
 1

 متابعات الزيتونة
 فلسطين اليوم

 14/7/2005النشرة اليومية 
  

  :األخبار الرئيسية
  سالميتداعيات عملية الجهاد اإل .1
   على خلفية تصريحاته حول التجنيس لعباسانتقادات .2
   عين الحلوةفي مخيم  من جديداإلغتياالت اللبنانية تطل برأسها .3

  

  :السلطة
 عادة ممتلكات فتحإدمشق تعد عباس بتسهيل دخول الفلسطينيين و .4
  شل عملية السالمبشارون  يتهم شعث .5
 لى غزة لالجتماع بقادة الفصائل الفلسطينيةإ يتوجه عباس .6
 عباس يبحث التطورات مع سوالنا والقنصل األميركي .7
 لمجلس التشريعيل تشكيل قائمة انتخابات تختلف حولالقوى اليسارية  .8
  يصدر قرارات تعيين وترقية لعدد من القضاةعباس .9
  المعهد الملكي للعالقات الدوليةى عل ضيفاًصافية .10

  

  : المقاومة
  القدومي يتّهم كوادر في فتح باإلهمال والقيام بأعماٍل مشينة ومشبوهة .11
 سرايا القدس وشهداء األقصى يحذّران الكيان الصهيونّي من استهداف الشعب الفلسطينّي .12
  قوات االحتالل تغتال قيادي من كتائب األقصى بنابلس .13

  

  : األرض، الشعب
   خروقات إسرائيلية .14
    ألف مقدسي250الجدار يعزل  .15
  هدد بتدمير مقبرة الرماضين لصالح الجدار ياالحتالل  .16
  حواجز طيارة على مداخل قرى نابلسو بيت لحم في  واعتقاالتحصار: إلحتاللا .17
  قطعان المستوطنين يهاجمون بلدة عصيرة القبلية .18
 إصابة فتاة فلسطينية إثر اعتداء المستوطنين على حي تل الرميدة .19
    بتنحية إيرينيوس األول من منصبهمرسوم .20
  برامج السلطة لمواجهة البطالة يتسم بالطابع اإلغاثي: نقابي فلسطيني .21
  الحركة اإلسالمية في طوباس تنظّم العرس الجماعّي األول .22
  مؤسسة أيتام فلسطينخطة إلنشاء  .23
  مؤتمر حول الواقع التربوي الفلسطيني في لبنان .24
  ندوة في البارد عن حق العمل للفلسطينيين .25
  نهاية سلمية الختطاف خبيرين أجنبيين: غزة .26
  ل حول استعمال أراضي المستوطنات بعد االنسحابم ورشة عميتنظ .27
   السلطات اإلسرائيلية تمنع امرأة فلسطينية من زيارة أبنائها األسرى  .28
   سنوات ونصف على أسيٍر من نابلس وتمديد توقيف آخر 8السجن  .29
   !خال كتب النائب بشارة للسجوندإالسلطات ترفض  .30
  

  :الكيان اإلسرائيلي
   إسرائيل تغلق القطاع وتؤكد المضي في خطة فك االرتباط  .31



 2

  خضر من زيارة الضفة والدول العربيةسرائيل تمنع باحثة من داخل الخط األإ .32
  لصهيونّي يكثّف تعاونه األمني مع دول العالمالكيان ا .33
   خلى المتطرفين الذين سدوا محور كيسوفيمأالجيش  .34
   ناشطو اليمين المتطرف يغلقون شوارع رئيسية  .35
  ق القطاعخمسة جنود إسرائيليين يرفضون المشاركة في تنفيذ إغال .36
  الئحتا اتهام ضد متطرفين نكال بفلسطيني في المواصي .37
   حرمان طلبة الثانويات العرب من دورات المساعدة على اجتياز البجروت .38
   الفنون الكنيست تصوت ضد التمثيل المالئم للعرب في مجلس الثقافة و .39
  مقتل صهيونّي وإصابة خمسة في حريٍق في مشفى رمبام .40
   المحكمة تنظر في طلب التجمع منع المستوطنين من استخدام اللون البرتقالي .41
  ازدياد هجرة اليهود الفرنسيين .42
  

  :اقتصاد
   موقف إيجابي إسرائيلي من المعابر والربط الجغرافي .43
   موظفو البطالة الدائمة يطالبون بتعيينهم   .44
   انخفاض على مؤشر القدس .45
   اد الوطنيالقطاع الخاص يلقي بهمومه على طاولتي وزيري المالية واالقتص .46
   الزراعة تتسلم ثالثة ماليين دوالر لمساعدة المزارعين المتضررين من الممارسات اإلسرائيلية .47
  اجتماع لمجلس التشغيل في سلفيت .48

  

  :ثقافة
   محبو كنفاني أحيوا ذكراه بإضاءة القنديل الصغير .49
  ورشة عمل حول وضع المكتبات وسبل الوصول إلى المعلومات اإللكترونية .50
  

  :عربي، إسالمي، دولي
   الكويت تحقق بمزاعم سفر رجل أعمال إلى إسرائيل  .51
   مع إسرائيلمحادثاته    سوريا تريد لبنان كحليف في :  المعلم .52
  اجتماع طارئ في الجامعة العربية لبحث مواصلة إسرائيل بناء غالف القدس .53
  الفلسطينيينالجامعة العربية تنتقد الممارسات العدوانية اإلسرائيلية ضد  .54
 دود مع إسرائيلقرب الح السيطرة على حريق: األردن .55
 أبو مازن تعهد بتعقب أموال حماس والجهاد: واشنطن .56
   يجاد بديل للجدار  إسرائيل إعنان يطلب من  .57
  سوالنا يرفض بناء جدار على أراض فلسطينية .58
    إسرائيل  فيشر يصل إلى .59

  

  :مقاالت ومقابالت
 علينا أن نطلب المغفرة من المستوطنين: كاتساف: مقابلة .60
  برهوم جرايسي ...من المستفيد؟.. عملية نتانيا .61
 إبراهيم حمامي. د ...اف عليهحق العودة ومحاوالت اإللتف : الجزء األول،سموم محمود عباس .62
 سمير الزبن... التجربة الفلسطينية وخصوصيتها اإلقليمية .63
  حسن البراري ...نظرة توني بلير الثاقبة .64

 
  كاريكاتير

  



 3

***  
 تداعيات عملية الجهاد االسالمي 

ما إن نفذت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين : كتبه حلمي موسى ما 14/7/2005نشرت السفير
هذا يتهم . العملية االستشهادية أمس األول في نتانيا حتى بدأ الساسة اإلسرائيليون في تراشق االتهامات

ذاك بالمسؤولية عن عدم إنجاز جدار الفصل، وثالث يتهم رابعا بتسهيل العملية من خالل تأييده لخطة 
وبين هؤالء وأولئك هناك من دعا إلى التبصر واستذكار أن التهدئة أنست اإلسرائيليين . النسحابا

ولكن بعيدا عن تراشق االتهامات كان السؤال المطروح أمام القيادة . عدوهم الحقيقي وهو الفلسطينيون
عن إغالق المناطق ما العمل؟ وكالعادة فإن الخطوة االحترازية األولى هي اإلعالن : اإلسرائيلية هو

. الفلسطينية وإلغاء االمتيازات الممنوحة للفلسطينيين بالحركة ومحاولة تكبيدهم ثمنا باهظا ماديا ومعنويا
فالعقاب الجماعي هو الخطوة األولى التي تكثر إسرائيل اللجوء إليها والتي يتصرف الفلسطينيون معها 

لك يأتي اإلعالن عن وقف االتصاالت وبعد ذ. وكأنها أمر مفروغ منه إلى أن يزول الغضب
وبرغم أن الكثير من المسؤولين . واالجتماعات والتنسيق مع الجانب الفلسطيني لعدد من األيام

اإلسرائيليين وجهوا أصابع االتهام إلى السلطة الفلسطينية غير أن اتهاماتهم توقفت عند حدود ما ينبغي 
فقد صار من الصعب على إسرائيل اتهام السلطة . هعلى السلطة فعله مع الفصائل وليس ما تقوم ب

وقيادتها بتشجيع العمليات الفلسطينية ضد إسرائيل، بعد المواقف التي صار قادة السلطة يبدونها تجاه هذه 
ولكن الجميع يعلم أن كل هذه الخطوات ال تخرج عن النطاق المعهود الذي لم يغير من واقع . العمليات

غير أن نظرة الى الخطوات . اك في الجانب اإلسرائيلي من يريد خطوات أشدالصراع شيئا، ولذلك هن
ولذلك ليس غريبا أن . التي يقترحها حتى المتشددون تبين أنها أيضا قديمة ومجربة ولم تحسم المعركة

ك تكون دوافع التشدد في المطالبة بالرد نابعة أصال من الرغبة في الثأر واالنتقام أكثر مما تنبع من إدرا
 وزير الخارجية االسرائيلي سيلفان شالوم زار ابو هقالكما اشارت السفير الى ما .لقدرتها على الحسم

مازن دمشق في االسبوع الماضي حيث اجتمع مع زعماء الجهاد االسالمي وهي الجماعة نفسها 
لديه . يوقفهمانه يعلم من هم القادة االرهابيون ويعرف كيف . المسؤولة عن هجوم امس االول االرهابي

لن . اضاف دعني أتحدث بصراحة بشأن هذا. القوة لتفكيكهم ولكنه حتى اآلن ليست لديه االرادة ضدهم
موقف ثابت فقط ضد . لن نتفاوض في الوقت الذي يتواصل فيه االرهاب. نعود الى ايام ياسر عرفات

 . هذا العنف سوف يجعل من الممكن المضي قدما في عملية سياسية
 شارون أعلن أمس انه أمر بتصفية من سماهم رؤوس أن 14/7/2005خليج اإلماراتية الوذكرت 

اإلرهاب في حركة الجهاد والقضاء على بنيتها االساسية، معتبرا أنه ال تمييز بين عسكريي وسياسيي 
وكشفت مصادر إسرائيلية لإلذاعة العبرية، عن إعداد خطة عسكرية صهيونية واسعة أعدت .هذا الفصيل

نفذ في الضفة الغربية نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل، تقضي بفرض إغالق عسكري وست
  . شامل ومحكم على مدن الضفة الغربية، وتنفيذ عمليات عسكرية بهدف ضرب البنية االساسية للمقاومة

رايس قالت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا  أن : ا ف ب14/7/2005 المستقبل اللبنانية ونقلت
في بيان صحافي من المهم ان توقف الحكومة السورية دعمها للمنظمات االرهابية ال سيما تلك التي 

على سوريا ان تمنع على الفور الناشطين .تملك مقار في دمشق مثل حركة الجهاد االسالمي الفلسطينية
لعات اللبنانيين والعراقيين المتمردين من استخدام اراضيها وان تضع حدا للنشاطات التي تسيء الى تط

إال أن وزير الدفاع األمريكي دونالد رامسفيلد وجه االتهام نحو إيران، وقال إن ايران . والفلسطينيين
   .يمكن أن تكون وراء العملية االستشهادية

منسق السياسة الخارجية واالمنية باالتحاد االوروبي  أن : د ب ا14/7/2005ردنية  الغد األوجاء في
يير سوالنا قال امس إن السلطة الفلسطينية باالضافة إلى إدانة العمليات االنتحارية يجب عليها أن خاف

 وحذر سوالنا من أن هدف مرتكبي هذه الهجمات ليس فقط قتل االسرائيليين بل .تعتقل من يقف وراءها 
  .أيضا تدمير السلطة الفلسطينية

وزارة الخارجية اكدت على موقف االردن  أن 13/7/2005ردنية بترا نباء األ وكالة األوضحتأو
. المبدئي الذي يدين اللجوء للعنف والعمليات االرهابية التي تستهدف حياة المدنيين االبرياء اينما وجدوا

انطالقا من هذا الموقف فان االردن في الوقت الذي يدين فيه االعتداء االخير الذي وقع في ناتانيا امس و
د من االبرياء ليؤكد على ان مثل هذه العمليات واستخدام القوة في الرد عليها والذي اودى بحياة عد
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تخلق اجواء سلبية يسيطر فيها العنف والعنف المضاد وال تخدم السالم وال تساعد على استئناف العملية 
 .السلمية في الشرق االوسط بطريقة جادة

إن مصر ترفض رفضاً قاطعاً هذه  أحمد أبو الغيط قال أن 14/7/2005 الوفد المصرية ونشرت
العمليات، وطالب اسرائيل بضبط النفس، وعدم منح الفرصة للمتطرفين من الجانبين لتقويض جهود 

وطالب أبو الغيط الجانبين االسرائيلي والفلسطيني بتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ، وانجاح . السالم الحالية
  .خطة االنسحاب من قطاع غزة ومستوطنات الضفة

  ان عباس اتصل أمس هاتفياً برئيس المجلس الوطني الفلسطيني السابق 14/7/2005الحياة ارت وأش
خالد الفاهوم، طالباً منه التحدث الى زعيم الجهاد االسالمي رمضان عبداهللا شلح كي يصدر بياناً يكذب 

  فيه المسؤولية عن عملية نتانيا
 قالت ان عباس استدعي كال من رئيس  مصادر فلسطينيةأن 14/7/2005 الوطن القطرية وذكرت

الوزراء احمد قريع وروحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الى عقد اجتماع طارئ لبحث التطورات 
  .االمنية الحاصلة في المناطق بعد عملية نتانيا واالجتياح االسرائيلي لطولكرم

 سمير حليلة امين عام هقال ما : وليد عوض رام اهللا عن مراسلها في 14/7/2005  القدس العربيونقلت
الفلسطينية، وان لغة الحوار مع  مجلس الوزراء الفلسطيني امس ان هامش الصبر بدأ بالنفاد لدي القيادة

واشار حليلة بان القيادة الفلسطينية ستنتهج .القوي والفصائل الفلسطينية ستتبدل بعد نهاية تموز الحالي
اية الشهر الجاري ستشهد اجراءات صارمة ضد الخارجين وشدد حليلة علي ان نه. سياسة جديدة خاصة

من جهة اخرى قال .عن النظام العام والقانون واالجماع الوطني لتعزيز وجود سلطة واحدة وسالح واحد
المحلل العسكري في صحيفة هآرتس االسرائيلية زئيف شيف المعروف بصالته الوثيقة مع مسؤولي 

ان العمليات العسكرية التي تنفذها حركة الجهاد االسالمي هي برأي  ةاالجهزة االمنية في الدولة العبري
صناع القرار في القاهرة عمليات عدائية ضد مصر الفشال مساعيها من اجل التهدئة بين الفصائل 

 . الفلسطينية واالحتالل االسرائيلي
ادتها سرايا القدس حذرت اسرائيل من مغبة المس بق أن 14/7/2005شرق األوسط ال وذكرت

وقال ابو دجانة القيادي في سرايا القدس في تصريحات الذاعة صوت القدس ان عملية نتانيا . وكوادرها
هي رد طبيعي على االختراقات الصهيونية واالنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني عامة وافراد وقيادة 

هيونية وهي االن الجهاد خاصة، مؤكدا ان سرايا القدس توعدت في السابق الرد على الخروقات الص
واستنكر ابودجانة . تنفذ الرد على اي خرق جديد، فالجهاد لن تقف صامتة على الجرائم الصهيونية

تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابومازن التي وصف فيها العملية باالرهابية متسائال 
 ستستمر في كل مكان طالما لماذا لم يصف ما كان يجري ضد الجهاد باالرهاب، واكد ان العمليات

رجح محللون ومصادر امنية ان تكون خالفات داخلية في صفوف حركة كما . هناك خروقات اسرائيلية
وترى مصادر امنية فلسطينية ان ثمة من يحاول في صفوف . الجهاد االسالمي وراء تبنيها عملية نتانيا

ال مسؤول امني طلب عدم الكشف عن اسمه في وق. الجهاد اضعاف القيادة السياسية التي تنادي بالتهدئة
حديث لوكالة الصحافة الفرنسية هناك عدد من المجموعات ال سيما في شمال الضفة الغربية وبالتحديد 

  . في منطقة طولكرم وقطاع غزة ترفض التهدئة وتحاول العمل على تخريبها
 قياديو حركة الجهاد  أن:رعبدالرزاق أبو جز عن مراسلها 14/7/2005 القبس الكويتية وجاء في

هواتفهم النقالة امام استقبال المكالمات من الصحافيين للحصول على وا االسالمي في قطاع غزة اغلق
لتحركاتهم بعد التحذيرات يلي موقف منهم على العملية التي تبنتها الحركة في نتانيا خوفا من رصد اسرائ

  .بالعودة الى سياسة االغتياالت
بعد اإلعالن عن إغالق القطاع قام المستوطنون في أنه  13/7/2005 48 عرب ضاف موقعأو

مستوطنة كفار داروم بمنع المدير العام لوزارة األمن، عاموس يارون، الذي كان في جولة في المنطقة، 
وبعد ساعة من إحتجازه . من الخروج من المستوطنة، وطلبوا منه التوجه إلى موفاز إللغاء أمر اإلغالق

وصرحت عناصر أمنية أمس أن وزير األمن، شاؤول ! فرقة مشاة من الجيش من إخراجهتمكنت 
موفاز، تحفظ من اإلغالق المتواصل للقطاع بذريعة أن ذلك يشوش مجرى حياة مستوطني القطاع، 
وعالوة على ذلك فإن األمر قد يعتبر بمثابة إعالن حرب بالنسبة لتنظيمات اليمين المتطرف المعارضة 

أفادت مصادر إسرائيلية أن خمسة من الجنود اإلسرائيليين رفضوا اإلمتثال لألوامر كما .تباطفك اإلر
وقال القائد العسكري .باإلشتراك في إغالق قطاع غزة بعد اإلعالن عن القطاع منطقة عسكرية مغلقة
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لجنود الخمسة لمنطقة الجنوب، دان هرئيل، أنه سوف يتم تقديم الجنود الخمسة للمحاكمة، وأشار إلى أن ا
كما . هم من طالب مدرسة دينية في مستوطنة ألون موريه القريبة من مدينة نابلس في الضفة الغربية

  .رفض إعتبار عملية الرفض بأنها جماعية
رسمي باسم السلطة الفلسطينية في بيان رسمي أمس إن الناطق ال هقالما  14/7/2005البيان وبينت 

 كان متعمدا ودون  على الشرطي الفلسطينيلنار من قبل قوات االحتاللالقيادة تؤكد على أن إطالق ا
سابق إنذار، علما أن نقطة المراقبة محددة ومقررة رسميا من خالل االرتباط العسكري بين الجانبين في 

  . آخرين90ارتفعت حصيلة قتلى عملية نتانيا إلى خمسة وإصابة نحو كما . منطقة طولكرم
حركة حماس حملت  الدولة العبرية  أن  : قدس برس14/7/2005 ني لإلعالم المركز الفلسطي وأورد

  .المسؤولية الكاملة عن اآلثار المترتبة على عملية االجتياح التي تتعرض لها منطقة طولكرم
  

   على خلفية تصريحاته حول التجنيسانتقادات لعباس
 الـدول العربيـة تجنـيس       عبـاس دعـوة   أن   14/7/2005الوطن القطرية     في محمد ولد الشيخ  كتب  

الفلسطينيين ال يمكن بأي حال من االحوال فهمها على انها تراجع من الرجل عـن حقـوق شـعبه او                    
اعترافا باالمر الواقع الذي مادام حاولت اسرائيل ارغام الفلسطينيين والعرب والعالم على قبوله ولكـن               

ي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وانـسجاما       هذه الدعوة تأتي في اطار فهم عميق للواقع الدولي واالقليم         
مع المعاناة اليومية للفلسطينيين في الداخل والخارج كما ان الدعوة تسير في نفس االتجـاه البراغمـاتي                 

 وهو نهج يختلف في مضامينه وأبعاده عن ذلك الذي ظل ابو عمار يتعامل به               عباسالواقعي الذي يتبناه    
 يريد وضع النقاط على الحروف ويطالب الدول العربيـة بـأن            عباسف ،مع القضايا الفلسطينية والعربية   

تسهم في حل مشكلة الفلسطينيين وتخفف العوز الذي يعانون منه وهذه المساعدة قد ال تكون مادية بعـد                  
ان اتضح ان العرب ال يستطيعون ان يمدوا الفلسطينيين باالموال الى االبد ولذلك فان المطالبة بالتجنيس                

يين تعني ان تسمح لهم الدول العربية بحق المواطنة وهو حق يتيح الكثير من االمتيازات التـي                 للفلسطين
 يستخفف آالم اقاربهم في الداخل وتجعل حياتهم في المهجر مقبولة وأكثر استقرارا وهو امر ال يمكن أل                

ـ                 ذه الـدعوة   عاقل ومنصف ان يعيبه على الرجل الذي افنى عمره في خدمة القضية وقد يتخذ البعض ه
 ولكن حقيقة الواقع    ،بنية على تخلي القيادة الفلسطينية عن حق العودة ورضوخا منها للمطالب االسرائيلية           

تفند هذا الزعم ويكفينا ان نعرف ان االسرائيليين وهم يقيمون دولتهم على أنقاض الدولة الفلسطينية لـم                 
 بل انه قد يكـون      ،في العالم كله وليس بدعة    وازدواج الجنسية امر شائع     , يتخلوا عن جنسياتهم االصلية   

ولم يكن بمقدور الكثير مـن      . مصدر قوة ألناس يتعرضون لظروف كتلك التي يتعرض لها الفلسطينيون         
الزعامات الفلسطينية الحديث علنا عن حق الفلسطينيين في التوطين خوفا من إلصاق التهم بهم ووصمهم               

 ليضع النقاط على الحـروف ويؤكـد        عباسيلية حتى جاء    بأوصاف من قبيل الرضوخ للمطالب االسرائ     
بشكل واضح ان تجنيس الفلسطينيين ال يتعارض مع مطالبتهم بحقهم في العودة الى ارضهم التي هجروا                

والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا نتحدث عن حق العودة للفلسطينيين الذين يعيشون فـي                ،منها قسرا 
انهم يتمتعون بالمواطنة فيها ويكـون الحـديث عـن حـق العـودة              بالد غربية وفي قارات اخرى مع       

ال شك ان المسألة فيهـا بعـض         !للفلسطينيين الذين يحصلوا على الجنسية العربية فيه بعض االستغراب        
اللعب المكشوف على عقول مئات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في الـبالد العربيـة     

حقهم ان يحصلوا على حقوق المواطنة طبقا لالنظمة المعمول بها في الـدول             منذ عشرات السنين ومن     
التي يقيمون بها اسوة بغيرهم من الجنسيات االخرى ألن معنى عدم التجنيس ان االخالص لمبدأ عـودة                 
الفلسطينيين الى أرضهم يقف عثرة في طريق انسياب حياتهم بشكل افضل في موطنهم الجديـد الـذي                 

  . وهو امر ال يقره أي قانون وال عرف،هجيرهم من وطنهماختاروه بسبب ت
ل شعث انـه لـيس   و ق: القاهرة ورندة تقي الدين ـ باريس  عن مراسلتها 14/7/2005 الحياة ونشرت

وأضاف انه مع ذلك، فإن الكالم عن التجنيس يأتي في سياق واضـح جـداً،               . لديه تأكيد لما قاله عباس    
 ان الهدف هو عودة الالجئين الى فلسطين وان الالجئين موجودون في            فعباس كان في لبنان واكد مراراً     

ومضى يقول انه يعرف ان االسرائيليين ينفجرون ويغتاظون كلما تحدث عبـاس            . كنف القانون اللبناني  
وعبر عن اعتقاده بأن ما تحدث عنه عباس هو اجراءات موقتة            .عن حق العودة وهو يتحدث عنه دائماً      

نيون الذين ال تسمح اسرائيل بعودتهم اآلن ان يكون لديهم حريـة الحركـة والعمـل                كي يتمكن الفلسطي  
من جهة اخـرى، نفـى       .والحياة الكريمة الى حين عودتهم الى فلسطين أوالً ثم الى بيوتهم في اسرائيل            
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سعيد كمال ان تكون تصريحات عباس، بمثابة تنازل عن حق، وقال ان ذلك ليس معناه تنازال عن حق                  
ة للفلسطينيين، وال منطق وال سياسة وال قانون تفسر تصريح ابو مازن بأنه الغاء أو تجميد لحـق                  العود
وقال ان ما قاله هو تثبيت حق العودة الذي ال يسقط بالتقادم ولو بعد مئة عام، ونحن اصـحاب                   . العودة

لعربية بجنسية الدولة   واضاف انه ال مانع من ان يتمتع الفلسطيني المقيم في الدول ا           . االرض والممتلكات 
واشار الى أن مبـادرة     . 194المقيم فيها، مؤكداً أن ذلك ال يلغي حق العودة للفلسطينيين بموجب القرار             

  .السالم العربية نصت على انه حق متفق عليه طبقا للقرار الدولي الذي تتمسك به ولن نتنازل عنه
د حاتم عبد القادر    يأك إلى ت  ين المحتلة فلسطمن   14/7/2005 الجزيرة نت     مراسل عوض الرجوب وأشار  

أن عباس أدلى بتصريحاته بالفعل وأنها أثارت استغرابا في األوساط الفلسطينية، معتبرا أنها جاءت فـي       
 وقت غير مناسب، مع تأكيده ضرورة توضيح هذه التـصريحات بـشكل جلـي للـشعب الفلـسطيني                 

 بعد االستعالم عن هـذه      هالفلسطينيين فهموا من  وقال في تصريح للجزيرة نت إن المسؤولين         .والالجئين
تصريح بأنه غير   الووصف عبد القادر     .التصريحات بأن الدعوة للتجنيس ال تتناقض مع حقهم في العودة         

 وغير حكيم وغير ملتزم بالخط السياسي الفلسطيني، إذ جاء في ظل حديث البعض عن التـوطين                 فقمو
ه أن يؤخذ من تصريح عباس المعنى اآلخر للتجنـيس وهـو            والتنازل عن حق العودة، معربا عن خشيت      

وأكد أن موضوع تحسين أوضاع الفلسطينيين بحث في لبنان حيـث تـم              .التوطين وتقويض حق العودة   
تمكينهم من الحصول على وظائف كانت ممنوعة عليهم، وكان باإلمكان مطالبة الدول العربية بتحـسين               

وكشف  .جودين فيها وليس بتجنيسهم تمهيدا إلسقاط حق العودة       أوضاع وظروف معيشة الفلسطينيين المو    
عبد القادر أن لجنة الالجئين في التشريعي ستعقد عدة جلسات لمناقشة تصريحات عباس وستشكل لجنة               

من جهتهـا    .لتستوضح فحوى تصريحاته وهدفها ومغزاها، موضحا أن هناك شعورا بعدم الرضا عنها           
ا بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى كافة مـدنهم وقـراهم التـي             جددت حركة حماس تأكيدها تمسكه    

ودعا سامي أبو زهري في تصريح للجزيرة        .هجروا منها بال استثناء، رافضة مبدأ التوطين أو التجنيس        
نت القادة السياسيين الفلسطينيين إلى توخي الدقة في تصريحاتهم خاصة فيما يتعلق بقـضية الالجئـين                

وشدد في الوقت ذاتـه علـى        . منعا ألي استغالل لتصريحاتهم والمعاني التي تحتملها       وحقهم في العودة  
ضرورة أن يحظى الالجئون بحياة كريمة وحق الضيافة في الدول التي يقيمون فيها حتى حين عـودتهم                 

 .إلى وطنهم
 ر مسؤول العالقات السياسية في حماس والشيخ داوود مـصطفى،         ااستنك 14/7/2005 السفير   وذكرت

تصريحات عباس، واعتبرا ان هذا الموقف خطير وينم عن صفقة دولية النهاء قضية الالجئين من خالل             
والحظ الطرفان ان موقف عباس جاء بعد زيارته الى واشـنطن           . مشاريع التوطين وشطب حق العودة    

ي حـل ال    واعتبرا ان التجنيس الجماعي لالجئين هو الوجه االخر للتوطين وان أ          . وفشل لقائه بشارون  
يضمن حق العودة هو حل مرفوض، وطالب السلطة الفلسطينية بالتمسك بحق العـودة كحـق اساسـي                 

كما طالبـا   . وطبيعي وضروري وجماعي لكل ابناء شعبنا وان هذا الحق ال يسقط بالتقادم او باالحتالل             
خل والـشتات   الدول العربية واالسالمية بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم صموده فـي الـدا             

 . ومنحه الحقوق المدنية واالنسانية واالجتماعية
د كريم بقرادوني رفض حزبه توطين الفلسطينيين في لبنان وتمسكه        يأكإلى ت  14/7/2005 البيان   ونوهت

وفـسر فـي     . وتمسكه بتوصية جامعة الدول العربية ،وباتفاق الطائف والدستور اللبنـاني          194قرار  الب
 عباس بأنها دعوة إلى تجنيس الفلسطينيين وتعني حل القضية الفلسطينية على            تصريحات له أمس إعالن   

ورأى أن هذه الـدعوة تـأتي        .حساب فلسطيني الشتات الذين يمثلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني         
أيضاً على حساب لبنان ولصالح اسرائيل التي تعمل جاهدة مع الواليات المتحدة والعديد مـن عواصـم                 

 التخلـي عـن حـق       ىا من ان يؤدي التجنيس ال     رمحذ. منع عودة الفلسطينيين إلى فلسطين    العالم على   
  أ.ش.أ. العودة
لفتتني تعليقات صحافية   :  امس  له ل فؤاد السنيورة في تصريح    وق 14/7/2005 المستقبل اللبنانية    وبينت

ن بعض الـدول    مبنية على تصريح منسوب الى رئيس السلطة الفلسطينية بشأن طلب قد يكون تقدم به م              
 االخيرة  تهوبهذه المناسبة اود ان ابين انه خالل زيار        .العربية لتجنيس فلسطينيين مقيمين على اراضيها     

الى لبنان، كنت قد بادرت واكدت له ان موضوع التجنيس او التوطين للفلسطينيين في لبنان مرفـوض                 
ولذلك يهمني ان اؤكد الى الرأي العام   .بالدنالبنانياً وقومياً باجماع الشعب اللبناني وهذا ما يؤكده دستور          
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اللبناني والفلسطيني والعربي ان باب البحث في موضوع التجنيس او التوطين لفلسطينيين في لبنان مقفل               
 .نهائياً

 خبير  هقالما   :عمان - ماجد توبة  و نادية سعد الدين   عن مراسليها  14/7/2005ردنية   الغد األ  وجاء في 
يس القاسم إن حصول الفلسطينيين على الجنسية األردنية ال يتقاطع مع ممارستهم لحق             القانون الدولي أن  

العودة والتعويض، بينما اعتبر الدعوة إلى تجنيس الفلسطينيين في تلك المرحلة الراهنة أمـراً خطيـراً                
جامعة شكل مخالفة لقرارات ال   توأضاف للغـد ان دعوة عباس       .وتشكل مخالفة لقرارات الجامعة العربية    

وأضـاف ان    .العربية دون أن يؤثر على حق العودة والتعويض وفقـاً لقـرارات الـشرعية الدوليـة               
وبحسب القاسم فإن لألردن الذي مـنح        .التصريحات تأتي في مرحلة خطيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية       

فلـسطينيون،    وضعا مختلفا عن بقية الدول التـي يتواجـد فيهـا              1949الجنسية للفلسطينيين منذ عام     
لظروف تاريخية كانت سائدة آنذاك ولتمايز أوضاع الالجئين لديه عن نظرائهم فـي منـاطق اللجـوء                 

واعتبر أن قضية التجنيس في السياق اللبناني تأخذ منحى آخر يقـود إلـى اعتبـاره دعـوة                   .األخرى
حقوق المطالبة بـالعودة   وفي هذا الصدد أكد القاسم أن الدعوة التي أطلقها عباس ال تؤثر على               .للتوطين

جدد مروان المعشر موقـف     من ناحية أخرى     .194والتعويض باعتباره حقاً شخصياً نص عليه القرار        
الحكومة من أن منح الجنسية لالجئين الفلسطينيين في األردن غير وارد وقال  أن ال تغيير في سياسـة                   

 .ين غير الموجود من أصلهواستغرب التلويح المستمر بموضوع التوط .الحكومة بهذا الشأن
  

   عين الحلوةفي مخيم اإلغتياالت اللبنانية تطل برأسها من جديد
لم يكن جف حبر الكالم عـن       : عين الحلوة من علي حشيشو     14/7/2005الرأي العام الكويتية    نشرت  

ة، وفيـه   االخبار الذي تقدم به وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة الياس المر، الى امن الدولة قبل مـد                
 .معلومات عن جماعة تخطط الغتياله في مخيم عين الحلوة الفلسطيني، حتى اتجهت االنظار نحو المخيم              

في االخبار ورد اسم ابو همام الفلسطيني وآخر مجند سوري سابقاً، مما دفعنا الى القيام بجولـة بحـث                   
المهمة بدت صعبة ولـم      .اوتحر عن رجل يحمل هذا االسم في ازقة عين الحلوة وزواريبها وبين ناسه            

نستطع القاء القبض على الصيد الثمين،،، لقد حاولنا عبثاً العثور عليه ولم نجد سوى اثنين يحمالن هـذا             
االسم، واحد عجوز ال يقوى على الحراك، وآخر غير موجود قال جيرانه انهم سمعوا انـه قتـل فـي                    

ون على المعلومات عن تورط احد المقيمين فيه        وخالل جولتنا في المخيم كانوا يعلق      .2003العراق العام   
فكالعـادة خـضت هـذه       ؟1559هل بدأ تنفيذ الشق الفلسطيني من القرار        : بمحاولة اغتيال المر بسؤال   

المعلومات الوضع الفلسطيني المستقر نسبياً في المخيم هذه األيام، فتسارعت االتـصاالت بـين القـوى           
خطر إقحام العامل الفلسطيني في وحول الساحة اللبنانية المعقـدة          والفصائل الوطنية واإلسالمية لتدارك     

والمتداخلة العناصر، فعلى المستوى القيادي نفت المراجع الفاعلة الخبر المنشور جملة وتفصيالً، وقـال              
مصدر مسؤول في القوى اإلسالمية إنه ال وجود إطالقاً ألي شخص منظم اسمه أبو همام وأكد أن الخبر              

ن كان لجهة التوقيت الحرج الذي يمر به لبنان أو لجهة تـأجيج النعـرات ضـد الوجـود                   غير بريء إ  
الفلسطيني في لبنان في وقت يصر األميركيون على نزع سالح المقاومة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية              
فهكذا تسريبات تصب الزيت على النار وتمهد لمرحلة حصار المخيمات على اعتبارهـا بـؤراً تـؤوي        

مجرمين والقتلة، ولم يستغرب في هذا اإلطار أن تنتهي التحقيقات الدولية باغتيال الحريري الى تحميل               ال
: الفلسطينيين مسؤولية قتله ليبدأ عندها مسلسل التنكيل بالشعب الفلسطيني وهذا يؤدي حتماً الى أمـرين              

  .اسرائيل في غاية السرورإما تهجير الفلسطينيين من لبنان وإما توطينهم فيه وهكذا تكون أميركا و
لننتظـر  : العقيد منير المقدح اعتبر الكالم عن أبي همام هو لحرف التحقيق عن مجراه القانوني، وقـال               

نهاية التحقيقات قبل إطالق اإلتهامات، وبالرغم من ذلك وفور قراءة الخبر ابتدأنا باتخـاذ اإلجـراءات                
مرة نسمع بأبي همام علما أننا وحتى اللحظة لم نتبلغ          الطبيعية كمسؤولين عن أمن مخيماتنا مع أننا أول         

من األجهزة األمنية اللبنانية بشكل رسمي عن أي متهم أو مشتبه به، وأبدى اعتقاده أنه بغض النظر عن                  
منفذ هذا التفجير فإنه يصب في خدمة المشروع األميركي الصهيوني، وقال إن التفجيرات ال تـستهدف                

هدف توطين الفلسطينيين فيه لذلك إننا معنيون بكل مـا يجـري فـي لبنـان                شخصاً بل لبنان كله وتست    
 .وخصوصاً بعد التدخالت األميركية والصهيونية داعياً لتوجيه بوصلة اإلتهامات الى مكانها الـصحيح            

، قال المقدح إنه أمر سابق ألوانه، فالملف الفلسطيني يجـب أن ال يفـتح مـن                 1559عن بدء تنفذ الـ     
ي إنما المطلوب تنظيم الوجود الفلسطيني ومعالجة القضايا التي تهم الـشعبين الفلـسطيني              الجانب األمن 
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واللبناني، حتى ال يفرض التوطين على الفلسطينيين وعلى الشعب اللبناني وهذا يجب أن يتم عبر الحوار                
  بين المرجعية الفلسطينية والحكومة اللبنانية، 

 لهذه المعلومات، إذ قال أبو عصام علي باألول تحدثوا عـن أبـو              أما الشارع الفلسطيني فبدا أقل متابعة     
عدس واليوم عن ابو همام، إنها قصة ستنتهي بمحاصرتنا في مخيماتنا وسنموت من الجوع، أي عاقـل                 
يعرف أن هذه التفجيرات تحتاج الى دولة كبيرة ال الى شخص مجهول اسمه ابو همام، أقطع يدي إن لم                   

قال ياعمي مين فاضـي بـالمخيم       ) مقاتل من فتح  (أبو الليل    .راء كل التفجيرات  تكن أميركا واسرائيل و   
 .حتى يفخخ السيارات ويفجرها، يا عمي الناس هون عايشة من قلة الموت، الكل مشغولة بأكل والدهـا                

انتصار ناصر سألت لماذا ال يتهمون اسرائيل؟ أنا أعرف أن المر فبرك ملفات إلسـالميين فلـسطينيين                 
اً من الفلسطينيين ال يقع في الفخ الذي يريد توريطنا بحرب المعارضة المسيحية على سـورية،                لكن احد 

وأضافت كل انفجار كان يتهمون لحود والمر به لماذا توجهت األنظار فجأة الى الفلسطينيين اليوم بعـد                 
  .استهداف المر نفسه، إن األمر يبعث على التخوف، اللـه يسترنا

رفـض  ، ب عن أبي همام في أحياء المخيم المعدمة فعثرنا على واحد يحمل اإلسم نفسه           حاولنا عبثاً التنقي  
 هذا ألبي همام مختلف تماماً عن المشتبه به         ،التصوير وذكر عائلته لئال يعمم على أنه المجرم المفترض        

يماً مسلحاً   عاماً ويعيله أبناؤه أكد أنهم لم يدخلوا تنظ        67إذ إنه شبه عاجز عن المشي وتجاوز عمره الـ          
 .في حياتهم، لكن أبو همام رفض إعطاء رأيه بقضية تورط فلسطيني يحمل نفس اسمه في تفجير المـر                 

وثمة من اخبرنا في المخيم ان شخصاً يدعى ابو همام كان يقيم في حي الصفوري، متدين وكان يمضي                  
، وسمع احد جيرانه انـه      2001معظم وقته في المسجد، اردني الجنسية من آل الدقامسة اختفى في العام             

ونحن نخرج خائبين من مخيم عين الحلوة قال لنا عنـصر مـن جهـاز                 .2003قتل في العراق العام     
كبروا عقلكم، وأشار بإصبعه الى حائط مغطى بصور الشهداء رفيق الحريري وسـمير             : الكفاح المسلح 

 معلقة على هذا الحائط، إحنا بدنا       لو قتل المر بالتفجير لكنتم شاهدتم صورته      : قصير وجورج حاوي قائالً   
 .نقتل وزير دفاع لبناني؟

المواقـف  أن  :  خالـد الغربـي    ، بيـروت  نقالً عن مراسلها في    14/7/2005شرق األوسط   الوأضافت  
المستنكرة لمحاولة اغتيال المر تواصلت، بتفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه اول من امس، في حين               

وقد تسلم قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر وثيقة من         . ات الجريمة تواصلت التحقيقات لجالء مالبس   
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد هي عبارة عن كتاب معلومات واخبار كـان                
المر ارسله الى النيابة العامة العسكرية قبل اسبوع، ويتضمن معلومات حول مخطط كان يحضر له في                

ين الفلسطينيين الغتياله بعبوة ناسفة في الطريق بين منزله في النقاش ومكتبه في             مخيم عين الحلوة لالجئ   
  . وهو المكان الذي وقع فيه االنفجار اول من امس ونجا منه المر بعناية الهية. الرابية

المعلومات األمنية التي تحدثت عن وقوف جهات اسالمية متطرفة في مخـيم عـين الحلـوة لالجئـين                  
وقد اجمعت القيادات الفلـسطينية      .اء محاولة اغتيال المر، اعادت الضوء الى هذا المخيم        الفلسطينيين ور 

بمختلف تالوينها، وكذلك سكان المخيم، على رفض هذه االتهامات ووصفها بالمحاولة اليائسة إللـصاق              
يقول احد  التهم بالمخيم وهي اسطوانة اعتاد ابناء المخيم على سماعها مع كل اخفاق او عجز أمني، كما                 

وال يعرف معظم ابناء المخيم الكثير عن ابو همام الـذي           . ابناء المخيم، علي الطاهر لـالشرق األوسط     
وتتضارب الروايات التي   . ورد اسمه في بعض التقارير األمنية التي تحدثت عن تخطيطه الغتيال المر           
ادر فلـسطينية أوضـحت     يرد ذكرها على لسان بعض العارفين بـابو همام وهم قلة قليلة، ولكن مـص             

لـالشرق األوسط ان ابو همام لم يستقر في المخيم بل كان المخيم بالنسبة له مجرد محطة في تنقالتـه،                   
هذا ولم يلحظ عليـه     .  ومكث فيه لمدة عامين قبل ان يغادره الى جهة مجهولة          1998حيث وفد اليه عام     

. ان يشاهد دائماً بصحبة عدد من االفراد      خالل فترة وجوده ما يدل على تزعمه مجموعة ارهابية، وان ك          
 عاماً وهو متزوج مـن      38وابو همام كما تروي المصادر الفلسطينية رجل ملتزم دينياً ويبلغ من العمر             

 عاماً وال يعرف بالضبط اسمه الحقيقي، وان كان البعض يعتقد انه من آل الدقاسمة               34قريبة له عمرها    
وقد اقام في المخيم حيث استأجر منزالً في حي الصفوري عند           . ردنوعائلته تقيم في مخيم البقعة في اال      

الطرف الجنوبي من المخيم وكان يسدد ثمن االيجار في موعده لصاحب المنزل الفلسطيني صالح الحسن               
وتـروي احـدى الجـارات      . كما انه لم يغير منزله هذا طيلة فترة وجوده في المخيم          . الملقب بالتركي 

جة ابو همام بقيت لسنوات حتى بعد مغادرة زوجها الى مكان بقي مجهـوالً لهـا                واسمها فاطمة ان زو   
اال ان الزوجة غادرت بدورها المخيم بعـد ورود مكالمـة           . ولنا، وان كان يعتقد انه توجه الى االردن       
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ولم توضح المكالمة مكان وكيفيـة مقتلـه مـع          . هاتفية تفيد ان زوجها قتل وعليها العودة الى فلسطين        
  . يح انه قتل اثناء محاولته الدخول الى االردن عبر احدى نقاط الحدود البريةالترج

 وان سمعين الفلسطينييالالجئأن : 14/7/2005السفير  ذكرت محمد صالحونقالً  عن مراسلها في صيدا 
في مخيم عين الحلوة بوجود شخص اسمه ابو همام وآخر يدعى ابو صيام داخل المخيم من خالل 

م صباح امس، على أنهما متورطان بالحوادث االمنية والتفجيرات واالغتياالت التي وسائل االعال
وعاش مخيم عين الحلوة، امس، تحت وطأة هذه . تحصل في لبنان وآخرها محاولة اغتيال المر

المعلومات االعالمية التي كانت كافية لتصيب المخيم مقتالً وشكلت حالة من الذهول والمفاجأة غير 
التي ادت الى انشغال كافة القوى والفعاليات والفصائل الفلسطينية التابعة للقوى االسالمية السارة و

ولمنظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني واللجان الشعبية وتحولها الى ما يشبه خلية النحل 
تردد في المعلومات في البحث والتدقيق والتحري عن راجح اسمه ابو همام السوري او االردني وفق ما 

والالجئون في مخيم عين الحلوة يعتبرون ان زج اسم المخيم في هذا الوقت بالذات مقلق . االعالمية
للغاية ويتساءلون هل هذا الزج مقدمة لفتح ملف المخيم وبالتالي المخيمات الفلسطينية في لبنان وكون 

اال ان البارز في اليوم . التجنيس وغيرهاموضوع السالح الفلسطيني مطروحاً حالياً اضافة الى مسائل 
الفلسطيني الطويل ان كل القوى والفصائل والفعاليات في المخيم لم تتلق اي اتصال من اي مسؤول في 

ابو ـ الدولة اللبنانية مدنياً كان أم عسكرياً وعلى اي مستوى حول ما تناقلته وسائل االعالم فيما يتعلق ب
ومع ذلك فان االجواء داخل مخيم عين . مر مثار استغراب في المخيمهمام وابو صيام وكان هذا اال

الحلوة كانت عادية جدا ال استنفارات وال استعدادات، ما عدا االجراءات االمنية التي اتخذها ويتخذها 
الجيش اللبناني عند مداخل المخيم والسيما بعد الظهر حيث خضعت السيارات الداخلة الى المخيم او 

السفير ان ابو همام هو نفسه ابو ـواكد العقيد منير المقدح ل. نه الى اجراءات تفتيش اضافيةالخارجة م
صيام وهما شخص واحد ال شخصان وال يقيم حالياً في مخيم عين الحلوة اي شخص بهذا االسم وابو 
 همام مر على المخيم مر طريق منذ اكثر من ست سنوات وهو غير فلسطيني لكن ابو صيام موجود

لدى الدولة ومسجون في احد سجونها منذ عدة سنوات بتهمة سرقة مصرف على الطريق الساحلي 
فليحققوا معه ونحن لم نتبلغ من اية جهة رسمية لبنانية عن هذا االمر وكان عليهم ان يبادروا الى 

لى كل حال نحن االتصال بنا وتزويدنا اقله باسمه الثالثي كامال قبل ان يعلنوا ذلك في وسائل االعالم وع
ننتظر نتائج التحقيق قبل اطالق التهم والمخيم ليس بؤرة امنية وال موضع اتهام ونحن مع اجراء 
التحقيق وعندها نضع االصبع فوق الجرح الن اي عمل من هذا النوع ال يخدم اال اسرائيل وال غطاء 

 عين الحلوة المقدم ماهر اما مسؤول فتح في مخيم. الي شخص يقوم بمثل هذه االعمال كائنا من كان
شبايطة فاعتبر ان مخيم عين الحلوة هو الحلقة االضعف في هذا المسلسل واتهامنا سهل لكن اين االدلة 
والبراهين، مؤكداً للجميع انه ال يوجد شخص اسمه ابو همام في كل مخيم عين الحلوة حاليا وهذا االسم 

ت لكن اختفى وتوارى عن االنظار ولم يعد يوجد له كان يقيم في المخيم منذ اكثر من ست أو سبع سنوا
اي اثر بالمطلق وكل الفصائل والقوى االسالمية والوطنية واللجان الشعبية ولجان االحياء ومصادرنا 
الخاصة نفت علمها بوجود شخص يحمل هذا االسم قطعيا في مخيم عين الحلوة وال توجد اية جهة في 

ما بالنسبة إلى ابو صيام فهو يواجه حكما بالسجن عند الدولة وغير وأضاف ا. المخيم لديها هذا االسم
موجود وال يقيم في المخيم، مشدداً على ان كل القوى الفلسطينية مجتمعة ال تملك االمكانيات والتقنيات 
العالية والمتطورة جدا التي تستخدم في التفجيرات الدائرة في لبنان حاليا ونحن سالحنا فردي، لذلك ال 

اما . بل ان تلقى التهم علينا ويصبح مخيم عين الحلوة جزيرة امنية ومشبوه عند اية حادثة في لبناننق
امين السر العام للجان الشعبية عبد مقدح فاعتبر ان خبر وجود ابو همام في مخيم عين الحلوة عار عن 

من سوق الخضار الصحة وان هذا الشخص كان يقيم في المخيم لكن منذ اكثر من ست سنوات بالقرب 
وهو الوحيد الذي يحمل هذا االسم في مخيم عين الحلوة وهو متزوج وله ابنان وغادر المخيم ربما الى 

 ولم نعد نعرف 1999االردن كونه اردني الجنسية بعد اعتقال احد االشخاص القريبين منه في لبنان عام 
بين الحدود السورية االردنية او قتل عنه شيئا وترددت في حينه معلومات عن انه اما مات بحادث سير 

او غير ذلك لكنه غير موجود في المخيم، اما ابو صيام فهو موجود في سجن رومية ومتهم بسرقة 
وشدد المقدح على ان كل المخيم هو مع . مصرف في الدامور بعد ان ألقي القبض عليه منذ ست سنوات

الداخل اللبناني ونحن في االساس ننسق مع الدولة السلم االهلي اللبناني وال دخل لنا بأي مسائل تخص 
 . اللبنانية في كل شاردة وواردة وندين ونستنكر بشدة مسلسل التفجير في لبنان
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وبعد الظهر عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن القوى االسالمية والوطنية الفلسطينية اجتماعا في المخيم 
متهمة بهذه التفجيرات على انها موجودة في المخيم فاننا اكدت فيه ان ما ذكر وتردد من اسماء لعناصر 

 . نؤكد انها اسماء غير موجودة اصال وان ما ذكر عار عن الصحة بالمطلق
  :منظمة التحرير ترفض اتهام المخيمات بالتفجيرات

 استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في بيان وزع باسمها امس، في صيدا، محاولة :صيدا
تيال المر واعتبرت ان المؤامرة التي استهدفته كانت تستهدف السلم األهلي اللبناني ونحمد اهللا على أن اغ

األيدي الغادرة لم توفق في تغييب رمز وطني لبناني، وبنجاته نجا لبنان من مؤامرة تهدد مصير هذا 
ان قوة لفلسطين وللقضية البلد الذي نتمنى له االستقرار واالمن واالزدهار، ونحن نعتبر ان قوة لبن

وأعرب البيان عن ألمه لتوجيه السهام االعالمية باتجاه المخيمات مرة اخرى، لتتهمها بأنها . الفلسطينية
بؤر امنية، خاصة الوثيقة التي عممت إعالميا حول وجود مخططين للعملية داخل احد مخيماتنا، متمنياً 

لومات لديها حتى نستطيع القيام بواجباتنا، وحتى نمنع على الجهات المختصة ان تعلمنا بوجود هذه المع
الفتنة إذا صحت هذه المعلومات خاصة، انه سبق لنا ان تعاونا في قضايا حساسة وخطيرة، حيث ابدى 

ورفض البيان تصويب سهام االتهامات باتجاه المخيمات عند كل جريمة . الجميع استعداده للتعاون التام
 .لتحملنا ما ال يليق بقضيتنا ولتشويه صورة شعبنا والتحريض علينامدانة مسبقاً من قبلنا، 

  
  عادة ممتلكات فتحإدمشق تعد عباس بتسهيل دخول الفلسطينيين و

كشفت مصادر فلسطينية للحياة أمس، ان دمشق قدمت وعـوداً الـى محمـود              :  ابراهيم حميدي  -دمشق
فلسطينية المعارضة أثار موضوع محاصصة     عباس لحلحلة أربع قضايا، وان عدداً من قادة المنظمات ال         

 كيلـومتراً   360 في المئة من اجمالي المساحة البالغـة         98االراضي العامة قدرها أحد المصادر بنحو       
 طلـب مـن عبـاس       هممربعاً في غزة التي ستنسحب منها اسرائيل،وأشارت المصادر الى ان عدداً من           

داء والسجناء أو اقامة مشاريع استثمارية لمصلحة       التفكير في توزيع قسم من االراضي ، على أسر الشه         
هذه األسر، مع التحذير من خطوة استئثار بعض المسؤولين بهذه االراضي، ألن هذا يعني اضافة ملف                

ان ابو مازن طلب منهم عدم التعرض لقوات االحـتالل خـالل عمليـة              وقالت  . جديد الى ملفات الفساد   
علينا ان نجعل االنسحاب يتم بهدوء كي ال يخـرب شـارون            : ادهما مف نه   ونقلت ع  ,االنسحاب المتوقعة 

وعلمت الحياة ان خالد مشعل أقام مأدبة عشـاء علـى          . االنسحاب وكي ال يختلق المستوطنون الذرائع     
وأوضحت  .شرف عباس والوفد المرافق له، في اشارة الى ضرورة االعتراف بالوزن السياسي لحماس            

مس ان عباس تحدث خالل لقائه مع قادة حماس و الجهاد وباقي المنظمـات              المصادر الفلسطينية للحياة أ   
عن ضرورة التمسك بالتهدئة، وعدم االنجرار الى استفزازات شارون التي تستهدف االستفراد بأي مـن               
هذين الفصيلين لالنقضاض عليهما العطاء االنطباع ان انسحابه من غزة جاء بعد القضاء على حمـاس                

المصادر عن قادة المنظمتين تأكيدهما التزامنا التهدئة التي خرقها الجانب االسـرائيلي            ونقلت   .والجهاد
الردود كانت محـسوبة،  : وقال احدهم .مرات عدة، وان ما يحصل هو الرد على االعتداءات االسرائيلية        

ـ          . واال تكون التهدئة استسالماً    ى ان التزامنـا    اننا ملتزمون التهدئة على قاعدة التبادلية، قبل ان يشير ال
الفلـسطيني،  -وفي الشق الـسوري    ..التهدئة هو التزام لوعودنا لعباس والمصريين وليس لالسرائيليين       

أوضحت المصادر الفلسطينية ان مسؤولين سوريين نوهوا بصدقية وشفافية عباس على عكس الـشكوك              
 مع الجانب الـسوري،     وتابعت ان عباس أثار أربع نقاط     . التي كانت قائمة بين دمشق والرئيس عرفات      

فتح سفارة فلسطينية في دمشق، وتسهيل دخول الفلسطينيين واعتماد جوازات سفر السلطة، وفـتح              : هي
-النداء الدولي الفلسطيني باعتباره ليس تابعاً السرائيل، وممتلكات فتح التي يقع بعضها فـي يـد فـتح                 

شق الى التريـث فـي موضـوع        وفي مقابل اتجاه دم    .االنتفاضة وشقة واحدة في أيدي شخص سوري      
السفارة باعتبار ان الدولة الفلسطينية لم تؤسس بعد، وبالتالي بقاء الموضوع عالقاً، فان الجانب السوري               

 شخـصاً يطلبـون الـدخول يوميـاً       40تسهيل دخول الفلسطينيين، باعتبار ان نحو        وعد خيراً في شأن   
وعدت دمشق ببحـث الجانـب التقنـي لفـتح          كما  . ويحتاجون الى موافقات مسبقة واجراءات روتينية     

وفي شأن ممتلكات فتح، قالت المصادر ان عباس استعاد أخيراً منزالً            .االتصاالت الهاتفية بين الطرفين   
من طابقين في منطقة العباسيين كان في أيدي شخصية سورية كبيرة، وأن الشقة األخرى ال يزال الحسم                 

وأشارت المصادر ذاتها الى ان عباس ومـسؤولين آخـرين    .في شأنها في يدي القضاء مع فنان سوري       
االنتفاضة تصرفت فيها مثل فندق كبير فـي رأس بيـروت كـان             -أثاروا موضوع ممتلكات كانت فتح    
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االمين العام أبو موسى ونائبه ابو خالد العملة باعاه بثالثة ماليين دوالر، وأراض واسعة فـي البقـاع                  
وتابعت المصادر   .ة الكسوة قرب دمشق كان سعد الدين غدور يديرها        اللبناني ومزرعة حيوانية في منطق    

الفلسطيني، بينما سهل أمر عودة الشقة التي كانـت         -ان الجانب السوري لم يتدخل في الشأن الفلسطيني       
  .بحوزة شخصية سورية مع تأكيدها انها كانت في الحفظ والصون

  14/7/2005الحياة 
  

   شل عملية السالمب شارون  يتهمشعث
استقبل وزير الخارجية الفرنسي أمس نبيل شعث الذي يزور باريس حاليـاً،            :  رندة تقي الدين   - باريس

وسالت الحياة   .قبل اسبوعين من زيارة شارون، المتوقعة وايضاً بعد زيارة دوست بالزي الى واشنطن            
نـب فرنـسا    شعث عن الموقف الذي أدلت به رايس لدى لقائها نظيرها الفرنسي حول ضرورة ان تتج              

تعقيد زيارة شارون المقبلة وعدم الضغط عليه ليكون االنسحاب من غزة ضمن إطار خريطة الطريـق،        
فقال ان شارون نجح في اقناع األميركيين بأن انسحابه من غزة أهم عمل يمكن ان يقـوم بـه زعـيم                     

د التحرك الدولي   وأضاف شعث انه من خالل ذلك فإنه أثار حالة من الشلل الكامل على صعي              .اسرائيلي
وتابع ان شارون يفر من غزة مع قواته ومستوطنيه وانه أعلن مراراً             .باتجاه عملية سالم كاملة وحقيقية    

وأشار الى ان شارون ال يريـد ان        . ان هذا االنسحاب هو لمعاقبة الفلسطينيين وحماية حياة االسرائيليين        
تخدام الوعد باالنسحاب بمثابة غطاء لخططـه       يعتبر ان االنسحاب من غزة مكسب للفلسطينيين ويريد اس        

االستيطانية في الضفة الغربية ولحصار القدس واقتالع أهلها، ولبناء جدار الفصل العنـصري، وهـذا               
ورأى ان االميركيين مقتنعون بأن المهم ان يتم االنسحاب، أيـاً كـان              .تحت سمع االميركيين وبصرهم   

وقـال ان الجانـب     .  ينبغي ان يبدأ بعد انتهاء االنـسحاب       شكله، وان أي تحرك باتجاه خريطة الطريق      
الفلسطيني لم ولن يتوقف عن الضغط في كل اتجاه لوقف االستيطان والجدران فـي الـضفة الغربيـة                  

وذكر ان لقاءه مع دوسـت بـالزي تنـاول مـا يقـوم بـه                 .والعمل على معاودة عملية السالم كاملة     
اً الى وضع حوالي مئة ألف فلسطيني خارج القـدس وضـمن   االسرائيليون في القدس والذي يؤدي عملي  

وأضاف انه تناول مع الوزير الفرنسي       .غيتو محاط باألسوار والجدران، وهذا أمر في منتهى الخطورة        
ما أعلنه شارون أخيراً من ان االنسحاب من غزة لن يتبعه أي انسحاب آخر وأيضاً ما ورد على لـسان                    

ب من منطقة غور األردن وال من القدس وان كل هذا يتم عملياً لتحقيق              موفاز من ان اسرائيل لن تنسح     
   .ما أعلنه االسرائيليون من أهداف عبر االنسحاب من غزة في حين ان العالم ال يريد ان يصدق ذلك

  14/7/2005الحياة 
  

  لى غزة لالجتماع بقادة الفصائل الفلسطينية  إ يتوجه عباس
وقال نبيل   .  اليوم، الى مدينة غزة لالجتماع بقادة الفصائل الفلسطينية        ،محمود عباس يتوجه  :  ألفت حداد 

ابو ردينه، ان ابو مازن سيلتقي كافة الفصائل واالطراف المعنية لمناقشة الكثير من القـضايا، واهمهـا                 
 االعداد الجديد لالنسحاب االسرائيلي من غزة وتعزيز التفاهمات السابقة في القاهرة الى جانب القـضايا              

واضاف ان السلطة الفلسطينية ستتخذ سلسلة من الخطـوات واالجـراءات            .التي تهم الشعب الفلسطيني   
من جهـة اخـرى      .اضافة الى اللقاءات الفلسطينية الفلسطينية التي ستطرح فيها كل المستجدات الحالية          

 الـذي يـسمح      التفاهمات التي ابرمت بين الجانبين والحفاظ علي المنـاخ         ىطالب اسرائيل بالحفاظ عل   
باستمرار التهدئة مشيرا الى ضرورة ان تتحمل اسرائيل جزء من المسؤولية وان توقف التـصعيد فـي                 

  .المدن الفلسطينية النه ال يخدم عملية السالم علي حد قوله 
  14/7/2005 48عرب 

  
  عباس يبحث التطورات مع سوالنا والقنصل األميركي

 خالل االجتمـاع المـسؤولين      عباس وأطلع   نا ومارك أوتي،  سوال اجتمع عباس امس مع      - قنا -رام اهللا 
االوروبيين على آخر التطورات في االراضي الفلسطينية والجهود المبذولة الحياء عملية السالم اضـافة              

 وصرح سوالنا للصحفيين عقب االجتماع بانه تبـادل         ،الى االنسحاب االسرائيلي المزمع من قطاع غزة      
 وجدد التزام االتحـاد     ،القضايا خصوصا االنسحاب المزمع من قطاع غزة      اآلراء مع عباس حول كافة      
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كما عقد عباس في رام اهللا ظهر امس اجتماعـا           ،االوروبي بالمساعدة على انجاح االنسحاب االسرائيلي     
  .طارئا مع القنصل االميركي في القدس المحتلة لبحث التطورات االخيرة في المنطقة

  14/7/2005الوطن القطرية 
  
  لمجلس التشريعيل تشكيل قائمة انتخابات تختلف حوللقوى اليسارية ا

برزت خالفات حادة بين عدد من القوى الفلسطينية اليسارية خـالل مـشاوراتها التـي               :  خاص -نابلس
عقدتها في األسابيع الماضية إليجاد صيغة ائتالفية لخوض االنتخابات التشريعية القادمة في كتلة واحـدة             

وقد جرت المشاورات بين ممثلي الجبهتان الشعبية والديمقراطيـة          .سمى بالتيار الثالث  ضمن إطار ما ي   
  .والمبادرة الوطنية وحزب الشعب وفدا وجبهة النضال، في كل من مدينتي رام اهللا وغزة على التوالي

  14/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   يصدر قرارات تعيين وترقية لعدد من القضاةعباس
أصدر عباس، قرارات بتعيين قضاة جدد وترقية آخرين في سلك القضاء، فـي إطـار   : هللا ـ وفا رام ا

وتشكل هذه الترقيات والتعيينات الدفعة األولى، التـي صـادق           .تعزيز سيادة القانون واستقالل القضاء    
  .ق، وسيتم النظر في باقي التنسيبات المرفوعة من مجلس القضاء األعلى في وقت الحعباسعليها 

  14/7/2005األيام الفلسطينية 
  

   المعهد الملكي للعالقات الدوليةى علصافية ضيفاً
تحدث عفيف صافية عن دوره كالمسؤول الدبلوماسي االول فـــي بريطانيا  :لندن من سمير ناصيف

, في السنوات الخمسة عشرة االخيرة في محاضرة القاها في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن
وكان عرضه وجدانيا وتاريخيا في الوقت عينه، وعرض خالله  .ضور مكثف اختتم بتصفيق طويلبح

جردة للشؤون التي حدثت في الشرق االوسط خالل العقود االخيرة، ودور المكتب التمثيلي لفلسطين في 
شهر الي تمثيل بريطانيا منذ السبعينات وحتي الساعة، علما انه سينتقل في مهمته الجديدة في نهاية هذا ال

وبعدما عرض تفاصيل عالقته بالمؤسسات . بالده في الواليات المتحدة اما في االمم المتحدة او واشنطن
ة وغير الحكومية البريطانية خالل سنوات عمله، قال ان العداء للسامية والنازية في اوروبا في يالحكوم

وقال ان .  ومشروعها في فلسطينمنتصف العقد الماضي هما اللذان ساهما في انجاح الصهيونية
 وازمة النفط التي 1973الحكومات االوروبية اصبحت اكثر تعاطفا مع القضية الفلسطينية بعد حرب 

 بان حزب العمل االسرائيلي جعل الحياة اصعب علي الفلسطينيين في ارضهم، فيما ىكما رأ. رافقتها
وخصوصا بعد انتصار الليكود  سرائيليين،ساهم حزب الليكود بفضل اخطائه في جعل الحياة اصعب لال

وقال ان البعثة الفلسطينية في بريطانيا  . واختيار القيادة االسرائيلية انذاك1977 حزب العمل عام ىعل
 في التنسيق ما بين القيادة في تونس والشخصيات الفلسطينية في الداخل 1991لعبت دورا هاما عام 

سيني والدكتورة حنان عشراوي البراز وحدة الشعب الفلسطيني وبالتحديد عن طريق الراحل فيصل الح
 بين قريع والجهات االسرائيلية المعنية في ىكما اشار الي دوره في االتصاالت االول .ووحدانية تمثيله

كما انتقد في كلمته ما سمي بالعرض السخي الذي قدمه باراك للفلسطينيين  .التحضير التفاقيات اوسلو
وقال ان المتخصصين في مفاوضات تلك الحقبة علي شاكلة روبرت مالي . ب ديفيدفي مفاوضات كام

 االمريكيين ان يعرضوا مبادرتهم ىوحسين آغا وآرون ديفيد ميلر اكدوا انه كان من الضروري عل
 هواكد بان . الطرف الفلسطينيىالذاتية خالل تلك الفترة بدال من االكتفاء بنقل المبادرات االسرائيلية ال

وقال ان التأييد النهاء االحتالل لالراضي الفلسطينية  .ان وما زال عرفاتيا، بالمفهوم الديغولي للكلمةك
واضاف ان . يتزايد في بريطانيا، وهذا ليس محصورا باوساط اليسار بل يشمل كافة االطياف السياسية

 ىالن يهيمن الليكود علاللوبي الصهيوني في موقف دفاعي فهم يفضلون اسرائيل بقيادة حزب العمال وا
وسئل عن رأيه حول االوضاع في العالم العربي، فقال  .السلطة، وستبقي هيمنته في المستقبل المنظور

واضاف ان العالم العربي يستحق انظمة . بان الديمقراطية هي انجاز لالنسانية جميعا وليست غربية فقط
 . معارضة افضل ايضاىافضل ويحتاج ال

  14/7/2005القدس العربي
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  القدومي يتّهم كوادر في فتح باإلهمال والقيام بأعماٍل مشينة ومشبوهة
اتهم فاروق القدومي، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بعض كوادر الحركة بـ إهمال واجباتهم، 
ة وعدم مراعاتهم لألنظمة الحركية وسياستها اليومية، متحدثاً عن ما وصفه األعمال المشينة والمشبوه

وبينما قال القدومي إن التجربة السياسية .للبعض ممن تطاولوا وما زالوا على قيادة الحركة، كما قال
لـفتح أثناء فترة أوسلو لم تكن ناجحة؛ فإنه برر افتقار المستويات القيادية بالحركة إلى من يمثلون جيل 

اء الحركة يكسب التجربة السياسية الوسط واألجيال الشابة بالحاجة إلى انتظار ظهور جيل واٍع من أبن
جاء ذلك في .والثورية بصورة صادقة، ويحترم االلتزام واالنضباط في ممارساته اليومية، حسب وصفه

تعميم صادر عن القدومي، أكد فيها أنه يخطئ من يصف الضجة التي تدور بين أوساطنا الحركية أنها 
اكز للقوى التي فقدت حس المقاومة المشروعة صراع بين األجيال، بل هي قلب للحقائق ومن صنع مر
 .فخسرت دعم الجماهير وانفكت من حولها، على حد تعبيره

14/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  سرايا القدس وشهداء األقصى يحذّران الكيان الصهيونّي من استهداف الشعب الفلسطينّي
اإلسالمي، وشهداء األقصى التابعة لـفتح، شارون حذّرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد 

وقيادة الكيان الصهيوني من أي جريمٍة أو حماقٍة يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ومؤكدتان على الحقّ 
  .المشروع في الرد على الخروقات واالعتداءات الصهيونية

14/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  ي من كتائب األقصى بنابلسقوات االحتالل تغتال قياد
قوات اإلسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم قياديا بارزا من كتائـب             الاغتالت  :  سامر خويرة  ،نابلس

ووصل إلـى    .األقصى بعد محاصرة المنزل الذي كان يتحصن به في شارع المريج غرب مدينة نابلس             
 بعد أن كانت    - عاما 25-لقب بالنينو   مستشفى رفيديا الحكومي جثمان الشاب محمد صفوت العاصي الم        

ويعتبر النينو من أبرز المطلوبين لقـوات        .قوات االحتالل قد احتجزته لديها بعد انتهاء العملية العسكرية        
 .االحتالل اإلسرائيلي في مدينة نابلس ومخيم بالطة تحديدا، وقد نجا من محاولة اغتيال قبل نحو عـام                

 كانا في بيت يعود إلحدى المتضامنات األجنبيات التـي احتجزهـا            وذكر شهود عيان أن الشهيد ورفيقه     
مـن  . االحتالل وقت تنفيذ العملية، وأفرج عنها الحقا، لكن لم يتسنى التأكد بعد من هذه المعلومة               جنود

جهة أخرى كشفت وزارة الداخلية في تقرير لها أن حصيلة االنتهاكـات اإلسـرائيلية المـستمرة ضـد                  
 46، أدت إلى سقوط     30/6/2005، حتى   1/3/2005نيين خالل الفترة الواقعة ما بين       المواطنين الفلسطي 

 دونما، إضافة إلى المداهمات والهدم      33803 مواطنًا، ومصادرة    1249 جريحا، واعتقال    462شهيدا، و 
  . للمنازل، ومنع السفر واإلذالل على الحواجز واستمرار البناء لجدار الفصل العنصري
  14/7/2005نية ردالسبيل األ

  
   خروقات إسرائيلية

تشير احصائيات حقوقية واعالمية فلسطينية الى أن قوات االحتالل ارتكبت ومنذ االعالن عن التهدئـة               
 آخرين وتم اعتقال أكثر من      850 فلسطينيا فيما جرح أكثر من       47أكثر من ثمانية آالف خرق سقط فيها        

قتحام التي شهدتها معظم مدن وبلدات الضفة الغربيـة          فلسطيني وذلك خالل عمليات التوغل واال      1400
 وقامت قوات االحتالل االسرائيلي بخروقات واعتداءات خطيرة على الممتلكات وتكثيـف            ،وقطاع غزة 

الحواجز ومواصلة االعتقاالت واالغتياالت واستخدام الطائرات المحملة بالصواريخ في ضـرب ابنـاء             
 وتـصعيد   ،،عدم اخالء المدن وتسليمها للـسلطة بـذرائع واهيـة         الشعب الفلسطيني وتدمير ممتلكاته و    

 كما قامت القوات االسرائيلية بتدمير االراضي       ،العقوبات والتنصل من اطالق سراح االسري والمعتقلين      
الزراعية وتجريفها وتوسيع المستوطنات وإعالن ضم الكبرى منها السرائيل ومواصلة الجدار العـازل             

  ، الفا من منطقة واحدة شمال القدس55واطن كان آخرها حرمان على حساب ربع مليون م
  14/7/2005الوطن القطرية 
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   ألف مقدسي 250الجدار يعزل 
 أكدت مؤسسة بيت الشرق أنه تم إغالق مدينة القدس من الشمال والـشرق والجنـوب،                :القدس المحتلة 

 في المئة من مـساحة الـضفة   5,9بواسطة جدار الفصل العنصري، منوهاً إلى أن الجدار الكلي سيضم      
 254الغربية أي أن حوالي نصف هذه المساحة المسلوبة تقع حول مدينة القدس، ما يعني تطويق وعزل                 

ولفت بيان لبيت الشرق إلى أن الجدار سيقطع شمال الضفة الغربية عن جنوبها بامتـداده        . ألف فلسطيني 
ألف فلسطيني في القدس عن بعضهم البعض،        254 كيلومتراً، وسيعمل على تطويق وعزل       16أكثر من   

 فـي بـاقي     500,21 ألف في مخـيم شـعفاط، و       20 ألف في كفر عقب،      12وعن باقي الضفة حوالي     
وأوضح البيان أن الحكومة اإلسرائيلية قامـت       .  على الجهة اإلسرائيلية من الجدار     500,200المناطق و 

 كيلومتراً حـول شـمال وشـرق        60تداده مسافة   باستكمال المرحلة األولى من هذا الجدار الذي يبلغ ام        
وجنوب المدينة، ولتعزيز عزل القدس ومنع تطور محيطها، أقرت بضم ثالثة تجمعات استيطانية حـول               

تجمع مستوطنات كفار عصيون من الجهة الجنوبية للمدينة وتجمع مستوطنات أدوميم من            : المدينة وهي 
  .  ة الشمال الغربيالجهة الشرقية، وتجمع مستوطنات جبعون من جه

 14/7/2005البيان 
  

  هدد بتدمير مقبرة الرماضين لصالح الجدار ي االحتالل 
أبلغت قوات االحتالل مواطنين من قرية الرماضين جنوب محافظة الخليـل وأصـحاب أراٍض              : الخليل

قريبة بـ احتمال تدمير مقبرة القرية لصالح جدار الضم العنصري، فيمـا أجـرى مهندسـو مـساحة                  
اسرائيليون أعمال مسح ورسم عالمات في أراضي واد الخليل الواقعة جنوب الظاهرية، وذلك بغـرض               

 متراً الى الشمال من الخـط       350نقل الحاجز العسكري الدائم الكائن في المنطقة الى مسافة تقدر بنحو            
قها ضباط من   وقالت مصادر من الدفاع عن األراضي لـ األيام، أمس، ان التهديدات التي أطل            .األخضر

ما تسمى االدارة المدنية االسرائيلية باحتمال هدم مقبرة الرماضين لصالح الجدار من شأنها إذا ما نفذت                
فـي  .مشيرة الى أن عدداً من منازل القرية تبعد أمتاراً قليلة فقط عن المقبـرة             ! ان تشكل سابقة خطيرة   

فجير والتجريف الخاصة بـ الجدار جنوب      االطار ذاته، أوضحت المصادر ذاتها ان استمرار عمليات الت        
من جهة ثانية، قال الناشط في الدفاع       .الرماضين الحقت أضراراً وتصدعات في عدد من المنازل القريبة        

عن األراضي عبد الهادي حنتش لـ األيام، أمس، ان قوات االحتالل شرعت، أول مـن أمـس، فـي                   
  .حاجز العسكري الدائم جنوب بلدية الظاهريةعمليات مسح داخل أراضي المواطنين الواقعة شمال ال

  14/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  حواجز طيارة على مداخل قرى نابلس و بيت لحم  فياعتقاالت و حصار:االحتالل
شنت قوات االحتالل الصهيوني حملة مداهمات واسعة في محافظة بيت لحم شـملت             :  خاص -بيت لحم 

حوسان غرب بيت لحم، وقرية مراح رباح جنوب بيت لحم ومخـيم            مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة، وقرية      
وأفادت مصادر محلية من هذه المناطق بأن قوات االحتالل الصهيوني سيطرت على            .عايدة شمال المدينة  

منزل المواطن مصطفى أبو عكر في مخيم عايدة وحولته إلى ثكنة عسكرية، في حين اعتقلت مواطنـا                 
إسماعيل الفي شوشـة، ومحمـد ناصـر        : مواطنين في قرية حوسان هم    من قرية مراح رباح، وثالثة      

من جانب أخر شددت قوات االحتالل حصارها على محافظة بيت لحم،           .سباتين، وإسماعيل أحمد سباتين   
ومنعت عشرات المواطنين من اجتياز الحاجز العسكري في طريق وادي النار الذي يصل جنوب الضفة               

  .بة من الوصول إلى جامعة القدس في بلدة أبو ديسالغربية بشمالها، وحرمت الطل
 عدداً من الحواجز الطيارة على مداخل قرى        أمس نصب االحتالل الصهيوني صباح      ومن ناحية أخرى،  
وذكر شهود عيان من قرية برقة أن قوات االحتالل نصبت حاجزا طيارا بالقرب من              .غرب مدينة نابلس  

منطقة واد صالح القريب من أراضي المسعودية التابعة للقرية         قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس، عند        
كما نصب جيش االحتالل حـاجزا طيـارا        . و المهددة بالمصادرة من قبل سلطات االحتالل الصهيوني       

آخرا على مدخل قرية دير شرف غرب مدينة نابلس، وذكر شهود عيان أن الحاجز الذي نصبه جـيش                  



 15

ة أعاق حركة تنقل المواطنين، األمر  الذي دفعهم إلى سلك طـرق     االحتالل الصهيوني على مدخل القري    
  .جانبية للوصول إلى أماكن عملهم في مدينة نابلس

  14/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  يهاجمون بلدة عصيرة القبليةقطعان المستوطنين 
صيرة القبليـة   هاجمت مجموعة من قطعان مستوطني مغتصبة يتسهار فجر اليوم بلدة ع          :  خاص -نابلس

وذكر شهود عيان أن عشرات المستوطنين الصهاينة هـاجموا بالحجـارة والقطـع             .جنوب مدينة نابلس  
الحديدية المنازل الواقعة في المنطقة الجنوبية من البلدة، وقاموا بكسر زجاج نوافذ المنازل، كما أضرموا               

الجدير ذكـره أن    . السيارة بالكامل  النار بسيارة تعود للمواطن محمد محمود داوود حيث أتت النار على          
هذا الهجوم على بلدة عصيرة القبلية ليس األول، حيث تتعرض البلدة لهجمـات متواصـلة مـن قبـل                   

  .المستوطنين الصهاينة الذين يمنعون سكان البلدة من الوصول إلى حقولهم وأراضيهم
  14/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 طنين على حي تل الرميدةاء المستوإصابة فتاة فلسطينية إثر اعتد

أصيبت فتاة فلسطينية من حي تل الرميدة في مدينة الخليل بجراح، إثر اعتداءات جديدة              :  خاص -الخليل
إن مستوطني مغتصبة رمات يشاي هاجموا منازل المواطنين        : وقال شهود عيان   .للمستوطنين الصهاينة 

وأضـاف الـشهود أن     . من الوصول إلى منازلهم   بالحجارة والزجاجات وتعرضوا لهم ومنعوا بعضهم       
 عاماً برضوض في يدها وكتفها، إثر مهاجمتهـا         16االعتداءات أدت إلى إصابة الفتاة رجاء أبو عيشة         

وأكـد الـشهود أن عمليـات العربـدة         .بالحجارة من قبل المستوطنين على مقربة من منـزل عائلتهـا          
ي المنطقة تمت على مرأى من قوات االحتالل التي لم          واالعتداءات التي قام بها المستوطنين ضد مواطن      

  .تتدخل لوقفها، مشيرة إلى أن أحد الجنود قام بحث المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم
  14/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   بتنحية إيرينيوس األول من منصبه ممرسو

ئاسياً بتنحية إيرينيـوس األول مـن   ر عباس، اليوم، مرسوماً رااصد 13/7/2025 48 عرب  ذكر موقع 
منصبه، وعن الكرسي البطريكي لبطريركية الروم األرثوذكس للقـدس وسـائر األراضـي المقدسـة،               

  .وتجريده من جميع الحقوق واالمتيازات المرتبطة بهذا المنصب
ـ : القدس المحتلـة ـ ا ف ب   من 14/7/2005 القدس العربيونشرت ل متحـدث باسـم الـشرطة    وق
ية ان مواجهة جديدة وقعت أمس في مقر بطريركية في مدينة القدس القديمة بـين ايرينيـوس                 االسرائيل

وقال المتحدث لوكالة فرانس برس ان البطريرك وصل الي المكان مـع مناصـريه              .االول ومعارضيه 
وحاول الدخول الي مكتبه، فتدخلت مجموعة مناوئة له لتمنعه من ذلك وحصل عـراك بـين الفـريقين                  

واضاف المتحدث انه تـم توقيـف       .قد تدخلنا لتفريقهما واستطاع البطريرك العودة الي مقره         واضاف ل .
كما افاد عن وصول القنصل اليونـاني الـي مقـر           . مناصرين للبطريرك اصابا شرطيا بجروح طفيفة     

وقـال  .وقال امين سر البطريركية ان حراس ايرينيوس دخلوا عنوة الي المكتب ومكثوا فيه              .البطريركية
اهن ارثوذكسي طلب عدم الكشف عن اسمه ان ايرينيوس خرج من منزله استثنائيا ليرأس حفل رسـم                 ك

وقال ان ايرينيوس يرفض الرحيل ومـا زال يعتبـر نفـسه            .اسقفين في رام اهللا ولم يستطع العودة اليه         
  .البطريرك مما يسبب توترا دائما في البطريركية 

الدكتور عودة قواس ثمن استجابة الـسلطة الفلـسطينية          أن نعمامن   14/7/2005 الدستور   وأضافت
لقرار المجمع المقدس، مجددا شكره وتقديره للحكومة االردنية التي قامت بالمصادقة على كافة القرارات              
الكنسية المتخذة بهذا الشأن وبدون تدخل في القرار الكنسي والتي بنـاء عليـه تـم عـزل البطريـرك                  

مقام للبطريركية وتم اكثر من اجتماع للمجمع المقدس وجرى اقرار اجـراء            ايرينيوس وتم انتخاب قائم     
  .20/7/2005المرحلة االولى من االنتخابات بتاريخ 

 مروان طوباسي، ان مصادقة عبـاس علـى تنحيـة           الى قول  14/7/2005األيام الفلسطينية   وأشارت  
سية والشعب الفلـسطيني وقـواه      وعزل ارينيوس، تأتي تجاوباً مع مطالب المؤسسات العربية االرثوذك        

. الشعبية والوطنية، التي تجسدت من خالل الحملة الشعبية التي تواصلت خالل األشهر الخمسة الماضية             
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واضاف طوباسي ان هذا القرار جاء لدعم المطالبة الشعبية بإبطال الصفقات المشينة وعزل ارينيـوس               
باسم مجلس المؤسسات الرئيس محمود عبـاس       وشكر طوباسي   .ووقف سياسة الفساد والتفريط باألوقاف    

على قراره عزل ارينيوس، الذي جسد به ارادة العرب االرثوذكس في فلسطين واألردن والذي جاء من                
أجل استكمال متابعة ابطال الصفقات بعد الوكالة القانونية التي أعطيت من المجمع المقـدس للمحـامي                

  . عن أمله في استعادة ما تم التفريط بهالفلسطيني مازن قبطي في هذا الخصوص معرباً
  

  برامج السلطة لمواجهة البطالة يتسم بالطابع اإلغاثي: نقابي فلسطيني
انتقد النقابي الفلسطيني إبراهيم الذويب، برامج السلطة الفلسطينية في مواجهة مشكلة            : خاص –بيت لحم   

وكـان   .إلغاثي وليس الطـابع التنمـوي  البطالة، ووصف الذويب تلك البرامج بأنه يغلب عليها الطابع ا     
الذويب يتحدث في لقاٍء موسٍع نظمته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، األربعاء، في بيـت لحـم                 

وقال الذويب إن ممارسات االحتالل تؤدي إلى زيادة حدة الفقـر           .وماذا بعد؟ .. تحت عنوان لقمة العيش   
.  إلى أن جدار الفصل االستيطاني سيزيد مـن هـذه المعـضلة            والبطالة في المجتمع الفلسطيني، مشيراً    

وانتقدت آمال خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة للتنمية، ضعف العمل النقابي في فلسطين، وتراجـع               
األمني وغيـاب تطبيـق      دور النقابات التي تفتقد لالنتخابات والتمثيل الديمقراطي، وتطرقت إلى الفلتان         

ساء في اللقاء مشيراٍت إلى إغراق السوق الفلسطيني بالمنتجات األجنبية والصهيونية           وتحدثت ن  .القانون
  .والتي تهدد ما تبقى من عمل النساء في الزراعة

  14/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  الحركة اإلسالمية في طوباس تنظّم العرس الجماعّي األول
ظة طوباس، مساء أمس األول، العـرس الجمـاعي         نظّمت الحركة اإلسالمية في محاف     : خاص –نابلس  

وحـضر   . عريساً من مختلف المناطق بالمحافظة     25األول تحت عنوان أفراح رغم الجراح، بمشاركة        
       والشيخ أحمـد الحـاج      م الفارعة، الشيخ حامد البيتاوي    العرس، الذي أقيم في مركز صالح خلف بمخي ،
المية، وعدد من الشخصيات وممثّلي المؤسسات المحلية       علي والشيخ ماهر الخراز من قادة الحركة اإلس       

وسبق العرس زفّة جماعية للعرسان توجهت إلى مكـان العـرس            .باإلضافة إلى اآلالف من المواطنين    
وحِمل العرسان على األكتاف وهم يرفعون المصاحف، وافتُِتح العرس بتالوة آياٍت من القرآن الكريم ثم               

 أكّد فيها على ضرورة التراحم والتكافل بين أبناء المجتمع الفلسطيني والتسهيل            ألقى الشيخ البيتاوي كلمةً   
على الشباب المقبلين على الزواج، وانتقد غالء المهور لما له من دوٍر في إحجام الشباب عن الـزواج،                  

  .وحثّ البيتاوي الشباب على هجر المعاصي والتمسك باألخالق العالية وتكوين أسٍر إسالمية
  14/7/2005 مركز الفلسطيني لإلعالم ال

  
  خطة إلنشاء مؤسسة أيتام فلسطين   

أعلن الشيخ تيسير التميمي أن جهوداً تبذل النشاء مؤسسة أيتام فلـسطين، إلدارة وتنميـة               :  وفا -نابلس
أموال األيتام وفق الطرق الشرعية، سواء عن طريق المضاربة أو المرابحة او التجارة، بعد أن كانـت                 

وأشار، خالل ندوة اقيمت في مدرجات الشهيد ظافر        ·  أموال األيتام في مؤسسة األيتام في االردن       توضع
 2002المصري في الجامعة، إلى أنه تم تشكيل مجلس لاليتام في فلسطين برئاسة قاضي القضاة عـام ،                

، حيـث بـدأت      تم إنشاء مؤسسة تنمية أموال االيتام لتقوم بواجبها في تنمية االمـوال            2004وفي العام   
بإمكانيات متواضعة، إلى ان توسعت وضمت صندوق االيتام في غزة، ثم أشار الـى افتتـاح مدرسـة                  

من جانبه أعلن الشيخ محمد أبو سنينه مدير عام مجلس األيتام في فلسطين، عن بـدء                ·األيتام في نابلس  
إلى الشروط الواجبة لتنفيذ    العمل في المؤسسة التي تقوم على تنمية أموال األيتام بطرق شرعية، وأشار             

المعامالت التي تقدم للمؤسسة، والتي تقوم على إمكانية تنفيذها وفق أحكام الشريعة االسالمية، ووجـود               
ضمانات كافية السترداد أموال األيتام، ووجود جدوى اقتصادية أو مردود أو ربح على مؤسسة األيتـام                

  .خالل تنفيذها للمعاملة المطروحة
  14/7/2005اراتية االتحاد االم

  
 مؤتمر حول الواقع التربوي الفلسطيني في لبنان 
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من حقنا ان نتعلم، تحت هذا الشعار، ووسط ظروف استثنائية وقاهرة يمر بها ... ن نعودأإلى : م.أ
الواقع التربوي الفلسطيني في لبنان، ينعقد السبت في قصر االونيسكو، المؤتمر التربوي التعليمي 

ينيين في لبنان، ليطلق النداء ما قبل االخير، بدعوة من مكتب الخدمات الصحافية لالجئين الفلسط
واالعالمية ميزوف، وبمشاركة فعاليات تربوية واجتماعية وسياسية لبنانية وفلسطينية، وممثلي المجتمع 

من : تالمؤتمر الشامل واالول على هذا المستوى، يثير جملة تساؤال. االهلي واللجان الشعبية ومهتمين
فضال ... أفال تتحمل الفصائل وقوى المجتمع المدني واللجان الشعبية! ؟...المسؤول عن التردي الخطير

، ولم تنفض الدولة اللبنانية يدها كليا عن الموضوع؟، ثم قبل ...!مسؤوليات مضاعفة... عن االونروا
 اعالمي وإصدار كتيبات هذا وذاك، ما بواعث المؤتمر وتحضيراته ومضامينه؟، وهل سيكتفي بترويج

يذكر ان المؤتمر !. بعيدا عن المتابعة وتوحيد المرجعية التربوية والسياسية في المخيمات؟... ودراسات
يفتتح العاشرة قبل ظهر السبت المقبل، بكلمات المعلمين اللبنانيين والفلسطينيين، ووزارتي التربية 

التقرير العام، عمل الروضات، :  على ورش عمل، وتتوزع اعماله. ف.ت.اللبنانية والفلسطينية، وم
مرحلة التعليم االساسي، والجامعي، وذوي االحتياجات الخاصة، فضال عن التعليم المهني، ولكن االهم، 

  !.وهنا يكمن التحدي... كما تؤكد لجنة التقرير العام في تقاريرها ومالحقها، هو المتابعة والتنفيذ
  14/7/2005السفير 

  
  بارد عن حق العمل للفلسطينيينندوة في ال
أقامت لجنة متابعة حملة حق العمل الفلسطينية ندوة في المركز الثقافي الفلسطيني في مخـيم   : نهر البارد 

قدم للندوة خضر السبعين، ثم      .نهر البارد بعنوان الالجئون الفلسطينيون بين الحرمان والحقوق اإلنسانية        
ل خلدون نجا عن حقوق الالجئين في القوانين والمعاهدات الدولية،          داخل نقيب المحامين السابق في الشما     

فأكد أنه يجب معرفة كل خلفيات قرار الوزير طراد حمادة، والسعي الى تحقيق البنود األخـرى ومـن                  
 المسمى بحق   194بينها الضمان واالستشفاء وتعليم المرأة وتحسين أوضاع السكن والتملك وتنفيذ القرار            

أن الممارسات اإلسرائيلية تنهك كل بنود معاهدتي جنيف والهـاي ومـن بينهـا االبعـاد                واكد  . العودة
القسري وغياب المحاكمات العادلة عن المعتقلين وتدمير الممتلكات والهجمات على المؤسسات المدنيـة             

وتحدث نقيب المهندسين السابق في طرابلس الدكتور عطا جبور عن تنظيم المهـن الحـرة               . واالنسانية
االنتساب للنقابات فقال، أن المطلوب فتح حوار جدي وصريح عن مختلف القـضايا يـشمل الـسالح                 و

الفلسطيني والبؤر األمنية والحقوق المدنية والسياسية والدفاع عن النفس شرط أن تكون الدولة اللبنانيـة               
وتنـاول  .  العودة قادرة حقيقة على تأمين الحماية ألبناء المخيمات من كل خطر يتهددهم حتى تأمين حق             

مدير المركز الحمائي لحقوق االنسان سهيل الناطورالفلسطينيون وحق العمل في لبنان فتحدث عن عـدد         
من االتفاقات الناظمة للعالقات اللبنانية ـ الفلسطينية ومن بينها اتفاق األنروا واتفاق القاهرة الذي حـدد   

ن على األرض اللبنانية، واتفاق الطائف الذي كـان         الحقوق المدنية واالقتصادية واالجتماعية للفلسطينيي    
  .بمثابة حرباً قانونية ضد الفلسطينيين في لبنان

  14/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

  نهاية سلمية الختطاف خبيرين أجنبيين: غزة
أفرج، عن مواطنين اجنبيين كانت إحدى العائالت اختطفتهما في غزة، للضغط علـى              :كتب حسن جبر  

وأسفرت الجهود التي بذلها مسؤولون من       .وطنية لإلفراج عن أفرادها المعتقلين منذ عدة شهور       السلطة ال 
أجهزة أمنية وحركة فتح، وموظفون في مؤسسات دولية، ومندوبون عن فصائل سياسية لعدة سـاعات،               

ـ .  ساعة في مخيم البـريج     24عن إقناع الخاطفين باإلفراج عن المختطفين اللذين احتجزا لمدة           ط ووس
اجواء من التكتم والحذر، جرت مفاوضات مع العائلة أسـفرت فـي النهايـة عـن االفـراج عنهمـا،               
واصطحابهما الى مدينة غزة لتسدل الستارة على ساعات من العمل الدؤوب والمثابر الذي قامـت بـه                 

ى زميلـه   وقال المواطن النمساوي فولكر ميترهامر، إن اثنين من المسلحين قدما اليه وال           .جهات متعددة   
وأكد في المؤتمر الصحافي الذي عقـد        .البريطاني مايك رابيكانو واجبراهما على الصعود في سيارتهما       

، أنه ظن في البداية أن االمر يتعلق بعمليـة سـطو مـسلح فـي                ر اللجنة التنفيذية في مدينة غزة     في مق 
الشارع، االمر الذي دفعه ليعرض عليهما إعطاءهما كل ما يملك من نقود ومقتنيـات لكنهمـا رفـضا                  

انا مذهول ومصدوم، واتمنى ان يساعدني االعتذار الطيب على الخروج من تبعات هذه االزمة،              : وتابع.
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الشعب الفلسطيني كان دائماً انه شعب مضياف وكريم وصديق لطالما شـعر            مشيراً الى ان انطباعه عن      
  . ساعة من االختطاف24وشكر كل من وقف الى جانبهما، وانهى محنة الـ . باألمن بينه

  14/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  م ورشة عمل حول استعمال أراضي المستوطنات بعد االنسحابيتنظ
بالمدينة أول من أمس، ورشة عمل موسعة حول وضع األسس العامة           نظمت بلدية رفح في مقرها      : رفح

لخطة استعماالت األراضي الواقعة في منطقة المستوطنات، بعد االنسحاب اإلسرائيلي المتوقع من قطاع             
علـي  . رئيس البلدية المهندس سعيد زعرب، ومديرها العـام د        : ونظمت الورشة بمشاركة كل من    .غزة

يط الحضري في البلدية المهندس أحمد أبو يونس، إضافة إلى مديري الدوائر            برهوم، ورئيس قسم التخط   
واستهل سعيد زعرب الورشة بكلمة تحدث من خاللها عن أهمية التخطـيط            .ورؤساء األقسام في البلدية   

المسبق لتحديد استعماالت األراضي خصوصا تلك التي تقع داخل نفوذ البلدية، مشيراً إلى ضـرورة أن                
ية التخطيط تلك مع المخطط الهيكلي للمدينة، مع إمكانية إدخال تعديالت على عمل المخطط              تتماشى عمل 

ونوه زعرب إلى المشكلة التي قد تواجـه البلديـة فـي تحديـد اسـتعماالت                .حسب ما تقتضيه الحاجة   
األراضي، والتي تتلخص في ندرة المعلومات المتوفرة حول ما يوجـد داخـل المـستوطنات، وكيـف                 

وفي نهاية الورشـة ناشـد      .اإلسرائيليون، إضافة إلى عدم وجود صورة جوية للمنطقة بأكملها        سيتركها  
زعرب، السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع البلدية وتزويدها بالمعلومات الضرورية حول طبيعـة             

  .المستوطنات، وما ستؤول إليه األمور مستقبالً
  14/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   سرائيلية تمنع امرأة فلسطينية من زيارة أبنائها األسرىالسلطات اإل

 عاما، هي مواطنة فلسطينية من بيت لقيا قضاء رام اهللا، رزقت      52أم األسرى، خيرية محمد سمور بدر       
وكان اعتقـل ابنهـا     . ثالث بنات وأربعة أبناء، ثالثة منهم أسرى في السجون اإلسرائيلية         : بسبعة أوالد 

سجن الرملة وهو يعاني من إعاقة سمعية، واالبن الثاني في سجن بئر السبع محكوم              األول لمدة سنة في     
ـ      18بـ األم خيرية بدر تقدمت إلى الـسلطات االسـرائيلية         . مؤبدا 12 مؤبدا، واالبن الثالث حكم عليه ب

بطلب لزيارة أبنائها األسرى الثالثة، لكن السلطات االسرائيلية رفضت الطلـب ورفـضت زيـارة االم                
بنائها بسبب كون األم اعتقلت في السابق لمدة ثمانية أيام على ذمة التحقيق في الفترة التي اعتقل فيهـا                   أل

أبناؤها الثالثة، وذلك الستخدامها في عملية الضغط النفسي على أوالدها المعتقلين، علما ان االم تعـاني                
هـذا وتوجهـت االم   .تخدام األدويـة منذ فترة طويلة من أزمة صدرية وال تستطيع أحيانا التنفس إال باس  

برسالة خطية إلى النائب عبد المالك دهامشة مطالبة المساعدة في الحصول على تصريح لرؤية أبنائهـا                
الثالثة، حيث عبرت من خاللها عن الواقع المرير الذي تحياه بعد أن تفاقمت عليها المحن واالبـتالءات                 

ه إلى وزير األمن الداخلي غدعون عزرا وطالب بالـسماح          وقد توجه دهامشة بدور   .بابتعادها عن أبنائها  
  .ألم بزيارة أبنائها

  14/7/2025 48عرب 
  

   سنوات ونصف على أسيٍر من نابلس وتمديد توقيف آخر 8السجن 
أصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية، حكما بالسجن الفعلي ثمانية أعواٍم ونصف            : خاص –نابلس  

وقالت مـصادر مـن عائلـة       . عاما من قرية دير الحطب قرب نابلس       43ة  العام على األسير جبر عود    
 قد أجلت محكمته ثالث مرات سابقا وهو محتجـز اآلن           7/3/2003إن ابنها المعتقل منذ     : األسير عودة 

ووجهـت  . سنوات مع وقف التنفيذ أضيف إلى الحكم       3في سجن جلبوع الصهيوني، وأن حكما بالسجن        
عودة تهمة عضوية كتائب شهداء األقصى التابعة لـفتح والمشاركة بعمليات          المحكمة الصهيونية لألسير    

مقاومة االحتالل وتقديم مساعدٍة للناشطين، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء آخرهم طفلة رِزق بهـا بعـد                 
من جانٍب آخر مددت المحكمة العسكرية الصهيونية توقيف األسير محمد منذر حسين مـشعطي              .اعتقاله

  .28/5/2005ى ذمة التحقيق في سجن بتيح تكفا الصهيوني، وهو معتقل منذ تاريخ  عاما عل2.
  14/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  ! السلطات ترفض ادخال كتب النائب بشارة للسجون

افادت جمعية انصار السجين في بيان عممته اليوم االربعاء بان ادارة مصلحة السجون رفـضت امـس                 
لفات النائب العربي عزمي بشارة باالضافة الى مؤلفات اخرى الى االسرى في سـجن              الثالثاء ادخال مؤ  

ويذكر انه منذ عدة اشـهر كانـت        !! الجلبوع بزعم انها كتب تحريضية ولن تسمح بادخالها الى السجن         
جمعية انصار السجين قد حصلت على تصريح الدخال كتب الى االسرى في شتى المجاالت، وانه تـم                 

الكتب حتى اآلن ضمن حملة كتاب لكل اسير التي اطلقتها الجمعية قبل حـوالي االربعـة                ادخال مئات   
  .  اشهر

  13/7/2025 48عرب 
  

  إسرائيل تغلق القطاع وتؤكد المضي في خطة فك االرتباط  
أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس قطاع غزة حتى موعد االنتهـاء           : آمال شحادة  -القدس المحتلة 

واعلن شارون انه لن يسمح الي طرف كان بعرقلة خطة االنسحاب وأكد علـى              . طة الفصل من تنفيذ خ  
وجاء قرار اإلغالق في أعقـاب مـشاورات عديـدة أجرتهـا             .تنفيذها وفق الجدول الزمني المقرر لها     

االجهزة االمنية حول التعجيل في اغالق القطاع على ضوء مخططـات المجلـس االسـتيطاني جلـب                 
ن المستوطنين إلى غوش قطيف للمشاركة في المسيرة المخططة في العـشرين مـن              عشرات اآلالف م  

الشهر الجاري، من جهة، ومن جهة اخرى بسبب تواصل دخول نشطاء اليمين المتطرف الـى القطـاع            
والقيام بنشاطات لتجنيد المستوطنين ضد االخالء ونشاطات أخرى ضد الفلسطينيين كانتقام مـن تنفيـذ               

صادر امنية ان تقديم موعد اغالق قطاع غزة نوقش بعد االعتداءات التـي قـام بهـا          واعلنت م  .الخطة
وعند االعالن عن االغالق    . المستوطنون على الفلسطينيين والسيطرة على بيوتهم وخاصة في المواصي        

امس، كان المدير العام لوزارة الحرب، يارون، يقوم في جولة في مستعمرة كفار داروم، فـانتقم منـه                  
ولم يطلق سراح يارون اال بعـد       . توطنون باحتجازه الكثر من ساعة ومنعوه من مغادرة المستعمرة        المس

واثار قرار االغالق نقاشا عاصفا بين       .دخول فرقة مشاة من الجيش، التي نجحت في اخراجه من المكان          
فات بالرأي بين   وظهرت الخال . اإلسرائيليين اتهم خالله اليمين شارون بتوجيه خطة ترانسفير ضد اليهود         

الوزراء، اذ صرحت عناصر أمنية ان موفاز، تحفظ من قرار اإلغالق المتواصل للقطـاع بذريعـة أن                 
ذلك يشوش مجرى حياة مستوطني القطاع، وعالوة على ذلك فإن االمر قد يعتبر بمثابة اعالن حـرب                 

  .بالنسبة لتنظيمات اليمين المتطرف المعارضة للخطة
 14/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  اسرائيل تمنع باحثة من داخل الخط االخضر من زيارة الضفة والدول العربية 

تواصل المخابرات االسرائيلية مالحقة النشطاء السياسيين العرب في  :الناصرة من زهير اندراوس
امر الداخل الفلسطيني، فقد جدد قائد قوات االحتالل االسرائيلي في الضفة، الجنرال هارئيل، االربعاء 

 من دخول 48منع السيدة راوية شنطي، عضو لجنة المراقبة في حركة ابناء البلد في مناطق الـ
االراضي الفلسطينية المحتلة لمدة ستة اشهر، وجاء هذا القرار بعد انقضاء مدة االمر الذي منع السيدة 

قد سلما  اباكوكان اثنين من عناصر الش .شنطي من دخول االراضي الفلسطينية بحجج امنية واهية
السيدة شنطي امر المنع في ساعة متأخرة من مساء الثالثاء في منزلها في مدينة شفاعمرو، وسوغ قائد 
قوات االحتالل تجديده المر المنع باسباب امنية، واكد ان االمر الحالي يلغي اي امر اخر يسمح بدخولها 

رات االسرائيلية بدهم بيتها ومصادرة عالوة علي ذلك قامت مؤخرا المخاب. الي االراضي الفلسطينية
رسالة الماجستير التي اعدتها حول قضية االسري السياسيين الذين يقبعون في غياهب السجون 
االسرائيلية، وتقدمت شنطي التي تعد في هذه االيام رسالة الدكتوراه في علم االجرام، بطلب الي 

 .مستمراالمحكمة العادة الرسالة، وما زال النقاش في القضية 
واعتبرت السيدة راوية شنطي االمر بانه بمثابة قمع لجميع القوي الوطنية الفعالة في البالد وألي محاولة 
للتحرك السياسي والتواصل مع الشعب الفلسطيني، حتي لو كان نشاط هذه القوي ضمن القانون، 

ل خطرا علي احد، نشاطي انا لم اخالف القانون، وال اشك: واضافت تقول في حديث لـ القدس العربي 
 وهو اطار طبيعي وقانوني، واعتقد ان اصدار 48السياسي هو ضمن حركة ابناء البلد في مناطق الـ
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االمر بمنعي من دخول االراضي المحتلة نابع من افالس ومحاوالت همجية لقمعنا باساليب متخلفة 
يضا مع حقوق االنسان، فال توجد دولة وتقليدية جدا ال تتماشي مع دولة تدعي الديمقراطية وال تتماشي ا

هذا وسبق ان خضعت السيدة شنطي الي التحقيق في اكثر من . في العالم تتعامل بمثل هذه االساليب 
مناسبة اما التحقيق االخير فقد تمحور حول العالقات التي تقيمها السيدة شنطي مع شخصيات فلسطينية 

اعتقالها عندما كانت متواجدة في خيمة التضامن مع االسري في االراضي الفلسطينية المحتلة بعد ان تم 
هذا وقد منعت السيدة شنطي من السفر الي جميع الدول العربية لمدة عام  .الفلسطينيين في بيت لحم

بادعاء ان سفرها الي الدول العربية، خاصة االردن، يشكل خطرا علي امن الدولة العبرية ، وتأتي هذه 
وقد توجهت السيدة راوية . ي اتهام للسيدة شنطي او اطالعها علي ملفات التحقيقاالوامر دون توجيه ا

شنطي الي مركز عدالة، للدفاع عن حقوق االقلية العربية الفلسطينية داخل الخط االخضر، لمتابعة 
القضية قانونيا، حيث يدرس طاقم المحامين في مركز عدالة امكانية التوجه الي المحكمة العليا 

يلية اللغاء امر المنع او منع تجديده علي االقل، مع ان المحكمة العليا ال تتدخل عادة في أوامر االسرائ
 .يصدرها االحتالل وتعتمد علي قوانين الطوارئ االنتدابية

  14/7/2005 القدس العربي
 

  الكيان الصهيونّي يكثّف تعاونه األمني مع دول العالم
 يعتزم تكثيف تبادل معلومات المخابرات مع بريطانيـا فـي           ه شارون، أن  ـأكد معاون بارز ل    :وكاالت

وكان شارون ذكر للصحافيين أن الكيان الصهيوني سـيتعاون مـع            .أعقاب التفجيرات التي هزت لندن    
قررت أن أرِسَل مـن وقـٍت آلخـر         : وقال. حلفائه في الخارج في مكافحة ما أسماه اإلرهاب في العالم         

ات ومجاالت أخرى إلى زعماء أجانب مهمين إلطالعهم علـى التطـورات            مسؤولين في مجال المخابر   
وذكرت مصادر سياسية    .إضافةً إلى تقارير التطورات العادية ليكون االتصال مباشراً بين أجهزة األمن          

صهيونية أن مسؤولين أمنيين بريطانيين زاروا الكيان الصهيوني الشهر الماضي إلجـراء مـشارواٍت              
  .ظرائهمدورية مع ن

  14/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  خلى المتطرفين الذين سدوا محور كيسوفيم أالجيش 
أخلت قوات االحتالل االسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، مئات المستوطنين الذين سـدوا               

بهـدف منـع    محور كيسوفيم في قطاع غزة، احتجاجا على قرار اغالق القطـاع امـام االسـرائيليين                
مستوطني الضفة الغربية وانصارهم في اليمين االسرائيلي المتطرف من الوصول الى القطاع ومحاولـة    

وقالت االذاعة االسرائيلية ان الجيش اقدم على اخالء المستوطنين من المحـور       .تشويش خطة االنفصال  
 اسفرت عن اصابة شرطية     ووقعت مواجهات في المكان، قالت االذاعة انها      . بعد عدة ساعات من اغالقه    

وكان شارون قد امر الجيش االسرائيلي، االربعـاء، بمنـع دخـول             .وخمسة مستوطنين بجراح طفيفة   
االسرائيليين غير المقيمين في مستوطنات غزة وشمال الضفة الغربية من الدخول الى هـذه المنـاطق                

التي سيسري فيهـا تطبيـق هـذا        وال يحدد البيان المدة      .حسب ما جاء في بيان وزعته رئاسة الحكومة       
التدبير اال ان االذاعات ووسائل االعالم اشارت من جهتها الى ان هذا التدبير سيبقى ساريا حتى انجـاز      

وبحـسب االذاعـات     .االنسحاب المزمع من قطاع غزة ومن اربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية           
رائيليين في تجمع غوش قطيف االسـتيطاني       اتخذ هذا التدبير للحؤول دون تحصن متطرفين يمينيين اس        

ويريد شارون ان يتجنب اي اعاقة من قبل هؤالء لخطة االنسحاب علما ان هذه              . في جنوب قطاع غزة   
واشارت االذاعة االسرائيلية الى ان الشرطة       .المجموعات قد اكدت علنا عزمها تعطيل عميلة االنسحاب       

ة للحؤول دون دخول المتطرفين اليهود الـى هـذه   وضعت حواجز على الطرقات بالقرب من قطاع غز      
وياتي هذا االجراء قبل ايام من مسيرة كبـرى دعـا       .المنطقة التي اعلنت مؤخرا منطقة عسكرية مغلقة      

اليها معارضو االنسحاب الذين يعتزمون التوجه الى مجمع مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة في               
فة الغربية وقطاع غزة قرار اغـالق القطـاع وشـمال           وهاجم مجلس مستوطنات الض    .يوليو/ تموز 18

وزعم المجلس في بيان وزعه االربعاء ان شارون يفـرض حـصارا علـى               .الضفة امام االسرائيليين  
وقال رئيس المجلس بن تزفي ليبرمان في مؤتمر صحافي ان منظمته متمسكة بتنظـيم              . الشعب اليهودي 

واضاف ليبرمان سـوف نـسير       .يوليو نحو غوش قطيف   / تموز 18المسيرة التي نعتها بـ السلمية في       
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 كلم طيلة ثالثة ايام لكسر الحصار حول غوش قطيف وهي ستكون اكبر تظـاهرة يتنظمهـا                 25مسافة  
  .المستوطنون في تاريخهم

  14/7/2025 48عرب 
  

  ناشطو اليمين المتطرف يغلقون شوارع رئيسية 
 مساء االربعاء الشوارع الرئيـسية فـي القـدس          اغلق المئات من ناشطي اليمين المتطرف االسرائيلي      

الغربية احتجاجا على قرار الحكومة االسرائيلية باغالق قطاع غـزة امـام المـواطنين االسـرائيليين                
وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي ان معارضي خطة فك االرتبـاط           .واالعالن عنه منطقة عسكرية مغلقة    

ربية وفي وسط المدينة لوقت قصير من خالل الجلوس وسط          اغلقوا شوارع رئيسية عند مدخل القدس الغ      
الشارع وعرقلة حركة السير ما اسفر عن اختناقات مرورية قبل ان تتمكن الـشرطة االسـرائيلية مـن                

اليمينية المتطرفـة والتـي تـنظم       ) البيت القومي (وكانت حركة هباييت هليئومي      .اخالئهم من الشوارع  
ر االخيرة قد دعت انصارها الى اغالق مفترقات طـرق وشـوارع            نشاطات اغالق الشوارع في االشه    

ورغم حشد الشرطة لقوات كبيرة بهدف منع اغالق الشوارع اال انهـا لـم               .رئيسية في انحاء اسرائيل   
  .تنجح في منع نشطاء اليمين المتطرف في جميع االماكن التي تجمعوا فيها

تب حركة هباييت هليئومي في القدس الغربيـة        في غضون ذلك داهمت قوة من الشرطة االسرائيلية مكا        
من جهـة    .وصادرت منها اجهزة كمبيوتر تتضمن معلومات حول الشوارع التي تخطط الحركة اغالقها           

اخرى دعت الحركة مؤيديها الى التجمع عند مدخل الكتلة االستيطانية غوش قطيف فـي قطـاع غـزة                  
عدوا للمكوث في المكان لفتـرة طويلـة بهـدف          وطالبتهم ان يجلبوا معهم اغراضهم الشخصية وان يست       

  .محاولة منع القوات االسرائيلية من اخالء المستوطنات مع بدء تنفيذ خطة فك االرتباط
  13/7/2005 48عرب 

  
  خمسة جنود إسرائيليين يرفضون المشاركة في تنفيذ إغالق القطاع 
اإلمتثال لألوامـر باإلشـتراك فـي       أفادت مصادر إسرائيلية أن خمسة من الجنود اإلسرائيليين رفضوا          

وقال القائد العسكري لمنطقة الجنوب،      .إغالق قطاع غزة بعد اإلعالن عن القطاع منطقة عسكرية مغلقة         
هرئيل، أنه سوف يتم تقديم الجنود الخمسة للمحاكمة، وأشار إلى أن الجنود الخمسة هـم مـن طـالب                   

كما رفض إعتبـار    . ينة نابلس في الضفة الغربية    مدرسة دينية في مستوطنة ألون موريه القريبة من مد        
وفي أعقاب رفض الجنود الخمسة اإلمتثال لألوامر قرر ضـباط الجـيش             .عملية الرفض بأنها جماعية   

وقد صرح حالوتس، بأن الجـيش       .إبقاء الوحدة في حراسة المعسكر وعدم المشاركة في إغالق القطاع         
  . قتضى ذلك إغالق وحدات في الجيشلن يكون متسامحاً مع ظاهرة الرفض حتى لو ا

  13/7/2025 48عرب  
  

  الئحتا اتهام ضد متطرفين نكال بفلسطيني في المواصي 
تم صباح اليوم الخميس تقديم الئحة اتهام ضد المتطرفين اليهـوديين شمـشون سـيترين               : ياسر العقبي 

 المواصي، بقطاع غزة، الشهر     وافينوعام كريسبين، بتهمة التنكيل الوحشي بالفلسطيني هالل المجايدة في        
  .ووجهت نيابة الجنوب تهمة محاولة القتل الى سيترين اال ان هذه التهمة لم توجه لزميله .الماضي

  14/7/2005 48عرب 
  

  حرمان طلبة الثانويات العرب من دورات المساعدة على اجتياز البجروت 
لعنصري ضد المواطنين الفلسطينيين    اليوم الخميس، عن مظهر آخر من مظاهر التمييز ا         كشفت هآرتس 

في اسرائيل، مشيرة الى حرمان طلبة المدارس الثانوية العربية، من برنامج الدورات الصيفية الخاصـة               
وقالت الصحيفة   .التي تقيمها وزارة المعارف لمساعدة الطلبة على اجتياز امتحانات البجروت التوجيهي          

 مركزا في مختلف انحاء البالد، لكنها لم تفتح ولو مركـزا            31ان الوزارة بدأت، امس االربعاء، بتفعيل       
واحدا من هذه المراكز في الوسط العربي، بل ان عدد الطالب العرب في المدن المختلطة يكاد يكـون                   

 طالبـا   150 طالبا عربيا فقط، من أصل       15وعلى سبيل المثال يشارك في مركز مدينة الرملة         . معدوماً
ل نبيه أبو صالح، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي ان وزارة المعارف             وقا .يشاركون في الدورة  
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مـن   .وعدت في السابق باصالح هذا الغبن المنتهج ضد الوسط العربي، لكنها لم تفعل شيئا حتـى اآلن                
جهتها تدعي يافة فاس، مديرة شعبة التعليم فوق االبتدائي في وزارة المعارف ان الوزارة حاولت دمـج                 

ث بلدات من الوسط العربي في الخطة، لكنها لم تجد تعاونا من قبل الـسلطات المحليـة فـي هـذه                     ثال
وادعت ان السلطات المحلية، التي لم يذكر تقرير هآرتس من هي، تراجعت عن اقامة الدورات               . البلدات

ماعيـة ال   وتقول الصحيفة ان الخطة التي تتوج بعنوان تقليص الفجوات االجت          ! بسبب قلة عدد الطالب   
 اجتماعية، الذين يفترض    -تستخدم عمليا لهذا الغرض، وال تخدم الطالب الضعفاء من ناحية اقتصادية            

بها خدمتهم، انما باتت تشكل وسيلة لمساعدة الطالب المتوسطين الذين فشلوا في عدد قليل من امتحانات                
  . البجروت، فالتحقوا بالدورة لضمان حصولهم على الشهادة

  14/7/2005 48عرب 
  

  الكنيست تصوت ضد التمثيل المالئم للعرب في مجلس الثقافة والفنون  
صوتت الكنيست األربعاء ضد مشروع قانون للنائب زحالقة لضمان التمثيل المالئم للعرب في مجلـس               

وقال زحالقة في معرض تقديمه لمشروع القانون انه يوجد اليوم عضو عربي واحد في              . الثقافة والفنون 
س وهو الممثل المسرحي يوسف أبو وردة، وهناك حاجة لزيادة عدد األعضاء العرب حتى تكـون           المجل

. نسبتهم مالئمة لنسبة العرب بين السكان، وحتى يكون هناك تمثيل لمجـاالت ثقافـة وفنـون منتوعـة                 
ويرها، في مجال الثقافة والفنون بالذات من حق األقليات أن تعبر عن ثقافتها وتقوم بتط             : وأضاف زحالقة 

والتمثيل المالئم في الهيئات المسؤولة عن ذلك هو أمر مطلوب حتى لو كانـت هنـاك مـساواة فـي                    
وفي نهاية كلمتـه    . الميزانيات، وال توجد بالطبع مساواة، والثقافة العربية تحظى بميزانيات زهيدة هناك          

فنون، فمن حقنـا أن نطالـب       بما انكم ترفضون التمثيل المالئم للعرب في مجلس الثقافة وال         : قال زحالقة 
  . بإقامة مجلس خاص بالعرب

  13/7/2025 48عرب 
  

  مقتل صهيونّي وإصابة خمسة في حريٍق في مشفى رمبام 
لقي صهيوني مصرعه ظهر األربعاء وأصيب خمسة آخرون بجروٍح مختلفة، جـراء حريـٍق               :وكاالت

وقالت  .ي الصهيوني رمبام في مدينة حيفا     هائٍل شب في قسم عالج األمراض النفسية التابع للمركز الطب         
إن أحد المرضى أقدم على إضرام النار في مالبسه قاصداً االنتحار ما            : مصادر في الشرطة الصهيونية   

أدى إلى مصرعه وإصابة خمسة آخرين من نزالء هذا القسم بجروٍح متوسطة، حيث تم نقلهم للعالج في                 
ادر المركز الطبي فإن الحريق أسفر عن إلحـاق أضـراٍر           وبحسب مص  .عدة غرف في المركز الطبي    

. مادية جسيمة بعد أن أتى على معدات طبية وأجهزة حواسيب ومكاتب تابعة لقـسم العـالج المـذكور                 
وذكرت أنّه لو لم يتم إخماد النيران بسرعة لكان وقع انفجار ضخم في المشفى بـسبب زحـف النـار                    

  .وكسجينواقترابها من اسطوانات الغاز واأل
  14/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  المحكمة تنظر في طلب التجمع منع المستوطنين من استخدام اللون البرتقالي 

تنظر المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، في طلب حزب التجمع منع المستوطنين من اسـتخدام                
 المحاميان سمر خميس وهيثم خليل قد اشارا        وكان .اللون البرتقالي في نشاطاتهم ضد خطة فك االرتباط       

في الدعوى التي قدماها باسم التجمع الوطني الديموقراطي ضد مجلس المستوطنات الى كـون اللـون                
البرتقالي هو اللون الذي يميز التجمع الوطني الديموقراطي في جميع فعالياته السياسية واالجتماعية، منذ              

له المكثف العالم برتقالية اللون في الدعاية االنتخابية للكنيست منذ          واشار التجمع الى استعما    . 99سنة  
 وحتى االنتخابات االخيرة حتى اصبح هذا اللون يرافق اسم الحزب في كل نـشاطاته، مهرجاناتـه                 99

وقالت المحامية سمر خميس ان استعمال هذا اللون من قبل المستوطنين وتبنيه علـى انـه                . ومظاهراته
 المميز لهم من شانه ان يضر بمصالح حزب التجمع الوطني الديموقراطي مـن الناحيـة      العالمة واللون 

السياسية ومن شأنه ان يخلق البلبلة في صفوف المواطنين وخاصة العرب الذين يميزون هذا اللون على                
  . انه اللون الخاص بالتجمع الوطني الديموقراطي

  14/7/2005 48عرب 
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 ن ازدياد هجرة اليهود الفرنسيي

 يهوديا فرنسيا هاجروا إلى إسرائيل 1757أظهرت إحصاءات وزعتها الوكالة اليهودية أمس، أن حوالى 
، 2004 خالل األشهر السبعة األولى من العام 1281منذ بداية السنة وحتى تموز الحالي، في مقابل 

.  إلى اسرائيل يهوديا من أميركا وكندا660 في المئة، في حين وصل امس 40بزيادة نسبتها حوالى 
 يهوديا فرنسيا استقروا في إسرائيل 2415وقال مدير الوكالة اليهودية في فرنسا وأوروبا دافيد روش إن 

 شخص 1500 آالف هذه السنة، الفتا إلى أن حوالى 3 ونأمل أن يصل العدد إلى 2004خالل العام 
جمالي للمهاجرين من اليهود ووفق أرقام الوكالة اليهودية، بلغ العدد اال . سيهاجرون في الصيف

 )ا ف ب، ا ب.  (2002 في العام 2566 و2003 شخصا في العام 2313الفرنسيين 
  14/7/2005السفير 

  
   موقف إيجابي إسرائيلي من المعابر والربط الجغرافي

 قال وزير االقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط ان منسق اللجنة الرباعيـة جـيمس              - ب ،ف، ا -رام اهللا   
 نقل اليه امس معلومات تشير الى تطور ايجابي في موقف اسرائيل ازاء قضايا كانت موضـع                 ولفنسون

 عقب لقائه   ، وقال سنقرط امام مجموعة من الصحفيين      ،خالف فيما يتعلق باالنسحاب االسرائيلي من غزة      
ائع ولفنسون في رام اهللا سمعنا من ولفنسون ان الطرف االسرائيلي وافق على تغيير نظام نقـل البـض                 

 وتسمح اسرائيل بنقل البضائع من داخل اسرائيل الى قطاع غزة او مـن              ،التجارية القائم عبر الحواجز   
 ، شرط ان يتم نقل هذه البضائع من شاحنة الى اخرى عند الحواجز            ،الضفة الغربية الى القطاع وبالعكس    

 وبـأن يـتم     ،ذا النظام  وطالبت السلطة الفلسطينية بتغيير ه     ،وهو ما عرف اصطالحا الظهر الى الظهر      
السماح للشاحنة المحملة بالبضاعة من مصنع االنتاج الى مخازن المستورد مباشرة او ما يعرف بنظـام                

 واعلمنـا ولفنـسون ان      ، وقال الوزير الفلسطينيحدث تغير مهم في الموقف االسرائيلي        ،الباب الى الباب  
من خالل العمل على تـوفير تكنولوجيـا جديـدة           ،الجانب االسرائيلي بدأ اإلعداد العتماد النظام الجديد      

 واضاف ابلغنا ولفنسون ان الجانب االسرائيلي بدأ االتصال مع مصانع           ،للتفتيش االمني عند هذه المعابر    
 وذكر سنقرط ان ولفنسون نقل اليه تطورا ايجابيـا فـي            ،متخصصة النتاج آالت ووسائل تفتيش جديدة     

 فان  ، وبحسب الوزير سنقرط   ،افي بين الضفة الغربية وقطاع غزة     الموقف االسرائيلي ازاء الربط الجغر    
 سيتم من خالل طريق سـكة       ، وهناك موافقة مبدئية اسرائيلية عليه     ،الربط الجغرافي كما قدمه ولفنسون    

 وفي غزة عنـد معبـر       ،حديد من ثالثة مسارب ترتبط في الضفة الغربية عند قرية ترقوميا في الخليل            
 التي يطلق عليها البعض الطريق الغاطس فـوق سـطح االرض فـي              ،ذا السكة  وسيتم انشاء ه   ،ايريز

  . وتحت االرض في المناطق ذات الكثافة السكانية االسرائيلية،المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية
 14/7/2005الوطن القطرية 

  
  موظفو البطالة الدائمة يطالبون بتعيينهم   

ية موظفي البطالة الدائمة في الوزارات والمؤسسات الفلسطينية بدون         ما زالت قض   : محمد أبوعبده  -غزة
حل رغم االعتصامات واالضرابات المتواصلة لهم أمام مقر التشريعي، وينظر الموظفون الذين يـزداد              
عددهم يوماً بعد يوم بغضب للوزراء والمسؤولين وأعضاء المجلس التشريعي الذين ما زالوا حتى اآلن               

ويقول الموظفون الذين حملـوا الفتـات ورددوا        ·ى حل مشكلتهم رغم بساطتها وسهولتها     غير قادرين عل  
هتافات تطالب بتثبيتهم في أماكن عملهم، ان اجراءات نقلهم من بند البطالة الدائمة الى التعيين ال تكلـف         

ويطالب ·ديةخزينة الدولة الشيء الكثير رغم أنها تضيف لهم وألسرهم الكثير من الحقوق المعنوية والما             
الموظفون الذين يعمل كثير منهم على بند البطالة الدائمة منذ ما يزيد علـى سـبع أو عـشر سـنوات،            

ومن أجل المساعدة فـي تثبيـت حقـوقهم أرسـل           ·بتعيينهم في الوزارات والمؤسسات التي يعملون بها      
لم يجـدوا مواقـف     الموظفون رسائل عاجلة الى كثير من الجهات وأعضاء المجلس التشريعي اال أنهم             

 موظف يعملون في وزارات الزراعة والمواصالت       1500يذكر أن عدد الموظفين يبلغ      ·حازمة لصالحهم 
واشتكى الموظفون من قيام بعض الجهـات الـذين       ·واألشغال العامة واالسكان واآلثار وديوان الموظفين     

  ·دة عن أماكن سكنهميعملون فيها بحسم أيام االضراب عنهم أو نقلهم الى أماكن مختلفة وبعي
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  14/7/2005االتحاد االماراتية 
  

  انخفاض على مؤشر القدس 
 537,553 أعلن سـوق فلسطين لألوراق المالية أن حجم التداول خالل جلسته امس، بلغ              - وفا -نابلس  

 عقود، وسجل مؤشر القدس انخفاضـاً       409 ديناراً، تمت عبر     1,616,761سهماً، بقيمة إجمالية بلغت     
 شركة، وجاءت في المرتبة     18وشملت عملية التداول أسهم     . نقطة 676 نقطة، وأغلق عند     6,75بمقدار  

  .األولى  شركة مطاحن القمح الذهبي  تلتها شركة االتصاالت الفلسطينية
  14/7/2005الحياة الجديدة 

  
  القطاع الخاص يلقي بهمومه على طاولتي وزيري المالية واالقتصاد الوطني 

سـالم فيـاض    . ألقى القطاع الخاص امس بهمومه أمام وزيـري الماليـة د           :  التميمي  أمجد -رام اهللا   
واالقتصاد الوطني المهندس مازن سنقرط بحضور مدير عام دائرة الجمارك والمكوس حـاتم يوسـف،               
وذلك في لقاء دعا اليه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص واستضافته وزارة االقتصاد بمقرهـا               

ويقف على رأس القضايا التي يعانيها القطاع الخاص وفق ما اشار اليه المشاركون في اللقاء               .في رام اهللا  
من رجال اعمال ومصنعين وتجار، قضية التأخير في تسديد الديون المستحقة للقطاع الخاص في ذمـة                

خـاص  وانتقـد القطـاع ال    .وزارة المالية والتي ينتظر جزء كبير منها الصرف منذ العام قبل الماضـي            
الروتين الطويل الذي تمر به عملية صرف المستحقات في وزارة الماليـة، مطـالبين وزيـر الماليـة                  
باجراءات من شأنها تسهيل مهمة مؤسسات القطاع الخاص عند مراجعة ممثليها الوزارة من اجل انهاء               

هـذه الحـال    إن قانون الضرائب قد أقر ويجب أن يطبق وال ينصح في            : سالم فياض .وقال د .معامالتهم
مصدر مهم من مصادر دخل الدولة خاصة وأنها تجبى         % 17وأضاف ان ضريبة الـ     . العمل باعفاءات 

على االغراض االستهالكية وليس على االرباح أو الدخل وهي تشكل جزءا مهما من النظام الـضريبي                
ار الى أن الـضرائب     واش. الفلسطيني واكد قائال االعفاءات واالستثناءات تؤدي الى خلل ال تحمد عقباه          

التي تجبى من المكلفين مهمة لجهة تسديد االلتزامات المترتبة على الدولة وليس فقط المتعلقة بتغطية بند                
  .الرواتب واالجور وانما لتشغيل مؤسسات الدولة فالضريبة تشكل رافدا مهما للخزينة العامة
  14/7/2005الحياة الجديدة 

  
  ر لمساعدة المزارعين المتضررين من الممارسات اإلسرائيلية الزراعة تتسلم ثالثة ماليين دوال

 صرح وزير الزراعة الدكتور وليد عبد ربه، امس ان الوزارة تسلمت صباح امس، مبلـغ                - وفا -غزة  
ثالثة ماليين دوالر من وزارة المالية لمساعدة المزارعين المتضررين في المحافظات، جراء ممارسات             

 لقائه صباح امس مع محمد القدوة، محافظ غزة في مقر المحافظة في مدينـة               جاء ذلك، خالل  .االحتالل
غزة، بحضور محمود أبو سمرة، وكيل مساعد وزارة الزراعة لشؤون المحافظات الجنوبية، والمهندس             
خليل لبد، نائب مدير زراعة غزة، والمهندس عيسى الداهوك، مـدير اإلعـالم فـي وزارة الزراعـة                  

خالل اللقاء، مناقشة الوضع الزراعي في محافظات غزة بشكل عام، وسبل دعم            وجرى  .لمحافظات غزة 
وقال عبد ربـه، إنـه سـيتم توزيـع          .المزارعين المتضررين من الممارسات اإلسرائيلية بشكل خاص      

المساعدات المالية على المزارعين المتضررين وفق آلية محددة تتبعها وزارة الزراعة منذ بدأت بتوزيع              
  .الل السنوات الماضيةالمساعدات خ

  14/7/2005الحياة الجديدة 
  

  اجتماع لمجلس التشغيل في سلفيت
 عقد امس في قاعة الغرفة التجارية في سلفيت اجتماع لمجلس التشغيل مـن اجـل                : نادر زهد  -سلفيت  

ر بحث وتقييم برنامج البطالة المؤقت وتوزيع المستفيدين للعمل على المؤسسات الراغبة في التشغيل وقر             
المجلس المشكل من كافة المؤسسات ذات العالقة ضرورة التأكد من حالة المستفيد قبل التشغيل وتفعيـل                
دور المراقبين من خالل تكثيف الزيارات الميدانية والتأكد من صحة ودقة التنفيذ وعدم تمرير اي خلـل                 

  .يؤدي الى التالعب بالمال العام
  14/7/2005الحياة الجديدة 
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  أحيوا ذكراه بإضاءة القنديل الصغير محبو كنفاني 

غاب الكاتب الفلسطيني الراحل غسان كنفاني عن حفل توقيع النسخة الجديدة لكتابه القنـديل الـصغير،                
األولى . مناسبتان للحفل . الذي أقيم أول من أمس في مقر جمعية متخرجي الجامعة األميركية في بيروت            

ني في بيروت مع ابنة شقيقته لميس بتفجير سـيارته سـنة             عاما على اغتيال الكاتب الفلسطي     33مرور  
عاماً على الطبعة األولى للكتاب وصدور طبعته الثانية، فاجتمع أفـراد مـن    42، والثانية انقضاء    1972

التف حول زوجته آني وابنه فايز حشد       . عائلته وأصدقائه، إلحياء ذكرى الراحل وقراءة بعض نصوصه       
رية واإلعالمية بينهم مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فـي لبنـان            من الشخصيات الثقافية والفك   

مروان عبد العال، والباحث سهيل الناطور، وأنيس الصايغ، واحمد الخطيب، وناشر صـحيفة الـسفير               
قصة تتحدث عن فقدان األمل، وعودته، وعن اإلرادة التي تفعل المعجزات، وعن            . اللبنانية طالل سلمان  

  . ق األهداف الكبيرة بخطى صغيرةالتواضع وتحقي
 14/7/2005البيان  

  
  ورشة عمل حول وضع المكتبات وسبل الوصول إلى المعلومات اإللكترونية

نظم الـمجلس الثقافي البريطاني، أمس، بالتعاون مع مؤسـسة خدمـة الــمعلومات             :كتبت حنان قرط  
ع القائم الخاص بالـمكتبات فـي      ، ورشة عمل حول تحليل وتحديد الوض      eIFLاإللكترونية للـمكتبات   

عدد من دول الشرق األوسط، وحاجات هذه الدول للوصول إلى الـمعلومات اإللكترونية، وذلـك فـي                
وتأتي الورشة، وهي الثانية، بعد األولى في غزة قبـل أيـام،            .قاعة حيفا في فندق بست ايسترن بالبيرة      

، يهدف إلى تطوير الــمكتبات فـي        eIFLضمن مشروع لخدمة الـمعلومات اإللكترونية للـمكتبات       
الشرق األوسط، وتشمل فلسطين، وسورية، ومصر، واألردن، ولبنان، إضافة إلـى تنميـة القيـادات،               
وتشجيع ودعم بناء الـمكتبات في الدول الـمذكورة، لتمكينها من الوصول إلى الـمعلومات اإللكترونية             

وشارك في  .استراتيجيات ونشاطات إلكترونية متعددة   الـمناسبة بأسعار رمزية، من خالل تطوير وتنفيذ        
ورشة العمل عدد من الـمختصين في مجال تكنولوجيا الـمعلومات، يمثلون مؤسسات أكاديمية وبحثية             
ومؤسسات عامة وحكومية، إضافة إلى كين تشيرتشل، مدير الـمجلس الثقافي البريطاني في فلـسطين،              

، ومارغريت  eIFLدمة الـمعلومات اإللكترونية للـمكتبات     ومونيكا سيجبيرت، وريما كوبريت، من خ     
صبحي الكايد، مدير عام التقنيات التربويـة       . نمجويرا، من تجمع مالوي للـمكتبات والـمعلومات، ود      

وجـرى خـالل ورشـة العمـل تـدريب          .وتكنولوجيا الـمعلومات في وزارة التربية والتعليم العـالي       
 تجمع كونسورتيوم في بلد ما، كما تم بحث قضايا تركز على إدارة             الـمشاركين على كيفية بناء وإدارة    

الـمصادر اإللكترونية، وتقدير الحاجات، وتطوير مصادر الجمع اإللكترونية، والتفاوض، والترخيص،          
وتسهيل الوصول إلى الـمعلومات، والتقييم، والـمناصرة، وحشد التأييد، إضافة إلى مجـاالت حقـوق              

ر الـمعلومات إلكترونياً والتمكن من الوصول إليها بتكاليف أقـل، وبنـاء بنـوك              النشر، ومنهجيات نش  
  .معلوماتية مؤسساتية

  14/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  الكويت تحقق بمزاعم سفر رجل أعمال إلى إسرائيل  
اسية أكدت مصادر كويتية رفيعة المستوى ل الخليج ان الجهات األمنية والدبلوم           :الكويت  محمد العجمي   

ـ                   ـتبحث بجدية في ما تردد عن سفر أحد رجال األعمال الكويتيين إلى إسرائيل وحضوره اجتماعـاً ل
وأشارت إلى ان البحث سيهدف أوالً للتأكد من صدق الخبر ألن من المحتمل ان تكون هـآرتس                 . شالوم

  .التي نشرته غير صادقة
 التي أخذ تأشيرة الدخول منها، وذكـرت        وأضافت انه سيتم بحث كيفية دخوله إسرائيل، وما هي الدولة         

أنها ستتابع مع وزارة الصحة ما إذا كان له ملف بها، أم أنه سافر على نفقته وبرغبته إلى إسرائيل لتلقي                 
وقالت إن موقـف     .ونفت أن يكون للحكومة الكويتية علم باألمر      . العالج حسبما ادعت الصحيفة العبرية    

هيوني وإقامة عالقات دبلوماسية معه واضح وضوح الشمس، وسبق         الكويت من التطبيع مع الكيان الص     
أن تم اعالنه أكثر من مرة على لسان جميع المسؤولين الكويتيين، وهـو أن الكويـت سـتكون آخـر                    

ولن تقيم عالقات مع الكيان إال بعد تحقيق السالم الشامل والعادل الذي تعود بموجبه جميـع                . المطبعين
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 وبعد ان تعيد للشعب الفلـسطيني دولتـه         67حزيران،/حتلتها إسرائيل في يونيو   األراضي العربية التي ا   
واختتمت المصادر تصريحاتها بأن     .المستقلة وعاصمتها القدس، وأن يتم ذلك في إطار الجامعة العربية         
  .اجراءات عدة سوف تتخذ بحق كل كويتي يخرق هذا الموقف المبدئي

 14/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  محادثاته مع إسرائيل    سوريا تريد لبنان كحليف في :  المعلم
محادثات    أي   ينضم اليها لبنان في       ان بالده تريد أن       اكد نائب وزير الخارجية السوري      :  رويترز ،دمشق

  لـم    الثورة السورية واألنباء الكويتيـة       حديث مشترك لصحيفتي     وقال وليد المعلم في     . سالم مع اسرائيل  
توجد مصالح مشتركة عندما نتفاوض مـع        ...  والسبب واضح جدا     عن اللبناني    ينفصل المسار السوري   

وأعرب المعلم عن ثقته بان لبنـان         . مجتمعين نحقق أفضل نتائج مما نفاوض منفصلين         العدو االسرائيلي 
  االن امام لبنان اما ان       قال المعلم و .  يوقع اتفاق سالم منفصال مع اسرائيل تحت تأثير النفوذ األمريكي            لن

اسـرائيل أو      وبالتـالي    مريكيالتوجه األ   -  وأنا أستبعد ذلك كثيرا لما عرفناه عن شعب لبنان          -  يختار 
   . وسوريا ستكون الجسر للبنان من أجل هذا التوجه العربي   التوجه العربي

  14/7/2005األيام البحرينية 
  

  عة العربية لبحث مواصلة إسرائيل بناء غالف القدساجتماع طارئ في الجام
يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا اليوم على مستوى المندوبين الدائمين في حضور االمـين              : القاهرة

وصرح االمين العـام المـساعد      . العام عمرو موسى ورئاسة اليمن، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين          
ر احمد بن حلي بأن االجتماع سيناقش االجراءات الواجب اتخاذها فـي            للجامعة للشؤون السياسية السفي   

ضوء اصرار الحكومة االسرائيلية على استمرار بناء الجدار العنصري العازل حـول مدينـة القـدس،               
معتبرا ان الجدار يمثل تحديا صارخاً لقرار الجمعية العامة لالمم المتحدة الذي اقر الفتوى التي اصدرتها                

  .دل الدولية في الهاي بإزالة الجدار واعتباره اجراء غير قانونيمحكمة الع
  14/7/2005الحياة 

  
  الفلسطينيينالجامعة العربية تنتقد الممارسات العدوانية اإلسرائيلية ضد 

 استنكرت جامعة الدول العربية بشدة، أمس، إقدام قوات االحتالل اإلسرائيلي على إغالق الضفة :القاهرة
وأكد الناطق الرسمي باسم الجامعة  .ع غزة، واقتحامها مدينة طولكرم في الضفة الغربيةالغربية وقطا

حسام زكي في تصريٍح أدلى به في القاهرة، ان مثل هذه التصرفات التخدم المساعي والجهود المبذولة 
تحاد وطالب زكي، اللجنة الرباعية الدولية، وبخاصة الواليات المتحدة واال .إلحياء عملية السالم

 .األوروبي، بوضع حد للممارسات القمعية والتعسفية اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
  14/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  قرب الحدود مع إسرائيل السيطرة على حريق: األردن
بير شـب    اكدت مصادر امنية اردنية انه تمت السيطرة الليلة قبل الماضية على حريق ك             :أ.ش. أ ،عمان

وذكـرت   .في االحراش المجاورة لمنطقة المغطس على نهر االردن بالقرب من الحدود مـع اسـرائيل         
المصادر في تصريح لمراسل وكالة انباء الشرق االوسط بعمان ان الحريق أتى على مساحات واسـعة                

ـ     .من االحراش وبعض االراضي الزراعية دون وقوع اصابات في االرواح          باب ولم يذكر المصدر اس
الحريق، لكن مصادر اخرى رجحت ان يكون ناجما عن حرق اسرائيل لتلك االحـراش، خـشية قيـام                  

 .متسللين مسلحين بالعبور اليها لتنفيذ عمليات
  14/7/2005القبس الكويتية 

  
 أبو مازن تعهد بتعقب أموال حماس والجهاد: واشنطن
ن االرهـاب واالسـتخبارات الماليـة       قال نائب وزارة الخزانة االميركي لـشؤو      :  عماد مكي  ،واشنطن

ستيوارت ليفي انه تلقى تعهدات رسمية من ابو مازن ووزير ماليته سالم فياض بتعقب االمـوال الـى                  
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تذهب الى جماعات تقوم باعمال عنف ضد االحتالل االسرائيلي وخصوصا حركتي حمـاس والجهـاد               
لجماعات التي تطـارد تمويلهـا وزارة       وقال ليفي امس ان حماس والجهاد تبقيان على قمة ا         . االسالمي

  . الخزانة االميركية
 14/7/2005شرق األوسط ال

  
  

  يجاد بديل للجدارإسرائيل إعنان يطلب من 
ضم كوفي عنان صوته الى صوت االتحاد االوروبي في مطالبة اسرائيل بعدم بناء الجدار               :محمد بشير 

ل عشرات اآلالف من الفلسطينيين المقيمين فـي        العازل بعد اعتراف الدولة العبرية من ان الجدار سيعز        
ونقلت صحيفة لوسوار السويسرية عن ستفان دوجاريك المتحدث بإسم عنان قوله بـأن             . القدس المحتلة 

األمين العام طلب من اسرائيل بعدم المضي قدما في تنفيذ أعمال قد تخلق االمر الواقـع علـى االرض                   
التسوية النهائية واضاف كبير المتحدثين باسم األمين العام ان         وتؤثر سلبا على اي مفاوضات مقبلة حول        

ولكن يأمل ان يجد االسرائيليون بديال آخر لتلبية هذه الحـاج دون             .عنان يعترف بحاجة اسرائيل االمنية    
  .اللجوء الى بناء الجدار الذي علق الضر الكبير بالفلسطينيين

  14/7/2005عكاظ 
  

  اض فلسطينيةسوالنا يرفض بناء جدار على أر
سوالنا امس عدم أحقية إسرائيل في بناء جدارحول القدس على أراض فلسطينية مع التسليم                أكد :رام اهللا 

وقال سوالنا في بيان صادر عن االتحاد االوروبي امس نحن نعترف بحق             .بحقها في الدفاع عن نفسها    
 ال يجب بناء الجـدار علـى        -نونية   بناء على االسس االنسانية والقا     -إسرائيل للدفاع عن نفسها ولكن      

ال يجـب اتخـاذ أي      : وقال سوالنا أود أن أكرر موقف الرباعية في هذا الصدد          .أراض غير إسرائيلية  
   .إجراء يتناقض مع خريطة الطريق ويضر بمفاوضات الوضع النهائي

  14/7/2005ردنية الغد األ
 

  فيشر يصل إلى إسرائيل   
رجية االلماني يوشكا فيشر امس الى اسرائيل الجراء محادثات مع          وصل وزير الخا  :  اف ب  -تل ابيب   

 ساعة مع محادثيه آخر التطـورات فـي         48شارون وعباس، وسيتناول فيشر في زيارته التي تستغرق         
وسيلتقي فشر نظيريه   ·العالقات االسرائيلية الفلسطينية قبل االنسحاب االسرائيلي المزمع من قطاع غزة           

وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فقد يلتقي فيشر       ·الفلسطيني القدوة اضافة الى قريع    االسرائيلي شالوم و  
 .ايضا ولفنسون ليبحث معه االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة

  14/7/2005االتحاد االماراتية 
  

  علينا أن نطلب المغفرة من المستوطنين: كاتساف: مقابلة
 االنسحاب االسرائيلي الوشيك من قطاع غزة وعـن         في هذا الحوار مع ديرشبيغل، يتحدث كاتساف عن       

وهـذا نـص    . العالقات الخاصة بين تل أبيب وبرلين ومخاوفه من التطرف اليميني في أوروبا وألمانيا            
  :الحوار

حينما يتعلق بالمصالحة، شاهدناك وأنت تصافح العـدوين العلنيـين إلسـرائيل، الرئيـسين              : ـ شبيغل 
  اإليراني والسوري؟

أنا وخـاتمي مـن أبنـاء       . لقد فعلت ذلك بدافع اللباقة المحضة، لم يكن له أي بعد سياسي           : ـ كاتساف 
السالم عليكم وفيما كنا نغادر الكنيسة، تحدثنا باقتضاب عـن أحـوال            : قلت له . المنطقة نفسها في إيران   

  .وكل ما قلته لبشار األسد، الذي كان يجلس خلفي، هو صباح الخير ال شيء آخر. المنطقة
  ل تتوقع ان تتبادل اسرائيل مع هذين البلدين أكثر من مجرد هذه المجامالت؟ـ ه

وإذا ما مارس العالم    . ـ لألسف، هذا ليس خيارنا، أوالً، علينا أن نمنع طهران من امتالك أسلحة نووية             
ضغوطه عليها بطريقة موحدة وحاسمة، سنستطيع تحقيق هذا الهدف بالوسائل الدبلوماسـية أعتقـد أن               

فهو . ن دولة عقالنية في النهاية، بخالف كوريا الشمالية، اما الرئيس األسد فهو قصة مختلفة بالكامل              إيرا
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كما أنه يستضيف قيادات منظمـات      . يتحدث عن السالم في الوقت نفسه الذي يزيد من دعمه لحزب اهللا           
  .إرهابية فلسطينية

   في كل منطقة الشرق األوسط؟ـ مع ذلك، هل ترى مؤشرات على تغير ديمقراطي يفترض انه يحدث
المجتمعـات فـي    . ـ بالتأكيد هناك بعض التغييرات االيجابية، غير أن العملية المتجددة قد بدأت للتـو             

  .الشرق األوسط التزال منقسمة بعمق
  عرفات لكن شيئاً لم يتغير في عالقتكم بالفلسطينيين؟ـ ـ انتخب الفلسطينيون عباس المعتدل خليفة ل

أما المتطرفون  . نحن نستطيع أن نتفاوض معه    . باس فهو يمكن أن يكون عن حق شريكاً لنا        ـ أنا أثق بع   
  .يجب أن يكون متشدداً في التعامل معهم. فهم المشكلة

  . غير أن شارون يشتكي من أن هذا بالضبط هو ما ال يفعله عباسـ 
. كانت تلك بداية واعـدة    .  ـ عباس وصف اإلرهاب بأنه خطأ كارثي، بالنسبة للشعب الفلسطيني أيضاً          

. إذا ما استطاع عباس وضع حد لإلرهاب، سنتمكن من إحداث تغيير تـاريخي            . اآلن عليه الوفاء بتعهده   
  . أما إذا فشل، فسيكون فشله كارثة للطرفين

   ـ لكن الزعيم الفلسطيني قد نجح على األقل في الحفاظ على هدوء نسبي؟ 
  . تعاود الحدوث في أي وقت ـ لكن التهديدات مستمرة، الهجمات قد 

ـ إن كانت إسرائيل بهذه الحاجة الماسة للسالم، فلماذا تواصل توسيع المستوطنات اليهودية في الـضفة                
  الغربية المحتلة؟ الفلسطينيون يرون هذا استفزازاً لهم؟ 

 تبدأ  ان مسألة المستوطنات لن تحسم قبل أن تدخل في مفاوضات سلمية، وهذه المفاوضات لم             .. ـ لحظة 
  . بعد

ـ لكن خريطة الطريق الدولية للسالم تطالب إسرائيل مسبقاً بإيقاف بناء مستوطنات جديدة، حتى بوش،               
  أقرب أصدقاء إسرائيل قد انتقد إسرائيل لعدم انصياعها لذلك؟ 

أضـف  . ـ إن البند األول على أجندة خريطة الطريق هو مطالبة الفلسطينيين بوقف األعمال اإلرهابية             
 مستوطنة هي كل المـستوطنات فـي        21إننا نخلي اآلن    ..  أننا قد بدأنا بالفعل خطوة أولى كبرى       لذلك

قطاع غزة، إضافة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية، إننا سنفي بكل التزاماتنا بموجـب خريطـة      
  . الطريق

ل البطولة الـصهيونية،    ـ طوال ثالثين عاماً اعتبرتم بناء المستوطنات اليهودية في غزة عمالً من أعما            
  فما الذي ستقولونه اآلن للمستوطنين وأنتم تدعونهم للرحيل؟  

، 1967ـ أنا أتفهم المستوطنين، لقد ذهبوا إلى غزة ألن كل الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة منذ عـام                 
 نطلـب   واآلن نطلب منهم العودة، يجـب علينـا أن        . ليكودية أو عمالية، قد شجعتهم على الذهاب إليها       

  .  المغفرة من المستوطنين
  ـ وحينما تفعلون ذلك، أال تعترفون بأن االحتالل كان خطأ من أساسه؟ 

هناك من يريد االحتفاظ باألراضي     . ـ صحيح أن االحتالل قد أحدث انقسامات في المجتمع اإلسرائيلي         
  . لتخلي عنهالكن هناك آخرون دأبوا على القول لبعض الوقت إن علينا ا. الفلسطينية لألبد

   ـ لكن خطة شارون تقوم على االحتفاظ بمعظم المستوطنات في الضفة الغربية عبر التخلي عن غزة؟ 
  . ـ إن الوضع النهائي لهذه األراضي سيتقرر في مفاوضات السالم

  هل تتحرك إسرائيل نحو أزمة داخلية؟  .. ـ منذ فترة تحدث احتجاجات قوية ضد االنسحاب
نات في غزة سيكون تجربة مؤلمة إلسرائيل أكثر من انسحابنا من المستوطنات فـي              ـ إخالء المستوط  

وفي ذلك الوقت كـان اإلسـرائيليون       .  حين وقعنا اتفاقية سالم مع مصر      1982سيناء التي أخليناها عام     
حينهـا  .  عامـاً  40أما مستوطنو غزة فيعيشون فيها منذ حوالي        . يعيشون في سيناء لعشرين عاماً فقط     

أما اآلن، فإن المستوطنين يقولون إننا ننسحب من دون الحصول على شيء فـي              . نا التفاقية سالم  توصل
  . المقابل

  ـ شارون حذر مسبقاً من حرب أهلية؟  
ـ بضع مئات من آالف اإلسرائيليين قد يعارضون برنامج االنسحاب، وستحدث الكثير من التظاهرات،              

ولهذا أقول  .  أن وحدة مجتمعنا والديمقراطية أشياء أكثر أهمية       لكن في النهاية سيقبل المستوطنون حقيقة     
  .  لن تكون هناك حرب أهلية
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ـ الكثيرون يرون أن التصعيد السياسي الحالي شبيه بجو الكراهية الذي انتهى بقتل اسحاق رابين عـام                 
  ؟ 1995

ـ                 ن المتطـرفين   ـ لألسف، هناك في الحقيقة بعض التشابهات مع ذلك الوضع، نحن مع مئات قليلـة م
هذا مـا أتخـوف     . بالتأكيد أن مجنوناً مهووساً مثل قاتل رابين يمكن أن يبرز من بين هؤالء            . الخطرين

  . منه
، حذر بن غوريون، من أن االحتالل سيصبح عبئـاً ضـاغطاً علـى              67ـ بعد فترة وجيزة من حرب       

  إسرائيل؟ 
 أن نتعامل مع واقعنا الحـالي، وهـو         ـ إن كل مقولة يجب أن تؤخذ ضمن سياقها الزمني، علينا اآلن           

أنا متأثر  .  عاماً 57إننا لم نستمتع بيوم هادئ حقاً منذ        . الواقع الذي ال تزال سمته اإلرهاب وإراقة الدماء       
ورغم التقارب بين قيادتينا، فإن العالقـات  . جداً بجو الكراهية والتحريض الذي يثيره الفلسطينيون ضدنا    

  . التها اليومبين الشعبين هي في أسوأ حا
  ـ كيف يمكنكم التغلب على خالفاتكم؟ 

، بـل   1993لقد أبدينا هذا االستعداد منذ اتفاقيات أوسلو عام         . ـ إننا مستعدون للتوصل إلى حلول وسط      
  . إن الحكومة اإلسرائيلية، وألول مرة أصبحت مستعدة حتى لالعتراف بدولة فلسطينية في المستقبل

  ة دير شبيغلجالل الخليل عن مجل: ترجمة
 14/7/2005البيان  

  
  من المستفيد؟.. عملية نتانيا

  برهوم جرايسي
. مما ال شك فيه ان اسرائيل الرسمية كانت تنتظر على أحر من الجمر عملية تفجيريـة كعمليـة نتانيـا           

فرغم أن االحتالل االسرائيلي ال يحتاج الى ذرائع كثيرة ليبرر جرائمه الميدانية، لكن عمليـات كهـذه،                 
وفي مثل الظروف الحالية تعطيه، فرصة للتهرب من مساءالت األسرة الدولية حول المـستقبل، تلـك                
المساءالت التي تضع حكومة اسرائيل في وضعية حرجة، كون اجندتها ال تحتوي إال على مزيـد مـن                  

، وحتـى إن    االحتالل واالستيطان، فيما الشعب الفلسطيني والعالم ال يسيران بموجب االجندة االسرائيلية          
الحكومة االسرائيلية تدرك تماما ان الضغط       .رأينا صمتا عالميا إال ان هذا ال يدوم، واسرائيل تدرك ذلك          

الدولي قادم ال محالة، ولهذا نراها تسرع في فرض وقائع علـى األرض، أو التـذرع بحجـج أخـرى                
ة عليها، خاصة بعد االنتهـاء      للتهرب من التزاماتها، لكنها تبحث ايضا عن مخرج لها من الورطة المقبل           

  .وماذا بعد؟: من خطة فك االرتباط، إذ حينها سيسأل العالم اسرائيل
قبل ساعات من وقوع عملية نتانيا كان شارون يعدد الشروط التي على الفلسطينيين تنفيذها قبل تنفيـذه                 

. ي ليست كـذلك   التي يتوهم البعض انها حبل الخالص للقضية الفلسطينية، وه         و خطة خارطة الطريق،  
وحين عدد شارون تلك الشروط، تجاهل عن سابق اصرار االلتزامات والـشروط المفروضـة علـى                

وكان حديث شارون في    . اسرائيل، التي يخدم تنفيذها القضية الفلسطينية، وعلى رأسها تجميد االستيطان         
تحـدث وكـأن الوضـع      تلك الساعات ضعيفا امام الرأي العالمي، إذ كان يتجاهل التهدئة الحاصلة، وي           

لكن عملية نتانيا، ومن وجهة نظر الرأي العام العالمي، بررت له تصريحاته، التـي نرفـضها                ! متفجر
في معالجة سابقة، طرحت مسألة االنتفاضة الثالثة التي تروج لها اسرائيل بالذات، ولألسف هناك               .أصال

 قصد وبنوايا وطنيـة طبعـا، راح        ومن دون . من الشخصيات الفلسطينية صدق الحكاية وراح يهدد بها       
وكنا أكدنا أن انتفاضة كهذه هي رغبة اسرائيلية، ولهذا فإن          ! يكمل الدعاية االسرائيلية من حيث ال يدري      

مـر نـضال الـشعب       .اسرائيل ستسعى لها، وأي انفجار قادم سيكون عدوانا احتالليا وليس انتفاضـة           
وكأي نضال تحرري   . لمراحل عبر عشرات السنوات   الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة بالكثير من ا       

في العالم، فإن النضال األمثل هو الذي يستخدم الوسيلة األفضل بين يديه، وفقا لظروف الفترة الزمنيـة                 
وحينما نتحدث عن عشرات السنين، فمن الطبيعي ان ال يتخذ النضال أسلوبا واحدا طوال              . التي يعايشها 

لمجابهة العسكرية، وهناك فترات مالئمة لالنتفاضة الشعبية غير المسلحة،         الوقت؛ فهناك فترات مالئمة ل    
كما ان هناك فترات تتالءم اكثر مع الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والحركة الوطنية الفلسطينية تعالج               
هذا السؤال منذ أشهر طويلة، ونشعر ان هناك توافقا معينا حول ظروف المرحلـة، واعطـاء فرصـة                  

لكن ال يعقل ان يقرر احد ما ان لديه أجندة خاصة به يريـد ان يطبقهـا متـى يـشاء،                     . منيللهدوء األ 



 30

متجاهال المزاج الشعبي العام الذي ال نقومه هنا بجرة قلم، وانما من خالل استطالعات علمية وانخراط                
 وقعت عملية   حين .في الشارع الفلسطيني، وجميعها تؤكد ان الغالبية الساحقة تؤيد اعطاء فرصة للتهدئة           

نتانيا، صدرت تعليقات من مسؤولين فلسطينيين تتهم أوساطا يمينية اسرائيلية متطرفة بمد يد العون لمثل               
هذه العمليات بطريقة أو أخرى، ونضيف هنا انه ليس من المستبعد ان يكون هذا العون قادما حتى مـن                   

منفذ يتعاون أو يتآمر، وانما المقصود هنا ان        هذا ال يعني اطالقا ان التنظيم ال      ! داخل االجهزة االسرائيلية  
عونا كهذا قد يأتي من خالل غض الطرف وفسح المجال للمنفذ للوصول الى هدفه، وهذا ليس نسجا من                  

 .الخيال، خاصة حينما نتأكد من حقيقة ان المستفيد سياسيا واعالميا من عملية كهذه هي اسرائيل وحدها               
  و أنها دعوة الى نضال فلسطيني تحت شعار مفاوضات حتى النصر،          إن المسألة ليست مزايدة وطنية، ا     

فكما ان شعارا كهذا ليس منطقيا، فإن الشعار المقابل استشهاد حتى النصر هو ايضا بنفس المستوى من                 
كذلك، فان هذه ليست دعوة الى طأطأة الرأس والرضوخ لسياسة األمر الواقع، مثـل قـوة                . الالمنطقية

قوى، فالنضال الفلسطيني أمر مشروع، وكل شعب واقع تحت االحـتالل يحـق لـه               المحتل وموازين ال  
النضال بالوسائل كافة التي بين يديه، لكن حينما ينجح شعب مثل الشعب الفلسطيني في ان يقيم اطـاره                  
التحرري العام، فهو يدرك ضرورة توحيد النضال، وممارسته من خالل تفهـم الظـروف، السـتخدام                

إن المطلب الوطني الفلسطيني هو توحيد أجندة النضال الفلسطيني وفـق            . لتحقيق هدفه  الوسيلة االفضل 
  .المصلحة األفضل للشعب الفلسطيني بأكمله، وليس وفق مصلحة هذا التنظيم أو ذاك

  14/7/2005الغد االردنية 
  

 حق العودة ومحاوالت اإللتفاف عليه :سموم محمود عباس الجزء األول
إبراهيم حمامي. د  

توالى التصريحات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية لرئيس سلطة أوسلو محمود عباس، وبوتيرة ت
تصاعدية ملحوظة حول الالجئين وقضيتهم التي تشكل المحور األساس في الصراع الدائر على أرض 

و أ/فلسطين، وبشكل تفوح منه رائحة مساومات من وراء الكواليس إلسقاط حق العودة والتحايل عليه و
على تطبيقاته، وهو ما بدأ فعلياً مباشرة عقب ظهور عباس عشية تسفير عرفات إلى باريس ابان مرضه 

 .2004تشرين الثاني /ومن ثم وفاته في شهر نوفمبر
الطريقة التي اختارها عباس في التدرج بطرح مشاريعه التي ال أتردد بوصفها بالتصفوية لحق العودة 

يارهم وقراهم ومدنهم األصلية التي هجروا وطردوا منها، تشبه طريقة لالجئين الفلسطينيين إلى د
، والتي تعتمد على تناول جرعات مخففة Homeopathyالتداوي بالسموم أو األمصال المعروفة باسم 

وبكميات قليلة من األمصال أو السموم لمعالجة الجسم من السموم ذاتها، أو من أمراض أخرى، حتى 
، فإن تناول الشخص السم الزعاف بعدها كان دون تأثير يذكر، وهو تماماً ما يحاول يعتاد الجسم عليها

عباس الوصول إليه عبر جرعات مخففة تزداد كل فترة وفترة، حتى تعتاد األذن، ويعتاد العقل والفكر 
 .عليها فيصبح من السهل تمريرها

جئين الفلسطينيين كانت مختلفة عن الجرعة األخيرة من سموم محمود عباس التدريجية حول قضية الال
سابقاتها، واحتوت على أمور خطيرة فيها من التلفيق والتجاوز ما يجب التوقف عنده، وهو ما سيحتاج 
ألجزاء ستأتي تباعاً لتوضيح تلك الخطورة، لكن سأبدأ بسرد الجرعات التي نفثها عباس وأركان سلطته 

 :حتى اللحظة
عباس بعد تعيينه رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في  كان من أوائل من إجتمع معهم 

، مبادرو وثيقة جنيف التي يجمع الشعب بأكمله تقريبا على إنحطاط 2004تشرين الثاني /شهر نوفمبر
مستوى الموقعين عليها وعلى حجم التنازالت الهائلة فيها عن الثوابت والمباديء، وقام بتقريب ياسر 

 .عبد ربه
انني ال اريد ان اغير :  قال عباس03/12/2004 في لقاء معصحيفة المصور المصرية بتاريخ 

ديموغرافيا الدولة االسرائيلية ولكننا نطلب التوصل الى حل لمشكلة الالجئين، وتحقيق حل عادل لقضية 
 .2002 وعلى أساس قرارات قمة بيروت عام 194الالجئين الفلسطينيين، وفق القرار 

 أعلن عباس أنه على استعداد لتقديم تنازالت مؤلمة بالنسبة لموضوع 2005شهر كانون الثاني  في 
 !الالجئين
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أنه :  قال عباس فيما قال21/02/2005 في حديث نشرته صحيفة دير شبيغل األلمانية يوم اإلثنين 
 الجئ نعرف أنهم لن  ماليين5هناك : مستعد للتفاوض بشأن المكان الذي سيعود إليه الالجئون، مضيفاً

يعودوا جميعاً، مشيرا إلى أن كثيرين منهم ال يريدون العودة ألنهم يعيشون حياة كريمة في الواليات 
المتحدة أو سعداء في األردن ولكن يجب تعويضهم ، على حد وصفه، وأضاف اننا واقعيون وقد تعلمنا 

 يوما ، فقد 16كهذه ، عمرها قرن خالل من تجربة قمة كامب ديفيد الفاشلة بأنه ال يمكن حل مشكلة 
وقد كتبت في حينها تحت . يحتاج األمر سبعة إلى ثمانية أشهر وربما سنة كاملة للوصول إلى حل شامل

 : متسائال22/02/2005ًعنوان حقنا مقدس رغم أنف سيادتكم بتاريخ 
  كيف توصل عباس لهذه النتيجة الخطيرة؟ وعلى أي أساس قال ما قال؟-
 إستطالع للرأي أو استبيان أجرته سلطته الموقرة لالجئين في أماكن تواجدهم؟ كم -
  بل هل يعلم أرقامهم الدقيقة وأماكن تواجدهم؟-
 هل يستطيع سيادته أن يخبرنا عن التركيبة اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية لثلثي الشعب الفلسطيني -

 في الشتات والمهجر؟
ياً من سفرائه الدائمين مدى الحياة قد زار عائلة فلسطينية واحدة معزياً  هل وصل لمسامع سموه أن أ-

 في فقيد أو مشاركاً في فرح؟
 ، وهل يعرف المقصود من التعويض والفرق بين و و أو؟194 هل قرأ القرار -
  ألم يتناهى لسمعه الكريم أن حق العودة مقدس قانوني وممكن؟-
ف العفيف الذي رفض بيع بيته في القدس رغم الماليين  ألم يسمع بالعجوز الفلسطيني الشري-

 المعروضة؟
  بأي صفة يتكلم سيادته بعد أن همش وعن عمد الماليين الستة من الالجئين؟-
 ما الذي يعطيه الحق أن يعيش داخل فلسطين وهو الالجيء في سوريا، بينما يقرر أن غيره ال يمكن -

 عودتهم؟
 الراحة كما يدعي بديل عن الوطن؟  هل العيش الكريم والسعادة و-
 إن كان األمر كذلك فهل يقبل هو ومن معه من أصحاب القصور والفنادق والكازينوهات والحسابات -

 البنكية المنتفخة والتي جمعت بكل الطرق والوسائل أن يبعوا وطنهم وأن يغادروه مقابل التعويض؟
  أم أن ما يحق لهم اليحق لغيرهم؟-
 ي تحدث عنها أال تنطبق على الديمغرافية اإلسرائيلية؟ أم أنه يرى بعين واحدة؟ الواقعية الت-
  أال يعلم سيادة الرئيس أنه كلما ابتعدنا عن فلسطين ازددنا تمسكاً وتعلقاً بها؟-
 قال 09/07/2005 في زيارته األخيرة للبنان وفي تصريح نشر في صحيفة الشرق األوسط بتاريخ -

ب الفلسطيني وأنا منتخب في الداخل من الشعب الفلسطيني، لكنني رئيس منظمة عباس انا امثل الشع
وعندما اتكلم، فإن ذلك يكون باسم جميع الفلسطينيين، مطالباً بفتح سفارة . التحرير الفلسطينية ايضاً

حقاً تكون مرجعية للفلسطينيين في لبنان، وهو ما سيتم الرد عليه بالتفصيل في جزء الحق، ليبرر قوله ال
بأن الالجئين الفلسطينيينضيوف مؤقتون والقانون يطبق عليهم، ليضيف انه في حال قررت الدولة 
اللبنانية سحب سالح المخيمات فان حركة فتح وكل الفصائل الفلسطينية ستلتزم، متجاهالً حقيقة أن سالح 

، ليقدم تنازالً مجانياً 1559المخيمات هو جزء من معادلة اقليمية أكبر تشمل تطبيقات وتداعيات القرار 
 .آخر دون مقابل، وفي اطار محاوالت التوطين الحثيثة التي تجري اآلن

 نسي، أو باألحرى تناسى، محمود عباس تصريحه السابق بأن الالجئين في لبنان ضيوف مؤقتون -
 منح الدول ليطالب الدول العربية بتجنيس الفلسطينيين المقيمين على أراضيها قائالً انه يوافق على

العربية جنسيات لالجئين الفلسطينيين اذا احبت، معتبرا ان ذلك ال يعني التوطين، كما جاء في حديث 
 وقال عباس ارجو اي دولة عربية تريد ان تعطي الجنسية 10/07/2005لقناة دبي الفضائية بثته األحد

وعندما تتاح للفلسطيني العودة . للفلسطينيين ان تعطيهم، فما الذي يمنع؟ واضاف هذا ال يعني التوطين
وقال ان فلسطينيا من الجيل الخامس يعيش . الى وطنه، سيعود سواء اكان يحمل جنسية عربية او اجنبية

انها مسألة عاطفية ال عالقة لها بالجنسية، محوالً الحق … في تشيلي يحب ان يعود عندما يسمح له 
هذه وباختصار مراحل نفث السموم التدريجية، !لهالمقدس المشروع  إلى موضوع عاطفي عندما يسمح 

والتي بالتأكيد ستتواصل وتستمر، ليبقى السؤال ما الذي يعطي عباس وهو الجيء سابق في سوريا 
الحق في أن يعيش داخل فلسطين ليتمتع بأكثر من فيال وفي أكثر من مدينة وليصبح رئيساً لسلطة 
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كاي طارق واآلخر صاحب وكاالت السجائر في فلسطين أوسلو، وليصبح أحد أبناؤه مالكاً لشركة س
 ألف الجيء في سوريا وأضعافهم في باقي أنحاء العالم من أي حق لهم في 500ياسر، بينما يحرم 

 فلسطين؟
ما ورد في تلك المراحل وكما أسلفت خطير للغاية، وفيه الكثير مما يجب التوقف عنده وبالتفصيل، 

طيني، والتصريحات المغلوطة حول الشتات، والحلول التلفيقية لحق العودة، كاإلدعاء بتمثيل الشعب الفلس
 .وغيرها من باقي األمور الخطيرة، والتي بعونه تعالى سأتناولها في األجزاء القادمة

14/7/2005الحقائق   
 

 التجربة الفلسطينية وخصوصيتها اإلقليمية 
 سمير الزبن

صية، بحيث تبدو كل األطر والمفاهيم التحليلية قاصرة عن تملك التجربة الفلسطينية الكثير من الخصو
االجابة عن أسئلة التجربة المديدة، وإن كانت هذه االطر والمفاهيم تنير هذه الجزئية أو تلك منها، فإنها 
في نهاية االمر تترك إجمالي التجربة الفلسطينية دون إضاءة كافية آلليات إنتاجها لذاتها طوال ما يقرب 

فالشعب الفلسطيني استطاع إعادة إنتاج ذاته ضد قوانين االجتماع البشري النظرية بعد . عقودمن ستة 
. أن دمر مجتمعه بطريقة منهجية بفعل طبيعة المشروع الصهيوني واستهدافاته، أو هكذا يبدو على األقل

ة، تتجاوز فهذا الشعب الذي خضع للعديد من السلطات، استطاع أن يجد وسائل موحدة لتجمعات مشتت
التشارك الجغرافي في أرض واحدة، والذي يعتبر واحداً من شروط الحديث عن شعب واحد، كما 
استطاع أن يخلق آليات تفاعل مشتركة رغم خضوعه ألنظمة حكم مختلفة، ولتعامل مختلف بين مكان 

كبة التي حلت لم تكن الن.جغرافي وآخر من أماكن الشتات، التي عاش فيها وطور صالت بينية تتجاوزها
 مجرد خسارة لمعركة في حرب، أو حتى خسارة لحرب تستدعي 1948بالفلسطينيين في العام 

فقد كان ما جرى على االرض الفلسطينية . االستسالم مع الحفاظ على وجود المجتمع ذاته على أرضه
فهم تدمير مجتمعهم من االستثنائية، لدرجة أن الثمن الذي دفعه الفلسطينيون نتيجة خسارتهم الصراع، كل

جراء ذلك، . واقتالعهم وتهجيرهم الى بلدان الشتات، وتحطيم جغرافيا الوجود المكاني والبشري لهم
دخل الشعب المشتت في عدة أقطار عربية في ما يشبه الغياب، ليس عن الحضور في الخريطة السياسية 

سابق، الذي قُطع بشكل حاد عن للمنطقة فحسب، بل عن صورته التي عرفها عن نفسه خالل تاريخه ال
وبغياب الوطن الفلسطيني، لم يعد . االستمرار بالطريقة الطبيعية بفعل تدخل خارجي عن المجتمع ذاته

الشعب الفلسطيني منظوراً على الخريطة السياسية، وأصبح هناك قضية لشعب غائب تم اختصارها 
 . بمشكلة الجئين ينطق باسمها العرب اآلخرون

 كان أكبر من أن يصدق، ومذهالً لدرجة أنه حول الفلسطينيين الى شعب من 1948العام ما جرى في 
كان للنكبة أثرها التحويلي في حياة . نوع خاص، بتجربته طبعاً، ال بفعل خصائص بيولوجية

الفلسطينيين، فقد شكلت هزيمة لمجتمع بكامله تمثلت في تشظيه وانتهاء وجوده كتشكيلة اجتماعية على 
كما ترتب عليها تبدل المعالم الجغرافية والديموغرافية لهذا االقليم بعد الهجرة، عبر . فيا محددةجغرا

عملية تدمير لمئات القرى والبلدات الفلسطينية وتغير معالم المدن الفلسطينية وعمليات االستيطان 
بح يقيم في دول ووجد الشعب الفلسطيني المتشظي، سواء من بقي منه على أرضه أو من أص. المستمرة

كما ترتب على النكبة تغيرات . عربية قطرية، نفسه محكوماً بشبكة عالقات لحقول سياسية مختلفة
 . جذرية في التكوين االجتماعي للشعب الفلسطيني

وألن المجتمعات المهددة تحتاج الى ضمانات ما فوق اجتماعية غيبية كاآللهة واألساطير لتحافظ على 
 أعاد الفلسطينيون إنتاج وطنهم كأسطورة مركزية في تجربتهم الحديثة، رداً على ذاتها متماسكة، فقد

وكان المتخيل الجمعي هو المعبر عن . التهديد والطمس المتواصل الذي عانوا منه طوال العقود الماضية
ظم وفي الوقت نفسه، هو النا. عالقاتهم االجتماعية القائمة بعيداً عن مواقعها االساسية والطبيعية

. المعياري لهذه العالقات في تجمعات ال تجمعها الجغرافيا، لكن تجمعها المأساة التي حلت بهذا الشعب
المدن والقرى والبلدات، وتأسيس العالقة من / وأصبح هذا المتخيل مجاالً إلعادة خلق االوطان الصغيرة

يا، ومؤسساً على أسطورة جديد بين تجمعات بشرية مشتتة، وبناء مجتمع فلسطيني متجاوزاً للجغراف
وبهذا المعنى استطاع المجتمع الفلسطيني إنتاج نفسه، بامتالكه القدرة . الوطن السليب القابل لالستعادة

ولذلك، . على إنتاج حقله االجتماعي والثقافي والسياسي الخاص به وإيجاد موقع له في تاريخ المنطقة
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ا الفلسطينيون عبر الزمان ال عبر المكان، بإيجاد تظهر التجربة الفلسطينية باعتبارها تجربة صاغه
روابط عبر الزمن الماضي وربطه في واقع الحال القائم، وإعادة إنتاج الهوية الشخصية والوطنية على 

 . هذا الترابط الزمني الموحد، ال على الرابط الجغرافي المقسم
يثة، وطبعت التاريخ الفلسطيني  الحدث المؤسس للتجربة الفلسطينية الحد1948شكلت هزيمة العام 

الوطن التي ابتلعها / الالحق وستبقى تطبعه بطابعها الى وقت طويل، فقد بقي البشر وغابت االرض
المشروع الصهيوني، دون أن يقر الفلسطينيون بهذا االبتالع، وما إن وقعت الكارثة ووجدوا أنفسهم في 

باعتبارهم البدائل الحية عن بالدهم على حد تعبير المنافي حتى صار الفلسطينيون ينظرون الى أنفسهم 
ولكنهم لم يستسلموا، حيث لم يعيدوا ترتيب عالقتهم بوطنهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم . الياس صنبر

وهذا لم يظهر الى حيز الوجود الفعلي إال بعد . فحسب، بل أعادوا ترتيب عالقاتهم مع بعضهم البعض
مع إدراك الفلسطينيين أنهم باتوا يعيشون في المنافي وأن المسألة ليست عقدين من النكبة، إال انه بدأ 

فال شك بأن النكبة والصدمة التي حلت بالفلسطينيين جراء تدمير . مسألة أيام كما اعتقدوا في البداية
المجتمع والتشريد والخروج من الديار، عززتا إدراك الفلسطينيين لذواتهم وخلقتا في ما بينهم روابط 

 . سية وشعوراً قوياً بهوية موحدة رغم الشتاتنف
راهنت الحركة الصهيونية على أن اقتالع الفلسطينيين وإرسالهم الى ما وراء حدود الدولة التي تريدها، 
سيجعلهم مع الوقت يندمجون في البلدان التي استضافتهم، وتنحل هويتهم ويكفون عن كونهم ينتمون الى 

ولكن التجربة كانت على . ى قاعدة الكبار سيموتون والصغار سينسونوعل. المكان الذي طردوا منه
وبدل أن تعمل . العكس من التوقعات الصهيونية، فلم يختف الفلسطينيون ولم يندمجوا في البلدان المضيفة

النكبة على دفعهم الى الدخول في مجتمعات اخرى تحجب هزيمتهم، أدمجوا هزيمتهم وحولوها الى 
هويتهم الجماعية، التي استعادوا من خاللها بعد عقدين من الهزيمة وجودهم السياسي مكون من مكونات 

 . مطالبين بحقوقهم المشروعة في وطنهم
لم يكن الحفاظ على الهوية العامل المكون الوحيد لما يمكن تسميته بالوطنية الفلسطينية الحديثة، فقد كانت 

ي عامالً رئيسياً في تكوين هذه الوطنية، وكان وجود إقامة دولة إسرائيل على أنقاض الوطن الفلسطين
العدو مجسداً في دولة عدوانية قد وفر حالة من اإلجماع عند الفلسطينيين على معاداة هذا الكيان الذي 
اغتصب أرضهم وحقوقهم وإدماجه في خلق نوع من الوحدة الفلسطينية في مواجهة الخطر الذي ابتلع 

لهوية وتوحيد إسرائيل المقامة حديثاً لمشاعر الفلسطينيين، لم تجعل الوضع ولكن الحفاظ على ا. بالدهم
طبيعياً، فقد كانت التجربة الفلسطينية تخاض في شروط خاصة واستثنائية، ورغم القدرة الفلسطينية على 

لتكوين إعادة إنتاج الذات الوطنية الفلسطينية، فإن التجربة الفلسطينية لم تنج من التشوهات التي أصابت ا
الفلسطيني بحكم الظروف التي عاشتها التجربة الفلسطينية، وهي تشوهات أثرت بشكل كبير على 
التجربة السياسية الالحقة، وخلقت فيها ثقوباً كبيرة، وجعلتها تعاني الكثير من المشكالت البنيوية في 

القرار، وفي عالقة صانع صناعة القرار، وبناء المؤسسات المرجعية، وفي القدرات التأثيرية على هذا 
القرار مع الشعب الفلسطيني، وإشكالية العالقة مع أماكن وجوده المتعددة، والتي تفاوتت عالقتها مع 

 . التجربة الفلسطينية ومع منظمة التحرير
لقد جعلت العوامل والظروف الخاصة من هذه المشكالت، مشكالت بنيوية في التجربة الفلسطينية، 

وبذلك عندما ولد الحقل السياسي الفلسطيني من جديد في . بعت كل التجربة بطابعهامشكالت دائمة، ط
أواسط الستينيات، ولد يعاني من مشكالت بنيوية عكسها واقع الحال الفلسطيني والتي أفرزتها تجربته 

 . يومالتاريخية والظروف المتداخلة التي يعيشها على أكثر من مستوى، والتي ما زال يعاني منها الى ال
يمكن القول ان والدة النظام السياسي الفلسطيني من جديد جاءت على يد الدول العربية بقرار قمة عربي 

 باستالم 1969، وتمت فلسطنة المنظمة في عام 1964بإقامة منظمة التحرير الفلسطينية في عام 
تداد المنظمة الميكانيكي الفصائل الفلسطينية المسلحة لزمام القيادة في المنظمة، منهية بذلك فترة ام

وقد تم التعامل مع المنظمة بوصفها تجسيداً للكيانية السياسية الفلسطينية أو الوطن . للمتطلبات العربية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، : كما تم بناء مؤسسات المنظمة وهرميتها. المعنوي للفلسطينيين

جلس الوطني الفلسطيني والقضاء الثوري والدوائر المرتبطة واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والم
بها ومؤسسات اخرى أهمها القوات المسلحة، ومؤسسات االستثمار المالي، وغيرها من المؤسسات التي 

 . تم بناؤها باالستعانة بنموذج الدولة الهرمي
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عد عقدين من الكارثة التي كانت انطالقة العمل الفلسطيني المسلح، بمثابة والدة جديدة للفلسطينيين ب
أدخلتهم في الغياب، وكان هدف النضال الذي دشنته حركة المقاومة هو الخروج من الغياب الذي عانوه 

ومن جانب آخر كان ذلك يعني والدة النظام السياسي الفلسطيني، والدة مشوهة بحكم واقع . طويال
ية فلسطينية ليس في مجتمعات اخرى، الشتات الفلسطيني الموزع على العديد من الدول، وهو خصوص

وفي جميع الحاالت، فإن النظام السياسي يفترض معطيات قائمة على جغرافية . أو عند شعوب اخرى
سياسية موحدة، وسلطة سياسية تدير هذه الجغرافية السياسية، والتي تحتكر ممارسة العنف على الوجود 

الخ من ... د مؤسسات مترابطة تدير هذا المجتمعالبشري المقيم في هذه الجغرافيا السياسية، ووجو
والتعريف . المعطيات التي يمكن اختصارها بتفاعالت سياسية اقتصادية اجتماعية داخل نطاق جغرافي

التقليدي للنظام السياسي يربط النظام السياسي بالدولة، وهو يعني شبكة العالقات في الدولة التي تخلق 
. الساس الذي ينطلق منه تعريف النظام السياسي فهو يشترط إقليماً جغرافياًومهما كان ا. النظام السياسي

وعلى هذا االساس، فإن خصوصية النظام السياسي الفلسطيني بأنه خلق شبكة العالقات الفلسطينية 
من الفلسطينية التي أنتجت القيادة الفلسطينية وأبقتها منتجاً للسياسة الفلسطينية، على مدى العقود السابقة 

خالل احتكارها التمثيل السياسي الفلسطيني ومن خالل إدارتها المؤسسات شبه الدوالنية التي تشكلت 
منها منظمة التحرير، دون أن تملك إقليمها الجغرافي، ودون أن تملك الوسائل التقليدية للقبض على 

 . المجتمع
فلسطينية الفلسطينية والذي خضع كذلك الحال بالنسبة للحقل السياسي الفلسطيني، موقع التفاعالت ال

لتأثيرات متباينة بحكم الشتات الفلسطيني الموزع على الدول العربية، إضافة الى إسرائيل والضفة 
رغم هذا الواقع كانت كل مواقع الشتات تشكل الحقل السياسي الفلسطيني بحكم انتمائها . الغربية وغزة

 . الفلسطيني
تحيلة في إطار التحليل النظري، دون وضع اليد على خصوصيتها، تكاد التجربة الفلسطينية تكون مس

ألن فيها من الخصوصيات والتشوهات الكثير الذي يتصادم مع نماذج التحليل المستقرة التي أسست لها 
وهذا ال يعني أن التجربة الفلسطينية كانت ضد قوانين االجتماع البشري، . العلوم السياسية واالجتماعية

 كانت في سياقه، وكونها تجربة حصلت وتحولت الى حقائق تاريخية، فهي جزء من بل على العكس
 .تجربة االجتماع البشري، فالحقائق السوسيو تاريخية قد جعلتها ممكنة، وبالتالي قابلة للدراسة
14/7/2005السفير   

  
  نظرة توني بلير الثاقبة

  حسن البراري
الضباب، بدا أن الوضع لم يحتمل أكثر من ذلـك؛          في خضم تداعيات الهجمات اإلرهابية على عاصمة        

االسرائيلي هو أحد أهم مـدخالت      -فالراهن أن النخب األوروبية بدأت تدرك أن حل الصراع الفلسطيني         
ودون شك، تملك دول االتحاد االوروبي كل       . معادالت األمن الداخلي في العديد من العواصم األوروبية       

ة أن االتحاد االوروبي هو الشريك التجاري االول السرائيل، ولم          أوراق الضغط على اسرائيل، من حقيق     
فالواليات المتحدة، التي تتعامل مـع المنطقـة        . تعد مقولة دع الواليات المتحدة تتولى العملية أمرا مفيدا        

برمتها من منظور استشراقي، تثبت يوما بعد يوم عدم قدرة على التعامل مع الملفات الـشرق أوسـطية           
خاصة تحت قيادة بوش الضعيفة، ومن ثم، فقد آن األوان للخبـرة االوروبيـة فـي المنطقـة،                  الكثيرة،  

وأكثر الناس معرفة بهذا األمـر      . وخصوصا البريطانية، ألن تؤدي الدور المنتظر منها في حل الصراع         
أثبت بلير جدارته بلقب رجـل دولـة         .هم االسرائيليون الذين تقض مضاجعهم سماع كلمة حل الصراع        

فهو لم يرتبك، ولم تأخذه األحداث كمـا أخـذت الـرئيس            . لى المستوى العالمي ومن الطراز الرفيع     ع
. األميركي من قبل، وأثبت مقدرة هائلة على التعامل مع األحداث دون تشنج أو انفعال وبتصميم واضح               

لعالم بأسره درسـا    أما لو كان مسؤوال أميركيا غيره فلربما ألغى اجتماع قمة الثمانية، لكن بلير أعطى ا              
اشـتد  , ال مجال هنا للعواطف، لكن في الواقـع        .إنجليزيا اعاد لألذهان قوة وفصاحة الظاهرة تشرتشل      

اإلعجاب بنظرة بلير الثاقبة وشجاعته منقطعة النظير وهو يتحدث عن ما أسماه جذور ظاهرة االرهاب،               
 لم يتوقف عند مقولة لماذا يكرهوننا التي        ولم يأبه للرأي االسرائيلي الجاهز، كما فعل بوش، كما أن بلير          

لقد قدم بليـر    . ابتدعها دانييل بايب وغيره من األميركيين المتصهينين، والمضللين للرأي العام األميركي          
إطارا عاما لفهم تنامي الحركات االرهابية في العالم، مشيرا إلى ثالثة أسباب رئيسة عملت على خلـق                 
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رهابيين الذي يعيشون في عالم الغيبيات، والكارهين للحيـاة والمنغـصين           بيئة مناسبة وخصبة لتجنيد اإل    
لكن التركيز   .الفقر، وانعدام الديمقراطية، واستمرار االحتالل االسرائيلي     : لحياة البشر، وهي بحسب بلير    
وقد أدرك أن العرب، بشكل عام، يـرون        . االسرائيلي هو مربط الفرس   -على عدم حل الصراع العربي    

ب المسؤول الذي تخلى عن التزاماته عن خلق إسرائيل، والذي تمادى ايضا في دعمهـا ضـد                 في الغر 
ولم ير توني بلير ذلك في أعقاب الهجمات البغيـضة          . رغبة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره      

على لندن، وإنما كان له موقف واضح أيضا بعد أحداث الحادي عشر من أيلـول عنـدما ربـط بـين                     
وقد اتفق بلير مع الدبلوماسيين االميركيين السابقين، السبعة والعشرين، الذي وقعوا على رسالة             . األمرين

. االسرائيلي- بأن أحداث الحادي عشر من أيلول لها عالقة مباشرة باستمرار الصراع العربي            بوشإلى  
 عن ما يبدو أنـه      وتكلم الكثيرون آنذاك  . وقد قدم بلير عندها رؤية واضحة حول حل المشكلة الفلسطينية         

بوعد بلير للفلسطينيين، بيد أن الطامة الكبرى تكمن في وقوع بوش تحـت سـحر المحـافظين الجـدد                   
فلسطين أوال ام العراق أوال؟ لصالح الصقور الذين فـصلوا بـين            : وصقور إدارته، وانتهى الجدل حول    

 السرور بالنـسبة للجانـب      تصريحات بلير لم تبعث على     .الملفين، األمر الذي رفع من وتيرة اإلرهاب      
وقد كان مما يثير الشفقة الرد االسرائيلي بأن        ! االسرائيلي، الذي يخشى مجرد الحديث عن حل للصراع       

أحداث السابع من تموز يجب فهمها في إطار أوسع، وهو الكراهية التي يكنها العالم االسـالمي للـدول                  
فقـد كتـب   . السرائيلي فيما يتعلق باالرهاب قديم   التنظير ا . الغربية، ومن ضمنها إسرائيل بطبيعة الحال     

نتنياهو في كتابه الشهير حول كيف يمكن للغرب االنتصار على االرهاب بأن سببه الجوهري هو تقـدم                 
وبالتالي، يجب، مـن    . الحضارة الغربية على االسالمية، وشعور المسلمين بعدم القدرة على اللحاق بها          

، وقف حركة الحضارة الغربية، التي يبدو محركها الدول الغربيـة           وجهة نظر المسلمين وبحسب نتنياهو    
: ونتذكر الردود االسرائيلية االولية التي كان مفادهـا       ! يا لها من نظرية بائدة    . وتحديدا بريطانيا واميركا  

  ! ويا لحظ االسرائيليين! لعل بريطانيا تفهم ما يتعرض له االسرائيليون كل يوم
ن لإلسرائيليين كل التبريرات الالزمة، خاصة وان االثنين لم يوجها عملياتهما           بن الدن والزرقاوي يقدمو   

إلى اي هدف اسرائيلي، ولم يأتيا لنصرة الفلسطينيين، وانما فضال القتال بجانـب الـسي اي ايـه فـي                    
  .افغانستان، قبل ان يتوجها بسهم الكراهية نحو الدول الغربية والعربية

لفهم االنجليزي لديناميكية اإلرهاب، والتركيز علـى العامـل االسـرائيلي           في الختام، يجب البناء على ا     
ويجب بناء تحالفات مع األوروبيين حول هذا       . كمحفز ومسبب إلنعدام األمن في عواصم أوروبية كثيرة       

  .الموضوع، من أجل إحراج إسرائيل ومن لف لفها في اإلدارة األميركية
  14/7/2005الغد االردنية 
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