحسب االذ
ولفتت االذاعة الى ان المساعدات المالية لالغراض المدنية ستخصص باالساس  .من قطاع غزة الى داخل الخط االخضر

  .لبناء بيوت للمستوطنين الذين سيتم اخالؤهم من قطاع غزة
  6/7/2005 48رب ع

  
  السلطة سلمتنا فلسطينيا متهما بالقتل: اسرائيل
 قالت متحدثة باسم الشرطة االسرائيلية إن السلطة الفلسطينية سلمت اسرائيل عربيا كان يجرى البحث عنه التهامه :القدس

إن ماهر شقيرات من وقالت المتحدثة  .بالقتل في عمل نادر من اعمال التعاون بعد اربع سنوات ونصف من االنتفاضة
القدس الشرقية العربية يشتبه في انه فر الى منطقة تسيطر عليها السلطة الفلسطينية من الضفة الغربية بعد قتله اثنتين من 

وقالت هذا تعاون ال يماثله شيء في الذاكرة . وقالت إنه جرى تسليمه إلى اسرائيل الثالثاء .شقيقاته في مايو ايار
 رويترز . السلطة الفلسطينية على الموضوعولم تعلق .المعاصرة

  7/7/2005الغد االردنية 
  

  إقتراح قانون يمنع بيرتس من إشغال منصبي رئاسةالهستدروت وعضوية الكنيست معاً 
صادقت لجنة الكنيست صباح األربعاء، على إقتراح قانون قدمة رئيس اإلئتالف، غدعون ساعار، وعضوا الكنيست لبيد 

وجاء أنه  .و الكنيست بيرتس، من إشغال منصبين في الوقت نفسه؛ كرئيس للهستدروت وكعضو كنيستوإلداد، يمنع عض
وقد صوت إلى جانب إقتراح القانون  .في حال المصادقة على القانون في الكنيست سيضطر إلى اإلختيار بين المنصبين

  .  أعضاء ضد اإلقتراح10 عضواً مقابل 11
  6/7/2005 48عرب 

  
  االسرائيلي يشكل مديرية خاصة بالمعابر في الضفة وغزةجهاز االمن 
 اصدر موفاز تعليمات لجهاز االمن االسرائيلي امس تقضي بانشاء مديرية خاصة بالمعابر في الضفة :القدس المحتلة

وقالت االذاعة االسرائيلية العامة ان هذه المديرية  .وقطاع غزة وشق طريق توصل بين قطاع غزة وجنوب الضفة
واضافت االذاعة . كز عمل اذرع االمن االسرائيلية المختلفة القامة نقاط عبور بين اسرائيل وبين الضفة وقطاع غزةستر

وذكرت االذاعة االسرائيلية انه تم امس تدشين نقطة . االسرائيلية ان هذه المعابر سيتم اقامتها بتمويل من المجتمع الدولي
وسيستخدم المعبر الجديد الذي يحمل اسم بوابة افرايم لعبور . من مدينة طولكرمعبور جديدة بين اسرائيل والضفة بالقرب 

 .المواطنين والبضائع وتم تجهيزه بأجهزة الكترونية يقلل من االحتكاك بين المواطنين الفلسطينيين والجنود االسرائيليين
ونقلت االذاعة االسرائيلية عن مصادر أمنية اسرائيلية . ويعمل المعبر الجديد يوميا من الساعة الرابعة والنصف فجرا

قولها انه في المستقبل سيتم فتح خمس نقاط عبور شبيهة بين اسرائيل والضفة على طول جدار الفصل العنصري الذي تم 
  .بناء غالبية مقاطعه داخل الخط االخضر

   7/7/2005 الجديدة الحياة
  

  حكم مخفف على ثالثة جنود من حرس الحدود االسرائيلي نكلوا بثمانية فلسطينيين وسرقوا اموالهم  
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اكتفت المحكمة المركزية في تل ابيب، اليوم الخميس، بالحكم بالسجن لمدة عشرة أشهر على ثالثة جنود من شرطة 
 .2004ثمانية فلسطينيين وسرقة اموالهم وممتلكات شخصية لهم في آذار حرس الحدود االسرائيلي، بعد ادانتهم بالتنكيل ب

وكان الجنود الثالثة، بيني تيمسيت وغاي تسوريئيل وشلومي مار حاييم، قد هاجموا المنزل الذي اقام به الفلسطينيون 
الئحة االتهام كون المتهمين واكدت  .الثمانية في مدينة اللد، ونكلوا بهم وسرقوا اموالهم وممتلكاتهم تحت تهديد السالح

قاموا بجريمتهم هذه خارج مهامهم الرسمية، اي ان دوافعهم كانت جنائية واجرامية، وال تمت بصلة الى محاولة الشرطة 
وقد اعترف الجنود الثالثة . ووسائل االعالم االسرائيلية ابراز االدعاء بأن العمال اقاموا في اللد بشكل غير قانوني

 شهرا من السجن على كل منهم واعادة المبلغ المالي 15وطلبت النيابة العامة فرض . طار صفقة االدعاءبجريمتهم في ا
  .لكن الدفاع طالب بتخفيف العقوبة وهو ما استجابت له المحكمة. المسروق

  7/7/2005 48عرب 
  
  
  

  شارون دعا البابا إلى زيارة إسرائيل
التصاالت داليا ايتزيك ان شارون دعا البابا بنيديكت السادس عشر الى زيارة نقلت االذاعة االسرائيلية العامة عن وزيرة ا

سلمت البابا رسالة من رئيس الوزراء يدعوه فيها الى زيارة : وقالت من روما، ردا على اسئلة االذاعة هاتفيا .اسرائيل
كد مصدر مأذون له في الفاتيكان ان وا, اسرائيل، ورد البابا ان اسرائيل مدرجة على الئحة زياراته التي تحظى بأولوية

وزيارة الوزيرة العمالية هي , ايتزيك التقت امس البابا في احدى شقق الفاتيكان قبل اللقاء العام في ساحة القديس بطرس
وقالت ايتزيك ان البابا ودي جدا حيال اسرائيل ويعطي االنطباع  .االولى التي يقوم بها عضو في حكومة شارون للبابا

واعلنت ايتزيك انها قدمت للبابا الطابع  .يؤمن االستمرارية مع سلفه الذي كان صديقا وفيا السرائيل والشعب اليهوديبانه 
ويظهر , الذي اصدرته مصلحة البريد في مايو الماضي في ذكرى البابا الراحل لمناسبة عيد ميالده الخامس والثمانين

وكتب عليه فليكن السالم هبة الرب . 2000ارته لحائط المبكى في مارس على الطابع البابا يوحنا بولس الثاني خالل زي
  .الى االرض التي اختارها

  7/7/2005الرأي العام الكويتية 
 

  سيارة إسعاف وطبيب يرافقان شارون في كل تحركاته
 بهذه واعترف مصدر في مكتب شارون. منذ مطلع األسبوع الجاري، يرافق شارون في كل تنقالته وتحركاته طبيب

واضاف انه يندرج في اطار سلسلة اجراءات . الحقيقة وقال ان األمر تم بقرار من جهاز المخابرات العامة الشاباك
إضافية اتخذت لحماية شارون، مثل اغالق كل الشوارع التي يمر منها موكبه، وهي عادة جديدة لم تكن متبعة في 

ى تزايد التهديدات على حياة شارون من طرف ناشطين في اليمين وأرجع المصدر السبب في هذه االجراءات ال. اسرائيل
وكان العميد عوفاديا، مدير معتقل معسيه ياهو، الذي تحتجز فيه مجموعة من . اليهودي المتطرف في االونة االخيرة

في  سنة، قال في تصريح تلفزيوني، انه من خالل االحتكاك مع هؤالء الصبية 18ناشطي اليمين الشباب أقل من 
األسبوعين الماضيين خرج بانطباع ان االغتيال السياسي لم يكن ظاهرة عابرة في اسرائيل وان القاتل المفترض أصبح 

. وردا على سؤال عن سبب جزمه بذلك، قال ان هؤالء الصبية مشبعون بروح العداء والكراهية والعنصرية. جاهزا
أغانيهم تتحدث عن قتل . ن ذلك الممرض عربيأحدهم أصيب بوعكة صحية فحضر اليه ممرض يفحصه فرفض أل

  . الشعارات التي يكتبونها على الجدران تقول شارون قاتل و شارون هتلر. شارون
 7/7/2005شرق األوسط ال

  
 إسرائيلية على الجبهة الشمالية لصد أي هجوم من سوريا وحزب اهللا مناورات 
ائيلي أمس مناورات عسكرية واسعة النطاق بهدف االستعداد أنهى الجيش اإلسر 7/7/2005المستقبل اللبنانية نشرت 

وقام حالوتس وقائد الجبهة الشمالية بيني غينتس  .لصد أي هجوم من جانب سوريا وحزب اهللا خالل تنفيذ فك االرتباط
وفي الخدمة ومن بين التدريبات التي أجرتها قوات كبيرة ومتنوعة نظامية  .بجولة في المنطقة التي جرت فيها المناورات

االحتياطية في الجيش، قيام قوات منه بتعزيز جبهة هضبة الجوالن أثناء تنفيذ خطة فك االرتباط وإخالء المستوطنات في 
ونقلت تقارير صحافية إسرائيلية عن مصادر في جهاز األمن قولها إن التقديرات تشير  .قطاع غزة وشمال الضفة الغربية
 سوريا ضد أهداف إسرائيلية في أوج الفترة التي سيتم خاللها تنفيذ فك االرتباط بهدف الى أن حزب اهللا سينشط بدعم من

وفحص الجيش اإلسرائيلي من خالل المناورات التي أجراها هذا  .تصعيد التوتر في الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان
التشديد على التعاون بين األسلحة واألذرع كذلك تم  .األسبوع، مدى تأهب القوات في هضبة الجوالن ومنطقة جبل الشيخ

المختلفة في الجيش وعلى تأهب القادة العسكريين والقوات النظامية ووحدات االحتياط ألنواع قتال مختلفة، وإعطاء رد 
وأجرت القوات اإلسرائيلية تدريبات على نقل سريع  .حازم ألي هجمات ضد إسرائيل أثناء تنفيذ فك االرتباط وبشكل عام

  .لقوات الى جبهة هضبة الجوالن جواً وبراً ونقل ذخيرة وإخالء طبي بمشاركة سالح الجول
وأبلغ عدد من مخاتير الجنوب في لبنان مساء أمس السكان في القطاع األوسط من الجنوب بعدم اختراق الخط األزرق 

حدة قال لهم إن إسرائيل أبلغتهم بتحذير وقال المخاتير إن وفداً من ضباط فريق مراقبة األمم المت .بين لبنان وإسرائيل
  ي ب ا.السكان أو المسلحين بعدم تجاوز الخط األزرق
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لجنرال واانتهت المناورات أمس بحضور حلوتس :  ليها محرر الشؤون اإلسرائيليةهكتب  ما7/7/2005السفير وأضافت 
وقال قائد فرقة همفاتس . غة األهميةوتم اإلعالن عن نجاح هذه المناورة التي اعتبرت بال. غينتس طال والجنرال

المسؤولة عن الجوالن ومزارع شبعا العميد يعقوب عايش أن من المحتمل حدوث تصعيد في الشمال قبل تنفيذ خطة 
 بقيادة العميد غرشون هكوهين مهمتها في المنطقة، 36وأشارت صحيفة معاريف إلى أنه بعدما أنهت الفرقة . الفصل

وبين هذه السيناريوهات تعرض المواقع . ه وشرعوا بالتدرب على سيناريوهات الرعبوصل العميد عايش وفرقت
اإلسرائيلية في مزارع شبعا لقصف مدفعي عنيف، واحتمال تسلل خاليا إلى المستوطنات اإلسرائيلية على الحدود 

 . الشمالية، ومحاوالت اختطاف جنود وحتى إطالق صواريخ كاتيوشا
ية قد تحدثت عن تقديرات لدى المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية بأن تصعيدا سيحدث من جانب وكانت المصادر اإلسرائيل

ولكن العميد عايش يشير إلى احتمال جديد وهو أن يحزم حزب اهللا أمره . حزب اهللا مع بدء عملية إخالء المستوطنات
ن التصعيد المحتمل على الجبهة الشمالية وقال عايش أ. ويقرر البدء بالعمليات قبل الفصل حتى ال ترتبط أفعاله بالخطة

وشدد على أنه ليس من الصائب قبل . تحول مؤخرا إلى حقيقة قائمة حتى لدى من ال يتلقى تقارير استخبارية كالتي نتلقاها
يير واضاف أنه تمهيدا للفصل قمنا بتغ.  يوما من الفصل التفكير بأن حزب اهللا سينفذ الهجمات فقط أثناء عملية اإلخالء40

. وكرر تعهد قواته بالرد على كل عمل بصورة حساسة. انتشار وحدات الطوارئ واالمدادات من أجل االستعداد للمهمة
ولكن مكتب الناطق العسكري اإلسرائيلي عقب على المناورات قائال أنه في ضوء التطورات في سوريا ولبنان ومواصلة 

لدولتين، وعلى رأسها حزب اهللا، فان الجيش اإلسرائيلي يستمر في نشاطات التنظيمات اإلرهابية الناشطة في هاتين ا
التدرب واالستعداد والتأهب للرد على أي هجمات محتملة ضد إسرائيل واستفزازات مختلفة من جانب التنظيمات 

 .اإلرهابية أثناء فك االرتباط
  

  اسرائيل توجه الليزر الى عيون مقاتلي حزب اهللا  
ففي معلومات . زب اهللا في جنوب لبنان الى ابشع العمليات التي تمارسها اسرائيل ضدهم  يتعرض مقاتلو ح:بيروت

خاصة ان مقاتلي الحزب يعاينون التحركات االسرائيلية على طول الحدود مع لبنان بشكل متواصل ليل نهار عبر رؤية 
لقوات االسرائيلية تقوم بتوجيه اشعة وثبت ان ا. عينية وفي بعض االحيان من خالل مناظير خاصة يمكن استعمالها ليال

ليزر الى عيني المقاتل اثناء رصده للتحركات االسرايئلية من خالل عدسة المنظار مما يؤثر مباشرة على شبكة العين 
وتؤكد المعلومات ان اكثر من عشرة من مقاتلي  .الداخلية ويؤدي الى عمى دائم او عمى مؤقت يتجاوز احيانا الستة اشهر

مصادر في حزب اهللا اكدت ان الحزب اشتكى الى االمم المتحدة حول قيام  .صيبوا بهذا العمى الدائم او المؤقتالحزب ا
يذكر ان حزب اهللا يتكتم حول هذا  .اسرائيل باستعمال اجهزة ممنوعة اضافة الى انها منافية لالخالق ولقواعد الصراع

  .ر معروفةالموضوع ويؤثر حله دون وصوله الى االعالم السباب غي
 7/7/2005 الدستور 

  
   صهيونياً انتحروا منذ بداية العام145

في ارتفاٍع مفاجئ شهدته الدولة العبرية في عدد حاالت االنتحار، ذكرت منظمة زاكا الصهيونية الرسمية المعنية 
 عدد حاالت يونيو الماضي كان األسبوع األكثر ارتفاعاً في/بتشخيص الموت أن األسبوع األول من شهر حزيران

االنتحار في أوساط الصهاينة، حيث بلغت اثنتي عشرة حالة، من بين هذه الحاالت جنديان من الجيش قاما بإطالق النار 
وقالت منظمة زاكا إن معظم األسباب التي أدت إلى االنتحار تمت إما بسبب  .على نفسيهما في قاعدتين عسكريتين

 صهيوني منذ بداية العام الجاري وحتى الحادي 145عدد المنتحرين إلى أكثر من وبهذا يرتفع . الخوف أو ضائقة مالية
وأعربت  .نوفمبر من العام الماضي/ منذ األول من تشرين ثاني247يونيو الماضي، وإلى أكثر من /عشر من حزيران

اهيك عن تلك، غير مصادر صهيونية مختصة عن بالغ قلقها من حاالت االنتحار المتفشية في المجتمع الصهيوني، ن
  .المعلن عنها، السيما في صفوف قوات الجيش الصهيوني، والتي يشير البعض منها إلى أنّها من نتاج انتفاضة األقصى

وعلّلت مصادر صهيونية حالة العجز عن وضع حد لحاالت االنتحار المتزايدة إلى الضائقة المالية، التـي تعـاني منهـا                    
  . مصادر طبية صهيونية إنه ال حّل لهذه الظاهرة في األفقوتقول. خدمات الصحة النفسية

حـاولوا  % 5من أبناء الشبيبة في الدولة العبرية فكّروا فـي االنتحـار، وأن             % 13وتشير الدراسات الصهيونية إلى أن      
 في المائة مـن     25من الذكور في الدولة العبرية و     % 10إال أن دراسة نُِشرت مؤخّراً في تل أبيب تفيد أن           . االنتحار فعالً 

  . ممن اتصلوا بخطوط الطوارئ، إلى التهديد باالنتحار1100النساء يعانون من االكتئاب، األمر الذي دفع أكثر من 
  1/7/2005فلسطين المسلمة 

  
   مليار دوالر أضرار حوادث الطرق في الدولة العبرية خالل عام2.4

كلفة اإلجمالية لألضرار التي تسببها حوادث الطرق فـي أنحـاء           كشفت لجنة وزارية صهيونية النقاب عن أن ال        :وكاالت
  . مليار دوالر أمريكي2.4مختلفة من الدولة العبرية بلغت خالل عام واحد نحو 

 مليار دوالر، أما غير المباشرة فتصل إلى 1.46وقالت اللجنة، إن حجم األضرار المباشرة لحوادث الطرق يصل إلى 
  . في المائة من الناتج العام2ل مجموع األضرار ما نسبته ويشكّ.  مليون دوالر940

  7/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  سجين 1500يهودياً بولندياً قتل  إسرائيل ترفض تسليم وارسو
أعلن وزير العدل البولندي اندريز كالفاس أمس، أن إسرائيل رفضت للمرة الثانية أن تسلم وارسو البولندي اليهودي 

ونقلت وكالة األنباء . 1945 سجين في العام 1500 عاما القائد السابق لمعسكر سوفياتي قتل فيه 87مون موريل سالو
البولندية عن كالفاس قوله آسف للقول إننا لن نتمكن من استرداده، موضحا تم توثيق طلبنا جيدا، ال أريد أن احكم على 

  . ة فقط بل تنطوي على بعد عاطفيالحجج اإلسرائيلية، لكنني أرى أنها لم تكن قانوني
  7/7/2005البلد اللبنانية 

  
   دولة متقدمة في مجال الحرية اإلقتصادية 60 من بين 25إسرائيل في المرتبة 

 دولة رائدة في مجال الحرية 60 من بين 25قالت مصادر إسرائيلية أنه تم تدريج إسرائيل في السلم الدولي في المرتبة 
وبحسب المصادر يتضح من البحث أن إسرائيل تحتل  .33م تدريجها في العام الماضي في المرتبة اإلقتصادية، في حين ت

المرتبة األولى في مجال الصرف على األبحاث والتطوير، وفي المرتبة الثانية في مجال المبادرات اإلقتصادية والتعليم 
ادة الحقيقية في الناتج المحلي الخام، تحتل إسرائيل ومن جهة الزي . في نسبة العمال إلى السكان55العالي، وفي المرتبة 

 في العام الماضي، وتكون بذلك متقدمة على دول مثل؛ أستراليا والسويد 41، بعد أن كانت في المرتبة 30المرتبة 
  .وإيطاليا وألمانيا

  6/7/2005 48عرب 
 

  الكيان الصهيوني وروسيا يشاركان في بناء مختبر نووي بالهند 
وذكر موقع مفكرة . ف العبرية أن خبراء صهاينة شرعوا في بناء مختبر نووي بمدينة ريجستان شمال الهندذكرت الصح

 يونيو الجاري لم يكشف اسمها أن مصادر في المخابرات 18اإلسالم على اإلنترنت نقالً عن صحيفة باكستانية السبت 
 الخاصة قامت بنشر وتركيب أكثر من 301وحدة الباكستانية وصلت إليها معلومات تؤكد أن عناصر صهيونية من ال

 رادار متطور في مدينة ريجستان الهندية الواقعة شمال غرب الهند التي تم إخراج عناصر الجيش الهندي منها، 600
وقالت تلك المصادر إن خبراء . ونشر قوات خاصة تابعة للمخابرات الهندية، وذلك لحماية مختبر نووي تم إقامته مؤخراً

 .وسيا وإسرائيل يوجدون هناكمن ر
  7/7/2005المجتمع 

 
   ألف دوالر900بلدية خان يونس تستعد لتنفيذ ثالثة مشاريع تطويرية كلفتها 

قال المهندس باسم شراب، مدير الدائرة الفنية في بلدية خان يونس إن أطقم البلدية المختلفة تجري :كتب أيمن أبو ليلة
ر ثالثة شوارع بشكل كلي في المدينة بدعم من الوكالة األميركية للتنمية الدولية استعداداتها المكثفة للشروع بتطوي

USAID وأوضح شراب خالل حديث .  ألف دوالر بالتعاون مع دائرة المشاريع بوزارة الحكم المحلي900 بقيمة إجمالية
 جمال عبد الناصر، الذي يبدأ من 12 للصحافيين، أمس، أن البلدية ستشرع خالل األيام القليلة المقبلة، بإنشاء شارع رقم

  .مترا20ً متر تقريباً وعرض 600تقاطع شارع الشاعر وحتى السكة الحديد جنوباً بطول 
  7/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  الرباعية تنسق مع المانحين تنفيذ رزمة مشاريع فورية بعد االنسحاب: روبرتس 

يس بعثة البنك الدولي في األراضي الفلسطينية، النقاب أن منسق كشف نايجل روبرتس، رئ:كتب عبد الرؤوف أرناؤوط 
اللجنة الرباعية جيمس وولفنسون ينسق حاليا مع المانحين رزمة مشاريع ذات تأثير سريع تركز بشكل خاص على خلق 

جاالت فرص العمل بالسرعة الممكنة في اليوم الذي يلي االنسحاب من قطاع غزة، مشيرا إلى أن المشاريع هي في م
إصالح عشرات آالف المنازل المدمرة، وإصالح األراضي الزراعية التي دمرت خالل النزاع في السنوات األخيرة، 

وأشار روبرتس في حديث لـاأليام إلى أن البنك الدولي اقترح انه . وخلق مشاريع بلدية صغيرة الحجم وبرامج اإلسكان
، وميزة roll on roll offذجية بدءاً بقسم الشحن للحاويات أو ما يسمى يمكن تشغيل الميناء بسرعة إذا أقيم بطريقة نمو

وكشف روبرتس . مليون دوالر، وهو ذو جدوى اقتصادية مهمة30ذلك انه يمكنك تشغيله خالل عامين وبتكلفة تصل إلى 
ل، مشيرا إلى أن عن أن البنك الدولي يقترح أن يكون هناك معبران للسكان ومعبران للبضائع بين قطاع غزة وإسرائي

وقال المبدأ الذي وافقت عليه إسرائيل .ليس هناك اتفاق بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني حتى اآلن على عدد المعابر
في نقاشاتنا معها العام الماضي هو وجوب أن يكون هناك أكثر من معبر حدودي واحد، سواء للناس أو البضائع، بحيث 

وأضاف .لمعابر بسبب وضع امني مثال في هذا المعبر، فانه يتم االنتقال إلى المعبر األخرانه إذا توجب فرض احد هذه ا
وذكر روبرتس أن مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى ستبحث .لن ندعم معابر ليست موجودة على الخط األخضر

  .في اجتماعها تنمية االقتصاد الفلسطيني
  7/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   عن التعويضات الفلسطينية المتأخرةفي دراسة
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 1990توصل الباحث االقتصادي في شؤون التعويضات الدولية عن الغزو العراقي للكويت عام  :كتب عدنان مكاوي
محمود الضميري، الى جملة من الحقائق، تؤكد تعرض اصحاب التعويضات المتأخرة من الفلسطينيين للظلم والحيف من 

دعا في لقائه مع القبس هذه اللجنة بإعادة دراسة ملفات أصحاب و. سويسرا-ولية ومقرها جنيف قبل لجنة التعويضات الد
، بالتعجيزية، 2001التعويضات المتأخرة من الفلسطينيين النصافهم واصفا الشروط التي وضعت لقبول طلباتهم عام 

 وهي الفترة التي سمح 1996 -  1992بين بخاصة الشرط الذي يلزم الفلسطيني بتحديد مكان اقامته في الفترة الواقعة 
للمتضررين بتقديم مطالباتهم عن اضرار الغزو العراقي وضرورة تفسير عدم تقدمه بطلب التعويض في هذه الفترة 
ويقول ان مثل هذا الشرط لم تلتزم به الجهات المعنية بأمر طلبات التعويضات المتأخرة لألفراد من ايران وباكستان 

ويتساءل الضميري لماذا اشترطت اللجنة ذلك على السلطة الفلسطينية وحدها، ولماذا قبلتها .بين وسريالنكاوبنغالدش والفل
هذه السلطة؟، وهي تعلم جيدا ان معظم الفلسطينيين من حملة جوازات السفر االردنية ذهبوا لمكتب التعويضات، في 

 فرفض المكتب قبول معظم طلباتهم لكونهم مازالوا 1996 -  1992 االردن للتقدم بطلبات التعويض بين االعوام -عمان 
وبالنسبة .مقيمين في الكويت، وفي الكويت لم يكن هناك سفارة اردنية ليتقدموا عن طريقها اسوة بالجنسيات االخرى

ويضيف . لظروف قاهرة مروا بها1996 - 1992للفلسطينيين حملة وثائق السفر، لم يتقدموا بطلباتهم في الفترة من 
القول ان ال مبرر اطالقا لرفض مطالباتهم المتأخرة خاصة بالتعويض عن رواتب أشهر االحتالل السبعة والمرض الذي ب

 فمن 1996اصابهم بفعل االحتالل او نتيجة له، جسديا كان او نفسيا، فطالما ان الفلسطيني لم يستلم تعويضا سابقا قبل 
 مثله مثل اي 96 حتى 92تي حالت دون تقدمه في الفترة المحددة من حقه التعويض المتأخر بغض النظر عن االسباب ال

  !مطالب للتعويض من الجنسيات االخرى
  7/7/2005القبس الكويتية 

  
  2004 مليون دوالر إنتاج الزيتون في فلسطين في 71

امت بعـصرها   أطنان، ق22106بلغت كمية ما أنتج من زيت الزيتون للعام الماضي في فلسطين :نابلس ـ سامر خويرة 
وقال تقرير صدر عن الجهاز المركزي لإلحصاء في فلـسطين إن المعاصـر           . عامل 1. 110 معصرة، وعمل فيها     285

 43 معصرة عاملة، و   242وأضاف أن هناك    . من أجمال اإلنتاج   % 20. 8تركزت في شمالي الضفة وأنتجت ما نسبته        
 تعمل بشكل أوتوماتيكي، وتتركز في محافظة الخليل، منوهاً     175مغلقة بشكل مؤقت، وأن من بين المعاصر العاملة هناك          

 دوالراً  3. 481إلى أن هذه المعاصر الحديثة أسهمت في زيادة اإلنتاج من هذه المادة الحيوية، ووصـلت قيمتـه إلـى                    
ظـة نـابلس،     من العاملين عملوا بأجر، وكانت أعلى نسبة منهم من محاف          823وأشار التقرير أيضاً إلى أن هناك       .أميركياً

ويعتبر زيت الزيتون من أهـم المحاصـيل الزراعيـة          . فيما كانت محافظة الخليل أعلى نسبة لهؤالء العاملين دون أجر         
 2003-2002المنتجة في األراضي الفلسطينية، فقد بلغت مساحة األراضي المزروعة بأشجار الزيتون للعام الزراعـي               

مـن أجمـالي األشـجار      % 80 من إجمالي المساحة المزروعـة، و       %51. 1 ألف دونم، تشكل ما نسبته       927حوالي  
 من إجمالي قيمة اإلنتاج     8. 3 مليون دوالر أميركي، أي ما يعادل نسبة         71وبلغت قيمة إنتاج الزيتون لنفس العام       .المثمرة

ريـر صـادر    على صعيد ثان، قال تق    . من إجمالي قيمة األشجار المثمرة     % 43. 5الزراعي في األراضي الفلسطينية، و    
عن مديرية الزراعة في محافظة الخليل، إن االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة في المحافظة ألحقت خسائر كبيرة بالقطاع                

وأوضح تقرير الزراعة، أن الحجم األكبـر مـن األضـرار           . ألف دوالر، خالل يونيو الماضي     55الزراعي، بلغت نحو    
ات هدم للمساكن الزراعية وحظائر األغنام وخزانات المياه، سواء الزراعيـة   الناجمة عن انتهاكات متنوعة، نتج عن عملي      

  . أو تلك المخصصة للشرب
 7/7/2005البيان   

  
  إسرائيل تفرض وقائع على األرض، والسلطة بانتظار المعلومات من طرف ثالث 

 الجانب في قطاع غزة بعـد سـتة         مع اقتراب الموعد المقرر لتنفيذ خطة االنفصال االسرائيلية احادية        :كتب جعفر صدقة  
اسابيع، تسابق اسرائيل الزمن في وضع ترتيبات على المعابر مناقضة لما يقوله المسؤولون االسرائيليون في اجتماعاتهم                
مع ممثلي السلطة الفلسطينية، التي ال تتوفر لديها اية معلومات سوى ما تنقله عن اسرائيل اطراف دولية، بينما القطـاع                    

هذا ما امكن الخروج به، خالل لقـاء دعـا اليـه المركـز              .لسطيني يصارع، دون جدوى، لمعرفة ما يجري      الخاص الف 
الفلسطيني لتطوير القطاع الخاص، عقد في مقر وزارة االقتصاد الوطني برام اهللا، امس، بحضور وزير االقتصاد مـازن   

وبرتس، مدير بعثة البنك الدولي في االراضـي        سنقرط، وعدد من المسؤولين ذوي العالقة بالملف االقتصادي، ونايجل ر         
الفلسطينية، وممثلين عن القطاع الخاص، الذين بدت عليهم الحيرة واالرتباك، خالفا لعادتهم في اللقاءات االخـرى مـع                  

 اولى مفاجآت اللقاء كانت مـن    .ممثلي الحكومة، حيث يبدون قدراً كبيراً من الوعي والمعرفة في مواضيع النقاش المختلفة            
 60محمد السمهوري، الذي يترأس لجانا فنية شكلتها السلطة للتحضير لتنفيذ خطة االنفصال االسرائيلية، وتضم بـين                 . د
 خبيرا في مختلف المجاالت، حين قال ان جولة لعدد من الخبراء في هذه اللجان على المعابر اظهرت ان اسـرائيل                     65و

لب الفلسطينية، وتؤكد ان ال نية لدى اسرائيل بتغيير نظام عبور البضائع            تقيم ترتيبات عليها تكرس تماما ما يناقض المطا       
من باك تو باك كما هو متبع حاليا، الى نظام يسمح بعبور الشاحنات من المصدر الى المقصد باب لبـاب كمـا يطالـب                        

تنـا الميدانيـة للمعـابر    واوضح السمهوري ان ما رايناه في زيار.الجانب الفلسطيني ومعه البنك الدولي والمجتمع الدولي      
اسرائيل تستمع الى افكار منا ومن االطراف الدولية لكنها تقـوم           . يتناقض تماماً مع ما يقوله لنا المسؤولون االسرائيليون       
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ما نراه ليس مطمئنا على االطالق، لنا وللمجتمـع  . بعمل اخر على االرض، وتسعى للحصول على موافقة فلسطينية عليه       
  .الدولي

 7/7/2005فلسطينية األيام ال
  

  سرائيلية إالفلسطينيون يتنفسون سموماً 
يسعى اإلسرائيليون على نحو مبرمج الى تدمير األرض الفلسطينية والبيئة بإنتاجهم غازات سـامة  :نابلس ـ سامر خويرة 

لي للمـواد   فقد شرع مصنع غاشوري اإلسرائي    . تشكل خطرا كبيرا على حياة الفلسطينيين وتصيبهم بأمراض في المستقبل         
الكيميائية المقام على أراضي الوقف اإلسالمي غرب مدينة طولكرم فى الضفة الغربية، بتنفيذ مخطط توسعي جديد لزيادة                 
مساحته، بدءاً بإقامة سور كبير يمتد من غرب المدينة حتى حدود الضفة الغربية، مما يعني مصادرة المزيد من األراضي                   

ة الى العديد من المصانع الكيميائية األخرى المجاورة له خطراً حقيقياً على الفلسطينيين             ويشكل المصنع باإلضاف  . الزراعية
في المدينة والمناطق المحيطة، نتيجة األبخرة السامة الناتجة عنهـا والتـي تـؤثر علـى صـحة اإلنـسان والحيـوان                      

ن السلطات اإلسرائيلية قامت بنقلهـا إلـى        وأنشئت هذه المصانع في منطقة كفار سابا ونتانيا داخل إسرائيل، إال أ           .والبيئة
ومنذ إنشاء هذه المصانع وهي تقوم بنشر سمومها وروائحها الكريهة في المنطقة ناشرة             . ألسباب بيئية  1987طولكرم عام   

المرض والتلوث، حيث تنتشر بين أهالي طولكرم وتحديداً األطفال منهم العديد من األمراض غير المعروفـة، وأزمـات                  
ويقول مدير الـدائرة    .االختناق حتى أن المواطن المتجه غرباً يشعر بحرقة حقيقية في وجهه عندما تلفحه الرياح             التنفس و 

االقتصادية في طولكرم خالد الزغل إن المنطقة الغربية من المدينة تعاني بشكل حقيقي وكبير من هذه المصانع التي تبث                   
 أن المشكلة ليست فقط في مصنع غاشوري بـل فـي أكثـر المـصانع                روائح أشبه برائحة السماد الكيميائي، مشيراً إلى      

خطورة وهو مصنع إنتاج الغاز المعقم للتربة المحرم دولياً، والذي ينتج عنه سموم ودخان أسود يؤثر على صحة اإلنسان                   
نة بالـسنوات   وأضاف الزغل أنه ارتفعت نسبة إصابة المواطنين باألمراض الصدرية مقار         .ويؤدي إلى كارثة بيئية كبيرة    

  .الماضية، وذلك بناء على تقارير من وزارة الصحة، إضافة إلى وجود حاالت كثيرة من مرضى السرطان
 7/7/2005البيان  

  
  إصدار فني عن الشيخ ياسين بعنوان عهد ووفاء

عهـد  .األسواقفي الوقت الذي يصدر فيه هذا العدد من المجلة سيكون شريط الشيخ ياسين عهد ووفاء جاهزاً للتوزيع في                   
ووفاء شريط جديد على طريقة السيناريو يتوج سلسلة من اإلصدارات بالطريقة نفسها، منذ عماد عقل ولوحات مقدسـية                  

مجموعة من اإلصدارات كتبت معظمها الشاعرة الفلـسطينية مـريم          .. مروراً بشريط عياش والوطن ثم خنساء فلسطين      
شاد مجموعة من أهم المنشدين شكلوا مؤخراً شركة فنيـة تحـت اسـم              العموري، وأشرف على التسجيل واأللحان واإلن     

فريق نيوساوند أو الصوت الجديد، يرتكز على المنشدين سميح زريقات، عبد الفتـاح عوينـات، أيمـن                 ..الصوت الجديد 
ط نقلـة   قابلنا الفنانَين أيمن رمضان وسميح زيقات اللذين يران فـي الـشري           . رمضان، عمر الصعيدي وعدد من التقنيين     

  .نوعية في التعاون اإلنتاجي من حيث انطالق وتأسيس وتنفيذ وإصدار الفكرة
  1/7/2005فلسطين المسلمة 

  
  األردن ينفي علمه بمفاوضات لتجريد الالجئين من حق العودة 

 نفى وزير الخارجية األردني فاروق القصراوي علم بالده بوجود محادثات سـرية تجـري لتجريـد الالجئـين      :وكاالت
وقال القصراوي في رده على استفسارات للجنة فلسطين النيابية فـي البرلمـان             . الفلسطينيين من حق العودة والتعويض      

.  األردن ال علم له بوجود مباحثات سرية تجرى لتجريد الالجئين الفلسطينيين من حق العـودة والتعـويض                 :األردني ان 
وأكد القـصراوي حـرص     .  سريا بسبب كبر حجم هذه القضية      مشيرا الى أن بحث موضوع الالجئين ال يمكن ان يكون         

األردن على ضرورة عودة كافة الالجئين الفلسطينيين الى وطنهم وتعويضهم وتطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية التي                
  .نصت على حقهم في العودة والتعويض

  7/7/2005البيان 
  

 يذ قرارات الشرعية الدولية سوريا تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنف
طالب نائب وزير الخارجية السوري، الدكتور وليد المعلّم، أمس، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لتنفيذ  -وفا

وجاء طلب المعلّم خالل اجتماعه  .قرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أن بالده تعمل من أجل إحالل السالم في المنطقة
لجنة األمم المتحدة الخاص بالتحقيق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان في األراضي أمس، مع وفد 

وقال بيان صادر  .المحتلة، برئاسة ممثل سريالنكا الدائم لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك يزادا كاري وزام
إن االجتماع تناول االنتهاكات : ونقلته وكالة األنباء السورية ساناعن إدارة اإلعالم الخارجي بوزارة الخارجية السورية، 

اإلسرائيلية الخطيرة لحقوق اإلنسان واألعمال القمعية والعنصرية التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد 
 . ذات الصلةالمواطنين العرب في األراضي المحتلة بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس األمن الدولي

وأضاف أن المعلّم أكد خالل المباحثات حرص سوريا على إحالل السالم العادل والشامل في المنطقة وفق قرارات 
 .2001الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، التي أقرتها قمة بيروت العربية في العام 

  7/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
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   بالعمل ضد الجهاد مصر وعدت: معاريف
 صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان وعد أخيراً محافل             عن 7/7/2005 البيان     نقلت

روى :  وأضافت .إسرائيلية رفيعة المستوى بأنه اذا لم توقف حركة الجهاد اإلسالمي العمليات ضدكم فنحن سنعمل ضدها              
أنه التقى رئيس الجهاد اإلسالمي رمضان شلح وطلب إليه الكف عن أعمال العنـف وعـن                سليمان للمحافل اإلسرائيلية ب   

ومقابل وقـف العمليـات، طلـب       . وحسب سليمان، فقد وعد شلح بوقف النشاط العنيف للمنظمة        . العمليات ضد إسرائيل  
رة هدوء لمنح الفلسطينيين    مهم أن تكون هناك فت    : وحسب سليمان . سليمان من اسرائيل أن توقف تماما التصفيات المركزة       

مـن  . ومع ذلك فقد وعد بالعمل ضد منظمات االرهاب بحزم إذا ما استمرت العمليـات             . والمنظمات امكانية اثبات نياتهم   
ناحيتها أكدت الرئاسة المصرية أمس االربعاء ان اتفاقاً سيوقع قريباً مع إسرائيل لنشر قوات مصرية على الحـدود مـع                    

  .ترتيبات األمنية المصاحبة لالنسحاب اإلسرائيلي من القطاعقطاع غزة في اطار ال
استدرك سليمان مشدداً على أن مصر، ستعمل بحزم ضد الحركـات الفلـسطينية،              7/7/2005شرق األوسط   ال واضافت

، الذي يوصف في إسرائيل، بأنه من أبرز المرشحين لخالفة الرئيس مبارك          سليمان    واكد .التي ستواصل عمليات المقاومة   
وقال يتوجب أن ينتقل تحسين العالقـات، مـن         . حسب قول الصحيفة على أن مصر معنية بتحسين عالقاتها مع إسرائيل          

وذكرت معاريف أن وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيظ، اتصل بنظيره اإلسرائيلي سـيلفان               . االقوال الى االفعال  
  .  قتصادية للشعب الفلسطينيشالوم، حاثاً إياه على العمل على تحسين االوضاع اال

  
  
  
  

  حماية األقصى  اليالمؤتمر اإلسالمي يدعو: األردن
 دولة في ختام أعمال المؤتمر اإلسالمي الـدولي  40 عالماً مسلماً وفدوا الى عمان من 170 اكد :عمان ـ خليل رضوان 

ي تواجهه بإنهاء االحتالل وتحرير     على ضرورة بذل كل الجهود الجماعية لحماية المسجد األقصى من األخطار الت           ،  أمس
   .المقدسات

   7/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

  سرائيل على تهويد النقب والجليل إواشنطن تخصص نصف مليار دوالر لمساعدة 
الـى  ) الخمـيس ( يتوجه المدير العام لديوان رئيس الوزراء االسرائيلي، ونظيره في وزارة المالية، مساء اليوم              :48عرب

مال التفاصيل النهائية لالتفاق االقتصادي الخاص بالهبات المالية التي ستخصصها الواليات المتحدة لمساعدة             ك ال واشنطن،
اسرائيل على تهويد النقب والجليل تحت ستار االعداد الستيعاب المستوطنين الذين سيتم اخالؤهم من قطاع غزة وشـمال                  

إسرائيلي يجري الحديث عن قرابة نصف مليـار دوالر علـى           وحسب مصدر   . الضفة الغربية في اطار خطة االنفصال     
األقل، تم االتفاق عليها خالل القمة االخيرة بين رئيس الوزراء االسرائيلي، اريئيل شارون، والرئيس األميركي، جـورج                 

رئـيس  يوسي بيخر، مدير عام وزارة المالية، وايالن كوهين، مدير عام ديـوان             . واكدت مصادر اسرائيلية ان د    . بوش
الوزراء سيتوجهان الى واشنطن لالتفاق على التفاصيل النهائية فقط، ما يعني انه تم االتفاق نهائيا على مساهمة واشنطن                  

وقـال  . في سياسة التهويد االسرائيلية التي سيتضرر منها بشكل خاص أصحاب االراضي العربية في الجليـل والنقـب                
ن بممثلي وزارة المالية االميركية وبنواب مستشار االمن القـومي اليـوت            المصدر االسرائيلي ان كوهين وبيخر سيلتقيا     

وحسب المصدر االسرائيلي   . ابرامز وفراير شيروود الطالعهم على التكاليف العالية لخطة االنفصال، في شتى المجاالت           
شنطن مستعدة لتكريس مبلغ    وأضاف المصدر انه اذا تبين لالسرائيليين بأن وا       .  مليار دوالر  1.75تصل هذه التكاليف الى     

  اكبر لهذه الغاية فسيتم تقديم طلب مساعدة جديد لتغطية بعض االضرار االقتصادية التي 
  .ستصيب اسرائيل جراء االنفصال، على حد تعبير المصدر

  7/7/2005 48عرب 
  

  سرائيل ضمن التهم الموجهة لصدامإدراج ضرب مريكية إلأضغوط 
مصادر عراقية متطابقة في لندن وبغداد ان جهات امريكية تحاول الضغط علي الحكومة قالت : لندن ـ القدس العربي 

العراقية لقبول ادراج تهمة جديدة ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين تتمحور حول ضرب اسرائيل بالصواريخ عام 
وقالت المصادر  .عدد من اليهود خالل حرب الكويت والتي ادت وقتها الي تدمير منشآت اسرائيلية ومقتل واصابة 1991

التي لم تفضل االفصاح عن نفسها ان الضغوط االمريكية كانت مترافقة مع ضغط اسرائيلي غير مباشر علي حكومة 
بغداد، وان الحكومة تخشي من ادراج هذه التهمة لما ستسببه من حرج للسياسيين العراقيين وما يمكن ان يهدد عملية 

وذكرت المصادر ان شخصيات  .ويلها الي قضية دولية تخرج عن نطاق القضية العراقيةمحاكمة صدام بالكامل وتح
امريكية علي عالقة وثيقة بتل ابيب وراء هذا المقترح وان تلك الشخصيات لها عالقات وثيقة ببعض السياسيين العراقيين 

اق بعد االحتالل االمريكي لها عالقات الذين طلبت منهم ذلك، كما ان جهات ساسية واستخبارية اسرائيلية نشطت في العر
ببعض مصادر القرار في العراق تحاول كسب اراء بعض العراقيين الدراج تهمة ضرب اسرائيل ضد صدام ومحاكمته 

  .عليها
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  7/7/2005القدس العربي
  

  استعداد سويسري لتأهيل كوادر فلسطينية في مجال اآلثار
 أعلن جان جاك جوريس رئيس مكتب ممثلية سويسرا الـسلطة الوطنيـة ان              - اسامة العيسة    - الحياة الجديدة    -بيت لحم 

بالده مستعدة لمساعدة الوزارة في العديد من المجاالت وخاصة في مجال اآلثار والتراث عن طريـق تأهيـل وتـدريب                    
ا وإرسال خبـراء    الكفاءات والكوادر الفلسطينية في مجال اآلثار وإدارة المتاحف وذلك بتوفير بعثات دراسية إلى سويسر             

جاء ذلك خالل لقاء زياد البندك وزير السياحة واآلثار، وفدا سويسريا رفيـع المـستوى برئاسـة                  .سويسريين إلى البالد  
وأشار جـوريس    .جوريس وعدد من الخبراء والعلماء في مجال اآلثار والتراث والمتاحف، من بينهم مدير متحف جنيف              

ريخي اثري مركزي في موقع البالخية األثري في قطاع غزة ورغبتها بربط مدينة             إلى ان بالده مستعدة إلقامة متحف تا      
غزة مع مدينة جنيف عن طريق التعاون المشترك في مجال اآلثار والمتاحف، خصوصا وانه تم اكتشاف قطعتين أثريتين                  

ثرية من القرون الوسطى    في كاتدرائية جنيف صنعتا في غزة، وأيضا مساعدة فلسطين في ترميم وتهيئة بعض المواقع األ              
واتفق الطرفان في ختام اللقاء على تحضير مذكرة تفاهم تضم كافة المـشاريع ومجـاالت الـدعم                  .ومن الفترة العثمانية  

  .والتعاون المشترك من اجل توقيعها من قبل الجانبين قبل نهاية صيف هذا العام والبدء في مرحلة التنفيذ
   7/7/2005الحياة الجديدة 

  
   سورياً تتسلم تقريراًتقصي الحقائقلجنة 

 قال رئيس لجنة تقصي الحقائق، ممثل سريالنكا الدائم لدى الجمعية العامة لألمم المتحدة، يزاداد كاريا وزاع، :زياد حيدر
ان  الخاصة بتقصي الحقائق في الممارسات اإلسرائيلية التي تمس حقوق اإلنس،إن المعلومات المتوافرة لجنة األمم المتحدة

 تشير إلى أن األوضاع للسكان في االراضي المحتلة تسوء خصوصا في ضوء إنشاء جدار ،في األراضي العربية المحتلة
الفصل، وإجراءات هدم المنازل، مشيرا في الوقت نفسه إلى االعتقاالت التي تجري مستندا في أقواله إلى إفادات الشهود 

للجنة، الممنوعة من دخول األراضي المحتلة، بسبب رفض إسرائيل وأضاف وزاع أن ا. التي تصله عبر عمل اللجنة
القاطع لعملها، تستقي معلوماتها من حكومات الدول المجاورة، وعبر االتصاالت الهاتفية مع شهود في األراضي المحتلة، 

 الخارجية فيصل وسلم مدير إدارة المنظمات في وزارة. إضافة إلى ممثلي الهيئات المدنية والمهتمة بحقوق اإلنسان
وقال في التقرير إن . الحموي اللجنة تقرير سوريا عن انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق مواطني الجوالن المحتل

سلطات االحتالل تعمل على سرقة آثار تلك المنطقة بهدف تزوير الحقائق التاريخية، إضافة إلى استبدال مناهج التعليم 
من التوجه إلى وطنهم األم، ونقل التربة الخصبة لسكان  لعراقيل التي تمنع الطالبالعربية بمناهج عبرية ووضع ا

وستقوم اللجنة . الجوالن إلى المستوطنات اإلسرائيلية ودفن مخلفات المصانع اإلسرائيلية السامة والكيميائية والمشعة
ائيل الالإنسانية ضد السكان الذين ال بزيارة إلى مدينة القنيطرة لالستماع إلى شهادات المواطنين حول ممارسات إسر

  .يزالون تحت االحتالل
  7/7/2005السفير 

  
  كيفيتاساالجتماع الفاشل لمشروع : بريطانيا

، وبدعم وحملة إعالمية مركزة من أشخاص يعتقدون تمثيلهم للجالية الفلـسطينية            03/07/2005من لندن وفي يوم األحد      
حت عنوان من اإلهمال إلى المشاركة للترويج للمشروع، دون توضيح ماهيـة            في بريطانيا، عقد اجتماع حول كيفيتاس ت      

اإلهمال وفيما تكون المشاركة، ليسجل اإلجتماع فشالً ذريعاً، فقد حجزت قاعة تتسع للمئات ليحضر فقط العشرات، حيث                 
ى الساحة البريطانية، فـي      مشاركاً، وليتحول اإلجتماع لجلسة محاسبة لسلطة أوسلو ومن يمثلها عل          50قدر عدهم بحوالي    

رغم . خطوة توضح مدى الشعور العام باإلستياء من الممارسات والسياسات الرسمية التي يتبناها البعض حتى في الشتات               
كثرة المشاريع والبرامج واألبحاث التي تناولت قضية الالجئين في الماضي والحاضر، إال أن مـشروع كيفيتـاس كـان                   

  .األكثر إثارة للجدل
  7/7/2005ام الفلسطينية األي

  
  هل قايضت رايس اإلصالح العربي باألمن اإلسرائيلي؟  : تحليل

 يبدو أن توابع زيارة وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس في المنطقة العربية، ال تـزال تتـراكم،                  :خليل العناني 
يلي فيها ظل متوارياً، خـصوصاً فيمـا يتعلـق          ورغم كثرة ما قيل وكُتب عن هذه الزيارة، إال أن ما خص البعد اإلسرائ             

بمسألة األمن اإلسرائيلي بوصفها أفيد وأقيم عند اإلدارة األمريكية من مسألة اإلصالح العربي، وهو ما يشي بـأن ثمـة                    
إشارات كثيـرة صـدرت عـن    . مقايضة صفقة بدأت مالمحها في التكشف طيلة األسبوعين الماضيين اللذين تليا الزيارة          

ايس ال يفهمها إال من يدرك طبيعة التطابق الحادث في الموقفين اإلسرائيلي واألمريكي في كل ما يختص بالشأن                  زيارة ر 
أولها، إشادة رايس بالنموذج الديمقراطي في األردن، والتشديد على ضرورة أن تتبناه بقية الدول العربيـة، وال                 . العربي
  الفلسطينية دوراً قوياً في توفير األجواء الالزمة لالنسحاب اإلسـرائيلي          المطالبة بضرورة أن تلعب السلطة    : ثانيها. تعليق

من غزة، وما يتضمنه ذلك من وقف أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية حتى وإن جاءت رد فعل على عمل عدواني                     
. بمزيد من الحرية واالنفتاح   اللهجة القوية التي خاطبت بها رايس سوريا بطريقة غير مسبوقة ومطالبتها            :  ثالثها .إسرائيلي
تهديد الحكومات العربية بإيقاف الدعم المعنوي لها ما لم تبادر بإصالحات سياسية تدفع الشعوب نحو مزيد مـن                  : رابعها
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وهي محاولة للضغط واالبتزاز تمارسها رايس على       . الديمقراطية، بعد ستين عاماً من الحكم الديكتاتوري على حد وصفها         
وفي هذا السياق خرج كثير من المعلقين األمريكيين بحقيقة مفادها           .لتقديم دعم أكبر في التطبيع مع إسرائيل      النظم العربية   

أن زيارة رايس قد أخفقت في تحقيق مطالب الديمقراطية في الشرق األوسط، ولمح البعض اآلخر صراحة إلى صـعوبة                   
 أو التضحية بالمصالح األمريكية في المنطقة تحت دعوى         تخلي إدارة بوش عن العالقات االستراتيجية مع الحلفاء العرب        

وجاءت أعنف االنتقادات من داخل دائرة المحافظين الجدد، ففي دورية ويكلي استاندارد المعبرة             . اإلصالح والديمقراطية 
را لبرميـل   دوال11عن رأي هؤالء تساءل جوناثان كارل، في نبرة تشكيكية، عن إمكانية استعداد أمريكا للتضحية بسعر             

النفط مقابل اإلصالح العربي وبعد أسبوعين من الزيارة الموعودة جاءت العديد من الرسائل التي تشي بأن ثمة ارتباطـا                   
فبداية لم يكن غريباً أن تتزامن زيارة رايس لمصر مع زيـارة شـمعون         . غير مباشر بين الزيارة والعالقات مع إسرائيل      

وبعدها . الرئيس المصري، وإعالنه بعدم الممانعة في زيارة إسرائيل في الوقت المناسب          بيريز لها في اليوم نفسه ولقائه ب      
بأيام قليلة أطلق شارون تصريحاته المباشرة حول نيته تهويد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بالكامل وذلـك فـي                    

كذلك تم توقيع ثاني أكبـر       .الرد عليها معرض تهدئته لمستوطني غزة الرافضين لالنسحاب منها دون أن يقوى أحد على             
اتفاق تجاري بين مصر وإسرائيل بعد اتفاق الكويز الشهير، حول تصدير الغاز الطبيعي ل اسرائيل لمدة خمـسة عـشر                    

  عطفاً على التعنت   1991 مليار دوالر، وهو االتفاق الذي رفضت مصر مراراً وتكراراً توقيعه منذ العام              7،2عاماً مقابل   
وهنا تشير بيث جودتري المتخصصة في شؤون الشرق األوسط والباحثـة بمعهـد هـسبارا               . لي مع الفلسطينيين  اإلسرائي

اإلسرائيلي إلى أن الرئيس بوش يخطئ عندما يتجاهل أن السبب الحقيقي لإلرهاب يكمـن فـي التطـرف اإلسـالمي،                    
 وتـرى   . مي إلى شعوب محبة للـسالم     فالديمقراطية، حسب رأيها، ال يمكن أن تحول وحوش الطغيان والتطرف اإلسال          

جودتري أنه إذا أصر بوش على إقامة دولة فلسطينية، فعليه أن ينتظر ليشاهد بنفسه هذه الدولة التي ستتحول إلى مـالذ                     
قد اعتادت الواليات المتحدة أن تعرف مصالحها في الشرق األوسط من خـالل دعـم                و .آمن ومرتع للقاعدة وحزب اهللا    

 حماية النظم القائمة، وحماية إسرائيل، وضمان الـنفط،         :في المنطقة الذي يقوم على ثالثة محاور رئيسية       مثلث االستقرار   
بيد أنها اآلن تعمل على استبدال المحور األول كي يحل محله األمن، وهو ما يتطلب تحوالً هيكلياً فـي مـسار الـسياسة        

 .لمثلث الجديد، وهو ما حدث بالفعل وتجري وقائعه اآلن        الخارجية األمريكية في الشرق األوسط، كي يمكن ضبط حركة ا         
يمكن القول بأن الجديد هو اكتساب العالقة بين واشنطن وتل أبيب نوعاً من التطابق غير المسبوق في التعاطي مع العالم                    

التزاوج الموقفي  وقد كشف هذا    . العربي إلى الدرجة التي يصعب فيها الفصل بين التابع والمتبوع في العالقة بين الطرفين             
عن تبني اإلدارة األمريكية ليس فقط لكثير من مفردات الصراع التي برعت إسرائيل في فكها وإعادة تركيبها من جديـد                    

لذا  .كي تناسب رؤيتها للقضية، ولكن أيضا قيام هذه اإلدارة بمهمة تثبيت هذه المفردات الجديدة في العقل السياسي العربي                 
وهنا تلتقي  . ية جديدة على العرب قبلوها إذا رغبوا في العيش بأمان مع إسرائيل، وليس العكس             فاألفضل أن يتم فرض رؤ    

المصلحتان األمريكية واإلسرائيلية من إصالح العالم العربي، إسرائيل من خالل ضمان اعتناق رؤيتها للصراع، وأمريكا               
  .في تفسير أهوال الفلسطينيين ومآسيهممن خالل تغيير بنية العقل العربي الذي يدمج بين واشنطن وتل أبيب 

  7/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

   وتذكر موضوع حماسرايس تطلب من نظيرها الفرنسي تجاهل خريطة الطريق خالل زيارة شارون
قال مصدر فرنسي مطلع ان وزيرة الخارجية االميركية كونداليزا رايـس نـصحت نظيرهـا               :  رندة تقي الدين   -باريس  

ب دوست بالزي خالل لقائهما في واشنطن اول من امس بأن تسهم فرنسا في انجاح االنسحاب االسـرائيلي                  الفرنسي فيلي 
واضاف ان رايس دعت فرنسا الى التركيز خالل زيارة رئيس الحكومة االسرائيلية آرييل شارون لباريس على                 .من غزة 

وتـابع ان   .  الن موقع شارون داخل اسرائيل معقد      االنسحاب وان تتجنب المطالبة بتنفيذ خريطة الطريق في هذه المرحلة         
وذكر المصدر انه تم تناول موضوع       .دوست بالزي ذكرها بموقف بالده من ضرورة تنفيذ الخريطة وعدم اضاعة الوقت           

  .حماس وان الجانب الفرنسي الحظ ان االنتخابات البلدية الفلسطينية اشارت الى تقدم ملموس لـحماس
  7/7/2005الحياة 

  
 مة بريطانية تدعو لتعزيز التفاهم بين مسلمي ويهود المملكة المتحدةمنظ

في مؤتمر صحافي حاشد ضم عددا من الشخصيات البارزة باإلضافة إلى إعالميين وناشطين : لندن ـ أميرة عبد الرحمن 
دة، أطلقت منظمـة    وطالب ومنظمات ومواطنين بريطانيين ينتمون أغلبهم للمجمتعين االسالمي واليهودي بالمملكة المتح          

ألف ـ أليف البريطانية تقريراً حديثاً لها يؤكد على وجود تواصل فعلي بين مسلمي ويهود بريطانيا ويدعو فيـه لتنميـة    
روح التعاون وتوثيق أواصر الصلة بينهم عبر التواصل والحوار باعتبارهم مواطنين ينتمون لبلد واحد ويمرون بظروف                

 ـ أليف، التي اتخذت من الحرف األول األبجدي في كل من اللغتين العربيـة والعبريـة    ومنظمة ألف. قد تكون متشابهة
اسماً لها، هي منظمة خيرية بريطانية تهدف لتعزيز سبل التفاهم والحوار ومد جسور الثقة المتبادلة وبناء التضامن بـين                   

دولة البريطاني للـشؤون الداخليـة بـول        وخاطب المؤتمر الصحافي وزير ال    . المواطنين المسلمين واليهود في بريطانيا    
غوغنز الذي قرأ على الحضور رسالة من توني بلير رئيس الوزراء أكد فيها على دعمه المتواصل لمثل تلك التجمعـات                    

   .التي قال ان من شأنها أن تشجع الحوار بين األديان
  7/7/2005شرق األوسط ال

  
    فيه نتنياهو غداً تحت الفندق الذي سيحاضرانفجارات ضخمة هزت لندن
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أخلت السلطات البريطانية العديد من محطات مترو االنفاق في لندن اليوم الخمـيس، اثـر وقـوع                 : الوكاالت/ 48عرب
وقالت شبكة سكاي نيوز البريطانية ان اسباب        .انفجارات ضخمة في محطات لمترو االنفاق في المدينة، وفي حافلة ركاب          

فيما وقع انفجار آخر في محطـة ادغـار        ان انفجارا وقع في محطة القطارات الدغيت      االنفجارات لم تتضح بعد، مضيفة      
وأفادت الشرطة البريطانية ان هناك عـشرات       . رود وانفجار في حافلة ركاب في راسل سكوير  في العاصمة البريطانية           

ي لندن، ان االنفجار وقع في محطـة  وقال مساعد لوزير المالية االسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتواجد ف         .الجرحى والقتلى 
  . المترو الواقعة تحت الفندق الذي كان نتنياهو سيحاضر فيها صباح اليوم في اطار مؤتمر دولي

 7/7/2005 48عرب 
  

  بدائل الموقف بعد غزة 
  إبراهيم البحراوي    . د

الغربية يمكن أن تكون نهاية المطاف      هناك تصور يفيد أن غزة والمستوطنات األربع التي سيتم االنسحاب منها في الضفة              
  .ويستند هذا التصور إلى مجموعة إشارات إسرائيلية. في العملية السلمية ليدخل الوضع في حالة جمود طويلة المدى

أولها موقف شارون من خريطة الطريق والذي يقوم على االعتراف اللفظي بها مع تجميدها في الواقع السياسي والفعلي،                  
رت مقدماتها مبكراً عندما طرح شارون الخطة على مجلس وزرائه ولقيت معارضة شديدة فـراح يقنـع           وهي إشارة صد  

الوزراء بالموافقة حفاظاً على العالقات االستراتيجية مع الواليات المتحدة ومطمئناً خواطرهم إلى يقينه بأن الفلـسطينيين                
وهي طمأنة من شارون لوزراء اليمين المتشدد حملـت         . سيرتكبون من األخطاء ما سيعطي إسرائيل الفرصة لعدم التنفيذ        

معاني ضمنية بأنه حتى لو لم يرتكب الفلسطينيون األخطاء المطلوبة، فإن في الجعبة اإلسرائيلية من الحيل ما هو كفيـل                    
  . بوقف تنفيذ الخريطة

لى به شارون ضد مشروع االنـسحاب       أما اإلشارة الثانية التي يستند إليها التصور المذكور فهي التصريح األخير الذي أد            
من غزة مؤخراً، إذ شرح وجهة نظره في عنصرين، األول اقتناعه بأن القوى الدولية وعديد من قوى الداخل اإلسرائيلي                   
تدرك أنه من المستحيل أن يكون قطاع غزة جزءاً من إسرائيل في أي تسوية نهائية وهو ما يستوجب تطبيق المـشروع                     

فهو أن تنفيـذ المـشروع يخفـف        , أما العنصر الثاني  . مبادرة منها الكتساب صورة صانع السالم     من جانب إسرائيل وب   
الضغوط الدولية ويسمح لإلسرائيليين بتركيز جهودهم وتوجيه طاقاتهم إلى المناطق ذات األهمية األكبر لـضمان البقـاء                 

االنسحاب من غزة يكتسب قوته مـن الوقـت         إن التصور الذي يفيد أن الموقف سيشهد جموداً طويل المدى بعد            . واألمن
إن . الذي يحتاجه اإلسرائيليون لزرع سقف تسوية منخفض في وعي القوى الفلسطينية وفي الساحة الدولية على حد سواء                

التسريع بعملية السالم وتنفيذ مراحلها يفتح شهية العرب عامة والفلسطينيين خاصة، فيصممون على سقف يحدد ارتفـاع                 
 الصادر عن مجلس األمن والذي تم تطبيقه على سيناء باالنسحاب اإلسرائيلي الكامـل ويطـالبون بتطبيـق                  224القرار  

من هنا أصبح الخط السياسي المشترك بين قوى اليمين واليسار العمالي على حد سواء مؤسساً               . نموذج سيناء على الضفة   
  . بالمتاح والمسموح به إسرائيلياً بعد الوقوع في اليأسعلى فكرة التباطؤ لسد الشهية العربية وإضعافها لتقبل بعد ذلك

وهناك تصور بديل يرى أمراً آخر ويستند على تحليل استراتيجي للموقف في منطقة الشرق األوسط على اتـساعها مـع                    
ويرى هذا التصور أن تصاعد العمليات في العراق مع ما يولده هذا التصاعد مـن ضـغط علـى                   . التركيز على العراق  

األولى إعالن خطة لالنسحاب    : دارة األميركية وفي أوساط الرأي العام الداخلي قد ينتهي خالل عام إلى إحدى نتيجتين             اإل
من العراق بمعاونة من الدول العربية لتهدئة العمليات وخلق األجواء المناسبة لتنفيذ االنسحاب دون شبهة توحي بتقاربـه                  

هذه النتيجة المفترضة يرجح أن تضغط مجموعة الدول العربية للحصول على           وفي إطار   . مع تجربة االنسحاب من فيتنام    
مقابل سياسي من الواليات المتحدة يتمثل في تسريع عملية التسوية الفلسطينية إلقامة الدولة وتهدئة المنطقة، وفي مثل هذه                  

أمـا  . ركية بتسريع وتيـرة التـسوية      األميركية لن يجد اإلسرائيليون مفراً من الرضوخ للمطالب األمي         -الصفقة العربية   
النتيجة المحتملة الثانية لتصاعد الوضع في العراق فهي اتخاذ قرار أميركي بإرسال مزيد من القوات إلى هناك إلخمـاد                   

  .العمليات مع االستعانة بالقدرات األمنية والعسكرية للدول العربية أو بعضها
اً أن تنتفع الدول العربية بالحاجة األميركية لجهودها فتضغط للحصول وفي إطار هذا االحتمال يطرح التصور البديل أيض

وهنا ستجد إسرائيل نفسها مضطرة لتسريع وتيرة االنسحاب وتنفيذ خريطة . على مقابل سياسي في القضية الفلسطينية
  .الطريق

ثاني وتم تسريع العملية السلمية وسواء تحقق التصور األول ووقع التجميد طويل المدى لعملية التسوية أم تحقق التصور ال
ألسباب أميركية فإن مالمح الشكل النهائي للتسوية قد تم تحديدها من خالل الكتل االستيطانية في الضفة ومن خالل 
الضمانات التي حصل عليها شارون من الرئيس بوش والتي تعني أن نموذج االنسحاب الكامل من سيناء ال ينطبق على 

وء التصور الثاني أن نرقب ما يحدث بشأن العراق لنرى ما إذا كان حقاً سيصبح بوابة التسوية وعلينا في ض. الضفة
  .الفلسطينية

  7/7/2005االتحاد االماراتية 
 

  !ليست هناك مواعيد مقدسة: أبو مازن للفلسطينيين
  التحرير
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ود عباس إلى الشعب الفلسطيني، فمـا       تلك هي رسالة القيادة الفلسطينية الجديدة برئاسة محم       .. ليست هناك مواعيد مقدسة   
 نقضه  2005يوليو    تموز 17التزم به عباس في إعالن القاهرة من إجراء انتخابات المجلس التشريعي في توقيتها المحدد               

  ! باإلعالن عن تأجيل هذه االنتخابات إلى أجل غير مسمى
 أن االنتخابات ستعقد في موعدها، وأن ما يصدر المفارقة أن عباس بقي إلى أيام قليلة قبل اإلعالن عن التأجيل، يؤكد

  !ويتسرب من معلومات عن التأجيل، إنما هي تخرصات وأكاذيب هدفها التشويش على الديمقراطية الفلسطينية
إن : والمفارقة األخرى، أن عباس أعلن عن قراره بعد عودته مباشرة من واشنطن، وكأنه يقول للرأي العام الفلسطيني

ريكية هي التي طلبت التأجيل خشية فوز حماس في االنتخابات، فلم أجد بداً من االنصياع لها، كيف ال وهي اإلدارة األم
  !.من أوراق الحل وفق النظرية الساداتية% 99التي تملك 

إن قرار عباس بتأجيل االنتخابات، أكد أنه والسلطة التي يتربع على رأسها غير مكترثين بمصداقيتهم التي هي على 
حك، وتخضع الختبار عصيب بعد رحيل ياسر عرفات، الذي كانت كل األخطاء والخطايا تحمل له، فجاء عباس ليؤكد الم

أن الخلل بات متجذراً وعصياً على اإلصالح، وأنه يسير على هدي نفس المدرسة التي اكتوى الشعب الفلسطيني بسلبياتها 
  .طيلة العقود الثالثة الماضية

ن يدعو إلى اجتماع قادة فصائل إعالن القاهرة، ويشرح لهم مبررات التأجيل، ونظن أن سوق لقد كان عباس يملك أ
مبررات منطقية كان يمكن أن يجد تفهماً لدى الجميع، ويصبح قرار التأجيل قراراً وطنياً يحظى برضى وموافقة الجميع 

سوى فصيل فتح، الذي وجدت قياداته في ولكن عباس أعلن قراره دون تشاور مع أي فصيل، ! أو األكثرية على األقل
اللجنة المركزية والمجلس الثوري، أن التأجيل هو ضرورة فتحاوية، إذ ال بد من ترتيب أوراق فتح االنتخابية، وإال فإن 

 كل لذا اختلفت القيادات الفتحاوية على. هزيمة تنتظرها، كتلك التي وقعت في انتخابات المرحلتين األولى والثانية للبلديات
  !شيء، ولكنهم اتفقوا على تأجيل االنتخابات

وأما ما كان يقال عن عدم قدرة عباس على إلزام كتلة فتح في المجلس التشريعي بتبني ما اتفق عليه في إعالن القاهرة 
ضاء فيما يتعلق بالنظام االنتخابي، فإن ما جرى دحض ذلك، وتبين بوضوح أن العملية كانت لعبة بين قيادة فتح واألع

  .الفتحاويين في التشريعي، بهدف التسويف والدفع باتجاه تأجيل االنتخابات بذرائع قانونية
على أية حال صدر قرار التأجيل، وحقّق عباس وحركة فتح ما أرادوه، ولكن عليهم أن يدركوا بأن التأجيل سيسجل عليهم                    

هزيمة التي تنتظرهم، إال إذا أطلـق العنـان لخبـراء           ال لهم، وأن دفع االنتخابات بضعة شهور إضافية، لن ينجيهم من ال           
التزوير عندهم للقيام بالواجب، حينها سننعي ديمقراطية ماتت في مهدها، ألن الحزب الحاكم ال يمكن أن يفرط أو يتنازل                   

  .عن مواقعه في سدة السلطة
  1/7/2005فلسطين المسلمة 

  
  مخاطر إفرازات الصراع في الخندق االحتاللي الواحد

  رجا زعاترة : بقلم
 كانت توجه إلـى المـواطنين العـرب         اتستخدم حكومة شارون في صراعها اآلني مع المستوطنين آليات قمعية غالبا م           

  . والتقدميين اليهود، والمثال األبرز هو اإلعتقاالت اإلدارية ضد ناشطي اليمين المتطرف
.  المستوطنين واليمين المتطرف دون ابتكار آليات جديدةان السلطات تملك ما يكفي من آليات وقوى وموارد للجم سوائب

وال أقول هذا كوني خبيرا عسكريا بل ألن الفطرة الواعية المجبولة بالتجربة التاريخية تؤكد إن الجماهير العربية والقوى 
 الشيخ رائد صالح الدمقراطية اليهودية ستكون الضحية األساسية ألي مساس بالحريات الدمقراطية، مثلما رأينا في حالة

رئيس الحركة اإلسالمية المسجون بسبب عمله في مجال رعاية أبناء شهداء االنتفاضة وكذلك في حالة الناشطة اليهودية 
التقدمية طالي فحيمه التي سجنت في أعقاب نشاطها السياسي واالنساني في مخيم جنين وعالقتها بقائد كتائب شهداء 

  .ديى في المخيم زكريا الزبيصاألق
 السجال السياسي األساسي مقصور اليوم على قطبين يمينيين حكومة شارون واليمين المتطرف ال يختلفان جوهريا –ثانيا 

. في شيء اللهم إال ان شارون مستعد للتضحية بمستوطنات غزة لضمان استيطان الضفة وتهويد القدس والجليل والنقب
يضع األمور في سياق عدم شرعية االحتالل واالستيطان ككل وبالمقابل فيما يكاد يكون معدوما أي قطب ثالث أو رابع 

شرعية نضال الشعب العربي الفلسطيني وقوى السالم الحقيقية في إسرائيل حتى كنس آخر ثكنة عسكرية وآخر مستوطنة 
  .1967من المناطق التي احتلت عام 

 سابقة لتصعيد سياستها القمعية ضد المواطنين العرب        خطورة النقطة األولى تكمن في ان السلطات ستتخذ من هذا المشهد          
أما النقطة الثانية فستؤدي الى خلق مناخ سياسي يميني فاشي معادي لتقـدم     . والقوى التقدمية اليهودية مستقبال عند الحاجة     

خابات المتوقعة بعد   العملية السياسية ولحق المواطنين العرب في التأثير على القرار السياسي في إسرائيل، وفي سياق االنت              
  .تنفيذ خطة الفصل فسيؤدي هذا المناخ الى تركيبة برلمانية ال تقل يمينية عن تركيبة الكنيست الحالية

ما المطلوب اذا؟ أوال علينا عدم الوقوع في الفخ، بل إبداء موقف مبدئي حازم ضد ابتكار آليات سلطوية قمعية جديدة 
وثانيا على القوى السياسية العربية واليهودية .  السلطات وليس قلة حيلتها أو آلياتهاوالتأكيد على ان المشكلة هي في ارادة

المناضلة من أجل السالم أن تخرج الى الشوارع وعدم ابقائها لسوائب اليمين والمستوطنين، يجب طرح بدائل أمام 
  .المجتمع اليهودي كي ال يكون شارون أو شريكه العمل أقصى الخيارات يسارية
  6/7/2005 - أمين-نترنت لالعالم العربي اإل
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  ...حماس والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية 
  يونس العموري

تأتي الدعوة الفتحاوية الصادرة عن اللجنة المركزية لحركة فتح لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية كجزء من المناورات 
قع الفلسطيني الداخلي على قاعدة صياغة منظومة المفاهيم السياسية التي لربما من شأنها اإلسهام في اعادة ترتيب الوا

المشتركة في اطار العمل والفعل السياسي الذي تأسس له خالل حوارات القاهرة، وما نتج من تفاهمات جراء هذه 
الحوارات، والتي لربما ايضا قد اسست سقف المنظور السياسي الفلسطيني في اطار الفضاء الفعلي لسجاالت التعاطي 
والشأن العام محليا واقليما وحتى دوليا، حيث ان اتفاق القوى والفعاليات الفلسطينية وبرعاية اقليمية الفتة للنظر، وتحديدا 
المصرية، قد خلقت الواقع الفلسطيني المستحدث ضمن اللعبة السياسية المسماة ديمقراطية الفعل والعمل في اإلطار 

  ..  البرلمان،المؤسساتي الشرعي
 البد من اإلشارة الى ان الرفض الحمساوي للمشاركة مبعثه باألساس ليس الرفض المطلق للمشاركة في ادارة الشأن وهنا

 الوزارة وانما يأتي هذا الرفض على اساس ان اإلستحقاق الوزاري يكون ،الفلسطيني العام من خالل المؤسسة الرسمية
تائج اإلنتخابات التشريعية المزمع اجراؤها خالل األشهر القادمة اجدى وانفع ومحصنا باألكثرية الواقعية كنتيجة من ن

حيث تؤكد معطيات حماس على مقدرتها على حصد الجزء الكبير من مقاعد المجلس النيابي العتيد الجديد، وبالتالي يكون 
ماس التي  حولوج حماس الى الوازارة كإستحقاق شعبي تفرضة صناديق اإلقتراع وهذه مناورة سياسية تحسب لصالح

يبدو انها بدأت تدرك اصول اللعبة السياسية الداخلية على األساس المسمى الديمقراطي والتي من خالله ستكون قادرة 
على مواجهة الرأي العام الدولي وصناع القرار العالمي الذي يالحق حماس بلعنة اإلرهاب، وبالتالي تكون عملية التوزير 

  ..  الطراز األولهنا ارادة شعبية ديمقراطية من
واذا ما صح هذا التحليل فسيمنح حماس هامش كبير من الحماية والحصانة وبالتالي الريادة في الواقع السياسي المحلي 

حماس من مسالة حكومة الوحدة  وعلى هذا األساس برأيي قد جاء الرفض األولي لـ.... واإلقليمي والدولي عموما 
جددا للتساؤل حول مستجدات وتداعيات الساحة التي اعادت من خاللها حماس والكثير من اال ان هذا يدفعنا م... الوطنية 

القوى الفلسطينية التي كانت تعرف بالمعارضة والممانعة لمشاريع التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية والتي بدأنا نرى انها ال 
يمي الدولي السياسي التسووي في المنطقة الذي حمل معه تمانع في دخول اللعبة السياسية اإلقليمية على قاعدة التفاهم اإلقل

تغيير ملموس في خطاب هذه القوى الرافضة والمعارضة والممانعة للمشاريع السالمية في المنطقة حتى األمس القريب 
بل ان هذه التداعيات والتي اوجدتها وخلقتها ظروف المنطقة برمتها قد فرضت على الكثير من األطراف غير  ...
لرسمية العربية للتسواق مع المشاريع التي لطالما ُأعتبرت مرفوضة حسب فهم ووجهة نظر مثل هذه القوى والتكتالت ا

من اقصى اليمين الى اقصى اليسار الفلسطيني والعربي من خالل ما بات يعرف اليوم باصول العمل السياسي 
نتا تفضل األخيرتين عدم ولوج القوى الردايكالية األصولية الديمقراطي المرضي عنه امريكيا، وبالتالي اسرائيليا، وان كا

وهكذا وجدت حماس نفسها ماضية في لعبة الفعل ... في اتون العملية الديمقراطية العربية التي تجتاح حممها المنطقة 
 الكثير من الديمقراطي بل انها اجادت والظاهر انه تجيد اصولها وقوانين فعلها ومناواراتها األمر الذي يحمل معه

حماس من دفعها على اعتاب عملية تهذيبها سياسيا وديمقراطيا واولى هذه اإلستحقاقات ان  اإلستحقاقات التي البد لـ
للفعل السياسي الدبلوماسي المحلي واإلقليمي والدولي وللعمل الرسمي السياسي اصوال وقواعد قانونية دولية البد لهذه 

تحديدا في هذه المنطقة التي تعمل السياسة فيها وفق معيار ومقياس التسوية السياسية القوة او تلك من ان تلتزم بها و
التاريخية بصرف النظرعن التفاصيل اال انه ومن حيث المبدأ فإن الفعل السياسي الرسمي ومن خالل البوابة الديمقراطية 

على اساس عملية التسوية وانجاز السالم وفي اإلطار البرلماني او الوازري الرسمي محكوم باجندة التعاطي السياسي 
الشرق اوسطي وان كان دائما في اطار المفاوضات وخلق التفاهمات بصرف النظر عن التقدم من عدمه في المسار 

اذ ان قوانين اللعبة السياسية هنا تفرض ابقاء طاولة التفاوض مفتوحة على مصراعيها وال ... السياسي التسووي هذا 
 من ى وان كان الطرف األخر ماضي بسياسته العدوانية اإلحتاللية وهنا ايضا البد من اإلشاررة الى انهيجوز اقفالها حت

الممنوع بل ومن المحرم على الطرف الفلسطيني السياسي الرسمي سواء اكان فاعال في اإلطار البرلماني او الوازاي ان 
فرضها ادوات طاولة التفاوض المفتوحة وبمعنى اخر ان يستعمل ادوات اخرى في ادارة الشأن السياسي غير تلك التي ت

المناورات األخرى او النماذج اإلخرى الخارجة عن اطار طاولة التفاوض ال شك ان حماس ستجد نفسها عاجال ام اجال 
لذي هنا البد من اعادة التذكير بان تجربة الرئيس الراحل ياسر عرفات واو... امام استحقاق الغائه من حقيقة فعلها 

استطاع ان يمسك وببارعة ما بين الفعل السياسي الذي تفرضة ادوات طاولة التفاوض وما بين األدوات األخرى والتي 
تمثلت بإستنهاض قوى القعل المقاومة للمشاريع اإلسرائيلية التصفوية وكان خلق التوازن مربكا وصعبا وفي الكثير من 

  .... األحيان مستحيال 
ستفهام التي تحتاج الى اجابات واضحة من خالل التجربة المستحدثة لحماس في اإلطار السياسي كثيرة هي عالمات اإل

الرسمي البرلمان والوزارة والتي ستحمل معها الكثير من المتغييرات والتداعيات في المشهد السياسي الفلسطيني وفي 
ووي في ظل ولوج حماس وقوى الممانعة والرفض وطبيعة التعاطي السياسي التس ...مشهد الفعل المقاوم واشكاله عموما 
 في المنطقة وفي وبالتالي الوازية المحكومة اصال بأصول القوانين السياسية المرعية الفلسطينية الى الساحة البرلمانية 

عالمية على ظل عقدة المعادلة اإلقليمية المتشكلة من خالل معادلة القطب األحادي الدولي المتحكم في المسارات السياسية ال
اساس المصالح اإلبتالعية للراعي الدولي األحادي النظرة والروؤية اتجاه كافة بؤر التطور والصراع العالمية واألكثر 
تعقيدا في المشهد الشرق األوسطي المحد لربما الى حد كبير للمسارات السياسية الدولية وعلى هذا األساس فإن استيعاب 

قليمية من خالل الفعل الديمقراطي السياسي وبالتالي عبور البيت الرسمي للسلطة الوطنية حماس في الحركة السياسية اإل
الفلسطينية له اكثر من مدلول عملي وفعلي على شكل التعاطي الدولي واإلقليمي مع قوى الممانعة والرفض المحلية 
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لدولي وبالتالي ابجديات الطرح السياسي الذي واإلقليمية وذلك بهدف عملية التهذيب والتدجين وفق المراد واجندة الراعي ا
يفرض شكال من اشكال التعاطي وهذه القوى على األساس سالف الذكر خدمة اجندة العمل السياسي الخادمة لسياسات 
الهيمنة واإلبتالع للمنطقة من خالل استيعاب هذه الظواهر وجعلها مرادفا فعليا لقوى التحالف السياسية في المنطقة مع 

دة قوى الهيمنة واإلبتالع المشروع اإلمريكي اإلسرائيلي إلكتمال مشروع العملية الديمقراطية في المنطقة المروج له اجن
امريكيا وال غضاضة في ان تكون حماس جزء من هذه العملية لطالما ان لها تأثير شعبي ولطالما تعلن التزامها بقوانين 

  . القبول المبدئي لحماس في ولوج ساحة الفعل السياسي الرسمي الفلسطينيالعملية السياسية وهو ما بات واضحا في ظل
 6/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

 
  ؟..هل نحن مصابون بالحمى

  طالل عوكل 
التصريحات التي ادلى بها، اول من امس، القائد في حركة حماس الدكتور محمود الزهار انطوت على رد شامل، لم 

ند اعالن موقف الحركة برفض المبادرة الفتحاوية ازاء المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وإنما جاء يتوقف وحسب ع
على شكل محاكمة لمواقف وسلوك الرئيس محمود عباس، وقيادة الحركة والسلطة، جعلت الدكتور الزهار يخلص الى أنه 

  .فقد الثقة بالرئيس عباس
 لمتابعة ملف االنسحاب االسرائيلي او خطة الفصل احادية الجانب، جاء عند حديثه عن الحاجة لهيئة أو اطار وطنيو

اذا ظن البعض ان االنسحاب او التصرف باألراضي : حيث قال الدكتور الزهار. الحديث عبارة عن تقييم ممزوج بالتهديد
األرض حررت بالدماء هذه . الفلسطينية سيرفع من أسهم جهة ما، فهذه األرض حررت بالمقاومة ولم تتحرر بالمفاوضات

  .ولن يسمح ألحد بسرقة دماء الشعب الفلسطيني ومقدراته في المرحلة المقبلة
اذاً ثمة من يتحمل شرف المقاومة، ومن ال يستحق هذا الشرف، علماً ان المقاومة لم تكن حكراً على أحد، بما في ذلك 

شهداء األقصى، وثمة حديث عن تحرير مع أن فصائل وكتائب، تابعة لتنظيمات أخرى، من ضمنها حركة فتح وكتائب 
األمر يتعلق بخطة اسرائيلية الصناعة والتنفيذ، والمصالح واألهداف، وثمة ايضاً من يسرق دماء الشعب ومقدراته، مقابل 

  .من يدافع عنها ويحميها
ماس لن تسمح بنزع وعند الحديث عن المستقبل القريب، والنظرة ازاء سالح المقاومة نلمس لهجة متحدية، فحركة ح

أسلحتها، ولن يدخل أحد السجن بناء على رغبة السلطة، او استجابة للضغوط االسرائيلية او االميركية، اي ان هذه 
الموضوعات غير قابلة للنقاش، والسلطة ستكف بسبب عدم قدرتها، وعدم رغبة اآلخرين، عن ممارسة دور السلطة في 

ة ستتصدى ألية محاولة من قبل السلطة لمعالجة هذا الملف، الذي كان يجدر أن ان الحرك. ميادين معينة رغم أهميتها
يتضمن التمييز بين سالح المقاومة والسالح السياسي، والسالح غير السياسي، وكان يجدر اإلشارة الى انه موضوع 

  .ح كل على حدةيندرج في اطار المسؤولية الجماعية والوطنية، وليس في اطار السلطة او من يملك هذا السال
في الجانب السياسي، عادت حليمة الى عادتها القديمة، إذ ان حماس لن تكتفي بغزة وتهرب، ذلك ان القضية الوطنية 
ليست مرتبطة ال بالضفة وال بغزة وال بالقدس وانما بفلسطين كل فلسطين، وكأننا أنجزنا االهداف المرحلية، وبات 

  .بع نحو كل فلسطينالسؤال هل نكتفي بذلك ونتوقف أم نتا
الواقع ان هذا التقييم، وهذه المواقف التي يجري عرضها بهذه الطريقة الساخنة، اقترنت بقصف صاروخي على 
مستوطنات في قطاع غزة، جاء مباشرة بعد هذه التصريحات، ما يضع الحديث في اطار عملي يستهدف اإلجابة عن 

فلسطينيين، وتفعل في اتجاه تعميق المشاكل الداخلية، وليس كما قيل ان أسئلة الوضع الداخلي، والتحديات التي تواجه ال
  .حركة حماس لن تكون جزءاً من حل المشاكل الداخلية وتجاوز صراعات فتح الداخلية الحالية

حركة حماس تحاصر حركة الرئيس عباس، وحركة فتح، بمواقف وتصريحات وأفعال وتهديدات ساخنة فيما يحاول 
ر الحركة بالمبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبجولة الى العاصمة السورية دمشق، يجري خاللها عباس، أن يحاص

لقاءات مع قيادات الفصائل هناك، تستهدف البحث عن سبل لمقابلة التحديات الكبيرة والخطيرة القادمة، دون أن تدفع 
  .الحركة والسلطة ثمناً لذلك

 السلطة ووحدانية مسؤوليتها، وعلى عدم الموافقة على أي مقترح لخلق أجسام يحرص عباس حتى اللحظة على تأكيد دور
أما حركة حماس فتحاول بناء أطر وطنية من خارج السلطة طالما أن االنتخابات . خارج اطار السلطة، أو بالتوازي معها

ل المسؤولية عن مشكالتها التشريعية لم يتم اجراؤها، ذلك أنها ترفض االلتحاق بسلطة أوسلو، أو تغطيتها أو تحم
  .وأزماتها

هكذا نجد أنفسنا أمام حالة انفلونزا أو حمى حادة، في حالة تفاقم، فمرة ترتفع درجة الحرارة، ومرة تتراجع، عندما ترتفع 
  .نحتاج الى طبيب من الخارج مصر مثالً، وعندما تتراجع ال نجد ثمرة أو عالجاً

ياق ينظم األمور والعالقات، إما انها تتيح مجاالً واسعاً للتكتيك على حساب ثمة بالتأكيد منطق لدى كل طرف، وثمة س
االستراتيجية حين ال تكون واضحة، او موجودة من االصل كما في حالة فتح، وإما انها تنشد دائماً الى االستراتيجية على 

  .او ايديولوجية كما في حالة حماسحساب التكتيك حين تكون االستراتيجيات واضحة ومتماسكة ومبنية على أسس فلسفية 
هذا الفارق يضيع مساحات اللقاء، او يقلصها الى حدود ضيقة، ويفسح مجاالً للتعارض اكثر مما يفسح مجاالً للتوافق، 
ولهذا سنجد أنفسنا بشكل عام أمام سياق يجرنا جراً الى مربع التوتر واالشتباك، والحدة، ويتسع هذا المربع اكثر فأكثر 

ان ما نالحظه حتى اآلن ال . قتربت ازدواجية السلطة الى مستوى اللحظة الحرجة التي تتطلب اإلقدام على التغييركلما ا
يبشر بأننا في حال افضل يجعلنا أقدر على رسم الصورة الحضارية، وتسلم المسؤوليات التي سيخليها االحتالل في ضوء 
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ن تسارع القوى والفصائل االخرى، للعب دور االطفائية من جديد، تنفيذ خطة الفصل لتجنب االسوأ، والمحظور، ال بد ا
  .وتقديم مشروعات ومبادرات ابداعية تخرجنا من دائرة التوتر الى دائرة التوافق، وإال حلت بنا الكارثة

  7/7/2005األيام الفلسطينية 
  

 ماذا وراء الحرارة السورية الفلسطينية؟ 
 حلمي موسى  

ابه رئيسا للسلطة الفلسطينية، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة السورية واستقبل للمرة الثانية منذ انتخ
وذهب الرئيس السوري بشار األسد هذه المرة ابعد من ذلك، عندما أعلن عن إقامة مأدبة غداء رسمية على . بالترحاب

 . شرفه اليوم بحضور القيادات الفلسطينية المتواجدة في دمشق
. المسؤولون الفلسطينيون مؤخرا من زياراتهم للعاصمة السورية، واإلطناب في الثناء على المسؤولين السوريينوأكثر 

. ودفعت هذه الحرارة التي سرت في العالقة الرسمية الفلسطينية السورية، كثيرين للتساؤل عن األسباب الكامنة خلفها
ريخية تشهد عليها العالقات األخوية الدائمة بين الشعبين السوري وفي حين رأى بعض القادة الفلسطينيين أنها عالقات تا

 . والفلسطيني، رأى آخرون أن التطورات األخيرة أدت الدور الحاسم في ذلك
فالسلطة الفلسطينية وجدت نفسها، ومنذ انتفاضة األقصى، بحاجة ماسة إلى بعد عربي يتجاوز البعد الذي وفرته مصر 

. عد أساسا في دائرة التسوية بمفهومها األميركي، وكان ذلك أحيانا يثقل على الوضع الفلسطينيفقد صب هذا الب. واألردن
وعدا ذلك فإن جزءا مهما من . كما أن التسوية بمفهومها الذي كان يثير الخالف مع دمشق، وصلت إلى طريق مسدود

وبالتالي فإن استمرار التوتر في العالقات بين . مشقالتشكيلة النضالية الفلسطينية، القيادية والشعبية، ال زالت تتواجد في د
 . الطرفين ال يخدم القضية الفلسطينية

والواقع أن االنفتاح بين قيادات الداخل الفلسطيني وقيادات الخارج في ظل االنتفاضة، ترك أثرا حتى على العالقات مع 
كوضع حركة فتح الرئيسية وفتح : ائماوصارت هناك ضرورة ملحة لمداواة الجروح التي ال زال بعضها ق. دمشق

 . االنتفاضة، وكذلك حال جناحي جبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية
ويبدو أن العالقة بين رام اهللا ودمشق سهلت على الفلسطينيين حوارات ترمي إلى إزالة هذه العقبة واالتفاق من جديد إما 

 . نحة المنشقة أسماء جديدة لهاعلى توحيد هذه األطر أو على اختيار األج
 . غير أن ذلك يفسر جزءا من التغيير الذي طرأ على العالقة السورية الفلسطينية مؤخرا

فسوريا فقدت على التوالي الحليف الدولي األبرز لها، االتحاد السوفياتي، . والجزء اآلخر يقع في الجانب السوري
كما أن بقية . تراتيجي، وتدهورت مكانتها في لبنان ألسباب مختلفةوخسرت باالحتالل األميركي للعراق عمقها االس

 . العالقات السورية العربية ليست في أفضل أوضاعها سواء لتراجع التضامن العربي أو لتوترات في العالقات الثنائية
جوب إنهاء التشنج ومعروف أن القضية الفلسطينية كانت على الدوام قضية داخلية في سوريا، لذلك كان هناك من رأى و

ولذلك رأى قيادي فلسطيني أن التحسن في العالقات مع دمشق جاء بعد . في العالقة مع السلطة الفلسطينية واالنفتاح عليها
وبرغم أن في هذا القول نوعا من تجاهل الدور الفلسطيني في تدهور العالقات الرسمية بين الطرفين، إال . قرار سوري

 . فقد كانت سوريا على الدوام الالعب األنشط في هذه العالقة تدهورا وتحسنا.  صحيحأنه من الناحية الشكلية
ومع ذلك، ثمة بين الفلسطينيين من يعتقد بأن الرغبة في تحسين العالقات مع سوريا في هذا الوقت بالذات ينبع من حقيقة 

هؤالء أن تحسين العالقات الفلسطينية ويرى . الوفاء في لحظة صعبة لسوريا التي قدمت الكثير للقضية الفلسطينية
 . السورية اآلن يوفر لسوريا ورقة مهمة

فزيارة أبو مازن الثانية لدمشق توفر للقيادة السورية نوعا من التوازن الذي كان مفقودا في عالقاتها الرسمية مع القيادة 
وبرز الدور المصري في . فصل وبعدهاوشهد الجميع في السنوات األخيرة نمو الدور المصري قبل خطة ال. الفلسطينية

كما أنه يصعب الحديث عن زيارة أبو . الحوارات الداخلية الفلسطينية التي استضافتها القاهرة في السنوات الثالث األخيرة
ورأى . مازن هذه لدمشق، من دون ربطها أيضا باجتماع اللجنة المركزية األخير لحركة فتح في العاصمة األردنية عمان

 . ع كيف أن الملك عبد اهللا الثاني ذهب لحضور جانب من اجتماع اللجنة المركزية لفتحالجمي
فهذا يعني موضوعيا أن الملف . وليس في القول أن أبو مازن اليوم هو رهان أميركي أي اتهام للرئيس الفلسطيني

 ولذا يمكن القول من دون مبالغة أن .الفلسطيني بات أيضا أحد المنافذ السياسية نحو القوة األعظم المسيطرة في العالم
 . زيارة أبو مازن هذه والحفاوة التي تبديها نحوه القيادة السورية، تحمل أكثر من رسالة وفي أكثر من اتجاه

فسوريا عبر مأدبة الغداء الرسمية بحضور قادة الفصائل الفلسطينية، تريد القول للعالم وللغرب خصوصا أن هؤالء 
لذلك ال ينبغي مؤاخذة دمشق على إيوائهم ألنهم .  في دمشق وإنما في عواصم عربية أخرىموضع ترحاب ليس فقط

 . يمثلون الشعب الفلسطيني الذي يقوده اليوم ابو مازن
كما أن سوريا من خالل جمع قيادة السلطة والفصائل تريد القول أنها منفتحة على التوفيق بين الطرفين وأنها العب مهم 

غير أن هناك رسالة سورية داخلية تقول أن سوريا لم تتخل عن القضية الفلسطينية وأنها ال . طينيعلى الصعيد الفلس
  .زالت تملك بعض مفاتيحها

  7/7/2005السفير 
 

  كيفيتاس بين التحليل والتأويل ومحاوالت الترقيع والتجميل
  إبراهيم حمامي. د

  :أهم المآخذ على المشروع، والشبهات التي تدور حول أهدافه
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الهياكل المدنية لمخيمات الالجئين الفلسطينيين والجاليات : أول ما يلفت االنتباه هو اسم المشروع أسس للمشاركة*
 قضية الالجئين من زاويتين أوالهما هياكل المخيمات بشكلها الجماعي  الفلسطينية في بلدان االغتراب، أي التعامل مع
انيهما مع ما يسميه المشروع ببلدان اإلغتراب، وهو تعبير لم يوضع بعيداً عن الهدف الرئيسي وهو حق العودة، وث

اعتباطاً بل عن قصد للتعامل مع فلسطينيي الشتات كمغتربين بمحض ارادتهم، خارج دولة معترف بها، يستطيعون العودة 
 في سلطة أوسلو لها متى شاءوا، وهو ما يسقط صفة اللجوء عنهم، وهو ما ذهبت اليه أيضاً وزارة الشؤون الخارجية

  .بإنشاء دائرة لشؤون المغتربين، في تناغم واضح حول هذه الصفة تحديداً المروج لها حديثاً وعلى نطاق واسع
بدأ هذا المشروع البحثي في أعقاب توصية تقرير لجنة تقصي أحوال : يعرف المشروع عن نفسه بالشكل التالي*

 تحت عنوان حق العودة، إال أن 2001مارس   وقد صدر هذا التقرير في آذار  .الالجئين، المنبثقة عن البرلمان البريطاني
المشروع تجاوز تماماً توصيات اللجنة البرلمانية ولم يعتمدها رغم نشرها على موقعه، والتحجج بها في كل اللقاءات، وقد 

اب المعدين لهذا التقرير، تشرين ثاني الماضي أن أحاور ولفترة ليست بالقصيرة أحد النو قدر لي في شهر نوفمبر
  .ولألمانة فإن التقرير وتوصياته هي أكثر من عادلة ومنصفة وعاكسة لواقع الالجئين، الذي تبتعد كيفيتاس عنه

يفصل المشروع وبشكل كلي بين الالجئين ويقسمهم لفئات بين الداخل والخارج، مسقطاً حق فلسطينيي الداخل في ابداء *
ن لهم حق الترشح واالنتخاب في السلطة الفلسطينية، وكأن هدف الالجئين هو المشاركة الرأي أو المشاركة بحجة أ

السياسية وتشكيل الهيئات كما يوحي عنوان المشروع، وليس حق العودة، مصوراً المشكلة وكأنها مسألة حقوق ومشاكل 
  .اجتماعية في المخيمات والشتات ومشاكل اتصال مع ممثلي التجمعات الفلسطينية

 كمرجعية ونقطة بداية لمشكلة الالجئين، متجاهالً وعن عمد أيضاً 1991عتمد مشروع كيفيتاس مؤتمر مدريد لعام ي*
 سنة من 57سنوات طوال من الكفاح والتمسك بالحقوق، وبالتالي يعود بنا لنقطة البداية أي البحث عن مرجعيات بعد 

  .المأساة
وجهه القائمون عليه قبل عام للمشاركة في المسيرة السلمية، على مبدأ يدعو المشروع وبوضوح ومن خالل النداء الذي *

  .دولتين لشعبين
  .194يخلو النداء المذكور تماماً من أي ذكر لحق العودة أو للقرار *
  !يحدد المشروع أهدافه بايجاد وسائل مشاركة واتصال مع الممثل الوطني دون تحديد ماهية هذا الممثل*
  .اس مع مشاريع مشبوهة أخرى كوثيقة جنيفيتقاطع مشروع كيفيت*
الشكوك حول الهدف الرئيسي من تمويل اإلتحاد األوروبي للمشروع، حيث يدعم االتحاد األوروبي وبشكل علني *

مشاريع تصفية قضية الالجئين كوثيقة جنيف، وبالتالي يصعب القبول بفكرة أن االتحاد األوروبي يتكفل بمصاريف 
  .لعودةمشروع يحرص على حق ا

يتجاهل المشروع تماماً المؤسسات القائمة، مدعياً إيجاد وسائل وهياكل وآليات اتصال، مع انعدام أي تنسيق يذكر مع *
  .المؤسسات القائمة ذات الصلة

كما يتجاهل أبحاثاً قيمة حول ذات الموضوع، ومؤتمرات ضخمة بمستوى عالمي كان آخرها مؤتمر فلسطينيو أوروبا *
  . بالنمسابمدينة فيينا

   .يحاول المشروع معالجة النتائج وتجاهل أسباب اللجوء*
ال يوجد وضوح أو آلية في اختيار من يسميهم المشروع ممثلي التجمعات، أو عن كيفية تحديد أماكن اللقاءات *

  .والمشرفين عليها
  . المشكلةيستخدم المشروع في عرض برنامجه واستبياناته لغة ملتوية مبهمة وغامضة تبتعد عن لب*
  !!تجزئة مشكلة الالجئين وتحويلها إلى مشاكل خاصة بكل تجمع تحاول كيفيتاس حلّها*

هذه هي أهم النقاط الخاصة بمشروع كيفيتاس، لكن تبقى هناك نقاط أخرى خاصة بالقائمين عليه، فرغم محاوالت 
لنية، لكني أطرح مجموعة من كرمة النابلسي، مفترضين حسن ا. الكثيرين للفصل بين المشروع وصاحبته وهي د

  .الحقائق المهنية الخاصة بالقائمة على المشروع، ألهمية هذه الحقائق وعالقتها المباشرة بما يطرح ويروج له
أنا فلسطينية من مواليد لبنان، عشت في بلدان عديدة تماشياً مع عمل والدي، : كرمة النابلسي عن نفسها بقولها.تُعرف د

 تاركة الدراسة في باريس للعمل ضمن البعثة الفلسطينية في األمم 1978نية الفلسطينية عام انضممت للحركة الوط
 غادرت إلى تونس، 1982ف، وبعد اجتياح .ت.المتحدة نيويورك إلجادتي عدة لغات، ثم انتقلت للدائرة السياسية في م

  .1986 – 1985ف في بريطانيا بين عامي .ت.وعملت كنائبة لسفير م
 تركت العمل ألكمل دراستي في جامعة أكسفورد البريطانية متخصصة في القانون اإلنساني لخبرتي في 1989في العام 

 كنت مستشارة للوفد الفلسطيني المفاوض في أوسلو، 1993 – 1991األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، وما بين أعوام 
  . عمل بهاوبعد توقيع االتفاق عدت ألحصل على الدكتوراه من أكسفورد، وأ

هنا البد من التركيز على دورها الرسمي مفاوضات واتفاق أوسلو، لتوضيح من أين تنطلق قناعاتها، كما تجدر اإلشارة 
أن اللغات العديدة التي تجيدها التشمل لغتها األصلية أي العربية، وهذه الخلفية تفسر الدعم الرسمي الذي حظيت به من 

 بحوزتي نسخة 09/01/2005ود عباس الذي قام بدوره بإصدار تعميم بتاريخ رموز سلطة أوسلو وعلى رأسهم محم
أصلية له، يشرح فيه شخصياً أهداف المشروع ويدعو في الفقرة األخيرة لتقديم التسهيالت والعمل على مشاركة أكبر عدد 

 بحوزتي نسخاً منها، ممكن في المشروع، علماً بأنه سبق وطرح المشروع على ياسر عرفات من خالل مراسالت، أيضاً
  .بين المجلس الوطني وياسر عرفات وسفيان العيسة وكفاح عودة وغيرهم
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قرار دعم عباس للمشروع لم يأتي من فراغ، فهو ينسجم مع تصوره لحل قضية الالجئين التي عبر عنها في حديث 
د للتفاوض بشأن المكان الذي سيعود أنه مستع:  حيث قال21/02/2005نشرته صحيفة دير شبيغل األلمانية يوم اإلثنين 

 ماليين الجئ نعرف أنهم لن يعودوا جميعاً، مشيرا إلى أن كثيرين منهم ال يريدون العودة 5هناك : إليه الالجئون، مضيفاً
ألنهم يعيشون حياة كريمة في الواليات المتحدة أو سعداء في األردن ولكن يجب تعويضهم ، على حد وصفه، وأضاف 

 يوما ، 16يون وقد تعلمنا من تجربة قمة كامب ديفيد الفاشلة بأنه ال يمكن حل مشكلة كهذه ، عمرها قرن خالل اننا واقع
فقد يحتاج األمر سبعة إلى ثمانية أشهر وربما سنة كاملة للوصول إلى حل شامل، كما يتماشى مع استطالعات الرأي 

  !فقط من الالجئين يريدون العودة لديارهم% 10هر أن المبرمجة التي تتبناها بعض المؤسسات السلطوية والتي تظ
رغم كل الدعم الرسمي الفلسطيني واألوروبي إال أن المشروع اصطدم بتمسك الالجئين في كافة أماكن تواجدهم بحقهم 
في العودة، وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد، وبدأت حمالت مقاطعة واسعة وصلت إلى حد منع 

ين عليه من دخول بعض المخيمات، بل ومنعهم من ممارسة أي نشاط في سوريا وحل فريق عملهم برئاسة نمر القائم
  :نصار الشهر الماضي، وكانت أهم المؤسسات المعترضة والرافضة للمشروع

  03/05/2005 صدر بيان بهذا الخصوص يوم – مؤسسات 9اللجان الناشطة في الدفاع عن حق العودة في سوريا *
  28/05/2005جبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيان بتاريخ ال*
  04/06/2005التجمع الشعبي للدفاع عن حق العودة، بيان بتاريخ *
  11/04/2005الناشطون الفلسطينيون في أمريكا الشمالية، رسالة بتاريخ *
و كنت مسؤوالً الشهر  اإلخبارية في برنامج لANBمركز العودة الفلسطيني على لسان رئيسه في لقاء على شبكة *

  الماضي
الدكتور سلمان أبو ستة المنسق العام لمؤتمر حق العودة والذي بعث برسالة لكرمة النابلسي يشرح فيها أخطار المشروع *

  الذي تتبناه مع السيد سفيان العيسة، وردت طلبه بعدم التدخل أو التأثير سلباً على المشروع
  كرمة النابلسي في عمان الشهر الماضي. ة في األردن اإلجتماع الذي دعت إليه دكما قاطعت لجنة الدفاع عن حق العود*
  رئيس الجالية الفلسطينية في النرويج والذي كتب مطوالً حول هذا الموضوع*

 الذي نظمه القائمون على مشروع 11/2004وقد قُدر لي اإلجتماع بشخصين ممن شاركوا في مؤتمر قبرص في شهر 
له، وهما من النمسا والدنمارك ليتفق كالهما أنه رغم تحمسهم ومشاركتهم في المشروع بداية، إال أن كيفيتاس للترويج 

  .هناك الكثير من عالمات االستفهام عليه وبالتالي قرروا اإلنسحاب منه نهائياً
كر للقرار  صفحة، دون ذ11تجاهل القائمون على المشروع بداية كل تلك اإلعتراضات وأصدروا كتيبهم المكون من 

 أو حق العودة، لكن وبسبب الوعي غير المسبوق لشعبنا اضطروا للتلون بحسب المتطلبات، في سلسلة من المواقف 194
  :غير الرسمية وعبر رسائل وكتابات شخصية ال تتضمنها وثائق المشروع الرسمية ومنها

مال شاتيال بأنها تعتقد أن خدمة قضية الالجئين النابلسي مقاالً في صحيفة الغارديان البريطانية تحت عنوان آ. كتبت د*
وحقهم في العودة تكون بأال يعبر المشروع مسبقاً ونيابة عن الالجئين عن التمسك بحق العودة، وأن التأثير في الرأي 

بحق العام العالمي وفي المحافل الدولية المختلفة يكون أقوى عندما يقدم التقرير وقد تضمن موقف الالجئين المتمسك 
العودة نتيجة آلراء الالجئين أنفسهم، وهو ما يشكل سابقة تتجاوز فيها وبوضوح المؤسسات القائمة معتبرة إياها إما غير 

  موجودة أو فاعلة، أو غير مؤتمنة
 كتاباً بعنوان مبادىء مشروع كيفيتاس تؤكد فيه على وحدانية تمثيل 2/5/2005كرمة النابلسي بتاريخ .أرسلت د*
 194عب الفلسطيني، وأن هدف المشروع هو تعزيز الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار ف للش.ت.م

  .1948لعام 
 تحت عنوان الديمقراطية والحقوق هي لالجئين 10/05/2005النابلسي مرة أخرى في صحيفة الحياة بتاريخ . كتبت د*

  حول الموضوع أيضاً كمناقشة للنتائج وليس لألسبابالفلسطينيين أيضاً، في تراجع عن رسالتها السابقة لت
سفيان العيسة بدوره كتب والتقى في عدة تجمعات فلسطينية بممثليها وفشل في الرد على التساؤالت المطروحة، وهذا *

 المالحظة الثانية: مثال عن أحد تلك الحوارات كما يرويها رئيس الجالية الفلسطينية في النرويج الزميل نضال حمد
ذكر لحق العودة لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها  عدم وجود أي: والهامة جدا أيضا وهي األهم برأيي 

الديار التي هجروا   الذي يؤكد على حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى194ال أي ذكر للقرار الدولي . 1948بالقوة سنة 
أصدره القائمون على المشروع ال يتحدث عن أي  فالكتيب المذكور الذي.هممنها وتعويضهم عن األضرار التي لحقت ب

أي إنسان يشكك بمصداقية المشروع في تمكنه من إقناعنا بأنه سوف يحدث  وهذا بحد ذاته يجعل. شيء من هذا القبيل
مهمتنا أن  وابه أنوقد كنت سالت األخ سفيان عن هذا الموضوع فكان ج. ناحية إعادة الحق ألصحابه اختراق عالمي من

وعندما . إيصال صوتكم ومطالبكم لممثلكم عن هذه األشياء من اجل) الجاليات والهياكل التي تمثل الالجئين(نسمع منكم 
آراء الالجئين فلماذا لم تضعوا العبارتين في الكتاب؟ أي عبارة حق العودة  أجبته بأنكم أصدرتم كتابكم هذا بعد سماعكم

يدعم حق الالجئ  خاصة انه أقوى سالح دولي وشرعي. 194وا منها بالقوة والتأكيد على القرار التي هجر إلى الديار
يريدوننا نحن أن نقول ذلك، ورغم أن الالجئين قالوا  سوى أن القائمين على المشروع.لم اسمع جوابا.الفلسطيني بالعودة

 عتقد أنهم لن يعيدوا إصداره من جديد ليشمل هاتينعلى المشروع لم يغيروا الكتيب وا ذلك سابقا والحقاً لكن القائمين
  .الجملتين
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.  بناء على طلب من رئيس المجلس ونائبه يشير كاتبه بأن د20/10/2004وفي تقرير مرفوع للمجلس الوطني بتاريخ *
كز كرمة النابلسي قد حضرت إلى عمان قبل قرابة شهرين وأجرت لقاءات مع الكاتب عريب الريتناوي الذي يرأس مر

وقد نظم المركز ورشتي عمل في مقره بعمان، . القدس للدراسات فيها، وكذلك مع دائرة الشؤون الفلسطينية في األردن
وتحدثت فيهما كرمة النابلسي عن عناوين المشروع وأهدافه، وقاطعت لجنة الدفاع عن حق العودة هاتين الورشتين، على 

إن المشروع ال يأتي على ذكر حق العودة :  أشاروا إلى ما يليالرغم من حضور بعض أعضائها بشكل فردي، لكنهم
لالجئين، وأن األخت كرمة أجابت عن هذه النقطة بطريقة مواربة، وعن مبرر الهياكل مع وجود وكالة الغوث األونروا 

  .فكانت إجابتها بأن المشروع يتجاوز مخيمات الالجئين في الدول المضيفة إلى ما هو أوسع
 أعرضـها   15/06/2005درت ونشرت على موقع المشروع قائمة جديدة تتضمن أهداف المشروع بتاريخ            لكن أخيراً ص  

 :مع لفت اإلنتباه لعدة نقاط يصر القائمون على المشروع عليها
  مبادئ و مبررات مشروع كيفيتاس 

 العديد من اللقاءات ، قاطعاً أشواطاً فيبمشاركة أعداد متزايدة من الالجئين الفلسطينيين يتقدم مشروع كيفيتاس
 العالم العربي، اوروبا ومناطق اخرى من العالم خالل االشهر االخيره وذلك بفضل جهود  واالجتماعات التى عقدت في

 الالجئين مسائل رئيسة التي   خالل تلك المناقشات اثار المشاركون من .ناشطين فلسطينيين في اماكن الشتات واللجوء
ديموقراطي على راسها اولوية ومركزية حق العودة والتاكيد على ان منظمة التحرير تهمهم بشكل علني وباسلوب 

الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لهم، اضافة الى ذلك اقترح المشاركون وسائل وقنوات لتحسين ودعم هذه الحقوق 
 الهيئات و الجهات الدولية ذات العالقه والتواصل مع ممثلهم الوحيد منظمه التحرير الفلسطينيه وقيادتها الوطنية، وكذلك

   طرق التواصل وتقويه العالقات مع تجمعات الالجئين االخرى في الداخل والخارج وطرح  بموضوع الالجئين وايضا
  . بحقوقهم واحتياجاتهمالمسائل المهمة المتعلقه 
اركون فيه على االرض، هو وسيلة مهمة من الذين كانوا وال يزالوا يعملون ويش لمئات الفلسطينيين هذا المشروع بالنسبة

وفي هذا اإلطار يود مشروع كيفيتاس . اجل دفع حقوقهم وحقوق شعبهم الى االمام من خالل رفع اصواتهم في كل مكان
  : ان يؤكد على المبادئ التالية للمشروع

 لممثل الشرعي الوحيد للشعبعلى المبدأ االساسي بان منظمة التحرير الفلسطينية هي ا مشروع كيفيتاس قائم كليا*
حيث تم التاكيد أنه . البداية والمشروع يوضح ذلك بشكل جلي في توصيف المشروع، وقد اعلن ذلك منذ. الفلسطيني

   .لها يهدف الى دعم منظمة التحرير وليس من اجل ايجاد بدائل
المشروع من خالل عمل ونتائج المشروع، يتم التاكيد عليها في هذا  جميع الحقوق القانونية الدولية للشعب الفلسطيني*

وهدفه  .هذه لم تمس من خالل هذا المشروع الذي يهدف الى المساعده في ضمان الحقوق الفلسطينية والحقوق االساسية
نيابة عن انفسهم وبشكل علني من  الوحيد التاكيد على حقوق الشعب الفلسطيني من خالل اصوات هؤالء الذين يتحدثون

الراسخة، حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة كما هو موثق في قرار   على راس هذه الحقوق،قاش مفتوحةخالل جلسات ن
مع اوضاعهم  يذهب المشروع الى ابعد من ذلك في محاوله للتعامل. 1948 لعام 194لالمم المتحدة رقم  الجمعية العامة

حقوقهم االجتماعية  تقرير المصير، حقهم في: الراهنه حيث يؤكد ايضا على حقوق الشعب الفلسطيني اينما كانوا
لمجلس االمن والجمعية   والقرارات العديدة، المتحدة لحقوق االنسان واالقتصادية والسياسية كما هو وارد في اعالن االمم

      .المشروع سيدعم الكفاح من اجل حقوقهم الوطنيه واالنسانيه هذا  العامة،
في العالم : االرض اينما كانوا في كافة بقاع بلدان االغترابتجمعات الالجئين في خدمة للالجئين و  يوفر المشروع*

لحقوقهم   الالزمة لهم والتي تمكنهم من ايصال مطالبهم العربي، اوروبا وامريكا، من خالل توفير التسهيالت والوسائل
مطالبهم كما تم التعبير عنها في الصواتهم و  ودقيقتوثيق صادقواحتياجاتهم كالجئين للمجتمع الدولي، ومن خالل 

ايضا الى جلب انتباه المجتمع الدولي لهذه الحقوق والمطالب من اجل ان يتحمل  هذا المشروع يهدف. االجتماعات العلنية
الدولي، وهي ايضا وسيلة  الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني والالجئين الفلسطينيين كما ينص القانون المجتمع

   .فلسطين ابط فيما بين تجمعات الالجئين في داخل او خارجلدعم الرو
هذا المشروع ليس مؤسسة او حزب او تنظيم او منظمة غير حكومية، كيفيتاس هو مجرد خدمة تسهيل مؤقتة ومحدودة *

. ةالصالحيات تعتمد كليا على توصيات تقدمت بها هيئات قائمة فعال، وناشطون واناس عاديون من خالل مناقشات علني
هذه التوصيات موثقة بشكل دقيق، وتوفر قاعدة للفت االنتباه الملح للمجتمع الدولي والهيئات المختصة االخرى فيما يخص 

         . حقوق وقضايا الفلسطينيين
والتي تقوم على   هدفها دعم وتقوية جميع الهيئات والمؤسسات القائمة فعال على االرض المبادئ األساسية للمشروع*

.  من اجل التواصل بين بعضهم البعضوتوفير قواعد وأطر إضافية لهم بلدان االغتراب الالجئين الفلسطينيين فيخدمة 
االخرى التي تقوم على خدمة  يهدف المشروع باى حال من االحوال الى استبدال المؤسسات القائمة والقنوات والهياكل وال

الفلسطينيه يشاركون في  يذ هذا المشروع نشطاء في التجمعاتيشرف على تنف .المجتمع المدني والسياسي الفلسطيني
               .اخرى حركات حق العودة او في هيئات وتجمعات او هياكل

بممثليهم اضافه الى القنوات  تساؤال موجها للفلسطينيين انفسهم فيما اذا كانوا بحاجة الى قنوات اتصال  يطرح المشروع*
 اخذين باالعتبار التشتت الكبير في المنفى لعقود ،الالجئين انفسهم ا السؤال ظهر كبادرة منهذ. والوسائل المتوفره فعال
المشتركه لتقصي   الذي انجزته البعثه البرلمانيه البريطانيه2001ما ورد في تقرير حق العودة  طويله ومعتمدا على

 -  تفاصيل التقرير على موقع المشروع -ولبنان  الحقائق اثر زيارات ميدانيه الماكن اللجوء في فلسطين،االردن، سوريا
التجمعات نفسها هي . االتصال مع الجهات التي تمثلهم وتقوم على خدمتهم حيث اوصى الالجئون انفسهم بدعم قنوات
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في  في العديد من تجمعات الالجئين وعلى سبيل المثال  .ايصال اصواتها واحتياجاتها والتاكيد على الحقوق المسؤولة عن
التجمعات   العراق، اوصت عراق ضعفت قنوات االتصال وهناك حاجة لقنوات اخرى جديدة، وخالل المناقشات فيال

                        .ف والهيئات االنسانية بصورة مستعجلة.ت.قنوات اتصال مع م بانشاء وتجديد
ة ايا كان وضعهم القانوني او المدني،  دول25الشتات ويصل حوالي  يغطي المشروع تجمعات الالجئين الفلسطينيين في*

الالجئين  الجاري فعال على االرض للهيئات الفلسطينية االساسية من خالل دعم تواصل تجمعات ويهدف الى دعم العمل
ويعود االمر الى هذه التجمعات واعتمادا  .الفلسطينيين من خارج فلسطين مع بعضهم البعض ومع الالجئين داخل فلسطين

  .الصالت بينها ها في تقرير وسائل تقويه ودعمعلى توصيات
 مواطن الخلل، لكن يتم دس السم في الدسم، لتتكرر ببعضقائمة األهداف الجديدة تعتبر تطوراً من حيث اإلعتراف 

عبارات مثل اإلغتراب وأطر إضافية، وليتم أيضاً تجاهل مباديء أساسية كحق العودة إلى الديار واألراضي األصلية 
، 1948 ورفض التوطين، وأن المشروع ينطلق من العملية السياسية في مدريد، وليس من بداية القضية العام لالجئين

» دولتين لشعبين«وهناك فصل بين الجئي الداخل والخارج وهذه القضية ال يمكن تجزئتها، كما يقوم على أرضية حل 
لهم للمشاركة في صياغة الدولة الفلسطينية التي هم جزء وكأن الالجئين في الخارج معنيون فقط بصياغة الهياكل التي تؤه

  .منها
 7/7/2005األيام الفلسطينية 
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