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***  

  توتر بين السلطة والمقاومة عشية االنسحاب اإلسرائيلي
 متحـدث باسـم وزارة       بـه   صرح ما: غزة -عبدالقادر فارس عن مراسلها    15/7/2005 عكاظ   نشرت

ة االمن والشرطة بـسبب     الداخلية الفلسطينية أمس ان حالة االستنفار القصوى اعلنت في صفوف اجهز          
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وقال توفيق ابو خوصة بناء على قرار من اللواء نـصر            .حالة الوضع االمني في االراضي الفلسطينية     
  . يوسف تم اعالن حالة االستنفار القصوى في اجهزة االمن والشرطة

 بـين   ىد شهود عيان ان اشتباكا مسلحا جر      يكتأ: غزة وكاالت  من 15/7/2005 القدس العربي  وأضافت
افراد االمن الفلسطيني ومجموعة مسلحة من حركة حماس كانت تطلق قذائف هاون وصـواريخ مـن                

  . اهداف اسرائيلية شمال قطاع غزةىشمال منطقة الشيخ زايد عل
 مصادر امنية فلسطينية ان حالـة       هأوضحت إلى ما : 15/7/2005 48 عرب   ةألفت حداد مراسل  واشارت  

ة حماس أعداداً كبيرة من انصارها الى منطقة شمال قطاع غـزة            االستنفار اعلنت في اعقاب حشد حرك     
 جيبات عسكرية تابعة لقوات     4وسط اطالق كثيف من النيران، موضحة ان مسلحين من حماس احرقوا            

وقالت تلك المصادر ان هذا جاء فى أعقـاب  . األمن الوطني بعد مهاجمتهم الحد المواقع العسكرية هناك  
ع العسكرية منع إحدى المجموعات التابعة لحماس من إطالق صاروخ باتجاه           محاولة احد عناصر المواق   

حملت وزارة الداخلية الفلسطينية حركة حماس كامل المسؤولية عن تـدهور الوضـع              و الخط االخضر، 
ودعت الداخلية جماهير الشعب الفلـسطيني إلـى االنتبـاه والتعامـل             وسقوط الضحايا من أبناء شعبنا،    

ع كل من ال يريدون الخير لشعبنا من تُجار الموت وأصحاب المشاريع الصغيرة، ألن              بمسؤولية وطنية م  
قال الناطق االعالمي لكتائب القسام في مؤتمر صحفي عقده مـساء            من جهته    .فلسطين أكبر من الجميع   
في الوقت الذي أبدت فيه كتائب القسام التزاما بالتهدئة وردت على الخروقـات             , امس وسط مدينة غزة     

ودكت بـصواريخ القـسام     , االسرائيلية توجهت مجموعات من كتائب القسام اليوم للرد على االنتهاكات         
المستوطنات شمال قطاع غزة و اثناء عودتهم أطلقت قوات االمن الوطني النار صوب المجاهدين بشكل               

ريمـة تـاتي    واضاف ان هذه الج    .مباشر مما أدى الى اصابة أربعة من المجاهدين أحدهم جراحه بالغة          
بناء على قرار سري للغاية بحوزتنا صادر عن نصر يوسف يطالب فيه قوات االمن الـوطني باتخـاذ                  
االجراءات الحازمة الصارمة لمنع أية محاولة الطالق الصواريخ على المستوطنات وحتى لو أدى ذلك              

ئب القسام ازاء هـذه     واضاف ان كتا   .الى استخدام السالح ضد الذين ال يلتزمون ألوامر االمن الوطني         
التطورات الغاية في الخطورة تؤكد على أنها تنظر بخطورة بالغة الى القـرارات التـي تـصدر مـن                   
االجهزة االمنية من أعلى المستويات والمسؤولين في السلطة باطالق النار على المجاهدين االمر الـذي               

ئب القسام لن تتهـاون مـع الـذين         وأكد على كتا   .من شأنه اشعال المنطقة وزرع بذور الحرب االهلية       
ينفذون ويصدرون هذه التصريحات ويطلقون النار على المجاهدين ، مشددا على أنهم سيقطعون األيدي              

وأضاف ان كتائب القسام قامـت       .اآلثمة التي تمتد الى المقاومين وتعرض وحدتنا الداخلية الى التصدع           
قع الذي أطلق منه الرصاص تدميراً كامالً و مصادرة         قيام عناصر االمن بجريمتهم بتدمير المو     على  ردا  

  .السيارات التي بحوزته
دوامة ل الرئيس الفلسطيني     إلى إدانة  :غزة من    طاهر النونو  14/7/2005الخليج اإلماراتية   ونوه مراسل   

العنف، وانتقل إلى قطاع غزة، حيث من المقرر أن يجري محادثات مـع قـادة الفـصائل الفلـسطينية                   
  .  بالتزام بالتهدئةإلقناعهم

 مصادر  هكشفت ما:  غزة و رام اهللا    منماهر إبراهيم ومحمد إبراهيم      15/7/2005 البيان     وذكر مراسل 
مقربة من أبو مازن للبيان أنه سيبلغ حركة حماس قبوله أن تتولى لجنة المتابعة الوطنية واإلسالمية في                 

وعلمت البيـان    .سرائيلي بالتعاون مع الحكومة   القطاع دور المرجعية العليا لإلشراف على االنسحاب اإل       
أن عباس قرر تقديم تنازالت إلرضاء حركتي حماس والجهاد من أجل الحفاظ على التهدئة وتخفيف حدة                

إلى ذلك، قال زياد أبو عمرو إن هناك امكانية          .التوتر واالحتقان الحاصلة بين السلطة والقوى اإلسالمية      
  . شرعيات القائمةللتوافق على صيغة ال تمس بال

أن فلسطينيين استـشهدا أحـدهما      :  خاص   –غزة   15/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم      وجاء في   
طفل، صباح اليوم الجمعة في حي الزيتون عندما فتحت القوات األمنيـة الفلـسطينية نيـران أسـلحتها             

األمنيـة أطلقـت النـار      وقال شهود عيان إن األجهزة      . الرشاشة باتجاه األهالي وأنصار حركة حماس     
فيما ارتفـع عـدد     . بغزارة باتجاه األهالي فأصابوا ثالثة منهم بجروح خطيرة استشهد اثنان منهم فوراً           

وانتشر في محيط الحي عدد كبير من رجال األمن كما شوهدت العديد من             . الجرحى إلى عشرين جريحاً   
مسلحون من الجناح العسكري لحماس     العربات المصفحة تتحرك في شوارع الحي فيما انتشر ملثمون و         

  .على مفترقات الطرق ومداخل الحي الذي تتمتع فيه الحركة بشعبية واسعة
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ن يوسف كان يقف وراء مجزرة مـسجد        بأ مشير المصري،    هقالما   15/7/2005قدس برس    وأوردت
في تصريح لوكالة قدس برس إن بقاء يوسف فـي هـذا            المصري  وأضاف   ،1994  عام   فلسطين، في 

وأشار إلى أنه ال يتوقع أحد من حماس         .لمكان يعني أن الساحة ستعيش مزيداً من التوتر، وتجب إقالته         ا
أن تبقى صامتة أمام العدوان اإلسرائيلي، منوها إلى أن حركته تقوم بالرد على جرائم االحتالل والحفاظ                

 به هو حـق مـشروع ألن        وقال ما نقوم  . على الوحدة الوطنية، كونها صمام األمان للشعب الفلسطيني       
وأضاف لن نسمح باالستفراد بحركة الجهـاد والمقاومـة،         .التهدئة ال تغلي أن نرد على عدوان االحتالل       

وأن استهداف أو تهديد أي قائد أو عنصر من الجهاد هو استهداف لكل أبناء الشعب الفلسطيني وسـنرد                  
الوطنية ويتحمل مسؤوليته مـن أصـدر       واعتبر ما حدث بأنه شيء خطير يمس الوحدة          .على ذلك بقوة  

التعليمات بإطالق النار على المقاومين، وقال إن هذا شي مبيت من قبل األجهزة األمنيـة باعتبـار أن                  
وأضاف أن ما حدث هو استعراض للقوة        . ونحن لم نبادر بإطالق النار     7/6/2005التعميم صدر بتاريخ    

 الفلسطيني طوال سنوات االنتفاضة في ظل االجتياحات        من قبل أجهزة أمن السلطة التي لم يراها الشعب        
المتكررة التي تعرضت لها مناطق في قطاع غزة، وكان األولى باألجهزة األمنية تحمل مسؤولياتها في               

  .الدفاع عن المواطنين بدالً من أن تخدم مصلحة أمنية إسرائيلية
  

  استمرار التصعيد بين المقاومة الفلسطينية وقوات االحتالل 
 مصادر امنية اسرائيلية قالت صباح اليوم أن الفت حداد عن مراسلته 15/7/2005 48 عرب نشر موقع

الجمعة ان الجيش االسرائيلي يحشد قوات وعشرات االليات المدرعة في شمال قطاع غزة استعدادا 
لصحيفة ونقلت ا. لتنفيذ توغل سريع في القطاع وتنفيذ عملية عسكرية هجومية في حال تصاعد الوضع

االسرائيلية عن مصادر امنية قولها ان اسرائيل ال تنوي في هذه المرحلة تنفيذ حملة عسكرية واسعة 
من جهة ثانية افادت االذاعة .لكن قد تقوم بعملية مجدودة النطاق في شمال القطاع ومدينة خانيونس

منع مسلحين فلسطينيين من االسرائيلية العامة ان الجيش قرر تقسيم قطاع غزة الى ثالثة اقسام بهدف 
  .التنقل بشكل حر في مناطق القطاع ونقل اسلحة

المروحيات اإلسرائيلية شنت مع انتصاف الليل، أربع غارات في  أن 15/7/2005 السفير وذكرت
مناطق متفرقة من قطاع غزة وقصفت المروحيات اإلسرائيلية مكتبا لجمعية الصحوة اإلسالمية التابعة 

خيم جباليا، وهاجمت مجموعة مسلحة في جنوبي القطاع، كما شنت غارتين على لحركة حماس في م
بينا أعلنت حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقوفهما الى جانب .دير البلح في وسط غزة

في غضون ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس . الجهاد في مواجهة العدوان االسرائيلي
 .سرائيل تستفز الفصائل الفلسطينية إلرغامها على انتهاك التهدئةخالد مشعل ان ا

 شبان 10 امس قوات االحتالل اعتقلت فجر أن 15/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  وأضاف
حيث .فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بزعم أنهم ناشطون في حركة الجهاد اإلسالمي

لشبان العشرة اعتقلوا في بلدة قباطية قرب جنين ونابلس وعصيرة القبلية وأبو  إذاعة العدو، أن ااشارت
 .ديس والخليل وبلدة الظاهرية

المقاومة  أن :طاهر النونو، آمال شحادة مراسليها عن 14/7/2005الخليج اإلماراتية  وأوردت
زة وأراضي فلسطين الفلسطينية ردت أمس على االنتهاكات اإلسرائيلية بقصف المستعمرات في قطاع غ

وقف المقاومة في قطاع غزة ) حماس( ما أدى إلى مقتل إسرائيلية، وأعلنت حركة 1948المحتلة العام ،
وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري ل حركة الجهاد . إذا تحقق االنسحاب اإلسرائيلي الكامل

وقالت أن . 2ن طراز قدس اإلسالمي، أنها قصفت مستعمرة سديروت اإلسرائيلية بثالثة صواريخ م
  .القصف جاء رداً على اغتيال مواطن فلسطيني في نابلس وكذلك رداً على جرائم االحتالل المستمرة

كتائب القسام اعلنت انها اطلقت صاروخي قسام على نيتيف هاسارا  ان 15/7/2005 عكاظ وأشارت
  .''ردا على االعتداءات الصهيونية المتكررة بحق ابناء شعبنا''
 الدكتور محمد الهندي دعا الفصائل الفلسطينية للوقوف صفا  أن15/7/2005 القدس العربينقلتو

واحدا في وجه المؤامرة االسرائيلية مستنكرا موقف بعض الفصائل مما يجري من حملة شرسة لقادة 
 الوقت الذي وكوادر الجهاد اإلسالمي، وذلك في اشارة الي التزام فصائل المقاومة الفلسطينية التهدئة في

وشدد الهندي علي أن .تواصل فيه قوات االحتالل االسرائيلي استهداف نشطاء الجهاد واالستفراد بهم
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التهدئة التي التزمت بها كافة الفصائل الفلسطينية ال تعني أن يستمر العدو في جرائمة وعدوانه بينما 
  .نقف نحن موقف المتفرج

ية فلسطينية في بيروت كشفت عن تلقي تقارير تحذر مصادر أمن أن 15/7/2005 البيان  وأوضحت
من عمليات اغتيال لقادة حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية في لبنان وسوريا عبر القصف الجوي أو 

في البلدين، بما يؤدي إلى تصعيد ) الموساد(االغتيال بواسطة عمالء جهاز االستخبارات اإلسرائيلية 
وأوضحت المصادر اللبيان أن هذه التقارير .لتغطية االنسحاب من غزةوتسخين على الجبهة اللبنانية 

السرية، تؤكد أن رئيس الوزراء االسرائيلي آرييل شارون أمر بتكليف أذرع الموساد الخارجية بالتعاون 
مع سالح الجو اإلسرائيلي برصد ومالحقة وضرب قادة الجهاد المتواجدين بمعظمهم في بيروت 

  .ودمشق
  

  بهات حول عصبة األنصار بقضية المر تدقيق في ش
تابع قاضي التحقيق العسكري االول رشيد مزهر تحقيقاته : ، علي الموسوي15/7/2005السفير نشرت 

في محاولة اغتيال المر وأوقف شخصين على ذمة التحقيق هما من آل عيدو وآل عمرو كانا في مسرح 
ن الشرطة العسكرية سماع إفادتيهما الجريمة في محلة انطلياس من دون مسوغ شرعي، وطلب م

وتسلم مزهر معلومات حصل عليها جهاز أمن الدولة وأخبر المر . والتحقق من سببب وجودهما هناك
بها في وقت سابق التخاذ االحتياطات الالزمة عن محاولة عناصر في عصبة االنصار استهدافه 

وفي المعلومات أن . نفجار قبل ثالثة أياموتحضيرهم لعملية ما على طريق انطلياس الرابية حيث وقع اال
جهاز أمن الدولة أوقف منذ فترة وجيزة مصطفى الخطيب بداعي التخطيط مع آخرين لقتل المر، 
وأعطى أسماء شركائه ولكنه ما لبث أن تراجع في مرحلة التحقيق، عن أقواله وعن ضلوع هؤالء في 

ى جمع المعلومات عنهم للتدقيق أكثر بحسب قول هذا المخطط اإلرهابي، ولكن ذلك ال يمنع العمل عل
ومن األسماء التي أوردها الخطيب ثمانية فلسطينيين هم عماد ياسين وهو . مصادر قضائية اللسفير

وعرف من أسماء البقية أبو صفوان وهو كردي سوري، وفتاة . مطلوب للقضاء اللبناني بجملة أحكام
وقد طلب القاضي مزهر . بي همام وشخص من آل الصديقمن آل الزيات، وأحمد الدقماسي الملقب بأ

من جهاز أمن الدولة والشرطة العسكرية في الجيش اللبناني العمل على تزويده بكامل هويات هؤالء 
 . األشخاص تمهيداً للتحقق من رواية الخطيب وما إذا كانت صحيحة أو وهمية

نين فلسطينيين أردنيين موجودين في مخيم وعلى صعيد الرواية التي تحدثت عن ضلوع مواط: أبو صيام
عين الحلوة بالتفجيرات األخيرة التي شهدها لبنان ومنها محاولة اغتيال المر وحصولهما على مواد 
متفجرة قبل أسبوع من اغتيال الحريري، فقد تبين من معلومات مصادر مطلعة أن الفلسطيني األصل 

 في سجن رومية المركزي حيث 1999ف منذ العام وحامل الجنسية األردنية، نصر أبو صيام موقو
يمضي محكوميته في عدد من الجرائم بينها سلب مصارف وسرقة منازل ودراجات نارية، بينما الثاني 

وكانت تربط االثنين معاً . هو يحيى عويدات السواركة وكان يلقب ايضا بأبي همام وقتل منذ سنوات
وكان . 2000 السفارة الروسية في بيروت في مطلع العام صداقة قوية بالشخص الذي نفذ اعتداء على
 عندما تمت مالحقته قضائياً فهرب منها ودخل إلى 1995أبو صيام يقيم في األردن حتى أواخر العام 

األراضي السورية واستقر في مخيم اليرموك لدى صديقه يحيى عويدات السواركة الملقب بأبي همام 
وفي هذا المخيم عرف السواركة . د حكم قضائي بحقه يقضي باإلعداموالهارب بدوره من األردن لوجو

أبو صيام إلى أبو ربيع وأبو نضال اللذين نظما له بطاقة خاصة بالالجئين الفلسطينيين مزورة باسم 
نضال عباس ثم نقاله بموجبها إلى لبنان، وأقام في مخيم عين الحلوة وحصل على بطاقة هوية فلسطينية 

ضال عباس عليها رسمه الشخصي، وما لبث أن انتمى إلى حركة فتح لبعض الوقت ثم مزورة باسم ن
انتقل إلى صفوف فتح االنتفاضة أبو موسى فاتهم بالتجسس لمصلحة حركة فتح وتم سجنه بسبب ذلك، 
وما ان خرج من السجن حتى انضوى في عصبة األنصار وتعرف إلى العناصر الموجودة فيها، وأقام 

وخالل . بأعضائها حسان الشهابي ووسام طحيبش ومحمود عويد، وأحمد أبو خروبصداقات قوية 
مكوثه ضمن هذه العصبة حمل أبو صيام ألقاباً عدة للتمويه والتخفي منها كفاح، وأبو حديد، ونضال 

وقد ذهب مرتين إلى سوريا . الكردي، وعمل مرافقاً شخصياً للمسؤول في العصبة محمود التنبكجي
داهما دخل إلى تركيا وحاول الدخول خلسة إلى اليونان غير أنه فشل واستعاض عن ذلك خلسة وفي إح

بالتعرف إلى مواطن جزائري يدعى طاهر متخصص في أعمال التزوير فأمن له جواز سفر فرنسياً 
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وعند .  دوالرا أميركيا950مزوراً وضع له عليه رسمه الشخصي وأعطاه اسم جابر الحسين ونقده ثمنه 
 خلسة إلى مخيم عين الحلوة، حصل أبو صيام على بطاقة هوية فلسطينية مزورة عليها رسمه عودته

الشخصي باسم عادل عثمان المقيم في غزة وهو عم صديقه محمد عثمان الذي أمن له كامل المعلومات 
يل البيانية عن عمه لكي يضمنها في الهوية وبموجبها اشترى دراجة نارية وسجلها في مصلحة تسج

السيارات واآلليات في لبنان ونال دفتر ملكية لها وهي الدراجة النارية ذاتها التي دأب على استعمالها في 
وقت الحق للقيام بأعمال السطو في مناطق جنوب لبنان، كما انه استعمل هذه الهوية المزورة للمرور 

ونفذ أبو صيام سلسلة من عمليات . على الحواجز األمنية من دون أن يشعر أحد بأنه يحمل اسماً مزيفاً
السطو المسلح والسرقة منها الغارة التي قام بها مع وسام طحيبش في شهر تشرين االول من العام 

 على مصرف جمال تراست بنك فرع صيدا، مزودين باألسلحة وواضعين األقنعة الالزمة على 1998
كما انه قام في . ن ليرة لبنانية ثم هربا ماليي10رأسيهما وهدداً الموظفين وسلبا أمين الصندوق نحو 

 جهاز كومبيوتر من مدرسة األميركان في 19 مع الفلسطيني أحمد أبو خروب بسرقة 1999مطلع العام 
وأوقف أبو . صيدا والتي كان األخير يعمل فيها، بعدما دخال إلى مبناها بواسطة قص األقفال الحديدية

 بعد قيامه بالسطو على البنك اللبناني للتجارة فرع الدامور 1999 حزيران من العام 16صيام بتاريخ 
حيث دخل إليه مع حسان الشهابي الذي شهر مسدساً حربياً من نوع توغاريف على الموظفين، بينما 
سحب أبو صيام قنبلة يدوية على أمين الصندوق وأجبره على تسليمه األموال الموجودة في صندوقه 

 يحمله وخرج مع رفيقه وامتطيا دراجة نارية وهربا عليها وركناها في فوضعها بسرعة داخل كيس كان
طريق فرعية وأوقفا حافلة لنقل الركاب صودف مرورها وصعدا فيها في وقت كان أحد الموظفين في 
البنك مستمراً في مطاردتهما وتجاوز الحافلة وأبلغ القوى األمنية التي نصبت حاجزاً أمنياً في محلة 

ية للدامور، وما إن وصلت الحافلة إلى الحاجز حتى تم توقيفها وصعد العريف في قوى الجية المحاذ
األمن الداخلي تيسير مالعب إلى الحافلة وأنزل أبو صيام منها إلى األرض وعندما دخل الدركي أيوب 

اب ذبيان إلخراج الشهابي شهر األخير مسدسه وأطلق النار عليه وعلى الركاب الموجودين بداخلها فأص
وفي هذه األثناء حاول أبو صيام الهرب وسحب . عدداً منهم ورشقه العناصر األمنية بالنيران وقتلوه

القنبلة الموجودة بحوزته من جيبه ورماها فانفجرت بقربه وأصاب نفسه ببعض الشظايا في رجله ووقع 
 .ام عليه بالسجنأرضاً كما أصيب بعض العسكريين وتم توقيفه وإيداعه القضاء حيث صدرت جملة أحك

ما كشفته مصادر مطلعة على مجريات التحقيـق عـن تـسطير            : بيروت 15/7/2005الحياة  وذكرت  
استنابة قضائية الى االجهزة المختصة، لمعرفة ما اذا كان المدعو ابو همام، وهو مجند سوري سـابق،                 

فر مـن معلومـات عـن    موجوداً في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، والتحقيق معه في ما تـوا         
محاولته التخطيط منذ فترة الغتيال المر، االمر الذي كان موضوع الكتاب الذي وجهه المر الى النيابـة                 

وفـي معلومـات    . العامة العسكرية قبل محاولة اغتياله باكثر من اسبوع، التخاذ االجراءات الالزمـة           
 حالياً في مخيم عين الحلوة، وذلك بعدما        ، وهو يقيم  2004خاصة، فإن ابو همام عاد الى لبنان في العام          

وفي ما يخص اللبنانيين اللذين يخضعان للتحقيـق        . شارك في الحرب ضد القوات االميركية في العراق       
حالياً، اوضحت مصادر مطلعة، ان التحقيق تمكن من معرفة هويتهما، من خالل سماع عدد من افادات                

مثبتة في تلك المنطقة على عدد مـن المبـاني، وافـادت            شهود عيان، وليس بواسطة اجهزة المراقبة ال      
وذكـرت  .  ساعة المقبلـة مـصير هـذين الشخـصين         24المصادر ان القاضي مزهر قرر خالل الـ        

المصــادر ان االجـهزة االمنية ال تـــزال تجري تحقــيقاتها لجــهة معـــرفة صـاحب             
الذي سلكه موكب الوزير المر، وانفجرت      سيارة الجيب باجيرو، التي كانت مركونة على جانب الطريق          

وزار المر أمس، وزير العدل السابق عدنان عضوم الذي أكد أن فـي لبنـان يخلطـون                  .اثناء مروره 
السياسة بالقضاء وكي نتوصل إلى نتائج علينا فصل السياسة عن القضاء والتحقيقات القضائية، واعتماد              

ورداً على سؤال حول ما إذا كان في حوزة         . ختصاصالسرية في التحقيقات وترك األمور الصحاب اال      
: المر معلومات عن دخول تفجيرات إلى لبنان عبر األردن قبل استشهاد الرئيس الحريري، قال عضوم              

  .هذه معلومات جديدة لم تكن معلومة آنذاك، والهيئات القضائية مسؤولة عن هذا الموضوع
  اتأبو همام في المخيم ال وجود لـ: أبو العينين
نفي سـلطان أبـو   : صور فادي البردان نقالً عن مراسلها في   15/7/2005المستقبل اللبنانية   وأضافت  

العينين وجود أي اسم لشخص يدعى أبو همام في مخيم عين الحلـوة أو فـي غيـره مـن المخيمـات            
ـ                   سان الفلسطينية، مؤكداً وجود إجماع فلسطيني بأن ال يشكل أي مخيم أي حماية ألي مجـرم أو أي إن
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واستنكر خالل لقاء مع عدد من إعالميي منطقـة          .يشكل خطراً على السلم األهلي واالستقرار في لبنان       
ودعا الى عدم زج الفلسطينيين في      . صور في مخيم الرشيدية محاولة اغتيال المر، واصفاً لها بـالجبانة         

ذ ما قبل عامين أن تعلم القيـادة        االتهامات، متمنياً على الجهات التي تتهم المخيمات ولديها معلومات من         
  .الفلسطينية بذلك

  
  عدم حمل السالح في طولكرم الفلسطينيون لب ااإلحتالل يط
اتهمت وزارة الداخلية واالمن الوطني الفلسطيني اسرائيل بتراجعها عن تفاهمات شرم الشيخ            : ألفت حداد 

جاء ذلك في أعقـاب      .ي ال زالت معلقة   التها  و عدم جدية إسرائيل في التقدم نحو تنفيذ الجزء األكبر من          
ابالغ الجيش االسرائيلي قوات األمن والشرطة الفلسطينية بإزالة كافة حواجزها وعدم الظهور باللبـاس              

وأشارت الداخليـة إلـى أن       .العسكري أو حمل السالح في مدينة طولكرم وأن المدينة تخضع لسيطرته          
تالل المدينة من جديد بالرغم من قيام السلطة الوطنيـة          سلطات االحتالل اإلسرائيلي تكون قد أعادت اح      

  .الفلسطينية بكامل التزاماتها
  14/7/2005 48عرب 

  
  فيشر يلتقي مسؤولين فلسطينيين

بـو مـازن خـالل مـؤتمر        أ هأكدما  : رام اهللا  -  سائدة حمد  عن مراسلتها  15/7/2005 الحياة   نشرت
الفلسطينية في هذه المرحلة تثبيت التهدئة والهدنة       صحافي مع يوشكا فيشر امس ان اولى مهمات السلطة          

حتى تكون االمور جاهزة لالنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة وما بعد االنسحاب وقضايا االنتخابـات،               
 عملية االغتيـال    عباسدان   و .داعياً اسرائيل الى وقف اجتياحاتها واعتداءاتها على االراضي الفلسطينية        

رائيلية ضد ناشط في كتائب االقصى امس، واصفاً عملية االغتيال بدوامة العنف            التي نفذتها القوات االس   
من المناسب وقف االعتداءات واالجتياحات التي يقوم بها        : ووجه حديثه للجانب االسرائيلي قائال    . القذرة

ؤال وفي رده على س    .الجيش االسرائيلي ووقف النشاطات االستيطانية ومنع الجدار وتغيير معالم القدس         
نحن نتبنى سياسة في المانيا تهدف الى احالل السالم العـادل      :  فيشر عن التعاطي مع حركة حماس، قال     

والشمال والعمل بمبدأ ايجاد حلول وسط لدعم حقوق االنسان والديموقراطية، ونتعامل مع جميـع مـن                
  .واسم مشتركة معنانحن ال نتعامل مع من ليست لديه ق. لديهم قواسم مشتركة معنا لتحقيق هذا الهدف

د فيشر امس دعم بالده للفلسطينيين مـن  يأكت: د ب أ. رام اهللا من  15/7/2005البلد اللبنانية    وأضافت
. دون تحفظات لبناء السلطات والمؤسسات في قطاع غزة وطالب في الوقت نفسه بوضع حـد للعنـف                

. فلسطينية فيها مقومـات الحيـاة     وحذر في رام اهللا من أن العنف واالرهاب لن يؤديا إلى تأسيس دولة              
وأكد حق كل دولة في حماية مواطنيها ولكن في نطاق أراضيها في إشارة الى الجدار العـازل المثيـر                   

وعبر عن اعتقاده أن االنسحاب الناجح من قطاع غزة يعطي فرصـة كبيـرة لتأسـيس دولـة                  . للجدل
اب هي التـي سـتكون حاسـمة نحـو          فلسطينية مستقلة ومسالمة وأشار إلى أن خطوات ما بعد االنسح         

  .االقتراب من تنفيذ خريطة الطريق
فيشر التقى في رام اهللا احمد أن  : غزة ـ عواصم ـ وكاالت  من  15/7/2005الوطن العمانية  وأفادت

قريع وناصر القدوة، غداة محادثات مع المسؤولين االسرائيليين وعدهم خاللها بمساعدة بالده لـضمان              
  . غزةنجاح االنسحاب من 

  
   دعم السلطة والشعب الفلسطينياألوروبيونسوالنا يؤكد التزام 

 سوالنا في حفل أقامته الشرطة      هقالما  : غزة-حامد جاد  عن مراسلها    15/7/2005 الغد االردنية    نشرت
لن تتوقف مساعداتنا وسترون    : الفلسطينية في مقرها بمدينة غزة أمس لمناسبة تسلمها مساعدات أوروبية         

عربة مجهزة بكافة المعدات التقنية لالتصاالت وسنـساهم فـي          200يام المقبلة في هذا المكان      خالل األ 
ولفت إلى توجهات االتحادات األوروبي الرامية لرفع كفاءة وإمكانـات           .تدريب مايزيد عن ألف شرطي    

لـسطيني  وأضاف بإمكانكم أن تتوقعوا المزيد من المساعدات من أصدقاء الشعب الف           .الشرطة الفلسطينية 
من جهته   .مؤكداً أن الدول األوروبية ستكون متواجدة مع الشعب الفلسطيني في كافة اللحظات الحاسمة            

أكد العميد عالء حسني على عمق العالقات الفلسطينية األوروبية معتبراً أن زيـارة سـوالنا والبعثـة                 
وروبية بـدعم الـشعب الفلـسطيني       األوروبية الدبلوماسية المرافقة له شكلت تعبيراً عن التزام الدول األ         
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وكان سوالنا قدم أمس األول مساعدة مشابهة للشرطة الفلسطينية في مقرها بمدينة بيت              .وسلطته الوطنية 
إلى ذلك شملت زيارة سوالنا والوفد البريطاني واإلسباني المرافـق لـه عـدة               .لحم في الضفة الغربية   

 في مخيم جباليا حيث التقى هناك بعدد مـن الفعاليـات            لقاءات منها لقاء مع محمد دحالن كما قام بجولة        
والشخصيات االعتبارية التي أطلعته على احتياجاتها وأهمية مواصلة دور وكالة غوث وتشغيل الالجئين             

  .عبر رفد االتحاد للوكالة بالتمويل الالزم الستمرار خدماتها المقدمة للشعب الفلسطيني في المخيمات
ـ كتأ: نابلس ، وكاالت األنبـاء    من   15/7/2005أخبار اليوم   وأضافت   د سـوالنا مواصـلة مـساعدة    ي

 اهمية دور الشرطة الفلسطينية     ىالفلسطينيين السيما بعد االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة مشددا عل         
  .وقال ان االنسحاب من غزة يوم يجب ان يحلم به الجميع. في حماية الممتلكات

  
  قانون االساسي للسلطة التشريعي يناقش ملف تعديالت ال

أعلن روحي فتوح أمس في مؤتمر صحافي أنه سيتم إجراء التعديالت المطلوبة على القانون األساسـي                
وكان عباس طالب البرلمان بإجراء تعديالت على القانون األساسي، بحيث يتمكن            .خالل األسبوع المقبل  

 نائباً،  88ان، تعديل عدد نواب المجلس من       ومن بين المواضيع التي سيبحثها البرلم      .من تعيين نائب له   
  ا ف ب . نائباً حسب قانون االنتخابات العامة الذي أقر132حسب القانون األساسي، الى 

  15/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

 وزارة الداخلية تنفي الشائعة بأنها منعت أبو زهري من مقابلة صحفية 
عة القائلة بأن سامي أبو زهري، قد تم منعـه مـن إجـراء               نفت وزارة الداخلية، فجر اليوم، الشائ      :غزة

وأكدت في بيان أصدرته، بأن حرية التعبير مكفولة بالقانون لكل المـواطنين، محـذرة               .مقابلة صحفية 
وقالت في   .وسائل اإلعالم ومراسليها من ترويج الشائعات المغرضة الهادفة إلى اإلساءة للسلطة الوطنية           

وطنية تمثل سلطة لكل الفلسطينيين وليست مشروعاً فـصائلياً، بـل هـي حاميـة               إن السلطة ال   :بيانها
وأكدت ، بأن حرية الرأي والتعبير حق مقدس، مادام يخدم المصلحة الوطنيـة              .المشروع الوطني برمته  

  .وال ينال منها، ومحكوم بالقانون
  15/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  السلطة بالتلكؤ في محاربة الفساداصالحيون فلسطينيون يتهمون 

 قال اصالحيون فلسطينيون انهم استقالوا من لجنة االصالح احتجاجـا علـى تلكـؤ الـسلطة                 :رام اهللا 
 7وقال عزمـي الـشعيبي ان        .الفلسطينية في اتخاذ خطوات لمحاربة الفساد في المؤسسات الفلسطينية        

محمود عباس واحمد قريع لممارسة الـضغط        عضوا قدموا استقاالتهم مكتوبة الى       20اعضاء من اصل    
وأضاف ان لجنة االصالح التي يرأسها قريع معطلـة          .على السلطة الفلسطينية لتسريع وتيرة االصالح     

نأمل أن هذه الخطوة من شأنها أن تضع مزيدا من الضغوط على الـسلطة لتـسرع                . وال تقوم بواجباتها  
ن من تأجيل االنتخابات البرلمانية والمحلية والتلكـؤ        وأضاف ان االعضاء المستقيلين يتذمرو     .االصالح

وهم يطالبون أيضا بتغيير النائب العام ألنه لم يبت في قضايا الفـساد         . في محاسبة من أدينوا بتهم الفساد     
واشتكى أعضاء اخرون في اللجنة من اهمال رئيسها لهم وعدم دعوتهم لالجتماع منذ              .الموضوعة أمامه 

عضو اخر انه ال يتوفر ارادة سياسية الجراء اصالحات وال يوجد احتـرام لعمـل               وقال   .أكثر من سنة  
 تتنـاقض مـع مبـادئ       2003وأضاف القرارات التي اتخذتها اللجنة بالسابق منذ تشكلها عـام            .اللجنة

  رويترز  .االصالح
  15/7/2005الغد االردنية 

  
    تصريحات عباس حول التجنيس تثير االحتجاجات

د الفـصائل والقـوى   يأك ت: دمشق-يوسف كركوتي عن مراسلها 14/7/2005ماراتية  الخليج اإل  نشرت
الفلسطينية في بيان سياسي موحد أمس رفضها لتصريحات عباس، والتي أعلن فيها بأن تجنيس الـدول                

وقال مصدر مـسؤول مقـرب مـن القـوى          . العربية لالجئين الفلسطينيين ال يتعارض مع حق العودة       
ية للخليج إن الفصائل والقوى الفلسطينية منزعجة من التوقيـت الـذي جـاءت بـه                والفصائل الفلسطين 
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وعلل المـصدر المقـرب      تصريحات عباس، خصوصاً أنها تأتي بعد زيارته لكل من دمشق وبيروت،          
سبب انزعاجها من توقيت التصريحات بأنها قد تعطي رسائل خاطئة ومشوهة، تفـسر بأنهـا رضـوخ              

 وأن في سوريا ولبنان أكبر تجمعين لالجئـين الفلـسطينيين بعـد األردن       للشروط الشارونية، خصوصاً  
ونفى المصدر نفياً قاطعاً بأن يكون عباس قد بحث في زيارته الرسمية إلى سوريا أو لبنان                . وقطاع غزة 

على صعيد  . موضوع التجنيس مع مسؤولي البلدين أو مع قادة الفصائل والقوى الذين التقاهم في دمشق             
مت الخليج بأن منظمات الدفاع عن حق العودة في سوريا ولبنان والعديد من البلـدان العربيـة                 آخر، عل 

واألوروبية ستقوم في األيام القريبة المقبلة بحملة واسعة في مواجهة تصريحات عباس، وتأكيـداً علـى                
تها القـدس،   تمسك أبناء الشعب الفلسطيني بحقهم في العودة وتقرير المصير، والدولة المستقلة بعاصـم            

 .ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير، أو أية مشاريع قد تشكل مدخالً لذلك مثل تجنيس الالجئين
 منسقية لقاء حـق العـودة ورفـض التـوطين           هأبدت  إلى ما  15/7/2005 المستقبل اللبنانية    وأشارت

ة وموقف عباس الذي    استغرابها للتزامن الذي قام بين الذكرى األولى لصدور قرار محكمة العدل الدولي           
لم يبد أي رفض إلمكان قيام بعض الحكومات او االنظمة العربية بمنح الالجئـين الفلـسطينيين علـى                  

ورأت في ذلك دالالت سلبية لما يمكن ان يلحق بالشتات الفلسطيني حيث هو             . أراضيهم جنسيات بلدانهم  
االنظمة العربيـة واالجنبيـة عـن       عدا عما يمكن ان يؤدي ذلك من تراجع محتمل للكثير من            . من ظلم 

أكـدت الجبهـة     من ناحيـة أخـرى       .مواقفها المؤيدة لحق العودة وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة        
ورأت ان هذه التصريحات تعد خروجا عن االجمـاع         . الديموقراطية في لبنان رفضها ما أدلى به عباس       

ف الى بنـاء اسـتراتيجية موحـدة لمواجهـة     الوطني، وال تخدم الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني الهاد 
وشددت على ان حق العودة احد اهم ركائز القضية الفلسطينية وال يجوز            . استحقاقات الخطط الشارونية  

االدالء بتصريحات اجتهادية عن القضايا الثابتة التي ال تقبل اي جدل، الن تـصريحات كهـذه توجـه                  
   .ر الشعب الفلسطينية وقواه المختلفةرسائل خاطئة لالسرائيليين وال تعكس وجهة نظ

 مؤسسة وهيئة ولجنة فلسطينية في سوريا أمس، بكالم عباس، 33د يندت 15/7/2005 السفير وذكرت
خروج عن اإلجماع الوطني الفلسطيني وخطوة تجاه التخلي عن حق عودة الالجئين إلى  معتبرة انه

 في بيان في دمشق، أن الشعب الفلسطيني متمسك وأكدت اللجان والمؤسسات والهيئات والنوادي. ديارهم
، ومتمسك بهويته الوطنية، 194قرار البحقه في العودة إلى دياره وممتلكاته التي هجر عنها، كما نص 
واعتبر البيان أن هذه الدعوة تشجع . ويرفض كل أشكال التوطين إن كان في البلدان العربية أو األجنبية

، وتشكل خدمة لتوجهات بعض األطراف الدولية التي 194 الرافض للقرار إسرائيل على التمسك بموقفها
تسعى إللغاء حق العودة، داعيا قيادة منظمة التحرير إلى العمل من اجل إعطاء الفلسطينيين حقوقهم 

  . اإلنسانية في الدول العربية
  

  لقاءات لعباس في الظل اثناء زيارته للبنان
 الى لبنان لم تقتصر على لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين الكبار، بـل           زيارة عباس األخيرة  : داوود رمال 

وكشف مصدر واسع االطالع انـه       تعدتها الى لقاءات ظلت بعيدة عن األضواء نظراً لحساسية الموقف،         
كان لعباس لقاء طويل مع مسؤولين كباراً في حزب اهللا، ولم يحصل لقاء بينه وبين حسن نـصراهللا وان   

وأوضـح   .ك فيه معاونون لنصراهللا إضافة الى أعضاء الوفد الفلـسطيني المرافـق لعبـاس             اللقاء شار 
المصدر ان الحديث تركز خالل االجتماع على األوضاع في األراضي الفلسطينية، إذ قدم عباس شرحاً               

ضاع مسهباً لتطور الموقف هناك وللوقائع الراهنة واالحتماالت المتوقعة، كما تم البحث في مستقبل األو             
بعد االنسحاب االسرائيلي المزمع من قطاع غزة والهواجس الفلسطينية المرتبطة بعمليـة االنـسحاب،              

 استمع من وفـد     عباسوأضاف المصدر ان     .والتحديات التي تواجه القيادة الفلسطينية على غير صعيد       
الصراع مع العدو   حزب اهللا، الى تقييم مفصل حول رؤية الحزب لألوضاع الفلسطينية ومقاربته لمسألة             

االسرائيلي القائمة على حماية المقاومة الفلسطينية وتحييدها عن الصراعات الداخلية، في اعتبارها قـوة              
الردع الوحيدة في مواجهة اآللة العسكرية االسرائيلية وقراءة حزب اهللا لتطور الموقـف واالحتمـاالت               

موضوع غزة من زاوية حماية أمن اسرائيل       المتوقعة في ظل سياسة شارون التوسعية، التي تتعاطى مع          
كما قدم الوفد شرحاً لخلفيات ودوافـع القـرار         . ال من زاوية إعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني       

الذي اتخذه وزير العمل طراد حمادة في شأن السماح للفلسطينيين العمل في المهن الحرة إسوة بالعمـال                 
وأشار المصدر الى ان عباس طرح هواجسه معبـراً         . لى هؤالء األجانب بحيث يطبق عليهم ما يطبق ع      
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عن تخوفه الشديد من السياسات االسرائيلية، وخشيته الحقيقية من ان تكون خطوة االنسحاب من غـزة                
هي األولى واألخيرة، انطالقاً من رصد المواقف االسرائيلية الكالمية منها والتنفيذية أيضاً، وقدم عباس              

داوية لمستقبل األوضاع في األراضي الفلسطينية إذا استمرت اسرائيل في سياسات           صورة تشاؤمية وسو  
ق القول بالفعل، عبر طرح قديم جديد يقوم على صيغة ان غزة هـي أرض الدولـة                 استباالتوسع وكأنه   

الفلسطينية مقابل الضفة السرائيل، وهذا ما لن نقبله على اإلطالق ألنه يتعارض مع االلتزامات الدوليـة                
وقال المصدر ان عباس لفت الى ان شارون يهدف عبر هذا األمر لجمع الفلسطينيين فـي غـزة فـي                    
اعتبارها الحل النهائي واألخير مع ما يعنيه هذا األمر من إدخال الشارع الفلسطيني وقواه المتعددة فـي                 

 .وبناها األساسية صراع وتقاتل إضافة الى الهدف المباشر وهو تدمير السلطة الفلسطينية وكل مقوماتها             
ولفت عباس بوضوح الى انه لن يقبل بأن يكون شاهداً على هذا األمر، وإذا تطور الموقف فـي هـذا                     
االتجاه فإنه غير مستعد للبقاء لحظة واحدة على رأس السلطة وسيرحل فوراً واضعاً اسرائيل والـدول                

أو حجمها على استعداد لتـصفية      الكبرى أمام مسؤولياتها، ألن ما من شخص أو جهة مهما كان موقعها             
القضية الفلسطينية التي نزفت وال زالت دماء آالف الشهداء والجرحى والالجئين إضافة الـى الـدمار                
والخراب، وبعدما قبل الفلسطينيون مضطرين بالضفة الغربية وقطاع غزة كمشروع أولي لبناء الدولـة،              

وإذ رفـض   .ما سيؤدي الى تدمير كل ما أنجز      جاءت اسرائيل لتضعهم أمام الخيار الصعب والمستحيل        
المصدر الحديث عن تفاصيل أخرى، أكد ان اللقاء اتسم باإليجابية والحوار البناء والهادئ في ظل وجود                

  .قواسم مشتركة عدة
  15/7/2005البلد   اللبنانية  

  
  قوة فلسطينية خاصة لمالحقة عناصر حماس والجهاد 

ية أمس تقريراً تحدثت فيه عن إعداد السلطة الفلسطينية قوة خاصة           سي اإلسبان . بي. نشرت صحيفة إيه  
تخضع لتدريبات أمنية على أيدي خبراء أمنيين موريتانيين ومصريين وأردنيين ستـسند إليهـا مهمـة                

  . القضاء على عناصر حركتي حماس والجهاد اإلسالمي
نذ أسابيع، لكن العمليـة الفدائيـة       أكدت الصحيفة ان القرار قد اتخذ م      : وفي ما يلي نص تقرير الصحيفة     

األخيرة في نتانيا جعلته أكثر إلحاحاً، بينما جاءت ضغوط المجتمع الدولي وعلى رأسه الواليات المتحدة               
واالتحاد األوروبي، ودخول مصر على الخط، والضوء األخضر النهائي لفريق الجنرال وورد، وعجـز    

غير القادرة على احترام فترة التهدئة المتفق عليها مـع          عباس أمام عنف الجماعات الفلسطينية المسلحة       
 مدرك تماماً، كما تبين في لقائه األخيـر فـي رام اهللا مـع             عباسوقالت ان    .السلطة لتكمل بقية المشهد   

ومن أجل تلك األحداث وبمـساعدة       .سوالنا، لحقيقة ان واشنطن وبروكسل تطالبانه بأفعال وليس بأقوال        
 دحالن و نصر يوسف، خبأ عباس ورقة في كم قميصه، كي يضعها فوق الطاولة               معاونيه المقربين مثل  

في األيام األخيرة ـ حسب الصحيفة ـ ركزت وسائل اإلعـالم اهتمامهـا      .عندما يكون ذلك ضرورياً
على عملية مضللة مصممة في وزارة الداخلية الفلسطينية، حيث يتعلق األمر بقوة بوليسية مكونـة مـن          

 يوماً على الشواطئ السودانية لمنـع شـن هجمـات ضـد الجنـود               45 دربوا لمدة    خمسة آالف رجل  
ناهيك عن أن تلك القوة ستتكفل بضمان الهدوء في منطقـة أمنيـة بـين               .  االنسحاب والمستوطنين عند 

لكن في الجانب الخلفي من الصورة وحسب ما أكدته مـصادر أمنيـة         .خانيونس والمستوطنات اليهودية  
ية في غزة، فلقد انفصل عن تلك القوة نفسها في السر أفضل ألف رجل مـن رجالهـا                  فلسطينية وأوروب 

قوات بدر لمواجهة حركة الجهاد ولجان المقاومة الشعبية        بالذين سينضم إليهم ألف رجل آخر مما يعرف         
وينسق العملية مع القيادات الفلسطينية الجنرال وورد الذي يعتمد فريقـه علـى أربعـة                .بصورة فورية 

وفي اجتماعات دورية في غرفة العمليات، الواقعة في قلـب غـزة،             .الء بريطانيين وعميل كندي،   عم
شارك جنراالت فلسطينيون متوقفون عن العمل في األشهر األخيرة مثل الجبالي وموسى عرفات ونبيل              

 .رة نهائية جاموس، الذين سيتكفلون في الظل بالقيام بعمل من األعمال القذرة التي قد تشعل القطاع بصو              
ويقوم خبراء موريتانيون ومصريون على رأسهم الجنرال عمر سليمان وأردنيـون بتـدريب الرجـال               
المزودين بأسلحة خفيفة وسيارات مصفحة من الواليات المتحدة وروسيا واالتحـاد األوروبـي وحتـى               

وتؤكـد   .ربيـة من هنا جاء توقف عباس في ذلك البلد خالل جولته األخيرة فـي البلـدان الع               , إسرائيل
الصحيفة أن الرهان طموح جداً لكنه محفوف بالمخاطر أيضاً وال يشمل حتى اللحظـة الـدخول فـي                   

إن االستخبارات الفلـسطينية    . مواجهة مع حماس رغم أنه وبأوامر من الجنرال وورد وبموافقة دحالن          
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ـ              لحتها وتتعقـب   واألمن الوقائي تتقصى منذ أيام عن أوضاع ميليشيات حماس وتراقب مـستودعات أس
قادتها وتراقب اجتماعاتها عن كثب باستخدام تكنولوجيا متقدمة، والجهاد اإلسـالمي ولجـان المقاومـة               

. الشعبية على علم بذلك وحماس أيضاً، بينما يلعب عباس بالنار بورقة اآلس المخبأة فـي كـم قميـصه    
  باسل أبوحمدة: ترجمة

 15/7/2005البيان  
  

  لكتروني الفلسطينية انطالق مبادرة التعليم اإل
أعلنت السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارتي التربية والتعليم العـالي واالتـصاالت   : نابلس ـ سامر خويرة 

 مدرسة في الضفة الغربية     140وتكنولوجيا المعلومات رسمياً عن انطالق مبادرة التعليم اإللكتروني في          
 مـسارات، وتهـدف إلـى       6حور األول   المشروع سيكون ضمن محاور عدة، يتضمن الم      .وقطاع غزة 

تطوير وانتشار المنهاج اإللكتروني، وعلوم التربية لدعم نقل المناهج، وسوف يركز هذا المسار علـى               
تطوير المحتوى الرقمي لمناهج تعتمد على نتائج جديدة لمواضيع من الـصف األول األساسـي حتـى                 

مية مثل بناء المعرفة وتحليـل وتفـسير البيانـات          والهدف األولي هو دعم الغايات التعلي     .الثانوية العامة 
والتفكير النقدي وحل المشكالت، إضافة إلى مسار تكنولوجيا داخل الصفوف، ومسار تطـوير وتـوفير               
تدريب للمعلمين اإلداريين حول كيفية بناء وإعطاء المحتوى إلكتروني في الصف يتمحور هذا المكـون               

لمعلمين اإلداريين في الصف، ويهدف المسار إلـى تـوفير          الفرعي حول توفير تدريب مهني متطور ل      
مديري مدارس وإداريين مع أدوات إلدارة ومراقبة وتبادل المعلومات مع أصحاب الشأن ومن ضـمن               

أما المسارات األخرى فهي عن تطوير استراتيجية وطنية للتعلم مدى الحياة والمساعدة في             .ذلك الطالب 
 أبو الحمص وزير التربية والتعليم إلى أن المرحلة األولى من المـشروع             وأشار نعيم .تنفيذ االستراتيجية 

 مدرسة موزعة على كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، كما تم اختيـار أربـع               140ستكون في   
مواد من المنهاج مجهزة باستخدام الحاسوب لتدريسها وهي مواد العلوم والتكنولوجيا واللغة اإلنجليزيـة              

  .يتم تزويد المدارس بالحواسيب الالزمةوالفن وس
  15/7/2005البيان  

  
  االنسحاب ثمرة المقاومة ،شروط الهدنة تبخرت :شلّح

أعلن األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الدكتور رمضان شلح أن جميع الشروط التي 
وقال انه يفتقد في هذه األيام . خرتوضعتها فصائل المقاومة الفلسطينية للتهدئة في إعالن القاهرة قد تب

وبرغم انتقاده . الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي انطلق دوماً من حق الشعب الفلسطيني في المقاومة
: للسلطة الفلسطينية بشدة إال أنه أبدى تعاطفه مع الرئيس محمود عباس الذي يواجه مأزقا متعدد األبعاد

إضافة إلى مأزق الفساد .  مع األميركي الذي لم يقدم له أي شيءمأزق في العالقة مع اإلسرائيلي،ومأزق
لن يمر :  وتابع شلح يقول.الذي تعاني منه السلطة وصراعات األجهزة ومأزق االنقسام في حركة فتح
 وقت طويل قبل أن يعامل أبو مازن من جانب إسرائيل كما عومل عرفات

وتساءل . ين إسرائيل إلى صراع فلسطيني داخليوأعرب شلح عن أمله بأن ال يتحول الصراع بيننا وب
وقال شلح لقد . في حديث مع السفير عن الجهات المعنية بهذا الصراع والفائدة التي يقدمها للعدو

. وما حذرنا منه وقع. حذرناهم مرارا من أن تراكم الضغط اإلسرائيلي على المقاومة سيقود إلى انفجار
السلطة هو أنها تتحدث بهذه الحدة عن عملية نتانيا في حين أن غير أن المثير لالستغراب في موقف 

فهل السلطة باتت مسؤولة عن أمن العدو في . منفذ العملية خرج من مناطق تسيطر عليها إسرائيل أمنيا
تل أبيب ونتانيا انطالقا من مناطق يشن فيها الجيش اإلسرائيلي الحرب علينا؟ هل المطلوب تحويل 

ورفض شلح التبريرات التي تعرضها بعض القوى والتي تقول إن هذه . د جديد؟السلطة إلى جيش لح
وقال  إذا كان الخروج من قطاع غزة هدية أو منحة . العمليات تعيق تنفيذ إسرائيل لخطة الفصل

إن الخروج اإلسرائيلي هو ثمرة المقاومة وعدم قدرة إسرائيل على تحمل . إسرائيلية فإننا ال نريدها
  .ائر االحتاللتكاليف وخس

15/7/2005السفير   
  

  حماس لم تحسم موقفها من المشاركة في حكومة وحدة وطنية: هنية
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أعلن إسماعيل هنية أن حركة حماس لم تنته حتى اللحظة من تحديد موقفها النهائي بشأن المشاركة في 
رية لحركة حماس وقال إن المؤسسات الشو.حكومة وحدة وطنية في مرحلة ما بعد االنتخابات التشريعية

في الداخل والخارج مازلت تدرس هذا األمر ولم يستبعد هنية في لقاء عقدته القيادة السياسية للحركة مع 
الصحافيين واإلعالميين في مدينة غزة  امس أن تلجأ الحكومة اإلسرائيلية إلى استهداف قيادات الحركة 

أنه بالرغم من التهديدات اإلعالمية اإلسرائيلية في المرحلة المقبلة كخطوة منها لخلط األوراق معتبراً 
باستهداف قادة حركة الجهاد اإلسالمي إال أن ذلك ال يعني أن قيادات الحركة في منأى عن دائرة 

وجدد هنية دعوته للسلطة الفلسطينية بإنشاء هيئة وطنية لإلشراف على عملية .االستهداف اإلسرائيلي
 لهذه العملية لتكون بذلك هذه الهيئة جهة رقابية على األجهزة االنسحاب ووضع الضوابط والمعايير

وشدد على ما توليه حماس من اهتمام وجهد متواصل في الحفاظ على مصالح  .التنفيذية الفلسطينية
الشعب الفلسطيني منوهاً إلى أن الحركة استحدثت مؤخراً دائرة تعني بالعالقات الخارجية مع 

ى هذه الدائرة مؤخرا العديد من سفراء الدول العربية والمسؤولين األوروبيين والتقى القائمون عل.العالم
نافياً بذلك إقامة الحركة عالقات رسمية مع اإلدارة األميركية وأكد أن المفاوضات مع إسرائيل غير 

وحذر هنية من خطورة المرحلة المقبلة مشدداً على ضرورة تجنب .واردة على أجندة عمل الحركة
  .لداخلي لما يشكله من إزهاق للقضية الفلسطينيةالصراع ا

15/7/2005الغد االردنية   
  

  الدولة المؤقتة محمية اسرائيلية تشبه : قيس عبد الكريم
اكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبدالكريم ان االنسحاب االسرائيلي من غزة خطوة 

عل تصاعد المقاومة وللتخلص من العبء االمني اضطرارية وجدت اسرائيل نفسها مجبرة عليها بف
وقال ان شارون يقزم خارطة الطريق وان خطته تهدف الى فرض ما .والديمغرافي الذي يمثله القطاع

السلطة الفلسطينية هي الجهة المعنية بتولي المسؤولية عن كما قال   .يسمى التسوية االنتقالية بعيدة المدى
كن في إطار خطة تتوافق عليها وتشارك في تنفيذها سائر القوى الوطنية ول, المواقع التي يتم إخالؤها

واإلسالمية بما يكفل تأمين األمن واالستقرار وتفادي الفوضى واالستفادة من األراضي والمرافق التي 
 ثمة إجماع فلسطيني علىكما أكد أنه . سيتم إخالؤها لصالح المنفعة العامة بعيداً عن االستئثار والمحاباة

رفض خيار الدولة ذات الحدود المؤقتة واإلصرار على ضرورة البدء الفوري لمفاوضات الوضع الدائم 
دون ذلك لن تكون الدولة المؤقتة سوى محمية إسرائيلية تابعة هي أشبه . في إطار مؤتمر دولي

  .بالبانتوستانات التي أقامها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا
14/7/2005 - أمين-لعربي اإلنترنت لالعالم ا  

 
  جبهة النضال الشعب الفلسطيني أكثر تصميماً على المواجهة

 النطالقتها، أكدت فيه ان الشعب 38أصدرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بيانا في مناسبة الذكرى 
 الفلسطيني المناضل اكثر ارادة وتصميما على تحقيق اهدافه الوطنية المستندة الى حقه الطبيعي

والتاريخي بوطنه وحقه بالعودة والحرية واالستقالل والعيش الكريم واألمان واالزدهار، دفاعا عن 
وطالبت جبهة .االرض والهوية وفي مواجهة االحتالل وافرازاته من قهر وظلم وارهاب وقتل وعدوان

حيث يتعرض النضال قيادة منظمة التحرير لالهتمام بأوضاع الشعب الفلسطيني، وخصوصا في العراق 
الي تعديات وضغوط، وفي لبنان، من خالل متابعة القضايا المعيشية والحياتية، والبحث مع الحكومة 

  .اللبنانية في قضايا حق التملك وممارسة بقية المهن
  15/7/2005 مستقبلال

 
  االحتالل يقتحم بلدة قباطية وقريتي فحمة وكفر راعي 

ليوم بلدة قباطية جنوب جنين، وشـنّت حملـة مـداهمات           اقتحمت قوات االحتالل فجر ا    :  خاص ،جنين
وأفادت مصادر محلية أن قوة صهيونية معززة باآلليـات العـسكرية،            .اعتقلت خاللها أحد شبان البلدة    

اقتحمت بلدة قباطية وداهمت منازل األهالي، وأجرت تفتيشات دقيقة فيها، قبل أن تعتقل الـشاب عبـد                 
وفي السياق ذاته أفادت المـصادر أن قـوات االحـتالل           . جهة مجهولة   عاماً واقتادته إلى   26طزازعة  

كما  .اقتحمت قرية فحمة جنوب غرب جنين، وداهمت المنازل في القرية، وأجرت تفتيشات واسعة فيها             



 13

اقتحمت قوات االحتالل بلدة كفر راعي المجاورة، وسيرت دوريات في شوارعها ثم انسحبت منها فـي                
ر إلى أن قوات االحتالل كثفت من تواجدها العسكري في المحافظة، الفتـة             وأشارت المصاد .وقت الحق 

إلى أن  المنطقة الواقعة بين مدخل جنين الجنوبي وبلدتي قباطية والزبابدة شهدت انتشاراً مكثفاً لقـوات                 
  .االحتالل، والتي انتشرت أيضاً بين مفترق بلدة عرابة وقرية بير الباشا جنوبي جنين

  15/7/2005ني لإلعالم  المركز الفلسطي
 

  إصابات برصاص االحتالل خالل مسيرة ضد إقامة الجدار في قرية أماتين
أصيب عدد من الفلسطينيين والمتضامنين األجانب ظهر اليوم في قريـة أمـاتين شـرق               : قلقيلية خاص 

ـ   .قلقيلية جراء تعرضهم العتداء وحشي على أيدي جنود االحتالل الصهيوني          ة أن  وأفادت مصادر محلي
عشرات الفلسطينيين والمتضامنين األجانب، في قلقيلية أصيبوا ظهر اليوم، بجروح وحـاالت اختنـاق              
شديدة خالل قمع قوات االحتالل لمسيرة جماهيرية سلمية في قرية أماتين شرق المدينة احتجاجاً علـى                

 والفـصل  تجريف مئات الدونمات من أراضي القرية لصالح إقامة مرحلة جديـدة مـن جـدار الـضم             
وأوضحت المصادر أن جنود االحتالل أطلقوا العيارات النارية والمطاطيـة وقنابـل الغـاز              .العنصري

المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة ثالثين فلـسطينياً ومتـضامناً أجنبيـاً                 
منهم إلـى مـشافي     بحروق وجروح ورضوض وحاالت اختناق شديد جراء استنشاق الغاز، ونقل عدد            

  .مدينة قلقيلية لتلقي العالج
  15/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
   معتقالً فلسطينيا1294ً جريحاً و462شهيداً و46أشهر خالل ثالثة

 فلسطينياً، وجرحـت    46قتلت قوات االحتالل الصهيوني خالل األشهر الثالثة الماضية         :  خاص ،رام اهللا 
وذكر التقرير الصادر عـن وزارة الداخليـة     .ختلفة من األراضي الفلسطينية   واعتقلت المئات في أنحاء م    

الفلسطينية حول االنتهاكات اإلسرائيلية خالل الفترة الواقعة ما بين األول مـن آذار الماضـي وحتـى                 
 آخـرين، فـي     462 فلسطينياً، وأصابت    46الثالثين من شهر حزيران الفائت، أن قوات االحتالل قتلت          

 دونمات، إضـافة    33803كما أشار التقرير إلى أن االحتالل صادر نحو         . فلسطينياً 1249حين اعتقلت   
  .إلى المداهمات والهدم للمنازل، ومنع السفر واإلذالل على الحواجز واستمرار البناء في الجدار العازل

  15/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  يدعو أبو مازن للتراجع عن قرار إقالته ايرينيوس
أصدر ايرينيوس االول، بيانا رد فيه على المرسوم الرئاسي الفلسطيني القاضي بإقالته، وقال             : تل أبيب   

ان هذا المرسوم يتجاهل الحقائق التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي عينتها الحكومـة الفلـسطينية                 
وقـال ان هـذا     .  يهودية ويبرئه من كل تهمة حول بيع عقارات للكنيسة في القدس الى جهات استيطانية            

ودعا ايرينيوس عباس الى    . القرار صدر بناء على ضغوط وتهديدات من نائب وزير الخارجية اليوناني          
الغاء المرسوم وتصحيح الموقف، مؤكدا وجود مؤامرة كبيرة أكبر بكثير من بيع العقارات فـي البلـدة                 

الذين يؤيدونه وهم األكثرية، حسب قولـه،  القديمة في القدس المحتلة، وانه شخصيا والمطارنة والرهبان    
وطلب من ابو مازن ان يقرأ بيان لجنة التحقيق الرسمية          . يشكلون العقبة الكأداء في وجه تلك المؤامرات      

التي أقامتها حكومته، ففيها المعلومات التي تؤكد براءته وتؤكد في الوقت نفسه عمق المؤامرة، على حد                
وان الخبـراء فـي   .  لـ الشرق األوسط ان هذه الصفقة تعتبر مـزورة  وأكد البطريرك ايرينيوس  . قوله

القانون االسرائيلي الذين شاورهم، وبينهم أعضاء في لجنة التحقيق الفلـسطينية، قـالوا لـه ان هنـاك                  
وأضاف ان المشكلة ال تقتصر علـى هـذه         . احتماالت كبيرة للنجاح في هذه القضية واسترداد األمالك       

. ا هو أخطر من ذلك بكثير فهنالك مؤامرة على أمالك أخرى أكبر وال تقل حيويـة             العقارات، بل على م   
وهنـاك مـؤامرة    . وهناك مؤامرة على البرنامج الذي وضعناه لوقف احتكار الكنيسة بايدي قوى ضيقة           

. لمنعنا من تطبيق مبدأ الشراكة مع أبناء الطائفة العرب في ادارة األمالك ومختلـف شـؤون الكنيـسة                 
ة هي ان اولئك الذين يحاربوننا على هذا البرنامج نجحوا في خداع بعض المسؤولين في عمـان            والمشكل

. ورام اهللا وغيرهما، متظاهرين بالغيرة على أمالك الكنيسة، بينما هم الشركاء الحقيقيون في المـؤامرة              
. يـع وعلمت الشرق األوسط ان هذا الموضوع هو أحد مواضيع الخالف بين مكتب عباس و أحمـد قر                
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فاألخير يسعى للتعامل مع هذا الموضوع من دون تسرع ومن دون رضوخ للضغط اليوناني، وهو يحبذ                
التجاوب مع ابناء الطائفة العربية في فلسطين، وفي مقدمتهم األرشمندريت ميثيوس بصل، راعي الطائفة              

بـا بوقـف مـا أسـماه       في رام اهللا، الذي توجه الى الرئاسة على رأس وفد كبير من أبناء الطائفة مطال              
 . االنجرار وراء اليونانيين الذين يحتكرون شؤون الطائفة وأمالكها ويستبعدون العرب عن كل شيء فيها

  14/7/2005الشرق األوسط 
 

  عطااهللا حنا يعبر عن تقديره لقرار عباس بعزل ايرينيوس
باس لمصادقته على قرار    عبر االرشمندريت عطا اهللا حنا عن تقديره  للرئيس ع         :  خاص -القدس المحتلة 

نحن كطائفة أرثوذكـسية وكبطريركيـة جـزء مـن الـشعب            : عزل وإقالة البطريرك ايرينيوس وقال    
الفلسطيني ومن القضية الفلسطينية، وبالتالي القيادة الفلسطينية هي قيادتنا ومنظمة التحرير هي منظمتنـا              

لى اليوم الـذي يـزول عنـه االحـتالل          وشعبنا هو الشعب الفلسطيني الذي ننتمي إليه، ونحبه ونتوق إ         
وأوضح حنا أن ما يهم في هذه المرحلة هو ليس إقالة بطريرك ووضـع بطريـرك جديـد                  .  البغيض

فحسب، وإنما ما يهمنا أكثر من هذا وذاك هو إبطال الصفقات  مؤكداً أنه ما يتم العمل عليه وما يقوم به                     
وحـول مـا    .فقات الفاقدة لكل وجه قانوني وشرعي     المحامون المتابعون لهذا الملف يسعون إلبطال الص      

ال اعتقد ذلك   : نشر سابقا بان بقاء ايرينيوس ووجوده عامل مساعد في إبطال تلك الصفقات قال عطا اهللا              
فمن سيبطل الصفقات هو الذي سيخلفه، ومن األهمية بمكان العمل على انتخـاب البطريـرك الجديـد                 

لص والياس خوري لمواصلة العمل مع القيادة الجديـدة فالهـدف           لتحقيق ذلك، داعيا المحاميين جواد بو     
  .مشترك عند الجميع وهو إبطال الصفقات وعودة الممتلكات إلى أصحابها

  15/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  التجمع الوطني المسيحي دعا إلى حماية األوقاف الفلسطينية 
ي في القدس السلطة الوطنيـة الفلـسطينية، عقـب    دعا التجمع الوطني المسيح: نابلس ـ سامر خويرة 

اإلعالن عن سحب االعتراف بالبطريرك األرثوذكسي إيرنيوس األول، إلى نشر تفاصيل التحقيق الـذي             
توصلت إليه اللجنة الوزارية المكلفة التحقيق في بيع عقارات لبطريركية الروم األرثوذكس فـي بـاب                

طني على اعتبار قضية العقارات في باب الخليل قضية وطنيـة،           وشدد بيان للتجمع الو   .الخليل في القدس  
معتبرا أن على السلطة أن تضع شروطا تضمن حقوق أبناء الرعية األرثوذكـسية مقابـل االعتـراف                 
بالقائمقام، وأولها تفعيل القوانين المتعلقة بحماية األوقاف األرثوذكسية والتفـويض لجهـات فلـسطينية              

ن عمر وحماية رجال الدين العرب، وعدم المـساس بهـم، وإعـادة الرتـب               لمتابعة قضية أمالك ميدا   
وكان رئيس التجمع ديمتـري     .الكهنوتية لمن تم تجريده منها بسبب التزامه بالموقف الفلسطيني الرسمي         

دلياني وعدد من أعضاء هذا التجمع نقلوا إلى البطريرك إيرنيوس أنباء سحب االعتراف به، في حـين                 
في عدم تطور الوضع داخل البطريركية إلى صدام واسع عقـب دخـول إيرنيـوس               لعب هؤالء دورا    

بدوره أكد البطريرك الالتينـي  . البطريركية يوم األربعاء بمرافقة أكثر من عشرين من حراسه ومرافقيه        
ميشيل صباح أهمية تفعيل الدور المسيحي سياسيا وفلسطينيا في المجتمع الفلسطيني وتوحيـد الجهـود،               

ى ضرورة أن يعبر المسيحي الفلسطيني عن هويته الدينية وانتمائه السياسي وتشجيع الـشباب              مشددا عل 
  .المسيحي على االنخراط في مجتمعهم الفلسطيني لتعميق النسيج الوطني

  15/7/2005البيان   
 

  علماء الدين في نابلس يؤكدون الحرمة الشرعية لمهرجانات الغناء
 محافظة نابلس تحريم الدين اإلسالمي الحنيف للمهرجانـات التـي           أكد علماء الدين في   :  خاص -نابلس

وجاء في بيان صادر عن علمـاء نـابلس ودار          .تشتمل على االختالط والغناء الفاحش ومظاهر اإلثارة      
الفتوى والبحوث اإلسالمية وكلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، ولجنـة الفتـوى المحليـة            

بطة علماء فلسطين أن المهرجانات التي يبث فيها الغناء الفاحش، ويعتلي خـشبتها             ومديرية األوقاف ورا  
الشباب والفتيات ويحضرها كال الجنسين من غير فصل بينهما محرمة شرعا باالستناد إلى العديد مـن                

وأشـار  .ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل اهللا بغير علـم            : اآليات القرآنية كقوله تعالى   
بيان إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات باإلضافة إلى كونها محرمة شرعا، فهي فـي حـق الـشعب                   ال
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الفلسطيني اشد تحريما لما لها من دور في تخريب عقول الشباب وإلغاء ثقافتهم وهدم فكرهم وحضارتهم                
ـ                  شهداء ومحو ذاكرتهم إضافة   لما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظروف القهر واالحـتالل وسـقوط ال

وأيد البيان ما جاء في فتوى المفتي العام الشيخ عكرمة صبري وما جاء فـي     .والجرحى واعتقال اآلالف  
فتاوى سابقة ألساتذة كلية الشريعة في جامعة النجاح ورابطة علماء فلسطين والتي أكدت جميعها تحريم               

  .مثل هذه المهرجانات
  15/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  لمحلية تطالب السلطة بتوفير الدعم إلنجاح خطة الطوارئ أثناء اإلنسحاب الهيئات ا

طالبت الهيئات المحلية الفلسطينية في قطاع غزة مجلس الوزراء في السلطة بـضرورة             :  خاص –غزة  
رصد الميزانيات وتخصيص الدعم الالزم للهيئات المحلية لتواصل الخدمات لألهالي، وإنجـاح خطـة              

اشر عملها خالل وبعد االنسحاب الصهيوني من غزة، وأكدوا خالل لقـائهم بـوزير              الطوارئ التي ستب  
الحكم المحلى المهندس خالد القواسمي بمقر الوزارة على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات المحليـة فـي                
 النيابة عن السلطة المركزية في مواجهة كل اإلجراءات الصهيونية المتوقعة خالل عملية االنسحاب من             

  .قطاع غزة
  15/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  أطفال فلسطينيون يعتصمون ويطالبون بحق العمل آلبائهم

في إطار حملة حق العمل التي تنظمها المؤسسات األهلية العاملة في الوسـط الفلـسطيني، قـام                  :صيدا
مخيماتها في وقت واحد،    المئات من اطفال الروضات التي ترعاها المؤسسات األهلية في منطقة صيدا و           

صباح يوم امس باعتصامات متفرقة عدة ، توزعت على محاور ومفارق عدة في مخيم عـين الحلـوة،                  
تعبيرا منهم على انهم يتأثرون بحالة الحرمان من الحقوق المدنية واالجتماعية، وبخاصة حق العمل في               

وانعكاساتها على قدرة آبائهم واوليـاء      ظل الظروف االقتصادية الخانقة التي تطال مجتمعهم الفلسطيني،         
امورهم على تأمين حياة كريمة وظروف معيشية بالحدود الدنيا تمكنهم من العـيش بكرامـة، وتعـدهم                 

وبحضور المربيات رفع االطفال شـعارات تـدعو        .بمستقبل آمن، خال من الظلم واالستغالل والضياع      
ونية التي تحول دون ممارسة العمل ومزاولة المهن وتحرم         الدولة اللبنانية باالسراع لرفع كافة القيود القان      

ووجـه  .العامل الفلسطيني من الضمانات والتأمينات االجتماعية والصحية، اسوة بأخيه العامل اللبنـاني           
االطفال تحية شكر وتقدير الى وزير العمل اللبناني طراد حمادة على الخطوة اإليجابية التـي اتخـذها                 

 اصدرها حول مرسوم تنظيم عمل األجانب، وطالبوا البرلمان اللبنـاني والحكومـة             أخيراً بالمذكرة التي  
اللبنانية باستكمالها واتمامها بتشريع قانوني عادل يعفي العامل الفلسطيني من إجازة العمل وعدم تطبيـق   

  .مبدأ التعامل بالمثل عليه
  15/7/2005البلد   اللبنانية  

  
  طين منسقية لقاء حق العودة ورفض التو

أصدرت منسقية لقاء حق العودة ورفض التوطين بيانا أدانت فيه استمرار بناء الفصل العنصري 
وحذرت . واالمعان في حصار وتقسيم األراضي الفلسطينية المحتلة والفصل ما بين مدنها وقراها

المنكوب في وقت المنسقية من التفاعالت االنسانية واالقتصادية والعائلية السلبية على الشعب الفلسطيني 
 وصوال الى 194تتجاهل فيه الحكومة االسرائيلية كل القرارات الدولية بدءا من قرار مجلس األمن رقم 

 . قرار محكمة العدل الدولية في الهاي، الذي اكد عدم شرعية بناء الجدار قبل عام
  15/7/2005السفير 

  
  تفاقم البطالة في اوساط عرب الداخل

مسح الميداني الذي قامت به مؤسسة ركاز التابعة لجمعية الجليل في شفاعمرو، يستدل من ال :الناصرة
 من مجمل االقلية العربية في 41.1% أن 2004وباالشتراك مع مركز الدراسات مدي من حيفا لعام 

واشارت النتائج ايضا ان أزمة السكن ستتفاقم جدا خالل . عاما14ًالداخل الفلسطيني هم دون سن الـ 
من األسر أفادت بأنها  % 60.6وات القادمة لدي االقلية الفلسطينية في الداخل حيث ان نسبة العشر سن
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ستحتاج لوحدة سكنية واحدة علي األقل خالل السنوات العشر القادمة، في حين أفادت نتائج المسح ان 
الموارد من مجمل النسبة أنها لن تتمكن من بناء أي وحدة سكن وذلك لعدم توفر األراضي و % 43.7

وقالت ركاز في التقرير ان المسح شمل جميع نواحي الحياة لفلسطينيي . المالية لشراء او بناء المسكن
، منها السكان، المسكن وظروف السكن، العمل، مستويات المعيشة، التعليم، الثقافة واإلعالم، 48

  . الصحة، البيئة، الحيازة الزراعية، األمن والعدالة
 15/7/2005القدس العربي

  
  المجلس البلدي في بلدة خزاعة يناقش مع األهالي برامج البلدية وسبل تنفيذها

نظمت بلدية خزاعة في قطاع غزة يوم أمس لقاء مفتوحاً مع األهالي في منطقة أبو : خانيونس ـ خاص 
وقام رئيس وأعضاء المجلس البلدي     .ريدة، بحضور رئيس البلدية كمال النجار وأعضاء المجلس البلدي        

بالرد على جميع تساؤالت األهالي بشفافية ووضوح، مما أزال اللبس عن كثير من القضايا، وأدحـض                
الشائعات التي راجت مؤخراً في البلدة، كما استعرض المجلس اإلنجازات التي تحققـت منـذ تـسلمه                 

ل الخـدمات   لمهامه، وأطلع األهالي على سير العمل في البلدية من ناحية اإلعداد للمشاريع وتقديم أفض             
وأوضح رئيس المجلس أن البلدية قدمت العديد من المشاريع التطويرية والحيوية للجهات المانحة،             .البلدية

  .مشيراً إلى أن تلك المشاريع مرهونة بقضية االنسحاب الصهيوني من قطاع غزة
  15/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
   مؤبداً بحق أسير 17

كمة معتقل عوفر العسكرية الصهيونية صباح أمس الخميس حكما بالـسجن           حكمت مح :  خاص -رام اهللا 
مرة على الشيخ األسير صالح صبحي دار موسى من قرية بيت لقيا، بتهمة االنتماء إلى كتائب                17المؤبد  

الشهيد عز الدين القسام والتخطيط لعملية استشهادية في مقهى ليلي وأخرى في محطة للباصـات قتـل                 
وذكر محامي جمعية أنصار السجين أن الشيخ األسـير صـالح خاطـب القاضـي               .صهيوني16فيهما  

نحن ال نقبل في هذا الزمن إال أن نكون أسياداً، وال تتوقعـوا منـا أن                : الصهيوني أثناء محاكمته بالقول   
نقبل بأقل من ذلك، إننا حركة تحرر وطني كأي حركة تحرر أخرى في هذا العالم، وإن سعيتم لتـشويه                   

في إعالمكم ووصفتموه باإلرهاب، إن دمنا أحمر كما أن دمكم أحمر، ولستم أفـضل منـا، وال                 نضالنا  
يمكن لنا السكوت وأمننا مفقود وأمهاتنا وأطفالنا يقتلون، فإذا كانت دماؤكم عليكم عزيزة فإن أهلنا ودمهم                

ير ذكره أن الـشيخ     الجد.أعز علينا، وإن بقيت سياستكم كما هي فإنكم ستعيدون الجميع إلى مربع العنف            
، وهـدمت سـلطات   2003 أيلول سبتمبر 17 عاما أب لستة أبناء، وقد اعتقل في    41صالح دار موسى    

  .االحتالل الصهيوني منزله بالكامل بعد فترة وجيزة من اعتقاله
  15/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  االحتالل ينقل أسرى أردنيين إلى جهة مجهولة  

أقدمت إدارة سجن مجدو على نقل المعتقلين األردنيين من أصـل فلـسطيني              :و وردة  أمين اب  -نابلس  
المضربين عن الطعام لجهة مجهولة، في إطار ردها على خطواتهم االحتجاجية على استمرار اعتقـالهم               

وقالت المواطنة خلود حسين ان زوجها المعتقل وائل حسين ورفاقه المضربين عن الطعام              .غير القانوني 
ضوا لعملية قمع وعقاب من السلطات االسرائيلية بعدما رفضوا فك االضراب الذي قرروا خوضـه               تعر

وذكرت خلود ان ادارة السجن تعامل هؤالء االسرى بأساليب غير          . إلثارة قضيتهم ووضع حد لمعاناتهم    
  لم يخضع السـتجواب او تحقيـق       2003،-10-7قانونية ومنافية لكل االعراف فزوجها الموقوف منذ        

وأعربـت  .ويجري اعتقاله دون الئحة اتهام، وقد رفض االبعاد لألردن كونه متزوجا ولديه ثالثة اطفال             
نيفين ابو حميدة عن قلقها الشديد على مصير زوجها المعتقل اسامة احمد وباقي المعتقلين الذين رفضت                

 هؤالء االسرى الذين    ادارة السجن الكشف عن مكان نقلهم، وناشدت المؤسسات اإلنسانية الوقوف لجانب          
وناشدت الرئيس محمود عباس التدخل شخصيا لمتابعة ملـف هـؤالء           . يعتقلون من دون تهمة او ذنب     

  .األسرى الذين رفضوا االبعاد للخارج وتمسكوا بوطنهم رغم معاناتهم البالغة في السجن
  14/7/2005الخليج اإلماراتية 
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  الشيخ رائد صالح اعتقل مظلوما وخرج منتصرا

اعتقل مظلوما وخرج منتصرا، يتحدث عن      :صدر المكتب السياسي للحركة االسالمية بيانا تحت عنوان       أ
 رئيس الحركة االسالمية، شكر من خاللـه جميـع األطـر            -إطالق سراح فضيلة الشيخ رائد صالح       

ـ    وا الـى  والهيئات التمثيلية لجماهيرنا العربية والحركات السياسية والجمعيات واألهل جميعا الـذين وقف
جانب الحركة اإلسالمية في محنتها منذ اعتقال اإلخوة رهائن األقصى المبارك في الثالث عشر من أيار                

منع الشيخ رائد من زيارة األقصى المبارك لمدة أربعة أشـهر يؤكـد أن              :واعتبر البيان أن  . 2003عام  
رائد صالح سـجن    ان الشيخ   :وأضاف البيان . األقصى في خطر وأن موقف المؤسسة عنصري وبغيض       

مظلوما ويخرج من هذه المحنة، المنحة، منتصرا عالي الهامة والقامة ثابتا كما عهـدناه فـي مواقفـه                  
ان الحركة االسالمية اذ تحتفل وتحتفي بخروج الشيخ، فإنها تؤكد أنها مـا             :واختتم البيان بالقول  . وآرائه

 ولقد خرجت الحركة من هذه المحنة قويـة         زالت على مواقفها الثابتة من القضايا ذات الصلة بمجتمعنا،        
هـذا وأقـر    . }وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين   {:الجانب، قوية الشوكة، عالية الهمة، تؤكد قول اهللا تعالى        

المكتب السياسي للحركة االسالمية أن يكون األخوان األستاذ صالح لطفي والمحامي زاهـي نجيـدات               
  . الى جانب الشيخ هاشم عبد الرحمنمتحدثين جديدين بإسم الحركة االسالمية 

  14/7/2005صوت الحق والحرية 
  
 م جلسات دعم نفسي ودورات تقوية أكاديمية ألطفال األسرىيتنظ

بدأت جمعية أنصار السجين بعقد جلسات دعم نفسي ألبناء األسرى للتخفيف مـن حـدة   : خاص   -نابلس
ه الجلسات ضمن مجموعات التدخل النفسي      وتأتي هذ .الضغوط النفسية التي تواجههم بسبب غياب آبائهم      

التي تشرف عليها الدائرة االجتماعية في جمعية أنصار السجين ألطفال األسرى من الفئة العمرية ما بين                
 سنوات، حيث تم الكشف عن أعراض الصدمة النفسية من خالل زيارات ميدانية وإجراء مقابالت               4-6

اني، والخوف الزائد، التبول الالإرادي، مشاكل في النطق،        السلوك العدو : معهم، ومن بين هذه األعراض    
وأوضحت غـدير   .قلة التركيز، أحالم اليقظة، التعلق الزائد باألم، قلة النوم واألكل وتدني مستوى التعليم            

غريب منسقة الدائرة االجتماعية في الجمعية أن اآللية المعتمدة للتعامل مع األطفال تتمثل برسم لوحات               
 فيها األطفال عن أنفسهم، وألعاب جماعية تنمي روح المشاركة والتعاون وتعمل على تخفيـف               فنية يعبر 

وأضافت غريب من خالل الدراسات التي قمنا بهـا تبـين لنـا أن              .مشاعر الغضب المكبوتة في داخلهم    
 األمهات غير واعيات لمشاكل أطفالهن، وهن بحاجة أيضا للرعاية و الدعم النفسي في كيفيـة مواجهـة                

  .الصعوبات الناتجة عن غياب معيل أسرتها، والتغيرات السلوكية التي تظهر عند أبنائها
  15/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
   أسير فلسطيني12د االعتقال اإلداري لـ يتمد
 أسيراً من جنين لفترات تراوحت بـين        12مددت سلطات االحتالل االعتقال اإلداري لـ       :  خاص -جنين

وذكر نادي األسير في جنين في بيان له أن محكمة الجلمـة العـسكرية               .وثالثة وعشرين يوماً  ستة أيام   
مددت اعتقال أحد عشر أسيراً، فيما مددت محكمة بتاح تكفا اعتقال األسير عالء الدين عمار من جنين،                 

مـرزوق،  إبراهيم طحاينة، محمد جرادات من سيلة الحارثية، وأحمـد          : و أضاف البيان أن األسرى هم     
وأسيد عبد الخالق، مصطفى شيباني،      نبيل السعدي، ومجدي السعدي من جنين، وناجي جرار من برقين،         

  .من عرابة، وتوفيق جربوع من مخيم جنين، فداء عويضات من قباطية وجعفر أبو الوفا من الزاوية
  15/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  س الستكمال تهويدها  خطط إسرائيلية لتعزيز السيطرة على القد

كشفت مصادر فلسطينية و إسرائيلية عن خطط حكومية إسرائيلية تستهدف األحيـاء            : ردينة فارس،غزة 
وأضافت المصادر أن رئيس بلديـة القـدس        . العربية التي سيضمها جدار الفصل العنصري الى داخله       

اث تغييـرات جذريـة فـي       لوبليانسكي سيتولى شخصياً اإلشراف على مهمة تنفيذ مخطط يستهدف إحد         
الواقع السكاني والخدماتي في القدس العربية المحتلة تفضي في المحصلة النهائية الـى ربـط المدينـة                 
المقدسة كلية بالقدس الغربية وضم الكتل االستيطانية الرئيسية داخل حدود البلديـة وخارجهـا بمركـز                
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 هذه الخطة كانت قد تضمنته خطة الخارطة        وقالت أوساط في بلدية القدس الغربية ان جزءا من        . المدينة
الهيكلية للقدس التي كان عرضها قبل بضعة أشهر أوري لوبليانسكي مع تعديالت طفيفة أدخلـت علـى                 

  . جوهر هذه الخطة
  15/7/2005عكاظ 

  
  اسرائيل بانتظار صدامات بين الجيش والمستوطنين 

يونة في تعامله مع المستوطنين مـع اقتـراب         ابدى الجيش االسرائيلي في االيام االخيرة ل      : بالل ظاهر 
موعد تنفيذ خطة فك االرتباط واخالء المستوطنات في وقت تنتظر فيه اسرائيل مـسيرة المـستوطنين                

وتراجع الجـيش االسـرائيلي     . والصدامات المتوقعة لدى وصولهم الى مشارف المستوطنات في القطاع        
ذلك بساعة واحدة حول منع الجنود مـن الخـروج          بعد ظهر الخميس عن تعليمات كان قد اصدرها قبل          

الى عطلة يوم السبت من كل اسبوع مع بدء تنفيذ خطة فك االرتباط وذلك على أثر الـضجة الواسـعة                    
  . واالعالمية التي اثارها القرار العسكري

ـ                ام الجدير بالذكر ان المسؤولين العسكريين االسرائيليين وعلى رأسهم حالوتس اعلنوا مـرارا فـي االي
اغسطس المقبل غايتـه منـع عناصـر المـستوطنين     / اب15االخيرة عن ان اغالق القطاع قبل حلول  
وبدأ التفكيـر فـي الجـيش االسـرائيلي بـاغالق منـاطق             . المتطرفين من الدخول الى غوش قطيف     

المستوطنات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية قبل الموعد المحدد لذلك في منتصف الشهر القادم في                
 من الـشهر    18اعقاب اعالن مجلس المستوطنات في الضفة والقطاع عن مسيرة جماهيرية تنطلق يوم             

القادم من جميع المناطق في اسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية باتجاه قطاع غزة بهدف منع تنفيذ فك                
  .االرتباط واخالء المستوطنات

لتوقعات هي ان يشارك في المسيرة قرابة       ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر في الجيش االسرائيلي ان ا         
واضافت المصادر ذاتها ان قوات الجيش والشرطة المتواجدة االن في القطاع بامكانها صد هذا              .  الفا 30

ولكن هذه المصادر اشارت ايضا الى ان مواجهة هذه المسيرة ومنع المـشاركين             . العدد من المتظاهرين  
لمستوطنات في غوش قطيف هو اختبار للجيش خصوصا حيال         فيها من اقتحام الحواجز والوصول الى ا      

من جهة اخرى قالت الصحيفة ان هذه المسيرة تمثل من الجهة االخرى اختبارا للمستوطنين              . ما هو قادم  
وخصوصا لمجلس المستوطنات خصوصا فيما يتعلق بمشاهد الصدامات بين الفريقين التي ستبثها وسائل             

  .االعالم في اسرائيل
 الجيش والشرطة االسرائيلية نقلت قوات كبيرة الى القطاع لمنع المتطرفين من الـدخول الـى                ورغم ان 

المستوطنات اال ان وسائل االعالم االسرائيلية قالت ان نحو الف من المتطرفين تمكنوا من الدخول الى                
لقطاع عنـدما   ويبدو ان القوات االسرائيلية لن تتمكن من السيطرة على الوضع في ا           . المستوطنات هناك 

فقد اعلن قادة المـستوطنين     . يتوافد المشاركون في المسيرة الجماهيرية الى القطاع خالل االسبوع القادم         
واعضاء كنيست من اليمين المتطرف وبينهم ارييه الداد واوري اوريئيل سنقتحم الحواجز التي نـصبتها               

لمستوطنين على تنفيذ نشاطاتهم لمنع تنفيذ      وتقول التقارير الصحفية االسرائيلية ان عزيمة ا      . قوات االمن 
ومثال على ذلك اغالق الف مستوطن وعناصر اليمين المتطرف بسياراتهم ليلة           . فك االرتباط عالية جدا   

امس المدخل الرئيسي للكتلة االستيطانية غوش قطيف ورفضهم االنصياع الوامر افراد الشرطة الـذين              
وقالت وسائل االعالم   . جيل مخالفات بسبب اغالق طريق رئيسية     طلبوا منهم ابراز وثائقهم الشخصية لتس     

. ان المتطرفين تجاهلوا افراد الشرطة تماما في البداية ثم بدأوا بتوجيه االهانات والشتائم الفراد الشرطة              
وافادت صحيفة هآرتس ان المستوطنين سيسعون من خالل المسيرة االسبوع القادم الـى خلـق حالـة                 

 وذلك بالتزامن مع تصويت الكنيست على مشروع قانون قدمه النائب اليمين زبولون             طواريء في البالد  
واضـافت هـآرتس ان هـدف       . اورليف من حزب المفدال لتأجيل تنفيذ فك االرتباط لمدة سنة كاملـة           

المستوطنين من خلق حالة الطواريء دفع عدد من اعضاء الكنيست التصويت الـى جانـب مـشروع                 
  .القانون

ثناء يواصل المستوطنون نشاطاتهم ضد فك االرتباط واغـالق القطـاع امـام المـواطنين               وفي هذه اال  
االسرائيليين من خالل اغالق الطرق الرئيسية في اسرائيل وبتـسجيل ارقـام الهويـات علـى االذرع                 
احتجاجا على اغالق القطاع ومطالبتهم بابراز بطاقة هويتهم لدى دخولهم الى بيتهم فـي المـستوطنات                

اشارة الى االرقام التي كان تسجل على اذرع اليهود ابان المحرقة في فترة الحكـم النـازي فـي                   وهي  
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كذلك اعتدى مستوطنون على سيارة رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش االسـرائيلي اللـواء               . المانيا
وعندما . تهاليعزر شطيرن عندما جاء الى مستوطنة نافيه دكاليم وقاموا باحداث ثقوب في اطارات سيار             

اراد شطيرن مغادرة المستوطنة احاطه مجموعة من المستوطنين واضطر الى الهـروب مـن المكـان                
ويذكر ان مستوطنين في المستوطنة ذاتها كانوا امس قد احتجزوا مـدير عـام وزارة               . بسيارته مسرعا 

 ان الكثيـر مـن      الجـدير بالـذكر   . الدفاع االسرائيلية لساعات طويلة احتجاجا على امر اغالق القطاع        
الشعارات التي يرفعها المستوطنون اليوم في سياق نشاطاتهم ضد فك االرتباط هي تكـرار للـشعارات                
التي رفعوها في اثناء اخالء المستوطنات االسرائيلية في شبه جزيرة سيناء عـشية انـسحاب الجـيش                 

منصب رئـيس مجلـس     وقال يتسحاق ريغف الذي اشغل حتى تلك السنة         . 1982االسرائيلي في العام    
اقليمي الكتلة االستيطانية يميت في سيناء ان لدي شعور بان المستوطنين في الضفة والقطاع جاءوا الى                

  .مستوطنة يميت للدفاع عن بيتهم في مستوطنات مثل عوفرا والون موريه الواقعتين في الضفة الغربية
قادم بين المستوطنين الذين يـسعون الـى        لكن شارون هذه المرة بانتظار الصدامات المتوقعة االسبوع ال        

هـذه  . اقتحام الحواجز والدخول الى المستوطنات وبين قوات االمن االسرائيلية التي سـتحاول صـدهم             
تنفيذ فك االرتبـاط    المشاهد ستعزز موقف شارون امام العالم الظهار حجم التنازالت التي يقدمها مقابل             

والثمن الذي يدفعه من الناحية السياسية من اجل تنفيذ التزامـه لـالدارة االمريكيـة وللـرئيس بـوش                   
  . خصوصا

  14/7/2005 48عرب 
  

  خطة فك إرتباط واحدة وحيدة : شارون
مرة تلو أخرى يؤكد شارون، أنه لن يكون هناك فك إرتباط آخـر، ويـصر علـى تـصفية المقاومـة                     

ية، باعتبار أن ذلك شرط للبدء بتنفيذ خارطة الطريق المتضمنة لرسالة الضمانات األمريكيـة،              الفلسطين
فقـد أفـادت    ! والتي ستنطلق طبعاً من الحقائق التي عملت وتعمل إسرائيل على خلقهـا علـى األرض              

مصادر إسرائيلية أن شارون، قد صرح الخميس  بأنه سيكون خطة فك إرتباط واحـدة بـالرغم مـن                   
وجاءت أقوال شارون هذه في خطابه في إجتماع فـي          . اعات التي تنشر بأن هناك فك إرتباط آخر       اإلش

وبحـسب أقـوال    . أشدود مع ضباط الشرطة الذين سيكون لهم دور في اإلشراف على تنفيذ فك اإلرباط             
ية بعد  شارون، فإنه في حال تفكيك المنظمات الفلسطينية اإلرهابية من سالحها وتوقف العمليات اإلرهاب            

وبحسب أقواله أيضاً فإن اإلنشغال بحدود      . فك اإلرتباط، سوف يطلب التوجه نحو تنفيذ خارطة الطريق        
إسرائيل ومستقبل اإلستيطان سيكون المرحلة األخيرة بعد تنفيذ اإلتفاقيات والتفاهمات في إطار خارطـة              

  .الطريق
باط، أنه ينوي وضع معالجة العنـف       وأضاف شارون في اإلجتماع األخير للشرطة الذي يسبق فك اإلرت         

كما وجه إنتقاداتـه    . في المجتمع واإلصالح في جهاز التربية على رأس سلم األولويات بعد فك اإلرتباط            
  .إلى المتطرفين الذين يعملون ضد خطة فك اإلرتباط وظاهرة الرفض في الجيش التي اعتبرها خطيرة

  14/7/2005 48عرب 
  

  ام ترفض إسرائيل إدخالها من الرك ألف حمولة شاحنة80
كتب ألوف بن المراسل السياسي لـ هآرتس أن هدم المباني في المستوطنات المعدة لإلخالء في قطـاع                 

ويعتقد ذوو الصلة بتنسيق فك اإلرتبـاط       . غزة ينطوي على عملية لوجستية معقدة من أجل إخالء الركام         
وبحسبهم فإن إسرائيل لن توافق على إدخال        ألف حمولة شاحنة،     80-60أن كمية الركام الناتجة تعادل      

وأن الطريقة الوحيدة للتخلص منها هو دفنها في صحراء سيناء المصرية، وهـذا  . هذه الكمية من الركام   
األمر منوط بموافقة مصر، وفي هذه الحالة فإن مصر هي المقـررة فـي خطـة هـدم المبـاني فـي           

وأشار المصدر نفسه إلى أن الـوزير رامـون         ! يدالمستوطنات وتسوية األرض وإعدادها للبناء من جد      
الذي إجتمع في القاهرة، يوم أمس، مع رئيس المخابرات المصرية العامة، عمر سـليمان، كـان مـن                  

ونقل المصدر عن جهات دوليـة قولهـا إنـه          . المفروض ان يناقش معه قضية إخالء الركام إلى مصر        
وتقدر تكلفة إخالء   ! لك بدون إحداث أي ضرر للبيئة     باإلمكان دفن الركام في سيناء حيث يوجد متسع لذ        

وأشار المصدر إلى أن المجتمع الدولي يؤيد هدم المباني وإعـادة           .  مليون دوالر  40-30الركام بحوالي   
وكان سـوالنا،  . الوضع إلى ما كان عليه في السابق من أجل تمكين الفلسطينيين من إقامة بلداتهم مكانها        
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اك قرار مبدئي باستغالل المساحة بصورة جيدة خاصة وأنها في منطقـة            هن: قد صرح أمس لـهآرتس   
سوف نجد طريقة لمعالجة الركام فهذه ليست القضية األخطـر لكـم            . تقل فيها المساحات غير المستغلة    
  .وللفلسطينيين والمجتمع الدولي

ة الهـدم، ورد    وناقشت الكنيست يوم أمس قضية الهدم بمبادرة عضو الكنيست، لبيد، الذي عارض عملي            
: عليه الوزير شطريت باسم الحكومة بإجابة مكتوبة كانت قد أعدت في مكتب رئيس الحكومة، جاء فيها               
. بحسب اإلتفاق مع الفلسطينيين فإن إسرائيل تقوم بعملية الهدم، في حين يقوم الفلسطينيون بإخالء الركام              

ل إنه فـي حـال تقـديم اإلقتـراح          بيد أن شطريت لم يخف تطابق موقفه الشخصي مع موقف لبيد وقا           
  !للحكومة فسوف يصوت ضد الهدم باعتبار أن ذلك سيكون إجراءاً ال حاجة له

وبحسب بن فإن تنسيق فك اإلرتباط ليس بالخطوة البسيطة، كما يشير إلى ذلك فشل تحويل الدفيئات في                 
ـ              رص عمـل آلالف    غوش قطيف إلى الفلسطينيين كـورشة فاعلة، على إعتبار ان الدفيئات سـتوفر ف

  ! مليون دوالر سنويا120ًالعمال الفلسطينيين وتدر عليهم أرباحاً تصل إلى 
وبحسب قانون اإلخالء والتعويض فإن الحكومة اإلسرائيلية تدفع للمستوطنين فقط ثلثي قيمة الـدفيئات،              

األجهزة فـي   في حين يحاول عضو الكنيست افرايم سنيه تجنيد تمويل دولي للثلث الباقي من أجل إبقاء                
ويضيف بن أن وزارة المالية رفضت أن تدفع الثلث البـاقي للمـستوطنين، وبالنتيجـة قـام                 . الدفيئات

األخيرون بتفكيك األجهزة المكلفة في الدفيئات، وبقي في المنطقة ما يزيد عن ألفي دونم مـن الـدفيئات             
في ذلك اإلبقاء على محلبة في إحدى       القديمة، وتحاول األطراف الدولية إنجاز صفقة إلنقاذ ما تبقى، بما           

  . المستوطنات تزود قطاع غزة بثلث كمية الحليب
  14/7/2005 48عرب 

  
  إغالق قطاع غزة يصيب زعماء المستوطنين بحالة من فقدان التوازن

، صـرخ شـارون     !استوعبوا ذلك ... عليكم ان تفهموا اننا سنخرج من قطاع غزة       : كتب خليل العسلي  
سة الحكومة االسبوعية االحد الماضي، مؤكدا لهـم بـصورة ال تقبـل الـشك ان                بوجه وزرائه في جل   

وكان يقصد بهذا الكالم عدداً من وزراء حزبه الليكود وعلـى رأسـهم             .. االنسحاب اصبح حقيقة واقعة   
وبعد هذا االجتماع دعا شارون قادة الجيش ورؤساء االجهزة االمنية وعدد من             .منافسه التقليدي، نتنياهو  

 قطاع غزة امام     ء المجلس المصغر للشؤون االمنية والسياسية الجتماع مغلق لتحديد موعد الغالق          وزرا
االسرائيلين على ضوء قرار نشطاء اليمين ومجلس المستوطنات القيام بما اسموه بـاكبر مـسيرة فـي                

 ان يـتم     كان رأي الجـيش واألجهـزة االمنيـة         وفي هذا االجتماع  .. تاريخ اسرائيل باتجاه قطاع غزة    
من هـذه الخطـوة وانتظـر        االعالن عن اغالق قطاع غزة فورا، بينما تململ بعض الوزراء محذرين          

 ليفاجأ الجميع بمن فـيهم وزراء        الجميع معرفة موقف رئيس الحكومة وكعادته لم يطلع احد على موقفه          
قع امرا بـاغالق    الحكومة في اليوم التالي باتصال من مكتب شارون يطلعهم على ان رئيس الحكومة و             

قطاع غزة فورا امام جميع االسرائيليين باستثناء المستوطنين المقيمين هناك، وأن األمـر فـي طريقـه            
..!! للتنفيذ على ارض الواقع، وما هي اال دقائق حتى اعلنت ذلك االذاعة الرسمية وقامت الدنيا ولم تقعد                

 قيام الـوزراء بتـسريب تلـك         ونوعللت مصادر في مكتب رئيس الحكومة هذه الخطوة بخشية شار         
المعلومات للمستوطنين كما حدث في قرارات أمنية اكثر حساسية فقرر ان ال يعلم احد بقراره اال لحظة                 

  . تطبيقه
وما ان تم االعالن عن قرار االغالق حتى اصيب زعماء المستوطنات ونشطاء اليمين بحالة من فقـدان                 

والذي زاد من   .. لمفاجأة التي لحقت بهم جراء قرار شارون      التوازن واطلقوا تصريحات تدل على حجم ا      
حجم المفاجأة اكثر هو ان الجيش كان قد استعد بصورة تامة لتنفيذ هذا القرار، فمـا ان بـدأت جمـوع             
المستوطنين بالوصول الى حاجز كسوفيم، حتى وجدوا امامهم الجنود باعداد كبيرة وبطاقـات ممغنطـة               

سكان المستوطنات فقط، بينما وزعت على الصحفيين االجانب االوراق         ذات لون ازرق اعدت خصيصا ل     
الالزمة لهذا الغرض، ووقعت االشتباكات المتوقعة بعد ان احتج المستوطنون على الطلب منهم ابـراز               

واستخدم افراد الجـيش النعومـة      ! ّ!..لن نبرز بطاقاتنا للدخول الى منازلنا     : بطاقاتهم الشخصية قائلين  
المستوطنين الغاضبين المصدومين، فهذه أول مواجهة في اطار خطة االنفصال، كمـا قـال              الزائدة مع   

حلوتس، مضيفا انه ال حاجة الى تقديم موعد اخالء المستوطنات رغم جاهزية الجيش لذلك، وسـنكون                
قادرين على ابقاء قطاع غزة منطقة مغلقة بصور تامة امام غير المقيمين فيه حتى بعـد االنتهـاء مـن            
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وبعد هذه التصريحات اصدر قائد الجيش أوامره لجميع افراد الجيش بمنع الحصول علـى              .. نسحاباال
وحتى اشعار آخر، مما رفع من حدة التوتر ورفع من األقاويل           )  تموز 14(اجازات اعتبارا من الخميس     

  !!بيرفي بورصة االشاعات المنتعشة هذا االيام في اسرائيل والتي تفيد ان الجيش يستعد لشيء ك
ان خطـوة الجـيش     : بينما سارع اريه شمعوني رئيس مجلس محلي مستوطنات قطاع غزة إلى القـول            

من المستوطنين في   % 99 اخافة المستوطنين واجبارهم على الرحيل، وهذا لن يحدث إذ ان             تهدف الى 
العـالم  غزة مصممون على البقاء في منازلهم ومقاومة االخالء بأي ثمن، ولكن ما ينشر في وسـائل ا                

 عائالت راغبة بالرحيل هو جزء من الحرب النفسية التي يمارسها عدو الـصهوينة االول ارئيـل                  عن
  واجمع قادة المستوطنين وزعماء اليمين ان اغالق القطاع هو الخطوة االولى الحقيقية           .... شارون ضدنا 

ا ما قاله تسفي هندل من زعماء       لتطبيق خطة االنفصال واالنسحاب، وانها بمثابة يوم الدين بالنسبة لنا هذ          
مؤكدا ان شارون يقود المجتمع االسرائيلي نحو الهاوية والمواجهة التي           حزب االتحاد القومي اليهودي،   

  .. هي قادمة ال محالة
في هذه المواجهة تختفى القوانين والقواعد، فلقد سارع شبان المستوطنين واخترعوا طريقة اخرى الثارة              

 الخمـيس، بكتابـة      ئيلي على اختالف اطيافه السياسية عندما قام العشرات منهم        غضب المجتمع االسرا  
كما قال شاب رث المالبس تتدلى من تحتها خيوط         !! ارقام بطاقاتهم الشخصية على ايديهم تسيهال للجنود      

 من  قطعة القماش التي يلبسها المتدينون، وقد لف رأسه بشارة برتقالية اللون والتي اصبحت اكثر انتشارا              
بيلين هذا مضحكا، مضيفا ان هذا يعتبر إهانة لـذكرى سـتة ماليـين               بينما لم يجد   .. العلم االسرائيلي 

يهودي قتلوا على يد النازية، وهذا ما ايده تسفي هندل داعيا الشبان المتطرفين الى االبتعاد عن كل رمز                  
  ..يدل على فترة النازية او ما يطلق عليه الكارثة

 تنفيذ مجلس المستوطنات تهديده باقناع عشرات االالف مـن            الغاء االجازات خشية   وجاء قرار الجيش   
المستوطنين ومن نشطاء اليمين بالمشاركة في المسيرة يوم االثنين القادم التي اطلقـوا عليهـا مـسيرة                 

ة انه اذا لم تنجح المـسير : المسيرات، بل ان لبيرمان رئيس مجلس المستوطنات بالغ في الموضوع قائال 
  فهل ستغيب شمسهم الى االبد؟؟.. فان هذه ستكون نهاية اليمين االسرائيلي

  14/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  المحكمة اإلسرائيلية تأمر الحكومة بتغيير أسلوب تعاملها مع قضايا قتل أبرياء فلسطينيين
 فلسطينيين أبرياء علـى     8يل قتلت   كشف النقاب في القدس الغربية أمس ان اسرائ       : تل أبيب نظير مجلي   

وان هؤالء الضحايا لم يكونوا شركاء في أي نشاط سياسي أو عسكري وقتلوا بـدم بـارد وهـم           . األقل
جاء هذا الكشف خالل الجلسة التي عقدتها محكمـة العـدل           . يعبرون شارعا أو حتى وهم داخل بيوتهم      

ن االسرائيلية ضـد حكومـة شـارون        العليا وخصصت لبحث شكوى تقدمت بها جمعيات حقوق االنسا        
والمؤسسات التابعة لها بما في ذلك النيابة العامة، حول تعاملها غيـر االنـساني مـع حيـاة االنـسان                    

وقال ممثل الجمعيات إن الحكومة ال ترى من المناسب ان تفتح ملف تحقيق خاصـا عنـدما      . الفلسطيني
وقال انه منذ بدء االنتفاضة في نهاية سـنة     . كهذاوفقط في حاالت نادرة تفتح ملفا       . يقتل فلسطيني بريء  

 آالف قضوا منذئذ، لكن عدد الملفات       4 فلسطينيا بريئا على األقل، من مجموع حوالي         1660 قتل   2000
 ملفـا،   50فرد ممثل النيابة بالقول انه في السنة األخيرة وحدها فتح           .   ملفا 132التي فتحت لم يزد عن      

وقال ان فتح الملفات مربوط في ظروف العمليـات         . فضل في هذه السياسة   ما يعني ان هناك تغييرا لأل     
فعندما يكون الموت خالل عمليات حربية يقل فتح الملفات وعندما يكـون فـي              . التي تقع فيها الضحايا   

 .  فلسطينيا1660ونفى ان يكون عدد القتلى األبرياء . اطار عمليات فردية تفتح الملفات فورا
بصدق ادعاء جمعيات حقوق االنسان وأمرت الحكومة بأن تعود اليها بعد ثالثة أشهر             واقتنعت المحكمة   

ببرنامج لتغيير سياستها في هذا الموضوع باتجاه االحترام الحقيقي لحياة االنسان الفلسطيني والتحقيق في              
  . كل حالة وفاة النسان بريء

  14/7/2005الشرق األوسط 
 

  يزة للتجمع الوطني الديموقراطي المحكمة تقر بأن البرتقالي سمة مم
رفضت المحكمة المركزية في حيفا الدعوى القضائية التي تقدم بها المحاميان سمر خميس وهيثم خليـل                
باسم حزب التجمع الوطني الديموقراطي ضد مجلس المستوطنات لمنع المجلس مـن اسـتعمال اللـون                
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محكمة أن اللون البرتقالي يميز حزب التجمع       وجاء في قرار ال   . البرتقالي في دعايته ضد خطة االنفصال     
وأصبح سمة مميزة له، إال أنه ال يمكن منع المستوطنين من إستعمال اللون ألنه كان يجب التوجه إلـى                   
المحكمة وتقديم الدعوى في وقت مبكر لضمان عدم وقوع ضرر للطرف اآلخـر، وان المحكمـة لـن                  

وقالت المحاميـة سـمر خمـيس أن        . ون بين المستوطنين  تصدر قراراً ال يمكن تنفيذه بسبب إنتشار الل       
إستعمال اللون البرتقالي من قبل المستوطنين لم يكن منتشراً داخل الخط األخضر ولم يكن ذلك مكشوفاً                

يونيو تمت بلـورة    /للعرب الفلسطينيين داخل إسرائيل، إال أنه وبعد إنتشاره في الداخل في شهر حزيران            
ون أعطى وزناً نوعياً لحرف الحزب وإسمه، ولم يعط وزناً نوعياً للـون، إال              وأضافت أن القان  . الدعوى

أنه وبطريقة القياس أثبت التجمع أن اللون البرتقالي أصبح من السمات المميزة للحزب كالحرف واإلسم،               
لكن المحكمة رفضت هذا اإلدعاء وتمسكت بالنص التقليدي للقانون ورفضت الـدخول فـي تفـسيرات                

  .انون وقررت عدم إعطاء وزن نوعي للونحديثة للق
القرار كان متوقعاً ولم نفاجأ به، إال أننا أردنا التأكيد على           : بشارة. وفي تعليقه على قرار المحكمة قال د      

، والتأكيد هنا مهم جداً على أنه لون مميز للتجمع وفي           1999أن هذا اللون قد استخدمه التجمع من العام         
 أقدمية إستعمال اللون حتى ال تحصل تداعيات في أذهان الناس بسبب إستعمال             الوقت نفسه التأكيد على   
لم نتوقع أن يفرض ذلك قانونياً، ولكننا أردنا إثـارة هـذه القـضية              : وأضاف. المستوطنين للون نفسه  

  .إلنعاش الذاكرة حتى ال يرتبط اللون البرتقالي بالمستوطنين
  14/7/2005 48عرب 

  
   من دخول القطاع   منع مئات اإلسرائيليين
أعلنت الشرطة االسرائيلية امس انها منعت مئات السيارات التي تقل معارضـين            : رام اهللا، تغريد سعادة   

ونقلت وسائل اعالم اسرائيلية عن مصادر      . لخطة االنسحاب من دخول غزة تنفيذا لقرار حكومة شارون        
ى اخالء الطريق المؤدي الـى معبـر        في شرطة االحتالل قولها انها اجبرت اصحاب تلك السيارات عل         

كسوفيم الذي يصل مستوطنات القطاع باسرائيل بعد ان اوقف هؤالء سياراتهم على هذا الطريق وتسببوا               
  .في وقف حركة السير هناك

 15/7/2005االتحاد االماراتية 
  

  الشاباك يحذر قيادة الحركة االسالمية من االستمرار بالتصريحات حول المسجد االقصى 
حذر الشاباك قيادة الحركة االسالمية من التصريحات التي تخص المـسجد االقـصى،             : عبد المنعم فؤاد  

سليمان احمد رئيس بلدية ام الفحم سابقا       . جاء ذلك خالل لقاء تم بين ممثل عن جهاز المخابرات وبين د           
 استدعاء االخيـر     وبحضور قائد شرطة ام الفحم الضابط زاهي حداد اثر         -واحد معتقلي رهائن االقصى   

: للدكتور سليمان لمقر الشرطة في ام الفحم عصر الخميس، وقال مسؤول المخابرات للدكتور سـليمان              
نحن نريد ايصال رسالة لك ولقادة الحركة االسالمية، ان المسجد االقصى بالنسبة لنا هو مكـان آمـن                  

ه، ونحن نعتبر تصريحاتك وتصريحات     للمصلين، وليست لدينا مشكلة بالنسبة القامة الشعائر الدينية داخل        
قادة الحركة االسالمية تصب في خانة التحريض على الدولة، ونحن نتوقع منكم ان تقودوا الناس الـى                 
الهدوء، وفيما لو لم يتم حفظ االمن والهدوء بسبب تصريحاتكم، واذا لم تغيروا من هـذه التـصريحات،        

ان الحكومة تعتبر موضوع المسجد االقـصى فـي         : واضاف. فسنتخذ خطوات شديدة ضد قيادة الحركة     
اولوياتها ولذلك اي تصريح منك ومن قادة الحركة بشكل مباشر او غير مباشر فسوف تتخذ اجـراءات                 

  . بحق من يصرح هذه التصريحات
ان تصريحات الحركة االسالمية هي تصريحات      : سليمان احمد قال خالل الجلسة لمسؤول المخابرات      . د

ر هذا الكالم من طرف الحكومة هو مالحقة سياسية ضد الحركة االسالمية وهو ارهـاب               قانونية واعتب 
سليمان في حديث لصوت الحق حول هذا التحقيق        . وعقب د . سياسي وهذا الكالم يقال في دولة ابرتهايد      

اننا نشتم رائحة مخطط للنيل من المسجد االقصى خالل االشهر القادمة، ولـذلك يريـدون مـن                 : قائال
ركة االسالمية ان ال تنطق باي تصريح تجاه المسجد االقصى، ولكننا نقولها بشكل واضح اننا سوف                الح

نستمر بخدمة المسجد االقصى والدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة وان هذه التهديدات لن تخيفنا ولـن                
  .تردعنا عن السير قدما بمسيرة الدفاع عن المسجد االقصى

 14/7/2005صوت الحق والحرية 
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  محكمة إسرائيلية تتهم مستوطناً بالشروع بقتل فلسطيني بصخرة  

أفادت تقارير إعالمية إسرائيلية بأن محكمة في جنوب إسرائيل وجهت تهمة الـشروع             : تل أبيب د ب أ    
في القتل لمستوطن يهودي متطرفا كاد أن يقتل شابا فلسطينيا بضربه بصخرة جنـوبي غـزة الـشهر                  

ن قد ألقى بكتل من الصخر من مسافة قريبة باتجاه الـشاب الفلـسطيني أثنـاء                وكان المستوط . الماضي
 يونيو بين مستوطنين وقوات االمن االسرائيلية وبين فلـسطينيين فـي منطقـة              29اشتباكات وقعت في    

وضبطت الكاميرا المشتبه به ويدعى     . المواصي قرب مجمع مستوطنات غوش قطيف جنوبي قطاع غزة        
ضرب الشاب الفلسطيني على رأسه بصخرة كبيرة بينما كان الشاب ملقى علـى             شمشون سيترين وهو ي   

  .االرض وهو مصاب وفي الوقت الذي حاول فيه جندي إسرائيلي حماية الشاب من مهاجمه
  14/7/2005األيام البحرينية 

  
   إسرائيلياً 1513 مدنياً فلسطينياً، والشاباك يعلن مقتل 1723استشهاد : بتسليم

مة العليا االسرائيلية امس قضية التحقيق في استشهاد المدنيين الفلسطينيين، وذلك على ناقشت المحك
ضوء مطالبة منظمتي بتسيلم وجمعية حقوق االنسان بالتحقيق في كل حاالت القتل التي ارتكبها جنود 

الذين تزامن ذلك مع إعالن بتسيلم ان عدد المدنيين الفلسطينيين . االحتالل بحق مدنيين فلسطينيين
استشهدوا من دون أن يشاركوا في القتال، بلغ منذ بداية االنتفاضة وحتى العاشر من تموز الحالي 

 اسرائيلياً خالل 1513 طفالً، في وقت أشار تقرير لـ الشاباك الى مقتل 565 ضحية من بينهم 1723
 خاللها تقريراً تفصل فيه وأمهلت المحكمة العليا الحكومة االسرائيلية ثالثة أشهر لتقدم. الفترة ذاتها

  . التغييرات والتطويرات التي حدثت بشأن إقدام االحتالل على قتل مدنيين فلسطينيين
في المقابل، أشار تقرير الشاباك الى أن المقاومة الفلسطينية تمكنت خالل سنوات انتفاضة األقصى من 

 عملية 143في تنفيذ أكثر من ، وذلك من خالل نجاحها 3380 اسرائيلياً وجرح أكثر من 1513قتل 
 فلسطينياً ضحوا بحياتهم 160وأوضح التقرير، الذي نشرته معاريف أن . فدائية ضد أهداف االحتالل

 ألف عملية إطالق نار نفذتها 24في تنفيذ العمليات السالفة الذكر، بينما قتل أكثر من ألف اسرائيلي في 
ولفت التقرير الى أن العمليات . 2000 ايلول 28في مختلف الفصائل الفلسطينية منذ بدء االنتفاضة 

 في المئة من مجموع عمليات المقاومة الفلسطينية خالل االنتفاضة، إال 0,6االستشهادية شكلت ما نسبته 
 ألف عملية 24أن عدد القتلى الذين سقطوا إثر تلك العمليات شكل نصف عدد القتلى الذين سقطوا في 

 . إطالق نار
 عاما، 24 و17تقرير أن معظم منفذي العمليات االستشهادية تتراوح أعمارهم بين كذلك أوضح ال

ويكونون غالبا من غير المتزوجين، وأن أعمار منفذي هذه العمليات بدأ يتراجع إلى الفئة األصغر سناً 
 2003 وأشار التقرير الى أنه حتى العام. ، فيما اختفت تماماً الفئات العمرية الكبيرة2004منذ العام 

 في 17 في المئة، في حين أن 64كانت نسبة االستشهاديين الذين يأتون من شمالي الضفة الغربية تبلغ 
 )48السفير، عرب . (المئة منهم أتوا من سائر أنحاء الضفة

 15/7/2005السفير 
  

  أعضاء في الليكود يوقعون مذكرة إلقالة شارون من رئاسة الحزب
لليكود اإلسرائيلي، في سابقة هي االولى داخل الحزب، مذكرة تطالب          وقع اكثر من ربع أعضاء مركز ا      

وذكرت معاريف أن التوقعات تشير إلى بـدء عمليـة إقالـة            . بمناقشة إقالة شارون، من رئاسة الليكود     
 من أعضاء الحزب، وقعوا     600وأوضحت الصحيفة، أن أكثر من      . شارون من منصبه كرئيس للحزب    

واعتبـرت أن   . ز الليكود تساحي هنغبي، للمطالبة بعقد مؤتمر عام للحـزب         مذكرة لتسليمها لرئيس مرك   
هذه الخطوة تهدف إلى إجراء انتخابات جديدة لرئاسة الحزب بعد أشهر عدة، على أمل أن يفـوز فيهـا                   

وأكدت الصحيفة على أن نجاح هذه الخطوة ستعني هزيمة لشارون، وستجعله عاجزاً سياسـياً،              . نتنياهو
وتوقعت الصحيفة أن تدلي غالبية أعضاء الكنيست من حزب الليكـود           . لسيطرة على حزبه  بعد أن فقد ا   

 صوتاً لعقد   660ويكفى  . لصالح نتنياهو، على الرغم أن مقربيه ينكرون أي صلة بمحاولة إقالة شارون           
  )وفا.( في المئة من أعضاء المركز حسب لوائح الحزب الداخلية20مؤتمر حزب الليكود، وهم يشكلون 
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  15/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

  في ايار% 1.4نمو الودائع لدى البنوك الفلسطينية بنسبة 
 أظهرت بيانات اداء المصارف العاملة في فلسطين مع نهاية شهر ايارالماضي ارتفـاع إجمـالي                كعمان

، وزيادة حجم ودائع العمالء على وجه الخـصوص والتـي           %1.4الودائع في الجهاز المصرفي بنسبة      
مثل ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام باستثناء ودائع المصارف فيما بينها، وكذلك نمو حجـم                ت

وتشير البيانات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية الى         %.3التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص      
ون دوالر فـي نهايـة       ملي 4513 مليون دوالر في نهاية شهر ايارمن        4576ارتفاع اجمالي الودائع الى     

 مليون  4087وارتفعت ودائع العمالء من     .  مليون دوالر  63الشهر السابق، مسجلة بذلك ارتفاعاً مقداره       
 مليـون  51 مليون دوالر في نهاية  شهر اياراي بارتفاع مقداره 4138دوالر مع نهاية شهر نيسان إلى  

ء على الجهـاز المـصرفي ال تـزال         وبخصوص تحليل توزيع ودائع العمال     %. 1.2دوالر وما نسبته    
وحـول دور الجهـاز     . من ودائع العمـالء   % 81المصارف الوافدة تحتل المرتبة االولى بنسبة تقارب        

المصرفي في عملية تمويل االقتصاد الفلسطيني لنفس الفترة، أظهرت البيانات ان المـصارف الوطنيـة               
من ودائع عمالئها حيث بلغت فـي نهايـة         % 51تحتل المرتبة االولى في تمويل القطاع الخاص بنسبة         

مقارنة مع الـشهر    % 8 مليون دوالر وما نسبته      35 مليون دوالر مسجلة بذلك ارتفاعاً مقداره        402ايار
 مليـون   696من ودائع عمالئها وبلغـت      % 21السابق، والمصارف الوافدة في المرتبة الثانية وبنسبة        

 االئتمانية الممنوحة للقطاعات االقتصادية على مختلـف        ومن الجدير ذكره ان اجمالي التسهيالت      .دوالر
وبلغت %. 5 مليون دوالر وما نسبته      93 مليون دوالر مسجلة بذلك ارتفاعاً مقداره        1690انواعها بلغت   

وبلغت القروض من التـسهيالت االئتمانيـة       %. 41نسبة التسهيالت المباشرة الى ودائع العمالء حوالي        
 962وبمجمـوع   % 57 مليون دوالر،والجاري مدين ما نسبته       715بمجموع  و% 42المباشرة ما نسبته    

 مليون دوالر، والسحوبات المـصرفية      8.3وما قيمته   % 0.50مليون دوالر، والتمويل التأجيري بنسبة      
وبحسب البيانـات ذاتهـا     .  مليون دوالر  4.5وما قيمته حوالي    % 0.27والكمبياالت المخصومة بنسبة    

 مليـون دوالر،    1192وبمجموع حـوالي      % 70.6اشرة الممنوحة بعملة الدوالر     شكلت التسهيالت المب  
%% 17.3 مليون دوالر، والشيقل اإلسـرائيلي مـا نـسبته           194وبمجموع  % 11.5والدينار األردني   

  . مليون دوالر292وبمجموع 
  15/7/2005الغد االردنية 

  
  ينة بيت لحم ألف دوالر أمريكي إلنشاء متحف في مد400النرويج تخصص مبلغ 

 ألف دوالر اميركـي مـن خـالل منظمـة           400خصصت الحكومة النرويجية مبلغ     :  خاص ،بيت لحم 
اليونسكو، إلنشاء متحف بيت لحم، الذي يجري إعداده بالتعاون ما بين وزارة السياحة واآلثار وبلديـة                

ر السياحة واآلثـار إن     وقال زياد البندك وزي   .بيت لحم ومركز السالم ومكتب اليونسكو في مدينة رام اهللا         
وزارته اتفقت مع بلدية بيت لحم واليونسكو، على خطة مشتركة لتأهيل القاعات األرضـية فـي مبنـى        
مركز السالم، الواقع بجوار كنيسة المهد، لغرض إنشاء المتحف، الذي سيضم أثار منطقة بيـت لحـم                 

ي ارتبط باسمها وهو والدة الـسيد  الحضارية، ومبرزا الحدث األبرز الذ    -ويروي قصة المدينة التاريخية   
وأضاف البندك أن متحف بيت لحم يعتبر أول متحف أثري في المدينـة وسيجـسد               .المسيح عليه السالم  

التاريخ العام للمدينة التاريخية من بدء الدالئل الحضارية األولى وحتى الوقت الراهن، ويستمد المتحـف               
  .يضم أثارا في موضعها األصليأهميته الخاصة من قربه من كنيسة المهد وكونه 

  15/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  تصفية حسابات سياسية ام تنام للتطرف : الحرب علي الفنون الشعبية في فلسطين
اثار قرار المجلس البلدي لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية مؤخرا منع :رام اهللا ـ من وليد عوض

فنون الشعبية في المدينة صراعات داخلية حول اهمية ذلك المهرجان اقامة مهرجان فلسطيني دولي لل
ففيما دعم مفتي الديار الفلسطيني الشيخ عكرمة صبري .ومدي تعارض فعالياته مع الشريعة اإلسالمية
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موقف المجلس البلدي في قلقيلية المحسوب علي حركة المقاومة االسالمية حماس بفتوي شرعية تحرم 
نها جزءا من الرذيلة، تصدي لهما قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي مؤكداً أن ال الفنون الشعبية كو

وفي ظل .تعارض بين الشريعة االسالمية والفنون الشعبية ما دامت بعيدة عن مظاهر اإلثارة الجنسية
شاعر هذا الصراع المحتدم بين رجال الدين سواء الداعم لموقف بلدية قلقيلية او الداعم للحكومة حذر ال

نحن بحاجة إلي الجمال، الذي يطلق : الفلسطيني محمود درويش مما أسماها بوادر طالبانية ، وقال
العنان لروح ثقافية، وحضارية، ووطنية سوية، ونرفض أية محاوالت لمصادرة هذا الجمال، هناك 

نين، والكتاب، بوادر طالبانية، ومؤشرات خطيرة، البد أن نتصدي لها جميعاً، خاصة المثقفين، والفنا
ومن جهته بدأ مركز الفن الشعبي، المسؤول عن تنظيم المهرجان، التفكير برفع دعوي .والمبدعين

ويعتمد مركز الفن الشعبي في .قضائية ضد بلدية قلقيلية، كون قرارها مخالف للقوانين الفلسطينية
 علي أنه ال مساس 91قم اصراره علي اقامة المهرجان علي القانون الفلسطيني الذي ينص في مادته ر

بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل 
من جهته قال وزير الثقافة الفلسطيني يحيي يخلف، أن . التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام القانون 

وشدد يخلف علي ان . اتجاهات أصولية بعينهاالفتوي التي أصدرها الشيخ عكرمة صبري مجندة لخدمة
ما صدر عن المفتي يدعو لألسف الشديد، فمن المفترض أن يساهم في دعم نشر الثقافة، والمعرفة، 
والتنوير، وما جاء في فتواه يسيء إلي الثقافة الوطنية الفلسطينية، ويتعارض ومضمون القانون األساسي 

  . أييده لموقف بلدية قلقيلية، التي وصفت الفنون الشعبية بالرذيلة، داعياً إياه إلي إعادة النظر في ت
 15/7/2005القدس العربي

  
  األميركية شهيدة جرافة االحتالل تبقى في اللوحات 

راشيل كوري،شهيدة اإلنسانية في فلسطين، كان العنوان الذي اعتمدته الجمعية االسالمية           :زينة برجاوي   
 في مجال الفنون لطالب معهد      2004/2005تقديم جوائز اإلبداع للعام     للتخصص والتوجيه العلمي امس ل    

الفنون في الجامعة اللبنانية الفرع االول ، في مقر الجمعية بحضور ناشر السفير طالل سلمان والنائبين                
ياسين جابر وناصر نصر اهللا والوزير السابق ابراهيم حالوة ورئيس الجمعية جميل ابـراهيم ورئـيس                

ابراهيم قبيسي والممثل السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان شفيق الحـوت،            . لبنانية د الجامعة ال 
اشار نائب رئيس الجمعية علي اسماعيل ل السفير ان هـدف           . وحشد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية     

هيدة راشـيل   الجمعية من تقديم هذه الجوائز وما سبقها من تخصيص اربع منح دراسات عليا باسم الـش               
 . كوري، هو تخليد للمناضلة االميركية التي جاءت الى فلسطين لتجسيد تضامنها مع اطفال فلسطين

 15/7/2005السفير 
  

  وزير العمل اللبناني ينفي ترتب أي حقوق للفلسطينيين بالجنسية  
ـ           : بيروت ادة  أن إجـازة     أعلن وزير الزراعة والعمل في الحكومة اللبنانية المستقيلة الدكتور طراد حم

العمل للفلسطينيين ال ترتب حقوقاً ألي عامل يمارس مهنته في لبنان، وهي ال تسهل له بأي شكل مـن                   
 مهنة،  71مشيراً إلى أن العامل الفلسطيني قادر أن يعمل في ميدان           . األشكال المطالبة بالجنسية اللبنانية   

لى النقابات التي ترعاها، خالفاً للمهن الحرة       هي كناية عن مجاالت ال يفرض القانون الزامية االنتساب إ         
ولفت حمادة إلى أن أي عامل فلسطيني ملزم بالتقـدم مـن            .  مثل الطب والهندسة والحقوق    17وعددها ، 

وزارة العمل أسوة بسائر العمال غير اللبنانيين حيث ينبغي على رب العمل ان ينظم العمل بموجب عقد                 
  .مالًوان يوفر لعماله تأميناً صحياً كا

  14/7/2005الخليج اإلماراتية 
 

  مؤتمر حول الالجئين الفلسطينيين بالقاهرة 
يشارك االردن في مؤتمر الدول المشرفة علي شئون الالجئين الفلسطينيين الـذي يعقـد              : أ  .ش.عمان أ 

م وهي  تشارك في المؤتمر الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين والمعنية بشئونه        . بالقاهرة االسبوع المقبل  
يبحث تطورات الوضـع علـي الـساحة        .. االردن وسوريا ولبنان وفلسطين ومصر والجامعة العربية      

الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من بطش وقمع من قبل قوات االحتالل االسـرائيلي كمـا                 
ت تهويـد   يناقش المؤتمر دعم الشعب الفلسطيني ونضاله العادل في تحقيق حريته واستقالله ومحـاوال            
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ستؤكد الدول العربية علي موقفها     . وخطة اسرائيل للمضي في استكمال جدار الفصل العنصري       .. القدس
الثابت من قضية الالجئين والتمسك بحق الالجئين في العودة ورفض التوطين اضافة الي بحث نشاطات               

  .وكالة الغوث الدولية االنروا واوضاعها المالية
 14/7/2005الجمهورية المصرية 

  
  ضباط مصريون في غزة األحد لحفظ االمن بعد انسحاب اسرائيل

اكدت مصادر اسرائيلية امس ان ضـباطا       : رام اهللا من وليد عوض     15/7/2005القدس العربي نشرت  
مصريين سيصلون الي قطاع غزة االحد المقبل استعدادا لالنسحاب االسرائيلي المرتقـب فـي اواسـط                

ر الي ان هؤالء الضباط هم الدفعة االولي من رجال االمن المـصريين             واشارت المصاد  .الشهر المقبل 
واوضحت هآرتس ان عـدد     . الذين سيصلون الي القطاع لحفظ االمن هناك عقب االنسحاب االسرائيلي         

 ضابطا سينتشرون في أماكن مختلفة من القطاع ويقودهم لـواء           20الضباط الذين سيصلون القطاع يبلغ      
وسينحصر عمل هؤالء الضباط في تأهيل قوة فلسطينية خاصة مكونة مـن             .ينيةمع قوات األمن الفلسط   

 آالف شخص مهمتها أن تفصل بين قوات االحتالل المنسحبة وبين الفلسطينيين الـذين يريـدون                5نحو  
الدخول إلي المستوطنات قريبا من إخالئها والمحافظة علي النظام في قطاع غـزة عقـب االنـسحاب                 

ت المصادر االسرائيلية انه جري تنسيق دخول المصريين مع إسرائيل والواليـات            واوضح. االسرائيلي
 مـن   750المتحدة موضحة أن إسرائيل مازالت تنتظر ردا مصريا قبل توقيع االتفاق علي نشر قوة من                

 .رجال حرس الحدود المصريين علي محور صالح الديم ـ فيالدلفيا ـ الفاصل بين القطاع ومصر
ما أعلنته وزارة الداخلية الفلسطينية أمـس مـن أن ضـباطاً مـصريين               15/7/2005البيان  وذكرت  

سيصلون األحد المقبل إلى غزة لبدء عملية تدريب لقوات األمن والشرطة المكلفة ببسط سيطرتها بعـد                
وقالت الوزارة في بيان انه من المقرر ان يصل األحد المقبل إلى قطاع             . االنسحاب اإلسرائيلي من غزة   

طاقم تدريبي من الضباط المصريين لإلشراف على تدريب قوات األمن الفلسطينية المكلفة ببـسط              غزة  
وأضافت ان مهمة الضباط المصريين مهمة إذ ان السلطة         . األمن وتأمين االنسحاب اإلسرائيلي من غزة     

. ومنظمالوطنية تسعى جاهدة من اجل ان يتم االنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات القطاع بشكل هادئ               
وأشار إلى أن مهمة الطاقم المصري تأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لمساعدة السلطة الوطنيـة                

 أ ف ب.  والشعب الفلسطيني لفرض األمن وسيادة القانون وتحسين أداء األجهزة األمنية الفلسطينية
  

 دعو مجلس األمن لبحث أخطار جدار الفصل العنصري تجامعة الدول العربية 
أكد عمرو موسى أن اصرار اسـرائيل علـي         : 15/7/2005أخبار اليوم   كتب مازن محمود الشوا في      

وقال إن  . مواصلة بناء الجدار العنصري العازل والتسريع في بنائه اجراء غير مشروع ومرفوض تماما            
م مجلس الجامعة العربية اتفق علي ضرورة معالجة موضوع الجدار العنصري في مجلس األمن مع عد              

وقال إنه يرى أن اللجـوء إلـى        . استبعاد عرضه علي الجمعية العامة لألمم المتحدة في جلسة استثنائية         
مجلس األمن في هذه المرحلة أفضل بكثير من اللجوء إلي الجمعية العامة لألمم المتحدة، مشيرا إلي أنه                 

جاء هذا فـي تـصريحات   . سيقوم باجراء االتصاالت والمشاورات الالزمة مع وزراء الخارجية العرب       
أدلى بها عمرو موسى في ختام االجتماع الطاريء الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي                

  .المندوبين صباح أمس استجابة لطلب دولة فلسطين
وقرر المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطاريء العمل علي عقد اجتماع عاجل لمجلس األمن                

 لألمم المتحدة التخاذ االجراءات الكفيلة بوقف بناء جدار الفصل العنصري الذي تواصل             والجمعية العامة 
سلطات االحتالل االسرائيلي بناءه في تحد صارخ لفتوي محكمة العدل الدولية وقرار الجمعيـة العامـة                

  .2004لألمم المتحدة الصادر في شهر يوليو من العام الماضي 
ربية بتوجيه رسائل إلي وزراء الخارجية العرب للتحرك مـع الـدول            وطالب المجلس أمين الجامعة الع    

دائمة العضوية في مجلس األمن لتوضيح خطورة االجراءات االسرائيلية، وتوجيه رسائل إلـي األمـين               
العام لألمم المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية ورئيس محكمة العدل الدولية والمنسق األوروبي للـسياسة              

بته أيضا باجراء االتصاالت والمشاورات الضرورية مع المجموعات الدولية ومنظمـة           ومطال. الخارجية
المؤتمر االسالمي ومجموعة دول عدم االنحياز، لحمل اسرائيل علـي االنـصياع للـشرعية الدوليـة                

  . واالمتثال الرادة المجتمع الدولي
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من ان المندوبين الدائمين اتفقوا     ما قاله عمرو موسى     : القاهرة 15/7/2005االتحاد االماراتية   وأضافت  
خالل اجتماعهم الطارئ على معالجة موضوع الجدار العنصري في مجلس االمن الـدولي مـع عـدم                 

  ·استبعاد عرضه على الجمعية العامة لالمم المتحدة في جلسة استثنائية
فلـسطين  ما حذر منه منـدوب      :  محمود عبد الرحيم   -القاهرة 14/7/2005الخليج اإلماراتية   وذكرت  

الدائم لدى الجامعة السفير محمد صبيح في مذكرة رسمية وزعها على المجتمعـين مـن المخططـات                 
الصهيونية التي ترمي من وراء بناء جدار الفصل العنصري إلى منع قيـام دولـة فلـسطين وحـشر                   

على جميع  الفلسطينيين في معازل متفرقة، عالوة على التهجير القسري للفلسطينيين من خالل االستيالء             
ودعا صبيح إلى تأكيد مساندة فلـسطين فـي عقـد            .مصادر المياه ومصادرة األراضي وتهويد القدس     

اجتماع للجمعية العامة لألمم المتحدة التخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ ما جاء في فتـوى محكمـة العـدل                  
 .الدولية، وإدانة واضحة الستمرار الكيان في بناء الجدار

  
   فلسطيني3600المقبولون : يئة التعويضات الفلسطينيةالكويت، مكتب ه

بدأ مكتب هيئة التعويضات الفلسطينية في الشامية بنـشر اسـماء المقبـولين مـن             : كتب عدنان مكاوي  
.  الف دوالر ابتداء من امـس      100 التي تقل الخسارة فيها عن       Cاصحاب التعويضات المتأخرة فئة ج      

س ان عدد المقبولين من الفلسطينيين المقيمين في الكويت بلغ          واوضح مصدر مسؤول في المكتب لـالقب     
 اسـم اسـبوعيا،     1000 متقدما ستنشر اسماؤهم تباعا بواقـع        3600في هذه المرحلة الرابعة واالخيرة      

ليعرف كل منهم المبلغ الذي يستحقه، على ان يجري تسليمه شيك القبض الفعلي من البنك في الكويـت،                 
ويمكـن للمغـادرين    . وصوله من مكتب وزارة المالية الفلسطينية في رام اهللا        بعد حوالي شهرين، حال     

. للكويت مراجعة مكتب الشامية، في غضون ثالثة أشهر من نشر اسمائهم، ولن يسقط حقهم في القبض               
كما اوضح المصدر بأن نصيب الفلسطينيين في الكويت من أصحاب التعويضات المتـأخرة فـي هـذه                 

 مطالبا وافقت هيئـة     4724 من حوالي    3600خيرة من الفئة ج كان كبيرا، اذ بلغ         المرحلة الرابعة واال  
 التي تزيـد    Dاما اصحاب التعويضات المتأخرة من الفئة د        . التعويضات الدولية في جنيف عليهم أخيرا     

 الف دوالر، فستعلن االسماء المقبولة منهم بعد االنتهاء مـن اعـالن االسـماء               100الخسارة فيها عن    
والمعلوم ان عدد المتقدمين للتعويضات المتـأخرة       ! اي بعد حوالي شهر من اآلن     ) ج(قبولة من الفئة    الم

من الفلسطينيين الفئة ج في المرحلة الرابعة وحدها بلغ حسب مصادر هيئة التعويـضات الدوليـة فـي                  
 طلبا منها،   4724 مليون دوالر، تمت الموافقة على       228 مطالبا قيمة مطالباتهم مليار و     364.19جنيف  

 طلبا تقدم بها فلسطينيون متضررون      14640 الف دوالر، وذلك بعد رفض       221 مليون و  70قيمتها فقط   
  .2002 في كل من الكويت وعمان ورام اهللا وغزة عام 1990من الغزو العراقي للكويت عام 

  15/7/2005القبس  الكويتية 
  

  المرجعية الوطنية الشاملة مفتاح مواجهة التحديات
وابتهج العديد بقدوم السيد أبو مازن  .يرون كانوا يعتبرون ياسر عرفات عقبة أمام التسوية السياسيةكث

الذي أعلن مذ كان رئيساً للوزراء وما زال يعلن رفضه لعسكرة االنتفاضة، ويرى أن التفاوض أو 
  !.فقودالدبلوماسية لوحدها ـ حسب ظنه ـ هي الوسيلة األنجع السترجاع الحق الفلسطيني الم

وعلى هذه القناعة عمل السيد أبو مازن بجد ومثابرة، وانعقد حوار القاهرة في آذار مارس من هذا 
العام، وأعلن المجتمعون التزامهم التهدئة المشروطة، إلتاحة الفرصة الضائعة ـ كما يتصور البعض ـ 

  .للسيد أبو مازن علّه يثبت ويحقق شيئاً على األرض
شنطن في السادس والعشرون من أيار مايو، ولقائه شارون في القدس الغربية في وبين لقائه بوش في وا

الحادي والعشرين من يونيو حزيران، خرج أبو مازن ممسكاً بالسراب، ولم يحقق أدنى حد من الحقوق 
الفلسطينية، بل تلقى تعنيفاً وسوء لياقة دبلوماسية من شارون، الذي كال االتهامات بالتقصير للسلطة 

 ،فلسطينية، مطالباً إياها بإجراءات أمنية متشددة مع فصائل المقاومة رغم التهدئة من طرف واحدال
  .الطرف الفلسطيني

األمر الذي أحرج السيد أبو مازن، وكشف الحقيقة التي ال تحتاج إلى برهان، أن المشكلة تكمن في 
لفلسطيني كما يدعون ـ الذي االحتالل الصهيوني ـ وليس في المقاومة أو غياب الشريك السياسي ا
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يمارس ساديته على الشعب الفلسطيني إلرغامه على الركوع وقبول كل ما يلقى له من فتات المبادرات 
  . األمنية،السياسية

ال شيء جوهري أمام عناد . فكان الجديد الذي حققه أبو مازن، هو القديم الذي أنجزه ياسر عرفات
لعسكرية، إن قاوم الفلسطينيون أم شرعوا بتهدئة أو هدنة، ألن وتشدد شارون واستمرار إرهاب آلته ا

  .لدى شارون أجندة ومشروعاً سياسياً يسعى لتحقيقه منفرداً على أعين القوم
أمام هذا الواقع الذي انجلى بسراب الوعود السياسية التي بنى عليها السيد أبو مازن سياسيته وتوقعاته، 

عتاب مرحلة حرجة تحمل معطيات ومستجدات خطيرة، بعض منها يقف الشعب الفلسطيني اليوم على أ
بفعل االحتالل، والبعض اآلخر شأن فلسطيني داخلي إن لم يحسن الفلسطينيون التعامل معها فقد تزيد 

  :من تعقيد وتأزيم الوضع ومستقبل القضية الفلسطينية، ومن هذه المعطيات
جاء هذا القرار كثمرة  :ت في شمال الضفةقرار االحتالل االنسحاب من غزة، وبعض المستوطنا

وهو بذلك انتصار فلسطيني . للمقاومة وانتفاضة األقصى المباركة، وليس نتيجة ألي اتفاق سياسي
األمر الذي جعل حكومة شارون تعمل جاهدة على تفريغ هذا االنتصار من مضمونه، وتحويله . بامتياز

افة السكانية، في مقابل ضم المجمعات االستيطانية الكبرى إلى سجن كبير يضم المدن الرئيسية عالية الكث
في الضفة ومعظم أراضي القدس للكيان المحتل، وبالتالي ترك الفلسطينيين يتحملون المسؤولية عن 
إدارة شؤون حياتهم بعد أن يتركهم في كانتونات معزولة وأرض سلبت خيراتها ومياهها وقد دمر 

واستبقى أمن الحدود تحت سيادته، وذلك كحل مؤقت طويل األمد قد يتطور االحتالل البنى التحتية فيها، 
  .الحقاً ليكتسب صفة دولة دون مقومات حقيقية

أصبح واضحاً اليوم أن الجدار في مراحله المتقدمة يعتبر ركناً رئيساً في  :جدار الفصل العنصري
  .تصور شارون لمستقبل القضية الفلسطينية

من أراضي الضفة الغربية التي تمتاز بالخصوبة ووفرة المياه، ويحاصر % 50فالجدار يصادر أكثر من 
  .بين جدرانه معظم سكان الضفة الغربية

إذن االنسحاب من غزة باإلضافة للجدار يوضحان الصورة النهائية التي يحلم شارون بتحقيقها من خالل 
الدولة العبرية اليهودية " اوةنق"عزل الفلسطينيين في أقل مساحة من األرض وبالتالي يحافظ على 

  .ويتخلص من المشكلة الديموغرافية التي تؤرق قادة االحتالل ومستقبل الدولة
أما بالنسبة للقدس فإن توقيت إعالن حكومة االحتالل بأن مسار جدار الفصل في القدس سينجز في مدة 

نسحاب من غزة وطبيعة الجدار أقصاها األول من سبتمبر أيلول، فيه إشارة مباشرة إلى العالقة بين اال
ومقاصده، حيث سيستغل االحتالل انشغال العالم واإلعالم باالنسحاب من غزة ليكمل ضمه لمعظم 

 ألف فلسطيني من سكان القدس عن مدينتهم ليصبحوا خارج 125أراضي القدس، وعزل ما يقارب من 
ينة القدس، فإذا علمنا أن الفلسطينيين بمعنى آخر تهويد مد. الجدار تابعين ديموغرافياً للضفة الغربية

 ألف نسمة يسكنون المدينة أي ما نسبته 800 ألف من أصل 280حسب بعض التقديرات يشكلون 
تقريباً، % 20 ألفاً خارج الجدار سيصبح نسبته 125، فإن التواجد الفلسطيني بعد عزل الـ 35%

 صعب أمام أية مفاوضات سياسية قد هدف تهويد مدينة القدس، وفرض واقع ب.يهود%) 80(والباقي 
  .تجري في المستقبل

يتعرض الالجئون في لبنان لضغط غير مباشر قد يمهد الطريق لتوطينهم،  :الالجئون الفلسطينيون
 الذي صدر بدعم أمريكي ـ فرنسي يطالب بنزع سالح المخيمات والمليشيات 1559فالقرار الدولي 

  !.لقرار بضمان حدود الكيان الصهيونياللبنانية في الوقت الذي يطالب فيه ا
ومما يعزز القلق، موقف رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس في أثناء زيارته لبيروت حيث 
اكتفى باإلشارة إلى أن مسألة سالح العودة في أيدي الالجئين في لبنان هو مسألة لبنانية داخلية، في 

  . المتعلق بشق منه بمسألة الالجئين في لبنان1559إشارة منه إلى عدم معارضة نص القرار 
هذا باإلضافة إلى مفاجأة رئيس السلطة محمود عباس الالجئين الفلسطينيين والدول العربية في العاشر 
من هذا الشهر، عندما طالب أو لم يمانع بتجنيس الالجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم بالدول العربية، 

  ).2005 /7/ 10اإلماراتية، " البيان"صحيفة !! (ال يتنكر لحق العودةمعتبراً أن هذا الطلب 
تعيش السلطة الفلسطينية حالة من الفساد والفلتان إلى حد  :فساد السلطة الفلسطينية، وغياب المرجعية

وأضحى الوضع المعيشي واألمني .. االحتكام إلى السالح في النزاع حول الصالحيات واالمتيازات
  ..القطاع يرثى له حيث تسوده العائلة أو العشائرية أو الحزبيةداخل الضفة و
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  :ويعود تفسير هذه الظاهرة ألمرين أساسيين
يكمن في االحتالل الذي استهدف المؤسسات ودمر الحياة المدنية، وحاصر المدن والقرى عقاباً : األول

  .للشعب الفلسطيني وضغطاً على السلطة لتقف في وجه المقاومة
يبرز في أحادية اللون السياسي للسلطة التي قامت على اختزال منظمة التحرير : ثانيالعامل ال

الفلسطينية كمرجعية وطنية عامة للفلسطينيين في الداخل والخارج  لصالح احتكار القرار السياسي في 
دعومة الداخل الفلسطيني، األمر الذي قلل من مناعة السلطة السياسية أمام قوة الهجمة الصهيونية الم

وأوصلها على ما هي عليه من ضعف وعدم قدرة على الصمود السياسي، وإخفاقها في حماية .. أمريكياً
  .أمن المواطن عالوة على الفشل في تحقيق استقراره االقتصادي واالجتماعي

  ..متطلبات المرحلة
  : تتسم بما يلييقف الشعب الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ صراعه مع العدو الصهيوني،

 الجمود السياسي بحكم أن اإلدارة األمريكية تريد فقط إتمام شارون لخطوة االنسحاب من غزة، -
واالتحاد األوروبي عاجز عن التأثير الفاعل، والشعب يعيش أوضاعاً صعبة في ظل حصار متواصل 

  .وفساد في السلطة
  : الحراك الصهيوني النشط باتجاهين-

 المستوى الخارجي من خالل إبقاء االنحياز والدعم األمريكي في حدود دعم مشروع سياسياً على: األول
  .شارون لالنفصال األحادي الجانب

صناعة الوقائع على األرض واستغالل الوقت الذي يلتفت فيه الرأي العام إلى أمور : االتجاه الثاني
 في العاشر من هذا الشهر ومشكالت دولية أخرى، وهذا ما تضمنه قول شارون في اجتماع حكومته

من المهم جداً اإلسراع والعمل الستكمال : لمناقشة مسألة الجدار الفاصل في القدس عندما قال لوزرائه
  .هناك أشياء يمكن فعلها اليوم وال يمكن فعلها غداً. ما يحتاج إلى االستكمال

والمحافظة على إنجازاتهم .. كيف يستطيع الفلسطينيون إدارة شؤونهم السياسية. وهنا يبرز السؤال
الوطنية ومن ثم مواجهة مخطط شارون اللتهام وضم معظم أراضي الضفة والقدس، بعد ترك 

  .الفلسطينيين محاصرين شرق الجدار في جزر معزولة؟
هذا الواقع يتطلب حصانة ومنعة فلسطينية داخلية تتجسد بالضرورة في وحدة وطنية ميدانية ووحدة في 

وال شك أن هكذا حالة ال يكفي فيها التنسيق ولقاء قيادي هنا أو هناك على أهمية ذلك، الموقف السياسي، 
  .الن المستهدف هنا الشعب والقضية في الداخل والخارج

فاألمر يتطلب البحث في آلية واضحة يجمع ويجتمع عليها الفلسطينيون كافة داخل الضفة وغزة 
ة عقب اجتماع الفصائل الفلسطينية كافة برعاية مصرية في والشتات، وهذا ما قد أشار إليه إعالن القاهر

آذار مارس الماضي من ضرورة تشكيل لجنة على مستوى األمناء العامين للبحث في كيفية إعادة بناء 
  .وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وطنية جامعة تمثل الشتات والداخل الفلسطيني

السلطة /ولكن بطء التنفيذ، وخاصة من طرف فتح. لفلسطينيينوهذا كان مبعث أمل لدى كثير من ا
الفلسطينية عكس جواً من الشك لدى اآلخرين عززه تأجيل أبو مازن النتخابات المجلس التشريعي ألجل 
غير مسمى، ومن ثم الدعوة لحكومة وحدة وطنية مهمتها معالجة آثار االنسحاب الصهيوني من غزة، 

والدخول ) المرجعية الوطنية العليا للشعب الفلسطيني( حول المتطلب األساس وكأن هناك نوايا لاللتفاف
وهنا تكمن الخطورة حيث يجري تغليب مصلحة . في تفاصيل على أهميتها قد تحرف المسار المطلوب

فئوية أو حزبية ضيقة على الهم الوطني ووحدة الشعب الفلسطيني وموقفه السياسي الذي يجب أن يعلو 
  . ة أخرى تراهن على حسن نوايا شارون، ووعود بوش الخادعةعلى أي مصلح

المتطلب اآلخر الذي يفرضه الواقع هو التمسك بسالح المقاومة كخيار استراتيجي بيد الفلسطينيين، 
وعدم التخلي عنه تحت أي ظرف، ألنه الشوكة القادرة على الدفاع عن وجود الشعب الفلسطيني، 

ي المحتل رغم طول وارتفاع الجدار، ودفعه إلى المزيد من وفرض واقع على الكيان الصهيون
وعاد اآلالف من الفلسطينيين إلى فلسطين، " سلطة"االنسحابات األخرى، فبالمقاومة أصبحت هناك 

أبو (وبالمقاومة اعترف األمريكان والعالم بحق الشعب الفلسطيني في دولة، وبالمقاومة فكر شارون 
ي غزة وشمال الضفة واالنسحاب خلف الجدار، وبالمقاومة يمكن تحقيق بهدم مستوطنات ف) االستيطان

  . المزيد خاصة إذا اجتمع الفلسطينيون على كلمة سواء وصهرهم إطار جامع
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  والمقاومة .. الجدار

  علي الخليلي  
ابها من قطاع غزة، وأربع تحت صخب الحديث عن اقتراب الموعد الذي حددته اسرائيل النسح

مستوطنات صغيرة ومعزولة في شمال الضفة الغربية تمرر حكومة شارون اآلن، أخطر مخطط 
 استيطاني لها، سوف يقضي على أدنى امكانية متاحة في الحاضر، وفي المستقبل، لنشوء -احتاللي 

  .دولة، أو حتى دويلة فلسطينية في الضفة والقطاع
 الى واقع على األرض، هو الجدار الذي تواصل هذه الحكومة بناءه داخل المخطط الذي بدأ يتحول

الضفة الغربية، على امتداد سبعمائة كيلومتر، متعرجاً ومتلوياً بارتفاعاته االسمنتية المسلحة، ما بين ستة 
لى أمتار وعشرة، بين أحياء وساحات وبيادر وحقول مدنها وقراها ومخيماتها، وعازالً للقدس الشرقية ع

وجه التحديد،  عزالً تاماً عن بقية هذه المدن والقرى والمخيمات المعزولة والمغلقة هي األخرى، عن 
بعضها بعضاً، الى جانب ما يعنيه من ضم للكتل االستيطانية الضخمة أكثر من نصف مساحة الضفة 

  .اسرائيل ذاتها ل
محكمة الهاي الدولية بعدم وقبل بضعة أيام اختارت حكومة شارون ذكرى مرور سنة على قرار 

شرعية هذا الجدار، موعداً إلقرارها رسمياً لمساره في محيط القدس، وإعالنها ان هذا المسار العزل 
  .التام سوف يكتمل في سبتمبر ايلول المقبل

، ..  والعرب واألمم المتحدة واللجنة الرباعيةينوبتوقيت هذا االختيار ، تضع حكومة شارون الفلسطيني
الواقع  الذي تؤكد من خالله، على األرض، وعلى ما هو مؤكد لديها أساساً، انه ال قيمة للشرعية أمام 

 - إضافة الى السخرية الشديدة من هذه الشرعية ومحكمتها وقضاتها-الدولية، وال وزن لمحكمة الهاي 
ريطة هي ما والخ. فالطريق هو طريق اسرائيل وحدها. وال معنى لكل ما كان ما يسمى خريطة الطريق

وإذا كان ثمة من وجود لها، فإنه . وال وجود للجنة الرباعية. وال شأن للعرب بما تفعله. ترسمه وتنفذه
وأما رؤية بوش فإنها أصالً وفصالً، هي رؤية اسرائيل ذاتها، . على الورق وموازنات العالقات العامة

ن اصابعه في وجه شارون الذي يضرب وإال، لماذا لم يحرك بوش نفسه، اصبعاً م. في الجدار والمسار
عرض الحائط، بالعالم كله، وهو يسرق وينهب في وضح النهار، ويدمر ويفرض عدوانه على الجميع، 
ويجعل من حكاية دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة حكاية مسخرة، وحكاية قتل للشعب الفلسطيني 

  وتمزيق ألرضه؟
ا رضى المهزومين بأن يستسلموا للهزيمة باعتبارها خديعة، من المضحك ان نقول انها خديعة، ولكنه

-ماذا لدى الفلسطينيين ان يفعلوا . بمعرفة منهم انهم يخدعون أنفسهم بأنفسهم، قبل ان يخدعهم غيرهم
   في مواجهة هذه الهزيمة الخديعة؟-وهم وحدهم تحت شفرة المقصلة

وسوف تطردهم واشنطن . نها وجمعيتها العامةسوف يذهبون مجدداً الى هيئة األمم المتحدة، بمجلس أم
من مجلس األمن، بواحدة من أصابعها الجاهزة، اصبع الفيتو، في الوقت الذي تحتفي فيه الجمعية العامة 

فقط، مجرد إضافة جديدة لرفّ القرارات . بهم، وتصدر لمصلحتهم قرارها األلف وال قيمة ، لهذا القرار
صلة، انه ال مجال أمام الفلسطينيين للهزيمة أو الخديعة ان قدرهم والمح .1947المغبرة منذ العام 

  .التاريخي هو الصمود والوعي والمقاومة بمختلف األشكال والوسائل
  14/7/2005الخليج اإلماراتية 

 
  الغائب الحاضر .. الشيخ رائد صالح

   الشيخ خالد حمدان 
حبابه ما يزيد عن السنتين، ولكن يعلم اهللا تعالى اذا كان الشيخ رائد قد غاب عن أنظار إخوانه وأهله وأ

  . أنه بقي حاضرا في القلوب وما نسيته األلسن بالثناء والدعاء
وإذا كان الشيخ قد غيبته السجون بجدرانها الشاهقة والشائكة وبغرفها ودهاليزها المعتمة، إال أن حضور 

  . ة والجماهير العربيةالشيخ كان قويا بفضل اهللا في كل فعاليات الحركة اإلسالمي
وإذا كان الشيخ قد غاب عن ساحات البذل والعطاء، فهناك وهللا الحمد اآلالف المؤلفة من إخوانه وأحبابه 
الذين تنادوا لسد الخلل وإكمال المسيرة على أفضل ما يرام في كل ساحة وقف فيها الشيخ أو أحب 

  . العمل فيها



 31

ن تأثيره وشعبيته، فال أبالغ إذا قلت بأن اهللا تعالى قد وضع له وإذا كان تغييب الشيخ القصد منه الحد م
  . القبول في كل بقاع األرض، فإن ذلك من فضل اهللا يؤتيه من يشاء

إنكم بإعتقالكم هذا قد التحقتم بمدرسة يوسف عليه : ثم أقول للشيخ رائد وإلخواني رهائن األقصى
وهذا هو حال .. وهذا هو حال الدعاة الى اهللا.. المالسالم، فهذا هو حال األنبياء والرسل عليهم الس

فال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا بما آتاكم، ولكن ما علينا وعليكم إال أن .. األخيار قديما وحديثا
نستخلص العبر والدروس ونشحذ العزائم والهمم ونمضي في حمل رايتنا ونصرة دعوتنا حتى يقضي 

  .اهللا أمرا كان مفعوال
  14/7/2005حق والحرية صوت ال

 
  حقائق ومخاوف متبادلة    : االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة

  أسعد عبد الرحمن    . د
ال يخفي المسؤولون الفلسطينيون قلقهم خاصة عند حديثهم عن اليوم الذي يلي خطة االنفصال 

 إن أكثر ما يقلقنا هو ولعل خير دليل على ذلك ما قاله الرئيس محمود عباس. واالنسحاب من قطاع غزة
أن يتحول قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي إلى سجن كبير وأن ال نعرف ماذا سيحدث للمنطقة 

إن جميع : صائب عريقات أقل تشاؤما عندما قال. ولم يكن د ..الصناعية وللمعابر البرية والبحرية
 االنفصال واالنسحاب والجميع يتحدثون األدلة تشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية غير معنية بتنسيق خطة
لذلك على جميع األطراف الراعية ... عن اليوم الذي يلي فك االرتباط، يوم تستمر فيه عملية السالم 

لعملية السالم التدخل لضمان أن يكون التسليم والتسلم سلسا وسلميا وأن يكون اليوم التالي هو يوم تستمر 
  .فيه عملية السالم ال أن تتوقف
على األقل من خالل تصريحات معظم المسؤولين اإلسرائيليين ابتداء من , للقلق الفلسطيني ما يبرره

فجميعهم أكدوا منذ البداية أن خطة . رئيس الحكومة، وانتهاء بقائد المنطقة الجنوبية، مرورا بقادة الجيش
ر الدفاع اإلسرائيلي  كما قال وزي–االنفصال هي أحادية الجانب والمطلوب من الجانب الفلسطيني 

 أن يعمل على حفظ األمن من جانبه وأن يمنع مهاجمة القوات اإلسرائيلية أثناء عملية -شاؤول موفاز
ولم ينس المقربون من موفاز تسريب خبر إلى وسائل اإلعالم مفاده أن الوزير . المستوطنات إخالء

 أن تعمل السلطة على وقف إطالق موفاز أوضح لوزير الداخلية الفلسطيني اللواء نصر يوسف أهمية
. القذائف على المستوطنات من مناطقها وأن تعمل على أن يسود الهدوء قبل بدء خطة االنفصال

وبكلمات أقل دبلوماسية مطلوب أن تلعب السلطة دور الشرطي بالنسبة إلسرائيل، ألن األخيرة ال تريد 
بسبب ضربات المقاومة، ألن مثل هذه إعطاء االنطباع ألي كان بأنها خرجت من القطاع مرغمة 

الصورة ستكون القاضية بالنسبة لحياة شارون السياسية الحافلة حيث سيقول عنه معارضوه إنه هرب 
ولتجنب مثل هذا االنطباع، فهناك احتمال بأن تقوم إسرائيل بعملية . من غزة بسبب قذائف القسام

وفي . طينية، وخاصة حماس، درسا قبل االنسحابعسكرية كبيرة في القطاع بهدف تعليم الفصائل الفلس
حتى يتم االنسحاب بهدوء : هذا السياق، قال رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست يوفال شتانيس

فال مناص من القيام بحملة سور واق ثانية، ولكن هذه المرة في قطاع غزة حتى ينشغل الفلسطينيون في 
  .أنفسهم بدال من االنشغال بنا

فهذه . إن تخوف الفلسطينيين من االنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة مشروع وله ما يبرره
العملية ال تمت لعملية التسوية بأي صلة بالرغم من أنها توحي للوهلة األولى بأنها تبعد االحتالل عن 

 وقواعد الجيش كاهل أكثر من مليون وربع المليون فلسطيني حيث أنها تشتمل على إخالء المستوطنات
والعسكر مع أن القطاع سوف يبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية مع بقاء المنافذ إليه ومنه خاضعة للقيود 

ومع أن إخالء المستوطنات خطوة إيجابية فإن إبقاء القيود على الحركة في غزة . اإلسرائيلية المباشرة
  . يوإليها سوف يؤدي إلى مزيد من التدهور االقتصادي واالجتماع

فالخطة اإلسرائيلية تخلق جملة من الحقائق ال يمكن العدول عنها أو التفاوض عليها مثل احتفاظ إسرائيل 
وباإلضافة إلى ذلك، . بالسيطرة على المعابر البرية والبحرية في القطاع مما يحوله إلى سجن كبير

إن . الشرب والكهرباء والوقودستستمر السيطرة اإلسرائيلية االقتصادية عن طريق احتكار إمدادات مياه 
أسوأ ما في خطة االنسحاب األحادي الجانب هو مقايضة إخالء مستوطنات القطاع مقابل تعزيز 
االستيطان في الضفة الغربية واحتمال مقايضة ضم الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة إلى إسرائيل 
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المثلث الشمالي وأم الفحم ووادي عارة إلى بنقل أراض مأهولة بالسكان العرب الفلسطينيين في مدن مثل 
فإسرائيل تخطط إلسكان المستعمرين الذين سيتم إخالؤهم من قطاع غزة . داخل حدود الدولة الفلسطينية

في صحراء النقب األمر الذي سيدفع إسرائيل إلى تطوير النقب وتقديم الحوافز والتشجيعات لهم بهذا 
وتقدر الكلفة األولية .  من قبل الواليات المتحدة والبنك الدوليالخصوص عبر استجالب األموال والمنح

  .الالزمة لتطوير صحراء النقب بأكثر من عشرة باليين دوالر
انتقدت السلطة الفلسطينية الخطة اإلسرائيلية لالنسحاب من قطاع غزة واعتبرتها خطة ذات طبيعة 

,  بالمفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي2004أحادية ومبهمة رغم مطالبتها منذ إعالنها في العام 
بل وطرحت عدة . خالءإلبخصوص المسائل التي ينبغي التنسيق بشأنها أثناء عملية االنسحاب وإ

تساؤالت على الجانب اإلسرائيلي منها المدى الفعلي لالنسحاب وهل ستشمل معابر غزة وكيف ستتم 
يناء وتنقل العمال الفلسطينيين الذين يعملون إدارتها؟، باإلضافة إلى تساؤالت أخرى حول المطار والم

  . في إسرائيل
وهناك قلق فلسطيني مشروع يتمحور حول االنفصال المحتمل للقطاع عن الضفة الغربية لتحويلها إلى 

باإلضافة إلى ذلك، هناك جملة من التساؤالت والمخاوف لدى . وحدتين منفصلتين غير مترابطتين
وأيضا السلطة بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ولعل أهمها تصاعد الواليات المتحدة وإسرائيل 

وسيطرتها على عدد كبير من المقاعد البلدية مما يجعلها شريكا . وتنامي القوى اإلسالمية خاصة حماس
حقيقيا للسلطة في إدارة القطاع سياسيا، األمر الذي قد يسفر في تقدير البعض عن صراع داخلي 

مج كل من حركتي فتح وحماس تختلف على كثير من النقاط األساسية حول إدارة وخاصة أن برا
  . الصراع مع العدو الصهيوني

وبالنسبة لشارون، فإن االنسحاب من القطاع مسألة حيوية جدا العتبارات ديموغرافية وهو انسحاب 
المطاف خطوة أولى للقفز يلقى تأييدا أميركيا، وحماسة أوروبية، وقبوال عربيا رسميا، ولكنه في نهاية 

فاالنسحاب من القطاع هو خيار . فوق خارطة الطريق والتخلص من استحقاقاتها بصورة شبه كاملة
استراتيجي واضح بالنسبة إلسرائيل فهي في الوقت الذي تنقل فيه مسؤولية مليون وربع مليون فلسطيني 

ت نفسه، تخطط إلغراق غزة كما الضفة في إلى خارج المسؤولية اإلسرائيلية المباشرة إال أنها في الوق
فوضى سياسية وأمنية شاملة من خالل تجميد المفاوضات في المراحل الالحقة، في الوقت الذي ينفذ فيه 

ولقد قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرئيل شارون في . شارون مشروعه االستيطاني في القدس والضفة
إن خطة : لخطط الشارونية بصراحة تامة حيث قاللقاء مع نشطاء حزب الليكود جملة تلخص ا

  !االنفصال من قطاع غزة هي في الحقيقة خطة ارتباط بالضفة الغربية
  15/7/2005االتحاد االماراتية 

  
 حماس مشروع دولة إسالمية على خاصرة إسرائيل 

  لوس أنجلوس تايمز -أرون كلين 
 آرئيل شارون بإخالء قطاع غزة وتسارع مع اقتراب موعد تنفيذ خطة رئيس الوزراء اإلسرائيلي

استحواذ حركة حماس على النفوذ في تلك المنطقة، فإن المحللين قلقون من أن تلك الجماعة ستستغل 
وقد أعلنت السلطة الفلسطينية أنه . مكاسبها لفرض حكم إسالمي يشبه حكم طالبان مجاور إلسرائيل

ما يتعلق بإمكانية إقامة حكومة وحدة وطنية تضم ستعقد محادثات مع حماس وغيرها من الجماعات في
 . الفصائل المختلفة

قادة السلطة الفلسطينية مافتئوا يعبرون عن قلقهم من تنامي شعبية حماس في الشارع الفلسطيني، 
 . خصوصاً في غزة حيث حققت تلك الجماعة نتائج قوية في االنتخابات المحلية

باس، فإن خبراء الشرق األوسط أشاروا إلى أن حماس التي ومع تضاؤل نفوذ رئيس السلطة محمود ع
 . تطلق بالمعدل ثالث قذائف يومياً على التجمعات اليهودية في غزة  تمأل الفراغ هناك بسرعة

يوديت بارسكي مديرة قسم اإلرهاب الدولي واإلرهاب في الشرق األوسط في اللجنة األمريكية اليهودية 
وقد استخدمت مؤسسات الرفاهية . كم الفعلي في مدن قطاع غزةقالت إن حماس قد أصبحت الحا

االجتماعية لتنافس الخدمات المتدنية أو غير الموجودة للسلطة الفلسطينية في كسب التأييد لمرشحيها 
 . السياسيين
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وتقول المصادر إن تلك الجماعة تدير منذ وقت طويل الخدمات االجتماعية في غزة بما في ذلك الموارد 
يعية والخيرية والتعليمية، كما أن لحماس بنية تحتية مدنية في غزة حيث هناك عدة مراكز تسوق الطب

 . وشركات محلية
لكن مؤخراً كانت ثمة مؤشرات خطيرة على أن حماس تخطط الستخدام سيطرتها المستحدثة في فرض 

 . قوانين، تشبه تلك التي فرضتها طالبان، لكن على فلسطينيي قطاع غزة
:  الريك مدير مركز الدراسات الخاصة اإلسرائيلي وهو مرتبط باالستخبارات اإلسرائيلية يقولرويفن

اآلن وقد باتت حماس أكثر ثقة، فإننا سنرى أن طبيعتها األصلية ستبدو أكثر جالء، وقد بدأت بفرض 
 . قوانين مشابهة لطالبان على السكان المحليين

ضفة الغربية بمنع مهرجان موسيقى ورقص في الهواء هذا األسبوع أمر مجلس تديره حماس في ال
 . الطلق بحجة أن ذلك مخالف لإلسالم

هذا غير مقبول، إننا ندين هذا اإلجراء وسنحاول : إيمان حموري رئيسة المهرجان تقول في هذا الصدد
حاول واتهمت إيمان حماس بأنها ت. طلب مساعدة البرلمان الفلسطيني في مناقشة هذه القضية الخطيرة

 . فرض قيمها على اآلخرين
وتقول مصادر إستخبارية رفيعة إن حماس في غزة أنشأت محاكم إسالمية متشددة وأوجدت فرقة حماس 

 . لمكافحة الفساد وهي نوع من شرطة األخالق تعمل ضمن صفوف حماس
اسعاً في هذا وتنفي حماس وجود تلك الفرقة لكنها مؤخراً نفذت عملية جريمة شرف ترددت أصداؤها و

 . وسائل اإلعالم الفلسطينية قتلت خاللها فتاة
إن الفلسطينيين يقعون في نفس الفخ الذي جرت طالبان األفغانيين إليه، فقد روجت : تقول بارسكي

حماس لنفسها على أنها البديل غير الفاسد للسلطة الفلسطينية وهي توفر خدمات اجتماعية يتمتع بها 
مسك حماس بزمام األمور فإنها ستسحب البساط من تحت األقدام وتفرض نمط لكن ما إن ت. الفلسطينيون

الحياة القاسي نفسه الذي فرضته طالبان، يبدو أن الفلسطينيين لم يتعلموا الدرس من صعود طالبان إلى 
 . السلطة

ينظر في الشهر القادم تخطط إسرائيل إلخالء التجمعات اليهودية في غزة، ويرى النقاد أن االنسحاب س
إليه على أنه مكافأة وتشجيع لإلرهاب الفلسطيني ويقولون إن المناطق التي ستخليها إسرائيل ستستخدم 

 . من قبل حماس لشن هجمات على إسرائيل
في مذكرة سرية كتبها الدكتور محمود الزهار زعيم حماس في قطاع غزة جاء أن الجماعة ترى أن 

 استسالم وتخطط تلك الجماعة لمواصلة الكفاح المسلح االنسحاب أحادي الطرف من جانب شارون هو
 . ضد الدولة العبرية إلى أن تصبح كل األراضي في أيدي الفلسطينيين

إذا كان الفلسطينيون أذكياء فسيعارضون انسحاب إسرائيل ألنه : يقول مصدر رفيع في األمن اإلسرائيلي
تغير رأساً على عقب وبصورة مروعة، ما إن تتسلم حماس السلطة، فإن طريقة الحياة في غزة ست

فالفلسطينيون سيتحولون سريعاً للعيش في أفغانستان حماس عندما كانت تلك البالد تعيش زمن حكم 
 . طالبان القاسي

  15/7/2005الحقائق 
 

  قراءة في فكر الماضي وآفاق المستقبل.. حركة حماس
  مركز جنين للدراسات الستراتيجية، الحلقة األولى

  حركة واسباب انطالقتهاجذور ال
بهدف الحصول , التنبؤ بمستقبل اي حركة او ظاهرة ال يكون علميا ما لم يرتبط بماضي هذه الظاهرة

  . على اكبر قدر من العلمية في التحليل
ال بد من وقفة نقدية حول , وقبل البدء بمناقشة التطورات التي حدثت في فكر وممارسة حركة حماس

  . واالسباب التي ادت الى انطالقتها وبدايات الحركةظهورها , ماضي الحركة
, يعد التاريخ الرسمي النطالقة حماس, 1987بالرغم من كون تاريخ بداية االنتفاضة الفلسطينية االولى 

  .اال ان البدايات الفعلية لتكون حركة حماس هي ابعد من ذلك بكثير
وفي قطاع غزة بشكل , مين في فلسطينفتاريخ حماس يرجع الى بدايات ظهور حركة االخوان المسل

اال ان حركة االخوان المسلمين بدأت بالظهور الفعلي في , 1948وهي تعود الى ما قبل عام , خاص
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وهو ما اعطى للحركة , 1948بسبب مشاركة بعض اعضاء االخوان في حرب عام , القطاع بعد النكبة
  .زخما شعبيا في ذلك الحين

وبعد سنوات من . وهي كذلك بالفعل, انها امتداد لحركة االخوان المسلمينحركة حماس تقول في ميثاقها 
وهو ما , باعضائها ومؤسساتها االجتماعية الفاعلة والكثيرة, فقد ورثت حماس حركة االخوان, انطالقتها

  .حتى في بداياتها, ساعد في اتساع التأييد الشعبي لحماس
سلمين لم يكن نتيجة مباشرة الندالع االنتفاضة تأسيس حركة حماس وخروجها من رحم االخوان الم

, حيث سبق ذلك عملية تطور وتفاعل معقدة داخل حركة االخوان المسلمين في فلسطين, الفلسطينية
  .استمرت لعدة سنوات

وقد بدأت هذه التفاعالت تظهر الى السطح في اوائل ثمانينات القرن الماضي بسبب رغبة البعض داخل 
ث تحول في طريقة تعاطي الحركة مع القضية الفلسطينية ومشاركة الشعب حركة االخوان احدا

وهو االمر الذي كانت حركة االخوان المسلمين مستنكفة عن االنخراط , الفلسطيني نضاله ضد االحتالل
  .به

كان النضال الوطني محصورا في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية , فمنذ انطالقة الثورة الفلسطينية
في حين انحصر دور االخوان في اهتمامهم بالتربية الدينية للشباب الفلسطيني وانشاء جمعيات , نيةالعلما

  .اجتماعية وخيرية تعنى بمساعدة الفقراء وتقديم يد العون لهم
ومن المعروف ان فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تعيب على حركة حماس حقيقة انه اثناء انخراط 

كان االخوان المسلمون يقضون وقتهم في المساجد محاولين احداث , ل الوطنيهذه الفصائل في النضا
  . تغيير اجتماعي في المجتمع الفلسطيني عن طريق التربية الدينية

لم تكن تنال رضى كافة اعضاء , اي عدم المشاركة في النضال الوطني, سياسة حركة االخوان هذه
  . االنشقاقات عن الحركة االموهو االمر الذي ادى الى حدوث عدد من, الحركة

االنشقاق االهم الذي حدث في حركة االخوان المسلمين كان ذلك الذي قاده الشهيد فتحي الشقاقي والذي 
وقد جاء هذا االنشقاق على خلفية رغبة الشقاقي والمجموعة . انشأ على اثره حركة الجهاد االسالمي

بدأت حركة , وبالفعل. وليس تثقيفيا فقط, ائيلي عسكرياالمساندة له المشاركة في محاربة االحتالل االسر
  .الجهاد االسالمي القيام بعمليات عسكرية مميزة ضد اسرائيل وكونت جهازا عسكريا للحركة

ولعل ذلك يرجع الى كون غالبية , وتركزت جل هذه العمليات ضد قوات االحتالل في قطاع غزة
 الحركة غالبيتهم اعضاء سابقون في حركة االخوان حيث ان اعضاء, اعضاء الجهاد من سكان القطاع

  .المسلمين في القطاع
وكانت المواجهة االعنف بين التنظيم العسكري للجهاد االسالمي وقوات االحتالل قد حدثت قبيل اندالع 

, وباالنخراط في العمل العسكري ضد االحتالل, في وسط مدينة غزة, االنتفاضة االولى بعدة اسابيع
  . ة الجهاد االسالمي بكسب تأييد عدد متصاعد من انصار االخوان المسلمين في فلسطينبدات حرك

على حساب االخوان , بعض التحليالت ترى ان الخوف من تصاعد قوة وشعبية الجهاد االسالمي
قد احدث تغيرا في فكر بعض قادة االخوان لجهة الرغبة في المساهمة بالعمل الكفاحي ضد , المسلمين
  .خوفا من خسارة الحركة للتأييد الجماهيري لصالح الجهاد االسالمي, لاالحتال

. بمعنى ان انشاء حركة الجهاد االسالمي كان من احد االسباب التي دفعت النطالقة حركة حماس
فقد كانت هناك تحوالت متسارعة في تنظيم حركة االخوان المسلمين في فلسطين , باالضافة الى ذلك

وقد كان الشيخ احمد ياسين على رأس هذه التغيرات . قة حركة الجهاد االسالميوبالتزامن مع انطال
اال ان سلطات االحتالل , عندما قام بانشاء التنظيم المسلح لحركة االخوان المسلمين في قطاع غزة

فقد كانت هناك تطورات تجري , وبالتالي. الشيخ ياسين, سرعان ما اكتشفت هذا التنظيم واعتقلت رئيسه
  . ل حركة االخوان المسلمين بعيدا عن التأثيرات الخارجيةداخ

, 1982فقد شكل خروج الثورة الفلسطينية من بيروت بعد االجتياح االسرائيلي عام , وعلى صعيد اخر
  . دفعة اخرى لحركة االخوان الستغالل الفرصة واالنخراط في النضال بغية ان تكون بديال عن المنظمة

وهو ما دفع .  المنظمة من بيروت هزيمة لمنظمة التحرير وانتهاء لدورهافقد راى الكثيرون خروج
  .ببعض قادة االخوان الى السعي الستغالل الفراغ الذي قد تحدثه هزيمة المنظمة

تركز العمل النضالي في داخل , بعد الخروج من بيروت, فقد بدات فصائل المنظمة, ومن جهة اخرى
بعد ان كانت هذه الفصائل تهمل , ى انشاء خاليا عسكرية في الداخلوابتدأ العمل عل, االرض المحتلة
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ازداد اهتمام قادة منظمة , ومع خروجهم الى تونس. دور فلسطينيي الداخل في النضال ضد االحتالل
وانشأت خاليا , التحرير الفلسطينية برفع مستوى الوعي النضالي لدى فلسطينيي االرض المحتلة

وبالطبع فقد تأثر اعضاء وانصار االخوان المسلمين بازدياد . نية في الداخلعسكرية للفصائل الفلسطي
بدأت تتبلور , ومع زيادة وتيرة العمل النضالي في داخل فلسطين. الوعي الوطني في االرض المحتلة

  .لدى قادة االخوان فكرة تشكيل تنظيم فلسطيني يكون له دور في النضال ضد قوات االحتالل
اذ ان حماس باالصل هي ,  تأكيد مدى ارتباط حماس بالتنظيم االوسع االخوان المسلمينوهذا يدفعنا الى

جزء من حركة االخوان المسلمين في فلسطين وهذا ما يتضح من ميثاق الحركة الصادر في الثامن 
حركة المقاومة االسالمية جناح من اجنحة : حيث جاء في المادة الثانية منه 1988عشر من اغسطس 

وذلك , االخوان ارادوا لعب دور سياسي في فلسطين عبر حماس بمعنى ان. ن المسلمين بفلسطيناالخوا
  .احتجاجا منها على ستراتيجية االخوان" االخوان"على خالف الجهاد االسالمي التي انشقت عن 

 يمكن القول ان رغبة االخوان المسلمين في االنخراط بالواقع السياسي, وضمن عبارات اكثر تحديدا
, الصمت االسرائيلي في بداية نشوء الحركة, جزئيا, وربما هذا يفسر. الفلسطيني هي التي خلقت حماس

حيث راودت سلطات االحتالل امال بان تصبح حماس منافسة للتيارات العلمانية والوطنية ممثلة بمنظمة 
 حينما 1965ئية منذ عام خاصة ان هذا التيار هو الذي قاد مجموعة العمليات الفدا, التحرير الفلسطينية

  . بادرت حركة فتح في شن هجومها الفدائي االول
اذ ان توافق المصالح , ال يعيب حركة حماس بمقدار ما يوضح ظروف نشأتها, وهذا الصمت االسرائيلي

ومصلحة , بمعنى ان مصلحة اسرائيل انذاك كانت ضرب التيارات الوطنية القومية, ال يحتم نتيجة محددة
  .وبالتالي توافق المصالح ساهم في نشوء حركة حماس, هي الظهور والمنافسة السياسيةاالخوان 

حيث , وهذا التحليل نجد له سوابق تاريخية ايضا في عالقة معظم االنظمة العربية بالتيارات االسالمية
تا وجدت صم, وفي ادنى حد, وجدت تلك الحركات في بداية نشأتها دعما مباشرا من السلطات الحاكمة

وياتي ذلك بسبب رغبة الحكومات في تقوية هذا التيار مقابل التيارات العلمانية القومية , وعدم مالحقة
او كما يقال انقلب , اال ان الرياح تجري بما ال تشتهي السفن, السائدة في فترة الستينات والسبعينات

أت بمواجهة السلطات التي حيث تحولت ستراتيجية هذه التيارات االسالمية وبد, السحر على الساحر
وهذا ما حصل في حالة االخوان المسلمين في مصر الذين واجهوا . دعمتها وسهلت نشوءها ذات يوم

, صمتا من السلطات في بداية عهد الرئيس انور السادات امال منه باضعاف الناصريين والتيار الشيوعي
  .السادات بالدماءاال ان الحركة انقلبت عليهم واستخدمت العنف وانهت مرحلة 

, وفي حالة حماس التي واجهت صمتا جزئيا من السلطات االسرائيلية فترة الثمانينات واوائل التسعينات
انقلبت الحقا وتحولت من االتجاه , عملت خاللها الحركة على حشد انصار ومؤيدين وتقوية نفسها

ى مواجهة وقمع الحركة بل فعملت عل, التربوي االجتماعي الى خط عسكري لم ترض عنه اسرائيل
وعادت من جديد لتشجيع التيار , من هنا بدات اسرائيل تغير من اولوياتها, واغتيال كثير من رموزها

  . القومي والعلماني
, على رأسها الثورة االسالمية في ايران, وقد ساعدت بعض الظروف الدولية في ظهور حركة حماس

  .لى بقية دول العالم االسالميوتصميم النظام االيراني تصدير الثورة ا
واصبح هناك رغبة في تقليد هذا , وقد احدثت الثورة االيرانية تحوالت كثيرة في المجتمعات االسالمية

  .النموذج االسالمي
زيادة قوة التيارات , ومن تبعات الثورة االسالمية على المجتمع الفلسطيني واالسالمي بشكل عام

وهي ظاهرة انتشرت , ع نسبة مرتادي المساجد وعدد الفتيات المحجباتوارتفا, االسالمية في المجتمع
وفي ظل هذه العوامل وازدياد عدد  .في كافة المجتمعات االسالمية فيما بعد ثورة الخميني االسالمية

فقد كان االنضمام الى النضال الوطني الفلسطيني , المنخرطين في حركة االخوان المسلمين في فلسطين
, ولهذه االسباب مجتمعة. هذه الحركة من اجل الحفاظ على العدد المتصاعد من مؤيديهاهو السبيل ل

استطاعت خالل فترة وجيزة من تاريخ انشائها ان , ظهرت حركة حماس كحركة جماهيرية فلسطينية
  . تصبح الحركة الثانية في الساحة الفلسطينية من حيث القوة الجماهيرية

  : االنطالقة والمخاض الصعب 
وتحتفل حركة , 1987جاءت انطالقة حركة حماس مترافقة مع انطالقة االنتفاضة الفلسطينية االولى 

فان انطالقة حركة , اال انه ووفقا لمعظم المصادر, حماس بذكرى انطالقتها مع ذكرى اشتعال االنتفاضة
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ي الثاني عشر من حيث قامت حماس بتوزيع بيانها االول ف, حماس جاءت بعد ايام من اندالع االنتفاضة
في حين وزعت نفس البيانبعد ذلك بيومين اي في الرابع عشر من نفس الشهر , ديسمبر في قطاع غزة

وهو االمر الذي يتناقض مع تصريحات قيادة حماس من انها كانت وراء انطالق . في الضفة الغربية
  . االنتفاضة

بعد ,  كفرصة مناسبة العالن تاسيس الحركةفقد نظر قادة حماس الى اندالع االنتفاضة, وايا يكن االمر
وقد كان تاسيس حركة حماس يختلف عن الظروف . ان اكتملت معظم العوامل الموضوعية النشائها

التي ظهرت بها معظم الفصائل الفلسطينية التي جاءت انطالقتها من خارج فلسطين وعلى يد قيادة 
في , وايضا.  من الداخل ومن قيادة الداخلفي حين كان قرار قيام حركة حماس, تعيش خارج الوطن

حيث ان بعض التنظيمات , حين جاءت انطالقة الفصائل الفلسطينية في ظل ظروف عربية ودولية معقدة
بل ان انشاء بعض الفصائل , الفلسطينية كانت مرتبطة ببعض االنظمة العربية سورية والعراق وليبيا

  .جاء لتلبية احتياجات بعض القادة العرب
فقد كان لها , اال انها وبحكم نشأتها, مرتبطة باي نظام عربي في ذلك الوقت, م تكن حركة حماسل

  . وبعض الدول العربية االخرى, ارتباطات مع تنظيم االخوان المسلمين في مصر واالردن
كة سببا في تاييد الجماهير لهذه الحر, فقد كانت استقاللية حركة حماس عن االنظمة العربية, وبالطبع
  .الناشئة

, فقد كان يأس بعض فئات الشعب الفلسطيني من قلة انجازات فصائل منظمة التحرير, ومن ناحية اخرى
دافعا لبعض قوى الشعب الفلسطيني , فشل منظمة التحرير في تحقيق النصر والعودة, او بوضوح اكثر

ولعل ذلك يفسر بشكل . حريركتعبير عن سخطهم من قادة وفصائل منظمة الت, لتأييد هذه الحركة الجديدة
  . الشعبية الكبيرة التي حققتها حماس بعد اسابيع وشهور من انطالقتها, جزئي

منها عدم اعتراف فصائل منظمة , وقد القت حركة حماس صعوبات وعقبات داخلية كثيرة في بداياتها
  . التحرير بهذا الفصيل االسالمي الجديد

بما كان يعني ان على , كة حماس داخل المعتقالت االسرائيليةلم يكن يعترف بحر, فعلى سبيل المثال
وحضور جلسات التثقيف لهذه , انصار حماس داخل السجون العيش مع انصار فتح او الجبهة الشعبية

. فقد حدثت عدة صدامات بين انصار فتح وحماس داخل وخارج المعتقالت, باالضافة الى ذلك. الفصائل
حيث وقعت في اواسط الثمانينات , لدامية الى ما قبل انطالقة حركة حماسوتعود جذور هذه الصدامات ا

حيث تركزت هذه الصدامات في , عدة مواجهات بين االسالميين وانصار فتح وفصائل المنظمة
فلم تكن حركة حماس , اما ابان االنتفاضة االولى. الجامعات الفلسطينية وانتقلت الى المدن الفلسطينية

وهو االمر الذي زاد من حدة , والتي ضمت جميع الفصائل الفلسطينية,  الوطنية الموحدةجزءا من القيادة
تلتزم باالضرابات التي تعلنها القيادة , على سبيل المثال, فلم تكن حماس. التوتر بين حماس وحركة فتح

ادي بل اصبحت حماس تدعو الضرابات منفصلة وفي ايام مختلفة عن تلك التي تن, الوطنية الموحدة
وكانت حماس تجبر المواطنين على االلتزام بهذه االضرابات وبالقوة في , اليها القيادة الموحدة لالنتفاضة

كان هناك جملة , اال انه وفي مقابل هذه الصعوبات التي واكبت انطالقة حركة حماس. مناطق نفوذها
لم تمارس , ايات االنتفاضةففي بد. من العوامل التي ساعدت الحركة في تكوين نفسها واصلباب عودها

ولم تقم باعتقاالت كبيرة في اوساط قياداتها , سلطات االحتالل االسرائيلي اي ضغوط على حماس
يحد من سيطرة , غير عنيف, وتعود سياسة االحتالل هذه الى رغبة اسرائيل بنشوء تيار جديد, ومؤيديها

ينظر الى حركة حماس على انها حركة حيث كان االحتالل . منظمة التحرير على الشارع الفلسطيني
فلم يكن يعتقد االحتالل . باالستناد الى تاريخ االخوان المسلمين في فلسطين, اجتماعية غير عنيفة

وهو السبب الذي دعاه الى غض النظر عن , االسرائيلي ان قوة حماس ستشكل اي خطر او تهديد لها
اذ سرعان ما , ديرات االحتالل لم تكن في محلهافان تق, وكما اوضحنا في السابق, حماس في بدايتها

وتقدمت على الكثير من الفصائل , اصبحت حركة حماس شريكا رئيسيا في النضال الوطني الفلسطيني
  .التاريخية في درجة مساهمتها في مقاومة االحتالل

سطينية وعمودها بانحسار تاييد حماس مقابل قوة السلطة الفل, ونحن اليوم نشهد رغبة اسرائيلية معاكسة
ال يعني العمالة , اذ ان تالقى المصالح بين االعداء, وذلك ال يعيب كال الحركتين, الرئيسي حركة فتح
  . لذلك الطرف المحتل
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, فان حركة حماس تكونت لتلبية حاجة وطنية لدى قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني, وبالمحصلة
التي طالما كانت حركة اجتماعية مسالمة ال , مسلمينالعالن تغير كبير في فكر حركة االخوان ال

وايضا كنتيجة لفشل االخرين في تلبية امال وطموحات . حتى مع االحتالل االسرائيلي, تستخدم العنف
  .الشعب الفلسطيني

  : بين الثابت والمتحول ... فكر حماس 
. نضال الوطني الفلسطينيشكلت انطالقة حركة حماس نقلة نوعية في وعي حركة االخوان المسلمين لل

وان حماس هي , يقول ميثاق حركة حماس انها جناح من اجنحة حركة االخوان المسلمين في فلسطين
ذلك ال . 1936امتداد لنضاالت االخوان في فلسطين التي تعود الى ثورة الشيخ عز الدين القسام عام 

فالتجارب واالحتكاك في .  المسلمينيعني كون فكر وممارسة حركة حماس انعكاسا كامال لفكر االخوان
الحياة السياسية الفلسطينية والعربية صقل فكر حماس وطور سياسات الحركة لتصبح اكثر مالءمةً 

وتتوافق , اصبحت حماس تتميز عن االخوان المسلمين في الكثير من الجوانب, وبالتالي, للواقع الراهن
  .معها في البعض االخر

, فليس جميع اعضاء حماس من االخوان,  حماس هي اطار اوسع من االخواننذكر ان, وفي هذا السياق
ولعل هذه الحقيقة . اال ان قادة ومنظري حماس هم في االساس جزء من حركة االخوان المسلمين

  . ساهمت في خروج حماس عن الخط الرسمي لحركة االخوان المسلمين في الفكر والممارسة
فوثيقة الحركة . تاثير فكر االخوان جليا في بيانات ومواقف حماسكان , في بدايات ظهور حركة حماس

جاءت مليئة , اي بعد حوالي عام من انطالقة حماس, 1988والتي نشرت في اغسطس من عام 
  .بالعموميات وبعيدة عن المواقف السياسية الناضجة

لمبالغة عن سيطرة اليهود وتحدثت بالكثير من ا, فقد حملت الوثيقة اليهود سبب جميع المصائب في العالم
  .مثل االمم المتحدة, على العالم والمؤسسات الدولية

اي , وفيها الكثير من الخطاب الديني الصرف, فوثيقة حماس هي على مستوى متدٍن من النضج السياسي
  .ان هذه الوثيقة كانت انعكاسا لفكر وخطاب االخوان المسلمين

حيث , ماس على وجوب تحرير كامل فلسطين التاريخيةنصت وثيقة ح, وبخصوص القضية الفلسطينية
  .ال يحق الي طرف التنازل عن شبر منها, ان فلسطين هي ارض وقف اسالمي

وتهدف الى سلب الشعب , ويرى ميثاق حماس جميع الحلول السلمية والمؤتمرات الدولية مضيعة للوقت
  . الفلسطيني حقوقه المشروعة في وطنه

بل ان بعض هذه المواقف لم تكن , ان جملة هذه المواقف قد تغيرت, كة حماسيرى المتابع لسياسات حر
  .كما يرى البعض, تعبر عن موقف قادة حماس الحقيقي

تشير بعض الوثائق والكتب الى ان قادة من حماس كانوا قد عرضوا على الحكومة االسرائيلية عام 
وهو ما يناقض بشكل جذري , 67¯ المقابل انسحاب اسرائيلي من اراضي, السالم او الهدنة, 1988

  .مبادئ الحركة المنصوص عليها في ميثاقها
السبب في عروض حماس . في اكثر من مناسبة, بحسب بعض المصادر, وقد تكررت هذه الدعوات

للهدنة مع اسرائيل قد يرجع الى رغبة الحركة في ان تصبح ممثل الشعب الفلسطيني بدال من منظمة 
  .  التي اعترفت بها معظم دول العالم كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني,التحرير الفلسطينية

هي كعالقة , تقول وثيقة الحركة ان عالقة حماس بمنظمة التحرير, وحول عالقة حماس بمنظمة التحرير
وانها ال ترغب في ان تكون بديال عن المنظمة او اي فصيل من الفصائل , االبن بابيه واالخ باخيه

  .ةالفلسطيني
اعتبرت حماس ومنذ انشائها بمثابة مؤامرة على المنظمة , وحركة فتح, منظمة التحرير من جهتها

  .ولتكون في النهاية ممثال عن الشعب الفلسطيني, ومحاولة للسيطرة على القرار الوطني الفلسطيني
ض اصحاب هذا الراي يرون ان حركة حماس حاولت خوض محادثات مع الحكومة االسرائيلية وبع
من . الدول المؤثرة في المنطقة بهدف استطالع مدى امكانية اعتبار حركة حماس بديال عن المنظمة

فان الشكوك والتشكيك بنوايا حماس كانت قد بدات قبل قيام الحركة باي اتصاالت مع اي , الجهة المقابلة
  .يوذلك خوفا من زيادة شعبية حماس وبالتالي سيطرتها على الشارع الفلسطين, جهة
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ولهذا وقعت صدامات دامية , وقد حاولت منظمة التحرير وحركة فتح اجتثاث حركة حماس من جذورها
اصبحت جزءا اصيال من , اال انه وبعد ان رسخت حركة حماس اقدامها على االرض. بين الطرفين

  . بحيث ال يستطيع احد انهاء هذه الحالة, المجتمع الفلسطيني
كانت المشاركة في , حيث انه في السنوات االولى من انطالقة الحركة, ونعود لقضية فكر حركة حماس

وهو االمر الذي لم يدع مجاال كبيرا امام . االنتفاضة الفلسطينية وقيادتها هي الهم المركزي لقادة حماس
االمر الذي يفسر جزئيا سبب فقر , قادة الحركة لالهتمام بالقضايا الفكرية ورسم السياسات العامة لحماس

  .لجوانب الفكرية والسياسية في بيانات ومنشورات الحركة في سنواتها االولىا
احدث فراغا , فان قيام السلطات االسرائيلية باعتقال قيادات الصف االول والثاني في الحركة, وايضا

 بدات تظهر قيادة حماس في الخارج والتي اثرت, وفي بداية التسعينات. كبيرا في قيادة الحركة السياسية
اصبح لدى قيادة الخارج نفوذ , ومع مرور الوقت. على مواقف الحركة السياسية والفكرية والتنظيرية

وتحكم قيادة الخارج , يرجعه البعض الى عالقاتها مع الدول العربية واالسالمية, واسع في الحركة
  .بمصادر تمويل الحركة

لها تاثير مهم في صوغ المواقف فقد كان , وبغض النظر عن مدى نفوذ قيادة الخارج في الحركة
  .السياسية لحركة حماس
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