
 1

 متابعات الزيتونة
 فلسطين اليوم

 16/7/2005النشرة اليومية 
 

  :األخبار الرئيسية
 محاولة الستنزاف حماس قبل اإلنسحاب االسرائيلي .1

  
  :السلطة

  لتنفيذ قانون السلك الدبلوماسيةجاهزالخارجية الفلسطينية  .2
 عريقات يلتقي مسؤوالً أمريكياً ويطالب واشنطن بجهود تحفظ التهدئة .3
  صحفيون يؤكدون أن الشرطة منعت أبو زهري من إجراء مقابلة مع الجزيرة .4

  
  : المقاومة
 المقاومة الفلسطينية تقصف المستوطنات .5
 1559بالسالح سنقاوم التوطين وسنتصدى للتجنيس وال: قدحالم .6
  قيادي في كتائب األقصى يهدد بعمليات في العمق اإلسرائيلي .7
  نجاة مجموعة من القّسام من محاولة اغتيال في خانيونس  .8

  : األرض، الشعب
   آخرين في التظاهرة األسبوعية في بلعين18 متظاهرين واعتقال 6إصابة  .9
  قوات االحتالل تقصف حيي األمل والنمساوي غربي خانيونس .10
  قوات االحتالل تقتحم قرية المجد بالخليل وتشن حملة مداهمات وتعتقل شاباً .11
   ستوطنون يشرعون بتوسيع مستوطنة أغنية البحرم .12
   عدوانها على الضفة تواصلقوات االحتالل .13
  االحتالل يواصل عدوانه الوحشي على طولكرم ومخيمها .14
  االحتالل ينكّل باألهالي في عتيل ويستولي على منازلهم .15
   ولدي باستشهاده نال ما كان يتمنى: مروان أبو راس. د .16
   بدو غزة يفضلون المغادرة مع المستوطنين  : على ذمة واشنطن تايمز .17
  هاأهالي حي الزيتون يجبرون الشرطة على االنسحاب ويهتفون ضد .18
   قانون جديد يضمن حقوق األطفال والمطلقات .19
  انتخابات جمعية بيت أيبا النسويةبنساء الحركة اإلسالمية يفزن  .20
  األونروا تعود إلى نظام عطلة اليوم الواحد  .21
  لسياسة أونروا الطبيةاعتصام في البداوي رفضاً  .22
  حملة للبحث عن المفقودين العرب في السجون االسرائيل .23
  طفل  فلسطيني أسير يناشد من أجل اإلفراج عنه وعن والدته .24

  
  :الكيان اإلسرائيلي

   الهجماتإسرائيل تستبعد تأجيل االنسحاب بسبب  .25
  الشاباك يتهم دبلوماسيا روسيا في اسرائيل بالتجسس .26
    يهودي لالستيطان في فلسطين1000استجالب  .27
  رصاص اسفنجي يدغدغ الجسد لمواجهة المستوطنين والمتطرفين اليهود .28
    جريمة اغتصاب وقتل فتاة بدويةترتكبوحدة إسرائيلية  .29
  اسرائيل ستسحب عمالءها من قطاع غزة .30
     محاسبة شارون على جرائمهصحافيان إسرائيليان يدعوان إلى .31



 2

    طبيعية في األسبوع األخير في إسرائيل حالة وفاة غير21 حاالت إنتحار من بين 3 .32
   إسرائيل ترغب بدفن ركام بيوت مستعمرات غزة بعد اخالئها في سيناء  .33
  في الشهر الماضي في إسرائيل % 0.1إرتفاع جدول غالء المعيشة بنسبة  .34
   دوالر لكل جندي يتمرد على شارون1000فع منظمة يهودية تد .35
 السجن الفعلي علي الطيار السوريتحكم باسرائيل  .36
   احتجاجا على االنسحابيعود ألسلوب سكب الزيتاليمين المتطرف بإسرائيل  .37

  
  :اقتصاد
  لتشغيل معبر رفح طوال اليوماتفاق مصري فلسطيني  .38
   الخطة الوطنية متوسطة الـمدى نجحت في خفض معدل البطالة:الخطيب .39
   فلسطينيةالصادرات الحجم الواردات التركية مقابل  .40
   مج مدتها ثالث سنواتجوال و مايكروسوفت توقعان اتفاقية ترخيص للبرا .41
   وزارة الزراعة تنهي تنفيذ فعاليات مشروع الحصاد المائي في محافظات غزة .42

  
  :ثقافة

  صناعة الخزف تراث فلسطيني يتجه إلى التسويق االلكتروني .43
  

  :عربي، إسالمي، دولي
    من الثوابت الفلسطينيينرفض توطين: ا على ابي نصر ردميقاتي .44
   الحرائق تشتعل مجدداً على الحدود األردنية اإلسرائيلية .45
    خططوا لمهاجمة أهداف إسرائيلية؟4اعتقال : أميركا .46
 ص جزء من المساعدات لفلسطينيي الداخل تشترط علي اسرائيل تخصيواشنطن .47
     بوش يرفع القيود على المساعدات المباشرة للفلسطينيين  .48
  مسؤول اميركي يدعو الى حوار مع حماس وفرض شروط على تمويل انسحاب غزة .49
   يتهمون به ايران في تحقيق حول تفجير مركز لهماه يهود ينتقدون:األرجنتين .50

  
  :مقاالت ومقابالت

  مازن حماد...اللجنة الوطنية هـي الحـل .51
   ترجمة جالل الخليل...روسيا صغيرة داخل إسرائيل .52
 هروليد ظا...!التصعيد مصلحة فلسطينية  .53
  ساطع نور الدين ...محطة أخيرة  .54
  حلمي موسى ...الشارع يستنفر لمنع االستفراد بأي طرف  .55
 علي ابوهالل...الحوار والوحدة بديًال للمواجهة واإلقتتال الداخلي .56
   ستراتيجيةجنين للدراسات اإل ...-2-راءة في فكر الماضي وآفاق المستقبلق. حماس .57

 
  كاريكاتير

  
  
*** 
 محاولة الستنزاف حماس قبل اإلنسحاب االسرائيلي

ستة من قياديي حركة حمـاس  أن : غزة ـ رام اهللا ـ وكاالت  من  16/7/2005 القدس العربي نشرت
 االمـن   ىن شنتهما اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، تزامنتا مع استنفار قو            في غارتي  وااستشهد

 25 مقتل اثنين واصابة     ى ال وأدت االشتباكات . الفلسطينية لمنع المقاومة من قصف المستعمرات اليهودية      
وواصلت اسرائيل طيلة امس حشودها العسكرية في قطاع غزة، مهددة بسلسلة عمليـات ضـد                .آخرين
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 . شارون الجيش اوامر ال حدود لها في الحرب علي الحـركتين           ىوالجهاد االسالمي، حيث اعط   حماس  
وعرضت محطات التلفزة االسرائيلية مشاهد لدبابات ومصفحات للجيش تتجمع عند المـدخل الـشمالي              

 وفي المساء شـن  .لقطاع غزة، وقال المعلقون االسرائيليون ان الجيش يحمل قائمة اهداف برسم التدمير         
 اصـابة مقـاوم     ى ال ى مجموعة من حماس وسط قطاع غزة مما اد        ىالجيش االسرائيلي غارة جوية عل    

وقال  .وهددت كتائب القسام، بالرد في تل ابيب بما يتناسب مع حجم جرائم االغتياالت             .بجروح خطيرة 
ـ                   ف متحدث باسم حماس انه بشنه هذه الهجمات فإن العدو الصهيوني فتح ابواب جهنم عبـر نـسف وق

وكانت االذاعة العسكرية االسرائيلية اعلنت ان الجيش حشد مدرعاته ووحـدات المـشاة              .اطالق النار 
   .بهدف القيام بعملية واسعة النطاق اذا لم تتمكن السلطة من اجتثاث حماس في غزة

ن شارون أطلق العنا  أن  : غزة، رام اهللا والوكاالت   من    محمد إبراهيم  16/7/2005البيان    وذكر مراسل   
ولوحـت  . لجيش االحتالل باستباحة األراضي الفلسطينية معلنا بذلك انهيار الهدنة الهشة بين الجـانبين            

اسرائيل أمس بتأجيل االنسحاب المقرر من قطاع غزة الشهر المقبل إذا لم تتمكن السلطة مـن ضـبط                  
 هذه العملية ستتم    وفي ما يتعلق باالنسحاب من قطاع غزة، جدد شارون التأكيد على أن            .الوضع األمني 

وأجرى شاؤول موفاز مداوالت مع قيادة األجهزة األمنية االسرائيلية بحضور دان           . في موعدها المقرر  
ولم تستبعد مصادر عسكرية اسرائيلية اتخـاذ قـرار         . حلوتس لتقييم األوضاع في األراضي الفلسطينية     

 باتجاه أهداف اسرائيلية في القطاع      بتنفيذ حملة عسكرية في قطاع غزة بسبب استمرار اطالق الصواريخ         
ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن حلوتس قوله امـس ان حمـاس            . 1948وفي فلسطين المحتلة العام     

  . اخرجت نفسها من لعبة التهدئة
ـ  : وكاالتنقال عن غزة   - القدس المحتلة من   16/7/2005الخليج اإلماراتية    وأوضحت ل مـصادر  وق

تهداف الشهيدين في الضفة الغربية جاء ضمن الهدف اإلسرائيلي القضاء علـى           عسكرية إسرائيلية ان اس   
  .البنية التحتية لحركة حماس إثر تكثيف إطالقها صواريخ القسام

ح أرييل شارون مـساء     يصرت :غزة، رام اهللا، والوكاالت   من   16/7/2005 االتحاد االماراتية    وجاء في 
المنظمات اإلرهابية الفلسطينية مؤكدا أن األوامـر التـي         'أمس بأنه أمر الجيش باتخاذ كل ما يلزم ضد          

  .اعطيت للجيش ال حدود لها
ح مصادر عـسكرية فلـسطينية أن تكـون قـوات           يرج ت 16/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    وذكر

 .االحتالل قد استخدمت سالحاً من نوع جديد في جريمة االغتيال التي استهدفت عدداً من كوادر القـسام                
 المصادر إن جثث وأشالء الشهداء تطايرت مئات األمتار عن المنطقة التي وقع فيها القصف وأن                وقالت

وأضافت أن معالم السيارة التـي كـان يـستقلها          .حفر كبيرة كانت في المنطقة التي سقط فيها الصاروخ        
  األربعة اختفت، حيث تناثرت كافة قطع ومحركات السيارة وتطايرت إلى مسافات كبيرة

م جبريل الرجوب حركة حماس بانهـا    ااته إلى   :القدس، غزة من   16/7/2005 القبس الكويتية    توأشار
تقوم بهجمة اعالمية تحريضية ضد القيادة لتحل محلها، مؤكدا انه ال يمكن ان تصل االمور الى درجـة                  

نهـا  المواجهة وعلى حماس ان تدرك ان السلطة لن تسمح لها وال لغيرها بالتطاول عليها ووصـفها با                
واعتبر ان التهدئة مع اسرائيل مصلحة وطنية بالدرجة االولى تحـاول حمـاس              .تعمل لصالح االحتالل  

  .تقويضها
ل الرجوب في مقابلة مع رويترز ان ما        وق: أ ف ب  . رام اهللا   من   16/7/2005وأضافت البلد اللبنانية    

 ما قامت به حماس الخمـيس       يحدث في غزة امر مؤسف وكنا نتمنى الحفاظ على االجواء االيجابية لكن           
الهادفة الى تهيئة الظروف للخالص من االحتالل االسرائيلي واالستيطان         ها  موجه لجهود السلطة ورئيس   

واضاف ان االخوة في حماس بسلوكهم على االرض قد تجاوزوا حـدود             .في قطاع غزة وشمال الضفة    
وع سنحميه ولن نسمح الحـد ان يملـي         قواعد اللعبة الديمقراطية ونحن في السلطة وفي فتح لدينا مشر         

واستطرد قائال اذا كانوا صادقين فلينتظروا صندوق االقتراع ويحـسموا المعركـة            , اجندته على شعبنا  
. بالوسائل الديمقراطية لكن نحن اآلن كسلطة لدينا الشرعية الدستورية لقيادة دفة السفينة في هذه المرحلة              

لوضع خطير جدا على الساحة الفلسطينية ودعـت جميـع          وحذرت حنان عشراوي من جانبها من ان ا       
. الفصائل الى احترام القانون الفلسطيني والديمقراطية وشرعية السلطة والكف عن التحـريض عليهـا             

يجب اال يشعر اي فصيل او طرف انه فوق القانون او انه يستطيع ان يفـرض مواقفـه علـى    "واكدت  
  .ما مسؤوال يعي خطورة الوضعنحن نريد كال. الجميع او يحرض على السلطة
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غـزة، رام اهللا،     -عبـدالرؤوف ارنـاؤوط     ووائل بنات    16/7/2005 الوطن السعودية    وبين مراسلي 
م السلطة الفلسطينية رسميا حركة حماس بمحاولة اغتصاب الـسلطة واالنقـالب عليهـا              ااته: الوكاالت

ام بيوتهم، وأشارت الداخليـة إلـى أن        مطالبة كل المواطنين الغيورين والمخلصين بضبط أبنائهم والتز       
حماس تريد زج الشعب الفلسطيني في الفتنة الملعونة بعد أن سقطت الشعارات الكبيرة التي ترفعها أمام                

  .الشهوة الجامحة الغتصاب السلطة ضد إرادة الشعب الفلسطيني
المن والـشرطة    شهود عيان بأن متظاهرين أحرقوا ثالث مدرعات ل        ةفادإ 16/7/2005 السفير   ونقلت

وأعلنت السلطة  . الفلسطينية، بينما أشعلت إطارات سيارات في شارع عمر المختار الرئيسي وسط غزة           
ورداً . الفلسطينية حالة الطوارئ في غزة، كما أصدر الرئيس الفلسطيني أوامره لقوات الشرطة بالتدخل            

شرعية الحكومة وثقة ممثلـي     على سؤال حول مطالبة حماس باستقالته، قال يوسف أستمد شرعيتي من            
الشعب الفلسطيني التي أتمتع بها، مشدداً على مواصلة الوزارة وأجهزة األمن والشرطة لجهودهـا فـي                
ضبط االمور ومنع الخروج عن اإلجماع الوطني، مضيفاً ليس من حق أي فـصيل نقـض اإلجمـاع                  

 .الوطني
م يحيـى ربـاح بعـض الفـصائل         اهاتإلى  : غزة -عبد القادر فارس   16/7/2005عكاظ  ونوه مراسل   

الفلسطينية بانها تعمل وفق توجيهات خارجية وقال في تصريح لعكاظ ان ما يجري في غزة ال ينبع من                  
وإنما ينبع من أجندات أخرى إقليمية في هذه المنطقة مع األسف الشديد مدلال علـى               , األجندة الفلسطينية   

, نريده أن يدار بطريقة مثلـى    , سبوق واستحقاق كبير    ذلك بالقول ان الفلسطينيين يستعدون لحدث غير م       
حيث تريد إسـرائيل مـن      , وأن يضاف على بند مكاسبنا الوطنية الكبرى وأعني االنسحاب اإلسرائيلي         

وراء هذا االنسحاب أن تصدر للعالم صورة إيجابية عن هذا االنسحاب وتصدر عن الفلسطينيين صورة               
بال شك نحن في وضع     : واضاف.  وغير جديرين بما نحصل عليه     وهي بأننا غارقون بالمشاكل   , سلبية  

وعلى صعيد عالقات القوى الفلسطينية ببعضها حيث أن بعض         , داخلي مرتبك جدا على الصعيد األمني     
األطراف وخاصة في الجهاد وحماس تتصرفان كما لو أنهما ال تنصاعان لشروط الساحة الفلسطينية وال               

 حتى لالتفاقات والتوافقات التي كرسناها في الشهور الستة األخيـرة حـين             للمصلحة الوطنية العليا وال   
 وهو أنه قلنا واتفقنا علـى أنـه إذا جـرت            ,جرى التزام فلسطيني وجرى هناك ما هو أهم من التهدئة         

خروقات إسرائيلية فإنه ال يقوم أي طرف فلسطيني بالرد على هذه الخروقات إال بالتشاور مع الـسلطة                 
  .ر الوطني لكي يتخذ قرار بنوع الرد ومكانه وزمانهوعبر الحوا
افادت مصادر فلسطينية، ان وفدا من      :  ألفت حداد  همراسلت عن 16/7/2005-15 48 عرب   وأفاد موقع 

، وذلك فى اطار الجهود التي تبذلها الحركة من اجـل           اللواء نصر يوسف  حركة الجهاد االسالمي التقى     
 ابدى تجاوبا واضـحا      الوزير وقالت المصادر ان   .ينية وحركة حماس  انهاء االحتقان بين الشرطة الفلسط    

مع جهود الوساطة التي تقوم بها الجهاد، موضحة انه شدد خالل اللقاء على وجود سلطة واحدة وقانون                 
وقالـت المـصادر ان وفـد        .واحد وتخفيف المظاهر العسكرية في ظل عودة الهدوء الى شوارع غزة          

 مع يوسف قادة حركة حماس الذين ابلغوه برغبتهم في خفض حالة التوتر بـين               ركة التقى قبيل لقائه   الح
ـ  .الجانبين وحل القضايا الخالفية عن طريق الحوار   لـسان خالـد   ىمن جهتها ثمنت حركة الجهاد وعل

البطش الذى قاد جهود الوساطة بين الطرفين، المواقف التى ابداها كل من قادة حركة حمـاس ووزيـر                  
واضـاف الـبطش ان     . ر الذى اكد ان ال احد يريد اذكاء الفتنة في االرضـي الفلـسطينية             الداخلية االم 

الساعات القادمة ستشهد خفضا للتوتر وان هناك قاعدة عريضة لالتفاق على تجنيب الشعب الفلـسطيني               
 واتهم البطش اسرائيل بانها تلعب دورا خطيرا في        .ويالت الحرب االهلية التي بدأت تدق ناقوس الخطر       

التصعيد الحالي وفي اذكاء نار الفتنة، مؤكدا ان وفد الوساطة المذكور سيعاود التحرك خالل الـساعات                
استأنفت طائرات االحتالل بعد منتصف الليلة       من ناحية أخرى     .القادمة لوضع حلول عملية للتوتر القائم     

وقالـت مـصادر     .غاراتها الجوية ضد اهداف فلسطينية في اماكن متفرقة في محافظات قطـاع غـزة             
فلسطينية ان طائرة احتالل إسرائيلية أطلقت بعد منتصف الليلة صاروخين تجاه ورشة حدادة في شارع               

وقال شهود عيان ان القصف الصاروخي أدى الى تدمير الورشة بالكامل كما ادى الى               .النفق وسط غزة  
تجاه ورشـة  فـي منطقـة        وفي مدينة خانيونس اطلقت طائرة صاروخين        .اشتعال الحريق في المكان   

من جهتها حذرت وزارة الداخلية حكومة إسرائيل مـن أي محاولـة لتنفيـذ عمليـات                 .السطر الغربى 
  .ات في قطاع غزةحتياجعسكرية وا
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 لجنـة المتابعـة العليـا       أن :وكاالت و غزة-حامد جاد عن مراسلها   : 16/7/2005 الغد االردنية    ونقلت
واكد ابراهيم ابو النجا ضـرورة       .مكانية انهاء الحوادث في غزة    للفصائل عقدت اجتماعا طارئا لبحث ا     

وقف كل ما من شأنه توتير الوضع، وانهاء االحداث واعادة االمور الى طبيعتها وتعزيز الحوار الوطني                
وقال ان   .واعلن احمد سعدات ان الجبهة تبذل جهودا لتطويق الحوادث         .من اجل اللحمة والوحد الوطني    

دف ايضا الى جمع ممثلي الطرفين على طاولة واحدة للتباحث والوصول الـى صـيغ               جهود الجبهة ته  
ورأى ان اسرائيل مبتهجة لمثل هذه الظـاهرة وتعمـل علـى             .مشتركة تبعدنا عن لغة السالح المدمرة     

 .تغذيتها، ودعا الجميع الى ضبط النفس وتفويت الفرصة على إسرائيل واحترام الدم الفلسطيني وصيانته
حماس اعتبرت التصعيد االسرائيلي   أن  : القدس المحتلة  -سائدة حمد    16/7/2005الحياة  مراسلة  وقالت  

دعا خالد مـشعل     من ناحية أخرى     .الواسع يجعلها مضطرة الى معاودة النظر في الهدنة في شكل نهائي          
الفلسطيني خط  السلطة الفلسطينية الى التوقف عن سياستها الخاطئة، مشدداً في الوقت ذاته على ان الدم               

احمر لن يتم تجاوزه بأي حال من االحوال، ومشيراً الى ان التهدئة باتت بعـد اسـتئناف االغتيـاالت                   
اطالـب أبـو مـازن      :  الشيخ حسن يوسف للحياة     من حهته قال   .االسرائيلية موضع دراسة لدى الحركة    

 الجلوس تحت سـقف     رئيس الشعب الفلسطيني واالب الذي يجب ان يحتضن الجميع بدعوة الجميع الى           
واحد ليتحاوروا في ما بينهم خصوصاً ان الجميع يعلم ان سبب كل المآسي هو عـدم التـزام اسـرائيل      

وفي بيان لها، حملت فتح مسؤولية ما        .التهدئة واستمرارها في سلوكها العدواني ضد الشعب الفلسطيني       
لفتنة، مؤكداً ان حماس ليست بديالً      وناشد البيان العقالء في حماس بوأد رأس ا       . حدث كاملة على حماس   

وانتقد البيان مبرر حماس لما حدث بأنه يوجد تعميم من وزارة الداخلية بمنع اطـالق               . أو رديفاً للسلطة  
  .الصواريخ

 ال يمكـن    :بقولـه د الشيخ سعيد صيام     يأك ت :وكاالتعن  غزة  من   16/7/2005الشرق القطرية    ونقلت
فالعـدوان االسـرائيلى اخـذ طابعـا        . تصعيد االسرائيلى اإلجرامى  الوقوف مكتوفي األيدى أمام هذا ال     

  .تصعيديا واستهدف كوادر حماس وعلى كل الشرفاء ان يتصدوا لهذا العدوان
ر مصادر فلـسطينية فـي      يحذ إلى ت  :لندن - علي الصالح  16/7/2005شرق األوسط    ال وأشار مراسل 

اية لحرب اهلية فلسطينية طالمـا انتظرتهـا   تصريحات للشرق االوسط، من ان تكون هذه االشتباكات بد    
   .واعلن محمود عباس الموجود في غزة، بهدف تثبيت التهدئة، حالة الطوارئ في غزة. اسرائيل
 كوندوليزا رايس أجـرت اتـصاال هاتفيـا بالقـادة     أن إلى 16/7/2005 البي بي سي العربيـة    ولفتت

وأكـدت واشـنطن أن     .  أعمال العنف األخيرة   اإلسرائيليين والفلسطينيين لحثهم على ضبط النفس عقب      
وقال المتحدث باسم الخارجية إنه يتعـين       . رايس ستزور إسرائيل واألراضي الفلسطينية األسبوع القادم      

ويقول مراسل بي بي سـي فـي         .على جميع األطراف أن تبذل أقصى جهد إلنجاح خطة فك االرتباط          
زايد المخاوف في إدارة بوش من أن تعرقـل أعمـال           الخارجية األمريكية إن زيارة رايس، دليل على ت       

  .العنف عملية االنسحاب
 مصدر هقالما : محمد الطاهر ـ غزة والوكاالت عن مراسلها  16/7/2005 المستقبل اللبنانية ونشرت

اعالمي سوري ان سوريا حكومة وشعبا تعبر عن قلقها الشديد وألمها جراء االحـداث المؤسـفة التـى                 
ء الفلسطينيين في غزة في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع الـى عـدوان اسـرائيلي                وقعت بين االشقا  

ان سوريا تأمل ان ال تتكرر مثل هذه االحداث التي تسيء الى القضية الفلـسطينية والقـضية                 . مستمر
العربية عموما وتسهم في تحقيق هدف اسرائيل بزرع بذور الشقاق بين الـصف الفلـسطيني الواحـد                 

  .تؤدي الى حرب اهلية بين الفلسطينيينواشعال فتنة 
ح متحدث باسم الخارجية المصرية بأن يصرت : قنا -القاهرةمن   16/7/2005 الوطن القطريـة     وأضافت

مصر تجري حاليا اتصاالت حثيثة مع الجانب االسرائيلي لحثه على االلتـزام بـضبط الـنفس وعـدم                  
وقال في  ‚ ائل الفلسطينية والجيش االسرائيلي   التصعيد في ضوء االشتباكات الدائرة من جانب بعض الفص        

تصريحات له أمس ان مصر تجري بالتوازي اتصاالت مع كافة الفصائل الفلسطينية للتمسك بمرجعيـة               
, اتفاق القاهرة وعدم اتاحة الفرصة لشق الصفوف أو التجاوز في العالقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية              

زام بتفاهمات شرم الشيخ وبالتهدئة وعدم التصعيد حتى يمكـن          وأوضح ان مصر تؤكد على اهمية االلت      
تحقيق االنسحاب االسرائيلي الكامل من قطاع غزة مما يسمح باطالق العملية السلمية وبـدء التفـاوض                

  . الفلسطينية-وتنفيذ خريطة الطريق للتسوية السلمية االسرائيلية
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ل المتحدث باسم الخارجية الفرنسية     وق: ريسبا من   ب.ف.ا نقال عن  16/7/2005 الحياة الجديدة    وبينت
.  اننا ندعو الفلسطينيين الى وضع حد للعنف بما يتوافق مـع الهدنـة المعلنـة               :في لقائه مع الصحفيين   

واضاف ان الهجمات التي تستهدف مدنيين اسرائيليين، هي اعمال غير مبررة وتتعارض مع مـصالح               
 السلطة الفلسطينية الى بذل كل الجهود من اجـل احـالل            واكد ماتيي ان بالده تدعو    . الشعب الفلسطيني 

وتابع امام مواجهة موجة العنف التي تـضرب        . النظام في االراضي الفلسطينية وفرض احترام القانون      
الشرق االوسط مرة جديدة، ندعو الطرفين الى التحلي باقصى درجات ضبط النفس وعدم الدخول فـي                

  .منطق الرد
  

   لتنفيذ قانون السلك الدبلوماسي ةجاهزالخارجية الفلسطينية 
توقع السفير الدكتور عبد الرحمن بسيسو، في حديث لأليام حول كافة ما يتعلق بالنشاط               :كتب حامد جاد  

الدبلوماسي والدور المناط بوزارة الشؤون الخارجية، أن يرى قانون السلك الدبلوماسي النـور قريبـاً،               
لمراجعة الحالية من قبل اللجنتين السياسية والقانونية في المجلـس          موضحاً أن مشروع هذا القانون قيد ا      

وأكد أن ثـواٍن     .التشريعي، وسيتم عرضه على الجلسة المقبلة للمجلس من أجل إقراره بالقراءة األولى           
معدودة ستفصل بين المصادقة النهائية عليه والبدء فعلياً بتنفيذه، الفتاً إلى أن الوزارة أعدت كافة الخطط                

وأشار إلى أن القانون الدبلوماسي ركز في مواده القانونية          .اللوائح التنظيمية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون     و
على بناء المراتب الدبلوماسية للعاملين ضمن هذا السلك، سواء في الوزارة أو السفارات والقنصليات في               

وتطرق، إلى ما أعدتـه وزارة       .ماسيةالخارج، ويتضمن القانون تسلسالً سلساً في تدرج المناصب الدبلو        
الشؤون الخارجية من استعدادات إلعادة تنظيم مجمل النشاط الدبلوماسي، مشيراً إلى أن هذا األمر يتعلق               
بأساس قانوني سليم وبتفويض مرجعية السلطة الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير ورئيـسها واألطـر              

 على اإلعداد إلقامة معهد للتدريب الدبلوماسي كخطوة أساسـية          نحن نعمل حالياً  : وقال .القيادية األخرى 
سيضطلع بمهمة رئاسـة     لتعزيز القدرات والكفاءات الدبلوماسية، منوهاً إلى أن السفير نبيل الرمالوي،         

  .وقيادة هذا المعهد
  16/7/2005األيام 

  
  عريقات يلتقي مسؤوالً أمريكياً ويطالب واشنطن بجهود تحفظ التهدئة  

طالب الدكتور صائب عريقات اإلدارة األمريكية ببـذل كـل جهـد ممكـن،               : أمين أبو وردة   -لس  ناب
للمحافظة على التهدئة ووقف العنف بشكل متبادل ما بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، والحفاظ على              

 وأكـد ان    .تفاهمات شرم الشيخ، وذلك في لقائه أمس مع مساعد وزير الخارجية األمريكي ديفيد ويلش             
السلطة الفلسطينية تبذل كل جهد ممكن لتكريس سيادة القانون وااللتزام بتعهداتها، بما فيها وقف العنـف                

وصـرح   .ضد اإلسرائيليين، وبشكل متبادل ومتزامن مع التزام إسرائيل بوقف العنف ضد الفلسطينيين           
ـ     يعني تعميـق دائـرة العنـف    عريقات أن الحفاظ على التهدئة يخدم مصلحة الطرفين، وأن انهيارها س

والتطرف والفوضى وإراقة الدماء، ودعا اإلدارة األمريكية إلى إلزام الحكومة اإلسرائيلية بوقـف كـل               
النشاطات االستيطانية ووقف بناء جدار التوسع والضم، واالمتناع عن االجراءات أحادية الجانب ولغـة              

ل القدس والحدود والمستعمرات والالجئين،     االمالءات، ووجوب استئناف مفاوضات الوضع النهائي حو      
  . كما نصت على ذلك خطة خريطة الطريق1967وصوالً إلى انهاء االحتالل الذي بدأ في 

  16/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  صحفيون يؤكدون أن الشرطة منعت أبو زهري من إجراء مقابلة مع الجزيرة
اخلية التي تنفي منعها الناطق اإلعالمي باسـم        كذب صحفيون فلسطينيون بيان وزارة الد     :  خاص –غزة  

وقال صحفيون إن وزارة الداخلية يبـدو أنهـا          .حركة حماس من إجراء مقابلة صحفية مع قناة الجزيرة        
آخر  من يعلم أن عشرات من عناصر الشرطة منعت أبو زهري أمام عدسات الكاميرات مـن دخـول                   

  ية إلى مباني إحدى مكاتب الصحافة، وأضاف برج شوا وحصري مساء الخميس ثم رافقته قوة شرط
  

  .الصحفيون أن قناة الجزيرة بثت على الهواء خبر منع الناطق اإلعالمي لحماس من إجراء المقابلة 
  16/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  المقاومة الفلسطينية تقصف المستوطنات

سـرايا القـدس وكتائـب األقـصى        ن كل من    اعال: 15/7/2005 48 عرب   مراسلة ألفت حداد ذكرت  
مسؤوليتهما المشتركة عن قصف مستوطنة نافيه ديكاليم، موضحة انهما ستواصالن الـرد علـى كـل                

فيما أعلنت الجبهة الديموقراطية مسؤوليتها عن       .الجرائم االحتاللية، ما ادى الى اصابة ثالثة مستوطنين       
  .قصف مستوطنة نيتسر حزاني جنوب قطاع غزة

كتائب القسام، قصفت أن  : وكاالت– غزة -القدس المحتلة من  16/7/2005ج اإلماراتية الخلي ونشرت
 بسبعة صواريخ من طراز 1948صباح أمس مستعمرة أسديروت في األراضي الفلسطينية المحتلة في 

قسام، وذكرت في بيان عسكري أنها أطلقت سبعة صواريخ قسام، ردا على االعتداءات الصهيونية 
كما قصفت مواقع القوات اإلسرائيلية والمستعمرات قرب مدينة  .حق أبناء الشعب الفلسطينيالمتكررة ب

كتائب انها أطلقت صاروخي قسام على مستعمرة لرفح بعدد من القذائف والصواريخ، وقال بيان ثان ل
عتصمونا وعدة قذائف من طراز الياسين على الثكنة العسكرية في منطقة رفيح يام، وعلى الحاجز 

  .العسكري في رفيح يام، كما قصفت موقع تل زعرب العسكري بقذيفتين أمس
  

  1559بالسالح سنقاوم التوطين وسنتصدى للتجنيس وال: المقدح
كان من المنتظر ان يتابع العقيد منير المقدح خطواته بعد تقديمه استقالته من مهمة قيادة : محمد صالح

 الثانية تخريج دورة عسكرية من كوادر الجيش الشعبي في ميليشيا فتح في لبنان على ان تكون الخطوة
إال انه ونتيجة لالتصاالت التي جرت معه من قبل . مخيم عين الحلوة نهار غد االحد كعرض للقوة

وفي . العديد من القوى والفصائل وفعاليات المخيم، أعلن عن ارجاء تخريج الدورة الى اجل غير مسمى
التاجيل انه نظرا لالوضاع في غزة والتطورات العسكرية فيها وبسبب لقاء مع السفير برر المقدح 

االجواء الداخلية في لبنان وحتى ال تتوجه االنظار مجددا الى مخيم عين الحلوة، اتخذت قيادة الجيش 
دورة لواء االقصى والتي كانت ستضم المئات من كوادرنا في المخيم ومن  الشعبي قرارا بتأجيل تخريج

وأعلن ان هذا القرار اتخذ تجاوبا مع تمنيات ومساعى اهلنا في المخيم . لفلسطينية في لبنانالمخيمات ا
وكي ال يتخذ البعض ممن يحاولون فتح الملف الفلسطيني وفتح ملف المخيمات ذريعة لشن المزيد من 

اهر ان سالح المخيمات ليس سريا وهو مكشوف وظ: وقال. الهجمات االعالمية ضد وجودنا كفلسطينين
للجميع وبهذا السالح سنقاوم التوطين والتجنيس وبهذا السالح سنتصدى لكل محاوالت إلغاء قضية 

 1559لذلك اعلنا وقوفنا ضد القرار .. الشعب الفلسطيني وتحويلها الى مجرد قضية أمنية او انسانية
ونحن منذ فترة . 1559 فال يصبح هناك من داع للقرار 242 او القرار194النه اذا تم تطبيق القرار 

ورأى ان االشهر الثالثة المقبلة ستكون عصيبة على . ننادي بتنظيم الوجود الفلسطيني من كل جوانبه
 اكد انه مستمر في هاال ان. الوضع الفلسطيني وستضع قضيتنا على مفترق طرق في الداخل والخارج

ليها الني ال اقبل ان اكون شاهد موضوع االستقالة من مهمة قيادة ميليشيا فتح في لبنان ال بل مصر ع
زور على كل التطورات التي ستحصل بالنسبة للقضية الفلسطينية المتعلقة بالتوطين والتجنيس 

  .والسياسات االمنية
  16/7/2005السفير 

  
  قيادي في كتائب األقصى يهدد بعمليات في العمق اإلسرائيلي  

نية شروع مجموعاته بعمليات فدائيـة فـي العمـق          لمح عالء سناقرة إلى امكا     : أمين أبو وردة   -نابلس  
اإلسرائيلي، وقال إن على القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي أن ال يلوموا المقاومين الفلسطينيين وفـي               

وكشف سـناقرة   . مقدمتهم كتائب األقصى إذا تم تنفيذ عمليات فدائية في العمق اإلسرائيلي في أية لحظة             
ت االحتالل في منطقة نابلس أن جنود االحتالل أعـدموا الـشهيد محمـد              اقووهو من أبرز المطلوبين ل    

وأوضح أن جريمة اغتيال    . العاصي بدم بارد، بعد أن أصابوه في ساقه، ثم أطلقوا الرصاص على رأسه            
العاصي لن تمر مرور الكرام، وهي دليل جديد على عدم جدية االحتالل في التوصـل إلـى سـالم أو                    

الشهيد العاصي في ذلك شأن بقية مقاتلي شهداء األقـصى كـان ملتزمـاً بالتهدئـة                تهدئة، موضحاً أن    
  . من مقاتلي حركة الجهادهوبقرارات القيادة الفلسطينية، ونفى ما تناقلته وسائل االعالم اإلسرائيلية أن

  16/7/2005الخليج اإلماراتية 
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  نجاة مجموعة من القّسام من محاولة اغتيال في خانيونس

وعة من مجاهدي كتائب القسام، في مدينة خانيونس من محاولة اغتيال صهيونية عندما أطلقت              نجت مجم 
وأفاد شهود عيـان أن طـائرات        .مساء الجمعة  طائرة استطالع صهيونية صاروخاً باتجاه المجموعة        

استطالع أطلقت صاروخا على األقل صوب مجموعة تضم عدداً من مجاهدي القسام بالقرب من الحـي                
مساوي، حيث كانوا يقومون بقصف المستوطنات بالصواريخ، فيما أعلنت مصادر طبية عن إصـابة              الن

 .أحد المجاهدين بجروح متوسطة في محاولة االغتيال الفاشلة
16/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
   آخرين في التظاهرة األسبوعية في بلعين18 متظاهرين واعتقال 6إصابة 

في مسيرتهم الحادية والخمسين صنع أهالي قرية بلعين الواقعة غرب رام           :  المحتلة  رام اهللا  -بالل غيث   
اهللا بالضفة الغربية، ظهر اليوم، من المواد التي تسخدمها سلطات االحتالل فـي بنـاء جـدار الفـصل               

واعتقلـت قـوات    .العنصري جسرا للسالم وكتبوا عليه  السالح يحتاج إلى جسور وليس إلى جـدران             
ل اإلسرائيلي التي هاجمت مسيرة سلمية منددة بجدار الفصل العنصري انطلقت من بلعين عقـب               االحتال

 متظاهرا بينهم أربعة متضامنين أجانب وإثنا عـشر         18صالة الجمعة للتنديد بجدار الفصل العنصري،       
بد اهللا أبو   من نشطاء السالم اإلسرائيليين إضافة إلى عضوي اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في القرية ع             

كما أصيب خالل ذات التظاهرة ستة من المشاركين بينهم متـضامنان أجنبيـان             .رحمة وأكرم الخطيب  
  .وأربعة من أهالي بلعين والقرى المجاورة لها الذين شاركوا في التظاهرة

  15/7/2005 48عرب 
  

  قوات االحتالل تقصف حيي األمل والنمساوي غربي خانيونس
ت االحتالل الصهيوني بعد ظهر اليـوم، بالرشاشـات الثقيلـة تجمعـات     قصف قوا:خانيونس ـ خاص 

وأفادت مصادر محلية أن قـوات      .األهالي في حيي األمل والنمساوي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة         
االحتالل المتمركزة في محيط مغتصبة نفيه دكاليم فتحوا بعد ظهر اليوم نيران رشاشاتهم الثقيلة صـوب     

نازل السكنية في حيي األمل والنمساوي غربي خانيونس، ولم يذكر تلك المـصادر             تجمعات األهالي والم  
  .إن كانت وقعت إصابات بين صفوف األهالي

  16/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قوات االحتالل تقتحم قرية المجد بالخليل وتشن حملة مداهمات وتعتقل شاباً
وني اليوم قرية المجد جنوب غربي الخليل وشنّت حملة اقتحمت قوات االحتالل الصهي: الخليل ـ خاص 

 18مداهمات وتفتيش طالت العديد من منازل األهالي واعتقلت خاللها الشاب شـير إبـراهيم مـشارقة                 
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل كانت اقتحمت القريـة فجـراً، وحاصـرتها وأغلقـت                .عاماً

وفي بلدة دورا، إلى الشمال الـشرقي مـن قريـة المجـد،         . زلمداخلها، وقامت بتفتيش العديد من المنا     
حاصرت قوات االحتالل بيت عزاء للمتوفي جميل بدر بنورة، واحتجـزت العـشرات مـن األهـالي،                 

وكانت بلدة دورا، شهدات انتشاراً مكثفاً منذ ليلة أمس، لدوريات االحـتالل،    .وحطمت عدداً من الكراسي   
  .لرملية، وسيرت دورياتها في شوارعهاالتي أغلقت مداخلها بالسواتر ا

  16/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  مستوطنون يشرعون بتوسيع مستوطنة أغنية البحر 
شرع المستوطنون بتوسيع مستوطنة أغنية البحر التي أقاموها مؤخراً، على شـاطئ            :كتب أيمن أبو ليلة   

سب شهود عيان فـي المنطقـة بتوسـيع         وقام المستوطنون بح  . بحر خان يونس غرب منطقة المواصي     
المستوطنة من الناحيتين الجنوبية والشمالية ووضع كرفانات جديدة بداخلها الستيعاب مستوطنين جـدد             

وأكد الشهود ان المستوطنة تشهد منذ أيام تحركات غريبة         .من المتطرفين والمعارضين لخطة االنسحاب    
ستقدام المئات من المستوطنين للقيـام بتظـاهرات        ومتواصلة للمستوطنين تستهدف باالساس التحضير ال     

احتجاجية ضد خطة الفصل، مشيرين الى ان المستوطنين يقومون بكل ما يحلو لهم في المواصي علـى                 
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. مرأى ومسمع من قوات االحتالل التي ال تحرك ساكناً ازاء ممارسات واعتداءات المستوطنين اليوميـة      
ات جدية وحقيقية من قبـل قـوات االحـتالل والمـستوطنين            ونفى الشهود وجود أية تحركات او خطو      

لالنسحاب من المستوطنات والمواقع العسكرية، مشيرين الى قيام المستوطنين بعمليات توسـعة يوميـة              
من جهة اخرى افاد شهود عيان ان المستوطنين توقفوا عن تفكيك عـدد             .داخل مستوطنات غوش قطيف   

وذكـر  . فيه دكاليم وبيت سدي بعد وقوع عملية نتانيـا االخيـرة          من دفيئاتهم الزراعية في مستوطنتي ن     
الشهود ان هذا االجراء من قبل المستوطنين يأتي امالً في ان تقوم حكومة االحـتالل بتغييـر موقفهـا                   

  .وتتراجع عن خطة االنسحاب بعد وقوع العملية األخيرة
  16/7/2005األيام 

  
   عدوانها على الضفة تواصلقوات االحتالل

لت قوات االحتالل عدوانها على الضفة الغربية، والذي تصاعد بعد العملية الفدائية في نتانيا الثالثاء               واص
في قلقيلية، فرضت قوات االحتالل امس، حظر التجول على بلدة أماتين شرق المدينة، والتـي               فالماضي  

 وأجانب وإسرائيلييين   كانت اول من امس مسرحاً الشتباكات بين جنود االحتالل ومتظاهرين فلسطينيين          
 جريحـاً فـي صـفوف       30نظموا احتجاجاً ضد جدار الفصل العنصري وأسفرت عـن اكثـر مـن              

واعتدت قوات االحتالل امس، على مصلين في أماتين، أثناء توجههم ألداء صالة الجمعـة،              .المتظاهرين
في ساعة مبكرة من    كما اقتحمت قوات االحتالل،     .كما اقدمت على إحراق سيارة تخص أحد الفلسطينيين       

فجر امس، بلدة عزون شرق قلقيلية وانتشرت في شوارع البلدة، وأقامت حاجزاً على مدخلها الـشمالي،                
أما في بيـت لحـم، فقـد        .وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت قنابل الغاز صوب منازل المواطنين         

ة، واقتحمت كذلك بلـدة العبيديـة       اعتقلت قوات االحتالل أمس، مواطناً من قرية العساكرة جنوب المدين         
  .شرق بيت لحم، وعبثت بمحتويات احد المنازل

  16/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

  االحتالل يواصل عدوانه الوحشي على طولكرم ومخيمها
مع استمرار منع التجول على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثالـث علـى   : طولكرم ـ تقرير إخباري 

 الصهاينة مداهمة المنازل والعمارات السكنية، وقـد اعتقـل جنـود االحـتالل              التوالي يواصل الجنود  
عمـر  : فلسطينيين اثنين عند مداهمتها لعمارة ذياب في الحي الجنوبي لطولكرم الليلة الماضـية وهمـا              

كما داهمت قوات االحتالل العديد من المنازل وحتى        .رشيد، و مؤيد البابا وهما في العشرينات من العمر        
من جهة أخرى تواصل قوات     .ت ظهر اليوم وحولت بعضاً منها إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة          ساعا

االحتالل إغالق مداخل طولكرم وتعزلها عن محيطها كليا، حيث أغلقت حاجز الكفريات جنوب المدينـة     
عدة أشهر،  وأعادت إقامة البوابة الحديدية شرق بلدة عنبتا والتي أزيلت بعد االنسحاب من طولكرم قبل               

وعلى مسافة نصف كيلومتر من البوابة الحديدية يغلق الجنود الشارع الرئيسي تجاه نابلس عند مفـرق                
مستوطنة عيناب ويمنعوا األهالي من الخروج فيما يسمحوا لحامل هوية طولكرم فقط من الدخول سـيرا       

كما .  المؤدي إلى منطقة جنين    على األقدام، وكذلك الحال على الحاجز المقام شرق بلدة بلعا على الشارع           
استباحت آليات االحتالل شوارع بلدة بلعا التي سلمت للسلطة، وفي شمال المدينة تقام الحـواجز علـى                 
شارع الشعراوية وعلى مدخل طولكرم عن ضاحية شويكة وبالقرب من دير الغصون وعلى مدخل بلدة               

  .الجنود االحتالل عدداً من منازلهاعتيل التي تشهد تواجداً مكثفاً آلليات االحتالل ويحتّل 
  16/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  االحتالل ينكّل باألهالي في عتيل ويستولي على منازلهم

تتعرض بلدة عتيل إلى الشمال من طولكرم لحملة صهيونية شرسة منذ عدة : طولكرم ـ تقرير إخباري 
لصهاينة بحمالت المداهمة للمنازل واالسـتيالء      شهور بدعوى البحث عن مطلوبين، حيث يقوم الجنود ا        

عليها واستفزاز األهالي والتضييق عليهم، وازدادت حدة هذه الحملة بعد العملية االستشهادية في نتانيـا               
والتي نفذها االستشهادي أحمد سامي أبو خليل من سكان البلدة، حيث كثفت قوات االحتالل من تواجدها                

و خليل والد االستشهادي أحمد وكثفت من حواجزها على مداخل البلدة وعلى            في البلدة واعتقلت سامي أب    
ولجـأ الجنـود   . الشارع الرئيسي المار منها، فيما الوحدات الخاصة ال تكاد تفارق شوارعها ليال ونهارا   
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الصهاينة إلى أسلوب جديد في العدوان على أهالي البلدة حيث يقوم جنود الوحدات الراجلة باالسـتيالء                
ى منازل األهالي في ساعة متأخرة من الليل ويطردوا سكانها منها ليناموا مكانهم حتى الصباح، ثـم                 عل

يغادروها تاركين خلفهم فوضى ودمارا كبيرا، وقد تكررت هذه الحادثة أكثر من مرة كان آخرها الليلـة                 
 منتـصف الليـل     الماضية عندما اقتحم الجنود منزل المواطن حسني أبو زايدة الساعة الثانيـة عـشرة             

ويـذكر أن   .وطردوا عائلة المواطن أبو زايدة الذين لم يعودوا لمنزلهم حتى الصباح عندما غادره الجنود             
عاهـد الكحلـة،    : الجنود الصهاينة استولوا على أربعة منازل في أنحاء متفرقة من البلدة تعود لكل من             

لجنود الليلة الماضية واخرجوا سكانه     الدكتور موفق عامر، مصطفى أبو حجة، رشاد الشلبي الذي دخله ا          
ولم يسلم شبان البلدة من عمليات االعتقال، فقد اعتقل قوات االحتالل ثالثة            .منه واستولوا عليه حتى اآلن    

ويفيد شهود عيان أن شوارع البلدة تحولت لساحات مواجهة بـين الـشبان بحجـارتهم               . من شبان البلدة  
الذين يستفزون األهالي ويوقفونهم للتدقيق في هوياتهم وإجبـارهم         وزجاجاتهم الحارقة، وجنود االحتالل     

  .على خلع مالبسهم، ويطلقون النار على األهالي والمنازل السكنية
  16/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ولدي باستشهاده نال ما كان يتمنى : مروان أبو راس. د

امي عاصم أبو راس والذي استشهد في جريمـة         مروان أبو راس والد الشهيد القس     . أكد د : خاص–غزة  
االغتيال الصهيونية التي نفذتها قوات االحتالل اليوم الجمعة في غزة، أن ابنه عاصم نال الشهادة التـي                 
كان يتمناها في الوقت الذي تواجه حماس وكتائب القسام هجمة داخلية وهجمـة خارجيـة مـن العـدو            

وه ما كان يتمنى واستشهاد عاصم شرف عظـيم لنـا وعـز             هؤالء أعط : أبو راس . وقال د .الصهيوني
  .وفخار وليس غريبا أن تكون هذه النهاية الطيبة التي كنا نتمناها

  16/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   بدو غزة يفضلون المغادرة مع المستوطنين  : على ذمة واشنطن تايمز
رفعـوا  ,  في بعض مناطق قطـاع غـزة       ذكرت صحيفة واشنطن تايمز امس ان البدو      : جوزيف حرب 

المقررة منتـصف   , عرائض الى المحاكم االسرائيلية من جل ان تشملهم خطة اجالء المستوطنين اليهود           
وذلك خوفاً من اعمال عنف ضدهم من جانب جيرانهم الفلسطينيين الذين ينظـرون الـيهم           , الشهر القادم 

عديد من ابناء العشائر الـذين عملـوا لمـصلحة          واضافت الصحيفة ان ال   .على انهم مخبرون اسرائيليون   
وسوف يحصلون على الماوى واالقامـة      , االستخبارات االسرائيلية قد حصلوا على الجنسية االسرائيلية      

ونقلت تايمز عن ابو حميد احد      .بعد االنسحاب لكن هذا العرض لم يشمل اقاربهم واسرهم        , داخل اسرائيل 
نحن نجهل مصيرنا نحـن     : الحدود المصرية االسرائيلية قوله    شخصا وتقع قرب     250سكان قرية فيها    

امـا حـاييم   .ومن الخطير جدا ان نبقى هكذا في الوسـط  . وال اسرائيليين , لسنا مصريين وال فلسطينيين   
ماندلبوم المحامي اليهودي الذي يسعى لتقديم الحماية االسرائيلية لمواطني بلـدة الدهانيـة فقـد طالـب                 

  .بعدم التخلي عن السكان فاالمر ال عالقة له بالمال بل بالحياةالحكومة االسرائيلية 
  16/7/2005عكاظ 

  
  هاأهالي حي الزيتون يجبرون الشرطة على االنسحاب ويهتفون ضد

أجبر أهالي حي الزيتون في مدينة غزة عناصر األمـن  الـشرطة التـابعتين للـسلطة     ،غزة ـ خاص 
اد شهود عيان أن المئات من األهالي خرجوا غاضـبين          الفلسطينية على االنسحاب من محيط الحي؛ وأف      

جراء قيام عناصر الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية بإطالق النار على تجمعات األهالي مما أدى إلـى                
وأشار شهود العيان إلى أن األهالي رشقوا عناصر األمن         .وقوع عشرات اإلصابات بين صفوف األهالي     

 وأضافوا أن عناصر الشرطة واألمن أضطروا إلـى التراجـع، ومغـادرة    التابعة لـ السلطة بالحجارة،   
وفي أعقاب االنسحاب اكتظت الشوارع باألهالي الذين هتفوا ضد السلطة وقواتها وضد وزيـر              .المنطقة

وردد األهالي  .داخليتها نصر يوسف، و اطلعوا على مظاهر الخراب التي أحدثتها قوات السلطة في الحي             
 لكتائب الشهيد عز الدين القسام، مطالبين كتائب القسام بالرد على الخروقات الصهيونية             الهتافات المؤيدة 
  . للتهدئة المعلنة
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 شرطياً  قاموا باجتجازهم  في أحد المباني ويعود هـذا المبنـى              20أفرج األهالي عن    من ناحية أخرى    
لشرطة هؤالء كانوا  شاركوا     لعائلة شحيبر في حي الزيتون بمدينة غزة وذكر شهود عيان أن عناصر ا            

وبقي عناصر الشرطة محتجزين    .في إطالق النار على األهالي وأعضاء وأنصار ومؤيدي حركة حماس         
 تـدخل   حتـى بعد أن حاصرتهم الجماهير الفلسطينية من الساعة العاشرة صباحاً و حتى الواحدة تقريباً              

مكان و أخلوا عناصـر الـشرطة       وساطة من كتائب شهداء األقصى حيث وصلت مجموعة منهم إلى ال          
  .الذين فرغت ذخيرتهم من عمليات إطالق النار

  16/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   قانون جديد يضمن حقوق األطفال والمطلقات
ب ـ بدأ العمل بقانون فلسطيني جديد يقضي بانشاء صندوق خاص للنساء المطلقـات   ‚ ف‚ رام اهللا ـ أ 

فالهن نفقة مالية فورية يفتقرن اليها في ظل القانون الحالي لالحوال الشخـصية            واالرامل يوفر لهن والط   
 الذي اقـره    2005 لسنة   6ويعتبر قانون صندوق النفقة رقم      ‚ الذي تكاد اجراءاته ال تنتهي امام المحاكم      

المجلس التشريعي ونشر في الجريدة الرسمية بعد ان وقعه الرئيس محمود عباس االول من نوعه فـي                 
عالم العربي اذ يضمن للمرأة واالطفال المتضررين نفقتهم من خالل صندوق النفقة الذي يعتمـد فـي                 ال

ووفقا للقانون يتم صرف النفقة فـي       ‚ تمويله على رسوم اضافية تفرض على معامالت الزواج والطالق        
يـذ حكـم    ويتم الصرف طالما كان تنف    ‚ مدة اقصاها خمسة عشر يوما من استكمال المستندات المطلوبة        

وقال قاضي قضاة المحكمة الشرعية الشيخ تيسير التميمي لوكالة فرانس برس الهدف من             ‚ النفقة متعذرا 
هذا القانون وهذا الصندوق تنفيذ االحكام والنفقات لالرامل والمطلقـات والزوجـات واالوالد القـصر               

االجراءات الطويلة للمحـاكم    وااليتام  وهذه الشريحة في مجتمعنا بحاجة الى حمايتها من قسوة العيش و            
واضاف القاضي يقوم الصندوق بدفع النفقة المحكوم بهـا وبعـد ذلـك تقـوم ادارة      ‚ والدوائر الحكومية 

وقـدر التميمـي امـوال      ‚ الصندوق بتحصيل هذه المبالغ من المحكوم عليه  واعتبار ذلك ديون خزينة           
مشيرا الـى ان    ‚  الف دوالر سنويا   300و الف دينار اردني نح    200الصندوق المتأتية عن الرسوم بنحو      

  ‚ القانون هو االول من نوعه في العالم العربي
  16/7/2005الوطن القطرية 

  
  انتخابات جمعية بيت أيبا النسويةبنساء الحركة اإلسالمية يفزن 

حققت نساء محسوبات على الحركة اإلسالمية فوزاً كاسحاً بحـصولهن علـى تـسعة    : نابلس ـ خاص 
فبحضور مندوبين عن عن السلطة      . مقعداً في انتخابات جمعية قرية بيت أيبا النسوية        11صل  مقاعد من أ  

ومجلس قروي بيت أيبا في نابلس عقدت جمعية بيت أيبا النسوية أمس الخميس اجتماعاً للهيئـة العامـة         
وقد أسـفرت   .يدةالسنوي لقراءة التقرير اإلداري والمالي للجمعية وإلجراء انتخابات الهيئة اإلدارية الجد          

وفيقة عبد اهللا دويكات، سلوى محمود إسماعيل، أنعام أحمـد عـودة، غـادة              : النتائج عن فوز األخوات   
محسن دبوس، جميلة إبراهيم عامر، أميرة حسن إبراهيم، حنان سعيد إشتيوي، سائدة محمد إشتيوي، لينا               

ويشار إلى أن الجمعية تقـوم      .نةأحمد ضاهر، كما فازت نائلة عبد الرحمن سماعنة، وعائشة أحمد سماع          
  .بالعديد من النشاطات في الميادين الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والخيرية

  16/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  األونروا تعود إلى نظام عطلة اليوم الواحد 
بوعية ليوم واحد بدالً من      قررت وكالة األونروا العودة للعمل بنظام العطلة األس        :عمان -نادية سعد الدين  

وقال مدير اإلعالم في الوكالة مطر صقر       .2005/2006يومين وذلك اعتباراً من السنة الدراسية الحالية        
إن الوكالة قررت العودة إلى العمل بالنظام السابق من حيث اعتماد العطلة األسبوعية ليوم واحد وهـو                 

 2005 /2004د طبق سابقاً مع بداية السنة الدراسـية  الجمعة بدالً من يومي الجمعة والسبت الذي كان ق      
زيـادة عـدد الحـصص الدراسـية        ريح للغـد سبب ذلك التوجه إلـى        وعزا صقر في تص   .  الماضية

  دة عدد األسبوعية لبعض المواد المنهجية عمالً بالخطة الدراسية لوزارة التربية والتعليم بما يعني زيا
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من مدارس الوكالة ضـمن نظـام      % 92قت الذي تعمل فيه حوالي       في الو  ساعات دوام الطالب وتأخره   
  .الفترتين

  16/7/2005الغد االردنية 
  

  اعتصام في البداوي رفضاً لسياسة أونروا الطبية
نفذ عشرات من أبناء مخيم البداوي الفلسطيني اعتصاماً قبل ظهر أمس أمام مركز االنروا في               :طرابلس  

وشارك فـي االعتـصام ممثلـون للقـوى         .عتمد في مجال االستشفاء   المخيم احتجاجاً على األسلوب الم    
ورفع المشاركون مذكرة مطلبية الـى المـدير       . والجمعيات والهيئات النسائية واألندية العاملة في المخيم      

العام للوكالة، تضمنت نداء يلفت الى استمرار المعاناة ألبناء شعبنا في منطقـة الـشمال فـي مجـال                   
 استمرار التعاقد مع مستشفى عكار البعيد عن تجمعات شعبنا وبسبب األداء المتدني             االستشفاء، من جراء  

والمتراجع لخدماته الطبية في جوانبها المختلفة، وارتفاع نفقات العالج الذي ال تغطيـه االنـروا، مـن                 
لذلك فإننا نناشدكم ونهيب بكم، رحمة بهـذا الـشعب          .تصوير وسكانر وفحوص مخبرية وأدوية وغيرها     

لمظلوم، إقرار نقل التعاقد من مستشفى عكار الى مستشفى تخصصي في مدينة طرابلس يقدم الخدمات               ا
 2005التي يستحقها شعبنا، علماً اننا سبق وقدمنا لكم مذكرة بهذا الخصوص فـي مطلـع شـهر آذار                   

  .وسنتابع تحركنا المطلبي السلمي عبر اشكال اخرى الى حين تحقيق مطلبنا هذا
  16/7/2005بنانية المستقبل الل

  
 حملة للبحث عن المفقودين العرب في السجون االسرائيل 

تلقي مدير جمعية أصدقاء المعتقل والسجين في الداخل الفلسطيني قدري ابو واصل، رسالة : الناصرة
من بعض أهالي المفقودين في األردن، تناشد المؤسسات االهلية والحقوقية والوطنية والنواب العرب في 

ست االسرائيلي والصليب األحمر في جميع مواقعه والسلطة الوطنية الفلسطينية العمل في البحث الكني
وقال ابو واصل ان جمعية أصدقاء المعتقل التي تتخذ من الناصرة مقرها ستواصل البحث .عن ابنائهن

كما ستستمر . عن المفقودين األردنيين والعرب والفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية ومقابر الشهداء
الجمعية في جمع المعلومات حول المفقودين، وتناشد كل من لديه معلومات االتصال بها، وذلك في اطار 

 .حملتها لفتح ملف المفقودين واطالق حملة لجمع المعلومات عنهم
  16/7/2005القدس العربي  

  
  طفل  فلسطيني أسير يناشد من أجل اإلفراج عنه وعن والدته

وجه نور غانم أصغر أسير فلسطيني في سجون االحتالل والمعتقل في سجن تلمونـد   :رام اهللا ـ خاص 
الصهيوني، وهو ابن األسيرة منال غانم، والبالغ من العمر عاماً وتسعة شهور نداء استغاثة إلى أصحاب                
الضمائر الحية مطالباً العمل على اإلفراج عنه وعن والدته، وبحسب مصادر حقوقية فلـسطينية، فمـن                

 حيث يكمل العامين، فوفقاً لوانين إدارة الـسجون         10/10/2005لمقرر فصل الطفل عن والدته بتاريخ       ا
الصهيونية، فإن الطفل بعد بلوغه العامين، يتم اإلفراج عنه، في حين أن والدته منال ستبقى في السجون                 

ي األسير الفلـسطيني،    وفيما يلي نص نداء االستغاثة التي وزعها محامي ناد        .حتى انتهاء مدةمحكوميتها  
أنا األسير الرضيع نـور     : رائد محاميد خالل زيارته لألسيرات الفلسطينيات في سجن تلموند الصهيوني         

غانم، ابن فلسطين، أرزح اآلن خلف قضبان الحقد والهوان في سجن تلموند لألسيرات، الذي ال اعرف                
هذا هو الموعد الذي سيطلق ناقوس الفراق       مكاناً غيره، فعمري اآلن يزحف ضائعاً نحو إتمام السنتين، ف         

عن أمي الغالية، فالحياة تطلب مني ضريبة مروعة ورهيبة وهي فراق أمي واألسيرات، حيث أصبحت               
الحياة تهرب من بين أصابعي الصغيرة، ستذهب األحالم وستفقد الحياة زهو األلوان، رغم أنني ال أميز                

حقة السجانين وهراواتهم وأجهزة الفحص، حيـث يجـب         سوى اللونين األبيض واألسود، تعبت من مال      
هذه صرخة الجئ أسير ال ذنب      .. الوقوف على العد أربع مرات يومياً دون شفقة أو رحمة لصغر سني             

إليكم يا أحباب الحق الوقوف إلى جانبي، فلم تبق سوى ثالثة أشهر لتنفيذ حكـم               .. له إال كونه فلسطينياً     
  .ن أصغر أسير وأصغر مبعدبهذا أكو.. اإلبعاد عن أمي 

  16/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   إسرائيل تستبعد تأجيل االنسحاب بسبب الهجمات
 اعلن مسؤول اسرائيلي كبير صباح امس ان اسـرائيل تـستبعد اي تأجيـل       -ب  ‚ف‚ أ -القدس المحتلة   

ريخ على اراضيها لكنها    لالنسحاب من قطاع غزة المقرر بعد شهر اثر اطالق ناشطين فلسطينيين صوا           
وقال هذا المسؤول المقرب من رئيس الوزراء آرييـل شـارون           ‚ قد ترد بقسوة اكبر على هذه الهجمات      

طالبا عدم كشف اسمه ان هذه الهجمات لن تغير من تصميمنا على تنفيذ خطة االنسحاب فـي الموعـد                   
يس اركان الجيش االسرائيلي الجنرال     وقال رئ ‚ لكنها ان استمرت فسنرد عليها بقسوة اكبر بكثير       ‚ المقرر

دان حالوتز ان السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس تثبت عجزها عن فرض نفـسها فـي مواجهـة                  
 لهذا السبب ستهتم اسرائيل اوال باالرهـاب        :واضاف في لقاء مع رجال اعمال في تل ابيب        ‚ االرهابيين

 ونقلت االذاعة العامة االسرائيلية عن رئـيس        ‚ثم باالنسحاب من قطاع غزة المقرر في اواسط اغسطس        
واعتبر حـالوتز   ‚  لن يكون هناك انسحاب تحت النيران الننا سنهتم بامر االرهاب منذ اآلن            :االركان انه 

تتحدى السلطة االسـرائيلية لتثبـت      : الذي كان يتحدث قبل الغارات االسرائيلية االخيرة ان هذه الحركة         
  ‚ يناضل ضد اسرائيلللشعب الفلسطيني انها هي من 

 16/7/2005الوطن القطرية 
  

  الشاباك يتهم دبلوماسيا روسيا في اسرائيل بالتجسس
 اتهم جهاز الشاباك االسرائيلي السكرتير االول في الـسفارة الروسـية فـي              -الناصرةـ امال شحادة    

ء موتـشالوف   وجاء الكشف في اعقاب انها     .اسرائيل  ويدعى اندريه موتشالوف بالتجسس لصالح بالده       
مهامه في اسرائيل بعد عمل دام ثالث سنوات استغلها للقيام بمهامه الجاسوسية تحـت غطـاء رجـل                  
دبلوماسي رفيع المستوى حيث كان ممثل المركز الروسي للتعاون الثقافي والعلمي في وزارة الخارجية              

ة عالقات مع قياديين    وذكرت صحيفة معاريف ان الواجب الذي القي على موتشالوف كان اقام           .الروسية
وقد بذل جهودا خالل وجوده مستغال لغته العبرية الطليقـة          . في صفوف المهاجرين الروس في اسرائيل     

اال ان جهاز الشاباك الذي ادرك حقيقة موتشالوف منع         .  النشاء مركز ثقافي روسي رسمي في تل ابيب       
يل قبل ثالث سنوات كما كان يتنصت       وتعقب الشاباك تحركات موتشالوف منذ وصوله الى اسرائ        .اقامته

وتقول معاريف ان المسؤولين في الشاباك اعتادوا علـى التوصـية امـام مـواطنين               .  على محادثاته 
ووجهت  المستشارة القضائية في     .  اسرائيليين ومسؤولين حكوميين باالمتناع عن االلتقاء مع موتشالوف       

لي من اصـل روسـي بقطـع عالقتـه مـع            مكتب رئيس الوزراء توصية خاصة لرجل اعمال اسرائي       
وتبين ان موتشالوف نجح في تجنيد روس في اسرائيل للعمـل الـى جانبـه فـي مهامـه                    .موتشالوف

  .االستخباراتية
   16/7/2005الرأي االردنية 

  
    يهودي لالستيطان في فلسطين1000استجالب 

حو خمسمائة من يهود وصل عبر مطار بن غوريون اإلسرائيلي مساء الخميس ن: ب. الناصرة ـ ق
أمريكا الشمالية لالستيطان في فلسطين، وذلك في إطار مخطط حكومي إسرائيلي الستجالب نحو ثالثة 

ومن المقرر أن يتم خالل األسبوعين القادمين استجالب نحو  .آالف يهودي في األشهر القليلة القادمة
 من يهود 500كون من ضمنهم نحو ألف من اليهود الذين يعيشون في عدد من الدول األوروبية، سي

وقد استقبل رئيس الوزراء اإلسرائيلي ارييل شارون وعدد من الوزراء والنواب المستجلبين . فرنسا
اليهود، للتأكيد علي األهمية التي توليها تل أبيب الستجالب المزيد من اليهود حول العالم لالستيطان في 

لوكالة اليهودية، المعنية باستجالب يهود العالم للعيش في يشار إلي أن دراسة أجرتها مؤخرا ا .فلسطين
 ألف من يهود أمريكا الشمالية لالستيطان في 500الدولة العبرية، توقعت أن يتم استجالب نحو 

وتقوم الوكالة اليهودية بجهود  .األراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك خالل األعوام الخمسة عشرة القادمة
اليهود في العالم للهجرة إلي الكيان، وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة كبيرة من أجل إقناع 

اليهود المستجلبين إلي الدولة العبرية إلي حد غير مسبوق، بسبب فقدان األمن إضافة إلي تدهور الوضع 
وضــــمن ما تخطط له حكومة االحتالل اإلسرائيلي،  .االقتصادي فيها، جراء انتفاضة األقصي

ريطة ديمـــــغرافية بأكثرية يهودية، تقرر تقصير تنفيذ خطة استجالب يهود أثــيوبيا لضمان خ
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من عشرة أعوام إلي عامين أو ثالثة أعـــوام كأقصي تقدير، حيث سيتم مضاعفة عدد اليهود 
  شخص شهريا 300المستجلبين من أثيوبيا، والذي هو حاليا 

  16/7/2005القدس العربي 
  

   الجسد لمواجهة المستوطنين والمتطرفين اليهودرصاص اسفنجي يدغدغ
 في الوقت الذي يصرح فيه مـسؤولون عـسكريون وأمنيـون اسـرائيليون     -الناصرة ـ آمال شحادة  

باستعمال القوة لمواجهة المستوطنين واليمين المتطرف الذين سيتصدون لتنفيذ خطة االنسحاب، تبين ان             
تال وال دمدما متفجرا كما اعتاد الجيش استخدامه علـى          الرصاص الذي تقرر استخدامه ليس رصاصا قا      

وهذه الرصاصة مـن     .الفلسطينيين، انما هو رصاص اسفنجي يسبب اطالقه عن بعد دغدغة في الجسم           
 . مليمترا تطلق من بنادق خاصة ويمكن اطالقها من مسافة قريبـة جـدا             40االسفنج المضغوط طولها    

وفي اسـوأ الحـاالت اذا      .  بكف يده اذا اطلقت من بعيد      ويمكن للشخص المستهدف ان يوقف الرصاصة     
اطلقت الرصاصة من مسافة قصيرة فستسبب الما شديدا لكن هذا لن يحدث ألن اوامر الجـيش كانـت                  

وفي األسابيع األخيرة عكف مستشارون قانونيون تابعون        .واضحة باستخدام هذا الرصاص عن بعد فقط      
. لرصاص ضد المتظاهرين اليهـود الـذين يزعجـون الـشرطة          للشرطة بدراسة امكانية استخدام هذا ا     

وطالبت الجهات المسؤولة عن تحديد نوع الرصاص المستعمل عند مواجهـة المـستوطنين باسـتخدام               
رصاص الفلفل الحار الذي سبق واستخدمه جيش االحتالل ضد المتظاهرين الفلسطينيين اال ان المحاكم               

  .هرين المتطرفين والمستوطنيناالسرائيلية رفضت استخدامه ضد المتظا
   16/7/2005الرأي االردنية 

  
   جريمة اغتصاب وقتل فتاة بدويةترتكبوحدة إسرائيلية 

اإلسرائيلية في ملحقها األسبوعي تحقيقا مطوال حول واحدة من أبـشع جـرائم              نشرت صحيفة هاآرتس  
ولفت التحقيق إلى أن وحدة     . االحتالل ضمن عمليات ما يسمى بـ تطهير أراضي النقب من الفلسطينيين          

 بقتل رجل بدوي من النقب الغربي واختطاف ابنتـه الـصبية       1949عسكرية إسرائيلية، قامت في العام      
وكشفت الصحيفة في تحقيقها،    ·واعتقالها بضعة أيام داخل ثكنة عسكرية والتفنن باالعتداء عليها قبل قتلها          

حدة العسكرية في وحدة نيريم في النقب الغربي احتفلوا         التي استندت فيه إلى شهادات كثيرة، أن أفراد الو        
 ببالغ من قائد الوحدة موشـيه الـذي         1949مساء السبت الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس عام ،         

طالبهم بالهدوء قبل أن يبلغهم مبتسما باصطياد صبية بدوية خالل النهار وأوضـح التحقيـق أن قائـد                  
ر الصبية، هل تستخدم للعمل في المطبخ، أو تحول خادمة جـنس            الوحدة، طلب من الجنود البت بمصي     

فصوت أغلبهم للخيار الثاني وقام القائد بتحديد عمليات االغتصاب ، وأمر بإحضار سرير إلـى إحـدى                 
ونوهت الصحيفة في تحقيقها إلى أن الحكومة اإلسـرائيلية أقامـت           ·الخيام، وبادر هو أوال بالدخول إليها     

خاصة بمنطقة النقب بهدف منع تسلل البدو من مصر وقطاع غزة، الفتة إلـى شـهادة        غداة النكبة قيادة    
مائير بعيل الذي أكد أن القيادة الجديدة هدفت أيضا إلى تطهير النقب مـن سـكانه                ·المؤرخ العسكري د  

ن البدو ونسب التحقيق إلى قائد فيلق في النقب ، الضابط روزنبلوم إصدار أوامر لجنود الفيلق في الثـام                 
وذكر التحقيق أن دورية تابعة     · تطالب الجنود بقتل كل عربي يرونه في المنطقة        1949من أغسطس عام    

 عاماً، تم إجبارها على الـصعود       15للفيلق التقت في اليوم التالي بثالثة رجال وصبية بلغ عمرها نحو            
ب الرجال والجمال   لسيارة الجيب العسكرية، وهي تصرخ وتستغيث، فيما كان الجنود يطلقون النار صو           

نيـريم أدخلـوا   : وبين التحقيق أن جنود الدورية بعد أن وصلوا إلى قاعدتهم العسكرية فـي   ·التابعة لهم 
الصبية إلى كوخ مهجور ، وضع أمامه حارس وان قائد منطقة النقب الضابط دريخسلر ، طلب خـالل                  

وذكر التحقيق أنـه عقـب      · قبل مغادرته    زيارته للقاعدة في ذلك اليوم من قائد القاعدة بعدم المس بالفتاة          
خروج قائد القاعدة في جولة ميدانية قام أحد الجنود بإخراج الصبية البدوية من الكـوخ وجردهـا مـن                   
مالبسها حتى أصبحت عارية تماما وأوقفها تحت صنبور يستخدم الستحمام الجنود حيـث قـام بغـسل                 

حيفة أن الجندي بعد الحمام قـام بـإحراق         وأضافت الص ·جسدها بصابون على مرأى من مجموعة جنود      
ثياب الصبية ،وألبسها بنطاال عسكريا وسترة برتقالية، وأعادها إلى الكوخ ليتناوب الجنود الدخول عليها              

كما بين التحقيق أن قائد الموقع ، عندما عاد أمر أحد الجنود            ·حيث أعطيت لكل جندي لمدة خمس دقائق        
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ا عارية، قبل أن تغتصب تباعا إلى أن أغمي عليها ، الفتا إلـى أن               بقص شعر الصبية ومعاودة تحميمه    
  ·الصبية حاولت في صباح اليوم التالي الهرب فأمر قائد الموقع بقتلها 

  16/7/2005 االتحاد االماراتية 
  

  اسرائيل ستسحب عمالءها من قطاع غزة
ئيل قررت سحب عمالئهـا      قالت مصادر اسرائيلية، امس الجمعة، ان اسرا       -الناصرة،  برهوم جرايسي 

المتواجدين في قرية الدهنية في قطاع غزة،  للعيش في داخل اسرائيل، وانه حتى اآلن تم االتفاق مـع                   
 عائلة مع شروط انتقالها الى اسرائيل، بعد ان وصفت سلطات االحتالل ان حياتهم معرضة للخطـر                 20

ع عائالت أخـرى الخراجهـا مـن        مع انسحاب جيش االحتالل من القطاع، وان المفاوضات جارية م         
وكان المخطط االسرائيلي ترك العمالء فـي قطـاع غـزة،            . عائلة 100القطاع، وقد يصل عددهم الى      

مقابل دفع تعويضات، إال ان قسما منهم، من الذين حصلوا على هويات اسرائيلية، توجهوا الى المحكمة                
كومة، سارعت الحكومة الجراء مفاوضات معهم      العليا االسرائيلية، وتفاديا لصدور قرار مبدئي ملزم للح       

ويقول العمالء ان هناك عائالت عمالء لـم يحـصلوا علـى             .الخراجهم وفق شروط مريحة السرائيل    
مـن  " الغـد "وعلمت   .بطاقات هوية اسرائيلية، وانهم يريدون الخروج من القطاع ألن حياتهم في خطر           

، ان اللجنة بصدد متابعة مـسألة تـوطين         48ينيي  مصدر مسؤول في لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسط       
  .العمالء في داخل اسرائيل

  16/7/2005الغد االردنية 
  

      محاسبة شارون على جرائمهصحافيان إسرائيليان يدعوان إلى
كان الصحفيان عاموس هرئيل وآفي يسخاروف كتبوا في تحقيق لـ هآرتس في يونيو العام الماضي عن                

الكاتبـان  · لي الذين غذوا نار االنتفاضة ونفذوا عملياً نوعاً من االنقالب العـسكري           قادة الجيش اإلسرائي  
يؤكدان أن ضباط استخبارات كبار سوقوا أسطورة ال شريك لخدمة براك وشارون رغم أنه لم يكن لذلك                 

  · أي غطاء في تقديرات شعبة االستخبارات ، المخابرات والموساد
فيف دروكر يصفان المسيرة التي جعلت القيادة السياسية واألمنيـة          صحافيان آخران هما عوفر شيلح ور     

ويتحدث الكاتبان عن التعبير المهدد تحذيرات مركزة       ·األعلى واالحباطات المركزة والتصفيات الجماعية      
ويقوالن ان النائب العسكري العام السابق سـوغ        · في ظل سوء استخدام وسائل اإلعالم المجندة والخائفة       

كما يصفان  ·.د الرشيقة على الزناد وجعل النائب العسكري الرئيس األول الذي يحمل رتبة لواء            سياسة الي 
سلسلة طويلة من أعمال التخريب اإلسرائيلية لمبادرات وقف النار، والتي انتهـت بالعمليـات ، وإلـى                 

حيـاة  جانبها سلسلة طويلة من القصورات في بناء جدار الفصل، الذي يضيف تأخيره من الكلفـة فـي                  
الناس، وهما يتهمان الوزيرين شمعون بيرس وبن اليعيزر باإلهمال اإلجرامي كونهما ساهما في تدهور              

  · الوضع في المناطق ووقفا جانباً عندما أحبط شارون وموفاز، يعلون ودختر كل أمل بالهدوء
  16/7/2005االتحاد االماراتية 

  
  في األسبوع األخير في إسرائيل  حالة وفاة غير طبيعية 21 حاالت إنتحار من بين 3

 حالة وفاة غير طبيعية في إسـرائيل        21"  لتشخيص ضحايا الكوارث   –زكا  " عالجت منظمة    : 48عرب
وجاء أنه من ضمن هذه الحاالت كان هناك ثالث حاالت إنتحار، في حين عالجت               .في األسبوع األخير  

تلى العملية توفوا في المستشفيات، كما عالجـت        المنظمة قتيلتين من عملية نتانيا في ساحة العملية باقي ق         
قتيلة واحدة نتيجة سقوط صاروخ قسام في نتيف هعسراه شمال حاجز إيرز في قطاع غزة، وحالتي وفاة                 
في حادث طرق، وقتيلين في حادث تحطم طائرة خفيفة بالقرب من مدينة طبريا، وحالتي غرق، وتـسع                 

  .  زائدة من المخدرات وما إلى ذلكحاالت وفاة غير طبيعية أخرى نتيجة جرعات
  15/7/2005 48عرب 

  
  إسرائيل ترغب بدفن ركام بيوت مستعمرات غزة بعد اخالئها في سيناء  
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تتوقع إسرائيل أن تصل كمية حمولة ركام بيوت المستعمرات التي ستهدم بعـد              :القدس المحتلة  الخليج   
 يجري البحث في إمكانية دفنها في صحراء         ألف حمولة شاحنة،   80 و 60إخالئها في قطاع غزة ما بين       

سيناء، لكن مصر لم توافق بعد، في اجتماع الوزير حاييم رامون مع رئيس المخابرات المصرية العامة                
وتقتـرح  . ويرى خبراء أن دفن هذه الكمية من الركام في سيناء لن يحدث أي ضرر بيئي         .عمر سليمان 

على أن تمول هي عملية النقل، وذلك بعد ان صرح منـسق            إسرائيل أن ينقل عمال فلسطينيون الركام،       
خطة االنسحاب من الرباعية الدولية، جيمس ولفنسون ان المجتمع الدولي يرفض تمويل هذا المشروع،              

  .ولم تتخذ إسرائيل بعد أي قرار رسمي حول مصير بيوت المستوطنين
  16/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  في الشهر الماضي في إسرائيل % 0.1ة إرتفاع جدول غالء المعيشة بنسب

  تفيد معطيات الدائرة المركزية لإلحصاء أن جدول غالء األسعار للمستهلك لشهر حزيـران               :48عرب
فـي أسـعار المالبـس      % 8.7وجاء أن اإلرتفاع كان بتأثير اإلرتفاع الحاد بنسبة          %.0.1إرتفع بنسبة   

أسـعار الخـضار    % 6في حين انخفضت بنـسبة      . في أسعار السكن  % 1.2واألحذية، وإرتفاع بنسبة    
أسعار اإلتصاالت والمواصالت، وانخفضت أسعار المواد الغذائيـة        % 0.7والفواكه، وانخفضت بنسبة    

في شهر  % 0.3وتشير المعطيات إلى أن جدول غالء األسعار للمستهلك قد أرتفع بنسبة             %.0.6بنسبة  
ويتضح من المعطيات أن التـضخم       %.0.5فع بنسبة   أيار، وفي الخمسة شهور األولى من هذا العام إرت        

، في حين أن النسبة السنوية المتوقعة من قبـل          %1.8 من المتوقع أن يصل إلى       2005المالي في العام    
ويضيف المصدر نفسه أنه بالرغم من تخفيض قيمة الشيكل بنـسبة            %.3إلى  % 1الحكومة تتراوح بين    

ومن المتوقع أن يرتفع جـدول       . أسعار المنتجات المستوردة   مقابل الدوالر، لم ترتفع بشكل ملحوظ     % 2
، وذلك في أعقاب التخفـيض المتـسارع        %0.5غالء المعيشة لشهري تموز وآب بنسب أعلى تتجاوز         

للشيكل مقابل الدوالر وفي أعقاب إرتفاع أسعار الوقود وإرتفاع أسـعار الـسفر إلـى خـارج الـبالد                   
صاديون من بنك هبوعليم أن يرتفع جدول غـالء المعيـشة بنـسبة             كما توقع إقت  . واإلستجمام في البالد  

وفي أعقاب نشر هـذه      .في الشهر القادم  % 1في الشهر الحالي، في حين توقعوا أن ترتفع بنسبة          % 0.2
المعطيات يتوقع خبراء إقتصاديون أال يلجأ عميد بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، إلى تغيير نسبة الفائدة في                

  .للشهر السادس على التوالي% 3.5ية الشهر والتي تصل إلى اإلقتصاد في نها
  15/7/2005 48عرب 

  
  دوالر لكل جندي يتمرد على شارون1000منظمة يهودية تدفع 

فتح المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، ميني مزوز، ملف تحقيق ضد          : تل أبيب ـالشرق األوسط   
 دوالر  1000طرد يهودياً، بعد ان تبين انها تدفع مبلـغ          منظمة يهودية متطرفة تحمل اسم اليهودي ال ي       

أميركي لكل جندي او ضابط في الجيش اإلسرائيلي يتمرد على األوامر ويرفض المشاركة في تطبيـق                
وجاءت هذه الخطوة بعد ان اشتكى النائب رومان بروفمن، من حزب ميرتس اليـساري،              . خطة الفصل 

وأثار هـذا األمـر     . دد من الجنود الذين حصلوا على المكافأة      ضد هذه المنظمة وأعطى قائمة بأسماء ع      
  . المستشار فأمر بالتحقيق في الموضوع

 
  16/7/2005شرق األوسط ال

  
 السجن الفعلي علي الطيار السوريتحكم باسرائيل 

فرضت المحكمة المركزية في حيفا الجمعة السجن  :الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس
ة ستة عشر شهرا علي بسام العدل وهو الطيار السوري الذي هرب الي اسرائيل في العام الفعلي لمد

ارة ، وتم اعتقاله قبل عدة اشهر وذلك علي خلفية ضلوعه في محاولة اضرام النيران في سي1989
ويستدل .  من احد االشخاص شيكل5000قابل ان يحصل علي مبلغ ، ممواطن من مدينة باقة الغربية

متورط بالكثير من المخالفات الجنائية واالمنية ه ا النيابة العامة االسرائيلية ان االتهام التي قدمتهمن الئحة
خالل مكوثه في البالد وتم استصدار امر يحظر نشر مالبسات هذه المخالفات بناء علي طلب من جهاز 
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ري، وكان قد اقترح علي  تجدر االشارة الي ان المحامي آفي فايغ ترافع عن الطيار السو.االمن العام
هيئة المحكمة، كما افادت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية الجمعة، فرض الحبس المنزلي علي 
موكله ونقله للسكن في منزل عائلة عربية في الداخل الفلسطيني، هيئة المحكمة من جهتها لم تعارض 

 انتقادات شديدة اللهجة الي السلطات ميووجه المحا. تهفق اي عائلة عربية علي استضافذلك، لكن لم توا
االسرائيلية موضحا، ان ما وصل اليه الطيار السوري من ظروف مزرية دفعته للبحث عن الطعام في 
القمامة والتشرد والقيام بمخالفات جنائية وذلك بعد ان استغنت المخابرات االسرائيلية عن خدماته والقت 

 . به في الشارع
  16/7/2005القدس العربي 

  
  احتجاجا على االنسحابيعود ألسلوب سكب الزيت اليمين المتطرف بإسرائيل 

 عاد نشطاء اليمين المتطرف في اسرائيل الى أسلوب سكب الزيوت في عـدد              :الشرق األوسط : تل أبيب 
 واعتقلـت  .من الشوارع الرئيسية، وذلك في اطار أعمال االحتجاج التي يقومون بها ضد خطة الفـصل     

 هؤالء أمس وفتحت ملفا ضده بتهمة التسبب في خطر الموت من جراء حـوادث الطـرق                 الشرطة أحد 
وقال المعتقل انه أقدم على فعلته هذه تضامنا مع المعتقلـين اليهـود             . المتوقعة بسبب انزالق السيارات   

م الخمسة الذين كانوا قد بدأوا بممارسة مثل هذا االحتجاج في يونيو الماضي، وقررت المحكمة ابقـاءه               
وأضاف ان اعتقاله لن يقـضي علـى ظـاهرة    . في المعتقل الى حين انتهاء االجراءات القضائية بحقهم    

وكانت أوساط  . التشويش على الطرقات وان هناك عشرات النشطاء الذين سيكملون المسيرة االحتجاجية          
خريبـا علـى    واسعة في اليمين االسرائيلي قد استنكرت هذا النوع من النشاط االحتجاجي واعتبرتـه ت             

وادعت ان جهات في المخابرات االسرائيلية تقف وراء هذه العمليـات لكـي تـشوه نـضال                 . كفاحهم
المستوطنين ضد اقتالعهم من المستوطنات، علما بأن المخابرات االسرائيلية كانت قد اعترفـت بأنهـا               

طات غير القانونية   تزرع في صفوف اليمين االسرائيلي عمالء لرصد تحركات اليمين والتبليغ عن النشا           
التي تزمعون القيام بها، لكنها نفت ان تكون تدفع هؤالء العمالء باتجاه القيام بأنفسهم بنـشاطات غيـر                  

  . قانونية، وادعت ان كل نشاطاتها باتت خاضعة للكنيست ومراقبة الدولة لضمان عدم خرق القوانين
  16/7/2005شرق األوسط ال

  
  رفح طوال اليوم اتفاق مصري فلسطيني لتشغيل معبر

قال مسؤول مصري في معبر رفح الحدودي امس، إن مصر والسلطة الفلسطينية توصلتا الى اتفاق شبه 
نهائي بشأن تشغيل الخط التجاري الدولي بين رفح وغزة طوال اليوم، بدال من ثماني ساعات حاليا، 

واوضح المسؤول ان . ن القطاعوذلك لزيادة حركة التجارة بين الجانبين بعد االنسحاب االسرائيلي م
اجهزة الجمارك والحجر الصحي والزراعة والجوازات وجميع االجهزة االخرى العاملة في المعبر بدأت 

وتابع ان . االستعداد لتشغيل المعبر طوال االربع والعشرين ساعة في اعقاب االنسحاب االسرائيلي
صرية الى االراضي الفلسطينية، ويزيد من تشغيل المعبر طوال اليوم سيزيد من حركة الصادرات الم

  .ا ف ب. عدد الشاحنات التي تدخل يوميا الى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني
  16/7/2005السفير 

  
  الخطة الوطنية متوسطة الـمدى نجحت في خفض معدل البطالة :الخطيب

ل مـن الخطـة الوطنيـة      أكد غسان الخطيب، وزير التخطيط، أن مشاريع العام األو        : رام اهللا ــ وفا    
 1350متوسطة الـمدى، نفذت بسرعة قياسية، ونفذ منها ما يتجاوز قيمته مليـار دوالر، مـن أصـل                  

مليوناً كانت وعدت بها الجهات والدول الـمانحة، ما أدى إلى تراجع نسبة البطالـة والفقـر، وتنـشيط                  
مؤسسات الـسلطة، فـي تنفيـذ       إن فعالية   : وقال الخطيب في حديث لـ وفا     .القطاع الخاص واالقتصاد  

مشاريع للعام الـماضي، وبشفافية، عزز من ثقة الدول والجهات الـمانحة بعمل هذه الـمؤسسات، مـا      
وأضاف أن ما بقي من مـشاريع       . من الخطة وبسرعة قياسية    2005ساعد كثيراً في تنفيذ مشاريع العام       

 هذا الـمبلغ، لتوفر عـاملين أساسـيين         مليون دوالر، متوقعاً أن نحصل على أغلبية       350يقدر بحوالي   
وأوضح أن  .لجهات الـمانحة فعالية مؤسسات السلطة، وتقدم في التزام الدول وا       : حصل تقدم فيهما، وهما   

 مليار دوالر، نشأت من األسفل إلى األعلى، وعكست االحتياجات واألولويـات            4ر5هذه الخطة وكلفتها    
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الوطنية وبشكل واقعي، وعكست أيضا القدرات على التنفيذ، والتشاور الـمكثف مع الجهات الـمانحة،             
تي نفذت، أوضح الخطيب، أن أهـم النتـائج         وعن مردودات الـمشاريع ال   .التي أبدت استعدادها للتمويل   

، فيما كانت في نفس هذا      %26اإليجابية الـمحققة هي الـمساعدة في انخفاض نسبة البطالة إلى حوالي           
، معتبراً أن هذا اإلنجاز يعود      %50، وكانت في العام الذي قبله حوالي        %36الوقت من العام الـماضي     

 في هذه الـمشاريع، التي هي من النوع الذي يولـد عمالـة،             إلى الـمساعدات الخارجية التي استثمرت    
  .وهذا ما ورد في الخطة الوطنية

  16/7/2005األيام 
  

  فلسطينية الصادرات الحجم الواردات التركية مقابل  
تجمع كافة التقارير الصادرة عن المؤسسات، الرسمية وغير الرسمية، ذات العالقـة            :كتب جعفر صدقة  

 ان المنتجات التركية باتت من اكثر المنتجات حـضورا فـي الـسوق الفلـسطينية،       بالتجارة الخارجية، 
 150فمقابـل حـوالي     .بالمقابل فان المنتجات الفلسطينية تشق طريقها بصعوبة بالغة الى السوق التركية          

مليون دوالر سنويا، حجم االستيراد من تركيا، المباشر وعبر تجـار اسـرائيليين، فـان الـصادرات                 
وحتى قبل حوالي عام، كان احد التفسيرات لهـذا الخلـل،           .ية الى تركيا ال تتجاوز مليون دوالر      الفلسطين

يتمثل بغياب اتفاق ثنائي بين البلدين للتجارة الحرة، االمر الذي سعت السلطة الفلسطينية الـى تداركـه،                 
ن االراضي الفلسطينية   لكن تجربة عام لم تشر الى ان هذا االتفاق ترك اثرا كبيرا على ميزان التجارة بي               

وال يتوقع صائب بامية، وكيل مساعد وزارة االقتصاد الوطني، المهندس          .وتركيا، وبقي االمر على حاله    
الرئيسي لالتفاق، ان نرى تاثيرا سريعا لالتفاق على االرض، خصوصا انه لم يمـض شـهران علـى                  

بامية كان دخول المنتجات التركيـة      وقال  .سريانه بعد مصادقته من قبل المؤسسات السياسية في البلدين        
الى االراضي الفلسطينية باعفاء جمركي تحصيال حاصال بسبب اتفـاق التجـارة الحـرة بـين تركيـا                  
واسرائيل، وهدفنا من االتفاق تعديل هذا الخلل على المدى القصير، ليصبح االستيراد جميعه مباشـرا،               

ات استثمارية للقطاع الخاص في كال البلدين، ولكن        اضافة الى االثر لصالح المنتجات الفلسطينية، وشراك      
  .على المدى الطويل

  16/7/2005األيام 
  

  جوال و مايكروسوفت توقعان اتفاقية ترخيص للبرامج مدتها ثالث سنوات 
 وقعت شركة االتصاالت الخليوية الفلسطينية جوال، اتفاقية ترخيص بـرامج مـع المـوزع               -رام اهللا   

هذا .  فلسطين شركة صفد للهندسة و اإللكترونيات صفد و مدتها ثالث سنوات           المعتمد لميكروسوفت في  
االتفاق سيوحد معايير جوال التقنية بحيث تتكامل مع تقنيات مايكروسوفت وتزودها بدعم فني شامل، بما               

يقول مـصطفى حـسن     .في ذلك التحديث المجاني للتطبيقات البرمجية وعدد من خدمات القيمة المضافة          
يمكنني رؤية فوائد كبيرة على المدى الطويل نتيجـة لهـذه           : رة تكنولوجيا المعلومات في جوال    مدير إدا 

االتفاقية من خالل الدعم الذي ستقدمه مايكروسوفت و التحديث المجاني لألنظمـة و خفـض التكلفـة                 
تطبيقـات  هذه االتفاقية تمنحنا الثقة بان كـل        : اإلجمالية المتالك التقنية بشكل كبير، و يضيف مصطفى       

برامج مايكروسوفت في دوائرنا المختلفة ستكون حديثة بالكامل و مدعومة من قبـل مايكروسـوفت و                
  .تمكننا من التركيز على مشتركينا و تطوير أعمالنا

   16/7/2005الحياة الجديدة 
  

  وزارة الزراعة تنهي تنفيذ فعاليات مشروع الحصاد المائي في محافظات غزة 
ة الزراعة، اليوم، مشروع الحصاد المائي في محافظات غزة، بالتعاون مع برنامج             أنهت وزار  -وفاة  غز

 بركةً لتجميع ميـاه     51واشتمل المشروع على إنشاء     .األمم المتحدة اإلنمائي، ومؤسسة التعاون اإلسباني     
 مزارعاً، تم اختيارهم من قبل الوزارة، على أسس ومعـايير ضـمان الوصـول إلـى        51األمطار لـ   

ويهـدف  .عين األكثر أولوية، ممن تنطبق عليهم شروط مشاركة المزارع فـي عمليـة اإلنـشاء              المزار
المشروع إلى تحقيق عدة نتائج، أهمها زيادة إنتاجية األراضي الزراعية الخاصة بالمزارعين، وتحسين             

واستهدف المـشروع بالدرجـة األولـى       .ظروف معيشتهم من خالل تحسين دخولهم، وزيادة أيام العمل        
تيار المناطق ذات المياه التي تزداد فيها نسبة الملوحة، وما في ذلك من تأثير على المنتجات الزراعية                 اخ
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وحقق المشروع الـذي نفـذه فريـق        .من حيث كم المحصول وتنوعه، للحد من هذه المشاكل وتأثيرها         
 األراضـي   مختص من المركز االستشاري للهندسة واإلدارة، نتائج إيجابية كزيـادة وتنـوع إنتاجيـة             

الزراعية وتقليل نسب الملوحة في المياه بنسب تسمح بزراعة أنواع جديدة من المحاصـيل الزراعيـة،                
 يوم عمل، اسـتفاد     3417كما ساهم المشروع في خلق      .وتوفير في اإلنفاق على المياه في عمليات الري       

لمتحـدة اإلنمـائي   وأوضحت إيناس مازاراسا من برنامج األمم ا. أسرة 189 شخص يمثلون    1300منها  
ومديرة المشروع، أن المشروع نفذ بإشراك المزارعين في تكلفة إنشاء البرك، بمساهمة وصـلت لــ                

  .من قيمة التكلفة اإلجمالية، لتعزيز مبدأ الشراكة وضمان استمرارية المشروع والحفاظ عليه% 20
  16/7/2005وكالة وفا 

  
  لكترونيصناعة الخزف تراث فلسطيني يتجه إلى التسويق اال

 تشتهر مدينة الخليل بصناعة الزجاج و الفخار حيث بدأت هذه الحرفة باالنقراض و لـم                :أحمد البديري 
هذا المصنع الذي بدأ العمل قبل حوالي ثالثمئة عام مازال مستمرا بالعمل            . يتبق إال مصنع عائلة النتشة    

ث هذه المهنة حيث يـتم اسـتعمال        و بنفس الطريقة مع اضافة بعض التكنولوجيا التي ال تؤثر على ترا           
المصنع متخـصص أيـضا     . األدوات القديمة في صنع و تشكيل الزجاج والخزف أو كما يسمى الفخار           

 اعتمدت هذه الـصناعة علـى       .بالخزف أو الفخار المصنوع من الطين والذي يرسم عليه أشكال جميلة          
غيرت األحوال حيث ال يوجد سياح والطرق       السياح االجانب واالسواق االسرائيلية ومنذ بداية االنتفاضة ت       

إلى إسرائيل مغلقة، والشاحنات بحاجة إلى تصاريح خاصة لنقل البضائع و ذلك أدى الرتفـاع أسـعار                 
غرفة تجارة الخليل كان عليها أن تجد أسواقا جديدة لتوزيع المنتجات و الحل كان باستخدام شبكة                . النقل

لت من الصناعات التراثية المهمة في فلسطين ولكـن اذا مـا            صناعة الخزف و الزجاج مازا    . االنترنت
نجح التسويق عبر االنترنت وتم استخدام أساليب التسويق الحديثة فإن هذه الصناعة بال شـك ستـساعد                 

ومحافظة الخليل وحدها تنتج ثلث االنتاج القومي الفلسطيني فهي مدينة تهـتم            . االنتاج القومي الفلسطيني  
  . انت تراثية كالخزف والزجاج بالصناعة حتى إن ك

  16/7/2005بي بي سي العربية 
  

  من الثوابت  الفلسطينيينرفض توطين:  ردا على ابي نصرميقاتي
علق النائب نعمة اهللا أبي نصر امس، على تصريح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول تجنيس 

ا لبنان، زارنا رئيس السلطة الفلسطينية وقال في خضم االحداث المتالحقة التي يشهده. الفلسطينيين
محمود عباس واجتمع رسميا مع أركان الدولة ثم أدلى بتصريح خطير تحدث فيه عن عدم ممانعته في 
حصول الالجئين الفلسطينيين على جنسيات الدول التي تستضيفهم، نافيا ان تكون جامعة الدول العربية 

ول العسكري الفلسطيني في مخيم عين الحلوة منير المقدح وفي الوقت نفسه اعلن المسؤ. تمنع تجنيسهم
أضاف على الرغم من خطورة هذين الموقفين . انه من غير الوارد البحث في تسليم السالح الفلسطيني

لم يكلف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفسه عناء الرد على هذا الكالم، ولذلك نسأله ماذا دار في 
ن وهل يوافق على تجنيس الفلسطينيين المقيمين في لبنان؟ وهل صحيح ان المحادثات بينه وبين ابو ماز

وتابع أال يعتبر الرئيس  .قرار وزير العمل السماح لهم بالعمل في لبنان هو خطوة تمهيدية للتوطين؟
ميقاتي ان رفض المسؤول الفلسطيني البحث في تسليم السالح يشكل اعتداء على السيادة اللبنانية وتحديا 

ورد ميقاتي سريعا على تصريح ابي نصر، وأصدر  ؟! الذي لم ترفضه الحكومة اللبنانية1559ار للقر
 توضيحا للموقف الذي أدلى به سعادة النائب نعمة اهللا أبي النصر، نقول ان رفض :مكتبه بيانا قال فيه

ا رئيس مجلس توطين الفلسطينيين في لبنان هو من الثوابت التي حددها الدستور اللبناني ويتمسك به
وفي اللقاء األخير الذي عقده مع . الوزراء في كل مواقفه وفي كل المحادثات الرسمية التي يجريها

رئيس السلطة الفلسطينية، تم تأكيد هذا االمر مجددا واالشارة الى ان منح الفلسطينيين حق العمل في 
لفلسطينيين، من دون أي خلفية بعض القطاعات هو فقط اجراء انساني لتسهيل ظروف الحياة اليومية ل

وأي موقف يصدر عن أي مسؤول . سياسية او أي التزام قانوني أو دستوري بمنحهم الجنسية اللبنانية
   .فلسطيني خارج المحادثات الرسمية، ليس لبنان معنيا به

  16/7/2005السفير 
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  الحرائق تشتعل مجدداً على الحدود األردنية اإلسرائيلية 
نيران إلى االشتعال مرة أخرى وبشكل أكبر في منطقة الحدود األردنيـة اإلسـرائيلية              عادت ال : أ.ش.أ

مهددة عشرات الدونمات من األراضي الزراعية الواقعة على الضفة الشرقية من نهر األردن وذلك بعد               
وقال مصدر أمني أردني أمـس إن        .الحرائق الكبيرة التي تمت السيطرة عليها خالل اليومين الماضيين        

الحرائق الجديدة أربكت القائمين على عمليات اإلطفاء التي تشارك فيها عدة جهـات بـسبب االنتقـال                 
السريع للنيران من منطقة إلى أخرى مما يتطلب تعزيـز الكـوادر بآليـات وأجهـزة تقنيـة خاصـة                    

 بـل   وأوضح المصدر أن الجانب اإلسرائيلي الذي أتت النيران من ناحيته لم يحرك سـاكناً             .كالطائرات
مـشيرا   .وقف متفرجاً رغم أن بإمكانه العمل على وقف زحف النيران في الجهة الغربية المحاذية للنهر              

إلى أن ترك النيران تنتقل من موقع إلى موقع من دون مكافحة من الجهة الغربية سـوف يزيـد مـن                     
ـ          .صعوبة الموقف وخطورة النتائج    ق بـآالف   وكانت السلطات األردنية قد قدرت خـسائر تلـك الحرائ

ولـم يعلـن األردن     . الدونمات من األراضي الزراعية والغابات في حين أصيب بعض رجال اإلطفـاء           
أسباب هذه الحرائق، لكن مصادر أخرى رجحت أن يكون ناجما عن قيام إسرائيل بحرق تلك األحراش                

  . خشية قيام متسللين مسلحين بالعبور إليها لتنفيذ عمليات ضدها
 16/7/2005البيان  

   
   خططوا لمهاجمة أهداف إسرائيلية؟ 4اعتقال : أميركا
كشفت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي أمس، النقاب عن قيام مكتب التحقيقات الفيـدرالي              : السفير

وقـال  . األميركي باعتقال أربعة من األميركيين من أصل أفريقي بشبهة االنتماء إلـى تنظـيم القاعـدة        
قناة إن األربعة الذين كانوا قد أشهروا إسالمهم أخيرا، قد تم اتهامهم بتلقي تـدريبات               المراسل السياسي لل  

وأشارت القناة إلى أن الصلة اإلسرائيلية باألمر تبدت من خالل العثور           . عسكرية لتنفيذ عمليات إرهابية   
. جلـيس اإلسرائيلية في مطار لوس أن    > إلعال<مع المشبوهين على جدول مواعيد هبوط رحالت شركة         

وتم كذلك العثور معهم على خرائط لمنطقة تقع فيها القنصليةاإلسرائيلية في لوس أنجليس ومواقع عـدد                
ومع ذلك شدد المراسل على أن األمر يتعلق بمـواطنين أميـركيين            . من الكنس اليهودية في هذه المدينة     

 . مشبوهين بأفعال تمت على أرض أميركية
  16/7/2005السفير 

  
  علي اسرائيل تخصيص جزء من المساعدات لفلسطينيي الداخل تشترطواشنطن

نقلت صحيفة هآرتس في عددها الصادر الجمعة عن  :الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس
مسؤولين اسرائيليين كبار يشاركون في الوفد االقتصادي الي واشنطن قولهم ان االدارة االمريكية طلبت 

ن يتم تخصيص جزءا من هذه المساعدات لصالح المواطنين العرب في الجليل من الحكومة االسرائيلية ا
واضافت المصادر السياسية االسرائيلية ان الرئيس االمريكي جورج بوش، سيعلن عن منح  .والنقب

 مليار دوالر هو ما طلبته اسرائيل قبل البدء في تنفيذ خطة فك 2.25مساعدة مالية السرائيل بقيمة 
 .ادي الجانب عن الفلسطينييناالرتباط االح

وقال المراسل السياسي للصحيفة الو بن، ان الرئيس بوش سيقدم طلبا بخصوص هذه المساعدات الي 
وقال مسؤولون سياسيون للصحيفة  .الكونغرس في مطلع شهر كانون االول القادم للمصادقة عليها

هودية وال صندوق اراضي اسرائيل ، ويهمها االسرائيلية ان الواليات المتحدة االمريكية ليست الوكالة الي
وقالت الصحيفة االسرائيلية ايضا ان الدولة  .ان تخدم المساعدات جميع الشرائح السكانية في اسرائيل

العبرية استجابت للطلب االمريكي، واوضحت ان المساعدات سترصد لجميع المواطنين في المناطق 
االدارة االمريكية تريد ان تبدو هذه المساعدات علي انها ورغم ان  .التي يخصها المشروع االسرائيلي

مدنية وليست امنية وان يتم توزيعها علي السكان العرب واليهود في اسرائيل، اال ان هآرتس افادت بان 
رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون ابلغ بوش في العام الماضي ان هذا المشروع هو هدف قومي 

ن االدارة االمريكية قررت ان يتم رصد ثلث مبلغ المساعدات لتمويل نقل القواعد يشار الي ا .بحد ذاته
 مليار دوالر 1.5العسكرية االسرائيلية من قطاع غزة الي داخل الخط االخضر فيما يرصد ثلثي المبلغ 

لتمويل مشروع تطوير الجليل والنقب علي عكس الموقف الذي طرحه الوفد االسرائيلي، واكدت 
ان الرجل الثاني في حكومة شارون، شمعون بيريس، رئيس حزب العمال االسرائيلي، هو الصحيفة 
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الذي يركز مشروع ما يسمي تطوير النقب والجليل، وقد اعلن مؤخرا عن اقامة جامعة في مدينة 
وكان النائب  .كرميئيل اليهودية، ورفض الطلبات التي قدمت له القامة جامعة عربية لفلسطينيي الداخل

ربي في الكنيست االسرائيلي الدكتور احمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، قد بادر الي طرح الع
هذا المطلب بتخصيص جزء من المساعدات المدنية االمريكية السرائيل للمواطنين العرب خالل لقائه 

الة بعث بها مؤخرا باالضافة الي رس. االخير في الخارجية االمريكية ولقائه مع كبار المسؤولين فيها
 . الي وزيرة الخارجية رايس بهذا المطلب

  16/7/2005القدس العربي 
  

     بوش يرفع القيود على المساعدات المباشرة للفلسطينيين 
 أول من أمس وقع الرئيس األميركي جورج بوش وثيقة موجهة إلـى       :القدس المحتلةـ البيان والوكاالت   

غى فيها رسمياً قيوداً أميركية مفروضة على تقديم مساعدات مباشرة          وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أل    
 كما أخطـر    ، مليون دوالر على مشروعات في قطاع غزة       50للسلطة الفلسطينية في خطوة تمهد إلنفاق       

 وقال مسؤول كبير في اإلدارة ان بوش قرر ان إلغاء القيود مهم للمصالح              .الكونغرس األميركي بالقرار  
  .ة األميركيةاألمنية الوطني

  16/7/2005البيان  
  

  مسؤول اميركي يدعو الى حوار مع حماس وفرض شروط على تمويل انسحاب غزة
دعا القنصل العام األميركي السابق في القدس، مدير مكتب وزارة الخارجيـة            :  جويس كرم  –واشنطن  

 الـسفير فيليـب      االسرائيلية خالل واليتي جورج بوش األب ورونالـد ريغـان          -للشؤون الفلسطينية   
 بليون دوالر الذي تطالب به      2.2ويلكوكس، االدارة األميركية الى فرض شروط سياسية على مبلغ الـ           

 يجب أن يعطى المبلغ على دفعات السرائيل وأن يتم ربطـه            ، واضاف اسرائيل ثمناً لالنسحاب من غزة    
ميع المستوطنات غير الـشرعية     مباشرة بايفاء اسرائيل بالتزاماتها في خريطة الطريق التي تشمل فك ج          

االدارة األميركية تمنح اسرائيل    .  والعودة الى خريطة الطريق    1967ووقف العمل بالجدار خارج حدود      
 : في حوار مع الحياة    قالو.  بليون دوالر، ومن حقها فرض شروط على هذه القيمة المضافة          2,6سنوياً  

م في العملية السياسية واستمرار مشاركته في الحياة        ان الجناح البراغماتي في حماس ملتزم الهدنة والتقد       
 ،وهذا ال ينطبق على حركة الجهاد أو الجناح العسكري في حماس أو كتائب األقصى             . اليومية الفلسطينية 

إن المعنى الحقيقي للديبلوماسية هو في التواصل مع العدو وليس الصديق، وحماس طرف لـه وجـود                 و
في الحياة العامة وله ممثلون في المجالس البلدية، وبالتالي يجـب           سياسي وشعبي على األرض وشريك      

هناك صراع داخل االدارة في هذا الشأن، انما يفيدنا أن نفتح قنوات حـوار مـع                . االعتراف به رسمياً  
خريطة الطريق تؤكـد أن عمليـة نـزع          كما ان    .الخط البراغماتي في حماس وتفادي عزله واضعافه      

وتحـدث  . ، وهذا لم يتم حتـى اآلن      2000مع انسحاب اسرائيل الى خط أيلول       السالح يجب أن تتزامن     
عـن صـراع داخـل اإلدارة       » نحو السالم في الشرق األوسـط     «ويلكوكس الذي يرأس حالياً مؤسسة      

  .األميركية بين جناح يحبذ تدخالً أكبر لـحل النزاع وآخر أكثر حذراً يكتفي بـ ادارة النزاع
  16/7/2005الحياة 

  
   يتهمون به ايران في تحقيق حول تفجير مركز لهمها يهود ينتقدون:نتيناألرج

انتقد زعماء يهود في الواليات المتحدة االرجنتين لعدم تحقيقها اي تقدم في التحقيـق              : المستقبل: ي ب ا  
الذي تجريه حول تفجير احد مراكز الجالية اليهودية في العاصمة بيونس ايرس في التسعينات من القرن                

 ليس هنـاك    :وقال مدير شؤون أميركا الالتينية في اللجنة االميركية  اليهودية دينا سيغل فان             .اضيالم
 عاما، وفي هجوم ارهابي، دمر مبنى جمعية اليهود االرجنتينيين وقتـل        11اضاف منذ    .من اجابات بعد  

الرجنتينيـون  ويـتهم المـسؤولون ا     . مواطنا أرجنتينيا ، ولم تأت التحقيقات لغايـة اليـوم بـشيء            85
واالسرائيليون واالميركيون ايران بوقوفها خلف العملية، لكن قادة الجمهورية االسالمية يرفضون هـذه             

وكانت الحكومة االرجنتينية اعلنت في وقت سابق من االسبوع الجاري فشلها فـي             . االتهامات بصالبة 
  .كشف هوية منفذي العلمية او الجهة التي تقف خلفهم
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  16/7/2005انية المستقبل اللبن
  
  

  
  ...اللجنة الوطنية هـي الحـل

  مازن حماد
منع الفصائل من   :  عندما اتصلت كوندوليزا رايس بمحمود عباس مساء أمس طلبت منه شيئاً واحداً فقط            

مع االعتذار عن استخدامنا كلمـة صـواريخ لوصـف          ‚ إطالق صواريخ القسام على مستوطنات غزة     
لكنها ‚ مون للدفاع عن أنفسهم في وجه اآللة الحربية اإلسرائيلية المتوحشة         مقذوفات منزلية طورها المقاو   

على األغلب ستتفهم كل ما يقوله وتنفـذ مـا          ‚ فإنها‚ وإذا اتصلت ‚ لم تتصل بشارون لتقول له أي شيء      
وتتكرر المطالب  ‚ يتكرر الموقف ذاته مع كل انهيار لهدنة أو وقف إطالق نار           ‚يريده والمقطع أوصالهم  

حتى بدا الفلسطينيون ــ في الغرب الرسمي على األقل ــ معتدين وهم المعتدى عليهم وقطاع               ‚ هاذات
لم تقل رايس لشارون إن قراره استكمال الجدار الفاصل لتطويق القدس وما            ‚طرق وهم المقطوعة طرقهم   

وإنهـاء  ‚ ميةيكفي وحده لقتل المـساعي الـسل      ‚ يعنيه ذلك من تدمير حياة مائة ألف فلسطيني على األقل         
ولم تقل له إن اجتياحاته واعتداءاته المـستمرة        ‚ التهدئة التي أعلنتها الفصائل الفلسطينية من جانب واحد       

‚ على الضفة وغزة وتصفية قواته عشرين فلسطينيا خالل التهدئة التي بدأت في شهر فبرايـر الماضـي              
تحقيق معجزة التهدئة التي كانـت خيـر        كفيلة بوضع نهاية للجهود التي بذلها الفلسطينيون ومكنتهم من          
ولم تقل رايس لشارون إن الفلسطينيين لم       ‚برهان على حسن نواياهم وحرصهم على الوصول إلى تسوية        

ولم تقل له إنه لو كانت حماس حركة إرهابيـة لمـا            ‚ يقاتلوا طيلة هذه السنين من أجل استعادة غزة فقط        
 4مقابل  ‚  إسرائيلي 300 أربع سنوات من عمر االنتفاضة       كان عدد قتلى عملياتها االستشهادية على مدى      

  .‚ طفل تحت سن السادسة عشرة400آالف فلسطيني قتلتهم إسرائيل في الفترة نفسها بينهم 
لقد أظهرت الفصائل وفي مقدمتها حماس قدراً هائالً من الصبر على المكاره واالستفزازات وبلعت سـم              

ومع ذلـك   ‚ فس يدرك العالم كله كم كان صعباً حتى االستحالة        ومارست ضبط ن  ‚ التهدئة مرة تلو أخرى   
لم تقنعا الدولة العبرية إال بزيادة منسوب       ‚ فإن حكمتها وممارستها تعقالً سياسياً امتدحته عواصم أوروبية       

المؤسـف أن    ‚الكراهية والحقد تجاهها والتحذير من إعطائها أي فرصة للنفاذ نحو العمليـة الـسياسية             
رائيلية واالنحياز األميركي المفضوح إلسرائيل والموقف األوروبي الضعيف العاجز عـن           الضغوط اإلس 

لم تؤد فقط إلى إجهاض الحقيقة ومنع       ‚ تبني قضية حماس باعتبارها شريكاً ال بد منه في العملية السلمية          
فلـسطيني  بل نجحت في دفع بعض الفلسطينيين إلى انتهاك حرمة الـدم ال           ‚ تعويمها على الساحة الدولية   

  ‚أنه خط أحمر ال يمكن االقتراب منه‚ سلطة وفصائل‚ الذي طالما تبجح الجميع
والخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين محدودة وأحالها أمر مـن         ‚ الموقف دقيق وحساس ومثقل بالمخاطر    

‚ مسة أشـهر ورغم ذلك فإن التهدئة التي يعود الفضل لحركة حماس في إدخالها حيز التنفيذ منذ خ     ‚ العلقم
أو التعامل معها من قبـل شـارون وكأنهـا تهدئـة            ‚ ال تعني السكوت الدائم على استفزازات إسرائيل      

المؤسف أيضا أن هذا بالضبط     ‚أو كغطاء يعطيه الحق ليفعل ما يشاء      ‚ مفروضة على الفلسطينيين وحدهم   
ومـن ثـم    ‚ ي بيد فلسطينية  فإسرائيل أطلقت جميع شياطينها لتتأكد من سيالن الدم الفلسطين        ‚ هو ما حدث  

   ‚اتهام الفلسطينيين بعدم القدرة على إدارة غزة بعد انسحابهم المفترض منها الشهر المقبل
الحل معـروف   ‚ لكن طريق الدم مفروش بأشواك شارونية يراها حتى األعمى        ‚ الحل معروف لمن يريده   

عاجزة عن الـسيطرة    ‚ هامها بالضعف التي تتلذذ إسرائيل بات   ‚ ذلك أن السلطة  ‚ لكنه ال يستقيم دون حماس    
  فكيف يمكنها أن تسيطر على حماس وبقية الفصائل؟‚ على أجنحة حركتها فتح

المخرج األمثـل هـو     ‚ أخطأ عباس بإصراره على احتواء حماس من خالل توزير قياداتها في حكومته           
لقد أضعفته  ‚ ئيليينتشكيل لجنة وطنية تضم السلطة وجميع الفصائل إلدارة شؤون غزة بعد رحيل اإلسرا            

عليه أن يلوذ إلى الفصائل إلنشاء تلك اللجنة وإبعـاد          ! فكيف يتحقق ذلك؟  ‚ إسرائيل وتريده أن يكون قوياً    
فكيـف  ‚ وإذا لم يعترف هو بتصاعد شعبية حماس حتى باتت موجودة في كل بيت            ‚ شبح الحرب األهلية  

  اسي جنبا إلى جنب مع حركة فتح؟نقنع األوروبيين واألميركيين بأهليتها لريادة العمل السي
  16/7/2005الوطن القطرية 
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  روسيا صغيرة داخل إسرائيل
  ترجمة جالل الخليل 

 في المئـة    20يبلغ عدد المهاجرين اليهود القادمين من االتحاد السوفييتي مليون نسمة اآلن، أي حوالي              
ة لهم جعلتهم مختلفـين عـن بـاقي         وهذا العدد الكبير قد مكنهم من إيجاد جالية مميز        . من اإلسرائيليين 

ورغم أنهم يقولون انهم حريصون على التكامل مع اإلسرائيليين اآلخرين، فقد أوجد هؤالء             . اإلسرائيليين
  .اليهود السوفييت شكال جديدا داخل المجتمع اإلسرائيلي نتيجة لتمسكهم بالثقافة الروسية

قض مع المبادئ الصهيونية التي توجـب علـى         بعض اإلسرائيليين يقولون ان سلوك اليهود الروس يتنا       
حـين وصـل المهـاجرون      . اليهود من كل أنحاء العالم ان يتعلموا العيش معا وان يتحدثوا لغة واحدة            

الروس إلى إسرائيل في التسعينيات لم يكونوا يتحدثون العبرية وكان الترحيب بهم بـارداً واسـتيعابهم                
 على اليهود الروس ان يتأقلموا أيـضا مـع خيبـة أخـرى              لكن كان . االقتصادي داخل إسرائيل صعباً   

اكتشفوها بعد وصولهم وهي حال النظام التعليمي الذي يعاني من النتائج المتواضعة واالنـضباط غيـر                
  .الكافي

يقول أليعازر ليشيم، عالم االجتماع في الجامعة العبرية في القدس والمتخصص في شؤون المهـاجرين               
اآلباء واألمهات، ومعظـم    . ئالت أتت إلسرائيل ألنها تريد فرصة أفضل ألبنائها       الكثير من العا  : الروس

من أصحاب المؤهالت العالية أدركـوا ان النظـام التعليمـي اإلسـرائيلي ال يلبـي المعـايير التـي                    
كانت تلـك   : وتقول مارينا موغلفسكي مديرة أحد المعاهد التعليمية ألطفال المهاجرين الروس         .يتوقعونها
بـل  . لقد رأوا أن المدارس اإلسرائيلية ليبرالية وفردية وأن أبناءهم ال يتعلمون شـيئاً            . قافية لهم صدمة ث 

  .على العكس، كانوا يتراجعون
أما إينا ليفشيتز، وهي أيضا من المهاجرين الروس وكانت خبيرة كمبيوتر في سيبيريا قبل ان تأتي إلـى                  

رغم أننا نحمل مـؤهالت     : ي مدرسة روسية، فتقول   ، مع طفلها الذي يدرس حاليا ف      1992إسرائيل عام   
اليهود الروس الذين أتوا من بلد شيوعي، وصـلوا         . جيدة لم نستطع ان نساعد أبناءنا بسبب حاجز اللغة        

يقول أرييه ليفن اليهودي المتطرف الذي      . إسرائيل بدون ان تكون لديهم أي معرفة بالدين اليهودي تقريباً         
  .لم أكن أعرف حتى معنى عيد الغفران اليهودي: بيانأصبح اآلن مديرا لمدرسة ص

في مدارس شوفو التي تدعمها طائفة لوبـافيتش اليهوديـة المتطرفـة وتعتـرف بهـا وزارة التربيـة                   
اإلسرائيلية، يخصص ثلث الدروس للدين اليهودي وتعلم العبرية رغم أن معظم المتحـدثين بالروسـية               

نيا سودري مديرة مدرسة داخليـة للبنـات أوليـاء األمـور            تقول سو . ليسوا من المتطرفين بالضرورة   
  .مستعدون لتقبل هذا المضمون الديني للتعليم مقابل تجنب التراخي الذي تعاني منه المدارس الحكومية

نجاح . غير أن التعليم ليس الصعيد الوحيد الذي يواصل فيه اليهود الروس تمسكهم بثقافة وطنهم األصلي             
 سوبر ماركت تبيع المـأكوالت ـ المحتويـة    14وتضم ) أي الطعم الطيب(أم سلسلة محالت تيف ـ ط 

معظم زبائن تيف ـ طأم هم  . على لحوم الخنزير يعكس عدم التزام هؤالء المهاجرين بتقاليدهم اليهودية
  .من الروس الذين يجذبهم لحم الخنزير الذي يسمونه اللحم األبيض إضافة للمحار والسمك المدخن

لقـد  . مأكلهم روسي وقـراءاتهم روسـية     .  الروس أوجدوا روسيا صغيرة لهم في إسرائيل       :يقول الشيم 
كما يتزاوجون من   . أوجدوا سوقا خاصاً بالروس ولديهم اآلن مئات من وسائل اإلعالم واألندية الروسية           

هنـاك  . صحيح أن هذا يعود إلى عددهم الكبير، غير ان صالتهم بوطنهم األصلي قويـة             . داخل الجالية 
  . ألف منهم يسافر بين إسرائيل وروسيا سنويا100أكثر من 

الموسيقى الكالسيكية أصبحت أكثر شعبية مع تزايـد        . إسرائيل استفادت بالتأكيد من المهاجرين الروس     
كما ان الرياضة، وهي من القيم السوفييتية المهمة األخرى، قـد اسـتفادت مـن       . فرق موسيقى الحجرة  

وحصل القطـاع   .  بينهم أسماء شهيرة في السباحة والتنس والتزلج على الجليد         القادمين الجدد الذين كان   
كما ان الوسطاء الروس فتحوا أسـواقا       . الصحي اإلسرائيلي على أعداد كبيرة من األطباء والممرضين       
  .جديدة للشركات اإلسرائيلية في الجمهوريات السوفييتية السابقة

فبعد أن ازدهرت األحزاب الروسية فـي أوائـل         . ادمين الجدد غير أن السياسة لم تتمكن من استثمار الق       
العجائز في الجالية فقط يـستمعون االن       . التسعينات عادت وانضوت داخل الخلفية السياسية اإلسرائيلية      

ألفيغدور ليبرمان الذي كان مديراً عاماً لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو وأسـس حزبـاً جديـداً                 
أما الجيل األصغر فمعظمهم محافظون ويدعمون التـشدد ضـد          . لمهاجرين الروس ليستقطب أصوات ا  
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معظم المشكالت المتعلقة بالمهاجرين الروس تتم تـسويتها علـى المـستوى            : يقول ليشيم . الفلسطينيين
  .وهناك ما يكفي من المشكالت. المحلي

ث الخريجين ممـن أتـوا مـن        ثل. الركود االقتصادي في إسرائيل كان أثره أثقل على المهاجرين الجدد         
تقول هيلينا إبشتاين المهاجرة من أوكرانيا ولـديها محـل          . االتحاد السوفييتي يعملون في اختصاصاتهم    

كل من هم فوق األربعين أصبحوا ضحايا والكثير منهم أخذوا يعملون في وظائف             : صحف وكتب وفيديو  
أنا أشعر أني في بلدي     : قد أن األمر سييء   غير إن إبشتاين ال تعت    .أخرى مثل األمن والمحالت والتنظيف    
  .هنا وابنتاي تبليان حسناً في الجامعة

غير أن آخرين كانوا أقل حظاً، فإدمان الكحول والمخدرات والبغاء أمور متفشية بين آالف الشبان مـن                 
هـو  ومما زاد حالهم سـوءاً      . كما أن قدوم أعداد كبيرة من األمهات المنفصالت قد فاقم األمر          . الروس

ال تزال الكليشية عـن الجريمـة       : يقول ليشيم . النظرة السيئة لهم مسبقاً في عيون اإلسرائيليين القدامى       
المنظمة والبغاء بينهم باقية رغم أن الكثير من قتلى اإلسرائيليين في االنتفاضة هم روس مـن مـدنيين                  

  . لقد أصبحوا شركاء فاعلين في المجتمع. وعسكريين
القـانون  . تكامل تصبح أوضح حالما يصل األمر إلى موضوع الـدين والجنـسية           غير أن حدود هذا ال    

لكن الحكومة اإلسرائيلية تعتبر أن كل من له        . اليهودي يقول إن ابن اليهودية فقط هو الذي يعتبر يهودياً         
 ألـف مهـاجر روسـي      300والنتيجـة أن    . جد يهودي أو جدة يهودية يستطيع الحصول على الجنسية        

نسية لكنهم ليسوا يهودا تبعاً للشرائع اليهودية، غالبية المهاجرين الروس ال يمارسون شعائر           يستحقون الج 
وتزداد الحالة تعقيداً بخصوص الزيجات والجنائز التي تحكم        .دينية كما أنهم ليسوا مهتمين بهذا التناقض      

يكتـشفون فجـأة أن     عائالت الجنود الذين يقتلون في عمليات عـسكرية         . الشرائع اليهودية في إسرائيل   
أبناءهم كانوا يستحقون الجنسية للمشاركة في القتال لكنهم ليسوا كذلك السـتحقاق الـدفن فـي مقبـرة                  

بعض من يريدون الزواج يجدون أن عليهم السفر للخارج من أجل عقد عقرانهم إن لم يكونوا                . عسكرية
ة تبعاً لقانون العودة قد يعتبرن مهاجرات       كما أن أمهات من اكتسبوا الجنسي     . يهوداً بالكامل تبعاً لشرائعهم   

 عاماً من وصول أول المهاجرين الروس، بـدأت الحكومـة           15وبعد  .غير شرعيات ويهددن بالترحيل   
كمـا تخطـط    . اإلسرائيلية حملة إعالمية باللغة الروسية لتشجيعهم على االستعداد العتناق مذهب جديد          

  . ألزواج اإلسرائيليين من غير اليهودلجعل اكتساب الجنسية اإلسرائيلية أكثر صعوبة
  عن لوموند

 16/7/2005البيان  
 

  !التصعيد مصلحة فلسطينية 
 وليد ظاهر

قرأت آغيري األخبار القادمة من الوطن الحبيب، فأصبت بصدمة من جراء ما قرأت، اشتباآات بين 
 .عناصر من قوات األمن الفلسطيني وعناصر من حرآة حماس

لفلسطينية أآثر من مرة في القاهرة، وتجمع آافة الفصائل الفلسطينية على قرار التهدئة، ألم تجتمع الفصائل ا
 .ألنه يصب في المصلحة الفلسطينية العليا لقضيتنا

 .فما الذي يعتيه خروج أفراد على هذا اإلجماع الوطني، هل هي حسابات فئوية ضيقة أم ماذا نسميها ؟
اإلسرائيلي من قطاع غزة المحتل، لكي نحتفل بهذا اإلنجاز العالم آله ونحن معه نترقب االنسحاب 

الفلسطيني العظيم، وسبب ذلك يعود لعدم قدرة شارون وجيشه على آسر إرادة وتصميم الشعب الفلسطيني 
 .على دحر االحتالل

آلنا يعلم ويعرف بأن شارون لم يتخذ هذا القرار اعتباطا، فشارون قد صرح وفي اآثر من مناسبة، نحن 
نسحب من قطاع غزة لنقوي وضعنا في الضفة الغربية، فشارون يريد تحويل انسحابه إلى نقمة على ن

 .الشعب الفلسطيني، ولكي يثبت للعالم بأن الفلسطينيين ليسوا اهال إلدارة شؤونهم بأنفسهم
لقرارات أليس من حق الشعب الفلسطيني أن يقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق ما أقرت ا

الدولية ؟ وأليس من حقنا آشعب أن نقرر مصيرنا بأنفسنا ونحصل على استقاللنا، لنصبح رقما في إرساء 
 دعائم االستقرار في المنطقة ؟
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إن التخوف من المستقبل حق مشروع لنا، فقد علمتنا التجارب أن إسرائيل بقيادتها المتطرفة ليست راغبة 
لمماطلة اليومية في تنفيذ االتفاقات الثنائية والمبادرات الدولية، بما في في السالم، ودلل على ذلك أسلوب ا

 .ذلك خطة خارطة الطريق
وفي ظل هذه الحقيقة، أال ترون أن إسرائيل هي المستفيدة الوحيدة من التصعيد األخير، الذي وصل حد 

 التقاتل واالصطدام بين اخوة الدم والكفاح ؟
وطنية قوية، تطبق القانون على الجميع بال استثناء، والرئيس الفلسطيني الكل يتفق على أننا نريد سلطة 

منتخب من شعبه، قد نتفق ونختلف معه، ولنتذآر بأن من لديه مسؤولية شعب ) أبو مازن ( محمود عباس 
ليس آمن بال مسؤولية، والقرار الفلسطيني آان واضحا بأن الجميع مع التهدئة، فعمليا من واجب الرئيس 

سطيني القيام بدوره للحفاظ على هذه المسألة، وان تقوم قوات األمن الفلسطينية بالعمل على الحفاظ على الفل
 .ذلك، وأي مساس بهذه التهدئة، هو خروج عن القرار الفلسطيني

إما أن نأخذ القانون بأيدينا، ونعتدي على عناصر قوات األمن الفلسطيني، فهذا ليس سوى استعراض 
 .ذه الظاهرة المنبوذة من شعبنا الفلسطيني، تؤدي إلى سيادة قانون الغابعضالت، وتفشي ه

أناشد وأتوجه من خالل هذا الموضوع إلى آل حريص وغيور على قضيته، التدخل العاجل لحل هذا 
 .الخالف

لنعمل سويا على إيجاد وسائل أخرى للحوار فيما بيننا، إذا آنا نرغب في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها 
 .القدس الشريف، ليس باألقوال فقط إنما باألفعال

شارون وحكومته المتطرفة يريدان أن يكون االنسحاب من القطاع نقمة علينا، فلنفكر جيدا آيف نفوت 
 .الفرصة عليه، وان نحول هذا االنسحاب إلى نعمة، ليخدم بنتائجه أهدافنا ومصلحتنا الفلسطينية

ى هدف إلظهار القدرة على الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا، وليس وان يتحول التنافس في ما بيننا إل
 .  لتحقيق مكاسب فئوية

  17/7/2005الحقائق 
  

 محطة أخيرة 
 ساطع نور الدين  
سيناريو الرعب الذي آان وال يزال يصاحب خطة الفصل االسرائيلية في غزة، ويشمل إقدام إسرائيل على 

رقة بالدماء الفلسطينية، وعلى فتح الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، تحويل القطاع الى ارض محروقة غا
آان ينص على احتمال أن يتم الجالء االسرائيلي من دون إطالق رصاصة اسرائيلية واحدة، ومع ذلك 

 . أن تغرق غزة بالدم الفلسطيني: تكون النتيجة واحدة
تباآات الداخلية بين السلطة الفلسطينية وحرآة االش. أمس بدا ان هذا البديل لسيناريو الرعب هو االرجح

حماس تتصاعد، وآذلك أرقام القتلى والجرحى، وايضا االتهامات المتبادلة بالمسؤولية، التي ال تتضمن آما 
جرت العادة، االشارة الى وجود عناصر غير منضبطة، بل ترآز على خطط متعمدة لتفجير الوضع في 

 . لي وبعده، ألغراض سياسية مشبوهة من قبل الجانبين على حد سواءقطاع غزة، قبل الجالء االسرائي
فقد انفجرت وسط حالة من الفوضى التي لم يسبق لها مثيل . لم تأت هذه االشتباآات المؤسفة من فراغ طبعًا

في تاريخ الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، مردها من جهة السلطة اوال الى ضعف القيادة وتفكك 
 وانقسام البيئة الموالية لها، ومن جهة المعارضة الى ظاهرة انتشار السالح وسهولة استخدامه المؤسسات

 . من دون حسيب او رقيب، وتضارب اآلراء والمصالح في مرحلة ما بعد الجالء االسرائيلي القريب
ف القوى صحيح أن اسرائيل تسببت بانهيار السلطة وبانقسام الشارع الفلسطيني، لكن المؤآد ان مختل

الفلسطينية مسؤولة عن ذلك التداعي في الوضع الداخلي، ألنها لم تبذل جهدا آافيا لتدارآه او على االقل 
للحد من آثاره السلبية على المشروع الوطني الفلسطيني الذي يستعد لالنتقال الشهر المقبل الى حقبة جديدة 

 . بعد استعادة السيادة للمرة االولى على قطاع غزة
لسياسة تبدو السلطة هي االقرب الى المنطق، عندما تبدي حرصا شديدا على تنفيذ خطة الفصل في في ا

غزة بهدوء آخطوة عن عمليات فصل الحقة في الضفة، لكنها في االمن تبدو االبعد عن الطموح الى تشكيل 
لمعارضة، االسالمية بينما تبدو ا.. مرجعية تتمتع بقدر معقول من النزاهة والمصداقية والشرعية الوطنية

 . تحديدا، على الطرف النقيض في السياسة واالمن على حد سواء
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ولعل الجانبين يخوضان اليوم في صراعات سياسية وامنية سابقة ألوانها، ليس فقط ألن اسرائيل لم تقل 
تكون آلمتها االخيرة في خطة الفصل التي ال تزال بعض تفاصيلها غير جاهزة، بل ألن الخطة نفسها لن 

 . هدية اسرائيلية للشعب الفلسطيني ونضاله الطويل من اجل الحرية واالستقالل
ما يجري اآلن في غزة، وفي معظم أنحاء الضفة، يعادل الفضيحة التي يمكن أن تجعل بقاء االحتالل 

  .االسرائيلي مطلبا دوليا وعربيا، وربما فلسطينيا أيضا
  16/7/2005السفير 

  
  
  
  

 ع االستفراد بأي طرف الشارع يستنفر لمن
 حلمي موسى  
لجمت المروحيات اإلسرائيلية التي حامت في سماء مدينة سلفيت في الضفة الغربية ومدن قطاع غزة، 

آما أسهم اإلنذار اإلسرائيلي باجتياح القطاع بعد . الفتنة التي آادت تقود إلى حمام دم بين الفلسطينيين أنفسهم
وبدا .  دفع الفرقاء الفلسطينيين إلى البحث عن سبل التوافق الداخليحشد قوات عسكرية آبيرة حوله في

واضحا أمس أن التهدئة آما وردت في إعالن القاهرة قد اندثرت، وأن الوضع يتجه اآلن إما إلى انفالت 
 . األمور أو إلى بلورة اتفاق أو تفاهم جديد

ام منطقتين مأهولتين بكثافة في آل من فالجيش اٍإلسرائيلي حشد حول قطاع غزة قوات آبيرة تمهد القتح
وقد جاء هذا الحشد بعدما . بيت حانون وحي الشجاعية بدعوى منع إطالق الصواريخ منهما على سديروت

 . ألغى جيش االحتالل ما أسماها سياسة ضبط النفس وعاد بكثافة إلى أسلوب االغتياالت
 رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون ووزير وحسب ما تسرب من نتائج المداوالت األمنية التي أجراها

وتقضي . دفاعه شاؤول موفاز، فإن الجيش اإلسرائيلي حصل على إذن بتوسيع نطاق عملياته في القطاع
 . التعليمات الجديدة باستهداف آل النشطاء بصرف النظر عن انتماءاتهم التنظيمية

إنذارا إلى قادة السلطة الفلسطينية يفيد بأن آل تراخ وأشار التلفزيون اإلسرائيلي أمس إلى أن موفاز وجه 
وبحسب المعلقين اإلسرائيليين، . منهم في قمع نشطاء المقاومة سيدفع الجيش اإلسرائيلي للدخول إلى غزة

فإن المشاورات اإلسرائيلية األمنية األخيرة قادت إلى تغيير في وجهة التعاطي اإلسرائيلي مع قضية 
 إسرائيل حتى يوم أمس وفق قولهم معنية بالتهدئة من أجل تمرير خطة الفصل بهدوء، التهدئة؛ فإذا آانت

. فإنها اليوم معنية بتنفيذ عملية عسكرية قاسية ضد الفلسطينيين قبل تنفيذ الخطة وتوفير مناخ هادئ لتحقيقها
 . لفصلوبحسب منطق شارون وموفاز، فإن الهجوم الواسع اآلن أفضل من المواجهة أثناء تنفيذ ا

ويرى أنصار هذا الرأي أن عملية عسكرية واسعة اآلن ستضعف معارضة المستوطنين لتنفيذ الخطة آما 
وربما لهذا السبب أعلن رئيس أرآان . أنها ستقود إلى جريان األمور بشكل مختلف عن التوقعات السابقة

 . لتهدئةالجيش اإلسرائيلي دان حلوتس أن حرآة حماس أخرجت نفسها عن قواعد لعبة ا
وقد جرى التصعيد اإلسرائيلي في ظل احتدام الصراع بين حرآة حماس والسلطة الفلسطينية من جراء 

وبدأ اختبار القوة الجديد بين حماس . مشارآة األولى في إطالق الصواريخ على المستوطنات اإلسرائيلية
تراض مجموعة من حماس قامت فقد قامت قوة من األمن الفلسطيني باع. والسلطة في ظل انهيار التهدئة

وقد سبق ذلك توزيع وزير الداخلية . بإطالق صواريخ على المستوطنات اإلسرائيلية وإطالق النار عليها
اللواء نصر يوسف مذآرة تأمر قوات األمن الفلسطينية باعتراض آل من يحاول إطالق النار على 

ه للتعامل بحزم مع مطلقي الصواريخ ومنعهم وقد أعلن يوسف بنفسه أنه أصدر أوامره لقوات. المستوطنات
 . عن ذلك ولو بالقوة المسلحة

وعلمت السفير أن مذآرة وزير الداخلية آانت قد صدرت إثر تعليمات وصلته من الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في أعقاب عمليتين نفذتهما في قطاع غزة خاليا تابعة لكل من الجهاد اإلسالمي والجبهة 

وقد اتخذ أبو مازن قرارا يقضي بمنع أي جهة من تنفيذ عمليات ضد المستوطنات ومالحقة . يةالديموقراط
وحتى ذلك الحين، آانت حرآة حماس تلتزم بالتهدئة وتحّذر من أن صبرها . واعتقال آل من يخالف ذلك

 . على االعتداءات اإلسرائيلية يوشك على النفاد
فقد دخلت . م يكن في حسبان أصحاب القرار عند اتخاذهغير أن الصدام مع نشطاء حماس خلق وضعا ل

على الخط قوة قادرة على حشد الشارع وهي غير مستعدة للقبول باالستفراد بحرآة الجهاد، ال من 
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ونشأ على األرض صدام أولي أوقع . اإلسرائيليين وال من السلطة نفسها، ألنها تدرك أنها التالية على الدور
وفي نظر الكثيرين، فإن ذلك .  صفوف أفراد السلطة وحماس وغيرهم من المدنيينالكثير من اإلصابات في

 . شكل اختبارا حاسما للقوة بين الطرفين بعد اختبارات القوة في االنتخابات
غير أن سيل الدماء الفلسطينية بأيد فلسطينية في الوقت الذي تحوم فيه المروحيات اإلسرائيلية في األجواء 

وفي اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد في غزة أمس، تبادلت حماس وفتح . ن، لجم الفتنةلتصّيد المناضلي
االتهامات الشديدة ولكن بدا بوضوح أن الطرفين ال يريدان المواجهة ويرغبان في النزول عن شجرة 

وقد سبق اجتماع لجنة المتابعة قيام أطراف فلسطينية عديدة، بينها حرآة الجهاد . الصراع الدموي
 . والجبهتان الشعبية والديموقراطية، بالتوسط بين الطرفين لمنع التصعيد

وآان بين أول اقتراحات منع التصعيد دعوة حماس إلى عدم الخروج من صالة الجمعة بتظاهرات ضد 
وقاد هذا الوضع إلى اتفاق جميع األطراف في لجنة . السلطة وقيام السلطة بتخفيف انتشارها العسكري

غير أن صيغة البيان المتفق . ى صيغة بيان يوضح التزام الجميع بإعالن القاهرة حول التهدئةالمتابعة عل
عليه تضمنت آذلك تشديدا على أن التهدئة تبادلية وليست من طرف واحد، وعلى حق الشعب الفلسطيني 

 الجميع وآان من المقرر نشر هذا البيان غير أن المروحيات اإلسرائيلية سبقت. في الدفاع عن نفسه
. بالغارات التي نفذتها في آل من سلفيت وغزة وأدت إلى استشهاد ما ال يقل عن ستة من نشطاء حماس

 . وحينها فقط تقرر تأخير نشر البيان إلى موعد آخر
ومن المقرر أن يعقد الرئيس محمود عباس اجتماعات اليوم مع لجنة المتابعة ومع قيادات من حرآة حماس 

ولكن ليس من المستبعد أن يقود التصعيد اإلسرائيلي . ة الداخلية الفلسطينية من جديدبهدف ترتيب العالق
 . المتواصل إلى تأجيل هذا االجتماع وربما إللغائه

إذ آان من . وآان أبو مازن قد وصل إلى غزة في إطار ترتيب آخر ال دخل له بالتصعيد وبانهيار التهدئة
 لجنة المتابعة قضايا تتعلق بقانون االنتخابات وموعد إجرائها المقرر أن يناقش الرئيس الفلسطيني مع

  .وطبيعة المشارآة في إدارة الوضع في قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي منه
  16/7/2005السفير 

 
 الحوار والوحدة بديًال للمواجهة واإلقتتال الداخلي

 علي ابوهالل
اح العسكري لحرآة حماس وقوات األمن الفلسطينية، اندالع المواجهات المسلحة بين آتائب القسام الجن

 في مدينة غزة وخاصة في حي الزيتون، والذي أدى إلى سقوط عدد من 2005 / 7 /14إبتداًء من يوم  
القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، وعدد آخر من المواطنين واألطفال، باإلضافة إلى تدمير وإحراق 

رات التابعة لقوات األمن والشرطة الفلسطينية، ينذر بنتائج خطيرة عدد من المدرعات والعربات والسيا
على مستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية بشكل عام، آما أنه يهدد الوحدة الوطنية، وقد يقود إلى 
اندالع حرب أهلية مدمرة، ال يعلم أحد النتائج الخطيرة التي ستنجم عنها، إذا لم يتم تطويقها ووقفها على 

لفور حقنًا للدماء الفلسطينية، وحفاظًا على حياة وأرواح أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، بغض النظر عن ا
انتماءاته الفكرية والسياسية والعقائدية والحزبية، سواء آانوا في صفوف السلطة الوطنية وأجهزتها األمنية، 

 .   أو في صفوف المعارضة و المقاومة الوطنية واإلسالمية
حماس باطالق   يدعو للقلق أن هذه المواجهات التي اندلعت بعد قيام آتائب القسام، الجناح العسكري لومما

صواريخ القسام على المستوطنات اإلسرائيلية شمال قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل اسرائيلية وإصابة آخر 
ت العسكرية التابعة لحرآة بجروح طفيفة، وفي أعقاب محاولة قوات األمن الفلسطينية منع إحدى المجموعا

حماس، من إطالق صاروخ باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية شمال قطاع غزة، ردًا على العدوان اإلسرائيلي 
المتواصل ضد المناطق الفلسطينية المحتلة، قد رافقه تصعيد وتصريحات إعالمية بين حرآة حماس 

 . من الجانبينووزارة الداخلية واألمن الفلسطينية وتهديدات متبادلة 
ومما يدعو للحزن أيضًا أن إندالع هذا اإلقتتال الداخلي، يجري في الوقت الذي يتوسع فيه العدوان 
اإلسرائيلي، حيث إستشهد في اليوم التالي إلندالعه أربعة مواطنين في غزة، وثالثة في الضفة الغربية، من 

 .  اه السيارات التي آان يستقلها هؤالء الشهداءجراء قيام المروحيات اإلسرائيلية، بإطالق الصواريخ باتج
ومع تأآيدنا على حق الشعب الفلسطيني بكافة قواه الوطنية واإلسالمية في الدفاع عن نفسه، وحقه المشروع 
في مقاومة اإلحتالل، بموجب ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي، ومع تأآيدنا على حق القوى والفصائل 

نية في اإلختالف في الرأي والرؤى السياسية، التي تنطلق من مصلحة الشعب واألحزاب الفلسطي
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الفلسطيني، وقضيته الوطنية المقدسة وحقوقه المشروعه، األمر الذي يقتضي من جميع أبناء الشعب 
الفلسطيني في السلطة والمعارضة المحافظة على الوحدة الوطنية، واإلتفاق على إستراتيجية موحدة تحدد 

البرنامج الوطني وأشكال الكفاح الوطني ضد اإلحتالل، في آل مرحلة من مراحل الكفاح الذي عناصر 
يخوضه شعبنا، بدون المساس بالثوابت الوطنية وبدون تعريض الوحدة الوطنية للخطر، وبدون تهديد 

 . سالمة الشعب وحياة أبنائه
 بفصائله وأحزابه وقواه الوطنية فاإلختالف السياسي والفكري والعقائدي بين أبناء الشعب الواحد

واإلسالمية، ال يجوز حله بالطرق المسلحة والعنيفة، ومن خالل اإلقتتال الداخلي والحروب األهلية، وال من 
خالل تبادل التصعيد اإلعالمي وإطالق التهديدات واإلتهامات، أو اللجوء إلى أعمال المالحقة واإلعتقال 

 . والتعسف في أستعمال السلطة
 حل هذه التعارضات والتباينات الطبيعية في صفوف الشعب الفلسطيني بقواه وسلطتة الوطنية، ينبغي إن

حلها بوسائل الحوار الديمقراطي الداخلي، وبلغة التفاهم والتوافق واإلتفاق، وليس بإسلوب اإلحتراب 
حيات شعبنا الفلسطيني والمواجهة المسلحة التي ستعصف بالوحدة الوطنية، المعمدة بدماء الشهداء، وبتض

 .   الصامد في مواجهة عدوان اإلحتالل
فلتعلو لغة الحوار الديمقراطي،  ولترتفع أصوات الوحدة في مواجهة الفتنة واإلقتتال الداخلي، لنفوت 
الفرصة على اإلحتالل الذي يستهدف جر الساحة الفلسطينية برّمتها إلى أتون الحرب األهلية المدمرة، في 

 .    ي يواصل توسيع عدوانه على شعبناالوقت الذ
إن المسؤلية الوطنية تقتضي على الفور وقف اإلقتتال والمواجهة المسلحة وحقن الدماء الفلسطينية، 
وتضميض الجراح، والجلوس على مائدة الحوار الوطني، من أجل معالجة خالفاتنا وتعارضاتنا واخطاء 

ندالع هذه المواجهات على قاعدة الوحدة وبما ينسجم مع وتجاوزات البعض منا، ومحاسبة المتسبب في ا
 .المصلحة الوطنية، وحق شعبنا المشروع في الدفاع عن نفسه

وفي هذا اإلطار نعتقد أن تشكيل القيادة الوطنية الموحدة من سائر القوى والفصائل والشخصيات الوطنية 
ن ينظر لها بإعتبارها  قيادة بديلة أو موازية المستقلة، باتت مهمة عاجلة وال تحتمل التأجيل، وال ينبغي أ

ألي قيادة أخرى، بل أنها حاجة ماسة وضرورية من أجل تنسيق وتوحيد الجهود والتوجهات لكافة الفصائل 
والقوى، في مجاالت العمل السياسي والوطني والكفاحي، ومن أجل تحقيق اإلصالح الداخلي ومحاربة 

 .لداخلية وإرسائها على أسسس ديمقراطيةالفساد وتنظيم وتطوير العالقات ا
ويمكن أن توفر القيادة الوطنية الموحدة الفرصة التي يتطلع لها الجميع إلنشاء إداة قيادية آفاحية موحدة 
ومؤهلة، تضم الجميع على قاعدة الشراآة والمسؤلية، بعيدأ عن نزعات الهيمنة واإلقصاء واإللغاء وعلى 

 . أسس ديمقراطية حقة
أن تسهم هذه اإلداة القيادية الهامة في تطويق إي خالفات أو نزاعات قد تنشأ بسب إختالف الرؤى ويمكن 

 .     والتوجهات على آافة الصعد بين أطراف هذه القيادة
ومن موقع المسؤلية الوطنية فإن على جميع القوى والفصائل ومؤسسات وأجهزة السلطة الوطنية أن 

ال الداخلي والمواجهات المسلحة، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما تتحرك على الفور لوقف اإلقتت
يجعله قادرًا على مواجهة التحديات الكبرى المقبلة على شعبنا وقضيته الوطنية، وفي مقدمتها مواجهة 

 .العدوان اإلسرائيلي المتصاعد
  16/7/2005الحقائق 

  
  قراءة في فكر الماضي وآفاق المستقبل.. حركة حماس

   ستراتيجيةمركز جنين للدراسات اإلالثانية، حلقة ال
في صياغة مواقف حماس    , مفصال مهما , االسرائيلية واتفاق اوسلو  -كانت مفاوضات السالم الفلسطينية     

حيث عارضت الحركة مبـدأ المفاوضـات مـع اسـرائيل           . السياسية وفي عالقتها مع منظمة التحرير     
هذه المواقف لحركة حماس زادت من حدة التوتر بينها وبين          , واعتبرت ذلك استسالما للعدو الصهيوني    

سـقط  , االمر الذي تطور في عدة مراحل ليصل لمواجهات وصدامات دامية بين حماس والـسلطة             , فتح
خالل جوالت الحوار   , حركة حماس رفضت  . لعل اشهرها حادثة مسجد فلسطين    , خاللها عدد من القتلى   

االعتراف بمنظمة التحريـر كممثـل شـرعي ووحيـد للـشعب            , قبيل انشاء السلطة الوطنية   , مع فتح 
وهو االمر الذي اثار مخاوف قادة المنظمة من امكانية تخطيط حركة حماس لتصبح بـديال               , الفلسطيني
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بمساعدة بعض االنظمة العربية واالسالمية التي كانت تعارض المسيرة السلمية لمنظمـة            , عن المنظمة 
  .التحرير

تتعلق بكون فصائل   , عارضت الحركة دخول منظمة التحرير السباب عقائدية      , في بدايات حركة حماس   
اي ان رفض حماس االنضمام لمنظمة      . المنظمة احزابا علمانية وهو ما يتناقض مع عقيدة حركة حماس         

وانمـا علـى صـيغتها      , وليس احتجاجا على سياسيات المنظمة    , التحرير انذاك لم يكن بدوافع سياسية     
مما جعل رفض حماس االعتراف بالمنظمة غير مفسر وبهـذا انـضمت الـى الموقـف         . وشكلها العام 

منظمة التحريـر مـن     . االسرائيلي والذي كان يرفض االعتراف بالمنظمة وبتمثيلها للشعب الفلسطيني        
استهجنت هذا الموقف لحركة حماس على اعتبار ان المنظمة هـي الكيـان المعنـوي للـشعب                 , جهتها

فقد نـص ميثـاق     , ولذلك السبب . يتم تحرير الوطن وبناء الكيان المادي للفلسطينيين      الى ان   , الفلسطيني
اال ان حركـة     .فهي بمثابة الدولة المنشودة   , المنظمة على كون كل فلسطيني عضو طبيعي في المنظمة        

انها على استعداد للدخول فـي      , واعلنت في جلسات الحوار التالية    , حماس قد تراجعت عن مواقفها تلك     
 في المئة من مقاعد المجلس الوطني وعلى نصيب مماثل فـي            40ظمة التحرير بشرط حصولها على      من

وهو االمر الذي ابقى حماس خارج مظلة       , فقد رفضت المنظمة هذا الشرط    , وبالطبع. كافة اطر المنظمة  
سـباب  بل ال , وبالتالي لم تعد معارضة حماس لدخول المنظمة مبنية على اسس عقائدية          . منظمة التحرير 

ففي حين كان قادة الحركة يصرحون      , واستمرت حماس بارسال رسائل متناقضة في هذا الشأن       . تكتيكية
مثل اجتمـاع المجلـس     , كانت بعض وفود حماس تحضر اجتماعات للمنظمة      , انهم لن ينضموا للمنظمة   

  .المركزي الذي حضره وفد لحماس برئاسة الشيخ احمد ياسين
وبشكل خاص بـين    , ات على وجود خالفات في الرأي بين قادة حماس        هذا االمر اعطى بعض المؤشر    

  . االقل تطرفا وتصلبا في المواقف, وقيادة الداخل, التي توصف بالمتشددة, قيادة الخارج
واولى هـذه المـؤثرات     , وكأي حركة سياسية ال تعيش حماس بعيدا عن المؤثرات والعوامل الضاغطة          

بما يتركه ذلك من اختالف مقـدار وطبيعـة العوامـل           , خل والخارج توزيع القيادات السياسية بين الدا    
ناهيك عن االختالف الذي يظهر بين الحين واالخر بين مواقف قيـادات الـداخل              , المؤثرة على الحركة  

ولعل ابرز تلك الخالفات التـي      . فهناك تفاوت في الرؤية بين قيادات الضفة الغربية وقطاع غزة         , نفسها
ضوح المذكرات المنشورة في الصحف فترة التسعينات والمتعلقة باصالح الحركـة           ظهرت الى العلن بو   

حيـث  ,  والتي جاءت بتوقيع كوادر حماس فـي االردن        1999في الخارج والتي من بينها مذكرة يوليو        
وجهت المذكرة اتهامات مباشرة لكل من خالد مشعل وعزت الرشق بفبركة وثيقة منسوبة الى الـسلطة                

اتهموا من خاللها   , 1996ا عليها اسم مداوالت وتوصيات لجنة الطوارئ المشتركة ابريل          الوطنية اطلقو 
وليس ذلـك فحـسب بـل قامـت      .السلطة الوطنية ممثلة برئيسها بوضع مخطط شامل لمحاربة حماس   

حتى ان االشخاص والصحف المقربـة مـن        . الحركة بوضع خطة مضادة للتصدي لمخططات السلطة      
اذ , ه اللجنة وتداوالتها كحقيقة شنت من خاللها هجوما شديدا علـى الـسلطة            حماس نشرت توصيات هذ   

محسن محمد صالح فـي     .واستند عليها د  , 1996نشرتها صحيفة السبيل في الثالث والعشرين من ابريل         
  . جزء من كتابه الطريق الى القدس

اط الشعب الفلسطيني سواء    لقد اثر نشر هذه الوثيقة المفبركة على صورة السلطة الوطنية لدى كافة اوس            
ولكن انكشاف الموضوع عبر بعض كوادر حماس في االردن ساهم في انقـالب             , في الداخل او الخارج   

  . واوضح عمق الهوة بين قيادات حماس, الصورة تماما
التي كشفت زيف االدعاء القائل بان السلطة تنوي توجيـه ضـربات            , وفي اعقاب صدور هذه المذكرة    

وبدا التخبط يظهر بوضـوح فـي       , تضح ان الحركة اوقعت نفسها بمازق خلقته بذاتها       ا, موجعة لحماس 
ومن بينها مقابلة صحافية نشرتها العرب اليـوم      , اللقاءات الصحافية التي تمت مع بعض اعضاء الحركة       

مع موسى ابو مرزوق تساءلت فيها الصحيفة عن البيانات الصادرة باسم كوادر الحركة والتـي قالـت                 
ولـم  , ثم تبين انها صدرت عن كادر سابق في الحركـة         , ماس بانها صدرت عن اجهزة معادية     عنها ح 

جرى .. ليس بيانا واحدا حتى يكون الرأي فيه واحدا       : يجب ابو مرزوق بصورة مباشرة واكتفى بالقول        
والنفي , في حين ان البيانات تحمل تواقيع كوادر من حركة حماس في االردن           , الحديث عن شخص واحد   

, واذا ما سلمنا بصحة ما جاء في المذكرة       . ينصب على وجود كوادر من الحركة تقف وراء هذه البيانات         
وبان قيادات الخارج اتخذت القرار وصاغت وثيقة مزيفة وسربتها لمكاتب الحركة في الضفة الغربيـة               

بـين الـداخل    فان النتيجة االساسية التي نتوصل اليها هي الخلل الواضح فـي العالقـة              , وقطاع غزة 
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والذي اخذ الكثير من االشكال سواء في التساؤل عن سبب بقاء هيمنة الخارج علـى القـرار                 , والخارج
المالي للحركة او الخالفات حول العمليات االستشهادية فترة التسعينات وخـصوصا عمليتـي القـدس               

جناح العسكري للحركة    حيث صدر بيان يتبنى العمليتين دون ان يذيل بتوقيع ال          1996وعسقالن فبراير   
. مما حدا بقيادة الحركة في الخارج الى تبني المسؤولية عن العمليتين          , حيث نفت الكتائب صلتها بالعملية    

وازاء هذا التخبط ظهرت نتيجة واضحة مفادها ان القيادة في الخارج تمول وتـدعم العمليـات وتتخـذ                  
  . جدل بين التيارينقراراتها بمعزل عن قيادات الداخل مما اثار الخالف وال

واخذ هذا الخالف بين الداخل والخارج يظهر على السطح بوضوح منتصف التسعينيات وتحديـدا عـام                
ومن بـين   . محمود الزهار صراحة بان كتائب القسام تتلقى تعليماتها من الخارج         .  حينما اعلن د   1996

دات الداخل والخارج ما حصل اخيرا      االمور االخيرة التي ال يمكن تفسيرها اال في ضوء العالقة بين قيا           
والتي بينت ايضا ضعف استقاللية القرار لدى حماس ومدى تاثرهـا           , في مسألة اعادة االنتخابات البلدية    

فبعد االعتراضات والجدل المتصاعد حول نتائج االنتخابـات فـي           .بحركة االخوان المسلمين في مصر    
تخابات وصدور قرار قضائي بهذا الشان سـعت حمـاس          البلديات الثالث ومطالبة حركة فتح باعادة االن      

لتوسيط الجانب المصري وطلبت بوضع حد لما سمته الحركة بالممارسات االستفزازية التي يقـوم بهـا     
وجاءت الوساطة المصرية وعقدت عددا من اللقاءات        .مؤيدو فتح احتجاجا على نتائج االنتخابات البلدية      

, بقيت تفاصـيله غائبـة وغيـر معلـن عنهـا          , ء مشتركا جمع بينهما   المنفردة مع كال الحركتين ثم لقا     
لذلك لم يتم   , والترجيحات تشير الى ان الوساطة المصرية لم تنجح في الوصول التفاق ذي معالم محددة             

وبالتـالي   .وانما نجحت في احتواء الموقف وحصره في اتجاه عـدم التـصعيد           , االعالن عن تفاصيله  
مما حدا بلجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية الى عقد          , تخابات عالقة استمرت مسالة اعادة االن   

لقاء جمع مختلف الفصائل للحوار والتشاور حول كيفية الخروج من االزمة ضمن توجهـات رئيـسية                
تتعلق بضرورة احترام القرار القضائي الخاص باالعادة في البلـديات الـثالث وعقـد              , سادت االجواء 

. بات في اليوم المحدد وهو االول من يونيو وضمان النزاهة عبر التوصل لضمانات متفق عليهـا               االنتخا
حيث ظهر بيـان حمـاس      , وهنا يبدو ان الخالفات بين قيادات الداخل والخارج في حماس بدات تظهر           

 الحركـة   وبدا ان البيان حسم موقـف     , ليفاجئ اللجنة العليا للقوى الوطنية واالسالمية المجتمعة للتشاور       
خاصة بما تضمنه من عدم المشاركة في انتخابات االعادة ودعوة من يحق لهم المشاركة الى مقاطعـة                 

وكانت حجة حماس ان اجتماع اللجنة العليا كان يناقش تاجيل انتخابات االعادة الى حين              , تلك االنتخابات 
 على اجراء االنتخابات في     وان حركة فتح خرقت هذا الحوار عبر اصرارها       , التوصل لضمانات النزاهة  

اذن يبدو ان حماس الداخل تاثرت بقياداتها في الخارج والتي كان لها دور حاسم فـي موقـف             . موعدها
  . الحركة من انتخابات االعادة

  ?لماذا جاء موقف قيادات الخارج بهذا الشكل:والسؤال المطروح االن 
 على قرار حمـاس بمقاطعـة انتخابـات         حقيقة الموضوع ال تخرج عن اطار تاثير االخوان في مصر         

والسؤال لماذا لم يتم حل     , حيث ان الوساطة المصرية جاءت في االصل بناء على طلب حماس          , االعادة
  !? اليها الجميع حتى في اعقاب الوساطة المصرية أالمشكلة عبر لجنة المتابعة العليا التي لج

عبر الوساطة المـصرية    , اذ يبدو ان حماس قد اتاحت     , وانما نطرح تحليال للمسالة   , نحن ال نوجه اتهاما   
لالخوان المسلمين في مـصر التـدخل       , والفشل الحالي في التوصل التفاق حول مسالة اعادة االنتخابات        

اذ يحاول االخوان في مصر استثمار حركة المعارضة القوية التي          , بصورة احرجت الحكومة المصرية   
عبر هذا السلوك استطاعوا استعراض مدى قوتهم وتاثيرهم ليس على          بمعنى انهم   , تشهدها القاهرة اليوم  

ويبدو ان قيادة السلطة تعـي      . وانما في ساحات اخرى ومن ضمنها الفلسطينية      , الساحة المصرية فحسب  
من هنا يمكن قراءة زيارة احمد قريع االخيـرة الـى           , حجم تاثير قيادة الخارج على حماس في الداخل       

  . وما اعلن عنه من لقاء اخر مرتقب سيجمع بين عباس ومشعل,  نزالدمشق والتقائه بمحمد
النتيجة االساسية بناء على ما سبق هي بداية عودة حماس لجذورها االخوانية غير العنيفة عبر االنخراط                

والمتتبع لتاريخ الحركة والتصريحات الصحافية الصادرة عن قادتها يالحظ ان هذا التغيير            , في السياسة 
وما يجري على مسرح حماس اليوم ياخذ طابعـا         , بل كان مرتبطا بمحددات نشاتها    , ن مفاجئا تماما  لم يك 

  . علنيا اكثر من كونه شيئا جديدا
نجد ان خطاب حماس للجماهير يؤكد عدم التنازل عن اي شـبر            , فعلى صعيد النظرة للدولة الفلسطينية    

يثاقها ورفضها لقرارات االمم المتحدة باعتبارها      من االرض الفلسطينية من البحر الى النهر وذلك وفق م         
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حيث كـان   , لكننا نجد ان الممارسات على ارض الواقع مختلفة       . هيئة اممية صنعتها الحركة الصهيونية    
موسى ابو مرزوق قد طرح مبادرة منذ مطلع التسعينيات تقوم على وقف العمل العسكري لمدة تـصل                 

 . واالفراج عن جميع االسرى    1967من المناطق المحتلة عام     الى عشرين عاما بشرط انسحاب اسرائيل       
في لقاء سابق اجراه صرح خالله بان حماس كانـت اقترحـت الهدنـة علـى                ه  هذا باالضافة الى اقوال   

ولعل التحول االبرز    .االمر الذي وجد ترحيبا من وزير الخارجية االميركي انذاك        , 1994اسرائيل عام   
رضت الحركة في اعقاب اختطافها الجندي االسرائيلي نحشون فاكسمان          حينما ع  1994جاء في نوفمبر    

واهمية هذا  ,  معتقل من بينهم الشيخ ياسين     200اجراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل مقابل االفراج عن         
انه يتعلق بمفاوضات مباشرة تتم بمعزل عـن        , الذي جاء عبر حسين ابو كويك وجميل حمامي       , العرض

ولم تمانع ايضا في خـوض  , بالتالي يظهر ان حماس بالفعل سعت لطرح نفسها كبديل    و, السلطة الوطنية 
  . اتصال مباشر مع اوساط رسمية اسرائيلية

وبعد الجدل الدائر بين حمـاس      ,  بدات حماس تترجم خطواتها الى واقع سياسي ملموس        1995وفي عام   
ب الخالص الوطني االسـالمي     جاء قرار انشاء حز   , الداخل والخارج على ضرورة انشاء حزب سياسي      

خاصـة ان التعريـف     , لكن هذا الكيان الجديد لم ينِه الخالف الداخلي فـي حمـاس           , 1995في نوفمبر   
ويعتبر بانبثاقه من رحم    , حزب سياسي فلسطيني يؤمن باالسالم عقيدة ومنهج حياة       : بالحزب كان مبهما  

اذ يستشف القارئ بان هناك عالقة ما        .حركة االخوان المسلمين في فلسطين والتي تمثلها حركة حماس        
ولعل النص بهذه الصورة جاء استجابة لموقف قـادة حمـاس فـي             , مع حركة حماس لكنها غير محددة     

االمر الـذي اضـطر الحـزب       , الخارج الذين جابهوا فكرة تأسيس حزب يعتبر ذراعا سياسيا للحركة         
وهـذا   . كل منهما مستقل عن االخـر لكن حماس والحزب, عن كونه يشترك فكريا مع حماس   "لالعالن  

حـزب الخـالص هـو الـذراع        :  قائال   1998الجدل نجده ايضا حينما صرح اسماعيل ابو شنب عام          
السياسي للحركة ويتالءم مع معطيات وجود سلطة في المجتمع الفلسطيني دون التاثير علـى برنـامج                

  .المقاومة
حمـاس  . حماس ليس لها عالقة بالخالص    : الاما الشيخ احمد ياسين فقد علق على موضوع الحزب قائ         

وبهذا يمكن قراءة االحداث التي سبقت انشاء هـذا         . طريقها واضح والخالص جزء من اللعبة السياسية      
خاصة ان قيادات الداخل ومنـذ بدايـة        , الحزب ضمن صورة التنافس بين الداخل والخارج لدى حماس        

 الواقع السياسي الجديد والتكيف مع ظروف قد تشكل         نشوء السلطة الوطنية شعرت بان عليها التعامل مع       
وترسخ هذا الشعور مع الحديث عن انتخابات رئاسية وتشريعية ستجريها السلطة           , تهديدا لوجود الحركة  
من هنا بدا الجدل حول ضرورة انشاء حزب سياسي لحماس يخوض انتخابـات             , لتكسب شرعية شعبية  

بين قيادات الداخل والخارج هي التي سبقت االعـالن عـن           ولعل ابرز التصريحات المتناقضة     , 1996
محمود الزهار قد تحدث في العاشر من اكتـوبر         . انشاء حزب الخالص الوطني االسالمي حيث كان د       

 وقال اعلنت حماس منذ بداية انشاء السلطة انها مستعدة لالشتراك في مسيرة البناء ومع ذلك فانه                 1995
  .لوجية السياسيةيوجد عدة مكابح تحدد االيديو

وال يمكن تفسيره بالضرورة    , ان االشتراك في مسيرة البناء ال يمكن تفسيره على انه قبول التفاق اوسلو            
حماس كانت والزالت حركة جهادية تعمل ضد االحتالل فاذا اصبح هناك واقع جديـد              . على انه الرفض  

وبعـد   .يحدد نظام انـشاء االحـزاب  وحتى االن ليس لنا قانون    , فحينها سنشترك , يتطلب انشاء احزاب  
لم يطرأ اي تغيير في موقف حماس والسباب كثيرة         : يومين فقط من هذا التصريح اعلن ابراهيم غوشة         

, وهذه االنتخابات جاءت لتجسد اتفـاق اوسـلو     , فان الحركة ترفض االشتراك في انتخابات الحكم الذاتي       
  . وهو اتفاق غير شرعي

 في الخارج نفسه على توجهات قيادة الداخل وبالتـالي علـى االجنـدة              وبهذا فرض تصلب قيادة حماس    
وهذا التأثير ال يمكن اعتباره من      , الرسمية لحماس والتي ساحة عملها االساسية في االراضي الفلسطينية        

فاالموال في قبضة   , يرتبط بشكل اساسي بالقضية المالية    , وانما هو امر واقعي   , قبيل المهاترات السياسية  
وبهذا جاءت قرارات حماس خالل تلك الفتـرة ضـمن صـيغة            . ومن يملك المال يملك القرار    , رجالخا

 عدد من االسالميين لكن ليس باالسم الرسمي لحماس وانما كمـستقلين            1996وخاض انتخابات   , توافقية
وجيـه  , موسى الزعموط , يوسف الشنطي , سليمان الرومي , وفاز منهم ستة اشخاص هم عماد الفالوجي      

والقيام على  , هذا السلوك السياسي للحركة ينطلق دينيا مما يسمى فقه الضرورة         . معاوية المصري , غييا
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من هنا تعطي حماس اي قـرار يـنجم عنهـا صـبغة             , االمر بما يصلحه ضمن نهج السياسة الشرعية      
يه السالم مع   فالهدنة نجد لها ما يبررها دينيا بالمعاهدات التي اجراها الرسول محمد عل           , ومبررات دينية 

, اال ان حماس ال تنطلق من هذا الحق       , اذ يعتبر تشكيل االحزاب السياسية حقا انسانيا الي تجمع         .اليهود
والذي يفضل البعض تسميته بفقه الواقع باعتباره قائما على         , وانما من مبرر ديني يتعلق بفقه الضرورة      

ان تغيـر   , الحقيقة السياسية االكثر وضوحا   لكن  . فهم الواقع واختيار وسيلة شرعية لمعالجته واصالحه      
كما يسميها البعض تنطلق في االساس من العوامل المؤثرة فـي نـشاتها وهـي               , حماس او براغماتيتها  

فاذا نظرنا الى الجدل حول عالقة حماس بحزب الخـالص          . بالطبع مؤثرة ايضا على قراراتها وسلوكها     
فان المشاركة الحالية في االنتخابـات عكـست        , ي لحماس اذا لم يكن الحزب الذراع السياس     , فعلى االقل 

وبالتالي كانت مـشاركة    , جزءا من تيار موجود في حماس يسعى للمشاركة السياسية والوصول للسلطة          
. الحركة باالنتخابات االخيرة التي عبرت عن توافق الخارج والداخل في خوض معترك العملية السياسية             

اذ طالما رفضت االنخراط ضمن اي نشاط سياسي تقـوده او           , البرزلقد كانت مشاركة حماس الحدث ا     
فما الذي دفع حماس الى اختراق      . تنظمه السلطة الوطنية باعتبارها ترفض المشاركة تحت سقف اوسلو        

  !. ?هذا السقف والمشاركة في انتخابات ال تزال نتائجها تشهد تنازعا بين حركتي فتح وحماس
  : عدة زوايايمكن قراءة هذه المشاركة من

 هي رغبة الحركة في احتالل موقع متقدم على الساحة السياسية الفلسطينية بعد ان تراجع موقعها                االولى
  .العسكري نتيجة اغتيال معظم القيادات البارزة خالل االنتفاضة الثانية

جانب . ةبمعنى ان حماس ارادت تعويض فقدان مكانتها العسكرية عبر الدخول في معترك اللعبة السياسي             
هو محاولتها ازالة اسمها من القائمة االميركيـة  , اخر يساعد في تفسير هذا التحول االنقالبي عند حماس    

لالرهاب خاصة بعدما تضررت الحركة وبصورة كبيرة جدا من قطع مصادر التمويل المالي الخارجية              
 ان احد التقـارير الـصحافية       وال ننسى , المتاتية من جمعيات خيرية تعمل في اوروبا والواليات المتحدة        

جمعيات في العالم   / اشار الى ان نحو ثلث او ربع ميزانية حماس يأتي من مصادر تبرعات               1994عام  
  . الغربي

تشير الى رغبتها الواضحة في التحول الى حزب        , من هنا يمكن القول بان المحاوالت التي تبذلها حماس        
  .  ميليشيات يسهل تشكيلها بسرعة عند الحاجة اليهاسياسي بالدرجة االولى يملك ذراعا عسكريا او

هذا التصور ينطلق باالساس من الظرف االساسي الذي كان يدفع حماس لالعالن عن انها لن تـشارك                 
وهي الحجة التي ساقتها لمقاطعة انتخابات الرئاسة الفلسطينية        , في اية انتخابات تجري تحت سقف اوسلو      

 حينما اصدرت   1996ل هي ايضا نفس الحجة لمقاطعتها االنتخابات عام         ب, في التاسع من يناير الماضي    
الحركة مذكرة حول موقف حماس بالمقاطعة والذي ينطلق من المبدا القائل بان وحدة الشعب الفلسطيني               

وبالتالي فان االنتخابات مقتصرة على الضفة الغربية والقطاع دون مشاركة الالجئين خـارج             , ال تتجزأ 
  .مشاركة المعتقلينالوطن ودون 
االنتخابـات تـتم فـي      :  هو 1996 الذي اوردته الحركة لرفضها المشاركة في انتخابات         والسبب الثاني 

والسؤال هل زالـت هـذه      . مرحلة مازال فيها االحتالل يحتفظ بالسيادة على ارضنا وثرواتنا ومقدساتنا         
اال تجري دون مشاركة الالجئين     ? واال تجري االنتخابات البلدية والتشريعية تحت سقف اوسل       ? الظروف

  !. ?اال تجري وقوات االحتالل تسيطر على كافة االراضي الفلسطينية? في الخارج والمعتقلين
فلماذا اتخذت الحركة قرارا    ,  ال تزال قائمة   1996اذن كل الظروف التي دعت حماس لمقاطعة انتخابات         

انت ستشارك في انتخابات التشريعي التي كان مقررا        ولماذا ك , بالمشاركة في االنتخابات البلدية االخيرة    
  !. ?في حين لم تشارك في انتخابات الرئاسة? عقدها في يوليو الحالي

فالحركة ارادت بمقاطعتها النتخابات الرئاسة القول بـان تلـك          , ان هذا التصرف يحمل دالالت خطيرة     
لة الشرعية بمقاطعة جزء كبير مـن       لن تكون كام  , االنتخابات وبغض النظر عن شخصية الرئيس االتية      

وهذا يعني ان الرئيس لن يكـون مخـوال باتخـاذ ايـة              .الشعب الفلسطيني الذي تمثل حماس قسما منه      
اما مشاركتها اليوم في االنتخابـات       .خطوات فعلية سواء داخلية او على الصعيد التفاوضي مع اسرائيل         

, يد عبرها اظهار مدى شعبيتها داخل الوسط الفلـسطيني        فهي تر , البلدية وحتى التشريعية التي تم تاجيلها     
واذا تمكنت بالفعل من ذلك وحصلت على معظم المقاعد في المجالس المحلية والمجلس التشريعي فانهـا           

ولم تستطع حماس ابـداء     . ستتمكن من تعطيل حركة الرئيس عباس النها تملك اجندة مخالفة لحركة فتح           
اذ ادعت قيادات الحركة بان مقاطعة انتخابات الرئاسة كان امرا حتميـا            , اي تفسير منطقي لسلوكها هذا    
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اما قرار خوض غمار االنتخابات المحلية والتشريعية فهو سـيكون الداء           , النها تتعلق بالشؤون السياسية   
  .مهمات اجتماعية داخلية

فهـل  , اسات العامـة الغريب في االمر ان المجلس التشريعي من اولى مهماته اقرار القوانين ورسم السي           
واالكثر غرابة ان تشكل مسألة السياسي واالجتماعي حجة لها         ! ?هذه المهمة تخرج عن االطار السياسي     

في قرار المشاركة او المقاطعة في الوقت الذي صرح فيه موسى ابو مرزوق بـان حمـاس مـستعدة                   
وأليس ? ست هذه المشاركة سياسية   ألي .لتشكيل الحكومة الفلسطينية اذا ما فازت في االنتخابات التشريعية        

واال تتم تلك االنتخابات عبر اتفاق اوسلو الذي خصص البند الثالـث مـن              ? تشكيل حكومة امرا سياسيا   
  . ?نصوصه لهذا الموضوع

وعلى اية حال جاءت مشاركة حماس في االنتخابات البلدية لتشكل نقطة تحول اخرى لكنها نقطة مشوبة                
ن الطابع الذي خاضت به حماس المرحلة االولى من االنتخابـات البلديـة كـان               اذ ا , بالكثير من البلبلة  

فهي لم تبرز مشاركة اعضائها في تلك االنتخابات اال بعد ظهور النتـائج االوليـة               . خجوال بشكل شديد  
 فخالل المرحلة االولى لالنتخابات البلدية لم تعلن       .التي اشارت الى تحقيقها مكاسب لم يتوقعها الكثيرون       

الحركة مباشرة عن اسماء مرشحيها واكتفت بالقول ان هناك بعض المقربين الذين سيخوضون تجربـة               
لكن فور بدء الفرز وظهور النتائج االولية احتفت حماس بفوز اعـضائها واعتبـرت انهـا                , االنتخابات

رحلـة  ثـم جـاءت الم     .استطاعت تحقيق نصر كبير حتى في البلديات التي لم تحصل فيها على الكثير            
والتي رافقها لغط كبير ادى الى قرار قـضائي بالغـاء النتـائج             , الالحقة من االنتخابات البلدية في غزة     

ولكـن مـا    , وتحدثنا عن رفض حماس االعادة في ظل عدم توفر ضمانات النزاهة          , واعادة االنتخابات 
وبغض النظـر عـن     . هو رفضها قرار عباس تاجيل انتخابات المجلس التشريعي       , يهمنا في هذا الجزء   

كان االولى بحماس التـي     , االسباب التي دعت عباس العالن تاجيل موعد االنتخابات الجل غير مسمى          
والمقـصود تـوفير النزاهـة      , ان تستمر على موقفها   , رفضت االعادة في ظل غياب ضمانات النزاهة      

ة وحاضرة فـي انتخابـات      فهل النزاهة غائبة في انتخابات االعاد     , والضمانات لعقد انتخابات التشريعي   
  ! ?التشريعي التي تصر حماس على اجرائها في موعدها

وما يدعم هذا التوجه عدد من      , يمكن تفسير ذلك في تاثير االخوان المسلمين في مصر على قيادة حماس           
ان هذا التاثير ظهر في قرار مشاركة حماس في االنتخابات التـشريعية التـي              , في مقدمتها , االعتبارات

حيث تسربت انباء عن ان القرار جاء بايعاز من المرشد العـام       , من المقرر عقدها في يوليو الحالي     كان  
 والتي اعلنت عنها    1996لالخوان في مصر وما يدعم هذا التوجه ان اسباب مقاطعة حماس النتخابات             

 المـسلمين فـي     تفسير ذلك ان االخوان   ? فلماذا تاتي هذه المشاركة اليوم    , في بيان خاص ال تزال قائمة     
مصر ارادوا ان يعود دورهم في قطاع غزة عبر ذراعهم االسالمي الفلسطيني حماس خاصة ان القطاع                

  . وبالتالي ارادوا القطاع معقال مستقبليا لهم, سيشهد انسحابا اسرائيليا
  16/7/2005السياسة الكويتية 
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