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***  
  اسرائيل تباشر حملة دولية لتقويض شرعية حماس 

م قرر الشروع في حملـة دوليـة غايتهـا          قال مصدر في وزارة الخارجية االسرائيلية االثنين ان شالو        
وافاد موقع يديعوت احرونوت بان وزارة الخارجية االسرائيلية سـلمت،           .تقويض شرعية حركة حماس   

في سياق الحملة االسرائيلية ضد حماس، سوالنا نسخة مترجمة لمقابلة اجرتها صحيفة كـورييرا دي ال                
الوزارة انه تمنى خاللها فناء اسرائيل والواليـات        سيرا االيطالية مع زعيم حماس محمود الزهار ادعت         

وتم تسليم نسخة مترجمة من المقابلة مع الزهار ونسخة من برنامج حركة حماس لسوالنا فـي                 .المتحدة
وفي اطار الحملة االسرائيلية الدولية ضد حماس ستتم ترجمة برنامج حماس            .اثناء لقائه اليوم مع شالوم    
وتدعي اسرائيل ان برنـامج حمـاس        .زيعها كما هي على سياسيين في اوروبا      الى اللغة االنجليزية وتو   
وينوي شالوم عرض برنامج حماس امام كل شخصية سياسية سـيلتقيها فـي              .يدعو الى تدمير اسرائيل   

الفترة المقبلة من اجل اطالع متخذي القرار في انحاء العالم على مدى تطرف وخطورة حماس على حد                 
واضاف المصدر االن وفي الوقت الذي تطرح فيه الـدول        .  الخارجية االسرائيلية  قول مصدر في وزارة   

االوروبية االعتراف بحماس بشكل فعلي وفقط في مستوى السلطات المحلية، يطلق الزهار تـصريحات              
وتابع المصدر حتى ان الزهار لم يحاول الحديث بصورة ضبابية من            .واضحة ومتوقعة من هذه الحركة    

وقال الزهار بحسب   .  اعجاب االوروبيين ووجد صعوبة في اخفاء فرحته من تفجيرات لندن          اجل ان ينال  
الترجمة التي نشرتها يديعوت احرونوت ان حماس ال توافق بتاتا على التعايش مع اسرائيل فـي حـال                  

واضاف الزهار ان هذا قد يكون حال مؤقتا لخمس او عـشر             .1967انسحبت االخيرة الى حدود العام      
ت كحد اقصى وفي نهاية المطاف يتوجب ان تعود فلسطين كلها لتكون مسلمة وفي المدى البعيـد                 سنوا
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وفي رده على ما اذا كانت حماس تنوي تنفيذ هجمات على ضـوء             . ستغيب اسرائيل عن وجه االرض    
خطة فك االرتباط قال الزهار لقد قلنا بشكل واضح اننا لن نكون اول من يستخدم العنف وانما سـتكون                   

سنعمل كل شيء من اجل عدم عرقلة االنسحاب االسـرائيلي           .عملياتنا ردا على الممارسات االسرائيلية    
واضاف الزهار ان المشكلة ستكون بعد ذلك الن كل فلسطيني يؤمن في قلبه بانه               .وليذهبوا الى الجحيم  

ندن التي قالت   وعقب الزهار على تفجيرات ل    . يجب ان يتم تحرير غزة سوية مع تحرير القدس والضفة         
وزارة الخارجية االسرائيلية انها وقعت في اثناء اجراء المقابلة قائال ان هذا ما يحدث للدول التي تـدعم                  

ولذلك فانـه ال عجـب ان    لقد ارسلت حكومة بلير قواتها الى العراق ، صحيح ام ال؟           .الواليات المتحدة 
الهجمات ضد المدنيين مهما كانوا لكـن       واوضح الزهار انني اعارض      .يجدوا التفجيرات في اراضيهم   

دعونا نقول االمور كما هي، لو ان الجنود البريطانيين لم يصلوا الى بغداد والبصرة لكانوا قـد حمـوا                   
االسالم يعارض االعتداءات ضد     .ونفى الزهار انه يؤيد تفجيرات لندن وقال لم اقل ذلك ابدا          . لندن اليوم 

ي اريد ايضا تفسير دوافع منفذي التفجيرات وأجد جوابا بـسيطا للغايـة             المدنيين من الناحية المبدئية لكن    
يوجد في العالم حركة شعبية واسعة تندد بالهيمنة االمريكية المتعجرفة وكان على حكام العالم               .على ذلك 

وفي رده على سـؤال حـول        .وعلى رأسهم بوش وبلير ان يكونوا منصتين اكثر لصوت الدول الفقيرة          
واضح من جانبه لتفجيرات لندن قال الزهار كنت اتوقع تنديدا شديدا اكثر من جانب الدول               اطالق تنديد   

 باطالق صواريخ وقتلوا بدال     2003سبتمبر  /المسماة حضارية عندما حاول االسرائيليون قتلي في ايلول       
ير وبعـد   لقد اتضح ان السالح االمريكي واالسرائيلي لم ينجح في تحقيق الكث           .مني زوجتي واحد ابنائي   

  . نصف قرن على اكثر تعديل لن يبقى شيئا من الواليات المتحدة سوى ذكرى خافتة
  11/7/2005 48عرب 

  
  ساعة الحسم مع الفوضى اقتربت : نصر يوسف

د نصر يوسـف ان     يأكت: رام اهللا  في   تغريد سعادة   عن مراسلتها    12/7/2005 االتحاد االماراتية    نشرت
 رافضا االفصاح عن    . حالة االنفالت االمني في قطاع غزة بكل الوسائل        وزارة الداخلية تستعد لمواجهة   

وأكد خالل لقاء صحفى بغزة امس أن القانون سيأخذ مجراه على االرض مهمـا              . توقيت هذه المواجهة  
 داعيا الجميع الى اسناد ودعم الخطوات االيجابية التي تنفذها وزارة الداخلية لتحقيق االمـن               .كان الثمن 
مطالبا الجميـع بتحمـل   . واضاف ان الشعب الفلسطيني يحتاج اعادة االمن الى نصابه ·للمواطنواالمان  

المسؤولية ابتداء من البيت ومرورا بالمسجد والمدرسة وانتهاء بوسائل االعالم بعيدا عـن االتهامـات               
ود االمـن  الجزافية ومحاولة بعض قادة الرأى من كتاب وائمة مساجد االيحاء بان هناك شعورا بعدم وج      

واشار الى ان هناك جهودا حثيثة تبذل من أجل توفير االمن واالستقرار واعـادة ترتيـب                · فى الشارع 
وتنظيم المؤسسة االمنية الفلسطينية بعد أن تخلصت من جزء ال بأس به من مراكز القوى التى ال زالت                  

واقع لها تأثير ونفوذ لن يستمر      تسعى باستماتة اما للتشويش على االصالحات االمنية أو التمسك ببقايا م          
  .طويال

ل يوسف إن أكثر مـن      وق: غزة في منير أبو رزق   عن مراسلها  12/7/2005شرق األوسط   ال وأضافت
عشرة آالف وأربعمائة حالة تعٍد على القانون ارتكبت في مناطق السلطة منذ تشكيل حكومة التكنـوقراط    

 لألمن الفلسطيني ما زالت ضعيفة، منوهـا إلـى أنهـا             أن اإلمكانات والقدرات المتوفرة    ،وقال. الحالية
بحاجة إلى مساعدات المجتمع الدولي لزيادة إمكانات المؤسسة األمنية وليس لبناء المؤسسة، ألن ذلـك                
يحتاج إلى جهد وطني خالص يسخر هذه اإلمكانات لتحقيق األهداف الوطنية في إطار خطـط تدريبيـة                 

وأضاف أن ما يحدث في األراضي الفلـسطينية المحتلـة          . صةواضحة لرجال األمن في معسكرات خا     
يعود ألسباب متعددة، منها الشعور لدى الشعب بأنه في ضيق وفي سجن كبيـر وتـدهور األوضـاع                  

. االقتصادية واالجتماعية واالرتفاع الحاد في نسبة البطالة، مؤكدا أن الناس بحاجة إلى التقاط األنفـاس              
  . ها تجار الدم والسالح والسموموقال إن معاناة الناس يستغل

ـ إلى ما    : غزة من 12/7/2005الرأي االردنية      مراسلة سمر خالد وأشارت   أن  نـصر يوسـف      هأعلن
الداخلية تجهز نفسها لمرحلة الحسم في مواجهة حالة التعدي على القانون والتي باتـت تعـرف باسـم                  

لمعركة مع الفوضـى ورجالهـا فـي        وزارة وضعت نصب عينيها حسم ا     الاالنفالت األمني، مؤكدا أن     
من مجمل الجرائم والتجـاوزات المخلـة       % 91وأشار إلى أن وزارة الداخلية أنجزت        .القريب العاجل 

باألمن والنظام العام منذ تسلم الوزارة قبل مائة يوم مشيرا إلى أن اإلنجازات التي تم تحقيقها في الفتـرة      
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لن تتمكن من معالجة هذا اإلرث الثقيل من التجـاوزات          القصيرة من عمر الحكومة الحالية مهما كانت        
  .والتعديات بجرة قلم

 مصادر أمنية فلسطينية أمـس إن أجهـزة األمـن           هقالتإلى ما    12/7/2005الخليج اإلماراتية    ونوهت
والشرطة باشرت التحقيق في العديد من القضايا المرتبطة بعمليات القتل والسرقة واالعتداءات وإطالق             

وقال بيان أصدره المكتب اإلعالمي في وزارة الداخليـة          .النصب واالحتيال في كافة المحافظات    النار و 
إن األجهزة األمنية والشرطة أنهت أمس األول العديد من القضايا وحولتها للنيابة العامة فـي حـين ال                  

 بـالتحقيق فيهـا     وأوضح البيان أن عدد القضايا التي قامت األجهزة األمنيـة         . يزال بعضها قيد المتابعة   
 قضية في محافظات قطاع     52 قضية في محافظات الضفة الغربية و      63 قضية، منها    115ومتابعتها بلغ   

  .غزة
تعرض منزل مسؤول محلي    : القدس المحتلة من   12/7/2005 الحياة الجديدة     مراسل نائل موسى  نقلو

رجال من الشرطة واالجهزة    وهرع   .في حركة فتح في قرية حزما المحتلة فجر امس االول الطالق نار           
االمنية المعنية الى المكان لجمع المعلومات واالدلة فيما فتح تحقيق رسمي في الحادث، وقوبل الحـادث                
باستنكار واستياء شديدين من قبل االهالي وحركة فتح التي نددت به وبالفاعلين داعية الى الكشف عنهم                

  .وتقديمهم للعدالة
  

   الجدار محليا ودولياالسلطة تخطو نحو تقويض خطة
السلطة الفلسطينية استعادت زمـام  أن  : رام اهللا  فيسائدة حمد   عن مراسلتها    12/7/2005 الحياة   نشرت

المبادرة واطلقت حملة على الصعيدين المحلي والدولي لمواجهة اآلثار القانونية للجدار العـازل الـذي               
 برنامج عمل وطنـي لمواجهـة مـا وصـفه      وأعلن ناصر القدوة   .تقيمه اسرائيل في األراضي المحتلة    

والتـشديد علـى      نقاط الرغام اسرائيل على االنصياع لفتوى الهاي       10بجريمة الحرب الجديدة ويشمل     
وأوضح خالل مؤتمر دولي نظمته وزارة الـشؤون         .الوضع القانوني لالرض الفلسطينية كأرض محتلة     

ة، ان البرنامج يتضمن على الصعيد الـداخلي        الخارجية لمناسبة مرور عام على صدور الفتوى القانوني       
الدفع باتجاه حركة جماهيرية واسعة تخرج للتظاهر ضد الجدار واالستعمار االستيطاني، لتشكل حالـة              
متقدمة من المواجهة اليومية للجدار، والعمل من اجل اعتماد المجلس التشريعي قانوناً يحرم عمـل أي                

ناء الجدار او في المستعمرات او في أي اعمال اخرى مخالفـة            مواطن فلسطيني أو جهة فلسطينية في ب      
ويشتمل البرنامج ايضاً على ايجاد تحرك اعالمي جاد من اجل ابقاء الموضوع             .التفاقيات جنيف الرابعة  

حياً وملحاً، واعطاء هذه المسألة األهمية الالزمة في المجاالت التربويـة، بمـا فـي ذلـك المـدارس                   
لة الوعي السياسي المستند الى القانون الدولي والعمل على دعم المـواطن خلـف      والجامعات لتطوير حا  

أما الـشق الثـاني مـن        .الجدار وتعزيز االنتشار السكاني واالصالح الزراعي في مواجهة االستيطان        
البرنامج فيتناول الخطوات الواجب عملها على الصعيد الدولي السياسي والقانوني ويشمل التركيز علـى              

 امتثال اسرائيل، قوة االحتالل، باحكام الفتوى القانونية، وان عدم امتثالها يجعل منهـا قـضائيا                ضرورة
وهذا يطرح التساؤل حول اهلية حكومة اسـرائيل لتكـون          : واضاف القدوة . دولة خارجة على القانون   
ؤولين وزاد انه يجب توضيح وطرح المـسؤولية الجنائيـة الفرديـة للمـس            . شريكاً في اي عملية سالم    

واضاف انـه يجـب     . االسرائيليين والجهات المنخرطة مباشرة في انتهاك احكام الفتوى القانونية الدولية         
العمل مع مجلس األمن والجمعية العامة على القيام بواجباتهما كما حددتها المحكمـة وتأكيـد ضـرورة        

ويـشمل البرنـامج     .تنا مع اسرائيل  التزام احكام الفتوى القانونية في عالقتنا الثنائية مع الدول وفي عالق          
 الجدار وازالته   ءمطالبة اللجنة الرباعية الدولية باتخاذ موقف واضح يستند الى الفتوى القانونية بوقف بنا            

يجب ان يكـون واضـحاً أن ال مجـال         : واضاف. الى جانب وقف االستيطان وازالة البؤر االستيطانية      
ق او رؤية الدولتين او حتى لتجربة ناجحة في غزة وشـمال            لعملية سالم ناجحة أو لتنفيذ خريطة الطري      

  .الضفة طالما استمر بناء الجدار واستمر االستعمار االستيطاني ألرضنا
نها أ السلطة الفلسطينية، أمس،     هقالتما  : ـ رويترز  رام اهللا من   12/7/2005األيام الفلسطينية   وأضافت  

بحق الشركات الدولية التي تستخدم إسرائيل منتجاتها في        ستطالب األمم المتحدة باتخاذ إجراءات عقابية       
: وقال في مقابلة مع رويتـرز      .ولم يحدد ناصر القدوة باالسم سوى شركة كاتربيللر        .بناء الجدار العازل  

نقترح اتخاذ إجراءات عقابية كاملة مع الكيانـات والـشركات          . نريد أن نرى بعض اإلجراءات الفعلية     
ن في بناء الجدار وفي األنشطة غير المشروعة األخرى في األراضي الفلسطينية            واألفراد الذين يساهمو  
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وأضاف إن هذه اإلجراءات يمكن أن تشمل تعهد الدول األعضاء في األمم المتحدة بعدم إصدار                .المحتلة
تأشيرات لدخول أراضيها أو إبرام أي عقود للعمل مع الشركات التي لها صلة بمشروع بنـاء الجـدار                  

لكن االحتمال ضعيف أن توافق الواليات المتحدة وغيرها من الدول األعضاء في مجلـس               .ائيلياإلسر
لكن بعض الدول العربية تأمل في استصدار توصيات من الجمعية          . األمن الدولي على مثل تلك العقوبات     

ة، مماثلـة    عضوا تؤدي إلى سلسلة من إجراءات المقاطع       191العامة لألمم المتحدة البالغ عدد أعضائها       
   .لتلك التي استخدمت مع جنوب أفريقيا خالل حقبة الفضل العنصري

  
  وزير الداخلية الفلسطيني يؤكد وحدانية السالح بعد االنسحاب

 أن ال   ه نصر يوسـف   أكدما   :غزة في منير أبو رزق   عن مراسلها  12/7/2005شرق األوسط   ال نشرت
 ورداً علـى التـصريحات      ،ي سوى سالح السلطة   سالح سيبقى في قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيل       

األخيرة للدكتور الزهار التي انتقد فيها فتح وعباس بالمريبة والمرعبة قال إن القـانون سـيطبق علـى                  
 واتهم الجانب اإلسرائيلي بأنه غير معني بالتهدئة وأنه يقوم باعتداءات غير مبـررة              ،الجميع بال استثناء  

مشيرا إلى أن بعض الفصائل ال تلتزم بالتهدئة ولديها خروقـات ترتكـب        مما يساعد على زيادة التوتر،      
وفي ما يتعلق بالتنسيق بشأن االنـسحاب       . أحيانا ردا على الخروقات اإلسرائيلية وأحيانا من دون مبرر        

من قطاع غزة قال يوسف إنه يتقدم بصورة جيدة، مؤكدا عزم السلطة الفلسطينية على نشر قوات أمـن                  
  .اتحول المستوطن

د سمير حليلـة ان مـشكلة المطـاردين         يكإلى تأ : 11/7/2005 48 عرب    مراسلة ألفت حداد وأشارت  
محافظات اوشكت على االنتهاء، موضحا انه تم دمج معظمهم في أجهـزة االمـن              الوالمطلوبين في كل    

لفهـم   ان العمل جار منذ عدة اسابيع النهاء مشكلة المطـاردين وانهـاء م             48وقال لعرب    .الفلسطينية
بالكامل، مشيرا الى انه تم انهاء مشكلتهم في كل من مدن نابلس وجنين وبيت لحم وحاليا يجري العمـل                   

واضاف انه بعد استكمال دمجهم باجهزة االمن سيتم تدريبهم في           .على إنهائها في محافظات قطاع غزة     
  .كاملمعسكرات تدريب خاصة الستعادة قدراتهم ويصبحوا قادرين على االندماج بشكل 

 مـصادر فلـسطينية      به أفادتما  : رام اهللا من   12/7/2005الغد االردنية    مراسل   يوسف الشايب وذكر  
مطلعة للغد، أن محمود عباس، سيغادر رام اهللا، خالل أيام، ليقيم عدة أشهر في غزة، لإلشراف بنفـسه                  

 .خاصـة األمنيـة منهـا     على الترتيبات الفلسطينية التي تترافق مع االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع،           
وسيرافق عباس في إقامته بغزة، عدد كبير من قادة األجهزة األمنية، إضافة إلى نصر يوسف، في حين                 
سيتم استدعاء عدد من الوزراء المقيمين في رام اهللا لإلقامة في القطاع، لإلشراف على هذه الترتيبـات،                 

طينية تخشى أن تقوم فئات بعينها من افتعال        وأفادت المصادر ذاتها، أن القيادة الفلس      .كل حسب تخصصه  
توترات داخلية، ألطماع تتعلق بمخلفات االحتالل، خاصة بعد رفض حركة حماس المشاركة في حكومة              

ووجـدت هـذه     .وحدة وطنية، وإصرارها على تشكيل لجنة وطنية، رغم موقف السلطة الرافض لذلك           
راحة بأنه ال يثق بالرئيس الفلسطيني، ما يثيـر         المصادر أن في تصريحات الزهار، والتي عبر فيها ص        

القلق، لذا كان البد من قرار عباس باإلشراف بنفسه على مجريات األمور، كي ال تسير باتجاهـات ال                  
  .يرغب بها الفلسطينيون

  
  

  عباس يدرس اقتراح حواتمة تشكيل حكومة وحدة على مرحلتين  
يج بأن زيارة عباس األخيرة إلى دمشق أثمرت عن         أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة مطلعة للخل      :دمشق

 عبـاس كما علمت الخليج من مصادر مقربـة مـن      . اتفاق على عقد لقاء قريب للجنة الفلسطينية العليا       
وأكدتها مصادر مقربة من الجبهة الديمقراطية بأن عباس يدرس اقتراحاً تقدم به نايف حواتمـه ويقـوم                 

األولى حكومة وحدة وطنية بـائتالف عـريض        :  على خطوتين  على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة     
للفصائل المستعدة لذلك حتى االنتخابات التشريعية المقبلة، بما يضمن تعـريض القاعـدة االجتماعيـة               
والسياسية للحكومة، وأن يكون برنامجها إعالن القاهرة السياسي، وقوانين التمثيل النسبي، ومتابعة تنفيذ             

والخطوة الثانية أن يعاد النظر بتـشكيلة الحكومـة الفلـسطينية بعـد             . سطينية العليا قرارات اللجنة الفل  
وأكدت المصادر المقربة بأن عباس طلب إعطاءه مهلة قبل الرد، حتى يتمكن من              .االنتخابات التشريعية 
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 إجراء مشاورات مع قريع ، ورئيس التشريعي وقيادات فتح، لكنه اعتبر من حيث المبـدأ أن االقتـراح                 
  . يشكل مخرجاً صالحاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية

  12/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

 أبو مازن حصل على وعد لبناني بالعفو عن المطلوبين الفلسطينيين
كشف مصدر فلسطيني للشرق األوسط، ان اولى ثمار زيارة عباس الـى لبنـان ،               : خالد الغربي  ،صيدا

. دار عفو عام عن المطلوبين الفلسطينيين المقيمين في لبنان        كانت الحصول على وعد رسمي لبناني بإص      
ان ابو مازن حصل على وعد رسـمي لبنـاني قـاطع،            : زيارةالوقال فتحي ابو العردات، الذي واكب       

خصوصاً من بري ومعظم الكتل البرلمانية، ال سيما الكبيرة منها، بإصدار عفو عام يـشمل المطلـوبين               
العردات ما اذا كان العفو سيصدر خالل الجلسة التشريعية المرتقبة ، التـي             ولم يحسم ابو    . الفلسطينيين

وامـل ابـو العـردات      . سيقر فيها قانون العفو عن قائد جعجع وموقوفي احداث الضنية ومجدل عنجر           
صدار العفو عن الفلسطينيين في وقت قريب كي نطوي صـفحة الماضـي ويـشعر ابنـاء الـشعب                   إب

 يعاملون كضيوف، من حيث الحقوق والواجبات، خصوصاًَ ان االحكام التـي            الفلسطيني في لبنان بانهم   
صدرت بحق كثيرين من القياديين ، ال سيما ابو العينين، كانت دوافعها سياسية وقد زالت هذه االسـباب           

ورداً على سؤال عن احتمال وجود صفقة عقدها ابو مازن لتسليم السالح الفلسطيني، اكد ابـو                . وانتفت
وجوابه في ما يتصل بالسؤال عن السالح الفلـسطيني كـان           . ، ان ابو مازن لم يعقد اية صفقة       العردات

. 1559والموقف اللبناني واضح برفض القرار      . ونحن نحترم القوانين اللبنانية   . جواباً دبلوماسياً وسياسياً  
ملـة مـن دون     وندعو الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية كا      . ونحن في حركة فتح نرفض هذا القرار      
  .1559انتقائية، وبعد تطبيقها فليطبقوا القرار 

  12/7/2005شرق األوسط ال
  

  السلطة تنفي اإلتفاق على نقل السيطرة األمنية على بيت لحم 
 مصادر امنية فلسطينية ما تناقلته وسـائل        نفي: ألفت حداد عن مراسلته    11/7/2005 48 عرب   نشرت

   .على بيت لحم رة األمنية لقوات األمن الفلسطينيةاإلعالم حول االتفاق على نقل السيط
 أن المـسالة الخالفيـة بـين        ،تأكد الوزارةأن  :  قنا –غزة  من   12/7/2005 الوطن القطرية    وأفادت

الجانبين ما زالت قائمة والتي تتعلق بمنطقة االسكان في رأس بيت جاال التي يرفض الجيش االسرائيلي                
  .فيذهتضمينها في االنسحاب المنوي تن

 محـافظ مدينـة     ي  نف  :رام اهللا  – يوسف الشايب عن مراسلها   نقالً   12/7/2005 الغد االردنية    وأضافت
وقـال  . مس، علمه بأي معلومات حول انسحاب الجيش االسرائيلي من المدينة اليوم الثالثـاء            أبيت لحم   

 إلى أن لقاءات عقدت بين      وأشار .مناصرة لم تقم أي جهة فلسطينية بإبالغنا عن أية انسحابات إسرائيلية          
الجانبين، مؤخرا، لمناقشة احتماالت تسليم المدينة للسلطة، مشيرا إلى أن ثمة اعتراضات مـن الجانـب              

 .الفلسطيني على خطة االنسحاب التي طرحتها سلطات االحتالل من بيت لحم
  

  السلطة تسعى لتوسيع رقعة االنسحاب اإلسرائيلي من شمال الضفة: دحالن
ان السلطة الوطنية تحاول جاهدة من أجل توسيع المناطق التي ستنسحب منهـا             :  محمد دحالن  قال: غزة

قوات االحتالل لتشمل معسكرات للجيش االسرائيلي، موضحاً أنه تم التوصل الى تفاهمات مع الجانـب               
وأكد خالل حفل افتتـاح برنـامج        .االسرائيلي بخصوص االنسحاب من كامل قطاع غزة وشمال الضفة        

طالق الحملة االعالمية لتغطية االنسحاب االسرائيلي الذي نظمته لجنة المـساندة والحمايـة األهليـة               ان
أن قضية بناء ميناء غزة حلت، والتنفيـذ متوقـف علـى             بالتعاون مع تلفزيون فلسطين أول من أمس،      

يق رابطة بين   اختيار مكان اقامة الميناء، موضحاً أن البحث جار مع الطرف االسرائيلي حول وجود طر             
وأكد ان خطط التنمية المستقبلية بعد االنسحاب االسرائيلي سوف تشمل كل            .الضفة الغربية وقطاع غزة   

  .الضفة الغربية وقطاع غزة التي ستنسحب منها اسرائيل
  12/7/2005األيام الفلسطينية 
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 أجهزة األمن والشرطة تُغلق نفقًا في رفح  
 أن أجهزة األمن والشرطة أغلقت أمس نفقًا في مدينة رفح جنوب قطاع أفادت مصادر أمنية الليلة،: غزة
وأضافت المصادر أن األجهزة تواصل حمالتها ضد األنفاق التي تُستخدم لتهريب المخدرات  .غزة

واألغذية الفاسدة، وخاصة في المناطق القريبة من المستعمرات اإلسرائيلية، والشريط الحدودي، مع 
هزة أعلنت حالة التأهب؛ وذلك تحسبا لتهريب أي مواد ممنوعة من تلك  وقالت إن األج،مصر

 .المستعمرات، نظرا لقرب الموعد الذي حدده الجانب اإلسرائيلي إلخالء المستعمرات
  12/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  ن وتعديل القانون الفلسطينييمناقشات في الجلس التشريعي حول الالجئ

 السماح لالجئين   منت رئيسة لجنة شؤون الالجئين في المجلس التشريعي قرار الحكومة اللبنانية          ث: رام اهللا 
وأوضحت صيدم أن من شأن هذا القرار دعم صمود الالجئين الفلسطينيين فـي              .على أراضيها بالعمل  

 .لة بحق العـودة   لبنان وتوفير الحياة الكريمة لهم، والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية الراسخة والمتمث          
وكانـت   .وفي هذا الصدد وجهت اللجنة رسالة شكر إلى رئيس البرلمان اللبناني على القرار الذي إتخذه              

لجنة الالجئين إجتمعت بناء على طلب المجلس مع ممثل السلطة في العراق، وإستمعت منه لشرح حول                
 بحضور النائـب عـزام األحمـد،        أوضاع الفلسطينيين في المخيم، وإطلعت على الوثائق التي بحوزته،        

كما ناقشت اللجنة أوضاع الالجئين بشكل عام في الـشتات وأقـرت       . بهدف الخروج بوجهة نظر واحدة    
القيام بجولة ميدانية وزيارة ساحات الجوار في مطلع الشهر المقبل لإلطالع على أوضاع الالجئين عـن                

كما تطرقت اللجنة    .ا دون ضمان عودة الالجئين    وللتأكيد على قدسية حق العودة، وأنه ال حل نهائي         كثب،
إلى بعض األخبار المنشورة على مواقع االنترنت والمتعلقة بمسائل توطين الالجئين في أماكن تواجدهم،              

 مـن   .وأكدت على رفض الشعب الفلسطيني لمثل هذه المشاريع وعلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية            
ة اجتماعاً امس لمناقشة التعديالت المقترحة على القـانون األساسـي           عقدت اللجنة القانوني  ناحية أخرى   

وناقشت اللجنة التعديالت المقترحة المقدمة مـن        .الفلسطيني تمهيداً القراره بالمناقشة العامة في المجلس      
قبلها والتي تحتوي على مواد مستحدثة بحيث تتناسب مع التشريعات والقوانين المعمول بها في فلسطين               

ومن المواد التي تمت مناقشتها وإستحداثها ما يتعلق         . منعاً للتعارض فيما بينها مثل قانون العقوبات       وذلك
بالرئاسة ومدتها وإمكانية ترشيح الرئيس ذاته لدورة ثانية وإستحداث منصب نائـب رئـيس الـسلطة،                

رار السياسات العامـة    وأخرى بالمجلس التشريعي ومهامه التشريعية والرقابية على السلطة التنفيذية وإق         
للدولة، وحرية الرأي والحق في الحصول على المعلومات وفقاً للقـانون األساسـي المعـدل الدسـتور                 

  .الفلسطيني
   12/7/2005الحياة الجديدة 

  
  القدومي يكرر اتهام اسرائيل بتسميم عرفات 

، اتهامه لالسـرائيليين    كرر فاروق القدومي، خالل لقاء مع الصحافة مساء امس ، في العاصمة التونسية            
قال نقال عن األطباء الذين فحصوا عرفات قبل نقله إلى باريس أستطيع أن أؤكـد               . بتسميم ياسر عرفات  

وأضاف أن الطبيب الشخـصي لعرفـات،  يـشهد أن           . بطريقة جازمة أن أبو عمار قد تعرض للتسمم       
وذكـر  .  األدوية التي تناولها   وقال  أن السم قد وضع في الطعام و في         . يهأعراض تسمم كانت تظهر عل    

القدومي أن وزير الصحة الفلسطيني يقوم في الوقت الراهن بزيارة إلى تونس للقـاء أطبـاء تونـسيين                  
  .  قبل نقله الى باريسعرفات فحصوا 

  12/7/2005 48عرب 
  

  لسوريا ولبنانعباسطلع القيادة المصرية على نتائج زيارة يالرجوب 
جبريل الرجوب امس الى العاصمة المصرية القاهرة بتكليف من عباس إلطالع  توجه : القاهرة،رام اهللا

واشار الرجوب قبيل مغادرته رام اهللا الى اهمية  .القيادة المصرية على نتائج زيارة سوريا ولبنان
واضاف انه  . المصري ال سيما خالل هذه المرحلة الحساسة،التنسيق والتشاور المشترك الفلسطيني

 .كما سيلتقي عمرو موسى ،ات هامة مع عمر سليمان واحمد ابو الغيط واسامه البازسيجري محادث
  12/7/2005القدس الفلسطينية 
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  وزارة السياحة في تشارك في مؤتمر التراث العالمّي في جنوب أفريقيا

ن قال وزير السياحة الفلسطيني، إن فلسطين التي تشارك في الدورة التاسعة والعشري            : خاص –بيت لحم   
وافتتح المؤتمر في ديربان وسيستمر حتى       .لمؤتمر التراث العالمي، تولي أهمية كبيرة على هذه المؤتمر        

:  تموز الجاري، وقال مدير عام دائرة اآلثار والتراث الثقافي في وزارة السياحة واآلثار الفلـسطينية               17
مرة، إعالن الالئحة التمهيدية للتراث     إن لهذا المؤتمر أهمية كبيرة بالنسبة لفلسطين ألنّه سيشهد، وألول           

واعتبـر طـه    . العالمي في فلسطين، التي جرى إعدادها وتضم عشرين موقعاً للتراث الثقافي والطبيعي           
عرض هذه القائمة في المؤتمر، وعلى هذه الساحة الدولية الهامـة، يـشكّل تتويجـاً لجهـود الفريـق                   

ع من ِقبل هذا المؤتمر ووضعها على قائمـة التـراث           في حالة اعتماد هذه المواق    : وأضاف .الفلسطيني
العالمي فإن ذلك سيؤدي إلى رصد ميزانياٍت إلعادة تأهيلها وتطويرهـا وأيـضاً سـتتحمل اليونـسكو                 

وأشار أيضاً إلى أن لهذا المؤتمر أهمية استثنائية فـي مجـال طـرح               .مسؤولية حمايتها والحفاظ عليها   
لى الساحات الدولية وتشمل قضايا االعتداءات اإلسرائيلية على التـراث          القضايا الفلسطينية وعرضها ع   

الثقافي الفلسطيني خاصة في نابلس والبناء االستيطاني في تل الرميدة بمدينة الخليل، وهو موقع أثـري                
وأفاد طه بأنّه سيكون لفلسطين نصيب مهم من جدول أعمال المؤتمر،            .مهم تحول إلى مستوطنة يهودية    

 سيشمل البحث في موضوع القدس القديمة كمدينة مسجلة على الئحة التـراث العـالمي المهـدد                 حيث
واعتبر  .بالخطر، وبحث قضية اآلثار التدميرية لبناء مستعمرة فوق تل الرميدة األثري في مدينة الخليل             

ثري ضمن  جريس قمصية، مشاركة وزارته في هذا المحفل الدولي الهام على صعيد التراث الثقافي واأل             
سياسة وخطط وبرامج الوزارة الساعية للحفاظ على أثار وتراث هذا الوطن وحمايتها ووقف التعـديات               
عليها على اعتبار أنها تشكل الهوية الفلسطينية والشاهد الحي على أصالة وعراقة شعبنا وحقه في هـذه                 

  .األرض المقدسة
  12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   بين حماس ودحالنلالنسحابلإلشراف على ة وطنياللجنة ال

 دحالن المسؤول عن ملف االنسحاب االسرائيلي من ه محمدقالما  12/7/2005القدس العربي نشرت 
قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بعد لقائه بوفد من حماس فجر أمس في تصريح صحافي ان االنسحاب 

الفلسطينية عرضت علي حماس المشاركة فيها االسرائيلي مشروع وطني وليس فصائليا، والحكومة 
لكنهم رفضوا، فكيف سيشاركون باالنسحاب؟ ، في اشارة الي عدم موافقة السلطة علي تشكيل لجنة 

واوضح ان قوات االمن الفلسطينية هي التي ستقوم .وطنية لالشراف علي االنسحاب كما تطالب حماس
خالل وبعد عملية االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة باالشراف علي عملية االمن والحفاظ علي النظام 

 .وشمال الضفة الغربية
أكّد، أن محمد دحالن وزير الشؤون  سعيد صيام أن 12/7/2005  المركز الفلسطيني لإلعالم وذكر

المدنية في السلطة لفلسطينية أبلغ قادة الحركة بأنه ال مبرر للسلطة لرفض مطلب حماس بتشكيل لجنة 
وأضاف أن .شراف على عملية االنسحاب الصهيوني من قطاع غزة وشمال الضفة الغربيةوطنية لإل
وعد قادة الحركة بالرد على مطلبهم المتعلق بتشكيل لجنة وطنية خالل األيام الثالثة المقبلة بعد  دحالن

  .أن لقي الطلب قبوله ورضاه
 مشير المصري أكد أن وفد  أنة آمال شحادعن مراسلتها 12/7/2005 الخليج اإلماراتية وأضافت

حماس طلب من دحالن خالل االجتماع ضرورة العمل على تشكيل لجنة وطنية لإلشراف على 
االنسحاب من قطاع غزة وهي ليست بديلة عن السلطة او إلدارة قطاع غزة بل ليتحمل الجميع 

 جهة معينة باعتبار مسؤوليته ولطمأنة الشعب الفلسطيني من خالل مشاركة الجميع، بعيدا عن تفرد
 وأشار صيام إلى أن .االنسحاب انجازا وطنيا وال يجب ان تنفرد السلطة الفلسطينية في التعاطي معه

السلطة الفلسطينية كانت قد عرضت في وقٍت سابٍق أن تكون لجنة المتابعة العليا هي المشرفة على 
تشدد على ضرورة أن يعاد ترتيبها وتفعيل االنسحاب، مؤكّداً أن الحركة ال تعارض هذا العرض لكنّها 

 .هياكلها
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 المقدح يصّعد ويتفرغ للجهاد
أكد المشرف العام على ميليشيا فتح في لبنان العقيد منير المقدح مضيه باستقالته من مهمته في التنظيم 

.  عنهاوأن هذه االستقالة موجودة على طاولة الرئيس الفلسطيني في فلسطين محمود عباس وال رجوع
ولفت المقدح في لقاء مع السفير انه قد يبادر وربما االحد المقبل الى اجراء مناورات وتدريبات للجيش 
الشعبي الفلسطيني الذي يرأسه في المخيم بمشاركة مئات العناصر وفق تقدير المقدح نفسه بالذخيرة 

 موجهة من جانب وفسرت هذه الخطوة في حال حصولها بأنها رسالة عرض عضالت وقوة. الحية
وأعلن انه وبعد تقديم استقالته اجرى تبديالت على . المقدح الى قيادة فتح مباشرة عن حجمه وقوته

االرض بينها نقل مجموعات من مكان الى آخر كإجراءات أمنية منتظرة في ضوء االستقالة وقال انا 
لجيش الشعبي وعقيدته الجهادية بانتظار القرار الذي سيصدر باسم من سيتكلف بهذه المهمة كي اتفرغ ل

. واالستشهادية في فلسطين وروافده في كتائب االقصى وكتائب العودة كي يبقى جاهزا لكل االحتماالت
وأعلن المقدح انه سيعقد نهار االحد المقبل لقاء صحافيا يتحدث فيه عن كل االوضاع في الساحة 

يمات وموضوع التهدئة في الداخل وإعادة ترتيب الفلسطينية ال سيما موضوع السالح الفلسطيني في المخ
البيت الفلسطيني في لبنان وموضوع المرجعية السياسية للفلسطينين في لبنان، ولماذا لم يحصل اي 
تطور ايجابي في عمل اللجنة المكلفة بهذه االمور ومن اجهض اي تقدم لها وأحبط مهمتها وأفشلها حتى 

 وأضاف المقدح لماذا ال يبحث بتشكيل لواء فلسطيني من .قبل أن تبدأ وهي برئاسة عباس زكي
المسلحين الفلسطينيين في لبنان وإبقائه في ثكنات الجيش اللبناني وبإمرة قيادة الجيش في لبنان كما قوات 

 . عين جالوت في مصر وجيش التحرير الفلسطيني في سوريا ولواء بدر في االردن ؟
12/7/2005السفير   

  
  بر استمرار بناء جدار الفصل تحّدياً للشرعية الدوليةالديمقراطية تعت

أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن اختيار حكومة االحتالل الصهيوني للذكرى السنوية األولى لصدور 

 الهاي حول جدار الفصل العنصري إلعالن مسار الجدار حول مدينة قرار محكمة العدل الدولية في
القدس المحتلة يشكل تحدياً للشرعية الدولية والقانون الدولي، ويؤكد من جديد أن حكومة االحتالل تضع 
نفسها فوق القانون الدولي، معتمدةً في ذلك على دعم اإلدارة األمريكية وازدواجية المعايير التي تمارسها 

وأكد خالد أن القرار الجديد بشأن االستمرار في بناء جدار . الموقف من قرارات الشرعية الدوليةفي 
الفصل العنصري حول القدس واستكماله في أيلول القادم هو في جوهره وأساسه باطل وغير شرعي، 

، ويرسم وينطوي على أبعاد عنصرية، خاصةً وأنه يفصل القدس العربية عن باقي مناطق الضفة الغربية
حدود ما يسمى بالقدس الكبرى ويعزل نحو مئة ألف مواطن فلسطيني مقدسي سيجدون أنفسهم خارج 
الجدار بحيث تتحكم نقاط العبور على امتداد مسار الجدار في حركتهم لتجعل حياتهم جحيماً ال 

مية ودول عدم ودعا خالد القيادة الفلسطينية إلى التعاون والتنسيق مع الدول العربية واإلسال.يطاق
االنحياز واالتحاد األوروبي وروسيا والصين، للتوجه فوراً إلى مجلس األمن الدولي ودعوته للتدخل 
وممارسة الضغط على حكومة االحتالل واإلدارة األميركية، ودفعهما الحترام قرار محكمة العدل الدولية 

دس بشكل خاص، وإلى فرض بشأن جدار الفصل العنصري بشكل عام والجدار المسمى حاضنة الق
 .عقوبات عليها إذا هي واصلت أعمال بناء هذا الجدار، الذي يدمر حياة الشعب الفلسطيني

12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  شهداء األقصى والصحفيون جنوب غزة يدينون تجميد عضوية عدلي صادق من فتح
فتح وصحفيو محافظتي خان يونس ورفح استنكرت كتائب شهداء األقصى الذراع العسكري لحركة 

إصدار فاروق القدومي رئيس حركة فتح قرارا بتجميد عضوية الزميل عدلي صادق من 
 القدومي بالعدول عن القرار الخاطئ بحق األستاذ عدلي صادق الذي عبر عن ت الكتائبوطالب.الحركة

لفاسدين والذين أساءوا لدماء كان أولى عليه بتجميد عضويات اوأنه رأي الغالبية في حركة فتــح 
وجاء في بيان صحفي اصدره  . حسب ما ورد في بيان كتائب شهداء االقصىشهدائنا وتضحيات شعبنا

صحفيو المحافظتين  إننا صحفيي المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، تلقينا باستغراب وأسف كبيرين، 
عدلي صادق، من حركة  ية األستاذقرار فاروق القدومي، أمين سر حركة فتح، القاضي بتجميد عضو
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التحرير الوطني الفلسطيني فتح، على اثر مقالة تحليلية ونقدية، تناول فيها وضع اللجنة المركزية لحركة 
وطالب البيان القيادة الفلسطينية بالمبادرة لحماية الرأي والرأي اآلخر والوقوف إلى جانب . فتح

واصدر صادق .كرية بعيداً عن القرارات التنظيمية الصارمةاإلعالميين الفلسطينيين وحل الخالفات الف
بيانا ناشد فيه ابناء الحركة ان يتوخوا في ردود افعالهم على القرار، التركيز على النضال من اجل رفعة 
فتح ومن اجل النهوض بها وطالبهم بعدم التزيد في التوصيفات والهجوم على رئيس الحركة الذي وصفه 

وشدد صادق على اهمية وضرورة ان .افتقد في اي يوم مشاعر االحترام الشخصي لهبأنه أخ كبير لم 
  .تنحصر ردود االفعال ضمن األطر الحركية وباللغة الالئقة

  12/7/2005الحياة الجديدة 
 

   بنيران المقاومة الفلسطينية48تضرر منزلين صهيونيين داخل األراضي المحتلة عام 
إن مجموعة من الفلسطينيين أطلقوا النار باتجاه مستوطنة رام أون : قالت مصادر في جيش االحتالل

الصهيونية في منطقٍة جنوب مدينة العفولة، ما أسفر عن وقوع أضرار في منزلين صهيونيين في 
وذكرت المصادر أن قوات .المستوطنة، دون أن يذكَر ما إذا وقعت إصابات في صفوف المستوطنين

  وكاالت. ليات تمشيط واسعة بحثاً عن مطلقي الناركبيرة من الجيش قامت بعم
12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  المطلوب من السلطة اليوم أن توقف كل لقاءاتها مع الصهاينة : الشيخ يوسف

طالب الشيخ حسن يوسف السلطة الفلسطينية بوقف كل لقاءاتها مع الصهاينة، كما طالب السلطة 
د ومسئول إزاء ما كشفت عنه حكومة االحتالل الصهيوني أمس بشأن استكمال بضرورة اتخاذ موقف جا

وأكد الشيخ يوسف أن هذه اإلجراءات االحتاللية تهدف إلى .الجدار العنصري حول مدينة القدس المحتلة
  .طي ملف القدس نهائياً، ووضع السلطة أمام األمر الواقع، ودفعها نحو االستسالم لهذا الواقع

12/7/2005 لسطيني لإلعالم المركز الف  
  

  حماس تنفي عودة قيادات الخارج 
أكد الناطق باسم حماس سامي أبوزهري في مقابلة مع تلفزيون فلسطين ان موضوع عودة قيادة حماس 

وقال ان عودة الفلسطينيين من الخارج إلى ارض . غير مطروح في أروقة الحركة في الوقت الراهن
يني غير ان ما ينشر في وسائل اإلعالم حول موضوع عودة قيادات الوطن هو حق لكل مواطن فلسط

كشفت مصادر كما . حماس في الخارج هو مجرد تسريبات ال عالقة لها بما يجري داخل الحركة
فلسطينية مطلعة عن أن قادة الفصائل الفلسطينية فى دمشق يدرسون إعادة شخصيات قيادية الى القطاع 

ه مع تأكيد أن السيطرة األمنية على المعابر والبوابات الحدودية ليست بعد االنسحاب االسرائيلي من
  .إلسرائيل

12/7/2005البيان     
 

  فتح ال تقبل التهجم عليها او االستخفاف بها : االفرنجي
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عبد اهللا اإلفرنجي ان حركة فتح ال تقبل التهجم عليها 

ادت وما زالت نضال شعبنا، موضحا أن فتح تمر بمرحلة صعبة وخطيرة ألننا واالستخفاف بها ألنها ق
ال نريد ألحد أن يسرق برنامجنا الوطني وان يحتكر هذا البرنامج لنفسه، مشددا على أهمية أن تبقى فتح 

  . قوية وان يناضل أبناؤها من اجل تجاوز أزمة الحركة وحالة الترهل التي تعيشها
  12/7/2005الحياة الجديدة 

  
   ألف فلسطيني ويحول أحياء بالقدس إلي كانتونات معزولة 200 الجدار يعزل

وأكـدت مـصادر    .  تواصلت أمس االحتجاجات الفلسطينية علي هذا القرار : غزة ـ من محمد مصطفي 
  . ون ألفا كما يزعم اإلسرائيلي     55  ألف فلسطيني في القدس المحتلة وليس       200  أن الجدار سيعزل    ، فلسطينية

 ألف فلسطيني في مخيم شعفاط وكفر عقبة وتتجاهل          55 واوضحت المصادر أن إسرائيل تتحدث فقط عن      
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 ألفا في العيزرية وأبـوديس وعـشرات         20  و  ،  ألف فلسطيني في ضاحية البريد وبلدة الرام        60 أكثر من 
  ، وأضافت المصادر ذاتها   . اآلالف في ضواحي واحياء أخري من المدينة المقدسة سيعزلهم الجدار العازل          

 سيحول بلـدات وضـواحي       ، أن الجدار الذي صدقت الحكومة االسرائيلية علي تسريع بنائه أمس األول          
 ويؤدي الي فصل القدس الشرقية عن محيطها         ، بالقدس المحتلة الي كانتونات معزولة عن بعضها البعض       

 بأن المسافة من شـمال رام        ،  علي ذلك  أمس في تصريحات له     ودلل عريقات  . العربي في الضفة الغربية   
  5  أي  ،  كم  110  في حين يبلغ طول الجدار العنصري في هذه المنطقة          ،  كم طولي   22 اهللا الي بيت لحم تبلغ    

  3  كم أي   840  كم في حين يبلغ طول الجدار       311  أما الحدود الغربية للضفة فهي      ، أضعاف الطول الحقيقي  
 وانما بـين الفلـسطينيين       ،  وقال ان الجدار ال يفصل بين الفلسطينيين واسرائيل         . اضعاف الطول الحقيقي  

   .والفلسطينيين
   12/7/2005االهرام 

  
   اسرائيل تستغل االنسحاب لفرض الجدار واقامة القدس الكبرى  : مسؤولون فلسطينيون

إعالن شارون االنتهاء مـن      أن   ،أكد عدد من المسؤولين والخبراء الفلسطينيين       :غزة   عبد القادر فارس  
بناء جدار الفصل العنصري في األول من سبتمبر القادم يأتي في إطار المخططات اإلسرائيلية لفـرض                

واكـدوا فـي تـصريحات     . األمر الواقع إلفشال أي أمل بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في المـستقبل            
أحمـد  .وقال د   .لفرض الجدار كامر واقع   لـعكاظ ان اسرائل تسابق الزمن وتستغل االنسحاب من غزة          

 وزير الدولة المكلف بملف االستيطان والجدار ان تحديد الحكومـة اإلسـرائيلية االول مـن                ،مجدالني  
سبتمبر لالنتهاء في الذكرى األولى لمرور عام على قرار محكمـة العـدل الدوليـة بـرفض الجـدار                   

 وأضاف أن الحكومة اإلسرائيلية     ،األمم المتحدة    في تحٍد واضح للشرعية الدولية وقرارات        ،العنصري  
 وإلغـاء   ،تسابق الزمن لفرض مخططها االستيطاني القاضي بعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني             

  .أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة 
  12/7/2005عكاظ 

  
 اهالي جنين يشككون في جدية االنسحاب االسرائيلي 

يستعد سكان محافظة جنين شمال الضفة الغربية لمواجهة كل االحتماالت التي قد تطرأ : ـ ا ف ببرقة 
وفي اطار خطة .مع اخالء اربع مستوطنات اسرائيلية، مع انهم يشككون في جدية االنسحاب االسرائيلي

مال الفصل هذه اعلنت اسرائيل انها ستنسحب من قطاع غزة وستخلي اربع مستوطنات معزولة في ش
وفي غياب . آب حسب مسؤول عسكري17وسيبدأ هذا االنسحاب فعليا اعتبارا من . الضفة الغربية

تنسيق واضح من جانب اسرائيل مع الفلسطينيين بشأن االنسحاب، قال محافظ مدينة جنين قدروة موسي 
 وضع لوكالة فرانس برس ليس لدينا اي معلومات عن آلية اخالء المستوطنات اال اننا نجتهد في

وتابع ان اسوأ سيناريو نتوقعه وجهزنا انفسنا له هو ان يهاجم .سيناريوهات محتملة وكيفية التعامل معها 
مستوطنون متطرفون بعض القري في محاولة الحتاللها لذلك طلبنا من القري القريبة من المستوطنات 

عالن عن انسحاب اسرائيلي ورأي ان اال.المنوي اخالئها تشكيل لجان طواريء لمواجهة هذا االحتمال
من شمال الضفة الغربية كذبة كبيرة ، موضحا ان هناك خمس مستوطنات اخري ستبقي علي اراضي 

وتابع ان المستوطنات في مدن الشمال قلقيلية . جنين من بينها ثالث دخلت في نطاق الجدار الفاصل
 اخالؤها تقع في المنطقة الشرقية ونابلس وطولكرم بقيت علي حالها والمستوطنات التي اعلن انه سيتم

وقال رغم ذلك ليس . لكن موسي اكد ان اهالي المنطقة ال يملكون خيارات كبيرة. لمدينة جنين وحدها
 .امامنا اال ان نعد انفسنا لمواجهة ما هو محتمل 

  12/7/2005القدس العربي
  

 جنود االحتالل ينكلون بفلسطينيين ببيت لحم
 شهود عيان القول ان قوات االحتالل اإلسرائيلية، نكلت بشابين مـن مخـيم              نقلت وكالة وفا عن   : لندن

وقال مواطنون في المخيم، أن جنود االحتالل الذين اسـتولوا          . عايدة شمال بيت لحم في الضفة الغربية      
الليلة قبل الماضية على منزل مصطفى أبو عكر، اعتدوا بالضرب المبرح على الشابين محمـد وجيـه                 

. عاماً، ومحمد عايد أبو عكر، أثناء تواجدهما داخل المنزل الذي حولوه إلى ثكنه عسكرية              24أبوعكر،  
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ويشهد مخيم عايدة منذ مدة، أعماالً تعسفية من قبل جنود االحتالل، تنوعت بـين اقتحـام ومـداهمات                  
  .للمنازل واالعتداء على المواطنين

 12/7/2005شرق األوسط ال
  

 يشون علي وقع الجرافات والقلق عنوان حياتهمالجئو مخيم شعفاط في القدس يع
يؤكد الفلسطينيون في شعفاط المخيم الوحيد لالجئين داخل القدس، ان القلق عنوان : القدس ـ ا ف ب

حياتهم وهم يعيشون علي وقع الجرافات التي تأتي يوميا للعمل في بناء الجدار الفاصل في الضفة 
يه عشرون الف فلسطيني، عن سور البلدة القديمة في القدس ويبعد مخيم شعفاط الذي يقيم ف.الغربية

وصادقت الحكومة االسرائيلية االحد علي ترسيم الجدار الفاصل في محيط القدس .خمسة كيلومترات
الشرقية ليعبر حيين فلسطينيين احدهما مخيم شعفاط والثاني كفر عقب، مما يجعل اكثر من خمسين الف 

وتقوم ثالث جرافات اسرائيلية وآالت حفر عمالقة . خارج القدس الشرقيةفلسطيني من هذين الحيين فقط
بجرف اراضي مخيم شعفاط من الجهة الشرقية تمهيدا لبناء الجدار بينما يقوم اثنان من الحراس 
المسلحين بالتجول قرب المنطقة بينما تجوب ثالث سيارات جيب تابعة لحرس الحدود االسرائيلي 

 حاولنا مقاومة الجدار نا رئيس لجنة مقاومة الجدار في المخيم خضر الدبس انمن جهته، قال.المنطقة
سنقاوم الجدار ولن نبقي مكتوفي االيدي . عبر الطرق القانونية وبعد فشلنا سننتقل الي الطرق الجماهيرية

 .ىلعزلنا وتفريغ مدينة القدس ومن ثم االستيالء علي االقص
  12/7/2005القدس العربي 

  
  مداهمات واعتقاالت في الخليل  جبر مسناً على خلع مالبسهينكّل بمجموعة من الفتيان واالحتالل 
 وحمالِت االعتقال في الضفة والقطـاع، خاصـة فـي    ه واصل االحتالل عدوان: احمد رمضان ،رام اهللا 

البين ففي مخيم بالطة، شيع مئات المواطنين الفتى نجم، منددين بجرائم االحتالل، ومط           . محافظة الخليل 
وفي تفاصيل االعتداءات الميدانيـة اعتقلـت قـوات         . بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين     

االحتالل امس، مواطناً من البلدة القديمة في الخليل، واحتجزت عشرات المواطنين عند مـدخل مخـيم                
قلت المواطن مـراد    وذكرت مصادر أمنية من غرفة العمليات المشتركة أن قوات االحتالل اعت           .الفوار

 عاماً، التي احتجزت عند مدخل حي القصبة        17البطش في أعقاب تدخله لإلفراج عن الفتاه نور زاهدة          
وروى شهود ِعيان أن المواطن البطش تعرض للضرب المبرح من          . في البلدة القديمة أكثر من ساعتين     

من جهة أخرى، ذكر مواطنـون      . ة الحقا جنود االحتالل، قبل أن يتم اعتقاله، فيما افرج عن الفتاه زاهد          
في المخيم أن قوات االحتالل التي أغلقت مدخل المخيم بالسواتر الترابية تمركزت على حاجز عسكري               

 مواطناً معظمهم من الشباب وطلبة الجامعات، تحت أشعة الـشمس   25في المنطقة، واحتجزت أكثر من      
اطنون أن عدداً منهم تعـرض للـضرب بأعقـاب          وأضاف المو . الحارقة لفترات طويلة بحجة التفتيش    

البنادق والركل في المناطق الحساسة من الجسم، فيما واصلت قوات االحتالل عمليات االحتجـاز منـذ                
يذكر أن قوات االحتالل نفذت عمليات دهم وتفتيش على نطاق واسع في مناطق شرق              . ساعات الصباح 

، اعتقلت قوات االحتالل، فجر امس، أربعة مواطنين، بعد         وفي مدينة قلقيلية  . يطا، سيما في قرية البركة    
كما قام جنود االحتالل بدهم وتفتيش العديد مـن منـازل           . اقتحام المدينة بأكثر من ثالثين آلية عسكرية      

بمجموعة من الِفتيـة     وفي اعتداء آخر، نكلت قوات االحتالل     . المواطنين في المدينة وعبثوا بمحتوياتها    
وروى شـهود   . جتياز حاجز تياسير المقام على مشارف األغوار الشمالية شرق طوباس         أثناء محاولتهم ا  

ِعيان أن الجنود المتمركزين على الحاجز تعاملوا بقسوة وعنصرية مع هؤالء الفتية، الذين كـانوا فـي                 
طريقهم لقضاء حاجاتهم في المدينة، مشيرين إلى أن الجنود تعمدوا إجبار الفتيـة علـى النـزول مـن                   

وكانت . ركبات التي كانت محتجزة على الحاجز والوقوف ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة            الم
 عاما على خلع مالبسه الخارجية، وأوثقت يديه عدة ساعات ومنعته من            80قوات االحتالل أجبرت مسنا     

ـ       . اجتياز الحاجز صوب مسكنه في تجمعات األغوار الرعوية        ع إلى ذلك، واصلت قوات االحـتالل من
المواطنين من المرور على حاجز الحمرا في األغوار الوسطى باتجاه مدينة أريحا والعكـس، وطلبـت                

 الذي يربط مناطق األغـوار الـشمالية بمحافظـة أريحـا            90منهم تصاريح خاصة لعبور شارع رقم       
  . األردنية قريباً من نهر األردن ومحافظات جنوب الضفة، ويشرف على الحدود الفلسطينية

  12/7/2005ستقبل اللبنانية الم
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  شهيد  متأثراً بجروحه واالحتالل يدهم قرية في رام اهللا 

 عامـا متـأثرا   16أعلنت مصادر طبية في مستشفى رفيديا في نابلس أمس عن استشهاد الفتى نور نجم             
 وقالت المصادر ان الفتى أصيب في رأسه جـراء تعرضـه            .بجروح أصيب بها بنيران قوات االحتالل     

وذكـرت مـصادر إسـرائيلية       .ان قوات االحتالل اإلسرائيلي التي اقتحمت مخيم بالطة الخمـيس         لنير
وفلسطينية أمس ان الجيش اإلسرائيلي دهم أمس قرية المغير شرق مدينة رام اهللا وفرض عليهـا منـع                  

 وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية ان الجيش يقوم بعملية بحث وتفتيش بعـد ان ألقيـت قنبلـة                . التجول
من جهتها، ذكرت وفا نقال عن مواطنين       .انبوب في المنطقة واصيب جراء ذلك جندي إسرائيلي بجروح        

 نسمة، أن قوات كبيرة دهمت القرية واغلقت مـداخلها بالـسواتر الترابيـة              1800في المغير التي تعد     
 المكـان   وأضافت ان طلقات اعيرة نارية كانت تسمع في       . والصخور ومنعت الحركة منها وفي اتجاهها     

وقالت مصادر أمنية فلسطينية انه وقع انفجار       .وان الجنود كانوا يقومون بحملة تفتيش من منزل إلى آخر         
الليلة قبل الماضية اثر عبث أحد الفتية بجسم مشبوه بمنطقة تل السلطان بمدينة رفح، ما أدى إلى بتر يده                   

يب ببتر في يده اليمنى نتيجة النفجار        عاماأص 14وقالت مصادر طبية إن الفتى أشرف أبو جزر         . اليمنى
وحذرت وزارة الداخلية الفلسطينية من العبـث باألجـسام         . جسم مشبوه فيها ووصفت حالته بالمتوسطة     

 .المشبوهة بسبب ما ينتج عنها من خسائر وضحايا بين المواطنين وممتلكاتهم
 12/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  حملة الحقوق المدنية دائرة شؤون الالجئين دعت الى تنشيط 

أصدرت دائرة شؤون الالجئين الفلسطينيين في لبنان التابعة لمنظمة التحرير الفلـسطينية، بيانـا اليـوم                
 نيسان الماضي عن الحقوق المدنية للفلسطينيين في قـصر          3ذكرت فيه بورشة العمل التي نظمتها في        

ة، وشارك فيها اعضاء مـن المجلـس         بيروت تحت شعار حقوق مدنية وصوال لحق العود        -االونيسكو  
 جمعية غير حكومية تعمل في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، ممثلون          25ممثلو  والوطني الفلسطيني،   

لالتحادات الشعبية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين االونروا وحشد من الحقوقيين            
: يان الى ان الورشة ناقشت ثـالث اوراق عمـل رئيـسية           وأشار الب .والمثقفين والصحافيين ورجال دين   

. الوضع القانوني للفلسطينيين، الوضع االجتماعي االقتصادي والسياسي، وكيفية االعداد للحملة المدنيـة           
ونتج من ذلك برنامج عمل تناول لقاءات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية اضافة الى تشكيل لجـان                

قد تم االتفاق على وضع مذكرة ترفع للدولة اللبنانية باسم هيئة متابعـة الحملـة               و. متابعة للحملة المدنية  
المدنية، مؤكدين فيها ان الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان ال تعني التوطين وال التجنيس وانما تعني                

ـ               ك وحـق   العيش بكرامة الى حين العودة، وتناولت المذكرة مواضيع عدة اهمها تأكيد حق العمل والتمل
العيش بأمان والحق في انشاء جمعيات تعنى بالمجتمع المدني ودخول النقابات وتحـسين الـسكن فـي                 

  .المخيمات
 قصاصات وغيرها ترمز    -اما على صعيد التحرك االعالمي فقد اصدرت الهيئة مواد اعالمية ملصقات            

الى ان هيئـة الحملـة المدنيـة        ولفت البيان   . الى ابعاد الحملة ودالالتها مؤكدة حق العودة الى فلسطين        
 أيار الماضي لتقويم الخطوات التي تمت ووضع خطة للتحرك شملت لقاءات في معظم              16اجتمعت في   

وفي . المخيمات والتجمعات، نتج عنها الكثير من اآلراء والمقترحات المفيدة في متابعة الحملة وتطويرها            
ذي صدر عن الوزير طـراد حمـادة والحكومـة           تم عقد اجتماع ثمنت فيه الهيئة القرار ال        7/7/2005

كما تمت مراجعـة مـا تـم انجـازه          . اللبنانية واملت استتباعه بخطوات الحقة تتضمن المهن االخرى       
  : واالتفاق على خطوات التالية

 دعوة المؤسسات والقطاعات واالتحادات النقابية والمهنية الفلسطينية لمزيد مـن الجهـود للمـساهمة               -
  .بالحملة

  .توجه لمؤسسات المجتمع المدني اللبناني لمساندتنا في الحملة ال-
 توزيع المذكرة التي تم اقرارها في اللقاءات التي نظمتها الحملة على المـسؤولين اللبنـانيين وعلـى                  -

المستويات كلها لتكون اساسا في معالجة ما يشكو منه الفلسطينيون من حرمان فـي الحقـوق المدنيـة                  
  . اما برفضهم للتوطين واي مشاريع تحرمهم من حقهم في العودة الى وطنهمواالجتماعية والتز

  12/7/2005البلد اللبنانية  
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   الجئا في مخيم الرويشد الى غزة176جهود فلسطينية إلعادة 

 قال مدير دائرة شؤون الالجئين في عمان محمد أبو بكر إن جهـوداً فلـسطينية                :عمان نادية سعد الدين  
 فلسطينياً متواجدين في مخـيم الرويـشد إلـى األراضـي            176 للموافقة على عودة     تبذل مع إسرائيل  

وأضاف أبو بكر لـالغـد إن     .الفلسطينية بعد االنسحاب اإلسرائيلي المتوقع من قطاع غزة في آب المقبل          
الموقف الرسمي الفلسطيني واضح حيال المطالبة بضرورة وقف معاناة الفلسطينيين الموجودين حالياً في             
مخيم الرويشد من خالل إيجاد حل لمعاناتهم وتشريدهم إما بالعودة مجدداً إلى العراق أو العـودة إلـى                  

وأشار إلى أن الجانب الفلـسطيني يبـذل الجهـود          .األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة      
ة مـع مفوضـية     الحثيثة مع أطراف دولية عديدة من أجل حل مشكلتهم مشيراً إلى االتصاالت المستمر            

األمم المتحدة لشؤون الالجئين لهذا الخصوص وإلى زيارة مرتقبة لوفد من المجلس التشريعي لزيـارة               
وأشار في ذلك السياق إلى مقترح عودة الفلسطينيين في المخيم إلى قطاع غزة خاصة بعد               .مخيم الرويشد 

ض االقتراحات بترحيلهم إلى عدد     االنسحاب اإلسرائيلي منه المتوقع في شهر آب المقبل وذلك مقابل بع          
  .من الدول األجنبية وهو األمر الذي يرفضه رسمياً الجانب الفلسطيني

  12/7/2005الغد االردنية 
  

  يحّملون أجهزة األمن المسؤولية عن االنفالت األمني% 67.9: استطالٍع للرأي
ع غـزة ال يـشعرون بـاألمن        أكّد استطالع للرأي العام أن غالبية الفلسطينيين في قطا         : خاص –غزة  

الشخصي والعائلي محملين األجهزة األمنية المسؤولية األولى عن ظـاهرة االنفـالت األمنـي، و أيـد                 
دخول حركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية ورفضت الغالبية تأجيل االنتخابات التـشريعية             % 61.7

 في شهر تموز الجاري بعمل استطالع       و قام مركز أبحاث المستقبل    .وطالبت باجراها خالل ثالثة أشهر    
 استبانة موزعة على عينة عشوائية مـن محافظـات          507للرأي في  قطاع غزة فقط، حيث تم توزيع          

، ما يعني   % 31.4، والثانوية   43.65القطاع، إال أن المالحظ أن نسبة الجامعيين من المستطلعة آراؤهم           
  هاته وهذا ما يعطي االستطالع مـصداقية         من أفراد العينة من المؤثّرين في الر      % 75أنأي العام وتوج

ورأى .وثبات وذلك ألن أفراد العينة من الشريحة المتعلّمة التي ال تكون رأيها إال بعد دراسـٍة وتعمـق                 
أنّهم ال يشعرون باألمن على المستوى الشخصي والعائلي في ظّل االنفالت األمني الذي تقـوده        % 74.8

األجهزة األمنية الجهة المسؤولة عن ظاهرة      % 67.9بنعم، واعتبر   % 17.9ا أجاب   أجهزة السلطة، بينم  
بنـسبة  " فـتح "ثم تأتي رابعاً حركة     % 23.5االنفالت األمني، ويأتي االحتالل في الدرجة الثانية بنسبة         

16.%        على العدوان الصهيوني د حقّ الردد    %84.4و أيقرار السلطة جمـع الـسالح،      % 24.7، ، وأي
بوجود مرجعية وطنية شاملة يحدد مصير األراضي الفلسطينية         % 52.7و طالب   %. 69.6نما رفض   بي

بـأن  % 28.4طالبوا بأن تكون السلطة هي التي تقـوم بـذلك، بينمـا رأى              % 17.6بعد االنسحاب، و    
 بإعادة  و طالب أفراد العينة   . الفصائل الوطنية واإلسالمية هي التي يجب أن تحدد مصير هذه األراضي          

األراضي بعد االنسحاب إلى أصحابها األصليين أوالً، ثم يـأتي بعـدهم مـن هـدمت بيـوتهم أثنـاء                    
  . ثم أهالي الشهداء ثم االستثمارات الداخلية والخارجية  ثم األسرى ثم المؤسسات العامة،االجتياحات

  12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ة لحقوق اإلنسان في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولىدراسة حول االنتهاكات الصهيوني
-1987أكدت دراسة قانونية صدرت حديثاً أن سنوات االنتفاضة األولـى بـين عـامي               : خاص -غزة  

، شهدت ضرب قوات االحتالل الصهيونية بممارساتها كل القيم اإلنسانية عرض الحائط، ولم تُعِر              1993
سان أدنى اهتمام، رغم مزاعم الكيـان الـصهيوني بأنـه امتـداد             المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلن    

للحضارة الغربية التي نادت باحترام حقوق اإلنسان والحفاظ على كرامته وإنسانيته، مما يؤكد أن هـذا                
التوجه جاء متسقاً مع طبيعة األيديولوجية الصهيونية، التي الزمت نشأة الدولة الصهيونية منـذ نـشأتها                

وأشارت الدراسة، التي أعدها الباحث القانوني والكاتب الصحافي عدنان أبـو           .نصف قرن قبل أكثر من    
عامر، إلى مواصلة جيش االحتالل تصديه لالنتفاضة الشعبية في األراضي المحتلة، ولكنه عبثـاً كـان                
يحاول إخمادها، حيث بدأت الصعوبات تبرز في مواجهة قمع االنتفاضة، حين فوجئ بحجم االنتفاضـة               
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بعادها وأهدافها، ألنه تعامل معها في البداية كحوادث خرق نظام، على أمل إنهائها والقـضاء عليهـا                 وأ
خالل فترة زمنية قصيرة، وجاءت مراهنة قادة الجيش فاشلة في عدم قدرة الـشعب الفلـسطيني علـى                  

لتعـذيب  الصمود، ولعل ذلك ما جعله يذيق السكان أبشع أشكال االنتهاكـات والممارسـات، كالقتـل وا               
وقال أبو عامر إن الدراسة تهدف إلى رسم صورة السياسة الصهيونية في قطاع غزة              .واالعتقال واإلبعاد 

  .خالل فترة االنتفاضة، وآثارها على السكان الغزيين في مختلف الجوانب
  12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  عن فلسطينيي النقباإلحصاءات الرسمية الصهيونية تحذف من بياناتها معلوماٍت 

، دائـرة اإلحـصاء المركزيـة      48اتهم حقوقي فلسطيني في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام          :وكاالت
الصهيونية، بالتمييز والعنصرية من خالل قيامها بحذف البيانات المتعلقة بفلسطينيي النقب، من بياناتهـا              

في دراسٍة أعدها إن ظاهرة عدم شـمل        وقال المحامي مراد الصانع     .اإلحصائية، وكأنهم غير موجودين   
المواليد في اإلحصاءات الرسمية هي ظاهرة معروفة، وكانت سائدة في المناطق الخاضعة لالسـتعمار،              
حيث جرى تغييب لألصليين وطمس لوجودهم وإنكار لهذا الوجود في الحيز، وكـذلك جـرى تغييـب                 

التغييب الرسمي أتاح للنظام أن يعرض، دون       وأضاف الصانع أن هذا     .للمعطيات التي تشير إلى وجوده    
من . أي معيقات، صورة وضٍع يدعي من خاللها أن األمور تجري كما ينبغي، بشكل طبيعي وحضاري              

ناحية أخرى، ظهر السكان األصليون، في السياسة الرسمية، عندما جرت معالجتهم على أنهم معـضلة               
وأشار الصانع إلى أن دائرة اإلحصاء المركزية هي        !.اموطنية، تفسد النظام العام الذي يسير على ما ير        

الجسم الرسمي المسؤول عن جمع وإعداد معطيات إحصائية في الدولة العبرية، إذ تقـوم بنـشر هـذه                  
المعطيات، في المجاالت االجتماعية والصحية واالقتصادية والتجارية والصناعية، وفي مجاالت عديـدة            

. 1972مشرع في القانون بموجب تعليمات قانون اإلحصائيات للعـام         أخرى، ويأتي هذا ضمن واجبها ال     
وهذه الدائرة هي الجسم المسؤول رسمياً عن جمع ونشر معلومات ومعطيات حول شرائح السكان كافةً،               

. وذلك في سبيل تقديمها للمستويات التي تخطط سياسة توفير الخدمات وفق احتياجات الـسكان جميعـا               
صاء تسير على هذا النهج في ما يتعلق بالشرائح الـسكانية المختلفـة، إال أنهـا                وأوضح أن دائرة اإلح   

  .تستثني السكان البدو الذين يقطنون في القرى غير المعترف بها في النقب
  12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   حافظةً لكتاب اهللا140مراكز تحفيظ القرآن التابعة للجنة زكاة نابلس تخرج 

 حافظةً لكتاب اهللا    140احتفلت مراكز التحفيظ التابعة للجنة زكاة نابلس، اإلثنين، بتخريج          :اص خ ،نابلس
تعالى بحضور رئيس وأعضاء لجنة الزكاة وجمعية التضامن الخيرية ومدير أوقـاف نـابلس ومفتـى                

ريم، ثـم   وبدأ الحفل بتالوة ست طالبات آلياٍت من القرآن الك        .المحافظة باإلضافة إلى أمهات الخريجات    
تحدث الشيخ حامد البيتاوي، رئيس رابطة علماء فلسطين وعضو لجنة الزكاة، وأشار إلى فضل حفـظ                

وهنـأ البيتـاوي    .القرآن الكريم وثواب الحافظين، مشيداً بدور لجان التحفيظ في تخريج آالف الحفظـة            
جميع المؤسسات إلـى    الخريجات وذويهن مشدداً على ضرورة التمسك بكتاب اهللا حفظاً وتطبيقاً، ودعا            

وتم في ختام الحفل توزيع الشهادات التقديريـة        .توفير كل الدعم لمراكز التحفيظ للقيام بالدور المناط بها        
  .والهدايا على الخريجات، كما كرمت الخريجات مشرفات المراكز لجهودهن في تحفيظ القرآن الكريم

  12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  النشاطات التي تتزامن مع فترة االنسحاببعون إلى مشاركة شبابية نشطاء اهليون يد
 أكد متحدثون على ضرورة االستفادة من طاقات وإمكانيات الشباب خالل           : تحسين األسطل  ،خان يونس 

جاء ذلك  . فترة االنسحاب وان تكون هناك مشاركة فاعلة من قبلهم خالل مراحل االنسحاب والتوعية به             
وح الذي نظمته جمعية تنمية الشباب بعبسان الكبيرة شـرق خـان يـونس، بحـضور                خالل اللقاء المفت  

حجازي أبو شنب ومحمد ابوغانم األعضاء بلجنة الحماية والمساندة والدكتور عوض مطـاوع وعمـاد               
وبدأ اللقاء بكلمة لمنسق الجمعية عماد عصفور الذي قال إن هـذا            . عصفور منسق جمعية تنمية الشباب    

من خطط وفعاليات الجمعية من اجل المشاركة الفعالة بالتوعية حول االنسحاب ومـشاركة  اللقاء يأتي ض  
الشباب في القضايا المصيرية وفي بناء المجتمع الفلسطيني، موضحا إن الجمعية أعـدت خطـة عمـل                 
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تحتوي على العديد من الفعاليات حول خطة االنسحاب وجندت العديد من متطوعي الجمعية لتنفيذ هـذه                
وأوضح عضو لجنة الحماية والمساندة لإلشراف على االنسحاب انه سيتم اصدار           . اطات والفعاليات النش

العديد من النشرات اإلرشادية واإلعالمية لتوعية المواطنين حول االنسحاب وكيفية التعامل االيجابي مع             
  . كافة القضايا المختلفة أثناءه

   12/7/2005الحياة الجديدة 
  

  ع الحدودي في محافظة خان يونس حول االنسحابورشة لنساء القطا
 نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بخان يونس ورشـة عمـل             : تحسين األسطل  ،خان يونس 

أمس حول اثار وابعاد خطة االنسحاب اإلسرائيلي المرتقب من قطاع غزة وذلك بالتنسيق مـع جمعيـة                 
.  امرأة من منطقة القرارة المحاذية لخط كسوفيم الحـدودي         50اإلنسان التنموية بالقرارة وبمشاركة نحو    

وأوضحت ميرفت ابو دقه من جمعية المرأة العاملة للتنمية ان الورشة تهدف الى توعية النساء خاصـة                 
المجاورات للمستوطنات بخطة االنسحاب واثارها ليكن في صورة الوضع ويتحملن جزءا من المسؤولية             

كات الفلسطينية والحفاظ على ارواحهن واسرهن مما سيترتب عليه االنسحاب          الجماعية في حماية الممتل   
مشيرة ان الجمعية كعضو في لجان المساندة والحماية االهلية ستعقد مزيدا من الورش فـي محافظـات                 

بدورهن اعرب المشاركات في الورشة عن سـعادتهن بجـالء االحـتالل مـن              . غزة بهذا الخصوص  
آمالت في أن تحمل المرحلة المقبلة مزيدا من التفاؤل على صعيد تحسين            أراضيهن وهي مصدر دخلهن     

  .واقعهن المعيشي وطالبن بإزالة كافة آثار المستوطنات حتى ال يذكرنهن بماساتهن التي سببها االحتالل
   12/7/2005الحياة الجديدة 

  
  األونروا توافق على افتتاح ثانوية في تعلبايا

راطي الفلسطيني في البقاع األوسط استجابة األنروا لمطلب افتتاح ثانوية للعام           أعلن اتحاد الشباب الديموق   
 في مدرسة الجرمق في تعلبايا على أن يتم استئجار مبنى خـاص للثانويـة   2006 ـ  2005الدراسي 

  .وحيا االتحاد كل الذين ساهموا وتحركوا وتضامنوا لتحقيق هذا الهدف.خالل هذا العام
  12/7/2005 المستقبل اللبنانية

  
  لتعامل مع القضايا العالقةللجنة اعمار مخيم جنين تفوض االشغال 

 عقدت اللجنة العليا العادة اعمار مخيم جنين اجتماعا في وزارة االشغال العامـة واالسـكان                -رام اهللا   
وشارك في االجتماع المهندس مـاهر غنـيم الوكيـل          .للتباحث في عدة قضايا تتعلق بمشروع االعمار      

اعد للشؤون الفنية في الوزارة، ووكالة الغوث الدولية، وجمعية اصدقاء االمارات فـي فلـسطين،               المس
وبلدية جنين، ولجنة مخـيم جنـين، ومحافظـة جنـين، ووزارة الحكـم المحلـي، ودائـرة شـؤون                    

واقترحت اللجنة العليا العادة اعمار مخيم جنين تفويض وزارة االشـغال العامـة واالسـكان               .الالجئين
هذا ووافقت الوزارة على اجراء دراسة جدية للحاالت العالقـة          .تعامل مع القضايا الست عشرة العالقة     بال

وعن االضرار الجزئيـة    .على ان يتم التشاور مع الممول مع التأكيد على مسؤولية االونروا في المخيم            
 حالة  34تم التعامل مع    تعهدت االونروا بمناقشتها بشكل ثنائي مع لجنة المخيم وقال ممثل االونروا انه             

هذا واكد الحضور على اهمية الخـروج بتوصـيات         .انسانية بناء على الميزانية المتوفرة لهذا الموضوع      
 بعين  2002للجهات الممولة باعطاء اولوية للحاالت االنسانية واخذ الحاالت المتضررة جزئيا في نيسان             

  .فرة عند االونروااالعتبار مع ارفاق الكشوف والتكاليف المتوقعة والمتو
   12/7/2005الحياة الجديدة 

  
  قاضي القضاة يناقض فتوى المفتي حول الفنون الشعبية ملف بلدية قلقيلية يتفاعل 

استنكر قاضي القضاة، الشيخ تيسير التميمي، وفي حديث خص به األيـام، قيـام               :كتب يوسف الشايب  
فتي القدس والديار الفلسطينية، وجهات أخرى،      المجلس البلدي لمدينة قلقيلية، والشيخ عكرمة صبري، م       

بوصف الفنون الشعبية الفلسطينية، بـ الرذيلة، عبر رفضهم لفعاليات مهرجان فلسطين الدولي، مؤكـداً              
أن ال تعارض بين هذه الفنون، التي هي من صلب عاداتنا وتقاليدنا، ورمز ألفراحنا وهويتنا الوطنيـة،                 

الفنون الـشعبية   : مت ملتزمة، وبعيدة عن مظاهر اإلثارة الجنسية، وقال       وبين الشريعة اإلسالمية، ما دا    
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وأكد التميمي أن اإلسالم لم يحـارب  .جزء من أصالتنا، ويجب عدم نعتها بنعوت كهذه، خاصة وما شابه          
الفنون، ومنها الغناء والموسيقى، ولعل المثل البارز على ذلك، عدم اعتراض الرسول صلى اهللا عليـه                

استقباله بالغناء وقرع الدفوف، من رجال ونساء المدينة المنورة، عندما هاجر إليها قادماً من              وسلم، على   
مكة، إضافة إلى جملة من األحاديث التي تتحدث عن أنه ال حكم شرعياً ضد الموسـيقى، ومـن بينهـا                  

ينية، من جهته أصر الشيخ عكرمة صبري، مفتي القدس والـديار الفلـسط           .أشهروا النكاح ولو بالدفوف   
على تأييده لموقف بلدية قلقيلية من المهرجان، ووصفه الفنون الشعبية بالرذيلة، وأن اإلسالم حرم هـذا                

وحـول تعـارض موقفـه      .النوع من الفنون، لما فيه من اختالط، والتقاء باأليدي بين الشبان والفتيـات            
س الوزراء، أحمـد قريـع      كموظف في السلطة الوطنية الفلسطينية، وموقف السلطة، الذي عبر عنه رئي          

مـا  .. ال عالقة لي بموقف الـسلطة       : برفض قرار البلدية، وتأكيده أهمية الفنون الشعبية، يقول صبري        
وحول تعـارض   .حدث أن مجلس بلدية قلقيلية طلب مني فتوى شرعية في موقفه، فأفتيت وفق الشريعة             

ورفض صبري أنه بهـذه     .وافعهال أدري ما د   .. هو حر   : موقفه وموقف الشيخ التميمي، أجاب صبري     
الفتوى، يحقق مآرب شخصية، ال تبتعد عن كونه من قلقيلية، وأن مصالح عدة قـد تربطـه بأعـضاء                   

وفي رد على   .أنا ال أحابي أحداً   .. هذا تفسير مجحف، وغير وارد على اإلطالق        : المجلس البلدي، وقال  
 إلى أنها تنطبق على جميع المهرجانات       سؤال حول أسباب عدم إطالقه هذه الفتوى الشرعية، التي أشار         

واالحتفاالت التي تشتمل على فرق مختلطة، وجمهور مختلط، وعلى جميع مناحي الحياة، قبل سـنوات،               
ورفض صبري توضيح ما قصده بأن هذا المهرجان والمهرجانـات المـشابهة   ..!لم يسألني أحد  : أجاب

 المهرجانـات يعملـون علـى توجيـه أنظـار         القائمون على هذه  : هي تعبير عن إفالس سياسي، وقال     
الفلسطينيين بعيداً عن قضيتهم، من خالل هذه الحفالت التي يحضرها اآلالف، ويرقـصون، ويلهـون،               

وهاجم صبري بشدة مركز الفن الشعبي، وجميع العاملين فـي          .متناسين قضيتهم، وجهادهم ضد االحتالل    
هناك علمانيون، وإعالميون، مواقفهم    : البلدية، وقال المهرجان، واإلعالميين الذين روجوا له، وهاجموا       

وفي رده على مقوالت إن موقفه ال يختلف كثيراً عن الثقافة الطالبانيـة،             .معروفة، وال أريد الخوض بها    
  .أنا لم أفرض رأيي على أحد، ثم إنني ال أمتلك سالحاً لفرضه على أحد: قال صبري

  12/7/2005األيام الفلسطينية 
  

   مواطنو منطقة السيفا يترقبون إزالة الحاجز العسكري:شمال غزة
ينتظر مواطنو السيفا شمال بيت الهيا تفكيك المستوطنات المحيطـة بمنـازلهم،            : غزة ــ خليل الشيخ   

ويتابع هـؤالء المواطنـون الترتيبـات     .وإزالة الحاجز العسكري المعيق لتنقلهم من وإلى منطقة سكناهم        
ن الخطوات األولية لتنفيذ خطة الفصل واالنسحاب، وإخالء المـستوطنات          اإلسرائيلية في المنطقة، ضم   

نـسمع  : وقال المواطن أبو العبد أحد السكان في منطقة السيفا        .المقامة منذ عشرات السنين فوق أراضيهم     
أصواتاً لشاحنات إسرائيلية تسير على الطريق االستيطانية ليال، يعتقد أنها تنقل أثاث منازل المستوطنين              

لكننا نشاهد أعداداً إضافية من المستوطنين في وضـح         : وأضاف. ن مستوطنتي إبلي سيناي ودوغيت    م
  . النهار، ال سيما في مستوطنة دوغيت، يرجح أنهم يحضرون إلى المستوطنة للتضامن مع ساكنيها

  12/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  ة في المجتمع الفلسطينيالدعوة إلى مكافحة الفقر والبطالة وترسيخ المساواة والعدال
حسن أبو لبده، وزير العمل والشؤون االجتماعية، التزام السلطة الوطنيـة           . أكد د : كتب سائد أبو فرحة   

بالعمل على الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وتكريس المساواة والعدالة في المجتمع، في إطار رؤيتها               
وكان أبـو   .قيقية، في ظل وجود االحتالل االسرائيلي     التنموية، بيد أنه أشار إلى صعوبة إحداث تنمية ح        

لبده، يتحدث خالل افتتاح الورشة الوطنية، التي نظمت في فندق بست إيسترن بـالبيرة، بمبـادرة مـن                  
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح، ومعهد دراسات المرأة التـابع لجامعـة              

إننـا،  : وقال.تحدة للسكان، لمناسبة يوم السكان العالمي، الذي صادف أمس        بيرزيت، وصندوق األمم الم   
ونحن نسعى بكل ما أوتينا من إمكانيات، لمكافحة الفقر والبطالة، وتحسين الوضـع المعيـشي للفئـات                 
المهمشة في مجتمعنا، نبذل جهودا حثيثة إلحداث اختراقات، وإنجازات على طريـق تحقيـق التنميـة                

 إدراكنا أن التنمية الحقيقية، ال تتأتى في ظل استمرار االحتالل وعـدم تمتـع الـشعب                 المستدامة، رغم 
  .الفلسطيني بالسيادة الكاملة على ترابه الوطني
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حنان عشراوي، أمين عام مفتاح، كافة الهيئات الحكومية واألهلية إلى تنسيق           . من جهتها، دعت النائب د    
المساواة في المجتمع، منوهة إلى أن الجهود المبذولة على هذا          جهودها وتكثيفها، من أجل إنجاز العدالة و      

وأشارت عشراوي، إلى أن    .الصعيد ال تعتبر كافية وحدها، ولذا تتطلب وجود قوانين وتشريعات مساندة          
هناك فجوة كبيرة بين الجنسين، تعكسها اإلحصائيات، وتشير في أحد جوانبها إلـى ارتفـاع معـدالت                 

 حالة وفاة بـين األمهـات،   80 - 70ي األراضي الفلسطينية، والتي تتراوح بين     الوفيات بين األمهات ف   
من النساء في سن الخامسة عشرة فما فوق، مـا          % 88وذكرت أن أكثر من     . ألف مولود حي   100لكل  

حافظ شقير، ممثل صندوق األمم المتحـدة للـسكان فـي           . وألقى د .زلن خارج سوق العمل الفلسطينية    
، كلمة أشار فيها إلى أن فعاليات يوم السكان العالمي، تأتي هذا العام تحـت شـعار        األراضي الفلسطينية 

قوة، باعتبار أن هذا الشعار يجسد أحد األهداف اإلنمائية لأللفية، والذي يصعب دونه تحقيق              = المساواة  
ـ                  د األهداف اإلنمائية السبعة األخرى، خاصة الهدف األول المتمثل في القضاء علـى الفقـر، علـى ح

وتطرق شقير إلى تزايد معدالت الفقر في األراضي الفلسطينية، بفعل الممارسـات االسـرائيلية،              .تأكيده
 مليون شخص   2ر2موضحا أن عدد الفقراء الذين يعيشون بأقل من دوالرين يوميا، وصل إلى أكثر من               
  .في الضفة والقطاع، في الوقت الذي تواصلت فيه معدالت النمو السكاني المتسارعة

  12/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  نقل االسير ايمن عمرو الى المستشفى في حالة خطيرة
 افادت محامية انصار السجين سناء الحرباوي ان ادارة سجن عـوفر            : اسامة العيسة  ،يت لحم ، ب رام اهللا 

 الى مستشفى تشعار تسيدك االسرائيلي، االسير ايمن عمرو من الخليل في حالـة              6/7/2005نقلت يوم   
صحية خطيرة للغاية دون ان تفصح ادارة السجن لممثل المعتقل او محاميته اي تفاصيل عـن وضـعه                  

وقال االسرى من سجن عوفر ان االسير عمرو لم يكن يعاني مـن اي امـراض او مـشاكل                    .الصحي
صحية، وانما فجأة ومن غير سابق انذار اغمي عليه بال حراك ما اضطر ادارة السجن لنقله للمستشفى                  

المحامية حرباوي تمكنت امس االول وبعد مماطلة شـديدة مـن ادارة الـسجن واطبـاء                 .شكل عاجل ب
المستشفى من السماح لها بزيارة االسير عمرو والنظر اليه للحظات، وقالت على اثر ذلـك ان وضـعه                 

الطبية في  الصحي خطير للغاية فهو في غرفة العناية المكثفة وال يظهر منه اال الوجه، ومليء بالبرابيج                
طالبت االطبـاء بمعرفـة وضـعه        و .االنف والشرايين والفم، اضافة لوجود اكثر من جهاز طبي حوله         

 .الصحي اال انهم رفضوا بشدة تزويدها بأي تفاصيل سوى انه يعاني من مشاكل في القلـب والـرئتين                 
جدته على  وتوجهت صباح امس في زيارة اخرى الى المستشفى لالطالع على وضع االسير عمرو، فو             

حاله في غرفة العناية المركزة، واخبرها االطباء ان وضعه خطير ودخل في غيبوبة نتيجة لمشاكل في                
  .القلب والرئتين، رافضين توضيح اسباب هذه المشاكل وكيف تعرض لها

   12/7/2005الحياة الجديدة 
  

  السجانون االسرائيليون يسلخون جلد أسير 
لمحامي رائد محاميد انه تم إحضار األسير لـوئي أشـقر لمقابلتـه،              ا قال :12/7/2005البيان     نشرت

محموالً من قبل أسيرين، نتيجة تعمد المحققين االسرائيليين شد الكرسي الذي كان مربوطا عليـه إلـى                 
وأشار محاميد الى انه تم إحضار      . الخلف، ما أدى الى خروج العصعص بين الظهر والمؤخرة من الجلد          

  .موالً من قبل أسيرين وأن وضعه الصحي صعب جداًأشقر لمقابلته مح
بأنه فـي يـوم     الذي قال   : األسير لؤي أشقر    به أفاد ما 12/7/2005المركز الفلسطيني لالعالم    واورد  

 أيام، ُأغِمـي عليـه عنـدما كـان          3اعتقاله تم أخذه إلى معتقل الجلمة حيث تعرض لتحقيٍق قاٍس لمدة            
وأضاف بأنّه تم تقييد يديه إلى الخلف وقدميه مربـوطتين فـي            .  الحلق المحقّقون يكزعون الكرسي إلى   

الكرسي ويتم إحناء الكرسي حتى يصبح الرأس مقابالً للسقف وهذه العملية كانت تتم بـشكٍل متواصـل                 
وبعد اإلغماء كان المحقّقون يجبرونه على الصحو ومن ثم يتم إجباره علـى الوقـوف               . خالل ثالثة أيام  

وأضاف أنّه تم كسر طاحونٍة في .  أصابع قدميه ويتم مسكه من شعره األمامي ويداه مكبلتين       على رؤوس 
  .فمه أثناء التحقيق
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  أسرى في عتصيون والمسكوبّية وعسقالن يكشفون عن أوجه السادّية الصهيونّية في تعذيبهم
 العويـوي، وكـريم     فاد محامو نادي األسير حسين الشيخ، ومأمون الحشيم، وفهمي        أ : خاص ،بيت لحم 

حمودة، أن عدداً من األسرى الذين التقوهم في سجون المسكوبية وعسقالن وعتـصيون اشـتكوا مـن                 
  :واألسرى هم.تعرضهم لالعتداءات والتعذيب الوحشي على يد الجنود والمحقّقين الصهاينة

ـ  .17/6/2005طالب مدرسة، اعتقل بتاريخ   : سنة سكان الجلزون  17ود  ثائر مسع   17روب  محمـود ح
: سكان الجلـزون    سنة 16عمارعليان. 18/6/2005طالب مدرسة، اعتُِقل بتاريخ     : سكان بيرزيت  سنة

طالب مدرسة، اعتُِقل   :  سنة سكان الجلزون   15أحمد صالح . 27/6/2005مدرسة، اعتُِقل بتاريخ    طالب  
 جمـيعهم   ويقبع   18/6/2005اعتُِقل بتاريخ   :  سنة سكان الخليل   20فادي عيايدة   . 26/6/2005بتاريخ  

 مدهاجـس ا أنّه تم ضربه أثناء االعتقال على كافـة أنحـاء            واأفادو في معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة    
 إن  واوقـال .  العينين بي إلى الخلف بقيوٍد بالستكية ومعصو     يدي اال ي مقيد مبأعقاب البنادق والهراوات وه   

 مهرولين م ويركضون نحوه، مسافة كبيرةمون عنه إذْ كان الجنود يبعد  ،مالجنود كانوا يتفنّنون في ضربه    
ـ          هم وخالل التحقيق تم شبح    ممهاجساويقفزون على     م ساعاٍت طويلة على الكرسي لمدة خمسة أيـاٍم وه

 الذهاب إلـى    ون وجبةً واحدة من الطعام في اليوم، وعندما يريد        ون يتناول وا القدمين واليدين وكان   يمقيد
  : اما الباقون. جندي إلى الحمامم ويرافقهون مقيدموه بعد عناٍء شديد واالحمام يذهب
 أنّه تعرض لتعذيٍب شـديٍد فـي مركـز          اضاف،  4/6/2005اعتُِقل بتاريخ   :  سنة الخليل  21فرج هديب 

تحقيق عسقالن من خالل عدم إعطائه العالج الالزم بعد انتشار مرٍض جلدي على كافة أنحـاء جـسده                  
 وبعـدها قـاموا     ،قاموا برشه بالغاز مما أدى إلى آالٍم وحروٍق شديدة        وبروز بثوٍر مؤلمة، وبدل عالجه      

  . وعندما حضر الطبيب بدأ هذا الطبيب بتوجيه الشتائم البذيئة لألسير،بشبحه وسكب الماء عليه
، يقبع في سجن عتصيون وهو أمـين        6/7/2005اعتُِقل بتاريخ   : سكان الخليل   سنة 43عزمي الشيوخي 

أفاد أنّه تم االعتداء عليه على يد الجنـود بالـضرب المبـرح بأعقـاب البنـادق                 . عام اللجان الشعبية  
والهراوات وبدا الضرب واضحاً على جسمه وخصوصاً في منطقة الرأس، وحاول الجنود تكسير يديه،              

  .ويعاني من آالٍم شديدة في اليد اليسرى ما بين الكوع والكتف بسبب الضرب
أفاد أنّه تعرض   .  ويقبع في سجن عتصيون    6/7/2005عتُِقل بتاريخ   ا:  سنة سكان يطا   45أحمد أبو علي  

 والضرب المبرح على ظهره مما أدى إلى آالٍم مزمنـة           ،على يد الجنود الصهاينة لكافة صنوف التعذيب      
  .في العمود الفقري ولم يقدم له العالج الالزم

أفاد أن  . ، يقبع في سجن المسكوبية    3/6/2005اعتُِقل بتاريخ   : سكان العيزرية ة   سن 38مكافح أبو رومي    
وضعه الصحي سيء للغاية حيث ال يقدم له العالج الذي كان يأخذه قبل اعتقاله مما يؤثّر فـي تـردي                    
                   وضعه الصحي خاصةً أنّه يعاني من ضغٍط في الدم وفي حالة عدم تناول الدواء في موعده يحتمـل أن

في القلب حيث من المفترض أن يتنـاول الـدواء بعـد            يصاب بجلطٍة مفاجئة وكذلك يعاني من مشاكل        
وأفاد أن طبيباً من الصليب األحمـر الـدولي زاره فـي             .الفطور وعند العشاء وهو ما ال يقدم له حالياً        

السجن وأجرى له الفحوصات وأوصى بضرورة متابعة عالجه في المستشفى بسبب حاجتـه إلجـراء               
     وناشد األسير المذكور الجهـات الحقوقيـة       . متوفّر في المسكوبية   غيرالفحوصاٍت مخبرية بشكٍل دوري

العمل على إخراجه من زنازين المسكوبية ونقله على األقّل إلى السجن ألنّه، حسب قوله، منذ اعتقاله لم                 
  .ير أشعة الشمس مما أدى إلى ظهور حساسيٍة وبقع حمراء على كافة أنحاء جسمه وال يقدم له العالج

  12/7/2005 لفلسطيني لإلعالم المركز ا
  

  الحكم بالسجن خمسة مؤبدات على اسير من مخيم بالطة
 حكمت محكمة سالم االحتاللية العسكرية امس على األسـير محمـود            :رومل شحرور السويطي  ،  نابلس

باسم أبو جنيد من مخيم بالطة بالسجن خمسة مؤبدات، حيث وجهت المحكمة لألسير أبو جنيد عدة تهـم       
. النتماء لكتائب شهداء األقصى، والمشاركة في التخطيط لعمليات عسكرية ضد أهداف إسـرائيلية            منها ا 

من الجدير ذكره أن األسير أبو جنيد يقبع اآلن في سجن جلبوع في ظروف قاسية، ومحروم من زيـارة               
  . والديه منذ أكثر من سنتين

   12/7/2005الحياة الجديدة 
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  ة يشرعون باإلضراب عن الطعام احتجاجاً على إهمال قضّيتهم حاملين للجوازات األردنّياسرى

سكان بيـت لحـم، لنـادي األسـير          أفاد األسير الفلسطيني عبد العزيز المعطي، من       : خاص ،بيت لحم 
   أسيراً فلسطينياً في سجن مجدو من حملة الجوازات األردنية شرعوا فـي إضـراٍب               18الفلسطيني أن 

 وذلك إلثارة االهتمام حول قضيتهم، حيث يقبع جـزء          10/7/2005تاريخ  مفتوح عن الطعام ابتداء من      
األسـرى   .كبير منهم بالسجن دون محكمة والبعض أنهى المحكمة وهم مهددون باإلبعـاد إلـى األردن              

المذكورون من سكان الضفة الغربية وتعيش عائالتهم في الضفة، ومعظمهم كان قد قدم طلبـات جمـع                 
سياسة ترحيلهم إلى األردن مطالبين القيادة الفلسطينية ولجنة المفاوضـات طـرح            الشمل وهم يرفضون    

ويـذكر أن عـدد      .قضيتهم بشكٍل أساسي وحسم مصيرهم المعلّق تحت رحمة اإلجراءات الـصهيونية          
 أسيراً موزعون على أكثـر      47األسرى من حملة الجوازات األردنية المهددين باإلبعاد إلى األردن يبلغ           

جٍن، وسبق لسلطات االحتالل أن أبعدت العشرات من األسرى إلى األردن بحجة أنّهم مقيمون غير               من س 
  .شرعيين

  12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  اسرى النقب اعلنوا اضرابهم عن حضور المحاكم لمدة يومين
ب الصحراوي لم يحـضروا      اسيراً ادارياً من معتقل النق     20افاد محامي نادي االسير محمد مصابحة ان        

 اسير اعلنوا االضراب عن حضور 1000جلسات المحكمة وذلك ألن االسرى االداريين في سجن النقب          
 احتجاجاً على عدم قيام المحكمـة العـسكرية فـي النقـب             11/7/2005المحاكم لمدة يومين ابتداء من      

ديدة وابالغهم بذلك في نفس يـوم       بتزويدهم بقرارات حكمهم وعدم ابالغ االسرى باالوامر االدارية الج        
انتهاء احكامهم، في الوقت الذي يلزم فيه القانون القاضي العسكري اصدار تلك االوامر قبل عـدة ايـام                  

  .على االقل من تاريخ انتهاء الحكم االداري
   12/7/2005الحياة الجديدة 

  
 األسرى المصريون يعانون في السجون اإلسرائيلية

ير الفلسطيني امس، أن عدداً من األسرى المصريين في سجن بئر السبع، يشتكون             أعلن نادي األس  : لندن
وقال النادي فـي    . من ظروف اعتقالهم غير اإلنسانية وحرمانهم من زيارات ذويهم منذ تاريخ اعتقالهم           

بيان أصدره إن محاميه، التقى في السجن بعدد من هؤالء األسرى، وأبلغوه عن معاناتهم، مؤكدين أنهـم         
وأضافوا أن ذويهـم تقـدموا عـدة    . تمدون في ذلك على المساعدات المقدمة من األسرى الفلسطينيين       يع

مرات للسفارة اإلسرائيلية في مصر بطلب زيارة وأن طلباتهم قوبلت بالرفض، فضالً عن حرمانهم من               
   .الحديث مع عائالتهم عبر الهاتف

  12/7/2005شرق األوسط ال
  

  اع األسرى القاسّية في سجن شطّةنادي األسير يطّلع على أوض
شطة الذين اشتكوا من المماطلة في تحويل        تمكّن المحامي محاميد من زيارة عدٍد من األسرى في سجن         

واشـتكى األسـرى أيـضاً مـن     . الحاالت المرضية إلى المستشفيات ومن عدم تقديم العالج الالزم لهم         
 السجن وخصوصاً سياسة التفتيش العـاري وتقلـيص         المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من ِقبل إدارة       

وقد تمكّن المحـامي    . الزيارة من ساعة إلى نصف ساعة وتفتيش الغرف والحاجيات الخاصة باألسرى          
سكان طولكرم، يعاني من إصـابة فـي الكتـف          : األسير مهدي قاسم محمد    :من زيارة كل من األسرى    

. وى بعض المسكنات ويعاني من آالٍم شديدة في الكتف        األيمن نتيجة رصاصة، لم يتم تقديم العالج له س        
 شهور ولم يقـدم لـه       7 شهور ويعاني من الزائدة منذ       4كما يعاني من وجود ظفٍر في عينه اليمنى منذ          

األسير سامي  . سكان جنين : األسير محمد عثمان سعود الغول    . العالج الالزم ولم يحصل على أية أدوية      
اد أن إدارة السجن قامت بمصادرة جهاز التلفاز واألدوات الكهربائيـة فـي             سكان طولكرم، أف  : الكيالني

، وأن األسرى يتلقّون معاملة سيئة من ِقبل اإلدارة التي تحاول إبطال اإلنجـازات التـي حقّقهـا                  7قسم  
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: األسـير محمـد الـصباغ      .األسرى مثل إدخال المالبس والصور وتقليل مدة الزيارة إلى نصف ساعة          
  .ين، ممنوع من زيارة األهل منذ فترة طويلةسكان جن

  12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  نادي األسير يطّلع على أوضاع األسرى القاسّية في سجن جلبوع 
أفاد محامي نادي األسير الفلسطيني رائد محاميد الذي زار عدداً من األسـرى فـي                : خاص –بيت لحم   

جن يعانون من أوضاع صحية صـعبة، كمـا أن العديـد مـنهم              سجن جلبوع، أن األسرى في هذا الس      
ممنوعون من زيارة ذويهم منذ فترة طويلة، وهناك مماطلة في تقديم العالج وتحويـل المرضـى إلـى                  

أما بالنسبة للطعام فهو غير كاٍف وتتعمد إدارة السجن عدم إدخـال األغـراض لهـم إال                 . المستشفيات
رى إلى أن التفتيش العاري ما زال مستمراً في السجن وخـصوصاً عنـد            وأشار األس  .بكميات قليلة جداً  

: األسير كنعان مصطفى سـتات    : هم وقد تمكّن المحامي من زيارة األسرى     . نقلهم إلى المحاكم العسكرية   
أفـاد  .  يوماً في سجن الجلمـة     44سكان سلفيت وموجود في سجن جلبوع منذ أسبوعين، وامضى مدة           

تحقيق معه في سجن الجلمة كان المحقّقون يضربونه على الرأس والكتف، ويقومون            األسير أنّه وأثناء ال   
سـكان  : األسير سمير عـودة    و .بشبحه على الكرسي، اليدان إلى الوراء والقدمان مربوطتين بالكرسي        

قلقيلية، يعاني من مشاكل في األسنان وبحاجة لتركيب جسر أسنان ويعاني أيضاً من صعوبٍة في المشي                
وحسب شهادة المحامي محاميد فقد تم إحضار األسير لمقابلته محموالً من ِقبل أسـيرين وأن               . مهعلى قد 

وتم نقل األسير بعد خمسة أيام مـن        . عالمات التورم في اليدين ما زالت ظاهرة جلياً على يدي األسير          
الزم له حيث يعاني من آالٍم      التحقيق إلى مستشفى رمبم الصهيوني لتلقّي العالج، ولم يتم تقديم العالج ال           

األسـير ناصـر     .في العصص والرجل اليسرى وبحاجٍة ماسة إلى العالج ووضعه الصحي صعب جداً           
. ، يعاني من مشاكل فـي قرنتـي عينيـه         18/8/2003سكان طولكرم، معتقل منذ تاريخ      : نعيم األسود 

 سكان رام اهللا، أفـاد بأنّـه        :سكان نابلس، األسير عبد الرحمن صالح     : األسير سامح أحمد عودة قرعان    
  .ممنوع من زيارة ذويه منذ ثالثة أشهر بحجة الرفض األمني

  12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  يمكن اطالق النار على المستوطنين كمالذ أخير : وثيقة عسكرية
 مـع اعمـال     ذكرت هآرتس، اليوم الثالثاء، ان وثيقة اعدها طاقم عسكري لتحديد أساليب تعامل الجيش            
ـ            السماح لقوات   العنف والشغب المتوقع قيام المستوطنين وانصارهم بها أثناء تنفيذ االنفصال، اوصت ب

االمن االسرائيلية باطالق النار على المستوطنين اليهود اذا كانت حياة الجنود أو رجال الـشرطة فـي                 
على معارضي االخالء كمالذ أخير     ونقلت الصحيفة عن الوثيقة ان القوات يمكنها ان تطلق النار            .خطر

ولن يتم تسليح الجنود ورجال الشرطة المشاركين بشكل مباشر فـي            .حين تفشل كل المحاوالت االخرى    
عملية االخالء ولكنه تم اعداد قوات مساندة الحتواء اي اعمال عنف يتوقع قيام المستوطنين وانصارهم               

وقال الجيش انه يتحقق من      .في منتصف اغسطس اب   بها خالل اخالء المستوطنات الذي يتوقع ان يبدأ         
وتنص الوثيقة التي اطلقت عليها هآرتس قواعد السلوك لقوات االمن التي تنفذ عمليات االخالء               .التقرير

على انه ينبغي على الجنود الذين يعرض محتجون حياتهم للخطر خالل االنـسحاب ان يـردوا بـنفس                  
وتضيف ان ضابط الشرطة ال يطلق النار علـى          .تهديدا مماثال االسلوب الذي يواجه به ضباط الشرطة       

المجرم اال حين ال يكون هناك بديل اخر وفي حالة فشل كل المحاوالت االخرى وحين يستحيل ان يدافع                  
لكن الوثيقة تمنع الجنود من اقتحام المنازل التي يحتمـل ان يحتمـي بهـا                .عن نفسه بأي أسلوب اخر    
  !التصرف بحذر من خالل التحلي بضبط النفس والمسؤوليةمستوطنون مسلحون وانما 

  12/7/2005 48عرب 
  

  اسرائيل تضاعف من جهودها لتوسيع التطبيع مع الدول العربية واالسالمية 
ضاعفت وزارة الخارجية االسرائيلية من الجهود التي تبذلها لتطبيع العالقات مع المزيـد مـن الـدول                 

ويأمل المسؤولون في   . قيق ذلك، خطة االنفصال المرتقبة عن قطاع غزة       العربية واالسالمية، مستغلة لتح   
الخارجية االسرائيلية باتساع االنفتاح العربي واالسالمي ازاء اسرائيل بعد االنسحاب من قطـاع غـزة               

. وشمال الضفة الغربية وان تبدي هذه الدول استعدادا اكبر لرفع مستوى العالقات بينها وبين اسـرائيل               
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رتس ان من بين الدول التي تستهدفها الحملة االسرائيلية القامة عالقات دبلوماسية معهـا، دول      وقالت هآ 
وتسعى الخارجية االسرائيلية الى افتتاح ممثلية دبلوماسية لها فـي   .الخليج العربي واندونيسيا والباكستان 

ستان، خاصة في اروقة االمم     االمارات العربية المتحدة، فيما تجري اتصاالت دبلوماسية بينها وبين الباك         
  .  اما االتصال مع اندونيسيا فيتم عبر السفارة االسرائيلية في سنغافورة. المتحدة

  12/7/2005 48عرب 
  

  احتجاز ضابط إسرائيلي لرفضه المشاركة في خطة فك االرتباط  
ـ         21حكم على ضابط صف في الجيش اإلسرائيلي باالحتجاز          ض  يوما في معتقل عـسكري بعـدما رف

االنضمام إلى وحدة تشارك في إخالء المستعمرات خالل عملية فك االرتباط من قطاع غـزة والـضفة                 
وذكرت يديعوت أحرونوت أن ضابط الصف قال إنه لن يتمكن مـن المـشاركة فـي عمليـة                   .الغربية

االنسحاب ألسباب صحية حيث تبين من الفحص الطبي الذي أجري له داخل السجن أنه كـان يعـاني                  
  .عل من متاعب بدنيةبالف

 12/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  حكومة شارون المصغرة تناقش، خطة القامة معبر بين اسرائيل ومصر وقطاع غزة  
 األمني، المصغر، لمناقشة مسألة المعابر      -يعقد شارون، اليوم الثالثاء، اجتماعا للطاقم الوزاري السياسي       

 المصرية، والمعبر الذي سيربط بين قطـاع غـزة          -لفلسطينية الفلسطينية، وا  -على الحدود االسرائيلية  
وقالت هآرتس ان الطاقم الوزاري سيتداول في اقامة معبر حدودي جديد بين اسـرائيل              . والضفة الغربية 

وتريد اسرائيل لهذا   . ومصر وقطاع غزة، عند المثلث الحدودي بالقرب من القرية التعاونية كيرم شالوم           
ر رفح كي تواصل اسرائيل السيطرة على طريق العبور بين قطاع غزة وسـيناء،              المعبر أن يستبدل معب   

وحسب ما قالته الصحيفة، سيشكل اقامة المعبر الجديد الخطوة          .وعلى دخول البضائع والدائرة الجمركية    
 الذي يقوم عليه المعبر الحالي    ) فيالدلفي(األولى نحو تنفيذ االنسحاب االسرائيلي من محور صالح الدين          

وسيعرض بيرس، والوزير رامون، اقتراحاً بديالً ينص على مواصلة انتقال المدنيين بين قطـاع              . رفح
ويهدف هذا االقتراح الى . غزة وسيناء عبر المعبر الحالي في رفح، ونقل معبر البضائع فقط الى نيتسانة            

واعتبـر   .لفلـسطينية مواصلة احتفاظ اسرائيل بالسيطرة على الغالف الجمركي المشترك لها وللسلطة ا          
بيرس في محادثات اجراها مع مسؤولين أجانب، امس، ان نقل المعبر الى منطقة كيرم شـالوم يـشكل                  

اما رامون فقال ان    . خطوة احادية الجانب، ويصعب التصديق بأن المصريين والفلسطينيين سيقبلون بها         
 محور صالح الدين، ما إذا كان       مصر والفلسطينيين سيقررون في اللحظة التي ستخرج فيها إسرائيل من         
  . سيتواصل استخدام معبر رفح أو ال، ولذلك يفضل اقامة معبر نيتسانة

  12/7/2005 48عرب 
  

  اسرائيل لن تسلم شمال الضفة للفلسطينيين
ت هآرتس ان الطاقم الوزاري سيناقش في جلسته اليوم، مكانة المنطقة التي سيتم االنسحاب منها فـي                 قال

وحسب الصحيفة سيقترح شارون عدم تغيير التعريف القانوني الحالي للمنطقـة،           . غربيةشمال الضفة ال  
هذا يعني  . بموجب اتفاقيات اوسلو، الذي يعتبرها من المناطق سي الخاضعة للسيطرة االسرائيلية الكاملة           

 .الغربيـة ان اسرائيل لن تسلم الفلسطينيين المنطقة التي سيتم اخالء المستوطنين منها في شمال الضفة               
وسيعلن الطاقم بأن الخط الفاصل بـين اسـرائيل         . كما سيناقش الطاقم الوزاري مسألة حدود قطاع غزة       

ويستهدف هـذا االعـالن تأكيـد الـرفض         . وقطاع غزة هو الخط الذي تم تحديده في اتفاقيات اوسلو         
 خطـوط الهدنـة     االسرائيلي لما نشر في وقت سابق حول مطالبة الفلسطينيين بمد الخط الحدودي على            

وسيناقش الوزراء، ايضا، مسألة االعالن عن الغاء       . ، وهو ما نفته السلطة الفلسطينية عملياً      1949للعام  
  .الحكم العسكري في قطاع غزة بعد االنفصال

  12/7/2005 48عرب 
  

  التماس لمنع الحكومة من تسليم محور صالح الدين لمصر بدون موافقة الكنيست 
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يميني المتطرف اوري اريئيل، صباح اليوم، التماساً الى المحكمة العليا االسرائيلية           قدم عضو الكنيست ال   
 المصري، المتعلق بنشر قوات حرس الحدود       -يطالب فيه الحكومة االسرائيلية بطرح االتفاق االسرائيلي      

ويدعي اريئيـل ان نـشر       .، على جدول أعمال الكنيست    )فيالدلفي(المصرية على محور صالح الدين      
 جنديا من حرس الحدود المصري على محور صالح الدين يشكل تغييرا التفاق السالم االسرائيلي               750

ويأتي تقديم االلتماس في أعقاب القرار الذي اتخذه المستشار القـضائي للحكومـة، مـزوز،               . المصري
ة شـينوي   من جهتها اعلنت كتل   . والذي يرى ان االتفاق الجديد ال يحتم الحصول على مصادقة الكنيست          

دعمها لطرح االتفاق امام الكنيست، بادعاء ان كل اتفاق سياسي او اي تغيير في اتفـاق كهـذا يتحـتم                    
  .اال ان الكتلة قررت دعم االتفاق من منطلق دعمها لالنفصال. مصادقة الكنيست عليه

  12/7/2005 48عرب 
  

  الكنيست يصادق بالقراءة األولى على إقتراح قانون اإلصالح الضريبي 
صادق الكنيست اإلثنين، في القراءة األولى على إقتراح القانون لتنفيذ ما يسمى اإلصالح الضريبي الذي               

 صوتاً وامتناع عضو كنيـست واحـد عـن          25 صوتاً ومعارضة    61بادر إليه نتنياهو، وذلك بأغلبية      
كات مـن   وقد إشتمل إقتراح القانون على التخفيض بشكل تدريجي في نسبة ضـريبة الـشر              .التصويت

، وتخفيض ضريبة الدخل من     %16إلى  % 17، وتخفيض ضريبة القيمة اإلضافية من       %25إلى  % 34
وكانت  .، وفي المقابل زيادة الضرائب على أرباح التداول في البورصة         %44إلى  % 49أعلى نسبة لها    

ن يتغيب  كتلة العمل قد قررت ظهر اليوم أن يصوت أعضاؤها في الكنيست ضد إقتراح القانون، في حي               
وزراء العمل عن التصويت، إال أنه في التصويت الفعلي صوت مع إقتراح القانون أربعة وزراء العمل؛                

وفي حين طالب رئيس كتلة الليكـود،        .شمعون بيرس ويتسحاك هرتسوغ وماتان فلنائي وحاييم رامون       
هم بأنـه ال يمكـن      ساعار، بإقالة وزراء العمل الذين تغيبوا عن التصويت، علل بيرس ورامون مـوقف            

المخاطرة بفك اإلرتباط والتصويت ضد إقتراح القانون وضد الحكومة، خاصة وأن سقوط اإلقتراح يعني              
وأشارت المصادر اإلسرائيلية إلى أن وزير المالية السابق، شوحاط، كان علـى             .نزع الثقة من الحكومة   

لضريبة على أرباح البورصة لـن      رأس أعضاء العمل في الكنيست المعارضين، بذريعة أن رفع نسبة ا          
يغطي التقليصات الضريبية األخرى، وبحسب أقواله فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص الموارد الماليـة إلـى                

   .خزينة الدولة
  11/7/2005 48عرب 

  
  اليمين المتطرف اجتاز الحد الفاصل بين االحتجاج واالرهاب : بينس

لجهات االستيطانية واليمينية المعارضة لخطة االنفـصال       بينس، ان ا  باز  قال وزير الداخلية االسرائيلي،     
تجاوزت، الحد الفاصل بين االحتجاج المشروع واالرهاب، مشيرا بذلك الى قيام هذه الجهـات بـزرع                
عبوة وهمية في محطة الباصات المركزية في القدس الغربية، ما ادى الى دب حالة مـن الـذعر فـي                    

وقال ان من يسهل عليه الضغط على زناد         .لشرطة عن أطوارها  اوساط الجمهور االسرائيلي، واخرج ا    
ودعا بينس قوات االمـن     . العبوات الوهمية ال يؤتمن عدم انتقاله في يوم ما الى العبوات الناسفة القاتلة            

  .الى وضع مسألة القبض على زارعي هذه العبوة وكل من قدم لهم العون، في مقدمة اولوياتها
  12/7/2005 48عرب 

  
 !  مرات في اليوم من اجل السالم3اسرائيل تصلي : زموفا

 موفاز وللمرة االولي بحديث الي قناة ىادل:  ا ف ب،القدس المحتلة 12/7/2005القدس العربي نشرت 
وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس انه  .الجزيرة، بحسب ما افادت متحدثة باسم الوزارة أمس االثنين

قابلة التي اجراها الصحافي وليد العمري باللغة العبرية والتي دامت نصف االحد تم بث مقتطفات من الم
واضافت ان هذه المقابلة سمحت لموفاز بان يشرح  .وسيتم بثها كاملة مبدئيا االسبوع المقبل. ساعة

للعالم العربي االسباب االمنية التي حملت اسرائيل علي اتخاذ قرار االنسحاب من قطاع غزة باالضافة 
وقالت المتحدثة ان موفاز دعا الي النهوض  .لصعوبات التي تواجهها في تطبيق هذا المشروعالي ا

وقال  .باالقتصاد الفلسطيني الذي سيكون من شأنه مساعدة السلطة الفلسطينية والحد من دعم االرهاب
ن ايضا ان اسرائيل تصلي ثالث مرات في اليوم من اجل السالم النها تعتبر ان التعايش افضل م
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وتطرق الوزير الي مواضيع مختلفة، ال سيما مسألة الممرات اآلمنة بين الضفة الغربية وقطاع  .الحرب
وقالت المتحدثة ان موفاز  .غزة وكذلك ضرورة تحديث محطات المنافذ البرية الحدودية في قطاع غزة

وذكرت المتحدثة ايضا  .شخصية سياسية تثير اهتمام العالم العربي وهذه المقابلة تلبي هذا الفضول ايضا
  .ان موفاز امتدح رغبة عباس في السالم، معبرا في الوقت نفسه عن اسفه الستمرار االرهاب

ـ مـا    : كامل ابراهيم  ،القدس المحتلة  نقالً عن مراسلها في     12/7/2005الرأي االردنية   وأضافت    هقال
 غزة وتخطيط المطار الجوي، مضيفا      انه تم االتفاق مع الفلسطينيين على اقامة ميناء بحري في         بموفاز،  

وجاءت تصريحات موفاز هذه فـي اول        .ان المحادثات بين الجانبين حول االنفصال تجري بشكل جيد        
ودعا موفاز الفلسطينيين والعالم    .  لقاء صحفي يمنحه لشبكة الجزيرة القطرية، والذي تم بثه مساء امس          

، لفلسطينية واقتصادها ولوقف ما يسميه دعم االرهاب      العربي الى استغالل شباك الفرص لتدعيم السلطة ا       
وسـئل  . وقال إن المعبر الحدودي في رفح سينقل الى المثلث الحدودي بين اسرائيل ومصر وقطاع غزة  

سيحدد مستقبلها في االتفاق النهـائي، لكـن        : موفاز عن مستقبل المستوطنات في الضفة الغربية، وقال       
كون في الجانب االسرائيلي، الكتل وغور االردن مهمـان ألن اسـرائيل            جزءا من الكتل االستيطانية سي    

دولة صغيرة وتحتاج الى حدود يمكن الدفاع عنها والى عمق استراتيجي، لكي نستطيع أن نوجد هنا بعد                 
  .خمسين سنة ايضا

  
  توقعات اسرائيلية بانتهاء االزمة مع البنتاغون حول صفقات اسلحة مع الصين 

ذكرت مصادر إعالمية صهيونية    :  خاص ،القدس المحتلة  12/7/2005 لسطيني لإلعالم    المركز الف  نشر
أن موفاز أوفد االثنين اللواء االحتياط في جيش االحتالل بولينغر إلى واشنطن، إلجراء الجولة األخيـرة              

ثـر صـفقة   من المداوالت المتعلقة باألزمة األمنية التي نشأت بين الكيان الصهيوني والواليات المتحدة إ 
وأضافت المصادر أن بولينغر سيسعى في زيارته لواشنطن إلى استكمال           . الصينية -األسلحة الصهيونية 

التفاهمات بين الجانبين بهذا الشأن، تمهيدا لوصول موفاز إلى واشنطن يوم االثنين المقبل لتوقيع اتفاقيـة       
ة وتقنيات عسكرية متقدمة للواليات     تتعهد بموجبها تل أبيب بالكشف عن الصفقات التي تتضمن بيع أسلح          

وذكرت  .المتحدة، ال سيما مع الجهات التي تعتبرها الواليات المتحدة تشكل خطراً عليها أو على حليفاتها              
مصادر صهيونية أن موفاز سيوقع على هذه المعاهدة مع نظيره األمريكي لطي ملف النزاع القائم بـين                 

  .يةواشنطن وتل أبيب بشأن المبيعات العسكر
ان حيث توقعت    مصادر امنية اسرائيلية     هتوقعتما   :11/7/2005 48عرب   في موقع    بالل ظاهر وكتب  

يتوصل طاقما مفاوضات امريكي واسرائيلي الى صياغة اتفاق تسوية خالل االسبوع الجـاري النهـاء               
وقالـت   .لصينيةاالزمة في العالقات بين وزارتي الدفاع لدى الجانبين حول صفقة االسلحة االسرائيلية ا            

معاريف االثنين انه سيتم ارساء االتفاق من خالل مذكرة تفاهم تدعمها رسالة يوجههـا شـارون الـى                  
وتقضي حيثيات مشروع القانون المقترح ان تكون هناك رقابة مـن           . الوزراء ذوي العالقة في اسرائيل    

ويفترض تقديم مشروع القـانون      .جانب الحكومة االسرائيلية على تصدير العتاد والتكنولوجيا العسكرية       
 القادم وان يتم انهاء     2006مارس من العام    /الى رئيس الوزراء االسرائيلي حتى موعد اقصاه شهر اذار        

وبحسب معـاريف فـان اسـرائيل       . سن القانون في غضون سنة من اليوم وذلك بموجب طلب امريكي          
 العسكري من ايـدي وزارة الـدفاع        رفضت مطلبا امريكيا باخراج المراقبة على التصدير التكنولوجي       

كـذلك   .وايداعه بايدي جسم غير حكومي واضافت الصحيفة ان االمريكيين تنازلوا عن هـذا المطلـب              
رفضت اسرائيل مطلبا امريكيا اخر باعفاء مسؤولين لهم عالقة بابرام صفقات اسلحة مع الـصين مـن                 

ه هي االصعب بسبب المقاطعـة التـي        لكن معاريف اشارت الى ان قضية انهاء يارون لمهام        . مهامهم
  . فرضها البنتاغون عليه

  
  !الكيان الصهيونّي يستغّل عمليات الرّد الفلسطينية للتحريض عليها دولياً

يركّز اإلعالم العبري خالل األيام القليلة الماضية، وبغير ما جرت عليه العادة، علـى وقـوع                 :وكاالت
اينة أو إلحاق أضرار في ممتلكات المستوطنين الصهاينة        إصابات في صفوف الجنود والمستوطنين الصه     

إن كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة جراء عمليات الرد التـي تقـوم بهـا فـصائل المقاومـة                      
وامتداداً لهـذا التركيـز      . آالف خرق  8الفلسطينية على الخروقات الصهيونية للتهدئة، والتي تجاوزت        

ل بحملٍة دولية الستغالل هذه العمليات، والتي تنفّذ في الوقت التي تعلـن             اإلعالمي، شرعت دولة االحتال   
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فصائل المقاومة الفلسطينية التزامها بالتهدئة وحقها في الرد على الخروقات الصهيونية، للتحريض عليها             
ي الجانب  دولياً، والتمهيد لعدوان عسكري جديد ضد الفلسطينيين قد ينفّذ قبل تنفيذ خطة االنسحاب األحاد             

وفي هذا السياق عقّب شالوم على هجوٍم نفّذه مقاومون فلسطينيون صـباح الخمـيس،               .عن الفلسطينيين 
يعتبر هجوماً روتينياً ينفّذ بشكٍل يومي ضد مواقع الجيش الصهيوني على محور صالح الدين، لتحريض               

إن الهجوم الـذي    : ويقول شالوم  .دول االتحاد األوربي على الضغط لتفكيك فصائل المقاومة الفلسطينية        
صباح اليوم يعد دليالً آخر على ضرورة اتخـاذ موقـٍف أكثـر            ) صالح الدين (وقع في محور فيالدلفي     

ودعا، خالل استقباله سـوالنا، األسـرة الدوليـة          .صرامةً من جانب إسرائيل إزاء التنظيمات اإلرهابية      
السلطة الفلسطينية لحثّها على تفكيك مـا أسـماه         وخاصة االتحاد األوروبي إلى ممارسة الضغوط على        

  .البنى التحتية لإلرهاب
  12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ماليين دوالر لمن يدلي بمعلومات عن جنود إسرائيليين مفقودين بلبنان10

فرضت محكمة العدل العليـا االسـرائيلية علـى وزارة    : تل أبيب 12/7/2005شرق األوسط النشرت  
 3 ماليين دوالر أميركي لمن يدلي بمعلومات تفيد بـالعثور علـى             10لدفاع ان تعلن عن جائزة بقيمة       ا

وكان الجنود الثالثة قد خاضوا معركة مع قوات مـن          . 1982جنود يعتبرون مفقودين في لبنان منذ عام        
الى االنسحاب في   واضطرت قوات االحتالل    . المقاومة الفلسطينية عندما اجتاحت اسرائيل لبنان واحتلته      

وحاولت اسرائيل معرفة شيء عن مصيرهم من        .تلك المعركة فتركت وراءها الجنود الثالثة المذكورين      
  .منظمة التحرير الفلسطينية، لكنها لم تصل الى حقائق ثابتة

 عائالت الجنود يهودا كاتس وزئيف فالدمان وزكاريا باومل،         أن 11/7/2005 48عرب  وأضاف موقع   
ندي غاي حيفر قد ادعوا انتهاج التمييز بحقهم، ألن جمعية ولد للحرية التـي تتـابع اختفـاء                  وعائلة الج 

وقالـت  . الطيار رون أراد، تحصل، خالفا لهم، على دعم مالي من الحكومة تستخدمه للبحث عـن اراد            
فرحياة كاتس، شقيقة الجندي يهودا كاتس انها طلبت من المتحدث العسكري الحصول علـى تـصريح                

وأضافت ان العائلـة ستواصـل      .  يثبت فيه قرار تخصيص الجائزة، ألنها ال تثق بالجهاز األمني          خطي
االجراءات القضائية ضد الجهاز االمني االسرائيلي اذا لم تتسلم تصريحا خطيا بشأن الجائزة، خالل عدة               

موافقتها   المحكمة ولما لم تتلق الرد واصلت االستئناف لى المحكمة، فرضخت الدولة اليوم وابلغت           . أيام
على تخصيص الجائزة، لكنها طلبت امهالها ستة شهور لالستعداد واخراج القرار الى حيز التنفيـذ، اال                
ان القاضي ريفلين قال ان هذه الفترة تساوي دهرا بالنسبة للملتمسين، وطلـب مـن الدولـة االسـراع                   

  .بتخصيص الجائزة
  

  مئة ألف نسمة أربع عشرة مدينة في إسرائيل عدد سكانها فوق
من مواطني إسرائيل يعيشون في % 85دلت معطيات دائرة االحصاء المركزية االسرائيلية على أن 

يعيشون في % 15يعيشون في مدن ومناطق القدس وتل ابيب وحيفا، بينما % 30المدن، حوالي
ري القدس وتقول دائرة اإلحصاء المركزية، إن عدد سكان شط .مجتمعات قروية على مختلف أنواعها

 الف فلسطيني، تليها مدينة تل ابيب 200 ألف نسمة في نهاية العام الماضي، من بينهم حوالي 700بلغ 
 185 الفا، وبئر السبع 197 الفا، واشدود 217 الفا، وريشون لتسيون 268 الف نسمة، ثم حيفا 371

 130 الفا، وبات يام 142براك  الفا، وبني 166 الفا، وحولون 170 الفا، ونتانيا 176الفا، وبيتح تكفا 
 . الف102 آالف، ورحوبوت 105) عسقالن( الفا واشكلون 127الفا،  ورمات غان 

ويستدل من معطيات الدائرة في تقريرها السنوي عن التوزيعة السكانية حول المدن، أن منطقة حيفا 
في % 1ئة في المدينة الى تشهد تراجعا سكانيا للعام الثاني على التوالي بنسبة تتراوح بين نصف بالم

المدن المتالصقة بها، ففي حين تراجع عدد سكان حيفا بنسبة نصف بالمئة، وباألساس من جمهور 
، وتراجع عدد %1الشباب، فقد تراجع عدد السكان في مدن كريات آتا وكريات بيالك وكريات يام بنسبة 

ن حيفا الى منطقة المركز، وباألساس وتتجه الهجرة م .السكان في كريات موتسكين بنسبة نصف بالمئة
إلى تل أبيب وضواحيها، ولكن هذا التراجع السكاني ليس فقط في منطقة حيفا الشمالية، بل أيضا في 

أما مدن الشمال التي سجلت ازديادا في عدد السكان مثل صفد  .غالبية المدن اليهودية في منطقة الجليل
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، وهي أقل بقليل من نسبة %2الى % 1،5انت تتراوح من وكرميئيل ونهريا فإن الزيادة السكانية ك
ويتبين من  .، واحيانا أكثر%3الى % 2،5التكاثر بين العرب في نفس المنطقة التي تراوحت ما بين 

 الفا، واريئيل 28التقرير أيضا أن اكبر ثالث مستوطنات في الضفة الغربية هي معاليه ادوميم أكثر من 
 .أقل من سبعة آالف مستوطن كريات اربع الف مستوطن، و16أكثر من 

 ألفا 38 - ألفا ورهط40 - ألف نسمة وأم الفحم64 -وفي إسرائيل عشر مدن عربية، هي الناصرة
 24 - ألفا وسخنين25 - ألفا، وطمرة30 - جت- ألفا وباقة الغربية32 - ألفا والطيبة32 -وشفاعمرو

 .ألفا 20 - ألفا والطيرة24 - عسفيا-ألفا ودالية الكرمل
  14/7/2005المشهد االسرائيلي 

  
  2006إسرائيل ستضم أكبر جالية يهودية في العالم عام 

افاد تقرير رسمي نشر امس، ان اسرائيل ستضم اعتبارا من          : 12/7/2005الرأي العام الكويتية    نشرت  
يهودية وهي هيئة   ويقول التقرير الذي اعدته الوكالة ال      .السنة المقبلة اكبر تجمع سكاني يهودي في العالم       

 مليون  5،28 مليون يهودي في العالم، منهم       13شبه حكومية مكلفة الهجرة الى اسرائيل، ان هناك حاليا          
ويشير التقرير الى ان الواليات المتحـدة واسـرائيل          . مليون في اسرائيل   5،25في الواليات المتحدة و   

 سنة، ستضم اسرائيل العـام المقبـل        2000 في المئة من يهود العالم وانه للمرة االولى منذ           80تضمان  
  .اكبر تجمع لليهود في العالم

 ان فرنسا تضم ثالث      من  التقرير هفاضما أ  :ب.ف. أ ،القدس المحتلة  12/7/2005الرأي االردنية    نقلتو
مـن  % 40 سنة، لن تضم اسـرائيل اال        15لكنه يتوقع انه بعد      ). الف شخص  494(اكبر جالية يهودية    

  . مليون شخص13ر6ن سيرتفع عددهم الى يهود العالم الذي
 اليهود في العالم، يعتبرون من التجمعات السكانية األكثر ثـراء           أن 12/7/2005شرق األوسط   الوبينت  

في العالم، حيث ان الغالبية الساحقة منهم تعيش في دول متطورة، وتحتل مواقع بارزة فـي العـشرين                  
تقرير عن القلق الشديد من تفاقم ظاهرة التنكر لليهودية في          ويعرب ال . األولين من سلم الثراء االقتصادي    

صفوف اليهود والزواج المختلط للشباب، اذ بلغت نسبة الزواج المختلط في صفوف الشباب اليهودي في               
 ألف شاب يهودي أميركي االنتماء اليهودي ويقولـون انهـم ال          800 ويرفض   . %80روسيا وأوكرانيا   

  .يعتبرون أنفسهم يهودا
  
 جاة باراك من حريق في سيارتهن

. نجا باراك، أمس، من حادث احتراق وذلك اثر نشوب حريق مفاجئ في سـيارته المـصفحة               : تل أبيب 
وعندما اقترب من منطقة القسطل فـي مـدخل المدينـة،           . وكان باراك مسافرا من تل أبيب الى القدس       

ف السائق السيارة وركض ليسحب بـاراك       فأوق. اشتعلت النيران فجأة في السيارة الحكومية التي يستقلها       
  . من داخلها بسرعة

 12/7/2005شرق األوسط ال
  

  حقيبة مشبوهة تخلي محطة الحافالت المركزية في القدس
أخلت الشرطة االسرائيلية محطة الحافالت المركزية في القدس، مساء امس، بعد العثور علـى حقيبـة                

 كانوا متجمعين على الرصيف المواجه للمبنى الواقـع         وقال ناطق ان مئات الركاب     .مشبوهة في المبنى  
عند مدخل المدينة في انتظار ان ينهي خبراء المتفجرات في الشرطة اجراءات التحقق ممـا اذا كانـت                  

 .الحقيبة المتصلة بقارورة غاز تشكل خطرا
  12/7/2005الرأي العام الكويتية 

  
  ع االرهابي اليهودي غوالن النيابة االسرائيلية تتراجع عن توقيع صفقة ادعاء م

تراجعت النيابة العامة االسرائيلية، في اللحظة االخيرة، االثنين، عن صفقة االدعاء التي كانـت تنـوي                
وقالت االذاعة االسرائيلية ان النيابة تراجعت عن        .توقيعها مع محامية االرهابي اليهودي اليران غوالن      

على االستئناف الى المحكمة العليا ضد قـرار المحكمـة   الصفقة بسبب تصميم محامية االرهابي غوالن  
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المركزية في حيفا، التي أعتبرت غوالن مؤهالً للمثول امام القضاء ومحاكمته، والغت بـذلك قرارهـا                
  .السابق الذي اعتبره يعاني من اضطرابات نفسية تمنع محاكمته

  11/7/2005 48عرب 
  

  ات األولى لتخرجهم نصف نقطة إعفاء ضريبية لألكاديميين في السنو
أفادت مصادر إسرائيلية أن األكاديميين سيحظون بتحسينات ضريبية خـالل الـسنوات األولـى مـن                

 .وبـين وزارة الماليـة     تخرجهم، وذلك وفقما جاء في إطار اإلتفاق بين عضو الكنيست أيهود رتسابي           
وات الثالث األولى بعد    وبموجب اإلتفاق سيحصل األكاديميون على نصف نقطة إعفاء ضريبية في السن          
وبحـسب المـصادر     .التخرج والحصول على اللقب األول، وبعد سنتين من الحصول على اللقب الثاني           

ـ       من مصاريف األقساط التعليمية لطالب اللقـب       % 50فإن هذه اإلعفاءات الضريبية توازي اإلعتراف ب
 شـيكل   1100 ما معدلـه     األول والثاني، كمصروفات معترف بها ألغراض حساب الضريبة، وتوازي        

وجاء أنه تم التوصل إلى هذا التفاهم في إطار المباحثات التي أجراها رتسابي مع مـدير                 .للطالب سنوياً 
سلطة الضرائب، روف، ومع المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، هابر، بشأن طريقة تخصيص              

  !2005 مليون شيكل لشينوي مقابل دعمها لميزانية العام 700
  11/7/2005 48عرب 

 
   تجاه الصراع في المنطقةتهاسرائيل ترى في تصريحات بلير تغييراً في سياس

رأى المعلق البارز في صحيفة هآرتس عكيبا الدار ان ثمة تغييراً جدياً طـرأ علـى نظـرة                  : الناصرة
التي هزت  بريطانيا الى قضية اإلرهاب، انعكست، ضمن أشياء كثيرة، في تعقيب بلير على االنفجارات              

علينا معالجة أسباب اإلرهاب وبضمنها الفقر وغياب الديموقراطية        : لندن األسبوع الماضي التي قال فيها     
وقال الدار ان هذه األقوال إنما ربطت بشكل ال لبس فيـه بـين              . والنزاع المتواصل في الشرق األوسط    
ه عندما طلب من وزرائه     وكتب الدار ان شارون صدق في حس      . الصراع في الشرق األوسط واالرهاب    

عدم اإلدالء بأية تصريحات عن التفجيرات في العاصمة البريطانية واالكتفاء فقط بالتعبير عن صدمتهم              
منها وتقديم التعازي من دون تقديم دروس في األخالق، كما فعل نتانياهو وشـالوم اللـذان لـم تتـرك                    

ل في تصريحاته اسرائيل من شـريكة فـي         وأضاف الكاتب ان بلير حو     .أقوالهما أي انطباع على بلير    
المصير الى متَّهمة حين قال إن معالجة االرهاب ال يمكن أن تُختزل في خطوات وقائية فقط إنما وضع                  
دفْع السالم في الشرق األوسط الى المكان الثاني في الئحة األسباب العميقـة لالرهـاب التـي يجـب                   

ه األقوال وتصريحات سابقة لبلير تماهى فيها تماماً مـع          ويقارن الكاتب بين هذ   . استئصالها من الجذور  
الموقف االسرائيلي، خصوصاً لجهة اشتراط أي تقدم في المفاوضات بين اسرائيل والفلـسطينيين بــ               
وقف االرهاب الفلسطيني وحتى تحذيره عباس قبل ستة أشهر من أن الفلسطينيين قد ال يرون دولـة اذا                  

.  بذلك موقف شارون القائل بأن معالجة االرهاب تسبق معالجـة الـصراع            لم يحاربوا االرهاب، متبنياً   
ويختم الكاتب مقاله قائالً إن هجوم القاعدة على الواليات المتحـدة شـطب الحـواجز بـين االرهـاب                   

انقلبـت اآليـة    ... الفلسطيني الموجه ضد االحتالل وبين اإلرهاب اإلسالمي الموجه ضد الثقافة الغربية          
لكـن بليـر فهـم    . شارون يحضان على الديموقراطية شعوباً ترزح تحت االحتالل    وحتى أضحى بوش    

 11حداً ألحداث   ) يوليو(كم أتمنى أن يضع السابع من تموز        . الحقيقة بعد أن تعرضت بالده الى مصيبة      
  .ويدشن معركة صحيحة في الحرب على االرهاب) سبتمبر(ايلول 

  12/7/2005الحياة 
  

  نة لصياغة توصيات ورشة عمل لعرضها على الحكومة تشكيل لج: الوزير سنقرط
أعلن المهندس مازن سنقرط وزير االقتصاد الوطني، اليوم، عن عزم الوزارة تـشكيل لجنـة               :وفا غزة

لمعالجة وصياغة توصيات ورؤى ورشة العمل، التي تناولت وضع خطة إستراتيجية اقتصادية لقطـاع              
جاء ذلـك، فـي ختـام       . قطاع غزة وشمال الضفة الغربية     االنسحاب اإلسرائيلي المزمع من    غزة، عقب 

الخطة االقتصادية اإلستراتيجية لقطاع غزة، والتي نظمتها الوزارة بالتعـاون مـع            : ورشة عمل بعنوان  
وزارة التخطيط، تحت رعاية السيد أحمد قريع، رئيس مجلـس الـوزراء، فـي أحـد فنـادق مدينـة                    

دد من الوزراء والنواب والشخصيات الوطنية، وحشد من        وشارك في الورشة التي افتتحت أمس، ع      .غزة
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الخبراء والمتخصصين من القطاعين العام والخاص والمؤسسات األهلية، وممثلـو مختلـف الفعاليـات              
وأوضح الوزير سنقرط، فـي تـصريح       .DAIالوطنية، إضافة إلى خبراء من شركة البدائل التطويرية         

ـ  ة عدداً من الخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسـسات        وفا، أن اللجنة ستضم بصفة مختصر      خاص ل
وأفاد الـوزير   .األهلية والقطاعين العام والخاص، الذين شاركوا في الورشة على مدى اليومين الماضيين           

بأن اللجنة ستكلف بمعالجة وتوظيف كافة مناقشات المشاركين في الورشة، ونتائجها وتوصياتها لوضـع          
ية الوطنية لقطاع غزة، لعرضها على مجلس الوزراء والحكومة، وتبنيهـا           الخطة اإلستراتيجية االقتصاد  

وأعتبر المهندس سنقرط أن الورشة في غاية األهمية، وأنها عقدت في الوقت المناسـب،              .بصفة رسمية 
خاصة لما جمعته من خبراء ومتخصصين، شكلوا بعداً سياسياً لمفهوم الوحدة السياسية، بعـد مـشاركة                

وأكـد علـى    . ممثلي مختلف الفعاليات الوطنية ببعد اقتصادي ومهني أكاديمي خاص         مجموعة كبيرة من  
مسؤولية كافة الفعاليات والقوى عن الخطة، وعن تنفيذ نتائجها لما يشكله االقتصاد الوطني مـن أهميـة      

وأشار إلى أن أهم محاور الورشة تعلقت بالمحـاور  .ومسؤولية كبيرة لدى كافة قوى ومؤسسات المجتمع    
ياسية والقانونية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية، لما تشكله من مؤثرات كبيرة على تنفيـذ الخطـة               الس

وأوضح أن النتائج والتوصيات هي نتائج جهود فرق عمل المشاركين فـي اللقـاء،              .االقتصادية الوطنية 
ثلـي القطـاع    والذين مثلوا أكثر من سبع وزارات في الحكومة، وأعضاء من المجلس التـشريعي، ومم             

الخاص بمؤسساته وشركاته، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء واألكاديميين فـي الجامعـات المحليـة                
 .ومؤسسات البحث العلمي

  12/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  اإلعالن عن افتتاح البوابة اإللكترونية للمنظمات األهلية: البيرة
ي الفلسطينية، أمس، عن افتتاح البوابة االلكترونيـة للمنظمـات          أعلن في األراض  : كتب سائد أبو فرحة   

األهلية، وذلك خالل حفل نظم في قاعة متنزه بلدية البيرة، بمبادرة من تجمع مؤسسة التعاون، التي تعد                 
صـبري صـيدم، وزيـر      . وأثنى د .الجهة المشرفة على مشروع البوابة، الممول من قبل البنك الدولي         

يا المعلومات، على المشروع، باعتبار أن البوابة هي العنوان الفلسطيني والعربـي            االتصاالت وتكنولوج 
األول من نوعه، والذي يتناول مؤسسات ساهمت خالل السنوات الماضية في دعـم مـسيرة الـشعب                 

وعبر عن سعادته النطالقة المشروع، السيما وأنه أحـد         .الفلسطيني وتوفير احتياجاته في أكثر من ناحية      
 الذين ساهموا ببلورته، عدا أنه يكرس دور القطاع الخاص في إدخال ثقافة المعلوماتية إلـى                األشخاص

وجدد تأكيد التزام القيادة الفلسطينية، بتكريس عملية التحول االلكتروني، وتوسـيع           .األراضي الفلسطينية 
 فـي حقـل     واستعرض جانبا من المشاريع ذات الصلة     .وتطوير حقل تكنولوجيا المعلومات في فلسطين     

المعلوماتية، وأقرتها الحكومة الفلسطينية، موضحا أنها بصدد إطالق مشاريع مختلفة، لتعزيز واقع هـذا              
وانتهى صيدم، إلى تأكيد أهمية ترسيخ الشراكة بين الهيئات المعنية من القطاعين العام والخاص              .القطاع

  .بقطاع المعلوماتية
  12/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  سطينية تواصل االرتفاع في تعامالت متوسطة االسهم الفل

ارتفعت االسهم الفلسطينية امس لليوم الثاني على التوالي، وبلغ مؤشـر االسـعار فـي نهايـة                 : عمان
 شـركة فقـد     16 نقطة، ولدى مقارنة اسعار الشركات المتداولة اسهمها والبالغـة           62.680التعامالت  

 واستحوذ سهما باديكو واالتـصاالت الفلـسطينية      2،:3دار  تجاوزت االسهم الرابحة االسهم الخاسرة بمق     
 مليون سهم   034.1وتشير البيانات الصادرة عن بورصة فلسطين الى تداول         .على معظم تعامالت السوق   

 عقدا، وحققت اسهم دواجن فلسطين، وبير       476 مليون دينار نفذت من خالل       75.3بقيمة إجمالية قدرها    
مار الصناعي، وفلسطين لالستثمار العقاري افـضل المكاسـب، بينمـا           زيت لالدوية، وفلسطين لالستث   

خـالل  % 4تراجعت اسهم كل من العربية للفنادق، والمستثمرون العرب، والتأمين الوطنية بأكثر مـن              
  .تعامالت امس

 12/7/2005 الدستور 
  

 صدور العدد التجريبي عيون في محافظة نابلس
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صحيفة عيون النصف شهرية، التي تصدر في محافظة نابلس في          صدر العدد التجريبي الثالث من      : لندن
واشتمل العـدد   . الضفة الغربية، وتعالج القضايا السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والرياضية        

. على تقرير حول حق المرأة في الميراث ومعاناتها في الحصول على حقها الـشرعي فـي الميـراث                 
ل عبد المجيد شومان، رئيس مجلس إدارة البنك العربي وخادم ملفات االقتصاد            وتناول العدد حياة الراح   

 عاماً، إضافةً إلى موضوع خاص عن الطابون، وذكريـات الماضـي ورائحـة              75العربي على مدى    
  .الدخان المميز في أزقة القرية وشوارعها

  12/7/2005شرق األوسط ال
  

  اآلخر في القصيدة الفلسطينية : المتوكل طه..مرتبة الشرف األولى ألطروحته عن شعر بالده 
حصل الشاعر الفلسطينى الكبير المتوكل طه على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف             :مدحت عبد الدايم  

االولى عن اطروحته المقدمة الى قسم الدراسات االدبية واللغة بمعهد البحوث والدراسات العربية التابع              
افة والعلوم واشراف جامعة الدول العربية، وموضوعها تغيرات القـصيدة          للمنظمة العربية للتربية والثق   
 ـ بعد اوسلو ـ صورة االخر نموذجا والتى اشرف عليها   2004 ـ  1994الفلسطينية في العقد االخير 

اسـتغرقت  . الناقد الدكتور وليد منير وناقشها الناقدان الدكتوران يوسف نوفل، وعاطف جـودة نـصر             
بع ساعات متواصلة قدم فيها المتوكل سعيد بكر نزال استعراضا لموضوع اطروحتـه   مناقشة الرسالة ار  

بين فيه اختالف معنى اآلخر في فلسطين عنه في اى مكان ذلك ان االخر ـ هنا ـ يوجد في مـشروع    
استيطانى احاللى مرعب، يستعمل ـ ليس فقط ـ تكنولوجيته وانما ايدلوجيته ايضا، وهو ال يأتى بذلك   

بل يأتى معززا برؤية غيبية وسياسية وفيزيائية غريبة ومدعومة من الغـرب، رؤيـة مـسبقة                منفردا  
وموتورة ولها اهداف وتستعمل وسائل مجازية، اآلخر في فلسطين صاعق وقوى ومـسيطر ومـذل، ال    
يمكن تجميله او التوصل معه الى نقاط اتفاق، ذلك انه يهدف الى سـلب االرض مـن جهـة، وطـرد                     

 من جهة اخرى، وتسمح له عقائده واوهامه وقوته بذلك، في الوقت الذى يتم فيه استحسان                اصحابها منها 
  . هذا العمل واعتباره مشروعا من قبل قوى كبرى كشفت فيه عن عطبها البنيوى وعيبها العضوى

   12/7/2005الشرق القطرية 
  

   الشاعر سميح القاسم يالمس األحاسيس الحاّرة عند الناس: مهرجان الفحيص
ما قدمه الشاعر الفلسطيني سميح القاسم في أمسيته الشعرية التي عِقدت في النادي األرثوذوكسي              : عمان

 تاريخ وحضارة جعل الشعر قريبا من الناس يتلمسون مـن           -وذلك في إطار مهرجان الفحيص األردن     
راق على نحو مباشر    خالله أوجاعا وآالما يحبون نسيانها وقد حدث ذلك دون اقتراب من فلسطين أو الع             

ولم يحدث ألن القاسم قارىء شعر من ذلـك          .من خالل ذات عارفة وتتألم بدورها     بل المسهما مالمسة    
الطراز المحترف الذي تؤثر طريقته في القراءة في الناس مباشرة بل هناك أيضا تلك المالمسة العميقـة                 

  .ى العصب الحساس للحظة الراهنةألحاسيس الناس عندما تكون يومية وراهنة أو باألحرى ضاغطة عل
  غوانتانامو 

الملح هنا يفسد  
  يأسن ماء الينابيع

  يعوي النسيم ويعدي الغمام
....  
  هنا 

  يسهر الموت في اليوم دهرا
  وروح الحياة تنام يوما

  ودهرا تنام
هذا الـسعي   ب.. بهذه القصيدة التي حملت العنوان غوانتانامو أطّل سميح القاسم على ناسه ومحبي شعره              

إلى التوغّل العميق إلى التجربة االنسانية لألسير العربي في معتَقل غوانتانامو سيء الذكر وسعي إلـى                
تفكيك ما جرى ورؤيته بعين أخرى وذلك منذ البدء منذ وطن الحزن والخوف حيث الموت من تـراب                  

وقرأ القاسم قصيدة جديـدة     .ق  ومن رخام وحيث المكان هالم فإن الخال ليس سوى ما تتيح حبال المشان            
كتبها بأثر من زيارته لموقع الدراويش المتصوفة في القاهرة وحملت العنوان دروشة خاصة دروش فيها               
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الشاعر على مزاجه مثلما قال وكان اإليقاع يفيض من هذه القصيدة إذ يحاكي إيقاع الرقص الصوفي في                 
سردية المعروفة  سيرة بني سميح  التي صـدرت          وختم القاسم بمقاطع من قصيدته ال     .حلقات الدراويش   

في كتابه األخير ملك أطلنطس الذي صدرت منه طبعتان إحداهما في المنامة في البحرين واألخرى في                
  .بيروت 

 12/7/2005 الدستور 
  

  لجنة الدفاع عن حق العودة تطالب بطرد اسرائيل من هيئة االمم المتحدة
اسـرائيل تواصـل     ن حق العودة لالجئين الفلـسطينيين االردن ان       اكدت لجنة الدفاع ع   : اسعد العزوني 

محاوالتها الحثيثة لاللتفاف على قراري محكمة العدل الدولية والجمعية العامة لالمم المتحدة حول جدار              
 موضحة في ذات السياق ان تراجع االهتمام العربي عموما والفلسطيني خـصوصا فـي               ،الضم والسلب 

 جعـل هـذين     ،لهامة والحساسة والخطيرة في مسيرة الصراع العربي الـصهيوني        متابعة هذه المسألة ا   
وقالت اللجنة في بيان اصدرته امس       .القرارين شانهما شأن كافة القرارات الدولية المتعلقة بهذا الصراع        

ان اسرائيل مستمرة في بناء جدار الضم والنهب ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية الـصادرة                
 ،كما ان اسرائيل مستمرة ايضا في توسيع وبناء المـستعمرات االسـتيطانية            .كمة العدل الدولية  عن مح 

وانها تعد نفسها لبناء المزيد من هذه المستعمرات في ظل الحديث عن االنسحاب احادي الجانـب مـن                  
ـ       ، حيث ستعمل على تكثيف االستعمار االستيطاني في الضفة        ،غزة ة  على طريق تهديـد االرض المحتل

والتضييق على السكان االصليين الجبارهم على الهجرة الطوعية واجهاض انتفاضتهم ومقاومتها الباسلة            
 ،وفي ضوء عدم التزام اسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدوليـة          .لهذا االحتالل االستعماري البغيض   

دعم انتفاضـة الـشعب     دعت اللجنة مؤسسات المجتمع المدني االردنية والعربية والدولية الى مواصلة           
كمـا   .الفلسطيني وصمودها ورفع كل القيود امام كافة اشكال العون المادي والسياسي لهذه االنتفاضـة             

 ،دعت الى التمسك بحق العودة كحق وطني وقانوني فضال عن كونه حقا شخصيا غير قابل للتـصرف                
 ،قدساتها االسالمية والمـسيحية   والى وضع خطة متكاملة للحفاظ على هوية القدس الفلسطينية العربية وم          

ودعت اللجنـة ايـضا    .واطالق سراح كل االسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل   
المجتمع الدولي الحترام وحماية حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم وحقهـم              

 منوهة الى صدور ثالثين قرارا دوليـا تؤكـد          ،المشروع في تقرير مصيرهم على تراب وطنهم المحتل       
حق الالجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض غير ان امريكا استخدمت حق النقض الفيتو البطال هذه               

ودعت اللجنة ايضا الى مقاومة كل اشكال التطبيع مع العدو وتفعيل مكتب المقاطعة وتطبيـق               .القرارات
اسرائيل من هيئة االمم المتحـدة باعتبارهـا كيانـا            الدولي بطرد   اضافة الى مطالب المجتمع    ،قراراته

  .عنصريا متمردا على القوانين الشرعية الدولية وفرض الحصار الكامل عليها لردعها
   12/7/2005العرب اليوم 

  
  الجامعة العربية تنتقد قرار اسرائيل المصادقة على مسار الجدار الفاصل

الدول العربية امس بشدة قرار حكومة اسرائيل بالمصادقة على مـسار            انتقدت جامعة    - بترا   -القاهرة  
وقال المتحدث باسم   . الجدار الفاصل في  محيط القدس الشرقية المتوقع ان ينتهي بناؤه في الشهر المقبل             

االمين العام المستشار حسام زكي ان هذا القرار يهزأ بارادة المجتمع الدولي وتنفيذه يقوض فرص اقامة                
واضاف انه من المؤسف ان يأتي هذا القرار فـي نفـس اليـوم    . حقيقي يقوم على اساس الدولتين سالم  

الموافق لذكرى مرور عام على صدور الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي يفيد بعدم قانونية               
الرباعيـة  ودعت الجامعة العربيـة اللجنـة       . ومشروعية بناء الجدار فوق االراضي الفلسطينية المحتلة      

الدولية ان تتحمل مسؤولياتها تجاه القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية وتفعيل القانون الدولي وفق               
  . الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية

   12/7/2005الرأي االردنية 
  

  مأدبا تستقبل قافلة من أجل فلسطين الدولية
الثنين المقبل قافلة من أجل فلسطين التي انطلقت من أمام           تستقبل مدينة مأدبا يوم ا     - مأدبا   :عالء طوالبة 

وتنـسق مؤسـسة األرض مـع    . مقر البرلمان األوروبي في ستراسبورغ في الرابع من تموز الحـالي          
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السلطات المحلية وهيئات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم بموجب اتفاق رسمي مع جمعية قافلة من اجل               
وأضاف الفقهـاء إن القافلـة تبـرز دور         . نتهاء نشاطها في مدينة القدس    فلسطين التي تنتهي أعمالها با    

األردن الحضاري تجاه الحوار وحقوق اإلنسان من خالل مساندة المؤسسات األردنية الرسمية واألهليـة             
  .لمسيرتها السلمية

  12/7/2005الغد االردنية 
  

  ياسية فارقةفتوى العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري عالمة س: القرالة
ان الفتوى القانونيـة    ..أكد رئيس مكتب التمثيل االردني لدى السلطة الفلسطينية يحيى القرالة           -بترا-غزه

لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري شكلت عالمة سياسية فارقة وهي بينة وثابتـة فـي                 
وأن المـستوطنات غيـر     ..حتلـة   توصيف وضع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بأنها أراٍض م          

، وان االحتالل االسرائيلي يشكل     1949شرعية وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق االنسان لعام          
خرقاً للقانون الدولي وان اقامة الجدار الفاصل يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي يتوجـب بموجبهـا                

مة خالل اجتماع نظمته وزارة الشؤون الخارجية فـي         واكد القرالة في كل   . ازالته وتعويض المتضررين  
رام اهللا امس بمناسبة مرور عام على الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في الهـاي علـى موقـف            

مطالباً .االردن بعدم قابلية القانون الدولي االنساني العام واالنساني العرفي والتعاقدي للتجزئة واالنتقائية           
  . وتنفيذ الفتوى القانونيةإسرائيل باحترام 

   12/7/2005الرأي االردنية 
  

  ثمن اللجوء السياسي السرائيلصومالي يدفع 
فيصل مدادال صومالي قضى ثالث سنوات في السجون االسرائيلية بعد أن هرب اليها طالبـاً اللجـوء                 

 تحمل االهانـة    ولم يستطع .. وقبل عدة أشهر أبعد الى قبرص لكن قبرص أعادته الى اسرائيل          . السياسي
والمذلة والقمع الذي تعرض له فقام مؤخراً بقطع شرايين يديه محاوالً االنتحار وقد نقل الى المستـشفى                 

 . ولكن السلطات االسرائلية تصر على ابعاده الى الخارج وتبحث له عن بلد يقبل بـه               .وأنقذ من الموت  
صول على اللجوء السياسي الى اسـرائيل       واستناداً الى تقرير لألمم المتحدة فان ألف شخص حاولوا الح         

 ، والتي لم تقبل منح      2003 دخلوا الى اسرائيل وطلبوا اللجوء في عام         800 مقارنة بحوالي    2004عام  
 شخص منهم حق اللجوء المؤقت فقط حتى دراسة كل حالة مـن الحـاالت، وان اسـرائيل                  500سوى  
 .جوء السياسي الـدائم واالقامـة الدائمـة        شخصاً فقط خالل العشرين سنة الماضية حق الل        150منحت  

ومعظم طالبي حق اللجوء السياسي هم من دول أفريقيا التي تعاني مـن اضـطرابات مثـل الكونغـو                   
وان معظم هؤالء الالجئين السياسيين سـيبعدون الـى دولهـم مـع نهايـة العـام                . وسيراليون وليبريا 

  .وداًاسرائيل ترفض اللجوء السياسي ألنهم ليسوا يه..الحالي
   9/7/2005البيادر السياسي 

 
  سوالنا يعرض المساعدة في اطار االنسحاب االسرائيلي

 قال الممثل االعلى للسياسة الخارجية في االتحاد االوروبي خـافيير سـوالنا             - اف ب  -القدس المحتلة 
لخارجية للصحافيين بعد لقاء مع وزير ا     ،  امس، وذلك في مستهل زيارته السرائيل واالراضي الفلسطينية       

نريـد ان   . االسرائيلي سيلفان شالوم ان الهدف االساسي من الزيارة هو معرفة كيف يمكن لنا المساعدة             
 ان خطـة االنـسحاب      اوقال سوالن . نساعد اذا امكن على المستوى االقتصادي والسياسي وايضا االمني        

ن ناحيـة اخـرى دعـا       وم .وقال الوزير االسرائيلي ان زيارة سوالنا اتت في ظرف هام          .قرار شجاع 
شالوم سوالنا الى الطلب من السلطة الفلسطينية تفكيك البنى التحتية للمنظمات االرهابية ومنع الهجمـات            

وقال سوالنا  ان االتحاد االوروبي يعارض قطاع الجدار الذي يشيد بالقـدس لـنفس                .خالل االنسحاب 
 .هو انه يقتطع من االراضي المحتلـة      السبب الذي يجعله يعارض المشروع برمته في الضفة الغربية و         

وقال ان جدار القدس سيكون له ايضا تأثير رمزي الن المدينـة مقدسـة لـدى اليهـود والمـسيحيين                    
  .والمسلمين

   12/7/2005الرأي االردنية 
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   عام مهم للسالم 2005 و  سوالنا الشرق األوسط يمر بلحظة حاسمة للغاية في تاريخه
ف أفق المستقبل بالنسبة لقضية العـرب       استشرأل  هو محاولة   في حوار  :رينمحمد صاب : أجرى الحوار   

، فكانـت    النازفة دوما مع خافيير سوالنا الممثل األعلي للسياسة الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبـي            
ليس لدي أي شك أن عملية فك االرتباط سوف تبدأ          : عن عرض المستوطنون لتاجيل االنسحاب    : ردوده

 إنني أعتقد أنه في اللحظة الراهنـة        :وعن هدم المنازل قال     . الذي حددته السلطات االسرائيلية   في اليوم   
 وأن يتم العمل علي توفير منازل اكثر للفلسطينيين وألعداد           ، فان االتفاق هو اإلبقاء علي المنازل الكبيرة      

 ومن أجل    ، باالتفاق بين الجانبين   ولكن أعتقد أن ذلك األمر هو من األمور التي يجب أن تتم               . كبيرة منهم 
وعن التعويضات من االتحاد والغاء حقـوق الالجئـين           .  وسوف أؤيد ماهو ضروري     . فائدة الفلسطينيين 

  .  إذا كان لدينا أي أموال فهي لمساعدة الفلـسطينيين          ،  ليس لدينا أي فكرة لمساعدة المستوطنين      :كان رده 
ا في المراحـل النهائيـة مـن المفاوضـات بـين االسـرائيليين              إن مسألة الالجئين سوف تتم مناقشته     

 هناك أفكار    .  لذا فإنني الأريد ان أقول أي شئ بشأن الكيفية التي سيتم بها حل هذه القضية                ، والفلسطينيين
إنني أعتقد أن   و  .  إحدي هذه األفكار هي منحهم تعويضات وأمواال وبعض المساعدات          ، متعددة مثلما تعلم  

 وذلك إذا ماتم االنتهاء من عملية فك االرتباط في غزة بـصورة              ،  يمكن أن يكون عاما مهما      2005 عام
 فان قوة دفع جديدة سوف تتمخض عن ذلك وتصاحب عمليـة             ،  وبتعاون وثيق مابين الجانبين     ، صحيحة

وعـن    ، ئي سوف يشهد االنتهاء من مفاوضات الوضـع النهـا          2005 وأناال أعتقد أن عام     . فك االرتباط 
 ولقد سمعت الـرئيس الفلـسطيني    ،  أن الغالبية من الفلسطينيين ضد اللجوء الي العنف   أعتقد :التهدئة قال 

 وأننا دخلنا    ، محمود عباس ورئيس الوزراء أبو العالء يقوالن بوضوح ان العنف ال يقود الي أي طريق              
 إال أن    ، يكن اجتماعا مثاليا  لم  : عباس فقال  اما عن اجتماع شارون و      . مرحلة يجب أن تهيمن فيها السياسة     

 والبعض اآلخر يجـب أن يـتم         ،  جري االلتزام بها   ها وبعض  . بعض النتائج تمخضت عن هذا االجتماع     
.  وعن االسرى اعتبر انه جرى التفاوض عليها وانه يجب ان يكون االمر جزءا من انسحاب غزة                . عمله

 ولقـد    ، هذا شيء تحدثت الي الرئيس مبارك بـشأنه       : افادوعن عملية نشر قوات مصرية على الحدود        
 وأعتقد أنـه إذا مـا انتهـت المفاوضـات الفلـسطينية              . أخبرني أنه مستعد للتفاوض وبحث هذا األمر      

لدينا  ونحن  .  فسوف يكون أمرا جيدا للغاية  .  وهو ما آمل بشدة في حدوثه       ، اإلسرائيلية بشأن ممر فيالدلفي   
 ومن ثم فإنـه عنـدما        ، س الذي يتعاون مع السلطة الفلسطينية في تدريب قوات الشرطة         فريقا من البولي  

  : وعن اغتيـال شـارون قـال   . تحين لحظة فك االرتباط ستكون مسألة رفع قدرات القوات حقيقة واقعة          
فـال   ولذا    ، إنني أعتقد أن قدرات الحكومة االسرائيلية علي حماية رئيس وزرائها هي قدرات عالية جدا             و

ليس هناك مفاوضات مع حمـاس علـي        : وعن حماس علق    . أعتقد أن عملية االغتيال هذه سوف تحدث      
 ونحن محافظون علي موقفنا وموقف االتحاد األوروبي ببقاء حماس علي قائمـة المنظمـات                ،  اإلطالق
 ولـيس    ، سـيا  وأن تصبح حزبا سيا     ، يجب أن يصبحوا منظمة غير ارهابية        وحتى يتغير ذلك   . االرهابية

 ال   ،  بمعني سيطرتها علي االسـلحة      ، فال يمكن أن يكون لديك في دولة أكثر من الدولة           .  فصيال عسكريا 
إذا كانت  و  .  هذا أمر ال يحدث في أي ديمقراطية        ، يمكن أن يسيطر حزب سياسي علي االسلحة في الدولة        

واضـاف بعـد      . لي عـن حيـازة االسـلحة       فعليها ان تبدأ في التخ      ، حماس ستنضم إلي هياكل السلطة    
 ذات الـثالث    الخطوة التالية علي االنسحاب هي التطبيق الفوري لخطة خريطـة الطريـق           : االنسحاب
  .  والتي ستقود إلي قيام الدولتينمراحل

   12/7/2005االهرام 
  

   نصب أجهزة فحص أمنيةل اسرائيلالى التوقيع على اتفاقية مع تسعى الواليات المتحدة 
متطورة في مينـاء حيفـا      سعى امريكا الى التوقيع على اتفاق مع اسرائيل لنصب اجهزة فحص امنية             ت

اذ . للكشف عن وجود مواد مشعة أو متفجرة أو نووية أو كيماوية في البضائع المعدة للشحن الى أمريكا                
ت أميركا رغبتها   وأبد. ان أجهزة الكشف الحالية غير كافية وغير متطورة وال تلبي الرغبات األميركية           

في توفير هذه األجهزة خالل اجتماع عقد مؤخراً بين وزير الطاقة األميركية صـموئيل بودمـان مـع                  
وتأتي هذه الرغبة أو المساعي تمشياً مع السياسة األميركية         . السفير االسرائيلي في واشنطن داني أيالون     
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 وكشف وفحص متطورة في مختلف      في منع وصول مواد مشكوك فيها الى أميركا ووضع أجهزة مراقبة          
  .الموانئ الصديقة تحت شعار محاربة االرهاب

   9/7/2005البيادر السياسي 
  

  مستقبل السالح الفلسطيني
  ناجي صادق شراب  . د

لعل من أكبر التحديات والتعقيدات التي سيتعين على السلطة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية أن تجـد               
 احتمال المواجهة والصدام هو كيفية التعامل مع السالح، ومن لـه الحـق فـي                لها حالً تتفادى معه كل    

هـل أدى الـسالح     : وأذهب بعيداً وأطرح التساؤل التالي بكل وضوح ومـن دون مواربـة           . استعماله
الفلسطيني وظيفته في غزة؟ ومن ثم لم يعد هناك من مبرر ألي تنظيم أن يستمر فـي حمـل الـسالح،              

سياسية واحدة وبالتالي شرعية واحدة لها وحدها الحق في تنظيم حمـل الـسالح              طالما أن هناك سلطة     
  الشرعي؟

  .هذا هو التحدي األكبر واألصعب، وعلى الجميع أن يفكروا في النتائج قبل المقدمات
ابتداء ال بد من اإلقرار أن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، إذا ما تم بشكل كامل، سيشكل بـال شـك                     

جديدة لها معطياتها ومتغيراتها، أبرزها انتفاء صفة االحتالل عن هذا الجزء من األرض             مرحلة سياسية   
فالسالح له وظائف كثيرة    . الفلسطينية، ومنطقياً هذا يعني انتفاء صفة حمل السالح بطريقة غير شرعية          

 وظيفـة   وتبقـى . أهمها في وقت االحتالل، وحيث ان االحتالل هنا قد انتهى فال يوجد مثل هذا المبرر              
هذا من الناحيـة    . السالح لحفظ األمن واالستقرار وكقوة مادية مساندة وداعمة إلقرار مبدأ سيادة القانون           

هل زال االحتالل بالكامل عن كامـل التـراب         : النظرية، لكن السؤال الذي تعرضه التنظيمات المختلفة      
مرار حمل السالح واالحتفـاظ بـه       الفلسطيني؟ قطعاً اإلجابة ال، ومن ثم هذا يعني من وجهة نظرها است           

لكن المشكلة هنا أكبر، وتتمثـل فـي        . تحسباً ألية احتماالت لعودة االحتالل طالما ان المقاومة مستمرة        
يعني هل معنى زوال االحـتالل زوال       ! هل يمكن نقل السالح والمقاومة إلى المناطق األخرى       : التساؤل

! ضفة الغربية أي في األراضي التي ما زالـت محتلـة          المقاومة في قطاع غزة واستمرارها مثالً في ال       
  هل يمكن تجزئة المقاومة؟: والسؤال بصيغة أخرى

هذه التساؤالت في حاجة إلى إجابة واضحة وصريحة، لكن المشكلة في أن السالح يشكل مصدر شرعية                
لتـي اكتـسبتها    وقوة للتنظيمات الفلسطينية مثل تنظيم حماس، فتسليم السالح كأنه تنازل عن الشرعية ا            

ومن ناحية أخرى من شأن التنازل عن السالح أن تتحول هذه التنظيمـات إلـى               . وهي شرعية المقاومة  
أحزاب وقوة سياسية تسهم وتشارك في صناعة القرار السياسي وتشكل أحد مكونات الشرعية الـسياسية               

هنا يبرز أحد أهـم     . حداهاالعامة، ولكن في هذه الحالة على أسس وقواعد ومعايير جديدة ليس السالح إ            
أبعاد المشكلة رغم التسليم بصعوبة المشكلة، إال أن الحل ليس صعباً أو مستحيالً، بل يحتاج إلى مقدمات                 

  .أو مدركات ومرتكزات نسلم بها جميعاً
. أول هذه المدركات أن االنسحاب من قطاع غزة مرحلة سياسية جديدة تحكمها قواعد وأسـس جديـدة                

تكزات التسليم بأحادية السلطة السياسية وأحادية الشرعية السياسية، وأن السلطة ليـست            وثاني هذه المر  
وثالثاً االنخراط في هيكل السلطة السياسية ال يعنـي فقـدان شـرعية أي              .. حكراً على تنظيم دون آخر    

 تنظيم، بل على العكس فيه تقوية ودعم للتنظيم ورؤيته وبرنامجه من خالل الوصـول للـسلطة بآليـة                 
واألهم في هذا أن تدرك جميع التنظيمات أنه قد حان الوقت ألن تعيد هيكلة نفسها ومراجعة                . االنتخابات

واألمـر اآلخـر أن     . برامجها في إطار التيار الحزبي السياسي الذي يؤسس لتعددية سياسـية حقيقيـة            
لـى العكـس،    االنسحاب من غزة ليس مجرد كعكة سياسية كبيرة تقسم وتوزع بين التنظيمات، بـل ع              

الجائزة الكبرى هي السلطة السياسية ولكن من خالل آلية االنتخابات التنافسية النزيهـة وتأصـل مبـدأ                 
دورية وتداول السلطة السياسية التي من شأنها أن تتيح الفرصة للجميع أن يسهم ويشارك في صـناعة                 

  .القرار السياسي
تميـة مراجعـة وسـائل النـضال والمقاومـة          من األساسيات المهمة التي تفرضها المرحلة الجديدة ح       

وفي هذا السياق طالما أن السلطة السياسية ستشمل جميع القوى          . الفلسطينية، بما يواكب المرحلة الجديدة    
ومن هنـا أهميـة     . والتنظيمات فالتنازل عن السالح هو تنازل لسلطة الجميع وليس لسلطة تنظيم بعينه           

  .لجسم الواحداالنخراط والذوبان العسكري في إطار ا
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وبناء عليه فالمسألة ال تعالج في سياق خطابات وأساليب تتسم بالتحدي، وإنما من خـالل التفكيـر فـي         
آليات ووسائل العمل السياسي الشرعي الشامل الذي يشارك فيه الجميع، ومن خالل العمل الجاد علـى                

لتبعية األمنية لمؤسـسات الـسلطة      توفير البيئة القانونية الحامية لحقوق وحريات المواطن، ومن خالل ا         
السياسية والشرعية، ولعل أحد أهم مكونات السلطة السياسية الواحدة  تبعية واحتكار الـسالح، وعـدم                
تشتته، وإال فسنجد أنفسنا أمام أكثر من سلطة وبالتالي ستبقى احتماالت المواجهة والصدام أقوى بكثيـر                

  .من احتماالت االتفاق والتوافق
 مرحلة جديدة تحدياتها كثيرة، وقبل أن ينظر العالم إلينا كيف سنواجهها، علينا أن ننظر إلى                مقبلون على 

أنفسنا كيف سنعمل معاً على مواجهتها، وبقدر التغلب عليها بقدر الدخول في مراحل سياسـية أخـرى                 
 ال نتحكم   توصلنا إلى ما نريد، وإال فسنجد أنفسنا نعود إلى المربع األول، ولكن في ظل ظروف أصعب               
  .في متغيراتها وقد تفقدنا كل ما أنجزناه وحققناه من مكاسب سياسية وتحرير لألرض واالنسان

 12/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  هل تمارس حماس العمل المدني بشكل فعال ؟ 
 محمد إبراهيم المدهون. د

ئل، ونقابات يفترض المجتمع المدني هو مجموعة من الناس تتمثل في أحزاب، مؤسسات تطوعية، قبا
أنها تحد من سيطرة السلطة السياسية والتي تسعي للسيطرة علي المجتمع المدني باألمن واإلعالم 

وقوة المجتمع المدني مرتبطة بحالة الديمقراطية، ولذلك نجد أن المجتمع المدني القوي هو الذي . والمال
 .يعيش في ظل ديمقراطية عالية
ن تعسف السلطة السياسية وذلك عبر صياغة برامج نضال وجهاد سلمي المجتمع المدني يسعي للحد م

االهتمام . للحد من سيطرة السلطة السياسية، وكبح قدرتها علي التعسف والظلم ومصادرة الحقوق
بالمجتمع المدني هو صمام األمان لخلق توازن بين دور الدولة ودور المجتمع، ونحن نعاني من هذه 

والمجتمع المدني هو الذي ينهض . ع والدولة حيث أصبح كل منهما في وادالفجوة بين دور المجتم
 .بالدور الذي ال تقوم به الدولة، وبالتالي المجتمع المدني يِعين الدولة

ومن هنا بدأ يبرز مفهوم الجهاد المدني، وهو مشتق من مفهوم جهاد النفس بأن يبذل نفسه وماله في 
اد النفس والجهاد بالسالح مسافة كبيرة، كذلك جهاد النفس يوجد بينه وحيث أنه يوجد بين جه. سبيل اهللا

وبين الجهاد المدني بوناً شاسعاً، والحركات اإلسالمية الفاعلة عادة تعيش بين طرفي حالتين حادتين، أما 
الجهاد بالسيف أو الصبر علي األذي، والمسافة بينهما تكاد تكون ملغية في وعي وممارسة الحركات 

مية، ولهذا نجد أن حماس مثالً تنجح في مقاومة االحتالل بينما ال ترقى إلى مستوى ذات النجاح اإلسال
 .في مرحلة التحرير

ومفهوم الجهاد المدني يأتي في سياق أسلمة المفاهيم، وهو يعني المقاومة السلبية، وظهر هذا المفهوم في 
مع العلم أن هناك خلطا لدي اإلسالميين . الثمانينات في مصر من خالل حزب الوسط، وفي تونس كذلك

عموماً أحيانًأ في استخدام الجهاد المدني أو المقاومة السلمية، بمعني ضد من نستخدمها؟ هل نستخدمها 
ضد االحتالل في فلسطين والعراق؟ أم أن استخدام الجهاد المدني ضد النظام العربي فقط؟ بحيث ال 

 جدل بين أطراف الحركة اإلسالمية، البعض وافق والبعض طبعاً هنا. نستخدم ضده الجهاد المسلح
وهو يعني العرائض والتوقيعات ) جهاد العصر(الشيخ القرضاوي أطلق تسمية جديدة اسمها . عارض

والمقاطعة، وأكد أن هذه ال تستخدم ضد االحتالل وإنما ضد األنظمة، وأيده في ذلك الشيخ فيصل 
 هذا السياق عن الثورات الالعنفية أن كل مكان له سماته الخاصة واألستاذ منير شفيق يقول في. مولوي

 .التي تفرض عليه آليات المقاومة، ويخلص للقول أن المسألة ضد االحتالل ال تصلح
 ولكن بــــداية نود أن نتساءل هل حماس تشارك في فعاليات المجتمع المدني بشكل فعال؟ 

 
ة عموماً وحماس خصوصاً هي األكثر مساهمة في بناء أوالً هللا ثم للتاريخ أن الحركة اإلسالمي

ولكن ال ضير في استخدام كلمة تقصير . المجتمعات مدنياً عبر إنشاء المؤسسات الخيرية ودعم الفقراء
في وصف واقع حماس، طبعاً هذا ال يعني إلغاء الدور اإليجابي والتاريخي للحركة اإلسالمية، أو شطب 

لتي وفرت من خالل خدمات جليلة للمجتمع الفلسطيني، فهذه المشاركات كل إنجازاتها ومشاركاتها ا
 .واإلسهامات أكبر من أن تحصي
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كما ال يعني استخدام كلمة تقصير أن حماس علي وجه الخصوص، في حالة انحسار وتراجع، بل علي 
والمهرجانات العكس من ذلك فإنها تنتشر وتكتسب المزيد من األنصار والمؤيدين، تشهد بهذا المسيرات 

 .وأعداد المنتسبين واألنصار والصحوة الشاملة
إن المقصود بالتقصير هو عدم توظيف واستثمار كل الطاقات التي تملكها حماس في معركة اإلصالح 
والتغيير، أو في معركة تقوية وإستنهاض المجتمع المدني وجعله قادراً علي وضع حد لما يواجهه من 

 .ظلم وتعسف أحياناً
 :هناك حالة تقصير جزئي لدي حماس في العمل المدني و المجتمعي ومن أسبابهاإذاً 
التقصير يبدو ظاهراً في قيادة المجتمع المدني عموماً لمواجهة السلطة التنفيذية حيث تفتقد حماس إلي  -

.  وربما هناك نقطة ضعف في التحول من األيديولوجيات إلي البرامجآليات وبرامج إلحقاق الحق،
لك فإن حماس مثالً ربما تترفع عن استخدام مصطلح الجهاد المدني خشية علي هيبة المصطلح وكذ

 .فتترفع عن تسمية ما دون القتال وإراقة الدماء جهادا
العناوين الجديدة تمثل مشكلة في إدارة العمل اإلسالمي، عندما يظهر عنوان جديد تبقي الحركة  -

 أحياناً تحاربه وأحياناً تصالحه ويمضي  مثل مفهوم الديمقراطية،اإلسالمية فترة طويلة تناقشه وترفضه
وكذلك فإنك ال تكاد تجد شخصية أو عنوانا من حماس للحديث عن . الزمن دون أن تتفاهم مع المصطلح

 .قضايا مجتمعية، مثل ارتفاع األسعار والجريمة وغيرها
 نحن في مرحلة مدنية أو مكية، وهذا أدي هل رغم النمو والتطور الكبير لحماس ما زال هناك نقاشاً، -

 .إلي عزلة فكرية لدي أبناء الحركة اإلسالمية حيث غدت تنظر لآلخر وكأنه فاسق أو كافر أو منافق
والحق أننا نعيش حالة خاصة ليست مدنية وال مكية، بل حالة القرن الحادي والعشرين واالنفتاح 

 .اإلعالمي يجب التعامل معها كما هي
ركزت علي أن العنصر األساسي هو الفرد، ألن مجموعة األفراد هم المجتمع، وأهملت نوعاً حماس  -

ما الحديث عن المجتمع كجسم واحد، ولذلك ينبغي بشكل منسق أن يتم التركيز علي اإلصالح 
ات االجتماعي متزامناً مع اإلصالح الفردي وتجدر اإلشارة هنا إلي المناهج التربوية المعتمدة لدي الحرك

 .اإلسالمية تأخرت عن الواقع أحياناً وراعت التربية الفردية علي حساب التربية الجمعية
 أحد األسباب الرئيسية الذي يعيق إقدام حماس عن خوض هذا النوع من المعارك، هو -

 .انشــــغالها بواجب المقاومة الذي يستحوذ علي أكبر اهتماماتها
ايا المجتمعية، علي اعتبار أن مسؤولية اإلصالح وتحقيق العدل عدم قناعة حماس وقادتها بمثل القض -

هو مسؤولية من يتولي الحكم والسلطة، ومن يوجد في المعارضة ال عالقة له وليس بإمكانه إحداث 
 .اإلصالح والقضاء علي الفساد

ريقة  طبيعة األفكار التي تتبناها حماس عن نفسها وعن المجتمع والنظام السياسي ومكوناته وط- 
 .تغييره

قد ال تدرك حماس خطورة الظلم الواقع علي المجتمع وعلي مشروعها التحرري ومدى واستمراريته  -
 لكن يجدر التنويه أن حماس خالفت هذا الموقف، وخرجت عن .وقدرته وتطوره بانتهاك الحقوق المدنية

الوقوف في وجه السلطة الصمت في مواجهتها لالعتقال السياسي، وتمكنت خالل انتفاضة األقصي من 
وإجراءاتها الخاصة باالعتقال ولكن ذلك لم يخرجها لوقف حالة الخروج على حقوق المجتمع بشكل 

 .عام
أن حماس تمارس الدفاع عن نفسها في كثير من المجاالت، ولكنها ال تمارس وبتركيز شديد يمكن القول 

 بهذا الواجب، ولكن ألنها ال تضع هذا األمر بشكل كاف الدفاع عن المجتمع ليس ألنها ال تستطيع القيام
 .علي سلم أولوياتها علي اعتبار أنه غير مهم، وأحياناً ألنها تعتقد أنه غير ممكن

وكذلك هناك عوامل خارجية مثل الثقافة العامة المجتمع الفلسطيني، فنحن نعيش في مجتمعات من 
راض علي ارتفاع سعر رغيف الخبز أو الصعب إخراجها لكي تعارض جزئية من الجزئيات مثل االعت

هذا عالوة علي أنه ال توجد . أنبوبة الغاز أو لتر البنزين أو إغالق مؤسسة خيرية أو احتجاز أموال
مع العلم . رغبة في مواجهة السلطة ألسباب يعتقد البعض أنها تافهة أو أنها ال تخص حماس مباشرة

علي قوي المجتمع المدني سالفة الذكر بالترغيب تارة كذلك أن السلطة السياسية تسعي كذلك للسيطرة 
ورغم أن المظاهرات وغيرها من أنشطة سلمية كآليات مشاركة مجتمعية ليست . وبالترهيب أخري

وكذلك أيضاً السلطة ال . مرفوضة إسالمياً، لكن حماس تبتعد عنها وال توظفها إال لغرض سياسي محض
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حة، وهذا يعني أن سبب عدم المشاركة ال تتحمل مسؤوليته حماس تقبل مشاركة اآلخرين في حالة البحبو
 .وحدها

فإن حماس وهي تتقدم الصفوف بحاجة إلي رفع صوتها في هذا الميدان وقبل أن تبدأ فإنها ومن هنا 
بحاجة إلي رائد فكري شرعي ينَظِّر لهذا الموضوع ويؤصله، وهل تصلح تسميته جهاداً مدنياً وما هي 

ضة لهذا الجهاد، وما يجوز وما ال يجوز فيه، وتأتي بعد ذلك خطوات تنفيذية تتمثل في الخطوط العري
طرح آليات عمل محددة بمعني حصر دوائر المجتمع، وتحديد ما هي مساحة أو دائرة العمل التي يمكن 

ة كذلك إلي  وهنا تجدر اإلشار.العمل بها، مثالً النقابات، المؤسسات الخيرية، العشائر والقبائل أو غيرها
ضرورة الفعل خارج اإلطار، بمعني أن العمل المدني يجب أن يكون تلقائياً أو ضمن مؤسسات العمل 

 .المدني، وليس بالضرورة في إطار قرار وتخطيط وتوجيه رسمي
مع ضرورة عدم إهمال ساحة اإلغاثة التي لحماس فيها باع كبير فيها مع ضرورة إعداد إستراتيجية 

ل العمل من اإلغاثة إلي التنمية واعتماد الوقفيات والمؤسسات الخيرية خاصة في ظل عمل جادة ليتحو
كما يجب بلورة استراتيجيات وسياسات . المضايقات الشديدة التي يتعرض لها العمل االغاثي اإلسالمي

للعمل تجاه كل ما يحدث ويمكن أن يمس المجتمعات بضرر مع ضرورة مراعاة ظروف كل منطقة 
 . بما يمثل خصوصية كل منطقةجغرافية 

ويمكن السعي إليجاد جسم يشبه حكومة ظل إنما يهدف إلي خلق حالة من التدريب العملي مع ضرورة 
إرسال رسائل لخلق حالة من الطمأنينة مع السلطة وفتح حتي ال يفسر وجود ما يشبه حكومة الظل 

مع ضرورة . علي األقل النفسي مستقبالًبتفسيرات يلفها سوء الظن أو الغموض وذلك من أجل االستعداد 
اإلشارة هنا إلي أن تجارب اإلسالميين عموماً في تولي مسؤوليات وزارية أو إدارية في أقطار عدة لم 

 . تكن مشجعة بالشكل الكامل باستثناء التجربة التركية
المهارة و الخبرة والسؤال الهام الذي ينبغي تكراره واإلجابة عليه، هل حماس جاهزة وتمتلك القدرة و

 . علي إحداث اإلصالح لو تبوأت سدة األمر
تجدر اإلشارة هنا في ظل سيادة مفاهيم العولمة وبروز القوي المناهضة لها، ضرورة أن تعمل حماس 
لالستفادة من القوي التي تعمل في إطار العمل المدني في العالم مثل المتظاهرين ضد العولمة وغيرها 

هذا العمل الهام والضروري ينبغي أن يسعي بشكل جاد وحثيث الستثمار . سماليمن ظلم النظام الرأ
كافة القوي المجتمعية وخاصة المرأة والطفل كفاعل رئيسي في المجتمع مع ضرورة التفاهم مع القوي 

 .األخري في المجتمع في تطبيق الفعاليات المدنية
 جاد ضرورة تفعيل هذا الجانب فمثالً إن دراسة عملية لبعض نماذج العمل المجتمعي ترسخ بشكل

برامج المقاطعة االقتصادية وتأثيرها الكبير خاصة في مراحل سابقة في إذكاء روح المقاومة بطرق 
مع ضرورة أن يفهم الناس ما الذي يمكن فعله في المظاهرات وما ال ينبغيُ فعله حتي ال . سلمية فعالة

عالوة علي ذلك .  من خالل مهاجمة المؤسسات وغيرهايحرف أحد المظاهرات والمسيرات عن أهدافها
فإنه من الضروري االستفادة من اإلعالم ومتابعته وتغذيته بما يساهم في تفعــــيل المشاركة مع 
ضرورة االنتباه لمـــــا يقال في وسائل اإلعالم والتصدي لمحاوالت تشويه نتائج عمل الحركات 

إلشارة إلي اإلنترنت والمواقع المختلفة التي يمكن توظيفها لخدمة وهنا تجدر ا. اإلسالمية أو أغراضها
و يجب . وتفعيل المشاركة المجتمعية، هذا عدا آالف الرسائل التي يمكن توجيهها لصالح قضية معينة

 .التركيز كذلك علي بناء جسور وشبكات من خالل اإلنترنت حول العالم لخدمة قضايا المجتمع المدني
 : س من الخروج من تفعيل دورها في العمل المدني ال بد من مراعاة ما يليوحتي تتمكن حما

إجراء حوار فكري وشرعي وسياسي واسع بين قادة العمل اإلسالمي وكوادرها حول أهمية  ـ 1
 أو المعارضة السلمية أو جهاد العصر في رفع الظلم ودفع األذى الواقع، وإمكانية القيام بالجهاد المدني

 .مل علي توفير فُرص لحماس للعمل المدني بشكل علميومن ثم الع
 ـ ال بد من اإلدراك أن المعارضة السلمية أو أيا من التسميات السابقة، ليست عمالً ناعماً أو طريقاً 2

مفروشاً بالورود، بل هي عمل كفاحي، يجب أن يوطن كل من يقوم به نفسه علي دفع الثمن، إنها أعظم 
 .صلي اهللا عليه وسلم ـ فهي قول الحق في وجه جور السلطانالجهاد لقول الرسول ـ 

إن السلطة السياسية لن تسمح، أو لن تستجيب، أو أن هذه األشكال من :  ـ رفض قول البعض3
 .المعارضة تجدي في الدول الديمقراطية حيث القانون والنظام
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بل القادرين علي انتزاعها، ـ فيما يخص أن تسمح السلطة أم ال، فالتقدم والنصر والحق تنتزع من ِق
والذين يبحثون عمن يسمح لهم فعليهم االنتظار حتى يجود الزمان بخليفة مثل عمر بن الخطاب أو عمر 

 .بن عبد العزيز رضي اهللا عنهما
 ـ أما بخصوص المقولة التي تؤكد علي أن أساليب المعارضة السلمية ال تجدي إال حيث وجود 4

صحيح أن هذه األساليب . نود التأكيد علي أن هذه المقولة غير دقيقـــــةالقانون والنظام، وهنا 
لكن الذي يغيب عن . تمارس اليوم وتُثمر في الدول الغربـــــية الديمقراطية، ال شك في ذلك

وعينا فهو أن هذه الحالة من االلتزام بالقانون والنــــظام لم تضعه الحكومات، وإنما صنعته 
اريخ من خالل الجهود، الفكر، الثورات الشــعبية الكبيرة والمتالحقة التي قامت بها المعارضة عبر الت

 .المعارضة حتي نجحت أخيراً في تشكيل نظام حكم تلتزم فيه الحكومة بالقانون في التعامل مع المجتمع
ن حيث أن تبادر حماس في القيام بهذا الواجب التاريخي منذ اللحظة، ألن استمرار الوضع الراه ـ 5

 .تنفرد السلطة السياسية بتقرير مصير الشعوب ستكون له عواقب وخيمة علي الشعوب ومستقبلها
ومن هنا فإن حماس يجب أن تحقق االنتشار الكامل، وفي كافة القطاعات مع اعتماد الشورى  ـ 6

 . المدنيمنهجاً وتقييم الذات أسلوباً والبحث العلمي مدرسة كما يجدر بحماس إفراز قيادات للعمل
اللحظة مناسبة لكي تنهض حماس بهذا الدور التاريخي وذلك لحالة االنتعاش التي تعيشها بسبب 

وكذلك . االنتفاضة والمقاومة والقمع والعدوان اإلسرائيلي والهزيمة األمريكية في العراق وأفغانستان
 .توفر قيادة لحماس تتمتع بصفات القبول الجماهيري

 
  !أم أن األوان لم يحن بعد؟!  بهذا الدور التاريخي المطلوب والضروري؟فهل تنهض حماس للقيام

  12/7/2005الحقائق 
 
 السلطة وحماس تسيران علي سكة التصادم 

 داني روبنشتاين
الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة احمد قريع وعشرات المتحدثين باسم التنظيمات والمؤسـسات             

كلهم نددوا بها كرجل واحد ورفضوا قتل األبرياء        . ة في لندن بشدة   الفلسطينية، شجبوا الهجمات االرهابي   
والمدنيين، وكلهم صاغوا عباراتهم من منطلق االدراك بأن االرهاب في لندن قد يؤثر بـصورة كبيـرة                 

صحيح ان التحقق الدقيق من األمر يظهر وجود بعـض التباينـات فـي              . علي مصير البالد والمنطقة   
اسماعيل هنية، قائد حماس في غزة مثال، تحدث بأسلوب يشبه اسـلوب اللـص              الشيخ  . صياغة االقوال 

حركة حماس تخوض معركتها في حدود فلسطين فقط، وليس في          . الخائف الذي تشتعل القبعة فوق رأسه     
 .الخارج ، قال كمن يخشي من اتهامه واتهام حركته بالمسؤولية عن العمليات

. لدي كل المتحدثين الفلسطينيين تقريبا نوع من التفهم لما حـدث          ولكن، الي جانب التنديد الحازم، لُمس       
الدول الغربية تظهر في نظر الجمهور الفلسطيني وفي أرجاء العالم العربي واالسالمي بدرجة كبيـرة،               

من وجهة النظر هذه تبدو الواليـات المتحـدة وبريطانيـا ودول            . كخصم سياسي واجتماعي وحضاري   
سيطرة علي العالم بالقوة وتنجح في ذلك بدرجة كبيرة ـ ولذلك ليس عليهـا   غرب اوروبا كمن يحاول ال

 .ان تستغرب عندما تحدث مثل هذه العمليات في اراضيها
المقاالت الرئيسة في الصحف الفلسطينية كُتبت بهذه الروحية، وفي أحد بيانات حماس دعيت بريطانيـا               

تاللية والعدوانية واالضطهاد واإلجحاف الممارسة ضد      والدول الغربية الي المبادرة اليقاف االعمال االح      
الحظوا الهجمات اليوميـة  . العالمين العربي واالسالمي ـ وخصوصا في فلسطين والعراق وافغانستان 

التي يشنها جيش االحتالل االسرائيلي علي أبناء الشعب الفلسطيني، والقتل والطرد وتـدمير االراضـي               
 .في البيانالزراعية وهدم المنازل ، جاء 

علي هذه الخلفية ساد شعور بالرضي في اوساط اعضاء القيادة الفلسطينية من بيـان رئـيس الـوزراء                  
البريطاني طوني بلير الذي تحدث عن وجوب معالجة جذور االرهاب وفي داخلها الصراع االسـرائيلي               

والرات القامـة دولـتهم   ـ الفلسطيني وفي ظل قرار قمة الثمانية بمنح الفلسطينيين دعما بمليارات الـد   
بكلمات اخري يترافق الخوف الفلسطيني من ان يجر        . الديمقراطية التي تعيش بسالم الي جانب اسرائيل      

االرهاب في لندن موجة معادية للعرب وللمسلمين وفي خضم ذلك معادية للفلسطينيين ايضا، فـي هـذه       
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وربما حتي خروج حل للصراع وفق      . ءالمرة بالشعور ان شيئا جيدا قد يخرج من كل هذا االمر السيي           
 .جوهر المطالب الفلسطينية

العمليات االرهابية في لندن حدثت في الوقت الذي تجتاز فيه الـساحة الفلـسطينية الداخليـة أصـعب                  
بيانات الناطقين بلسان السلطة وتصريحات قادة حماس تشير الـي انهـم قـد              . أوضاعها منذ مدة طويلة   

من الذي سيقرر ماذا سيحدث في المناطق التي        : السؤال الساخن هو  . تصادمأخذوا يسيرون علي درب ال    
ولن نسمح بأن يسرقوا لنا     : ستخرج منها اسرائيل؟ حماس تعتقد ان اراضي غزة قد تحررت بدم مقاتليها           

هو وباقي فـصائل المعارضـة      . الدماء التي سفكناها ، كما قال رئيس حماس في غزة، محمود الزهار           
عباس وأعوانه يردون عليهم بأن     . ترحون اقامة لجنة مشتركة لكل الفصائل لمعالجة القضية       الفلسطينية يق 
السلطة هي جسم سلطوي سيادي، والحكم الفلسطيني يدعو حماس وشركاءها لالنـضمام            . ال حاجة لذلك  

 .الي حكومة الوحدة الوطنية التي ستقرر ما الذي سيحدث في المناطق المحررة
 نهاية االسبوع الماضي في دمشق مع رئيس المكتب السياسي لحماس، خالـد             عباس تحدث عن ذلك في    

حماس مستعدة لالنضمام للحكومة فقط بعد ان تجـري         . مشعل، إال ان قيادة حماس ترفض الفكرة بشدة       
 .االنتخابات البرلمانية الفلسطينية ـ هذه االنتخابات التي قرر عباس و فتح تأجيلها حتي نهاية السنة

االمور اآلن يتوقع حدوث صراع داخلي فلسطيني حاد حول هذه القضية، وربما قد يصل الـي                كما تبدو   
االمر المهم السرائيل هو ان حماس تعد بمواصلة العمليات مـن غـزة اطـالق               . حافة الحرب األهلية  

فلسطين هي ارض واحدة بالنـسبة لنـا، واذا حـدثت           . الصواريخ مثال بعد االنسحاب االسرائيلي ايضا     
  .ال عدوانية اسرائيلية في الضفة، سنرد من غزة ايضا ، يقول قادة حماساعم

  11/7/2005هآرتس 
  12/7/2005القدس العربي

 
  أسباب تراجع التأييد اإلسرائيلي لخطة فك االرتباط

   حسين عطوي
إن اتفاق التهدئة وما أدى إليه من شعور إسرائيلي بنوع من االستقرار واألمن نتيجة توقـف عمليـات                  

هذا ما اظهرته استطالعات الرأي األخيـرة  ‚ أنعش االتجاه اليميني الرافض لالنسحاب األحادي     ‚ مقاومةال
 فـي   ينالتي أشارت إلى أن تأييد الجمهور اإلسرائيلي للخطة تراجع للمرة األولى عن مستوى الخمـس              

رين مـن   ويشعر معارضو خطة الفصل بالنشوة لتزايد شعور شارون بالضيق ولتـزود المحـذ            ‚ المائة
ويأتي هذا التراجع في التأييد لخطة الفصل بعدما كانت تحظى بدعم           ‚ خطورة الخطة بحجج تدعم مواقفهم    
  ‚حوالي السبعين في المائة قبل شهور

وإذا كان المسؤولون في مكتب شارون قد أعادوا هذا التراجع إلى الفشل في تسويق الخطة إعالميا لدى                 
 أن األمر مرتبط بطبيعة المجتمع اإلسرائيلي الذي ال يمكن أن يعتـدل             إال أن الواقع يشير إلى    ‚ الجمهور

في مواقفه ويميل إلى التراجع إال إذا كان مكرها وتحت الضغط وانعدام االستقرار ووقوعه تحت دائـرة         
ولهذا فان المرحلة التي كانـت فيهـا المقاومـة تكثـف            ‚ وحاجته إلى الخروج من هذا الواقع     ‚ استنزاف

وجه ضربات موجعة للجيش اإلسرائيلي والمستوطنين وما أدت إليه من خسائر كبيرة ماديـا              عملياتها وت 
هي التي دفعت شارون بضغط مـن قيـادة         ‚ وبشريا وانعكاسات سلبية على االستقرار وحركة االقتصاد      

نت فكا‚ المؤسسة العسكرية واألمنية والرأي العام للمسارعة إلى البحث عن أفق أو مخرج من هذا الواقع              
  ‚خطة الفصيل

إنما هناك اعتراض مـن نـوع آخـر يواجـه           ‚ غير أن األمر ال يقتصر فقط على تراجع التأييد للخطة         
وهذا االعتراض نابع من الخوف من      ‚ وهو آخذ باالزدياد وسط قيادات الجيش وأحزاب سياسية       ‚ شارون

سياسي شامل يؤدي إلى    نشوء مخاطر أكبر على أمن الكيان الصهيوني إذا لم تكن الخطة في سياق حل               
في هذا االطار يمكن ادراج كالم رئيس اركان الجـيش اإلسـرائيلي الـسابق              ‚ تحقيق األمن واالستقرار  
  ‚ان الفصل يقرب إسرائيل من حرب أهلية أخرى وسيكون بمثابة كارثة: موشيه يعلون الذي قال
في ظـل اسـتمرار المقاومـة       و‚ دون حل سياسي نهائي لقضايا الوضع النهائي      ‚ فاالنسحاب اإلسرائيلي 

سوف يؤدي إلى اقتـراب صـواريخ وقـذائف         ‚ واالنتفاضة والفشل في القضاء عليها أو نزع سالحها       
ولهذا فان  ‚ المقاومة من الخط األخضر وبالتالي ستكون قادرة على توجيه ضربات اكثر إيالما إلسرائيل            

بل وأيـضا   ‚ تطال ليس عسقالن فقط   الصحافة اإلسرائيلية حذرت من أن هذه الصواريخ والقذائف سوف          
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حيث ذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش اإلسـرائيلي يخـشى مـن        ‚ مناطق أخرى في العمق اإلسرائيلي    
انتقال عدوى راجمات القذائف والصواريخ إلى شمال الضفة الغربية عقب قيام حركة الجهـاد بـاطالق                

 دفع معارضو الخطة في الليكود إلى       وهذا ما ‚ غنيم وكديم ‚ خمسة صواريخ من جنين باتجاه مستوطنتين     
  ‚شن حملة مكثفة تحت عنوان الفصل يجلب اإلرهاب

  
ومثل هذه الضغوط الداخلية التي تواجه شارون هي التي تدفعه إلى محاولة تصديرها باتجـاه تـصعيد                 
مدروس ضد الفلسطينيين عبر تنفيذ بعض عمليات االغتيال وتوجيه االنـذارات إلـى رئـيس الـسلطة      

ينية محمود عباس بأن عليه العمل بقوة ضد حماس واتهامة بالعجز والشلل السياسي ألنه ال يقوم                الفلسط
باألفعال المطلوبة ويتستر على وجود حماس وقوى المقاومة الفلسطينية وصار يتقدم بسرعة االحـتالل              

  ‚المكان الذي كان فيه الرئيس الراحل ياسر عرفات
وإذا تم  ‚  إسرائيل في حملتها ضد محمود عباس ألنه ليس هناك بديل له           إال أن االدارة األميركية ال توافق     

وهذا ما ال يريده أحد لذلك ضـغطت واشـنطن          ‚ التخلي عنه فان البديل الواقعي القائم هو حركة حماس        
وفي هذا االطـار جـاء قـرار        ‚ على شارون كي يلطف حملته ضد عباس وااليحاء بانه يريد مساعدته          

وهو ما دفع المراقبين إلى القول بـأن        ‚  باالفراج عن اربعمائة معتقل فلسطيني آخر      الحكومة اإلسرائيلية 
 اإلسرائيلية بالحـديث عـن   -ادارة بوش تدير حملة عالقات عامة لتثبيت التهدئة على الجبهة الفلسطينية      

الربط بين خطة الفصل وخريطة الطريق دون أن يصل األمر إلى حد الضغط على إسـرائيل للقبـول                  
ما جعل االعتقاد بأن المحافظة على نوع من التنسيق بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني مصلحة              ‚ بذلك

ذلك أن كل ما يهم االدارة األميركيـة فـي هـذه            ‚ أميركية أكثر مما هي مصلحة إسرائيلية أو فلسطينية       
  ‚اجهه في العراقالمرحلة تثبيت الهدوء وعدم انفجار الوضع مجددا في ظل المأزق المتفاقم الذي تو

غير أن شارون يرفض أن تكون خطة االنسحاب جزءا من خريطة الطريق ألن ذلـك يتعـارض مـع                   
والـذي ال يمكـن للـسلطة       ‚ مشروعه لفرض منظوره للحل بما خص قضايا الوضع النهائي كأمر واقع          

ألن جيشه  ‚ ربتاطولذلك يرى شارون ان ال بديل أمامه سوى تنفيذ خطة فك اال           ‚ الفلسطينية الموافقة عليه  
وال يجد في األفق إمكانيـة لالنتـصار        ‚ ال يستطيع البقاء منتشرا في حالة قتال دائمة منذ خمس سنوات          

وكل االطراف تسعى في هذه المرحلة إلـى        ‚ ما يعني ان أفق التسوية معدوم     ‚ على المقاومة واالنتفاضة  
  ‚المحافظة على التهدئة كل من منظاره

 12/7/2005الوطن القطرية 
 

  :كاريكاتير
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