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  إسرائيل تقّر مسار الجدار حول القدس 

قرار محكمـة العـدل الدوليـة       ضربت  حكومة شارون   ان  : 11/7/2005الجمهورية المصرية   نشرت  
وقررت أمس اإلسراع فـي إقامـة الجـدار         . ة االستنكارات الدولية  وسخرت من موج  . عرض الحائط ب

ووافقت الحكومة المتعصبة التي تحكم إسـرائيل علـي         . العنصري العازل لينتهي في أول سبتمبر القادم      
 ألف فلسطيني مقيمين في القدس المحتلة عن        55مسار الجدار األفعي في منطقة القدس حتي يعزل نحو          

وبذلك تكتمل الحلقات اإلسرائيلية الخانقة     . ا هي نفسها عن بقية مدن الضفة الغربية       ويعزله. باقي المدينة 
إن إسـرائيل تتحـدي     . التي تجعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة حلما ضائعا رغم خارطة الطريـق            

ما ال  فهل حان وقت عقابها أم أن العقاب دائ       . وتمزق قوانين وقرارات الشرعية الدولية    . المجتمع الدولي 
  !.  يقع إال علي الضحايا إذا ثأروا ودافعوا عن أنفسهم؟

 أقرت الحكومة اإلسرائيلية أمس وجوب إتمام بناء جـدار  :11/7/2005السفير   في   حلمي موسى وكتب  
 ألفا مـن سـكانها      55الفصل في محيط القدس المحتلة قبل أيلول المقبل وفي مسار يعزل، على األقل،              

 قرار الحكومة اإلسرائيلية في إطار ما يسمى بغالف القدس الذي من المقرر             وجاء. العرب عن مدينتهم  
وقال أبو مازن ان هذا العمل مرفـوض        . واثار القرار اإلسرائيلي غضبا فلسطينيا    .  معبرا 12أن يحوي   

وال اعتقد ان إسرائيل بهذه االجراءات ممكن ان تخدم أمنها وإنما هي تضع عراقيل أمـام                . بداية ونهاية 
كذلك اعتبر عريقات القرار تطورا خطيرا جدا، ان دل على شيء فهو يـدل علـى خطـوات                  . المالس

وأضاف طلبنا من إدارة الرئيس جورج بـوش        . استباقية لتقرير مصير القدس وهذا يدمر عملية السالم       
 . مرارا التدخل لدى إسرائيل للكف عن االمالءات واالجراءات األحادية الجانب

مة اإلسرائيلية هذا على درجة عالية من األهمية، نظرا لكونه يتعلق بمدينـة القـدس               ويعتبر قرار الحكو  
وال تقتصر أهمية القـرار علـى       . التي تشكل واحدة من أشد بؤر الخالف الفلسطيني اإلسرائيلي سخونة         

جانبه الفلسطيني، وإنما هو موضع خالف داخلي إسرائيلي ألنه يضع خارج الجدار عددا مـن أحيـاء                 
. ففي نظر البعض يسعى القرار إلى إبقاء الباب مفتوحا النكماش القدس في المـستقبل             . نة المقدسة المدي

ضم أقل عدد من األحياء العربية من أجل الحفاظ على القدس كعاصـمة             : واعتبارات القرار ديموغرافية  
 ألفا  55جدار و  ألف منهم داخل ال    130إذ يبلغ سكان القدس الشرقية ربع مليون نسمة سيعيش          . إلسرائيل

كمـا أن   .  ألفا سيعيشون في الضفة الغربية خارج حدود المدينـة         70في مناطق القدس خارج الجدار و     
. القرار يتصل كذلك بتدخالت أميركية حاولت تقليص االحتكاكات اإلسرائيلية الفلسطينية في هذه المنطقة            
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 يـديعوت أحرونـوت نـاحوم       وما يسمى بغالف القدس ليس غالفا بالضبط، بحسب تعبير كبير معلقي          
ولكنه بالنسبة لبعضهم اآلخر سكين يقطع شرايين       . فهو بالنسبة لبعض السكان يعتبر سورا وقائيا      . بارنيع

  . غالف القدس هو المقطع المركزي في إطار جدار الفصل. الحياة وطوق خانق
 سيكونون خـارج     ألفا من سكان المدينة العرب     55وبموجب مسار جدار الفصل في غالف القدس، فإن         

وسيغدو هؤالء معزولين عن مركز حياتهم ومدينتهم وغير مسموح لهم الوصول إليها إال عبـر               . الجدار
وأعلنت الحكومة اإلسرائيلية أن هذه المنافذ ستبقى مفتوحة بـشكل دائـم، إال فـي حـاالت                 .  منفذا 12

و معبر بيت لحم، واعتبر     غير أن مشروع أولمرت أشار أصال إلى معبر ثابت واحد فقط وه           . الطوارئ
وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن قرار الحكومة اإلسـرائيلية         . أن المعابر األخرى موقتة ويمكن إغالقها     

 تلميذا من الوصول إلى مدارسهم التي ستغدو        3655هذا يعني، بين أمور أخرى، حرمان ما ال يقل عن           
 بتوفير وسائل النقل إليـصال التالميـذ        وقال أولمرت إن حكومته تتعهد    . في الجانب اآلخر من الجدار    

وبحسب القرار فإن الحكومة اإلسرائيلية تتعهد بإقامـة مـدارس ومراكـز بريـد              . هؤالء إلى مدارسهم  
ومن . ومكاتب للتأمين الوطني في الجانب اآلخر من الجدار لمنح سكان القدس إحساسا بأن شيئا لم يتغير               

. ية لغالف القدس للعناية بشؤون سكان القدس خارج الجـدار         المقرر أن تقيم بلدية القدس إدارة جماهير      
غير أن ذلك سيجعل وضعية هؤالء السكان شبيهة بوضعية سكان القدس المقيمين خارج المعابر، والذين               

وقال وزير الصحة اإلسرائيلي نافيـه إن       . ال يتمتعون عمليا بأي حقوق خاصة سوى المرور في المعابر         
إجراءات مرور مريحة للمقدسيين الخمسة الخمسين ألفا، من أجل أن يتمكنـوا            الميل السائد هو لتطوير     

وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى أن قرار       . من الحصول على الخدمات الصحية في جانبي الجدار       
 . الحكومة اإلسرائيلية يقضي بإبقاء ضاحيتي شعفاط وكفر عقب في شمالي القدس خارج الجدار

والت حول مسار الجدار في القدس، إضافة إلى الوزراء، كل من مازوز ورئيس بلدية              وشارك في المدا  
 . القدس لوبليانسكي بجانب ممثلين عن وزارة الدفاع والجيش واألجهزة األمنية

 بشارة أن القرار اإلسرائيلي يتعامل مع مجتمع وأحياء يقطنها بشر بمنطق المـسطرة والقلـم                .واعتبر د 
وأضاف أن الحكومة   . ق في العالم دولة تتعامل مع البشر وكأنهم ألوان على خريطة          االستعماري، ولم يب  

اإلسرائيلية تستغل انشغال العالم بموضوع فك االرتباط ووقوع جزء كبير من النظام الرسمي العربـي               
ضحية واعتباره جزءا من عملية سالم وتسوية، كي تنفذ بسرعة فائقة وكثافة مآربها بالـضفة الغربيـة                 

لقدس وذلك بتكثيف االستيطان واإلسراع في بناء الجدار وفرض خريطتها من طرف واحد في الضفة               وا
 . الغربية

أحمد الطيبي، قرار الحكومة اإلسرائيلية بأنه تكريس بشع لنظام األبارتهايد تحت سمع العالم             . ووصف د 
 . القانوني المزدوجوإهماله لحقوق شعب عانى األمرين من سياسة المعيار األخالقي والسياسي و

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون السياسية واألمنية غـدا لمناقـشة               
إذ يعارض شـارون بحـسب هـآرتس        . قضية المكانة القانونية للمناطق التي ستخلى في الضفة الغربية        

دقيق لقطاع غزة، كما حددت في      كما سيعرض على الوزراء خط الحدود ال      . تسليمها لمسؤولية فلسطينية  
اتفاقات اوسلو، وسيعلن المجلس الوزاري المصغر أن هذا هو خط االنسحاب وأنه يـرفض المطالـب                

 . الفلسطينية بالحصول على مناطق أخرى شمالي القطاع
وهنالك سؤال آخر سيحسم وهو المكانة الصورية لإلدارة العسكرية اإلسرائيلية في غزة، وهل سـتفكك               

من هنا سيتخذ القرار حول ما إذا كان منسق العمليات في المنـاطق سيواصـل كونـه                 . نسحاببعد اال 
  .مسؤوال عن االتصال بالفلسطينيين في غزة

حددت الحكومة االسرائيلية االول من      :11/7/2005األيام الفلسطينية    في   كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و
 مدينة القدس، وذلك بعد ان اقرت مجددا مسار جدار          ايلول المقبل موعدا الستكمال بناء الجدار في محيط       

الفصل العنصري في محيط المدينة الذي يعزل مخيم شعفاط وبلدة كفر عقب نهائيا عن المدينة لتفـصل                 
 الف مقدسي من حملة هوية القدس الزرقاء عن المدينة، ولتعزل القدس المحتلة عن              100بذلك اكثر من    

وسيكون بامكان حملة هوية القدس الزرقاء الذين سيجدون انفسهم         .  الغربية امتداداتها الطبيعية في الضفة   
 300 نقطة عبور في الجدار اكبرها حاجز قلنـديا وحـاجز            12خارج الجدار الدخول الى المدينة عبر       

  .قرب بيت لحم وحاجز سيقام على مدخل مخيم شعفاط
ها الى محكمة العدل العليا االسـرائيلية       وتبنت الحكومة االسرائيلية في اجتماعها، امس، توصيات ستقدم       

 التماسا ضد مقاطع للجدار في محيط المدينة قـدمها فلـسطينيون ضـد              13في محاولة القناعها برفض     
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الجدار معتبرة انها بهذه القرارات تكون استجابت لقرارات المحكمة بأن الجدار يقام الغـراض امنيـة                
  .طينيينولبت احتياجات النسيج الحياتي للسكان الفلس

وقال اولمرت متحدثا لالذاعة االسرائيلية العامة ان اعمال البناء قد تنتهي بحلول ايلول اذا مـا جـرت                  
وقال ان سكان القدس الفلسطينيين الذين سيبقون خـارج الجـدار سيواصـلون              .االشغال كما هو مقرر   

لن : وقال .ات التي يحملونها  الحصول على جميع الخدمات االجتماعية والبلدية المتاحة لهم بموجب االقام         
 الف شخص هم جزء صغير من سكان شرق المدينة على الجانب اآلخر مـن الجـدار                 55يكون سوى   

   .وستقدم لهم تسهيالت مريحة لعبوره
وينص الترسيم االخير للجدار علـى جعـل         . نقطة عبور في الجدار    12ومن المقرر لهذا الهدف اقامة      

وفي المقابل سيضم الجدار كافة االحيـاء       . لجهة الشرقية من الجدار   مخيم شعفاط وقرية كفر عقب في ا      
االستيطانية في القدس الشرقية وكذلك المستوطنات المجاورة للقدس مثل معاليه ادوميم، مع ثالثين الـف             

وهي المرة االولى التي توضع فيها مناطق تابعة مبدئيا للحدود البلدية للقدس التـي ضـمتها                 .مستوطن
  .ملة، في الجانب الشرقي للجدار الفاصلاسرائيل كا

وبحسب قرار الحكومة االسرائيلية، فانه سيتم الطلب من المستشفيات الموجودة في القدس الشرقية اقامة              
فروع لها على مقربة من الحواجز، والطلب من المراكز الصحية اقامة فروع لها في المنـاطق التـي                   

ات مؤسسة التأمين الوطني في نقاط العبور بوسائل الحاسـوب          سيعزلها الجدار، كما انه سيتم توفير خدم      
اما مـا يتعلـق بخـدمات        .والعمل اليدوي وايضا من خالل االنترنت وعبر الهاتف وعبر سلطة البريد          

وزارة الداخلية فينص القرار على ان الخدمات التي ال تتطلب ابراز بطاقة الهوية سـتوفر مـن خـالل           
ع لوزارة الداخلية قرب نقاط العبور للخدمات التي تتطلب ابـراز بطاقـات             سلطة البريد، تتم اقامة فرو    

الهوية كما ستتم اقامة فروع للبريد قرب نقاط العبور فضال عن اقامة مكاتب لسلطة ترخيص السيارات                
ويشير قرار الحكومة االسرائيلية الى انه سـيتم تـوفير           .على نقاط العبور ذاتها واخرى لمكاتب البطالة      

ت عامة للطالب الذين يدرسون في مدينة القدس اال انه سيتم ايضا استئجار غرف دراسية خلف                مواصال
الجدار لحين اقامة مدارس هناك وتشغيل ورديات اضافية في المدارس في حال نقص االبنية المعروضة               

 اجل الغـاء    لاليجار بحلول العام الدراسي الجديد، وعلى المدى البعيد اقامة مؤسسات تعليمية جديدة من            
وعلى المعابر فانه ستتم اقامة مسار خاص للمواصالت العامة الى جانـب مـسار               .الورديات االضافية 

  .السيارات الخاصة على ان تكون االولوية للمواصالت العامة
واكد خليل التفكجي، لـ األيام ان مسار الجدار العنصري في محـيط القـدس           : تطهير عرقي : التفكجي

 الف فلسطيني من حملة هويات القدس مشيرا الى ان مـا يجـري              100ة ما يزيد على     يخرج من المدين  
تنفيذه من مخططات وممارسات اسرائيلية في المدينة انما يمثل سياسة تطهيرعرقي في محاولة للحد من               

 واشار الى ان قرار الحكومة االسرائيلية انما هو المقدمـة          .اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في المدينة      
لسلسة من الخطوات االسرائيلية الرامية الخراج اكبر عدد ممكن من االحياء الفلسطينيين مـن المدينـة                

 هـو ان تكـون      2020ما يجري هو المقدمة فالمخطط االسرائيلي المطروح لمدينة القدس لسنة           : وقال
: وأضـاف  .ية العربية هناك اقلية عربية في داخل القدس وان يتم تطهير البلدة القديمة من الكثافة السكان             

لديهم مشروع اكبر من الجاري تنفيذه االن فمثال صور باهر يريدون ربطها مع بيت لحـم والعيـساوية                 
 ومن الممكن ان يتطور االمر لتصبح شعفاط        9يريدون ربطها مع عناتا من خالل نفق اسفل شارع رقم           

ائيليون تنازلوا عن سمير امـيس      وبيت حنينا ايضا ضمن هذا االطار فهي مناطق عربية وما دام االسر           
وكفر عقب فانه يتم التنازل عن هذه المناطق في اطار السيطرة الديمغرافية بعد ان تمت لهم الـسيطرة                  

واشار التفكجي الى ان الحكومة االسرائيلية تمهد عمليا لتسليم المناطق التي يعزلها الجـدار               .الجغرافية
ما سماه االسرائيليون االدارات الجماهيريـة التـي سـتقوم     لناحية الضفة الغربية وذلك من خالل طرح        

االن يطـرح   : عمليا بما قامت به بلدية القدس الغربية منذ االحتالل وحتى االن من اعمال بلدية وقـال               
اولمرت قضية واضحة تماما وهي اقامة ادارات جماهيرية في االحياء الفلسطينية خلف الجدار بمعنـى               

لحياة اليومية للمواطن الفلسطيني بما يمهد لـسحب الهويـات مـن هـؤالء              التخلي عن السيطرة على ا    
واعـرب عـن     .المواطنين فمن هم خلف الجدار ناحية الضفة الغربية ليسوا ضمن مسؤوليات البلديـة            

: اوال:  وهـي  اسرائيل انما تهدف من خالل عزل القدس الى تحقيق ثالثة اهـداف رئيـسية             اعتقاده بأن   
ي ترى الحكومة االسرائيلية انها يجب ان تحسم للصالح االسرائيلي وهو ما طرحه             قضية الديمغرافيا الت  

اما القـضية   . فلنخرج صور باهر والعيساوية وام طوبا من القدس       : اولمرت قبل فترة قصيرة عندما قال     
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  فهي اقامة القدس الكبرى بالمفهوم االسرائيلي وذلك كما ذكر اولمرت نفسه ايضا بضم مستوطنات              الثانية
 فأن يكون الفلسطينيون في داخل حدود بلدية القـدس          ثالثااما  . معاليه ادوميم وجفعات زئيف الى القدس     

توجد سياسة اسرائيلية باتجـاه ان تكـون        : وقال .الغربية اقلية يسهل السيطرة عليها من جميع النواحي       
ـ              ك الـسيطرة علـيهم     القدس هي العاصمة االبدية السرائيل وكلما كان عدد الفلسطينيين اقل سـهل ذل

والشواهد على ذلك كثيرة فهم مثال يهدمون المنازل وهناك مخططات هدم حي فـي سـلوان، وهنـاك                  
حاليـا يطبقـون أيـة      : محاولة للسيطرة على اكبر كم ممكن من العقارات داخل القدس القديمة وأضاف           

د القدس طبقا لحـدود     قوانين من اجل اجراء عملية تطهير عرقي للفلسطينيين من اهل القدس داخل حدو            
هي عملية تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فهم يتحدثون عن ان              : وتابع .بلدية القدس الغربية  

 الف مـن    100 الف فلسطيني خلف الجدار وهو عدد ضخم اال اننا نعتقد ان اكثر من               55الجدار سيبقي   
ل مخيم شعفاط وضاحية السالم وضاحية      حملة الهوية المقدسية يسكنون االن خلف الجدار في مناطق مث         

  .البريد والرام وكفر عقب وبير نباال وغيرها
ولفت إلى   .اعتبر عباس، مصادقة الحكومة اإلسرائيلية، بأنه بداية ونهاية مرفوضة للعالقة بين الجانبين           و

واقـع تـضع    أنه ال يعتقد أن إسرائيل بهذه اإلجراءات يمكن أن تخدم السالم أو أمنها، وإنما هي فـي ال                 
  .عراقيل في طريق عملية السالم

اعتبر قريع قرار الحكومة اإلسرائيلية، قراراً مدمراً وقرصنةً وسرقةً في وضح النهار، وتحدياً سـافر               و
وأكد في بيان أصدره، أن هذا القرار        .للجنة الرباعية وللعالم بأسره وللشرعية الدولية والضمير اإلنساني       

ة، ومن موضوع االنسحاب من غزة مبادرة ال جدوى منها وال فائدة فـي              جعل الحديث عن السالم مهزل    
إن هذا القرار، يأتي بعد أيـام قليلـة         : وقال .سبيل تحريك عملية السالم وربطها بخطة خارطة الطريق       

على قرار مجموعة الثماني القاضي بدعم السلطة الوطنية وشعبنا الفلسطيني بثالثة مليارات دوالر، وأن              
القرار اإلسرائيلي، الذي يشكل تحدياً فظاً لمبادرة مجموعة الثماني ولفتتها الكريمة، يفرغهـا             مجيء هذا   

من محتواها وجدواها، إذ لم يعد هناك أرض أو مجال لدعم التواصل اإلنساني، أو خلق كيـان مـستقل                   
 للمفاوضات النهائية،   واعتبر هذا القرار بكل تفصيالته وتوقيته، استباقاً       .قابل للحياة بجانب دولة إسرائيل    

وإنهاء من جانب واحد بشكل سلبي ومهين لقضايا القدس والحدود والمستوطنات التـي كـان المجتمـع                 
لقد زاد هذا القـرار مـن       : وأضاف .الدولي حريصاً على أن تعالج، ضمن منظومة المفاوضات النهائية        

ه أصبح لزامـاً علـى الواليـات        حجم دائرة الخطر، وأشهر الرماح في وجه عملية السالم برمتها، وأن          
المتحدة واللجنة الرباعية بكافة أعضائها تحمل مسؤوليتها للجـم النوايـا اإلسـرائيلية لتـدمير الدولـة                 

واستهجن هذا التحدي اإلسرائيلي الذي يشكل أخطر انتهـاك لكـل قـيم             .الفلسطينية والسالم في المنطقة   
خاطر السياسة اإلسـرائيلية المغـامرة فـي هـذه          وحذر من م   .ومعاني السالم وإرادة المجتمع الدولي    

الظروف الدقيقة والصعبة، مؤكداً رفضنا الحازم لكل هذه السياسات العدوانية، داعياً المجتمع الدولي إلى              
  .تحمل مسؤولياته

عريقات  لـ األيام ان قرار اسرائيل عزل القدس بجدار الفصل العنصري هو قرار في غايـة                 . اكد د و
 باعتقادي فان الحكومة االسرائيلية تعلن بهذا القرار عن انها تريد انهـاء المفاوضـات               :الخطورة وقال 

حول القدس والحدود والمستوطنات والمياه عبر االجراءات احادية الجانـب، واالمـالءات والجـدران              
وبالتالي تدمر اية امكانية الطالق عملية سالم ذات مغزى حول قضايا الوضع النهـائي، وتـدمر ايـة                  

وشدد على ان هذا الموضوع      . بعاصمتها القدس الشريف   1967مكانية القامة دولة فلسطينية على حدود       ا
فيـشر،  وسيكون مطروحا بقوة خالل زيارات مرتقبة الى االراضي الفلسطينية ومنها زيـارة سـوالنا،              

السـرائيلية  آمل بهذه الزيارات العمل من كل هذه االطراف على الزام الحكومة ا           : وقال .وزيارة ويلش 
 110بوقف االجراءات احادية الجانب ووقف االستيطان والتراجع عـن وقـف بنـاء الجـدار علـى                  

 كيلومترا في داخل االراضي الفلسطينية ما يعنـي انهـم           20كيلومترات طول لمناطق تصل الى عمق       
 يخطون بذلك فرض الحقائق على االرض وعلى الحدود الفلسطينية وضم القدس مـا سـيخلق كارثـة                
 .انسانية في كافة مناحي الحياة اقتصاديا وتعليميا واجتماعيا وسياسيا لعشرات االالف مـن المـواطنين              

واكد ان هذا القرار يضع العالم امام مسؤولياته ويضع اللجنة الرباعية تحديدا واالدارة االميركيـة امـام    
خارطة الطريق وليس بـديال     مسؤولياتها الذين يتحدثون معنا عن ان فك االرتباط من غزة هو جزء من              

عنها، وان غزة لن تكون اوال واخرا وانما اوال والسؤال المطروح امامهم االن كيف تجعلون من فـك                  
االرتباط من قطاع غزة جزءا من خارطة الطريق في حين ان قرارات الحكومة االسرائيلية تعلن ان فك                 
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هو قـرار ان دل علـى       : وأضاف .دوليةاالرتباط من غزة هو البديل عن خارطة الطريق والشرعية ال         
شيء فانما يدل على مدى تحدي اسرائيل السافر للمجتمع الدولي اذ يتزامن مع ذكرى سنة على قـرار                  
محكمة العدل الدولية في الهاي وبهذا يكون رد اسرائيل على هذا القرار المزيد من التحـدي للـشرعية                  

وان للجنة الرباعية ان تحول اقوالها وبياناتها وتصريحاتها        آن اال : وتابع .الدولية والرادة المجتمع الدولي   
  .الى افعال وذلك عبر الزام الحكومة االسرائيلية بوقف النشاطات االستيطانية ووقف بناء الجدران

مـن   عريقات   هقالما  : غزة صالح النعامي   نقالً عن مراسلها في      11/7/2005شرق األوسط   الوجاء في   
ائيلية على ترسيم الجدار الفاصل في محيط القدس الـشرقية يعتبـر تطـورا    ان مصادقة الحكومة االسر   

خطيرا جدا من شأنه تهديد عملية السالم، مضيفا وهو ان دل على شيء فهو يدل على خطوات استباقية                  
واضاف طلبنا من ادارة بوش مرارا التدخل لدى اسرائيل         . لتقرير مصير القدس وهذا يدمر عملية السالم      

  . مالءات واالجراءات احادية الجانبللكف عن اال
عزمي بشارة انتقـد قـرار الحكومـة         أن   :القدس المحتلة  من 11/7/2005الخليج اإلماراتية   وذكرت  

االسرائيلية وقال ان القرار يتعامل مع مجتمع واحياء يقطنها بشر بمنطق المسطرة والقلم االسـتعماري               
وتـابع ان الحكومـة االسـرائيلية       . هم الوان على خريطة   ولم يبق في العالم دولة تتعامل مع البشر وكأن        

تستغل انشغال العالم بموضوع فك االرتباط ووقوع جزء كبير من النظـام الرسـمي العربـي ضـحية        
واعتباره جزءاً من عملية سالم وتسوية لكي تنفذ بسرعة فائقة وكثافة مآربها بالضفة الغربيـة والقـدس              

. في بناء الجدار وفرض خريطتها من طرف واحد في الضفة الغربية          وذلك بتكثيف االستيطان واالسراع     
  .وهذا هو الوجه االخر لخطة فك االرتباط

عنوان جلسة الحكومة االسرائيلية    : بشارة الذي قال  . أضافه د  ما 10/7/2005 48عرب  وأضاف موقع   
ـ         55االحد هو التخلص من احياء مقدسية يسكنها         زب العمـل    الف مواطن في خطوة يلفهـا وزراء ح

 باب بالجدار، كأن الحديث هو عن بهائم في         12بمعسول الكالم حول مواصلة تقديم الخدمات لهم وحول         
 او بداية تأسيس حكـم االبارتهايـد فـي          20 وبداية القرن ال   19زرائب، وكأننا نعيش في نهاية القن ال      

ائل االعالم العربية ومن    ان الطامة الكبرى هو ان جزء كبير من وس        : بشارة. واضاف د . جنوب افريقيا 
النظام الرسمي العربي يرقص على لحن فك االرتباط الذي وضعه شارون كأنه االمر االساسي والقضية               
االساسية التي ال يجوز ازعاجها واالنشغال عنها، في حين ان شارون لم يستـشر احـد بخطـة فـك                    

ه يعتبر تكثيف االستيطان في الـضفة       االرتباط، وهو نفسه ال يعتبرها جزءاً من عملية سالم، في حين أن           
ان فك االرتباط والنقاش بين شـارون والمـستوطنين هـو           : بشارة قائالً . واختتم د . الغربية جزءاً منها  

معركة اسرائيلية داخلية وان الجهد العربي والدولي يجب ان ينصب لمنع فرض الخارطة االسـرائيلية               
 يجب تنظيم المجتمع الفلسطيني في القدس والـضفة         على الضفة الغربية والقدس من طرف واحد، وانه       

وهنالك هيئات عربية وفلسطينية قادرة على طرح الموضوع دوليـاً االن           . الغربية لمواجهة هذا المخطط   
  .  وفوراً رغم فك االرتباط
حكومة االحـتالل   إن   :11/7/2005الغد األردنية    قالت   برهوم جرايسي  الناصرةونقالً عن مراسلها في     

  .  ماليين دوالر لالسراع في اتمام بناء الجدار في داخل القدس5,5رائيلي قررت رصد ميزانية االس
  من القدوة. د هاكدما   :رام اهللا تغريد سعادة    نقالً عن مراسلتها في    11/7/2005االتحاد االماراتية   وبينت  

قال خالل زيارته لبلـدة     و· ان السلطة الفلسطينية كانت ومازالت تعتبر القدس الشريف القضية المركزية         
ابوديس فى الذكرى االولى لصدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار انا اؤمن انه بدون القـدس                 

 ..الشريف الوجود حقيقيا لدولة فلسطين واعتقد ان هناك ازمة اساسية هي وجود االحتالل االسـرائيلي              
احيها وتخصيص الدول المانحـة الـدعم       داعيا الى ضرورة توفير مقومات الصمود لمدينة القدس وضو        

واضاف ان كل االتفاقيات المتعلقة بالمساعدات يجب ان تتضمن برامج ومساعدات لمحافظة            · المادي لها 
 واكد ان الجانب الفلسطيني استطاع تحقيق موقف قضائي دولي بخصوص الجدار عـن طريـق             .القدس

 ضاغطة على اسرائيل وقال اننا سـنتوجه الـى          محكمة العدل الدولية فى الهاي التي شكلت فتواها اداة        
الجمعية العامة لالمم المتحدة يوم العشرين الجاري الستئناف قضية الجدار ودعا لهجرة عكسية لمدينـة               

 موضحا أن السلطة الوطنيـة سـتبدأ العمـل مـع            .القدس للحفاظ على الهوية والوجود الفلسطيني فيها      
الستئناف الدورة االستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لالمم        االطراف العربية واالسالمية والدولية     

 واشار الى أن سويسرا قامت بتقديم تقرير حول كيفية الزام اسرائيل بأحكـام اتفاقيـة جنيـف                  .المتحدة
 .الرابعة
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  عباس يطالب العرب بتجنيس الالجئين 

ماضية فاجأ محمود عباس الالجئين  في حوار بثته قناة دبي الفضائية الليلة ال: دبي والوكاالت
الفلسطينيين والدول العربية امس عندما طالب بتجنيس الالجئين في أماكن إقامتهم بالدول العربية، قائال 

وصي بذلك، معتبراً ان ذلك اليعني التوطين وال يلغي حق يانه ال يوجد قرار عربي يمنع التجنيس بل 
وبشأن  .ثر صراحة وإثارة للجدل لمسؤول فلسطيني كبيرويعتبر هذا الموقف األول واألك .العودة

  .االنسحاب االسرائيلي من غزة قال ان السلطة ستستخدم القوة لمنع حدوث هجمات خالل االنسحاب
  11/7/2005البيان  

  
  االتفاق على الخرائط العسكرية المعدة لالنسحاب ومواصلة التنسيق الميداني

ق الجانبان الفلـسطيني واالسـرائيلي      ااتفعن  : رام اهللا، غزة   من   11/7/2005األيام الفلسطينية   نشرت  
امس، في اجتماع عقده كبار ضباط العمليات، وضباط االرتباط العسكري من كال الجانبين على الخرائط               

وذكر توفيق ابو خوصة ان الجانبين اتفقا ايضاً على مواصـلة            .العسكرية المعدة لالنسحاب االسرائيلي   
ني بينهما طوال هذه المدة التي تسبق االنسحاب، واللقاءات التي من شأنها ترتيب االوضاع              التنسيق الميدا 

واوضح ان هذا االجتماع يأتي      .على االرض والحيلولة دون وقوع حوادث تذكر تعكر صفو االنسحاب         
  .في اطار التنسيق االمني والعسكري والميداني بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي

الرئيس الفلسطيني فـي حـديث الـى        قول   :رام اهللا أ ف ب     من   11/7/2005بلد اللبنانية   الوأضافت  
الى ان تقدما جيدا احرز مع االسرائيليين حـول الترتيبـات التـي ستـسبق               صحيفة االهرام نشر امس     

ابلغني الوفد الفلسطيني المفاوض ان هنـاك تقـدما         : وقال .انسحابهم من قطاع غزة منتصف آب المقبل      
وعن القضايا التي ال تزال     . واكد ان العمل يجري ليكون هناك انسحاب نظيف       . في هذا الموضوع  جيدا  

عالقة في المفاوضات مع الجانب االسرائيلي قال انها تتعلق خصوصا بالمعـابر والبوابـات والمطـار                
  . وغيرها وارجو ان نصل الى نتيجة قبل بدء االنسحاب

 مسؤول فلسطيني رفض ذكر اسمه للبيان هكشفما : الوكاالتالقدس ومن  11/7/2005البيـان   وأفادت  
عن موافقة مصرية مبدئية على نقل مخلفات المستوطنات في قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء مـشيراً                 

  .  ألف طن800إلى ان تقديرات المختصين تبين ان حجم هذه المخلفات تبلغ حوالي 
  

   تدهور الوضع األمنيحول ف والتشريعي يستمع ليوسكنفاني يستقيل احتجاجا
أن :  القدس-محمد أبوخضير وزكي أبوالحالوة  عن مراسليها 11/7/2005الرأي العام الكويتية    نشرت  

رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني، اعلن امس، استقالته مـن عـضوية المجلـس                
ال مروان كنفاني في مؤتمر صـحافي       وق .احتجاجا على تدهور الوضع االمني في األراضي الفلسطينية       

 .س المجلسيعقده في غزة انه قدم استقالته في رسالة خطية إلى رئ
 كنفاني على عدم اضـطالع      إلى احتجاج  :غزة من   11/7/2005الغد االردنية    مراسل   حامد جاد وأشار  

التشريعي معتبراً أن   وانتقد أداء المجلس    . المجلس بمسؤولياته والتلكؤ في إنجاز قانون االنتخابات العامة       
الجلسة األخيرة التي جمعت بين قريع وأعضاء التشريعي لم ترتق لمستوى التعامـل مـع مقتـضيات                 
المرحلة الراهنة والمصيرية من حياة الشعب الفلسطيني من حيث وضع ضـوابط اإلجمـاع الـوطني                

ليـة والخارجيـة خاصـة      والتوافق حول المشاركة السياسية الكفيلة بمواجهة التحديات واألخطار الداخ        
وحذر من خطورة المرحلة المقبلـة التـي ستـشهد االنـسحاب             .مايتعلق منها بأمن الوطن والمواطن    

اإلسرائيلي معرباً عن أمله أن تكون استقالته بمثابة رسالة تحذيرية من المخاطر المتوقع التعرض لهـا                
وأكد أن استقالته موجهة للجميـع      . اتوقال انه كان يفكر في تقديم استقالته منذ سنو         .في ظل االنسحاب  

  .حكومة ومجلساً وكذلك موجهة إلى الفصائل الفلسطينية
ـ   هقالما   :غزة اف ب   من   10/7/2005الراية القطرية   وجاء في    ـ       ه كنفاني ان  ه غيـر راض عـن ادائ
 اننا في ظل هذه االزمة وما يشعر به المواطن من قلق لم يستطع المجلـس                وقال,  غير مرتاح  هوضمير

 يفعل اكثر مما يفعله وتابع استقالتي لدق ناقوس الخطر بانه يجب ان يكون اهتمام كامل في موضوع                  ان
  . التوافق الوطني في موضوع التحديات التي سنواجهها وكيف نعطي االمل بان يكون المواطن امنا
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شريعي بالفشل  م كنفاني المجلس الت   ااته إلى   10/7/2005 - أمين -اإلنترنت لالعالم العربي    ونوه مركز   
 مشيرا إلى أن هـذا الفـشل        ،في الخروج من أزمة المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية في قطاع غزة           

  .كرس شرعيتين تمثيليتين لبعض المجالس البلدية
قدم االحد تقريـرا للجنـة       اللواء نصر يوسف،  أن  : ألفت حداد  10/7/2005 48عرب   مراسلةوذكرت  

ووصفت مصادر   .لس حول انجازات وزارة الداخلية النهاء حالة الفلتان االمني        االمن والداخلية في المج   
جلسة بانها كانت صريحة مضيفة ان الجلسة مع وزير الداخلية لم تنته بعـد وسـيتم          البرلمانية فلسطينية   

 انه  واشارت الى  .استكمالها خالل جلسة او جلستين ستعقد احداهما فى مدينة رام اهللا يوم االربعاء المقبل             
سيتم خالل الجلسة المقبلة االستماع اضافة الى وزير الداخلية الى الطواقم الفنية وقادة االجهزة االمنيـة                

وقالت تلك المصادر ان اعضاء المجلس واعضاء لجنة االمن والقانون اعتبروا انـه رغـم                .الفلسطينية
جميع يريد نتـائج ملموسـة علـي        االنجازات التي قامت بها الوزارة اال ان الخطوات غير كافية الن ال           

واوضحت ضرورة التعاون بين التشريعي ووزارة الداخلية من اجل          .االرض من اجل انهاء هذا الوضع     
ايجاد حلول جذرية لحالة االنفالت والقضاء عليها نهائيا، محملة االحتالل االسرائيلي المسؤولية الكاملـة              

واكدت ان المجلـس     .زارة الداخلية علي القيام بعملها    تجاه ما تشهده االراضي الفلسطينية وعدم قدرة و       
سوف يقوم بالضغط علي الحكومة ورئيسها من اجل القيام بعملها علي اكمل وجه ومـساعدة الداخليـة                 
للحصول علي التجهيزات الالزمة للقيام بعملها خاصة وان الوزارة تعانى من انعدام االمكانيات الالزمة              

طرحـت كـل    : ث قى مؤتمر صحفي في أعقاب انتهاء جلسة اللجنة قائال         وكان الوزير يوسف تحد   . لها
القضايا التي تخص المواطن وإمكانية توفير األمن واستعرضنا مشاكل األجهـزة األمنيـة واحتياجـات               

واوضح أن المجلس التشريعي يتحمل إلى جانب وزارة         .المؤسسة األمنية الفلسطينية في المرحلة القادمة     
 ضرورة العمل المشترك بين المؤسستين بهدف       لىية الكاملة عن الوضع األمني مؤكدا ع      الداخلية المسئول 

  .فرض األمن وبسط سيادة القانون
ضرورة التعامـل   من   الطيب عبد الرحيم     هأكد ما   :القدس والوكاالت من   11/7/2005 البيان     واضافت

نون والنظام، مشيراً إلى أن الجنـاة  والحزم الشديد، ضد حالة الفلتان والفوضى وبنادق المارقين على القا        
والمارقين تجاوزوا كل الحدود التي ال يمكن السكوت عليها، وأصبح األمر يمـس جـوهر المـشروع                 

وشدد على ضرورة وقف حالة التدهور االقتصادي والفلتان األمني، وإعـادة تطبيـق النظـام               . الوطني
ا، عبر سلسلة من التدابير واإلجراءات القانونية       والقانون، وإصالح السلطة القضائية، وتعزيز استقالليته     

والتطبيقية، تحت شعار وحدة السالح والتعددية السياسية على طريق إعادة صياغة نظامنـا الـسياسي،               
  .وتطوير مؤسساته هيكلياً ووظيفياً

  
  سمير ابننا ولن ننسى الشعب اللبناني: عباس لعائلة القنطار

كانت : ل عباس في مقر إقامته توفيق سلطان الذي قال بعد اللقاءاقباست إلى 11/7/2005السفير أشارت 
إن المناخ الديموقراطي . فرصة ثمينة لالطالع من عباس على مجريات االمور في الداخل والخارج

والنضال الطويل والتضحيات الجسام للشعب الفلسطيني ال بد وأن تثمر في النهاية دولة فلسطين تحقق 
كما ال بد ان انوه بالحركة الدبلوماسية الناشطة للسلطة الوطنية على الصعيد . قوميالطموح الوطني وال

العربي والدولي والتي اثمرت صداقات مفيدة بدأت تظهر في مجاالت متعددة، وال بد لي اال وان اثمن 
 الموقف الفلسطيني الرسمي الذي اعلنه الرئيس عباس في بيروت والذي انهى كل التباس حول السالح

الفلسطيني، والعالقات اللبنانية الفلسطينية التي آن االوان ان تنظم وأن يصبح لفلسطين تمثيل سياسي 
رسمي مثيل لما هو موجود في أغلب دول العالم، كما ال بد وأن تعطى للفلسطينيين حقوقهم المدنية 

شهداء وجرحى ووجهت لجان المتابعة لعائالت أسر . والمشروعة لحين عودتهم ألرضهم بإذن اهللا
بمضاعفة الرواتب التي نتقاضاها وبتأمين كامل  ومعتقلي الثورة الفلسطينية كتابا الى عباس طالبت فيه

الى ذلك، عقدت الفصائل الفلسطينية في لبنان اجتماعا . الضمانات الصحية والتعليمية واالجتماعية
ع بعض الفصائل في لبنان دون استثنائيا في بيروت، وأصدرت بيانا أسفت فيه لحصر لقاءات عباس م

االخرى مبدية خشيتها من ان يكون وراء ذلك حسابات تنظيمية ضيقة للبعض الذي ال يريد توحيد الجهد 
واعتبرت ان مقتضيات العمل الوطني الفلسطيني . الفلسطيني في لبنان ويسعى إلفشال أية خطوة ايجابية
بنان لتعزيز صموده، مشددة على ضرورة توحيد تتطلب االهتمام الجاد بقضايا شعبنا في مخيمات ل

 .الجهود وتعزيز التالحم اللبناني الفلسطيني السوري على قاعدة التمسك بخيار المقاومة والممانعة
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محمد صفا وعائلـة     ب عباس ، في بيروت ،       عن لقاء : بيروتمن   11/7/2005شرق األوسط   الونشرت  
وفد مذكرة تطالب بـان تكون قضية المعتقلين الفلسطينيين        وتسلم ابو مازن من ال    . األسير سمير القنطار  

والعرب في اولويات السلطة الفلسطينية ومحور تحركاتها والعمل لكسر المعايير االسرائيلية في عمليات             
ان سمير القنطار هو    :  لعائلة القنطار  عباسوقال  . االفراج، واثارة هذه القضية في المحافل الدولية كافة       

وهذه القضية هي محور نضالنا ومن اهم القضايا النهـا تتعلـق            . لن ننسى الشعب اللبناني   ونحن  . ابننا
  . ونبذل جهوداً كبيرة لالفراج عن المعتقلين. باالنسان

  
 وزارة الداخلية تحذر من إطالق الصواريخ وما ينتج عنها من خسائر  

روخ محلي الصنع على الخط أكدت المصادر األمنية، أن مجهولين قاموا، اليوم، بإطالق صا: غزة
 .الشرقي في محافظة شمال قطاع غزة، وسقط الصاروخ بعد أن اصطدم بمنزل يعود لعائلة أبو عيده

وأضافت المصادر، وفق ما جاء في البيان، بأن مجموعة أخرى  .وحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية
وحذرت  .صاروخ في المكانمجهولة قامت بإطالق صاروخ من صنع محلي شمال القطاع، وانفجر ال

الوزارة من مثل هذه األعمال، وما ينتج عنها من خسائر وضحايا بين المواطنين وممتلكاتهم، داعيةً كل 
الشرفاء والمخلصين من المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية، للمساهمة في التصدي لمثل هذه 

 .الممارسات التي تأتي على حساب المصلحة الوطنية
  10/7/2005االنباء الفلسطينية وفا وكالة 

  
   لـ فتح في انتخابات التشريعي21 بالمائة سيصّوتون لـ حماس مقابل 51:استطالع للرأي

 بالمائة سيصوتون لحركة حماس إذا ما 51.1كشف معطيات استطالع للرأي أجري في قطاع غزة، أن 
 بالمائة عن 61.7 فتح،  فيما أعرب  سيصوتون لحركة21.1جرت االنتخابات التشريعية اليوم، مقابل 

وأظهر استطالع الرأي الذي أجراه مركز أبحاث .تأييدهم لدخول حركة حماس في حكومة وحدة وطنية
 بالمائة من المستطلعة آرائهم ال يشعرون باألمن على المستوى 74المستقبل لشهر حزيران الماضي، أن 

 بالمائة عن عدم شعورهم بالرضى على معالجة 66.9الشخصي والعائلي في هذه المرحلة، فيما أعرب 
  . بالمائة السلطة المسؤولية عن ظاهرة االنفالت األمني67.9السلطة لظاهرة االنفالت األمني، وحمل 

وحول سؤال إن كان طرح السلطة جدي بشأن مشاركة جميع الفصائل في حكومة الوحدة الوطنية، رأى 
 بالمائة 71.2وبين االستطالع أن . بالمائة بأنها جادة32يما وجد  بالمائة أن السلطة غير جادة، ف43.2

 بالمائة أن  المدة المفضلة 65.1غير راضين عن تأجيل االنتخابات التشريعية عن موعدها، ورأى  
 بالمائة من المشاركين في االستطالع أن 66.3وأكد . أشهر3ألجراء االنتخابات التشريعية هي خالل 

ي من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية جاء بفعل ضغط المقاومة، وأعرب االنسحاب الصهيون
وحول .  بالمائة عن تأييدهم الحتفاظ    فصائل المقاومة بحق الرد في حالة االعتداء الصهيوني84.4

 52.7وأيد . بالمائة أن تقوم السلطة بجمع سالح المقاومة بعد االنسحاب69.6سالح المقاومة، رفض 
أن تتولى مرجعية وطنية شاملة السلطة والقوى والشخصيات تحديد مصير األراضي الفلسطينية بالمائة ب

 أن الفصائل الوطنية واإلسالمية 28.4 صوتوا لصالح السلطة، فيما وجد 17.7بعد االنسحاب، مقابل 
  .هي من يجب أن تحدد مصير تلك األراضي

11/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  س بالنصر احتفاالت حما
 إلقامة احتفاالت كبيرة مع استكماًل إخالء غوش تستعد حركة حماسأن  8/7/05يديعوت جاء في 
وفي نية قيادة الحركة إجراء مسيرات واحتفاالت على شاكلة ما أقام حزب اهللا في لبنان بعد . قطيف

 ألف بزة 30وأفادت مصادر في غزة بأن حركة حماس اشترت منذ اآلن . خروج الجيش اإلسرائيلي
ومن خالل هذه المسيرات تعتزم حركة حماس نقل الرسالة بان . استعداداً لمسيرات النصر المخطط لها

وأفادت المصادر بأن حركة حماس اشترت أيضا . اإلخالء هو نتيجة نصر عسكري على إسرائيل
كما . مركبات مفتوحة من سيارات التندر على أنواعها وهذه أيضا ستشارك في مسيرات النصر
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يخططون في حماس دفع عشرات آالف مؤيديهم نحو مستوطنات غوش قطيف إلجراء احتفاالت النصر 
 . هناك أيضاً

  11/7/2005السفير 
  

  فرد السلطة بمتابعة انسحاب غزة ت حماس والجهاد تنتقدان
ى انتقدت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي رفض السلطة الفلسطينية تشكيل لجنة وطنية لإلشراف عل

 من مستوطنات قطاع غزة، خاصة أن رئيس 2005االنسحاب اإلسرائيلي المزمع في منتصف أغسطس 
ومن جانبها شددت حركة فتح . السلطة كان يتعامل بإيجابية مع هذا المطلب خالل مباحثاته مع الحركتين
 غزال القيادي محمد. وقال د. على عدم جدوى تشكيل هذه اللجنة؛ ألنها ستمس بوحدة السلطة الفلسطينية

هذا الرفض ال يعطي انطباعا جيدا لدى الفلسطينيين بإمكانية الوصول : السياسي بحماس من نابلس
  . لتفاهمات للحد من خطورة المرحلة القادمة، التي تتطلب تضافر الجهود

خضر حبيب القيادي السياسي بالجهاد أن رفض السلطة تشكيل هذه اللجنة يكشف نيتها في كما رأى 
مرار انفرادها بزمام األمور، موضحا أن ذلك يلقي ظالال غير طيبة على الواقع الفلسطيني بعد است

شعارات الوحدة الوطنية التي نسمعها : وقال. ونحن غير مرتاحين لمثل هذا الموقف.. االنسحاب المزمع
بين الفصائل من قبل فتح مجرد عبارات جوفاء، ورفض تشكيل اللجنة يلقي بظالل سوداء على العالقات 

  . وعلى صعيد الواقع الفلسطيني
9/7/2005اسالم اون الين   

 
   حركتي فتح وحماس بضبط النفسيطالبالجهاد اإلسالمي 

طالبت حركة الجهاد اإلسالمي أمس حركتي فتح وحماس بضبط النفس وعدم التراشق اإلعالمي الذي 
عدت لغة التخاطب عبر اإلعالم بين من شأنه أن ينعكس سلبا على الوحدة الوطنية، وذلك بعدما تصا

الحركتين مرة اخرى، وهو ما يفسره بعض المراقبين بأنه جزء من الدعاية االنتخابية المبكرة استعداداً 
فيما رأى آخرون انه جزء من استعجال تبني النصر المتوقع إعالنه بعد خروج . لالنتخابات البرلمانية

  .قوات االحتالل اإلسرائيلي من قطاع غزة
11/7/2005الخليج اإلماراتية   

 
  القدومي يجمد عضوية كاتب في فتح النتقاده اجتماع اللجنة المركزية للحركة  

 . فاروق القدومي جمد عضوية الكاتب عدلي صادق في فتحأن 11/7/2005الخليج اإلماراتية  نشرت
عدلي صادق كتب مقاال وفي بيان أصدره القدومي، قال ان قرار التجميد يعود لكون الكاتب الصحافي 

تعرض بالتجريح واالفتراء على أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وقال القدومي إننا وبناء على ما 
وقد .تقدم قررنا تجميد عضوية عدلي صادق ويحظر التعامل معه وعلى جميع الجهات تنفيذ القرار

القة بالعمل التنظيمي وليس من استهجن صادق قرار تجميد عضويته، وقال ان القرار خطأ وليس له ع
شأنه أن يقوم باصالح الحركة أو يعالج األمور بنظرة واقعية، واضاف لألسف يقع ابو اللطف في هذا 

واعتبر صادق القرار بأنه .المأزق الذي يدل على انعزاله عن واقع المجتمع وواقع النضال الفلسطيني
دات الفاسدة في فتح والتي أوصلت الحركة الى هذا مدعاة للسخرية واالستهزاء متسائال عن مصير القيا

المستوى، على حد تعبيره، مؤكدا أنه ال ينوي ان يقوم باتخاذ اي خطوات عقب القرار، واستبعد اجراء 
  .اي اتصال مع القدومي مضيفا لو أنني من النوع االنتهازي فإن هذا القرار سيخدمني كثيرا

مجموعة الراصد، وهي مجموعة فلسطينية لمكافحة  أن 11/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  وذكر
الفساد في المؤسسات الفلسطينية، استنكرت قرار فاروق القدومي بتجميد عضوية الكاتب عدلي صادق 

كنّا نتمنّى أن تقوم حركة فتح بتجميد من أساءوا لها بشكٍل حقيقي، من : وقالت المجموعة في بياٍن لها
بوا كّل الموبقات بحقّ أبناء شعبنا الفلسطيني، وأضافت لكن أن يتخذ قرار التجميد سرقوا وبلطجوا وارتك

بحقّ المناضل عدلي صادق الذي أمضى سنوات عمره في سجون االحتالل وكصاحب كلمٍة ورأي داخل 
ي إننا بالراصد نعلن وقوفنا وتضامننا الشديد مع األخ عدل: وختم البيان بالقول.فتح، فهذا قرار غريب

صادق، وندعو من جمد صادق أن يقوم بتجميد القتلة واللصوص وأشباه الجواسيس الذين هم بهرميتها 
 .التنظيمية اآلن ويمارسون أدواراً قذرة باسم حركة فتح حسب البيان
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  هجوم باألسلحة الرشاشة على سيارة للمستوطنين الصهاينة قرب بيتين

ألسلحة الرشاشة ضد سيارة صهيونية تابعة لمستوطنين صهاينة شن رجال المقاومة الفلسطينية هجوما با
وأفادت مصادر .األحد ة بيتين شمال مدينة رام اهللا ظهركانت تمر على الطريق االلتفافي قرب قري

محلية أن عدد كبير من الدوريات العسكرية الصهيونية تجوب شوارع القرية، وتشن حملة تمشيط واسعة 
 معلومات الجيش الصهيوني أن أضرارا بالغة لحقت بسيارة المستوطنين وادعت.بحثا عن المهاجمين

 .دون أن يصاب أن أحد بجروح
11/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  كتائب أبو علي مصطفى تقنص جنديين صهيونيين في بيت حانون 

األحد في   امسأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسئوليتها عن قنص جنديين صهيونيين صباح
وأوضحت أن الهجوم جاء رداً على جرائم االحتالل ضد الشعب الفلسطيني وانتقاما  .بلدة بيت حانون

  .لمقتل طفل فلسطيني في مدينة رام اهللا أول أمس برصاص الجيش الصهيوني
11/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  سرايا القدس تعلن عن قصفها مستوطنة  نفيه دكاليم  

سرايا القدس مجموعة الشهيد فؤاد أبو هاشم عن قصف مستوطنة  نفيه دكاليم بصاروخين من أعلنت 
  .  مما أدى إلى تدمير منزل داخل المستوطنة حسب اعتراف اسرائيل1نوع قدس

10/7/2005 48عرب   
 

  الجهاد تتهم إسرائيل بمحاولة اغتيال أحد قادتها
 أبرز قادتها في محافظات غزة من خالل وضع عبوة اتهمت سرايا القدس إسرائيل بمحاولة اغتيال أحد

وأكدت السرايا التي لم تذكر اسم الشخص المستهدف أن عمالء االحتالل زرعوا . ناسفة على باب منزله
عبوة ناسفة صغيرة الحجم شديدة االنفجار على باب منزل الشاب المستهدف الكائن في حي الشيخ 

 امس، ان العبوة انفجرت قبل نزوله من سيارته التي كانت وقالت السرايا في بيان اصدرته. رضوان
بعد عمليات الكشف والتحري التي قام بها جهاز : واضافت. على بعد امتار عدة من مكان االنفجار

األمن التابع للسرايا تبين ان العبوة الناسفة شغِّلت عن بعد، بحيث لم يعثر على بطارية او اسالك للتفجير 
ت السرايا الى ان العبوة كانت من النوع المضاد لالفراد بحيث لم تحدث دمارا واسعا واشار. في المكان

  .في الممتلكات ألنها كانت معدة لقتل كل من يقترب منها
11/7/2005األيام الفلسطينية   

  
  حوارات مع ست قوى لتشكيل قائمة موحدة في االنتخابات المقبلة: الشعبية

ري بين ست قوى فلسطينية من أجل تشكيل قائمـة موحـدة فـي              إن حوارات تج  : قال جميل مجدالوي  
إن الجبهة الشعبية مستعدة    : وقال.االنتخابات التشريعية المقبلة، تكون أساساً لما بات يعرف بالتيار الثالث         

للتضحية وحمل الجميع في هذه القائمة لكن هذا ليس معناه التساوي مع األحزاب الصغيرة، كاشفاً النقاب                
وأشـار  .عتماد استطالعات الرأي لمعرفة حجوم وتأثير القوى التي تشارك في هذه القائمـة            عن طرح ال  

إلى وجود طرح العتماد شخص من كل فصيل في المقاعد الستة األولى يليه في المقعد السابع شخصية                 
  .مستقلة، مؤكداً أن هذا الطرح غير عادل وال يعطي القوى حجومها الحقيقية

11/7/2005األيام الفلسطينية   
  

  اصابة ثالثة فلسطينيين في انفجار قذيفة قبل اطالقها على مستوطنة 
، بصاروخين مـن    وليتها عن قصف مستوطنة  تل قطيف االسرائيلية       ، مسئ اعلنت كتائب شهداء االقصى   

  .، منتصف الليلة الماضية2نوع اقصى
ية في وقت متاخر من الليل  اعلنت مصادر فلسطينية ان ثالثة فلسطينين اصيبوا بجراح خطيرة للغاكما

وقالت .حينما انفجرت قذيفة هاون كانوا يحاولون اطالقها على مستوطنة جني طال، جنوب قطاع غزة 
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المصادر ان مجموعة مسلحة من كتائب احمد ابو الريش حاولت اطالق قذيفة هاون على المستوطنة 
الى اصابة ثالثة من افراد المجموعة المذكورة اال ان القذيفة انفجرت في المجموعة المسلحة ما ادى 

  .بجراح خطيرة نقلوا على اثرها الى مستشفى ناصر بمدينة خانيونس 
11/7/2005 48عرب   

 
   فلسطينيين 9االحتالل يقتحم بيت لحم والخليل ويعتقل 

، لئيلي أمس مدينتي بيت لحم والخلياقتحمت قوات االحتالل اإلسرا :رام اهللا ـ غزة ـ البيان والوكاالت  
وقالت مصادر فلسطينية إن قوة إسرائيلية       .ين، إضافة إلى أربعة من قطاع غزة      واعتقلت خمسة فلسطيني  

من جيش االحتالل مدعومة بعدد من اآلليات العسكرية توغلت في قرية حوسان غرب بيت لحم جنـوب         
. ابين فلسطينيين الضفة وأغلقت مداخلها الرئيسية وشددت من تدابيرها وإجراءاتها العسكرية واعتقلت ش          

 18وأشارت إلى أن قوات االحتالل دهمت عدداً من المنازل واعتقلت كال من خليل محمد خليل سباتين                 
كما اعتقلت قوات االحتالل    . عاماً واقتادتهما لمركز للتحقيق واالعتقال     18عاماً وصابر عبد اهللا حمامرة      

اذنا شمال غرب الخليل ودورا جنوب الخليـل        اإلسرائيلي ثالثة شبان فلسطينيين خالل توغلها في بلدات         
والشبان الثالثة المعتقلين من نشطاء حركة الجهاد اإلسالمي الذين كثف جيش           .. وبيت أمر شرق الخليل   

من جهة أخرى، ذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش اإلسرائيلي         .االحتالل مالحقتهم خالل الفترة األخيرة    
 قطاع غزة حاولوا التسلل إلى إسرائيل عبر السياج الذي تقيمـه            اعتقل فجر أمس أربعة فلسطينيين وسط     

  .شرق القطاع بحثاً عن عمل
 11/7/2005البيان  

  
  استعدادات الختيار خليفة للبطريرك ايرينيوس 

حددت بطريركية الروم األرثوذكس في القدس، يوم العـشرين مـن الـشهر     :القدس المحتلة ـ البيان  
حات النتخاب بطريـرك جديـد خلفـاً للبطريـرك المخلـوع ايرينيـوس              الجاري، موعداً لبدء الترشي   

وأوضحت البطريركية، في بيان صحافي صدر عنها ان المكتب البطريركي سـيجتمع بمـشاركة              .األول
كهنة من الطائفة العربية في فلسطين واألردن لترشيح أسماء، وسيتم في الوقت نفـسه رفـع األسـماء                  

، وبالتالي إفساح المجال، أمام إجراء انتخابات بين المرشحين فـي وقـت             للسلطة الوطنية للموافقة عليها   
وناشدت البطريركية الرئيس محمود عباس بالموافقة على عزل البطريرك الـسابق، واإلعتـراف     .الحق

وكان ايرينيوس قد اقيل إثر تورطه ببيع امالك للكنيـسة لمنظمـات يهوديـة،              .بالقائم مقام كورينليوس  
لتفات إلى الشائعات المغرضة حول الصفقة، مؤكدة تورط ايرينيوس فيها، مما استدعى            وطالبت بعدم اإل  

  .عزله فضالً عن أوجه الفساد المختلفة في البطريركية
 11/7/2005البيان   

  
   عاماً  57شهود يروون احتالل اللد قبل 

 وذبح 48 داخل اراضي  عاما هجرت مدينة اللد   57في مثل هذا اليوم قبل       :القدس المحتلة  وديع عواودة    
وتفيـد  . المئات من اهاليها ولم ينج حتى من احتمى بالمساجد والكنائس كما اكدت مجزرة مسجد دهمش              

 48االرشيفات الصهيونية ان قوة مدرعة يهودية دخلت المدينة بقيادة موشيه ديان فـي مـساء تمـوز                  
 نحو المدنيين بعد انتهاء المعركة      وشرعت بترويع السكان باطالق نيران المدافع الرشاشة بشكل عشوائي        

وقال رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق اسحق رابين، والذي اشغل منصب قائد لواء            . مع حامية المدينة  
في الجيش وشارك في احتالل اللد في مذكرته انه كان قد التقى مع دافيد بن غوريون للتباحث فـي مـا                  

وقال رابين انه لن يستطيع ترك اعـداد        . يين الذين ظلوا فيها   يجب فعله باالعداد الكبيرة من السكان المدن      
كبيرة من السكان المدنيين في مؤخرتنا وعندما سأل يجأل يدين، قائد بارز آخر في العملية، مـا الـذي                   

في حديث  و.يجب ان نفعله بالسكان؟ حرك بن غوريون يده باشارة كانت تعني بوضوح طردهم وهكذا تم              
 عاما من ابناء اللد ان العصابات اليهودية اقترفت مـذابح مختلفـة             76يق ابومنة   ل الخليج قال الشيخ فا    

بحق االهالي في المدينة، مؤكدا ان دوريات عسكرية كانت تجوب الـشوارع وتـدعو عبـر مكبـرات              
واضـاف  . الصوت مغادرة المكان الن ذلك افضل لهم، كي ال يلقوا مصير من ذبحوا في مسجد دهمش               

د القتل والترويع نزحت غالبية سكان اللد نحو الشرق صـوب منطقـة رام اهللا فـي                 ابو منة امام مشاه   
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الضفة الغربية في عز الظهر من دون ماء او خبز وقد مات في الطريق بحسب مصطفى مراد الـدباغ                   
وعن تهجير اللد، قال الباحث االسرائيلي بيني موريس في مؤلفه والدة مشكلة الالجئين ان              . شخصا 350

صهاينة حصدوا السكان الذين خرجوا من بيوتهم، وأضاف اصيب وقتل المئات من المـواطنين              الجنود ال 
  .غير المسلحين

 11/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

   ماليين عربي في فلسطين التاريخية  خمسة
اكدت االحصاءات الفلسطينية في أحدث تقرير لها أن عدد العرب فـي             : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

وكشف رئيس الجهاز المركزي لإلحـصاء      .  التاريخية قد بلغ العام الماضي خمسة ماليين نسمة        فلسطين
 في منتصف العام الحـالي، بلـغ        67لؤي شبانة أن عدد السكان في األراضي الفلسطينية المحتلة العام           

 وقدر شبانة عدد سـكان الـضفة      . مليون أنثى  1,856 مليون ذكر، و     1,906 مليون نسمة، منهم     3,762
واسـتعرض أوضـاع    .  مليون نسمة في قطاع غـزة      1,390 مليون نسمة، مقابل     2,372الغربية بنحو   

وأظهـر  . السكان في األراضي الفلسطينية عشية اليوم العالمي للسكان، والذي يصادف اليـوم االثنـين             
فئـة  التركيب العمري للسكان في األراضي الفلسطينية أنه مجتمع فتي، إذ بلغت نـسبة األفـراد فـي ال                 

وأضاف شـبانة، أن بيانـات      . من مجمل السكان  % 46 نحو   2005 سنة في منتصف العام      14العمرية  
 4,6المسح الصحي الديمغرافي الذي نفذه الجهاز في العام الماضي، بين أن معدالت الخـصوبة بلغـت                 

 114,8البـالغ عـددهم     )  فما فوق  65(ويشار إلى أن نحو ثلث كبار السن      . مولود في األراضي المحتلة   
%. 42,1منهم مصابون بالسكري، ونسبة الفقـر بيـنهم         % 21ألف مسن مصابون بضغط الدم، ونحو       

من األطفال في األراضي الفلسطينية يعانون من سوء تغذية مزمن، وفي مجاالت            % 10وقال شبانة إن    
 العمـل   وفـي مجـال   %. 7.7 سنة فأكثر بلغت     15التعليم أوضحت النتائج أن نسبة األمية بين األفراد         

 أن أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عـاطلين           2004أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للعام ،      
  .عن العمل

 11/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مؤتمر تربوي لالجئين في لبنان
دعا مكتب الخدمات الصحافية واالعالمية ميزوف، الى حضور المؤتمر التربوي التعليمي لالجئين 

تخلل يو. فلسطينيين في لبنان، العاشرة قبل ظهر السبت المقبل في قاعة قصر االونيسكو بيروتال
المعلمين الفلسطينيين، المعلمين اللبنانيين، وزارة التربية، الفلسطينية، وزارة التربية : االفتتاح كلمات

التقرير : رشات العمل علىوتتوزع و. بعدها يتلى التقرير العام. اللبنانية، منظمة التحرير الفلسطينية
العام، الروضات، مرحلة التعليم االساسي، التعليم الجامعي، التعليم لذوي االحتياجات الخاصة، والتعليم 

وتلي الجلسة الختامية، مناقشة توصيات اللجان، التوافق على لجنة متابعة، وإقرار البيان . المهني
  .الختامي

  11/7/2005السفير 
  

  ليمي بشكل خطير في مدارس األونرواتدني المستوى التع
كشفت نتائج امتحانات االختبار غير الرسمي الكول في مدارس وكالة األونروا في منطقة              :محمد دهشة 

صيدا عن تدن خطير في مستوى العملية التربوية حيث لم ينجح من طالب الصف الـسادس االبتـدائي                  
 طالباً من أصـل     140ي، الرياضيات والعلوم سوى     الذين تقدموا لالمتحانات في مواد العربي، االنكليز      

هذه النتائج التي نزلت كالصاعقة على مسؤولي دائرة التربيـة  . في المئة9.64 طالباً أي ما نسبته     1435
والتعليم في وكالة األونروا شكلت ناقوس خطر من مغبة االستمرار في السياسة التربوية ذاتهـا والتـي                 

وعلّلت أوساط تربوية فلسطينية أسباب تدني      .اعادة النظر في الخطط التربوية    أثبتت فشالً ذريعاً ما يحتم      
مستوى التعليم في مدارس األونروا بغياب السياسة التربوية الواضحة لدائرة التربية والتعليم وعدم وضع              

شل خطط وغياب دور الرقابة ومكتب التوجيه واالرشاد الذي يدير العملية التربوية برمتها، فضالً عن ف              
تقسيم المراحل التعليمية حيث ما زال يعمل بنظام فصل المرحلة االبتدائية الى قسمين مـن األول الـى                  
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كذلك اكتظاظ صـفوف المـدارس      .الثالث ومن الرابع الى الخامس وتبدأ المرحلة المتوسطة من السادس         
لمـشاركة فـي أي      طالباً ما يحرمهم من الفعالية فـي ا        55بالطالب حيث يبلغ تعدادهم في بعضها نحو        

ويبقى السبب األقوى لهذه النتائج اعتماد نظام الدفعتين في المدارس صباحاً وبعد الظهـر بـسبب                .درس
عدم وجود العدد الكافي من المدارس الستيعاب جميع الطالب دفعة واحدة، اضافة الى الترفيـع اآللـي                 

 فـي   15ني واعتماد نسبة رسـوب      المتبع حيث يمنع رسوب الطالب في الصفين االبتدائيين األول والثا         
 في المئة من المراحل المتوسطة مـن دون أن يزيـد            25المئة ما بين المراحل االبتدائية الباقية ونسبة        

  .األمر عن ذلك
  11/7/2005البلد اللبنانية 

  
   ماليين دوالر إضافية لالجئين الفلسطينيين في سوريا 3: أونروا

 3أمس، أنها خصصت مبلغ سطينيين التابعة لألمم المتحدة لأعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الف
وذكرت . ماليين دوالر إضافية لتمويل مشاريع وأنشطة تعود بالنفع على الالجئين الفلسطينيين في سوريا

 30الوكالة في بيان، ان مديرة االونروا كارين أبو زيد خصصت المبلغ من ميزانية الوكالة لتنفيذ 
ة لدعم الخدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين في سوريا في مجال التعليم مشروعا وأنشطة مختلف

 31,3 إلى 2005وبهذا المبلغ ترتفع ميزانية االونروا في سوريا للعام . والصحة والخدمات االجتماعية
  ا ب. مليون دوالر

  11/7/2005السفير 
  

  ة للسلطة في الضفة والقطاعنقابة المهن الصحية تعلق الدوام في جميع المستشفيات التابع
علقت نقابة المهن الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة دوامهـا أمـس فـي كافـة              : خاص   -نابلس

 ظهـرا احتجاجـا علـى       12 صباحا وحتى الساعة     8المستشفيات التابعة للسلطة الفلسطينية من الساعة       
إن مـشاورات   : الت مصادر النقابة  وق.تجاهل المسؤولين في السلطة لمطالبهم بتحسين ظروفهم المعيشية       

تجري حاليا النضمام نقابتي األطباء والصيادلة لإلضراب، وإمكانية خوض إضراب مفتوح عن العمـل              
وأكد أسامة النجـار    .خالل األسبوع المقبل إن لم تستجب السلطة لمطالب المحتجين من القطاع الصحي           

بات المهن الصحية أن النقابة قررت تـصعيد        نقيب الطب المخبري في الضفة الغربية ورئيس اتحاد نقا        
خطواتها االحتجاجية خالل األسبوع الحالي، حيث سيكون تعليق للدوام أيام السبت واالثنين واألربعـاء              

 ظهرا، ويوم االثنين سيكون إضراب مفتوح من الثامنة صباحا وحتـى            12 وحتى الساعة    8من الساعة   
  .الثانية عشرة بعد الظهر

  11/7/2005 ني لإلعالم المركز الفلسطي
  

   صيف فلسطين تزينه األعراس الجماعية 
 عريسا تتقدمهم زهرات فلـسطينيات يرتـدين        150:  عالء أبو غضيب   - نابلس -د الصواف  محم -غزة

الثياب البيضاء في موكب تتصدره الخيالة والجمال في شوارع مخيم النصيرات بقطـاع غـزة؛ حيـث                 
وما إن يصل الموكب    .. ن عليهم الورود، ويدفعون إليهم بالحلويات     يصافح المواطنون العرسان، وينثرو   

هـذا العـرس    . إلى مكان إقامة العرس الجماعي بوسط المخيم حتى ترتفع الزغاريد وأناشيد األفـراح            
 أصـبح مـن معـالم       2005-7-8الجماعي األخير الذي شهده مخيم النصيرات بوسط القطاع الجمعة          

محتلة؛ للتغلب على األوضاع االقتصادية المتردية، والنقص الكبير فـي          الصيف باألراضي الفلسطينية ال   
وتستعد مدينة نابلس بالضفة الغربية لتنظيم عرس جماعي كبير نهايـة يوليـو             . صاالت إقامة األعراس  
وقد .  عريس، بعد أن تم االستكفاء بمن سجلوا بسبب كثرة الشبان المتقدمين           200الجاري سيضم حوالي    

 500 أعراس جماعية ضمت أكثـر مـن         6غربية والقطاع خالل األسبوع الماضي فقط       شهدت الضفة ال  
  . عريس

  10/7/2005اسالم اون الين 
  

  مسيرة في رام اهللا استنكاراً العتداء لندن  
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نظم عشرات المواطنين الفلسطينيين في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية الليلة قبل الماضـية، مـسيرة                 
وقال عالء الحوراني، من حركـة كفـى إن         .ايا االعتداءات التي استهدفت لندن    شموع تضامناً مع ضح   

الهدف من المسيرة هو التضامن مع الشعب البريطاني واستنكار االعتداء اآلثم، مشيراً إلى أن المـسيرة                
شملت إنارة الشموع في دوار المنارة وسط رام اهللا، وتعليق الفتات تستنكر اإلرهاب وتطالـب بوقـف                 

لدماء، وحمل المشاركون في المسيرة، الفتات كتب عليها ال لقتل األبرياء فـي فلـسطين ولنـدن                 سفك ا 
  .والعراق

  11/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  نقابة المحامين تطلق برنامج التعليم القانوني المستمر لتطوير المهارات العملية ألعضائها
ن، أمس، عن انطالق برنـامج التعلـيم القـانوني          أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيي    :كتب فايز أبو عون   

المستمر، الذي يهدف إلى رفع المستوى العلمي والمهارات العملية للمحامين التي تمكنهم مـن مواكبـة                
تطورات ممارسة مهنة المحاماة في فلسطين، باإلضافة إلى تنمية االمكانات الفنية لديهم، وزيادة الوعي               

وأوضح المحامي عادل أبـو     .جل دعم استقالل النظام القضائي الفلسطيني     القانوني للمجتمع المدني من أ    
جهل، نائب نقيب المحامين أن هذا البرنامج المهم والحيوي لمجموع المحامين الذي سيبدأ العمـل فيـه                 
بشكل فعلي في األول من شهر أيلول المقبل أي بعد انتهاء إجازة المحاماة، يهدف أيـضاً إلـى تنميـة                    

فنية لكليات الحقوق الفلسطينية المشاركة في المجتمع المدني، والمنظمات األهليـة ونقابـة             االمكانات ال 
المحامين حتى يتمكنوا من المشاركة ولعب دور فاعل في مجال تخطيط وتنفيذ البرامج الخاصة بتعزيز               

  .سيادة القانون
  11/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  صير على أحد أحياء المخيماترفع صور حاوي في عين الحلوة واطالق اسم ق

فقـد  ... لم تعد صور الشهداء في مخيم عين الحلوة تقتصر على الفلسطينيين وحـدهم            :محمد دهشة كتب  
تداخلت صور الشهداء اللبنانيين بشكل الفت لتفرض نفسها على موزاييك صور الـشهداء فـي أكبـر                 

عناوين والشعارت ذاتها الدفاع عـن  المخيمات الفلسطينية في لبنان وهي سقطت مضرجة بالدماء تحت ال        
منذ أيام عدة مئات    " منظمة التحرير الفلسطينية  "وفصائل  " فتح"فقد رفعت حركة    .الحق والمطالبة بالحرية  

الصور الملونة للمناضل جورج حاوي الذي عرفه أبناء الشعب الفلسطيني سنداً قوياً للدفاع عن القـضية    
وذلك كتعبير عن   "... طريقنا النصر أو الشهادة   ...  الوفاء بالوفاء  فلسطين تبادلك "الفلسطينية وكتب عليها    

الوفاء والتقدير لمواقفه الوطنية التي دعمت نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة فـي تحريـر               
وانتشرت صور حاوي عند مداخل المخيم الرئيسية وعلى جدران مقرات          .أرضه المغتصبة والعودة إليها   

ا في الشارع الفوقاني وجاءت بعد رفع صور الزميل قصير الذي وصف بفارس             وخصوص" فتح"حركة  
وفي بيروت، ُأطلق على حي في احد المخيمات اسم الشهيد سمير قصير وذلك كعربـون وفـاء                 . الكلمة

وتقدير وتخليداً لذكراه حيث ارتبط بالقضية الفلسطينية ودافع عنها بالقلم والكلمة الحـرة حتـى الرمـق                 
  .ط شهيد الكلمة التي أحباألخير فسق

  11/7/2005البلد اللبنانية  
  

 مجلس الفتوى األعلى يحذر من وجود أخطاء مطبعية في نسخة من القرآن الكريم 
 أهاب مجلس الفتوى األعلى، اليوم، بالمواطنين لمتابعة ومالحقة نسخة من القرآن الكـريم،              -وفا القدس

وسط صادرة عـن مطبعـة الـسحار للطباعـة فـي            تحتوي على أخطاء مطبعية، وهي من الحجم األ       
وأوضح المجلس في بيان أصدره، أن النسخة المذكورة تحتوي على تغيير في بعض األحـرف،               .القاهرة

 113ما سبب تغييراً في معنى الكلمات في عدد من آيات القرآن الكريم، ويظهر ذلك جلياً في اآلية رقم                   
وطالب المجلـس   . من سورة الحج   8يوسف، واآلية رقم     من سورة    42من سورة األعراف، واآلية رقم      

كل من يحصل على هذه النسخة، بإتالفها بالطرق الصحيحة أو تسليمها إلى دور الفتوى، أو إلى دوائـر             
األوقاف في المحافظات، كما طالب أصحاب المطابع والمكتبات في فلسطين بعدم التعامـل مـع هـذه                 

 .عة األخرىالنسخة واالنتباه إلى المصاحف المطبو
  11/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
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 حالة توتر وقلق تسود األسرى في سجن النقب 
استنكرت جمعية أنصار السجين حملة التمديد التعسفية بحق األسرى اإلداريين في سجن النقب، : رام اهللا

ومجموعة أخرى من األسرى التي كان آخرها تمديد ممثل المعتقل عبد الكريم جعافرة من مدينة الخليل، 
وقالت جمعية أنصار السجين في بيان، أصدرته اليوم، وصلت لـوفا .بعضهم بلغ بقرار االفراج عنه

نسخة منه عبر الفاكس، إن حالة من التوتر والغليان تسود أوساط المعتقلين نتيجة لحملة التمديدات 
وأعلن .يل منهم وتحطيمهم نفسياً ومعنوياًالتعسفية من قبل المخابرات اإلسرائيلية، والتي تستهدف الن

األسرى اإلداريين عن مقاطعة محاكم االستئناف لمدة يومين احتجاجاً على تمديد األسير حاتم قفيشة قبل 
ساعة من موعد االفراج عنه، وأيضاً لكون هذه المحاكم أصبحت صورية ال احترام لها ولقراراتها من 

 23في بيان لهم بأن إدارة السجن خالل الثالثة أيام الماضية أبلغت وأفاد األسرى .قبل ضباط المخابرات
أسيراً أدارياً بقرارات تمديد جديدة بحقهم ومنهم ممثل المعتقل األسير عبدالكريم جعافرة من الخليل، وتم 

هراً  ش37تمديده إدارياً للمرة السادسة على التوالي، ويعد جعافرة من أقدم األسرى اإلداريين، وقد أنهى 
في االعتقال اإلداري قبل أن يمدد ستة شهور أخرى قبل يومين وكانت سلطات االحتالل مددت األسر 

 .سرى خالل الثالثة أيام الماضية.بحق عدد من األ
  10/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  محكمة الصهيونية تحكم على أسيٍر من الجهاد اإلسالمي بالسجن مدى الحياة

حكمت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية على األسير منيف أبو عطوان، من سـرايا              :ص خا -نابلس
وقال مصدر مسؤول في حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربيـة، فـي             .القدس بالسجن مدى الحياة   

إن المحكمة العسكرية وجهت لألسير أبو عطوان عدة تهٍم         : تصريٍح له وصل المركز الفلسطيني لإلعالم     
 االنتماء إلى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي فـي فلـسطين، والمـشاركة                منها

بالتخطيط لعملية عتنائيل االستشهادية التي نفّذها االستشهاديان المجاهدان أحمد الفقيه ومحمـد شـاهين              
ير ذكـره أن  والتي أدت في حينه إلى مصرع اثنين وإصابة أربعة مستوطنين آخرين بجروح، ومن الجد          

  .األسير أبو عطوان متزوج وله عدة أبناء
  11/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  أسرى سجن عسقالن يشتكون من وجود الجنائيين الصهاينة معهم

اشتكى األسرى الفلسطينيون في سجن عسقالن، شمال فلسطين المحتلة، مـن وجـود              : خاص –نابلس  
 حيث قال أسرى فلسطينيون معتقلون في عسقالن إن ذلك يحـرمهم            جنائيين صهاينة معهم بشكٍل كبير،    

وتابع . من استالم المطبخ والمغسلة، حيث يمكننا ذلك من طبخ أكلنا بأيدينا، وحسب الطعام الذي نفضل              
الجنائيون هم الذين يطبخون لنا، فاألكل سيء من حيث الطعم والمـذاق، وهـذا              : األسرى الفلسطينيون 

  ي إلى أنعلى المعلبات والمواد التي نشتريها من الكنتين، ونعاني من عـدم                يؤد نعتمد اعتماداً شبه كلي 
وأوضح األسرى في رسالتهم التي وصـلت   .نظافة المغسلة، وألن الجنائيين هم الذين يغسلون لنا مالبسنا        

على االحتـرام   إلى جمعية أنصار السجين بنابلس، أن عالقة األسرى مع بعضهم البعض ممتازة وقائمة              
  .المتبادل والتعاون للصالح العام، كما يسود جو من اإلخوة والتفاهم في العالقات الوطنية الفصائلية

  11/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   أسرى مصريين يشكون سوء أوضاعهم  ثالثة
أنهم يعيـشون  شكا أسرى مصريون من ظروف اعتقالهم في سجن إسرائيلي، معتبرين         : الخليج -نابلس  

وتمكن محامي نادي األسير الفلسطيني فواز شلودي من زيـارة عـدد مـن األسـرى                . في عزلة تامة  
 سنة  32المصريين في سجن بئر السبع قسم اوهالي كيدار، وهم األسير محمد محمود إسماعيل درويش               

ادا ولديه أسـرة     ويعمل صي  2003من سكان مدينة اإلسكندرية وقد اعتقل في أواخر شهر أيار من العام             
من سبعة أفراد وهو المعيل الوحيد، واألسير محمد السيد علي عبيه من سكان اإلسكندرية ويبلـغ مـن                  

 سنة، ويعمل صيادا أيضا وهو أعزب، واألسير عاطف احمد قديح من سكان الجيزة ويبلغ من                23العمر  
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ني من حصوة في الكلـى       سنة وهو يعا   16 سنة وهو طالب جامعي وحكم عليه بالسجن لمدة          31العمر  
وأفاد األسرى الثالثة انه لم يزرهم المحامي سوى مرة واحدة          .منذ فترة طويلة وال يقدم له إال المسكنات       

ولم تتم زيارة ذويهم لهم ولم تصلهم رسائل على الرغم من أن أهاليهم تقـدموا عـدة مـرات للـسفارة                  
م بالرفض إضافة إلى انه لم يصرف لهم المعاش         اإلسرائيلية في القاهرة بطلب للزيارة وقد قوبلت طلباته       

وطالب األسرى خالل المقابلة بأن يقوم أحـد الـسفراء المـصريين            .من وزارة األسرى إال مرة واحدة     
بزيارتهم واالضطالع على أوضاعهم، وبأن تفعل قضيتهم في وسائل اإلعـالم المرئيـة والمـسموعة               

سرى بزيادة مخصصات األسرى مـن خـارج        كما يطلبون من وزارة شؤون األ     . وخصوصاً في مصر  
  .البالد ألنهم يعتمدون على هذه المخصصات وليس لهم أي مصدر آخر للدخل

  11/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل تحاول عرقلة دورة لألمم المتحدة في ذكرى قرار محكمة الهاي
تجابة للطلب الفلسطيني بعقد جلسة     طلبت الحكومة االسرائيلية رسميا من االمم المتحدة عدم االس        : القدس

وقال شالوم لمبعـوث    . خاصة للجمعية العمومية لالمم المتحدة، لبحث موضوع جدار الفصل العنصري         
أود ان احذر من المحاوالت الفلسطينية المتجـددة لتحويـل   : المين العام لالمم المتحدة الفارو دي سوتو   ا

ان المبادرة الفلسطينية لعقد مداوالت خاصـة فـي         ..لاالمم المتحدة ومؤسساتها الى ادوات ضد اسرائي      
الجمعية العمومية لالمم المتحدة حول موضوع السياج االمني هي ليست سوى محاولة لتدويل الـصراع               

خطوة كهذه تتعارض مع مصالح المجتمع الـدولي ومـصالح الفلـسطينيين            : وأضاف. وادانة اسرائيل 
. ابية التي من الممكن ويجب ان تتطور حول خطة االنفـصال          واالسرائيليين ألنها تقوض االجواء االيج    

اسرائيل تتوقع من الدول االعضاء في االمم المتحدة عدم دعم هـذه الخطـوة واسـتخدام                : وتابع شالوم 
تأثيرها على القيادة الفلسطينية للتصرف بمسؤولية كشريك لجهودنا للتأكد من ان االنفـصال يجـب ان                

  .الميكون اداة لدفع األمل والس
  11/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  مستوطنو عمونة بالضفة يخلون منازلهم

ذكرت هآرتس أن مستوطني عمونة بالضفة أخلوا منازلهم امس، عقب صـدور أمـر    : أ.ب. د ،تل أبيب 
وكانـت المحكمـة العليـا      . بهذا الصدد من الجيش االسرائيلي الذي يأمل في تجنب مواجهات عنيفـة           

السالم (مستوطنين الثالثاء بمغادرة منازلهم عقب طلب قدمته منظمة حقوق االنسان           االسرائيلية أمرت ال  
ومثل غيرهـا الكثيـر مـن       . وطالبت بتنفيذ أوامر وقف االنشاءات وتدمير المنازل غير القانونية        ) االن

  دون موا فقة الحكومة االسرائيلية على منطقـة جبليـة          1995المواقع العشوائية بنيت عمونة في العام       
  . شرق مستوطنة عوفرا

  11/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  اسرائيل تريد انجاز االنسحاب من غزة في اسبوعين : اولمرت
ـ    .أعلن اولمرت أن االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة سيستغرق أسـبوعين فقـط            : غزة  ـ وقـال ل

االمر يفترض أال يستغرق جيروزاليم بوست اعتقد انه ال يلزم اكثر من اسبوعين النجاز االنسحاب وهذا             
 لكن  . اغسطس، في اسرع وقت ممكن     17واضاف ان هدفنا هو القيام به اعتبارا من         . اكثر من اسبوعين  

المسؤول االسرائيلي اوضح كما نقلت عنه اذاعة الجيش االسرائيلي ان المستوطنين المدعوين الى اخالء              
واشار الى ان هـذا التـدبير       . غادرة الطوعية  ساعة للقبول بالم   48منازلهم سيمنحون مهلة اخيرة مدتها      

وقال ان الف جندي وشرطي سيـشاركون فـي         . يتالءم مع قانون التعويضات التي ستدفع للمستوطنين      
  .اخالء منازل المستوطنين خالل هذه المرحلة االولى من تطبيق خطة االنسحاب من قطاع غزة

  11/7/2005االتحاد االماراتية 
  

  لون اقناع شارون، بارجاء بدء االنسحابقادة المستوطنين يحاو
افادت معاريف ان العديد من قادة المستوطنين يحاولون اقناع شارون، بارجاء بدء االنسحاب ثالثة اشهر               

وقال عضو الكنيست المستوطن تسفي هندل من حزب االتحاد          .مقابل موافقتهم على اخالء المستوطنات    



 19

 شرحت لشارون ان لديه مصلحة في قبول هذا التأجيل لثالثـة            لقد: الوطني اليميني المتشدد، لـمعاريف   
واضاف انه في حال وافق شارون على ذلك فان المستوطنين سيواصـلون            . اشهر لتجنب انقسام الشعب   

معارضة خطة فك االرتباط لكنهم سيمتنعون عن دعوة قوات االمن الى العصيان وسيوافقون على نقلهم               
ورد وزير االسكان االسـرائيلي، يتـسحاق        .ية داخل الخط االخضر   بشكل جماعي الى مناطق استيطان    

وال عودة عن قـرار الحكومـة       . هرتسوغ، عبر االذاعة العامة قائال ان هذا االقتراح الوهمي ليس جديا          
  .حول االنسحاب

  10/7/2005 48عرب 
  

  شارون يعتزم اختصار مدة االنسحاب من غزة إلى أربعة أسابيع
لية رون بروسر بدأ زيارة للقـاهرة امـس      يان مدير عام وزارة الخارجية االسرائ     علمت القبس    :القاهرة

وقالت مـصادر    .تستغرق يوما واحدا يلتقي خاللها وزير الخارجية احمد ابو الغيط ومسؤولين مصريين           
 شارون الطالع القاهرة على قرار اتخذه االخير يقـضي بتنفيـذ            ـلـالقبس ان بروسر جاء كمبعوث ل     

اب من غزة وبعض مستوطنات الضفة خالل اربعة اسابيع فقط بدال من اثني عشر اسبوعا               خطة االنسح 
  .كما كان مقررا من قبل

  11/7/2005القبس الكويتية 
  

  طالب واشنطن بتقديم اربعة اضعاف الميزانية المتفق عليها لدعم االنفصال إسرائيل ت
ح اليوم االثنين أن حجم المساعدة المالية التي        يستدل من المعطيات التي نشرتها االذاعة االسرائيلية، صبا       

تطلبها اسرائيل من واشنطن لتغطية تكاليف االنفصال عن قطاع غزة وشـمال الـضفة الغربيـة، قـد                  
وقـال مراسـل     .تضاعف اربعة أضعاف ما تم االتفاق عليه بين الجانبين ووصل الى مليـاري دوالر             

بيخار، ودوبدوباني والمستشار المالي للجهاز االمني،      يوسي  . االذاعة في واشنطن ان ايالن كوهين، ود      
ي اليـوت ابرامـز     سيعرضون الطلب االسرائيلي، مساء اليوم االثنين على نائبي مستشار االمن القـوم           

وحسب معطيات سابقة اتفق بوش وشارون على مبلـغ نـصف مليـار دوالر، اال ان                 .وفريار شيرزاد 
وسيكرس جـل هـذه الهبـات الماليـة         .  مليار دوالر  2 و 1.75اسرائيل تدعي ان التكليف تتراوح بين       

لمساعدة اسرائيل على تهويد النقب والجليل تحت ستار االعداد الستيعاب المـستوطنين الـذين سـيتم                 
اخالؤهم من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية في اطار خطة االنفصال فيما سيكرس قسم ضـئيل مـن      

ة من المناطق التي سيتم اخالؤها، وتحسين االوضاع األمنية علـى           الميزانية لنقل المعسكرات االسرائيلي   
وأضاف المصدر نقال عن الوفد االسرائيلي انـه تلقـى تلميحـا مـن              ..  المصرية -الحدود االسرائيلية   

واشنطن يؤكد استعداد االدارة االميركية لزيادة الهبة المالية المتفق عليها، ولذلك سـيتم تقـديم طلـب                 
طية ما يسمى االضرار االقتصادية التي ستصيب اسرائيل جراء االنفصال، على حـد             مساعدة جديد لتغ  

وقال المصدر ان اسرائيل وافقت على تقسيم المبلغ المطلوب الى هبات وضمانات مالية              .تعبير المصدر 
  . لقروض، كما تم في السابق، وكذلك على تلقي هذه المساعدة على مدار عدة سنوات

. على هذه المساعدة الخاصة يحتم الحصول على مصادقة الكونغرس االميركـي          يشار الى ان الحصول     
  .  ولهذا الغرض اجتمع الوفد االسرائيلي، مع اللوبي الصهيوني ايباك لتنسيق المواقف

  11/7/2005 48عرب 
  

  كلفة تطوير وتحسين المعابر 
ل والسلطة الفلسطينية في نصف مليار دوالر هي الكلفة المقدرة لتطوير وتحسين المعابر بين إسرائي

هذا ما تبين، في جلسة تنسيق خاصة عقدها بيريز مع . ايرز وكارني وترقوميا في أعقاب خطة الفصل
وعلم في الجلسة أنه حتى نيسان . كبار المسؤولين األمنيين، ومجلس األمن القومي ورؤساء الجمارك

ف سيكون الزمن األقصى لالنتظار في  ستنتهي أعمال تحسين المعابر بحيث إنه في نهاية المطا2006
كما سيكون . وضمن أمور أخرى سيصار إلى شقّ سكة حديد بين غزة والضفة. الحواجز في ساعتين

. في المعابر وسائل تشخيص بيولوجية تتيح تشخيص المارة حسب مالمح وجوههم أو أكف أيديهم
 7 8يديعوت 

  11/7/2005السفير 
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  بحجب الثقة عن الحكومة الكنيست يناقش ثالث اقتراحات 
تناقش الهيئة العامة للكنيست االسرائيلي، اليوم االثنين، ثالثة اقتراحات بحجب الثقة عن حكومة شارون،              

ويطالب االقتراح األول الذي قدمه المفدال واالتحاد القومي بحجب الثقـة            .قدمتها أحزاب في المعارضة   
امـا   !ئية الخالء المستوطنين من غزة وشمال الـضفة       عن الحكومة بسبب ما يسميانه االستعدادات الجز      

ويتعلـق  . كتلة شاس فتطالب بنزع الثقة عن الحكومة بسبب المماطلة بتعيين قـضاة للمحـاكم الدينيـة               
وسـتبدأ   .االقتراح الثالث والذي قدمته القائمة العربية الموحدة بهدم منازل المواطنين العرب في النقـب             

احات حجب الثقة الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، لتمكين من يرغـب مـن               الهيئة العامة بمناقشة اقتر   
 .  النواب من المشاركة في افتتاح العاب المكابياة في تل ابيب

  11/7/2005 48عرب 
  

  أولمرت يطالب السلطة بحل حماس وباقي فصائل المقاومة
اس وباقي فصائل المقاومـة      السلطة الفلسطينية بـ حل حركة حم       أولمرت طالب:  خاص ،القدس المحتلة 

  .الفلسطينية
  11/7/2005المركز الفلسطينيي لإلعالم 

  
  توقع تسليم المسؤوليات االمنية في بيت لحم، غداً 

توقعت مصادر اسرائيلية قيام الجيش االسرائيلي بتسليم المسؤوليات االمنية في مدينة بيت لحم للـسلطة               
  .سليم المسؤولية االمنية في مدينة قلقيلية، األسبوع المقبلالفلسطينية، يوم غد الثالثاء، على أن يتم ت

  11/7/2005 48عرب 
  

  شارون يعقد اجتماعا لمناقشة مسألة المعابر 
 األمني، المـصغر، لمناقـشة مـسألة        -سيعقد شارون، غدا الثالثاء، اجتماعا للطاقم الوزاري السياسي       

 وتناقش اسرائيل مقترحات اخرى، احدها المقترح       .المعابر بما في ذلك المعابر بين غزة والضفة الغربية        
الذي طرحه وولفنزون، قبل فترة، والذي يدعو الى نقل الفلسطينيين والبضائع بين القطاع والضفة داخل               

كما تناقش اسرائيل مسألة المعبر اآلمن، من خالل نفق يربط بـين            ! شاحنات، يتبرع بها المجتمع الدولي    
 دبلوماسية في الهيئة االسرائيلية المكلفة تنسيق االرتبـاط مـع الجانـب            وقالت مصادر . الضفة والقطاع 

الفلسطيني، ان اسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى إتفاق مبدئي حول تفعيل المعبـر اآلمـن بـين                 
وحسب مصدر اسرائيلي من المتوقع ان تعود        .الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد تنفيذ خطة فك االرتباط        

وتسعى اسـرائيل الـى     . لى اتباع طريقة شاحنة الى شاحنة لنقل البضائع بين الضفة والقطاع          اسرائيل ا 
تجنيد تمويل دولي لتطوير المعابر الفاصلة بين اراضيها واراضي السلطة الفلسطينية، وهو ما لم يتم لها                

  . حتى اآلن، حسب المصدر
  11/7/2005 48عرب 

  
 كتساف يدعو إلى مفاوضات مع الفلسطينيين 

 معاريف أجراهـا معـه      ـأدلى كتساف، بمقابلة خاصة ل    : 10/7/2005المشهد اإلسرائيلي   نشر موقع   
ولعل أبرز ما قاله كتساف هو دعوتـه         .10/7/2005مراسلها السياسي بن كسبيت وظهرت يوم األحد        

ل إلى إعداد خطة سياسية بشأن اليوم التالي لفك االرتباط وإلى بدء مفاوضات مـع الفلـسطينيين حـو                 
وقال كتساف إنه بالتأكيد كان سيجدد المفاوضات مع الفلسطينيين، وإنه مـن الـصحة               .التسوية الدائمة 

في السنوات االثنتـي عـشرة      : وأضاف. بمكان بدء الحديث حول التسوية الدائمة بيننا وبين الفلسطينيين        
ي أوسلو وخريطة الطريق وفك     وهذه التنازالت ه  . الماضية قدمنا ثالثة تنازالت تاريخية ولم نتلق مقابالً       

.  فماذا أعطونا في المقابل؟ طريقة قطعة قطعة، مثل السالمي، جيدة ومريحـة بالنـسبة لهـم               . االرتباط
ورداً على سؤال فيما إذا كان بذلك يؤيـد          .ينبغي إيقاف ذلك والتوجه إلى مباحثات حول التسوية الدائمة        

 .والصالحية بيد الحكومة. ذا موقفيه.  ال أعرف من أؤيد: موقف أبو مازن قال كتساف
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من ناحية أخرى دعا كتساف إلى عدم هدم بيوت المستوطنين في غوش قطيف وإلى عدم االكتفاء بنشر 
قوة مصرية على طول محور فيالدلفي وإلى بلورة خطوط حمراء مشتركة لمعارضي فك االرتباط 

ء المستوطنين بواسطة قوات شرطة فقط وقوات الجيش وإلى تسليم أسلحة المستوطنين وإلى محاولة إخال
وفي رأي كتساف فإن المعركة ال تزال أمامنا حتى بعد  .وعدم استخدام قوات الجيش إال إذا لم يكن خيار

 وما هو معنى الكتل 2004أبريل / وستكون المعركة حول رسالة بوش في نيسان. فك االرتباط
ومن المؤسف أن المستوطنين يهدرون . وقاسية جداًوستدور حول هذا األمر معركة حاسمة . االستيطانية

كل طاقاتهم اآلن حول غوش قطيف في حين أن المعركة هي على الجبهة الشرقية، أي أين تمر حدودنا 
 .الشرقية

 الرئيس اإلسرائيلي ان تقوم قوة متعددة الجنـسيات،         هاقترح ما 11/7/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 جندياً مصرياً سيطلب منهم االنتشار      750كيين باالنتشار إلى جانب نحو      تضم خصوصا عسكريين أمري   

  .على طول ممر فيالدلفي بين الحدود المصرية وقطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي من المنطقة
  

  خط أحمر امام الشخصيات االمنية الراغبة بخوض المعترك السياسي 
م االحد، خطاً أحمر أمام مطـامح الجنـراالت وقـادة           وضعت اللجنة الوزارية للشؤون الدستورية، اليو     

االجهزة االمنية واالستخبارية االسرائيلية بمناصب سياسية رفيعة، حيث وافقت علـى اقتـراح قدمـه               
شطاينتس، يقضي بمنع الشخصيات العسكرية واألمنية الرفيعة من شغل منصب وزير االمن او رئـيس               

ويشمل القانون المقترح القائد العام للجيش، المفتش العـام  . مالحكومة اال بعد مرور عامين على تسريحه      
وكان العديد مـن أعـضاء      . للشرطة، رئيس جهاز الشاباك، رئيس الموساد، والضباط الكبار في الجيش         

الكنيست، من اليمين واليسار الصهيوني قد قدموا مشروع قانون يمنع هذه الشخـصيات مـن الترشـح                 
 انتهاء واليتهم ومنعهم من شغل منصب وزير االمن او رئيس الحكومة            للكنيست قبل مرور عامين على    

لكن اللجنة الوزارية قررت في جلـستها اليـوم، االكتفـاء           . قبل مرور اربع سنوات على انهاء واليتهم      
. بتحديد مرور عامين بين انهاء الشخصية االمنية لمهامها االمنية وبين خوضـها المعتـرك الـسياسي               

ضاء تسيفي ليفني من القانون بسبب المدة الطويلة، حسب رأيها، وطالبت بتقلـيص             وتحفظت وزيرة الق  
  . ولما لم يتم التجاوب مع موقفها امتنعت عن التصويت. المهلة

  10/7/2005 48عرب 
  

  تنظيم إسرائيلي متطرف يدعو الى هدم معسكر خيام اقامه الجيش تمهيدا لالنفصال 
البيت القومي المستوطنين وانصارهم الى هدم معـسكر الخيـام    دعا تنظيم اسرائيلي متطرف يحمل اسم       

الذي اقامة الجيش االسرائيلي بالقرب من قطاع غزة، الستخدامه من قبل قوات الجيش والشرطة التـي                
ويرتبط هذا الموقع بتنظيم اللواء اليهودي في مركز         .ستقوم باخالء المستوطنين في اطار خطة االنفصال      

وفي بيان نشر علـى     . وقد اقام الموقع الناشط في هذا اللواء فينغوربر       . وده فايغلين حزب الليكود الذي يق   
موقع هذه المجموعة، مساء امس، دعي المستوطنون الذين سيشاركون في المسيرة المخطـط تنظيمهـا               

لي ويزعم البيان انه في الوقت الحا     . باتجاه غوش قطيف، قريبا، الى هدم مدينة الخيام التي اقامها الجيش          
. يقيم في المخيم عشرات الجنود فقط، بعضهم يعارضون الخطة ويتواجدون هناك رغما عـن ارادتهـم               

ومن شأن دخول االف او عشرات االف المعارضين للخطة الى المخيم وقيام كل واحد مـنهم بتحريـك                  
الء ويعتبـر هـؤ   !احد اعمدة الخيام لعدة مئات من األمتار ان يشل قدرة قوات الطـرد لفتـرة طويلـة                

المتطرفون ان قيامهم بهدم المعسكر يتجاوب مع معايير التمرد المدني غير العنيف ويـستهدف ممثلـي                
 .السلطة الذين سينفذون الجريمة

  11/7/2005 48عرب 
  

  إسرائيل تخشى أن يقود بلير توجهاً عالميا لفرض تسوية في الشرق األوسط 
عن تخوفها من أن يقود رئيس الوزراء       بت  أعراسرائيل  ان  : غزة 11/7/2005شرق األوسط   النشرت  

البريطاني توني بلير توجها عالمياً لفرض تسوية سياسية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، في اعقـاب               
ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن مسؤولين اسـرائيليين        . التفجيرات التي ضربت العاصمة البريطانية    

ونـوه  . ير اول من امس تحمـل رسـائل واضـحة السـرائيل           قولهم ان التصريحات التي ادلى بها بل      
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المسؤولون االسرائيليون الى ان الذي يثير القلق بشكل كبير هو حقيقة ان بلير الذي تولت بالده رئاسـة                  
واشـار  . االتحاد االوروبي هذا العام، اعلن مؤخراً ان في نيته طرح مبادرة لحل مشكلة الشرق االوسط              

 المرة االولى التي يربط فيها بلير بـين االرهـاب فـي العـالم والـصراع                 المسؤولون الى انها ليست   
وتوقع المسؤولون ان تؤدي توجهات بلير هذه الى ايجاد قوة دفع كبيرة لتـسريع              . االسرائيلي الفلسطيني 

ومـن جـانبهم، ربـط المـسؤولون        . الجهود في العالم للفرض على اسرائيل تسوية مع الفلـسطينيين         
ب اذاعة الجيش االسرائيلي بين تصريحات بلير امس وبين افكـار طرحهـا رئـيس               االسرائيليون بحس 

الوزراء البريطاني مؤخرا بخصوص اطالق عملية سياسية في اعقاب انتهاء تنفيذ خطة االنسحاب مـن               
  . قطاع غزة
امـس  رفضا  ن بالحكومة االسرائيلية    يوزيرأن  :  وكاالت ،القاهرة 11/7/2005الوطن العمانية   وذكرت  

حد وجهة نظر بلير بأن الصراع في الشرق االوسط هو أحد أسباب االرهاب قـائلين إن انفجـارات                  اال
  . لندن هي جزء من إرهاب أكبر ضد دول الغرب

عن أولمرت الـذي       هاأرتس    صحيفة هنقلت ما    : د ب أ    -  القاهرة 11/7/2005األيام البحرينية   وأضافت  
إطار حـرب إرهابيـة        يفعلون ذلك في     كانوا   لندن االسبوع الماضي     االرهابيين الذين نشطوا في      قال إن 

وذكر عضو الحكومة االسرائيلية      . من قبل    أمريكا وأسبانيا    لوه في شاملة ضد الحضارة الغربية مثل ما فع      
ء منه والعالم   إننا جز    مضيفا   لالرهاب   أن الديمقراطيات الغربية ومن بينها إسرائيل تتعرض         ماتان فيلناي 

   . الحر بأسره االن جزء منه
  

 قنابل تفجيرات لندن ربما صنعت في الصين: مصادر إسرائيلية
افادت صحيفة المانية امس ان الموساد يرجح أن تكون القنابـل التـي اسـتخدمت فـي                 : أ.ب. د ،برلين

اعتداءات لندن، من نفس نوع المادة الناسفة التي استخدمها انتحاريان توجها من انجلترا العام الماضـي                
 أبلـغ   وذكـرت صـحيفة بيلـد ام سـونتاج أن الموسـاد           . إلى إسرائيل وفجرا نادياً ليلياً في تل أبيب       

وأضافت الصحيفة أنه طبقا لمعلومات أحد رجال االستخبارات فـي          . االستخبارات البريطانية بهذا االمر   
تل أبيب فانه من المحتمل أن تكون المادة الناسفة نقلت من الصين إلى بريطانيا نهاية العـام الماضـي                   

وفـي تقريـر    . خميس االخيرة وحفظت في مكان ما تابع لتنظيم القاعدة حتى استخدامها في اعتداءات ال           
لرئيس جهاز الموساد ماير داجان ورد أن هذه المادة الناسفة أخطر وأشد فتكا من مادة السيمتكس، وقـد                  

وحسب المصادر نفسها، فان هـذه      . أرسلت صورة من هذا التقرير إلى أجهزة االستخبارات البريطانية        
فة البالستيكية ويسهل نقلها بين دولـة وأخـرى         المادة التفجيرية تحتوي على نوع جديد من المواد الناس        

  . دون اكتشافها
 11/7/2005شرق األوسط ال

  
   صهيونّياً في لندن عقب سلسلة التفجيرات30الكيان الصهيونّي يتحّدث عن فقدان 

أفادت مصادر صهيونية رسمية أن الكيان الصهيوني ال يزال تبحث عن ثالثين مـن رعايـاه                 :وكاالت
دت آثارهم عقب سلسلة التفجيرات في العاصمة لندن، التي أوقعت نحو خمسين قتيالً ومئات              الصهاينة فُقِ 
لـم  : وذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية الصهيونية بأن سفارة الكيان لـدى لنـدن              .الجرحى

 فـي   تتمكّن منذ وقوع التفجيرات من إجراء أي اتصاٍل بما يقارب ثالثين إسرائيلياً موجـودون حاليـاً               
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك مخاوف متزايدة في الكيـان مـن احتمـال                .األراضي البريطانية 

موضحةً أن الوزارة تتابع عن كثٍب األوضاع هناك في مسعى منهـا       . إصابة أو مقتل أي صهيوني منهم     
  .لمعرفة أي معلوماٍت عن أي منهم

  11/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  باستخدام الجنوب رصيفاً للعمليات ضدنا لن نسمح لـحزب اهللا: موفاز
لن نسلم بوجود واقع يستخدم فيه حزب اهللا جنوب لبنان رصيفاً للعمليـات ضـد اسـرائيل                 : قال موفاز 

وأوضح رداً على سؤال لــالقناة الثانيـة للتلفزيـون           .وتصعيد وتدهور في هذه الفترة المتوترة بالذات      
ل ما سيفعله حزب اهللا أثناء انسحاب الجيش االسرائيلي من غزة ان حزب اهللا لديه أسباب                االسرائيلي حو 

جيدة من ناحيته هو لمواصلة العمل ضد الجيش االسرائيلي وضد قرى الشمال، لكنه في اآلونة األخيرة                



 23

تجاوز حدود الخط األزرق وهذا خط أحمر في أحد المفاهيم من أجل خطف وجمـع معلومـات للقيـام                   
. فـحزب اهللا مجبر على البرهنة على ضرورة وجوده وقوته في لبنان وجنوب لبنـان             . عملية اختطاف ب

 والدعوة الى نزع أسلحة الميليشيات      1559وبعد التطورات التي وقعت في لبنان وخصوصاً، بعد القرار          
أنا أعتقـد   : أضاف .وخروج القوات السورية من لبنان أصبح يشعر بالقلق، وكذلك من نتيجة االنتخابات           

أن حزب اهللا أدرك بعد الحادث األخير اننا لن نسلم بوجود واقع يستخدم فيـه جنـوب لبنـان رصـيفاً                     
للعمليات ضدنا وايجاد تصعيد وتدهور في هذه الفترة المتوترة بالذات التي تسمى فك االرتباط، فنحن لن                

  .نسمح بذلك
  11/7/2005المستقبل اللبنانية 

  
   باألمم المتحدةشالوم مرتاح للعالقات

اعرب شالوم امس عن ارتياحه للتطور االيجابي في العالقات بين اسرائيل واالمم المتحدة، بعدما اعلـن                
مجلس االمن في بيان رئاسي ادانته للهجوم االخير الذي نفذه حزب اهللا ضد اسرائيل في مزارع شـبعا،                  

وقال شالوم خـالل     .العامة المقبلة للمنظمة  وعين سفير تل ابيب لدى االمم المتحدة نائبا لرئيس الجمعية           
لقائه مع المبعوث الخاص لالمم المتحدة في الشرق االوسط الفارو دي سوتو الذي يزور اسرائيل للمرة                

وبحسب شالوم، ان هـذا      .االولى، اني سعيد للتطور االيجابي في العالقات بين اسرائيل واالمم المتحدة          
لموسة عدة مثل الدعوة الى دورة استثنائية لمجلـس االمـن الـدولي             التطور يمكن استشفافه من امثلة م     

واعالن رئيسها ادانة للهجوم الذي نفذه حزب اهللا على حدود اسرائيل الشمالية اضافة الى تعيين سـفير                 
  )ا ف ب.(اسرائيل لدى االمم المتحدة نائبا لرئيس الجمعية العامة المقبلة للمنظمة

  11/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

  النيابة العامة ستوقع صفقة ادعاء مع ارهابي يهودي حاول اغتيال النائب مخول 
 معاريف عن صفقة ادعاء تجري بلورتها بين النيابة العامة االسرائيلية في لواء حيفا وبـين                 موقع كشف

ها محاولـة   االرهابي اليهودي إليران غوالن، الذي ستبدأ محاكمته اليوم االثنين، بعدة تهم ارهابية من بين             
اغتيال عصام مخول والوقوف وراء اعتداءات عنصرية وارهابية استهدفت مواطنين عرب ومؤسـسات      

وأضاف الموقع ان الصفقة تنص على شطب ثالثة من التهم الموجهة الى غوالن              .عربية في مدينة حيفا   
ة االتهام التي كانـت     وتنسب الئح  .مقابل اعترافه بمحاولة اغتيال مخول والقيام بأعمال تخريبية خطيرة        

قدمتها النيابة العامة االسرائيلية ضد اليران غوالن اربع محاوالت قتل، اضافة الى حيازة األسلحة بشكل               
وتتهمه ايضا بالعمل على تجنيد الكسندر رابينـوفيتش لتنظيمـه          . غير قانوني، والتآمر على تنفيذ جرائم     

كما يتهم جوالن بتتبع تحركـات      .  للتنظيم االرهابي  االرهابي، ومحاولة تجنيد الجندي يفغيني غرويسمان     
  . عدد من أعضاء الكنيست العرب، ووضع عبوة ناسفة تحت سيارة عقيلة النائب مخول

  11/7/2005 48عرب 
 

  إسرائيلي يسرق أشجار الزيتون من أراضي السلطة 
ب تورطه في تجارة    ألقت الشرطة اإلسرائيلية القبض على منسق معلومات يعمل في وزارة الزراعة بسب           

ونقل تقرير صحافي إسرائيلي عن ضباط شرطة الحدود أن الرجـل           . غير مشروعة في أشجار الزيتون    
 شجرة زيتون تبلغ قيمتها مئات اآلالف شيكل ونقلها من أراضي الـسلطة             17مشتبه بتورطه في اقتالع     

وأشـارت   .ون إلى قلقيليـة   وكان من المفترض نقل هذه األشجار من قرية عز        . الفلسطينية إلى إسرائيل  
بيد أنه عثر على بعـضها فـي مـشاتل          . الصحيفة إلى أنه رغم ذلك لم تصل هذه األشجار إلى وجهتها          

وألقي القبض على الموظف في أعقاب تحريات       . زراعية وعثر على بعضها اآلخر في منزل المشتبه به        
 استمع لـشهادات بمـساعدة مـن        سرية أجراها فرع التحقيق والمعلومات التابع لشرطة الحدود والذي        

 د ب أ.  الصندوق الوطني اليهودي
 11/7/2005البيان  

  
  مليون يورو  30إعادة إعمار مطار ياسر عرفات الدولي يحتاج لـ
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أن إعادة إعمار ما دمره االحتالل اإلسرائيلي في مطار         , أعلن  رئيس سلطة الطيران المدني، اليوم      :غزة
ـ     وأشـار أبـو     . مليون يورو، حسب تقديرات الخبراء غير الرسمية       30 ياسر عرفات الدولي، يحتاج ل

, حليب، في تصريح صحفي إلى أن قوات االحتالل عمدت على تدمير المدرج الرئيس بطريقة ممنهجـة               
وبـين أن    .منوهاً أن المدرج بحاجة إلى إعادة بنائه من جديـد         , حتى ال يتسنى إعادة إصالحه وترميمه     

 .في حال تلقي األوامر بإعادة العمـل فيـه        , مطارالاهزة إلعادة تأهيل وتشغيل     سلطة الطيران المدني ج   
األولى وتتمثل في إعادة    : وذلك عبر مرحلتين  , وأضاف أبو حليب، أنه تم وضع كل المخططات لتشغيله        

والثانيـة  , ترميم مدرج الهبوط الرئيس، حتى نتمكن في أقرب وقت البدء بعملية هبوط وإقالع الطائرات             
مـشيراً أن   , ونوه إلى أن ما ذكر مرتبط بالقرار السياسي        .مال بناء المنشآت التطويرية في المطار     استك

, األطقم الفنية في المطار متواجدون ومتفاعلون للعمل، مضيفاً أنهم كمختصين في سلطة الطيران المدني             
عن أن المطار سيعمل    وبين أن كل ما يشاع       .لم يصلهم أية معلومات حول إعادة إعمار المطار وتشغيله        

ال أساس له من الصحة، حيث لم تصل سلطة الطيران أية معلومات رسمية حول هذا               , وسيواصل عمله 
الموضوع، مشيراً إلى أن السلطة استقبلت على مدى الشهور الثالثة األخيرة، العديد من الوفود األجنبية،               

وناشد دول العـالم بـصفة       .ادة اإلعمار وقدمت لها كافة المعلومات والخرائط، حول الخسائر وكلفة إع        
مشدداً على ضرورة الـضغط     , عامة، والدول العربية بصفة خاصة، للمساهمة في إعادة إعمار المطار         

 .على إسرائيل من أجل إعادة تشغيل المطار، الذي يعتبر نافذة فلسطين على العالم الخارجي
  10/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  شر في األراضي الفلسطينية البطالة تنت

أعلن جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني أمس أن نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وصلت                
وقال الجهاز في تقرير جديد ان النسبة بلغت في الربع          .  في المئة من نسبة القادرين على العمل       26إلى  

واستنادا إلى  .  في المئة في قطاع غزة     34بية مقابل    في المئة في الضفة الغر     22األول من العام الحالي     
 ألف فرصة عمل لخفض نسبة      130التقرير الذي صدر لمناسبة اليوم العالمي للسكان فإنه يتوجب توفير           

 27، إضافة إلى توفير     2000 في المئة أي إلى ما كانت عليه قبل اندالع االنتفاضة عام             10البطالة إلى   
 ألف مسكن جديد سنويا لتلبية زيادة سـكانية  30اج الفلسطينيون كذلك إلى ويحت. ألف فرصة عمل سنويا 

 1000 لكـل    37وأظهر التقرير تراجعا في نسبة الوفيات بين المواليد من          .  ألف أسرة سنويا   30تعادل  
، األمـر   2003-1999 حالة للفترة ما بين      1000 لكل   24 إلى   1994-1990حالة خالل الفترة ما بين      

  .أ ف ب. عاما بين اإلناث73 عاما بين الذكور و71ر المتوقع إلى الذي رفع العم
 11/7/2005البيان  

  
  في تعامالت عادية % 4.1االسهم الفلسطينية ترتفع بنسبة 

 صـفقة   440 مليون دينار نفذ من خالل       66.3بلغ حجم التداول في بورصة فلسطين امس االحد         : عمان
تداولة في السوق مليون سهم تقريبا، واغلق مؤشر القـدس           شركة، وبلغ عدد االسهم الم     17شملت اسهم   

 نقطة في سـوق     06.679نقطة، وانهي التعامالت عند     % 4.1الذي يقيس اداء السوق على ارتفاع قدره        
ولدى مقارنة اسعار االغالق للشركات المتداولة اسهمها في السوق تبين ارتفاع اغالق            .تترقب التطورات 

واسـتحوذ سـهما    . شركات، واستقر اغالق السهم لشركة     7اغالق اسهم    شركات بينما انخفض     9اسهم  
االتصاالت الفلسطينية وفلسطين للتنمية واالستثمار على معظم التعامالت فـي الـسوق واغلـق سـهم                

 دوالر  75.3، كما ارتفع سهم فلسطين الى مـستوى         % 1.1 دينار مرتفعا بنسبة     15.9االتصاالت عند   
  %.18.2بزيادة قدرها 

  11/7/2005 ور الدست
  

   مليون دينار2ر9بير زيت لألدوية تحقق أرباحاً نصف سنوية قيمتها 
أعلنت شركة بيرزيت لألدوية، أمس، أن صافي أرباحها، بعد خصم الضريبة، بلـغ              :كتب جعفر صدقة  

 مليـون دينـار   2ر8 مليون دينار أردني في النصف األول من العام الجاري، مقارنة مع حـوالي   2ر9
منـذ إدراج أسـهمها فـي سـوق         % 370وحقق سهم الشركة مكاسب بلغت نسبتها       .2004ام  طوال الع 
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 4ر45وأغلق سعر سهم الشركة، أمس، علـى        .  كانون الثاني الماضي   16فلسطين لألوراق المالية، في     
واستحوذ سهم الشركة على    . دينار عند إدراجه في البورصة مطلع العام الجاري        1ر2دينار، مقارنة مع    

 مليـون دينـار، وجـرى تـداول     3ر66يناراً من إجمالي تعامالت السوق، أمس، البالغـة     د 565722
 سهماً إجمالي عدد األسهم المتداولـة فـي البورصـة           1001335 سهماً للشركة، من حوالي      130257

  .الفلسطينية، أمس
  11/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  تثمار في فلسطينسنقرط يبحث مع وفد من رجال األعمال األميركيين فرص االس

بحث المهندس مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطني، أمس، في مدينة رام اهللا، مـع              : رام اهللا ــ وفا   
وفد من كبار رجال األعمال األميـركيين فـرص االسـتثمار فـي فلـسطين وسـبل التعـاون بـين                     

التنفيذيون لمؤسـسات   واستقبل سنقرط، يرافقه صائب بامية، وكيل مساعد الوزارة، والمديرون          .الجانبين
وأطلع سـنقرط، الوفـد     .القطاع الخاص، وفد رجال األعمال األميركيين في مقر الوزارة في المحافظة          

الضيف على أهم اإلجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية بشكل عام والوزارة بشكل خـاص للتـسهيل                
وزراء بأن يأخذ القطاع الخاص     على القطاع الخاص الوطني، وذلك من منطلق قناعة الحكومة ورئاسة ال          

إن الـوزارة سـتعقد مـؤتمراً       : وقال سـنقرط  .دوره الريادي في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية      
لالستثمار في فلسطين في شهر تشرين الثاني القادم في المحافظة، ومؤتمراً آخر سيعقد الحقاً في لنـدن                 

اف أنه سـيتم اإلعـالن عـن بـرامج لـضمان            وأض. مشروعاً استثمارياً  150أو دبي لعرض حوالي     
االستثمارات وبرامج لدعم المشاريع الصغيرة جداً، وذلك بالتعاون مع البنك الـدولي، وهيئـة تـشجيع                
االستثمار اليورو متوسطية، وصندوق االستثمار الفلسطيني، وشركة بريتش غاز، وغيرها من الشركات            

  .ا المؤتمر في داخل وخارج الوطنالتي استعدت أن يكون لها مساهمة في إنجاح هذ
  11/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  البنك اإلسالمي الفلسطيني يشتري فروع المعامالت اإلسالمية في بنك القاهرة عمان

سالم أحمد صباح، مدير عام البنك اإلسالمي الفلسطيني عن مصادقة الهيئة العامة للبنـك              . أعلن د : غزة
مة األردنية عمان على شراء فروع المعامالت اإلسالمية لبنـك القـاهرة            في جلستها المنعقدة في العاص    

 مليـون دوالر أميركـي،      100عمان المنتشرة في كل من غزة والخليل ونابلس بحجم موجودات بلغت            
وأكد سالم، في بيان صحافي، أمـس،       .وتعتبر هذه الخطوة سابقة في تاريخ الجهاز المصرفي الفلسطيني        

 تنعكس إيجاباً على الجهاز المصرفي الفلسطيني واالقتصاد الوطني على حد سواء،            أن نتائج تلك الصفقة   
حيث أن خطوة شراء فروع بنك القاهرة عمان اإلسالمية ستخلق كياناً مصرفياً ذا قدرة على المنافـسة                 
ومواجهة التحديات، وسيستفيد االقتصاد الوطني من ذلك، حيث ستعمل اإلدارة على إعادة توظيف الجزء              
األكبر من ودائع فروع بنك القاهرة عمان اإلسالمية داخل االقتصاد الوطني لتساهم في خدمـة جهـود                 

  .التنمية الفلسطينية
  11/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  االقتصاد الوطني تعلن شروعها باإلعداد لعقد المؤتمر االستثماري األول

دء اإلعداد لعقد المؤتمر االستثماري األول      أعلنت وزارة االقتصاد الوطني أمس، عن ب       :كتب حامد جاد  
الهادف الستقطاب رؤوس أموال الفلسطينيين في الداخل والشتات وتوظيفها في إقامة مشاريع استثمارية             

وسيتم تنفيذ المؤتمر على مرحلتين، األولى في األراضي الفلسطينية والثانية في           .في األراضي الفلسطينية  
روبية، حيث من المتوقع عقده في إمارة دبي أو في العاصمة البريطانية لندن،             أحد البلدان العربية أو األو    

وتوقع مازن سنقرط، وزير    . مشروع في قطاعات التنمية االقتصادية المختلفة      200وسيشمل عرض نحو    
االقتصاد الوطني أن يتم عقد هذا المؤتمر في شهر تشرين الثاني المقبل، موضحاً أن كـالً مـن البنـك                 

شركة بريتش غاز البريطانية سيعمالن على رعاية هذا المـؤتمر الهـادف لتعزيـز التعـاون                الدولي و 
  .االقتصادي الفلسطيني العربي بما يلبي متطلبات التنمية االقتصادية الفلسطينية

  11/7/2005األيام الفلسطينية 
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  خضروات فلسطينية بال كيماويات 

لتطوير الزراعي باكورة انتاجه من مشروع المكافحـة   طرح المركز العربي ل: القدس المحتلة ـ البيان 
المتكاملة في شمال الضفة الغربية وهو عبارة عن خضروات خالية من رواسب المواد الكيماويـة مـن                 

وقال المهندس محمود العطاري مدير المشروع إن المركز بدأ العمل في هذا المجـال              . مبيدات وأسمدة 
وأشار إلى انه جـرى     .  بالستيكياً إلنتاج هذا النوع من الخضروات       بيتاً 320منذ سنتين، حيث تم تأهيل      

في إطار ذلك إخضاع المزارعين المعنيين بالتدريب على أساليب اإلنتاج ومتابعتهم دوريـاً مـن قبـل                 
وأوضح المهندس العطاري انه بـسبب      .مهندسي المركز وتقديم اإلرشادات الفنية الضرورية الالزمة لهم       

ء شهادة لهذا المنتج فقد رأى المركز العربي االعتماد على خبرته وجهوده الذاتية             صعوبة تسجيل وإعطا  
في هذا المجال بهدف الوصول إلى هذا المنتج المشار إليه من خالل التوثيق الدقيق لجميـع النـشاطات                  

 مـن   %95وأشار إلى نجاح    . اليومية للمزارع بعد تدريبه، واالعتماد على لوائح دولية معدة لهذا الهدف          
  . العينات التي تم فحصها

  11/7/2005البيان   
  

  زمن الحيتان جديد مسرح عشتار الفلسطيني  
قدمت فرقة مسرح عشتار الفلسطينية أمس وأمس األول في رام اهللا عرضا مـسرحيا             : الخليج -رام اهللا   

ي عمل مسرحي   زمن الحيتان ه  .بعنوان زمن الحيتان، وذلك برعاية وزير الثقافة الفلسطيني يحيى يخلف         
يطرح االسئلة الشائكة في هذا العصر حول طبيعة االرهاب ومفهومه، ومصدره وأشكاله، مـن خـالل                

تم انتاج هذا العمل بالتعاون     .ابراز خمس شخصيات تختلف في مصالحها وانتماءاتها واهتماماتها الحياتية        
ئرين من طلبة الماجـستير فـي       مع جامعة أيوا في الواليات المتحدة االمريكية، وبمشاركة  خريجين زا          

ويأتي هذا التعاون كحصيلة لمشروع تبادلي بدأ في        . الجامعة، في برنامجي الكتابة المسرحية واالخراج     
 باستضافة المخرجة ايمان عون في جامعة أيوا واخراجها عمال مسرحيا منبريا مـع طلبـة                2004عام  

ايمان عون، ومخرج مساعد كيفن هـاريس،       وهذا العمل هو رؤية واخراج      .الماجستير في كلية المسرح   
وتمثيل ادوار معلم ومحمد عيد وفاتن خوري ورائد العيسه ورامي وشحة، ودراماتورج وسـام هنتـر،                
وتصميم ديكور ومالبس ماجد الزبيدي، وتصميم اضاءة عطا اهللا ترزي وتأليف موسيقي رامي وشحة،              

  .واستشارة حركة نيكوالس رو، وعالقات عامة مها شحادة
 11/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  مقبولة نصار تعرض القرى المهجرة في بريشا االيطالية 

 الفلسطينية، شاركت المصورة مقبولة نصار، في معرض لصور         -بدعوة من جمعية الصداقة االيطالية      
الثـة  القرى الفلسطينية المهجرة ضمن مهرجان فلسطين في مدينة بريشا االيطالية والذي يعقد للـسنة الث              

ويأتي هذا المهرجان لتعزيز تضامن الشعب االيطالي مع الـشعب الفلـسطيني والقـضية              .على التوالي 
واقيمت علـى هـامش     .الفلسطينية اضافة الى نشر الثقافة الفلسطينية بكل مركباتها في المجتمع االيطالي          

ايطـاليين، ومعـرض    المهرجان، الذي امتد لثالثة ايام، معرض لوحات تجسد االنتفاضة بريشة فنانين            
صور القرى المهجرة وصور للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية اضافة الـى الكتـب الفلـسطينية                

وشاركت مقبولـة نـصار فـي اليـوم االول          .المترجمة للغة االيطالية، وعروض فولكلورية فلسطينية       
 تعرض لـه الـشعب      للمهرجان، في ندوة حول القرى المهجرة شملت شرحا حول انماط التهجير الذي           

الفلسطيني خالل النكبة، وتطرقت الى مشروع تصوير القرى المهجرة وأهميتـه فـي توثيـق الـدمار                 
وعقدت في اليوم الثاني امسية سياسية بمشاركة السكرتير        . واالندثار المستمر الثار القرى وهوية المكان     

ختتم المهرجان بحفل فني بمشاركة     وا. االول في السفارة الفلسطينية علي رشيد والمصورة مقبولة نصار        
فرقة ايطالية عربية، خصصت معضم اغنياتها للشعب الفلسطيني، منها اغنية خاصـة للقائـد الراحـل                

يشار . ياسرعرفات، اضافة الى مشاركة مميزة لعازف العود الفلسطيني ابن قرية ترشيحا بطرس بشارة            
  .افية في المناطق الفلسطنية المحتلةالى ان ريع المهرجان يرصد سنوياً لدعم المشاريع الثق

  11/7/2005 48عرب 
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  سلسلة من اللقاءات والقراءات األدبية .. في اليوم الثاني لمؤتمر االبداع الشبابي الثاني بالبيرة
تواصلت لليوم الثاني على التوالي، أمس، فعاليات مؤتمر االبداع الـشبابي الثـاني،   : رام اهللا ـ األيام  
 زيارة وفد إلى بيت الشعر الفلسطيني بالبيرة، وكان في استقبال الوفد الشاعر مـراد               حيث اشتملت على  

السوداني والشاعر محمد حلمي الريشة، والروائـي غريـب عـسقالني، الـذي كـان ضـيفاً علـى                   
ورحب السوداني بالمبدعين الشباب وتحدث عـن تأسـيس بيـت الـشعر ومراحـل تطـوره                 .المؤتمر

 خالل إصدار مجلتي الشعراء واألقواس، اللتان تعنيان بقطاع الـشباب فـي             واالنجازات التي حققها من   
وأكد أن المسؤولية ملقـاة علـى جيـل       .مجال األدب، وكذلك نشر الكتب للمبدعين، خاصة الشباب منهم        

الشباب في رسم الخارطة الثقافية الفلسطينية مستقبالً، منوهاً الى أن على الكاتـب الـشاب أن يخطـو                  
ومنطقية حتى يستطيع تحقيق االستمرارية، كما ان على الشباب االستفادة من خبرة من             خطوات منظمة   

  .سبقوهم والبحث عنهم والقراءة لهم وان يتقبلوا النقد البناء من األدباء المكرسين
  11/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  عشرات الفنانين العرب في سهرات فنية على هامش مسرحيد  

ن العرب للمشاركة في السهرات الفنية التي تقيمها مجموعة الليلة األولـى خـالل               تجند عشرات الفناني  
، في عكا القديمة، وتحديداً في بـستان        2005 آب 11 و 10 و 9، الذي سيقام في     2005مهرجان مسرحيد   

وقد اتفقت  .الباشا المطل على جامع الجزار وأسوار عكا، والمحاط بقاعات تاريخية عمرها آالف السنين            
ة الليلة األولى مع إدارة المهرجان على احياء ثالث أمسيات بعد انتهاء العروض المـسرحيدية،               مجموع

وسيشارك في هذه األمسيات العديد من الفنانين، عرف من بينهم الفنانـة            . ابتداء من الساعة العاشرة ليالً    
  .دالل أبو أمنة التي ستفتتح المهرجان مع فرقتها وأغانيها الكلثومية المميزة

 11/7/2005 48عرب 
  

  سوالنا يحمل أفكارا جديدة حول عملية السالم   
اجرى المنسق االعلى للسياسة الخارجية واالمنيـة باالتحـاد االوروبـي خـافيير سـوالنا محادثـات                 
باالسكندرية أمس مع الرئيس المصري حسني مبارك وفي القاهرة مع األمين العام للجامعـة العربيـة                

االنسحاب االسرائيلي من غزة وقال سوالنا ان محادثاته مع الرئيس مبارك           عمرو موسى تركزت حول     
تناولت الوضع في الشرق االوسط مع اقتراب موعد تنفيذ خطة فك االرتباط من غـزة ، مـشيرا الـى                    
استعداد االتحاد االوروبي لدعم الخطة لضمان تنفيذها بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني بما يضمن تنشيط              

وأكد سوالنا ضرورة ان يكون االنسحاب من غزة هو البداية وليس النهاية وصوال الـى               · معملية السال 
 وقال االمين العام المساعد للجامعـة العربيـة للـشؤون           .اقامة دولتين كما تنص خطة خريطة الطريق      

تتم السياسية إن هناك أفكارا مطروحة من قبل الجانب االوروبي بشأن الوضع في االراضي الفلسطينية س              
بلورتها على ضوء نتائج جولة سوالنا في المنطقة لكنه رفض االفصاح عن هذه االفكار لكنه وصـفها                 

  .بأنها أفكار جديدة
11/7/2005االتحاد االماراتية   

  
 احترام القضاء الفلسطيني بين حماس وفتح

  يوسف عبد اهللا
 :مقدمة 

ح وبيت الهيا والبريج قضايا عديدة مهمـة        أثارت حالة التنازع بين حماس وفتح في انتخابات بلديات رف         
ذات عالمة بالمسألة الديمقراطية وآليات بناء المجتمع الفلسطيني ومستقبله بعدالة تسمح بمشاركة الجميع             
بحسب إرادة الشعب واختياره، وتؤسس آلليات سليمة في مسألة تداول المسئولية والمشاركة في القيادة،              

ة حرية القضاء واستقالله واحترام قراراته وهي مسألة قديمة حديثة كتب           ولعل من أهم هذه القضايا مسأل     
فيها متخصصون عديدون، ولم تعالج حتى اآلن، وها هي االنتخابات تعيد مسألة القضاء إلـى واجهـة                 
األحداث لتستصرخ المجلس التشريعي، والسلطة التنفيذية لإلسراع في اتخاذ التدابير الالزمة السـتقالل             

ضمان حريته، ورفع يد األجهزة األمنية والسياسية عنه، لذا رأيت أن الفرصة مناسبة للحديث              القضاء، و 
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في القضية الخاصة للوصول إلى القضية العامة األهم، وهي القضاء نفسه وعالقته بالـسلطة التنفيذيـة                
 .ثوالتشريعية، وأملي أن يحقق هذا الحديث بعض ما يتمناه الشعب الفلسطيني في سلطاته الثال

  
  
  

 :بين يدي الموضوع
م أصدرت محكمة خان يـونس قـرارا بإلغـاء جزئـي            17/5/2005في منتصف ليلة الثالثاء بتاريخ      

النتخابات بلدية رفح وقد شمل اإللغاء جميع مراكز ومحطات السجل المدني وثالث محطات من السجل               
 .ابمن مجموع من يحق لهم االنتخ% 20االنتخابي، وتقدر نسبة اإللغاء بـ 

كان القرار انتصار لحركة فتح وإجهاضا لفوز حماس وقد عبر أنصار فتح عن فرحتهم بالقرار بأشكال                
متعددة منها إطالق النيران والثناء على القضاء الفلسطيني، والمطالبة باحترامه واحترام قراراته، وفـي              

محكمة على ما فيه من مرارة      أصدرت حركة حماس بيانًا جاء فيه أن حماس تحترم قرار ال          : اليوم التالي 
 .وتستنكر الضغوط السياسية واألمنية التي تقف خلف قرار المحاكم

م أصدرت المحكمة التي نظرت في الطعون المقدمة من حركة فـتح            19/5/2005وبعد يومين وبتاريخ    
يع مراكز  وقائمتها في بيت الهيا قرارا يلغي نتائج االنتخابات بشكل جزئي أيضا حيث تضمن اإللغاء جم              

ومحطات السجل المدني ومحطة أو أكثر من سجل الناخبين، وقد صدر القرار عند صالة الظهر من يوم                 
 .م19/5/2005الخميس 

وبعد ساعات وقرب صالة العصر من اليوم نفسه والتاريخ نفسه أصدرت محكمة دير الـبلح االبتدائيـة                 
يج االنتخابية وتضمن اإللغاء جميع مراكز الـسجل        قرارا مماثلًا بإلغاء جزئي لالنتخابات في دائرة  البر        

ـ          تقريبا من مجموع من لهم حـق       % 30المدني وثالث محطات من سجل الناخبين وتقدر نسبة اإللغاء ب
 .االنتخاب في البريج

وقد عبرت فتح ومؤيدوها عن سعادتهم بهذه القرارات بأشكال مختلفة، واعتبـروا أداء القـضاء عـدالً                 
 . لشعب، وطالبوا حماس باحترام قرار القضاءونزاهة ومفخرة ل

م وما تال هذا التاريخ صدر عن حركة حماس رفض لقرارات المحاكم التي نظرت في               19/5/2005في  
الطعون في الدوائر الثالثة بيت الهيا والبريج ورفح، واعتبروا أنها قرارات سياسية وأمنية تلبس لبوس               

رهم وخرجوا إلى الشوارع في مسيرات ضخمة في غـزة          القضاء، وقدموا شواهد على صحة وجهة نظ      
 . رفح تندد بمحاوالت سرقة فوز حماس ببلديات رفح والبريج وبيت الهيا– الوسطى –والشمال 

استدعت تطورات األحداث والتراشقات اإلعالمية تدخل المصريين، ثم لجنة المتابعة التي تضم الفصائل             
م عن  30/5/2005تدخالت والمؤتمرات الصحفية يوم الثالثاء      والقوى الوطنية، وأسفرت المفاوضات وال    

 : نقطتين
 . م كما قررت اللجنة العليا لالنتخابات1/6/2005 إرجاء موعد اإلعادة إلى إشعار آخر بدالً من -1
 . النظر في الضمانات التي تطالب بها حماس لتأمين عملية اإلعادة بنزاهة وعدل-2

 :ارئسياق خاص وط.. احترام القضاء 
والذي يهمنا بعد هذا التقديم الموجز للوقائع هو ما يتعلق بالقضاء الفلسطيني وضرورة احترام قراراتـه،      
وهذا يستلزم قراءة موضوعية تتجاوز الحالة اإلعالمية والتحريض إلى النصح للذات وللمواطن، وهـذا              

 :يقتضي وضع مقولة االحترام  في سياق األحداث التي سببت هذه المواقف
إن حركة فتح وما يصدر عنها من إعالم مسموع أو مقروء ينادي بضرورة احترام حركة حماس                : أوال

وترى حركـة فـتح أنهـا       . لقرارات القضاء الفلسطيني والقبول بها ابتداء قبل الحديث في أمور أخرى          
 .تقدمت بطعونها بحسب القانون وحصلت على حكم قضائي لصالحها بحسب القانون

كة حماس ترفض قرارات المحاكم في المناطق الثالث، وال عالقة لهذا الرفض في رأيهـا               إن حر : ثانيا
بالقضاء الفلسطيني بشكل عام أو بوجوب احترامه بشكل عام، ألن هذه المحاكم شكلت بطريقة خاصـة                
وأصدرت أحكاما مجحفة بحق القوائم الفائزة التابعة لحماس بتأثيرات سياسية وأمنية، ومـن ثـم فـإن                 

رفض هو جزء من احترام القضاء الفلسطيني ألن جوهر الرفض هو دعوة السـتقالل القـضاء مـن                  ال
السلطة التنفيذية وبالذات عن األجهزة األمنية، وهنا تقول حماس إن لديها شواهد عديدة على الـضغوط                

 :عيناألمنية والسياسية التي تعرض لها القضاء من أجل إصدار هذه األحكام، وهذه الشواهد على نو
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 :مستمد من وقائع جلسات المحاكم وقراراتها، وتفصيل ذلك على النحو التالي: النوع األول
 قائمة فتح للبلديات واللجنة العليا لالنتخابات ويمثلهـا         – حصر الخصومة في المحكمة بين الطاعنين        -1

بات في البريج وبيت    الوزير السابق للحكم المحلي جمال الشوبكي وهو من فتح، واللجان المحلية لالنتخا           
الهيا ورفح ورؤساء هذه اللجان من فتح، وشهود الطاعنين كلهم من فتح، وقد كان حـصر الخـصومة                  

 .على هذا النحو المقصود إلبعاد حماس وإقصائها حتى عن حقها في الدفاع وعن حقها في المقاضاة
ت العليا أي إن فتح هي التي عينـت          محامو الدفاع عن اللجنة العليا لالنتخابات عينتهم لجنة االنتخابا         -2

 .الدفاع
 رؤساء اللجان الذين تقدموا للشهادة أمام المحاكم وأذكر منهم السيد أسامة أبو صفية رئيس اللجنـة                 -3

المركزية ونائبه فايز أبو حجر، وإبراهيم الصوص رئيس لجنة البريج االنتخابية قدموا شـهادات تخـدم     
 بالتقصير، ولم يقدموا أي مساعدة لمحامي اللجنة االنتخابية العليا الذي           الطاعنين، وتتهم لجنة االنتخابات   

جاءوا به ليدافع عنهم وعن أداء اللجان االنتخابية والموظفين، ولما خرجت قرارات المحكمـة باإللغـاء                
الجزئي عبروا عن سعادتهم وفرحتهم، ولقد رأى أعضاء من حماس هذه المـشاهد فعـدوا مـا حـدث                   

لواجب يقتضي أن يحزن أو يتألم من يدان بالتقصير أو الغش، وهذا يعنـي أن هـؤالء                 مسرحية، ألن ا  
 .يقدمون الحزب على المهنة، ومصلحة فتح على مصالح الناخبين واللجان

 لم يسمح محامو الطاعنين، وكذلك القضاة لمحامي حماس من دخول الخـصومة ال سـيما وأنهـم                  -4
رارات، وحينما كان يحاول بعض محامي حماس الدخول مـن          الطرف الوحيد المتضرر من النتائج والق     

ثغرة من ثغرات القانون كان محامو الطاعنين يسحبون الطعن الذي له عالقة بقائمة التغيير واإلصالح،               
وكان القاضي يوافق على هذا السحب بسهولة وبال مناقشة ومن ثم جلس محـامو حمـاس متفـرجين                   

 .هم يحسون بتواطؤ أطراف الخصومة على سرقة فوز حماسيراقبون مجريات المحكمة ال أكثر، و
 لم تستدع المحاكم شهودا مستقلين، وأخص بالذات هنـا رؤسـاء المراكـز االنتخابيـة، ورؤسـاء                  -5

المحطات، وموظفين من المحطات، وجميعهم إما ناظر مدرسة أو وكيالً أو مدرسا، ولقد عملوا بقـرار                
تدريب وورشات عمل مناسبة، وظل هؤالء خارج إطار الشهادة والدفاع          من اللجنة االنتخابية العليا بعد      

عن النفس، مع العلم أن قرار اإللغاء الجزئي يمس اللجنة العليا والمحلية ورؤساء المراكز والمحطـات                
 .والموظفين، ومن حق هؤالء أن يدافعوا عن أنفسهم وعن تقاريرهم وعن أعمالهم

ز حماس لم يستند إلى طعون ذات قيمة ومـصداقية عاليـة تبـرر               إن قرار المحاكم الذي أضر بفو      -6
الحكم، وجل هذه الطعون مستمدة من التقارير الفنية التي قدمها رؤساء اللجان والمراكـز والمحطـات،                
والتي تعد ملكًا للجنة العليا لالنتخابات والتي قرأتها اللجنة واعتمدت عليها حين أعلنت النتـائج األوليـة                 

 .الت عن العملية االنتخابية إنها نزيهة وشفافة، وال يضرها بعض الهفوات هنا وهناكالرسمية، وق
 إن ما استندت إليه اللجنة العليا في إعالن النتائج، أصبح هو المادة التي استند إليها الطاعنون فـي                   -7

وعليه طعونهم بعد تسريب هذه المستندات لهم، وأصبحت هذه المستندات هي المبررات لحكم القـضاء،             
كيف نحل هذا التناقض الرهيب بين هذه المؤسسات واألطراف، ولماذا تعطى محاضر المراكز واللجان              

 .لفتح وال تعطى لحماس نسخة مماثلة عن هذه المحاضر لتدافع عن حقها في الفوز
 إن جميع الطعون قدمت بعد انتهاء العملية االنتخابية، وبعد اإلعالن عن فـوز حمـاس، إذ تحمـل                   -8
م، مع العلم أن مراقبي فتح وغيرها لم يتقدموا بأيـة طعـون             7/5/2005وراق المقدمة تاريخ السبت     األ

م، مما يعني أن العملية االنتخابية كانت تسير علـى مـا يـرام              5/5/2005مهمة في أثناء يوم االقتراع      
ا تقدمت بأية طعن،    إنه لو فازت فتح في هذه المناطق الثالثة م        : وبشكل جيد، إنه باالستنتاج تقول حماس     

كما حدث في عبسان الكبيرة فازت فتح وألشادت بالعملية االنتخابية ونزاهتها قبل غيرهم، ولكان أشـد                
ولكـن  ! أسامة أبو صفية وفايز أبو حجر وإبراهيم الصوص وغيـرهم ؟          / المدافعين عن نزاهتها السيد   

 .الفوز كان لحماس
ومحطات السجل المدني يثير تساؤالً وشكًا فـي األمـر،           إن تركيز المحاكم على إلغاء نتائج مراكز         -9

ونحن نعلم والقضاة يعلمون عيوب الـسجل المـدني، ويعلمـون أن المجلـس              ! لماذا السجل المدني ؟   
 أقروه بثالث قراءات في يوم واحد ليخدموا به أنفسهم في انتخابات الرئاسة ولـم               ، نواب فتح  ،التشريعي

 .يين والصحفيين وأصحاب الخبرة في هذا المجاليهتموا بنقد الباحثين واألكاديم
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 السجل المدني فيه أسماء لمتوفين، وأسرى، ومسافرين، وقاطنين خارج الدائرة االنتخابية، ونـساء              -10
% 40بأسماء عائلتهم مرة وعائلة أزواجهم مرة أخرى، وإن نسبة المشاركة فيه كانت دائما دون الــ                 

كم الطعون المقدمة فيه وقررت إلغاء نتائجه ثم إعادة االنتخاب فيه مرة            ومع هذا العلم المسبق قبلت المحا     
أخرى، ولم تضمن المحكمة قرارها حكما بضرورة تنقية هذا السجل من عيوبه وأمراضه لضمان عملية               

 .إعادة بال عيوب وال طعون
لساهم ذلك بإزالـة     إنه لو أصدر القضاء حكما مرافقًا ألحكامه بضرورة تنقية السجل قبل اإلعادة              -11

 .التوتر واالحتقان من الشارع الفلسطيني، وألضاف شيًئا معقوالً للحكم
 إنني أستغرب كيف سيعود المتنافسون إلى مرحلة اإلعادة على السجل نفسه المحـشو بـالعيوب،                -12

ـ  .. والذي بسبب عيوبه ألغيت االنتخابات فيه        ماء إن هذا يعني أن يستفيد المزورون والمزيفون مـن أس
المتوفين واألسرى والمسافرين من خالل صناعة هويات لهم واالنتخاب عنهم، مـع األخـذ بالحـسبان                
اإلمكانية الفنية والتقنية المتوفرة لصناعة هويات مزورة، وإن شئتم اليقين فاسألوا بعض العـائالت فـي                

طلب مـنهم ؟ وبمـاذا      بيت الهيا ورفح والبريج ممن لهم مسافرين أو متوفين في السجل المدني وماذا              
 .وعدوا ؟ في مرحلة اإلعداد لإلعادة

 إنه ال قيمة لقرار المحكمة باإلعادة الجزئية إن كانت العملية االنتخابية ستشهد تزويـرا وتزييفًـا                 -13
وشراء للذمم بالمال والوعود، ومن ثم كان على القضاة واجب أخذ الحيطة والحذر عند صدور الحكـم                 

 إعادة نزيهه، بمعنى آخر لو نظر القضاة في مسببات وحيثيات إلغاء نتائج مراكـز               وصياغته، بما يكفل  
السجل المدني ومحطاته في الدوائر الثالثة لوصلوا إلى نتيجة واحدة أن اإللغاء ال يكفي، وأنه ال بد مـن      

ا إلـى   معالجة مسببات وحيثيات إلغاء نتائج مراكز السجل المدني ومحطاته في الدوائر الثالثة لوصـلو             
نتيجة واحدة أن اإللغاء ال يكفي وأنه ال بد من معالجة مـسببات اإللغـاء، إن كانـت هنـاك مـسببات              

 .موضوعية
في المرة األولى، ولعل هذا سبب مهم في الشك في قرار القضاء والحديث عن الـضغوطات الـسياسية                  

ة واختـصاص ولـديهم القـدرة       واألمنية التي استصدرت القرار، ألننا نعلم ابتداء أن القضاة أهل معرف          
 .الكاملة على قراءة القضية قراءة جيدة مفيدة

 إن القضاء في هذه المحاكم يعلمون أن قراراتهم نافذة وغير قابلة لالستئناف ويعلمون أن لها تأثيرا                 -14
 وهذا  مباشرا في المنافسة السياسية بين فتح وحماس، وأن الشارع الفلسطيني يتأثر مباشرة بهذه األحوال،             

العلم يستوجب منهم استفراغ الجهد في متابعة الحقيقة والوصول إلى درجة تقرب من اليقين قبل إصدار                
الحكم، وهذا لم يحدث جزء مهم منه، فلم يسمع القضاة دفاعا من حماس، ولم يـسمع القـضاة لـشهادة                    

 الـذي يـذكر أن      3/رقم م رؤساء المراكز، ولم يقبل القضاة فتح الصناديق لمقارنتها بما ورد في مبرز             
 شخصا لم يمارسوا حقهم االنتخابي، وقد صدرت في البريج دراسة لهذا المبرز يثبـت مـشاركة                 156

 .م5/5/2005األسماء الواردة فيه في االنتخاب يوم 
 إضافة إلى ذلك أن القضاة قبلوا بشهادات فردية تحت عنوان تصريح مشفوع بالقسم من أشـخاص         -15

 ولهم مصلحة خاصة وحزبية في تقديم هذه التصاريح، وحين قال أحد أصحاب هـذه               ينتمون لحركة فتح  
لم يهـتم القـضاة، وأهملـوا هـذه         % 70التصاريح أمام المحكمة إن نسبة ما فيه من صدق ال يتجاوز            

المالحظة الخطيرة، وحين سحب حسام عطا اهللا من محكمة دير البلح تصريحه المشفوع بالقسم كتابيـا                
وقعت على شيء ال أعرف مضمونه، لم يهتم القضاة بهذه المالحظة الخطيرة أيـضا، وكـان               لقد  : وقال

 .األجدر رد هذه التصاريح واأليمان وعدم األخذ بها
 وحين يمنح القضاة محامي الطاعنين فرصة كاملة ليقول كل ما يريد، ويتدخل في إعاقة محـامي                 -16

 .يعطي انطباعا أن للقضاة موقفًا مسبقًا من القضيةالدفاع، أو شاهد الدفاع وسام عويضة، فإن هذا 
 وحين يقول أحد القضاة الثالثة لمحامي الدفاع نحن قرأنا ملف لقضية وعرفناه أكثر منك، وذلـك                 -17

في الجهد البشري ممكنة وهي ال تؤثر على النتيجـة بـشكل            % 1إن نسبة خطأ    : حين رد الدفاع بقوله   
فال نجد لدى القاضي معرفة كافية بالملف ألنه لم يستطع أن يفـرق             عام، ثم نقرأ نص الحكم كما صدر        

: ، ومراكز ومحطات السجل المدني إذا جاء القرار حرفيا على النحو التالي           1 محطة   5102بين المركز   
 ، وكذلك إلغاء العملية االنتخابيـة فـي جميـع مراكـز             1 محطة رقم    5102يلغى مركز االقتراع رقم     
 مدرسـة فتحـي البلعـاوي       5102، واعتبارها كأن لم تكن، وإن مركز اقتراع         ومحطات السجل المدني  
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 محطات يمثل نصف السجل المدني، فإن كان القاضي قد خبر وعلم الملـف فلمـاذا                4الثانوية ويتضمن   
وللعلم فقد تكرر هذا الخطأ من المحامي علي الناعوق حيث قال فـي             !! هذا الخطأ في صياغة القرار؟؟    

م إن ما ألغى في البريج هو مراكـز ومحطـات الـسجل             2/6/2005طينية ليلة الخميس    الفضائية الفلس 
ثالث محطات فقط مما يعني أنه وقع في نفـس        : المدني وأربع محطات في السجل االنتخابي، والصواب      

 جزء من السجل االنتخابي، وهذا مثار       5102 مركز   1الخطأ الموجود في قرار المحكمة باعتبار محطة        
 .و في صالح موقف حماسلشك آخر ه

 ثم حين يلغي القضاة جميع مراكز ومحطات السجل المدني في دائرة البريج، والئحة الطاعنين لم                -18
 محطات، فإن اإللغاء    5 سجل مدني مدرسة بنات البريج الثانوية وبه         5100تقدم طعنًا البتة ضد المركز      

 .ورة إلغاء هذه المراكز والمحطاتيثير الشك والريبة وينبه أنه ثمة قرار سياسي وأمني بضر
 حماس تقول إن إلغاء جميع مراكز ومحطات السجل المدني كان مقصودا لذاتـه، ألن الـسجالت                 -19

المدنية بطبيعتها ومحتوياتها تُمكّن الطرف الراغب بالتزوير والتزييف من االستفادة من عيوب الـسجل              
ة، ال سـيما وأن الفـروق بـين قائمـة التغييـر             على نحو يساعده على تحقيق الفوز في مرحلة اإلعاد        

واإلصالح الفائزة والقائمة األخرى غير الفائزة ينحصر في مئات من الناخبين، وإننا إذ علمنا مـثالً أن                 
عدد المسافرين والمسجونين والمتوفين في السجل المدني يتجاوز ألفًا وخمسمائة ناخـب مـن مجمـوع                

فإذا أضفنا إلى عملية تزوير الهوية لعبة األمـي           ناخب 4800بلغ  األسماء الموجودة في السجل والتي ت     
 .البائع لصوته بالمال ألنه صاحب حاجة أدركنا خطورة األمر ولماذا كان اإللغاء في السجل المدني هدفًا

 هوية مزورة، والعائالت ذات الشأن ممـن        1000-800إن أحاديث الشارع في البريج مثالً تتحدث عن         
 ! .السجل المدني تدرك صحة ما نقول، وال داع لذكر هذه العائالت أو المراجعين لها ؟لهم متوفون في 

 إن هذه العيوب الموجودة في السجل المدني توشك أن تكون معدومة تماما في السجل االنتخـابي،                 -20
ولو أعيدت االنتخابات في جميع مراكز ومحطات السجل االنتخابي لمـا وفـرت فرصـة ذات قيمـة                  

نين بالفوز، لذا كان السجل المدني مقصودا بعينه ولذاته، وإن مطالبة محـامي الطـاعنين إلغـاء                 للطاع
االنتخابات بكاملها في جميع المراكز، إنما هو من باب التورية وذر الرماد في العيون، ولتـوفير دفـاع           

لي، ومع ذلـك    إن فتح غير راضية على قرار المحكمة ألنه جزئي وهي تطالب بإلغاء ك            : إعالمي يقول 
فإن فتح تحترم القضاء رغم عدم رضاها عن الحكم تماما، وهذا ما صرح به المحامي علـي النـاعوق                   

 .على الفضائية الفلسطينية
م في الدوائر الثالث التي فازت بها حماس رفح         5/5/2005 لقد أدان القضاء العملية االنتخابية في        -21

هو المذنب، هل هو حماس؟ أم اللجان المحلية للدوائر الثالثة          وبيت الهيا والبريج، ولم يحدد بالضبط من        
؟ أم الموظفين العاملين في المراكز والمحطات الملغاة ؟ أم جميع الموظفين ؟ أم اللجنة العليا لالنتخابات                 
ممثلة بالوزير السابق جمال الشوبكي ؟ ولم تصدر المحاكم حكما ضد المسئول عن هذا الفـساد ؟ ولـم                   

مه للعدالة ؟ أو إقالته من منصبه ؟ وكل ما حدث أن المطعون ضدهم مـذنبون فـي مراكـز            تطلب تقدي 
وإن على حماس قبول الحكم والمشاركة في      ! السجل المدني، وغير مذنبين في مراكز السجل االنتخابي ؟        

سي اإلعادة، وال بأس إن بقي المذنب والمدان هو المسئول الذي يدير ويشرف على مرحلة اإلعادة ؟ ون                
فلماذا يـدان عمـل الـشوبكي جزئيـا        ) وال تزر وازرة وزر أخرى    (القضاء ما ورد في القرآن الكريم       

وتتحمل وزر هذه اإلدانة حماس وقائمة التغيير واإلصالح وتدفع ضريبتها نيابة عن الـشوبكي الـوزير     
 .عضو المجلس التشريعي وعضو التعبئة والتنظيم في فتح

ن وقائع جلسات المحاكم وقراراتها نفسها، وهي معطيات تدفع المراقـب           هذه معطيات ذاتية مستنبطة م    
إلى القول بغياب الموضوعية والدقة، وتدفع حماس إلى رفض هذه القرارات لمعاينتها الـشواهد الدالـة                
على وجود ضغوط سياسية وأمنية على القضاة، ولشعورها بالظلم واإلحباط خاصة وأن قـرارات هـذه           

الستئناف، ثم إن المشاركة في اإلعادة بدون ضمانات عملية تنفي الخبث مـن الـسجل               المحاكم ال تقبل ا   
المدني ومن مشكلة ادعاء األمية يعني أننا لسنا أمام عملية ديمقراطية نزيهة، إن الضمانات التي تطالب                

ائل بها حماس بعد هذه التجربة األليمة ينبغي أن ترقى لتصبح مطلبا شعبيا عاما، ومطلبـا لكـل الفـص                  
وإن على السلطة التنفيذية واجب احترام إرادة الـشعب  .  والقوى الوطنية واإلسالمية بما فيها حركة فتح     

ونصائح الخبراء واألكاديميين والصحفيين والرأي العام والمبادرة إلى تنقية السجل المدني، وإيجاد آليـة              
 حريته وللمتنافسين حقوقا متـساوية،      دقيقة النتخاب األمي على نحو يمنع البيع والشراء ويحفظ للمنتخب         
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وال يكفي أن نقول إن السجل المدني ألغي في انتخابات التشريعي المقبلة ، بل يجـب عليهـا مراقبـة                     
مؤسساتها ذات العالقة بالهويات والمساعدات المالية والعينية ذات العالقة بالفقراء والـشهداء والـشئون              

شر فيما تنشره الصحف ومراكز حقوق اإلنسان عـن عمليـات           االجتماعية، وعليها واجب التحقيق المبا    
شراء األصول بالمال والوعود، وعن األوامر الشرطية العليا التي تدعوا الشرطة إلى انتخـاب فـصيل                

 .بعينه 
 أن تنظر بعـين االهتمـام لمالحظـات         - إذا أرادت انتخابات حرة و ديمقراطية      -على السلطة التنفيذية  

ومراكز حقوق اإلنسان، ألن األفراد من الشعب ليس لديهم الجرأة حاليا أو الثقـة              الصحفيين والحقوقيين   
ثم أين المجلس التـشريعي     . غالبا لتقديم شكاوى خاصة ومحددة للمحاكم ألسباب ليس هنا مجال تفصيلها          

متى يتحرك مجلـس الـشعب لخدمـة        !! ممثل الشعب من هذا  الذي شاع وذاع في األوساط الشعبية ؟           
طية والمجتمع؟؟ أم أن هذه ضريبة يدفعها الشعب من مستقبله ألنه رضي مجلسا وبرلمانا مـن                الديمقرا

 !!!!لون سياسي واحد؟؟
ويتضمن ضغوطا منظورة وغير منظورة ذات تأثيرات مباشـرة وغيـر مباشـرة، وقـد       : النوع الثاني 

 :اط منهاالحظها جل المراقبين والحاضرين لوقائع جلسات المحاكم، ويمكن تلخيصها في نق
 وجود عدد من المسلحين بأسلحة خفيفة تحت المالبس في قاعة المحكمة، بعضهم يعمل في أجهـزة                 -1

 .أمنية رسمية، وبعضهم ينتمي لتنظيم فتح، وقد تركز حضورهم في جلسات النطق بالحكم
ـ               -2 ار  اتصال شخصيات أمنية كبيرة بالقضاة بأشكال مختلفة، وقد شوهدت شخصية كبيرة تمثل أحد كب

 .قبل جلسة النطق بالحكم وفي أثناء استراحة المحكمة للغداء والصالة...القادة تبحث عن القاضي فالن
....  ما يتحدث به الشارع عن موقف بعض القادة األمنيين الذين استدعوا محاميين من فتح في يـوم                 -3

ناء على هذه النية و     بغرض تقديم مشورة قانونية إلجهاض فوز حماس في رفح والبريج وبيت الهيا، وب            
 .المشورة تم تقديم الطعون

 تصريحات السيد عبد اهللا اإلفرنجي مسئول التعبئة والتنظيم في فتح بعيد اإلعالن عن فوز حمـاس                 -4
في اإلعالم، حيث اتهم العملية االنتخابية بالفساد والتزوير في المواقع التي فازت بها حماس ولـم يـأت                 

 بها فتح، وكان هذا اإلعالن هو بداية الشرارة النطالق خطة مصادرة فوز             على ذكر للمواقع التي فازت    
 .حماس من خالل القضاء والضغوط

في الشارع كان إعالم فتح يتهم حماس بالتزوير والتزييف والغش، وفي المحاكم كان المـتهم بالفـساد                 
ى ذكر حماس وقائمة التغييـر       واللجان المحلية، ولم يأت الطاعنون والقضاة عل       -اللجنة االنتخابية العليا  

واإلصالح بشيء، وبعد تأجيل االنتخابات يتهم منشور فتح في شمال القطاع حماس بالخوف من اإلعادة               
وإن أول عوامـل    ! اهللا في الناس أيها اإلعالميـون؟     ... فاهللا!!!!! ألن آلية التزوير والغش قد انكشفت؟     

 .النجاح اإلعالمي هو الصدق ونقل الحقيقة
 القضاء في السياق العام والدائماحترام 

في ضوء السياق السالف رفضت حماس قرارات المحاكم، وعبرت عن تمسكها بـالفوز ألنـه خيـار                 
الشعب، وأعلنت أن رفضها ال عالقة له باحترام القضاء الفلسطيني بشكل عام أو بعدم احترامه، وإنمـا                 

سيما وأن أحكام هذه المحاكم نهائية غير قابلـة  هو مرتبط بالسياق السالف والخاص بهذه األحكام فقط، ال  
 .لالستئناف، وفيه مصادرة لحقها في الفوز وحقها في الدفاع عن نفسها

وفي ضوء السياق نفسه طالبت فتح بضرورة احترام حماس للقضاء الفلـسطيني، واحتـرام قراراتـه                
لقضاء خـط الـدفاع     ووضعت ذلك في سياق عام لتبتعد به عن خصوصية الحدث، ومن ثم شكل حكم ا              

 .األساس إلعالم فتح ومواقفها
وبهذه المناسبة نود القول بأن قضية احترام القضاء وقراراته تعد مسألة وطنية وقومية، ولبنة مهمة فـي               
البناء الديمقراطي السلمي وجميل أن تتنافس الفصائل على احترام القضاء وهي مسألة وطنية ومهمة، لذا               

خر لعالقة السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية، وجميعها بيد حركة فـتح تقريبـا             نود أن نستحضر سياقا آ    
لننظر في حقيقة مقولة احترام القضاء وجديتها من كال األطراف المتنافسة وهنا استعين بما كتبه الباحث                

 سلـسلة   -عزيز كايد في تقريره حول تداخل الصالحيات في مؤسسات الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية              
 التي تصدرها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، حيث جاء فيه تحت            10ارير القانونية رقم    التق

 : عنوان
 تدخل السلطة التنفيذية في صالحيات السلطة القضائية ما نصه
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 يشكل القضاء استقالل القضاء ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وسيادة القانون، وتخص الـسلطة              
ي البت في المنازعات التي يكون أطرافها األفراد أو السلطة العامة، وتقوم بذلك عن طريـق                القضائية ف 

المحاكم على اختالف درجاتها وعلى الرغم من أهمية استقالل القضاء ووجود نصوص قانونية تحمـي               
 قـضاء هذا االستقالل فإن السلطة التنفيذية تقوم بالتدخل في شئون السلطة القضائية، مما جعل وضـع ال               

  .غير مستقر
في كـانون   ) ومن المؤشرات على هذا التدخل إقالة رئيس المحكمة العليا، وقاضي القضاة قصي العبادلة            

م بسبب التـدخالت فـي شـئون        1998م، ثم استقالة النائب العام فايز أبو رحمة في نيسان           1998ثاني  
 .وعمل النيابة العامة، ووضع العقبات أمامها

 :تنفيذية في السلطة القضائية مظاهر عديدة يمكن إجماله بما يلييتخذ تدخل السلطة ال
 استمرار قيام السلطة التنفيذية بالحيلولة دون تشكيل مجلس قضائي أعلى، وممارسته اختـصاصاته،              -1

 .مما يشكل تدخال وتعديا على تنظيم شئون القضاء، خاصة فيما يتعلق بتعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم
يس المحكمة العليا وقاضي القضاة، والذي تمت إقالته فيما بعد، أن وزيـر العـدل قـام                 وبعد أن أكد رئ   

بالتدخل في تعيين القضاة وترقيتهم دون علمه، وأنه يشترط عليهم بأن يكون تعيينهم تحت االختبار خالفا             
 .للقانون

انية مستقلة، يقررها    يقتضي مبدأ استقالل القضاء أن تكون ميز      :  التدخل في موازنة السلطة القضائية     -2
لقد أكد كل من قاضي القضاة والنائب العام قيام وزير العـدل    . رأس الجهاز القضائي وليس وزير العدل     

 .بالتدخل في مالية السلطة القضائية، وذلك بدمجها بميزانية وزارة العدل
ر في بعـض قـضايا       يعتبر وجود قضاء أمني يتبع السلطة التنفيذية ويخضع لتعليماتها ويقوم  بالنظ            -3

 المدنيين انتقاصا من اختصاص القضاء المدني ويؤدي بالنتيجة إلى تدخل السلطة التنفيذية في القضاء 
ألمنية وخاصة جهازي األمن الوقائي والمخابرات العامة، أحيانا بممارسـة مهمـة            \ تقوم األجهزة ا   -4

باعتقال مواطنين بدون مذكرة اعتقـال      الضبط القضائي في قضايا جنائية بحته،  كما تقوم هذه األجهزة            
صادرة عن النائب العام صاحب االختصاص في ذلك وال يتقيد بقرارات النيابة العامة فـي كثيـر مـن         

 :األحيان،  وللتدليل على ذلك نشير
، والذي تم تنفيذه من قبل مـدير        15/8/1997 إلى قرار النائب العام اإلفراج عن أحد عشر معتقال في          -

ن، غير أنه أعيد اعتقال المفرج عنهم بعد ساعتين من اإلفراج، إضافة إلى اعتقال رئيس               مصلحة السجو 
 .مصلحة السجون ونائبه بسبب تنفيذهما للقرار

 وأكثر من ذلك، تقوم األجهزة األمنية أحيانا بالتدخل في عمل القضاة والنيابـة لمـاذا إذن يـستغرب                   -
 .ز كايد أكثر وأخطر؟البعض ما تقوله حماس وما في كالم الباحث عزي

 إن التجربة الفلسطينية في السنوات الماضية أثبتت أن السلطة التنفيذية ال تحترم قـرارات القـضاء                 -5
 .   وهيبته وتتدخل في عمله، وذلك بقيامها بتنفيذ قرارات المحاكم بصورة انتقائية

ضا الـوزارات والمؤسـسات   ولم يقتصر عدم احترام قرارات المحاكم على األجهزة األمنية، بل شمل أي 
 .  المدنية والبلديات

إن هذه المظاهر تعتبر تعديا صارخًا من جانب السلطة التنفيذية على صالحيات السلطة القضائية، األمر               
الذي أحدث نقصا جوهريا في استقالل هذه السلطة، وأفقدها القدرة على الفاعلية في أداء خدمة العدالـة،                 

 . في توزيع السلطات وتنظيمهاكما احدث خلالً كبيرا
! ومن هو المسئول عنه؟   ! في ضوء ما تقدم من سياقات وموازنة بعضها ببعض ندرك أين يكمن الخلل؟            

ولماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه في       ! وماذا نعني باحترام القضاء الفلسطيني؟ وكيف يكون هذا االحترام؟        
ت رفح والبريج وبيت الهيا؟ وهـل كـان القـضاء    قرارات المحاكم التي نظرت في الطعون في انتخابا 

وهل هي المرة اليتيمة    ! وهل كان بمعزل عن إمكانية تدخل األجهزة األمنية والسلطة التنفيذية؟         ! مستقال؟
التي تتدخل فيها األجهزة األمنية والتنفيذية، أم أن السوابق الكبيرة لهذه التدخالت ماثلة للعيـان، وهـي                 

 !صدر عن مؤسسات رسمية وموثقة باألرقام واإلحصاءات والتواريخ؟معلنة ومسجلة في كتب ت
وهل يعد موقف حماس شاذا وغريبا حين ترفض القرارات األخيرة المتعلقة باالنتخابـات فـي سـياقها                 

وال أحسب  ! الخاص ألن رائحة السلطة التنفيذية واألجهزة األمنية يكاد يشمها العامة قبل المتخصصون؟           
تمرد على القضاء يستند إلى أساس متين، ومبررات كافية، ألن حماس أعلنـت أنهـا               أن اتهام حماس بال   

تحترم القضاء وتطالب باستقالليته، وتدعم نزاهته وقضاته، ولكنها تـرفض اسـتجابة بعـض القـضاة                
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للضغوط السياسية واألمنية، واألمر يحتاج إلى مزيد من األدلة، فما يعرفه المثقف الفلسطيني هو أكثـر                
 . األدلة التي يمكن جمعها، ألننا جميعا شركاء في المحنة والمعاناةمن كل

إن حماس حين ترفض  هذه القرارات إنما ترفضها ألنها ترفض الضغوط األمنية والسياسية، وإنها بذلك                
إنما تقدم خدمة مباشرة للقضاء والقضاة أنفسهم ألنها تطالب بتحريرهم من التدخالت المباشرة للـسلطة               

ومن ثم فإن حديث اإلعالم المناهض لحمـاس        . ة وتسند مطلبهم الجاد بضرورة استقالل القضاء      التنفيذي
عن عدم احترام القضاء ال يمثل الحقيقة الواقعية، إنما هو حديث إعالمي غايته التشهير وتبريـر قـرار       

 الـسلطة  القضاء األخير لصالح حزب السلطة، لذا أقول إن حماس تكون هي المنتصرة حينما يتخذ رأس    
 قرارا جادا وحازما باستقالل القضاء تماما حتى يتمكن  الناس مـن             - وعلى إثره هذه المشكلة    -التنفيذية

 .مقاضاة السلطة ورموزها والحزب الحاكم وكل من يرتكب ما يوجب المحاكمة
يذيـة، فهـل    إن أكثر الناس في فلسطين علما بواقع القضاء الفلسطيني واحتياجاته هو رأس السلطة التنف             

يتحرك من اجل المواطن ومن أجل السلطة الثالثة، نحن في انتظار المولود القادم، وشـكرا للطـاعنين                 
ولحماس، إذ جعلونا بمنافستهم على أمل ننتظر فيه قضاء مستقالً استقالالً حقيقيا، فهل يـستفيد القـضاة                 

 .نذ قدوم السلطة الفلسطينيةوالمحامون من األحداث باتجاه تحقيق مطالبهم التي يحلمون بها م
إن فلسفة احترام القضاء ليست قضية إعالمية، وليست دعوة موسمية، وليست استجابة لمصلحة خاصة،              
وإنما فلسفة احترام القضاء السلطة الثالثة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث يصبح القضاء سـيد               

 .نية كليةنفسه وال والية للسلطة التنفيذية واألجهزة األم
وتتجسد ثانيا بنزاهة القاضي وعدله واحترامه لقواعد العمل في المحـاكم وتطبيـق دسـتور القـضاء،                 
وتحري الحق بكل السبل والوسائل، ومعرفة الحق بالحق ال بالرجال والمال وال باألجهزة والسعي فـي                

المتخاصمين حقًا متساويٍا   حق المظلوم وان كان ضعيفا والضرب على يد الظالم وإن كان قويا، وإعطاء              
 . في الدفاع عن أنفسهم وعن قضاياهم

وتتأكد ثالثا باحترام الناس كلهم ألحكام القضاء عن قناعة بعدل القضاء ونزاهته، وعن تذوق عملي لهذا                
العدل وتلكم النزاهة من خالل الوقائع العملية التي تشهد على نفسها ألن االحتـرام الحقيقـي ال يكـون                   

 . والسياسة وحلف األيمان على عدل القضاء ونزاهتهباإلعالم
وأيما قضاء في العالم وإن تحري العدل فإن هامش الخطأ والسهو في قراراته ممكنة لذا أوجد القـضاء                  
لنفسه محاكم استئناف عليه، ومحاكم عدل عليا تراجع ما دونها وفي ذلك اعتراف من دستور القـضاء                 

على المتنافسين وضع قضية القضاء واحترامه فيما يتعلـق باألحكـام           بهامش الخطأ والسهو، لذا ينبغي      
األخيرة النتخابات رفح والبريج وبيت الهيا في الوضع الصحيح، وفي السياق الطبيعي بال تـضخيم وال              

 .تهوين أيضا
في الختام فان ما يفهم من إعالم حماس ومفاوضاتها مع فتح وبحضور المصريين ولجنة المتابعة للقوى                

وطنية واإلسالمية  أنها تقبل اإلعادة الجزئية إذا توفرت الضمانات الفنية الالزمة، على الـرغم مـن                 ال
قناعتها بفوزها في الجولة األولى، وعلى الرغم من رفضها للقرارات الصادرة عن المحاكم، وقناعتهـا               

س، وهي تقبل أن تعيد النظر      بأنها أحكام سياسية وأمنية، ولو كان لهذه المحاكم استئنافًا للجأت إليها حما           
في هذه األحكام محكمة العدل العليا مثالً، أو جهات مستقلة يتفق عليها، وهي حين تقبل المـشاركة فـي     
اإلعادة بعد توفير الضمانات الالزمة لنزاهة االنتخابات، إنما تتنازل عن حقها بالفوز في الجولة األولى               

الديمقراطي الحر والعادل، الذي يتمسك بع الشعب ويتبناه في         حفاظًا على الوحدة الوطنية، وعلى الخيار       
  .إدارة شئونه، ورسم معالم مستقبله

  9/7/2005الحقائق 
  

  أزمة الوجود الفلسطيني في لبنان
  سميح شبيب

يبدو القول، ان الوجود الفلسطيني في لبنان، هو وجود ضيف مؤقت، وبالتالي فهو تحت القانون ال فوق،                 
  .ل عمومياً ودبلوماسياً يحتاج الى الكثير الكثير من التفصيالت والتحديداتكالماً عاماً، ب

فما .. الجواب ال ! أولها ما يتعلق بالضيافة والضيف، فهل يتم التعامل مع الفلسطينيين، قانونياً، كضيوف؟           
من ينطبق على األميركان واألوروبيين وغيرهم من العرب، ال ينطبق على الفلسطينيين، فهم محرومون              

أبسط الحقوق، ولعل ما سمحت به وزارة العمل اللبنانية مؤخراً، من ممارسة الفلسطيني لبعض المهـن،                
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دون ان تكون تلك المهن لها نقابات، يستطيع الفلسطيني االنضمام اليها، فهو اجراء وزاري، وقد يكون                
  .مؤقتاً إن لم يصادق عليه مجلس الوزراء اللبناني، ويصدر بتشريعات منشورة

 دبلوماسي، كي يلعب هذا التمثيـل،       -اضافة الى ذلك، فالفلسطينيون كجالية، ال يوجد لهم تمثيل سياسي           
والى جانب ذلك، فإن ثمة ملفات متراكمة وكثيرة، ويستحيل وجودها بين           . دور الوسيط بينه وبين السلطة    

يـة ودوليـة وحلفـاء      الضيف ومضيفه؛ ذلك ان دوراً اقليمياً لعبه هذا الضيف، وبرضى أطـراف اقليم            
لبنانيين، وبالتالي فإن طي تلك الملفات، يحتاج الى جدل داخلي فلسطيني، وال يجوز لطرف، مهما بلـغ                 
شأنه أن يحسمها منفرداً، كما نحتاج الى جدل خارجي يشمل اللبنانيين اوالً، وغيـرهم مـن المعنيـين                  

ر تسويات اوسع لبنانياً واقليمياً علـى حـد         االقليميين، وبالتالي يمكن تسوية ازمة السالح الفلسطيني، عب       
  !!.سواء

  11/7/2005األيام الفلسطينية 
  

 تنظيم العمالة الفلسطينية ضرورة راهنة 
 فتحي كليب  
هل يمكن وضع المذكرة التي أصدرها وزير العمل اللبناني مؤخراً والتي قضت السماح للعمال 

ة باللبنانيين في خانة اإلجراءات التمهيدية الفلسطينيين العمل في بعض المهن التي كانت محصور
لتوطين الفلسطينيين في لبنان؟ فحتى هذه اللحظة، ما تزال جميع الملفات المتعلقة بفلسطينيي لبنان تنتظر 

فاإلغالق الذي ظل مفروضاً على مخيمات . انتشالها من سلة اصطلح على تسميتها محاربة التوطين
، بحيث منعت جميع مواد البناء من دخول المخيمات، لم يحتج 2005 وحتى عام 1995صور منذ العام 

. رفعه سوى الى مجرد قرار أعاد االمور الى نصابها، بعدما كان ترميم منزل منهار يصنف بأنه توطين
 وقضت بضرورة االستحصال على سمة خروج 1995والتأشيرة التي فرضت على فلسطينيي لبنان عام 

اً في خانة التدابير الوقائية لمنع التوطين، ولم ترفع اال بعد توافق بين ودخول الى لبنان، وضعت ايض
إضافة عشرات الملفات التي زالت تنتظر توقيع او توافق المعنيين في ... الرئيسين لحود والحص عليها
 . الحكومة اللبنانية وخارجها

ن باعتباره واحداً من أعقد حتى االمس القريب، كان الجميع ينظر إلى حق العمل للفلسطينيين في لبنا
الملفات في العالقة الفلسطينية اللبنانية، لكن، وكما تبين مؤخراً، بعد مغامرة وزير العمل، أن قرار منح 

أيضاً هناك من شكّك في . الفلسطينيين حق العمل لم يكن يحتاج سوى إلى توقيع او تدبير إداري بسيط
  .توقيت هذه الخطوة ليضعها في خانة التوطين

ورغم الترحيب الواسع الذي القته خطوة وزير العمل من قبل جميع األوساط الفلسطينية، السياسية 
والنقابية والشعبية، إال أن التدقيق في مضمون مذكرة وزير العمل، تجعلنا نطرح الكثير من التساؤالت 

 . حول المضمون الفعلي لهذه المذكرة والحقوق التي منحتها للعمال الفلسطينيين
. فالمذكرة ال تعدو كونها تدبيرا اداريا صادرا عن وزير العمل في إطار صالحياته العادية والروتينية

فالسماح للعمال الفلسطينيين . والتدبير اإلداري بحكم األعراف الوزارية يمكن أن يلغى بتدبير إداري آخر
شرع لهم هذا الحق، بل لرؤية بالعمل، وفقاً لمذكرة وزير العمل طراد حماده، لم يأت نتيجة قانون 

الوزارة، والوزير على رأسها، والمؤسسات المعنية خاصة المؤسسة الوطنية لالستخدام التي تحدد حاجة 
السوق اللبنانية لليد العاملة األجنبية والمهارات اللبنانية المتوافرة لتلبية هذه الحاجة، وبناء على ما قالته 

ية لوزير العمل، على عكس الوزراء السابقين الذين تعاقبوا على هذه المؤسسة، كانت الخطوة الحال
 . وزارة العمل

 ألف عامل يتمركزون في مجاالت المهن الصعبة والشاقة 75 50وتقدر قوة العمل الفلسطينية بين 
كالبناء والزراعة واألفران ومحطات الوقود وبعض الحرف الصغيرة، بحكم ضعف الطاقة اللبنانية 

 هذا المجال وعدم تشدد القوانين اللبنانية فيها، وهي مجاالت عمل في معظمها موسمية تتدنّى العاملة في
 . فيها نسبة األجور، فضالً أن انعدام كافة الضمانات الصحية واالجتماعية

إن المشكلة الرئيسية التي يشكو منها العمال الفلسطينيون تكمن في قانون تنظيم عمل االجانب رقم 
 الذي يتعاطى مع الفلسطينيين في لبنان باعتبارهم أجانب وذلك وفقاً لقانون صدر 1964  لعام17561

 الذي عرف االجنبي بأنه كل شخص حقيقي او معنوي من غير التابعية 1962 تموز عام 10في 
وتضيف المادة الثانية بأن كل أجنبي يرغب الدخول الى لبنان لتعاطي مهن او عمل، بأجر .  ..اللبنانية
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اي . ان يحصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل والشؤون االجتماعية قبل مجيئه اليهيجب و بدون اجر، ا
ورغم ان الفلسطينيين موجودون ويقيمون . ان المقصود بهذا النص هو كل من يرغب بالدخول الى لبنان

بينهم وبين األجانب بشكل قانوني على االراضي اللبنانية، اال ان قانون تنظيم عمل األجانب لم يميز 
الراغبين بالدخول الى لبنان لممارسة مهنة، بل ان االستنساب في تطبيق القانون قاد عملياً الى إقفال 

وتكفي اطاللة بسيطة على عدد اجازات العمل الممنوحة للعمال . السوق اللبنانية امام العمالة الفلسطينية
 للتعرف على حجم هذه المشكلة 2002وزارة العمل عام الفلسطينيين المقيمين في لبنان وفقاً إلحصاءات 

 .  إجازة منحت لألجانب88733 إجازة من أصل 291حيث بلغت 
إن قانون العمل اللبناني في تعاطيه مع العمال األجانب في لبنان، ومن ضمنهم الفلسطينيون، يأخذ 

. ناني على غيره من العمال االجانباولوية العامل اللب: أوالً. بقاعدتين أساسيتين في منحه إجازة العمل
لذلك، فإجازة العمل تتناول األعمال التي ال يقبل عليها العمال .. مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل: ثانياً

اللبنانيون، وتمنح حيث ال توجد كفاءات لبنانية لملء المهنة، وفي حال كانت دولة العامل االجنبي تعامل 
ذلك فإن مبررات السياسة الحالية المتبعة تجاه العمال الفلسطينيين ال تستند الى ل. اللبناني بالمعاملة ذاتها

مبررات، بل الى اسباب سياسية وكي ال يتم تفسير اي اجراء ايجابي تجاه الالجئين بأنه مقدمة لتوطينهم 
 . في لبنان

وقائع، اذ ان هناك مئات اآلالف اما القول بمنافسة العمالة الفلسطينية للعمالة اللبنانية، فهذا امر تدحضه ال
فكيف ال . من العمال االجانب يعملون في لبنان ومن مختلف دول العالم وبعلم الدولة اللبنانية وموافقتها

باالضافة الى ان المنافسة . يشكل هؤالء مزاحمة فيما يعتبر كذلك عندما يتعلق االمر بالعمال الفلسطينيين
على جهد جسدي كقطاعات البناء، الزراعة، التنظيفات، العمل في غير مطروحة في المهن التي تعتمد 
التي تفتقر الى اليد العاملة اللبنانية، وهذه القطاعات تستحوذ على .. محطات الوقود واألفران وغيرها

العدد االكبر من العمال االجانب الذين يعمل بعضهم بطريقة غير شرعية كما تقول وزارة العمل، مما 
ررات التي تساق هي لمصلحة العامل الفلسطيني المتواجد في لبنان بشكل قانوني وليس يعني أن المب

 . العكس
اما المشكلة الثانية التي ال تقل اهمية عما يعاني منه العمال الفلسطينيون فهي ما يشكو منه اصحاب 

محاماة المهن الحرة الذين يمنعون بشكل نهائي من ممارسة سبع عشرة مهنة كالطب والهندسة وال
، وهي قضية تخرج عن صالحيات وزارة العمل ويقتصر تنظيمها على النقابات اللبنانية التي ..وغيرها

ومن خالل مراجعة االنظمة الداخلية لجميع النقابات . أناطت بها القوانين مهمة تنظيم اصول المهنة
ان يكون لبنانياً او ان تكون المهنية، يتبين بان مزاولة هذه المهن تشترط على من يريد ممارسة المهنة 

ولما كان الفلسطيني في لبنان يصنف كأجنبي وفلسطين ما زالت . دولة االجنبي تعامل اللبناني بالمثل
محتلة فإن النتيجة التي خلص اليها القيمون سواء على مستوى النقابات او على مستوى الوزارات 

ه على الفلسطينيين، علماً أن مراجعة تاريخية لفترة ما المعنية هو أن مبدأ المعاملة بالمثل ال يمكن تطبيق
قبل االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين تظهر أن اللبناني المواطن كان يتمتع بالمعاملة نفسها التي كان يتمتع 

 . بها المواطن الفلسطيني وفي جميع المجاالت
يون مثالً بإجراء امتحان الكولوكيوم، والمالحظة أن الدولة اللبنانية ال تمانع بأن يقوم األطباء الفلسطين

فمن يستطيع تجاوز هذا االمتحان من االطباء الفلسطينيين . لكن المشكلة تبرز بعد اجتياز هذا االمتحان
ال يمكنه العمل سوى في مؤسسات وكالة الغوث ومستشفيات الهالل االحمر الفلسطيني أو في عيادات 

 والمهندس الفلسطيني بدوره والذي يمكن أن يقوم بكل أعباء .خاصة داخل المخيمات بحكم األمر الواقع
المهندس اللبناني لجهة اإلشراف على العمل والمتابعة والتنفيذ، لكن الصيغة النهائية تكون باسم مهندس 
 . لبناني، اضافة الى بقاء سيف المالحقة القانونية مسلطاً فوق رأسه بسبب ممارسته المهنة دون ترخيص

لراهنة والفوضى التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان سواء األجراء ام حملة الشهادات إن الحالة ا
الجامعية من اصحاب المهن الحرة تتطلّب تنظيماً جديداً من قبل الدولة اللبنانية ينهي حالة الغبن الواقعة 

 إطار قانوني خاضع وكما أن مذكرة الوزير حمادة أعادت تنظيم العمالة الفلسطينية في. على الفلسطينيين
للسلطات المعنية بعيداً عن االستخدام غير القانوني، فإن وضع هذه الفئة تتطلّب ايضاً تنظيماً جديداً ينهي 
حالة الغبن التاريخي التي تعاني منها منذ سنوات، خاصة وأن هؤالء موجودون على االراضي اللبنانية 

الف القانون، اي ان المطلوب هو إعادة ربط وبعضهم يمارس المهنة بطرق او باخرى لكن بشكل يخ
هؤالء بالقوانين المرعية من خالل وضع قانون يأخذ باالعتبار الوضع الخاص للفلسطينيين في لبنان 



 37

باعتبارهم جزءاً من شعب شقيق يختلف واقعهم القانوني عن بقية الرعايا العرب المتواجدين في لبنان، 
طينيين من أصحاب المهن الحرة ليس من خالل النقابات وهو ما يعني ضرورة تشريع وضع الفلس

المهنية اللبنانية، بل من خالل مراعاة الوضع الخاص للفلسطينيين باالعتراف بنقاباتهم الموجودة على 
فتنظيم وضع هؤالء خارج إطار . االراضي اللبنانية في إطار معالجة الملف الفلسطيني بشكل عام

حة لبنانية وفلسطينية في آن بالحفاظ على الهوية الوطنية للفلسطينيين في النقابات اللبنانية يشكل مصل
  ..لبنان بعيداً عن االستخدامات السياسية متعددة الوجوه واألشكال

  11/7/2005السفير 
 

  !حماس ودروس تفجيرات لندن
  خيراهللا خيراهللا

 الوضـع الفلـسطيني     في وقت تستعد إسرائيل لالنسحاب من قطاع غزة، يفترض في حماس اال تستغل            
مثل هذه النقاط التي تسجل على حساب السلطة بل         . المعقّد لتسجيل نقاط على السلطة الوطنية الفلسطينية      

تصب في مصلحة إسرائيل وتحديداً في مصلحة آرييل شارون الساعي الى استخدام االنسحاب من غزة               
  .لتكريس االحتالل لجزء من الضفة الغربية وللقدس كل القدس

على النقيض من ذلك، المطلوب أكثر مـن أي وقـت           . س ما يدعو، هذه األيام الصعبة، الى المزايدة       لي
وكل ما عدا ذلك كالم     . اعتماد برنامج سياسي واقعي يأخذ في الحسبان موازين القوى اإلقليمية والدولية          

قابلة للحياة عاصـمتها    متهور ال يستفيد منه سوى اإلسرائيليين الساعين الى تفادي إقامة دولة فلسطينية             
  .القدس الشرقية

يفترض في ما حصل في لندن الخميس الماضي أن يكون درساً آخر يستفيد منه الجانب الفلسطيني، أقله                 
استيعاب أن العالم المتمثل في الدول الصناعية، التي كانت مجتمعة على مستوى القمة فـي اسـكوتلندا،                 

لى اإلرهاب، ومشكلة هذا العالم أنه يرى إرهاباً في كل عمل           مصمم على الذَهاب الى النهاية في حربه ع       
. من شأنه أن يؤدي الى مقتل مدنيين أو إصابتهم بجروح بصرف النظر عن الظروف التي رافقت القتل                

والمؤسف أن إسرائيل عرفت كيف تستفيد من المعطيات الجديدة في العالم الى أقصى حد فيمـا أخفـق                  
  .دفع ثمن هذا اإلخفاق غالياًالجانب الفلسطيني في ذلك و

يمكن أن نضع برسم حماس التي أعلنت أخيراً بلسان أحد قيادييها أنها لن تلقي سالحها وأنها فقدت كـل                   
ثقة برئيس السلطة الوطنية وأنها ترفض المشاركة في حكومة وحدة وطنية فلسطينية مع فتح، ما شهدته                

 المرحلة كانت منعطفاً حقيقياً حول المجرم الذي اسمه         فقد تبين أن تلك   . 2001 أيلول   11مرحلة ما بعد    
آرييل شارون الى ضحية والشعب الفلسطيني، الذي هو ضحية حقيقية لإلرهاب اإلسرائيلي الى مجـرم،               

ال بد من االعتراف بأن إسرائيل عرفت كيف تتصرف في تلـك            . أقله من وجهة نظر الواليات المتحدة     
أميركا الحرب على اإلرهاب في حين أن الجانب الفلسطيني لم يـدرك            المرحلة بانضمامها الى ما سمته      

وبدل اتخاذ موقـف    . تماماً معنى الحدث وابعاده وظل يتصرف وكأن شيئاً لم يكن، وكأن العالم لم يتغير             
شجاع بوقف عسكرة االنتفاضة واالنتقال الى مقاومة االحتالل اإلسرائيلي بالحجارة، استمرت فوضـى             

 العمليات االنتحارية التي مكّنت شارون من وضع الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني            السالح واستمرت 
  .2001ياسر عرفات في اإلقامة الجبرية ابتداء من نهاية السنة 

 أيلول وألحـداث    11ستعطي األحداث اإلرهابية التي شهدتها لندن والتي تدخل في السياق نفسه ألحداث             
ماً متجدداً للحرب على اإلرهاب، خصوصاً أن تفجيرات العاصـمة           زخ 2003مدريد في آذار من العام      

البريطانية التي أدت الى مقتل مدنيين وإصابة عشرات بجروح وقعت فيما كانت قمة الدول الـصناعية                
  .الثماني منعقدة في اسكتلندا

بالنـسبة  . دنال وقت لدى العالم للتفريق بين ملثّم يطلق النار في شوارع غزة ومجرم يزرع قنبلة في لن                
ومن األفضل لحركة مثل حماس التيقّن من ذلك        . إليه إن هذا النوع من المظاهر يخفي إرهاباً وإرهابيين        

وتغيير خطابها السياسي وانتهاج سلوك مختلف بدل السعي الى المزايدة على السلطة الوطنية الفلسطينية،              
ن ذلك، االستفادة من التجربة السورية، ذلـك        وتستطيع، إذا كانت تريد التأكد م     . وتوجيه االتهامات إليها  

أنه لو كانت دمشق تريد فعال االستمرار في سياستها القديمة غير آخذة في الحـسبان مـوازين القـوى                   
اإلقليمية والدولية، لما كانت استقبلت السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على أعلـى               

  .المستويات
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ن أخيراً في واشنطن التي أكدت باسم الرئيس بوش االبن التزامها قيام دولـة              إن محمود عباس الذي كا    
إنه ال يعد شعبه    . ، رجل واقعي أوالً وأخيراً    1949فلسطينية مستقلة على أساس خطوط وقف النار للعام         

 مـن   واألهم. بالقمر وهو ال يستطيع أن يوفر له األمن وحداً أدنى من الظروف المعيشية المقبولة إنسانياً              
ذلك كله أن محمود عباس يدرك أن الجيش االسرائيلي ال يطوق القدس وتل أبيب، بل أن هـذا الجـيش                  
يسرح ويمرح في الضفة الغربية ويقتل ويدمر في مدنها وقراها وفي قطاع غزة وليس في العـالم مـن                   

إطالق شعارات من   نعم إنه عالم ظالم، لكن التعامل معه ال يكون بالتمسك بالسالح و           . يوجه إليه مالحظة  
قـضيتنا فـي حمـاس      . نوع إن قضيتنا الوطنية ليست مرتبطة ال بالضفة الغربية وال بغزة وال بالقدس            

إنه كالم جميل لكنه كالم يبعد الفلسطينيين عن الدولة الفلسطينية ال أكثر            . مرتبطة بفلسطين كل فلسطين   
  !وال أقل

  11/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

  ستحقاقاتها أكثر من مثالعن الديمقراطية وا
  غسان زقطان

 بين موقف الدكتور محمود الزهار من السلطة ورئيسها وموقف بلدية قلقيلية من الفنون والثقافة، خـيط                
ال يمكن تجاهله، ثمة جوهر وحيد انبنى عليه الموقفان رغم ما يوحي بغير ذلك، وهو اقـصاء اآلخـر                   

تنتخب محمود عباس ولم تكن راغبة في عملية االنتخابات         ونفيه وادانته في الوقت نفسه، فـ حماس لم         
الرئاسية أصالً وقد قاومت بشدة اجراءها ودعت، عالنية، إلى مقاطعتها، المقاطعة التي حـصلت علـى          

بشهادة الصناديق والمراقبين والنتائج، إذا احتسبنا أخطاء السجل المـدني وعـدم تـوفر              % 52أقل من   
لذلك ال تبـدو أزمـة ثقـة        ... ن وأولئك الذين لم يهتدوا لمناطق اقتراعهم،        المعلومات الكافية والمنتخبي  

الدكتور الزهار بالقيادة المنتخبة أمراً مفاجئاً أو مثيراً للدهشة، ولكن أن تتحول هذه الرغبة إلى برنـامج                 
ئج سياسي يفرض على الناس، الذين شاركوا والذين لم يشاركوا، ويصادر، ببساطة، إرادة ورغبات ونتا             

عملية ديمقراطية كاملة عبر اقتراح إدارة بديلة، يختارها هو، لإلشراف علـى غـزة بعـد االنـسحاب                  
هل علينا بناء على ذلك أن نختار إدارة بديلـة للـسلطة            !! فهو أمر يتجاوز إثارة الدهشة    ... اإلسرائيلي

لمجرد أن أحـدنا ال     ... لالشراف على مناطق شمال الضفة والمعابر ومداخل بيت لحم واستراحة أريحا          
  !.يثق بالسلطة المنتخبة حتى قبل أن يتم انتخابها؟

هذا يمنح الدكتور مصطفى البرغوثي المرشح المستقل، على سبيل المثال، حقوقاً أوسع وشرعية أكبـر               
فهو الذي خاض حملة انتخابية ذكية ومؤثرة وحصل بجدارة على لقب مرشح المعارضـة مـن خـالل                  

، ورغم ذلك فالمخاطر التي تحملها دعوة الـدكتور         !!اقشه في مختلف المناطق   برنامجه الذي عرضه ون   
الزهار تتجاوز مصادرة التجربة الديمقراطية الفلسطينية إلى الفوضى واالرتجال وتغييب معـايير ادارة             
الدولة من جهة وإلى اضعاف صورة القيادة الفلسطينية وتشويه أدائها عبر اعتبار الرئيس غير ذي صلة                

  !. ما ال يقصده الدكتور الزهار دون شكوهو
ليس هذا بعيداً عن مجلس بلدية قلقيلية الذي نجح، بجدارة في عملية انتخابات ديمقراطيـة قـررت                 ... 

حماس أن تخوضها وسلم الجميع بسالمة مجرياتها، ال شك أن هناك من ال يثق بمجلس بلديـة قلقيليـة،                   
ولكنهم وافقـوا   ...  والذين حصلوا على نسب تقترب من النصف       تحديداً أولئك الذين صوتوا للكتل الثانية     

على النتائج النهائية ولم يطالبوا، بعد، بتشكيل مجلس بديل إلدارة شؤون المدينة ألنهم ال يثقون بالمجلس                
الذي تحول فجأة إلى ما يشبه حزباً للخضر يطالب بالحفاظ على العشب في الملعب البلـدي                ! أو الرئيس 
  ...!!محيطةوالنباتات ال

الالفت للنظر في كل هذا ان البلديات لدينا تفتقر إلى الدور الحقيقي في عملية االنتـاج الثقـافي ونـشر                    
المعرفة وتعميمها وهي احدى العقبات الرئيسية في برامج التنمية الثقافية المنشودة في بالدنا ولكن ان يتم             

تجد من يدعمها في ذلك ويثمن موقفها مثل سماحة         تطوير هذا التقصير سلباً باتجاه المنع والحرمان وان         
المفتي فهذا يطلق أكثر من إشارة نحو أي اقتراح اجتماعي وثقافي يحمله البعض لمجتمعنـا وتاريخنـا                 

  !!.وتراثنا
الزهار الذي قاطع االنتخابات الرئاسية، السلطة وأقصى رئيسها وألغـى إرادة           . في المشهد األول، نفى د    

  !.شعب واقترح بديالً لكل هذا من موقع المعارضة الذي يحتلهمن ال% 57أكثر من 
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وفي المشهد الثاني، نفى مجلس بلدية قلقيلية الذي فاز في االنتخابات، ارادة اآلخرين ورغباتهم وأقـصى        
  !.حاجتهم وثقافتهم من موقع السلطة الذي يحتله

  .وهما مشهدان ينطلقان من نفس الجوهر ويذهبان الى نفس المنصب
  11/7/2005يام الفلسطينية األ

  
  حماس المتنامية؟ هل هدفها الحد من شعبية وطنيةالوحدة الحكومة 

  سري سمور
حماس دعوة اللجنة المركزية لحركة فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية، هذا الرفض جاء              رفضت حركة 

جلسها البلدي إقامة جراء رفض م أزمة في الوقت الذي تعيش فيه مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية 
أنه يتلقى تهديدات مـن جهـات مجهولـة     مهرجان للغناء والرقص على أرض المدينة وإعالن المجلس

في السلطة الفلسطينية إضـافة للقـائمين علـى     إلجباره على التراجع عن موقفه، فيما اعتبرت أوساط
كلور وكسر للحصار وال يجـوز  المهرجان الغنائي إحياء للفل المهرجان عادة مقربين من السلطة أن هذا

تهيمن حماس على كافة مقاعده أن ينصب نفسه حارسا للفضيلة، يرد أعـضاء   لمجلس بلدية قلقيلية الذي
محافظة  انتخبوا من جمهور محافظ كي يصونوا القيم الدينية خاصة أن مدينة قلقيلية مدينة المجلس بأنهم

صالح حماس علـى   الحقيقة أن هذه المسألة تصب فيجدا مقارنة مع مدن رام اهللا وبيت لحم وأريحا، و
المدى المنظور رغم أن الزوبعة اإلعالمية المثارة حول الخوف من طالبان فلسطينية هدفت للحـد مـن                 

بحاجة إلى مشاريع تقضي على الفقـر والبطالـة    شعبية حماس المتصاعدة، ذلك أن المجتمع الفلسطيني
اإلسرائيلية  زال الحزن مخيما بسبب ما ألحقته آلة الحرب والعبر إيجاد فرص عمل للخريجين والعمال 

المهرجانات تشكل عامل تنغيص على ذوي األسرى الذين يقبعون في سجون  من قتل ودمار، ومثل هذه
حمـاس بهـذه الخطـوة     اعتقد أنه سيحد من شعبية حماس هو في الحقيقة سيزيدها، فـ فما.. االحتالل
لمشاعر أهالي األسرى والـشهداء، رغـم أن بعـض     سالمية  ومراعيةكمحافظة على القيم اإل ظهرت

 .إقامـة هـذا المهرجـان علـى أرض قلقيليـة      األسرى وقعوا عريضة تحتج علـى رفـض حمـاس   
  ..أساليب زادت من التأييد

التـي   أسهم حماس في الشارع الفلسطيني، بل هناك الكثير من األساليب سبق وحده هو ما رفع  ليس ما
خيرة في منافستها لحركة فتح وهي الحزب الحاكم في السلطة الفلسطينية، في الوقـت الـذي                اتبعتها األ 

المحاور داخل الحركـة التـي    شهدت فيه أساليب حركة فتح المضادة ارتباكا وارتجاال بسبب صراعات
  -:منها انطلقت قبل أربعين سنة، وتتجلى أساليب حماس بعدة محاور

مسلحين من حماس سارعت الحركة   بعد مقتل يسرا العزامي على يد: إغالق ملفات قتل فيها أشخاص-
أنفسهم، وسارعت الحركة إلى دفع دية مغلظة مع االعتذار  إلى اإلعالن أن المسلحين تصرفوا من تلقاء

يسرا العزامي طالبة في العشرين من عمرها تنتمـي للكتلـة اإلسـالمية،     من ذوي المغدورة، علما أن
كة حماس، وقد قتلت أثناء تنزهها مع خطيبها عندما شك المسلحون في أمرها، وقد لحر الذراع الطالبي

 بعض وسائل اإلعالم حملة واسعة ضد حماس بعد هذا الحادث، وتوقع البعض أن ينحـسر تأييـد   شنت
أكـاديميين   الجمهور المتصاعد للحركة بعد هذه الحادثة، ولكن اعتذار حماس ودفعها للديـة بحـضور  

وقبلها قام .. هذا الملف ارية كان له أثر إيجابي وترحيب وسادت حالة ارتياح بعد إغالقوشخصيات اعتب
مالبسات مقتل مواطن من قرية كـوبر   الشيخ حسن يوسف أحد قياديي حماس في الضفة الغربية بكشف

الخطأ، وأيضا قام الشيخ يوسف بدفع الدية لذوي  قضاء رام اهللا على يد مسلحين من الحركة عن طريق
كوبر كان له أيضا أثر طيب، ذلك أن من يقتل متهمـا بالعمالـة    القتيل، وإغالق ملف المواطن من قرية

وحماس برأت هذا الشخص، هذا في الوقت الذي لم تعرف مالبسات العديـد   تعاني أسرته نبذا اجتماعيا
 س التـشريعي بأوساط في السلطة الفلسطينية وحركة فتح؛ مثل إصابة عضو المجل من القضايا الخاصة

فـي جامعـة    عمرو في ساقه مما أدى إلى بترها، ومقتل أحد الصحفيين في غزة، واغتيال معيـد  نبيل
رام اهللا، ناهيك عن   في-رغم الكشف عن القاتل–األزهر في غزة أيضا، ومؤخرا مقتل سمير الرنتيسي 
لطة الفلسطينية طلبـت عـدم   األمني الس الفلتان تزايد حاالت اإلخالل بالنظام والقانون أو ما يعرف بـ

عادة ما تكون عناوينها خالفات بين أوساط في حركة فـتح أو   استخدام تعبير الفلتان األمني، وهي أمور
عليها، أو أن السلطة مسؤولة عن الكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم علمـا أن   السلطة التي تهيمن األخيرة

احترام  إغالق ملفات القتل زادت منأي ذه المسألة  ألفا، ه57ألجهزة األمن يزيد عددهم عن  المنتسبين
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تعتذر وتعالج األخطاء  حماس، كونها حركة تتمتع باالنضباط وحسن التنظيم، وكونها الناس وتقديرهم لـ
  .التي يرتكبها بعض المنتمين إليها بصراحة ووضوح

وأيديهم نظيفة  تدينون لدى حركة فتح أشخاص م: اختيار ذوي الكفاءة والمرونة في اختيار المرشحين-
هؤالء وال يظهر مـن رجالهـا إال    ولهم تاريخ وطني ويتمتعون بالعلم أو الثقافة، ولكنها أي فتح تخفي

ولو سـألنا  .. أحيانا، ومن تدور حولهم شبهات عديدة الجهلة أو غير الملتزمين باإلسالم بل المعادين له
 في قوائم مرشحيها سين أو صاد من النـاس  أنه إذا كان طفال صغيرا عن فرص فوز حركة فتح ألجاب

نرى فتح تختار أشخاصا هم محل خالف ال اتفاق وكأنها في عالم  ففرصها في الفوز ضئيلة، ورغم ذلك
  !آخر

مؤخرا أعلنت أنها ستضمن أشخاصا مـسيحيين فـي قوائمهـا للمجلـس     .. الصورة مختلفة عند حماس
ـ  التشريعي، وبهذا أزالت عنها شبهة الطائفية، و  فـتح  أظهرت مرونة وبراغماتية قد تبدو مفاجئـة لـ

 وغيرها، كما أنها تختار مرشحين متعلمين ومناضلين وأصحاب أخالق حسنة ومن الحاصـلين علـى  
مؤهالت علمية مختلفة، وتراعي البعد العائلي واإلقليمي أيضا عند اختيار المرشحين، وللعلم فإن العديد              

لحركة فتح بسبب سـوء أداء الـسلطة    ائم حماس كنوع من العقابمن المواطنين انتخبوا وسينتخبون قو
 -بمعظمهـم –أيضا وهي أن عناصر تنظيم فتح  الفلسطينية طوال السنوات الماضية، وهناك نقطة هامة

أدى إلى حالة من النفور الجماهيري ألن المجتمع بطبيعتـه   يعملون في أجهزة السلطة األمنية، وهذا أمر
الرسمية، وطالما دعا قادة من فتح إلى إنقاذ التنظيم من حالة االحتواء داخل  ية اليجنح نحو القوى الشعب

المـسيرة   كون السلطة مجرد مشروع قابل للنجاح أو الفشل بينما التنظيم هو األهم واألساس في السلطة
مـن  وظائف يعتاشـون   الحقيقة أن السبب مادي بالدرجة األولى، فرجال التنظيم بحاجة إلى.. الحركية

فتح تخصيص ميزانية لهـؤالء بـدل    رواتبها، كان بإمكان منظمة التحرير الفلسطينية التي تهيمن عليها
  .وساهم كثيرا في ترهل السلطة ومؤسساتها تفريغهم للعمل في مؤسسات السلطة مما أضعف التنظيم

اء رأي تهتم كثيرا برأي الشارع ولديها وسائل علميـة الستقـص    حماس: الحرص على رضا الشعب-
هذه الوسائل ليست استطالعات الـرأي المفبركـة أو المفـصلة علـى     .. الشارع الجمهور وجس نبض

أو  معينة، وكون حماس تهتم برضا الشارع ورأيه فإنها ال تهتم كثيرا برأي كونـدوليزا رايـس   مقاسات
الحـالي   حماس ترى أن رصيدها وتاريخها الماضي وحاضـرها .. أوروبا أو حتى بعض الدول العربية

أوروبا إلى حوارها، وهي  ومستقبلها القادم هو في الشعب الفلسطيني، ولوال هذا التأييد الشعبي لما سعت
فـصائل المقاومـة العراقيـة     ترى أن أمريكا ستضطر إلى محاورتها مستقبال كما اضطرت لمحـاورة 

ت إلرضاء أطراف فتح عندما سع لـ المسلحة، إضافة إلى ذلك فإن حماس استخلصت العبرة مما حدث
كبيرا من شعبيتها، ولم تـدم حالـة رضـا     لقد خسرت فتح جزءا.. خارجية دون االلتفات إلى الجمهور

  .المقاطعة بمباركة وموافقة أمريكية علنية أمريكا عنها، حتى أن عرفات احتجز لسنوات في
نها غرقت في  حتى فتح لم تتحول إلى حزب سياسي بشكل رسمي، لك:سياسي  عدم التحول إلى حزب-

ترى أن الشعب الفلسطيني أرضه محتلة وال مبرر لتتحول إلى حـزب سياسـي    دوامة السلطة، وحماس
أن  االحتالل قائما، هذا في الوقت الذي يكثر الحديث فيه عن قرب االنتفاضة الثالثـة، علمـا   طالما بقي

حـصلت عليهـا    كبيـرة إنمـا  االنتفاضة الثانية لم تنتهي وان خفت حدتها، وحماس تدرك أن شعبيتها ال
السالح دون رحيـل   بتضحيات جسيمة وبما ألحقته من خسائر في صفوف اإلسرائيليين، وفي حال ألقت

المـستوطنات، وإطـالق سـراح األسـرى      االحتالل عن الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل تام وتفكيك
حريـة الحركـة الداخليـة    أسير، وضمان  8000 عددهم أكثر من، والمعتقلين من السجون اإلسرائيلية

المفارقات العجيبة هنا أن عدد القتلى اإلسـرائيليين   ومن! والخارجية، فهي كمن يطلق النار على رأسه
مقاتلي فتح أكثر من عددهم على يد مقاتلي حمـاس، وهـذا أمـر هـام      أثناء انتفاضة األقصى على يد

 هذه المسألة، ألن قيادة السلطة وحركة الشارع الفلسطيني، ولكن فتح لم تستثمر للحصول على شعبية في
هنـاك   عام لم تتبنى كتائب شهداء األقصى، بل لطالما اعتبرت الكتائب عبئا عليها، رغـم أن  فتح بشكل

نبـذ كتائـب   .. الشعبي فتح وجود على المستوى شبه إجماع أنه لوال كتائب شهداء األقصى لما بقي لـ
المسلحة عند فتح مجـرد حالـة    صورتها أظهر أن المقاومةاألقصى والسعي الحتوائها وأحيانا لتشويه 

حماس التي كان قادتها في الداخل والخارج  استثنائية وليست قاعدة ونهجا استراتيجيا، بعكس النظرة إلى
  .المسلحة، مما زاد من شعبية حماس بشكل واضح وما زالوا يرحبون ويهللون للمقاومة

  ..حكومة الوحدة الوطنية
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المركزية  ، وفي ظل حالة االحتقان السياسي والفوضى المتصاعدة، خرج اجتماع اللجنةظل ما سبق في
 .وحـدة وطنيـة   لحركة فتح الذي عقد في عمان بدعوة حماس والفصائل األخرى إلى تشكيل حكومـة 

الحركة الداخلي الذي يشهد تـوترا   لم يكن أمام فتح طريقة أخرى، فتأجيل االنتخابات التشريعية ووضع
تجعل فتح في وضع صعب يتطلـب منهـا     وصراعات طفت على السطح وغير ذلك من األمورشديدا

الوطنية، وبهذا تضمن فتح تأجيال أطول النتخابـات   القفز إلى األمام، فكانت الدعوة إلى حكومة الوحدة
الشريك فيما يجري فتضعف شعبيتها، وهي شـعبية اسـتمد    المجلس التشريعي، وتضع حماس في خانة

وهـو مـا   -السلطة، وفي ذات الوقت ظنت فتح أن رفضا من حمـاس   ير منها جراء البعد عنجزء كب
كمن يرفض الوحدة الوطنية وأنها ليست لديها الشجاعة للمشاركة فـي    يحرج األخيرة ويظهرها-حدث

  !وزارات السلطة المختلفة حياة الناس عبر
لذي رفضت فيه فكرة االنخراط في حكومة الوقت ا ولكن حماس لم تفتها تفاصيل هذا المخطط، ففي ذات

لإلشراف على االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، وهو ما  وحدة وطنية، دعت إلى تشكيل لجنة وطنية
حماس كان متوقعا، فمشاركتها في سلطة ينخرها الفساد، وتغـزو   موقف.. رفضته السلطة حتى اللحظة
 كما صرح وزير الداخليـة اللـواء نـصر يوسـف،     واالرتباطات الخارجية، أجهزتها األمنية الفوضى

 نالتها بدماء القادة والعناصر، هكذا مشاركة أشبه ما تكون بمن ينتقل للسكن في بيـت  والتضحية بشعبية
  !الغاضبين آيل للسقوط أو يضع رأس ماله في شركة مفلسة ومدينة لعدد كبير من الدائنين

للوضع، ولم تتراجـع   والمراقبين ها قادتها وعناصرهاالكرة عادت إلى ملعب فتح التي يتحدث عن أزمت
االنتخابات أقوى مـن أي صـوت آخـر،     شعبية حماس بعد رفضها عرض حركة فتح، ألن استحقاق
مسؤولية اخفاقات السلطة طـوال الـسنوات    وبالتأكيد لو وافقت حماس على عرض فتح لكانت ستتحمل

  !العشر المنصرمة
  10/7/2005 -ن أمي-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
 معركة تنفيذ خطة الفصل تحتدم داخل الليكود والكنيست 

 حلمي موسى  
 

وبرغم . أغلق مساء أمس سجل الناخبين في الليكود بعد أن كان مفتوحا بشكل استثنائي لمدة شهر
الضجة الكبيرة التي دارت قبل أسبوع حول احتمال إقدام رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون على 

فهناك . إقالة وزير ماليته بنيامين نتنياهو فإن الضجة الحقيقية هي ما يجري في الليكود تحت األرض
وهناك محاوالت جدية لتقديم موعد . حملة لجمع التواقيع لإلطاحة بشارون عن زعامة الحركة

 . االنتخابات التمهيدية لزعامة الليكود بقصد إسقاط شارون وبالتالي إسقاط خطة الفصل
غم أن نجاحات شارون السابقة سواء في تطويع إرادة معارضيه أو في االلتفاف عليهم ال تدع مجاال ور

وقد جرى ذلك . كبيرا للمراهنة على فوز معارضيه فإن معارضيه في الليكود ال يدخرون جهدا إلسقاطه
ن يمكن ولك. من خالل مشاريع حجب الثقة عن حكومته وعبر الكمائن التي تنصب له ولخطة الفصل

 . مالحظة مقدار الشراسة التي يبديها المعارضون كلما اقترب موعد تنفيذ خطة الفصل
ومن الواضح أن معارضي الخطة يحاولون اإلفادة من األخطاء التي يقترفها شارون ورجاله تجاه الخطة 

ئيل ستهدم ومن بين هذه األخطاء التي تظهر يوميا استمرار الخالف حول ما إذا كانت إسرا. وتنفيذها
غير أن الجيش اإلسرائيلي . بيوت المستوطنين أم ال وما إذا كان الفلسطينيون سيتولون نقل الردم أم ال

 . أيضا حسب يديعوت أحرنوت بات في حيرة من أمره حول موعد بدء تنفيذ خطة الفصل
ات معدة وفي حوار يوم أمس بين قائد لواء المظليين يوسي بخار مع جنوده المقيمين في مستوطن
ولكنه . لإلخالء، قال بخار إن البقاء في هذه المستوطنات بعد الثاني والعشرين من تموز يعتبر مخالفة
ويبدو أن . عاد بعد قليل ليخبرهم أن البقاء في هذه المستوطنات بعد السابع عشر من آب يعتبر مخالفة

 . الجيش لم يحدد بعد نهائياً موعد بدء اإلخالء
ارضي الخطة، بعد أن شعروا بأن شارون أفلح في اجتياز كل العراقيل التي ومن الواضح أن مع

لذلك صاروا، سواء من جانب ممثليهم . وضعت حتى اآلن في طريقه، يحاولون التعامل بشكل مختلف
وكان موضوع التأجيل قد هدد في . في الحكومة والكنيست أو بشكل مباشر، يعرضون صفقة التأجيل

ث هزة سياسية بعد أن أعلن نتنياهو تأييده التأجيل في الحكومة وأنه سيتغيب عن األسبوع الماضي بحدو
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وقد تم تأجيل التصويت على التأجيل إلى األسبوع المقبل على أمل . التصويت على التأجيل في الكنيست
 . العثور على مخارج تحول دون وقوع أزمة

بتأجيل تنفيذ الخطة ثالثة شهور يتم غير أن معارضي الفصل عادوا وعرضوا صفقة التفافية تقضي 
غير أن هناك من يعتقد أن الصفقة المعروضة هذه ترمي . خاللها ترتيب إخالء المستوطنات بالتراضي

وإذا لم يكن هذا هو السبب . إلى كسب الوقت لتمكين معارضي شارون داخل الليكود من اإلطاحة به
مساومة حتى مقابل احتمال حدوث شرخ الحقيقي فإن الرغبة في إظهار شارون كشخص يرفض ال

فالمعركة دائرة اآلن ليس فقط وراء الكواليس . وانشقاق في المجتمع اإلسرائيلي ال تقل أهمية عن ذلك
 . وفي الشوارع والمستوطنات وإنما كذلك في وسائل اإلعالم لحشد التأييد
 دوماً كما تشتهي سفنه فإنه بات ولكن رغم أن أرييل شارون شعر في األيام األخيرة بأن الرياح ال تهب

فقد أقام خصومه في الليكود طواقم وهيئات . أكثر من أي وقت مضى يخشى على مكانته في الليكود
بهدف تنسيب أكبر عدد ممكن من األعضاء القدامى لالستفادة منهم في التصويت الداخلي على زعامة 

نهم نجحوا في تنسيب حوالى عشرة آالف وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل اإلعالم فإ. الحركة
وثمة أهمية كبيرة لهذه الحملة ألن النظام الداخلي لليكود ال يسمح لمن هم أعضاء لفترة تقل عن . عضو

 . ستة عشر شهرا بالتصويت النتخاب زعيم الحركة
 وحسب عدة صحف فإن سكرتاريا الليكود وجهت ضربة قوية لشارون عندما رفضت السماح له بتوجيه

وقد دفع هذا الرفض شارون . رسائل شخصية إلى أربعمئة ألف عضو قديم لحثهم على العودة للحركة
 . للتقاعس عن مواصلة مهمة تجنيد أعضاء جدد

ومن الواضح أن إحساس شارون باجتماع كل هذه العوامل معاً يجعله أشد خشية وأكثر حذراً في 
وربما هذا ما شجع بنيامين نتنياهو على التعجرف عليه . ةالتعاطي مع القضايا الداخلية والخارجية العالق

في جلسة الحكومة في األسبوع الفائت، وإبقاء سيف التهديد بعدم دعم الحكومة في قضية التصويت على 
  .تأجيل الفصل في الكنيست
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