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***  
  تحركات شعبية واسعة ضد جدار الفصل  

صعد المواطنـون   : أمين أبو وردة، طاهر النونو     -نابلس، غزة  10/7/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
الفلسطينيون والمنظمات األهلية التحركات المناهضة لجدار الفصل العنصري في إطار حملـة صـيف              

ي بعدم شرعية إقامة الجدار، ووقعت مواجهات بين        الحرية ولمناسبة مرور عام على قرار محكمة الها       
متظاهرين وجيش االحتالل، الذي استخدم الرصاص المطاطي ضد المحتجين، ما أدى إلى إصابة عـدد               
من األشخاص، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية عن تنظيم مؤتمر دولي غدا االثنين فـي رام اهللا لتفعيـل                  

   .قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
 عنيفة بين مئات المحتجين وجنود االحتالل اإلسرائيلي في كفر ثلـث شـرق مدينـة                مواجهاتووقعت  

قلقيلية خالل تظاهرة ضد إقامة الجدار العنصري، حيث توجه العـشرات مـنهم إلـى مكـان البوابـة                   
يرة، مـا زاد    العنصرية في الجهة الغربية، وحاولوا إزالتها، بعدما أغلقها جنود االحتالل في األيام األخ            

وقال شهود عيان إن جنود االحتالل استخدموا الغاز المسيل للدموع والرصـاص     .من معاناة المزارعين  
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، ) عامـا  70(المطاطي، وأصيب في هذه المواجهات العديد من المواطنين، بينهم المواطن عمر مراعبة           
قم الهـالل األحمـر     وكانت إصابته في القدم والظهر، وتمت معالجته في ارض الموقع من قبـل طـا              

الفلسطيني المتواجد في المكان، وأصيب في المواجهات طفل في راسه برصاصة مطاطية وآخر بحالـة               
وأفاد شهود عيـان ان     . اختناق شديد، إضافة إلى اعتقال متضامنين، منهم سهاد شريم من االغاثة الطبية           

المشاركين والمتـضامنين، ومنـع    الجيش تواجد بكثافة ملحوظة حيث كان عدد جنود االحتالل اكثر من            
  .الجنود المتظاهرين من التقدم نحو البوابة الغربية، وشرعوا باطالق الرصاص بكثافة

 في نابلس  بمناسبة مرور عام على قرار محكمة العدل           تظاهر العشرات من المعاقين الفلسطينيين    كذلك،  
وانطلقت المسيرة، التـي دعـا إليهـا        . العليا الدولية بخصوص الجدار الفاصل في األراضي الفلسطينية       

االتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين، من أمام مقره وسط المدينة باتجاه مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئين               
بالمدينة، حيث رفع المشاركون يافطات ورددوا شعارات ضد بناء الجدار وطالبوا الهيئات الدولية بوقف              

وأكد االتحاد أن عاما كامال مر على إعالن         .لى المجتمع الفلسطيني  بنائه لما يسببه من أضرارا فادحة ع      
المحكمة رأيها القانوني بهذه القضية، والذي بين أن بناء الجدار عمل غير قانوني وطالب إسرائيل بوقف                
فوري لنشاطها ببناء الجدار وتفكيك االجزاء الموجودة من الجدار وتعويض الفلسطينيين عن الدمار الذي              

 كيلومتر من 400وشدد على أن إسرائيل استمرت وبقوة ببناء الجدار على األرض وان أكثر من       . لحقهم
من األرض الفلسطينية قد ضمت او تركت خلف الجـدار وجعلـت            % 32الجدار تم إنشاؤها، في حين      

وطالب البيان المجتمع الـدولي بتحمـل       .  ألف فلسطيني معزولين جراء بناء الجدار      400000أكثر من   
جاهلهـا  ؤوليته والبدء باتخاذ إجراءات فعالة ودقيقة ضد الحكومة اإلسرائيلية النتهاكاتها الخطيرة وت           مس

وفي طولكرم، شارك مئات المـواطنين وممثلـون عـن القـوى الوطنيـة               .للقانون اإلنساني والدولي  
لة صيف الحرية في     الحاشدة التي نظمتها اللجنة الوطنية الشعبية لحم       المسيرة الجماهيرية واالسالمية في   

قرية نزلة عيسى شمال طولكرم احتجاجا على جدار الفصل العنصري وعزل عدد من منازل المواطنين               
وردد المواطنون الهتافات الداعية إلى ازالة جدار، معتبرين أنه دليل على سياسة التمييـز               .داخل الجدار 

. لفلسطيني والمنافية لألخالق والقانون   العنصري لالحتالل الصهيوني وممارساته العدوانية بحق الشعب ا       
واعتصم المشاركون أمام بوابة الجدار التي تقع غرب البلدة، فيما شهدت البلدة مواجهات عنيفـة بـين                 

  .مجموعة من الفتية وجنود االحتالل اإلسرائيلي الذين اعتقلوا بعدها  ثالثة من المواطنين الفلسطينيين
 أن السلطة تبذل جهـودا مـع الـدول العربيـة     ناصر القدوةسطيني إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الفل     

واإلسالمية الستئناف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لألمم المتحدة في إطار التمـسك      
وقـال القـدوة، فـي      .  بالفتوى القانونية حول جدار الفصل العنصري في األراضي الفلسطينية المحتلة         

 إن وزارته ستنظم االثنين المقبل اجتماعا موسعا في رام اهللا بمناسبة مرور عام على               تصريح صحافي، 
إصدار محكمة العدل الدولية العليا في الهاي الفتوى القانونية بـشأن بنـاء إسـرائيل لجـدار الفـصل                   

وأوضح أن عشرات المؤسسات الحقوقية ومنظمات األمـم        . العنصري في األراضي الفلسطينية المحتلة    
متحدة والسفراء المعتمدين لدى السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية ستـشارك             ال

في المؤتمر، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية ستبدأ العمل مع األطراف العربيـة واإلسـالمية والدوليـة                 
ان تنجح في ذلك خـالل      الستئناف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، معربا عن أمله ب          

المرحلة المقبلة، مضيفا أن سويسرا الدولة الوديعة التفاقيات جنيف الرابعة، وبناء على طلب الجمعيـة               
وأكـد   .العامة لألمم المتحدة قامت بتقديم تقرير حول كيفية إلزام إسرائيل بأحكام اتفاقية جنيف الرابعـة              

 لكي تتحمل إسرائيل التبعات القانونية الستمرارها فـي         على أهمية التمسك بالفتوى القانونية حول الجدار      
 2004يوليو العـام    /بنائه، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في التاسع من تموز             

حول اآلثار القانونية لبناء إسرائيل الجدار في األراضي الفلسطينية المحتلة قررت بأن تشييده من قبـل                
قائمة باالحتالل بما في ذلك القدس الشرقية والنظام المرتبط به، يتعارض مع القـانون              إسرائيل الدولة ال  

  .الدولي
  :إسرائيليون وأجانب بين المصابين  ناشطون،رصاص وغاز على رافضي الجدار

وذكرت مصادر فلسطينية أن عشرات الفلسطينيين وعددا من األجانب واإلسرائيليين أصـيبوا باختنـاق              
مناهضة ل جدار الفصل العنصري في قلقيلية بالـضفة          ي جنود االحتالل لمظاهرة   وجروح جراء تصد  

وأطلق جنود االحتالل عشرات القنابل المسيلة للدموع باتجاه المواطنين الذين حاولوا الوصـول            . الغربية
إلى موقع البوابة اإلسرائيلية بين بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية لالحتجاج علـى مواصـلة بنـاء                  
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وأصيب عشرات الفلسطينيين باختناق شديد، كما أصيب خمسة بجروح ورضـوض وكـسور             . لجدارا
  .جراء االعتداء عليهم بالضرب بالهراوات من قبل جنود االحتالل

    :دعو إلى اعادة النظر في التهدئةتحماس 
حركـة  يـه   إلدعت  ما  :  سائدة حمد  ،القدس المحتلة  نقالً عن مراسلتها في    10/7/2005الحياة  وأضافت  
 الى اعادة النظر في اتفاق التهدئة طالما استمرت اسرائيل في بناء الجـدار الفاصـل                 التي دعت  حماس

على االرض الفلسطينية وواصلت توسعها االستيطاني فيها واعتماد خيارات اخرى الى جانـب خيـار               
ه الـشيخ حـسن   جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي شارك في .الكفاح الشعبي والجماهيري المناهض للجدار   

يوسف والنائب قدورة فارس ومصطفى البرغوثي على هامش فعاليات شرع الجانب الفلـسطيني علـى               
المستوى الرسمي بتنفيذها في محاولة لتفعيل الفتوى القضائية التي اصدرتها محكمة العدل الدولية فـي               

يجب اعادة النظـر فـي       انه   الشيخ يوسف وقال   .من العام الماضي  ) يوليو(الهاي في التاسع من تموز      
طالمـا ان اسـلوب التحـرك الـشعبي         : وزاد. التهدئة، إذ ال تهدئة مع استمرار الجدار واالسـتيطان        

والجماهيري لم ينجح في ازالة لبنة من لبنات جدار الضم االسرائيلي، يجب ان يكون هنـاك خيـارات                  
  .اخرى أمام الفلسطينيين

ة في فتح حوار للتوافق على استراتيجية واضحة في شـأن            الى المباشر  النائب فارس وفي المقابل، دعا    
وسائل النضال الفلسطيني في ما يتعلق بالجدار واالستيطان وكل القضايا االخرى، مشيراً الى أن هنـاك                
من يدعو الى المفاوضات حتى النصر، وآخرون يدعون الى االستشهاد حتى النصر، وهذا يجب تغييره               

  .عليها جميع الفلسطينيينباعتماد صيغة توافقية يجمع 
 إن التحرك الجماهيري والكفاح الشعبي لمناهضة الجدار بالتعاون         مصطفى البرغوثي .دومن جانبه، قال    

مع قوى وحركات التضامن العالمية بدأت تثمر، مشيراً الى انطالق حملة دولية واسعة مـن العاصـمة                 
روبية للضغط على الحكومات لمقاطعة اسرائيل      البلجيكية بروكسيل لجمع ماليين التواقيع في القارة االو       

وقال إن األهداف التي وضعتها حركات التـضامن العالميـة والمقاومـة الـشعبية              . اقتصاياً وعسكرياً 
الفلسطينية تصب في العمل على فرض عقوبات على اسرائيل اذا لم تنصع الى قرار المحكمة الدوليـة                 

وتشمل هذه العقوبات وقف التعـاون      . قاطع التي انجزت منه   القاضي بوقف البناء في الجدار وتدمير الم      
العسكري واالتفاقات االقتصادية بما فيها الشراكة الدولية و الحوار االوروبي الجديد و الشرق أوسـطية                

وأوضح ان  . ومقاطعة البضائع االسرائيلية والتعاون الثقافي واالكاديمي وانهاء االستثمارات في اسرائيل         
ـ           هذا التحرك ع    باليـين دوالر    10لى الصعيد الشعبي الدولي نجح في وقف استثمارات تقدر قيمتها بـ

  .اميركي
 والوزيرة  احمد مجدالني الى ذلك، قام عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية بمن فيهم وزير الدولة              

ثلين عن وسائل    بجولة ميدانية لمقاطع في الجدار االسرائيلي في محيط مدينة القدس برفقة مم            هند خوري 
االعالم لتسليط الضوء على وتيرة العمل االسرائيلي في تنفيذ خطط بناء الجدار التي انتهـت الحكومـة                 
االسرائيلية من بناء القسم االكبر منها في شمال ووسط الضفة الغربية اضافة الى محيط مدينـة القـدس                  

قـوات االحـتالل االسـرائيلي      وحصلت اشتباكات امس بـين       .وما يسميه االسرائيليون غالف القدس    
ومتظاهرين فلسطينيين ونشطاء سالم اثناء مسيرة احتجاج على اقامة مقطـع مـن الجـدار الفاصـل                 

وبينما كان المتظاهرون يرددون هتافات ضـد        .االسرائيلي على اراضي قرية عزون في الضفة الغربية       
والجنود واشتباك بااليدي اطلق بعـده      الجدار العازل واالحتالل االسرائيلي حدث تدافع بين المتظاهرين         

واعتقل جنود اسرائيليون امرأة واحد القرويين من        .جنود االحتالل الغاز المسيل للدموع على المحتجين      
وصرخت المرأة في وجه الجنود لقيامهم بجرها بطريقة أدت الى          . المحتجين واقتادوهما الى عربة جيب    

  . بها الى داخل عربة جيب عسكريةانحسار مالبسها عن ساقيها قبل ان يدفعوا
  :جمعيات وهيئات أهلية لبنانية تدعو الى تنفيذ قرار محكمة الهاي

 أصدر تكتل الجمعيات والهيئات االهلية اللبنانية لدعم المقاومة واالنتفاضـة لمناسـبة الـذكرى               :بيروت
لعنصري قراراً يـدعو    االولى لصدور قرار المحكمة الدولية في الهاي بعدم شرعية بناء جدار الفصل ا            

مضى عام على اعالن المحكمة الدولية في الهاي حكمهـا بعـدم            : وقال البيان . االمم المتحدة الى تنفيذه   
شرعية جدار الفصل العنصري وقرارها هدمه واعادة الممتلكات والتعويض على االهالي اضـافة الـى               

هـذا   .ها من االستمرار في بناء الجدار     دعوة المجتمع الدولي الى عدم تقديم أي مساعدة السرائيل، يمكن         
القرار الواضح والمدوي لم يلق استجابة كأكثر القرارات السابقة التي اصدرتها االمم المتحدة المـساندة               
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لحقوق الشعب الفلسطيني التي بقيت من دون تنفيذ، واستمر االحتالل، واعمال التفرقة العنصرية وبنـاء               
ج ونقاط التفتيش الى طولكرم وقلقيلية وبيت لحم والقدس حيث كـشفت            الجدار، واقيمت المعابر والمخار   

وفي الـذكرى    .عن المعنى الحقيقي لهذا الجدار والرامي الى انشاء معازل وغيتوات للشعب الفلسطيني           
السنوية االولى لصدور قرار المحكمة الدولية، نؤكد أهمية هذا القرار كونه قراراً دوليـاً مهمـاً يؤيـد                  

اضافة الى كونـه اول قـرار       : وق الفلسطينية في مواجهة الغطرسة والعنصرية االسرائيلية      شرعية الحق 
 الذي يساوي بين الـصهيونية      184دولي يصدر بإدانة الكيان الصهيوني بعد الغاء القرار الدولي الشهير           

  :والعنصرية، كما ندعو االمم المتحدة والمجتمع الدولي الى
لية، بهدم الجدار وازالة مفاعيلـه، واعتبـاره ممارسـة اسـتعمارية             تطبيق قرار محكمة الهاي الدو     -

  .استيطانية
 ندعو حكومات العالم الى ان تتخذ اجراءات تجبر اسرائيل على االمتثال للقرار الـدولي وان توقـف                  -

  .مساعداتها واتفاقاتها وتعاونها مع الكيان الغاصب
تمويل البنى التحتية االسرائيلية التي تضمن بقـاء         ندعو المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي بوقف         -

  .جدار الفصل العنصري
  : مواطنين خالل مواجهات مع قوات االحتالل قرب كفر ثلث7إصابة 

 مواطنين من بلدتي كفر ثلث وعزون شرق قلقيلية         7 أن   :قلقيلية 10/7/2005األيام الفلسطينية   وذكرت  
وكانـت اللجنـة     .، امس، مع قوات االحتالل االسرائيلي     بجروح مختلفة خالل مواجهات اندلعت    أصيبوا  

الوطنية لمقاومة الجدار واالستيطان في محافظة قلقيلية قد نظمت، امس، مسيرة حاشدة انطلقت من موقع               
الكسارات غرب كفر ثلث باتجاه احدى البوابات الحديدية المقامة فوق اراضي البلـدة إحيـاء للـذكرى                 

مة الهاي الداعي إلزالة الجدار وعدم شرعيته فـوق االراضـي الفلـسطينية             السنوية االولى لقرار محك   
وشارك في المسيرة المئات من اهالي كفر ثلث         .واحتجاجاً على اغالق البوابات الحديدية منذ عدة اشهر       

واستخدمت قوات االحتالل األعيـرة      .وعزون وعدد من المتضامنين االجانب ونشطاء سالم اسرائيليون       
لمطاطية والقنابل المسيلة للدموع باتجاه المواطنين لدى محـاولتهم الوصـول الـى البوابـة               النارية وا 

 مواطنين بجروح مختلفة، فيما اعتقل جنود االحـتالل المواطنـة سـهاد    7الحديدية، ما ادى الى اصابة    
ثلث انهم  وقال مواطنون من بلدة كفر       .شريم من مدينة قلقيلية لعدة ساعات بعد االعتداء عليها بالضرب         

يعتزمون مواصلة اعمال االحتجاج على اقامة الجدار واغالق البوابات الحديدية، خاصة انهم لم يتمكنوا              
من الوصول الى اراضيهم الزراعية الواقعة غرب البلدة بعد ان اغلقتها سلطات االحتالل وبشكل تام منذ                

  .عدة اشهر
   :سرائيلمنظمات المجتمع الفلسطيني تدعو العالم الى مقاطعة ا

منظمات المجتمـع الفلـسطيني     به   طالبت    ما :القدس المحتلة  10/7/2005الدستور األردنية   وجاء في   
العالم بفرض مقاطعة واسعة على اسرائيل وتطبيق سحب االستثمارات منها في خطوات كتلـك التـي                

ات الفلـسطينية   ودعت مئات المنظم   . طبقت ضد جنوب افريقياخالل حقبة التمييز العنصري االبارثهايد       
في بيان مثيالتها من المنظمات العالمية الى ممارسة الضغوط على حكوماتها من اجل فرض العقوبـات                
والمقاطعة على اسرائيل، وتأتي دعوة المنظمات حسب البيان انطالقا من انتهاكات اسرائيل المـستمرة              

ي ادانـت سياسـتها االسـتعمارية       للقانون الدولي وعلى ضوء تجاهل اسرائيل قرارات االمم المتحدة الت         
وقالت المنظمات انه بعد مرور عام على صدور القرار التاريخي لمحكمة العدل الدوليـة،               .والعنصرية

والذي اعتبر ان قيام اسرائيل ببناء الجدار على االرض الفلسطينية المحتلة عمل غيـر قـانوني، فـإن                  
ة قرار المحكمة المذكور، كما ان اسرائيل مستمرة        اسرائيل مستمرة في بناء جدارها الكولونيالي متجاهل      

 عاما ببناء المستعمرات وتوسيعها كما انها قامت بضم القدس الـشرقية ومرتفعـات الجـوالن                38منذ  
السورية من طرف واحد، وضمت عمليا بسياسة االمر الواقع اجزاء واسعة من اراضي الضفة الغربية               

طينية اسرائيل بالتخطيط من وراء خطة االنسحاب من غزة الى          واتهمت المنظمات الفلس   .بواسطة الجدار 
 عامـا علـى     57بناء مزيد من المستعمرات وتوسيع القائم منها في الضفة الغربية واضافت بعد مرور              

انشاء دولة اسرائيل والتي اقيمت بمعظمها على اراض فلسطينية تم تطهيرها عرقيـا مـن اصـحابها                 
طينيين هم الجئون، واغلبهم بدون جنسية، اضافة الى ذلك فإن نظام التمييز            الفلسطينيين فإن غالبية الفلس   

 .العنصري االسرائيلي ضد المواطنين العرب الفلسطينيين حاملي الجنسية االسرائيلية ال يزال مستـشريا            
وصوغت المنظمات دعوتها الى مقاطة اسرائيل بعدم اذعانها للقانون االنساني واحترام الحقوق االساسية             
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لالنسان وانهاء احتاللها واضطهادها للشعب الفلسطيني، اضافة الى رفض اسرائيل التجاوب مـع كافـة         
  .أشكال الوساطة الدولية وصنع السالم

  
  عباس ينهي زيارته لبيروت بلقاءات فلسطينية

 وفد من فصائل منظمة التحرير في لبنان الـرئيس  ةاريزعن  : بيروتمن   10/7/2005 الحيـاة    نشرت
أطلعنا أبو مازن على نتـائج مباحثاتـه مـع المـسؤولين          : وقال علي فيصل  . يني في مقر اقامته   الفلسط

اللبنانيين وعلى الجو األخوي الذي ساد اللقاءات لجهة تحقيق التفاعل والتنسيق على مختلف األصعدة بما               
لحقـوق  فيها الوضع االجتماعي للفلسطينيين في لبنان من خالل تحقيق انفراج متواصـل فـي ملـف ا                

االنسانية، كما اطلعنا على اجواء الحوار الفلسطيني المتواصل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية              
وأشار فيصل الى ان زيارة عباس تشكل خطوة مهمة علـى صـعيد تطـوير                .في اطار اعالن القاهرة   

ت واالنحياز األميركـي     اللبنانية في مواجهة المخاطر المشتركة جراء الضغوطا       –العالقات الفلسطينية   
وشدد الوفد على ان رفـع المعانـاة الطويلـة التـي يعيـشها               .السافر والعدوانية التوسعية االسرائيلية   

الفلسطينيون في لبنان تتطلب فتح حوار رسمي بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير وسائر ممثلي الشعب             
انية واالجتماعية واعادة االعتبار للمكانة التمثيليـة       الفلسطيني وصوالً الى منح الفلسطينيين الحقوق االنس      

لمنظمة التحرير الفلسطينية وفتح مكتبها في بيروت، داعياً المجلس النيابي الجديد الى المبادرة في رفـع                
وكان عباس اتصل أمس بالرئيس سليم الحص، وجرى خـالل االتـصال             .الغبن عن الشعب الفلسطيني   
  .ن وتطورات األوضاع في المنطقةعرض لنتائج زيارته الى لبنا

فـي تطـور    إلى أنـه    : بيروت -ثائر عباس   عن مراسلها   نقالُ   10/7/2005شرق األوسط   ال وأشارت
وجـاءت االسـتقالة بعـد      . مفاجئ، اعلن منير المقدح استقالته، واحتفاظه بموقعه كقائد للجيش الشعبي         

طلبت الحكومـة اللبنانيـة ذلـك، وهـي     ساعات من تعهد الرئيس الفلسطيني بنزع سالح المخيمات اذا  
التصريحات التي اثارت بلبلة في هذه المخيمات التي تنقسم قياداتها حيال نزع سـالحها منـذ صـدور                  

واعتبر المقدح في اتصال هاتفى مع الشرق األوسط من مقره فـي مخـيم عـين     .1559القرار الدولي  
 ان يكون رقماً صعباً في اشارة الـى تكـرار           الحلوة امس، انه يستطيع عبر موقعه كقائد للجيش الشعبي        

تجربة انشقاقه عن فتح مرة جديدة، وقال سأبقى قائداً للجيش الشعبي الذي لـه العديـد مـن االجنحـة                    
وأوضح انه ابلغ عبـاس اسـتقالته فـي          .العسكرية في فلسطين ولبنان وأبرزها كتائب شهداء االقصى       

 تم بينهما بعد تعذر زيارة المقدح له في مقر اقامتـه             اتصاالً 50اتصال هاتفي اجراه معه من اصل نحو        
وقال المقدح ان السلطات اللبنانية رفضت تأمين مواكبة أمنية له مع انهـا أمنـت وصـول                 . في بيروت 

العميد سلطان ابو العينين المطلوب للقضاء اللبناني، مشيراً الى انه استقال النه ال يريد ان يكون شـاهد                  
وشكا المقدح من ان قادة الساحة الفلسطينية لم يضعوا ابومازن في الصورة            . مقبلةزور في التطورات ال   

الحقيقية حول حجم القوى داخل المخيمات اللبنانية، في اشارة غير مباشرة الى عناصر الميليشيا الـذين                
يأتمرون به في المخيم، وقال ان بعض من هم حول أبومازن وضعوا شرطاً للقائه بممثلـي الفـصائل                  

 اسـابيع،   6لفلسطينية يقضي باستثناء ثالثة فصائل مؤيدة لسورية، رغم ان عباس زكي التقـاهم قبـل                ا
ورأى المقـدح   . مشيراً الى ان هذه القيادة لم تبصر النور نتيجة استمرار المماطلة من بعض الفتحاويين             

ن هذا الموضوع    ا عباسان طرح موضوع تسليم سالح المخيمات ليس في وقته، وقال تعليقاً على كالم              
بحاجة الى موقف موحد داخل المخيمات، بينما قياداتها منقسمة حوله، وأكد انه مـع الحـوار الهـادئ                  

 .والبناء، لكن هذا الموضوع ال يمكن ان يطرح في هذه الظروف
ل عباس إن لجان    و  ق  :عمان – نادية سعد الدين  عن مراسلتها    نقالً 10/7/2005 الغد االردنية    وأضافت
وأضـاف   .عة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ستكون بديالً عن حكومة الوحـدة الوطنيـة              المتاب

عباس في تصريحات للصحافيين أمس في عمان قادماً من بيروت إن لم تشكل حكومة وحدة وطنية فإن                 
تبحث في  وأشار إلى أن لجان المتابعة تمثل الجميع وس        .هذه اللجان ستكون بديلها وسيناط بها ذات المهام       

وبالتهدئـة  ) كافة القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية خاصة فيما يتعلق باالنسحاب اإلسـرائيلي           
   .وغيرها
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  الفلسطينيون يستعدون لإلنسحاب
السلطة الفلسطينية حشدت مئات من أفراد الشرطة فـي غـزة           أن   10/7/2005-9 48 عرب ذكر موقع 

وقـال وزيـر     .لى المستوطنات اليهودية عندما تنسحب اسرائيل     السبت، تمهيدا لتولى مهمة السيطرة ع     
الداخلية مخاطبا أفراد الشرطة الذين يتدربون في معسكرين استعدادا لواجباتهم االمنية القادمة انه يجـب               

 5000وهؤالء االفراد اعضاء في قـوة قوامهـا          .عليهم االستعداد وانهم المدافعون عن القانون والنظام      
 مستوطنة يهودية في غزة تزمـع       21رئيس الفلسطيني في الشهر الماضي للسيطرة على        جندي شكلها ال  

 يوما الفراد القوة الجديدة الذين تم اختيـارهم مـن           45والتدريب المكثف الذي يستمر      .اسرائيل إخالئها 
وقالت  .وبدأ التدريب في اواخر الشهر الماضي     . وحدات اخرى صمم خصيصا العدادهم لفرض النظام      

طة انها ستسمح باحتفاالت سلمية ومنظمة داخل المستوطنات لكنها تعهدت بمنع الفوضى من جانـب        السل
ويمكن ان يساعد وقف اطالق      .جماعات ناشطين قوية تنظر الى االنسحاب االسرائيلي على انه انتصار         

ن ان االمر   لكن محللين سياسيين يعتقدو    .النار مع اسرائيل في المحافظة على الهدوء من اجل االنسحاب         
قالت مصادر امنية اسرائيلية    من ناحية أخرى     .سيحتاج الى اكثر من مجرد تدريب سريع العداد القوات        

ان نصر يوسف التزم امام شاؤل موفاز خالل اجتماع عقد في تل ابيب االسبوع الماضي بادخال قـوات   
السرائيلية في قطاع غزة لمنـع  فلسطينية مسلحة الى المنطقة الواقعة بين مدينة خانيونس والمستوطنات ا   

وقالت صحيفة هآرتس اليـوم ان      . مسلحين فلسطينيين من اطالق النار في اثناء تنفيذ اخالء المستوطنات         
اسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا خالل االسبوع الماضي الى تفاهمات لتنفيـذ خطـوات عـسكرية               

الت ان وزير الداخلية الفلسطيني التزم ايضا       وق .جوهرية خالل تنفيذ اخالء المستوطنات في قطاع غزة       
واشـارت الـى ان      !!بمنع حدوث اعمال نهب جماعية في مستوطنات غوش قطيف التي سيتم اخالؤها           

لقاءات على مستوى عسكري رفيع تجري في هذه الفترة بين عسكريين اسرائيليين ومـسؤولين امنيـين             
ي ان اسرائيل تريد بداية فحص كيف سـتتم ادارة          وقالت مصادر في جهاز االمن االسرائيل      .فلسطينيين

اخالء المستوطنات وفيما اذا كانت السلطة الفلسطينية معنية وقادرة على ضمان عدم تنفيذ االخالء تحت               
  .اطالق النار

وزير الداخلية عبر امس    أن   : غزة –يحيى المدهون   عن مراسلها    10/7/2005 الحياة الجديدة    ونشرت
 .اإلسرائيلي في مجال التنسيق مع الجانب الفلسطيني بشأن االنـسحاب المزمـع           عن رضاه من التعاون     

وأكد على جاهزية قوات األمن الوطني لتسلم مهامها بعد االنـسحاب اإلسـرائيلي داعيـا المـواطنين                 
والفعاليات الفلسطينية الى تسهيل مهمة رجال األمن في السيطرة على الوضع وفرض النظام واألمن بعد               

وأكد يوسف أننا على أبواب مرحلة جديدة خاصة مع اقتراب االنسحاب اإلسرائيلي واصـفا               .االنسحاب
ذلك بأنه تحرير لجزء غال من الوطن وخروج االحتالل منه مشيرا إلى أن شعبنا أمام اسـتحقاق هـذه                   
المرحلة الجديدة وبحاجة ماسة إلى الجهود المخلصة للمؤسسة األمنية لحماية الـوطن وضـمان سـيادة                

واعتبر أن المرحلة القادمة ليست سهلة وأمام المؤسسة األمنية مسؤوليات كبيرة تحتاج             .النظام والقانون 
وأوضح أن المؤسسة األمنية     .إلى بذل المزيد من الجهد والتطوير وعودة االنضباط والتماسك من جديد          

الترهل خالل الـسنوات    التي وصفها بالمهمة والحرة والمناضلة التي قدمت التضحيات سادها التسيب و          
سنعمل بكل جهد ونظام من اجل مؤسسة أكثر مهنيـة بعيـدة عـن العمـل                 :وأضاف. األربع الماضية 

السياسي ومؤسسة منتمية لكل شعبنا وليس لمؤسسة فصائلية ولتقوم بتوفير النظـام والقـانون للـشعب                
  .الفلسطيني
 –جرايسي وحامد جاد القـدس المحتلـة   برهوم  عن مراسليها   نقالً   10/7/2005 الغد االردنية    وأضافت

 اليوم اجتماعـا للبحـث فـي        ونيعقد س ضباط فلسطينون واسرائيليون في االرتباط العسكري     أن  : غزة
  ا ف ب .التفاصيل الميدانية المتعلقة بتنفيذ خطة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة

وزارة أن  :ـ غـزة والوكـاالت  ماهر إبـراهيم    مراسلها إلى ما أشارإليه 10/7/2005 البيان ونوهت
في بيان لها من المتوقع أن يتم في هذا االجتماع االتفاق على تحديـد نقـاط                أعلنت  الداخلية الفلسطينية   

االنتشار والتماس أثناء عملية اإلخالء ، وتحميلها على الخرائط العسكرية المعدة لهذا الغرض بما يضمن               
  . مهمات المطلوبةمصالح الطرفين ويؤمن القدرة على إنجاز ال

ـ  ما   : رام اهللا  -تغريد سعادة   عن مراسلتها   نقالً   10/7/2005 االتحاد االماراتية    وبينت مـسؤول  ه  اعلن
 اغسطس، واوضح ان    17عسكري اسرائيلي كبير ان االنسحاب الفعلي من قطاع غزة سيبدأ اعتبارا من             
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واشار الى ان هذا التدبير     · الطوعية  ساعة للقبول بالمغادرة   48المستوطنين سيمنحون مهلة اخيرة مدتها      
وقال ان الف جندي وشرطي سيـشاركون فـي         · يتالءم مع قانون التعويضات التي ستدفع للمستوطنين      

  · .اخالء منازل المستوطنين خالل المرحلة االولى من تطبيق خطة االنسحاب من قطاع غزة
 كشف عن اتفـاق    الفلسطينيقتصاد  وزير اال  أن   :10/7/2005األيام الفلسطينية    في كتب جعفر صدقة  و

 اسرائيلي على وجود االتحاد االوروبي كطرف ثالث في الـمعابر، توصل اليـه الجانبـان               -فلسطيني  
طلبنا مـن    وقال سنقرط لاليام   .خالل زيارة مسؤول التجارة في االتحاد الى الـمنطقة الشهر الـماضي         

لثاً في قضايا تسهيل التجـارة البينيـة االراضـي          ماندلسون رسمياً ان يكون االتحاد االوروبي طرفاً ثا       
الفلسطينية واسرائيل، واالقليمية، ونقل هذا الطلب الى وزير التجارة والصناعة االسرائيلي، الذي قبـل              

واوضح ان وجود طرف ثالث في الـمعابر والـمطار والـميناء، سيكون حكماً فـصالً فـي                .العرض
معايير وسياسات واضحة للطرفين، تضمن فعاليـة االجـراءات،         الخالفات، وسيرتبط به تحديد آليات و     

واضاف إن لجانـاً فنيـة       .وبالتالي تسهيل التجارة، لذا فان وجود هذا الطرف الثالث مرحب به من قبلنا            
فلسطينية اسرائيلية ستلتقي في بروكسل، في االسبوع القادم على االرجح، مهمتها عرض اوراق بمواقف              

ن تسهيل التجارة، واالتفاق على صيغة تكون في مصلحة التبـادل التجـاري بـين               االطراف الثالثة بشأ  
ـ وفي حال حقق اجتماع اللجان الفنية نجاحاً، قـال           .الطرفين، وبين االراضي الفلسطينية والخارج     إن ف

اجتماعاً ثانياً على مستوى وزاري، بمشاركته عن الجانـب الفلـسطيني، واولــمرت عـن الجانـب                 
اندلسون عن الجانب االوروبي، سيعقد في بروكسل قبل نهاية العام الجاري لالتفاق على             االسرائيلي، وم 

وقال إن الجانـب     .السياسة التجارية، والعودة بها الى الـمرجعيات السياسية لالطر ف الثالثة القرارها          
رة الفلسطيني سيعرض في هذين االجتماعين تعديل بروتوكول باريس االقتصادي، الـذي يحكـم التجـا            

  .الفلسطينية مع اسرائيل والخارج
أن االنسحاب   د وزير النقل الفلسطيني   يأكت :وكاالت نابلس، من 10/7/2005الخليج اإلماراتية    ذكرتو

اإلسرائيلي لن يكون انسحابا حقيقيا ما لم يتوج بسيطرة فلسطينية على المعابر الحدودية والبـدء بإقامـة             
ته مستعدة للبدء بالعمل فورا إلعادة إعمار وتشغيل مطار ياسر          وقال خرما إن وزار   . ميناء غزة البحري  

  .عرفات الدولي والبدء في إقامة الميناء البحري
  

  التشريعي الفلسطيني يسائل اللواء يوسف حول االنفالت األمني 
قالت مصادر برلمانية فلسطينية، امس السبت، ان وزير الداخلية سيدعى اليوم الـى لجنـة               : الفت حداد 

ن والداخلية في المجلس التشريعي لتقديم تقرير حول ما قامت به وزارة الداخلية إزاء حالة االنفالت                األم
واوضحت المصادر ان هذه الجلسة تأتي لتكمل جلسة النقاش التـي عقـدها المجلـس الـشهر                  .األمني

هيم ابو النجا   وقال إبرا . الماضي، حيث رد اللواء يوسف على استفسارات النواب بشأن االنفالت األمني          
انه بعد استكمال النقاش مع وزير الداخلية سترفع اللجنة تقريرها الى المجلس التشريعي للنظر فيما قاله                

واشار الى ان المجلس ال يرى اية خطوات فعلية علي األرض للحد من حالة االنفالت األمنـي                  .الوزير
  .التي باتت تتفاقم يوما بعد يوم

  10/7/2005 48عرب
  

  غزة    إلعادة بناء   الثماني  تخصص مساعدات السلطة 
منحها ثالثـة مليـارات        رحبت السلطة الفلسطينية امس بقرار قمة مجموعة الثماني         : وكاالت  -  رام اهللا 

ومهم لتحقيق     ووصف مسؤولون فلسطينيون بارزون القرار بأنه حيوي       .  دوالر لدعم االقتصاد الفلسطيني   
  وقال عريقات للصحفيين إنه   . أصيب بالخلل منذ اندالع االنتفاضة       الذي    الفلسطيني االقتصاد   التوازن في 

مع تكثيف الجهود السياسية لحمل الحكومة االسـرائيلية علـى             يترافق دعم االقتصاد الفلسطيني      يأمل أن  
االقتـصاد     م سـيعطي  إن هذا الـدع    :  سالم فياض على القرار قائال        كما علق  .  االلتزام بمعاهدة السالم  

قررتها مجموعة     وذكرت مصادر فلسطينية رسمية أن المساعدات التي        . دفعة قوية إلى االمام      الفلسطيني
وقالت   . غزة   االنسحاب منها من     يعتزم الجيش االسرائيلي     إعادة بناء المناطق التي       في الثمانية ستستخدم 

االنـشاءات     غزة باالضافة إلى قطاعي      اء بنية تحتية جديدة بقطاع    إنش   المصادر أن االموال ستستخدم في    
   . ل االنتفاضةخال   والزراعة اللذين دمرهما الجيش االسرائيلي
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  10/7/2005األيام البحرينية 
  

  عمالء يطاردون الشرطة فى قلقيلية 
ناصر الـشرطة   قالت مصادر فلسطينية ان مجموعة من عمالء االحتالل اعتدت على سبعة من ع             :غزة

الفلسطينية في قرية الفندق كانوا آتين من بلدة كفر قدوم ومتوجهين إلى مدينة أريحا لاللتحـاق بـدورة                  
تدريبية لهم هناك، مستخدمين العيارات النارية باتجاههم بيد أن اي إصابات لم تقع في صفوف عناصر                

وأبلـغ عناصـر الـشرطة       .لـسطيني الشرطة الذين لم يكونوا مسلحين، طبقا لما أفاد به مصدر أمني ف           
مسؤوليهم في مدينة قلقيلية، فيما هب مواطنون من الفندق لنجدتهم ورشقوا العمالء بالحجارة، في الوقت               

  .الذي صعد فيه العمالء من إطالق النار
  10/7/2005البيان 

  
   منظمة التحرير حول مركز البراق للبحوث والثقافة برام اهللا فيندوة 

أكد عدد من السياسيين والمحللين والمثقفين على ضرورة : ار رمضان ـ وكاالت االنباء  رام اهللا ـ نز 
إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ووقف محاوالت إحالل السلطة الفلسطينية مكانها، مشددين فـي              

. ارالوقت ذاته على أهمية انضمام حركة حماس للمنظمة والمشاركة في الحياة السياسية وصـناع القـر               
جاء ذلك خالل ندوة عقدها مركز البراق للبحوث والثقافة برام اهللا تحت عنوان منظمة التحريـر مـن                  

وفي كلمته أوضح أديب زيادة إن الفترة األخيرة وخاصة بعـد           . فتح وحماس األزمة والتحديات   .. جديد
التحرير الفلسطينية  وفاة الرئيس عرفات شهدت إحالال واضحا للسلطة الفلسطينية بمكوناتها محل منظمة            

بمكوناتها، موضحا أنه تم االستيالء على ملفات حساسة كانت في يد منظمة التحرير كالملف المـالي أو                 
الدبلوماسي أو اإلعالمي أو حتى التفاوضي األمر الذي أثار حفيظة البعض حتى وصل الموضوع إلـى                

ت في الميدان تدفع نحو إعادة بعث       وأكد على أن متغيرات ظهر    . حد التراشق بالتصريحات عبر اإلعالم    
وصياغة المنظمة من جديد كي تكون صالحة للبقاء كمظلة للشعب الفلسطيني ال سيما في ظل التحديات                

أما الدكتور سمير عوض أستاذ العلوم السياسية في        . التي تواجه حركتي حماس وفتح على وجه التحديد       
ندثر وتثابر وتقاوم الظروف من أجل البقاء خصوصاً        جامعة بير زيت فنوه إلى أن المؤسسات تبقى وال ت         

  . في مجالي النفوذ والميزانية، مشيرا إلى أن ذلك حصل مع منظمة التحرير
   10/7/2005الشرق القطرية 

  
    شهور6 بعد  يبدأدعم الدول الصناعية:  يقولولفنسونو ،ع للتنفيذيراالسلطة تقدم رزمة مش

 في ختام لقائه مع دحالن في فندق غراند بارك في رام            ،لجنة الرباعية أعلن ولفنسون مبعوث ال   : رام اهللا 
اهللا أن مبلغ الثالثة مليارات دوالر الذي قررت الدول الصناعية الثماني الكبرى تقديمه للسلطة الفلسطينية               

نحـن نتحـدث عـن      : وقال ولفنسون للصحافيين عقب االجتماع     .سيبدأ في الوصول مطلع العام القادم     
، واألموال ستصل في غـضون سـتة        2008 إلى سنة    2006دعم مدته ثالث سنوات، من سنة       برنامج  

إذا سار كل شيء على ما يـرام        : وأضاف يقول    .أشهر، علـماً أن لدينا برنامجاً قيد التنفيذ لهذه السنة        
فإن االنسحاب من غزة سينتهي مع نهاية أيلول، ومنذ اليوم حتى نهاية أيلـول سـأعمل مـع الـسلطة                    

فلسطينية على تطوير خطة يمكن تقديمها للدول الصناعية الثماني الكبـرى وأعـضاء آخـرين فـي                 ال
نحن نبحث بحـرص    : وقال ولفنسون  . فصاعداً 2006الـمجتمع الدولي الذين سيمولون الفترة من العام        

حـال،  كبير عن تقديم أدلة ملـموسة للفلسطينيين في اليوم التالي لالنسحاب، عن مشاريع ستطبق في ال              
أنا أعلـم أن هناك مشكالت ونقاط خلل       : وأضاف يقول  .نتحدث عن دعم يبدأ في اليوم التالي لالنسحاب       

وأشار ولفنـسون    .لكن علينا العمل لوضعها جانباً والوصول إلى حلول عقالنية كي نعيش جميعاً بسالم            
لتي ستبدأ فـي اليـوم      إلى أنه يبحث مع الفلسطينيين في نوعين من الخطط، األولى قصيرة الـمدى وا            

وقال إنه طولب بالعودة إلى وزراء الدول الثماني فـي           .التالي لالنسحاب، والثانية لـمدة ثالث سنوات     
وقال ولفنـسون    .نهاية أيلول ليقدم لهم خطة السلطة الفلسطينية التي ستعكس مصلحة جميع الفلسطينيين           

هذه الدول أشاروا إلى عظيم اهتمـامهم للقيـام         إنه أطلع دحالن على نتائج قمة الدول الثماني وأن قادة           
بخطوات دعم بخصوص االنسحاب اإلسرائيلي وذلك في سياق خطة خارطة الطريق وحـل الـدولتين               
الـمتواصلتين، مع األمن واالعتراف باسرائيل، أما بالنسبة للدولة الفلسطينية فمع األمـل االقتـصادي              
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وأشار الى أن قادة الـدول الثمـاني فـي           .لجيل الشاب واالعتراف وفرص العيش حياة كاملة وحقيقية ل      
اجتماعهم قد أشاروا إلى أنهم سيدعمون خطة عالية الـمستوى وأنهم أعربوا عن أملهم في أن تـساهم                 

  . الدول العربية في دعم من هذا النوع
 62وذكر مسؤول فلسطيني رفيع لـ األيام بأن السلطة قدمت للدول الصناعية الكبرى عبـر ولفنـسون                 

مشروعاً لتمويلها، موضحاً أن هذه الـمشاريع تشمل مشروعات لخلق فرص عمـل وأخـرى للرفـاه                
من جانبه، شكر دحالن ولفنسون على نقله معاناة الفلسطينيين وحاجاتهم          . االجتماعي والـمعابر وغيرها  

يرى نتائج علـى    إلى اجتماع الدول الصناعية الثماني الكبرى مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يريد أن              
األرض في اليوم التالي لالنسحاب مشاريع حقيقة حتى يشعر أن هناك جدوى من االنسحاب وليس تعميقاً              

 .وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني زود ولفنسون بكشف الحتياجاتـه ومـشاريعه   .للشكل القديم لالحتالل 
فكار لكن لـم يتم التوصل إلى      هناك مجموعة من األ   : وبشأن الربط بين قطاع غزة والضفة قال دحالن       

استخالص نهائي بشأن أي منها، ونحن نعمل في موضوع الربط بين غزة والضفة في اتجـاهين، األول                 
: وأضـاف . منذ اليوم لالنسحاب وحتى ستة أشهر إلى سنة إلى أن يتم االتفاق على فكرة نموذجية للربط               

سرائيلي، هناك فكرة الطريق الغائر وفكرة سكة       هذه األفكار تدرس بعناية مع وولفنسون ومع الجانب اإل        
الحديد وغيرها، وما نريده هو ضمان حرية حركة الـمرور، وقد نحتاج إلى سنة وإلى أن يـتم ذلـك                   

  .سنتفق على ترتيبات مؤقتة لنقل األفراد والبضائع
  10/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  ئيلية في قطاع غزة نجاة قيادي في الجهاد االسالمي من محاولة اغتيال اسرا

اعلنت سرايا القدس عن فشل محاولة اسرائيلية الغتيال احد القيادات البـارزة فـي سـرايا                : الفت حداد 
وقالت السرايا قي بيان لها اليوم االحد ان احد قياديها البارزين في مدينة غزة نجا                .القدس في مدينة غزة   

 منزله بعد أدائه لمهامه الجهادية، حيث قـام عمـالء           من محاولة إغتيال فاشلة استهدفته أثناء عودته إلى       
االحتالل بزرع عبوة ناسفة صغيرة الحجم وشديدة االنفجار على باب منزل المجاهد مباشرة في منطقـة                

واوضح البيان ان العبوة الناسفة انفجرت قبيل نزوله من سيارته حيث كان يبتعد عـدة                .الشيخ رضوان 
وقال البيان إنه وبعد عمليات الكـشف        .سمع دويه في أرجاء مدينة غزة     أمتار عن مكان االنفجار الذي      

والتحري التي قام بها جهاز األمن التابع لسرايا القدس تبين أن العبوة شغلت عن بعد بحيث لم يعثر على                   
بطارية أو أسالك للتفجير في المكان، وكانت من النوع المضاد لألفراد ولم تحدث دمار في الممتلكـات                 

وحذرت السرايا في بيانها اسرائيل من مغبة االستمرار فـي          .  كانت معدة لقتل كل من يقترب منها       وإنما
سياسته العدوانية بحق أبناء شعبنا المجاهد وعلى رأسه عناصر الجهاد وان الرد علـى هـذه الجريمـة                  

 التهدئة فـي    النكراء سيكون سريعا وحاسما، وعلى العدو أن يتحمل مسئولية أعماله الجبانة والتي تضع            
  .مهب الريح

  10/7/2005 48عرب
  

   عباسفتح تستنكر التطاول على
 حركة فتح الهجمة التي تشنها عليها منذ اسـابيع          ةدانإ: غزةمن   10/7/2005 األيام الفلسطينية    نشرت

وقالت حركةُ فتح في بيان اصدرته امـس، إنهـا           .حركة حماس وبصفة خاصة الدكتور محمود الزهار      
سابيِع واأليام الماضية، أن حركةَ حماس بشكٍل عام والدكتور الزهار بشكٍل خـاص ال              الحظت خالل األ  

يتركون مناسبةً أمام أجهزِة اإلعالم إال ويقومون بمهاجمِة حركة فتح فيها علناً وبشكٍل مباشر، ويكيلـون                
 لم يقتصر على حركة     الالفتُ للنظِر أن التطاولَ   : بيانالواضاف   .لها االتهامات، ويتهمون قادتَها بالفساد    

فتح وقادِتها، بل وامتد ليناَل من الرئيس عباس، ووصفه بالضعيف، والقول جهاراً بأن حركةَ حماس لـم      
وأكدت فتح أن عباس هو      .، وكذلك تكرار تأكيِد حركِة حماس على أن حركةَ فتح تلعب بالنارِ           هتَعد تثقُ ب  

 هو أمر مرفوض من حركـِة فـتح ومـن الـشعِب             الرئيس المنتخب والشرعي، وأن وصفه بالضعفِ     
إذا كان الدكتور الزهار يعتقد خطًأ أن الرئيس يبدو ضعيفاً وال يوثقُ به فإننـا               :وقالت   .الفلسطيني بكامله 

نؤكد أن الرئيس فعالً ضعيفٌ أمام المصلحة العليا ألبناء الشعب الفلسطيني، وهو قـوي فـي مواجهـِة                  
 محلياً ودولياً، فهو يرفض االقتتال الفلسطيني مهما كانت األسباب، ويتصرفُ           الضغوط التي تُمارس عليه   

وتابعـت   .كرئيٍس لجميع أبناء الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وللفلسطينيين في كافِة بقاع األرض            
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:   كل أبناِء شعبهِ             لال يمكن مصالح أن يصون الى  واشارت .عباس أن يتصرفَ كقائٍد لفصيٍل ، ألن واجبه 
أن الهجوم المستمر على فتح ووصفها بالفساد في الداخل والخارج، فيه تنكر لتاريِخ ونـضاِل الـشعِب                 

وقالت إنها ال تتجاهل إطالقاً وجود أخطاٍء فـي الممارسـة ، ألن الـذين يعملـون                  .الفلسطيني بأسِره 
 تُخطئ للحِد الذي تُفرط فيه فـي        يخطئون، ولكن هذه األخطاء دائماً يمكن إصالحها، مشيرة الى انها لم          

الثوابت الفلسطينية، والرئيس الراحل عرفات استشهد ولم ينحنِ ولم يفرط في شبٍر واحـٍد مـن األرِض                 
واوضحت ان اعترافها بوجود أخطاء دليُل صحة، وليس دليَل فـساٍد، باعتبـار ان الـذين                 .الفلسطينية

ا أوالً بوجوِد أخطاء، والذين يعترفون بأخطـائهم هـم          ينتهجون طريق اإلصالح، ال بد لهم وان يعترفو       
أن االنسحاب   واكدت. األقوياء وليس الضعفاء، والضعيفُ الحقيقي هو الذي يعتبر انه فوق النقد والخطأ           

اإلسرائيلي أياً كانت دوافعه من جانب شارون إنجاز للشعِب الفلسطيني كِله، وال يستطيع أي فـصيٍل أن                 
ضةَ لنفسِه ، ألنها كانت نتاج تضحياِت الشعِب الفلسطيني وصموِد شيوخِه ورجالِه ونـسائِه              يختزَل االنتفا 

  . وأطفاله
 حركة فتح قادة حركة حماس اإلاقتداء بالـشيخ         ةاشدمن: غزةمن   10/7/2005وأضافت الحياة الجديدة    

وعيد في التعـاطي مـع      الشهيد أحمد ياسين فى حفاظه على الوحدة الوطنية وابتعاده عن لغة التهديد وال            
 . فصائل العمل الوطني وعلى رأسها حركة فتح

  
  غََضٌب في فتح على نتائج اجتماعات اللجنة الـمركزية

قد تكون اللجنة الـمركزية لحركة فتح قد نجحت فـي أول اجتمـاع لهـا بكامـل                  :كتب محمد إبراهيم  
جهـاتهم بـشأن قـضايا وطنيـة        أعضائها منذ سنين طويلة في حل الخالفات بين أعضائها، وتوحيد تو          

وتنظيمية عامة، لكنها لـم تتخذ من القرارات ما يفتح أفقاً جديداً للحركة الغارقة في مشكالت متراكمـة                 
منذ عقود، ولـم تنجح في طمأنة كوادرها وقواعدها بأن حركتهم التي ال تخفى مشكالتها ومعـضالتها                

نحو االستجابة للتحديات الكبيرة القادمـة بخطـا        على أحد قد وضعت على الطريق القويم، وأنها متجهة          
فقد عومت اللجنة القضايا األكثر أهمية مثل موعد عقد الـمؤتمر العام، وتحديد آليـات اختيـار                 .واثقة

وإن كان أعضاء اللجنة خرجوا من هـذه االجتماعـات           .مرشحي الحركة للتشريعي مكتفية بصيغ عامة     
اتهم وتوزيع الصالحيات فيما بينهم، فإن آراء باقي الـمستويات         راضين بما حققوه، خاصة في حل خالف      

في الحركة كانت مختلفة تماماً، وتراوحت من وصفها بأنها مخيبة لآلمـال إلـى حـد اتهـام اللجنـة                    
الـمركزية بالعمل فقط لـما يخدم الصالح الشخصي ألعضائها، وضرب مصلحة الحركـة ومـستقبلها              

   .الـمفارق الـمهمة القادمة بعرض الحائطوالتحديات التي تنتظرها في 
  10/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  قصف مستوطنتي جنى طال ونفيه دكاليم 

 طفـل  عـن إصـابة  : أيمن أبو ليلة ـ خان يونس عن مراسلها 10/7/2005 األيام الفلسطينية نشرت
در محليـة إن    وقالت مـصا   .برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، في مخيم خان يونس الغربي، أمس         

قوات االحتالل المتمركزة في مستوطنة نفيه دكاليم فتحت نيران اسلحتها الرشاشة الثقيلة صوب عشرات              
المنازل في المخيم ، مشيرة الى ان القصف العشوائي تسبب في إلحاق أضرار كبيرة وخـسائر فادحـة                  

ؤوليتها عن ضرب مستوطنة    من جهة اخرى اعلنت سرايا القدس مس      . بعشرات المنازل اآلمنة في المخيم    
، مؤكدة انها ستواصل قـصف المـستوطنات طالمـا اسـتمر            1جاني طال بصاروخين من طراز قدس     

ومن جانبها، تبنت كتائب االقصى قصف مستوطنة نفيه ديكاليم بقذيفتي هاون عيار             .االرهاب االسرائيلي 
دحر االحتالل االسـرائيلي    واكدت انها ستواصل عملياتها العسكرية وقصف المستوطنات حتي ين        , 100

  .عن قطاع غزة
 مصادر أن مقاوما من كتائب الشهيد أحمـد         هأعلنتما  : وكاالت   10/7/2005 الشرق القطرية    وأضافت

وقـال  . أبو الريش أصيب جراء انفجار قذيفة هاون عند قصف المستوطنة وصفت جراحـه بـالخطيرة    
  . يام مجموعة من المقاومين بقصف المستوطناتشهود عيان ان قذيفة الهاون انفجرت فى مكانها أثناء ق

  
  دخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير ال يعني إلغاء خطها السياسي: االفرنجي
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ان دخول حركتي حماس والجهاد لمنظمة التحرير ال يعنى إلغـاء الخـط             : قال عبد اهللا االفرنجى   : غزة
على ما هو قائم، مشيراً الى أن حركـة فـتح           واكد أن الخط السياسي للمنظمة يبقى       . السياسي للمنظمة 

واشار، خالل لقائه مديري العالقـات العامـة واإلعـالم فـي            . تُشكل العمود الفقري لمنظمة التحرير    
الوزارات واألجهزة األمنية، أمس، إلى أن اللجنة المركزية في اجتماعها األخير الذي عقد في عمـان،                

لمؤسسات الحركية بدءاً من لجان الشُعب والمناطق ولجـان         أكدت ضرورة إجراء االنتخابات في كافة ا      
األقاليم وانتهاء بإرسال الممثلين الى المؤتمر الحركي السادس لكـي يكـون مـؤتمراً شـامالً للـداخل                  

وأوضح انه تم االتفاق على مناقشة موضوع اللجنة المركزية بشكل أو بآخر، وتمت مراجعة               .والخارج
 وتطوير عملها وربط العمل بين الداخل والخارج بشكل أفـضل           هاق على تفعيل   واالتفا هامهام وصالحيات 

مما كان علية في الماضي، كما تم االتفاق على عقد اجتماعات للجنة المركزية بكامل عـضويتها فـي                  
ولفت الى انه تم االتفاق علـى تحديـد         . الداخل والخارج بشكل دوري في مدة ال تقل عن شهرين تقريباً          

زمان بما يسهل عملية االجتماعات وبما ال يثقل كاهل الحركة من ناحية الوقـت والمـال أو                 المكان وال 
تم االتفاق على أن يتم تعبئة الشواغر في اجتماع اللجنة المركزية، من خالل االنتخابـات               : وقال. الجهد،

  .داخل ُأطر المجلس الثوري واللجنة المركزية
  10/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   الف مقدسي عن القدس الشرقية 55لفصل العنصري يعزل جدار ا

 صادقت الحكومة االسرائيلية اليوم االحد على مسار الجدار العازل في منطقة القدس ما سـيؤدي الـى                 
 . طالبا عن مدارسهم التي ضمها الجدار      3655 الف فلسطيني في القدس الشرقية عن مدينتهم و        55عزل  

تسريع استكمال بناء الجدار وتجاوز قرارات المحكمة العليا االسرائيلية         وجاء قرار الحكومة اليوم بهدف      
وقالت تقارير صحفية اسرائيلية ان الحكومـة قـررت ابقـاء            .فيما يتعلق بمقاطع منه في شمال القدس      

ضاحيتي شعفاط وكفر عقب في شمال القدس خارج الجدار العازل الذي يضم الغالبيـة العظمـى مـن                  
 55ونقل موقع هآرتس عن داني نافيه ادعائه بوجوب تنظيم عبور            .تلة الى اسرائيل  القدس الشرقية المح  

كذلك  .الف فلسطيني الى المناطق التي يضمها الجدار من اجل الحصول على الخدمات الطبية والصحية             
 طالبا الى مدارسـهم الواقعـة فـي         3655زعم ايهود اولمرت سنضطر الى تنظيم سفريات يومية لنقل          

 نقطة عبور   12وقال مسؤولون اسرائيليون ان جدار غالف القدس سيشمل          .التي يضمها الجدار  المناطق  
وزعم وزراء فـي    . وسيتم انشاء مدارس وفروع لمؤسسة التأمين الوطني في الجانب االخر من الجدار           

 رحبـوا   اثناء اجتماع الحكومة اهتمامهم بالمواطنين المقدسيين الذين بقيوا خارج الجدار في الوقت الذي            
  .فيه بالقرار القاضي بتسريع اعمال بناء الجدار ليضم غالبية القدس الشرقية

  10/7/2005 48عرب
  

  رؤساء البلديات المنتمون لـحماس يشكون من مضايقات إسرائيلية
بأسرع مما توقعوا، واجه رؤساء المجالس البلدية الفلـسطينية المنتمـين لحركـة             : غزة صالح النعامي  

 هاشم المصري، القائم بأعمال رئيس مجلـس بلديـة قلقيليـة،            .وقال د . ت اإلسرائيلية حماس، المضايقا 
لـالشرق األوسط، إن اإلسرائيليين يحاولون معاقبة األهالي في مدينته على إصرارهم علـى التغييـر،               

 .ويتم ذلك عبر الرفض المتكرر للتعاون مـع البلديـة         . واختيارهم من يرون أنهم يمثلونهم بشكل حقيقي      
ويقتبس المصري قوال ألحد المسؤولين اإلسرائيليين جاء فيه على سكان مدينة قلقيلية، أن يشربوا ميـاه                

وقال إن هنـاك توجهـاً اسـرائيلياً إلحبـاط          . المجاري في المدينة، بعد أن انتخبوا قائمة حركة حماس        
ة انتخاب مرشـحي    البلديات، التي فاز فيها مرشحو حماس من اجل ردع المواطن الفلسطيني عن معاود            

وأضاف أن سلطات االحتالل رفضت السماح لعدد من موظفي البلدية، بالتنسيق مـع شـركة               . الحركة
الكهرباء اإلسرائيلية، إلمداد أجزاء من المدينة بالطاقة الكهربائية، وتقوم بمنع سيارات النفايات من نقلها              

ل المدينة، األمر الذي ينذر بوقوع كارثة       إلى خارج المدينة، فاضطرت البلدية إلى إفراغها في مكب داخ         
وأكد المصري ان سلطات االحتالل ترفض بإصرار السماح         .بيئية لقرب المكب من التجمعات السكانية     

. لممثلي البلدية بالسفر للخارج، للمشاركة في المنتديات الدولية واالقليمية للمطالبة بتقـديم الـدعم لهـا               
بلدية قلقيلية، وغيرها من البلديات، التي فازت فيها حمـاس، هـي            وحسب قوله فإن أكبر مشكلة تواجه       

، التي تتمتع فيها اسرائيل بالصالحيات األمنيـة        Cحقيقة ان جزءا من نطاقها يقع ضمن تصنيف منطقة          
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والمدنية، ويكون لزاماً على البلدية تنسيق أية خطوة على صعيد الخدمات أو التطوير مع االدارة المدنية                
وأضاف أن البلدية تتوجه لسلطات االحتالل عن طريق مكاتب االرتباط، لكـن            . يش االحتالل التابعة لج 

وقال المصري انه بالنسبة له ورغم انتمائه        .ردها يكون في الغالب سلبيا، وببساطة تتجاهل هذه المطالب        
حماس التـي   المعروف لـحماس، ال يبدي معارضة لالتصال مع االدارة المدنية االسرائيلية، ألن قائمة             

فازت، اصبحت تمثل بعد االنتخابات الواقع الخدماتي للمواطنين، وهي ملزمة بالعمـل علـى تحقيـق                
وحسب . لكن مشاكل البلديات التي تسيطر عليها حماس ال تتوقف عند الممارسات االسرائيلية           . مصالحهم

الذين يحاولون افـشال    المصري فإن هناك بعض المتنفذين، الذين يعملون من داخل السلطة وأجهزتها،            
وقال إن شرطة السلطة لم تتدخل عندما قام أخيرا ضابط برتبة عقيد بالتهجم بالسالح على               . هذه البلديات 

  .المجلس البلدي، ألن البلدية اكتشفت أنه يقوم لسنوات بسرقة الكهرباء
ال التخريـب   وتحدث الشيخ كمال النجار رئيس بلدية خزاعة، الواقعة جنوب شرقي قطاع غزة عن أعم             

ويرى النجار أن هناك من يهدف الى       . والتشويه، التي طالت مبنى البلدية للمرة الثانية، في أقل من شهر          
زعزعة الوضع الفلسطيني الداخلي، عبر اختالق الفتن والمشاكل والتشكيك في قدرة المنتخبين، الـذين              

  .لي األخيرأفرزتهم عملية التحول الديمقراطي في االستحقاق االنتخابي المح
 10/7/2005شرق األوسط ال

  
  اسرائيل تفصل اما اسيرة عن طفلها الرضيع

 تدهورت الحالة الصحية لألسيرة منـال غنـام مـع           :غزة،حامد جاد  10/7/2005الغد االردنية   نشرت  
حيث تعتزم إدارة معتقل هشارون إطالق سراح       ,  شهراً 21اقتراب موعد فصلها عن طفلها الرضيع نور        

ولم يبصر نور النور إال في السجن حيث نشأ وترعرع وسط أكثر من             . الفترة القريبة القادمة  نور خالل   
  .أم أسيرة ولم يتعرف طوال فترة اعتقاله وأمه سوى على أسوار السجن والسجانين

 أبوزايدة المؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على إدارة السجون االسـرائيلية           .وطالب وزير األسرى د   
وأوضح أبو زايـدة فـي تـصريح         .إلفراج عن والدة الطفل التي تعاني من مرض الثالسيميا        من اجل ا  

 شهراً وأن الطفل نور لم يتعـرف حتـى اآلن           50صحافي أن األسيرة غنام محكوم عليها بالسجن لمدة         
فـي  على والده وأشقائه األربعة حيث لم تسمح إدارة السجون لعائلته بزيارة األم وطفلها منذ أن اعتقلت                 

ولفت إلى أن أحد أطفالها المقيم مع والده يعاني من فقر دم وحالته الصحية متدهورة                .2003أوائل العام   
أسـيرة  116واوضح  أن عدد األسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل يبلغ            .جراء غياب عناية األم   

 مـرة أمـا     جميعهن يعشن في ظروف اعتقالية صعبة وبعضهن خضعن للعزل االنفرادي أكثـر مـن             
 .المريضات منهن فان االحتالل يحرمهن من تلقي العالج الالزم

سيخرج األسير الطفل نور مـن       : الذي قال   حسن جبر  هكتب ما 10/7/2005األيام الفلسطينية   وأضافت  
السجن بعد ثالثة أشهر، بعد أن يكون قد أمضى عامين في السجن هي كل أيام حياته في الـسجن، وال                    

  .سوى أمه ورفيقاتها األسيراتيعرف في الدنيا 
إن هذه ليست الحالـة     : وقال عبد الناصر فروانة الباحث المختص بقضايا األسرى في سجون االحتالل          

وأكد لـ االيام ان ادارة السجون فصلت قبل أعـوام           .األولى التي يتم فيها فصل األم عن ابنها الرضيع        
ولفت الى أن ادارة الـسجن تحـرم         .ارج السجن األسيرة أميمة االغا عن طفلها، وجرى اخراجه الى خ        

األسرى األطفال، مثل نور، من األلعاب، حيث يتم االكتفاء بما تضعه األسـيرات مـن ألعـاب داخـل                 
  .السجن، مؤكداً أن الطفل نور عاش أوضاعاً مأساوية مثل التي عاشتها أمه

نفرادي والحرمـان مـن زيـارة    ن ادارة السجن تفرض عليهن عقوبات مثل العزل اال  إ: وقال أبو زايدة  
إن األسيرات المريضات يحـرمن     : وقال .األهل لفترات طويلة وفرض الغرامات المالية ألتفه األسباب       

من العالج، ولم يتم توفير طبيبة نساء مختصة لهن رغم المطالبات الكثيرة، مشيراً الى تواصل استخدام                
  .سياسة التفتيش العاري بحقهن

  
  ن بالضغط على إسرائيل إلنهاء معاناتهم المتواصلةأسرى الدامون يطالبو

ـ             : جنين  أبـو   ـتسلم قدورة موسى، محافظ جنين، رسالة من أسرى سجن الدامون المركزي، موجهة ل
واستعرض األسرى في رسالتهم، أوضـاعهم       .مازن، وأبو عالء، وأبو زايدة، ونادي األسير الفلسطيني       

اجمة عن ممارسات إدارة السجن، التي أكدوا أنها صـعدت فـي            المعيشية الصعبة، ومعاناتهم اليومية الن    
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اآلونة األخيرة من هجمتها الشرسة التي تشنها عليهم، وترفض االستجابة للحد األدنـى مـن مطـالبهم                 
وأكدوا، أن السجن يفتقر للحد األدنى من الشروط الصحية، وال يصلح ألن يسكنه البـشر، أو                 .اإلنسانية

واشتكى األسرى، من قلة المياه الساخنة، وقذارة مـاء الـشرب            .ء في الرسالة  حتى الحيوانات، كما جا   
حيث الصدأ والرمال التي تنزل مع المياه عبر المواسير، وسوء وجبات الطعام المقدمة من إدارة السجن                

وأوضحوا، أن إدارة السجن، تمنعهم من إعداد الطعام الذي يقدم لهـم وعليـه الحـشرات،                 .كما ونوعا 
القيام بحمالت مكافحة للبعوض والحشرات التي تغزو الغرف واألقسام وتهدد بانتشار األوبئـة             وترفض  

واشتكوا كذلك، من انتشار األمراض الجلدية في صفوفهم، فيما يعاني كثيرون            .واألمراض في صفوفهم  
يمـا  منهم من أمراض في العيون بسبب سوء التهوية وعدم دخول أشعة الشمس إلى أماكن اعتقـالهم، ف                

يعاني اآلخرون من وجود حصى في الكلى نتيجة سوء المأكل والمسكن، وقلة العناية الصحية من قبـل                 
  .إدارة السجن

  10/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  االردن ليس ملجأ لسياسة الترانفسير االسرائيلية: النائب بركة
  :سلطات االحتالل تشترط إبعاد األسير محمود عزام لإلفراج عنه

 قال النائب محمد بركة إن األردن لـيس ملجـأ لـسياسة الطـرد الجمـاعي        : جرايسي الناصرة  برهوم
واكد بركة خالل جلسة في الكنيست االسرائيلي انه من الطبيعي وحق وواجب             .االسرائيلية) الترانسفير(

يـة  االردن ان يرفض استقبال فلسطينيين واسرى يريد االحتالل طردهم من وطنهم، في محاولـة التفاف              
واضاف ردا على اقوال نائب وزير األمن الداخلي االسرائيلي يعقـوب            .لتطبيق سياسة الطرد الجماعي   

ادري ان اسرائيل تشترط اطالق سراح االسير الفلسطيني االداري محمود عزام مـن سـيلة الحارثيـة                 
  .تقبل بهبطرده من من االراضي الفلسطنية الى االردن الذي رفضت استقباله، او ألي دولة أخرى 

 مواطني الضفة الغربية، إال ان       من واعترف نائب وزير االمن الداخلي االسرائيلي ان االسير عزام هو         
سلطات االحتالل نزعت عنه الهوية بحجة انه تواجد في الباكستان لعدة سنوات، وانه انضم الى تنظـيم                 

ية ولكن لدى وصـوله تـم       ، وانه حصل على تأشيرة لدخول الضفة الغرب       !يصفه االحتالل بـ االرهاب   
وزعم ادري ان اطالق سراحه الى الضفة الغربية سيشكل ما وصفه اخطـارا             . سحب التأشيرة واعتقاله  

  !.على أمن اسرائيل
وقال بركة في رده نائب الوزير االسرائيلي إن االسير محمود عزام، هو فلسطيني وهو ابـن الـضفة                  

 االردن ليس ملجأ لمن تختار سلطات االحتالل طـرده          الغربية وله بيت وعنوان واضح فيها، ولهذا فإن       
واضاف إذا كانت سلطات االحتالل واجهزتها االمنيـة         .من وطنه وملجأ لسياسة الترانسفير االسرائيلية     

تدعي انه يشكل خطرا على أمن االحتالل، فليتم تقديمه للمحاكمة، رغم رفضنا لمحاكمات االحتالل غير               
لمحاكمة يؤكد ان هذه تهم ملفقة ليس لالحتالل ما يؤكدها، وهي حجة واهية             الشرعية، لكن عدم تقديمه ل    

وقال بركة  نحن على يقين ان هـذا االحـتالل لـيس              .لطرد اكثر ما يمكن من الفلسطينيين من وطنهم       
انسانيا، ولكن في هذه القضية بالذات تتجلى وحشية احتالل مميزة، إذ يجري الحديث عن اسير يعـاني                 

وضاع صحية متردية، وعلى الرغم من هذا فإن االحتالل يصر على وحشيته واعتقالـه              من امراض وا  
 .من دون أي سبب

  10/7/2005الغد االردنية 
  

  كد استقالل القضاء ؤت: نقابة المحامين في غزة
أكد محامون وقضاة وأعضاء مجلس تشريعي وممثلون عن الرئيس، شاركوا فـي             :كتب فايز أبو عون   
 نقابة المحامين الفلسطينيين، أمس، في مركز رشاد الشوا الثقافي بغزة لمناسـبة يـوم            الحفل الذي نظمته  

المحامي الفلسطيني، أهمية اتخاذ اجراءات عملية وملموسة تؤكد هيبة السلطة بأجنحتها الثالثة، التنفيذية             
دور المحامي  ولفت المتحدثون الى     .والقضائية والتشريعية، وقدرتها على وضع حد للتجاوزات والعربدة       

الفلسطيني في الوقوف في وجه الظلم االسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني المعتقلـين فـي أروقـة                 
المحاكم االسرائيلية والدفاع عنهم خالل سنوات االنتفاضة األولـى والثانيـة دون مقابـل، واسـتكمال                

، الـذي بـدأ يفتقـد األمـن         مشوارهم لبسط سيادة القانون وترسيخ أسس العدالة في المجتمع الفلسطيني         
وحضر االحتفال العديد من المحامين والقـضاة، ورؤسـاء          .واألمان بسبب خروج البعض عن القانون     
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ووكالء النيابة العامة، وأعضاء مجلس القضاء األعلى، وممثلون عن المجلـس التـشريعي، وبعـض                
  .الوزراء، وممثلون عن القوى الوطنية واالسالمية

افظ غزة، ألقى كلمة خالل الحفل نيابة عن أبو مـازن اسـتعرض فيهـا الـدور                 وكان محمد القدوة مح   
التاريخي للمحامين في الدفاع عن المعتقلين المناضلين، القابعين في سجون االحتالل االسرائيلي، وأيضاً             
ضد جدار الفصل العنصري، ومصادرة وضم األراضي وتهويد القدس، وآخرها ضد حالة الفلتان األمني              

السالح التي يشهدها المجتمع الفلسطيني، والخارجة عن القـيم والعـادات الوطنيـة للـشعب               وفوضى  
وأوضح القدوة أن الصيحة المدوية التي أطلقها المحامون، مؤخراً، وصل صداها الى كافـة               .الفلسطيني

 األمـن   المسؤولين، الذين قدروا الجهد المبذول فيها من أجل بسط سيادة القانون وفرض النظام، وتوفير             
واألمان لكل المواطنين، ومحاسبة الخارجين عن القانون، ال سيما الذين ال يتورعون عن االعتداء على               
حرمة المحاكم وعلى القضاة والمحامين، مؤكداً أهمية ايالء مسألة الحفاظ على المواطن وتطبيق القانون              

  .من خالل معالجة الظواهر السلبية أهمية خاصة وقصوى
هناك دور كبير ينتظركم للوقوف مع الحق       : ب النائب ابراهيم أبو النجا، المحامين، قائالً      من جهته، خاط  

الفلسطيني، ولوضع أصابعكم على الخلل بكل أمانة، كما كان لكم دور في السابق فـي الوقـوف أمـام                   
عـن حريـة    المحاكم االسرائيلية للدفاع عن أبناء شعبكم من المناضلين الذين أفنوا زهرة شبابهم دفاعاً              

ودعا أبو النجا الجميع، بمن فيهم المحامون والقضاة، الى الوقوف امـام مـسؤولياتهم               .شعبهم وكرامته 
خالل المرحلة المقبلة، والتي يراهن عليها شارون، مستذكراً ما قاله شارون إن أبناء الشعب الفلـسطيني          

  !لمستوطناتسيكونون بعد االنسحاب وأثناءه عبارة عن لصوص شبابيك وأبواب من ا
بدوره، أثنى طالل صبح، على دور المحامين في حمل أمانة الدفاع عن مناضلي الـشعب الفلـسطيني،                 
الذين كان لهم شرف الدفاع عن انسانيته، وعن حقه في العيش بحرية وكرامة، مشيراً الـى أن العالقـة     

ي ظل دولة مستقلة هي دولة      بين المحامين والقضاة عالقة تكاملية لبسط سيادة القانون من أجل العيش ف           
ولفت صبح الى أن المحامين لم يكتفوا بالوقوف أمام المحاكم فقط، بل خرجوا ليعبـروا عـن                  .القانون

سخطهم ورفضهم لكل ما يحدث من فوضى وتجاوز للقانون، ما يدلل على وحـدة الهـدف والرسـالة،                  
و آت يحتـاج الـى صـدق القـوى          محذراً في الوقت نفسه من االنزالق الى دوامة الخالف، الن ما ه           

  .واخالص العمل
وفي كلمة مقتضبة باسم وزير العدل فريد الجالد، أبدى وكيل مساعد الوزارة خالـد حبيـب، اسـتعداد                  
الوزارة لتقديم كل دعم وخدمة ممكنة للمحامين ونقابتهم يطلبونها منها، مؤكداً أن المـسؤولية جماعيـة،           

  .لوا مشوار البناء والعطاء لخدمة الصالح العاموتقع على عاتق الجميع من أجل أن يكم
إن النقابة تسعى ألن يكون يوم المحامي       : من جانبه، قال المحامي عادل أبو جهل، نائب نقيب المحامين         

الفلسطيني يوماً لتقييم األداء للمحامين، مشيراً الى جسامة حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المحـامين               
وذكر أن صعوبة الوضـع      .ما كان في المراحل السابقة ابان االحتالل االسرائيلي       في المرحلة المقبلة، ك   

السياسي العام تعود إلى ما فرضه االحتالل على الفلسطينيين من سياسات تعسفية رافقتها أعمال القتـل                
والتدمير واالستيطان وضم األراضي، والتي تحتاج من الجميع رص الصفوف، ولفـظ كـل الـشوائب                

  .ن عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني األصيلةالخارجة ع
وكان أمين سر نقابة المحامين وعريف الحفل، محمد فرج الغول، استذكر في كلمته عطاء الرعيل األول                
من المحامين السابقين والقضاة ودورهم في حمل األمانة، التي تعتبر رسالة سامية فـي الـدفاع عـن                  

إن اسـتقالل   : وقال الغول . الحقيقي للعدالة التي ينشدها الجميع     المظلومين والحقاق الحق، وابراز الوجه    
المحاماة هو الوجه اآلخر الستقالل القضاء، والمحاماة هي أحد مظاهر ممارسة السياسة الوطنية وتجسيد              
سيادة القانون، مشيراً الى أن ذلك يمكن له أن يتأتى من خالل نقابة موحدة تـسعى لخدمـة المحـامين                    

  .جميعاً
  .تام الحفل، كرمت النقابة عدداً من المحامين القدامى الذين أسسوا نقابة المحامينوفي خ

  10/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  اليوم.. المهنيون العاملون في القطاع العام يضربون عن العمل جزئياً
مهنيين العـاملين   تنفذ النقابات المهنية، اليوم، إضراباً جزئيا عن العمل، لمدة ساعتين، يشمل ال           : رام اهللا 

في القطاع العام، بحيث يتكرر يومي الثالثاء والخميس المقبلين، أيضاً، وذلك احتجاجاً على عدم تنفيـذ                



 16

وسيكون االضراب عن العمل ما بين الـساعة         .استجابة مجلس الوزراء لمطالب مجمع النقابات المهنية      
وأكد نقيب األطباء، الدكتور     .الثاء والخميس العاشرة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، خالل أيام األحد والث        

يحيى شاور، إن النقابات المهنية بصدد تنفيذ االضراب كعمل سريع وقوي ويعطـي مـردودا سـريعا،                 
وأشار شاور، في حديث لـ األيام، إلى أن النقابـات           .وليست بصدد عقاب المرضى أو أي مواطن آخر       

 حزيران الماضي، إال أن المجلس لم يناقش        27اء بتاريخ   المهنية قدمت الئحة بمطالبها إلى مجلس الوزر      
وأكد أن النقابات تتحاور مع الحكومـة منـذ          .هذه المطالب لغاية اآلن، ولم يقم بالرد على هذه المطالب         

أسبوعين، غير أن مجلس الوزراء لم ينفذ اتفاقا مع النقابات بعرض المطالب خالل جلـسات المجلـس                 
طالب الخاصة بالنقابات مختلفة، حسب طبيعة وظروف كل نقابة مهنية، ووفقـاً            واعتبر أن الم   .لمناقشتها

لخصوصيتها، إال أنها تتفق عموما على المطالبة بزيادة نسبة راتب العمـل اإلضـافي للمـوظفين، ألن                 
النظام المعمول به حاليا يعتبر مجحفا، حيث أنه إذا كان الموظف قد عمل ستين ساعة إضـافية، مـثال،                 

وأشار إلى أن الراتب األساسي للموظفين بعد تطبيق         . ساعة منها فقط   15صل على أجرة مقابل     فإنه يح 
فقـط عـن الراتـب      % 8قانون الخدمة المدنية ال يختلف فعليا عن الراتب السابق، إذ أنه يرتفع بنسبة              

  .السابق
  10/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  اسرة حاولوا االستيالء على أراضيهمسكان حي المعني يطالبون أهالي الداخل بمقاطعة سم

طالب أهالي حي المعني شرق مدينة دير البلح الفلسطينيين من مناطق الداخل بفـرض               :كتب حسن جبر  
وقال عبد اهللا المعني، من حـي        .المقاطعة على السماسرة الذين حاولوا االستيالء على أرضهم قبل أيام         

وات االحتالل باالفراج عن الـسماسرة وتحـويلهم الـى          ان أهالي الحي هالهم قيام ق     : المعني المحاصر 
االعتقال المنزلي، مؤكداً أهمية أن يتعامل أهالي الداخل وخاصة في مدينة اللد معهم على أسـاس أنهـم                  

وقال المعني لـ االيام أن أهالي الحي باتوا مستعدين ويقظين بشكل كبير بعد أن كادت تنطلـي                  .عمالء
الستيالء على نحو ألف دونم من األراضي التي يملكهـا المواطنـون فـي              عليهم محاوالت السماسرة ا   

ولفت  .إن األهالي سيواصلون متابعة تطورات القضية مع جهات قانونية وحقوقهم         : وقال المعني  .المكان
 عقداً، وتعد عمومـا     14الى أن جهات حقوقية أبلغتهم أن السماسرة تمكنوا من الهرب بعقدين من أصل              

  .اً وال يمكن أن تستخدم ضدهمباطلة قانوني
  10/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   الحاجة تدفع األطفال إلى مواجهة االعباء مبكراً  :تقرير
)  عاما 11(تركت أشعة الشمس الالهبة بصماتها على وجه الطفل خليل ابراهيم            : أمين أبو وردة   ،نابلس

كانت الساعة تقـارب     . دورها في تفتيشها   وهو يجول بين المركبات المتوقفة على حاجز زعترة بانتظار        
التاسعة والربع صباحا، ورغم ذلك كانت حرارة الطقس عالية فيما حركة الطفل خليل تتسم بالحيويـة،                
فتارة تراه في أول الطابور وبلمحة بصر تراه في نهايته يبحث عن زبائنه، فيما يحمل  سـخانا كبيـرا                    

ذلك الطفل فيما مشاعر الخوف انتابتهم عندما وصلت سـيارة          كانت أعين الركاب تراقب      .مليئا بالقهوة 
نزل منها مجموعة من المستوطنين المدججين بالسالح، أطلق الركاب نداءات ونـصائح للطفـل بعـدم                

  .االقتراب من نقطة تواجد المستوطنين، فيما استغل البعض توقفه لمعرفة حقيقة عمله على الحاجز
 نفرا،  فوالده متزوج من امرأتين وهو االبـن األكبـر            16مكونة من   يقول خليل ابراهيم انه من أسرة       

للزوجة الثانية والده مريض وال يستطيع العمل بانتظام لذا تحول للعمل على الحاجز في بيع المشروبات                
 شـيكال   30ويضيف انه يعمل في بيع القهوة خالل العطلة الصيفية منوها الى انه يجني يومياً               . الساخنة
يصف حالته عندما يعود الى البيت في ساعات الغروب، اذ يكون منهكا ويسارع للنوم في بيتهم                و .تقريبا

وحول دراسته قال خليل انه يفخر كونـه         .المتواضع في البلدة التي تبعد بضعة كيلومترات عن الحاجز        
 بالمائة، وانـه    92متفوقاً بمدرسته وحصل العام الدراسي األخير على المرتبة الثانية على صفه بمعدل             

 .يطمح بإكمال دراسته مستقبال حتى ال يبقى والده يعمل في بيع القهوة على الحواجز ويتعرض لالخطار               
سوءاً فقدان أرضهم بعد مصادرتها لصالح المستعمرات المقامة        ويشير الطفل الى أن ما زاد وضع والده         

بين نابلس ورام اهللا، ويتوقف خليل عن الحديث اذ وصلته اشارة من سائق شـاحنة يرغـب بالـشراء                   
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وتمتلىء ذاكرة الطفل خليل بعشرات الحكايات والقصص التي تجسد ألم الطفل الفلـسطيني            .فيسارع اليه 
  .أو على الحاجزسواء خالل وجوده بالبلدة 

وأكدت االخصائية النفسية راوية حمام، الطبيبة في برنامج غزة للصحة النفـسية، أن الفقـر والحاجـة                 
لتأمين لقمة العيش هو السبب الرئيسي لعمالة األطفال، اضافة الى عدم توفر فـرص عمـل للبـالغين                  

لى أن هناك عـدة عوامـل       في قطاع غزة، وأشارت ا    % 50وارتفاع معدالت البطالة التي قد تصل الى        
تجبر األطفال على العمل، منها عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، وبينت أن فقدان العائل األساسـي             

  .في البيت،يدفع األبناء الذكور لتحمل مسؤولية إعالة أسرهم في سن مبكرة
اهرة عمالة االطفـال    وقال القانوني داود برعاوي، من منظمة الحركة الدولية للدفاع عن األطفال، ان ظ            

مرتبطة بشكل مباشر بالوضع السياسي، وهي ترتفع كلما شددت اسرائيل حصارها على الفلـسطينيين،              
 40300وحسب جهاز االحصاء المركزي قدر عدد األطفال العاملين سواء بأجر أو من دون أجر، بنحو                

 طفل  9400لضفة الغربية و   طفل في ا   30900من اجمالي عدد األطفال، منهم      % 3,1طفل أي ما نسبته     
  .في قطاع غزة

 10/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

   مواطنين خالل مداهمات جديدة في المدينة وبيت أمر والبرج5اعتقال : الخليل
 مواطنين على االقل، وذلـك  5اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر أمس وليلة أمس االول،        : الخليل

لخليل وبلدة بيت أمر الواقعة الى الشمال وقرية البرج المحاذية لحدود           خالل مداهمات لهذا الغرض في ا     
 مواطنين  8 جنوب غربي المحافظة، وقالت مصادر من نادي االسير بالخليل، لـ االيام، ان              1967العام  

على االقل، جرى اعتقالهم، خالل مداهمات جديدة نفذتها قوات االحتالل خـالل اليـومين الماضـيين،                
وأوضحت عائلة المواطن فقيـات،      . مواطنين آخرين منذ بداية تموز الجاري      7عتقال نحو   مشيرة الى ا  

في حديث لـ االيام، امس، ان القوة العسكرية االسرائيلية التي اعتقلته، بعد منتصف الليلة قبل الماضية،                
ثالثة شمل اخراج  منازل تعود لعائلته وعائلتي اثنين من اشقائه، مشيرة الى ان اقتحام المنازل ال          3دهمت  

، فيما عمد جنود االحتالل الى تكبيل اثنين من افراد          ) شخصاً 15نحو  (العائالت القاطنة فيها الى العراء      
من جانبها، قالت عائلة المعتقل عبد الغفار الدويك لـ االيـام،            .العائالت المحتجزة اثناء عمليات التفتيش    

ة حاضور القريبة من الحرم االبراهيمي، يأتي بعد اقـل          ان اعتقاله بعد عملية دهم لمنزل العائلة في خل        
من عام على اطالق سراحه من سجون االحتالل، مشيرة الى انه كان امضى عامين رهن االعتقال بعد                 

  .2002عملية دهم مماثلة في آب العام 
  10/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  ن نطالب بموقف جدي ومسؤول لمواجهة خطة فيسكونسي: صوت العامل

اجتماع عمـالي فـي الناصـرة لمواجهـة خطـة             :بمبادرة جمعية صوت العامل النقابية في الناصرة      
  فيسكونسين تنبثق عنه لجنة عمالية بمشاركة التجمع الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي في الناصرة

  فيسكونـسين  اختتمت جمعية صوت العامل النقابية في الناصرة، اجتماعها العمالي األول لمواجهة خطة          
وكان العشرات من العمال     .في الناصرة والتي بدات شركاتها تعمل في المدينة منذ مطلع الشهر الجاري           

والعاطلين عن العمل وممثلون عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي في الناصرة قد              
حث المـستجدات واالوضـاع     اجتمعوا في مقر جمعية صوت العامل النقابية في الحي الشرقي، وذلك لب           

الخطيرة والمتفاقمة الوضاع العاطلين عن العمل في مدينـة الناصـرة، فـي اعقـاب تطبيـق خطـة                    
 عاطل عن العمل من الناصرة من       4500فيسكونسين في المدينة وهي خطة تهدف الى اخراج اكثر من           

فاق عليه بين وزارتي الماليـة،      دائرة ضمان الدخل الى دائرة الفقر المدقع، وفقا لبرنامج حكومي تم االت           
وبموجب هذا االتفاق مع الحكومة      .الصناعة والتجارة والتشغيل وبين شركات خاصة هولندية واسرائيلية       

من مخصصات ضمان الدخل التي تدفع للناس في مدينة         % 35تلتزم هذه الشركات بتوفير مبلغ اكثرمن       
مقابل ذلك تحصل هذه الشركات علـى االربـاح         الناصرة وذلك خالل فترة ال تتجاوز االربعة شهور، و        

وكان االجتمـاع    .والمكافات من الحكومة، اما اذا لم تنجح في ذلك فانه معرضة لدفع غرامات للحكومة             
الذي عقد مساء امس، قد تميز بالحضور النسائي الكبير من المدينة، وقد افتتح االجتماع العامل عـصام                 
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ت العامل الذي دعى القوى والهيئات الفاعلة في المدينـة الـى            عمر عضو الهيئة االدارية لجمعية صو     
التكاتف مع جمعية صوت العامل النقابية لمواجهة الخطر الداهم الذي يتهدد لقمة عيش االلف العـائالت                

  .في المدينة
وتحدث السيد زاهر بولس ممثل الحزب الشيوعي في الناصرة الذي اثنى على الدور الـذي تقـوم بـه                    

ل في متابعة ومعالجة خطة  فيسكونسين في الناصرة واعطى شرحا عـن تاسـيس طـاقم                 صوت العام 
المحامين الذي اسسه الحزب الشيوعي لمساعدة العاطلين عن العمل الذين يواجهون مـصاعب قانونيـة               

وشدد بولس على ضرورة التكاتف في المدينة لمواجهة هـذه          . عبر هذه الخطة والشركات المرتبطة بها     
  .يرةالخطة الخط

مندوب التجمع الوطني الديمقراطي المربي جهاد ابو العسل، تطرق الى االخطار التي تتربص بالنـاس               
نتيجة هذه الخطة الحكومية وقال ان حكومات اسرائيل المتعاقبة سرقت وصادرت االرض، وحتى العمل              

ييق الخناق علـى    اصبح العامل العربي محروماً منه، وتأتي اآلن هذه الشركات والخطط الحكومية لتض           
الناس وسرقة لقمة عيشهم، وأكد االستاذ ابو العسل على ضرورة التكاتف وتحدي هذا المخطـط الـذي                 

  .  سيحول حياة العمال والعاطلين عن العمل الى جحيم وفقر
مدير جمعية صوت العامل النقابية، وهبة بدارنة، اعطى شرحا واسعا ومفصال عن الخطة مـن كافـة                 

تنادا لالتفاقيات بين الحكومة والشركات وهي اتفاقيات حصلت عليها جمعيـة صـوت             جوانبها وذلك اس  
العامل النقابية عبر المحاكم وتبين االتفاقيات مدى الخطر الذي يتربص بالناس الذين تم دمجهم في هـذه                 

 فـان  حجم الكارثة لهذه الخطة هو كبير جدا، واذا لم نتحرك ونتنظم االن جميعا    : وقال بدارنة  .الشركات
الناس ستنفجر غضبا في وجه المؤسسات واالحزاب، الناس التي تتوجه االن الى جمعية صوت العامـل                
هي في حالة كبيرة من الغضب والغليان على هذه الخطة وسكوت اطراف مركزية في المدينة عليهـا،                 

المـسالة  انني اناشد ممثلي االحزاب والمؤسسات في الناصرة باتخاذ موقف جدي ومسؤول تجاه هـذه               
  .المصيرية وعدم االستهتار بقضية تتعلق بلقمة عيش االف الناس

وشارك العمال والعاطلين عن العمل في االجتماع وشرحوا المعاناة في هذه الشركات وسياسة التعـذيب               
والتيئيس التي تمارسها الشركات ضد العاطلين عن العمل وخصوصا النساء منهم، وتساءل العديد مـن               

  .العمل عن موقف بلدية الناصرة من هذه الخطة التي تهدف الى تجويع الناسالعاطلين عن 
وفي نهاية االجتماع تم انتخاب لجنة عمالية لمواجهة هذه الخطة وذلك بمشاركة ممثلين عـن الحـزب                 

  .الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي
  9/7/2005 48عرب

  
  كيفيتاس ومعضلة الالجئين الفلسطينيين    

من بريطانيا انطلق مشروع كيفيتاس، دون سابق إنذار أو تنسيق مع أي مـن              : لندن،  م حمامي إبراهي. د
المؤسسات والفعاليات المتواجدة على الساحة البريطانية والعاملة بنشاط ملحـوظ فـي تثبيـت حقـوق                

س، بعـد   الالجئين، ليبدأ التحرك خارج بريطانيا، وليعود اآلن إليها من جديد في محاولة اللتقاط األنفـا              
مشروع كيفيتاس كان األكثر إثارة للجدل، بين معارض من حيـث المبـدأ،              .ماقيل ويقال عن المشروع   

ومتحمس دون تمعن ودراية، وقد ُأشبع المشروع تحليالً ونقداً وتفصيالً، ولم تترك فيه شـاردة أو واردة                 
لتي قام ويقوم بها القائمون     إال ونوقشت، لكن أجدني مضطراً لتناوله مرة أخرى بعد محاوالت التجميل ا           

الهياكـل المدنيـة لمخيمـات الالجئـين        : أول ما يلفت االنتباه هو اسم المشروع أسس للمشاركة        . عليه
الفلسطينيين والجاليات الفلسطينية في بلدان االغتراب، أي التعامل مع قضية الالجئـين مـن زاويتـين                

مع ما  : الهدف الرئيسي وهو حق العودة، وثانيهما     هياكل المخيمات بشكلها الجماعي بعيداً عن       : أوالهما
يسميه المشروع ببلدان االغتراب، وهو تعبير لم يوضع اعتباطاً بل عن قصد للتعامل مـع فلـسطينيي                 
الشتات كمغتربين بمحض ارادتهم، خارج دولة معترف بها، يستطيعون العودة لها متى شاءوا، وهو ما               

  .يسقط صفة اللجوء عنهم
بدأ هذا المشروع البحثي في أعقاب توصية تقرير لجنة تقصي          : ع عن نفسه بالشكل التالي    يعرف المشرو 

 تحت عنوان   2001وقد صدر هذا التقرير في مارس       . أحوال الالجئين، المنبثقة عن البرلمان البريطاني     
روع يفـصل المـش    .حق العودة، إال أن المشروع تجاوز تماماً توصيات اللجنة البرلمانية ولم يعتمـدها            

وبشكل كلي بين الالجئين ويقسمهم لفئات بين الداخل والخارج، مسقطاً حق فلسطينيي الداخل في إبـداء                
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الرأي أو المشاركة بحجة أن لهم حق الترشح واالنتخاب في السلطة الفلسطينية، وكأن هدف الالجئـين                
يعتمد مـشروع   . عودةهو المشاركة السياسية وتشكيل الهيئات كما يوحي عنوان المشروع، وليس حق ال           

 كمرجعية ونقطة بداية لمشكلة الالجئين، متجاهالً وعن عمـد أيـضاً            1991كيفيتاس مؤتمر مدريد لعام     
سنوات طوال من الكفاح والتمسك بالحقوق، وبالتالي يعود بنا لنقطة البداية أي البحث عن مرجعيات بعد                

  . سنة من المأساة57
  9/7/2005االتحاد االماراتية 

  
  يدعو لمحادثات على الحل الدائم بعد فك االرتباط كتساب 

  قال موشيه كتساب انه بعد االنسحاب من قطاع غزة يتوجب التوجه الى محادثات مع الفلسطينيين حول               
 سـنة   12واعتبر كتساب في مقابلة نشرتها صحيفة معاريف اليـوم انـه خـالل ال              .قضايا الحل الدائم  

ية في اوسلو وخارطة الطريق وفك االرتباط ولم نحصل على شـيء            الماضية قدمنا ثالثة تنازالت تاريخ    
وقال ان الحل المرحلي جيد ومريح بالنسبة للفلسطينيين، ويتوجب وقفه والتوجه الى محادثـات           . بالمقابل

واضاف انه بعد تنفيذ فك االرتباط يتوجب ردع المتطرفين الفلسطينيين مـن تجديـد              . حول الحل الدائم  
واضاف انه يعارض هدم البيوت في       . خطوط حمراء والذهاب باتجاه خطة سياسية      اطالق النار ووضع  

المستوطنات في قطاع غزة وقال لو كانت هناك اسبابا امنية كنت سأؤيد هدمها، لكن ال توجـد اسـباب                   
 .واستطرد ان هدم البيوت ينطوي على خطر على حياة الجنود ولذلك فان هدمها ليس ضـروريا                .كهذه

 جنديا مصريا على شريط فيالدلفي الحدودي بين قطاع غـزة ومـصر             750اب انتشار   ولم يرفض كتس  
وفي رده على سؤال قال كتساب انه ال         .لكنه يفضل ان تكون هناك قوة دولية تترأسها الواليات المتحدة         

يخشى من نشوب حرب اهلية في اسرائيل على خلفية معارضة المستوطنين واليمين لخطة فك االرتباط               
لحكومة ومعارضي فك االرتباط الى التوصل الى تفاهم حول ما هو مسموح به وما هو ممنـوع                 ودعا ا 

  .وان تجري المعركة بين الجانبين في اطار ذلك
  10/7/2005 48عرب

  
  شارون يشدد مواقفه بعد تنفيذ االنسحاب ليستعيد مكانته لدى اليمين اإلسرائيلي

بدأ تنفيذها بعد ، واليمين والمتطرف يصارع من أجـل           لم ي  خالءرغم ان خطة اال   : تل أبيب نظير مجلي   
 .الغائها، فان الشعور السائد في اسرائيل هو ان هذه الخطة ستنفذ في موعدها المقرر بعد شهر ونيـف                 

وبدأ قادة اليمين المتطرف يستعدون لمرحلة ما بعد االنسحاب، وهدفهم األساسي هو اسقاط شارون عن               
وحسب . ويستعد شارون، في المقابل، لتلك المرحلة      . عن رئاسة الحكومة   رئاسة حزب الليكود، وبالتالي   

مصادر مقربة منه فانه يخطط لسلسلة اجراءات ومواقف متشددة ضد الفلسطينيين السترضاء خـصومه              
في اليمين المتطرف واستعادة أوساط واسعة منهم الى صفه، بعد ان تخلوا عنه وفقدوا الثقة بـه بـسبب          

 ابو مازن،   ـوتظهر االشارات األولى لهذا النهج، في االتهامات االسرائيلية ل        . ذكورةخطة االنسحاب الم  
وهو ينوي بعد انجاز خطة الفصل ان يستفيد من         . بانه ضعيف وعاجز وال يفعل شيئا لمكافحة االرهاب       

يـة  األجواء الدولية االيجابية والتقدير له على نجاح خطته، ان يضع أمام الفلـسطينيين شـروطا تعجيز               
الستئناف المفاوضات على خريطة الطريق، مثل تغيير ثقافة االرهاب في فلسطين والكف عن اطـالق               
لقب المقاومة على العمليات المسلحة وتفكيك التنظيمات الفلسطينية المسلحة ووقف كـل حـوار معهـا،          

ما يسميه باالرهاب   اضافة الى المطالب التقليدية مثل جمع األسلحة غير الشرعية وتصفية البنى التحتية ل            
ويبني شارون برنامجه على اقناع العالم الغربي بـان الفلـسطينيين ليـسوا              .ووقف التحريض وغيرها  

معنيين أو ليسوا قادرين على احداث تغيير جذري في سياستهم باتجاه السالم مع اسرائيل، وعليه فانـه                 
 الفلسطينية وربما مناطق صغيرة     وسينسحب من بقية المدن   . سيواصل سياسة الخطوات األحادية الجانب    

. من مساحتها، لتقام عليها دولة فلسطينية مؤقتـة       % 50أخرى في الضفة الغربية تعادل بمجملها حوالي        
وبذلك يفرض فرضا الحل المؤقت، الذي يرد في خطة خريطة الطريق كامكانيـة اختياريـة يقررهـا                 

  .الشريكان معا
وهم لم  . الليكود، سيحاولون تفويت هذه الفرصة عليه     لكن معارضي شارون في اليمين، وخصوصا في        

وقد بدأ النداو في جمع     . يعودوا يثقون به ولم يعودوا يعتبرونه من معسكر اليمين، كما قال النائب النداو            
المقبل للبحث في انتخاب رئـيس  ) أيلول(تواقيع ليفرض عقد جلسة للمجلس المركزي لليكود في سبتمبر     
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وقال انها مسألة ايام    .  توقيعا 260 توقيع وبقي له     400وقد نجح في جمع     . ارونجديد للحزب بدال من ش    
واعرب النداو عن غضبه من تصرفات عدد من الوزراء والنواب        .قليلة وسيكمل جمع التواقيع المطلوبة    

ووجه سـهامه   . الذين يؤيدونه خلسة لكنهم ال يجرؤون على االجهار بمواقفهم حتى ال يخسروا مراكزهم            
اسية الى نتنياهو، الذي ينظر اليه كقائد بديل لشارون لكنه يتردد كثيـرا وال يجـرؤ علـى قيـادة                    األس

  .وقال انه، سيرشح نفسه لخالفة شارون اذا استمر نتنياهو في تردده. المعارضة لشارون
 10/7/2005شرق األوسط ال

  
  المستوطنون يجددون تجمعاتهم االحتجاجية في واد النصارى

مجموعات من المستوطنين، امس، تنظيم اعتصامات تظاهرية ضد خطة االنسحاب مـن            جددت  : الخليل
 مخازن تجارية في واد النصارى القريب من مستوطنة كريات اربع كان تـم فـتح                3غزة، وذلك داخل    

وأوضحت عائالت تقيم في الوادي لــ االيـام، امـس، ان             . اسابيع 4ابوابها واالقامة فيها بالقوة قبل      
الحتجاجية داخل المتاجر العائدة لعائلة المواطن عبد المنعم جابر وفي امتداد ما تسمى طريق              التجمعات ا 

المصلين ترافقت مع انتشار مكثف لجنود االحتالل، بما في ذلك الدخول الى فناءات العديد من المنازل،                
  .ع وفي محيطهفيما شملت حماية االحتجاجات من قبل االخيرين منع المواطنين من التنقل عبر الشار

  10/7/2005األيام الفلسطينية 
  

 الصراع في إسرائيل حول خطة الفصل ينتقل ليهود أميركا
ينعكس الصراع القائم في اسرائيل حول خطة الفصل على اليهود األميركيين الـذين تحتـدم               : تل أبيب 

ـ       .  شارون، وبين معارض   ـالخالفات بينهم ما بين مؤيد ل      أثير علـى   ويحاول كل طرف من جانبـه الت
. اصحاب القرار في البيت األبيض وفي الكونغرس، بشكل يثير البلبلة في صفوف القـادة األميـركيين               

ويقود هذا الصراع من جهة مؤيدو شارون اللجنة ضد التحقير، وهي منظمة يهودية متخصـصة فـي                 
  . محاربة الالسامية، أما المنظمة المعارضة لشارون فهي المؤتمر الصهيوني العالمي

واجرى كل منهما استطالع رأي بين صفوف اليهود األميركيين أسفر عن نتـائج متناقـضة، فقـد دل                  
، في ما دل االستطالع الثاني علـى        خالءمنهم يؤيدون خطة اال   % 72استطالع المنظمة األولى على ان      
  %. 63ان نسبة المعارضين للخطة تفوق 

رح األسئلة على الجمهور اليهـودي األميركـي،        وتبين ان االختالف في هذه النتائج ناجم عن طريقة ط         
فالمؤيدون للخطة سألوا الجمهور ان كان يؤيد او يعارض الخطة للتخلص من احتالل قطاع غـزة مـن               
طرف واحد بسبب تقاعس الفلسطينيين عن مكافحة االرهاب وكخطوة شجاعة على طريق التقدم نحـو               

معارضة للخطة على النحو التالي هل تؤيد تعـارض         السالم، في ما كان السؤال الذي طرحته المنظمة ال        
انسحاب اسرائيل من قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية واقتالع عشرات ألوف اليهود من بيوتهم               

  . ومصالحهم التجارية؟، ففي هذه الطريقة يوجد توجيه واضح باألسئلة
، ويتوجـه الـى المـسؤولين       ويحمل قادة المنظمتين المذكورتين نتائج االستطالعين، كل علـى حـدة          

األولى تحاول تجنيد المزيد والمزيد مـن الـدعم         . األميركيين للتأثير على مواقفهم تجاه حكومة شارون      
  . والثانية تحاول تجنيد الضغط على شارون حتى يوقف تطبيق هذه الخطة

 10/7/2005شرق األوسط ال
  

  ة  إسرائيل تمنع صحافية فرنسية من الدخول إلى الضفة الغربي
منعت الصحافية الفرنسية هدى إبراهيم، التي تعمل لحساب إذاعة مونتي كارلو، مـن عبـور الحـدود                 

وأفادت هدى ابراهيم، المكلفة من قبل      . يوليو/اإلسرائيلية للدخول إلى الضفة الغربية في الثالث من تموز        
ريب صـحافيين فلـسطينيين     الحكومة الفرنسية ومن إدارة التدريب الدولي في اذاعة فرنسا الدولية، بتد          
  .شباب، انه كان يفترض ان تتوجه إلى بيت لحم ورام اهللا وجامعة بير زيت

وعنـد  . وكانت الصحافية وصلت إلى عمان انطالقا من باريس قبل ان تطلب االذن لـدخول إسـرائيل               
لدخول إلـى  وصولها إلى الحدود على متن سيارة تابعة للقنصلية الفرنسية، تم منعها من عبور الحدود وا    

األراضي الفلسطينية وطردت في النهاية إلى داخل األراضي األردنية بعد ست ساعات مـن االنتظـار                
  . وبعدما اتهمت بحمل أسلحة، عمد العسكريون على تفتيشها بدقة. على نقطة جسر اللنبي الحدودية
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 من قبل الحكومـة     واصدرت منظمة مراسلون بالد حدود بيانا اعتبرت فيه منع صحافية فرنسية مفوضة           
الفرنسية من القيام بمهمتها أمرا غير مقبول، وطالبت الجمعية الحكومة اإلسرائيلية بتقديم تفسيرات حول              

من جهتها، طالبت نقابات موظفي اإلذاعات إدارة إذاعة فرنسا الدولية أن تـرد              .هذا التدبير االعتباطي  
وقالت إنها باشـرت بتـدابير      . هذه الممارسات بحزم وبسرعة على السلطات اإلسرائيلية ليتم وضع حد ل        

  )ب.ف.أ.  (لدى السفارة اإلسرائيلية في باريس للتعبير عن استغرابها ازاء ما جرى ولطلب إيضاحات
 10/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  االحتالل اطلق سراح الحارس االسرائيلي قاتل الفتى الفلسطيني مهيب عاصي في بيت لقيا 

الل االسرائيلي في لواء بنيامين السبت، سراح حارس الجدار العنصري الذي أطلق            أطلقت شرطة االحت  
وقـد   .من قرية بيت لقيا وقتله بدم بـارد       )  عاماً 15(النار، الجمعة، على الفتى الفلسطيني مهيب عاصي      

أطلقت الشرطة سراح القاتل رغم تشكيكها بادعائه بأنه اطلق النار دفاعا عن النفس وزعمـه ان الفتـى                  
وقال مصدر في الشرطة لمراسل االذاعة االسرائيلية، باللغة العبرية، السبت، ان           . كان يرشقه بالحجارة  

وقال شهود عيان ان الشهيد مهيب عاصـي لـم           .الشرطة تعتقد ان الحارس لم يتصرف حسب األنظمة       
ائلته المتاخمة  يرشق الحراس بالحجارة ولم يستفزهم وانما تم قتله بدم بارد عندما كان يعمل في أرض ع               

ان حراس الجدار منعوا الشبان الفلسطينيين من التوجـه نحـو           وا  وأفاد .لموقع انشاء الجدار العنصري   
  . الفتى المصاب ومحاولة اسعافه او نقله لتلقي العالج، وتركوه ينزف حتى الموت

  9/7/2005 48عرب
  

  اسرائيل تقر قانونا يخلد ذكرى االرهابي زئيفي
 يقر الكنيست االسرائيلي االثنين، مشروع قانون لـتخليد ذكرى واحـد مـن             :صرةالنا برهوم جرايسي 

واقرت لجنة  . كبار العنصريين اليهود ، الذي كان يدعو الى طرد الفلسطينيين من وطنهم، كحل للصراع             
 يحظى  التربية التعليم في الكنيست االسرائيلي، مشروع القانون إلقراره بالقراءة النهائية، علما ان القانون            

وينص بشكل واضح على ان يقوم جهاز التعليم فـي اسـرائيل والجـيش               .بموافقة الحكومة االسرائيلية  
وايد حزب العمل القـانون      .االسرائيلي بتعليم تراث زئيفي في يوم مقتله سنويا، علما ان كل تراثه مليء            

 .العنصري الجديد وأوصى نوابه بدعمه في تصويت الكنيست
  10/7/2005الغد االردنية 

  
  اسرائيل تتحسب من ربط بلير بين تفجيرات لندن والصراع االسرائيلي الفلسطيني 

اعرب مسؤولون في الحكومة االسرائيلية السبت عن تحسبهم من ان تقود تصريحات بلير التي ربط فيها                
ونقلت  .بين تفجيرات لندن والصراع االسرائيلي الفلسطيني الى فرض تسوية بين اسرائيل والفلسطينيين           

اذاعة الجيش االسرائيلي عن مسؤولين في الحكومة االسرائيلية قولهم ان هذه ليست المرة االولى التـي                
وتحـسب   .يربط فيها رئيس الوزراء البريطاني بين االرهاب في العالم والصراع االسرائيلي الفلسطيني           

لعالم لفرض علـى اسـرائيل      المسؤولون االسرائيليون من ان يؤدي هذا الربط الى تسريع الجهود في ا           
ومن جانبهم، ربط المسؤولون االسرائيليون بحسب اذاعة الجيش االسرائيلي بين           .تسوية مع الفلسطينيين  

تصريحات بلير امس وبين افكار طرحها رئيس الوزراء البريطاني مؤخرا بخصوص اطـالق عمليـة               
  .سياسية في اعقاب انتهاء تنفيذ خطة فك االرتباط

  10/7/2005 48عرب 
  

   مليون شيكل خسائر العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل نتيجة اإلغالق العام الماضي654: العمل
أوضحت دراسة أعدتها االدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، ان قيمة ما لحق من خسائر نتيجـة                : غزة

اع غزة، خـالل العـام      االغالقات االسرائيلية المتواصلة والمتكررة للمعابر، خاصة أمام العمال في قط         
 ألف شيكل نتيجة اغالق     341 مليون شيكل، اضافة الى خسائر يومية تقدر بـ          654، بلغت نحو    2004

وتضمت الدراسة عدد أيام االغالق التي تعرض لها قطاع غزة خـالل العـام           .المنطقة الصناعية ايريز  
 كانوا يعملـون داخـل الخـط         يوماً، مشيرة الى أن عدد العمال الذين       218، حيث بلغ مجموعها     2004

وقالت زينب الغنيمي، مـدير      . عامل 24ر800األخضر بشكل رسمي قبل اندالع انتفاضة األقصى بلغ         
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 عامـل مـن     7100ان عدد العمال الذين يعملون في اسرائيل حالياً يبلغ          : عام التشغيل في وزارة العمل    
موضحة أن عدد العمال في المنطقـة        عامل كانوا يعملون قبل اندالع انتفاضة األقصى،         24ر800أصل  

واشـارت   . عامالً حالياً  840 الى   2004 آالف عامل في شهر آذار العام        5الصناعية ايريز تقلص من     
 شيكالً، مضيفة ان متوسط األجـر       123الى أن متوسط األجر اليومي للعامل داخل الخط األخضر يبلغ           

وأوضحت الغنيمـي لــ االيـام، ان الحـصار           . شيكالً 80اليومي لعمال المنطقة الصناعية ايريز بلغ       
واالغالق واالجتياحات وتقطيع أوصال المحافظات الفلسطينية أدت الى تدمير المنشآت العاملة، األمـر             

، %64الذي أدى الى تفاقم البطالة وارتفاعها بشكل ملحوظ وكبير في أوساط السكان، حتى وصلت الى                
وأشـارت الـى أن      .ي نفوس المواطنين، والعمال بشكل خاص     منوهة الى أن ذلك أدى الى آثار سلبية ف        

من اجمالي قوة العمل، الفتة الى أن النسبة األكبر         % 35نسبة العاطلين عن العمل في قطاع غزة تشكل         
: من قوة العمل في القطاع هي في قطاع العمالة غير المدربة والمدربة تدريباً جزئياً، وتتوزع كما يلـي                 

وتحدثت الغنيمي عن دراسة أعـدها البنـك الـدولي           .زراعة% 13عة، و صنا% 21خدمات، و % 66
 50توضح أن االراضي الزراعية المستردة من المستوطنات في قطاع غزة يمكن أن تولد مـا قيمتـه                  

من الناتج االجمالي الفلسطيني، الفتـة الـى أن نـسبة العمالـة             % 5مليون دوالر سنوياً، أي ما يعادل       
وأضافت انه يمكن تطوير هذا القطاع باستقطاب أعداد جديدة مـن            %.21تبلغ  الزراعية في قطاع غزة     

العمالة واعداد برامج تدريبية لهم الستيعاب التكنولوجيا الزراعية الحديثـة والمتوافقـة مـع المعـايير                
العالمية، وذلك باتباع سياسة زراعية تعتمد على المحاصيل التصديرية بالدرجة األولى، مثل الحمضيات             

   .لزيتون والزهوروا
وتوقعت الغنيمي أن يتحسن وضع العمالة في األراضي الفلسطينية بعد االنسحاب االسرائيلي من قطـاع               

  .غزة، مطالبة بأن تُمنح غزة بعداً كامالً في الحركة من والى الخارج دون أي عوائق مهما كانت
  10/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  طوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين تأهيل وت:وزراء االتصاالت العرب

أوصى مجلس الوزراء العرب لالتصاالت في تونس، بضرورة تقديم كافـة أشـكال الـدعم         : تونس وفا 
والمساندة لفلسطين، إلعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات فـي              

ن اجتماع مجلس الوزراء العرب لالتصاالت في تونس، جاء ضـمن           وأوضح بيان أصدرته، أ    .فلسطين
االجتماعات التحضيرية للدورة التاسعة للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات والمزمع عقدها في شـهر              

صيدم، على رأس وفد ضم محمود ديوان، في هذا االجتماع،          . وشارك د  .تشرين الثاني القادم في تونس    
القضايا والموضوعات الخاصة بتنمية وتطوير قطـاع االتـصاالت، وتكنولوجيـا           الذي تناول عدداً من     

وأكد المجلس على ضرورة تفعيل تنفيذ المشاريع والقرارات الدولية ذات           .المعلومات في الوطن العربي   
 الصلة بفلسطين، ومطالبة المجتمع الدولي تقديم المساندة للشعب الفلسطيني، خاصةً فيما يتعلق بحق النفاذ             

 مـن إعـالن المبـادئ       16المباشر إلى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، استناداً إلى الفقرة          
كما أقر المجلس تضمين الوثيقـة العربيـة، التـي           .2003الصادر عن المرحلة األولى من قمة جنيف        

ـ                  ة ستعرض في اجتماعات القمة العالمية المزمع عقدها في تـونس، عـدداً مـن المـشروعات الخاص
  .بفلسطين

  10/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  البندك يتوجه الى تركيا لتوقيع بروتوكول التعاون السياحي بين البلدين
 غادر زياد البندك وزير السياحة واآلثار على راس وفد رسمي يضم ممثلـين              : اسامة العيسة  ،بيت لحم 

روتوكول التعاون السياحي المـشترك     عن القطاعين السياحيين العام والخاص متوجها إلى تركيا لتوقيع ب         
في مجال حماية وتطوير التراث الثقافي الفلسطيني، وفي مجال تطوير تـدريب المـوارد والكفـاءات                
البشرية العاملة في قطاع السياحة الفلسطينية، ويشمل البروتوكول على دعـم مـشاركة فلـسطين فـي                 

وسيتوجه البنـدك إلـى      .التعاون بين الجانبين  المعارض السياحية الدولية التي تستضيفها تركيا وتشجيع        
 بحر متوسطي، الذي سيشارك فيه وزراء من ايطاليـا ودول           -ايطاليا للمشاركة في المؤتمر األوروبي      

حوض البحر المتوسط، ويعتبر هذا المؤتمر حدثا مهما بالنسبة للسياحة الفلسطينية حيث يـوفر فرصـة                
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ن ومستثمرين، ويشكل قاعـدة أساسـية إليـصال الرسـالة           كبيرة لالتصال مع رجال أعمال واقتصاديي     
الفلسطينية إلى وكاالت السياحة اإليطالية والى وسائل األعالم المشاركة في المؤتمر خاصة أن الـسوق               

  .اإليطالي يعتبر من أهم األسواق بالنسبة للسياحة الفلسطينية
  10/7/2005الحياة الجديدة 

  
   من اوراق الموقف االقتصادي من االنسحاباالقتصاد الوطني تعرض مجموعةلجنة 

عرضت وزارة االقتصاد الوطني مجموعة من اوراق الموقف االقتـصادي مـن االنـسحاب              : رام اهللا 
االسرائيلي من قطاع غزة وذلك خالل اجتماع دعت اليه اللجنتان المالية واالقتـصادية فـي المجلـس                 

اء اللجنتين برئاسـة لعـرض تحـضيرات        التشريعي االسبوع الماضي في مقر المجلس بحضور اعض       
نـصر جبـر    . وقام كل من وزير االقتصاد الـوطني وصـائب باميـة ود            .الوزارة لما بعد االنسحاب   

  .باستعراض اهم التحضيرات التي اعدتها وتعدها الوزارة في ما يخص االنسحاب
  10/7/2005الحياة الجديدة 

  
  ام اهللافتتاح فعاليات مؤتمر اإلبداع الشبابي الثاني بر

أكد وزير الثقافة، يحيى يخلف، على ضرورة العمل من اجـل ازدهـار الثقافـة                :كتب يوسف الشايب  
الوطنية، عبر تشجيع المواهب الشابة، والتصدي لتيار الثقافة السوداء، الذي بدأ يبـرز داخـل بعـض                 

 علـى حـق الـشعب       المجتمعات الفلسطينية، والذي يسعى لتفريغ الثقافة من مضمونها االنساني، مؤكداً         
الفلسطيني في التعبير عن نفسه بمختلف الوسائل الثقافية والفنية، وان يكون جزءاً من الحراك الثقـافي                 

وزارة : وقال يخلف، في افتتاح فعاليات مؤتمر االبداع الشبابي الثاني، بمحافظة رام اهللا والبيرة             .الوطني
ذين تقع على عاتقهم حماية الثقافة الوطنية، خاصة فـي          الثقافة تولي اهتماماً خاصاً بالمبدعين الشباب، ال      

الوقت الذي بدأت تظهر فيه مؤشرات خطيرة على ان المرحلة المقبلة قد تشهد انتشاراً لثقـاف ظالميـة    
ولعل موقف بلدية قلقيلية من مهرجان فلسطين الدولي للموسـيقى          .. تهدد الكيان الثقافي الفلسطيني برمته    

وشدد يخلـف علـى ان    .ساندة لها، من اهم المؤشرات على هذه الثقافة الرجعية    والرقص، والمواقف الم  
الوزارة ستولي اهمية خاصة، للتوصيات التي يخرج بها المؤتمر، الذي يستمر حتى الثاني عـشر مـن                 

  .تموز الجاري
ورة استطعنا وما زلنا رسم ص    : من جهتها، تحدثت لبنى االشقر رئيسة نوار نادي المبدع الشاب، وقالت          

ونرى انفسنا  .. مثالية للغة فينا، لالبداع، للنوار الصغير، للجديد، للمتبقي من هذا الزمن ولهذا الوطن فينا             
ويرانا اآلخرون من منظور شبابي عصري في طريق االبداع، محافظين علـى االصـالة، محـاولين                

اهمين في خلق التواصل بـين  التمسك بالثقة التي منحنا اياها الكثيرون، واساسها رغبتنا في ان نكون مس   
: وحول اهمية المؤتمر، قالت االشقر في حـديث خـاص          .المبدعين الشباب ورواد االبداع في المستقبل     

تكمن اهمية المؤتمر في خلق حالة من التواصل بين المبدعين الشباب انفسهم من جهة، وبيـنهم وبـين                  
دعين الشباب فرصة الظهور، وفرصة تقييم      الكتّاب المكرسين من جهة اخرى، كما ان المؤتمر يوفر للمب         

نصوصهم من االدباء والكتّاب المعروفين على الساحة االدبية الفلسطينية، اضافة الـى تعـرفهم علـى                
  .المراكز الثقافية المختلفة برام اهللا، عن كثب

  10/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  )1932 -1931( واالبن مراسالت بين األب: الكتاب الرابع من يوميات خليل السكاكيني
صدر حديثاً عن مركز خليل السكاكيني ومؤسسة الدراسات المقدسية الكتاب الرابع من سلـسلة              : رام اهللا 

والكتاب الـذي حـرره      . صفحات 407 ويقع في    1932 - 1931يوميات السكاكيني، يغطي الفترة من      
ده سري أثناء دراسته في اميركـا،  أكرم مسلّم وقدمت له تانيا ناصر، عبارة عن رسائل من خليل إلى ول 

يلقي الكثير من األضواء على شخصية السكاكيني وقناعاته التربوية الى جانب نقلـه الحـي والمباشـر                 
لمقاطع من حياة المجتمع الفلسطيني وحراكه الداخلي الشامل، وأسئلته السياسية والوجودية، مـا يثيـر               

د، حيث لم يخلف سري أي أثر من اجاباتـه علـى            الفضول في هذه الرسائل أنها رسائل من جانب واح        
مراسالت وتساؤالت والده ألسباب لم تعرف بعد، لكن رسائل األب تلقي الكثيـر مـن الـضوء علـى                   

واكتسبت يوميات خليل السكاكيني بـشكل عـام         .شخصية سري ووجهات نظره وتوجهاته إلى حد بعيد       
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تي تغطيها، وهي نموذج كتابي تفتقر إليه المكتبـة         أهميتها من كونها يوميات نادرة من حيث المساحة ال        
العربية المليئة بالمذكرات المعتمدة على الذاكرة وليس على الكتابة اليومية الطازجة التي تجـيء عفـو                

  .الخاطر وبعيداً عن الضغوط واالعتبارات التي تخضع لها األشكال الكتابية األخرى
  10/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  الواقع الفلسطيني على خشبة لندنّية :  وخليل هريشرزان الكرمي

تعرض مساء اليوم في لندن مسرحية حدث فـي زمـن منـع التجـول للكاتبـة                :  فاتنة الدجاني  -لندن  
والمسرحية علـى   . المسرحية البريطانية الفلسطينية رزان كمال الكرمي والمخرج المقدسي خليل هريش         

ومية للفلسطينيين في زمن الحـصار، وفـي حيـاة الجنـود            حد وصف الكاتبة هي رحلة في الحياة الي       
االسرائيليين الذين يفرضون عليهم منع التجول، وهي مستقاة من قصص حقيقية وشهادات ومقابالت مع              

  .فلسطينيين من الضفة الغربية وجنود اسرائيليين وضباط وناشطين في منظمات لحقوق االنسان
ها االخيرة على نقـل الواقـع الفلـسطيني الـى الجمهـور             وتوضح الكرمي انها بدأت تركز في اعمال      

وقالت ان تقديم الرواية الفلسطينية لجمهور غربي يشكل تحدياً كبيراً ألنه يستدعي الموازنـة              . البريطاني
  .بين سرد يستند الى الحق الشرعي وبين ايجاد لغة مشتركة يفهمها الغرب ويتفاعل معها

امـا  . االولى من نابلس ايام الحصار الذي دام ثالثـة اشـهر  : ئالت عا3وتنقل الكاتبة قصصاً من حياة   
 سنوات من امام البيت خـالل       8القصة الثانية، فهي لعائلة في طولكرم تختطف ابنتها البالغة من العمر            

وتنظر القصة الثالثة الى حياة عائلة من الخليل تضطر الى قـضاء            . منع التجول ويفقد االهل اي اثر لها      
وما . ة المنزل خوفاً من المستوطنين الذين يحتلون حديقتها حيث يغنون ويستمتعون بوقتهم           الصيف حبيس 

  .بين هذه القصص الثالث، يستمع الجمهور الى اصوات كثيرة لفلسطينيين واسرائيليين تروي واقع الحال
هـي  وتتكون المسرحية من فصل واحد يستمر اربعين دقيقة ويشارك فيه خمسة ممثلين بريطـانيين، و              

وتخصص امـسية لالحتفـاء بالمقاومـة       . 2005ستعرض ليوم واحد في اطار مؤتمر الماركسية عام         
الفلسطينية ومحاربة الصهيونية بالفن من خالل عرض هذه المسرحية وعزٍف على الجـاز للموسـيقي               

د بـأم   غلعاد عتسمون، وهو موسيقي اسرائيلي تخلى عن جنسيته االسرائيلية وديانته اليهودية بعدما شاه            
عينيه الممارسات االسرائيلية في معتقل انصار وبعدما خلص الى نتيجة مفادها ان الصهيونية اسـتلبت               

وستعرض المسرحية في قاعة جيفري في معهد التربية قرب راسل سكوير في لندن في              . الديانة اليهودية 
  .الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم

  10/7/2005الحياة 
  

  ت اليهود يكتسح جوائز السينما االلمانيةفيلم يسخر من عادا
 اكتسح فيلم يسخر من حياة اليهود في المانيا جوائز السينما االلمانية الجمعة ليحصد ست مـن                 :رويترز

وهـو اول فـيلم كوميـدي       ) احضروا زوكر (وحاز فيلم    .أكبر الجوائز العالمية من حيث القيمة المادية      
وفاز الفـيلم   .  عضو في اكاديمية السينما االلمانية     600حكيم وهم   يهودي في المانيا على اعجاب لجنة الت      

 .الكوميدي الخفيف بجوائز احسن فيلم وافضل مخرج واحسن ممثل وافضل سيناريو وجائزتين اخـرتين             
الذي يدور حول   ) السقوط(وهو فيلم أنتج بميزانية بسيطة بفارق كبير على فيلم          ) احضرو زوكر (وتفوق  

ويـدلي   .يم النازي ادولف هتلر والذي نال ثالثة ترشيحات ولكنه لم يفز بأي جـائزة          االيام االخيرة للزع  
 عضو في اكاديمية السينما االلمانية بأصواتهم سرا الختيار االفالم الفائزة بتلـك الجـوائز التـي                 600

  .  مليون يورو2.85ترعاها الحكومة االلمانية وتبلغ قيمتها االجمالية 
  10/7/2005الوطن القطرية 

  
  بعدم اعتراف حماس بإسرائيلشكك يكنيست وفي الابو الغيط يهاجم اعضاء 

 هاجم وزير الخارجية المصري اعضاء الكنيست االسرائيلي الذين يعارضون انتشار جنود مـصريين             
ووصفهم بجهات غير مسؤولة لالسف الشديد على الرغم        " عند شريط فيالدلفي قائال ان هدفهم التحريض      

وقال في مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس االسرائيلية اليوم ان هدف هذه            .ن في الكنيست  من انهم موجودو  
 انـه    هـارتس  واضافت. الجهات التحريض وتعقيد السالم بين اسرائيل ومصر واالتفاق مع الفلسطينيين         

 .نتبين من المقابلة ان المصريين يتابعون عن كثب الجدل في اسرائيل حول االتفاق االمني بين الـدولتي                
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وقالت هآرتس ان التقارير التي تصل الى السفارة االسرائيلية في القاهرة تشير الى دفء العالقات بـين                 
وسيلتقي السفير االسرائيلي في القاهرة شالوم       .اسرائيل ومصر في االشهر االخيرة وفي كافة المجاالت       

ء غير مسبوق في دولة تبقى      واعتبرت الصحيفة اللقا   .كوهين الول مرة اليوم مع وزير الثقافة المصري       
وقال السفير االسرائيلي في القاهرة ان العالقات بين         .الحياة الثقافية فيها خارج المجال بالنسبة السرائيل      

  . اسرائيل ومصر اليوم في افضل مستوى وصلت اليه العالقات بين الدولتين منذ سنوات طويلة
وقـال ان    .دة دفء العالقات بين مصر واسرائيل      ان عدة عوامل ادت الى زيا      ابو الغيط من جانبه رأى    

مصر تستخدم امكانياتها من اجل ان تقود الفلسطينيين الى نقطة يتمكنون منها تـسوية خالفـاتهم مـع                  
ويفتح االنسحاب االسرائيلي احادي الجانب مـن قطـاع          .اسرائيل، وعندها تحاول مصر اقناع اسرائيل     

ا ان نـدرك ان اسـرائيل       نوقال علي  .وجه اسرع نحو التسوية   غزة وشمال الضفة الغربية الطريق امام ت      
موجودة في هذه المنطقة وعلينا التعامل والعمل معها من اجل اقناعها بانه من اجل الحصول على تطبيع                 

ان مـصر    وقـال    .كامل مع العرب يتوجب فعل ما هو ضروري وتمكـين نـشوء دولـة فلـسطينية               
ن مد يد التطبيع الى اسرائيل واقامة عالقات بشكل طبيعي لكـن            والفلسطينيين وكل العالم العربي يريدو    

 .هذا يتطلب من اسرائيل ان تتحرك في جبهة السالم بشكل يمكن العرب والمسلمين مـن بنـاء الثقـة                  
وفي رده على   . واضاف انه من دون تحقيق العدل للفلسطينيين لن تتمتع اسرائيل من السالم وهذه حقيقة             

في االنتخابات التشريعية قال ان هذا حق كل فلسطيني ان يقرر المـشاركة             سؤال حول مشاركة حماس     
ونحـن ال    .على الفلسطينيين ان يقرروا ذلك بانفسهم ولن تقرر مصر بدال عنهم          و, في االنتخابات ام ال   

نعارض تفاهمات فلسطينية داخلية بل على العكس فمثل هذه التفاهمات ستمكن السلطة الفلـسطينية مـن                
وشكك ابو الغـيط فـي ان حمـاس ال تعتـرف          .وضات مع اسرائيل باسم الشعب الفلسطيني     اجراء مفا 

باسرائيل وقال ان مسؤولين في حماس قالوا انهم يعترفون بوجود اسرائيل لكنهم يطالبون بان تعتـرف                
هذه تـصريحات اسـمعها مـن        .اسرائيل بقيام دولة فلسطينية واالنسحاب من كل االراضي الفلسطينية        

   . في حماس منذ شهور إن لم يكن سنواتمسؤولين
  10/7/2005 48عرب

  
  التطرف يتغذى على اإلحباط العربي : العاهل االردني
قال الملك عبد اهللا الثاني إنه ينبغي للعالم كي يوقف عنف المتشددين أن يعـالج االحبـاط           : لندن رويترز 

وقال في مقابلة    .الفلسطيني وفي العراق  العربي الناجم عن الفقر والشعور بالظلم في الصراع االسرائيلي          
... هناك إحباط هائل في جميع أنحاء الشرق االوسط بـسبب         : ان األميركي . ان. امس، مع تلفزيون سي   

. هذا أول شيء يستخدمه هؤالء المتطرفـون لرفـع مـستوى التـوتر            . الصراع االسرائيلي الفلسطيني  
لقضايا الجوهرية فسوف يتاح لنا خفـض مـستوى         ولذا فلو عالجنا هذه ا    . والثاني هو العراق  : وأضاف
وقال إنه مما يزيد مـن االسـى أن         . ولكن في الوقت نفسه يجب علينا أن نحسن معيشة العرب         . التوتر

هؤالء الـذين ال     ...مع كل حادث إرهابي هناك فتوى وراءه      : وقال .تفجيرات لندن نُفذت باسم االسالم    
وقال ان نصف سكان العالم العربي من       . م باالختباء خلف الدين   صلة لهم باالسالم يحاولون تبرير افعاله     

وقال إنه يجب على الحكومات      .الشباب وكثيرون منهم بال عمل وعرضة الغواء من يجندون المتشددين         
 .العربية ان تعمل على تحسين حياتهم ولكن على المجتمع الدولي ان يساعد في معالجة جذور التطـرف                

ولذا فمن مسؤوليتنا أن نحسن     .  وحرية العراقيين هو ما يستخدم كأساس للتجنيد       حرية الفلسطينيين : وقال
  .ولكنها أيضا مسؤولية المجتمع الدولي أن يعمل معنا. هذا كله

  10/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  اللجنة الدولية لتقصي ممارسات االحتالل تؤكد بشاعة األعمال اإلسرائيلية  
 لألمم المتحدة لتقصى الحقائق عن الممارسات اإلسـرائيلية أعمالهـا فـي             اختتمت لجنة الجمعية العامة   

سوريا، بعدما استمعت لتقرير سوريا حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي العربيـة   
وزار أعضاء اللجنة مدينة القنيطرة واستمعوا إلى تقريـر حـول            .المحتلة، والسيما في هضبة الجوالن    

وأكد رئيس اللجنـة    . ت القمعية، التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلية في الجوالن السورية          الممارسا
براسات كاريه وسام بشاعة األعمال اإلسرائيلية وانتهاكها الفاضح لحقوق اإلنسان سواء في األراضـي              

ـ       .الفلسطينية أو من خالل تدميرها الكامل لمدينة القنيطرة المحررة         ورة األعمـال   كما أشـار إلـى خط
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اإلسرائيلية، التي تمارسها في الجوالن وخاصة تلك المتعلقة بالتخلص من النفايات النووية في الجوالن،              
مؤكدا ان هذه مسألة خطيرة ألن لها عواقب بعيدة المدى ليس على مستوى الحدود فحـسب بـل علـى        

ئق حـول االنتهاكـات     وأوضح بأن رفض إسرائيل دخول لجنة تقـصي الحقـا         . صعيد المنطقة بأكملها  
اإلسرائيلية يؤكد قيامها بخروقات عديدة لحقوق اإلنسان، معربا عن األسف لرفض إسـرائيل الـسماح               

  )ا.ن.ق. (للجنة بزيارة األراضي المحتلة، مضيفا أن هذا يعني أن إسرائيل تخفي أمرا ما
 10/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
   زيدشيع جثمان االسير المحرر الشهيد هايل ابوت

شيعت جماهير غفيرة في الجوالن السوري المحتل يوم الجمعة الماضي جثمان االسير المحرر الـشهيد               
 بشارة على راس وفد من فلـسطيينيي        .ووصل امس السبت الى مجدل شمس الجوالنية د       . هايل ابو زيد  

  . شهيدوالقى كلمة امام اهل الجوالن السوري أبن فيها ال. الداخل معزيا بالشهيد ابو زيد
  10/7/2005 48عرب

  
  سوالنا في فلسطين اليوم ووولش األسبوع الجاري 

قالت مصادر سياسية مطلعة إن خافيير سوالنا سيقوم اليوم بزيارة لفلسطين وإسرائيل فـي مـا                 :غزة  
وقالت المـصادر إن زيـارة      . يزور ديفيد وولش إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية األسبوع الجاري        

ويلتقي سوالنا رئيس السلطة الفلـسطينية ورئـيس الـوزراء          .ي لتقديم دعمه لعملية االنسحاب    سوالنا تأت 
  . كما يلتقي عدة مسؤولين إسرائيليين من بينهم شارون وشالوم وموفاز .ووزير الشؤون الخارجية

  10/7/2005البيان  
  

  أم؟.. حوار عقائد
  خيري منصور  

ديان، رغم أنها بدأت منذ زمن ليس بالقصير، أي منذ ذلك           كثرت في هذه األيام مذكرات الحوار بين األ       
االشتباك بين مفاهيم غير محددة، ولعل ما قاله أحد المعلقين على هذا الحوار بأنه بين أهل األديان وليس                  
بينها فيه الكثير من الصواب، ما دام التأويل يتمادى أحياناً ليصبح تقويالً، وما دامت األفكـار والعقائـد                  

لى الدوام لتفاسير تسيرها النوايا، لهذا قال برنارد شو إن المسيح ليس مسيحياً بمقياس ما، ألنه                عرضة ع 
    لم يكن السبب في حروب دينية استمرت قروناً، وهو الذي اقترن اسمه بالسالم والتـسامح وإدارة الخـد

ان الى وسيلة أخرى    ما نخشاه هو أن يوظف هذا الحوار المشروع بل المطلوب بإلحاح بين األدي             .اآلخر
لتمرير ما ال يمكن تمريره باألساليب التقليدية، ولخلط األوراق بحيث يتسرب السياسي الـى العقائـدي                
بكامل حمولته البرغماتية، ظناً من المهربين بأن خلط حابل الدين بنابل السياسة ممكن إذا تـوفر لهـذا                  

  .كل حالة لبوسهاالهدف محترفون، ذربو األلسنة، وقادرون على أن يلبسوا ل
 الذين يزعمون بأن الرب هو القائد العام لجيش دفاعهم  الهجومي  بدءاً من عوفاديـا      والحاخامات اليهود 

يوسف وانتهاء بمن وصف اليهود بأنهم خراف تثغو إذا لم يفترسوا العرب بأسرهم، يبحثون عن صدوع                
 أية قاعدة أو أساساً لحـوار عقائـدي أو          في الجدار، ألن األبواب مغلقة وكذلك النوافذ، وهم ال يملكون         

وغالباً ما تحول عقولهم المجبسة، والمحجور عليها        .منطقي ألنهم جعلوا من األسطورة بديالً عن التاريخ       
عرقياً، دون أي حوار، ألنهم ال يصغون إال لصدى أصواتهم، وال يرون من العالم حولهم إال ما يريدون                  

  .أن يروا
لفعل بين أهل األديان وحملة العقائد، وليس بين تلك األديان خصوصاً الـسماوي             قد يكون الخالف هو با    

ألن ما من دين في جوهره أقام متاريس وحفر الخنادق دفاعاً عن الشرور واالغتصاب، وانتهـاك                . منها
  .مصائر البشر

األب قبل أيام وعندما كان جسد الراحل جورج حاوي مسجى في الكنيسة، وسط تراتيل الـوداع، قـال                  
وبالطبع لم يغب عـن     . إن السيد المسيح هو مشرد فلسطيني، وربما كان الفدائي األول         المسيحي العربي   

بال ووجدان ذلك األب العربي أن الفتى الجليلي الذي كان يتأمل في بستان الزيتـون، ويـصغي الـى                   
لجـدد  الحفيف السماوي األخضر، هو الذي كان ضحية االسـخريوطي، وهـا هـم االسـخريوطيون ا               

بمساميرهم المبقعة بدم السيد المسيح، ينحتون الصلبان من مختلف فصائل الشجر، وطريـق الجلجلـة،               
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يستعاد اآلن، فما أكثر أكاليل الشوك وما أقل أكاليل الغار، في زمن يسلخ فيه اإلنسان قبـل أن يـذبح،                    
يامة كما لو أنها وشيكة إزاء      وتطلق فيه النيران على أطفال رضع، بحيث يمتزج الحليب بالدم، وتبدو الق           

  .هذا الفائض من الموت
حوار األديان قائم منذ سقطت أول قطرة من ذلك الغيث الرسولي البكر، وهو ضرورة ومطلـب كلّمـا                  

  تعرضت األديان الى تقويل يعسكرها، ويحولها الى حاضنات للثأر والكراهية والنبذ، لكن أي حوار؟
 البعض ممن يعسكرون األديان ويحولونها الى ذرائع النتهاك األغيار          ذلك هو السؤال الملح اآلن، ما دام      

  .يبحثون عن صدع ما في الجدار بعد أن تكسرت مفاتيحهم الصدئة في أبواب القالع الحصينة
 10/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ...سننتصر

  بنيامين نتنياهو
ي من جذوره، فقد كان من الواضح، كما        كانت مسألة وقت فقط، بما انه لم يتم اجتثاث االرهاب االسالم          

سبق وحذرت مرات عديدة، انه سيضرب عواصم اوروبا، ويوم الخميس، خالل زيارة عمل الى لنـدن،           
  .سمعت نبأ الهجمات االرهابية القاتلة في العاصمة البريطانية

جمات القاتلـة   االن ينضم البريطانيون رغما عنهم ليس الينا فحسب، نحن االسرائيليين، في التعرض لله            
بل انهم ينضمون ايضا إلى االميركيين، االسبان، الروس، وغيرهم ممـن تـم تحديـده               . في قلب المدن  

فهذا االرهاب يريد ابادة الحـضارة الغربيـة والمجتمعـات          . كأهداف على خط نار االرهاب االسالمي     
يام السوداء الماضـية التـي      انهم يسعون العادة البشرية الى اال     . الغربية الحرة التي تنتج هذه الحضارة     

السالح الرئيسي الذي يستخدمه االرهابيون هو الخـوف        . سيطرت خاللها عقيدتهم المتعصبة على العالم     
لذلك يجب ان يكون التصميم على الكفاح وعدم الخـضوع          . الذي يريدون له ان يسيطر على ضحاياهم      

ليـست  : قلب الجرة رأسـا علـى عقـب       هو السالح الدفاعي االول الذي تستخدمه المجتمعات الحرة، و        
الديمقراطيات هي التي يتعين عليها ان تخاف، بل االرهابيون ومن يرسلهم هم الذين يتعين عليهم الفرار                

 ايلـول، ان    11لهذا السبب قدرت كثيرا كالم بلير الذي اوضح، كما فعل الرئيس بوش قبله فـي                . خوفا
  .وادةبالده لن تستسلم ابدا لالرهاب وستحاربه بال ه

المجتمعات الحرة ال تتعرض للهجمات بسب افعالها، بل بسبب جوهر هويتها ووجودها، فــ القاعـدة                
ترى في مجرد وجود الواليات المتحدة ـ الحرة والديمقراطية ـ اصل الشر، وليس هـذه الخطـوة او     

 وحـرب االيـام     وكذلك االمر بالنسبة لهجمات االرهاب العربية ضدنا حيث انها سبقت قيام الدولة           . تلك
حماس، الجهاد االسالمي وكتائب شـهداء      وبالنسبة لـ   . الستة، ومن المناسب االشارة الى هذا الموضوع      

، فان مجرد وجود اسرائيل الحرة، الديمقراطية والغربية، يعتبـر جريمـة يتعـين تـصفيتها،                االقصى
ت مع ارهاب القاعدة كما ال      ال تسويا . وسرطانا يجب اجتثاثه من جسد االمة العربية ومن جسم االسالم         

كالهما يشرب من البئر االيديولوجية المسمومة ذاتها، كالهما        . يوجد تسويات مع االرهاب الموجه ضدنا     
يتغذي ويتلقى الدعم من االنظمة الظالمية ذاتها، تلك التي تقدم مساعدة عمالنية مباشرة لالرهاب، وتلك               

اثبت الشعب في اسرائيل انـه قـادر علـى محاربـة             .ريالتي تمنحه الرعاية والتمويل والتأهيل الفك     
ومطلوب االن من بريطانيا ومن سائر      . االرهاب، والصمود في وجه امواج هجماته وضربه بقوة شديدة        

  .اجزاء العالم الحر التحلي بذات الصمود والتصميم عند سعيه الجتثاث مرض االرهاب
  عن معاريف 

  10/7/2005األيام الفلسطينية 
 

  سلطة الفلسطينية التصرف بحسمعلى ال
  وليد أبو بكر

قد تكون تجربة االنسحاب اإلسرائيلي من المستوطنات في غزة، نوعا مـن االختبـار لقـدرة الـسلطة                  
الفلسطينية، بتركيبتها الحالية، وحتى المحتملة في حكومة وحدة وطنية، ربما بعد االنتخابات التـشريعية،     

لقدرة بالفعل، في وقت االنسحاب، وما يليه من وقـت علـى وجـه              ألن السلطة بحاجة إلى إثبات هذه ا      
التحديد، من خالل السيطرة على األوضاع، ال عن طريق ضبط األمن فحسب، مع أنه هام وضروري،                
 ولكن عن طريق منع االستئثار بما سيتركه االحتالل من أرض بنى عليه مستوطناته، ثم سيقوم بهدمها،               
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 كثير من النوايا تجاه األرض التي سـتتحرر، وألن األرض فـي غـزة               بعض الظواهر تثير الريبة في    
تضيق بمن عليها، وألن ملكية األرض ظلت تحت تصرف المستوطنين، بحماية الجيش اإلسرائيلي، فإن              
كثيرا من المطامع قد تظهر فجأة، يعززها كثير من االدعاء، ومن محاوالت التزييف من أجل المطالبـة                 

عاء، على حساب ما يفترض أن يكون ملكا للشعب الفلسطيني كله، مثـل أمـالك               بتحقيق مثل ذلك االد   
الدولة األخرى، التي ال يجوز ألحد وضع يده عليها، وهو أمر أكدته الحكومة الحالية، ومنعـت الـذين                  
استولوا على األرض من االستمرار في غيهم، لدرجة أنها أوقفت، بقرارات رئاسية، كـل تعـد علـى                  

 ونفذت هذه القرارات، حتى على مؤسسات عامة، كان بعضها بذل جهدا كبيرا في سبيل               األرض العامة، 
اإلعداد لمشاريعه على هذه األرض، كما نفذتها ضد من استثمروا تلك األرض، خاصة علـى شـواطئ                
غزة، لزمن طويل، تصوروا أنهم تجاوزوا االعتراض خالله، وأن األرض ستبقى في خـدمتهم دون أن                

 تمنعهم من االستمرار، األرض التي سيرحل عنها االستيطان في غزة، ستكون ذات ثمـن               تمتد لهم يد،  
معنوي ومادي كبير، ألنها تشكل أول بادرة لتفكيك االستيطان على األرض الفلسطينية المحتلة، لتـشكل               

ـ                 ن بذلك سابقة على هذه األرض، التي يدعي االحتالل، والصهيونية عموما، أنها ملك لمن وعدوا بها م
السماء، وأنها حق لهم، يفترض أن يمتلكوا ما يشاءون منه، حتى تقوم الساعة، ومع أن سـابقة تفكيـك                   
المستوطنات، أو هدمها، حدثت عند رحيل االحتالل عن سيناء، إال أن السابقة الحالية تختلف، ألن سيناء                

ج عنه من انتهاكات لحقوق     لم تدخل قط في الوعي اإللهي الذي تبرر به الصهيونية احتاللها، وكل ما نت             
اإلنسان، باسم هذا الحق، وإذا كان اعتراف إسرائيل بوجود فلسطيني على األرض، كان منكـرا قبـل                 
سنوات، يشكل تخليا أساسيا عن نظرية أرض بال شعب، لشعب بال أرض، وهـو مبـدأ قامـت عليـه                    

ان االدعاء بالحق فيها عامـا      الصهيونية، فإن ذلك بالذات هو الذي يقود اآلن إلى االنسحاب من أرض ك            
حتى وقت قريب، وما يزال كذلك عند نسبة غير قليلة من المتطرفين الذي يقاومون خطـة االنفـصال،                  
ويرفضون إخالء المستوطنات على أي جزء من األرض المحتلة، ولعل مثل هذين الموقفين، هما اللذان               

ئيل، يتحدث عن هذه الفترة بمصطلح يغيظ       يجعالن كل من يحاول تشخيص الفترة الحالية في تاريخ إسرا         
المتطرفين، هو مصطلح ما بعد الصهيونية، هذان الموقفان برزا في العقد األخير من القـرن الماضـي                 
بشكل واضح، ووجدا مؤيدين ال يستهان بالنسبة التي يمثلونها داخل المجتمع اإلسرائيلي، بينما كان األمر               

ر مدريد، وما تمخض عنه االتجاه بعد ذلـك، متمـثال باتفاقـات             غير ذلك منذ سنوات قليلة سبقت مؤتم      
أوسلو، رغم تعثر تنفيذها، وبغير ذلك من االتفاقيات والتفاهمات والمبادرات التي لم تعـد تنكـر حـق                  
الفلسطيني في الوجود، وفي جزء من أرضه على األقل، رغم المماطلة المستمرة في تنفيذ ذلك، والتـي                 

 إلى إطالة عمر الحكومات، عن طريق تملق المتطرفين في المجتمـع، حتـى ال    تهدف في غالبية الوقت   
يثيروا بعض الرأي العام الذي يتبع تعاليمهم، والذي يتميز بأنه قادر على الحركة، بكثافة تفوق ما تفعله                 
 األغلبية التي ترضى بحل الصراع بالطرق السلمية، بعد أن فشلت القوة التي تستخدم منذ ما يزيد علـى                 

نصف قرن، في الوصول إلى أي حل، رغم التفوق اإلسرائيلي الساحق في هذا المجال، ومع أن نوايـا                  
الحكومة اإلسرائيلية الحالية، ليست خالصة لوجه السالم، وهي تخطط الستغالل االنسحاب من القطـاع              

ت االسـتيطانية   الذي تدفع فيه ثمنا باهظا منذ احتلته، لتعزز وجودها في الضفة الغربية، فـي التجمعـا               
الكبيرة، وفي القدس قبل كل شيء، إال أن االنسحاب من غزة ال يمكن أن يعتبر في التحليـل النهـائي                    
خالصا لمثل هذه النوايا المبيتة، ألنه ما كان ليحدث، لوال الثمن الباهظ الذي تدفعه إسرائيل هناك، لـيس                  

لك اقتصادها الـذي يـستنفد الكثيـر        بالدم وحسب، وإنما من خالل كل مقومات وجودها، وعلى رأس ذ          
لتدليل المستوطنين بالمزايا المادية التي توفر لهم من ناحية، وبما يبذل من جهد ومال في حمايتهم مـن                  
ناحية أخرى، وبالرغم من أن دعاة االستيطان راهنوا كثيرا على قوتهم، ومازالوا يفعلون ذلـك حتـى                 

ن على منع االنسحاب بقـوتهم الذاتيـة، كمـا يتـصور            اآلن، ويتصور كثير منهم أنهم سيكونون قادري      
آخرون، أكثر تدينا، أن قوة غيبية سوف تدخل، لمنع هذا اإلجالء الذي يرونه قسريا، إال أن هناك جزءا                  
كبيرا منهم، حتى بين أولئك الذين ال يواجهون نوايا الحكومة في تنفيذ االنـسحاب، يـراهن علـى أن                   

سد الخطة، ال ألنه ال يريدها، ولكن ألنه ال يستطيع تحمل نتائجها، على             الجانب الفلسطيني هو الذي سيف    
أكثر من مستوى، يبدأ من االنفالت األمني، وال ينتهي إال عند محاولة االسـتيالء علـى األرض التـي                

  ستخلى،
ال يمكن القول إن الحكومة الفلسطينية غير واعية لمثل هذه المخاطر، سواء أكانت قبـل االنـسحاب أم                  

عده، وال يمكن القول إنها ال تحاول أن تعد العدة لمنع حدوثها، وللمحافظة على هيبة السلطة، وقـدرتها                  ب
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على حماية الناس، وحماية الممتلكات العامة ممن يطمعون في االستيالء عليها، سواء أكان ذلك بـالقوة،                
يث عن االنسحاب، لكن هذه     أو كان بالحيلة، وكلتاهما ظاهرتان يمكن تلمس بعض سماتهما منذ بدأ الحد           

السمات بدأت تأخذ طابعا عمليا في الفترة األخيرة، يتزايد وضوحه مع اقتراب الموعـد الـذي حددتـه                  
سلطات االحتالل للمباشرة في عملية اإلخالء، حتى االنتهاء منها، ليس صدفة أن تكتشف أجهزة السلطة               

ة، للمتاجرة باألرض التي ستخلى، قامت بها       في الفترة األخيرة عملية نصب يمكن أن توصف بأنها دولي         
مجموعة أجنبية في جزء منها، محمية إسرائيليا في الجزء اآلخر، الذي لم يمكن أجهزة السلطة من إلقاء                 
القبض على أفرادها، رغم اإلعالن عن الكشف عن نواياهم التي اتضحت من خالل اتصالهم بالنـاس،                

ة أن تبرز رؤوس كثيرة تدعي حقا فـي األرض، وترتـب            ولن تكون صدف   وعرض مسألة البيع عليهم،   
الشاهد على ذلك، وربما تلجأ إلى القضاء من أجل أن تثبت حقها، وقد يكون لبعـضها حـق بالفعـل،                    

  سيؤكده القضاء، بينما سيكشف األالعيب التي تستغل ظروفا وطنية حرجة لتحاول الكسب،
 في قطاع غزة، طيلة الفترة القادمة، رغـم العطلـة   لذلك لم يكن صدفة أن يتخذ قرار بأن تعمل المحاكم   

القضائية الصيفية، وذلك من أجل أن تفصل فيما هو متوقع من قضايا، ليعود الحق فيها إلى من له حق،                   
وليبقى للمجتمع حقه الذي ال يجوز أن يستولي عليه أحد، خاصة أن من المعلوم، إلى حد كبير، أن نسبة                   

لى األراضي العامة، أو ما يعتبر ملكا للدولة منـذ االنتـداب البريطـاني،              كبيرة من االستيطان قامت ع    
ويدخل في استعدادات السلطة لهذا الحدث، كثير من األمور التي يمكن أن ينظر إليها كـأمور مـستقلة                  
بذاتها، ألن جزءا من دافعها جاء بسبب خطة االنفصال، لقد سرعت هذه الخطـة فـي الحـوار بـين                    

إلى التهدئة حتى ال يكون للحكومة اإلسرائيلية عذر في التأخير أو التراجع، كما أن مثل               الفصائل، ما قاد    
هذا الحوار استطاع التوصل إلى موقف وطني موحد من قضية االنسحاب برمته، دعا إلى عدم تعطيله،                
 لكن أهم ما يمكن أن يفعله ما توصل إليه الحوار من اتفاق، هو أنه سيكون عـامال حاسـما فـي منـع            

االستيالء على أراضي المستوطنات بالقوة، وهو أمر يثير بعض القلق في األوساط الفلسطينية، خاصـة               
وأن تصرفات بعض الجهات، التي تملك شيئا من القوة، والتي تثير كثيرا من المـشاكل، فـي محاولـة               

  للمحافظة على مواقعها في الزمن المتحول، الذي لم يعد لصالحها، كما تشير الوقائع،
مثل هذه الجهات، هي في الواقع ما يراهن عليه دعاة االستيطان فـي كـل األرض الفلـسطينية، مـن                    
معارضي االنسحاب، دون إهمال عوامل مساعدة أخرى، منها ما ال يمكن التنبؤ به، لكن يمكن التنبه إليه                 

  ومنعه، في ظروف ضيق األرض التي يعاني منها القطاع،
االستعدادات الخاصة التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية، التـي أعلنـت   مجموعة هذه التخوفات ال تجعل     

حالة طوارئ حتى انتهاء االنسحاب، وتثبيت الواقع على األرض أمرا اسـتثنائيا، ألن الظـروف التـي                
خلقها االحتالل يمكن أن تنذر بأي شيء، ويجب أن يكون هناك استعداد لمواجهة ما هو غير متوقع من                  

و احتيال أو وضع يد، بالحيلة أو بالقوة، كما يجب أن يكون التصرف حاسما في مواجهة                عمليات ادعاء أ  
ذلك، من كل األطراف المعنية، بدءا بالقرار السياسي، وانتهاء بمشاركة مؤسـسات الحكومـة المدنيـة                
واألمنية، كل في مجال اختصاصه، ألن أي تهاون في شأن يتعلق بالسيطرة على األرض التي يرحـل                 

 االحتالل، مهما صغر شأنه، سيفسح المجال أمام مزيد من التهاون الذي لن تكون نتائجه حميدة، ال                 عنها
  وقت حدوثه، وال على ما سيحدث في المستقبل،

  10/7/2005الوطن القطرية 
  

  !العشاء الشامي؛ خارطة طريق اقتصادية
  حسن البطل 

، بينما تبني اسرائيل سوراً جديداً وكبيراً حول        لكن. بوابات دمشق العتيقة في شهرة بوابات القدس العتيقة       
القدس الكبيرة، فإن العشاء الشامي الرسمي والفصائلي يمد جسراً سياسياً على خطين لتعبر عليه الوحدة               

ال بأس أن يمر الحوار الفصائلي بالقاهرة، وأن تمر الوحـدة   .الفصائلية والعالقة السورية ـ الفلسطينية 
هـذه  . ات دمشق؛ وأن ترعى مصر اتفاق القاهرة الفصائلي؛ وأن تصادق دمشق عليه           الفصائلية من بواب  

ف والسلطة الفلسطينية إلى وفاق مزدوج مع أهم عاصـمتين عـربيتين            . ت. مرة نادرة تتوصل فيها م    
  . مجاورتين

يرة إثر  أو هذا ثالث وفاق موثق في الموضوع الفلسطيني ترعاه القاهرة، بعد رعايتها للقمة العربية الشه              
اآلن، ننسج مع الجيران عالقـة   ؛ وبرتوكول القاهرة السري اللبناني ـ الفلسطيني، 1970أحداث أيلول 
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أهمية العالقة الفلسطينية ـ السورية في غنى عن أية إضافة، وحضور قـادة الفـصائل     .دولة ـ دولة 
وهـذا، إذا   . ن أي بيـان   مع الرئيسين السوري والفلسطيني قد يكون في غنى ع        " العشاء الشامي "العشرة  

صدق األسد الشاب العزم، فعالً، أن يلعب بورقة الوفاق السوري ـ الفلسطيني، وأن تكف دمشق عـن   
اللعب بأوراق الخالف الفصائلي، علماً أن السلطة الفلسطينية توقفت عن لعب الورقة اللبنانية في الملعب               

. الورقة السورية في الملعـب اللبنـاني      ف، قد ُأجبرت على التوقف عن لعب        . ت. السوري، وكانت م  
سنالحظ أن الطريق الفلـسطيني إلـى        .اآلن، فلسطين تلعب في ملعبها وملعب اسرائيل ومالعب العالم        

دمشق استكمله الرئيس الفلسطيني في بيروت، حيث التقى إميل لحود، واتصل هاتفياً بميـشال عـون،                
خيراً، صرح بأن الفلسطينيين المقيمين فـي لبنـان         وأ. وأدى زيارة الواجب لقبر الراحل رفيق الحريري      

بعد الصلحة مع أسد دمشق، وتصديق دمشق علـى اتفـاق القـاهرة              .يخضعون ألحكام القانون اللبناني   
الفصائلي، يمكن القول أو األمل في األقل ان لعبة النظام العربي بورقة الفصيل قد أفلست، وان مرحلـة                  

ينية والدولة الفلسطينية قد بدأت، علماً أن الوفاق العربي لم يتحقـق،            الوفاق العربي حول السلطة الفلسط    
ف، . ت. عملياً، حول دعم العمل الفدائي، كما لم يتحقق، سياسياً، لجهة تعامل العواصم العربية مـع م               

تحررت دمشق من العـبء اللبنـاني، أو معظمـه، وتحـاول، مـا               .بصفتها الممثل الشرعي والوحيد   
صابعها عن الحريق العراقي، وها هي تعيد أوراقها الفصائلية إلى بنك خطاب سياسي             استطاعت، إبعاد أ  

وجميع هذه المسائل جزء من مطالب الواليات المتحدة من دمشق، وبعـض مطالـب              . فلسطيني موحد 
  !.الجوالن بعد فلسطين: فلسطين قبل الجوالن وها نحن نقول: كان األسد الكبير يقول. اسرائيل منها

 سبق من وفاق تحقق لسورية ولفلسطين وللعرب ابان طرح مبادرة السالم العربية علـى قمـة                 لو ان ما  
بيروت، لكان وزن المبادرة أكبر مما كان في خارطة الطريق األميركية ـ الدولية، غير أن تـصادف   
الزيارة الفلسطينية الرسمية لدمشق وبيروت، والقمة الفصائلية، والعـشاء الـشامي مـع قنابـل لنـدن                 
االرهابية، جاء مصادفة في أوانها المناسب لإلشارة الى أهمية خيار الحوار السياسي، إلى جانب خيـار                

لنشكر اهللا أن المجرمين الحمقى في لندن لم يزجوا باسم فلسطين هذه المرة، كما سبق               . مجابهة االرهاب 
ـ       .وفعلوا بعد ضربتهم اآلثمة في نيويورك      روت، سنـضيف قمـة     إلى زيارة مثمرة وناجحة لدمشق وبي

ناجحة للدول الثماني الصناعية الكبرى، التي لم تخرجها ضربة لندن عن طورها، وأقرت أجندتها المعدة               
سابقاً، بما في ذلك ما يشبه خارطة طريق اقتصادية لما بعد االنسحاب االسرائيلي مـن غـزة وشـمال                   

  .لتكون مقبولة فصائلياً واسرائيلياً. ياًهذا انجاز للسلطة ولرئيسها ان تكون مقبولة دولياً وعرب .الضفة
  10/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  !واإلجابة عراقية.. سؤال فلسطيني

  عبد اللطيف مهنا
يتذكر اإلسرائيليون هذه األيام الجنرال اسحاق رابين، رئيس الوزراء األسبق، أو من كانوا قـد أقـدموا                 

 مع العرب، أو من اغتاله أحد غالتهم درءاً لبـوادر           على اغتياله بسبب شبهة جنوحة إلى السلم األسلوي       
من ميٍل إلى ما اعتقد قاتله، إيغال عمير، أنه تفريط بأرض إسرائيل، تلك التي قطع يهوا وعداً على نفسه             

يتذكرونه عبر كتاب يتحدث عن حياة الجنرال الراحل، ومـآثره          . بأن ينتزعها من األغيار ويمنحها لهم     
عرب الفلسطينيين، وصوالً إلى سياساته في السلطة، وقد غدا في مركز القـرار             الدموية كمحارب ضد ال   

اإلسرائيلي، أو مناوراته المرتكزة إلى رؤيته لسبل حل الصراع، أو باألحرى حسمه لصالح إسرائيل، ال               
 .عـاً سيما تلك الرؤية ذات الوصفة السلمية، أو األكثر دهاء وخبثاً وأشد فتكاً من حروبه التي جربها جمي                

ومن بين ما يسجلونه لرابين إنه هو من قاد حملة التطهير العرقي الشهيرة ضد العرب الفلسطينيين فـي                  
، شن حرب على األردن لطرد فلسطينيي       1956مدينتي اللد والرملة، وإنه هو أيضاً، من اقترح في عام           

يحت له الفرصة فـي حـرب   الضفة الغربية لنهر األردن إلى شرقه، ومن نفّذ جزئياً خطته هذه عندما أت  
إنه ال ينبغي لنا القـول اليـوم        : وكان القائل آنئذ لرؤسائه   . ، عندما كان حينها رئيساً لألركان     1967عام  

بطردهم جميعاً بشكل كلي، ولكن يمكن القول إنه على وجه العموم يمكن طرد غالبيتهم، ولو أن األرقام                 
وفـي   !... ولكن المشكلة في أساسها قابلـة للحـل   كانت صغيرة لكان األمر أسهل،     -عدد الفلسطينيين -

السياسة، يسجل اإلسرائيليون لفقيدهم، الذي اغتالوه، مقولة لعلها ذات مغزى، بل ربما يكمن خلفها السر               
أو المعنى الملتبس لحديثهم الغامض دائماً حول مخلوق محتمل في قادم األيام اسمه الدولة الفلـسطينية،                

  : أيامه أو حتى أيام شارون الراهنة، تقولسواء كان هذا الحديث في



 31

  !إنها، أي الدولة، هي هامش المناورة الوحيد الذي نملكه
وبعيداً عن التقييمات أو التصنيفات اإلسرائيلية المضللة غالباً فيما يتعلق بأشخاص القادة اإلسرائيليين أو              

م عادة ما بين صقور وحمائم، أو الفارق فيما         توجهاتهم المتباينة تكتيكياً ال استراتيجياً، أو تلك التي تفرقه        
نحن بصدده، أي بين جنرال حاز على جزء أو ثلث من جائزة نوبل للسالم وانتهى من حيث المـصير                   
إلى اغتيال، وآخر يشهد له جورج بوش االبن بأنه رجل سالم، و يهدده تالميذه المستعمرين من أمثـال                  

ين اليوم يتذكرون الجنرال رابين عبر الجنرال شـارون، ألن          إيغال عمير بذات المصير، فإن اإلسرائيلي     
األخير الحاضر جسد أو يريد أن يجسد حلم األول الغائب، أو مقولته األخرى الشهيرة حين صرح بأنـه                  
يتمنى بأن ينام ذات ليلة ليصحو صباحاً وقد غرقت غزة في البحر، عبر خطته مثار الجـدل وحـديث                   

أي أنه ألسباب ديمغرافية، ونظراً لكلفة االحتالل هناك، ومقابل         . اة فك االرتباط  الساعة هذه األيام، المسم   
وأد ما تدعى خارطة الطريق، وكخطوة تأتي ممهدةً لتهويد الضفة، واالنتهاء مما يسمى قضايا المرحلـة             

ـ          ... النهائية، وصوالً إلى غزة أوالً وأخيراً      ر، سوف يترك االحتالل غزة العصية على الغرق فـي البح
لتغدو، وهي التي سوف تظل المحاصرة براً وبحراً وجواً، سجناً كبيراً مكتظاً يضيق بمعتقليـه إلـى أن                  

المطلوبة : لكن مع الضمانات التصفوية المؤكدة دولياً وإقليمياً للقضية الفلسطينية        ... يأتي يوم الترانسفير  
  : مستجابة عربياً، وهيإسرائيلياً، والمنشودة أوروبياً، والمفروضة أميركياً، وبعض ال

أوالً، ودونما االعتراف الرسمي اإلسرائيلي بالتنسيق المطلوب مع المقابل، الذي هو السلطة الفلسطينية،             
فإن على هذه السلطة المغلوبة على أمرها االستجابة إلمالءات ضرورة هذا التنـسيق غيـر المعلـن،                 

 إلى حيث أحكام تطويقها عبر إعادة االنتشار        الهادف إلى عدم تصوير جالء المحتلين عن غزة، وإن كان         
األمر الذي، إن حدث، ينكأ لديهم عقدة االنكفاء هروباً من الجنـوب             .من حولها، وكأنه هزيمة لالحتالل    

وضمانة عدم تكرار ذلك ال تتم      . اللبناني، وهو على أية حال ما ال يمكنهم نسيانه أو التخلص من هاجسه            
لمقاومة من التعرض للمنسحبين، أو التزامها بمطاردة روح المقاومة لـدى           إال عبر تعهد السلطة بمنع ا     

شعبها، حتى وإن أدى ذلك إلى احتراب أهلي هو مرغوب وقوعـه إسـرائيلياً، أي ممـا يجعـل هـذا                     
االنسحاب يتم وفق المأمول له، أي من جانب واحد، ودونما كلفة بشرية، وحيث يبدو أيضاً وكأنه خطوة                 

جاءت كمكرمة من جانبهم وبملء إرادتهم، األمر الذي يقتضي دولياً وإقليمياً من ثـم              سلمية مجردة، أو    
ولوج حقبة جديدة يريدونها أن تتيح لهم وقتاً مطلوباً لهدف استراتيجي لديهم مؤداه إطالق يدهم في تهويد                 

رى عما تـسمى    وال بأس فيها، أي هذه الحقبة، من أن يتم الحديث بين الفينة واألخ            . ما تبقى من فلسطين   
قضايا المرحلة النهائية المؤجلة ، وعن توالي رفع شعار الدولتين األميركي المعنى واإلسرائيلي المنـشأ               

وحيـث إن   !عند اللزوم، أو العودة إلى ما دعاه رابين قبل اغتياله، بهامش المناورة الوحيد الذي نملكـه           
المقاومة، أو حصول مـا يتوقعـه بعـض         المهم هو ما بعد إعادة االنتشار في غزة، أي عدم مواصلة            
المتمثل في ضمانات عربية، وكفالة دائمـة       : اإلسرائيليين أي االنتفاضة الثالثة، نأتي إلى المطلوب الثاني       

أميركية، وتمويل أوروبي، لتصفية القضية الفلسطينية عموماً، وحماية إسرائيل الدائمة من كل ما يستجد              
ينية العصية على الكسر مستقبالً، إلى جانب ما يلزم في ذات الـسياق             من مظاهر اإلرادة الوطنية الفلسط    

أي تغطية عملية اإلبادة السياسية الجارية للشعب الفلسطيني، وتداعيات مسيرة طمس وجـوده الـوطني               
هذا يتضح جلياً في عملية الجدل الدائر إسرائيلياً حول خطة شارون المسماة فك االرتبـاط،               ... المستمرة
ت التي البد من إيجادها في قطاع غزة أو حوله أثناء وبعيد تنفيذ الخطة، إن نفـذت، واألجـل                   والترتيبا
ففيما يتعلق بالضمانات المطلوبة عربياً، خير مثال هو ما يسربه اإلسرائيليون حول الترتيبات             ... يقترب

ؤكدون أن انسحابهم   اإلسرائيليون الذين ي  . المطلوبة مع مصر بعيد االنسحاب مما يسمونه محور فيالدلفي        
من هذا المحور لن يتم إال ألنهم فقط يريدون تفادي إشكال قانوني هو عدم الحصول على إقرار دولـي                   
بانتهاء مسؤوليتهم كمحتلين لقطاع غزة، أي انتهاء المسؤولية التي تترتب عليهم، ولم يقوموا بها يومـاً،                

نرال عاموس جلعاد، قد سلم اللواء عمر سليمان        كمحتلين اتجاه معيشة وأمن سكان القطاع، أعلنوا أن الج        
  .الصيغة شبه النهائية لخطة انتشار القوات المصرية المقترحة على حدود القطاع مع مصر

الترتيبات، وفق الحديث اإلسرائيلي، تقتضي من هذه القوات المنتشرة منع تهريب األسلحة إلى القطـاع               
ائي بين الطرفين، يصرون على تـصنيفه ببروتوكـول         ومراقبة حدوده، وعليه يطرحون صيغة اتفاق ثن      

عسكري، منعاً من التباس وجود أي عالقة له باتفاقية كامب دافيد الموقعة بين الطرفين، التي تقنن، حجم                 
 جنـديا مـصريا،     750ويقضي هذا البروتوكول بنـشر      . الوجود العسكري المصري في سيناء وتحدده     

وحية شرطة، مع عدم السماح بأي نوع من األسلحة الثقيلـة ، أو             بأسلحة فردية، وحوامة واحدة، هي مر     



 32

الدبابات والمدرعات أو العربات المصفحة، وحتى عدم السماح بحفر خنادق، أو إقامـة أي تحـصينات                
وزيادة في االحتراس من قبل اإلسرائيليين، سوف يسمح لمصر وفـق البروتوكـول بإقامـة               . عسكرية

نة العريش لتستخدمه سفن الدوريات المصرية المخولة مكافحـة         رصيف بحري عسكري على ساحل مدي     
تهريب األسلحة للفلسطينيين بحراً، لكن هذا الرصيف الضرورة ال بد أن يكـون متحركـاً، أي يمكـن                  

  . تفكيكه وقت اللزوم، وال يمكن اعتباره ثابتاً، أي في المحصلة ال يتناقض مع اتفاقية كامب دافيد العتيدة
لمثل هذه الترتيبات المطلوبة جنوباً، الكالم عن دور للواء بدر في المنطقة التي سوف يتم               وإذا ما أضفنا    

بعد . فيها جالء اإلسرائيليين ، أي على حدود فلسطين شرقاً، وشماالً، السعي الحثيث للوصول مع لبنان              
، 1559ل القرار   نقله من موقعه في الصراع إلى حيث حقبة الوصاية الدولية، أو حقبة محاولة تنفيذ كام              

إلى اتفاق سـالم منفـرد      . الذي يعني سحب أسلحة المقاومة اللبنانية وسالح المخيمات الفلسطينية هناك         
 أيار، يتم لإلسرائيليين ما يريدونه من ضمانات تصفوية، ال بـد وأن تمـول ببركـة                 17يذكّرنا باتفاق   

أما ... بية الجاهزة دائماً في هذا المجال     الضغوط األميركية، من البترودوالر العربي، واألريحية األورو      
الكفالة األميركية، فهي من تحصيل الحاصل دائماً، حيث السياسة األميركية في المنطقـة، قبـل بـوش                 
وبعده، ومعها اإلسرائيلية، أيام رابين وفي زمن شارون، تظللهما معـاً ذات االسـتراتيجية األميركيـة                

من هنا البد من أن يطرح العرب علـى         . فيها وتسعى تحت جناحها   واإلسرائيلية عادةً مندغمة    . الكونية
  :أنفسهم هذا السؤال

  هل كل ما يريده اإلسرائيليون يظل متاحاً وما يمليه األميركان قدراً؟
فعلى مـصير   . لعل اإلجابة، هذه األيام، على مثل هذا السؤال العربي قبل الفلسطيني هي عراقية بامتياز             

. عثر والبادي في األفول هناك يتقرر مصير أمة بكاملها وليس فلسطين فحـسب            المشروع األميركي المت  
أي أن هذه اإلجابة هي لدى المقاومة العراقية المتعاظمة التي فرضت على المحتلـين االعتـراف بهـا                  

  !وتمنّعت عن مفاوضة غزاة لم يبدؤوا بعد في الرحيل. مكرهين
  10/7/2005الوطن السعودية 
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