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 دين الجهاد تتبنى والسلطة ت ،عودة العمليات االستشهادية
حركة الجهاد االسالمي تبنت امس العملية في افتاحيتها أن  13/7/2005 القدس العربي نشرت

وهذا . االستشهادية التي وقعت في مدينة نتانيا الساحلية واسفرت عن مقتل ثالثة اشخاص علي االقل
 الطالق النار يعني عمليا ان الهدنة التي جري التوصل اليها في قمة شرم الشيخ وتضمنت وقفا متبادال

 .قد انهارت بالكامل
ليس هناك ما يثير غضب االسرائيليين ورعبهم اكثر من عودة العمليات االستشهادية الي داخل الخط 
االخضر، الن االمن يحتل مركز الصدارة في اهتمام اي حكومة اسرائيلية، النه يشكل احد االعمدة 

فالحكومة االسرائيلية الحالية استخدمت كل .ولة العبريةالرئيسية لاليديولوجية التي قامت علي اساسها الد
ما في جعبتها من وسائل واختراعات لمنع وصول الفدائيين الي المدن والتجمعات االسرائيلية، بما في 
ذلك بناء الجدار العنصري العازل، وتأتي هذه العملية لتؤكد ان هذا الجدار مهما كان عاليا ومحصنا، لن 

مدينة نتانيا بلدة ساحلية، وتعتبر .من لالسرائيليين ودفعهم للتسوق بحرية دون اخطارينجح في توفير اال
كعبة للمصيفين االسرائيليين الباحثين عن الراحة واالستجمام علي شواطيء البحر، واستهدافها بالذات، 

مان الي وفي مثل هذا التوقيت، عبارة عن رسالة بان العمليات االستشهادية قد استؤنفت، وانه ال ا
حركة الجهاد االسالمي لم تكن مقتنعة ابدا بتفاهمات شرم الشيخ .اسرائيلي طالما ان االحتالل مستمر

واعتبرت الهدنة تنازال عن حق المقاومة المشروع علي اعتبار انه ال هدنة مع محتل، خاصة ان 
عناصرها، اي الحركة، العمليات العسكرية االسرائيلية ضد الفلسطينيين لم تتوقف، وتعرض الكثير من 

الدكتور رمضان عبد اهللا الشلح هدد اكثر من مرة بفك التزامه بهذه الهدنة، واالنسحاب  .لعمليات اغتيال
منها، والعودة لعمليات المقاومة، ولكن ضغوطا مصرية وفلسطينية، وخاصة من الفصائل االساسية مثل 

 .حماس و فتح دفعته لتأجيل هذه الخطوة
 حاليا هو حول رد الفعل االسرائيلي علي هذه العملية، وايضا رد فعل السلطة السؤال المطروح
صحيح انها وقعت داخل الخط االخضر، ومنفذوها انطلقوا من مدينة طولكرم الواقعة . الفلسطينية عليها

تحت االحتالل االسرائيلي، ولكن الصحيح ايضا ان شارون سيحمل السلطة ورئيسها محمود عباس 
االساسية، مثلما كان يحمل سلفه الراحل ياسر عرفات مسؤولية كل العمليات الفدائية المسؤولية 
ال نعتقد ان شارون سيوقف انسحابه من قطاع غزة كرد انتقامي، النه ينفذ هذا االنسحاب تحت .المشابهة

االرجح ان يقوم بشن . ضغط المقاومة وليس رأفة بالفلسطينيين وحرصا علي رضائهم واستقاللهم
ليات اجتياح جديدة لمناطق في الضفة والقطاع لقتل او اعتقال عدد كبير من اعضاء حركة الجهاد عم

االجتياح الجديد لن يوفر االمن لالسرائيليين، ولن يقضي علي .االسالمي وربما باقي الفصائل االخري
ل ستستمر حركة الجهاد االسالمي ، الن المشكلة االساسية هي االحتالل، وطالما استمر االحتال

 . المقاومة
 12انفجار في وقع مركز تجاري في نتانيا التي تبعد أن  13/7/2005الخليج اإلماراتية  وذكرت

وقال قياديون في .30 إلى مقتل إسرائيليين وإصابة  مما ادى االنفجاركيلومترا عن الضفة الغربية
 عاماً وهو من قرية تقع 18مره الحركة ان العملية نفذها فلسطيني يدعى أحمد سامي ابو خليل يبلغ ع

وأوضحت أسرة ابو خليل ان ابنها الذي انهى امتحان الثانوية العامة هذا الصيف، خرج . قرب طولكرم
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 وتشير إحصائيات حقوقية وإعالمية إلى أن قوات االحتالل قد .صباح أمس لمعرفة نتائج الثانوية العامة
 فلسطينياً فيما جرحت أكثر 47 خرق قتلت فيها 8000 أكثر من 8/2ارتكبت ومنذ اإلعالن عن التهدئة 

 فلسطيني، وذلك خالل عمليات التوغل واالقتحام التي 1400 آخرين، وتم اعتقال أكثر من 850من 
 صرح متحدث باسم وزارة الداخلية كما.شهدتها معظم مدن وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة

ة الفلسطينية أحبطت اكثر من مائة وتسعين محاولة الفلسطينية أمس األول ان أجهزة األمن والشرط
 محاولة لخرق 191وقال توفيق أبو خوصة انه تم خالل االشهر الثالثة االخيرة احباط . لخرق التهدئة

 صاروخا محلي الصنع وقذيفة أطلقتها بعض الفصائل 197اإلجماع الوطني بالتهدئة، وأوضح أن 
  .سقطت في األراضي الفلسطينية

 اذاعة الجيش االسرائيلي هنقلتالى ما :رويترز، ي ب ا ، ا ش ا، قنا 13/7/2005لمستقبل  اواشارت
 ان المارة حاولوا منع االنتحاري من الدخول الى داخل المركز اال انه نجح في تفجير  عيانعن شهود

  .العبوة التي كان يحملها عند مدخل المركز
طنية الفلسطينية، محمود عباس أدان ، العملية  رئيس السلطة الوأن 13/7/2005 سي ان ان وأضافت

أولئك الخونة . إنه جريمة ضد الشعب الفلسطيني.. االنتحارية بشدة وقال نحن ندين هذا الهجوم اإلرهابي
وأضاف عباس ال يوجد عاقل يمكنه القيام بمثل هذه األمور عشية .يعملون ضد المصلحة الفلسطينية

نة، في إشارة لخطة إخالء غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية  مستوط22االنسحاب اإلسرائيلي من 
ووصف عباس الهجوم بأنه عمل غبي وأن من قام به يجب أن يعاقب، .آب المقبل/في شهر أغسطس

  .لكنه أوضح أن حركة الجهاد اإلسالمي، التي اتهمتها إسرائيل بتنفيذها، أنكرت تورطها بالعملية
 االذاعة العبرية عن ما ورد في :اسعد تلحميو سائدة حمد سليهاعن مرا 2005/ 13/7 الحياة ونقلت

اوساط سياسية قولها ان المفاوضات التي يجريها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الفصائل 
وراح معلقون . االسالمية بدل العمل على نزع سالحها لن تؤدي الى وقف االرهاب الفلسطيني

  .لسطينيين من الداخل وفروا لالنتحاري وسيلة نقل الى المجمع التجارياسرائيليون الى التشكيك في ف
سرائيل اتهمت السلطة الفلسطينية بعدم القيام بشيء لمكافحة إن أ 13/7/2005الدستور وأشارت 

واستبعد مسؤول قريب من رئيس الوزراء ارييل شارون في هذه الظروف تسليم . العمليات المسلحة
من ناحية ثانية، اعلن رئيس الوزراء .المني على مدن في الضفة الغربيةالفلسطينيين االشراف ا

االسرائيلي ارييل شارون انه لن يكون هناك خطة جديدة لفك االرتباط بعد ان تسحب اسرائيل قواتها 
  . ومستوطنيها من قطاع غزة هذا الصيف

ش القيادي في حركة  خالد البط ما قاله الفت حدادعن مراسلته 12/7/2005 48 عرب وأورد موقع
الجهاد االسالمي ان عملية نتانيا االنتحارية التي وقعت فى مدينة نتانيا هي رد طبيعي علي الخروقات 

  ان ايا 48واضاف البطش في تصريح لـعرب .االسرائيلية المتكررة بحق ابناء الشعب الفلسطيني
ما يقوم به االحتالل من خروقات للتهدئة كانت الجهة التي نفذت هذه العملية فانها تعتبر نتاجا طبيعيا ل

وتابع البطش ان ما تقوم به اسرائيل من خروقات وعدم تنفيذها للشروط التي .التي تم اعالنها فى القاهرة
اعلنتها الفصائل الفلسطينية في القاهرة ال تخدم هذه التهدئة، موضحا ان الفصائل حينما شعرت ان 

جتماعا عاجال للجنة المتابعة للقوى الوطنية واالسالمية وارسلت التهدئة باتت في مهب الريح عقدت ا
رسائل الى رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس المخابرات المصرية توضح الخروقات التي تقوم بها 

واوضح البطش ان حركة الجهاد االسالمي ال زالت ملتزمة بالتهدئة انطالقا من مبدأ .اسرائيل للتهدئة 
أفادت مصادر إسرائيلية أن قوات كبيرة من جيش اإلحتالل اجتاحت كما . الخرق بالردالتهدئة بالتهدئة و

مدينة طولكرم في الضفة الغربية، في الساعات األولى من صباح اليوم األربعاء، في إطار عملية 
  أصيبوا بجراح خطيرة، في عملية3 آخرين، بينهم 90إنتقامية في أعقاب مقتل ثالثة إسرائيليين وإصابة 

در فإنه مع دخول قوات اإلحتالل أطلقت النار باتجاههم مما أدى إلى اوبحسب المص.نتانيا يوم أمس
وقامت قوات اإلحتالل بإطالق النار . إصابة إثنين من الجنود اإلسرائيليين بجروح وصفت بأنها خفيفة

لمصادر اإلسرائيلية ونقلت ا.مما أدى إلى إستشهاد فلسطيني، من رجال الشرطة الفلسطينية، وإصابة آخر
عن مصادر عسكرية أن العملية العسكرية في طولكرم ستستغرق وقتاً طويالُ، بذريعة أن السلطة 
الفلسطينية ال تعمل على محاربة اإلرهاب وأن مدينة طولكرم تحولت إلى مالذ لحركة الجهاد اإلسالمي 

أن قوات اإلحتالل فرضت إغالقاً كما جاء . إسرائيليين في نصف السنة األخيرة10المسؤولة عن مقتل 
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كامالً على جميع األراضي الفلسطينية، في حين أصدر وزير األمن اإلسرائيلي، شاؤول موفاز، تعليمات 
وقالت .بوقف حميع اإلتصاالت بين العناصر العسكرية اإلسرائيلية مع عناصر في السلطة الفلسطينية

 النار على حاجز عسكري تابع لقوات االمن  مسلحين بدأوا بإطالق5مصادر امنية فلسطينية إن 
الفلسطينية بعد أن قامت القوة المتواجدة هناك بمنعهم من تجاوزه، وقد أصيب اثنان منهما نقال على 

 حالة 17وفور وقوع الحادث أعلنت قوات أالمن المعروفة باسم قوات الـ. إثرها إلى مستشفى القدس
من جهته استنكر الناطق اإلعالمي باسم سرايا . ردة فعلاالستنفار القصوى في صفوفها تحسباً ألي

القدس قيام أفراد به أفراد األمن الفلسطيني باطالق النار على سيارة لنشطاء من السرايا وإصابة اثنين 
  .منهم رغم علمهم بوجودهم في السيارة

مي باسم حركة مشير المصري الناطق اإلعالما قاله  13/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالموأوضح 
حماس إن العملية رد طبيعي على جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن قوات االحتالل قتلت 

وأشار إلى أن العدوان الصهيوني امتد ليطال .منذ بداية التهدئة حوالي خمسين فلسطينياً واعتقلت المئات
لصهيونية عن األسرى المعتقلين في المصحف الشريف داخل المعتقالت التي لم تُفِرج السلطات ا

وأكد المصري أن حركته حتى اللحظة ملتزمة .سجونها وتهديده المستمر لألقصى ومدينة القدس المحتلة
وأضاف أن أي تغول على الشعب الفلسطيني من . بالتهدئة التي اتفقت فيها مع بقية الفصائل الفلسطينية

 الفلسطينية إال بالرد القوي وأن الحكومة الصهيونية هي من ِقبل قوات االحتالل فلن يقابل من المقاومة
  .تتحمل المسؤولية عن ذلك

رسمي باسم الرئيس الفلسطيني قال ان الرئيس الناطق ال أن 13/7/2005 الجمهورية المصرية وبينت
ي عباس اصدر أوامر مشددة ألجهزة األمن بالقاء القبض علي المتورطين في عملية نتانيا واحالتهم ال

أكد الناطق ان جميع الفصائل الموقعة علي اتفاق القاهرة للتهدئة ابلغته بادانتها للعملية كما . القضاء
والتزامها الكامل بالتهدئة وقال ان الرئيس الفلسطيني اكد علي ضرورة اتخاذ كافة االجراءات االمنية 

عبث باألمن الوطني وبأن والسياسية لوضع حد نهائي لكل من يعمل علي ضرب المصلحة الوطنية وال
طلب عباس أبو كما . هذه األعمال المدانة سوف تقابل بايقاع اقصي العقوبات ضد منفذيها ومن وراءهم

مازن عقد اجتماع عاجل لمسئولي الفصائل والقوي الوطنية واالسالمية في مدينة غزة لبحث الوضع 
  . االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزةالسياسي واألمني ومخاطر عملية نتانيا علي اتفاق التهدئة و

 المتحدث باسم البيت االبيض سكوت مكليالن للصحافيين هقالما  13/7/2005شرق األوسط ال ونشرت
ما من شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين األبرياء، . نحن ندين بأشد العبارات الممكنة، هذا الهجوم اآلثم

سعون لتعطيل جهود السالم في الشرق األوسط، وينبغي وأضاف اإلرهابيون ي. من رجال ونساء وأطفال
وينبغي للسلطة الفلسطينية ان تتحرك لتفكيك المنظمات . لجميع االطراف، ان تتحرك وتكافح االرهاب
  . االرهابية، ومنع وقوع الهجمات في المقام األول

 ،الحادث التفجيري رئيس الوزراء أحمد قريع أن 13/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا وأضافت 
 ، في بيان صحافي، عن أن السلطة ما زالت عند موقفها الثابت، في استنكار استهداف قريعوعبر 

الـمدنيين من الطرفين سواء أكانوا فلسطينيين أم إسرائيليين، وأنها إذ تدين هذا التفجير، تؤكد أنها ضد 
وأضاف أن من . من االلتزاماتأي عمل يستهدف الـمدنيين، ومن شأنه إعطاء الذرائع للتنصل

الـمستغرب أن يتزامن هذا العمل مع التحضيرات الجارية من أجل االنسحاب من قطاع غزة وشمال 
الضفة الغربية، وبالذات، في الوقت الذي تكثف السلطة الوطنية فيه، كل جهودها من أجل مجابهة جدار 

لسطينية، خصوصاً مع القرار اإلسرائيلي الفصل العنصري، الذي تقيمه إسرائيل في عمق األراضي الف
وطالب رئيس الوزراء الجميع، بااللتزام بجهود . األخير، القاضي بتسريع الجدار حول مدينة القدس

  .التهدئة الـمبذولة، التي تم التوافق عليها حسب تفاهمات القاهرة
ن  الشرطة واجهزة  اوا مراسلون اسرائيليون قالأن :وكاالت 13/7/2005ردنية  الغد األوأوردت

المخابرات لديها مواصفات دقيقة جدا عن الشخص الذي نقل منفذ العملية الى المكان، وانها شرعت في 
واعلنت اسرائيل انها سترد بقبضة حديدية على .الحال البحث عنه بواسطة دوريات الشرطة والمروحيات

وكان .  االسرائيلية اريئيل شارونالعملية الفدائية في نتانيا حسب مصادر في ديوان رئيس الحكومة
موفاز قد الغى لقاءه مع الوزير الفلسطيني محمد دحالن، الذي كان من المفترض ان يعقد مساء امس، 

  .وذلك في اعقاب عملية نتانيا
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شلومي  االسرائيلية  الـمتحدث باسم الشرطةأن: وكاالت 13/7/2005 األيام الفلسطينية وذكرت
برس ان فلسطينيا يقود شاحنة صغيرة تحوي ثالث عبوات للغاز اقتحم سوغي قال لوكالة فرانس 

واضاف ان الشاحنة توغلت حوالي مئة متر على طريق .الحاجز عند مدخل مستوطنة شافي شومرون
كانت محاولة انتحارية، موضحا ان الفلسطيني اصيب بجروح . داخل الـمستوطنة قبل ان تنفجر

وفي نابلس ذكرت مصادر امنية فلسطينية لوكالة . كانت مسروقةوتابع ان الشاحنة الصغيرة. خطيرة
 36فرانس برس ان حركة الجهاد االسالمي تقف وراء هذه العملية، موضحة ان منفذها هو روبين كنانة 

  .عاما من النزلة الشرقية قرب مدينة طولكرم
  

  تصريحات عباس تستثير ردات الفعل
مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية قال، تعقيباً أن  13/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  نشر

على تصريحات الرئيس محمود عباس  لفضائية دبي، إن دعوة أبو مازن الدول العربية لتجنيس 
الفلسطيني الهادف إلى  طيني، وال تخدم الحوار الفلسطينيالفلسطينيين خروج عن اإلجماع الوطني الفلس

حدة لمواجهة استحقاقات الخطط الشارونية، كما حددها إعالن القاهرة في بناء استراتيجيٍة فلسطينية مو
المطلوب من الدول العربية أن : واختتم المصدر تصريحه بالقول .2005مارس / السابع عشر من آذار

تمكّن الالجئين الفلسطينيين من النضال في سبيل انتزاع حقّهم بالعودة، وذلك بمنحهم الحقوق اإلنسانية، 
قّ العمل، وحرية التنقل، واالنتماء، وحرية التعبير عن الرأي، وليس التجنيس وطمس هويتهم وح

  .الوطنية
قال نحن نعبر عن استغرابنا  مشير المصريحماس  الناطق باسم حركة أن 13/7/2005  البيانوذكرت

من إعطاء والتي تكرس منهج المزيد من التنازل عن حقوق شعبنا والمزيد  من مثل هذه التصريحات
الفرصة للعدو اإلسرائيلي بممارسة ضغوط على القيادة الفلسطينية لدفعها نحو التخلي عن حقوق 

وأضاف ان حق العودة قائم ولن نتخلى عنه في أية لحظة من اللحظات ولن نقبل ببديل له وستبقى .شعبنا
  .رضه عزيزا كريماالمقاومة قائمة حتى ننتزع الحقوق الفلسطينية وحتى يعود كل فلسطيني إلى أ

 مسؤول قول:  بيروت منشاديا عوادو جدة – فهيم الحامد عن مراسليها 13/7/2005 عكاظ واضافت
ملف الالجئين بالمنظمة ان تصريحات عباس حول موافقته على منح الدول العربية الجنسيات لالجئين 

طينية في موضوع الالجئين  واضاف ليس هناك تراجع في موقف القيادة الفلس,الفلسطينيين اسيء فهمها
 ان حصول اي فلسطيني على جنسية اي دولة عربية ال قالو. باعتباره حقا مشروعا وال نتنازل عنه

القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تعتبر حقوقنا وأشار الى أن . يعني سقوط حقه في العودة
ح ويعطي شرعية بعودة الالجئين الفلسطينيين  واضح وصري194اساسية ال يمكن التنازل عنها والقرار 

 من .لمدنهم وقراهم التي هجروا منها هذا هو الموقف والموقف الرسمي واليوجد تغيير في هذا الموقف
 أكد سلطان أبو العينين لعكاظ ان ما جاء على لسان ابو مازن ليس اقراراً بالتوطين وال ناحية أخرى

سية ألي مقيم في أي دولة ال يعني بالضرورة تخليه عن جنسيته تخلياً عن حق العودة ألن منح الجن
إن حق العودة هو حق مقدس بالنسبة للشعب الفلسطيني وال يملك احد القدرة على : وأضاف . األصلية

واضاف لقد سمعنا كالماً واضحاً .  وأبو مازن هو اكثر الحريصين على هذا الحق,التنازل عن هذا الحق
يروت فأكد لنا دعمه ودعم حق العودة الذي ال يقل عن حقنا أن تكون القدس عاصمة  خالل زيارته لبهمن

  . لدولتنا المستقلة
  
  

 مني يطال الداخلية الفلسطينيةاالنفالت األ
 مسلحين ملثمـين صـباح   ثالث اءاعتد إلى :رام اهللا ـ لندن من  13/7/2005شرق األوسط ال أشارت

وقالـت مـصادر    . سطينية والمسؤول عن االجهزة االمنية فيها     امس على مدير عام وزارة الداخلية الفل      
فلسطينية إن المسلحين اطلقوا النار على السيارة التي كان يقودها سالمة في طريقه من القدس الى مكتبه                 

ونقل الـى احـد     . في رام اهللا تحت تهديد السالح، حتى توقفت، ثم اخرجوه منها وانهالوا عليه بالضرب             
  .، فيما لم تتضح هوية المعتدينمستشفيات رام اهللا

د مصادر في الداخلية الفلسطينية     يكتأ: رام اهللا  -سائدة حمد   عن مراسلتها    13/7/2005الحياة   ونشرت
واشارت مـصادر امنيـة      .ان اسباب االعتداء لم تعرف بعد، مشيرة الى ان التحقيق ما زال في بدايته             
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ى خلفية نزاع شخصي ال عالقة له بالموقع البارز الـذي     فلسطينية الى امكانية ان يكون االعتداء وقع عل       
يشغله سالمة، مشيرة الى وقوع مشاجرة في قرية عناتا شمال القدس حيث يقيم سالمة ليـل االثنـين ـ    

   .الثلثاء
وقـال الـرئيس   . بحث عن المعتـدين  البدأت   الشرطة إلى أن    :رام اهللا من   13/7/2005البيان   ونوهت

ن أجهزة األمن ستتخذ إجراءات فورية وجادة وتطارد المتورطين وتتعامل مـع            الفلسطيني للصحافيين إ  
  ..األمر بحسم

 مصادر امنية فلسطينية انها ال تستبعد ان        ه قالت ما :رام اهللا من   13/7/2005 المستقبل اللبنانية    وذكرت
 ولم يـستبعد ان     .يكون االعتداء على سالمة انما قصد منه الجناة ايصال رسالة الى وزير الداخلية ذاته             

بعض الجهات ومراكز القوى في االجهزة االمنية ذاتها المتضررة من اجراءات توحيدها واخضاعها الى              
  .قيادة مركزية واحدة هي من اقدم على ارتكاب االعتداء على سالمة

 مصادر أمنية اليوم، بأن  بهأفادتما  :غزة من 13/7/2005وبينت وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
 بالقرب من مستعمرة 17فجر، بإطالق النار باتجاه حاجز تابع لقوات ألـالموعة مسلحة قامت قبل مج

وأوضح شهود عيان كانوا متواجدين في  .ورد أفراد الحاجز بإطالق النار دفاعاً عن النفس, نتساريم
ن قامت القوة  مسلحين بدأوا بإطالق النار على الحاجز العسكري بعد أ5الموقع لحظة وقوع الحدث، أن 

وأشار المكتب اإلعالمي في وزارة  .المتواجدة هناك بمنعهم من تجاوزه، وقد أصيب اثنان منهما
 . حالة االستنفار القصوى تحسباً ألي ردة فعل17الداخلية، إلى أنه فور وقوع الحادث أعلنت قوات ألـ

  
  ال سالم بدون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية : قريع
د احمد قريع امس على انـه ال يمكـن          يشدت : وكاالت االنباء  -غزة  من   13/7/2005 الدستور   نشرت

تحقيق سالم من دون القدس، معتبرا ان مواصلة اسرائيل بناء الجدار في القدس الشرقية المحتلة خطير                
وقال في مؤتمر صحفي بعد جلسة درسنا في المجلس جملة اجراءات مثل دعوة الجامعة العربيـة                 .جدا

اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، سندعو الجمعية العامة لالمم المتحدة لالنعقاد             لعقد  
وجدد دعوته، لتكريس الوحـدة الوطنيـة وتـشكيل حكومـة            .بسبب المخاطر التي تتعرض لها القدس     

وشدد على أن أولويات شعبنا في المرحلة المقبلة، تنصب على مقاومة بنـاء جـدار الفـصل                  .موحدة،
العنصري، ووقف تهويد مدينة القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، إضافة إلـى تعزيـز الوحـدة               

ودعا قريع إلى الذود عن المـسجد األقـصى وكافـة            .الوطنية والتكاتف الشعبي في مواجهة االنسحاب     
أن الحكومة  وقال إن القرار جاء في مرحلة انشغال المجتمع الدولي باالنسحاب المزمع، وقال              .المقدسات

اإلسرائيلية تهدف إلى أن يكون ثمن االنسحاب هو مدينة القدس، خالفاً لكافـة المعاهـدات واالتفاقـات                 
  .الدولية، ولقرار مجموعة الثماني األخير بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

ـ   ه قريع   اوضحإلى ما   : غزةمن   13/7/2005 الغد االردنية     مراسل حامد جاد وأشار   الن ان توقيت اع
بناء الجدار حول القدس عشية الخروج من قطاع غزة كأنما تقول الحكومة االسرائيلية اننا خرجنا مـن                 

هذه قضية نرفضها وسنلجأ لكل الوسائل البطـال كـل مفعـول            ... غزة ويجب ان تخرجوا من القدس       
  وكاالت .قانوني لهذا االجراء العدواني

د قريع علي أن يكون الجميع علي       يشدت :فت حداد  ال مراسلته عن 12/7/2005 48 عرب   موقع وأضاف
مستوى المسؤولية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعتريها مخاطر كبيـرة تتمثـل فـي الـسياسة                  
اإلسرائيلية المستمرة في تقطيع أوصال الضفة الغربية و بناء الجدار العازل ،و ضم القدس وعزلها عن                

النسحاب االسرائيليى المتوقعة بنجاح وقال ممنوع علينـا ان         واوضح ضرورة ان تتم عملية ا      .محيطها
نخطئ هنا فى غزة في لحظات الخروج االسرائيليى من القطاع او نختلف بعد الخـروج مـن القطـاع                   

وجدد رفض السلطة تعويض المستوطنين اليهود       .ممنوع ان نختلف وممنوع ان ندخل فى اية إشكاليات        
نحن قررنا بشكل قاطع وواضـح      " ستوطنات المنوي إخالؤها  وقال      عن أية موجودات يتركونها في الم     

الحتالل المستوطنين سواء تعويض مباشر او غير مباشر الن هذه ارض فلسطينية وهذا             ارفض تعويض   
  .ذهب وال يعوض وبالعكس يجب علينا أن نطالبه علي استخدامه أرضنا 

 أنـه مطمـئن أن       قريـع  ـديأكت: غزة ن م ب.ف.ا نقال عن  13/7/2005األيام الفلسطينية    وجاء في 
الفلسطينيين سيعملون سوية في جبهة واحدة من أجل أن نظهـر أمـام العالــم أن فرحنـا بخـروج                    
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نحن ال نتفاوض مع االسـرائيليين      : قالو .اإلسرائيليين هو الفرح نفسه باستتباب األمن والنظام والهدوء       
يليين عن خطوات سيتخذونها حتى نعد أنفـسنا        على ذلك، ولكن نحن نريد أن نعرف ونطلع من االسرائ         

إن العملية ليست عملية تفاوض وذلـك لـسبب واحـد هـو أن              : وقال .النسحاب هادئ منظم وسلـمي   
إن االتفاقية التي يجري اعدادها مع      : وأضاف .اسرائيل أعلنت أن عملية االنسحاب عملية أحادية الجانب       

ون مفتوحة مع مصر وبالتالي مع العالـم عـن طريـق           الـمصريين هي اتفاقية مطمئنة ألن الرئة ستك      
  .معبر العودة الحدودي، الذي سيكون معبراً مصرياً فلسطينياً، وليست أية جهة أخرى

لن نسكت اطالقا علـى هـذه       :  قال أن قريع :  وكاالت –غزة  من   13/7/2005 الرأي االردنية    وأفادت
وشـدد   .مليارات الدوالرات من اي جهة كانت     االنتهاكات ولن نقبل بمقايضة اي شبر من ارضنا ولو ب         

دولة قابلة  .  وعاصمتها القدس  1967على انه نريد اقامة دولة فلسطينية على االراضي التي احتلت سنة            
  . لن نقبل بدولة مسخ كما يخططون. للحياة

  
  إسرائيل غير جادة في التنسيق مع السلطة: الرجوب

 الرجوب شدد على أن من المهم أن        نأإال  : القاهرةمن   13/7/2005 الحياة    مراسل محمد الشاذلي أشار  
وشدد أبو الغيط والرجوب على     . تنجح السلطة في بسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة بعد االنسحاب          

ضرورة مشاركة كل القوى والفصائل الفلسطينية في العمل السياسي وفي دعم الجهد الذي تبذله السلطة               
وأشارت مصادر ديبلوماسية في الخارجية المصرية إلـى أن          .لوضع الداخلي الفلسطينية إلعادة ترتيب ا   

. اللقاء تناول أيضاً موضوع الجدار في ضوء تسريع الجانب اإلسرائيلي اقامته في محيط مدينة القـدس               
وأعرب أبو الغيط عن أسفه لهذه التطورات التي اعتبرها سلبية بالنسبة الى مـستقبل عمليـة التـسوية،       

 موقف مصر من هذا الجدار كان واضحاً منذ البداية، وهو أنه يمكن أن يؤدي إلى فرض أمر                  مؤكداً أن 
وأكد الرجوب أن لقاءات دمشق كان لها        .واقع يمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً        

وقال إن  . لسطينياثر ايجابي على العالقات بين فتح وحماس وعلى العالقات الداخلية في إطار الوطن الف             
القيادة الفلسطينية ومصر تتابعان مع اإلسرائيليين مسألة االنسحاب من غزة وأن يكون االنسحاب كـامالً    

  .بما في ذلك المعابر الدولية وربط الضفة مع غزة بالممر اآلمن
 إنه اطلع أبـوالغيط علـي       ه الرجوب قال ما   :13/7/2005 الوفد المصرية     في كتبت سحر ضياء الدين   و

آخر التطورات في مجال االستعداد لمواجهة االستحقاقات المطلوبة من الجانب الفلـسطيني فـي حالـة                
انسحاب إسرائيل من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مـشيراً إلـي أنـه عـرض ايـضاً الموقـف          

قطـاع  اإلسرائيلي، والذي ال يوجد فيه جدية حتي اآلن للتنسيق مع السلطة الفلسطينية في االنسحاب من                
  .غزة وشمال الضفة

  
  إسرائيل تعطي انطباعات بأنها ال تريد الوصول إلى سالم: عباس

 محمـود عبـاس، أمـس فـي     هأكـدما : رام اهللا ـ وفـا  من 13/7/2005نشرت األيام الفلسطينية 
 ، أن الحكومـة      لـدى الـسلطة    تصريحات للصحافيين خالل استقباله شينغ شاون جونغ، ممثل الصين        

واعتبـر اسـتمرار     . تعطي إشارات وانطباعات بأنها ال تريد الوصول إلى سـالم حقيقـي            اإلسرائيلية
 .االعتداءات اإلسرائيلية ضد شعبنا محاولة أخرى لتخريب الجهود التي تبذلها السلطة لتحقيـق الهـدوء              

وقال إن مواصلة إسرائيل إجراءات الحصار والعمليات العسكرية كلها إجراءات مـن أجـل تخريـب                
استقبل عباس، فـي     و . التي نريد نحن أن نصل بها إلى الهدوء والتهدئة واالنسحاب بشكل كامل            الجهود

 على تطورات األوضاع في األراضـي       هموأطلع, مقر الرئاسة، وفداً من منظمة ضد التشهير األمريكية       
لمبذولـة  الفلسطينية، وما يجري من اتصاالت ولقاءات مع الجانب اإلسرائيلي، وكذلك الجهود الدوليـة ا             

  .إلحياء عملية السالم والعراقيل التي تضعها إسرائيل أمام تقدمها
 بالنـسبة   د عباس ان قـرار شـارون      يكتأ :رام اهللا وكاالت   من 13/7/2005 الوطن القطرية    وأضافت
  . هو تحد سافر للشرعية الدولية والقرارت االممية وال يبشر بخير وال يطمئنللجدار

  
  من العراق فلسطينياً الجئا176ً إلعادة السلطة تتفاوض مع إسرائيل

قال مدير دائرة شؤون الالجئين في عمان إن جهودا فلسطينية تبذل مع إسرائيل : عمان ـ محمد الدعمة 
 فلسطينيا في مخيم الرويشد األردني على الحدود مع العراق إلـى األراضـي              176للموافقة على عودة    
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وأضاف أبو بكر ان الموقـف الرسـمي الفلـسطيني          . ع غزة الفلسطينية بعد االنسحاب المتوقع من قطا     
مخيم من خالل إيجاد حل     الواضح حيال المطالبة بضرورة وقف معاناة الفلسطينيين الموجودين حاليا في           

لمعاناتهم وتشريدهم، إما بالرجوع مجددا الى العراق الذي قدموا منـه بعـد الحـرب أو العـودة إلـى            
وأوضح أن الجانب الفلسطيني يبذل الجهود الحثيثة       . الغربية وقطاع غزة  األراضي الفلسطينية في الضفة     

  . مع أطراف دولية عديدة من أجل حل مشكلتهم
  13/7/2005شرق األوسط ال

  
  الشوا يطلع التشريعي على تفاصيل اتفاقية الغاز الموقعة مع مصر

الــمجلس بـالبيرة، وذلـك      عقدت اللجنة االقتصادية في الـمجلس التشريعي اجتماعا في مقر          : البيرة
لالطالع على تفاصيل اتفاقية الغاز مع مصر التي بموجبها سيتمكن الجانب الفلسطيني وبعد مد انبـوب                
غاز الى الجانب الـمصري من تسييل الغاز الفلسطيني في مصر وتصديره للخارج، وأيـضا اسـتيراد                

وقـدم الـشوا شـرحاً       . كهرباء غزة  الغاز الـمصري الستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية في شركة        
مفصالً عن العقد الـموقع مع شركة بريتش غاز البريطانية واالنجازات الــمتعلقة باسـتيراد الغـاز                
لتغطية االحتياجات الفلسطينية وطرق استخراج الغاز من الحقول الفلسطينية وعدد هذه الحقول، وحجـم              

وستعمل سلطة الطاقة على توفير جملة       .تم اكتشافها الـمخزون من الغاز الفلسطيني، وحجم اآلبار التي        
  .من التفاصيل باالرقام عبر تقرير تقدمه للجنة االقتصادية في الـمجلس التشريعي

  13/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  إصابة جنديين إسرائيليين 
 لدى مرور أعلن ناطق باسم الجيش اإلسرائيلي أن جنديين اصيبا بجروح طفيفة أمس اثر انفجار قنبلة

وقال الناطق إن الجنود كانوا يقومون بدورية على طول السياج الذي يحمي . آليتهما بجنوب قطاع غزة
وأعلنت كتائب شهداء .مجمع مستعمرات غوش قطيف قرب مستعمرة نتسير سيراني بجنوب قطاع غزة

  . يتسر حازانياالقصى التابعة لحركة فتح مسؤوليتها عن تفجير جيب عسكري صهيوني على مغتصبة ن
13/7/2005الخليج اإلماراتية   

 
  الجبهة الديموقراطية تتبنى عملية حاجز المطاحن  

 مسؤوليتها عن تفجير عبوة     - الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية    –اعلنت كتائب المقاومـة الوطنيـة     
قـال بيـان    و. ناسفة بجيب عسكري إسرائيلي بجوار مستوطنة نيتسر حزاني شمال محافظة خـانيونس           

للكتائب ان العبوة انفجرت أثناء قيام الدورية العسكرية بعملية تمشيط بالمنطقة ممـا أدى إلـى تفجيـر                  
  .الجيب بالكامل

  وقال البيان ان هذه العملية هي ردا علي االعتداءات االسرائيلية المتكررة بحق ابناء الشعب الفلسطيني
12/7/2005 48عرب   

 
  ية باشرت التحقيق في ظروف وفاة عرفاتلجنة طبية فلسطين :قدوميال

أكد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق قدومي أن لجنة تحقيق فلسطينية برئاسة وزير 
الصحة الدكتور ذهني الوحيدي، باشرت التحقيق في ظروف وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات لإلشتباه 

ن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في من جهة أخرى، أوضح قدومي أ.بكونه مات مسموماً
جمعنا : اإلجتماعات التي عقدتها في عمان أواخر الشهر الماضي جمع أموال الحركة المبعثرة، وأضاف

وأفاد أن اللجنة المركزية كلفته تقصي . قسماً منها لكن هناك قسماً آخر لم نستطع اإلهتداء إلى مكانه
 الحركة والتي كان يديرها عرفات قبل رحيله، مشيراً إلى أن أوضاع األموال والعقارات التي تملكها

وحض قدومي . 1984قسماً منها استولى عليه المنشقون عن الحركة في سورية ولبنان منذ السنة 
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي على اإلنضمام لمؤسسات منظمة التحرير، وفي مقدمها المجلس 

ه يعتزم العودة إلى غزة في أيلول سبتمبر المقبل إذا تأكد انسحاب وأكد قدومي أن الوطني برلمان المنفى
اسرائيل منها، لكنه شدد على أنه لن يدخلها بجواز السلطة وإنما بالجواز األردني أو التونسي أو 

وأوضح أن فصائل المقاومة بدأت ترفع صوتها بأن اسرائيل ال تلتزم . الجزائري التي قال إنه يحملها
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 لكنه شدد على أن جميعها منضبط لقرار الغالبية، أي استمرار التهدئة حتى آخر السنة، إال قرار التهدئة،
ورداً على سؤال في شأن أوضاع الفلسطينيين في لبنان قال .أن اسرائيل ال ينفع معها سوى الرصاص

بنانية نحن حريصون على أال نكون سبباً من أسباب المس باألمن في لبنان ونشكر الحكومة الل: قدومي
ووزير العمل على اإلفساح في المجال أمام الفلسطينيين للعمل في مهن محددة، لكننا نرفض التوطين 

تم اإلتفاق : وعن األسلحة قال. والعالقات بيننا نبحثها في غرف مقفلة كي ال نسيء ألشقائنا اللبنانيين
 لكن الحكومة تسمح لمواطنيها 1990نة بيننا وبين لبنان على تسليم األسلحة الثقيلة وفعالً تم ذلك في الس

  .بحمل األسلحة الفردية ويمكن أن يكون مع الفلسطيني سالح فردي
  13/7/2005الحياة 

  
   ألف فلسطيني عن المدينة 150إكمال الجدار هدفه تهويد القدس وعزل : التميمي
كمـال بنـاء جـدار      اعتبر الشيخ تيسير التميمي أن قرار الحكومة الصهيونية القاضي بإ         : خاص -نابلس

الفصل العنصري حول مدينة القدس المحتلة هدفه تهويد المدينة المقدسة بالكامل، في ظل غياب قضيتها               
وقال الشيخ التميمي في مؤتمر عقد بمدرجات الشهيد ظـافر          .عن سلم أولويات العالم العربي واإلسالمي     

ن توصيات وكتب استغاثة أرسـلت    إن الوضع في مدينة القدس خطير جدا، وأ       : المصري بجامعة النجاح  
إلى المؤسسات الدولية والعربية واإلسالمية ومنظمات روابط العالم اإلسالمي بهدف التدخل لمنع تهويـد        

 ألـف   150وأكد التميمي أن الجدار سـيغزل       .المدينة دون أن تحظى تلك الخطابات باالهتمام المطلوب       
ا يدعي االحتالل، مضيفا أن بلدية القـدس المحتلـة          ألفا كم  55فلسطيني عن مدينة القدس المحتلة وليس       

قامت بإبعاد كل أولئك الفلسطينيين وضم المغتصبات الصهيونية القريبة من المدينة بأسلوب خبيث يهدف              
واعتبـر قاضـي القـضاة أن الـسلطة     .لتكريس الوجود اليهودي فيها وتقليل أعداد العرب والمـسلمين        

سجد األقصى المبارك وكذلك الشعب الفلسطيني الذي خفت وتيرة         الفلسطينية قصرت بموضوع حماية الم    
تفاعله مع األخطار المحيطة بالمسجد، رغم تقديمه الكثير من التضحيات في سبيل الدفاع عنه، وتوقع أن                
يؤدي أي مساس بالمسجد األقصى الندالع انتفاضة عربية وإسالمية كبرى تتجاوز حـدود األراضـي               

  .الفلسطينية
  13/7/2005 لسطيني لإلعالمالمركز الف

  
  في منطقة القدسإسرائيل تهدم منزالً

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس منزل يسري رياض ياسر العيـساوي  : لندن ـ الشرق االوسط  
وحطمت أثاث منزلين آخرين للشقيقين حسن ومحمد حمدان في منطقة وادي قاسم قرب بلدة العيـسوية،                

 90وقال مراسل وفا إن مساحة البيت تـصل الـى           . بحجة عدم الترخيص  شمال شرق القدس الشريف،     
وقال العيساوي لـوفا إن سـلطات      . متراً مربعاً، وتقطنه عائلة مصطفى حنفية المكونة من عشرة أفراد         

االحتالل كانت قد أصدرت قراراً سابقاً بهدم المنزل بعد قرار ضم المنطقة إلى داخل جدار الفصل فـي                  
وأشار إلى استخدام الجنود ألساليب وحشية وغيـر        . ف القرار ودفع غرامات مالية باهظة     المنطقة، واوق 

إنسانية ضد عائلة حنفية، الذي لم يسمحوا له بإخراج احتياجات أطفاله من الـداخل، ودفعـوه وهـددوا                  
  .باستخدام السالح إلبعاد المواطنين

 13/7/2005شرق األوسط ال
  

 ي تنادي بمقاطعة اسرائيلمؤسسات المجتمع المدني الفلسطين
 جمعية فلسطينية من طرفي الخط االخضر ومن الشتات امس 171اصدرت :الناصرة ـ القدس العربي 

الثالثاء بيانا ناشدت فيه بمقاطعة الدولة العبرية علي خلفية ممارستها ضد ابناء الشعب العربي 
 . الفلسطيني وعدم انصياعها للقانون الدولي

  13/7/2005القدس العربي 
  

 سلطات االحتالل تسرق رمل غزة
قالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل تعمل على مدار الساعة على إحداث : لندن ـ الشرق األوسط 

خلل بمبدأ التوازن البيئي والتنوع الحيوي نتيجة االعتداء الواضح على الممتلكات الفلسطينية العامة فـي               
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وكانـت  .  غزة الصفراء التي تستخدم في صـناعة الزجـاج         قطاع غزة، المتمثلة في سرقة رمال قطاع      
مصادر أمنية فلسطينية قد أكدت قيام جرافات االحتالل تحت حماية الجيش ترافقها شاحنات عمالقة بنقل               
الرمال الفلسطينية من المناطق المجاورة للمستوطنات جنوب غزة، وباألخص في مجمـع مـستوطنات              

وأكد الدكتور يوسف أبو صفية، رئيس سلطة جـودة         . ط االخضر غوش قطيف اليهودية، الى داخل الخ     
 شهرا من انتفاضة األقصى المجيدة نحـو        58البيئة الفلسطينية، أن الشركات االسرائيلية استنزفت خالل        

  . مليون متر مكعب من الرمال
  13/7/2005شرق األوسط ال

  
  قوات االحتالل تتوغل في جنين وتعتقل شقيقين

تقلت، أمس، قوات االحتالل اإلسرائيلي، مواطنين شقيقين من مدينة جنين، وذلك خالل          اع:  األيام -جنين  
 آلية عسكرية،   30وقالت مصادر أمنية، إن قوات االحتالل المعززة بأكثر من          .عملية توغل شنتها فجرا   

توغلت في المدينة من عدة اتجاهات، وشرعت في شن عمليات دهم وتفتيش طالت منازل المواطنين في                
وبحسب هذه المصادر، فإن جنـود االحـتالل،        .لحي الشرقي، وحي مراح سعد، وحي األلمانية بالمدينة       ا

اقتحموا منزل المواطن عالم أبو علي في حي مراح سعد، واعتقلوا نجليه محمد وأيبك، اللذين يتـراوح                 
ل، عددا مـن    واقتحمت قوات االحتال  . عاما، واقتادهما الجنود، إلى جهة مجهولة      18 و 17عمراهما بين   

منازل المواطنين من عائلة السعدي، وهددوهم بتفجير منازلهم، واالستمرار بالتنكيل بهـم، فـي سـبيل                
الضغط على المواطن فادي السعدي، الذي تتهمه سلطات االحتالل، بأنه أحد نـشطاء حركـة الجهـاد                 

ود االحتالل، تعمـدوا    وأكد عدد من أصحاب المنازل المستهدفة، أن جن       .اإلسالمي، من أجل تسليم نفسه    
إلحاق أكبر قدر ممكن من األذى بمنازلهم، فأقدموا على تحطـيم بعـض محتوياتهـا، ونكلـوا بهـم،                   

  .وأخرجوهم منها تحت تهديد السالح
  13/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  ربع مستوطناتأاستعدادات مكثفة في محافظة جنين للتعامل مع االنسحاب المزمع من 

 تواصل المؤسسات الفلسطينية، ومؤسـسات المجتمـع المحلـي          - مهند جدوع  -جديدة   الحياة ال  -جنين  
والمنظمات الدولية في محافظة جنين جهودها الحثيثة لوضع تصورات وخطط لمواجهة أي تطـور قـد                
ينتج عن االنسحاب اإلسرائيلي المرتقب من أربع مستوطنات في محافظة جنين، حيث عقد أمس اجتماع               

نين بحضور روس يونج مسؤولة مكتب العالقات اإلنسانية في األراضـي المحتلـة             في مكتب محافظ ج   
، لبحث آخر مستجدات عملية االنسحاب وإعداد خطة طوارئ حول الوضـع            "أوتشا"التابع لألمم المتحدة    

وحضر االجتماع كـل    .اإلنساني لسكان القرى القريبة من التجمعات االستيطانية المنوي االنسحاب منها         
 خمايسة مساعد المحافظ، وسناء البدوي مديرة العالقات العامة في المحافظة، ومدير شـرطة              من نايف 

محمد التفكجي، وشـاهر عتيـق مـن        . المحافظة العقيد ركن ماجد هواري، ومدير الصحة في جنين د         
ين، االرتباط المدني، باإلضافة الى ممثلين عن الصليب األحمر، واالنوروا، والهالل األحمر، وبلدية جن            

  .والقوى الوطنية
   13/7/2005الحياة الجديدة 

  
  تصريحات الرئيس الفلسطيني خطيرة  : لجنة الدفاع عن حق العودة

 رفضت لجنة الدفاع عن حق العودة تصريحات ابو مازن والتي طالب فيها             :عمان،عبدالجبار أبو غربية  
 للدفاع عن حق العودة أحمد يوسف لـ         واعتبر أمين سر اللجنة العليا    .الدول العربية بتجنيس الفلسطينيين   

وتهدد مصير الالجئين    , 194باعتبارها تنسف القرار األممي     , عكاظ  أن هذه التصريحات خطيرة جدا        
واضاف ان قـضية    .الفلسطينيين الذين يناضلون منذ أكثر من سبع وخمسين سنة من أجل تحرير وطنهم            

ن التخلي عنها هي أساسا المبرر الرئيس الثاني إلنـشاء          الالجئين التي يريد البعض من القادة الفلسطينيي      
بعد مبرر تحرير ما اغتصب من األراضي الفلسطينية عـام          , م  1964منظمة التحرير الفلسطينية العام     

وأوضح أن موضوع حصول الالجئين المقيمين في األردن على الجنسية هـو عبـارة عـن                 . 1948
باعتبـار أن الالجـئ   , المقيمين في دول عربية أخـرى      خصوصية ال يجوز ان تنسحب على الالجئين        

والذي كان قـرارا واضـحا بـأن        , حصل على الجنسية األردنية بعد قرار ضم الضفة الغربية لألردن           
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وهناك نص واضح في القرار     , منحهم الجنسية ال يعني أنهم فقدوا حقهم في العودة إلى وطنهم فلسطين             
لتصريحات قد تعتبر هدية يقدمها عباس إلى شارون مقابـل وعـد            وأكد أن هذه ا   . م  1950المتخذ عام   

هذا االنسحاب الذي يخطط له شارون لكي يكون آخر مـا يمكـن أن يقدمـه                , بانسحاب هزيل من غزة   
واكد على ان حق العودة هي قضية ثابتـة وال يحـق            .للفلسطينيين على حساب بقية الحقوق الفلسطينية       

  . ألحد التنازل عنها
  13/7/2005عكاظ 

  
  إقامة أول جمعية عربية تعنى بشؤون الحاضنات 

بمبادرة جمعية كيان النسوية، أقيمت هذا االسبوع جمعية الحاضنات االسريات ويصل عددهن في الوسط              
 حاضنة، وستكون الجمعية بمثابة نقابة مهنية تعنى بتنظيم الحاضنات والـدفاع عـن              1300 -العربي ل 
 مشروع الحاضنات االسريات في جمعية كيان، والذي عمل علـى           وتندرج هذه الخطوة ضمن   .حقوقهن

تنظيم الحاضنات في كل أرجاء البالد، حيث تم الكشف عن مشاكل عديدة في تلقي الحاضنات أجورهن                
وشددت تغريد االحمد مركزة مشروع الحاضنات في كيان علـى أهميـة هـذه              . لشهور طويلة متتالية  

مة، حيث أن وجود أطر لألطفال يوفر فرص عمل للعديد من النـساء         الخطوة لتدعيم النساء العربيات عا    
. الحاضنات، ومن جهة أخرى يوفر فرص للنساء العربيات االخريات لالنخـراط فـي سـوق العمـل                

اقامة هذه الجمعية تعتبر أحد مستويات التدعيم النسوي الذي يهدف القامة أطر تكون بمثابـة               "وأضافت  
لسباقة في هذا المجال خاصة وأن الظروف االقتصادية في عصر العولمـة            نقابات مهنية، وكانت كيان ا    

يذكر أن الحضانات االسرية تشكل االطار الوحيد تقريبا        ".ثؤثر سلبا على الفئات المستضعفة بشكل خاص      
لألطفال دون سن الثالثة في الوسط العربي وذلك للنقص الملحوظ في االطر األخرى كالمساكن اليوميـة                

عالوة على ان معظـم النـساء       . الذي تتحمل الحكومة مسؤولية اقامتها في األوساط اليهودية       لألطفال، و 
العربيات يفضلن هذه األطر عن غيرها كونها تضفي جوا عائليا لسبب اسـتيعابها أعـدادا قليلـة مـن                   

  . منهنهذا وسيقام في الشهر القادم اللقاء القطري الثاني للحاضنات االسريات بمشاركة المئات.األطفال
  13/7/2005 48عرب 

  
   سنوات بطرده من وطنه 8داري معتقل منذ إسير أطالق سراح إسرائيل تشترط إ

اعلن نائب وزير األمن الداخلي يعقوب ادري، من حزب الليكـود الحـاكم   : الناصرة ـ القدس العربي 
 فـي الكنيـست     بزعامة رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون، في رد علي استجواب للنائب العربي           

االسرائيلي محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة والحركة العربية للتغييـر، ان              
اسرائيل تشترط اطالق سراح االسير الفلسطيني االداري محمود عزام من سيلة الحارثية بطـرده مـن                

وكان النائـب بركـة قـد       . ه فورا وطنه، وقال انه في حال يجد االسير دولة تقبل به فإنه سيطلق سراح            
استجوب وزير األمن الداخلي جدعون عزرا، حول السبب في تعنت سلطات االحتالل العتقال محمـود               
سعيد عزام من قرية سيلة الحارثية في شمال الضفة الغربية، اداريا، في سجون االحتالل منـذ ثمـاني                  

ية، وانما كانت تصدر بحقه اوامر تجدد       سنوات، دون ان تقدمه سلطات االحتالل الي اي محاكمة عسكر         
 عاما قد   50وكان االسير محمود عزام     . االعتقال االداري له، وهذا علي الرغم من تردي حالته الصحية         

بعث برسالة الي النائب بركة، يقول فيها انه تم اعتقاله في نهاية شهر تشرين االول اكتوبر مـن العـام                    
يتم تقديمه للمحاكمة، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في سجن نفحة           ، دون ان توجه له اية تهمة، او         1997

في صحراء النقب، وهو يعتبر من اقسي سجون االحتالل، وخالل هذه السنوات تدهور وضعه الصحي               
، استصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بابعاد االسير عزام عن          2000وفي شهر اب من العام      . كثيرا

وف وعدم استطاعة اي من الجهات التي توجه اليها بأن تطلق سراحه، فقد             وطنه، ونتيجة لصعوبة الظر   
واعترف نائب الوزير ادري ان االسير محمود عزام هو ابـن           . أصبح يطالب بتنفيذ قرار المحكمة العليا     

الضفة الغربية، إال ان سلطات االحتالل نزعت عنه الهوية بحجة انه تواجد في الباكستان لعدة سـنوات،                 
ضم الي تنظيم يصفه االحتالل بـاالرهاب، وانه حصل علي تأشيرة لدخول الضفة الغربية ولكن              وانه ان 

وزعم ادري ان اطالق سراحه الي الضفة الغربية سيشكل مـا           . لدي وصوله تم سحب التأشيرة واعتقاله     
ـ                   ل وصفه اخطارا علي امن الدولة العبرية، وقال إن االردن يرفض استقباله علي الرغم مـن انـه يحم

وفي رده علي رد نائب الوزير قال النائب بركة، لصحيفة االتحاد، لسان حال الحزب              . جواز سفر اردني  
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الشيوعي في اسرائيل إن االسير محمود عزام، هو فلسطيني وهو ابن الضفة الغربية وله عنوان واضح                
أ لسياسة الترانسفير   فيها، ولهذا فإن االردن ليس ملجأ لمن تختار سلطات االحتالل طرده من وطنه وملج             

االسرائيلية، فاذا سلطات االحتالل واجهزتها االمنية تدعي انه يشكل خطرا علي أمن االحـتالل، فليـتم                
تقديمه للمحاكمة، علي الرغم من رفضنا لمحاكمات االحتالل وهي غير شرعية، ولكـن عـدم تقديمـه                 

، وهي حجة واهية لطرد اكثر ما يمكـن         للمحاكمة انما يؤكد ان هذه تهم ملفقة ليس لالحتالل ما يؤكدها          
واضاف النائب بركة نحن علي يقين ان هذا االحتالل ليس انسانيا، ولكـن             . من الفلسطينيين من وطنهم   

  .في هذه القضية بالذات تتجلي وحشية احتالل مميزة
  13/7/2005القدس العربي 

   
  محكمة عسكرية صهيونية تصدر أحكاماً عالية بحق أسيرين من حماس

أصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية في نابلس اليوم الثالثاء حكما بالـسجن           :  خاص –لقدس المحتلة   ا
 عاما متراكما على األسير ربحي سليمان بشيرات من حركة المقاومة اإلسالمية            50المؤبد باإلضافة إلى  

استراتيجية داخل  حماس في قرية طمون قضاء جنين، بعد إدانته بمحاولة القيام بست عمليات في مواقع               
كما أصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية     ). بن غوريون الدولي  (الكيان الصهيوني من بينها مطار اللد       

 مرة على نسيم راشد الزعتري من سكان مدينة القـدس           24عوفر أمس حكما بالسجن المؤبد       في معتقل 
وم في حافلـة تابعـة لـشركة ايغـد          المحتلة، بعد إدانته بقيادة خلية تابعة لحركة حماس، وارتكاب الهج         

 صـهيونيا   24 بالقدس الغربية المحتلة، والذي أسفر عن مقتل         2003الصهيونية في شهر أيلول سبتمبر      
   . بجروح100وإصابة 

  13/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  إدارة السجون اإلسرائيلية تنقل البرغوثي إلى عزل سجن هداريم 
وقال نادي  . رة السجون أمس األسير مروان البرغوثي إلى عزل سجن هداريم         نقلت إدا : وائل بنات : غزة

األسير الفلسطيني إن البرغوثي كان قد نقل قبل شهر من سجن هداريم إلى العزل الجماعي فـي بئـر                   
  .السبع بعد قضائه أكثر من عامين في العزل االنفرادي

   13/7/2005الوطن السعودية 
  

  عن حياة أسيٍر يرقد في العناية المركّزة  ل المسؤوليةتحمل االحتالأنصار السجين 
حملت جمعية أنصار السجين السلطات الصهيونية المسؤولية الكاملة عن حياة األسـير             : خاص –نابلس  

وقالت الجمعية في بياٍن لها اليوم، وصلت نسخة منـه إلـى            . أيمن عبد المجيد عمرو، من مدينة الخليل      
إن محاميتها سناء حرباوي تمكّنت اليوم وللمرة الثالثة علـى التـوالي مـن              : المركز الفلسطيني لإلعالم  

زيارة األسير عمرو في المستشفى واطّلعت على وضعه الصحي المتدهور، وأفادت أنّه ما زال يخـضع         
للعناية المركزة في قسم القلب ووضعه غير مستقر ولم يستفقْ من غيبوبته لغاية اآلن، وما تزال األنابيب             

وأكّدت المحامية حرباوي أن تدهور الحالة الصحية لألسير عمرو كانـت            .األجهزة الطبية موصولةً به   و
نتيجة المماطلة في العالج في سجن عوفر وعدم التشخيص المناسب، وذلك بناء على معلوماٍت حصلت               

 األسـير   عليها المحامية حرباوي من الدكتورة شارون في مستشفى تشعاري تصيدق والتي تشرف على            
وحسب المعلومات التي حصلت عليها المحامية حرباوي فإن الملف الطبي لألسير عمـرو فـي                .عمرو

عوفر يشير إلى أن عمرو كان يعاني منذ أسابيع من ارتفاٍع كبيٍر في درجة الحرارة خاصةً أثناء الليل،                  
 تم نقله لمستشفى تشعاري     وتم عمل فحوصاٍت له دون التوصل لشيٍء وصِرفت له عالجات مسكّنة، وقد           

 تموز الجاري بعدما أصيب بضيق تنفٍّس شديٍد أدى إلغمائـه، وبعـد إجـراء    6تصيدق الصهيوني يوم    
الفحوصات الالزمة تبين وجود سائٍل بجانب الرئتين، ولكن وحتى اآلن لم يتمكّن األطباء مـن معرفـة                 

اشر من تموز الجاري ُأجِريت لعمرو عمليـة        وتفيد المعلومات كذلك أنّه وفي الع      .وتشخيص هذا السائل  
جراحية مستعجلة ألخذ عينه من السائل لفحصه، لم يتمكّن األطباء من معرفة حقيقة هذا الـسائل، ولـم                  

  .يستطيعوا كذلك تشخيص المرض، مرجحين أن يكون األسير أصيب بتلوٍث شديٍد في سجن عوفر
  13/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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   على أسير من طمون بالسجن المؤبد وخمسين عاماًالحكم
 أصدرت محكمة عسكرية احتاللية امس حكما قاسياً وجائراً على أسير من بلدة طمـون               - وفا -طوباس  

ووصفت العائلة التهم التي وجهتها النيابة العـسكرية اإلسـرائيلية           .بالسجن المؤبد وخمسين عاما أخرى    
إلصاق التهم بإبنها، من أجل إصدار حكم بالسجن لعـشرات الـسنوات   البنها بأنها محض افتراء، هدفها    

وقالت عائلة بشارات إن المدعي العسكري اإلسرائيلي طلب من قضاة المحكمة العسكرية تثبيـت               .ضده
حكم العقاب الجماعي ضده، عبر هدم منازل بقية أفراد العائلة، زاعما بأن ملف األسير بشارات خطيـر                 

  .للغاية
   13/7/2005ديدة الحياة الج

  
  لن يكون هناك فك ارتباط آخر: شارون
 اعلن شارون الثالثاء انه لن يكون هناك : ب ، ف ،أ،  القدس المحتلة  13/7/2005الوطن القطرية   نشرت  

 وقـال  ،خطة جديدة لفك االرتباط بعد ان تسحب اسرائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة هذا الصيف      
 في القدس اريد ان اكون واضحا بأنه لن يكون هناك اي فك ارتبـاط               شارون خالل مؤتمر صحفي عقده    

 ان خريطـة    ، وقال شارون عن خريطة الطريق     ،آخر وان فك االرتباط في غزة ال يتضمن مرحلة ثانية         
الطريق هي المرحلة الالحقة ومن المهم التذكير بأن اي خطوة في هذا االتجاه لن تحصل اال قبل حلول                  

 حد لالرهاب والعنف والتحريض على الكراهية واقرار االصالحات داخل السلطة           الهدوء الكامل ووضع  
 وتابع اذا التزم الفلسطينيون بتعهداتهم سيكون من الممكن البدء بالحديث عن خريطة الطريق              ،الفلسطينية
 على صعيد آخر قرر اجتماع وزاري بخصوص االنسحاب من شـمال الـضفة الغربيـة ان                 .بالتفصيل

 ومن شـأن     تخلي اربع مستوطنات يهودية فيها،     حتفظ بالسيطرة االمنية على المنطقة بعد ان      اسرائيل ست 
. شارون الخاصة بفك االرتبـاط    مثل هذا القرار ان يخيب امل الفلسطينيين وهو يخالف فيما يبدو خطة             

لذي وقال مسؤولون اسرائيليون ان وزارة الدفاع اوصت مجلس الوزراء المصغر المعني بشؤون االمن ا             
اجتمع امس بأن تحتفظ القوات االسرائيلية بالسيطرة االمنية على المنطقة المحيطة بالمستوطنات االربع              

وذكـرت االذاعـة ان      ،التي ستخلى في الضفة الغربية وكذلك بالقواعد العسكرية الموجودة في المنطقة          
فاقـات التـي اقـيم      منطقة شمال الضفة الغربية ستدرج ضمن المنطقة ب وهو تصنيف في اطـار االت             

  ،بموجبها الحكم الذاتي الفلسطيني يعني اضطالع اسرائيل بالمسؤولية عن االمن في المنطقة
قال شارون لـدى    :  نظير مجلي  ،تل أبيب  نقالً عن مراسلها في    13/7/2005شرق األوسط   الوأضافت  

وسوف يطبقهـا   خروجه من اجتماع مع الرئيس االسرائيلي، قصاب أمس، ان خطة الفصل التي يديرها              
ولكنها في الوقـت نفـسه      . بغض النظر عن أي شيء، جاءت لتفتح الباب أمام اطالق المسيرة السياسية           

تشكل اختبارا للفلسطينيين حول مدى جديتهم وقدرتهم على السيطرة علـى الوضـع وإدارة شـؤونهم                 
ـ             . بأنفسهم وة خطـوة فـي     واضاف واذا عبروا هذا االمتحان بنجاح، فان اسرائيل سـتتقدم معهـم خط

ولكنه، عندما سئل عن وتيرة التقـدم       . المفاوضات حول التسوية النهائية كما وردت في خريطة الطريق        
. واذا ما كان يعتقد انه سيتوصل الى تسوية نهائية للصراع، أجاب وتيرة التقدم تتوقف على الفلسطينيين               

. الرهاب والقضاء على بنيته التحتية    فهم يعرفون ان عليهم ان يقدموا عدة التزامات في مضمار مكافحة ا           
  . وكل تأخر من طرفهم سيرافقه تأخر من طرفنا. وكل تقدم لديهم سيرافقه تقدم من طرفنا

 :سعد تلحمي أو سائدة حمد    ،الناصرةوالقدس المحتلة   ما نقله مراسالها في      13/7/2005الحياة   وذكرت
 الكاملـة علـى اي جـزء مـن االرض           شارون اعالن اصراره على مواصلة السيطرة االسرائيلية      أن  

واعلن  .الفلسطينية لم تلحظ اتفاقات اوسلو المرحلية اعادته الى الفلسطينيين خصوصاً في الضفة الغربية            
شارون ان حكومته لن تنفذ عمليات انسحاب اخرى من االراضي الفلسطينية المحتلة بعد تنفيذ خطة فك                

  .هناك فك ارتباط آخراالرتباط االسرائيلية، مضيفاً انه لن يكون 
ورأى الجانب الفلسطيني في موقف شارون هذا تأكيداً للمخاوف من ان يشكل االنسحاب االسرائيلي من               

  .قطاع غزة فرض اسرائيل رؤيتها لحل مرحلي طويل االمد



 15

واشار المراسل العسكري لصحيفة هآرتس الوف بن ان اسرائيل ستخلي المستوطنات االربع ولكنها لـن      
واضاف المصدر ذاته ان المجلس الوزاري المـصغر        .  للجانب الفلسطيني  على االرض سؤولية  تسلم الم 

  . سيعلن ان الخط الحدودي بين قطاع غزة واسرائيل سيكون ذلك الخط الذي حددته اتفاقات اوسلو
  

 أمن إسرائيل ال يعتمد على أية قوة : شارون يعرض االتفاق حول فيالدلفي على الكنيست
تراجع شارون عن إصراره ووافق أمس علـى عـرض          : 13/7/2005السفير   في   ىحلمي موس كتب  

مذكرة التفاهم مع مصر حول نشر جنودها على طول الحدود مع قطاع غزة على الكنيست، في خطـوة                  
وأعلن . جاءت بعد اعتراضات واسعة وفي ظل التماس مرفوع إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية لهذه الغاية             

يع من الرفض، أنه ال يعارض مناقشة الكنيست لالتفاق اإلسرائيلي المصري حول نشر             شارون، بعد أساب  
 جندياً من حرس الحدود المصري على محور فيالدلفي، مشدداً على أن الغاية من نشر هذه القوات                 750

وقـال إن  . هو منع تهريب األسلحة من األراضي المصرية إلى قطاع غزة ال توفير األمـن إلسـرائيل        
اق مع مصر ال يعني إدخال قوات جديدة وإنما استبدال قوات الشرطة المصرية العاملة هناك أصال                االتف

 كيلومتراً هي طول حدود مـصر       14وشدد على أن انتشار هذه القوات محصور فقط ب        . بقوة عسكرية 
نه واحتد شارون، عندما سألته إحدى الصحافيات عما إذا كان يثق بالمصريين، وصاح ا            . مع قطاع غزة  

وقال إن دولة إسرائيل تملك القوة، ولديها قادة ممتازون وجنود ممتازون           . ال يثق إال بالجيش اإلسرائيلي    
 . وأمن إسرائيل ال يعتمد على أي قوة أجنبية حتى الصديقة منها

وقال إنـه  . وقد تطرق حلوتس أمس إلى محور فيالدلفي في اجتماع للجنة الخارجية واألمن في الكنيست   
ك من وجهة عسكرية ما يمنع انتشار قوات مصرية في القاطع الحدودي بين مـصر وقطـاع                 ليس هنا 

غزة، مشيراً إلى أنه في األشهر الثالثة الماضية وقعت عمليتان لتهريب أسلحة عبر المحور وأنـه تـم                  
 . إحباط العمليتين بسبب التعاون بين كل من مصر وإسرائيل والفلسطينيين

وهناك من اعتبر ذلـك     .  الكنيست نية شارون عرض االتفاق على الكنيست       وبارك الكثيرون من أعضاء   
ويؤمن شارون بأن الكنيست التي تؤيـد       . خطوة حكيمة في حين قال شتاينتس انه يدرس سحب التماسه         

بغالبيتها خطة الفصل ستؤيد االتفاق المصري اإلسرائيلي، غير أن معارضيه يأملون بتحويـل النقـاش               
 . ى حجر عثرة آخر في طريق خطة الفصلحول هذا االتفاق إل

قرر المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر أنه فور إخالء قطاع غزة بشكل نهائي يتم اإلعالن عن إلغاء                
واقترحت جهات أمنية إسرائيلية في أثناء المـداوالت إقامـة منفـذ            . الحكم العسكري اإلسرائيلي هناك   

وجرى تبرير هذا االقتراح بأنه ال      . سرائيل وقطاع غزة  حدودي جديد في المثلث الحدودي بين مصر وإ       
وترمـي  . يلغي معبر رفح الذي سيبقى مفتوحاً لمرور األفراد وإنما يقيم معبراً آخر لمـرور البـضائع               

إسرائيل من وراء هذا االقتراح الى إبقاء سيطرتها على مرور البضائع إلى قطـاع غـزة فـي إطـار                    
حسب الصحف اإلسرائيلية فإن جداالً حاداً وقع في جلسة المجلـس           وب. محافظتها على الغالف الجمركي   

ودار الخالف حول تمويل إقامة المعابر وتطوير أجهزتها لتسهيل حركـة           . المصغر بين نتنياهو وبيريز   
 بيريز إن على الرباعيـة      ـغير أن نتنياهو رفض تخصيص أية ميزانيات لذلك وقال ل         . الناس والبضائع 

  .لمعابرالدولية تمويل هذه ا
 في اعالن    رأوا نيمراقبأن ال : 13/7/2005الحياة   أضافت   الناصرة اسعد تلحمي  ونقالً عن مراسلها في     

شارون خنوعاً لضغوط اليمين االسرائيلي المعارض خطة فك االرتباط عن قطاع غزة وما يرتبط بهـا،                
أخرى قد تجـد لهـا      رأى آخرون ان شارون فضل العودة الى الكنيست على فتح جبهة معارضة يمينية              

  .تأييداً في الشارع االسرائيلي
  

  شارون يرفض انشاء طريق تربط الضفة بالقطاع 
رفض شارون افكارا حول انشاء طريق فوقية او تحت االرض بين الضفة الغربية وقطاع غزة وقال انه                 

ـ           .لن يكون هناك معبر من دون سيطرة امنية اسرائيلية         الل وافاد موقع هـآرتس ان تقاشـا جـرى خ
االجتماع بين موفاز وبين نتنياهو وشارون حول تمويل تطوير المعـابر بـين اسـرائيل واالراضـي                 

 مليـون دوالر لتنفيـذ ذلـك وان    123وقال موفاز ان اسرائيل بحاجة الى     .الفلسطينية بعد فك االرتباط   
ضفة الغربية مشيرا   وزارة الدفاع تحاول التقدم في مشروع المعابر التي ستقام على الجدار العازل في ال             

  .الى انشاء مديرية خاصة للمعابر تابعة لوزارة الدفاع
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 .لكن نتنياهو بتاييد من شارون عارض تحويل ميزانيات اضافية من خزينة الدولة لتمويل انشاء المعابر              
وقالت هآرتس ان اسرائيل طلبت تمويال لمشروع المعابر من الدول المانحة من دون ان تتلقى ردا على                 

  .  بعدذلك
  13/7/2005 48عرب 

  
  الجيش اإلسرائيلي يسمح لجنوده بإطالق النار على المستوطنين   

تصاعدت المواجهة بين   :  وكاالت األنباء  ، تل ابيب  ، االتحاد ،غزة 13/7/2005االتحاد االماراتية   نشرت  
لتنفيـذ الخطـة    الحكومة اإلسرائيلية والمستوطنيين ومعارضي خطة فك االرتباط مع بدء العد التنازلي            

وقد كشفت صحيفة هاآرتس أن وثيقة اعدها طاقم        ·شمال الضفة الغربية  اإلسرائيلية لالنسحاب من غزة و    
عسكري لتحديد أساليب تعامل الجيش مع اعمال العنف والشغب المتوقع قيام المستوطنين وانصارهم بها              

طالق النار على المستوطنين اليهـود      أثناء تنفيذ االنفصال، اوصت بـالسماح لقوات االمن االسرائيلية با        
ونقلت الصحيفة عن الوثيقة ان القـوات يمكنهـا ان          · اذا كانت حياة الجنود أو رجال الشرطة في خطر        

وتنص الوثيقة التـي   ·تطلق النار على معارضي االخالء كمالذ أخير حين تفشل كل المحاوالت االخرى      
لتي تنفذ عمليات االخالء على انه ينبغي على الجنود         اطلقت عليها هاآرتس قواعد السلوك لقوات االمن ا       

الذين يعرض محتجون حياتهم للخطر خالل االنسحاب ان يردوا بنفس االسلوب الذي يواجه به ضـباط                
وتضيف ان ضابط الشرطة ال يطلق النار على المجرم اال حين ال يكون هنـاك               · الشرطة تهديدا مماثال  

 ·ت االخرى وحين يستحيل ان يدافع عن نفسه بأي أسلوب اخـر           بديل اخر وفي حالة فشل كل المحاوال      
لكن الوثيقة تمنع الجنود من اقتحام المنازل التي يحتمل ان يحتمي بهـا مـستوطنون مـسلحون وانمـا                   

  · التصرف بحذر من خالل التحلي بضبط النفس والمسؤولية
 الجيش من انه لن يتهاون مع       ومن جانبه، حذر رئيس اركان الجيش االسرائيلي دان حالوتس الجنود في          

وقال حالوتس ان على القوات االسـرائيلية احتـرام    · اي رفض لالوامر خالل عملية اجالء المستوطنين      
  · القرارات التي اتخذت بشكل ديموقراطي

عقب دعـوات مـن الجماعـات       التي جاءت   رسالة حلوتس   في  جاء   ما   13/7/2005البيان    وأضافت  
ن الحاخامات إلى الجنود برفض نقل اليهود بالقوة من مستوطناتهم في قطـاع             اليمينية المتطرفة وعدد م   

وجاء في   .وقال حلوتس إن على القوات اإلسرائيلية احترام القرارات التي اتخذت بشكل ديمقراطي           . غزة
الرسالة التي نشرت في الصحف أمس لقد شهدنا جميعا النقاش الدائر بين النـاس، وكـل واحـد منـا                    

وأضاف لقـد اتخـذ الكنيـست اإلسـرائيلي         .  الدولة، له موقف شخصي من هذه المسألة       كمواطنين في 
والحكومة قرارا ونحن، قادة وجنود الجيش اإلسرائيلي، إضافة إلى قوات مـن الـشرطة اإلسـرائيلية،                

. وتابع إن الجيش اإلسرائيلي ال يختار مهامه بل ينفـذها    .مجبرون على تنفيذ تلك القرارات نصا وروحا      
وأوضح حلوتس انه لن يتهاون أبداً مع أي جندي يعـصي           . ه قاعدة راسخة في أية دولة ديمقراطية      وهذ

  .األوامر
  

 جندي إسرائيلي يعترف بإطالق النار على محاضر جامعي من دون ذنب
اضطر جندي في قوات حرس الحدود االسرائيلية الى االعتراف بأنه أطلق الرصاص علـى               :تل أبيب 

لفلسطيني راتب أبو رحمة، من دون أي ذنب، وانه خالل التحقيق معه حاول التضليل              االستاذ الجامعي ا  
وجاء هذا االعتـراف بفـضل أحـد        . وتلفيق المعلومات والوقائع حتى يضمن النجاة من طائلة القانون        

المصورين اليهود الذي قدم الى المحكمة شريط فيديو تبين منه ان الجندي كذب وأن المحاضر الجامعي                
 وجاء فيلم . تصرف بأي تصرف شاذ أو غير قانوني، بل اتضح انه كان يهدئ من غضب الجمهور              لم ي 

فهو يظهر بوضوح ان المحاضر سعى الى ضـبط         .  بمثابة ادانة صارخة للجندي وللذين صدقوه      الفيديو
لهذا اعترف الجنـدي    . ويظهر الجندي وهو يوجه ضربة قوية الى بطن ابو رحمة         . النفس ومنع الصدام  

وقائع وقال انه كذب بشكل متعمد كي ال يدان بتهمة اطالق الرصاص وألغي كتاب األتهام وبناء عليه                 بال
  . وأعد كتاب اتهام ضد الجندي الشاب. تم اطالق سراح ابو رحمة

 13/7/2005شرق األوسط ال
  

  إسرائيل تستغل االنسحاب من غزة إلقامة عالقات مع دول عربية  
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تستغل الخارجية االسرائيلية خطـة      :القدس المحتلة  آمال شحادة     13/7/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
االنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية القامة عالقـات جديـدة مـع دول عربيـة إذ يأمـل                    
المسؤولون في الوزارة بإحداث ما اسموه اتساع االنفتاح العربي واالسالمي إزاء اسرائيل بعد االنسحاب              

وأعـدت الخارجيـة     . الدول استعدادا اكبر لرفع مستوى العالقات بينها وبين اسـرائيل          وبأن تبدي هذه  
االسرائيلية حملة خاصة لتعزيز عالقاتها مع  ما ال يقل عن عشر دول عربية وتدعي انها تقيم عالقـات   

ويرى شالوم ان خطة االنسحاب ستساعد على تعزيز        . سرية او بشكل غير مباشر مع معظم هذه الدول        
   .عالقات مع الدول العربية وعلى اسرائيل استغالل الفترة التي ستلي االنسحاب لتحقيق هذا الهدفال

وزارة الخارجيـة   أن   :الناصرة برهوم جرايسي  نقالً عن مراسلها   13/7/2005الغد االردنية   وأضافت  
 اسـتئناف او    االسرائيلية، أعلنت أمس الثالثاء، انها تجري اتصاالت مع دول عربية واسالمية، بهـدف            

وقـال شـالوم فـي       .اقامة عالقات معها بعد االنتهاء من تنفيذ خطة فك االرتباط واالنسحاب من غزة            
محاضرة، امام النادي التجاري الصناعي في تل ابيب قبل ايام، وكشف عن تفاصيلها امس، انـه فـي                  

ة دول عربية واسالمية،    االشهر القريبة ستفتح امام اسرائيل فرص جديدة القامة عالقات وتطبيع مع عد           
وقالت مصادر في الخارجيـة االسـرائيلية ان        . وان اسرائيل ستوسع عالقاتها مع دول الشرق االوسط       

رجل اعمال كويتيا، لم يكشف اسمه، تواجد في المحاضرة كمدعو، وانه يتواجد في اسـرائيل بعـد ان                  
اسية كاملة مـع االردن ومـصر       وتقيم اسرائيل حاليا عالقات دبلوم     .حصل على تأشيرة خاصة للعالج    

وموريتانيا، وممثلية مصالح مع قطر، وهناك اتصاالت العادة فتح ممثليات المـصالح مـع المغـرب                
وسلطنة عمان وتونس، التي اغلقت معا مع سحب الـسفيرين االردنـي والمـصري خـالل العـدوان                  

وزارة الخارجيـة   وتقـول    .2000االسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة، فـي خريـف العـام             
االسرائيلية ان هناك اتصاالت على مستويات منخفضة، أو شبه رسمية، مع اندونيسيا من خالل سـفير                
اسرائيل في سنغافورة، ومع والباكستان من خالل سفيري البلدين في األمم المتحدة، ودولـة االمـارات                

  .العربية
 ان وكيل وزارة الخارجية رون       من نوت يديعوت احرو  هأفادتما   :الناصرة 13/7/2005الحياة  وذكرت  

بروسؤور ورئيس الطاقم السياسي في وزارة الخارجية ييكي ديان قاما قبل اسبوع بزيارة سـرية الـى                 
المغرب لبحث مسألة استئناف العالقات الديبلوماسية بين البلدين وفحص إمكان ان يقوم الوزير شـالوم               

وزادت . يلين استفسرا عن التأخير في استئناف العالقـات       وأضافت ان المبعوثين االسرائ   . بزيارة الرباط 
. ان الرباط تشترط اعادة العالقات مع اسرائيل بدعم اسرائيل للمغرب في قضية الـصحراء المغربيـة               

  .ورفضت وزارة الخارجية اإلدالء بأي تعقيب على أمر الزيارة
هـآرتس ادعـت أن      أن   :ص خـا  ،القدس المحتلة  13/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم    وجاء في   

 .الباكستان أيضاً تقيم عالقاٍت طيبة مع إسرائيل بدرجٍة أقّل، وذلك عن طريق سفارات األمم المتحدة
  

   حزب الترانسفير بقيادة ليبرمانىلإنائب رئيس الشاباك يسرائيل حسون، انضم 
 الترانـسفير بقيـادة   كشفت معاريف ان نائب رئيس الشاباك يسرائيل حسون، انضم الي حزب     :الناصرة
وقال حسون للصحيفة انه يؤيد البرنامج السياسي للمتطرف ليبرمان، مشيرا الـي انـه علـي                . ليبرمان

السكان العرب في الدولة العبرية التوقيع علي تعهد خطي باالخالص للدولة العبرية لكي يتم منحهم حق                
تع بعالقات ممتازة مع مخابرات الدول      وقالت معاريف ان حسون يتم    . الترشح والمشاركة في االنتخابات   

العربية مثل االردن ومصر ومع السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكنه اكد للصحيفة انـه ال يخـشي مـن                  
واردف حسون قائال ان    . االنتقادات التي ستوجه اليه بعد اعالنه عن انضمامه لحزب ليبرمان العنصري          

ع من المشاركة في االنتخابات وستـسلب منـه حقوقـه           العربي الذي سيرفض التوقيع علي الوثيقة سيمن      
المدنية، الفتا الي انه ان االوان ان تقول الدولة العبرية الحقيقة، بانها تريد ان تكون دولة يهودية نقية من                

  .العرب
  13/7/2005القدس العربي  

  
  بينس يهدد بحل المجالس المحلية التي لم تجب ديون األعضاء والموظفين 

 الداخلية، بينس، حكام األلوية المختلفة في وزارة الداخلية، باستدعاء كل رؤسـاء الـسلطات               أمر وزير 
المحلية الدين لم يتخذوا خطوات فعلية لجباية ديون موظفي وممثلي الجمهور فـي سـلطاتهم المحليـة،                 
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ل أعضاء  كما أمر بينس باستدعاء ك    . واستجوابهم قبل اتخاذ الخطوات بحقهم وتعيين لجان لحل مجالسهم        
. المجالس البلدية الذين لم يسددوا ديونهم ومستحقاتهم للسلطات المحلية واستجوابهم قبل نـشر أسـمائهم              

ووجه الوزير أوامره الى رؤساء السلطات المحلية بحجز رواتب المـوظفين المـدينين بمبـالغ كبيـرة                 
عقدت في ديوانـه فـي      وجاءت أوامر وتعليمات الوزير هذه في أعقاب جلسة عمل          . للسلطات المحلية 

القدس، لبحث تنفيذ تقارير المراقبين في السلطات المحلية والتي تبين من خاللهـا ان ديـون منتخبـي                  
وان هناك مئات أعـضاء المجـالس       .  مليون شيكل  32الجمهور في سبعة سلطات محلية فقط تصل الى         
  .البلدية وآالف المستخدمين المدينين بمبالغ كبيرة

  12/7/2005 48عرب 
  

  تفشّي مرٍض جلدي معٍد بين عشرات الضباط في البحرية الصهيونية
أكدت يديعوت أحرونوت، أن عشراٍت من الضباط اإلسرائيليين المشاركين في دورة الـضباط              :وكاالت

البحرية التدريبية التابعة لجيش االحتالل أصيبوا بمرٍض جلدي معٍد يسمى القوباء مما أدى إلى تأجيـل                
 لمرض القوبـاء    وأوضحت الصحيفة على موقعها أن اإلصابة سببها البكتيريا المسببة         .الدورة التدريبية 

الجلدي، مشيرةً إلى أنّه تم إرسال الضباط إلى منازلهم في إجازٍة مرضية لمدة أسبوعين، كمـا تأجلـت                  
الدورة البحرية، ونُِقل جندي آخر إلى المشفى في حالٍة خطرة إثر انتقال العدوى إليه عن طريق إصـابٍة                  

الظروف الـصحية الـسيئة فـي الثكنـات         وقد أظهر تفشّي هذا المرض،       .بولية، وسوء وظائف الكلى   
العسكرية بما في ذلك أغطية األسرة التي لم تتغير لشهور، واالستخدام المتكرر ألدوات الحالقة والسماح               

  .لهم باالستحمام لمدة ثالثين ثانية فقط، كما قالت
  13/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ات لندن وتل أبيبال عالقة بين هجم   : قائد الجيش اإلسرائيلي

  فـي    حلوتس الثالثاء إنه ليس هناك عالقة بين هجمات االسبوع الماضي     اكد    : القدس المحتلة ــ د ب أ     
ـ    وكـان حلـوتس     .٣٠٠٢ أبريل عام      تل أبيب في     المزدوج في    لندن والهجوم االنتحاري    دث عـن   يتح

   .  دته وسائل االعالم االسرائيليةالموضوع أمام لجنة برلمانية تختص باالمن وفقا لما أو ر
  13/7/2005األيام البحرينية 

  
  مقتل مواطنين في تحطم طائرة خفيفة قرب طبريا 

قال مصدر في الشرطة االسرائيلية ان طائرة خفيفة تحطمت بالقرب من مستشفى بوريا علـى مـداخل                 
وتقوم قـوات مـن الجـيش     .فقوداًمدينة طبريا فقتل الطيار واحد راكبين، فيما ال يزال الراكب الثاني م        

وقالت مصادر الشرطة ان الطائرة وهـي مـن طـراز            .بمرافقة مروحية عسكرية بالبحث عن المفقود     
وقد اقلعت من مطار مجدو واتجهت صوب طبريا لكنها تحطمت          . سيسنا تعود لشركة اروبات الحيفاوية    
  .  هو طالب طيران اما اآلخر فهو مدرسهوكما يبدو فإن احد القتلى . في حقول القرية التعاونية زورعيم

  12/7/2005 48عرب 
  

  سرائيلية مضادة للقذائف الفلسطينيةإصواريخ 
 ذكرت مصادر عـسكرية اسـرائيلية، الثالثـاء، ان الـصناعات الحربيـة              :الناصرة،  برهوم جرايسي 

ـ              ي يطلقهـا   االسرائيلية اصبحت في مرحلة متقدمة من تطوير صاروخ مضاد للقذائف قصيرة المدى الت
وحسب ما ذكرته يـديعوت احرنـوت        .حزب اهللا وفصائل المقاومة الفلسطينية تجاه المواقع االسرائيلية       

امس، فإن اسرائيل رصدت مئات ماليين الدوالرات في هذا المشروع، وتطلق على الصاروخ الجديـد               
اريخ بعيـدة   اسم ميني حيتس، أي حيتس صغير، والمقصود بصاروخ حيتس االسرائيلي المضاد للـصو            

 90وحسب المصادر فإن الصاروخ سيقاوم قذائف متطورة يصل مـداها حتـى              .المدى من نوع سكاد   
كيلومترا، تدعي اسرائيل انها اصبحت بحوزة حزب اهللا، وانها من صنع ايران، وتدعي ايضا، ان مثـل              

صاروخ المـضاد   هذه الصواريخ قد تصل الى ايدي الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وان ال             
سيكون بتقنيات عالية ودقيقة جدا، ألن الحديث يجري عن قذائف قصيرة المدى نسبيا، كما ان ارتفاعهـا      
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وتوجهت اسرائيل في االسابيع األخيرة الى الواليات المتحدة        .في التحليق اقل من الصواريخ بعيدة المدى      
يلية، ان الواليات المتحدة خصصت مبلـغ       طالبة دعما ماليا للمشروع المذكور، وقالت المصادر االسرائ       

 .2006 مليون دوالر كمبلغ اولي سيحول السرائيل في العام المقبل16
  13/7/2005الغد االردنية 

  
  دور اليهود في تحديث اقتصاد العراق

 كان لليهود العراقيين دور بارز في قيام الحركة االقتصادية البغدادية الحديثة فـي اوائـل                :فيديل سبيتي 
وكان اغلبهم يعملون في تجارة النسيج واألقمشة واأللبسة، وكانت عائلة مكية تتـوارث             . رن الماضي الق

الذي كان اول من نافس اليهـود فـي         ) ابن عمة الكاتب  (هذه التجارة ايضا حتى وصلت الى كاظم مكية         
البغدادية الغنية  استيراد الحرير واالنسجة المالبس من الخارج، وقد استقطب لمتجره زبائن من العائالت             

كانت عائلة فتال اليهودية من اهم العائالت البغدادية في تجـارة النـسيج        .من يهود ومسيحيين ومسلمين   
كان يهود العراق يدرسون في     . وقد نشأت بينها وبين عائلة مكية عالقات وصالت بحكم المهنة والجيرة          

دهم في ادارة السوق الخارجية والداخليـة       مدارس خاصة بطائفتهم يتعلمون فيها اللغات االجنبية ما ساع        
وكان نجاحهم االقتصادي سببا فـي تـسلمهم وزارة الماليـة           . وفي تطوير عمليات االستيراد والتصدير    

ويروي محمد مكية قصة عن العالقات التي كانـت         . العراقية التي كان اول وزير عليها ساسون حسقيل       
كانت امه تأمره كل سبت في مساعدة جيرانهم اليهود فـي           قائمة بين العراقيين من مختلف االديان، حين        
  .تنظيف الفانوس واشعاله على االَّ يأكل عندهم

  13/7/2005البلد اللبنانية  
  

   فوق االطلسي  كندياً يهوديا160ًسرائيلية لـ الجنسية اإل
ا سـينالون    يهوديـا كنـدي    160 اعلنت سفارة اسرائيل في اوتاوا امس ان حوالي          :، بترا ا ف ب  ،  اوتاوا

وقال نـاطق باسـم الـسفارة        .الجنسية االسرائيلية فوق المحيط االطلسي وهم في طريقهم الى اسرائيل         
. عوفير جندلمار ان اولئك االشخاص سيقومون خالل الرحلة الى اسرائيل بتعبئـة الوثـائق الرسـمية               

م الجنسية االسـرائيلية    واضاف ان موظفين رسميين اسرائيليين يرافقونهم في الرحلة ويمكن ان يمنحونه          
  .فوق المحيط االطلسي في اجراء استثنائي كبادرة حسن استقبال

وتابع الناطق نحن سعيدون جدا لمجيء هذه المجموعة وهي المرة االولى التي يهاجر فيها مثـل هـذا                  
حـاد  العدد من الكنديين الى اسرائيل، مشيرالى ان القسم االكبر من المهاجرين ياتي من جمهوريات االت              

اهو ولجنة اسـتقبال تـضم      وسيكون في استقبال الكنديين عند وصولهم شارون ونتاني        .سابقالسوفياتي ال 
  .الفي شخص

 13/7/2005 الدستور 
  

   مليون دوالر العجز التجاري في إسرائيل في الشهر الماضي  700
جز التجـاري   يتضح من معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء أن الع       : 13/7/2005 48عرب  نشر موقع   

 مليارات  3.7، حيث بلغت قيمة الصادرات       مليون دوالر في الشهر الماضي     700في إسرائيل وصل إلى     
وأشارت المعطيات إلى أن قيمة الواردات فـي         . مليارات دوالر  3دوالر، في حين بلغت قيمة الواردات       

وبلغ .  مليارد دوالر  18.2 مليارد دوالر، وبلغت قيمة الصادرات       21.9النصف األول من السنة الحالية      
كما جاء أن    . مليارات دوالر سنوياً   7.4 مليون دوالر، أي ما يعادل       615معدل العجز التجاري الشهري     

من الـوردات هـي     % 13.4من مجموع الواردات في الشهر الماضي هو مواد خام أساساً، و          % 37.5
باقي ماس ومواد إلنتاج الطاقـة      مواد إستهالكية، وال  % 11.3آالت ومعدات ووسائل مواصالت برية، و     

صـادرات مـن    % 26من الصادرات هي إنتاج صـناعي، و      % 72وفي المقابل فإن     .وسفن وطائرات 
  .الماس، والباقي إنتاج زراعي

أن عجزالتجـارة   من   المكتب المركزي لالحصاءات     هأفاد ما   :13/7/2005المستقبل اللبنانية    وأضافت
 مليون في حزيران 284.1 مليون دوالر، في حزيران يونيو من        688.9الخارجية في إسرائيل اتسع الى      

وذكـر   . الذي بلغ أكثر من مليار دوالر      2005، لكنه تقلص بشدة عن العجز في أيار مايو          2004يونيو  
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 مليارات دوالر في النصف االول من العام، مقارنة مع عجز قدره            3.69المكتب أن العجز التجاري بلغ      
 )رويترز.(2004 نفسها سنة  ملياران في المدة2.61

  
  
  

  ديانة توحيدية أم شعب مختار.. اليهودية
صدر عن دار الجليل للدراسات واألبحاث الفلسطينية كتاب جديد تحت عنوان اليهودية ديانة توحيدية أم               

والمؤلـف  . شعب مختار؟ وهو من إعداد الباحث عمر مصالحة، من قرية دبورية داخل الخط األخضر             
ي المدارس اليهودية، مما جعله مؤهال لتقصي تفاصـيل الديانـة اليهوديـة وتـشعباتها               أكمل دراسته ف  

يقول الكاتب إنه حتى اليوم، لم يتفق اليهـود         . وأصولها وخصوصيتها، وكيف يتعامل اليهود مع األغيار      
على تعريف من هو اليهودي، وإن لليهودية حركات ومذاهب مختلفة، منهـا اليهوديـة األرثوذكـسية،                

حراديم، وناطوري كارتا، وأغودات يسرائيل، وشاس، والحسيدية، والحلولية، وحركة حباد، واليهـود         وال
وإذا كنـا   . اإلصالحيون، والكهنة، واليهود السود، الى غير ذلك من المذاهب التي اختلطت مع السياسة            

متـشددين  في الماضي نميز بين اليهودية والصهيونية، فإن حاخامات اليهـود أصـبحوا مـن أكثـر ال                
األراضـي  والمتطرفين الذين ينادون بطرد الفلسطينيين من وطنهم، وإقامة الدولة التوراتية على جميـع              

صائب بقوله إنه دراسة موضوعية حول اليهودية بين كون اليهود شعبا مختارا            .دقدم للكتب   . الفلسطينية
اليهوديـة تاريخيـا وعقائـديا      أو ديانة توحيدية، بالخطوة الجريئة، وهو موسوعة شاملة عـن الديانـة             

واجتماعيا، وفي بعض األحيان سيكولوجيا واقتصاديا، وهو بالفعل موسوعة كانت المكتبة العربية بحاجة             
  . لها، فالكتاب يتحدث عن اليهودية كدين وليس كسياسة

  13/7/2005شرق األوسط ال
  

  رجال أعمال أميركيون يبحثون االستثمار في األراضي الفلسطينية 
بحث وفد من كبار رجال األعمال األميركيين مع المهندس مازن سنقرط، وزير :بلس ـ سامر خويرة  نا

واستقبل سنقرط،  .االقتصاد الوطني الفلسطيني، فرص االستثمار في فلسطين وسبل التعاون بين الجانبين          
ص، وفد رجال   يرافقه صائب بامية، وكيل مساعد الوزارة، والمديرون التنفيذيون لمؤسسات القطاع الخا          

حيث أطلع سنقرط، الوفد الـضيف      . األعمال األميركيين في مقر الوزارة في محافظة في مدينة رام اهللا          
على أهم اإلجراءات التي اتخذتها السلطة الوطنية بشكل عام والوزارة بشكل خاص للتسهيل على القطاع               

يأخـذ القطـاع الخـاص دوره       الخاص الوطني، وذلك من منطلق قناعة الحكومة ورئاسة الوزراء بأن           
إن الوزارة ستعقد مؤتمراً لالستثمار في      : وقال سنقرط .الريادي في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية     

فلسطين خالل الشهر المقبل في المحافظة، ومؤتمراً آخر سيعقد الحقاً في لندن أو دبي لعرض حـوالي                 
منتجات والخدمات التي تتميز بهـا فلـسطين، ورأي         وتساءل الوفد عن أهم ال    . مشروعاً استثمارياً  150

الحكومة الفلسطينية في االعتبارات األمنية اإلسرائيلية، وعن المعابر وكيفيـة التعامـل خاصـة مـع                
كما تساءل الوفد عن التنـسيق      .اإلسرائيليين والدول العربية المجاورة وحركة البضائع على هذه المعابر        

مور االقتصادية والسياسية، مستفسراً عن الوضع االقتـصادي للـشعب          مع اإلسرائيليين في عدد من األ     
  . مليارات دوالر لدعم السلطة3الفلسطيني في ظل اإلغالقات ومدى تأثير قرار قمة الثماني بتقديم 

  13/7/2005البيان  
  

  حجم التمويل المقدم من البنك اإلسالمي للتنمية وعبره لدعم المشاريع 
مالي قيمة ما تلقته السلطة الفلسطينية من دعم مالي قدم من وعبر وحدة صندوق              بلغ إج : كتب حامد جاد  

 2000األقصى التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية منذ تأسيس الصندوق في شهر تشرين األول مـن العـام                 
 مليون دوالر، شملت دعم موازنة السلطة وجملة من الـمشاريع          511وحتى نهاية شهر أيار الـماضي      

على نسخة منه أنـه     " األيام"وبين البنك اإلسالمي في تقرير أصدره حديثاً حصلت         .ية الـمختلفة الفلسطين
 ماليين دوالر من إجمالي الـمبلغ الـمذكور، فيما استفاد         405تم دعم موازنة السلطة الفلسطينية بقيمة       

ويـل الـمـشاريع     ماليين دوالر عدة قطاعات، منها قطاع تنمية التجارة وتم         106من باقي قيمة الدعم     
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الصغيرة ودعم الصادرات والـمساعدات الفنية الـمقدمة لوزارة االقتصاد الوطني وإعـداد الدراسـات     
وبين البنك أن قيمة    .االقتصادية، إضافة إلى دعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة واإلسكان والبلديات         

 مليون دوالر، وما صـرف      587لى  الـمشاريع الـمعتمدة للتمويل من صندوق األقصى تبلغ ما يزيد ع         
 مليون دوالر ما يعني أن الرصيد الـمتبقي لتمويل كافة الـمشاريع الفلـسطينية             511ر5فعليا منها هو    

  . مليونا76ًالـمعتمدة عدا الـموازنة الفلسطينية يبلغ نحو 
  13/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  أسواق المال الفلسطينية تحقق طفرات عالية 

شهدت المصارف وأسواق المال الفلسطينية انتعاشاً كبيراً خالل الفترة األخيـرة  : مر خويرةنابلس ـ سا 
على الرغم من الظروف األمنية السائدة، فقد أرتفعت قيمة التداول في سوق فلسطين لألوراق الماليـة،                

 حيـث لعـب الهـدوء     .  مليون دوالر أميركي   780خالل أقل من ستة أشهر مضت لتبلغ ما يزيد على           
النسبي في األوضاع السياسية الذي تشهده األراضي الفلسطينية في األشهر األخيرة الماضية، والتفـاؤل              
تجاه المرحلة المقبلة، إضافة إلى تأثير األرباح الملحوظة التي حققتها كبريات الشركات المتداولـة فـي                

لألوراق المالية ـ والذي  حسن ياسين، مدير عام سوق فلسطين . وقال د. السوق دورا في هذا االرتفاع
مقره مدينة نابلس ـ إن القيمة المذكورة تعادل تقريباً إجمالي قيمة التداول، الذي حققته الـسوق خـالل    

وأعلن ياسين  .  مليون دوالر  200ثماني سنوات مضت، مشيرا إلى أن قيمة التداول بلغت العام الماضي            
عداد دراسة الفتتاح فرع لها في قطاع غزة، كخطوة         أن سوق فلسطين لألوراق المالية تعمل حالياً على إ        

تهدف إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين في السوق المالية من الضفة الغربية وغزة، متوقعاً استكمال               
ونـوه إلـى دور الـسوق وعالقاتهـا         . اإلجراءات الالزمة الفتتاح فرع السوق قبل نهاية العام الجاري        

الم اإلسالمي، وقريباً ستدخل كعضو مؤسس فـي اتحـاد شـركات            الخارجية كعضو في بورصات الع    
يذكر أن سوق فلسطين لألوراق الماليـة       . المقاصة العربية، ما ينعكس إيجاباً على تطوير أنظمة السوق        

  . تصدرت قائمة األسواق المالية على المستوى العربي خالل الربع األول من العام الجاري
  13/7/2005البيان   

  
   مليون دينار2ر5تعامالت تجاوزت قيمتها  دس يواصل ارتفاعه وسطمؤشر الق

واصل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوارق الـمالية ارتفاعه خـالل جلـسة نـشطة    : نابلس ـ االيام 
واغلق الـمؤشر العام للـسوق القـدس علـى         .تجاوزت معامالتها الـمليونين ونصف الـمليون دينار     

 8وتاثر مؤشر القدس بارتفـاع اسـعار        %.0ر31نقطة ما نسبته     2ر10 نقطة بارتفاع قدره     682ر72
وارتفعت اسهم شركات البنك االسالمي العربي،      . شركة جرى التداول على اسهم لها      15شركات من بين    

ودواجن فلسطين، ومطاحن القمح الذهبي، واللدائن، وباديكو، والكهرباء، وفلسطين لالستثمار العقـاري،            
لسطين الدولي، والعربية للفنادق في حين استقرت اسـهم العربيـة لــمراكز             بينما تراجع سهما بنك ف    

التسوق، وفلسطين لالستثمار الصناعي، واالتصاالت، والتـأمين الوطنيـة، والعقاريـة العربيـة، دون              
 400 سهماً تمت مـن خـالل        659345وحافظت السوق على معامالت نشطة حيث جرى تداول         .تغيير

وتقدمت شركة االتصاالت الفلسطينية، معامالت الـسوق       . ديناراً 2525675ية  عقد بلغت قيمتها االجمال   
  . دينارا1446346ًبتداول بلغ 

  13/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  من المسئول عن معاناة الشعب الفلسطيني وتفاقم مشاكله الداخلية؟
ها من المفردات الحاملـة     البطالة، الفقر، حصار خانق، أمن مفقود وغير      : عال عطا اهللا     - السبيل   -غزة

إلـى  : في طياتها رائحة العذاب والمعاناة يحيا على وقعها المواطن الفلسطيني كل يوم، وحال قلبه يردد              
متى، ورغم وجود حكومة فلسطينية من المفترض أن تقوم بدورها في التخفيف مـن معانـاة الـشعب                  

صادية واالجتماعية وغيرها تتفاقم وتـزداد      الفلسطيني إال أن األمور على كافة األصعدة السياسية واالقت        
السبيل حاولت رصد أهم الملفات التي تؤرق المـواطن الفلـسطيني وتـسبب             . سوءاً لحظة بعد أخرى   

المعاناة للشعب الفلسطيني، والتقت بعض المحللين لعرض أوجه القضية على بساط البحـث والخـروج               
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 المواطن الفلسطيني في هذه األيام هو جرائم القتل         لعل أكثر ما يؤرق   . بحلول من شأنها أن تساهم بالحل     
أو ما يعرف بظاهرة االنفالت األمني التي باتت أشبه بمسلسل ال نهاية لحلقاته، وفي آخر إحصائية لهـا                  
وحتى لحظة كتابة هذه السطور أعلنت وزارة الداخلية أن عدد جرائم القتل التي وقعت فـي األراضـي                  

إن : وقالت الوزارة في بيان صـدر عنهـا  .  بلغ خمسين جريمة قتل  2005الي  الفلسطينية بداية العام الح   
 بلـغ خمـسين     2005آخر إحصائية أمنية أظهرت أن عدد جرائـم القتل في النصف األول من العـام               

 جريمة قتل معلومة تم اكتشاف الجناة       43وأوضح البيان أن    . جريمة قتل وقعت في األراضي الفلسطينية     
الدكتور عبد الستار قاسـم حمـل الـسلطة كامـل           .  جرائم مجهولة وقيد البحـث    في حين بقيت ثماني   

المسئولية عن االنفالت األمني وأكد على عجزها في توفير األمن للمواطن الفلسطيني مشيراً إلى السلطة               
وعن عالقة  . ال تهتم إال بإطالق الشعارات أما على أرض الواقع فهي ال تطبق ما تنادي به من إصالح                

قاسـم أن   .حكومة الفلسطينية بالفصائل والفشل في إقامة عالقة تنعكس إيجابيتها على المواطن أوضح د            ال
الفصائل تتحمل جزءاً كبيراً من معالجة الفساد واعترف أن الفصائل ال تتخذ خطوات عملية في اتجـاه                 

رة عن األجهزة   وحول نسبة الفقر والبطالة في أوساط الشعب الفلسطيني تصف اإلحصاءات الصاد          . ذلك
الرسمية الفلسطينية المعاناة االقتصادية للشعب الفلسطيني، فوفقا آلخـر مـسح أجرتـه وزارة العمـل                

 سواء كانوا يبحثـون عـن عمـل أم ال           2004الفلسطينية ارتفع عدد الفلسطينيين الذين ال يعملون عام         
ت نتائج المسح إلى أن نـسبة       وقد أشار . من قوة العمل الفلسطينية   % 3.32 ألفا؛ وهو ما يشكل      287إلى

ويـشير  %. 8.29، في حين وصلت في قطاع غزة إلى         %6.24البطالة في الضفة الغربية وصلت إلى       
 يشير إلى أن الحـصار اإلسـرائيلي        2005تقرير آخر صدر عن هيئة االستعالمات الفلسطينية في عام          

لذين كانوا يعملون فـي منـاطق        ألف عامل من العمال الفلسطينيين ا      120تسبب في منع ما ال يقل عن        
وأشار التقرير إلى أن آالفا من العمال أصـبحوا بـال   .  دوالرا تقريبا27 بمقابل يومي يصل إلى    48الـ

الخبير االقتصادي  . عمل، بعد التدمير الشامل الذي تعرضت له العديد من المصانع والمنشآت الفلسطينية           
لسلطة الفلسطينية خطة واضـحة مـن أجـل النهـوض           الفلسطيني مازن العجلة أكد أنه ال توجد لدى ا        

باالقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة وأشار إلى أن معدالت البطالة ارتفعت في ظل الحكومة الفلـسطينية               
وشدد العجلة على ضـرورة أن      . الجديدة وأن الحديث عن حل للمشاكل االقتصادية هو مجرد شعارات         

ال يمكن لالقتصاد أن ينتعش ويتقدم إال بتحسن األوضـاع          : ل  تحارب السلطة الفساد محاربة حقيقية وقا     
أما الكاتب الفلسطيني صالح البردويل فأوضح أن الهموم التي يعاني منهـا الـشعب              . السياسية واألمنية 

الفلسطيني تتحمل السلطة المسئولية األكبر في تفاقمها ووجودها وعدم إيجاد حلول لها، ورأى أن الحـل                
لسلطة بأنها غير قادرة على ضبط األمور وأنها بحاجة إلى مشاركة حقيقية من كافة              يمكن في اعتراف ا   

وأبدى البردويل تفاؤله بشأن قدرة الشعب الفلسطيني على التغلـب          . الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية   
  .واالنتصار على مشاكله وتخطي المعاناة وقال أنه شعب مبدع يتجاوز كل األزمات

  12/7/2005ة ردنيالسبيل األ
  

  مركز صناع الحياة في قباطية يعكف على إعداد فريق لكرة القدم في البلدة 
أعلنت اللجنة الرياضية في مركز صناع الحياة في بلدة قباطيه بجنين عن إنشاء فريـق  :جنين ـ خاص 

د فـرق  لكرة القدم من شباب البلدة، وذكر مؤيد نزال منسق اللجنة الرياضية أن المركز يعكف على إعدا     
لكرة القدم، وأضاف أن المركز سيقوم بتزيد الالعبين بلباس خاص للفريق، مناشداً المؤسـسات العامـة                
لتقديم الدعم إلنجاح هذه األنشطة، خاصة في ظل ما يعانيه الشباب الفلسطيني من عـدم تـوفر أمـاكن                   

تـاح مخيمـه الـصيفي    ومن جهة أخرى أعلن مركز صناع الحياة الثقافي عن افت    .للترفيه والرياضة لهم  
األول في قرية مركة، وأوضح السيد زياد عبد الرحمن أن المخيم الذي يضم أكثر مـن مئـة طالـب،                    

إن الهدف من المخيم هو     : وقال عبد الرحمن  .يحتوي على العديد من البرامج التربوية والدينية والترفيهية       
 أول مخـيم صـيفي يقـام فـي هـذه      تنمية وتطوير قدرات وطاقات أطفال قرية مركة، مشيراً إلى أنّه        

  .يذكر أن جمعية البر واإلحسان تقوم بتمويل هذا المخيم الصيفي.القريه
  12/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ثالثة آالف طفٍل في النقب يهتفون للمسجد األقصى ويتبرعون إلعماره والدفاع عنه
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المية في النقب المحتل، أقيم مـساء يـوم         تحت رعاية مؤسسة األقصى والحركة اإلس     : خاص –رام اهللا   
 في قرية حورة مهرجان حاشد لتكريم أطفال صندوق طفل األقـصى والمقدسـات،              9/7/2005السبت  

حضره أكثر من ثالثة آالف طفل من مدينة رهط وقرى شقيب السالم، اللقية، تل السبع، عرعرة النقب،                 
رن، مسؤول الحركة اإلسالمية في منطقة النقـب،        هذا وتولّى عرافة المهرجان الشيخ علي أبو ق       .وحورة

هذا هو نباتك يـا أقـصى، أبناؤنـا مـن           : والذي رحب بالضيوف وحمد اهللا على زخم الحضور، وقال        
استُِهّل المهرجان بـتالوة    .صحراء النقب لك يا أقصى حماة وسيكونون لك درعاً مدافعين عنك يا أقصى            

الرشاد، وألقى الشيخ أحمد السيد، مسؤول الحركة اإلسالمية في         آياٍت من الذكر الحكيم تالها األخ محمد        
حورة، كلمةً ترحيبية شكر بها الحضور على تلبية الدعوة، معتبراً أن ما يقوم به األطفـال مـن جمـع                    

األموال والتبرع بالمصروف اليومي من خالل حصاالت صندوق طفل األقصى يـساهم فـي حمايـة                 
لمة الرئيسية في المهرجان ألقاها الشيخ هاشـم عبـد الـرحمن، النـاطق              الك.المسجد األقصى، وإعماره  

نحن اليوم في حورة للمـشاركة فـي        : الرسمي باسم الحركة اإلسالمية ورئيس بلدية أم الفحم، قال فيها         
مهرجان صندوق طفل األقصى الرابع وهذا المشروع بدأ به الشيخ رائد صالح فـك اهللا أسـره، هـذا                   

وأضاف . األموال بل نريد من خالله ربط أبنائنا وأطفالنا بالمسجد األقصى المبارك          المشروع ليس لجمع    
أعداء اهللا يقولون ادفع دوالراً تحارب مسلماً، أما نحن فنقول ادفع شيكالً أو ادفـع               : الشيخ عبد الرحمن  

دوالراً لنعمر األقصى ونحيي المسرى، وهم يجمعون للحرب علـى اإلسـالم ونحـن نجمـع للـسالم                  
واالطمئنان، إن اهللا أكرمنا بفضيلة الشيخ رائد صالح من خالل مشروع صندوق طفل األقصى حيـث                
رفع شعار لكّل طفٍل حصالة األقصى حتى يربط أطفالنا باألقصى ويزرع حب األقـصى فـي قلـوب                  

          القدس لكّل طالٍب يهودي قة البراق  هذا وقد أتحفت فر   .أطفالنا، بالمقابل اليهود يصادقون في الكنيست أن
المقدسية الجمهور بفقراٍت إنشادية ألهبت حماس الجمهور والذي هتف عالياً باسـم المـسجد األقـصى                

  .المبارك
  13/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   مخيمات للطلبة الموهوبين الفلسطينيين أربعة

اللجنة الوطنية للمخيمات الـصيفية     افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بالتعاون مع         :رام اهللا 
أربعة مخيمات للطلبة الموهوبين في مجال الموسيقى والفن في مـديريات نـابلس، طـولكرم، رام اهللا                 

وأوضحت منتهى جرار مدير عام النشاطات الطالبية ان هذه المخيمات هي األولـى             .والبيرة وبيت لحم  
  . ومنهجيتهامن نوعها على مستوى فلسطين وهي نوعية في موضوعاتها

 13/7/2005البيان   
  

  اختتام مهرجان الفن اإلسالمي السابع في جامعة النجاح بنابلس وتكريم الفرق الفائزة
اختُِتمت في جامعة النجاح الوطنية، مساء أمس األول، فعاليات مهرجان الفن اإلسـالمي    : خاص –نابلس  

وبدأت فعاليات اليوم الثاني مـن المهرجـان        .ميةالسابع ترانيم من بيت المقدس الذي أقامته الكتلة اإلسال        
بتالوة آياٍت من القرآن الكريم، ثم تحدث الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين الذي أشـاد                 
بالمهرجان وما يتضمنه من فن إسالمي رفيع وملتزم، مشيراً إلى أن اإلسالم ال يعارض الفن المنـضبط                 

وحذّر البيتاوي من المشاركة في المهرجانات الفنية الهابطة التي تتنافى مع           .تالطالبعيد عن المجون واالخ   
الدين والخلق الرفيع والعادات األصيلة للشعب الفلسطيني، وخاصةً مهرجان فلسطين الـدولي للـرقص              

زت وتم في ختام المهرجان اإلعالن عن الفرق الفائزة بالمراتب الثالث األولى للنشيد، حيث فـا              .والغناء
فرقة الغرباء بالمرتبة األولى وفرقة القدس الفنية بالمرتبة الثانية وفرقة أمجاد بالمرتبة الثالثة، كما فـاز                
المنشد فراس طه برتبة أجمل صوٍت، وفازت فرقة أمجاد برتبة أفضل إيقاع، وفازت أنشودة إبكي بكاي                

 فاز تصميم من إعداد الطالـب نـصر         لفرقة الغرباء برتبة أفضل انشودة، وفي المسابقة الفنية للتصميم        
  .الخراز بالمرتبة األولى
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  المتفوقة هناء أبو الرب تأمل من الرئيس تكريم المتفوقين
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أهدت، أمس، الطالبة هناء جمال محمد أبو الرب، من بلدة قباطية في محافظة جنين،               :كتب محمد بالص  
ادة الدراسة الثانوية العامة للفرع العلـمي، إلى روح الشهيد الخالد ياسر عرفات،            تفوقها في امتحان شه   

وللرئيس محمود عباس أبو مازن، في وقت لـم تخف فيه الطالبة أماني خيري عبد الرحيم صعابنة، من                 
لتكـون  % 99وحصلت الطالبة أبو الرب، على معـدل         .قرية فحمة، رغبتها بدراسة األدب اإلنجليزي     

 من بين العشرة األوائل في الفرع العلـمي على محافظات الضفة الغربية، بينما حصلت صعابنة،               واحدة
، فكانت واحدة من بين العشرة األوائل في الفرع العلـمي على مستوى محافظـات              %97ر7على معدل   

لبـة  تقول أبو الرب، إنها كانت تحرص على مشاهدة الرئيس الخالد ياسر عرفات، يكرم أوائل ط              .الضفة
الثانوية العامة في كل عام، عبر شاشات التلفزة، وهي تسأل نفسها، هل سأكون في ذات يوم مـن بـين                    

وتضيف، كان حلـمي أن يكرمني أبو عمار الذي طالـما حلـمت           !.الطلبة الذين يكرمهم الرئيس القائد    
و مازن الذي نكن له كل      بمشاهدته على أرض الواقع، ولكن شاء اهللا أن يغيب عنا، ليخلفه فينا الرئيس أب             

واليوم، تأمل هذه الطالبـة، أن يكرمهـا        .االحترام والتقدير، والذي نأمل أن يكون نصير العلـم والنجاح        
وإلى جانب الرئيس    .الرئيس محمود عباس، وسائر الطلبة األوائل في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام           

رب، تفوقها إلى والديها وأخوتهـا الثالثـة، ومـديرة          الشهيد عرفات، والرئيس أبو مازن، أهدت أبو ال       
مدرسة قباطية الثانوية الشرقية، وأعضاء هيئتي التدريس واإلدارة في هذه الـمدرسة، وأسرة التربيـة              

وتعلق أبـو الـرب،      .والتعليم في قباطية، والذين كانوا جميعا عونا لها حتى تمكنت من النجاح والتفوق            
ق بكلية الطب في جامعة أبو ديس، واستكمال دراسـتها فـي تخـصص طـب                آماالً كبيرة على االلتحا   

  .األطفال، رغبة منها بالـمساهمة في التخفيف من معاناة أطفال فلسطين
وتنبع رغبة أبو الرب، في دراسة تخصص طب األطفال، حتى تكون واحدة مـن بـين أولئـك الـذين                

ل هذه الطالبة الـمتفوقة، إنها تحبهم حباً جمـاً،         يربطون الليل بالنهار، من أجل شفاء األطفال الذين تقو        
  .وتشعر أنها على ارتباط وثيق بهم

  13/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  طالب رفح يحصدون تسعة مقاعد من العشرة األوائل في الفرعين العلمي واألدبي
ـ         :كتب محمد الجمل   ل علـى  كعادتها منذ عامين، حصدت محافظة رفح تسعة مراكز من العـشرة األوائ

مستوى محافظات غزة في الفرعين العلـمي واألدبي، من بينهم األولى على الفرع العلــمي صـفاء                
وبدت مظاهر الفرحة جلية في الـشوارع والــمدارس         .الغول، واألولى على الفرع األدبي غادة شبانة      

لبات اللواتي هـرعن    الثانوية التي علقت فيها النتائج، من خالل توزيع الحلوى، وتبادل التهاني بين الطا            
مدرسة "وغصت  .لـمعلـماتهن اللواتي ساعدنهن على التفوق    " التحالية"مسرعات إلى مدارسهن ليقدمن     

والواقعة في حي الجنينة شرق رفح التي حصدت أربعة مراكز من العـشرة             " شفا عمرو الثانوية للبنات   
ات اللواتي انهلـن علـى الــمديرة        األوائل على الفرع األدبي، بعشرات الطالبات الناجحات والـمتفوق       

والـمعلـمات بعبارات الشكر والتقدير على الـمساعدة التي قدمت لهن خالل العام الدراسي، وقـدمن              
وقد استقبلتهن الـمديرة والـمعلـمات بالفرحة الغامرة والعناق والقبالت، وكأن الـمديرة          .لهن الحلوى 

  .والـمعلـمات هن من حققن التفوق ألنفسهن
  13/7/2005ام الفلسطينية األي

  
  بيت لحم تحتل أربعة مراكز ضمن العشرة األوائل في فرع الثانوي األدبي

أظهرت نتائج الثانوية العامة، التي ُأعِلنَت اليوم، تقدماً ملحوظاً فـي النتـائج التـي               : خاص –بيت لحم   
في الفرع األدبي مـن     أحرزتها محافظة بيت لحم، وحققت المحافظة أربعة مراكز ضمن العشرة األوائل            

 وهي مـن    98.6بينها المرتبة األولى التي احتلتها الطالبة رشا عيسى جميل صبح وحصلت على معدل              
مدرسة بيت لحم الثانوية، وجاءت في المرتبة الثالثة في الفرع األدبي الطالبة تغريد خلف أحمد حميـدي                 

 لحم، وحصلت الطالبـة ثـروة        وهي مدرسة بنات تقوع الثانوية شرق بيت       98.3وحصلت على معدل    
وحققت الطالبة جـريس عيـسى إليـاس        . في الفرع األدبي   11العمور من نفس المدرسة على المرتبة       

 وهـي مـن مدرسـة تراسـنطة         97.9الزغبي المرتبة الخامسة في الفرع األدبي وحصلت على معدل          
  .راهبات مار يوسف في مدينة بيت لحم

  13/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  حماس تهنىء طلبة الثانوية العامة بالنجاح 

هنأت حركة المقاومة اإلسالمية حماس جميع الناجحين والمتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، معتبرة 
هذا النجاح عرس لكل الفلسطينيين، ودليل على قوة إرادة الشعب الفلسطيني رغم ممارسات االحتالل 

تقدم حركة حماس بأجمل التهاني وأسمى آيات التبريكات إلى جميع ت: وقالت الحركة.   اإلجرامية
، خصوصا العشرة 2005-2004األخوة واألخوات الناجحين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 

األوائل في كل قسم، وهي إذ تهدى هذا النجاح إلى شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، إنما تعتبر ذلك 
صالة هذا الشعب وسعيه الدؤوب في تحصيل العلم، رغم األوضاع الصعبة التي يعيشها داللة على أ

بسبب ممارسات االحتالل اإلجرامية، وهي داللة على قوة الصبر واالحتمال في مواجهة الظروف 
ووجهت .   القاسية والمعقدة التي أحاطت بنا طوال السنوات الماضية خصوصا األربع سنوات األخيرة

نغتنم هذه المناسبة لنوجه : كرها وامتنانها لكل من كان له دور في تحقيق هذه النتائج، وقالتالحركة ش
شكرنا العميق إلى كل من ساهم في نجاح هؤالء الطالب، خصوصا وزارة التربية والتعليم العالي، 

مصححين وطواقمها العاملة ومدراء المدارس والمدرسين والمدرسات وأولياء األمور والمراقبين و ال
واإلداريين ولجنة االمتحانات ولجان الفرز والتدقيق والكمبيوتر، وكذا الجهات والمؤسسات الرسمية 
.  والشعبية والجمعيات المدنية التي ساعدت طالبنا في المذاكرة و المراجعة وتوفير األجواء المريحة لهم

ع الطلبة في االلتحاق بالجامعات، ووجهت الحركة نداءا إلى الجامعات الفلسطينية إلتاحة الفرصة لجمي
كي يساهموا في بناء الوطن واستقالله وتحرره من دنس االحتالل، متمنية مراعاة الظروف االقتصادية 
الخانقة التي يمر بها شعبنا لتخفيف الرسوم عن الطالب غير القادرين كي ال يحرموا فرصة التعليم 

فوقين استمرار النجاح والتفوق، وبذل كل ما بوسعهم وتمنت الحركة لجميع الناجحين والمت.  الجامعي
  .لخدمة شعبهم ووطنهم، ليؤكدوا مجددا للعدو أنه لن يفت من عضدهم أو ينال من عزيمتهم
13/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  أو منفذين في عين الحلوة  الغتيال المرالسبع ووثيقة يشيران إلى وجود مخططين

بل صورة عن وثيقة أمنية صادرة عن جهاز أمن الدولة قال الزميل فارس خشان إن بث تلفزيون المستق
المر سلمها اليه قبل أشهر إلعالنها في حال تعرضه لالذى، وهي تفيد بأن اجتماعاً عقد في بداية العام 
الحالي في مخيم عين الحلوة وجرى خالله البحث في ترتيبات لعملية إجرامية في المنطقة التي حصل 
فيها االنفجار امس، وان هناك مواد متفجرة جرى إدخالها الى لبنان بداية شباط الماضي من االردن، 

وفي حديث للمحطة نفسها قال وزير . وبالتحديد قبل أسبوع من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري
صل، مشيراً الى أن الداخلية حسن السبع إن هناك أموراً كثيرة يجب أن تقوم بها الدولة لمواجهة ما يح

وفي هذا السياق، ذكرت مصادر معنية . المخيمات الفلسطينية بؤر أمنية ال يمكن للدولة أن تدخل اليها
أن االجهزة االمنية والقضائية التي تتولى التحقيق تنطلق من فرضية أن هناك مجموعات " السفير"ل

بأحداث جرت سابقاً في مجدل عنجر إسالمية متطرفة تتخذ من عين الحلوة مقراً لها وهي على صلة 
 . وفي الضنية لها عالقة بمحاولة اغتيال المر

  13/7/2005السفير 
  

  لجنة أردنية تتهم السلطة الفلسطينية بالمماطلة في المصادقة على قرار عزل أرينيوس
أكدت مصادر أردنية وفلسطينية أن شخصيات ومنظمات عربية سترفع دعوى ضد           : خالد فخيدة : عمان
ريرك الروم األرثوذكس المعزول أرينيوس األول والمسؤول المالي السابق في الكنيـسة بابـاديموس       بط

أمام القضاء اإلسرائيلي في خطوة لوقف وإفشال أربع صفقات بيع وتأجير عقارات، تتبع أمالك وأوقاف               
 محال تجاريـا  27ية الكنيسة األردثوذكسية في القدس الشريف تتمثل في فندقي اإلمبريال والبتراء، والثان          

وكالهما في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل وتسريب قطعة أرض تصل مـساحتها إلـى نحـو              
 مقرر اللجنة البرلمانية األردنيـة المختـصة فـي          قالو .نصف دونم في باب حطة وفندق السانت جون       

ورا أساسيا في المماطلة     إن حليلة هو الذي لعب د      :قضية البطريركية األرثوذكسية المقدسية أعودة قواس     
للحؤول دون تنفيذ القرار، منها طلب مهلة من الحكومة األردنية للتريث في المصادقة على قرار العزل                

أن التقريـر   : وأفاد قواس  .بحجة أن بقاء الوكالة سارية المفعول هي الطريقة إلبطال الصفقة المشبوهة          
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ينين من قبل لجنة التحقيق الفلسطينية كأعضاء لجنـة         المزعوم يمثل رأي اثنين من المحامين الثالثة المع       
والحـظ أن الـسياسة األردنيـة        .قانونية تم استبعاد مقررها المحامي نبيل مشحور من كل االجتماعات         

وقالـت   .الثابتة والواضحة حالت دون تأخير المصادقة على قرار العزل حرصا على وحـدة الكنيـسة              
 4طينية سترفع دعاوى إلى القـضاء اإلسـرائيلي إلفـشال    إن شخصيات فلس : مصادر مطلعة لـالوطن  

صفقات تسريب عقارات فلسطينية تتبع لكنيسة الروم األرثوذكس في بلدة القدس القديمة، كـان سـربها                
وذكرت مصادر من اللجنـة      .المسؤول المالي السابق في الكنيسة باباديموس إلى جهات يهودية متطرفة         

 األرثوذكسية بالقدس الشريف أن العقـارات األربعـة هـي فنـدقا             التي تشكلت لدراسة ملف األوقاف    
 محال تجاريا وكالهما في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل، وهي             27اإلمبريال والبتراء، والثانية    

إحدى بوابات القدس القديمة، والثالثة تسريب قطعة أرض تصل مساحتها إلى نحو نصف دونم في بـاب         
د األقصى المبارك، والرابعة فندق السانت جون في سوق الدباغة القريـب مـن       حطة القريب من المسج   

  .كنيسة القيامة
  13/7/2005الوطن السعودية 

  
  فلسطينية حول التعاون في المجال الصحي - محادثات تونسية

 اكد الوزير التونسي استعداد وزارة الصحة العمومية لتعزيز التبادل والتعـاون بـين              - اف ب  -تونس  
 وفلسطين عبر توظيف كل االمكانات والخبرات المتوفرة من منطلق مساندة تونس الثابتة للقضية              تونس

افاد مصدر رسمي ان الوضع الصحي في االراضي الفلسطينية وتدريب كوادر فلـسطينية             و. الفلسطينية
 .في تونس كان موضع مباحثات اجراها االثنين في تونس وزير الصحة الفلـسطينية ذهنـي الوحيـدي                

وذكرت وكالة االنباء التونسية ان الوحيدي بحث مع نظيره التونسي محمد رضا كشريد السبل الكفيلـة                
بدعم المنظومة الصحية الفلسطينية حتى تتوفق الى ايجاد اآلليات الالزمة لمجابهـة مرحلـة مـا بعـد                  

لمباحثـات ايـضا    وتناولـت ا   .االنسحاب وللحد من المعاناة التي تعيشها االراضي الفلسطينية المحتلـة         
االستفادة من التجربة التونسية في مجال تحقيق األمن الدوائي والتحكم في الطب المتطور مـن خـالل                 

   .اقامة دورات تدريبية لمجموعة من الفرق الفلسطينية المختصة كما اضافت الوكالة
   13/7/2005الرأي االردنية 

  
   لجدار الفاصل ويندد با يحمل إسرائيل مسؤولية تقويض السالمالعطية

حمل األمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اسـرائيل   :الرياض ـ عبد النبي شاهين 
مسؤولية تقويض عملية السالم من خالل تجاوزها لكافة القوانين الدولية والمصادقة على بنـاء الجـدار                

رائيلية المتعلقة بتسريع بناء الجـدار      العنصري العازل في محيط القدس الشرقية ، وندد باإلجراءات اإلس         
العنصري العازل الذي يتناقض مع الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار العازل فـوق               

وقال في بيان صحفي أمس إن ما تنتهجه اسرائيل مـن أسـاليب ملتويـة         . األراضي الفلسطينية المحتلة  
فة خاصة ومع المجتمع الدولي بصفة عامة وكأنها دولة         وسياسات خاطئة في التعامل مع الفلسطينيين بص      

فوق القانون ال يخدم مسيرة السالم في الشرق األوسط ودواعي األمن واالستقرار في المنطقة ، مـشيرا                 
الى أن سياسة ذر الرماد في العيون التي تنتهجها اسرائيل مكشوفة للعالم اجمع فاسترجاع حق مـسلوب                 

ال يمكن ان يكون مقابل بناء الجدار العنصري الذي يعـزل الكثيـر مـن               هو االنسحاب من قطاع غزة      
ودعا المجتمع الدولي وأطراف اللجنة الدولية الرباعية لالضطالع        . الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة    

بمسؤولياتهم ازاء تفعيل القرارات الدولية والضغط على اسرائيل لتنفيذ االتفاقيات الموقعة مـع الجانـب               
  . لسطينيالف

    13/7/2005الشرق القطرية 
  

      مصر تكلف سفيرها لدى تل أبيب بزيارة السجناء المصريين
أحمد أبو الغيط سفير مصر لدى تل أبيب محمـد             كلف وزير الخارجية المصري      : القاهرة ــ د ب أ       

وقالت مـصادر     . رائيلعسقالن وبئر السبع بإس      سجني   عاصم إبراهيم بزيارة المسجونين المصريين في     
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  الوزارة بإعداد    وزارة الخارجية المصرية امس الثالثاء إن أبو الغيط كلف أيضا االدارات المعنية في               في
   . السجون االسرائيلية   عن أوضاع المسجونين المصريين في   تقرير واف 

  13/7/2005األيام البحرينية 
  
  منع إقامة دولة فلسطينية حقيقية الجدار العازل سي : وتوم كيس الغيط أبو

 أكد السيد أحمد أبوالغيط وزير في القاهرة،: غزة ـ من محمد مصطفي ـ واشنطن ـ من هدي توفيق   
 بعد مباحثاته مع مستـشار      ،وقال  . الخارجية أمس موقف مصر الثابت من إقامة إسرائيل للجدار العازل         

 فرض أمر واقع يمنع فعليا إقامة دولـة فلـسطينية            إن هذا الجدار سيؤدي إلي     ،األمن القومي الفلسطيني  
وكان المتحدث باسم الخارجية األمريكية توم كيس قد صرح بـأن هـذا     . قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا   

 فضال عن أنه     ,  ومفاوضات التسوية النهائية    , الجدار سيفرض حدودا للدولة الفلسطينية تسبق الحل النهائي       
   . ض فلسطينيةيؤدي إلي مصادرة أرا

   13/7/2005االهرام 
  مصر ترفض طلباً إسرائيلياً بتنشيط التطبيع الثقافي 

ان : قال وزير الثقافة المصري فاروق حسني في تصريحات خاصة لـ البيان :القاهرة ـ جمال شاهين 
طلب منه  ،   الجديد في القاهرة شالوم كوهين خالل زيارته له أمس في مكتبه بالوزارة             االسرائيلي السفير

مشيراَ إلـى أنـه أبلـغ       . تشجيع البرامج الثقافية بين مصر وإسرائيل، والزيارات المتبادلة بين المثقفين         
كوهين بـ استحالة اتخاذ أية خطوات لتنشيط التطبيع الثقافي في الوقـت الـراهن، نظـراً للـسياسات                  

فير اإلسـرائيلي إنـه كفنـان       وأضاف الوزير أنه أوضح للس    . اإلسرائيلية في األراضي العربية المحتلة    
مصري يعرف جيداً شعور المثقفين المصريين من رفض قضية التطبيع بشكل كامل، وأن ذلك مرهون               

وقال مسؤول مصري حـضر      .بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وعودة األراضي العربية المحتلة        
أعتقد أنك تظن أنني جئت لالحتجاج على       : اللقاء ان كوهين بادر وزير الثقافة، في بداية المقابلة، مداعباً         

مصر : لكن الوزير رد عليه قائالً. الفيلم ـ يقصد فيلم السفارة في العمارة ـ لكنني جئت لطلب التطبيع  
حتـى لـو انتقـد      .. بلد فيه حريات ثقافية وفنية، وال يمكننا أن نصادر على إبداع أي مثقف أو فنـان               

  .الحكومة
 13/7/2005البيان  

   
  سرائيل والسلطة الفلسطينيةإلمانيا يزور أرجية وزير خا
 يبدأ وزير الخارجية األلمانية يوشكا فيشر اليوم زيارة تستغرق يومين إلى كـل مـن                - بترا   -القاهرة  

ويتضمن جدول أعمال فيشر في إسرائيل اجراء محادثات سياسـية مـع            . إسرائيل والمناطق الفلسطينية  
ارجيته سيلفان شالوم، حسب بيان صادر عن المكتب االعالمـي          رئيس الوزراء ارييل شارون ووزير خ     

أما في رام اهللا فمن المقرر أن يلتقي فيشر غدا الخميس رئيس السلطة الفلـسطينية                .االلماني في القاهرة  
وحـسب   .محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ووزير الشؤون الخارجية ناصر القدوة           

نطقة الشرق األوسط،، السيما آخر التطورات في العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية          البيان فان الوضع في م    
  .يتصدر أجندة مباحثات فيشر في المنطقة

   13/7/2005الرأي االردنية 
  

   ويشيد بدعم المنظمات المدنية للسالمعنان يحث إسرائيل على وقف بناء الجدار 
عام لألمم المتحدة كوفي أنان لالتحاد األوروبـي فـي    انضم األمين ال  :وكاالت+المركز الصحافي الدولي  

حث إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري، بعد أن أقرت بأنه سيعزل عـشرات اآلالف مـن                  
إلى ذلك، قال األمين العام لألمم المتحدة، كوفي عنـان، أمـس، أمـام              . الفلسطينيين المقيمين في القدس   

 المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المـشروعة، إن          مؤتمر دولي عقد برعاية لجنة األمم     
دعم منظمات المجتمع المدني لعملية السالم في الشرق األوسط أمر في غاية األهمية وال يمكن االستغناء                

وقال عنان في رسالة وجهها بالنيابة عنه، مدير مكتب األمـم المتحـدة فـي جنيـف، سـيرغي                    .عنه
ألمم المتحدة لن تألو جهداً في دفع عملية السالم في الشرق األوسط وفي الوقت نفسه               إن ا : أوردونيكدزه

ويأتي المؤتمر الدولي    .االستمرار في مساعدة الفلسطينيين للتغلب على المشاكل االقتصادية واالجتماعية        
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، تنفيـذاً   لمنظمات المجتمع المدني لدعم السالم في الشرق األوسط والذي يعقد بمقر اليونسكو ببـاريس             
ويمنح المؤتمر فرصة لجميع منظمـات       .2004 لعام   29/59 و   28/59لقرارات الجمعية العامة رقمي     

المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم فرصة مناقشة الوضع على األرض وتقديم مقترحـات وتنـسيق                
وجب خارطـة   وذكر عنان األطراف بضرورة االلتزام بم      .الجهود في تقديم حل سلمي لمشكلة فلسطين      

  .الطريق وعدم اللجوء إلى العنف الذي يمكن أن يؤثر على التوصل إلى حل نهائي للمشكلة
   13/7/2005الصحافي الدولي 

  
   سالح حماس مقابل شطبها من القائمة: سوالنا 

 قال الممثل االعلى للسياسة الخارجية لالتحاد االوروبي خافيير سوالنا في حديث لصحيفة  االهرام
‚   ان حماس يجب ان تتحول الى حزب سياسي لرفعها من القائمة السوداء لالتحاد االوروبية المصري

  .هذا ال يحدث في اي ديمقراطية‚ واضاف ال يمكن ان يمتلك حزب سياسي اسلحة
13/7/2005الوطن القطرية   

  
  حماس والديمقراطية أحادية الجانب

أز        سداد في العامل الموضوعي مع ت زامن االن دما يت اظم       عن اقم وتتع ة تتف ة العام إن األزم ذاتي ف م العامل ال
سياسي                    . المخاطر ام الحل ال ذ أم إغالق آل المناف ة االحتالل ب د      . يومًا بعد يوم تمعن حكوم وم أمس، وبع وي

ة جدار الفصل العنصري من                              ى إزال ا ال ذي دع شاري ال ة االست دل الدولي ة الع رار محكم مرور عام على ق
ة القدس              األراضي الفلسطينية، صدر   .  قرار حكومة شارون الداعي إلى مسارعة بناء الجدار في محيط مدين

داً      . وبصيغة تحد للمجتمع الدولي    ذه    . وجاء الصمت الدولي المطبق ليزيد األمور تعقي ًا موضوعيًا به إن ظرف
سطيني بكل عناصره                  ذاتي الفل سلطة  ،  الدرجة من التعقيد، يستدعي من الناحية االفتراضية تماسك العامل ال

اً  ة ومجتمع ع       . ومعارض صراع م صول ال ر ف ل خوض أخط ن أج ت، م ل والتفت ة التآآ ن حال ه م وخروج
د                       . االحتالل االسرائيلي  ة م ة ان المعارضة اإلسالمية التي تعيش حال لكن هذا لم يحدث، وما يزيد الطين بل

ة   ن األزم شعب م ة دون أن تخرج ال ة الوطني سلطة والحرآ ة ال ة أزم اول مفاقم ًا ودون. تح دم مخرج  ان تق
ه سطيني برمت ع صيرورة   . للوضع الفل ي وم ل نهوض حقيق ع آ ًا م ارض نظري ب يتع ذا الوضع الغري وه

ه سيكون نحو األسوأ                  . التغيير نحو األحسن   ة حدوث ا  . ويقدم مؤشرًا ودليًال على ان التغيير المقبل في حال آم
ة التح     ة جبه ي مواجه اذ ف ة االنق دما صعدت جبه ر عن ي الجزائ دث ف شعب  ح ت ال ة واغرق ر الجزائري ري

ة    ة طاحن ي أزم ري ف تالل       . الجزائ طة االح ة بواس قطت الديكتاوري د س راق، فق ي الع دث اآلن ف ا يح وآم
شعب العراقي في                 ر لألسوأ وزج بال ة وأصولية سوداء فجاء التغيي ة ومذهبي االميرآي لمصلحة قوى طائفي

  .دوامة ال تنتهي من سفك الدماء
دنا في األ       ى                        وما يحدث عن ا ال سياسات التي تقودن اقوس الخطر من بعض التحوالت وال دق ن رة ي ام األخي ي

وم األحادي الجانب             . شمولية أصولية من الطراز الطالباني     ومن أخطر تلك السياسات يأتي في المقدمة المفه
المية      ة االس ه المعارض اه وتمارس ذي تتبن ة ال ات    . للديمقراطي انون لالنتخاب ع ق ي وض ة تعن ، فالديمقراطي

ة الجانب     . والشروع في ترجمته ضمن تواريخ محددة، والتسريع في اجراءات نقل السلطة وآفى            ودون رؤي
ى األرض    . اآلخر من العملية الديمقراطية    سلطة عل ة ال ة   . وهو التوقف عن مزاولة ازدواجي ك ان ازدواجي ذل

ائزون   فتبادل السلطة يعني وجود سلط. السلطة تتناقض تمامًا مع مبدأ تبادل السلطة      ا الف ة واحدة يتناوب عليه
ة                 . في االنتخابات  ة الديمقراطي ة االنتخاب والعملي ه ال يتماشى مع حري اقض مع    . أما وجود سلطتين فإن ويتن

ي        ان األمن د للفلت ع ح مي بوض شعبي والرس ب ال انون والمطل يادة الق سلحة    . س ة م شيا حزبي ود ملي إن وج
وال ينسجم مع وجود مقاومة فاعلة      . تي تهدد أمن المواطن   متضخمة يسمح بنمو ظاهرة العصابات المسلحة ال      

اس            . ومؤثرة ضد االحتالل والعدوان اإلسرائيلي     ألن فعالية المقاومة ومدى تأثيرها وقدرتها على الفعل ال تق
ة      . بالتجييش االستعراضي في شروط التفوق التقني العسكري الساحق لالحتالل         ة ومحاول إن تضخيم المقاوم

ي في           احتكارها باع ى االطالق ـ يعن ر صحيح عل ذا غي تبارها من صنع طرف واحد هو حرآة حماس ـ وه
ى األرض من طرف واحد                    سلطة عل رادي بال تئثار االنف سيطرة واالس دما  . المحصلة األخيرة محاولة ال وعن

دال سياسي تجاوز معظم الخطوط                            ة، وفي ظل اعت ة في ظل الهدن يأتي استعراض القوة وتضخيم المقاوم
إن الهدف                         البرن سلطة ف امج ال ايز واالختالف مع برن ى حدود قصوى التم امجية لحرآة حماس واضعف ال

ا في                 ن تتجاوز مرجعيته لو، ول ا أوس ا زالت مرجعيته سلطة التي م سلطة، ال الحقيقي يكون السيطرة على ال
ق    اقض مع        . أحسن األحوال خارطة الطري سياسي الجامح المتن دال ال ذا االعت سير ه امج آيف يمكن تف برن
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ام                   ي قريب ال يتجاوز نصف ع ى مدى زمن . الحرآة وخطها السياسي الذي آانت تروجه طوال الوقت وإل
ة              تحقاقات العملي ديم اس ن تق سه ع ت نف ي الوق ع ف يًا وتتمن دًا سياس ة ج اس مرن دو حم اذا تب سؤال، لم وال

شأنها في ذلك شأن األحزاب  الديمقراطية؟ هل هذا التناقض يعود الى افتقاد حرآة حماس لديمقراطية داخلية         
ة         ؤتمرات الدوري ة من خالل الم ات الداخلي ة، التي ال تمارس االنتخاب د   . والتنظيمات الديني ة النق د آللي وتفتق

اع    اع واالقتن شفافية واالقن ة وال ال       . والمراجع ة، هو انتق ة الداخلي اب الديمقراطي ى غي دليل الملموس عل إن ال
ى    ة إل ف متطرف ن مواق ة م ادة الحرآ ة، ودون     قي دة الحزبي شمل القاع ي ي اش داخل ة دون نق ف معتدل  مواق

د راض أح ديل  . اعت ر والتب م التغيي وال ورغ ل األح ي آ ق ف ر المطل ة الخي ى سياس يم تتبن ادة التنظ أن قي . وآ
ن       ستوحاة م صداقية م ة وم دمات عام ل خ ة ووالء مقاب ور ثق ع الجمه ة م صبح العالق ك ت ع ذل سجامًا م وان

  .دعم بالمقدس الديني في اطار جمهورها الخاصالسلوك األخالقي الم
ة    ع فثم ة داخل المجتم ة ديمقراطي صعب ممارس ن ال ة فم ة الداخلي ارس الديمقراطي وفر وال تم دما ال تت وعن

ديمقراطيتين ين ال دة ب ة وطي ة  . عالق ة العام ة بالديمقراطي ة والمطالب ة داخلي ين ال ديمقراطي ائم ب شرخ الق وال
  . الديمقراطي داخل المجتمع وفي مواجهة السلطةيفسر ضعف بل غياب النضال

ه                            سيطر علي ة التي ت ة قلقيلي ع مجلس بلدي دما من ة الجانب عن ة أحادي وقدمت حماس مفهومًا آخر للديمقراطي
بانية                       سية واس ة وفرن رق ايطالي ه ف شارك في ذي ت ة، ال حماس نشاط مهرجان فلسطين الدولي الفني في المدين

ضام       ة جاءت للت سطيني                وترآية وعربي شعب الفل اء مع صمود ال ة    . ن من خالل الموسيقى والغن من الزاوي
ر         . الديمقراطية ال يحق لمجلس بلدي قلقيلية منع المهرجان        ألن مبادئ الديمقراطية تؤآد حق األقلية في التعبي

هو من حق      عن نفسها بالكلمة واألغنية والموسيقى واالنفتاح على الثقافات واالبداعات اإلنسانية، تمامًا آما             
ة              شعائر الديني د وال ة الموال د حصلت حماس            . المجلس البلدي وتنظيم حماس إقام داد فق ائع واالع ة الوق وبلغ

ى متوسط  ى متوسط 6500عل تح عل ة ف ستقلة 4500 صوت، وحصلت قائم ة الم  صوت، وحصلت القائم
ا عدد   . عدد الناخبين875،22 أدلوا بأصواتهم ومن أصل 13766 صوتًا من مجموع  2225على    فإذا جمعن

سكان ال                      ة من ال ة العددي إن األآثري ستقلة ف تح والم ة ف م االنتخابي وعدد آتل الذين امتنعوا عن ممارسة حقه
ر ديمقراطي             يمكن اعتبارها من أنصار حماس،     ال يجوز للمجلس   .  وبالتالي فإن منع المهرجان هو فعل غي

ا الطب           داعات               البلدي ان يحرم أقلية وواقع الحال أآثرية من حقه ي والتواصل مع اب ال فن اء احتف يعي في أحي
  .آان يمكن للمجلس االمتناع عن المشارآة. الشعوب الصديقة

ة             (إن تحريم المهرجانات الفنية      غناء ورقصًا تمثيًال واطالق النار على مهرجان الفنان عمار حسن في جامع
تار         النجاح، وقبل ذلك منع شرآة االتصاالت من إقامة مرآز لدعم عمار ح             سابقة سوبرس ه م اء دخول سن أثن

رفض التفاعل مع                 ة، وت د والحداث اد والتجدي قبل عام، هو امتداد للمدارس الفكرية الدينية التي ترفض االجته
دي              . الثقافات والحضارات اإلنسانية ونتاجات الفكر اإلنساني      ديم فكر نق ديني وتق د الخطاب ال رفض تجدي وت

ار اآلخر واالنغالق          .  االختالف قائم على التساؤل الخالق والحق في      إن هذه المدارس تكرس التعصب وانك
  .وتؤدي الى التقوقع والعزلة وتعيد انتاج التخلف والجمود

  12/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  صراعات سلطة فلسطينية
  محمد السعيد إدريس  . د

صرا            داه         الرفض المتبادل للعروض بين السلطة الفلسطينية وحرآة حماس يكشف ان ال غ م سلطة بل ى ال ع عل
ة          . في وقت شديد الحرج بالنسبة لمستقبل الشعب الفلسطيني        يس حكوم فمنذ ان تأآدت نيات ارييل شارون رئ

ر استراتيجي من مستوطنات                   الكيان الصهيوني في االنسحاب من مستعمرات قطاع غزة وعدد محدود وغي
ة وط                شكيل لجن سلطة بت ة ال ادرت حماس بمطالب ة ب سحاب، ولكن            الضفة الغربي ذا االن ى ه ة لإلشراف عل ني

ا من الفصائل                     السلطة ماطلت، وبدًال من إعالن قبولها لالقتراح ردت باقتراح آخر هو دعوة حماس وغيره
  .للمشارآة في حكومة وحدة وطنية

ة                               رفض بعكس حرآ ول أو ال رددت في إعالن القب رة حيث ت ة حماس لفت ه اربك حرآ هذا االقتراح يبدو ان
سالمي في فلسطين التي رفضت العرض في حينه وبررت ذلك باستمرار التزام السلطة بنصوص              الجهاد اال 

ات                         . اتفاقية أوسلو  ا في جولتي االنتخاب ة التي حققته ذ النجاحات المهم اه، فهي ومن ه معن تردد حماس آان ل
ر                 ى ان تكون     المحلية األولى والثانية باتت حريصة ليس فقط على المشارآة في الحكم ولكن حريصة أآث عل

شريكًا قويًا فيه بحكم وزنها السياسي والشعبي، ومن هنا آان الربط بين اقتراح حكومة الوحدة الوطنية وبين                 
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 يوليو تموز الجاري حسب    17مماطلة السلطة في إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المقرر سلفًا في          
  .اتفاق القاهرة بين السلطة والفصائل الفلسطينية

ة حماس اعتبرت ان اقتراح السلطة بتشكيل حكومة وحدة وطنية هدفه األساسي التالعب بموعد إجراء                حرآ
سياسي،                    وزن ال ًا لل يس وفق ساومات ول دة الم ًا لقاع ة وفق شارآة في الحكوم ا بالم وريط له االنتخابات، وأنه ت

د ان                     تفزازها بع ة، وزاد اس ة وحدة وطني شكيل حكوم صدرت توصية من     ولذلك  عادت ورفضت اقتراح ت
اني    انون الث اير آ ن ين شرين م ل الع شريعية قب ات الت إجراء االنتخاب تح ب ة ف ة لحرآ ة المرآزي اع اللجن اجتم

رار                           . المقبل يس بق تح ول ة ف شريعية من طرف واحد هو حرآ ات الت د موعد االنتخاب فأعلنت رفضها لتحدي
  .ء الوطني في القاهرةجماعي تشارك فيه آل الفصائل على نحو ما تم في اجتماعات اللقا

اس                   ود عب سلطة محم يس ال رد حماس جاء عنيفًا على توصيات اللجنة المرآزية لحرآة فتح وتصريحات رئ
ة  ين إعطاء أولوي ة وب دة وطني ة وح شكيل حكوم رة ت ين طرح فك ع، وربطت ب د قري ة أحم يس الحكوم ورئ

ة و         شكيل لجن اس بت راح حم د القت ل متعم ع تجاه سحاب م ة االن صوى لعملي ذا    ق ى ه راف عل ة لإلش طني
ة                 االنسحاب تكون بمثابة مرجعية وطنية، لذلك اعتبرت ان فكرة حكومة الوحدة الوطنية هدفها تكريس معادل
وريط حماس في التزامات بخصوص                      استئثار فتح بالسلطة مع مشارآة شكلية للفصائل، ناهيك عن هدف ت

زع أسلحتها            ى ن ا عل م إجباره ات سياسية       االنسحاب االسرائيلي من غزة ث ا في عملي تم توريطه دها ي ، وبع
ة الوحدة            . بقواعد وشروط تمكن حرآة فتح من التفرد بالسلطة        راح حكوم رفض  اقت م تكتف حماس ب لذلك ل

ود    سطيني محم الرئيس الفل ة ب دت الثق اس فق داخل ان حم ادات ال رز قي ار أب ود الزه ن محم ل أعل ة ب الوطني
  .عباس لعدم تطبيقه ما اتفق عليه

ى                 واآلن   رد عل وبعد ان جددت حماس طلبها تشكيل لجنة وطنية لإلشراف على االنسحاب االسرائيلي جاء ال
اس في                       ود عب ا محم ن عقب اجتماعات أجراه لسان العميد جبريل الرجوب مستشار األمن القومي الذي أعل

د  دمشق مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحرآة حماس ليس فقط برفض اقتراح حماس، ولكن ب                 التأآي
على انه لن تكون هناك سلطة موازية أو سلطة بديلة، ولن تكون هناك لجان إلدارة غزة أو غير غزة وأآمل                    

ى حين                 : القول هناك سلطة وطنية هي المسؤولة عن االنسحاب ولديها الشرعية ان تقود الشعب الفلسطيني ال
  .إجراء االنتخابات

ات في            تصريحات الرجوب آشفت حقيقة الخالفات بين ال       د مجرد خالف سلطة وحرآة فتح، وأآدت أنها لم تع
ه                                م يحصل في تح وحماس في وقت حرج ل ي ف ين حرآت سلطة ب ى ال ًا عل الرأي، بل أصبحت صراعًا حقيقي

  .الوطن على استقالله بعد
 13/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  !هل يصوغ بلير وعد بلفور جديدًا يعترف بحقوق الفلسطينيين؟

  آري شبيط
وني                           قبل   سبة لت رام بالن ا ي ى م ة االسبوع، سار آل شيء عل أن تدك العمليات أرآان العاصمة لندن في نهاي
في مطلع أيار فاز في االنتخابات العامة، وفي أواسط حزيران خاض صراعه ضد جاك شيراك وضد                  . بلير

دا لمجموع             . عالم بروآسيل المتحجر   ي وقائ اد االوروب سا لالتح اني  وفي مطلع تموز أصبح رئي وني  . ة الثم ت
سية              ة الفرن ة واالزم ات االوروبي ة المفارق ي مواجه وة ف ع الق ا واس ا عالمي بح العب ر أص ة  -بلي  االلماني

  .2004والصعوبة التي تواجهها االدارة االميرآية في إعادة تحديد نفسها منذ تشرين الثاني 
ساحة الد               د في ال زعيم الوحي زن وخالق بحيث أصبح ال ين الصحوة      بلير رجل نشيط، مت ذي يجمع ب ة ال ولي

  .واالخالق والمهارة السياسية ومشاعر حامل الرسالة
ران الحالي            م   . رئيس الوزراء البريطاني آان يتطرق للشرق االوسط حتى دون هجمة السابع من حزي و ل فه

ّي أذرع المتخاصمي                     يبدأ ل ان س ا وبال جدوى، وآ ا عبث ة في رئاسة اوروب ستة الثمين ن يكن ليفوت أشهره ال
  .االقليميين العنيدين

ا               ر منه سألة ال مف ى م ة ال د ضرب العاصمة    . الهجمة االرهابية في لندن حّولت هذه الخطوة المتوقع اآلن بع
ة    ديون االفريقي ل ال ي رم ها ف دفن رأس را ان ت ان انجلت د بامك م يع ة ل ي . االنجليزي ستطيع ان تكتف ي ال ت وه

رة االرضية ايض          ذي                . ابمناقشة قضية ارتفاع حرارة الك ازف في العراق واالرهاب ال دم الن ة ال في مواجه
ا                زأر عالي ى األسد البريطاني الجريح ان ي ه، يتوجب عل ره  . يضرب قلب العرش البريطاني في معقل وزئي

اك يس هن ا ول يكون هن ة   . س ا للحرآ سه بمنحه و نف ام ه ي ق بالد الت ي ال ر والبحر ف ين النه يكون ب ر س الزئي
  . عاما88الصهيونية قبل 
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ه                   . لوا ساعات التوقف  شغ ول آلمت ر ويق وني بلي وم ت ى يق اط حت ل ان نصل   . لن يمر شهر على فك االرتب وقب
سياسية االسرائيلية                               ة ال دة ُتحرك العملي رة جدي ة فك ى الطاول ر عل وني بلي ور سيضع ت  -الى موعد وعد بلف

ذه طوباوي        : المسألة المتبقية واحدة فقط   . الفلسطينية من جديد   ه ه ة؟   هل ستكون فكرت وهل ستكون    . ة أم عملي
دا                . واقعية أم متصنعة للعدالة    ا جدي ا درب يقترح علين ه س سابقة أم ان سالم ال وهل ستعيدنا الى نماذج عمليات ال

  .أآثر تبصرا
دا                    رة ج ه آبي ى آاهل اة عل ه ان يخطئ، المسؤولية الملق د           . من المحظور علي ة بع ى اذا خرج من الحكوم حت

ه في االراضي                    10عامين أو ثالثة تارآا داونينغ       يترآها من ورائ ان البصمات التي س راون، ف  لغوردون ب
ة          سنوات طويل ا ل درآا         . المقدسة قد تفعل فعله ه أن يكون م ة يلزم دينا وذا مشاعر تاريخي ه شخصا مت ولكون

  .من المحظور عليه ان يطرح فكرة غير ناضجة تماما. لذلك
رة  : المفتاح يجب ان يكون على النحو التالي       ة اخرى              فكرة آبي ة، وخطوات محسوبة من جه رة  .  من جه فك

شجاعة دولتين الواضحة وال ا. ال ل يوصل اليه ذر وطوي سار ح ي . وم ل ف ول المتمث ر المقب ق غي ين الطري ب
ا                ور طريق ر ان يبل ى بلي اإلبقاء على الوضع الراهن وبين طريق التسوية الدائمة المتسرعة اآلن، يتوجب عل

وطين             طريقا ُيصر على إحداث ان    . ثالثا ادة ت قالب في الساحة الفلسطينية في موازاة إنهاء االحتالل ويربط اع
ا  ستوطنين وموازاته ة اخالء الم ين بعملي ا بحق  . الالجئ ول دولي سطيني المكف راف الفل ضمن االعت ق ي طري

  .اسرائيل في الوجود آدولة يهودية في موازاة اقامة الدولة الفلسطينية
ذا   . ودون هذا االعتراف لن يظهر هنا أي سالم حقيقي          . جر األساس االعتراف بالدولة اليهودية هو ح     دون ه

ى               ن يوافق الجمهور االسرائيلي عل ه ل ة مصالحة، ودون ة عملي االعتراف لن يكون هناك أساس اخالقي ألي
اط    الم       . المخاطرة التي سيتوجب عليه اإلقدام عليها بعد فك االرتب ة والع ر األسرة الدولي وني بلي اد ت  فقط اذا ق

ى              دل ال د الجمهور االسرائيلي المعت ودي، سيمكنه ان ُيجن الوطن اليه راف ب ى االعت العربي والفلسطينيين ال
ة            . جانبه فقط اذا عانق االسرائيليين خالل الصدمة التي سيجتازونها في هذا الصيف واذا وفر ضمانات حقيقي

  .لمستقبلهم فور ذلك، سيكون بامكانه ان ينتزع االحتالل من أياديهم
رن العشرين               بالد خالل الق رين وبريطانيين يقومون        . وعد بلفور هو الذي رسم مالمح ال ا آثي رغم ان عرب

م  . بانتقاد هذا الوعد، إال انه آان ذا أساس اخالقي عميق    يعترف  2ولكن اآلن توجد حاجة لتصريح بلفور رق
شعب اليه               سياسي     . وديبحقوق الفلسطينيين في البالد وبحق اسرائيل في الوجود آوطن لل ر هو ال وني بلي ت

ان                               ة، ف ه الطويل ة تطبيق دأ عملي ا يجب وب صياغته آم ام ب ذا الوعد، واذا ق ل ه ى إصدار مث الوحيد القادر عل
  .بصمات بريطانية حقيقية تقوم على االخالقيات الواقعية. البصمات التي سيترآها ستكون عميقة

  عن هآرتس
  13/7/2005األيام الفلسطينية 

  
 !والمؤتمر الحرآي إلى أين؟مرآزية فتح 

 منذر الشريف. د
من الواضح أن توقعات أبناء فتح من اجتماعات اللجنة المرآزية للحرآة األخيرة في عمان آانت ساذجة 

حيث آان تحديد موعد جديد لعقد مؤتمرالحرآة من أواويات هذا االجتماع الذي عقد  .وفي غير موقعها
وآان في حكم األآيد أن المرآزية ستقوم بتحديد موعد نهائي للمؤتمر  .بكامل هيئته وألول مرة منذ سنوات

, آأحد المخارج ألرئيسيه لالزمة التي تعاني منها الحرآة منذ عقود, أو على األقل يتم بحثه بتعمق وإسهاب
 .والتي تفاقمت في أيامنا هذه

ويبدو  .وفي ألمرآزيه خاصة, ةلقد تم الترآيز على المشاآل القائمة بين الشخوص المميزة في الحرآة عام
أن مرآزية فتح قد خلصت إلى نتيجة أو اآتشاف مفاده  أن هذه اللجنة والتي تعتبر أعلى سلطة تنظيمية 

 .هي آل فتح وأنه بدون شخوصها الذين عفا عليهم الزمن لن يكون هناك حرآة فتح منفذه لسياسات الحرآة
وإال فلقد آان من البديهي أن يعرضوا على أبناء  .المرآزيةوحرآة فتح هي , فاللجنة المرآزية هي فقط فتح

فتح أسباب ومسببات عدم تحديد موعد لعقد المؤتمر العام بكل شفافية وصدق وأمانة وان ال يترآوا األمر 
 :مرهونا بالفرضيات واالستنتاجات التي يتناقلها الشارع الفتحاوي العريض ومنها

 يألوا جهدًا إليجاد وسائل تبقيهم في مواقعهم،  تلك المواقع  في اللجنة إن أعضاء اللجنة ألمرآزيه ال: أوال
 . هكذا يعتقدون، ألمرآزيه التي يعتبر فقدانها وفاتهم سياسيًا

وايجارات  منازلهم ونقل , فكيف سيحافظ األعضاء المبجلون على مخصصاتهم ورواتبهم ومهماتهم
 .أو مشاريعهم التي يعملون بها, أوالدهم
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صي والداني يعرف آم يكلف عضو اللجنة ألمرآزيه على موازنة الحرآة المخصص الشهري فالقا
 ورام اهللا العاصمة وعمان ودمشق -فالمعظم له أآثر من بيت في بلد المولد, والمهمات وإجارة المنازل

 .وحتى في تونس
 .تم حلها واإلتفاق عليهاإن اإلعالم خرج علينا بأن اللجنة قد ناقشت جميع المشاآل واألزمات و :وثانيها

ولكن أزمة فتح . ولكن منطق األمور يقول غير ذلك فإن المشاآل والقضايا الشخصية قد تحلحلت ولم تحل
 .ومعالجة األمور التنظيمية لهذه الحرآة لم تحل

 وأيضًا من منطق األمور أن يتيح االستعجال في عقد مؤتمر فتح توطئة لشدشدة فتح وترتيب البيت :وثالثها
 .من الداخل وتوطئة للتحضير لخوض انتخابات التشريعي

إن تغييب موعد عقد المؤتمر الحرآي ال يمكن تفسيره إال لحسابات شخصيه على حساب  :ورابعها
 .الدمقراطية وإبقاء األمر على ما هو عليه

ت اللجان ورغمًا عن إجتماعات المجلس الثوري وقراراته الذي أآد فيها على ضرورة عقد المؤتمر وبدأ
 .ولكن إلى أين... المختلفة عملها وبكل جدية وموضوعية 

 
إن التغيير وإعطاء الفرص النتخابات نزيهة تفرز الصالح من الطالح وتعطي وتضمن حرية  ":خامسا

اإلختيار ألبناء هذه الحرآة المتعطشة لما يسمى الديمقراطية الحرآية هي آخر ما يفكر به األعضاء 
عضاء اللجنة المرآزية المؤبدين  والمفروضين على أبناء الحرآة المعنيين فقط  بالحفاظ الحاليين ألنهم أ
 .على إمتيازاتهم

فيجب أن نفصل على , لهذا تجد لهم تفسيرات أحادية الجانب لمفهوم الحرية والديمقراطية واالنتخابات
 .مقاساتهم

ه وال يوجد أي أزمة حقيقية قي الحرآة وعادة ما  يخرج البعض منهم ليفلسف أن هذه الحرآة بخير وعافي
وان من يطالب بتحقيق االنتخابات وصوال للحرآة والديمقراطية وإفراز قيادة جديدة هو دخيل على الحرآة 

 .وال يخدم إال الفصائل األخرى
إن منطق األمور والتاريخ واألحداث يقول أن  تاريخ صالحية هذه اللجنة قد انتهى ويجب إن يحتكموا إلى 

 .لكادر الفتحاوي ليقرر وانتهى عصر فرض الذات ولو بالقوةا
فإن أآثر المتحدثين عن تطوير فلسطين وتحديث فتح والحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد , بعد آل هذا

 .وآأنهم قد جاءوا من آوآب آخر.والفلتان األمني واألخالقي هم من اللجنة المرآزية
  13/7/2005الحقائق 

 
  ة االستقالل الفلسطينينوا.. الجدار

  معاريف دان مرغليت
شيطان األصغر                 سمى ال آمر، وُت . في القاموس العربي االسرائيلي والفلسطيني، دولة اليهود تحتل وتسلب وتت

  .في أم الفحم يحبون عيب اسرائيل، لكنهم يحبون أآثر ان يكونوا مواطنيها
نهم      . ائيليينيتضح اآلن ان فلسطينيين آثيرا ايضا يشعرون آالعرب االسر         ا م فقد عرض لخمسة وخمسين ألف

ة                         ضفة الغربي ف، وأن يواصلوا اخوتهم في ال . صدفة ذهبية للتحرر من سلطان االحتالل المضطهد والعني
اطق،                      اء شعبهم في المن وا مع أبن ود المضايقين، وأن يكون صلوا عن اليه سُيمكنهم جدار الفصل من أن ينف

سطينية    ة  الذين يترقبون اعداد دولة فل ة أو دائم ر أزرق        .  مؤقت الدي، وبغي الدي ب ٍم أخضر وأحمر وب مع َعَل
  .ابيض وحواجز الجيش االسرائيلي في الحر والمطر

ا          . فهم يستحقون الخدمات التي اعتادوها في اسرائيل       . صحيح، ليس هذا آافيا    دل العلي ة الع ى محكم يجب عل
أطباء . ُيطلب الى اسرائيل ان تمول وبسخاء     . ان تضمن أال ينحط مستواهم عما آان عليه في القدس الموحدة          

دأوا في حل االحتالل ال                . ومعلمين بال حدود  . بال حدود  ها نحن أوالء نرى، بمساعدة جدار الفصل انهم قد ب
  .في غوش قطيف فحسب، بل في العاصمة ايضا

ال اال            ر من أجي ل األول   اذا آان االمر آذلك، فلماذا يرفض الفلسطينيون أن يكونوا الجيل األخي تعباد والجي س
ون    ود، ويقتل ى الجن ارة عل سار المتطرف الحج ن الي ود م رآاؤهم اليه م وش ون ه اذا يرم ي خالصهم؟ لم ف
ة            ى آف ويجرحون ويفقأون العيون في المعرآة ضد جدار الفصل، الذي سيكون رمزا الستقاللهم؟ يوضع عل

زان          الميزان حريتهم القومية والشخصية، وهم آالعبد الذي قال أحببت          سان المي وا ل د عطل أن  .  سيدي، وق وآ
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سطينيون             . االمر يحُسن في أعينهم، مع ِقدر اللحم والبصل والثوم         ذرني الفل ه، وليع ا شيء ال منطق في ا هن ه
  .إن شيئا ما ينقص من آرامتهم الشخصية. وناطقوهم االسرائيليون

ة اال                 ى الحكوم ود اولمرت ال ة        وصل جدار فصل غالف القدس، الذي جاء به ايه سبب الخطيئ أخرا ب حد، مت
االولى لمعارضيه، ارئيل شارون وشمعون بيريس وشاؤول موفاز وبنيامين بن اليعيزر وتومي لبيد ويوسي              

رين          . ولكن آونه متأخرا أفضل من أال يكون      . بيلين، وآخرين آثير   رة عمل آثي ل آفي    . هذا الجدار هو ثم مث
ين           ديختر وعوزي ديان وغابي اشكنازي وغيورا آيالند         يم المسار ب وعاموس يارون، الذين ناوروا في ترس

ضاد رأي                           ة ُت سوية معقول ى ت ا ال دل العلي ة الع ساعدة محكم واطن، ووصلوا بم وق الم ة وحق الحاجات األمني
  .المتطرفين من الطرفين

ة الهشة من                     سكنون في المنطق ليست قيمته في األمن الشخصي فحسب، الذي سيمنحه االسرائيليين الذين سي
م                        . الدالب اة االسرائيليين، لكن ل دافع عن حي لقد أصبح جائزا ان نقول، إن مهمته االولى والعاجلة آانت أن ي

  .يكن هذا هدفه الوحيد
ة                      ذي فحواه ان ارض اسرائيل الغربي فمنذ بدئه آان مخصصا ليكبح آل تآآل في التصور المناسب ايضا، ال

سط اطر الفل ع تق عبيها، وأن يمن ين ش سم ب وديجب ان ُتق ة اليه ى دول تيعاب . ينيين ال زال اس ا ي ه وم ان هدف آ
ك، في      . حقيقة، أن ها هنا دولتين، حتى لو لم تكن هنالك موافقة بعد أين ستمر الحدود األخيرة بينهما                 ومع ذل

سار، بحسب                          ى م ل الجدار من مسار ال المفاوضات المستقبلية مع شريك فلسطيني حقيقي سيكون محل لنق
  .رغبة الخيرة للطرفينالحاجات والمنطق وال

   13/7/2005الحياة الجديدة 
  

 التجنيس والتوطين
  علي الطعيمات
ين                           سية لالجئ ة العطاء الجن دول العربي ى ال اس إل ود عب سطينية محم سلطة الفل يس ال ا رئ الدعوة التي وجهه

دعوات   ‚ الفلسطينيين ات استكمال مشروع                   ‚ من اخطر ال ر في حلق م واالآب ل الخطوة األه ا تمث تفكيك  آونه
  ‚الذي ينص على العودة والتعويض‚ 194البنية التحية لحق العودة الذي نص عليه القرار االممي رقم 

ا اختلفت             وطين مهم ر الت ي غي ذي ال يعن ة وال دول العربي سطينيين بال يس الفل ر تجن ودة عب وبإسقاط حق الع
دة عن جوهر                   سمياتها البعي ا آانت م يس ومهم ة للتجن ر الواقعي ا      التفسيرات غي ة والهدف منه سقط  ‚  الحقيق ت

  ‚القضية الفلسطينية وتتفكك ويفقد الفلسطينيون حقهم مقابل الحصول على جنسية ما
ين ضية الجئ سطينية باالساس هي ق ضية الفل ار  ‚ والق دود ومط ي وح م ذات ستوطنات وحك ضية م ست ق ولي

ان     وميناء أو دولة فلسطينية قضية سلب وطن وتشريد شعبه بكل وحشية الحضارة ال                ة التي هزت ارآ غربي
راءتهم               اآنا      ‚ العالم واحتلت جيوشها أفغانستان والعراق لمقتل ثالثة آالف شخص ال نشك في ب م تحرك س ول

ى                          ه عل دم قدرت ار لع ـ الع دولي ب بمقتل ثمانية آالف مسلم في سيربرنيتسا البوسنية والتي اعترف المجتمع ال
  ‚ة الماضيةوقف ابشع مذبحة شهدتها أوروبا خالل الخمسين سن

وطين؟                    ا هو الت وطين فم ين هي الت سطيني       ‚ واذا لم تكن دعوة أبو مازن إلى تجنيس الالجئ ة ان الفل ا مقول ام
ودة                         ة والع ديد للمواطن سيط ش ة فهي تب ة أو اجنبي سية عربي ان يحمل جن العودة  ‚‚ سيعود إلى وطنه سواء آ ف

سيته في وطن                 ة جن ى جالي ة      بجنسية وطن آخر سائحا أو لالنضمام إل اة الحقيقي ر    ‚ ه هي المأس اة االآب والمأس
  ‚ستكون عندما يضطر الفلسطيني للحصول على تأشيرة محدودة المدة لدخول وطنه

ا وحدودها                       ا ومياهه ك اجواءه واذا آان الهدف هو قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ال تمل
  ‚الفلسطينيين للحصول على ذلكفي اراض آانت بيد العرب فما الذي آان يقف حائال امام 

  13/7/2005الوطن القطرية 
  

 من هم أسياد األرض؟ 
 زهير أندراوس 

، يوفال ديسكين، والحاخام  جمع بين رئيس جهاز الشاباكابرزت وسائل االعالم العبرية خبر اللقاء الذي
اللقاء بين . لوطنيةابراهام شابيرا، الذي يعتبر المرجعية الدينية لما يطلقون عليه اسم الصهيونية ا

الرجلين وصف بااليجابي، ونوقشت خالله قضية البدء بتنفيذ خطة فك االرتباط وتصرفات المستوطنين، 
 . الذين نظموا اعماال بربرية واحرقوا االخضر واليابس، واغلقوا الشوارع وشلوا الحياة العامة في الدولة
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بربرية كان وما زال متهاونا، االمر الذي يقطع الشك رد االجهزة االمنية االسرائيلية على هذه االعمال ال
السيد ديسكين، الذي ابتكر طريقة . باليقين ان سوائب المستوطنين الكولونياليين هم اسياد هذه البالد

اغتيال النشطاء الفلسطينيين، تلقبه الصحافة العبرية، طبعا بتحبب، بالرجل الذي يتجول والسكين في 
ام شابيرا بالعمل على لجم المستوطنين واصدار فتوى للحد من هذه االعمال التي فمه، حاول اقناع الحاخ

واالمر المثير في هذا اللقاء ان االعالم العبري . تمس مسا سافرا بما يسمى الديموقراطية االسرائيلية
تجاهل عن سبق االصرار والترصد التنويه بأن غزاة االرض سلبوا اراضي الفلسطينيين في المناطق 

فحكومات .  بدعم من الديموقراطية االسرائيلية1967لتي احتلتها دولتهم في عدوان حزيران من عام ا
اسرائيل المتعاقبة من الليكود والعمل هي التي اعطت هؤالء الغزاة الضوء االخضر لسرقة االرض 

ع وسائل واعتبرتهم ملح االرض، الن الحركة الصهيونية منذ نشأتها حاولت وما تزال السيطرة بجمي
االحتيال على االراضي العربية في فلسطين، مستعملة مقولتها الكاذبة بان فلسطين هي ارض بال شعب 

 . لشعب بال ارض
لقاء ديسكين وشابيرا يثبت ان اسرائيل هي دولة تعتمد على المرجعيات الدينية اليهودية لتحقيق مكاسب 

مة ما يسمونه التطرف االسالمي في العالم، سياسية، وفي نفس الوقت يقوم اركان هذه الدولة بمهاج
وبرز ذلك جليا في تعقيب الثعلب االبدي شيمعون بيريز، الرجل الثاني في حكومة شارون ورئيس 
حزب العمل، حول نتائج االنتخابات التي جرت مؤخرا في ايران والتي فاز فيها المتشدد محمود احمدي 

أما الصحافة العبرية . خطرا على االمن العالمينجاد، حيث قال ان انتخاب احمدي نجاد يشكل 
المتطوعة لصالح ما يسمى االجماع القومي الصهيوني، فقد نشرت المقاالت التحليلية للمستعربين في 

 . االعالم والذين قرروا ان الشعب االيراني بتصويته الحمدي نجاد اختار التخلف
يجوز لهذه الدولة مهاجمة التطرف : الغير واضحةالمنطلقات االسرائيلية في التعامل مع اآلخر او مع 

االسالمي متناسية ان التطرف الديني في اسرائيل هو من صنعها، واكبر دليل على ذلك هو االجتماع 
الخبر عن اللقاء المذكور نشر في نفس اليوم الذي قررت : والشيء بالشيء يذكر. بين ديسكين وشابيرا

سجون االسرائيلية اطالق سراح الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة فيه لجنة الثلث التابعة لمصلحة ال
وفي اسرائيل كما في .  حتى موعد اقصاه الثامن عشر من الشهر الجاري48االسالمية في مناطق ال

اسرائيل، وضعت اللجنة شرطا ينص على منع الشيخ صالح من زيارة المسجد االقصى المبارك لمدة 
هذا الشرط يحمل في طياته ابعادا كبيرة، فالمؤسسة االسرائيلية . هاربعة اشهر من يوم اطالق سراح

تريد عبره توجيه رسالة غير قابلة للتأويل بانها ماضية في مالحقة الحركة االسالمية وقياداتها في 
وال ضير في هذا السياق ان نتذكر جميعا الحملة الشعواء التي قادها في عام ألفين القائد السابق . البالد
ء الشمال في الشرطة االسرائيلية اليك رون، ضد شخص الشيخ صالح وضد الحركة االسالمية، للوا

المؤسسة االسرائيلية كانت على ما يبدو تخطط . ووصلت به الوقاحة الى نعت الشيخ بانه انسان رذيل
ا حصل، لزج العرب الفلسطينيين في هذه البالد في مواجهات مع االجهزة االمنية االسرائيلية، وهذا م

فعندما هبت الجماهير العربية ضد الزيارة االستفزازية التي قام بها شارون الى الحرم القدسي الشريف، 
 شابا عربيا من الداخل 13في اكتوبر االسود، اعلنت اسرائيل الحرب علينا وقتلت اجهزتها االمنية 

 . الفلسطيني، وشكلت لجنة تحقيق رسمية وطبعا لم تنفذ توصياتها
رئيس الشاباك يستجدي الحاخام شابيرا للعمل على : نا ان نسأل صناع القرار في الدولة العبريةيحق ل

تهدئة المستوطنين، فلماذا لم تفعلوا ذلك مع قيادة الجماهير العربية في البالد؟ لماذا لم تبادروا الى عقد 
 اسرائيل هي ديموقراطية :لقاءات مع قياداتنا الحتواء االزمة؟ الجواب عن هذا السؤال بسيط للغاية

واكثر من ذلك، شاباك ديسكين كان وما زال وسيبقى يصنفنا باننا اعداء، بدليل . لليهود ويهودية للعرب
انه اصدر اوامره لجميع الوزراء الذين يصولون ويجولون في القرى والبلدات والمجمعات العربية بان 

التجمع  ا يطرح تيار عربي في هذه الدياروعندميلتحقوا بالدروع الواقية ويسافروا بسيارات مصفحة، 
 ان اسرائيل يجب ان تكون دولة لجميع مواطنيها الن قراطي بقيادة الدكتور عزمي بشارةالوطني الديمو

هناك تناقضا جوهريا بين اليهودية والديموقراطية، فإن هذا التيار يتحول في نظر المؤسسة الحاكمة الى 
 . اسرائيلتيار متطرف يسعى للقضاء على

13/7/2005السفير   
 

  كاريكاتير
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