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   الفلسطينيةلحوار والوحدةادعم ل  رسالة من األسدأقوى
الرئيس األسد بعث خالل استقباله     أن  : دمشق -  إبراهيم حميدي  عن مراسلها  8/7/2005 الحياة   نشرت

الرئيس عباس بحضور قادة المنظمات الفلسطينية المعارضة، بأقوى رسالة دعم لموضـوعي الحـوار              
لعودة كـان   قال خالد الفاهوم للحياة إن موضوع حق ا        و . الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية    -الفلسطيني  

الموضوع األساس الذي طرح خالل الدردشة التي حصلت في حفلة الغداء التي اقامها األسـد تكريمـاً                 
لعباس وحضرها جميع قادة المنظمات الفلسطينية بينهم خالد مشعل ورمضان شـلح وأحمـد جبريـل،                
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وقال مسؤول  . زن عربي عواد والعقيد ابو موسى الذي التزم الصمت، اضافة الى وفد ابو ما             إضافة إلى 
فلسطيني للحياة انها المرة االولى التي يجتمع فيها جميع قادة المنظمات من دون استثناء علـى طاولـة                  

كما علمت الحيـاة ان قـادة       . واحدة، والمرة االولى التي يلتقي فيها الجميع على طاولة الرئيس السوري          
ادية الى غزة في حـال حـصل        منظمات فلسطينية يدرسون كل على حدة موضوع إعادة شخصيات قي         

وأبلـغ عبـاس احـد       .االنسحاب، مع تأكيد أن السيطرة األمنية على البوابات الحدودية ليست السرائيل          
المسؤولين الفلسطينيين ان لقاءه مع األسد كان ممتازاً، وان الرئيس السوري عقد جلسة عمل رسمية معه            

عن االسد قوله ان الوحدة الوطنية هي الضمان        ونقل ناطق رئاسي     .قبل مأدبة الغداء في حضور الشرع     
األساسي الستعادة االرض ومواجهة التحديات، قبل ان يوضح ان دمـشق دعمـت وشـجعت الحـوار                 

 الفلسطيني وعملت من خالل صالتها مع جميع الفصائل على تشجيع مشاركتها جميعاً فـي               -الفلسطيني  
رية تؤكد اليوم استعدادها للمساعدة على اجراء       وتابع االسد ان سو   . جوالت الحوار التي جرت في مصر     

  .المزيد من الحوار البناء
ض عباس خالل لقائه االسد الخطوات      ااستعر :دمشق، وكاالت  من 8/7/2005الخليج اإلماراتية    ونقلت

التي قطعتها السلطة الفلسطينية واإلجراءات التي قامت بها لتعزز نضال الشعب الفلسطيني وصموده من              
وقد تم خالل اللقاء التأكيد على ضرورة مواصـلة التـشاور           . ير أرضه وإقامة دولته المستقلة    اجل تحر 

والتنسيق بين القيادة السورية والسلطة الوطنية الفلسطينية بما يخدم القضية الفلسطينية والهدف المشترك             
، أكد وزير اإلعـالم     من جهته  .في إقامة سالم عادل وشامل في المنطقة تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية          

. السوري أهمية القمة التي تأتي في إطار التنسيق السوري الفلسطيني وتفعيل التنسيق العربي بشكل عام              
قوله إن سوريا كانت دائما إلى جانب الفلسطينيين وداعمة لهم وهي تؤمن بـأن قـوتهم                ه  ونقلت سانا عن  

  .يق العربيتأتي من خالل أمرين أساسيين هما وحدتهم الوطنية والتنس
  وكالـة   إليه شارتما أ : دمشق -مروان المهايني    عن مراسلها  8/7/2005 المستقبل اللبنانية    وذكرت
 الى ان عباس عرض المشكالت التي تواجهها السلطة الوطنية الفلـسطينية وخـصوصاً التعنـت                سانا

 تبذلها الـسلطة فـي      االسرائيلي والسياسات والممارسات التي تقوم بها اسرائيل واستعرض الجهود التي         
  .سبيل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية

ـ ما  : وكاالت  ,  دمشق –هدى سالمة    عن مراسلتها  8/7/2005 الشرق القطرية    وأضافت  جبريـل   هقال
ن اللقاء كـان مثمـرا وأن العالقـات         من أ الرجوب في تصريحات للصحفيين عقب لقاء األسد وعباس         

هتمام، مضيفا انه كان هناك إدراك سـوري لمتطلبـات المرحلـة             الفلسطينية كانت محور اال    -السورية
وأشار الرجوب إلـى أن مـشاركة المنظمـات         . لتعزيز أسباب صمود أهلنا ولخدمة القضية الفلسطينية      

الفلسطينية في االنتخابات شأن فلسطيني وان الرئيس األسد قال بشكل واضح إن سوريا ملتزمة بوحـدة                
 مـضيفا إن    ,وباتفاق القاهرة وبتوحيد الخطاب السياسي النضالي الفلسطيني      الشعب الفلسطيني وبخياراته    

مشاركة حماس أو عدم مشاركتها شأن فلسطيني داخلي وانه يجب أن يكون نتاجاً لحوار ونتاجاً لتوافـق                 
وعن لقائه مع أبو موسى أعرب عن اعتقاده بأن الجميـع           . فلسطيني وليس نتاجاً لتوافق فلسطيني عربي     

من جهة ثانية أشار إلى انه تمت مناقشة موضع أمالك حركة فتح في سـوريا               . فات الماضي تجاوز خال 
  . وقال إن هذه أمالك لحركة فتح ويجب أن تعود لحركة فتح وهذا ما تمت إثارته مع الرئيس األسد

 أن األسد قال، مشيراً     , المصادر هأوضحتإلى ما   : زياد حيدر عن مراسلها    8/7/2005 السفير   وأشارت
إلى المشاركين في اجتماع الغداء، ان سوريا ستكون سعيدة عندما ترى أن الوحدة الوطنية قد تحققـت،                 
ألن هذا يعزز نضال الشعب الفلسطيني وسعينا لتحقيق أهدافه، وهو ما رد عليه مشعل موجهـاً حديثـه                  

د أبو مازن بأن    من جهته، تعه   .لألسد، فطمأن الى أن الفلسطينيين سيبقون متحدين مهما كانت الظروف         
يتم العمل سريعاً على تنفيذ نتائج حوار القاهرة، وقال انه سيرسل خالل األيام المقبلة إلى دمشق رئـيس                  
سليم الزعنون ليلتقي قادة الفصائل، والتنسيق قبل عقد اجتماع اللجنة الوطنية التي ستضم ممثلـين عـن                 

ر أن دمشق رحبت بعقد هذا االجتماع علـى         السفي وعلمت .جميع القوى الفلسطينية في الداخل والخارج     
ونقلت المـصادر تأكيـد     . أراضيها، والذي سيشارك فيه أبو مازن، كما رحبت القاهرة باستضافته أيضا          

 . األطراف جميعاً على أهمية عدم التفريط بحق العودة وهو ما وافق عليه أبو مازن
 االجتماعات الثنائية بين عبـاس  ى أنإل :تيسير أحمد ـ دمشق عن مراسلها  8/7/2005 البيان ونوهت

وقادة الفصائل الموجودين في دمشق تكثفت للوصول إلى تفاهمات حول حكومة الوحدة الوطنية ومستقبل              
ونقل الفاهوم عن األسد قولـه خـالل حفـل           .قطاع غزة بعد االنسحاب وإعادة تشكيل المجلس الوطني       
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 الشعب الفلسطيني، وانها لن تقرر عوضـاً عـن          الغداء إن سوريا تدعم الرئيس عباس ألنه منتخب من        
وقال فهد سليمان، إن محادثات أبو مازن وحواتمة تركزت على االتفاق الذي أعلـن فـي                 .الفلسطينيين

وأكد أن الديمقراطية مستعدة للمشاركة في حكومـة الوحـدة          . القاهرة وما نتج عنه من لجنة تحضيرية      
تضم أكبر طيف ممكن من القوى الفلسطينية، وليس تعـديالً          الوطنية شرط أن تكون هناك حكومة جديدة        

 القيادة العامة أن الوفد الذي التقى بأبو مازن بقيـادة جبريـل             -وقال مصدر في الجبهة الشعبية     .وزارياً
بحث موضوع إعادة تشكيل المجلس الوطني والتشديد على الوحـدة الوطنيـة وعـدم االنـسياق وراء                 

وأكـد مـصدر    . تأكيد على أن المقاومة خيار فلسطيني ال يجب التفـريط بـه           المشاريع اإلسرائيلية، وال  
فلسطيني أن حركتي حماس والجهاد أكدتا لعباس عدم نيتهما في المشاركة في حكومة الوحدة الوطنيـة                

وطلبت الحركتان حسم موضوع المرجعية الفلسطينية العليا للتعامل مـع          . ألن اتفاق القاهرة لم يتم تنفيذه     
وعلم مراسل البيان في العاصمة اللبنانية أن عباس سيلتقي خالل زيارته بالفـصائل              . المستجدة األوضاع

الفلسطينية ضمن وفدين، األول يمثل الفصائل والثاني منظمة التحرير برئاسة أبو العينين إلطالعهم على              
إلـى اسـتمرار    ورأت مصادر فلسطينية متابعة أن لقاء عباس بوفدين فلسطينيين يـشير             .نتائج جولته 

  . الخالفات بين الفصائل
الرئيس الفلسطيني يصل الى بيروت، العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم،          أن   8/7/2005 النهار وجاء في 

 ساعة، يقابل خاللها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة           48، في زيارة تستغرق     
ويستقبله في المطار وزيـر الخارجيـة       . ء الى مائدته  في منزله الصيفي في العبادية، حيث يتناول الغدا       

وفي السادسة مساء، يزور النائب سعد الحريري للتعزية بوالده، ثم ينتقل الى زيارة ضريح              . والمغتربين
وسيركز في محادثاته مع المسؤولين اللبنـانيين علـى التطـورات فـي المنطقـة،               . الرئيس الحريري 

 االنسحاب االسرائيلي من غزة، اضافة الى اوضاع الفلسطينيين فـي           واالتصاالت الجارية من اجل تنفيذ    
  .لبنان وسالح المخيمات

 مصادر في قيادة منظمة هذكرتما : بيروت 8/7/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا وأوضحت
التحرير في لبنان، أن عباس سيزور مخيم الرشيدية، ويلتقي قيادة الفصائل، للبحث في آخر التطورات 

 .لتي تشهدها القضيةا
  

  خيبة نيابية فلسطينية مما عرضه قريع عن أداء حكومته
 مـصادر برلمانيـة فلـسطينية ان        هاعلنت ما    : اف ب   -  رام اهللا  من 8/7/2005 األيام البحرينية    نشرت

  مجال مكافحة الفوضى االمنيـة فـي         عرض امس حصيلة عمل حكومته في        رئيس الوزراء الفلسطيني  
   . رام اهللا   في   الفلسطيني   لقة للمجلس التشريعيجلسة مغ 

تم الحديث خالل الجلـسة  أنه  قريع هقالما : رام اهللا ـ ا ف ب من  8/7/2005  القدس العربيوأضافت
عن كافة االوضاع االمنية واالقتصادية والسياسية، مضيفا استمعنا للنواب وشرحنا لهم ماذا علينـا مـن              

واضاف تحدثنا ايضا في موضوع الحكومة الوطنية والتي         .تواصل هذا البحث   ان ي  ىواجبات واتفقنا عل  
 اهمية وجودها في هذه المرحلة مؤكدا نحن نريد اشراك كافة الفصائل ومنهـا حمـاس والجهـاد                  ىنر

 ان يكون هنـاك     ىالنائب رفيق النتشة كنت اتمن    من جهته قال     .االسالمي ونريدهم جميعا في اطار واحد     
ن الوضع االمني لكني شعرت بعدم رضي من التقرير وهناك نواب اخرون كذلك لكن              تقريرا مفصال ع  

وقال النائب عزمي الـشعيبي     . لم يطرح شيء مؤكدا انه ليس هناك مبرر لتعقد هذه الجلسة في السرية            
ماذا يعني انتهاء الجلسة بشكل عادي وهناك نواب ينتقدون الحكومة بشدة لم يستطيعوا الدفاع عن وجهة                

واكد انه تم االتفاق ان تتابع لجنة االمن والداخلية في المجلس التشريعي مـع نـصر يوسـف                  . همنظر
 .الوضع االمني في جلسة االحد القادم

 النائب احمـد الـديك لوكالـة        هاعلنإلى ما   :  أ ف ب   -رام اهللا    من 8/7/2005 البلد اللبنانية    وأشارت
كانـت  : وقال الـديك  . طة لالنسحاب االسرائيلي   تطرق باسهاب الستعدادات السل    قريعفرانس برس ان    

مداخلة موجزة عن اداء الحكومة ولم يتطرق بالتفصيل الى الوضع االمني، مؤكدا كان هناك انتقاد مـن                 
عدد من النواب لرئيس الوزراء عبروا عن شكوكهم في قدرة الحكومة على ضبط االمن بعد االنسحاب                

ن في تصريحات قريع وان بعضهم يعتزم المطالبة بالتـصويت          وأشار الى ان النواب يبحثو    . االسرائيلي
لكنه اعتبر انه ال يعتقد ان تتم المصادقة على مذكرة مـن هـذا              . على مذكرة حجب الثقة ضد الحكومة     
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ان تغيير الحكومة او تعديلها في هذه الفترة يزيـد     : القبيل بسبب اقتراب موعد االنسحاب من غزة، وقال       
  . اب االسرائيلي من دون وجود حكومةالتخوف بان يتم االنسح

ـ حمعـن ت  :  بالل غيث  هكتبما   7/7/2005 - أمين - اإلنترنت لالعالم العربي   ونقل مركز  ل رئـيس   ي
الوزراء إسرائيل الجزء األكبر من المسؤولية عن اإلفالت األمني الحاصل حاليا، مشيرا أنهـا دمـرت                

ع عن رضاه عن وزيـر الداخليـة، نافيـا          وأعرب قري  .مقرات األجهزة األمنية وعملت على إضعافها     
ما سمعناه من جميـع أعـضاء       : وحول جلسة اليوم قال قريع     .األخبار التي تحدثت عن خالفات بينهما     

التشريعي كالم في منتهى المسؤولية، وهم مدركون لطبيعة المرحلة ومخاطرها، ويريدون الوصول إلى             
كون االنسحاب اإلسرائيلي من غزة هادئا، ولنستلم كـل         أفضل النتائج لنعبر النفق الذي نمر به حاليا، لي        

بال شـك كلنـا     : وفيما يتعلق بالوضع األمني قال     .قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بشكل هادئ منظم       
قلقون من الوضع األمني، وسنواصل العمل لتغير هذا الوضع بالتعاون مع إخواننا في التشريعي الـذين                

من جانبه أوضـح روحـي فتـوح أن          .م ماذا فعلنا وماذا علينا أن نفعل      استمعنا إلى رأيتهم وشرحنا له    
المجلس رحب بما قدمه قريع ووافق عليه، مشيرا أن العالقة بين الجانبين أقوى ما يمكن، وأن التقريـر                  

  .مؤسستي التشريعي ورئاسة الوزراءبين ل الكثير من الغموض واللبس ما اأز
 النواب ان رئـيس الـوزراء قـدم         هقالما  : ألفت حداد ته  عن مراسل  7/7/2005 48 عرب   وذكر موقع 

 صفحة حول خطة فك االرتباط واالنسحاب من غزة وشمال الـضفة            30تقريره الذي يتكون من حوالي      
. واستعدادات السلطة لهذا االنسحاب في الوقت الذي لم يتحدث فيه مطلقا عن موضوع االنفالت االمنـي         

ط األمنية إلنهاء حالة الفوضي والفلتان االمنـي التـي تعيـشها            واوضحوا ان التقرير لم يتضمن الخط     
 .االراضي الفلسطينية خاصة وان الجلسة عقدت خصيصا لمناقشة الوضع الـداخلي والوضـع األمنـي              

واضافت المصادر ان كل اسئلة واستفسارات النواب خالل الجلسة كانـت تتمحـور حـول موضـوع                 
  .ة من اجل انهاء هذا الوضعاالنفالت االمني وما الذي فعلته الحكوم

حكومة قريع نجت أمس من     إلى أن   : رام اهللا  محمد إبراهيم    عن مراسلها من     8/7/2005 البيان   ونوهت
وتعرض أبو عالء إلى انتقادات حادة خالل هذه الجلسة التي استمرت           . حجب ثقة في المجلس التشريعي    

ر لالنـسحاب اإلسـرائيلي مـن غـزة         على خلفية تقصير حكومته في التحضي     , أربع ساعات متواصلة  
لكن النواب قرروا في نهاية الجلـسة       . ومحاربة حالة االنفالت األمني الذي تشهده األراضي الفلسطينية       

إعطاءه مهلة أخرى للتحضير للدور الذي ستقوم به السلطة بعـد االنـسحاب اإلسـرائيلي ولمحاربـة                 
في لجنة الخارجية واألمن حول ما تقـوم بـه          وقرر النواب إحالة نصر يوسف إلى استجواب         .االنفالت

وقال روحي فتوح للبيان إن المجلس سيتخذ قراره النهائي         . الحكومة على صعيد محاربة االنفالت األمني     
  . بعد تلقيه تقريراً من اللجنة

 أمس  واغلق أ فلسطينيون غاضبون أن   :غـزة-حامد جاد عن مراسلها    8/7/2005ردنية  الغد األ وأضافت  
وقـام مـسلحون ينتمـون       .ئيسة وفرعية في مدينة غزة احتجاجاً على مقتل المقدم عبداهللا اللوح          طرقاً ر 

ق أعيرة نارية في الهواء وذلك بعـد أن         طالبإلكتائب األقصى وعدد كبير من عائلة اللوح صباح أمس          
ب وسادت حالة مـن الغـض      .أغلقت كافة الطرق المؤدية لمقر المجلس التشريعي الفلسطيني وسط غزة         

والسخط الشديدين في أوساط الذين شاركوا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بوقف حالة االنفالت األمنـي               
وقالت حركة فتح، في بيان أمس، أنها ستجري تحقيقاً لكـشف مالبـسات              .والكشف عن منفذي الجريمة   

تكتفـي بتحقيقـات    وأكدت أنها لن    . الجريمة موضحة أن الشهيد اللوح ينتمي اليها منذ مطلع الثمانينات         
 .السلطة واألجهزة األمنية في هذه الجريمة

المركز يتابع بقلق متزايد التـدهور       أن: 7/7/2005 المركز الفلسطيني لحقوق االنسان    وجاء في موقع  
المستمر في األوضاع األمنية الداخلية التي تشهدها األرضي الفلسطينية المحتلة، جراء التـصعيد فـي               

 34 مـواطنين وإصـابة   8اتجة عن سوء استخدام السالح والتي أسفرت عن مقتل الجرائم والحوادث الن 
 السلطة الوطنية الفلـسطينية      المركز طالبو. آخرين في قطاع غزة فقط خالل األسابيع الثالثة الماضية        

بتحمل مسؤولياتها في حفظ النظام وإعادة االعتبار لسيادة القانون وهيبته، وذلك في إطار ما يسمح بـه                 
يطالب النيابة العامة الفلسطينية بالتحقيق في جميع الجرائم        و, انون وبما يتماشى ومبادئ حقوق اإلنسان     الق

يدين بشدة اللجوء للعنف والسالح في تـصفية الحـسابات،          و. واألحداث، وتقديم الجناة للعدالة والقضاء    
ف واألحـوال، ألن البـديل      ويؤكد على االحتكام للقضاء فقط طريقاً وحيداً لحل النزاعات في كل الظرو           

يذكر بخطورة تخزين األسلحة والمواد المتفجـرة فـي أمـاكن      و .عن القضاء هو تكريس شريعة الغاب     
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مدنية ومأهولة بالسكان، باعتباره تهديد مستمر لحياة المدنيين، وهو ما يشكل انتهاكاً للقـوانين المحليـة                
  . وألحكام القانون الدولي اإلنساني

  
  لندنن بشدة التفجيرات التي ضربت وسط الرئيس عباس يدي

وأكد بيان  .، التفجيرات التي ضربت وسط العاصمة البريطانيةأمس دان عباس، بشدة، مساء :رام اهللا
صادر عن ديوان الرئاسة، أن الرئيس، يعرب عن استنكاره الشديد لهذه الجرائم البشعة التي ذهب 

ة بإسمه وبإسم القيادة وشعبنا الفلسطيني، إلى عائالت ضحيتها مدنيين أبرياء، ويتقدم بتعازيه الحار
وأكد وقوف السلطة الوطنية الفلسطينية إلى  .الضحايا والشعب والحكومة البريطانية برئاسة توني بلير

جانب الحكومة والشعب البريطاني في هذا الحدث األليم، مشدداً على إدانته الشديدة لقتل المدنيين 
 .األبرياء أينما كانوا

  8/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  حماس تستنكر تفجيرات لندن 
 في العاصمة البريطانيـة      امس استنكرت حركة المقاومة اإلسالمية حماس سلسلة التفجيرات التي وقعت        

لندن والتي أدت إلى سقوط المئات من الضحايا األبرياء، معربة عن خالص تعازيهـا لـذوي وأهـالي                  
  .الضحايا
 حماس في تصريح صحفي أصدره المكتب اإلعالمي للحركة ، إننا ندعو جميع الـدول وقـوى                 وقالت  

المجتمع الدولي المؤثرة إلى المبادرة لوقف جميع أشكال االحتالل والعدوان والظلم واالنحيـاز الموجـه               
 توفير  ضد األمة العربية واإلسالمية وخاصة في فلسطين والعراق وأفغانستان، ألن استمرارها من شأنه            

ولفتت حركة حماس أنظار العـالم      .بيئة توتر واحتقان تؤدي إلى استمرار مثل هذه الحوادث والتفجيرات         
عامة، والبريطانيين خاصة، إلى الممارسات اإلرهابية اليومية التي يمارسها جيش االحتالل الـصهيوني             

 وهدم للبيوت، بما بات     بشكل متواصل على أبناء الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وتجريف لألراضي          
 .يعتبر سلوكاً يومياً لالحتالل الصهيوني

8/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  وفد الحركة االسالمية يعرض المخاطر التي تتهدد المسجد األقصى في ظل تهديدات المتطرفين  
محمد عاصم في مقر    . التقى يوم األحد الماضي وفد عن الحركة االسالمية بالسفير المصري في البالد د            

السفارة في تل أبيب، وشمل وفد الحركة االسالمية الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة اإلسـالمية                
والشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم والشيخ عبد الكريم حجاجرة رئيس مؤسـسة الـصدقة                 

أبو جابر مـدير مركـز الدراسـات        ابراهيم  . سليمان أحمد رئيس بلدية أم الفحم سابقا ود       . الجارية ود 
وعرض وفد الحركة االسالمية، الذي قدم تهانيه للسفير الجديد بمناسبة تسلمه مهام منصبه،              . المعاصرة

عددا من القضايا التي تهم العالم االسالمي وعلى رأسها قضية المسجد األقصى المبارك والتهديدات التي               
  . احتجاجية على اإلنسحاب من قطاع غزةتطلقها الجماعات اليهودية المتطرفة كخطوة

7/7/2005صوت الحق والحرية   
  

  الجهاد اإلسالمي يعلن مسؤوليته عن إطالق صواريخ قسام باتجاه سديروت في الجنوب 
اعلنت سرايا القدس الذراع العسكرى لحركة الجهاد االسالمي مسؤوليتها عن اطالق ثالثة صواريخ من              

وقالت في بيان لها ان احدى مجموعات سرايا القدس         .جنوب إسرائيل  على بلدة سديروت     2طراز قدس   
 على  مستوطنة سديروت حيث أحدثت انفجـارات         2تمكنت من إطالق ثالثة صواريخ من طراز قدس         

وقالت السرايا ان هذه العملية تأتي في سياق الرد على الجرائم           .مدوية سمعت داخل المستوطنة المذكورة    
  .االسرائيلية المستمرة

7/7/2005 48عرب   
  

  سرائيلي إرثوذكسي جديد وسط قلق أجراءات انتخاب بطريرك إبدء 
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 شرعت الكنيسة األرثوذكسية في القدس األسبوع الجاري في اجراءات انتخـاب            : أسعد تلحمي  ،الناصرة
بطريرك جديد خلفاً للبطريرك المخلوع ارينيوس األول وجاء في بيان أصدرته البطريركيـة أول مـن                

 والسلطة الفلسطينية من خلع      اجراءات انتخاب بطريرك جديد بدأت على رغم تحفظات اسرائيل         أمس أن 
معمول بـه منـذ العـام       يوس، مؤكداً ان األساس القضائي لالنتخاب هو القانون األردني الخاص ال          ارين

وأضاف البيان ان عملية االنتخاب سـتتم مـع وصـول           . نى بترتيبات انتخاب بطريرك    الذي يع  1958
ويتزامن الشروع في اجراءات االنتخاب مع اعالن لجنة التحقيـق التـي عينتهـا              .افقة أردنية رسمية  مو

الحكومة الفلسطينية تبرئة ساحة البطريرك من أي مسؤولية عن صفقة العقارات في باب الخليل بـداعي       
ـ           ’انه كان    اده عـن   ضحية مؤامرة حاكها مسؤولون كبار في الكنيسة ومتطرفون اسرائيليون بهدف إبع

كما جاءت هذه االجراءات غداة اعالن اسرائيل رسمياً دعمها البطريرك          . ‘منصبه، كل ألسبابه الخاصة   
ورأت أوساط اسرائيلية في اعالن السلطة الفلسطينية تبرئة ارينيـوس          .ارينيوس األول حتى إشعار آخر    

ة لعدم ضلوع البطريـرك فيهـا،   خطوة تكتيكية تتيح لها االدعاء امام المحاكم ان ال أساس قانونياً للصفق          
وكتبت صحيفة هآرتس أمـس     .علماً ان أي صفقة من هذا القبيل تستوجب موافقة صريحة من البطريرك           

أن بدء اجراءات انتخاب بطريرك جديد يعمق تورط حكومة اسرائيل فـي الـصفقة علـى المـستويين                  
و شهر التوجه الى المحافـل      وأضافت أن خصوم البطريرك المخلوع درسوا قبل نح       . السياسي والكنسي 

الدولية والواليات المتحدة وروسيا للشكوى ضد اسرائيل بعد إرسالها عناصر مـن شـرطتها لحمايـة                
البطريرك وحراسته في مقره في البطريركية، وهي حماية ال تزال اسرائيل توفرها الرينيوس، معتبـرة               

اركوس للصحيفة العبريـة إنـه ال يـرى         وقال البطريرك الموقت اريست   .ذلك تدخالً في الشؤون الكنسية    
صـحيح انـه    : وأضاف. تناقضاً بين الشروع في اجراءات انتخاب بطريرك جديد والموقف االسرائيلي         

 لكن  - أسوة بالحكومتين الفلسطينية واألردنية      -يجب أن يكون للحكومة االسرائيلية دور في هذا التعيين          
نحن نفهم عقليـة    .  هو في هذه المرحلة بطريرك اسرائيل      ارينيوس. الكنيسة جسم حي ال يمكنه االنتظار     

حتى في حال اتخذت حكومة اسرائيل قـراراً        . اسرائيل لكن ارينيوس ليس بطريركنا وال عودة عن ذلك        
ليس في مصلحتنا، فإننا سنقوم بما هو مفيد لمؤسستنا من جهة، ومن دون المس بعالقاتنا الطيبـة مـع                   

  .اسرائيل من جهة أخرى
  8/7/2005الحياة 

  
  شهيد في نابلس واالحتالل يقتحم مخيم بالطة 

قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي في سـاعة مبكـرة مـن صـباح الخمـيس               : السبيل ،فلسطين المحلتة 
 شاب فلسطيني وأصابت اثنين آخرين بجروح خطرة بعد توغلها في مدينة نـابلس ومخـيم                7/7/2005

-ستشفى رفيديا في نابلس إن الشاب خالد محمد مـسيمي           وقالت مصادر طبية في م    .بالطة القريب منها  
 من مخيم بالطة استشهد بعد إصابته بعيار ناري قاتل، خالل توغل قوات االحتالل في المخيم                - عاما 18

وكانت القـوات   . حيث فرضت عليه طوقا أثناء توجه مجموعة من المستوطنين إلى مقام يوسف للصالة            
ف الليلة الماضية مدينة نابلس ومخيم بالطة وسط إطالق النار كثيـف            اإلسرائيلية قد اقتحمت بعد منتص    

 برصاصة في رأسه ونقل إلى      - عاما 16-صوب منازل المواطنين مما أدى إلى إصابة الطفل نور نجم           
وتركزت عمليـات   . فيما وصفت مصادر طبية حالته بأنها خطيرة      , مستشفى االتحاد بنابلس لتلقي العالج    

كمـا  , لمنطقة الشرقية من مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف ومخيم بالطة المجـاور           قوات االحتالل في ا   
استولى جنود االحتالل على عمارة جودة في شارع عمان وحولوها إلى ثكنة عسكرية، وأعلنت مصادر               

  . إسرائيلية أن قوات االحتالل تعرضت إلطالق النار في مخيم بالطة دون أن تقع إصابات
  7/7/2005السبيل االردنية 

  
  جيش االحتالل يستولي على منزل فلسطينّي من بلدة الشيوخ 

استولى الجيش الصهيوني، ظهر اليوم الخميس، على منـزل المـواطن موسـى عـودة     : خاص ،الخليل
وأفـاد  . كم شرق مدينـة الخليـل      6الحاليقة، الواقع في حي رأس العاروض على مدخل بلدة الشيوخ،           

الصهاينة استولوا على الطابق الثالث من منـزل المـواطن المـذكور            مراسلنا أن العشرات من الجنود      
 فرداً يعيشون في المنزل إلى الطابق األرضي وحولوا سطح المنزل إلى ثكنة             25وقاموا بطرد أكثر من     

وتطّل المنطقة التي استولى عليها الجيش الصهيوني على بلدتي سعير والـشيوخ وحـي رأس               .عسكرية
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ويقع المنزل على مرتفٍع يقابل النقطة      . عائالتٌ مشتركة من بلدتي سعير والشيوخ     العاروض الذي تسكنه    
العسكرية التي أقيمت في بداية انتفاضة األقصى في منطقة الحواور شرق بلدة حلحول، ونقطة أخـرى                

هذا وقـام الجنـود الـصهاينة بعـد         .على مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل من الجهة الشمالية الشرقية          
يالء على المنزل بعمليات استعراٍض عسكري على مدخل البلدتين فيما وِضعت السيارات العسكرية             االست

  .على مدخل المنزل المذكور
  8/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  رابطة علماء فلسطين تؤكد دعمها لموقف بلدية قلقيلية الرافض إلقامة مهرجان غنائي

طين دعمها الكامل لموقف بلدية قلقيلية الرافض إلقامة مهرجـان          أكدت رابطة علماء فلس    : خاص ،غزة
غنائي على ملعب البلدية، مشيرة إلى تعارض المهرجان مع قيم وأخالق الشعب الفلـسطيني المحـافظ،                

وقالـت  .معربة عن استنكارها الشديد لحملة التحريض التي يشنها البعض على مجلس البلدية المنتخـب             
يا من اختاركم شعبكم المسلم المـرابط الغيـور   :  وجهتها لمجلس بلدية قلقيلية الرابطة في رسالة تضامن   

على دينه وعقيدته وخلقه لتكونوا األمناء األوفياء له أمام ربكم فيما استأمنكم عليه، إننا في رابطة علماء                 
ت فلسطين لنشد بكل حزم وإصرار، وبكل ثقة وثبات على أياديكم الطاهرة في رفـضكم إقامـة الحفـال    

وحثت الرابطة مجلس بلدية قلقيلية على مواصلة جهوده لخدمة المجتمع          .الماجنة التي يحفها إبليس بجنده    
نقول لكم مجلس البلدية ال تلتفتوا إلـى أبـواق          : الفلسطيني، والحفاظ على قيمه وأخالقه األصيلة، بالقول      

ى منهج اهللا، وقد وجدوها فرصـة       الشيطان المسمومة التي ال يعجبها الفضيلة، وال يرضيها االستقامة عل         
  .للنيل من إنجازاتكم وإبداعاتكم الجادة لرفعة وتطوير الوطن الغالي

  8/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اآلالف في مظاهرة النقب إحتجاجاً على سياسة الهدم 
رة شارك أكثر من ثالثة آالف شخص، اليوم، من رجـال ونـساء وأطفـال فـي المـسي                  :ياسر العقبي 

وقد خرجت المسيرة من مدخل قرية أبو صلب إلى شـارع بئـر   .اإلحتجاجية ضد هدم البيوت في النقب     
 ديمونا، وحتى قرية بير المشاش التي قام مفتشو وزارة الداخلية، قبل أسبوع، بتوزيع أوامر هدم                –السبع  
راف، في إشارة للقـرى     نعم لإلعت .. وقد رفع المتظاهرون شعارات ضد سياسة الهدم، منها ال للهدم         .فيها

 عاماً من التمييـز وعـدم       57غير المعترف بها في النقب، في حين رفع األطفال شعارات كتب عليها             
وقد استمرت المسيرة نحو نصف ساعة وانتهت إلى مدخل خيمة اإلحتجاج التي أقيمـت فـي         .اإلعتراف

  .قرية بير المشاش يوم الخميس الماضي
  7/7/2005 48عرب 

  
  شر موطناً بنيران قوات االحتالل في قلقيلية  إصابة تسعة ع

، تسعة عشر مواطناً بجروح مختلفة جراء إطالق قوات االحتالل النار عليهم في أمسأصيب :  قلقيلية
وذكر هيثم .محافظة قلقيلية وذلك خالل المواجهات التي اندلعت بين جنود اإلحتالل وأهالي بلدة أماتين

ـ وفا أن مواطني البلدة هبوا منذ ساعات الصباح، لمواجهة الجرافات صوان رئيس مجلس بلدة أماتين ل
وأشار صوان إلى دخول .التي تجرف أراضيهم، بعد أن قامت قوات االحتالل بوضع اليد عليها يوم أمس

أعداد كبيرة من قوات االحتالل البلدة، وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بإتجاه المواطنين، مما 
أمير صوان، و لؤي بري، ووجيه غانم، وفادي صوان، باإلضافة إلى علي : ابة كل منأدى إلى إص

 . وعماد صوان اختناق بالغاز،صوان
  8/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
       المخيمات الفلسطينية تابعت سمير القنطار

 محطة العربية باهتمام ورأوا فيها      تابع أبناء المخيمات المقابلة مع األسير القنطار التي بثتها أمس االول          
ففي مقر الجبهة داخل    .إشارة لتواصل اللقاءات التضامنية والتحركات الضاغطة من أجل إطالق سراحه         

وقـال المقاتـل أبـو أحمـد        . عين الحلوة عادت ترفع صورة األسير القنطار األخيرة التي التقطت له          
 األسرى والمعتقلـين فـي جميـع المبـرات          المجذوب لقد بح صوتي وأنا أهتف غضباً إلطالق سراح        
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وتستعد .لن نيأس، سنبقى نهتف بصوت عاٍل حتى يتحقق هذا المطلب ولن نتراجع عنه            ...واالعتصامات
جبهة التحرير الفلسطينية التي انتمى إليها القنطار يوم تنفيذ عملية نهاريا التي كان هدفها أسر إسرائيليين                

سلة تحركات ولقاءات تضامنية مع األسير القنطار استكماالً لحديثه فـي           الى تنفيذ سل  . إلتمام عملية تبادل  
  . المقابلة

  8/7/2005البلد اللبنانية  
  

  االحتالل يمدد االعتقال اإلداري وللمرة الخامسة على التوالي ألسير فلسطيني
للمـرة   أشـهر و     6أصدرت سلطات االحتالل قرارا بتمديد االعتقال اإلداري لمـدة          : خاص،   رام اهللا 

وكان  .الخامسة على التوالي بحق األسير أحمد مصطفى شحادة زيد من مخيم الجلزون في مدينة رام اهللا               
 بحجة االنتماء لحركـة حمـاس، وهـو أب          2003 عاما قد اعتقل في شهر تموز يوليو         38األسير زيد   

  .لثالثة أبناء، ويعمل محاضرا في كلية الشهيد أبو جهاد
  8/7/2005 م المركز الفلسطيني لإلعال

  
سرائيل تبعد أسيراً فـي النقـب إلـى         إ... جراءات استجواب األطفال  إجمعية حسام تطالب بتحقيق في      

  األردن
ونقلت وكالة وفا عن مصادر فلسطينية      . ابعدت سلطات االحتالل أمس اسيراً فلسطينياً الى االردن        :غزة

 شهراً، ابعـد الـى      33في سجن النقب منذ     ان االسير مهند ابو مويس من مدينة جنين والمعتقل ادارياً           
واشار نادي االسير الفلسطيني ان ابو مويس سبق ان تقدم بطلب الى سلطات االحتالل الطالقـه                .االردن

مـن جهـة    .كي يتمكن من التبرع بكليته لصالح شقيقته المريضة، اال ان سلطات االحتالل رفضت طلبه             
 رنتيس قرب مدينة رام اهللا مناشدة النقاذ حياته اثـر           أخرى، وجه ذوو االسير غسان ابو سليم من قرية        

وقال مركز االســرى لالعالم امس ان ذوي االسـير ابـو سـليم             .اصابته بجلطة دماغية في السجن    
، ابلغوا المركز ان ابـنهم      2002المعتقل في قسم العزل االنفرادي في سجن نفحة منذ التاسع من ايلول             

 وانه يعاني من آالم مستمرة منذ ذلك الحين زادت بعـد اصـابته              تعرض للضرب المبرح اثناء اعتقاله    
وشكت عائلتـه مـن ان      .بالجلطة الدماغية اخيراً، في حين ترفض ادارة السجن تقديم أي عالج الزم له            

الـى ذلـك،    .ادارة السجن لم تسمح بزيارته منذ نحو عام ونصف العام، معربة عن خشيتها على حياته              
 امس ان المحققين االسرائيليين يستخدمون اجراءات رخيـصة          حسام ررينكشفت جمعية االسرى والمح   

واضافت في بيان امـس ان      .وال اخالقية اثناء التحقيق مع االسرى االطفال في معتقل قدوميم في الضفة           
المحققين يحرقون مالبس االطفال اثناء التحقيق معهم لتهديدهم باالعتداء عليهم جنـسياً، اضـافة الـى                

وتابعت ان المحققين يستخدمون طـوال      .النوم والطعام والمالبس والرعاية الصحية الالزمة     حرمانهم من   
  .الوقت الضرب والصراخ والتعذيب المهين والقهر واالذالل في حق االطفال المعتقلين

  8/7/2005الحياة 
  

  رينمحكمة عسكرية صهيونية تصدر أحكامها على عدٍد من الشّبان الفلسطينيين وتمّدد اعتقال آخ
 11حكمت المحكمة العسكرية في سالم على أسيٍر من بلدة زبوبا بالسجن الفعلـي لمـدة                 : خاص ،جنين

 شهراً وقف تنفيذ للمدة بتهمة االنتمـاء للكتلـة          20شهراً باإلضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف شيكل و          
 محمد قاضي من دير     كما حكمت على الشاب أشرف جميل     .اإلسالمية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس     

استيا بالسجن لمدة أربعة شهور وغرامة مالية قدرها ألف شيكل مع ستة أشهر وقف تنفيٍذ بتهمة إلقـاء                  
الحجارة، فيما مددت لكلٍّ من الشاب منتصر أحمد بلشا من بلدة جبع، والشاب إيهاب عبد الكـريم مـن                   

كمـا مـددت    . 24/7ي من قلقيلية إلى     ، ومددت محكمة الشاب جهاد عبد لهادي اشتيو       14/7سلفيت إلى   
 تم تمديد محكمة    14/8، وإلى   21/7محكمة الشاب باسل محمد حافظ زيود من السيلة الحارثية إلى يوم            

  .الشاب محمد صالح جرادات، والشاب فراس الغول لمدة ثالثة شهور إدارية
  8/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   أهم أشكال سياسة القهر والقمع بحق األسرى ىعزل إحدباحث حقوقي يؤكد أن سياسة ال
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أكد حقوقي وباحث فلسطيني أن سياسة العزل االنفرادي لألسـرى الفلـسطينيين       : أمين أبو وردة     ،نابلس
هي أحد األشكال الهامة من سياسات القهر والقمع بحق األسرى، وهي سياسة منذ سنوات طويلـة مـن                  

منسق الدائرة اإلعالمية في جمعية أنصار السجين في ورقة عمـل           , يوأشار احمد بيكاو  .عمر االعتقال 
أعدها حول سياسة العزل وآثارها على األسرى الفلسطينيين قدمها لمؤتمر أقيم مؤخرا لمركز ضـحايا                

 وفي إطار سياسة العـدوان علـى الـشعب        1967التعذيب أشار إلى أنه ومنذ االحتالل اإلسرائيلي عام         
مقدسات واإلنسان، كان لسياسة االعتقال قسط كبير في سلسلة رحالت العـدوان            الفلسطيني، األرض وال  

االسرائيلي، حيث تُقدر المصادر المختلفة أن ما يزيد على نصف مليون فلسطيني قد تعرضوا لالعتقـال           
لفترات مختلفة وقضى اآلالف منهم أكثر من عشر سنوات في السجون، ويقضي الـبعض أكثـر مـن                  

  .  آخر أمضى أكثر من ربع قرن خلف القضبانعشرين عاماً وعدد
  7/7/2005صوت الحق والحرية 

  
  زيد  بوأاستشهاد االسير السوري المحرر، هايل 

 االسير السوري المحرر، هايل ابو زيد اثر تعرضه لنكسة مفاجئة فـي صـحته               أمساستشهد بعد ظهر  
ادر مقربة من االسير الـشهيد      وافادت مص .  حيث كان يخضع للعالج في مستشفى رمبام في مدينة حيفا         

 ان العشرات من ابناء الجوالن السوري المحتل توافدوا فور سماع           48في اتصال هاتفي مع موقع عرب     
الخبر الى المستشفى حيث يتواجد حاليا باالضافة الى ذوي االسير الشهيد، العشرات من رفـاق دربـه                 

ة لمصلحة السجون االسرائيلية، كانت قـررت       يذكر ان لجنة طبية تابع    .وابناء بلدته مجدل شمس المحتلة    
 اطالق سراح ابو زيد نظرا لتردي حالته الصحية خاصة وان االطباء شخـصوا              20/12/2004بتاريخ  

وقد خضع االسير الشهيد طوال فترة تحـرره مـن          .. اصابته بمرض سرطان الدم في مراحله المتقدمة      
الحتالل االسرائيلية اعتقلت ابو زيد في العـام        يشار الى ان سلطات ا    .السجن للعالج في مستشفى رمبام    

. ، وادانته باالنتماء الى تنظيم مقاوم وبتفجير مخزن للذخيرة تابع للجيش االسرائيلي وبزرع الغام             1985
  . عاما20 سنة قضى منها في أقبية السجون 27وقد حكمت المحكمة على ابو زيد بالسجن لمدة 

  7/7/2005 48عرب 
  

  ي محكوم بست مؤبدات تناشد إنهاء عزله المتواصل منذ ستة أشهرعائلة أسير فلسطين
ناشدت عائلة األسير الفلسطيني أمير صابر ذوقان من مخيم بالطة المؤسسات الحقوقيـة              : خاص ،نابلس

وقال شريف  .واإلنسانية العمل على إنهاء عزله في سجن هداريم الصهيوني، والمتواصل منذ ستة أشهر            
ن جهودا بذلت مع منظمة أطباء من أجل حقوق اإلنسان لزيارته في عزله حيـث               إ: ذوقان شقيق األسير  

وأضاف أن شقيقه معتقل منذ عامين وصـدر        .تم ذلك قبل نحو عشرة أيام، وتبين أنه معزول عن العالم          
 مؤبدات بشكل تراكمي علىخلفية اتهامه بقيادة كتائب شـهداء األقـصى،            6حكم قاس بحقه وصل إلى      

يشار إلى أن لألسير أمير شقيق آخـر        .لة هجمات عسكرية ضد االحتالل الصهيوني     والوقوف خلف سلس  
 عامـا بتهمـة     20معتقل وهو عرابي ذوقان القابع في سجن جلبوع الصهيوني ومحكوم بالسجن لمـدة              

  .االنتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس
  8/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بيريز يحذر من خطر تأجيل االنسحاب من غزة

حذر بيريز أمس من خطر تأجيل تنفيذ خطة االنسحاب لعدم تحديد الجهـة              : آمال شحادة  ،القدس المحتلة 
واعتبر بيريز  . المسؤولة عن ازالة ركام هدم بيوت المستعمرات لما في المسألة من صعوبات وتعقيدات            

حاب هي المنافذ الحدودية، مشيرا إلى ان معظم االقتراحات تحتـاج           المشكلة األكبر التي ستنشأ بعد االنس     
ونوقشت في االجتماع الذي عقده بيريز، امس، مع مسؤولي وزارتي الحـرب             .إلى وقت طويل لتنفيذها   

. والقضاء ومجلس االمن القومي مسألة ربط شطري االراضي الفلسطينية والوسائل االكثر نجاعة لـذلك             
لمشاريع المقترحة تحتاج لوقت من الزمن قد يتعدى خمس سنوات وهذا سـيؤدي             وقال بيريز ان معظم ا    

واضاف ان اإلسرائيليين سيعملون على تسهيل تنقل الفلـسطينيين         . إلى مشكلة كبيرة بالنسبة للفلسطينيين    
وسيلتقي بيريز االحد المقبل، منسق الدولية      . مع ضمان امن االجهزة االمنية التي ستشرف على تفتيشهم          
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لرباعية جيمس وولفنسون، وقال ان االخير قام بجمع مئة مليون دوالر لتغطية مصاريف االحتياجـات               ا
واضاف ان  .  مليارات دوالر العادة بناء وتأهيل قطاع غزة بعد االنسحاب         3الفورية لتنفيذ الخطة وجند     

  . مليون دوالر لتسديد االحتياحات الفورية بعد االنسحاب80اليابان ستتبرع بمبلغ 
 8/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  عسكريون في جيش االحتالل يتلقون رسائل تدعوهم لعصيان األوامر

 تلقى مئات العسكريين في جيش االحتالل االسرائيلي رسائل وجهتها لهم منظمـة مـن               كالقدس المحتلة 
. ل أمـس  اليمين المتطرف تدعوهم الى عصيان اوامر اخالء قطاع غزة، كما أفادت اذاعة جيش االحتال             

وحرض منتدى الدفاع عن قيم الجيش االسرائيلي في هذه الرسائل العسكريين على عدم االمتثال الوامر               
االخالء مؤكدا ان وراء شعار يجب تنفيذ االوامر مهما كانت هناك في الواقع عملية طرد قاسـية الالف                  

ى االن رقم هـاتف مركـز       واعطت هذه المنظمة غير المعروفة حت      .اليهود من منازلهم وتدنيس الكنس    
للمساعدة القانونية اتصلت به احدى الصحافيات فقيل لها ان النصائح القانونية مخصصة لجنود االحتياط              

وقال ناطق عسكري ان جيش االحتالل يجب ان يبقـى بعيـدا عـن               .والجنود العاملين على حد سواء    
 جنوده وضباطه مؤكـدا انـه سـيفتح         الخالفات السياسية وانه ال يقدم للمدنيين اي معلومة شخصية عن         

  .تحقيقا لمعرفة من الذي كشف عناوين العسكريين الذين تلقوا هذه الرسائل
وطالب الوزير بدون حقيبة ماتان فيلناي على غرار حركة السالم اآلن بفتح تحقيق ونددوا بكون ناشطي                

  .اليمين المتطرف حصلوا على عناوين العسكريين بفضل تواطؤ داخل الجيش
  8/7/2005ردنية لغد األا

  
  الحاخامات في الضفة يدعون أتباعهم للتوجه فوراً إلى مستوطنات قطاع غزة

دعا مجلس الحاخامات اليهود في الضفة الغربية أتباعه من المـستوطنين إلـى             :  خاص ،القدس المحتلة 
ـ               بوعين مـن   التوجه فوراً إلى المستوطنات الصهيونية المزمع إخالؤها في قطاع غزة، وذلك قبـل أس

المسيرة التي دعا إليها مجلس الحاخامات، والمقرر القيام بها إلى مستوطنات غوش قطيف فـي قطـاع                 
غزة في الثامن عشر من شهر تموز يوليو، وجاء هذا القرار في أعقاب تصريحات لمسؤولين عسكريين                

 عسكرية إلى ما قبل     في جيش االحتالل بأنه سيتم تبكير موعد إغالق قطاع غزة، واإلعالن عنها منطقة            
وفي بيان صادر عن المجلس اليهودي،       .المسيرة التي دعت إليها مجلس الحاخامات رجال الدين اليهود        

الذي عقد اجتماعاً له الليلة الماضية، شدد الحاخام مردخاي ربينوفيتش على األهمية األخالقية في التعبير               
 دعوته ألفراد الجيش والشرطة بعدم المساعدة       مكرراً .عن المعارضة لخطة االنفصال، على حد تعبيره      

  .في تنفيذ خطة االنفصال، كما دعا جميع اإلسرائيليين إلى مؤازرة سكان المستوطنات المنوي إخالؤهم
  8/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  هيئة إسرائيلية للسيطرة على المعابر

اف على المعـابر بـين الـسلطة الفلـسطينية          بثت اإلذاعة اإلسرائيلية ان موفاز قرر تشكيل هيئة إشر        
وأضافت اإلذاعة أن   . وإسرائيل بعد تنفيذ خطة الفصل بحيث تبقى المسؤولية األمنية بيد قوات االحتالل           

اللجنة مخولة بالبحث عن وسائل ممكنة للربط بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة عبـر أنفـاق أو                  
ت السيطرة األمنية اإلسرائيلية والتـي سـتتيح لهـا التفتـيش            سكة حديد بحيث يكون الخط المقترح تح      

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية أن إسرائيل ستصر على تفتيش مطار غـزة والمينـاء              . واالعتراض
المقترح إنشاؤه امنيا كأحد أهم االشتراطات الالزمة لموافقة إسرائيل على مطلب الـسلطة الفلـسطينية               

  .  المطارإنشاء الميناء وإعادة تشغيل
 8/7/2005البيان 

  
  مزوز يقرر عدم وجوب مصادقة الكنيست على نشر جنود مصريين في سيناء  

 جندي مصري عند محور فيالدلفي الفاصل بين قطاع غزة ومصر ال            800قال مزوز الخميس ان نشر      
يلية الى مصادقة   يشكل تغييرا جوهريا في اتفاقية السلم االسرائيلية المصرية وال تحتاج الحكومة االسرائ           

قالت وسائل االعالم االسـرائيلية ان مـزوز قـدم لـرئيس       . الكنيست على اتفاق بهذا الصدد مع مصر      
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 جندي مـصري    800 رأيا قانونيا جاء فيه ان االتفاق بين اسرائيل ومصر حول نشر             الخميسالكنيست  
صـة يوجـب مـصادقة      في الجانب المصري من محور فيالدلفي ال يعتبر معاهدة دولية ذات اهمية خا            

واضاف مزوز ان نشر الجنود المصريين هو اتفاق يهدف الى استكال وتنسيق ترتيبـات               .الكنيست عليه 
  .امنية في تلك المنطقة ونصت عليها اتفاقية السالم ويأتي بما يتناسب مع خطة فك االرتباط
  7/7/2005 48عرب 

  
  سرائيل إب  جراء اصطدام قطار بسيارة خصوصية في جنو شخصا34ًصابة إ

 شخصا اصـيبوا بجـراح جـراء        34افادت مصادر طبية وفي الشرطة االسرائيلية بان        : ياسر العقبي 
وبحـسب   .اصطدام قطار بشاحنة في المنطقة الواقعة بين كريات غات ومدينة رهط في جنوب اسرائيل             

 القطار، خطيرة   المعلومات المتوفرة فان المصابين هم ركاب القطار وان حالة احد الجرحى، وهو سائق            
ونقلت سيارات االسعاف الجرحى الـى    . فيما اصيب اثنان بجروح متوسطة وجاءت جراح الباقين طفيفة        

  ).عسقالن(مستشفيي سوروكا في بئر السبع وبرزيالي في اشكلون 
  8/7/2005 48عرب 

  
  تعلن التأهب األمني في جميع سفاراتها تندد باعتداءات لندن وإسرائيل 
ندد شالوم باالعتداءات الفظيعة التي استهدفت لندن امس، والتي رجحت تل : 8/7/2005 السفيرنشرت 

وقال الرئيس السابق للموساد هاليفي انه برغم . ابيب أال تدفع بريطانيا الى سحب قواتها من العراق
على غرار اسبانيا، على سحب  الخسائر في االرواح، فإن انفجارات لندن ستخفق في إرغام بريطانيا،

وقال شالوم ان اسرائيل التي لديها . قواتها من العراق، مضيفا ان االنتخابات البريطانية باتت خلفنا
اضاف آمل . تجربة طويلة مع االرهاب، تشارك البريطانيين معاناتهم من جراء هذه االعتداءات الفظيعة

وتابع إن مشكلة . ان يكون العالم الحر من اآلن فصاعدا اقل تساهال حيال المجموعات االرهابية
نرى أن االرهاب بإمكانه أن يضرب في أي مكان وأي . االرهاب ليست مشكلة محلية تتعلق بإسرائيل

وأوضح شالوم ان نتنياهو كان من المقرر أن . جهة، موضحا ان االعتداءات لم تستهدف االسرائيليين
 ستريت التي وقع فيها أحد يشارك أمس في اجتماع لمستثمرين في فندق يقع فوق محطة قطار ليفربول

وقال . أضاف بعد االنفجار االول، تبلغ وزير ماليتنا طلبا بعدم الذهاب الى أي مكان. انفجارات لندن
المتحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية ريغيف ان السفارة االسرائيلية في لندن وضعت في حالة 

أضاف ان حالة االستنفار اقرت . ي الوقت الراهناستنفار وتلقى موظفونا تعليمات بعدم الخروج منها ف
وذكرت وسائل االعالم االسرائيلية أن تل أبيب وضعت جميع . اثر إنذار اعلنته الشرطة بعد االنفجارات

  أ ف ب، اب. سفاراتها في أنحاء العالم في حالة تأهب بعد االنفجارات
شدداً اتخذتها السفارة االسـرائيلية فـي       االجراءات األكثر ت   أن 8/7/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  

  .لندن، التي أعلنت حالة طوارىء ومنعت أياً كان من دخول أو مغادرة مقر السفارة
السفارة االسرائيلية في لندن اعلنت حالة االستنفار فيمـا فتحـت            أن 7/7/2005 48عرب  وذكر موقع   

هجمات التي وقعت فـي لنـدن اليـوم         وزارة الخارجية االسرائيلية غرفة طواريء في اعقاب سلسلة ال        
وقالت السفير االسرائيلي في بريطانيا تسفي حيفتس في اتصال مع االذاعة االسرائيلية العامـة               .الخميس

ان سلطات االمن البريطانية ابلغت السفارة االسرائيلية بوجود تحذيرات تنذر بنية جهات ارهابية تنفيـذ               
  . امنيين بريطانيين ابلغوه انه ال توجد انذارات محددةواضاف حيفتس ان مسؤولين .هجمات في لندن

  
  سرائيلية باالنفجارات الفظيعة قبل وقوعها شالوم ينفي علم السفارة اإل

. نفى شالوم ان تكون اسرائيل قد تبلغت باحتمال وقوع سلسلة انفجارات في لندن وصـفها بــالفظيعة                
وقت سابق ان الـشرطة البريطانيـة ابلغـت         وكان مسؤول في وزارة الخارجية االسرائيلية كشف في         

السفارة االسرائيلية في لندن قبل دقائق من حصول سلسلة االنفجارات التي استهدفت محطـات لمتـرو                
وقال . االنفاق وحافالت للنقل العام في لندن، بانها تلقت تحذيرات باحتمال وقوع اعتداءات في العاصمة             

بعد االنفجـار االول    . ومات مبكرة حول االنفجارات االرهابية    ي معل أذاعة الجيش لم تكن هناك      شالوم إل 
  ا ب، ا ف ب، رويترز، ي ب ا .مورحد الى حين تتوضح األأ باال يتحرك مراًأاصدرنا 

  8/7/2005المستقبل اللبنانية 
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  جراء مقابالت حول تفجيرات لندن إشارون طالب وزراءه بعدم اطالق تصريحات و

عدم اطالق تصريحات او اجراء مقابالت صحفية تتعلق بالتفجيرات التي          طالب شارون وزراء حكومته ب    
ونقلت الصحيف االسرائيلية الصادرة صباح اليـوم        .وقعت امس الخميس في العاصمة البريطانية لندن      

الجمعة ان شارون اصدر تعليمات لجميع الوزراء في حكومته طالبهم فيها بعدم اصدار بيانات تـساوي                
ونقلت هآرتس عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء االسـرائيلي           .ريطانيا واسرائيل بين االرهاب في ب   

والمحـت يـديعوت     .قوله ان الحدث ليس لنا وال يتوجب الحديث حوله أكثر من ابداء تزعزعنا منـه              
احرونوت الى ان تعليمات شارون بهذا الخصوص جاءت في اعقاب تصريحات اطلقها وزير الخارجية              

وقالت يديعوت احرونوت ان شارلوم اهتم بـان يـوعظ للـدول االوروبيـة               . شالوم االسرائيلي سيلفان 
اضافت يديعوت احرونوت ان الموقف االوروبـي        .وتذكيرها بان االرهاب يضرب الجميع دون استثناء      

كان غير متوازن دائما حيال المأساة االسرائيلية من خالل تبني موقف الجانب العربي، لكن باالمس كان                
  .سب ان يتصرف الجانب االسرائيلي من خالل ضبط النفسمن االن

لكن صحيفة معاريف نقلت عن احد الوزراء االسرائيليين قوله ان شارون طلب عدم اعطاء عنـاق دب                 
واضاف الوزير االسرائيلي ان التعليمات قالت ان ال مشكلة بالتعاطف مع االلم، لكن بما ان                .للبريطانيين

ع مرور الوقت ومن المتوقع ان يرتفع عدد القتلى، فانه يتوجـب االمتنـاع              حجم الكارثة سيتضح اكثر م    
وقال وزير اخر فـي الحكومـة االسـرائيلية          .عن الربط بين االرهاب العالمي واالرهاب في اسرائيل       

  .لمعاريف ان تعليمات شارون نابعة من عدم رضاه من ظهور شالوم في وسائل االعالم خالل يوم امس
  8/7/2005 48عرب 

  
  سرائيل لخاطفيه  إسرائيلية تزعم تسليم الشريف معلومات حول إمنية أمصادر 

زعمت مصادر في جهاز االمن االسرائيلي انها تخشى من ان يكون السفير المصري في العراق ايهاب                
الشريف الذي تم اعدامه الخميس قد اضطر الى تسليم خاطفيه معلومات قد تستخدم لتنفيذ تنظيم القاعـدة                 

وقالت يديعوت احرونوت اليوم الجمعة ان اجهزة االستخبارات االسرائيلية          .رائيلسات ارهابية في ا   عملي
واضـافت ان االسـتخبارات     . تابعت عن كثب قضية اختطاف الشريف في بغداد يوم السبت الماضـي           

االسرائيلية تخشى ان يكون خاطفو الشريف قد ارغموه خالل التحقيق معـه علـى البـوح بمعلومـات                  
وادعت المصادر   .ستخباراتية انكشف لها الشريف خالل السنوات االربع التي عمل خاللها في اسرائيل           ا

ان المعلومات التي تتحدث عنها تتعلق بتحركات شخصيات وسياسيين اسرائيليين رفيعـي             االستخباراتية
نقلـت يـديعوت    و .المستوى وبمواقع استراتيجية ومواقع اخرى زارها الشريف اثناء عمله في اسرائيل          

  . احرونوت عن مصادر امنية اسرائيلية رفيعة قولها نعلم ان الدبلوماسي المصري تعرض لتحقيق قاس
  8/7/2005 48عرب 

  
  إطالع السفراء األجانب في إسرائيل على مشاكل عرب النقب 

رسـالة   وجه حسين الرفايعة، رئيس المجلس االقليمي للقرى غير المعترف بها، الخميس،             :ياسر العقبي 
إلى سفراء وقناصل الدول األجنبية في إسرائيل، أطلعهم فيها على ما تقوم به حكومـة اسـرائيل مـن                   
انتهاكات فظة وخطيرة ألبسط حقوق االنسان في القرى غير المعترف بها، من خالل مواصلة سياسـة                

ة فـي رسـالته أن      وأكد الرفايع . هدم البيوت بصورة جماعية، وابقاء آالف النساء واألطفال في العراء         
عمليات الهدم والتي كان آخرها ما جرى يوم أمس في قرية وادي النعم جنوب بئر السبع، تتناقض كليـا      

  . مع االعالن العالمي لحقوق االنسان وكل المواثيق الدولية
  7/7/2005 48عرب 

  
  منصب دبلوماسي لقائد االحتالل في غزة  
س أن اللواء دان هاريل قائد ما سماه المنطقـة العـسكرية            أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي في بيان أم      

الجنوبية سيعين ملحقاً عسكرياً في سفارة الكيان لدى واشنطن بعد انتهائه من اإلشراف على االنـسحاب                
وقال البيان إن هاريل سيحل مكان اللواء عاموس يادلن الذي سيعود إلى إسرائيل        .من غزة الشهر المقبل   
  رويترز.      الستخبارات العسكريةلتولي منصب رئيس ا
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  على فلسطينيين    ثالثة حرس إسرائيليين إلدانتهم بالتعديحكام صورية على أ

 ان   مـن   مصادر قضائية امـس    هافادت ما    : اف ب   -  القدس المحتلة  8/7/2005األيام البحرينية   نشرت  
بالضرب على فلسطينيين الـسنة        تل ابيب دانت ثالثة من حرس الحدود االسرائيليين بالتعدي           محكمة في 

واضافت المصادر ان حرس الحـدود        . احكاما بالسجن عشرة اشهر مع النفاذ     الماضية واصدرت عليهم    
نهبوا ثمانيـة  ضربوا و   المسلحين الذين قاموا ببمارساتهم ببزاتهم العسكرية ولكن ليس خالل القيام بمهام، 

ـ       واعتبرت المحكمة هذه االعتداءات    .  اللد قرب تل ابيب      منزل في    فلسطينيين في  رس اساءة لـشرف ح
  . الحدود وسمعة الشرطة

حسب مـا جـاء فـي       أنه ب  :برهوم جرايسي  عن مراسلها في الناصرة    8/7/2005الغد االردنية   ونقلت  
 في مدينة اللد ببزاتهم العسكرية وخارج فترة دوامهم، قاموا          الئحة االتهام، فإن الثالثة كانوا يتجولون ليال      

. بضرب ثمانية فلسطينيين بمنزل في المدينة، ثم بسرقة ونهب ما في حوزتهم من نقود واشـياء عينيـة                 
ثم أمر جنـود االحـتالل       . دوالرا اميركيا وهاتفا خليويا وسلسلة ذهبية      550حيث سرقوا منهم ما قيمته      

ن االنبطاح على االرض ووضع اياديهم تحت رؤوسهم وبدأوا يدوسون عليهم باحذيتهم            العمال الفلسطينيي 
  .وضربهم على رؤوسهم

  
  !  لى القرى العربية بسيارات محّصنةإالشاباك يوصي الوزراء بالسفر 

أوصى الشاباك وزراء الحكومة السفر داخل سيارات محصنة لدى سفرهم الى القرى العربية، وأن يبقوا               
وبرر الشاباك هذه التعليمات الملزمة لكل الـوزراء        ! م الفخمة خارج القرية التي ينوون زيارتها      سياراته

بوجود خطر على حياتهم، ووصول تهديدات بالمس بهم جسديا، علما أن هذه التهديدات صـدرت عـن                 
وقد تم ابالغ الـوزراء بـأن        .متطرفين يهود، يعارضون اإلنسحاب من مستوطنات قطاع غزة المحتل        

عليهم التوجه لشركات تأجير سيارات محصنة تؤجر بأسعار رخيصة، بدال من السيارات الفخمة التـي               
وقد أثارت هذه التعليمات احتجاجات مـن أوسـاط عربيـة           !  آالف دوالر  3تكلف ميزانية الوزارة نحو     

ألنها تـشيع   ويهودية، ذكرت أنها تسبب توترا شديدا أثناء عقد لقاءات بين مسؤولين في الوسط العربي،               
وقد استغربت العديد من القيادات العربية فـي الوسـط العربـي هـذه               .الخوف وعدم الثقة والطمأنينة   

التعليمات واعتبرتها إهانة، خاصة وأن وزراء كثيرين يزورون الوسـط العربـي ويحظـون بـإحترام          
وتر في ذروته عام    الجميع، ولم يحدث أن تعرض أحدهم ألي اعتداء من المواطنين، حتى عندما كان الت             

 وبعده، وأضافوا أن الخطر يتهدد الوزراء من أوساط المتطرفين اليهود، الذين أعلنـوا صـراحة    2000
 .أنهم سيقتلون رئيس الحكومة ومن يؤيد اإلنسحاب من وزرائه

  7/7/2005صوت الحق والحرية 
  

  سرائيل أراضيهمإغالق إفقر الفلسطينيين سببه األساسي : الحياة روبرتس لـ
كشف المدير االقليمي للبنك الدولي في االراضي الفلسطينية نايجل روبـرتس فـي              :رام اهللا سائدة حمد   

مقابلة خاصة مع الحياة ان اسرائيل ستزيل اي وجود لجيشها في المنطقة التي تنوي االنـسحاب منهـا                  
ا في هذه المنطقـة     شمال الضفة الغربية بعد وقت قصير جداً من اخالء المستوطنات االربع التي ستخليه            

في اطار خطة االنفصال االحادية الجانب، بما في ذلك الحواجز العسكرية والعوائق ونقاط التفتيش، مـا                
يعني اعادة سريعة لحرية الحركة والتنقل للفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية، مؤكداً في الوقت ذاته                

النسحاب االسرائيلية من قطاع غزة لتكـون       ان المكونات الضرورية التي يجب ان تشتمل عليها خطة ا         
ناجحة وتعيد العافية للقطاع هي فتح الحدود واتاحة االتصال للفلسطينيين بالعالم الخارجي واعادة حريـة          

وأشار روبرتس الى ان البنك الدولي يقوم بعمل تقني كبير لتقـديم اقتراحـات              . الحركة وانهاء االغالق  
ما متكاملين، االول يستجيب للحاجة الفلسطينية برفع القيـود وانهـاء           بحلول وأجوبة تحقق هدفين نعتبره    

االغالق واعادة حرية الحركة ويستجيب من الجهة األخرى الى المخاوف األمنية االسـرائيلية فـي آن                
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وشدد روبرتس على ان عمل البنك الدولي يقوم مبدئياً على النظر في            .هناك حلول ترضي الطرفين   . معاً
ي تتمخض عن هذا التطور خطة االنفصال االسرائيلية االحادية الجانـب العـادة احيـاء               االمكانات الت 

وانعاش االقتصاد الفلسطيني ونحن نرى فرصة لتحويل عملية أحادية الجانب الى أخرى تعـود بفوائـد                
 وأشاد روبرتس بالتقدم الذي أحرزته السلطة الفلـسطينية       . اقتصادية مهمة اذا أديرت بالطريقة الصحيحة     

في مجال االصالح على صعيد االدارة المالية، مشيراً الى ان حالة الفقر التي يعيشها الفلسطينيون مردها                
بشكل أساس االغالق االسرائيلي لالراضي الفلسطينية وليس سوء صرف أموال الـدول المانحـة مـن                

ى سيرى الفلســطينيون تحسناً كبيـراً فـي هـذا الخـصوص علـى المـد              : وأضاف.جانب السلطة 
وأوضح روبرتس ان نظام المواصالت الدائم الذي طلب من البنك الدولي بمبادرة مـن موفـد                .القصير

اللجنة الرباعية ورئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون دراسة السبيل االفضل النشائه سيستغرق             
واصـالت دائـم    من سنتين الى ثالث سنوات، وهذا النظام يتجاوز الحل الموقت، باتجاه انشاء نظـام م              

سيحقق التواصل واالتصال المالئم بين قسمي المناطق وأهمية هذا االمر وابعاده على الصعد الـسياسية               
وكشف روبرتس انه خالفاً لما يتناقـل فـي شـأن رفـض     .واالقتصادية واالجتماعية يلحظها اي انسان   

لـم يـتم    : وقـال . طاولـة اسرائيل السماح باعادة تشغيل مطار غزة، فان هذه المسألة مطروحة على ال           
وولفنسون مقتنع جداً بالحاجة الضرورية العادة تشغيل المطار واالمر مطروح          . التوصل الى اتفاق بعد   

  .مع االسرائيليين اآلن على الطاولة
  8/7/2005الحياة 

  
      مليون تداوالت السوق الفلسطينية 14.52
 2005/7/3المالية خـالل الفتـرة مـن        تم عقد خمس جلسات تداول في سوق فلسطين لألوراق           : غزة

 دوالر أمريكـي    14,522,042 سهم بقيمة إجمالية مقدارها      2,788,142، وتم تداول    2005/7/7ولغاية  
 نقطـة  669.67أما فيما يتعلق بالمؤشر العام لألسعار مؤشر القدس فقد بلغ   . عقدا1,573ًنفذت من خالل    

مقارنة مع إغالق جلـسة يـوم الخمـيس         % 0.0003 - نقطة أي ما نسبته      0.02 -بانخفاض مقداره   
 شركة مدرجة ومتداولة في الـسوق  24 شركة من أصل   20وقد تم تداول أسـهم     . 2005/7/3الموافق  

وقد كانت كل من شركة االتصاالت الفلسطينية وشركة فلسطين للتنمية واالسـتثمار بـاديكو وشـركة                
لى أسهمها من حيث قيمة التداول خالل الفتـرة         مطاحن القمح الذهبي أعلى ثالث شـركات تم التداول ع        

  . المذكورة
  8/7/2005الشرق القطرية 

 
  البنك الدولي يمول دراسة مشروع قناة البحرين الصهيوني

فقـد  . أعلن البنك الدولي أنه قرر تمويل دراسة جدوى لمشروع قناة البحرين، المثير للجدل             :قدس برس 
ردن والسلطة الفلسطينية موافقة الدول المانحة على تمويل دراسـة          أبلغ البنك الدولي الدولة العبرية واأل     

وقال البنك في بياٍن صدر عنه في باريس،        .جدوى لمشروع إقامة قناٍة تربط البحر األحمر بالبحر الميت        
إنه أطلق عمليةً لجمع الموارد الالزمة إلجراء تلك الدراسة، التي تبحث في اآلثار البيئية واالجتماعيـة                

وأوضح البيان أن الدراسة ستستغرق عامين، وأن تكلفتها        . المياه من البحر األحمر إلى البحر الميت      لنقل  
 مليون دوالر، مقدمةٌ من اليابان والواليات المتحـدة وفرنـسا وإيطاليـا والنـرويج               15.5ستصل إلى   

  .والسويد
  8/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ي تواجه السلطة الفلسطينية األجور والنفقات أهم التحديات الت

 أكد صندوق النقد الدولي أن النشاط االقتصادي في األراضي الفلـسطينية يظـل              : سامر خويرة  ،نابلس
متقلباً سريع التأثر، ومعتمداً اعتماداً كبيراً على التطورات السياسية واألمنية، بما فيها حاالت اإلغـالق               

وقال تم تقدير النمو الحقيقـي فـي النـاتج          . لجدار الفاصل التي تفرضها إسرائيل، واألثر الذي يحدثه ا      
بقليل، يحركه ويقوده قطـاع     % 3 على أنه نمو متواضع بلغ أكثر من         2004المحلي اإلجمالي في العام     

التصنيع، والتجارة والحركة العمرانية، لكن النمو يبقى مقيداً بحاالت اإلغالق وحظر التجوال، التي كان              
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 التجارة واستثمارات القطاع الخاص، إضافة إلـى أثرهـا علـى تـشغيل العمـال                لها أثر مباشر على   
وأوضح أن تثبيت تكلفة األجور وتحسين النفقات هي أهم التحديات التي تواجه            . الفلسطينيين في إسرائيل  

، مرتفعـاً   %5,3السلطة الفلسطينية وأضاف يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنـسبة              
فمن ناحية، يفترض هذا النمو حدوث تحـسٍن طفيـٍف فـي            . 2004رتفاعاً طفيفاً عن مستواه في العام       ا

البيئتين األمنية والسياسية، ومن ناحية أخرى، فإنه يفترض حدوث أثٍر سلبٍي متزايـٍد بـسبب الجـدار                 
ونتيجة لـذلك،   .لالفاصل على الزراعة وعلى تدفقات األيدي العاملة من األراضي الفلسطينية إلى إسرائي           

وأخيراً، فمن المتوقع أن يتراجع معـدل التـضخم بنـسبة           . يتوقع أن يرتفع معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً      
وشدد صندوق النقد الدولي على أن السلطة الفلسطينية ملزمة بوضع إطار قانوني وأنظمة قانونيـة               %.2

هيكلة هيئة الرقابة العامة، وتعيين مدير جديد       لمكافحة الفساد بطريقة ناجعة وفعالة، مشيراً إلى أن إعادة          
  .لها يجب أن تعمل على تأسيس هيئة تدقيق خارجية تتصف باالستقاللية والمهنية والشفافية

 8/7/2005البيان 
  

  لجنة العاملين في بلدية نابلس تشرع بعّدة خطواٍت تصعيدية لتحقيق مطالبهم
بلس عن سلسلة إجراءات تصعيدية مـن أجـل تحقيـق           أعلنت لجنة العاملين في بلدية نا      : خاص ،نابلس

إن إضراب يوم السبت القادم سيبدأ من الساعة الثامنـة          : وقال هيثم خليفة عضو لجنة العاملين     . مطالبهم
يشار إلـى أن عـدد العـاملين        . حتى التاسعة، ويوم األربعاء إضراب من الساعة الثامنة حتى التاسعة         

وأشار خليفة إلى أن مطالب العـاملين تـشمل تـشهير           . عامٍل وموظّف  2000بمرافق البلدية يبلغ قرابة     
 2000 عامٍل غير مشهٍر وال مصنٍّف من أصـل  1600وتصنيف العاملين بالمياه علماً بأن هناك حوالي       
  . موظّفا450ًتقريباً، وأن المشهرين والمصنّفين فقط حوالي 

  8/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ى القدس الثقافي في مدينة عجلون األردنيةإشهار ملتق
بحضور عدد من الشخصيات اإلسالمية والمقدسية وحشد غفير من المواطنين، وتحـت             :خاص،  رام اهللا 

رعاية فضيلة الدكتور إسحاق الفرحان رئيس ملتقى القدس الثقافي، أفتتح مـساء أمـس األول الثالثـاء                 
نية، وتحديدا بالقرب من قلعة صالح الدين األيـوبي، فيمـا           ملتقى القدس الثقافي في مدينة عجلون األرد      

يتزامن يوم االفتتاح مع ذكرى تحرير مدينة القدس المحتلة من دنس الصليبيين على يد القائـد المـسلم                  
القدس في  : وألقى الدكتور الفرحان كلمة أمام الحضور قال فيها       .صالح الدين األيوبي في معركة حطين     

 وبوابة السماء ومصلى األنبياء ومحراب األولياء ومقصد األتقيـاء، الركعـة فيهـا              عقيدتنا قبلة الصالة  
مضاعفة والحسنة فيها مضاعفة هي وطن العرب ودار اإلسالم، وأرض الحشر والنشر ومالذ الطائفـة               
المنصورة في آخر الزمان، وهي أرض التمكين والخالفة الراشدة، وعاصـمة عيـسى عليـه الـصالة      

وقام أمين سر ملتقى القدس سعود أبو محفوظ بعرض عـدد           .ماضي والحاضر والمستقبل  والسالم فهي ال  
من الصور الخاصة بمدينة القدس، وتحدث عن إنجازات القائد صالح الدين األيوبي في مدينة القـدس،                
وعن مناقب الناصر صالح الدين األيوبي ودفاعه عن كرامة األمة اإلسالمية واسترداد حقوقها من أيدي               

هذا وتضمن حفـل اإلشـهار إقامـة أذان    .  ملك أوروبي وانتصر عليهم  22ليبيين، رغم أنه حارب     الص
صالتي المغرب والعشاء بصوت مؤذن المسجد األقصى فراس القزاز، كما قدمت المـدارس العمريـة               
مسرحية رائعة نالت إعجاب الحضور، باإلضافة لتقديم فرقة الفدا للزجل الشعبي وصالت شعبية نالـت               

  .ضا إعجاب الحضورأي
  8/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  العثور على قطع فخارية أثرية مصنوعة في غزة في أعمال حفريات بمدينة جنيف السويسرية

أعلن جان جاك جوريس رئيس مكتب ممثلية سويسرا لدى السلطة الفلـسطينية، بـان               : خاص ،بيت لحم 
ى اكتشاف قطع أثرية من الفخار صنعتا في غزة، دون أن           حفريات نفذت في كاتدرائية جنيف توصلت إل      

جاء ذلك خالل لقاء جمع وزير الـسياحة واآلثـار          .يحدد الفترة التاريخية التي تعود إليها هذه الفخاريات       
الفلسطيني زياد البندك مع وفد سويسري رفيع المستوى برئاسة جوريس وعدد من الخبـراء وعلمـاء                
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إن هذا االكتـشاف    : وقال جوريس .ن بينهم جيزار منز مدير متحف جنيف      اآلثار والتراث والمتاحف، م   
مهم ويشير إلى وجود عالقات بين بالده والشرق، ستسلط األبحـاث علـى القطـع األثريـة الـضوء                   

وعبر جوريس عن رغبة بالده بربط مدينة غزة مع مدينة جنيف عن طريق التعاون المشترك في                .عليها
ذا االكتشاف، مشيرا أن بالده مستعدة إلقامة متحف تاريخي اثري مركزي           مجال اآلثار والمتاحف بعد ه    

في موقع البالخية األثري في قطاع غزة، معرباً عن تميز هذا الموقع بجماله وغنـاه األثـري وقيمتـه                   
وأطلع البندك الوفد الضيف على اآلثار المدمرة التي سببها جدار الفصل العنصري، وخاصـة              .التاريخية

  .ثار وعزل المواقع التراثية واألثريةفي مجال اآل
  8/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 إطالق حملة أوروبية ضد جدار الفصل العنصري 

بروكسل أطلقت جمعيات عالمية تدعم شعبنا الفلسطيني في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، أمس، حملة 
 .إسرائيل في عمق األراضي الفلسطينيةأوروبية في بروكسل، ضد جدار الفصل العنصري الذي تقيمه 

وتهدف الحملة المناهضة للجدار، إلى الضغط على االتحاد األوروبي ليعاقب إسرائيل إذا لم تعمد إلى 
 ماليين توقيع في كل أنحاء أوروبا في األشهر الستة عشر المقبلة من أجل 3هدم الجدار، وإلى جمع 

 .ذلك
لقت بمبادرة من مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي وطالب المشاركون في الحملة، التي أط

 .تناضل دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بفرض عقوبات على إسرائيل في حال لم تعمل على هدم الجدار
وأوضح السناتور البلجيكى بيار غاالن رئيس منظمة اى سى سى بى، التي تجمع المنظمات المشاركة 

في هذا الوقت، يأتي بعد عام على ادالء محكمة العدل الدولية في الهاى في الحملة، أن إطالق الحملة 
برأيها في موضوع جدار الفصل العنصري، لتفرض على إسرائيل الوقف الفورى لبناء الجدار وتفكيكه 

 .واصالح االضرار التي تسبب بها للفلسطينيين
8/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   

 
  في أوضاع الالجئين الفلسطينيين لحود  يبحث معمفوض األونروا

لحود مع المفوض العام الجديد لوكالة االونروا كارين كوننغ ابو زيد، يرافقها            الرئيس اللبناني اميل    بحث  
مدير شؤون الوكالة ريتشارد كوك والمستشارة القانونية في الوكالة ماري شبلي، لمناسبة تـسلم كوننـغ                

جئين الفلسطينيين في لبنان وانعكاس قرار الحكومة اللبنانيـة المتعلـق           مهماتها الجديدة، في أوضاع الال    
  .بالسماح لهم بالعمل على األراضي اللبنانية ايجابا

8/7/2005المستقبل اللبنانية   
  

  دمشق تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف سياسات تهويد هضبة الجوالن المحتلة
واجراءات طمس الهوية العربية السورية للجـوالن       أكدت دمشق استمرار اسرائيل في سياسات التهويد        

المحتل، والتجهيل المنظم ألهله ومحاولة تشويه تاريخهم وحضارتهم بتدمير مراكز العمـران وسـرقة              
اآلثار، بهدف تزوير الحقائق التاريخية وتشويه الثقافة والتاريخ العربيين فيه، واستبدال منـاهج التعلـيم               

رسوم باهظة على التعليم واغالق فرص التعليم الجامعي في وجه شباب           العربية بمناهج عبرية وفرض     
وأشـار بيـان    . الجوالن، ووضع العراقيل التي تمنع المواطنين والطلبة من التوجه لوطنهم األم سورية           

أصدرته الخارجية السورية بهذا الصدد الى افتقار المواطنين السوريين الرازحين تحت االحتالل، الـى              
حية العديدة والى فرض رسوم مرتفعة عليهم مقابل الفحوص واالستشفاء او االشتراك في             الخدمات الص 

التأمين الصحي الى جانب اقدام السلطات االسرائيلية على تشويه الطبيعة من خالل قلع االشجار وحرق               
ئيلية، الغابات وزرع االلغام ونقل التربة الخصبة من الجوالن السوري المحتل الى المستوطنات االسـرا             

واعتبـر المعلـم فـي تـصريح        . ودفن مخلفات المصانع االسرائيلية السامة والكيماوية والمشعة فيهـا        
للصحافيين ان زيارة وفد االمم المتحدة الى المنطقة، وخاصة زيارته لمدينة القنيطرة أمس تشكل مؤشراً               

ـ            رارات االمـم المتحـدة     على اهتمام المجتمع الدولى بالبحث عن حقيقة ممارسات اسرائيل وخرقها لق
والتفاقيات جنيف وللقانون الدولى االنسانى، معرباً عن اسفه لعدم تطبيق اسـرائيل للقـرارات الدوليـة                
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المتعلقة بانتهاكاتها حقوق االنسان التي ترفعها البعثة في تقاريرها السنوية الى الجمعية العامـة لالمـم                
  .المتحدة

8/7/2005شرق األوسط ال  
  

   لبون بمقاطعة فيلم يهاجم جدار الفصل العنصريالمناضلون يطا
الفيلم الوثائقي، المنتج كبقية أفالم المهرجان في العام الماضي، يتناول قضية جدار الفـصل العنـصري                

وعلى .الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية كعامل إضافي يصعب من حياة الفلسطينيين الصعبة أصالً             
لنظر الفلسطينية من الجدار، ويدافع عنهم، فإن أفراداً مـن لجنـة مقاومـة              رغم أن الفيلم يتبنى وجهة ا     

التطبيع عارضوا ما وصفوه بـ التطبيع الثقافي ووقفوا أمام مركز الحسين الثقافي التابع ألمانة عمـان                
الكبرى حيث أقيمت فاعليات المهرجان، حاملين الفتات بالعربية والفرنسية تحـث الحاضـرين علـى               

  .يلممقاطعة الف
8/7/2005الحياة   

 
  بهدم الجدار العنصري يالهيئات األهلية اللبنانية يدعو لتطبيق قرار الها

دعا تكتل الهيئات األهلية والجمعيات اللبنانية لدعم المقاومة واالنتفاضة، أمس، إلى تطبيق قرار محكمة 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي العدل الدولية في الهاى، القاضي بهدم جدار الفصل العنصري، الذي تبنيه 

إنه مضى عام على إعالن المحكمة عدم :وقال التكتل في بيان أصدره.في عمق األراضي الفلسطينية
شرعية جدار الفصل العنصري، وضرورة إعادة الممتلكات ألصحابها، وتعويض المواطنين 

تمكنها من االستمرار في بناء الفلسطينيين، ودعوة المجتمع الدولي إلى عدم تقديم أية مساعدة إلسرائيل 
الجدار، إال أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي لم تنفذ هذا القرار، وأن المجتمع الدولي ال يزال صامتاً على 

وأشار البيان، إلى أن الجدار العنصري، كشف .المجازر واألعمال العنصرية التي يقوم بها هذا االحتالل
رائيلي من إنشاء مناطق معزولة وغيتوات للشعب الفلسطيني عن ما ترمي إليه سلطات االحتالل اإلس

وطالب البيان، حكومات العالم .على غرار ما كان حاصالً في جنوب أفريقيا قبل تحررها من العنصرية
باتخاذ كافة اإلجراءات التي تجبر إسرائيل على اإلمتثال للقرار الدولي، وأن توقف مساعداتها واتفاقاتها 

الفتاً إلى أن بذور الحملة العالمية لعزل إسرائيل تتجذر بعمق بين حركات المجتمع وتعاونها معها، 
المدني واألهلي حول العالم، ابتداء من المقاطعة الثقافية واألكاديمية واأللعاب الرياضية ومقاطعة السلع 

 .االستهالكية اإلسرائيلية
8/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية   

    
  ائيلية المقترحة ستدمر الحياة المائية في المنطقةالقناة اإلسر: فاضل

حذر رئيس هيئة قناة السويس الفريق أحمد علي فاضل من مخاطر انشاء القناة االسـرائيلية المقترحـة                 
لربط البحر األحمر بالبحر الميت عبر ميناء ايالت في جنوب اسرائيل على الحياة المائية والبيئية فـي                 

وقال فاضل ان انـشاء القنـاة       .ل والتي تعد من أهم المحميات المائية في العالم        منطقة خليج العقبة بالكام   
سواء من خالل أنبوب أو شق قناة تربط بين الخليج والبحر الميت يتطلب توسيع مدخل مينـاء ايـالت                   

 ألف متر مكعب من المياه بقوة يوميا من مياه الخليج ودفعها عبر أنبوب              100على الخليج للسماح بتدفق     
ى البحر الميت وهو ما يؤدي الى حركة مائية عنيفة في المنطقة بالكامل والبد من دراسة تأثيرها بيئيا                  ال

وأوضح أنه يجب التفرقة بـين انـشاء        .على الحياة المائية في المنطقة خاصة أنها محميات بيئية عالمية         
عقبة والبحر الميـت وبـين القنـاة        القناة الجنوبية التي تربط بين انشاء القناة الجنوبية التي تربط خليج ال           

الشمالية التي تربط بين البحر المتوسط والبحر الميت، والجنوبية تتحقق من خالل سيناريوهين اما مـن                
خالل انبوب يربط البحر الميت وخليج العقبة أو بانشاء قناة تربط بينهما والـسيناريو األكثـر ارتباطـا                  

ن الخليج والبحـر الميـت، والقنـاة الـشمالية لهـا ثالثـة              بالواقع هو أن تتم من خالل أنبوب يربط بي        
وأكد أن قناة السويس ستظل خارج المنافسة حتى لو تم انشاء القناتين            .سيناريوهات ومكلفة اقتصاديا جدا   

  .الشمالية والجنوبية
8/7/2005الرأي العام الكويتية   
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  علوماتشارون في قمة مجتمع الم اجتماع المنظمات العربية يستنكر مشاركة
أصدرت المنظمات العربية المشاركة في االجتماع االقليمي للقيمة العالمية لمجتمع المعلومات، الذي عقد             
في بيروت يومي الثالثاء واالربعاء الماضييين، بيانا اشار الى مشاركة رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل              

: وجاء في البيان   . تشرين الثاني القادم   شارون في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس خالل شهر         
بعد االستماع الى آراء المشاركين ومواقف المنظمات المختلفة، وبعد اطالعها على تحركات المجتمـع              

  :المدني في تونس في هذه القضية، تعبر عن
بية الصادرة  ـ مطالبتها الدولة المضيفة والبلدان العربية المشاركة في القمة بالتزام مبادرة السالم العر 1

 والتي اكدتها القمة العربية االخيـرة فـي الجزائـر فـي             2003عن القمة العربية في بيروت في العام        
  .2005مارس /اذار

 ـ استنكارها مشاركة شارون في القمة شخصيا، وترى ان تاريخ شـارون حافـل بـاالجرام بحـق      2
، 1982 في صـبرا وشـاتيال عـام          ولم ينته  1956الشعوب العربية وبدأ في مجزرة العريس في العام         

ويستمر في قمع انتفاضة الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر اليومية بحق المدنيين العزل في الـضفة               
  .والقطاع

 ـ تأييدها لموقف المنظمات التونسية والعربية األخرى الرافضة لمشاركة شارون في القمة والداعيـة   3
  .الى عدم التعامل معه اال بصفته مجرم حرب

 ـ دعوتها الحكومة التونسية الى مراجعة موقفها استجابة لتطلع المجتمع المدني العربـي واحترامـا    4
  .للمشاعر القومية

8/7/2005المستقبل اللبنانية   
  

  ردنية مستمرة في دعم الفلسطينيين والعراقيينالسياسة األ: القصراوي
تبر القضية الفلـسطينية القـضية االولـى         فاروق القصراوي ان االردن يع      االردني وزير الخارجية قال  

وتمثل بالنسبة له اولوية دائمة ولذلك فانه ال يتوانى عن تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وسلطته                
وقال ان االردن يؤكد ان االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة يجب ان يكون بالتنـسيق مـع                  .الوطنية

  بترا.ن خارطة الطريقالسلطة الفلسطينية وان يكون جزءا م
8/7/2005الرأي األردنية   

 
  حماس جديدة؟: فلسطين

  خالد الحروب
هل ستجلس حماس وشارون على مائدة التفاوض ذاتها في المستقبل القريب؟ قد تصبح تخيالت األمـس                

فـي سلـسلة مـن القـرارات        . إلى التطورات في حركة حماس    لغد بالنظر    غير المتصورة هي حقائقا   
التاريخية على مدى الشهرين األخيرين، قررت حمـاس أن تـدخل االنتخابـات للمجلـس التـشريعي                 

وأن تعلّق جميع العمليات العسكرية هي والجماعـات الفلـسطينية          , الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة    
تلك الخطـوات الـثالث تكمـل       .  منظمة التحرير الفلسطينية   األخرى، وأن تنظر جديا في االنضمام إلى      

  .وتحدد نقطة التحول في الحياة السياسية للحركة, بعضها بعضا
 ألنها كانت جزءاً من اتفاق أوسلو في        1996قاطعت حماس انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في        

 في موقفها بأن أوسلو لم يعد على        اآلن تبرر حماس التغير الدرامي    . ، الذي رفضته الحركة بشدة    1994
لكن الحق، على أي حال، أن حمـاس تعـيش          . 2000قيد الحياة بفعل االنتفاضة التي بدأت في سبتمبر         
ليس مستعصيا على الفهم أن تـشارك حمـاس فـي           . الحقائق التي أوجدها أوسلو، بما فيها االنتخابات      

لمجلس التشريعي الفلسطيني ولم تمنع بـسبب       مفاوضات السالم في نهاية المطاف، إذا جرت انتخابات ا        
  .قلق إسرائيل من مشاركة حماس
ففي االنتخابات البلدية الجزئية التي جرت في يناير ومايو، نالـت مـا             . حماس واثقة من قوتها الراهنة    

يقرب من ثلثي المقاعد، رغم أن تلك النتائج ليست مؤشرا إلى أدائها في انتخابات المجلـس التـشريعي                  
فعلى خالف جهودها في االنتخابات البلدية، لن تدخل حماس بقـوة كاملـة فـي انتخابـات                 . طينيالفلس

يعرف المراقبون العليمون أن حماس ال تحاول حتى أن تكسب أغلبية في            . المجلس التشريعي الفلسطيني  
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ومة بما   بالمائة من المقاعد، مدع    40 و 30أملها هو أن ترأس كتلة قوية لحماس حصة فيها بين           . المجلس
إذا حققت حماس طموحها،    .  بالمائة تذهب للمستقلين، واليساريين والمعارضة داخل فتح       20 إلى   15بين  

فسيضم المجلس التشريعي كتلة أغلبية معارضة، حتى ولو لم تكن كلها لحماس، فستعمل كأنها كذلك؛ أي                
  .أنها ستعارض البرنامج السياسي الحالي للسلطة الفلسطينية

 معارضة في المجلس التشريعي أن تمنع من خالل إجراءات ديموقراطية أي قرارات تُرى              من شأن كتلة  
سـيكون هـذا    . على أنها تنتقص من الحقوق الفلسطينية عن طريق بطاقات االنتخاب بدال من الطلقات            

لقد ضغطتا على السلطة الفلسطينية من أجل إصالحات سواء عن          . كابوسا إلسرائيل والواليات المتحدة     
لتزام مخلص بالديموقراطية أم ال، واآلن تلك اإلصالحات تأتي بحماس إلى قلب المؤسـسة الـسياسية                ا

بإعالن هدنة على الجبهة العسكرية والمشاركة في االنتخابات، تستخدم حماس ببراعة حجة            . الفلسطينية
ن، مـن   على ما هو الحـال اآل     . الديموقراطية ضد جهود شارون وبوش لحصر حماس كمنظمة إرهابية        

الصعب جدا بالنسبة للواليات المتحدة وإسرائيل أن تعارضا مشاركة حماس فـي انتخابـات المجلـس                
  .التشريعي

وسيكون لها قول   , تبدو الحكومة اإلسرائيلية قلقة بعمق من أن حماس تعيد ترتيب نفسها في نمط سياسي             
 لمنع مشاركة حماس فـي االنتخابـات        والمحاولة المباشرة . نافذ في الهيكل المستقبلي للسلطة الفلسطينية     

أحد البدائل القبيحة، وإن كان متصورا، قد يكون في المتناول، حيث تستفز إسرائيل حماس              . ستبدو سيئة 
من شأن هذا المـسار أن ينهـي        . باغتيال واحد أو أكثر من كبار قيادييها، فتدفع الحركة إلى الرد بعنف           

دلة ويخلق وضعا يتسم بالفوضى يكون إجراء االنتخابات فيـه          الهدنة الراهنة، فيطلق هجمات ثأرية متبا     
لكن ربما كان بث صورة دولية عن مشهد فلسطيني تضرب فيه الفوضى والعنف أكثر              . مستحيال عمليا 

فائدة سياسيا لالستراتيجية اإلسرائيلية الراهنة، من السماح بمشهد مـسالم وديمـوقراطي تتفاعـل فيـه                
  .ضا عن طريق االنتخاباتاألطراف جميعا مع بعضها بع

إذا امتنعت إسرائيل عن مثل هذا المسار المخيف، فمن شأن إجراء انتخابات المجلس التشريعي بمشاركة               
حماس أن يكون له تأثيرقوي على طبيعة الحركة والمسرح السياسي الفلسطيني، والمهم، على العالقـة               

ائيليون على صواب في أن نفوذا قويا لحمـاس          اإلسرائيلية ومفاوضات السالم عموما، اإلسر     ،الفلسطينية
فلم تكن هناك إمكانية لصفقة     . سيشدد الموقف الفلسطيني في المفاوضات وهذا ليس شيئا سيئا بالضرورة         

موقـف  . سالم نهائي قابل للبقاء في أي حال، بدون إجماع فلسطيني، ال بد أن تكون حماس جزءاً منـه                 
وإذا تم التوصـل إلـى      . نية قبول مفهوم حل قائم على دولتين      حماس السياسي براغماتيكي ويداعب إمكا    

اتفاق نهائي الئق يفي بالحقوق الفلسطينية حسب خطوط مؤتمر مدريد وقرارات األمم المتحـدة ، فلـن                 
في نهاية المطاف ، فإن حماس معتدلة، مستوعبة داخـل المؤسـسات            . يكون بوسع حماس أن تعترض    

  .جذَّرة ومعسكرة خارجهاالفلسطينية أفضل كثيرا من حماس م
  2/7/2005بوابة العرب 

  
  فتح وحماس وساعة الصفر

  علي الخليلي  
الدعوة التي وجهتها اللجنة المركزية لحركة فتح الى بقية الفصائل الفلسطينية للمشاركة في حكومة وحدة               

نت موجهـة  وطنية، تتحمل معها مسؤولية الوضع الذي سوف ينشأ خالل وبعد االنسحاب االسرائيلي، كا    
  .في األساس، الى حركة حماس التي تنافس فتح ذاتها، منافسة واضحة، على امتداد الضفة والقطاع

قريع ان تحدث في لقاءاته الصحافية األخيرة       ـومن المفترض ان حماس لم تفاجأ بهذه الدعوة، فقد سبق ل          
حماس هذه الفكرة، غير انها     عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية، قبل اجتماع اللجنة المركزية، ولم ترفض            

طالبت آنذاك، بأن تصدر الدعوة اليها في هذا الشأن، بشكل جدي، وعبر القنوات الرسمية، وليس مـن                 
  .فوق المنابر اإلعالمية

الى ذلك، بدا للوهلة األولى، ان موقف حماس سيكون ايجابياً من هذه الدعوة فور صدورها عن اللجنـة                  
 هو تدرج حماس بالتعامل مع الدعوة، من قبولها مبدئياً للدراسة والبحث ثم             ولكن ما تم فعالً،   . المركزية

رفضها تماماً، بعد أربع وعشرين ساعة، على عكس الجهاد االسالمي التي أعلنت عن رفضها لها، منذ                
  .الدقيقة األولى
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غط تـسارع   ، كان متسرعاً أو رومانسياً تحت ض      )الوهلة األولى (اتضح اآلن، ان ما بدا عبر ظالل تلك         
الوقت باقتراب موعد االنسحاب االسرائيلي فحماس لن توافق على الدعوة وهي ترى فيها التفافـاً مـن                 
السلطة على استحقاقات سبق ان جرى االتفاق عليها، ثم قفز عنها من قبل السلطة، حسب وجهة نظـر                  

د قادم غير محـدد، حتـى       ومنها االنتخابات التشريعية التي أجلتها السلطة الى موع       . حماس، على األقل  
. لم توافق حماس على هـذا التأجيـل        .2006كانون الثاني   / حددته اللجنة المركزية بالعشرين من يناير     

وكانت تتوقع وفق   . فهي ترغب بأن تجري االنتخابات في موعدها القديم، أي قبل االنسحاب االسرائيلي           
وعلى ضوء ذلك الفوز الذي     .  هذه االنتخابات  معطيات استطالعات الرأي العام، ان تحقق فوزاً كبيراً في        

كانت تتوقعه، كانت ستشارك بالضرورة، في إنشاء حكومة وحدة وطنية تكون فيها قويـة وذات قـدرة                 
ويـرى  . على صنع القرار، في مواجهة تحديات الوضع الذي سينشأ خالل وبعد االنسحاب االسـرائيلي             

خلية تنظيمية وسياسية اضطرت بسببها الـى ترحيـل   بعض المراقبين ان حركة فتح التي تعيش أزمة دا      
 كانـت   2005آب ، / موعد انعقاد مؤتمر السادس الى العام المقبل، بدالً من موعده المقرر في اغسطس            

تخشى ذلك الفوز الحمساوي المتوقع، فعملت على تأجيل موعد االنتخابات الـى مـا بعـد االنـسحاب                  
نفسه، دعوتها الرسمية لحماس، للمشاركة في حكومة وحـدة         وأطلقت في الوقت    . االسرائيلي بستة أشهر  

فإما ان تقبل بها وتشارك     . وطنية، متوقعة بصورة أو أخرى، ان حماس ستكون محرجة أمام هذه الدعوة           
وهو . في صياغة حكومة وحدة وطنية تحت ضغط الشارع الذي يرغب بمثل هذه الحكومة، في أي شكل               

وإما ان تـرفض،    .  بها في إدارة معركة الوصول الى الفوز الكاسح        ما يعني تخليها عن تكتيكها الخاص     
  .فتواجه الشارع وحدها برفض رغبته الملحة في الوحدة الوطنية

فليس ثمة من فائز بالنسبة له، في هذا الشأن، فـي           . رؤية أخرى مغايرة  ،  والواقع، ان للشارع الفلسطيني   
وإنما هي الخسارة من نصيب الجميـع،       . وحدة الوطنية هذه المرحلة الصعبة والمعقدة، طالما لم تتحقق ال       

  .من فتح الى حماس، الى بقية الفصائل، الى السلطة الوطنية، الى الشعب الفلسطيني كله
خسارة استراتيجية أكبـر مـن أي تكتيـك         . خسارة ال مجال لتبريرها أو تمريرها بهذا التكتيك أو ذاك         

واضحة وصارخة منذ اآلن، دون ان تجد من يرتفـع فـي            ومن المؤلم ان معالم هذه الخسارة       . فصائلي
مواجهتها، الى مستوى اإلرادة الوطنية الموحدة التي ال يخنقها حساب المكاسب الضيقة واآلنية والعابرة،              

  .وساعة الصفر تعلن دقاتها بإلحاح شديد
 8/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  دبلوماسية حماس مصدر قلق لقادة األمن الصهيوني

  د قاعودأحم
الحرب مع الفلسطينيين معقدة وال تنتهي بالضربة القاضية، هذا ما صرح به يعلون لقيادته أركان الجيش                
اإلسرائيلي، هذه القناعة راسخة لدى كافة أطراف الصراع، وهذا يقودنا إلى القول أن الدائرة ليست حتما                

النصر، ولكن بالتأكيد ال يقصد فـي  لصالح الطرف القوي في الصراع، وكأنه يقول ليس بإمكاني تحقيق       
كالمه االستسالم، وإنما كالمه ينطوي من زاوية التفكير بالوسائل والبدائل األخرى، التي تعتمد سياسـة               
النفس الطويل وتعرف كيف تستثمر عنصر الزمن، بعد أن ترسخت القناعة بأن قوة الشعب الفلـسطيني                

سياسـة ضـبط الـنفس، الحـوار،        .. ر بنفس الطريقة  قي ضعفه، في الجهة المقابلة يفكر الطرف اآلخ       
المرواغة، التكتيك، المرونة، وصوال إلى التهدئة، مصطلحات ومفاهيم باتت تتردد على ألسن السياسيين             
في حماس، وكثيرا ما تبرز بين مفردات الخطاب السياسي الحمساوي هذه األيام، لكن هذه الدبلوماسـية                

دة األمن اإلسرائيلي عن أي عمل إرهـابي آخـر، علمـا أن هـذه               من جانب حماس ال تقل إزعاجا لقا      
الدبلوماسية قد أوصلت إلى التهدئة التي أراحت اإلسرائيليين قليال، فلم تعد العمليـات تقـض مـضاجع                 
اليهود في حيفا وتل أبيب، وغابت صواريخ القسام عن سماء غوش قطيف، الجيش استنفذ قواه إليقـاف                 

.. نه فشل وأوقفتها التهدئة، الخارجية اإلسرائيلية لم تؤل جهـدا علـى المحـيط             العمليات االستشهادية لك  
لكنها لم تحاصـر حزامـا      .. وحصار.. إغالق.. ولم تثمر، تدمير  .. إغراءا.. تهديدا.. ترهيبا.. ضغطا

دون جدوى، الجدوى فقـط فـي       .. شجب وتند يد  .. قرارات إدانة .. استنكارات.. ناسفا، مؤتمرات دولية  
 ولكن لماذا هي إذا مصدر قلق لقادة األمن في إسرائيل، رغم كل هذه الحقائق هي في نظـرهم                   التهدئة،

  :مشبوهة ألنها تعني
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في التقييم العسكري يقولون بأنها ال تعدو أن تكون استراحة مقاتل، يستجمع خاللها قواه، ويعيـد                : أوال
  .تنظيم نفسه، وبالتالي يعود أقوى من ذي قبل

اس من خالل عبقريتها السياسية أن تنتزع شرعية واعترافا من كبرى الدول العربية             استطاعت حم : ثانيا
المحيطة صاحبة التأثير القوي في النظام الرسمي العربي والمرجعية الشورية األولى للنظام الفلـسطيني              

تنظيمية القائم، وباتت قيادة حماس تسبح في فضاءات السياسة العربية دون أن تكون جزءا من التركيبة ال               
  . في المنطقة

إن مرونة حماس في سياستها مع العالم الخارجي قلل من إمكانية حشد الـرأي العـالمي ضـدها                  : ثالثا
  . وجعل من فرصة إسرائيل في هذا المجال تتضاءل

إن هدوء حماس في الفترة الحالية واالتجاه بثقلها الشعبي والجماهيري نحـو العمـل الـسياسي                : رابعا
بات البلدية والتشريعية الحقا جعل هذه الحركة تتجه نحو كسب المزيد من الشرعية لهـا               ودخول االنتخا 

ولعملها المقاوم، كذلك فإن الحركة تثبت بأنها ليست بندقية عمياء، وأنها تتعاطى مع القضية الفلـسطينية                
الحركة قرارات  بكل مفرداتها، وأن المصالح العليا للشعب الفلسطيني هي المعيار الذي على أساسه تتخذ              

  .استراتيجية في تاريخها كدخول االنتخابات التشريعية مثال بعيدا عن حسابات الربح والخسارة
تريد حماس أن تثبت بأن عملها الجهادي المقاوم سواء في مرحلة التصعيد أو التهدئـة يخـضع                 : خامسا

  . الصهيونيللسياسة العامة للحركة فقط، وفق منطقية حماس في إدارة الصراع مع العدو
تريد حماس من خالل حوارها في كافة المواقع أن تثبت بأنها حركة ال يمكن اختزالها في إطار                 : سادسا

فلسطيني معين خضوعا لسياسة االحتواء، فهي حركة لها هيكليتها وأجندتها السياسية وقـد بـدا ذلـك                 
  .سطينيةواضحا أثناء إجراء الحوار معها حول إعادة وهيكلة منظمة التحرير الفل

أضف إلى ما سبق ذلك التناسق الرائع بين مختلف مستويات الحركة، صحيح أن ذلك يعبر عـن                 : سابعا
درجة عالية من االنضباط التنظيمي ومن ثم امتداد اثر هذا االنضباط إلـى الـشارع الفلـسطيني إال أن        

رة التي تطلق مـن وسـط      األمر األكثر أهمية في نظر رجل األمن اإلسرائيلي هو أن تلك القذيفة الصغي            
البيوت المدمرة في رفح ليست عشوائية إنما وراءها رؤية استراتيجية عميقة قادرة على قرع أجـراس                
المقاومة متى شاءت، وضبط إيقاعها بالشكل التي تريد، مما يجعلها قابلة لالستمرار والبقاء، فـالرؤوس               

ف السركجي، توحي هذه الـرؤوس وأمثالهـا        الكبيرة الراحلة من قيادة القسام أمثال صالح شحادة ويوس        
  .الباقية بأنها تجيد إدارة الصراع وتتقن حرب االستنزاف التي أثبتت دائما أن إرادة الشعوب ال تقهر

  8/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  محددات ومتطلبات التطوير الديمقراطي في الساحة الفلسطينية
  ماجد كيالي

الغة أو المجاز في إطالق مصطلح النظام الفلسطيني، على التركيبة الـسياسية            ربما أنه ثمة نوع من المب     
الفلسطينية، نظرا الفتقاد هذه الساحة لمقومات النظام السياسي، بمعناه الحرفي، الذي يفتـرض وجـود               

لكـن الظـروف االسـتثنائية      . سلطة معينة، تمارس السيادة في إقليم جغرافي محدد، على شعب بعينه          
  .نية جعلت هذا المصطلح واقعاً ملموساً، برغم التعقيدات وااللتباسات الناجمة عن كل ذلكالفلسطي

فقد شكّل إنشاء منظمة التحرير ومعها الفصائل الفلسطينية، في منتصف الستينيات من القرن الماضـي،               
غرافي ومراوغة  نوعاً من الكيانية السياسية التي حاول الفلسطينيون عبرها التحايل على واقع الشتات الج            

  . حال التغييب السياسي
استطاعت خالل العقود األربعة الماضية فرض سيطرتها السياسية والمعنوية          هكذا فإن القيادة الفلسطينية   

على الفلسطينيين، رغم عدم وجود سيطرة إقليمية مباشرة على تجمعاتهم، سواء فـي منـاطق اللجـوء                 
نتها الرمزية والمعنوية، وشبكة المؤسسات والعالقات التي       والشتات أو داخل األرض المحتلة، بفضل مكا      

أنشأتها بين ظهرانيهم، وخصوصا بفضل الشرعية التي اكتسبتها ودعمتها علـى الـصعيدين العربـي               
والواقع فإن الكيانية الفلسطينية هذه أنتجت بدورها وضعا سلطويا، في ظل وجـود التراتبيـة                .والدولي

ية والخدمية واإلمكانيات المالية، وفي ظل وجود األجهزة األمنية والتشكيالت          القيادية والمؤسسات اإلدار  
  . العسكرية
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على ذلك فإن محاولة تحليل النظام الفلسطيني بعالقاته وامكانات ومحددات تطوره ينبغي أن تأخذ فـي                
مكن تمثـل   اعتبارها خصائص هذا النظام ومقوماته وشرعيته، واإلشكاليات وااللتباسات المحيطة به، وي          

  :كل ذلك في المجاالت التالية
 ـ يمثّل النظام الفلسطيني حالة استثنائية، كما قدمنا، فهو ال يمارس سيادة على إقليم بعينـه، ثـم إن    1

مجتمع هذا النظام يخضع لسلطات مختلفة ومتباينة، وإضافة إلى هذا وذاك فـإن هـذا النظـام يفتقـد                   
  . لفلسطينيين مجرد حالة معنويةلمؤسسات السيادة، ما يجعل سلطته على ا

 ـ طبيعة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عربية، ما فتح المجال أمام المداخالت العربية والدولية  2
معلوم أن حاجة النظام اإلقليمي العربي أدت إلى تخليق         .  اإلسرائيلي ،المباشرة في مجال الصراع العربي    

ف، ولكن هذا النظام حافظ على هذه الكيانية وفق سـتاتيكو           .ت.مكيانية فلسطينية في منتصف الستينيات      
معين لم يسمح بالخروج عنه؛ واألنكى أن بعض أطراف هذا النظام عملت على تظهير حاالت فلسطينية                
تابعة لها، وهذا كله أجهض امكانات تطور النظام الفلسطيني وأضعف إمكان توليـد حركـات سياسـية                 

  . أرقى
طينيين من الوطن وعدم تمتعهم، في الداخل والخارج، باستقاللية تتيح لهم التطور  ـ إن حرمان الفلس 3

االجتماعي والسياسي المستقل، وتشوه المجتمع الفلـسطيني وتمزقـه وخـضوعه ألوضـاع سياسـية               
واجتماعية واقتصادية متباينة، رسختها عالقات االحتالل واللجوء والشتات، انعكس بصورة سلبية علـى           

طنية، وأعاق إمكانيات تجاوزها للواقع السائد، ببناه االجتماعية ومفاهيمه الثقافيـة؛ وهـذين             حركتهم الو 
العاملين لعبا دورا كبيرا في كبح مسارات التطور المستقل للنظام الفلسطيني، وقلّصا مسارات الحـراك               

  . الداخلي المستقل في الساحة الفلسطينية
ائرية، في المجتمع الفلسطيني، الذي يبدو مجتمعا تقليـديا فـي    ـ سيادة الروح األبوية العائلية والعش 4

عالقاته ومفاهيمه وبناه، ما أثر على النظام الفلسطيني الذي اتسم بسمات األنظمة السائدة، فهـو نظـام                 
متخلف من حيث المؤسسات، وفردي من حيث طريقة صنع القـرارات، ويفتقـد للعالقـات الحديثـة                 

فالديمقراطية في الـساحة الفلـسطينية      . المأسسة والتمثيل والمساواة والتداول   والديمقراطية القائمة على    
ظلت تقتصر على حرية الرأي والتعبير وتشكيل الفصائل واألحزاب والتجمعات، ولكنها افتقدت لعالقات             

، كما لعالقات المشاركة الفعلية والتـداول؛ ولهـذا   )التي تعكس واقع وحجوم القوى في المجتمع     (التمثيل  
السبب ظل النظام الفلسطيني جامدا، تقريبا، عند النقطة التي انطلق منها في منتصف الـستينيات، ببنـاه                 

  !وعالقاته وتكويناته، وحتى بشعاراته وطرق عمله
 ـ ظل النظام الفلسطيني السائد، بتكويناته، أسير نظام الكوتا الفصائلية، في المؤسسات القيادية، رغم  5

، كما أن هذا النظام اعتمد على المتفرغين، ال على االنتمـاء الحزبـي، وعلـى                هيمنة حركة فتح عليها   
وهذا الوضع جعل االعتمادية المالية على الخارج أقوى، وأضعف مسارات التمثيل           . األجهزة بدال التنظيم  

والمشاركة والديمقراطية في إطار المنظمات الفلسطينية، وما فاقم من هـذا الوضـع طغيـان الطـابع                 
  .ري على طبيعة هذه القوىالعسك

كان البد من هذه المقدمة كمدخل تأسيسي للحديث عن أهمية الديمقراطية في الساحة الفلـسطينية، مـن                 
دون أن يعني كل ما تقدم أن المآل الذي وصلت إليه هذه الساحة كان قدرا ال يمكـن الفـرار منـه، أو                       

  . تجاوزه
تالوينها، تتحمل مسؤولية الجمود الحاصل في بنية العمـل         في الحقيقة فإن القيادات الفلسطينية، بمختلف       

الفلسطيني وأشكال عمله وتعبيراته السياسية، مع األخذ باالعتبار المداخالت الخارجية؛ وربما أن تخلف             
اإلدارة الذاتية وضيق األفق لدى الطبقة السياسية الفلسطينية والنزعة األنانية ساهمت كلها فـي تعزيـز                

  . ارجي ككابح للتطورات الداخلية، بقصد أو من دونهدور العامل الخ
المشكلة أن حركة فتح، التي هيمنت على المجال السياسي الفلسطيني، لم تستطع ترجمة هيمنتها بصورة               
ايجابية، عبر تكريس عالقات التعددية والتنوع القائمة في الساحة الفلسطينية وفي فتح ذاتها على قاعـدة                

 وفق عالقات التفاعل والتشارك والتداول، بسبب افتقاد فتح ذاتها لهذه العالقـات،             المأسسة والديمقراطية، 
والمشكلة أيضا أن الفـصائل     . على المستوى الداخلي، بغض النظر عن إطارها المفتوح فكريا وتنظيميا         

ـ                 ة األخرى، التي تدعي كونها فصائل ديمقراطية، لم تكن في عالقاتها الداخلية أحسن حاال، مـن الناحي
  !العملية
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وواقع الحال فإنه ال يمكن التعامل مع الديمقراطية في الساحة الفلسطينية على أنها ترفا، أو حالة كمالية،                 
فهي جزء عضوي من العملية الوطنية الفلسطينية، بحكم حال التعددية والتنوع في المجتمعات الفلسطينية              

ألهمية االستثنائية للوحدة الوطنية، أي وحـدة       المتوزعة سياسيا وفكريا جغرافيا وحتى مصلحيا، وبحكم ا       
  .الشعب، ونظرا لحاجة الشعب الفلسطيني إلى كيان يمثله ويعبر عنه

وعلى أية حال فقد بينت العمليات االنتخابية الرئاسية والبلدية، أن النظام الفلسطيني، الذي سـاد طـوال                 
. وإلى تعريفات وشراكات جديدة، أيـضاً     العقود األربعة الماضية، بات بحاجة ماسة إلى صياغة جديدة،          

، أن فتح، لم تعد تستطيع احتكار القرار السياسي، بمعزل عن اآلخـرين؛             أوالًفقد أكدت هذه االنتخابات،     
، أن  ثالثاً، أن حماس، وتمثّل تيار اإلسالم السياسي، رسخت مكانتها كمنافس لحركة فتح في نفوذها؛               ثانياً

لديمقراطية األخرى مازالت عاجزة عن تقديم نفسها كطـرٍف ثالـث، أو            ما يسمى بالفصائل الوطنية وا    
  .كبديٍل وطني، بحكم تشتتّها، و ضعف خطاباتها وبناها وأشكال عملها

يستنتج من كل ما تقدم أن تحقيق االنتقال الديمقراطي في النظام الفلسطيني يحتاج أصال، إلـى تنـازل                  
 إلى تراجع فتح عن احتكارها القـرار الـسياسي وإعـادة            متبادل من الحركتين الرئيسيتين، فهو يحتاج     

االعتبار للمؤسسات التشريعية الوطنية، وتكريس الديمقراطية في العالقات الداخلية، كما يتطلب األمـر             
من حماس االنخراط في النظام السياسي الفلسطيني، وإيجاد مقاربة تمكنهـا مـن االسـتجابة لبرنـامج                 

  . قها في االحتفاظ بأجندتها السياسيةاإلجماع الوطني، برغم من ح
وهذا التحول يحتاج، أيضا، من كل الفصائل إلى نوع من الجرأة وتغليب المصلحة الوطنية، للخروج من                
نظام الكوتا، إلى النظام التمثيلي، ما يفترض من الفصائل الصغيرة، التحلي بنوع من الشجاعة السياسية               

نية على المصلحة الذاتية، لتسهيل هذا التوجه، ربما عبر المبـادرة           والنقد الذاتي، وتغليب المصلحة الوط    
  .نحو إعادة صياغة أوضاعها ولملمة شتاتها وإيجاد منبر ثالث يعبر عنها

هكذا فإن تحول النظام السياسي الفلسطيني نحو اعتماد النسبية في االنتخابـات التـشريعية، وانخـراط                
رة وطغيان األجهزة األمنية، وأيضا محاولة فـتح تطـوير          حماس في بنيته، وتخليصه من مظاهر العسك      

وتصحيح أوضاعها، وترميم التيار الديمقراطي ألوضاعه، ربما يضع األسس الموضوعية لتحقيق نقلـة             
  .تاريخية في مسيرة تطور هذا النظام، في بنيته وعالقاته وشعاراته

  7/7/2005 48عرب 
 

  ال يعرف الظلم إال من يكابده 
  علي حجيج  
يصعب القفز أو تجاهل القرار الذي اتخذه وزير العمل اللبناني طراد حمادة بخـصوص رفـع الحيـف                  
والظلم عن الفلسطينيين في لبنان، فهذا القرار يساوي من حيث األهمية، بالنسبة للـسواد األعظـم مـن                  

نـاني مـن    الناس قرار وقف الحرب األهلية في لبنان، أو يعادل ومن دون مبالغة تحرير الجنـوب اللب               
ان هذا القرار الذي جاء متأخراً عن موعده أكثر من عشرين عاماً هو بـال شـك                 . االحتالل اإلسرائيلي 

قرار شجاع وجريء للوزير حمادة وللحكومة التي ينتمي إليها، فقد كسر المحظورات وأعاد األمور إلى               
ربمـا يـذهب   . وه نقاءه الفاتن نصابها، وأزال عن وجه لبنان الجميل هذه العالمة السوداء التي كانت تش           

البعض إلى القول من أمثالي ان هذا القرار ليس غريباً على رجل مثل طراد حمادة فهـو ابـن منطقـة         
محرومة وعانت من الظلم والتمييز تاريخياً في لبنان خصوصا منطقة الهرمل، فلهذا فإن الوزير طبـق                

  . قول الشاعر المعروف ال يعرف الشوق إال من يكابده
لو سمحنا ألنفسنا التصرف قليال في هذه الشطر من بيت الشعر لقلنا ال يعرف الظلم اال مـن يكابـده،                    و

ولهذا فإن الوزير الذي عرف الحرمان على حقيقته في منطقته كان بديهياً وهو المنتمي الى تيار سياسي                 
اريخي الفاصل، معيداً بذلك    يعتبر حليفاً ونصيراً للمحرومين والفقراء أن يتخذ هذا القرار التصحيحي الت          

االعتبار ألكثر من نصف مليون فلسطيني يعيشون أسوأ أنواع الظلم في المخيمات التي يقطنونهـا منـذ                 
وأعطتهم األمل من جديد    . النكبة التي أخرجتهم من منازلهم وأرضهم عنوة ووحشية في فلسطين المسبية          

سين عاما بعد ان حرمتهم العقلية السياسية الـضيقة  لكي يندمجوا في البيئة التي التصقوا بها أكثر من خم         
االفق العمل بأكثر من ثمانين وظيفة في لبنان، ومارست عليهم التمييز العنـصري ومحاصـرتهم فـي                 

  . مخيمات هي أقرب لكي تكون محاجر بشرية، ذاقوا فيها الويل، وتجرعوا منها أبشع المرارات
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ض وسائل اإلعالم المحلية اللبنانية حاولـت أن تمـارس          ولألسف الشديد فإن بعض الجهات تساندها بع      
وعلى طريقتها التشهير بالوزير حمادة وترسم له صورة منمطّة، بأنه كان في بدايـة تفتحـه الـسياسي                  
محسوباً على احدى التنظيمات الفلسطينية التي حكمت لبنان عشرين عاما خلت، وفتحت له كمـا يقـال                 

ولكن هذا األسلوب الرخيص لم يقلل من أهمية القرار المتخذ، ألن هذه الفئة             بالعامية دفاتر قديمة إلدانته،     
 مـن القـرن     82هي نفسها التي مهدت بنفس األدوات والوسائل الطريق لشارون لكي يغزو لبنان عام              

ويعربد مع زبانيته على دماء الثكالى والنساء واالطفال والشيوخ فـي صـبرا             . الماضي بجيشه الجرار  
ان .ج البراجنة وعين الحلوة والبص والرشيدية ثم انسحبت من المشهد البسة ثياب القديسين            وشاتيال وبر 

هذا القرار اعطى الفلسطينين، أمالً بالحياة بعد ان استحالت جحيما ال يطاق، وفتح امامهم طرقات كانت                
تهم الدعايات المغرضة   مقفلة، بالقرارات الجائرة والحواجز المتمنطقة بالحماية ولكنها قاتلة، وبعد ان حول          

والظالمة الى مجرمين وقَتَلَة، ومسؤولين عن كل الحروب الطائفية والمذهبيـة والعـشائرية والحزبيـة               
ويجب أن ال يغيب عن بالنا ان الناس في لبنـان لـم يكونـوا               . والمناطقية التي عصفت بلبنان األخضر    
يون في لبنان كل هذا الظلم الذي لحـق بهـم   ال يستحق الفلسطين  .جميعهم مالئكة بما فيهم فلسطينيو لبنان     

طوال هذه السنوات العجاف، لذلك استحقوا هذا القرار الوزاري التصحيحي الجريء، الـذي يقتـضي                
استتباعه بأن يتقدم كل لبناني باالعتذار من الفلسطينيين عما فعلته حكومته أو حكوماته الـسابقة بحقهـم                 

ومن أسف أن وزيراً سابقاً وصف الفلسطينيين       .عيش الكريم وان توفر لهم كل فرص ال     . وهو أقل واجب  
بوصف سيء يعاد انتخابه نائباً في البرلمان، ووزيراً مثل طراد حمادة صاحب قرار إعـادة االعتبـار                 

  !!للفلسطينيين في لبنان يخرج مع الحكومة المستقيلة؟
 8/7/2005البيان 

 
  مساهمة في التفكير مع أهل فتح 

  محمد جالل عناية  
القيادة الوطنيـة   : في هذه المرحلة، تواجه فتح مهمة صعبة تتطلب جهداً مكثفاً في مجالين متالزمين هما             

فعلى صعيد البنية الذاتية، تعاني فتح من قضيتين، األولى مزمنة وتتمثل في التعدديـة              . والتطوير الذاتي 
جال مفتوحاً لتفاعل يعلو ويهـبط      فإن عدم قيامها على ايديولوجية واحدة وموحدة ترك الم        . االيديولوجية

وكان هذا التفاعل يأخذ  منحى ايجابياً في أيـام الخـصب والحـصاد،              . بين أجنحتها السياسية المختلفة   
وهكذا ظلت فتح تتأرجح في هامش يضيق ويتسع بين التماسك          . ومنحى سلبياً في زمن القحط واألزمات     

  . والفرقة مع تبدل الظروف واألحوال
ثانية التي أثرت سلباً في بنية فتح فهي مرحلية، وتتمثل في البراجماتية والقيادة الفردية التي               أما القضية ال  

تبلورت بعد اغتيال أبوجهاد وصالح خلف وماجد أبو شرار ووفاة خالد الحـسن وانـشقاق أبوموسـى،            
والء في فتح   وقد تركت هذه المرحلة اثرها في مفهوم ال       . قدومي للتحليق بعيداً عن سرب أوسلو      واختيار

وفي الخلل التنظيمي بسبب تخلخل معايير الثواب والعقاب وعمليات الصعود والهبوط علـى مـستوى               
  .األعضاء

 فإنها على صغرها وضعف     1965عندما انطلقت فتح كشرارة في مشروع تحرير فلسطين في بداية عام            
دها، وتمتعت بنفوذ سياسي تفـوق      امكاناتها وبقيادتها المغمورة استقطبت إعجاب الجماهير العربية وتأيي       

أما اليوم فإن فـتح     . على نفوذ األحزاب والمنظمات العربية السياسية األفصح لساناً واألقدم على الساحة          
تقود مشروع الحل السياسي وتسير على طريق متعرج ووعر، تتكاثر فيه المصائد وتتناثر مـن حولـه                 

  . الحاجبين وتقليب الشفتيناللعنات، حيث استبدل التهليل لالنطالقة بتقطيب
فتح، حقيقة، صعبة، وأول هذه التحديات يتمثل في الديمقراطيـة          ـفالتحديات التي تواجه القيادة الوطنية ل     

فقد انتهى زمن النوم على فراش القيادة األبويـة الـوثير،           . المحصنة بالوعي الداخلي والدعم الخارجي    
. أمام ابناء فتح، وضرورتهم أمام المواطنين الفلـسطينيين       وأصبح على اآلباء في فتح ان يثبتوا جدارتهم         

  .فالديمقراطية في كل مكان تعني سيادة المواطنين، ان كانت اصيلة
من الصفات التي تتسم بها فتح ان ليس لها امتدادات آيديولوجية في المجتمعات العربية واالسالمية، كما                

ياسية في هذه المجتمعات، مثل حماس وحركة االخـوان         انها بذاتها ليست امتداداً ايديولوجياً لحركات س      
المسلمين، ومثل الشعبيات وحركة القوميين العرب، ومثل الصاعقة والبعث السوري، والجبهة العربيـة             

فقد اعتمدت فتح الى حد كبير على دعم االنظمة العربية المحافظة والجماهير العربيـة              . والبعث العراقي 
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ا أكثر استقاللية، من الناحية النظرية على االقـل، فـي اتخـاذ قراراتهـا               غير المسيسة، وقد جعلها هذ    
وتعتمد فتح اآلن كقيادة وطنية على الدعم اللوجستي والدبلوماسي والسياسي من كل من مصر              . السياسية

  .واالردن، وهذا يجعل فتح ممزقة القلب بين االنظمة والمعارضة في هذين القطرين العربيين
 الى التركيب المزجي بين عناصر الداخل وعناصر الخارج وذلك للحـصول علـى              تظل فتح في حاجة   

فالذي حدث حتى اآلن هو تركيب خلطي لفتح الداخل وفتح الخارج، والـسبب             . سبيكة متماسكة للحركة  
في هذا هو قصور قديم للرؤية بسبب اصرار فتح الشتات على االستئثار بالقيادة، وممارسـة االرهـاب                 

مواطنين في األراضي المحتلة، بحيث اصبح على كل مناضل في الداخل ان يحصل على              الفكري على ال  
براءة ذمة من قيادة الشتات حتى ال يتهم بالخيانة، مع إدراكنا بأن وعي الفلسطينيين في المناطق المحتلة                 

ـ                   ة كان عميقاً الى درجة تمنع ظهور قيادة منحرفة في الداخل، وحتى ان ظهر بعض الشواذ مـن الخون
والمنحرفين فإن هذا ال يبرر كبح بروز قيادات على المستوى الوطني في الداخل، قد يظهر من بينها من                  

  .هو أقدر على التعامل مع االسرائيليين من واقع الخبرة والتجربة العملية
ن تواجه فتح كقيادة وطنية في محيطها العربي ظروفاً صعبة وشديدة االحباط، فإن األنظمة التي أرادت ا               

تتخلص من أعباء القضية الفلسطينية السياسية والعسكرية قامت بثورة إعالمية مضادة للفلسطينيين، وفي             
وظل الحـال كـذلك حتـى       . هذه الحالة فإن عزل الفلسطينيين وتشويههم يسهل اعتزال الواجب القومي         

ومع ذلـك ظلـت     . ظهرت الفضائيات العربية، فأعادت االتصال بين الرأي العام العربي والفلسطينيين         
أما عن االحـوال    . عدوى االنتفاضة تثير مخاوف األنظمة العربية وبقيت قنوات الدعم شحيحة أو مغلقة           

العامة في ديار العرب، فتكفي المقارنة بين نص إعالن الجزائر الصادر عن القمـة العربيـة الـسابعة                  
هم، وهـو الـصراع العربـي        ففي المجال األ  .  وبين الوقائع الجارية على األرض     23/3/2005عشرة  

اإلسرائيلي، فإن اسرائيل رفضت المبادرة العربية للسالم ورفضت معها خيـار العـرب االسـتراتيجي               
أما على الـصعيد العربـي      . للسالم، كما لم يأخذ الرئيس األمريكي أياً من هذه العروض بعين االعتبار           

الممارسة الديمقراطية، ورفض كل أشـكال      الداخلي فإننا لم نلمس مواصلة التطوير والتحديث، وتعزيز         
إن كل ما استطاع النظام العربي إنجازه هو نص ورقي متناقض ومتلعثم أضيف الى              . التمييز ضد المرأة  

  .أضابير جامعة الدول العربية
إن فتح اليوم وفي كل يوم، في حاجة الى ثورة في الثورة، وركوب المركب الصعب لتعوض ما فاتهـا،                   

وإن أول وأهم ما تفعله فتح      . في حاجة إليه، لتتجدد جدارتها  وتكون أهال للقيادة الوطنية         وتحقق ما هي    
وأن تمجد رجاحة العقـل، وحريـة النقـد         . هو التمسك الشرس بالديمقراطية لترتيب نفسها أفقياً ورأسياً       

ة التي تطبـق    الموضوعي، ونظافة اليد، واالرتقاء الى مستوى محاسبة الذات من خالل المعايير السلوكي           
  .بهذا ال بغيره يتحقق التغيير.. على اآلخرين

  8/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  :كاريكاتير

  
  8/7/2005اإلماراتية تحاد اإل


