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  كاريكاتير

***  
 سرائيل تخشى انهيار سلطة عباس ثمنا للقضاء على حماسإ

كبـار المحللـين    أن   :الناصـرة  – برهـوم جرايـسي   لها  عن مراس  18/7/2005 الغد االردنية    نشرت
 امس على ان اسرائيل ستبادر الى رد عسكري محـدود ضـد حركتـي حمـاس                 وااالسرائيلين، اجمع 

والجهاد، منعا النهيار سلطة عباس ، ولكي ال يتم تنفيذ خطة فك االرتباط في ظل اطالق قذائف القـسام                   
ال ألوف بن، في مقال له امس، إن استئناف اطالق النار على            وق .على المستوطنات والمواقع االسرائيلية   

الجبهة الفلسطينية يضع اسرائيل امام معضلة، وذلك قبل بدء اخالء المستوطنات والمستوطنين من قطاع              
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غزة، فإذا وقفت صامتة وامتنعت من رد على العمليات التفجيرية، فكأنها تقول للتنظيمات الفلسطينية ان               
ة في ظل االستعدادات لالنسحاب، ولكن إذا ضربت اسرائيل بقوة شـديدة جـدا، فـإن           لديهم حرية حرك  

ويـضيف  .  غير المـستقرة عباسالتصعيد قد يعيق ويعقد االنسحاب، وحتى انه سيقود الى انهيار سلطة       
قائال، إن الحل الذي اختاره شارون، وموفاز، باستئناف عمليات االغتيال ضد عناصر حماس والجهـاد               

د بعملية برية واسعة ضد مطلقي القذائف في غزة، هدفه ردع التنظيمات الفلسطينية، والـضغط               والتهدي
ويقول ان اسرائيل تحظى، حتـى اآلن، بـدعم          . ونصر يوسف لينشطا ضد هذه التنظيمات      عباسعلى  

ـ   . دولي، فاالغتياالت التي نفذتها في االيام الماضية لم تصب إال االشخاص المستهدفين            د إن شارون يري
فإذا ازدادت العمليات التفجيرية فإن الدعوات لتأجيل بدء االنسحاب         . الظهور حازما امام وضعيته الهشة    

أما زئيف شيف، فقد قال، إن استمرار اطالق القذائف الفلسطينية على المنـاطق االسـرائيلية،                .ستزداد
نيـة بأنـه سـيكون لـديها رد         وتبين ان كافة الوعود التي اطلقتها االجهزة االم       . يعتبر فشال السرائيل  

تكنولوجي لمقاومة هذه القذائف، هي بال اساس، فحتى لو استمرت عملية التطوير فإنها ستسغرق فتـرة                
ويضيف شيف قائال، إن نجاح عمليات االغتيال من الجو ليس بامكانها تعويض الفشل المذكور،               .طويلة

 كبيرة في قطاع غزة، وهذا ما سيثقل على         وبسبب هذا فإن اسرائيل اصبحت تتجه في اتجاه عملية برية         
ويقول شيف، انه من الغريب انه في الوقت الذي يرجي فيـه             .الحكومة لدى اتخاذها القرارات السياسية    

عن اقتراب موعد االنسحاب يجري الحديث ايضا عن عملية عسكرية واسعة، ولكن هذا لن يحـدث إال                 
طرة السلطة في قطاع غزة، فتدهور كهذا سـيكون         في فرض سي  عباس  إذا وقع امر خطير جدا، ويفشل       

ضربة قاصمة قد يوقف تطبيق خطة خارطة الطريق، وسيؤدي الى تحول كبيـر فـي الـرأي العـام                   
ويقول عاموس هارئيل، إن شكل      .االسرائيلي بخصوص خطة فك االرتباط التي ال تزال االغلبية تدعمها         

ير الى ان اسرائيل تبادر الى أزمة تحت الـسيطرة          تحركات الجيش االسرائيلي عند مداخل غزة انما يش       
ففي حال استمرار اطالق القذائف فإن قوات كبيرة ستدخل الى مناطق اطـالق             . امام السلطة الفلسطينية  

ولكن هذه العمليـة قـد   . القذائف في بيت حانون وبيت الهيا وحتى مخيم جباليا، وفي منطقة خان يونس  
وبما ان االتجاه هو البدء بتنفيذ االنـسحاب        .  امكانيات اطالق القذائف   تستمر اليام ألن النية هي تقليص     

واستبعد هارئيل ان تشن اسرائيل حملتهـا        .فإن الفترة الزمنية التي باالمكان العمل فيها عسكريا قصيرة        
  .العسكرية قبل زيارة رايس الى المنطقة هذا االسبوع

 نشرة أخبار الساعة فـي افتتاحيتهـا امـس أن           هتأكد إلى ما    18/7/2005االتحاد االماراتية    وأشارت
المصادمات التي تمت بين حركة حماس وقوات األمن الفلسطينية في غزة مؤخرا تدق ناقوس الخطـر                
بقوة محذرة من انفالت األوضاع وتصاعدها ومستدعية لكل التحركات والجهود التي من شأنها السيطرة              

رة أن اشتباكات غزة ال تفيد إال إسرائيل التي تسعى بكل           وأوضحت النش . على الوضع ومنعه من التفاقم    
قوة من أجل دفع الفلسطينيين إلى الحرب األهلية التي تشغلهم عنها وتبدد جهدهم في قتال بعضهم بعضا                 
بينما ال يحتاج بيان ضررها بالقضية الفلسطينية إلى الكثير من الجهد فقد طوت حالـة مـن التقـارب                   

سادت الساحة الفلسطينية خالل الشهور الماضية وعبرت عن نفـسها مـن خـالل            والتفاهم النسبي التي    
الكثير من المظاهر أهمها حوارات السلطة والفصائل ومشاركة حماس في االنتخابات البلدية واستعدادها             

  وقالت ان هذه   .للمشاركة في االنتخابات التشريعية  فضال عن الهدنة تجاه إسرائيل التي تم االتفاق عليها             
االشتباكات توفر المبرر إلسرائيل لممارسة المزيد من الضغوط على السلطة الوطنية لدفعها إلى تفكيـك               
ما تسميه بالبنى التحتية لإلرهاب بعد أن أغضبها أبو مازن بتأكيده أنه لن يدخل حربا أهلية مـن أجـل                    

ه االشتباكات توفر المبرر    كما ان هذ  ·سالح الفصائل وأن له طريقته الخاصة في التعامل مع هذه المشكلة          
السرائيل كذلك للحديث عن عدم مقدرة الفلسطينيين على إدارة غزة بعد االنسحاب مؤكدة أن حدوث هذه                
االشتباكات أو المصادمات في غزة قد بعثت برسالة سلبية إلى العالم الـذي يراقـب عـن كثـب كـل                     

أخبار الساعة في ختام افتتاحيتهـا أن       ورأت  . التطورات الخاصة بعملية االنسحاب كلما اقترب موعدها      
المرحلة المقبلة هي من أخطر المراحل في تاريخ القضية الفلسطينية حيث سيتم تقرير مـصير الدولـة                 
الفلسطينية المرتقبة والقضايا الجوهرية المتصلة بها وأهمها القدس والالجئون والمـستوطنات والحـدود             

ياسة األمر الواقع بشأنها وتقدم رؤى خطيـرة ومثيـرة          وهي قضايا معقدة تحاول إسرائيل أن تفرض س       
حولها ما يفرض على الجانب الفلسطيني تحديا كبيرا في التعامل معها وهذا يقتضي مزيدا من التفـاهم                 

  وام.والتضامن بين الفلسطينيين وليس انزالقا إلى الصدام الداخلي
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تدخل العسكري في قطاع غزة، ما      د شارون، األحد، بال   يهدت: غزةمن   17/7/2005سي ان ان     وذكرت
وقـد   .لم تتوقف الفصائل الفلسطينية عن إطالق الصواريخ، وقذائف المورتر على األهداف اإلسرائيلية           

 بأنها كارثية وتهدد عملية السالم، واالنسحاب اإلسرائيلي المتوقـع          هوصفت المصادر الفلسطينية تهديدات   
كرية إسرائيلية على حدود القطاع، اسـتعدادا لتنفيـذ         تهديدات مع حشود عس   الوتزامنت   .من قطاع غزة  

  .المهام التي قد تكلف بها الحقا
موفـاز بعمليـة عـسكرية       ديهدت: الناصرة -اسعد تلحمي   عن مراسلها    18/7/2005 الحياة   وأضافت

واسعة النطاق ما لم تقم السلطة بخطوات جدية لوقف اطالق القذائف على البلدات االسرائيلية، موضـحاً       
ن رسالة بهذا المعنى نقلت الى السلطة عبر قنوات اميركية ومصرية، وان خطة االنسحاب من غـزة                  أ

وأقر بأن ثمة بوادر أولى لنشاط تقوم به السلطة ضد حماس، متمنياً            . ستنفذ وفقاً للجدول الزمني المقرر    
   .على فتح توحيد صفوفها لمواجهة حماس

 جـيش    أن ، زئيف بـويم   هاعلنما  : وكاالتال نقال عن  غزةمن   18/7/2005 الوطن العمانية    وأوضحت
وقال في حديث لالذاعـة     . االحتالل اكمل استعداداته لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة          

االسرائيلية الرسمية صباح أمس ان العملية ستكون غير مسبوقة وغير محددة بزمن وستستمر حتى بدء               
  ! حسب تعبيره..  منظمات االرهاب دروسا قاسيةتنفيذ االنفصال وان اسرائيل ستلقن

رام  و غـزة من  وائل بنات، عبد الرؤوف أرناؤوط      عن مراسليها    18/7/2005 الوطن السعودية    ونقلت
. قوات االحتالل اغتالت أحد القادة الميدانيين لحركة حماس في مدينة خـانيونس سـعيد صـيام                أن: اهللا

 القناصة المتمركزين في برج المراقبة العسكري في محـيط          وقالت مصادر فلسطينية إن جنود االحتالل     
وقـد  .  أثناء خروجه من منزله ما أدى إلى استشهاده على الفور          يهمستوطنة نفيه ديكاليم أطلقوا النار عل     

مـستوطنين حـسب    6ردت القسام بقصف المستوطنات بالصواريخ وقذائف الهاون مما أدى إلى إصابة            
 فتح إسرائيل مسؤولية التصعيد العسكري، كما أدانت الداخلية الفلـسطينية           وحملت .المصادر اإلسرائيلية 

  .العدوان الذي تعرضت له مدينة نابلس فجر أمس
طائرة اسرائيلية اطلقت صاروخين على سيارة في شـمال          أن 18/7/2005 المستقبل اللبنانية    ذكرتو

وقال شهود ان ثالثـة      .بجروحقطاع غزة امس ما ادى الى اصابة واحد على االقل من نشطاء حماس              
من نشطاء حماس كانوا يستقلون السيارة وانهم قفزوا منها جميعـا عنـدما اصـاب الـصاروخ االول                  

 رويترز، ا ف ب .واصيب أحدهم بشظايا ونقل الى المستشفى. محركها
عباس تعهد بوقف إطالق الصواريخ مهما كان الثمن، فيما اعتبـرت  أن  18/7/2005 السفير وجاء في

ودعت الى حل الخالفات عبر الحوار، كمـا جـددت التزامهـا             حماس ان النزاع مع السلطة قد مضى      
قال شارون خالل جلـسة     فيما  . بالتهدئة محتفظة في الوقت نفسه بحق الرد على االعتداءات االسرائيلية         

مـن ناحيـة نحـن      . نحن ال نعتزم ان نسمح تحت اي ظروف باستمرار هذا الموقف          : مجلس الوزراء 
مهتمون بالتوصل الى ترتيب دبلوماسي، ولكن من الواضح ان ذلك مستحيل عندما يحـدث مثـل ذلـك        

 يتفهم الخطر الذي يمثلـه      ه، ان عباسوكان قد قال امس االول متحدثا عن        . االرهاب على طول حدودنا   
إني إني ضعيف،   : ال يمكن القول يوميا بصوت عال     . أضاف لكنه ال يتخذ أي إجراءات جدية      . االرهاب

  ا ف ب، اب، رويترز.  ضعيف، ينبغي التحرك
 العالقـة بـين الـسلطة    متأز : رام اهللا,وليد عوض ـ غزة  18/7/2005 القدس العربي مراسل وبين

وصلت الي حد الصدام، بعد ان تتالت الضغوط االمريكية واالسرائيلية علـي القيـادة              إلى أن   وحماس،  
اخلية الفلسطينية هجومها علي حماس، متهمة اياها بالتمـادي         وواصلت الد . الفلسطينية الشعال نار الفتنة   

 ساعة للقضاء علي المقاومة قبل شن عدوان        24جاء ذلك بعد ان امهلت اسرائيل السلطة مدة         . في الغي   
ويقول عباس ان من يشتبك مع قوات       .  انه ينبغي اعطاء فرصة لعباس     ديسكينوقال  . واسع علي القطاع  

  . للمحاكمةاالمن الفلسطينية سيقدم
قرر جهاز  , رغم التهديدات الصادرة عن شارون وموفاز وبويم      أنه   18/7/2005 البلد اللبنانية    وأفادت

االمن تجميد العملية العسكرية في القطاع عدة ايام لمنح السلطة الفلسطينية فرصة للتفاهم مع التنظيمات               
 قطاع غـزة اضـافة الـى النـشاط          وتقدر اجهزة االستخبارات بأن حشد القوات عند مداخل       . المسلحة

  . الدبلوماسي االسرائيلي في انحاء العالم النقاذ خطة االنسحاب من شأنهما ان يعيدا الهدوء االمني
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 بيـان وزعتـه الداخليـة    إلى ما جاء فـي : ب‚ف‚غزة ـ أ  من 18/7/2005 الوطن القطرية وألمحت
رة على التمادي فـي الغـي والـسعي         الفلسطينية أمس ان حماس تصر بشكل يثير عالمات استفهام كثي         

بل وحث االحتالل االسرائيلي على تنفيذ عملية اجتياح لمنـاطق قطـاع            ‚ الستدراج ردود فعل اسرائيلية   
وقالت الداخلية ان عناصر من حركة حماس اطلقت         ‚غزة عبر اطالق زخات من القذائف االستعراضية      

لوزارة لقد بات الموقف مكشوفا وتعجـز كـل         وجاء في بيان ل   ‚ النار على مركز الشرطة في الشجاعية     
وتابع ان وزارة الداخلية تؤكد االصرار على انفاذ القانون ومالحقة كـل            ‚ الشعارات البراقة عن تغطيته   

وقالت ان  ‚ الجناة وتقديمهم للعدالة كما اننا نثق تماما بقدرة شعبنا العظيم على التمييز بين الغث والسمين              
 مـن اطـالق     هالضرب المبرح على ثالثة مواطنين حاولوا منع عناصـر        عناصر من حماس اعتدوا با    

ووجهت الوزارة اتهاما الـى     . صواريخ بالقرب من منزلهم فجر أمس في خان يونس جنوب قطاع غزة           
اذاعة القدس المقربة بأنها تقود حملة اسمتها حرب التشهير والتخوين والتكفير ضـد الـوزارة وقـوات                 

وقالت أنه يتم ايضا استخدام بيوت اهللا وتجييرها لحسابات فئويـة وحزبيـة             ‚ االمن والشرطة الفلسطينية  
  .تقود الثارة الفتنة

 الداخلية الفلسطينية امس ان     هاعلنتما   : اف ب  نقال عن   غزة  من   18/7/2005 الرأي االردنية    وأوردت
لكهرباء والهاتف فـي    الشرطة الفلسطينية بدات حملة الزالة جميع االعالم والرايات المعلقة على اعمدة ا           

وقال متحـدث باسـم الداخليـة ان الـشرطة          . شوارع مدينة غزة وانها تبقي فقط على العلم الفلسطيني        
الفلسطينية بالتعاون مع بلدية غزة بدات صباح امس بحملة ازالة جميع االعالم والرايات المعلقة علـى                

 .اعتباره العلم الـوطني لكـل الفلـسطينيين   اعمدة الكهرباء والهاتف واالبقاء فقط على العلم الفلسطيني ب       
واوضح المتحدث ان العميد عالء حسني اصدر تعليماته لوحدات الشرطة بازالة االعـالم وقـد بـدات                 

واضاف ان  هذه الحملة تأتي في اطار         .الحملة صباح امس انطالقا من شارعي بيروت والشهيد عرفات        
  .والحزبية من األماكن العامةالخطوات العملية الزالة كافة المظاهر الفئوية 

ل اللواء نـصر    وق: غزة -عبد القادر فارس    وجدة   –فهيم الحامد    18/7/2005 عكاظ   وتناول مراسلي 
يوسف ان خطاب ابو مازن واضح وغير قابل لالجتهادات والتاويالت وان السلطة الوحيدة على االرض               

سالح اال سالح السلطة وسيتم بـسط النظـام         الفلسطينية هي السلطة الفلسطينية المنتخبة من الشعب وال         
واضاف في حوار اجرته معه عكـاظ ان مطالبـات حمـاس            ..والقانون وااللتزام بالتهدئة نصا وروحاً    

حماس لم تقم بتعييني في هذا المنـصب        : باستقالته هي شكل من اشكال العبث والمراهقة السياسية وقال        
واشـار الـى ان     . تي المنتخبة ومن رئيسي المنتخب    ولم تعطيني الشرعية وشرعيتي استمدها من حكوم      

السلطة ترحب بالحوار ولكنها ستمارس صالحياتها وستفرض القانون وستحاسب كل من يحاول العبـث              
قال مشير المصري ان هناك عناصر ايجابية في خطاب ابومازن ولكنه اعتبره فـي              من ناحيته   . باالمن

ر اجرته معه عكاظ ان حماس ال ترغـب فـي منازعـة             واضاف في حوا  .. مجمله خطابا مخيبا لآلمال   
السلطة على السلطة وليست من دعاة المناصب والكراسي واكد ان الحركة معنيـة بالتهدئـة واحتـواء                 

ان سالح المقاومة هو     واعتبر   .الموقف واوضح ان حماس ملتزمة بالتهدئة شرط ان تكون من الطرفين          
دى السلطة اثبت فشله في الدفاع عن الـشعب الفلـسطيني           السالح الشرعي والسالح الرسمي الموجود ل     

وصد العدوان وبالتالي فان القصة التي تستخدمها السلطة هي نفس القـصة التـي يـستخدمها العـدو                   
 بالتهدئة ولو كان ذلك على حسابنا واحتـواء         ة حماس معني   وقال أن  .الصهيوني بالنسبة لسالح المقاومة   
  .ريخنا النضالي الطويلالموقف وهذا ماتم ترجمته عبر تا

اجتماعان الفتان تقرر عقـدهما بعـد       إلى أن هناك    : رام اهللا  من 18/7/2005 األيام الفلسطينية    ولفتت
األحداث األخيرة بين السلطة وحركة حماس في غزة يشيران إلى بداية تحرك في المجتمع المدني لدعم                

 خاصة له في مقره في غزة الثالثاء المقبـل  سيادة القانون، األول هو قرار المجلس التشريعي عقد جلسة 
والثاني اجتماع دعت إليه مؤسسات المجتمع المدني في اليوم ذاته في رام اهللا وذلك لمناقـشة تـداعيات                  

وقد راقب المجتمع المدني باهتمام ظاهر خطاب عباس، وتراوح تقييم الناشطين فيه لهـذا               .هذه األحداث 
الرئيس المنتخب بتقديم كشف للجمهور بمواقفه من القضايا المثارة إلى          الخطاب بين الحماس الشديد لقيام      

  .انتقاد لتأخره في القيام بمثل هذه الخطوة لحين حدوث أمر جلل واكتفائه بمواقف عامة
 المصادر ان الوفد    هاوضحتما  :  وكاالت نقال عن القدس المحتلة   من   18/7/2005 العرب اليوم    وتناولت

 اجل المساعدة في احتواء االزمة بين السلطة الفلسطينية وحركـة حمـاس             المصري جاء الى غزة من    
  .وبحث موضوع التهدئة
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فـد  الو أن: ماهر ومحمد إبراهيم وسامي خويرة ـ غـزة   عن مراسليها 18/7/2005 البيان  وجاء في
  ووقف التصعيد وهو المطلب العاجل الذي قالت مصادر فـي القـاهرة             الهدنة عمل على تثبيت  سيمني  األ

التقى الوفد عبـاس     و .للبيان ان القاهرة تلقته من واشنطن بما قد يقود الوفد المصري الى تل أبيب أيضاً              
أنه وقالت مصادر في مكتب عباس      . فور وصوله إلى غزة ثم شرع في اجتماعات مع وفود من الفصائل           

صورة منفردة فـي    وضع خطاً أحمر للحوار مع حماس يرتكز أوالً على منع القيام برد على إسرائيل ب              
وأظهرت حماس بـوادر إيجابيـة      . ظل أي ظرف من الظروف، وثانياً منع نشر قوات عسكرية للحركة          
وأعلن سعيد صيام أمـس عقـب       . بإبداء تمسكها بالتهدئة وإن كانت أصرت على االحتفاظ بـ حق الرد          

اهمـات القـاهرة بـين      المحادثات مع الوفد المصري ان الحركة ملتزمة باتفاق التهدئة مع اسرائيل وتف           
وتوقعـت  . الفصائل والسلطة، لكن دون التنازل عن حق الرد على االستفزازات واالغتياالت االسرائيلية        

مصادر أال تنتهي األزمة الراهنة قبل وصول رايس حيث يتوقع أن تـضغط علـى إسـرائيل لوقـف                   
  . االغتياالت في حال حصلت على ضمانات فلسطينية بوقف العمليات

 إن الوفد المصري سيلتقى الفصائل      : قوله  الطيب عبد الرحيم   إلى 18/7/2005لشرق القطرية    ا ونسبت
الفلسطينية كل على حدة ومجتمعين ثم يقدم للرئيس الفلسطيني حـصيلة المحادثـات والرؤيـة إلعـادة                 

ا من  االوضاع الى ما كانت عليه لتثبيت االستقرار من أجل أن يكون االنسحاب اإلسرائيلي شامال وهادئ              
 كان مستاء من التجاوزات التى أضرت بسيادة القانون التي قامت بها            عباسوأشار الى أن    . قطاع غزة   

مجموعات فلسطينية مسلحة تابعة الحدى الفصائل، مشيرا الى أن هذه ال تخدم المصالح العليا للـشعب                
ة والتزام كافة الفـصائل     الفلسطيني، واضاف أنه سيتم البحث مع الوفد المصري كيفية الحفاظ على الهدن           

  .الفلسطينية بما تم االتفاق عليه في اعالن القاهرة وهو الهدنة الملزمة للجميع
د حركة حماس في ختام لقاء عـدد مـن   يكتأ: 18/7/2005 48 موقع عرب ةمراسل  ألفت حداد  وذكرت

فصائل الفلـسطينية فـي     قياديها مع الوفد األمني المصري، التزامها بالتهدئة والتفاهمات التي أعلنتها ال          
ووصف سعيد صيام عقب انتهاء لقاء حركته الذى ضم  سعيد صيام ومحمود الزهـار ونـزار                  .القاهرة

ريان، مع الوفد المصري واستمر قرابة ثالث ساعات بانه كان ايجابيا وتناول معظم القـضايا الهامـة                 
د على ان االلتزام بإعالن القاهرة من       وقال انه تم التاكي   . للطرفين اضافة الى الوضع الداخلي الفلسطيني     
واضاف ان نقاشا مستفيضا جرى بين الجـانبين حـول           .الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي يحل المشكلة    

تطورات الوضع الداخلي واالزمة بين حماس والسلطة حيث تم االتفاق على تهدئـة االوضـاع وحـل                 
لى العابثين بالوحدة الوطنية، مؤكـدا علـى أن         الخالفات الداخلية على قاعدة الحوار لتفويت الفرصة ع       

 .حركته نجحت بشكل كبير في تطويق األحداث وإزالة االحتقان الداخلي بشكل كبير على حـد تعبيـره                
 ان الحوار الداخلي الفلسطيني والتفاهم هو الوسيلة المثلى للوصول إلى القواسـم المـشتركة               ىوشدد عل 

لفلسطيني فشعبنا ال يمكن قمعه بالقوة والعسكرة واالعتـداءات         والتفاهمات والحفاظ على وحدة الشعب ا     
من جهة اخرى طالب القيادي في حماس الـسلطة          .فهذه تكون مع االحتالل اإلسرائيلي وليس مع شعبنا       

الفلسطينية وخاصة الرئيس الفلسطيني بممارسة ضغوط واتصاالت للضغط علي اسرائيل إللزامها بعدم            
سطيني مجددا التاكيد على التزام فصائل المقاومة بما تم االتفـاق عليـه فـي               االعتداء على الشعب الفل   

القاهرة لكن ال يمكن أن يطلب من الفصائل أن تسكت وتكف اليدين إذا واصل االحتالل عدوانـه علـى                   
  .شعبنا

حسب المصادر فان مصر التي تبدي تخوفا كبيرا أنه : غزةمن  18/7/2005 الشرق االوسط وأضافت
سليمان لإلقامة في غزة طوال اللواء عمر ث تطورات أمنية تعقد تنفيذ العملية قررت ارسال ازاء حدو

تنفيذ فك االرتباط من اجل العمل كقناة اتصال بين السلطة واسرائيل والفصائل الفلسطينية من اجل 
  .تسهيل تنفيذ العملية

  
 فراج عنه  بعد اإلمسيرة التصدييكمل : الشيخ رائد صالح

بمناسبة إطالق سراح الـشيخ  : نابلس ـ تقرير إخباري  18/7/2005ز الفلسطيني لإلعالم  المرك نشر
، مـن المعـتقالت     1948رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة عـام            

م الصهيونية، نظمت الحركة اإلسالمية ظهر األحد مؤتمراً صحفياً في القاعة الرياضية التابعة لبلديـة أ              
الفحم، والذي تحدث فيه الشيخ رائد صالح، وشاركت في المؤتمر عديد من وسائل اإلعالم والفضائيات               

  .العربية واألجنبية
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 عن الشيخ قوله انه ال يعتزم التقدم الى السلطات االسرائيلية بطلب زيارة             18/7/2005 الحياة   وأضافت
حاجة الشرعية الملحة دخول المسجد فسأفعل      المسجد االقصى المبارك في القدس المحتلة وإذا اقتضت ال        

  .من دون استئذان من أحد
هل تتصور المؤسسة اإلسرائيلية أن يـأتي       : لشيخ رائد ا قول   18/7/2005 إسالم أون الين     وذكر موقع 

يوم أقدم فيه إليها طلبا لدخول المسجد األقصى؟ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، وال أتردد في القول بكل                  
ن األقصى حق إسالمي عربي فلسطيني خالص، وال يوجد للمؤسسة اإلسرائيلية أي حق فيه؛              صراحة بأ 

إذا وجد الدافع الشرعي    : أقول بكل وضوح  : وأضاف.فوجود إسرائيل مجرد وجود احتاللي بقوة السالح      
 الضروري والملح فسأدخل المسجد األقصى المبارك، ولن أستأذن أحدا، ولو كان ذلك غدا أو بعد غد أو                

وأوضح رئيس الحركة اإلسالمية أن منع إسرائيل له من دخول المسجد األقصى            .بعد أسبوع أو بعد شهر    
إال بعد أربعة شهور من اإلفراج عنه هو دليل على أن المسجد في خطر، وأن الخطر األول يتمثل فـي                    

يفافاه، وأمناء جبل   المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية، أما تلك األسماء المزعجة مثل جماعات حاي فكيام، ور           
الهيكل فما هي إال صغيرة من صغائر االحتالل اإلسرائيلي للمسجد األقصى، مؤكدا أن المسجد لن يكون                

وفي معرض رده على سؤال ألحد الصحفيين حـول مـا           .في أمان إال عندما يزول االحتالل اإلسرائيلي      
ائيل، أكد الشيخ رائـد أن سياسـة        تدعيه إسرائيل من أن الحركة اإلسالمية تشكل خطرا على دولة إسر          

لماذا ال تقـول العكـس؛      : وممارسات إسرائيل هي ما تشكل خطرا على واقع المجتمع الفلسطيني، وقال          
ال أقول على الشيخ رائد، وإنما على واقع مجتمعنـا          .. وهو أن إسرائيل بسياستها وممارساتها تعد خطرا      

ا وأوقافنا في خطـر نتيجـة الـسياسة اإلسـرائيلية           أليست أرضن : وتساءل قائال .الفلسطيني في الداخل؟  
، مشيرا  !وألسيت منازلنا في خطر في ظل سياسة الهدم المستمرة؟        ! المستمرة التي تستهدف مصادرتها؟   

إلى مواصلة إسرائيل سياسية القمع في النقب والمدن الساحلية، والتنكر لحق الالجئين ولذوي الـشهداء،               
وتوافد المئات من كافة أنحاء مدينة أم       . في مدينة القدس والمسجد األقصى    باإلضافة إلى الحق الفلسطيني     

الفحم على منزل الشيخ صالح فور شيوع نبأ اإلفراج عنه، وعلى رأسهم قيادات الحركـة اإلسـالمية،                 
واضطر قادة الحركـة    .ومنهم نائبه الشيخ كمال خطيب، والشيخ هاشم عبد الرحمن رئيس بلدية أم الفحم            

إلى نقل االستقبال إلى القاعة الرياضية التابعة لبلدية أم الفحم بسبب كثافة المتواجـدين الـذين               اإلسالمية  
  .توافدوا من كل حدب وصوب من أنحاء المدن والقرى العربية

أن الشرطة اإلسرائيلية وبشكل مفاجئ قامت بنقل الـشيخ   قالت 18/7/2005 الوطن الـسعودية   فادتوأ
 من سجن أشمورت قرب نتانيا إلى منزله في مدينـة أم الفحـم بعـد أن        صالح الساعة الخامسة صباحا   

وتقول إدارة السجون اإلسرائيلية إن الـسبب الـرئيس         . أمضى أكثر من عامين في السجون اإلسرائيلية      
لقرار تبكير موعد إطالق سراح الشيخ صالح هو التخوف من استقبال حاشـد خططـت لـه الحركـة                   

وقع وصول المئات من أنصار الحركة إلـى مـداخل الـسجن السـتقباله              اإلسالمية، حيث كان من المت    
  .ومرافقته حتى مدينته

 أن الشيخ اتهم أوساط سياسية واستخباراتية إسرائيلية بمحاولة جني 18/7/2005 السفير وأضافت
المكاسب على حساب حركته بالكذب والتضليل، مشدداً على أنه يخطئ كل من يظن أن بوسعه تمرير 

 في أجواء ما بعد هبة األقصى، وكأنهم على 48بفرض االتهامات والمطاردة وإبقاء مواطني المآربه 
  . وشك الرحيل بالشاحنات إلى خلف الحدود

 إلى أن الشيخ وجه نداء للمجتمع اإلسرائيلي عبر وسائل اإلعـالم مطالبـاً              2005/ 18/7 األيام   ونوهت
المخابرات اإلسرائلية إلصاقها لـه وألفـراد الحركـة         إياهم التنقيب وراء القصص الملفقة التي حاولت        

إن : اإلسالمية، وأكد صالح أن المخابرات اإلسرائيلية قد شوهت الحقائق للمجتمـع اإلسـرائيلي وقـال              
اإلعالم اإلسرائيلي شرب من الكأس ذاتها واقتصرت تغطيته اإلعالمية فقط على مـا يقـدم لـه مـن                   

 الشيخ شعوره فور خروجه من      مؤسسة األقصى على لسان   وضحت  من جانبها، أ  .المخابرات اإلسرائيلية 
السجن بأن عليه واجب كبير تجاه فلسطينيي الداخل وتجاه شعبنا الفلسطيني وقضية القـدس والمـسجد                

أجـد  : األقصى المبارك وقضية اإلصرار على التواصل الدائم مع عالمنا العربي وأمتنا اإلسالمية، وقال            
 أن أرفع أسمى آيات الشكر إلى من كل ساند قضية رهـائن األقـصى علـى                 من الواجب بهذه المناسبة   

صعيد المجتمع الفلسطيني في الداخل، وعلى صعيد عالمنا اإلسالمي والعربـي والحركـات الـسياسية               
والمؤسسات الرسمية والشعبية والقوى الفاعلة التي ناصرتنا عبر نـشاطات إعالميـة ومهرجانـات ،               

ضائية التي أعطت مساحة كبيرة واسعة  غطت من خاللها قـضيتنا العادلـة              وأخص بالذكر القوات الف   
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نقول بـشكل   : وعلى سؤال حول وحدة الحركة اإلسالمية في الداخل قال الشيخ رائد صالح           . المنتصرة
واضح إن عودة لحمة الحركة اإلسالمية هو أحد مطامعنا التي كانت وما زالت وسـتبقى، وإن كانـت                  

  .، لن يثنينا عن مواصلة هذه المحاولةمحاوالت لم تنجح ذلك
  

  رسائل خطرة .. اشتباكات حماس والسلطة: خبراء ومحللون
رأى خبراء ومحللون سياسيون فلسطينيون أن االشتباكات التي دارت مـؤخرا بـين             :  غزة - ياسر البنا 

 من خاللها   عناصر من حماس والشرطة الفلسطينية تحمل رسائل متبادلة وبالونات اختبار يحاول كالهما           
وأوضحوا أن السلطة حاولت جـس نـبض حمـاس       . جس نبض الطرف اآلخر تجاه العديد من القضايا       

لمعرفة رد فعلها تجاه محاوالتها وقف المقاومة المسلحة استجابة للضغوط الخارجية، بينمـا سـارعت               
، محـذرين   96ام  حماس إلى الرد بقوة لبعث رسالة للسلطة أنها لم تعد صيدا سهال كما كان األمر في ع                

من جانبه اعتبر الـدكتور عـاطف عـدوان أن          . من خطورة مثل تلك الرسائل على الشعب الفلسطيني       
الحادث جس نبض لحركة حماس من جانب السلطة؛ مشيرا إلى أنه من وجهة نظر حماس فإن الحركـة              

للمزيـد مـن هـذه      رأت أنها إن لم ترد بقوة فسيؤدي هذا إلى تغول السلطة وأجهزتها األمنية ويدفعها               
وأضاف أن حادث إطالق النار على مجموعة القسام ال ينفصل عما سـبقه فـي األسـبوع        . الممارسات

هـذه  : وقـال .  أشخاص 3الماضي حينما أطلقت الشرطة النار على مجموعة من سرايا القدس وأصيب            
لظروف بـشكل   والسلطة منذ فترة وخاصة بعد تولي نصر يوسف الداخلية أخذت تهيئ ا           ... قضية مبيتة 

إياد البرغوثي فـال    . أما د . عام لتطبيق برنامج خاص يدعو ألن تكون هناك سلطة واحدة وسالح واحد           
الضغوط األمريكيـة واإلسـرائيلية علـى       : وقال. يرى في االشتباكات األخيرة أحداثا عشوائية عارضة      

 في إقدام أجهزة األمـن      السلطة لضمان انسحاب هادئ ال دور ملحوظا فيه لقوى المقاومة، كان له دور            
حماس تشعر بقوة في الشارع وهـذه القـوة         : وتابع. الفلسطينية على إطالق النار على مجموعة القسام      

من جانبـه اعتبـر مـصطفى       . يجب أن تترجم من وجهة نظرها سياسيا، ليضمن لها دور مهم مستقبال           
ر إلى تغيير سياسة الحركـة      الصواف أن رد فعل حماس الحاد على إطالق النار على عناصرها ال يشي            

حماس، كبقية قوى المقاومة، أكدت أن موضوع المقاومة واستمرارها         : وأضاف. في التعامل مع السلطة   
وعندما قامت قوات األمـن     . ورد الفلسطينيين على االنتهاكات اإلسرائيلية ال يمكن ألحد أن يتصدى له          

 أن يكون هنـاك     -من وجهة نظر حماس   - فكان من الضروري  ها  الفلسطينية بإطالق نار تجاه عناصر    
 اعتبر أيضا أن ثمة رسالة إلى الخارج أرادت السلطة إرسالها للغرب الـذي              هلكن. موقف تجاه ما جرى   

طالما طالبها بإجراءات فعالة على األرض ضد المقاومين مفادها أن السلطة سـتقوم بـإجراءات ضـد                 
 جاء متوجا لسياسة بدأتها مؤخرا بتحذيرها لفصائل        ورأى أن موقف السلطة الفلسطينية األخير     . المقاومة

المقاومة من اختراق التهدئة، ومحاولتها بشتى الوسائل إعاقة المقاومة ومحاولة إثبات أنها تتـسبب فـي                
في الوقت نفسه حـذر     . إشكاليات للمواطن الفلسطيني وتؤدي إلى مقتل فلسطينيين واإلضرار بممتلكاتهم        

ودعـا  . داعيات مثل تلك البالونات وما يمكن أن تجره على الشعب الفلسطيني          الخبراء الفلسطينيون من ت   
البرغوثي إلى أن يكون احتكام الجميع للشارع الفلسطيني عبر االنتخابات؛ ألن إرسال رسائل من هـذا                

كما حذر عدوان أن هذه الرسائل المتبادلة من خالل السالح هي من أشـد             . النوع غير مضمون العواقب   
... هذه قضية خطيرة يجب أال تخضع لبالونات اختبـار        : على الشعب الفلسطيني وقيادته قائال    األخطار  

وبدوره قال الصواف بأن تلك السياسة من كال الطرفين ستزيد من           . هذه القضية بحاجة لتفاهمات وطنية    
غنى عـن   حجم عدم الثقة بين الجانبين؛ األمر الذي سينعكس سلبا على الشارع الفلسطيني الذي هو في                

في الوقت نفسه أبدى تفاؤال بقرب انتهاء هذه األزمة، موضحا أن جميع األطراف             ه  لكن. هذه المواجهات 
الفلسطينية ليست معنية بالمواجهة وإسالة الدم الفلسطيني، معتبرا لغة الحوار ستبقى هي اللغة السائدة بين               

  .الفصائل
  16/7/2005اسالم اون الين 

  
  سراع في الكشف عن الجناةت المختصة باإلاسرة اللوح تطالب الجها

 ناشدت عائلة عبد اهللا اللوح الجهات المختصة في السلطة واألجهزة األمنيـة بـذل         :ـ سمير حمتو   غزة
مزيد من الجهد للكشف عن القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا جريمة القتل بحق ابنهم مطـالبين بـسرعة                 

ن لها على أنهم لن يسمحوا بأن تطوى صفحة اغتيال ابنهم كما             العائلة في بيا    وشددت .تقديمهم للمحاكمة 
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طويت صفحات اغتيال أخرى دون أن يتحرك أحد وشددت العائلة على أن أصـدقاء وزمـالء الـشهيد          
سيطرقون كل األبواب من أجل وقف مسلسل االغتياالت والقتل اليومي الذي يرتكـب بحـق األبريـاء                 

 ومؤسسات السلطة الوطنية للتحرك من أجل وقف حمام الدم المتدفق           العزل مناشدة كافة األجهزة األمنية    
وذكر مصدر مقرب من التحقيقات التي تجرى للتعرف على هوية القتلة أنه تم التعـرف                .بحق األبرياء 

 .على بعض الخيوط التي من الممكن أن تؤدي للكشف عن الجناة
  18/7/2005الحياة الجديدة 

  
   أسديروت إلى مدينة أشباحصواريخ القسام  تحول مغتصبة

ذكرت مصادر صهيونية أن شوارع مستوطنة أسديروت المقامة في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة              
بعد أن تعرضت خالل األيام الثالثة الماضـية لقـصف عنيـف             ، قد خلت من المارة، وذلك     1948عام  

ئب عز الدين لقسام، الجناح العـسكري       بالصواريخ الفلسطينية رداً على اغتيال ثمانية فلسطينيين من كتا        
إن أسديروت، التـي تـستمر الـصواريخ        : وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية    .لحركة حماس 

الفلسطينيين بالسقوط فيها موقعة قتلى وجرحى ودماراً، أصبحت وكأنها مدينة أشباح ال يسكنها أحـد، ال                
  .ر الشديد في أوساط اإلسرائيليينسيما أن هذه الصواريخ تسببت بحالة من الخوف والذع

18/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  الجهاد اإلسالمي تتهم أجهزة السلطة بالعمل كمكمل لسياسة االحتالل ضد رجال المقاومة
 في بيان لها إن الحملة المسعورة ضد أبناء الجهاد متواصلة، ولكـن هـذه                الجهاد االسالمي  قالت حركة 

اد جهازي المخابرات واألمن الوقائي الفلسطيني، موضحة أنه بدل إطالق سراح أسرى            المرة على يد أفر   
حركة الجهاد من سجون السلطة في أريحا قامت قوات هذين الجهازين باعتقال ثالثة من رموز الحركة                

  . في قرية الزاوية بمحافظة سلفيت وقرية كفر ثلث في محافظة قلقيلية
18/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  حراق مكتب فاروق القدومي في خانيونسإ

م مجهولون فجر   ااقد :القدس المحتلة كامل إبراهيم     عن مراسلها في   18/7/2005 الرأي االردنية    نشرت
وقد احدث الحريق أضرارا     .أمس  على إحراق المكتب اإلعالمي لفاروق القدومي في محافظة خانيونس          

على كامل أثاثه ومحتوياته مما خلف أضرارا جسيمة في المكتـب،           بالغة في المكتب حيث أتت النيران       
أن هذه الجريمة بشعة وخطيرة     : وقال مدير المكتب اإلعالمي     .الذي لم يمض على افتتاحه اقل من شهر       

ويجب أن تتم محاسبة المجرمين والمستهترين الذين اقدموا على ارتكابها ، موضحا بأنة ال يـتهم أحـدا               
  .بعينه

ل     شهود عيان أن أعضاء مـن كتائـب شـهداء           هذكرما   18/7/2005 ز الفلسطيني لإلعالم    المركونق
األقصى المحسوبون على القدومي قاموا  بالرد ومهاجمة مقر األمن الوقائي في خانيونس وإطالق النار               

 . عليه، مما يشير إلى أنهم يتهمون األمن الوقائي بالوقوف وراء إحراق مكتب القدومي
  

   سرائيل إقسام قرب نتيف هعشراه في جنوب سقوط صاروخ 
. قال مصدر امني اسرائيلي ان صاروخ قسام سقط، ، بالقرب من مستوطنة نتيف هعشراه في الجنـوب                

وكان مصدر امني قد اعلن قبل ذلك،       !وحسب المصدر لم يسفر الصاروخ عن وقوع اصابات او اضرار         
لك بعد ساعات من اصابة خمسة مستوطنين في        يأتي ذ .سقط ثالث قذائف هاون في مستوطنة ايلي سيناي       

  .نفيه دكاليم جراء سقوط قذائف هاون
17/7/2005 48عرب   

 
  جبهة التحرير تعارض التوطين وتطلب وقف اقتتال غزة

رأى عضو اللجنة المركزية في الجبهة عباس الجمعة ان تصريح ابو مازن يمكن ان يدرج فـي سـياق       
طينيين في الدول العربية، فيما يحمل الفلسطيني المهاجر الى اوروبـا           تخفيف المعاناة عن الالجئين الفلس    

ان جبهة التحرير الفلسطينية أكدت عبر كل مواقفها رفضها التـوطين           : وأضاف الجمعة يقول  .جنسيتين
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، النه  194بكل اشكاله والتمسك بحق عودة الشعب الفلسطيني الى دياره ومممتلكاته، وفق القرار الدولي              
هو موجود في ِوجدان كل فلسطيني وغير قابل للتفاوض او االنتقاص، وال يحق الي جهة               حق مقدس، و  

وحيا مواقف لبنان الشقيق الرسمي والشعبي الداعمة لحقـوق الـشعب       .مهما كانت التنازل عن هذا الحق     
  .الفلسطيني وفي المقدمة حق العودة

18/7/2005المستقبل اللبنانية   
  

  ردن تطبيق قانونه وتصحيح األخطاءمطارنة األرثوذكس يتعهدون لأل
تسلمت الحكومة األردنية تعهداً خطياً من مطارنة الكنيسة االرثوذكسيه في القدس بالتزام تطبيـق        : عمان

 خالل انتخاب بطريرك جديد للكنيسة خلفاً للبطريرك ارينيـوس          1958 لسنة   27القانون األردني الرقم    
مس إلى وزير الداخلية األردني أثناء لقائه به في عمان قبـل            ، التعهد أ  وسلم المطران كورنيلوس   .األول

والتزم المطران تـصحيح األخطـاء اإلداريـة        .ثالثة أيام من بدء عملية انتخاب بطريرك جديد للكنيسة        
وقدم المطران كورنيلوس الشكر إلى الملـك عبـداهللا          .تي حدثت في عهد البطريرك المعزول     والمالية ال 

 قدسيتها  نية على مواقفهما الداعمة والمؤيدة لعملية إصالح الكنيسة والمحافظة على         الثاني والحكومة األرد  
لحياة أن عدم اعتراف إسرائيل بعزل البطريرك السابق ال يؤثر علـى العمليـة              وقال يرفاس ل  .ووحدتها

  .االنتخابية الن البطريرك ارينيوس انتهى وضعه القانوني ولم تعد له صفة تمثيلية
  18/7/2005الحياة 

  
  توجه فلسطيني لنقل الجئي غزة الى الضفة

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى النقاب عن توجه لنقل الالجئين الفلسطينيين من            : يالعزون اسعد
العرب اليوم قالت المصادر ان هذا التوجـه        وفي ردها على استفسارات     .ربيةقطاع غزة الى الضفة الغ    

وذكرت ان هؤالء الالجئين سيتم اسـكانهم فـي         .في عن القطاع  يأتي في سياق تخفيف الضغط الديمغرا     
  .المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس

   18/7/2005العرب اليوم 
  

  عائلة في غزة تطالب بإقالة يوسف لمسؤوليته عن قتل طفلتهم
طالبت عائلة طفلة فلسطينية قتلت برصاص أجهزة أمن السلطة خالل األحداث األخيـرة  :غزة ـ خاص 

، بإقالة نصر يوسف وزير الداخلية في السلطة باعتباره المسؤول عن إعطاء التعليمات ألفـراد               في غزة 
وكانت عائلة القصاص قد شيعت مساء أمس       .هذه األجهزة بإطالق الرصاص على المواطنين والمقاومين      

ـ            14السبت جثمان طفلتهم حفصة      ة  عاما والتي تعاني من إعاقة عقلية والتي كانت قد أصيبت برصاص
من العيار الثقيل أطلقتها إحدى مدرعات األجهزة األمنية يوم الجمعة الماضي خالل محاولـة اقتحامهـا                

وقالت مصادر طبية أن الطفلة حفصة القصاص أصيبت صـباح الجمعـة            .لحي الزيتون في مدينة غزة    
  .  ملم في الرأس أطلقت من قبل مدرعة متسببة بفتحة كبيرة250 برصاصة من عيار 15/7

  18/7/2005 ركز الفلسطيني لإلعالم الم
  

  الستار قاسم يدعو إلى لجنة محايدة إلدارة غزة عبد
دعا معارض فلسطيني بارز إلى تشكل إدارة فلسطينية لقطاع غزة، يقوم عليها مهنيون              : الخليج -نابلس  

حتـى  فلسطينيون مستقلون من مختلف التخصصات، وتفسح السلطة الفلسطينية المجال لهذا التـشكيل؛             
وطالب الـدكتور عبـد الـستار قاسـم         .يتسنى تشكيل إدارة حرة تشكل نواة إلقامة دولة فلسطينية حرة         

المحاضر في جامعة النجاح الوطنية إلى اتفاق الفصائل الفلسطينية على ثالثة أشخاص مـن المـستقلين                
 وتقـوم بـالمهمتين     القياديين غير المنتمين لفصائل فلسطينية يقومون على تشكيل إدارة مؤقتة للقطـاع،           

أولهما إدارة شؤون القطاع اليومية، والثانية الترتيب النتخابات في القطاع إلفراز إدارة وفـق              : التاليتين
وأكد أن إدارة قطاع غزة ال تخضع لالتفاقات مع إسرائيل، ومن المفروض أن تتكون              .اإلرادة الجماهيرية 

وشدد على ضرورة التزام الجميع بنتائج االنتخابات وأن        .إدارة مستقلة عن اإلرادة اإلسرائيلية واألمريكية     
تعترف السلطة أن إسرائيل تنسحب من غزة هروبا وبسبب األثقال األمنية واالقتـصادية وأن تعتـرف                
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السلطة بأن هذا الخروج اإلسرائيلي غير خاضع للعملية التفاوضية، وإنما لمنطق الصراع التاريخي، وال              
  .وكالة األمنية الممنوحة إسرائيليا للسلطةتنطبق عليه في النهاية ال

   18/7/2005الخليج االماراتية 
  

 هالي غزة من السفر أسرائيلي تمنع سلطات االحتالل اإل
منعت سلطات االحتالل االسرائيلي المواطنين الفلسطينيين الذين تتراوح  :من وليد عوض رام اهللا

واكد الجانب .ر عبر معبر رفح الحدودي عاما في قطاع غزة من السف35 و16اعمارهم ما بين 
الفلسطيني امس ان القرار االسرائيلي يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة 

وقال سليم أبو صفية مدير عام أمن المعابر ان القرار .االحتالل ضد الفلسطينيين لتضييق الخناق عليهم
فلست سياسيا ومنطقيا حيث انها تبحث عن كل الخيارات وكل المفاجئ، يوضح ان الحكومة االسرائيلية أ

االساليب للضغط علي الشعب الفلسطيني وعلي السلطة، واضاف ان القرار جاء في اللحظة التي قسم 
فيها قطاع غزة الي ثالثة اجزاء ولم يتمكن المواطن الفلسطيني من المحافظات الوسطي وغزة والشمال 

وضح أبو صفية أن الجانب االسرائيلي فاجأ الجميع بقرار تحديد السن وأ.من الوصول الي معبر رفح
والذي سبق ان رفضناه جملة وتفصيال وكنا قد اتخذنا مجموعة وسلسلة من االجراءات بهدف اقناع 
الجانب االسرائيلي بالعدول عن هذا القرار، ونحن بدأنا باجراء االتصاالت الرغام الجانب االسرائيلي 

 قراره العنصري الالمنطقي والالمقبول فلسطينيا جملة وتفصيال، مشيرا الي ان السطة علي العدول عن
واوضح مدير أمن المعابر أن الجانب االسرئيلي لم يحدد موعدا لقراره بل ترك .تنتظر الرد االسرائيلي

جدا اسلوبا مفتوحا، وقال ان الحكومة االسرائيلية والجيش االسرائيلي يتخبطان في االونة االخيرة ولم ي
وأكد أبو صفية علي أنه اذا لم يتراجع الجانب االسرائيلي عن قراره، .للضغط علي الشعب الفلسطيني

 . فنحن لن نتواني في اتخاذ خطوات مماثلة كالتي اتُخذت بالسابق
  18/7/2005القدس العربي 

  
   يواصل عدوانه على مناطق القطاع والضفة االحتالل
، منازل األهالي في حـي      أمسقصفت قوات االحتالل الصهيوني ظهر       :،بيت لحم،خاص خانيونسغزة،

األمل غرب خانيونس جنوب قطاع غزة؛ وأفادت مصادر محلية أن جنود االحتالل المتمركـزين فـي                
مواقعهم العسكرية على محيط مغتصبة نفيه دكاليم، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشـة باتجـاه تجمعـات                

وأوضحت المصادر أن القصف الـصهيوني      .  حي األمل غربي خانيونس    األهالي والمنازل السكنية في   
المكثف أسفر عن إحداث أضرار بالغة ببعض المنازل؛ فيما أعرب األهالي في خانيونس، عن تحـسبهم                
من أن يكون القصف مقدمة لعملية اجتياح واسعة في ظل التهديدات الصهيونية، بتنفيذ عملية عـسكرية                

، قرية أرطاس جنوب بيـت      أمساقتحمت قوات االحتالل الصهيوني     كما  .زةواسعة النطاق في قطاع غ    
لحم وداهمت أحد المنازل؛ وأفادت مصادر محلية أن قوة عسكرية ترافقها قوة خاصة متنكرة بزي مدني                
اقتحمت القرية عند الساعة الرابعة فجراً، وقامت بمحاصرة منزل جهاد عايش، وأجرت فيه حملة تفتيش               

لها بجميع محتوياته؛ وأضافت  المصادر أن القوة العسكرية انسحبت بعد ذلـك دون أن               دقيقة عبثت خال  
وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم اعتدت قوات االحتالل  اليوم، على سيارتين              .تعتقل أحداً من المواطنين   

مما ألحق أضراراً جسيمة بهما؛ وأوضحت مصادر محلية قوة من جيش االحتالل، اقتحمـت المنطقـة                
لصناعية الواقعة جنوب الخضر، وقامت باالعتداء على سيارتين كانتا تقفان في المنطقة بجوار منزلـي               ا

 منع جيش االحتالل الصهيوني، اليـوم،       ومن جهة أخرى   .عيسى عايش وجميل عايش   : صحابيهما وهما 
أهالي الضفة الغربية من التنقـل عبـر حـاجز قلنـديا العـسكري جنـوب شـرق محافظـة رام اهللا                     

وذكرت المصادر  أن هذا قرار المنع المستمر لليوم الثاني على التوالي، طال أيضاً المرضـى                .لبيرةوا
والنساء، وأن جنود االحتالل يتعاملون بقسوة واضحة مع حملـة بطاقـات هويـة طـولكرم وجنـين                  

 وأضافت المصادر أن قوات االحتالل الحقت األهالي الذين حـاولوا االلتفـاف علـى الحـاجز               .ونابلس
العسكري المذكور، لالنتقال إلى أماكن عملهم أو سكنهم، وأجبرتهم على العودة من حيث أتـوا، األمـر                 

  .الذي أجبر عدداً كبيراً من المواطنين على سلوك طرق القرى والبلدات شمال وشمال شرق رام اهللا
  18/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   في تل عراد قافلة مياه من تل أبيب والقدس إلى العرب
 رغم درجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البالد، والتي تتضاعف الى حد ال يطـاق فـي                 :ياسر العقبي 

النقب، اال ان سياسة حكومة اسرائيل ازاء سكان القرى العربية غير المعترف بها ال تتغير وتواصـل،                 
 الحقوق األساسية، على جرعة     حتى في هذه األيام الالهبة منع سكان هذه القرى من الحصول على ادنى            

 قرية غير معترف بها في النقب تعاني العطش والحرمان من شتى الخدمات             45.ماء يروون بها ظمأهم     
وفي ظـل هـذا الحرمـان       . االنسانية، فقط النهم يرفضون الرحيل عن ديارهم والتنازل عن اراضيهم         

شطون في منتـدى اعتـراف أمـس        واحتجاجا على سياسة التعطيش المنتهجة ضد عرب النقب، قام نا         
وقد وصلت قافلـة  . السبت، بنقل المياه من تل أبيب والقدس إلى قرية تل عراد غير المعترف بها رسميا          

العرب في النقـب، ونقـل      - ناشطًا للتعبير عن دعمهم لنضال البدو      120من ثالثين سيارة وعليها نحو      
: ويقول عودة النبـاري   .شى للماء واالعتراف  المياه إليهم بواسطة صهاريج، وذلك تحت شعار البدو عط        

لقد توجهنا عشرات المرات بطلبات الى المسؤولين لربط القرية بالمياه، ولكن اإلجابة كانت أن علينا أن                
في الوقت الذي حصلنا على أمر من المحكمة بوجـوب ربـط            . نتنازل عن أراضينا لتوصيل المياه إلينا     

  .وم التالي على أوامر هدمالبيوت بشبكة المياه، حصلنا في الي
  17/7/2005 48عرب 

  
   فلسطينياً بنيران االحتالل منذ إعالن التهدئة67استشهاد 

 فلسطينياً  خالل األسبوعين الماضيين بنيران قوات االحتالل الصهيوني من 16استشهد : غزة ـ خاص 
وحـسب مـصادر    .ع غزة  تم قتلهم في ثالث جرائم اغتيال صهيونية استهدفتهم في نابلس وقطا           9بينهم  

 17/7 أمـس حقوقية فلسطينية فقد قتلت قوات االحتالل منذ الثاني من شهر تموز الجاري وحتى صباح               
ستة عشر فلسطينياً، كان آخرهم سعيد عيسى صيام أحد القادة الميدانيين لحركة حماس في قطاع غـزة،                 

وبحـسب المعطيـات فـإن عـشرة        .حيث أطلق قنّاص صهيوني عليه النار بينما كان واقفاً أمام منزله          
وبهـذا  . فلسطينيين قتلهم جيش االحتالل في الضفة الغربية، في حين قتل الستة اآلخرين في قطاع غزة              

 فلسطينياً منذ إعالن التهدئة في الثامن مـن شـهر شـباط    67تكون سلطات االحتالل قد قتلت أكثر من       
  .ينياً فلسط700الماضي وحتى صباح اليوم، في حين جرحت أكثر من 

  18/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قضايا الالجئينمناقشة  لمانة العامة لجامعة الدول العربيةدورة بمقر األ
 لمـؤتمر   74 تبدأ اليوم االثنين بمقر االمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الـدورة              - قنا -القاهرة

 المضيفة وذلك بمشاركة وفود خمس دول عربيـة         المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية      
وصرح السفير  ‚‚هى مصر ولبنان واالردن وسوريا وفلسطين الى جانب وفد من منظمة الدول االسالمية            

سعيد كمال االمين العام المساعد لقطاع لفلسطين واالراضي العربية المحتلة بأن الموتمر سيناقش علـى               
رأسها دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في توحيد الـصف          مدى أربعة أيام عدة قضايا هامة على        

الفلسطيني ومواصلة الحوار والتنسيق بين جميع الفصائل الفلسطينية في اطار سيادة القانون الفلـسطيني              
وقـال فـي    ‚استعداد لالنسحاب االسرائيلي احادي الجانب من غزة وبعض مستوطنات الصفة الغربيـة           

ؤتمر سيناقش ايضا وضع اسس ومقومات الدولة الفلسطينية المستقلة علـى           تصريحات للصحفيين ان الم   
وأضاف ان المؤتمر سيناقش أيـضا القـضايا المتعلقـة بجـدار الفـصل              ‚اساس ديمقراطي ومؤسساتي  

  ‚العنصري خاصة في محيط القدس وقضايا الالجئين الفلسطينيين
  18/7/2005الوطن القطرية 

  
 ين الفلسطينيين في المخيمات المؤتمر التربوي التعليمي لالجئ

المحصلة؟ ...  كارثة تربوية وتعليمية تعيشها المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان:أنور الموسى
خالصة كشفها المؤتمر التربوي التعليمي لالجئين الفلسطينيين في !.. قضية شائكة في العناية الفائقة

عالمية ميزوف، بالتعاون مع مئات التربويين، في قصر لبنان، الذي نظمه مكتب الخدمات الصحافية واإل
من حقنا أن نتعلم، وحضره مدير عام التعليم االبتدائي إيلي .. إلى أن نعود: اليونسكو، تحت شعار
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أسعد رزق، رئيس البعثة الفرنسية الثقافية فريدريك . سماحة ممثال وزير التربية والتعليم العالي د
اإليرانية في بيروت زكي قاسميان، مدير األونروا بالوكالة في لبنان زفين كالفييه، مستشار السفارة 

بيرتلهسن، مدير التعليم المدرسي في لبنان األونروا وليد الخطيب، مفتي الفلسطينيين في لبنان والشتات 
ف، مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية آمنه جبريل، عضو .ت.سليم اللبابيدي، رفعت شناعة ممثال م

لس الوطني الفلسطيني فتحي أبو العردات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير المج
فلسطين علي فيصل، الباحث سهيل الناطور، عضو اللجنة المركزية للقيادة العامة حمزة بشتاوي، ممثلو 

 المجتمع ، وفصائل وقوى فلسطينية، مؤسسات...جامعات ومنظمات دولية اليونيسف، االسكوا، اليونسكو
المدني، واتحادات وجمعيات، وحشد من الشخصيات السياسية واالجتماعية والتربوية اللبنانية 

 . والفلسطينية وطالب ومهتمون
وصف المؤتمر بالشامل، واألول على هذا المستوى، من حيث التحضير والمشاركة .. وسط قرع الطبول

من المسؤول أو المقصر؟، لم قاطعته فصائل : ، مثيرا أسئلة جمة..التربوية والمواضيع المطروحة
؟، هل ستبقى قراراته حبرا على ورق؟، ولم غزارة عدد المتطوعين الذين انضووا تحت ..وقوى مدعوة

راية لجنة المتابعة؟، وهل ستنخره آفة التسييس؟، ولم يقذف كل طرف المسؤولية في مرمى اآلخرين؟ 
مع كل المصاعب التي تعانيها، لم ولن تألو جهدا .. أن الوزارةافتتح المؤتمر بكلمة ألقاها سماحة، مؤكدا 

تضامنا معهم، الفتا إلى ان اللقاء وأن كان يتعلق .. في فتح أبواب مدارسها أمام األخوة الفلسطينيين
توزعت . إال انه يشكل جزءا من المسألة في العالم العربي ككل.. بخصوصية التربية والتعليم لالجئين

 تربويا وتناولت ورشة 30ر على ست ورشات؛ األولى خصصت للتقرير العام شارك فيها أعمال المؤتم
ورشة التعليم المهني،  ورشة تعليم ،ورشة التعليم الجامعي،ورشة التعليم األساسي ،عمل الروضات 

 .ذوي االحتياجات الخاصة 
  18/7/2005السفير 

  
  ثيقة حقوق المرأةشؤون المرأة تنظم اجتماعاً تشاورياً حول و: رام اهللا

نظمت وزارة شؤون المرأة في مدينة رام اهللا، امس، اجتماعاً تشاورياً، مع مجموعـة              : رام اهللا ــ وفا   
وتحدثت .ممثلين عن بعض المؤسسات الحكومية وأجهزة األمن، حول رؤية الوزارة لوثيقة حقوق المرأة            

يرة إلى أنها ليست جديدة، فهي موجودة       زهيرة كمال، وزيرة شؤون المرأة، خالل اللقاء عن الوثيقة، مش         
، ودعمها الرئيس الراحل عرفات، ولكن لم يكن هناك مجلس تشريعي إلقرارها لتصبح             1994منذ العام   

إن الوزارة، بناء على المستجدات، بعد بناء المؤسسات الوطنية قامـت بمراجعتهـا مـع               : وقالت.قانوناً
ك سلسلة من القوانين قد اتخذت وأخـرى فـي طريقهـا            منظمات نسوية، وأخذت بعين االعتبار أن هنا      

لتصبح نافذة، وكان الهدف من تلك المراجعة أن ترسم وثيقة عصرية قادرة على اسـتيعاب المتغيـرات                 
وأشارت إلى أن وزارتها تقوم بعقد لقاءات متتالية مع المؤسسات الحكومية واألهلية، للنقـاش              .الحاصلة

مر عام من أجل اإلعالن عن الوثيقة بشكلها النهائي، وبعد ذلك سـتقدم             وإبداء الرأي، ومن ثم سيعقد مؤت     
ومن جهة أخرى، أوضحت المحامية خديجـة حـسين،         .إلى المجلس التشريعي من أجل المصادقة عليها      

مديرة الدائرة القانونية في الوزارة، أن الهدف العام من إعداد الوثيقة، والتي تعتبر جزءاً مـن سياسـة                  
تها، هو تمكين المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والفاعلة في مجاالت الحياة االجتماعيـة             الدولة وتوجها 

  .واالقتصادية والسياسية
  18/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  مريكية في بيروت غداً  محاضرة للدكتور عزمي بشارة في الجامعة األ

ريكية في بيروت بدعوة من برنـامج       يلقي الدكتور عزمي بشارة غداً الثالثاء محاضرة في الجامعة األم         
: والمحاضـرة تحـت عنـوان     . أنيس مقدسي وذلك الساعة الخامسة بعد الظهر في قاعة عصام فارس          

عزمي بشارة الى لبنان مساء يوم السبت، وباالضافة        .هذا وقد وصل د   . التعددية والتعددية الديموقراطية    
ب سمير قصير، يلتقي اليوم اإلثنين السيد فؤاد        الى تعزية عائلة الشهيدين جورج حاوي الصحافي والكات       

سنيورة المكلف بتشكيل الحكومة، كما يلتقي اليوم وغدا مسؤولين لبنانيين رسـميين وقيـادات سياسـية                
  . وفعاليات ثقافية وسياسية

  18/7/2005 48عرب 
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   من نسبة البطالة % 39القرى العربية تشكل بؤر بطالة وفي النقب تشكل 

 أعلن مكتب التشغيل في إسرائيل أمس األحد، عن تراجع عدد الباحثين عن العمل              :ر العقبي لمراسلنا ياس 
وجاء فـي التقريـر، أن عـدد        . مايو-خالل شهر حزيران الماضي مقارنة مع شهر أيار       % 2.4بنسبة  

 228.1 ألف شخص مقابل     222.7الباحثين الحقيقي عن العمل في دوائر التشغيل بلغ في الشهر الماضي            
وذكر مكتب التـشغيل أن العـرب       .2004حزيران عام   - ألف في يونيو   26.4-ف خالل شهر أيار، و    أل

من عدد العـاطلين    % 39ومدن التطوير اليهودية هم أكثر الفئات السكانية تعرضا لبطالة، وهم يشكلون            
تربع على  وال تزال القرى العربية في النقب ت      .عن العمل في إسرائيل، كما كان حالهم في الشهر األسبق         

  . رأس قائمة البلدات المنكوبة بالبطالة
  18/7/2005 48عرب 

  
  مجهولون يعتدون على حرمة مسجد جنين الكبير

 اعتدى مجهولون فجر يوم الجمعة على مسجد جنين الكبير، وذلك بالقيـام بتـشويه               : حمد حمد  -جنين  
ون على طالء هذه اللوحات     حيث أقدم مجهول  . لوحات تحمل أسماء الرسول الكريم على جدران المسجد       

بالدهان في خطوة أثارت اشمئزاز المواطنين الذين عبروا عن سخطهم لتحول ساحات المساجد لساحات              
 اسم،  201وكانت مجموعة من المجموعات الدينية قامت بكتابة        . تناحر بين المجموعات الدينية المختلفة    

ا اعتبر البعض أن هذه األسماء غير صحيحة،        قالت إنها أسماء الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم، فيم         
وأن جزءاً كبيراً من هذه األسماء لم يرد في السنة الصحيحة، حيث طالبوا بإزالة هذه األسماء من علـى    

وقال نائب مدير األوقاف    . وفي نهاية األمر قام مجهولون باالعتداء على حرمة المسجد        . جدران المسجد 
وأضاف  بـسبب األوضـاع      .  سمعنا بهذه الحادثة، وهي مرفوضة     في جنين الشيخ مصطفى األسمر لقد     

الراهنة هناك العديد من المجموعات التي تستغل المساجد لخدمة أفكار تتبناها، وهذا ممنوع، ومرفوض،              
ومن قام بتعليق أسماء الرسول على جدران المسجد لم يأخذ اذناً بذلك، ولكن بأي حال فإن االعتداء على                  

وأكد هذه الجريمة تحتـاج  . ة في الخطورة، وال بد من االلتزام بقواعد وقوانين األوقاف   المساجد أمر غاي  
إعادة النظر في الرقابة على المساجد، حيث ان الوزارة تراقب وتوجه الخطباء، بحيث انه ال يسمح ألي                 

  . شخص بإعطاء دروس أو خطب الجمعة إال بعد أخذ إذن مسبق
   18/7/2005الحياة الجديدة 

  
   بالسجن مدى الحياة على فلسطيني  حكماًة عشرسبع

 حكما بالسجن مدى الحياة على الفلسطيني صـالح         17اصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية، اليوم االحد،       
 اسـرائيليا وجـرح عـشرات       16موسى الذي ادين بالمشاركة في تدبير هجومين اسفرا عـن مقتـل             

تنظيم هجومين وقعا فـي التاسـع مـن ايلـول            عاما بالمساهمة في     41وقد ادين صالح موسى     .آخرين
، احدهما في محطة للباصات قرب مدينة ريشون ليتسيون قرب تل ابيب واسفر عن سقوط تسعة                2003

  .قتلى، والثاني في مقهى هيليل في القدس اسفر عن مقتل سبعة اسرائيليين
  17/7/2005 48عرب 

  
   ة ثالثة أسرى  حيا عنمسؤوليةالتحميل إدارتي سجني المسكوبية وعوفر 

حمل محامي اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، اليوم، إدارتي سجني المسكوبية في القدس، وعوفر               
قرب رام اهللا في الضفة الغربية، المسؤولية عن حياة ثالثة معتقلين مرضى، يخضعون للتحقيق وبحاجة               

 عاماً، من بلدة بدو     27يوسف أبو عبد    وقال المحامي محمد الشدفان إن المعتقل عالء        .ماسة لعالج فوري  
قضاء رام اهللا، يعاني من إعاقة في اليد اليسرى نتيجة إصابته في الصدر، وأن المعتقل مكافح موسـى                  

 عاماً، من بلدة العيزرية، يعاني من جلطة دماغية ومن ارتفاع في نسبة الكولسترول فـي                38أبو رومي   
 عاماً، من مخيم الفوار قضاء الخليل المعتقـل فـي           36 الدم، كما يعاني المعتقل ضرار رجب الطيطي      

سجن عوفر، من آالم في الظهر وصعوبة في الحركة، لخضوعه لعملية جراحية في الظهر قبل االعتقال                
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وطالب الشدفان، اللجنة الدوليـة لمنظمـة الـصليب         .لم تتكلل بالنجاح، وهم بحاجة إلى العالج الفوري       
   والمؤسسات الحقوقية، بالضغط على حكومة االحتالل من أجل اإلفراج األحمر، وجمعية أطباء بال حدود

  
  .عنهم حتى يتسنى لهم العالج في الخارج

  17/7/2005 48عرب 
  

    عداد لمسيرة كبيرة عشية اإلشارون يأمر بأكبر قدر من الحزم مع معارضي االنسحاب
ر قـدر مـن الحـزم علـى         لرد بـأكب  لشارون الجيش   وة  دع  18/7/2005الخليج االماراتية   نشرت  

وأوضح . المتظاهرين اليمينيين الذين يحاولون الدخول إلى غوش قطيف، كما أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية           
غوش قطيف   شارون، خالل مجلس الوزراء األسبوعي انه ممنوع على معارضي االنسحاب الدخول إلى           

كبيرة يستعد المستعمرون من    وجاءت هذه التصريحات عشية مسيرة       .ومهاجمة الجنود ورجال الشرطة   
معارضي االنسحاب القيام بها ويتوقع ان يشارك فيها آالف األشخاص إلى نقطة عبور كيسوفيم قـرب                

وفي تصريح لالذاعة اوضح احد المسؤولين في مجلس المستعمرات بينهاس فالرشتاين ان             .غوش قطيف 
وتعتزم قيادة المستعمرين    .عمال عنف هذه التظاهرة ستجري في اطار القانون، مؤكدا لن نسمح بوقوع أ          

تنظيم تظاهرة كبيرة اليوم االثنين ترى وسائل االعالم انها محاولة اخيرة وتتمثل بمسيرة بمشاركة نحـو          
  .عشرة آالف من المحتجين إلى كيسوفيم نقطة العبور بين إسرائيل وتجمع غوش قطيف االستيطاني

 في األشهر األخيرة نستعد لكل شيء، وأضاف نعـرف          وقال ضابط إسرائيلي يقوم بدوريات في المنطقة      
انه من الممكن حدوث األسوأ ألننا نصغي لما يجري على االرض ونسمع امورا من كل األنواع، مشيرا                 
إلى عدد من السيناريوهات من بينها ان يطلق المستعمرون النار على الجنود او يستخدمون عبوات غاز                

وأكد مستعمر من اصل امريكي استقر أخيرا فـي          .يتم اخالؤها مفخخة او وضع متفجرات في منازل س      
سانور، واحدة من اربع مستعمرات ستتم ازالتها في الضفة الغربية، اذا جاؤوا الخراجي مـن منزلـي،                 

اما ناديا مطر، وهي واحدة     .  ورفض هذا المستعمر كشف هويته     .فإنني امتلك سالحا وهذا يعني ما يعنيه      
تطرفا في الضفة الغربية وانتقلت أخيرا لإلقامة في غوش قطيف، مـن انـه اذا               من المستعمرين االكثر    

   .ااذا ضربني احد ما سأضرب شرطيا او جندي. كانت قوات االمن عنيفة فإننا سنرد بالكثافة نفسها
بعد ظهـر اليـوم     بدأوا  ن وقوى اليمين المتطرف     يالمستوطن أن   18/7/2005 48عرب  وأضاف موقع   

تجاه قطاع غزة احتجاجا على نية الحكومة االسرائيلية تنفيذ خطة فك االرتباط واخـالء              االثنين مسيرة با  
وتعهد  .المستوطنات من قطاع غزة في وقت اعلنت فيه الشرطة االسرائيلية ان هذه المسيرة غير قانونية              
طريـق  وزير االمن الداخلي االسرائيلي غدعون عيزرا اليوم بمنع المتظاهرين من الوصول حتى الى ال             

وقال عيزرا ان الشرطة كانت ستوافق على اجراء المسيرة          .المؤدية الى الكتلة االستيطانية غوش قطيف     
لو انها كانت ستنحصر في مواقع في جنوب اسرائيل لكننا لن نسمح للمتظاهرين بالوصول الى منطقـة                 

سرائيليين سينشران ابتداء   وافادت االذاعة العسكرية العامة اليوم بان الشرطة والجيش اال         .عسكرية مغلقة 
وتنطلـق مـسيرة     . الفا من عناصرهما على حواجز عند مـداخل غـوش قطيـف            12من هذا المساء    

المستوطنين واليمين االسرائيلي مساء اليوم من بلدة نتيفوت في جنوب اسرائيل لتصل صباح االربعـاء               
 عن قادة المستوطنين تقديرهم     ونقلت تقارير صحفية اسرائيلية    .الى مشارف المستوطنات في قطاع غزة     

من جهة اخرى قالـت مـصادر        . الف سيشاركون في المسيرة االحتجاجية على فك االرتباط        100بان  
عسكرية اسرائيلية لموقع يديعوت احرونوت االلكتروني ان وجود افراد شرطة عسكرية على الحـواجز              

وقد تم جلب افراد     .متعلقة بفك االرتباط  لمنع دخول المتظاهرين للقطاع سيؤدي الى ابطاء االستعدادات ال        
الشرطة العسكرية في الجيش االسرائيلي الى الحواجز من قاعدة عسكرية كانوا يتـدربون فيهـا علـى                 

من جهة اخرى اعرب     .اخالء المستوطنين كونهم سيشكلون الدائرة االولى في عملية اخالء المستوطنين         
ة المستوطنين وان هذا النشاط سيؤدي الى حرف الجهـود          قادة الجيش االسرائيلي عن استيائهم من مسير      

ونقلت وسائل االعالم االسرائيلية عن      .لمحاربة التنظيمات الفلسطينية المسلحة الى مواجهة المستوطنين      
رئيس قيادة الجنوب في الجيش االسرائيلي العميد غاي تسور قوله ان هذا ليس وقت هذه المسيرة ويجب                 

 .ان قوات الجيش والشرطة ستتعامل بيد من حديد مع معارضي فك االرتبـاط            واضاف   .اال تجري االن  
ونقل موقع هآرتس اليوم عن مصادر في الشرطة االسرائيلية قولها ان قادة المستوطنين رفضوا التعهـد                

واضافت هـآرتس ان شخـصيات       .بمنع محاوالت مجموعات من المستوطنين من الدخول الى القطاع        
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 في مقدمة المسيرة بينهم البروفيسور بن تسيون نتنياهو والد بنيـامين نتنيـاهو              عامة ومثقفين سيسيرون  
ورئيس الكنيست االسبق دوف شيالنسكي ووزير الدفاع االسبق موشيه ارنـس وحاخـامون واعـضاء               

  .كنيست من اليمين
  

  سرائيلي يعيدون أوسمتهم ضباط في الجيش اإل:  على االنفصالاحتجاجاً
ضابطا في جيش االحتياط االسرائيلي، اليوم االحد، باعادة األوسمة والـدروع            20 قام قرابة    :48عرب

وعلل الضباط خطوتهم هـذه بأنهـا        .والشارات التي حصلوا عليها خالل خدمتهم في الجيش االسرائيلي        
وقد اقام الضباط مراسم خاصة امام دائرة التجنيد في مدينة حيفا تم            . تأتي احتجاجا على خطة االنفصال    

وفـي  . ها اعالن خطوتهم هذه التي بادر اليها محاضر يميني من معهد الهندسة التطبيقية في المدينة              خالل
ان ضباط الجيش االسـرائيلي الكبـار والقيـادتين          كلمة ألقاها احد الضباط هاجم خطة االنفصال وقال       

د، تماما كما حـدث     السياسية واالعالمية السرائيل سيقدمون الى المحاكمة بعد االنتهاء من عمليات الطر          
  .  في محاكمات نيرنبرغ، في اشارة الى محاكمات مجرمي النازية

  17/7/2005 48عرب 
  

  حاخامات يهود يصدرون فتوى تحثّ على التمرد في صفوف جيش االحتالل 
أصدر الحاخامان الكبيران السابقان للكيان الصهيوني فتوى جديدة تحث علـى  : القدس المحتلة ـ خاص 

 صفوف الجيش، يحظر بموجبها على الجنود المشاركة في إغالق قطـاع غـزة فـي وجـه                  التمرد في 
 .مستوطني الضفة الغربية الذين سيصلون لمساندة مستوطني قطاع غزة في التصدي لخطة االنـسحاب             

وقال الحاخامان أبراهام شبيرا ومردخاي الياهو إن هذه الفتوى تمنع الجنود من االشتراك فـي إغـالق                 
ام اإلسرائيليين، وفق قرار رئيس الحكومة الصهيونية آرائيـل شـارون، أواسـط األسـبوع               القطاع أم 
وجاء في الفتوى اليهودية أنه ممنوع االشتراك بإغالق وقطع الطريق إلى غـوش قطيـف،                .المنصرم

ا هذا وعلى الرغم من التباين بآراء شبيرا والياهو، إال أنهم         . وطبعا عدم تدنيس عطلة السبت لهذا الهدف      
ويعتبر الحاخام شبيرا من أشد المعارضـين        .اجتمعا هذه المرة في رأس المعارضين إلغالق قطاع غزة        

  .لخطة االنسحاب
  18/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  سرائيلي سرح فصيالً رفض تنفيذ أوامر في غزة الجيش اإل
المتدينين، بعدما رفض تسعة منهم     سرح الجيش اإلسرائيلي امس، فصيالً من المجندين اليهود         : رويترز

وافاد مـصدر    . األوامر بالمساعدة في إغالق قطاع غزة المحتل استعدادا الخالء المستوطنات اليهودية          
عسكري اسرائيلي ان جنديين ممن رفضوا تنفيذ األوامر فرا من الفصيل الى منطقة المـستوطنات فـي                 

ه رئيس األركان اللفتنانت جنرال دان حـالوتس،        ويعد األمر الذي أصدر   . غزة وان الجيش يبحث عنهما    
أشد خطوة اتخذت حتى اآلن، لمنع تمرد يخشى ان يقوم به الجنود اليمينيون المعارضون لتـرك أرض                 

وقال الجيش انهم سـيواجهون اجـراءات       . يعتبرها بعض اإلسرائيليين إرثاً يهودياً ورصيداً استراتيجياً      
ل بأنه كان بؤرة للمجندين الذين يقسمون اوقاتهم بين الواجبات          ووصفت مصادر عسكرية الفصي   . تأديبية

 جنديا على األقل محبوسون في ثكنهم، أو يواجهون اجـراءات           40وهناك  . العسكرية والدراسات الدينية  
وكثير من هـؤالء الجنـود مـن اليهـود          . تأديبية لعصيانهم اوامر تتعلق باالنسحاب المرتقب من غزة       

  . ا انهم ينفذون تعليمات الحاخامين اليمينيينالمتدينين الذين قالو
   18/7/2005النهار اللبنانية 

  
  فادته إبعد تراجعه عن   معادياً تعتبر محمد الغول شاهداًسرائيلية اإلالمحكمة
  قالت وسائل اعالم اسرائيلية على شبكة االنترنت، اليوم األحد، ان المحكمة المركزية في تـل   48عرب

 شهود النيابة في قضية طالي فحيمة، شاهدا معادياً وذلك بعد تراجعه عن االفـادة               ابيب اعلنت عن احد   
التي أدلى بها أثناء التحقيق معه والتي تم اعتمادها في اعداد الئحة االتهام الموجهة الى فحيمـة، وفـي                   

وصلت مركزها اتهامها بالتعاون مع العدو من خالل ترجمة معلومات عسكرية اسرائيلية سرية كانت قد               
وحسب ما اوردته مواقع اخباريـة الكترونيـة اسـرائيلية،           .الى أيدي كتائب شهداء األقصى في جنين      
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كموقعي هآرتس ويديعوت احرونوت ، فقد تراجع محمد الغول عن افادته، وقال انه أدلى بافادته تحـت                 
اقض مع  وبشكل يتن . طائلة الضغط الذي تعرض له من قبل رجال الشاباك االسرائيلي أثناء التحقيق معه            

تصريحات سابقة لفحيمة وللزبيدي حول التعاون المشترك لصالح أطفال مخيم جنين، ادعـت المواقـع               
االخبارية االسرائيلية ان الغول افاد امام المحكمة ان قائد كتائب األقصى في جنين، زكريا الزبيدي، هو                

يـشار الـى ان الـشاباك        !!الذي طلب منه االيقاع بفحيمة كي ال تتمكن من العودة الى مخـيم جنـين              
االسرائيلي ركز في حملته ضد فحيمة على وجود عالقات صداقة وتعاون قوية بينها وبـين الزبيـدي،                 
واعتمد هذا الجانب في مطالبته بمحاكمتها بتهمة مساعدة العدو واالتصال بعميل أجنبي وحيازة سـالح               

" شاباك"كمة، اليوم، الى افادة رجلي      واستمعت المح ! وخرق امر قانوني   غير قانوني ودعم تنظيم ارهابي    
  .وتظاهر عشرات نشطاء اليسار امام قاعة المحكمة مطالبين باطالق سراح فحيمة .في جلسة مغلقة

  17/7/2005 48عرب 
  

  إصابة ضابط صهيوني لدى محاولته تفكيك قذيفة هاون 
ر انفجار قذيفـة  أصيب أحد خبراء المتفجرات في جيش االحتالل الصهيوني بجروح إث: غزة ـ خاص 

هاون أطلقها رجال المقاومة الفلسطينية، لدى محاولة هذا الخبير تفكيكها، ال سيما وأنها سقطت دون أن                
في قطاع غزة،    وذكرت مصادر صهيونية أن االنفجار وقع في المجمع االستيطاني غوش قطيف           .تنفجر

القذيفة التي سقطت في المنطقـة       بإبطال مفعول هذه     17/7حيث كان يقوم خبير المتفجرات ظهر األحد        
مشيرة إلى أنه أصيب بشظايا القذيفة ما استدعي نقله إلـى المـشفى،           . الصناعية في المجمع االستيطاني   
  .حيث وصفت إصابته بأنها خطيرة

  18/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  االستغالل السياسي ... والدورات األوليمبية .. إسرائيل
وليمبية بالنسبة إلسرائيل الوسيلة األكثر سهولة للتغلب علي الحصار العربي لها ولـو  شكلت الدورات األ 
 فقانون الدورات األوليمبية يمنع إقحام السياسة في الرياضة ومن ثم كانت مـشاركة               , في صورة رمزية  

ل  بمثابة كسر للحصار الذي فرضته الـدول العربيـة والـدو            1952 إسرائيل في هذه الدورات منذ عام     
المتعاطفة معها لمنع إسرائيل من المشاركة في كثير من التظاهرات الرياضية وإجبارها علي المشاركة              

  . في المنافسات الخاضعة لالتحادات األوروبية بوصفها عضوا فيها برغم إنها تقع جغرافيا في قارة أسيا              
و كان مستوي رياضييها    وعلي الرغم من حرص إسرائيل علي عدم التغيب عن أي دورة أوليمبية حتي ل             

 إال أنها لم تبدأ في صناعة تاريخ أوليمبي لنفسها إال في وقت متأخر نـسبيا                 , ال يؤهلهم للمنافسة العالمية   
 عندما حصلت وألول مرة في تاريخها علي ميدالية فضية فـي             1992 بدأ من دورة برشلونة بأسبانيا عام     

 كما حصلت علي برونزية أخري       ,1996 تجديف في دورة   ثم حصلت علي ميدالية برونزية في ال        , الجودو
 حصلت علي برونزيـة فـي        2004  وفي دورة أثينا عام     ,2000 في سباق القوارب في دورة سيدني عام      

هذا التاريخ المتواضع إلسرائيل علي مستوي المنافسات األوليمبية توازي مع حـصولها علـي                . الجودو
 فقد شهدت دورة ميونيخ بألمانيـا        , في تاريخ الدورات األوليمبية جميعا    لقب الدولة األكثر إثارة للمشاكل      

 رياضيا إسرائيليا علي يد أحدي المنظمات الفلسطينية التي احتجزتهم بعد اقتحام مقـر               11  قتل  1972 عام
  , ليةالبعثة األوليمبية اإلسرائيلية مطالبة إسرائيل باإلفراج عن أعضاء لها مسجونين في السجون اإلسرائي            

وقد استخدمت إسرائيل هذا العمل اإلرهابي أسوأ استغالل بدأ من االستناد إليه لتسويغ استمرار احتاللها               
 وإنتهاء بمحاولتهـا فـرض       , لألراضي الفلسطينية بحجة أن العرب جميعهم إرهابيون رافضون للسالم        

وداء كنوع من التذكير بمأسـاة       شارات س   2000 ارتداء البعثات المختلفة المشاركة في دورة سيدني عام       
 وفي إطار محاوالتهـا الدائمـة لاللتفـاف علـي            , الرياضيين اإلسرائيليين الذين قتلوا في دورة ميونخ      

 لتمرير صياغات    1988 القرارات الدولية استغلت إسرائيل مشاركتها في دورة سول بكوريا الجنوبية عام          
لمخالفة لكافة القرارات الدولية الـصادرة بـشأن مدينـة          تشير إلي مدينة القدس باعتبارها عاصمة لها با       

 الداعي   242  والتي تعتبرها مدينة محتلة يسري عليها القرار        ,1967 القدس وخاصة بعد حرب يونيو عام     
 ولوال تصدي االتحاد العربي لهذه المحاولة باحتجاجـه          . النسحاب إسرائيل من االراضي العربية المحتلة     

 لتمكنـت    , إلي القدس كعاصمة إلسرائيل في النشرات الصادرة عن فاعليات الدورة         رسميا علي اإلشارة    
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 قام فـور     ' بارك سيه جيك   ' غير أن رئيس اللجنة األوليمبية الدولية لهذه الدورة         , إسرائيل من تمرير األمر   
ـ   .'  غير مقـصود    ' تلقيه االحتجاج بتقديم اعتذار رسمي عن هذا الخطأ الذي وصفه بأنه           ضا حاولـت    أي

إسرائيل عن طريق لجنتها األوليمبية استغالل سقوط نظام صدام حسين للتسلل خلسة إلي العراق بادعاء               
 بين رئيسي اللجنة األوليمبيـة العراقيـة واإلسـرائيلية إنمـا      2004 أن اللقاء الذي جري في صيف عام  

 دون النظر في مدي      , األردناستهدف التفكير في إمكان عقد دورة ألعاب تضم البلدين وكال من مصر و            
واقـع األمـر إذن أن إسـرائيل          . عدم مشروعية إقحام اللجان األوليمبية في قضايا بها شبهات سياسية         

 وكانت أكبر المفارقات المثيرة للتندر أن إسرائيل وهي          ,  استثمار الرياضة لتحقيق أهداف سياسية     تحاول
 لها ـ سوريا ومصر ولبنان وفلـسطين ـ قاطعـت     الدولة التي كانت تحتل أراضي دول عربية جارة

 احتجاجا علي غزو الجيش الـسوفيتي ألفغانـستان فـي أخريـات              1980 دورة موسكو األوليمبية عام   
   المنظمة العربية لمناهضة التمييز  !!!1979 عام

   18/7/2005هرام األ
  

  المصادقة على مشروع قانون هواء نقي لمحاربة تلويث الجو 
ت اللجنة الوزارية االسرائيلية لشؤون القانون على مشروع قانون هـواء نقـي الـذي               صادق: 48عرب

وسيتم طرح القانون قريبا على طاولة الكنيست للتصويت عليه في القراءة           . سيشرع محاربة تلويث الجو   
وكان وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعزر قد عارض هذا القـانون، مـا ادى الـى اعاقـة         . التمهيدية

وقال مصدر اسرائيلي مطلع انه في حال تمت المصادقة على هذا القانون             .المصادقة عليه لمدة اسبوعين   
في الهيئة العامة للكنيست فسيتم صياغة انظمة صارمة وفرض عقوبات شديدة على كل من يدان بتلويث                

الجو المنبعثة من كـل     كما سيتيح القانون للجمهور االطالع على المعلومات المتعلقة بنسبة تلويث           . الجو
 ستتولى وزارة شؤون البيئة متابعة تطبيق القانون ما يعني الغاء صالحيات الوزارات             هوبموجب. مصنع

يشار الى ان المعلومات الصحية في اسرائيل تشير الى         . األخرى، كوزارتي المواصالت والبنى التحتية    
 .في وسط اسـرائيل فقـط   طقة غوش دان مواطن سنويا جراء تلويث البيئة في من 1100وفاة ما يقارب    

الى ذلك أجلت الحكومة، اليوم، مناقشة قضية الهوائيات الخليوية التي تجمع الكثير من األبحـاث علـى                 
ولم تعلن الحكومة موعدا جديدا لمناقشة هذا الملف الذي بات مصدر قلق بـالغ               .كونها تسبب السرطان  

  . واليهودية داخل الخط األخضرللسكان في الكثير من المدن والبلدات العربية
  17/7/2005 48عرب 

  
  الهستدروت تعوق الخصخصة : رئيس هيئة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية

في الوقت الذي تتبنى فيه مؤسـسات القطـاع الخـاص           : عن جينز دفنس ويكلي   : حاتم حسين : ترجمة
م وترشيد، هناك حاجة ماسة لهـا       الرئيسية العاملة في مجال الصناعات العسكرية في إسرائيل عملية دع         

ويرى ايهود غاناني، رئيس هيئة الصناعات العسكرية االسرائيلية، أن االسراع بخصخصة           . في إسرائيل 
المشروعات العسكرية المملوكة للدولة يعد أمراً جوهريا لدعم القدرة التنافسية لتلـك الـصناعات فـي                

 إجمالي حجم الصناعة العسكرية االسرائيلية كمـا        من% 65موضحاً أن    يقول غاناني . األسواق العالمية 
وبالتحديد لدى كل من هيئة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية وهيئة صـناعة الطيـران              هو موجود اآلن  

غير أنه يعتقد بـأن الحكومـة        .اإلسرائيلية ومؤسسة رفائيل للتطوير العسكري اليزال مملوكاً للحكومة       
 نحن اآلن لدينا القيادة السليمة في إسرائيل التي يمكنها أن تـدرك أن              :وأضاف. الحالية تعترف بالمشكلة  

الحكومة ال ينبغي أن تدير المشروعات السيما في المجاالت العسكرية وذلك في الوقت الذي نتجه فيـه                 
هيئـة  : وقـال المـسؤول   . نحن إلى التصدير بالقدر نفسه الذي نعمل فيه من أجل ضمان أمـن بلـدنا              

ية اإلسرائيلية تقف في الطليعة فيما يتعلق بعملية الخصخصة وذلك ببيعها وحدة ماجن             الصناعات العسكر 
لألسلحة الخفيفة إلى مؤسسة صناعات التسلح في وقت سابق من العام الجاري وبيع اثنتين من وحـدات                 

ـ                سة أنظمة الطيران بها إلى مؤسسة البيت لألنظمة العسكرية وبيع وحدة وحدة هانكال الهندسية إلى مؤس
في ظل حركة مبيعات منخفضة نسبياً       : ويوضح المسؤول بالقول   .2004أورانتيك لألنظمة اإلدارية في     

 مليون دوالر ال تستطيع الهيئة أن تنافس في العدد الالزم من المحافل والـصفقات               450تقدر قيمتها بـ    
نوفر الموارد الالزمة مـن     التي تمكنها من االنتشار ونحن بالتأكيد ال نستطيع بأي حال من األحوال أن              
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ويوضح المسؤول ان قوة الهيئة تكمن في حقيقيـة ان وحـدتها            .أجل التنافس بشكل ناجح في هذا الصدد      
ولـذلك أنـا أتجـه إلـى        : يقول غاناني  .المتعددة تعمل كلها في ظل إطار اوسع من االنظمة الموجهة         

تلك القرارات تتـضمن قـراراً      خصخصة حريصة وفي الوقت نفسه سريعة للهيئة، ويضيف غاناني أن           
رسمياً من مجلس الوزراء يوضح نوعية الخصخصة التي يودون أن تخوضها الهيئة، باإلضـافة إلـى                

المرحلـة األولـى    : ويوضـح أن  . وضع استراتيجية من مرحلتين من قبل وزير الدفاع ووزير المالية         
ة ووحدة مالتام ألنظمة الصواريخ     ستتضمن دمج نشاطين داخل الهيئة وهما وحدة ديفون لالنظمة المتقدم         

المرحلة الثانية  و. مع الوحدات ذات االنشطة المماثلة في مؤسسة رفائيل والتي تخضع لسيطرة الحكومة           
ستتضمن دمج وحدات ذخائر االسلحة الخفيفة والثقيلة ووحدة سالفين للمركبات القتالية المدرعة تحـت              

اح للشركات األجنبية باالشتراك في ذلك االكتتاب على        مظلة واحدة وطرحها جميعاً الكتتاب بشرط السم      
 ال يرى أنه ستكون هناك اطراف اجنبية        هغير أن  .من االسهم مملوكة ألطراف إسرائيلية    % 51أن تكون   

اال أنه اوضح ان التحدي االكبر الـذي سـيواجه           .كثيرة مهتمة بلعب دور االقلية في مثل ذلك العرض        
ويقـول ان    .دة النقابية القوية في إسرائيل المتمثلة فـي الهـستدروت         خصخصة الهيئة سيأتي من القاع    

اذا كان الجميع فـي اسـرائيل يؤيـدون         ف. الحكومة سيتعين عليها أن تتحمل العبء المادي لهذا التحدي        
، 2006الخصخصة واذا كان هناك استقرار في الموقف السياسي يسمح بعقد انتخابات عامة قبل نهايـة                

كن أن تستغرق العملية عامين، واذا لم يكن هناك أي من هذين العاملين فـإن العمليـة                 في تلك الحالة يم   
الخطورة في عملية التأخير تكمن في أننا سنفقد قيمتنا وعمالءنا كما أن            . ستستغرق أطول من هذا الوقت    

 10 يقول غاناني أعتقـد أننـا بعـد       . الشركاء ال يريدون التعامل مع طرف مستقبله غير واضح المعالم         
أعوام من اآلن لن نجد سوى مؤسستين عسكريتين رئيسيتين تعمالن في اسـرائيل، احـداهما سـتكون                 

واعتقد كذلك انه سيكون هناك معمل حكومي للبحوث القومية والتطوير علـى            . التزال مملوكة للحكومة  
نحن لسنا بعـد     :ويوضح. )وكالة البحث والتقويم العسكري البريطاني السابقة     (نمط وكالة دي إي آر إيه       

مستعدين في اسرائيل ألن نسمح بتملك أجنبي واسع لشركات تصنيع األسلحة، ولكن هذا الوضع يمكـن                
أن يتغير، اذا اصبح الوضع في المنطقة أكثر استقراراً وقل حجم التهديدات، فإنه من الممكـن الـسماح                  

  .باشتراك اجنبي في تملك الشركات العسكرية
  18/7/2005البيان  

  
  !توبيخ وترقية: ، الحكم عاما15ًقتل فتى فلسطيني : مةالته
 في أعقاب مقتل فتى فلسطيني بالقرب من رفح جنوب قطاع غزة قبل سـنتين، حكـم علـى                   :48عرب

وجـاء أن    !ضابط كتيبة في لواء جفعاتي بإجراءات تأديبية توبيخ شديد اللهجة، وعدم تـأخير ترقيتـه              
ة من الجنود المشاة كانت قد أنهت تدريباتها بـإجراء مـسيرة            الضابط آدم زوسمان قد أعطى إذناً لسري      

إستعراضية بمناسبة اإلرتقاء إلى كتيبة، وقام الجنود بمسيرة على طول الحدود مـع رفـح وخـانيونس                 
انتهت في مستوطنة موراغ في قطاع غزة، وخالل المسيرة سمح لهم الضابط بإطالق نيران تحذيريـة                

 عامـا قـد استـشهد       15وعلم الحقاً أن فتـى فلـسطينياً         .قريبة من المسار  باتجاه البيوت الفلسطينية ال   
وبحسب المصادر فقد زعمت التحقيقات التي أجراها الجيش أن الشرطة           !بالرصاص التحذيري المذكور  

وقبل أسبوعين قدم زوسمان بتوصـية مـن         !العسكرية لم تنجح في الربط بين إطالق النار وبين القتيل         
 إلى محكمة تأديبية ووجهت له تهمة إإلستخدام غير القـانوني للـسالح وحكـم عليـه                 النيابة العسكرية 

وعلم الحقاً أن رئـيس هيئـة      !بالتوبيخ، وفي الوقت نفسه تم تقديم توصية بعدم تأخير ترقيته في الجيش           
  أركان الجيش، دان حالوتس، وقائد القوات البرية يفتاح رون طال 

  !سيقرران قريباً في أمر ترقيته
  18/7/2005 48عرب 

  
   تصاميم مختلفة لطريق يربط غزة بالضفة3نجاز إخرما يعلن عن 

 أشار وزير النقل والمواصالت وعضو لجنة االنسحابات المهندس سعد الـدين            - الحياة الجديدة    -غزة  
خرما الى أن وزارته أعدت بالتعاون والتنسيق الكاملين مع وزارة الـشؤون المدنيـة واللجنـة العليـا                  

نسحابات مجموعة من المقترحات للطريق العابر المزمع إنشاؤه للربط بين قطـاع غـزة والـضفة،                لال
وأوضح الوزير خرما عقب اجتماعه بالوزير محمد دحالن أن لجنة االنسحابات عكفت خالل الـشهور               
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ية  كيلو متراً للربط بين قطاع غزة والضفة الغرب        42الماضية على إنجاز تصميمات لطريق عابر بطول        
، مؤكداً على أن جميع األطراف وفي مقدمتهم لجنة االنسحابات ووزارتا النقل والشئون المدنية تـولي                 
هذا الممر أهمية قصوى نظراً ألنه يمثل الشريان الرئيسي الذي من المقرر أن يربط بين شطري الوطن                 

لخليل في الضفة وذلك    الضفة وغزة والذي يبدأ من مدينة بيت حانون في القطاع وحتى ترقوميا قضاء ا             
  بعد إنجاز عملية انسحاب الطرف اإلسرائيلي المزمعة من قطاع غزة وشمالي الضفة الشهر المقبل 

  18/6/2005الحياة الجديدة 
  

 مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً 
سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية، انخفاضا خالل جلسة نشطة : نابلس ــ األيام

 نقطة بانخفاض 681ر22واغلق المؤشر العام للسوق القدس على .قتربت معامالتها من مليوني دينارا
 جرى 12 شركات من بين 9وتاثر مؤشر القدس بانخفاض أسعار %.1ر17 نقطة ما نسبته 7ر96قدره 

، وانخفضت اسهم شركات األهلية للتأمين، وبيرزيت لألدوية، وسجاير القدس.التداول على اسهم لها
وباديكو، واالتصاالت الفلسطينية، والكهرباء، ودواجن فلسطين، واللدائن، وفلسطن لالستثمار العقاري، 
بينما ارتفع سهما مطاحن القمح، والعربية للفنادق، في حين استقر سهم بنك القدس للتنمية واالستثمار، 

سهما تمت من خالل  566539وحافظت السوق على معامالت نشطة، حيث جرى تداول .دون أي تغيير
وتقدمت شركة فلسطين للتنمية واالستثمار باديكو . دينارا1742053ً عقود بلغت قيمتها االجمالية 408

 . دينارا887373ًمعامالت السوق بتداول بلغ 
  18/7/2005االيام الفلسطينية 

  
  إسرائيل تمنع المنتخب الفلسطيني عن خماسيات العرب 

نتخب الفلسطيني للكرة الخماسية من الحضور للقاهرة والمـشاركة فـي           منعت السلطات االسرائيلية الم   
البطولة العربية الثانية لخماسيات كرة القدم، التي ستبدأ في صالة استاد القاهرة مساء غد، ويشارك فيها                

صرح بـذلك حـازم     .مصر وليبيا والمغرب وتونس والجزائر والعراق ولبنان      :  منتخبات عربية هي   7
 على البطولة، مشيرا الى ان اعتذار المنتخب الفلسطيني عن عدم المشاركة بسبب منع              الهواري المشرف 

السلطات االسرائيلية منحه الموافــقة على الســفر كان مفاجأة بالفعــل، وبالتــالي سيتم اجراء            
  .تغييرات في جــدول المباريات طبقا للمنتخبات السبعة المشاركة

  18/7/2005القبس الكويتية 
  

  الجنة اآلن في مهرجان كامبريدج فيلم ع من
 قررت إدارة مهرجان كامبريدج السينمائي البريطاني السنوي إلغـاء عـرض    : فراس خطيب ـ لندن 

ونقلت قناة البي بي سي البريطانية تبرير ادارة المهرجان والتي ذلك الـى             . الفيلم الفلسطيني الجنة اآلن   
 اليها مدينة لندن قبل اسبوع وللحيلولة دون اثارة الحـساسية  االحداث المؤسفة والتفجيرات التي تعرضت 

وتدور احداث الفيلم في الثماني وأربعين ساعة األخيرة من حياة شاب فلسطيني            . في صفوف المشاهدين  
وكان الفيلم عرض في مهرجان برلين الـسينمائي األخيـر          . قرر تنفيذ عملية استشهادية داخل اسرائيل     

والفيلم من اخراج ابن مدينة الناصرة هـاني        . ور وجائزة افضل فيلم اوروبي    وحصل على جائزة الجمه   
. قيس ناشف وعلي سليمان وأشرف برهوم وعامر حليلحل ولبنى ازابيل وهيام عباس           : ابو اسعد، وتمثيل  

يذكر ان الجنة اآلن هو الفيلم األول الذي يتناول قـضية  . وقد افتتح الفيلم قبل شهر عروضه في فلسطين       
وهو مـن انتـاج فرنـسي    . وقد لقي ردود فعل صاخبة من قبل االسرائيليين  . شهاديين الفلسطينيين االست

  .الماني وهولندي مشترك
 18/7/2005البيان  

  
  سبيلبرج يسعى لتحسين صورة إسرائيل : سرائيليةإممثلة 

برج ان المخـرج    قالت ممثلة إسرائيلية تقوم بدور في الفيلم الجديد لمخرج هوليوود الشهير ستيفين سبيل            
وأكـدت جـيال     .يعتزم تحسين صورة إسرائيل في فيلمه المثير للجدل عن أساليبها في مكافحة اإلرهاب            
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الماجور أبرز ممثلة في إسرائيل صحة تقارير عن أن فيلم اإلثارة مأخوذ عن كتاب بعنوان االنتقام الذي                 
يال زعمـاء جماعـات فلـسطينية فـي         يتناول عملية نفذها جهاز المخابرات اإلسرائيلية الموساد الغت       

 رياضيا إسرائيليا احتجزهم    11ونفذت المهمة انتقاما لمقتل     .  السبعينيات وأثارت انتقادات واسعة النطاق    
.  وقتلوا في محاولة إنقاذ فاشـلة      1972مسلحون فلسطينيون في دورة األلعاب األولمبية في ميونيخ عام          

وسبيلبرج اليهودي اشـتهر    . الذي أجراه سبيلبرج    في البحث  وشكك العديد من مسؤولي الموساد السابقين     
والذي انتهى ببدء النـاجين مـن       " قائمة شيندلر "عنوان   في إسرائيل بفيلمه عن مذابح النازي الذي حمل       

لكنه أشار الى أن    .  معسكرات االعتقال النازية حياة جديدة في دولة إسرائيل التي كانت قد تأسست لتوها            
 استعراض رد اسرائيل على أحداث ميـونيخ مـن          :وقال سبيلبرج في بيان    .ون شائكا أحدث أفالمه سيك  

وجهة نظر الذين أرسلوا لالنتقام لهذه المأساة يضيف بعدا إنسانيا لمسلسل من الرعب عادة ما نفكر فيـه              
لكن مثل هذه المشاعر تثيـر الدهـشة بـين خبـراء األمـن              .  فقط من الناحية السياسية أو العسكرية       

ولم تعلن إسـرائيل قـط      . سرائيليين الذين يرون ان من األفضل عدم مناقشة سياسة الردود االنتقامية          اإل
مسؤوليتها عن عمليات إطالق النار وزرع المتفجرات وغارات الكوماندوس التي قتلت عشرة فلسطينيين             

 اعتقد خطأ   1973وشملت الحملة قتل نادل مغربي في النرويخ عام         . اشتبه أن لهم عالقة بهجوم ميونيخ     
ويفيد كتـاب   . وجرت محاكمة ستة من فريق التنفيذ اإلسرائيلي بتهمة القتل        . انه نشط فلسطيني مطلوب   

ان إسرائيل تركت العديد من عمالئها ليترصدهم ويقتلهم الفلسطينيون وهو ما لـم يـرد فـي                 " االنتقام"
جورج جونـاس ان الكتـاب يـستند        وقال مؤلفه   . التقارير اإلخبارية أو سجالت المحاكمة في النرويج      

وخرج زفـي   . لذكريات قاتل سابق بالموساد وان تفاصيل معينة وردت في الرواية لم يتسن التحقق منها             
" االنتقـام "زامير الذي رأس الموساد في السبعينات عن صمته لدى سماعه أن فيلم سبيلبرج يستند لكتاب                

  . هذا الكتاب بالتحديد من بين كل المصادروقال لصحيفة هاأرتس يدهشني ان يختار مخرجا مثله 
   18/7/2005الراية القطرية 

 
 سرائيلي بدورة رياضية بمراكش إ مشاركة وفد ىمغاربة يحتجون عل

نظم ناشطون مغاربة تجمعا احتجاجيا يوم السبت  :مراكش ـ القدس العربي من عبد الغني بلوط
ركة في بطولة ألعاب القوي للفتيان بمراكش ما بين بمراكش تنديدا بالسماح لوفد رياضي اسرائيلي المشا

وحضر التجمع الذي دام أكثر من ساعة رموز محلية لقوي يسارية .  من الشهر الجاري17 و13
وتجمع عشرات األشخاص  .ووطنية واسالمية منها جماعة العدل واالحسان وحركة التوحيد واالصالح

ين شعارات منددة مثل هذا عيب هذا عار، صهيون في منهم نساء وأطفال أمام مقر بلدية مراكش رافع
قلب الدار ، شارون يا ملعون فلسطين في العيون و التطبيع خيانة، ماشي فن ورياضة ، كما حملوا 

وجاءت هذه الوقفة  .خرائط وأعالم فلسطين وصور الشهداء وعلي رأسهم شيخ الشهداء أحمد ياسين
ساندة فلسطين والعراق الذي احتج علي مشاركة هذا الوفد استجابة لنداء مجموعة العمل الوطنية لم

االسرائيلي ووصف وجوده بمراكش بـ سابقة خطيرة جدا ومهينة للشعب المغربي ومستفزة لمشاعره 
وماســـة بكرامته وداعمة لالرهاب الصهيوني ولجرائمه المتواصلة ضد الفلسطينيين أرضا وشعبا 

لوطنية لمساندة فلسطين والعراق في ختام الوقفة أن المناضلين وذكر ممثل مجموعة العمل ا .ومقدسات
الشرفاء فوجئوا بهذه المشاركة، وعلموا بها بعد نشر خبرها في احدي الصحف الوطنية، مضيفا أن 
التدليس مقصود حتي ال نرد الفعل المناسب في الوقت المناسب وباألسلوب المناسب ونعرقل هذه 

 .ل من أنها خيانة عظمي لقضية وطنية وهي قضية فلسطين المشاركة التي لن نصفها بأق
  18/7/2005القدس العربي 

  
  تفجيرات شارك في هجوم بإسرائيل ال أحد منفذي :لندن

كشفت تقارير صحفية اسرائيلية ان احد المنفذين        : ووكاالت - الشرق - لندن   - القاهرة   -القدس المحتلة   
م بزيارة الى اسرائيل للتحضير لعملية انتحارية نفذت فـي          االربعة العتداءات لندن محمد صديق خان قا      

، وقالت صحيفة معاريف نقال عن مصادر امنيـة اسـرائيلية ان            2003 أبريل   30حانة في تل ابيب في    
 سنة الذي تعتقد الشرطة انه فجر نفسه داخل احد قطارات متـرو االنفـاق فـي                 30محمد صديق خان    

واضافت الصحيفة نقال عن المصادر االمنية انه خـالل         . عامينادجوير رود كان قد زار اسرائيل منذ        
رحلته الى اسرائيل ساعد خان بريطانيين اثنين من اصل باكستاني هما عاصف حنيـف وعمـر خـان                  
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 مما ادى الى مقتـل      2003 أبريل عام  30شريف في تفجير في احدى الحانات على شاطيء تل ابيب في          
  . ثالثة اسرائيليين

   18/7/2005الشرق القطرية 
  
  
  

  إيران تتهم أمريكا وإسرائيل بإغواء خبرائها النوويين
 اتهمت إيران ضباط مخابرات أمريكيين وإسرائيليين بخداع علماء إيـرانيين  :طهران ـ وكاالت األنباء 

 حسبما أفـادت وكـاالت األنبـاء         , في المجال النووي في الخارج للحصول منهم علي معلومات سرية         
لت وكاالت األنباء اإليرانية عن وزير شئون المخابرات اإليراني علي يونـسي قولـه إن               ونق  . اإليرانية

الواليات المتحدة وإسرائيل تحاوالن ـ عن طريق ضباط مخابراتهما ـ االقتراب من علمائنا من خالل   
انيين في  ونصح يونسي العلماء اإلير     .  ثم إجبارهم علي اإلدالء بمعلومات حساسة       , إقامة عالقات غرامية  

   . الخارج بتوخي اليقظة وعدم االبتعاد عن الهدف من زياراتهم الخارجية
   18/7/2005االهرام 

  
 تمهيداً لزيارة شارون دوفيلبان يقر بخطيئة فرنسا حيال اليهود 

 مهدت فرنسا تماما الطريق امس أمام زيارة رئيس الحكومة االسرائيلية أرييل شارون : السفير-باريس
 تموز الحالي، فأقر رئيس وزرائها دومينيك دوفيلبان بالمسؤولية التاريخية للدولة الفرنسية 27اليها في 

 سنوات من 10فبعد . في طرد آالف اليهود الى معتقالت ومحارق النازية خالل الحرب العالمية الثانية
 بالمسؤولية الخطوة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك حيال اليهود حيث اعترف

الرسمية لفرنسا في طردهم الى معتقالت النازية، كرس دوفيلبان هذا االعتراف في خطاب تاريخي القاه 
وقال دوفيلبان . امس امام النصب التذكاري لضحايا حمالت الطرد المعروفة باسم فيل ديف في باريس

ضامن الحترام الذكرى، وان متوجها الى يهود فرنسا اريد ان اؤكد لكم ان سلطات بالدكم ستكون ال
وكان التأثر بالغا وواضحا في كالم دوفيلبان . تاريخكم وتاريخ الجمهورية التي خدموتموها ال ينفصالن

خصوصا حين قرأ ورقة كان رماها احد اليهود من القطار الذي نقله واهله صوب معتقالت النازية، 
 حيث ان فرنسا رمت في احضان 1942 تموز 17 و16وعاد بالذكرى الى ما حصل في خالل ليلتي 

اليأس والرماد أولئك الذي كانوا بالنسبة لها النور والحياة، مشيرا باالسم الى مسؤولية بعض المسؤولين 
 . الفرنسيين في ما حصل

  18/7/2005السفير 
  

  لى إسرائيل ليحتمي بجنسيتهاإالنفطية فر » يوكوس«ثاني أكبر المساهمين في مجموعة : روسيا
الحديث عن المعايير المزدوجة تصاعد بقوة في موسكو خالل اليومين األخيـرين،  :  رائد جبر  -كو  موس

ولكن ليس بسبب اإلرهاب وتداعياته، بل بسبب ما ُعِرف في روسيا بـ قـضية نيفـزلين، والمقـصود                  
ي فـر   ليونيد نيفزلين رجل األعمال اليهودي، ثاني أكبر المساهمين في مجموعة يوكوس النفطية، والـذ             

الى اسرائيل وحصل على جنسيتها بعد تفجر قضية يوكوس الشهيرة، وحصول النيابة العامة على أدلـة                
عاد اسـم نيفـزلين الـى        .تثبت تورطه بجرائم اغتيال، باإلضافة الى ملفات اختالس واحتيال معروفة         

شهادة أمام الكـونغرس    األضواء، بعدما استقِبل أخيراً على أعلى المستويات في الواليات المتحدة، وقدم            
ضمنها دعوة الى تشديد الحصار على روسيا، ومنعها من االنضمام الـى منظمـة التجـارة العالميـة                  

ونشرت النيابة العامة الروسية أمس تفاصيل عن التهم        . وحرمانها العضوية في مجموعة الثمانية الكبار     
ر تسليم رعايا الدولة العبرية، ولـو       الموجهة الى الرجل الذي احتمى سنوات خلف قانون اسرائيلي يحظ         

وعلى الئحة االتهام قضيتا اغتيال، ضحيتهما سيدة أعمـال         . كانوا متهمين بجرائم فادحة في دولة اخرى      
واعترف مدير دائرة األمـن االقتـصادي       . روسية ورئيس إحدى الشركات النفطية المنافسة لـ يوكوس       

. نه نفذ الجريمتين بناء على تعليمات مباشرة من نيفزلين        السابق في الشركة النفطية اليكسي بيتوشغين، بأ      
 وأعلن نائب المدعي العـام الروسـي فالديميـر          .السلطات األميركية اعتبرت نيفزلين معارضاً سياسياً     
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كوليسنيكوف أنه يشعر بالخجل واألسى، ألن منصة المجلس التشريعي األعلى في الواليـات المتحـدة،               
  ة، ومطلوب لدى االنتربولتقدم لشخص ارتكب جرائم خطر

  18/7/2005الحياة 
  

  قامة عالقات بإسرائيلإلى إموريتانيا تدعو الدول العربية 
دعا وزير الخارجية الموريتاني محمد ولد بالل امس الدول العربية الى اقامة عالقات ديبلوماسـية               : بترا

ل في مقابلة مع وكالـة االنبـاء        وقال ولد بال   .مع اسرائيل حتى تتمكن من مخاطبتها لدعم عملية السالم        
االردنية بترا في طوكيو التي يزورها حاليا، انه ال يرى أي فائدة للعرب في الوضع الحـالي المتمثـل                   

مع اسرائيل باعتبارها حال ال تخدم القضية الفلسطينية او تنسجم مع االختيـار              بحالة الالسلم والالحرب  
لمواطن العربي ان يلمس جدوى مواقف بالده من خـالل          اضاف ولد بالل يمكن ل     .االستراتيجي للسالم 

زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجية اسرائيل الى موريتانيا وتصريحات االخير عن             
االستعداد الطالق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين وتسليم مدن للفلسطينيين واإللتزام باإلنـسحاب             

حو تطبيق خارطة الطريق، مشيرا الى ان بالده ال تقوم بوسـاطة بـين              من غزة واإلستعداد لخطوات ن    
  .الفلسطينيين واالسرائيليين

  18/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

 مأزق خطة الفصل اإلسرائيلية بين االجتياح والتهدئة في القطاع 
 حلمي موسى  

حول ميل األوضاع نحو خالفت األحداث األخيرة في قطاع غزة تقديرات االستخبارات اإلسرائيلية 
وقد ُبنيت هذه التقديرات بشكل أساسي على أرضية تطويع . التهدئة إلى ما بعد انتهاء تنفيذ خطة الفصل

وفي ظل . اإلرادة اإلقليمية والدولية لتقبل مجمل السلوك العدواني اإلسرائيلي إكراماً لالنسحاب من غزة
ارات األشد استفزازية طمعاً في غفران العالم كرمى هذه التقديرات اتخذت حكومة شارون عدداً من القر

 . لعيون خطة الفصل
فقد قررت حكومة شارون المسار الذي تريد للجدار الفاصل في القدس مدركة أن العالم كله بما في ذلك 

وقررت مواصلة سياسة االستفراد بحركة الجهاد اإلسالمي ومالحقة وقتل . لجنة القدس، سوف يصمت
 . ل التنظيمات وحتى من أفراد الشرطة الفلسطينيةنشطاء من ك

ولكن هذه التقديرات ُبنيت أيضاً على أساس أن لحركة حماس، كبرى فصائل المعارضة الفلسطينية، 
ودفع ذلك القادة اإلسرائيليون إلى اإليمان بأنه . مصلحة في تنفيذ خطة الفصل وإجراء االنتخابات العامة

وربما لهذا السبب كان . ليات الجارية فإن الوضع يبقى مضبوطاًمن دون مشاركة حماس في العم
فهذه . لمشاركة حماس في الرد على استمرار االعتداءات اإلسرائيلية وقع الصاعقة على حكومة شارون

. المشاركة عنت أن كل التقديرات التي تفاخر بإعدادها خبراء االستخبارات لم تكن تستند إلى أساس
سرائيلي شديد الغضب؛ ألنه استند إلى خشية من أن التشكيك سيطال ما تبقى من ولذلك جاء الرد اإل

 . تقديرات بشأن السلطة ومستقبل الفصل
وإذا كان المعلّقون العسكريون قد أشاروا بنوع من التشكيك إلى الروايات اإلسرائيلية بشأن االغتياالت، 

وهذا ما كان من . ردع اإلسرائيلية بأسرهاسواء لجهة أهدافها ووسائلها، فإن ساسة شككوا بقدرة ال
المعلّقين العسكريين الذين أشاروا إلى أن االغتياالت الجوية في سلفيت قضت على اإلدعاء المتواصل 

كما أن االغتياالت في نظر زئيف شيف . بقدرة الجيش على الوصول للمطلوبين سيراً على األقدام
شل في العثور على رد مناسب على الصواريخ وقذائف أوحت بالحرج لدى القيادة العسكرية من الف

 . الهاون
ولكن الوزيرة تسيفي ليفني المقربة من رئيس الحكومة أرييل شارون أعلنت أن استمرار الفلسطينيين في 

وبالتالي فإن . القطاع في إطالق الصواريخ والقذائف بكثافة يشهد على تآكل قدرة الردع اإلسرائيلية
فالضفة . اح القطاع واحتالل بعض مناطقه لم يعد يرهب أحداً في الساحة الفلسطينيةالتهديدات باجتي

ولكن التهديد باجتياح القطاع وحشد القوات لهذا الغرض . الغربية بأسرها محتلة والمقاومة مستمرة هناك
فمن أجل االنسحاب من . على حدوده يشهد أيضا بحسب شيف على المفارقة التي تعيشها إسرائيل

بل إن السفير اإلسرائيلي في واشنطن داني أيالون أعرب . قطاع تكثر من الحديث عن إعادة احتاللهال
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قبل أيام عن اعتقاده أن االنسحاب من غزة ال يعني عدم عودة الجيش اإلسرائيلي إليها في يوم من 
يلية إلعادة احتالل وذهب بعض المعلقين العسكريين اإلسرائيليين إلى حد القول باستعدادات إسرائ. األيام

 . قطاع غزة للمرة الثالثة في المستقبل
ومن الواضح أن تهديد إسرائيل باجتياح القطاع هو تهديد فارغ إال إذا كان المقصود تغيير المعطيات 

فاجتياح القطاع يعني توحيد القوى . الميدانية وتأجيل خطة الفصل أو إعادة بنائها على أسس جديدة
وهذا يعني من وجهة نظر . في مقاومة االحتالل وانتفاء التمايز بين السلطة والفصائلالفلسطينية جميعها 

 . إسرائيل انتفاء الحاجة إلى وجود السلطة وبالتالي غياب الحاجة إلى التنسيق والتفاهم معها
وبكلمات أخرى إحداث تغيير جوهري يستدعي من قوى إقليمية ودولية كمصر والواليات المتحدة تغيير 

فاالجتياح يقضي بشكل أو بآخر على فرص بقاء السلطة الفلسطينية وعلى . قفها من خطة الفصلمو
ومع ذلك فإن التهديد . إمكانية الحديث عن الفصل بوصفه خطوة على الطريق نحو تنفيذ خريطة الطريق

دت وتشهد ما باالجتياح هو في الواقع تهديد لهذه القوى أكثر مما هو تهديد للساحة الفلسطينية التي شه
 . يكاد يكون في نتائجه العملية اجتياحاً دائماً لها

وليس صدفة أن وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس سارعت إلى اإلعالن عن قدومها على 
كما ليس غريباً أن تسارع مصر إلى إيفاد . المنطقة للحيلولة دون تدهور العالقات بين السلطة وإسرائيل

والدافع . لمتخصص بالعالقة مع الفصائل الفلسطينية لمنع تدهور العالقات بين الطرفينطاقمها األمني ا
في الحالين هو الرغبة في إبقاء األمور في المجرى المحدد والمتفق عليه سواء باسم التهدئة أو باسم 

 . الفصل
 الفصل، لن تتمكّن غير أن هذه التحركات، حتى وإن أفلحت في منع التدهور اآلن، فإنها وإلى حين تنفيذ

فالسلطة معنية بإظهار أن الفصل هو ثمرة . من إقناع السلطة والفصائل باالتفاق على تحليل واحد للفصل
والفصائل التي تؤمن أغلبيتها . العملية السياسية الواجب استكمالها بتمهيد الطريق لتنفيذ خريطة الطريق

 . صلتها لتحقيق الشيء نفسه في الضفة الغربيةبأن الفصل جاء نتيجة استمرار المقاومة الواجب موا
وبين هذا وذاك يبدو المثال اللبناني بأوجهه المتعددة التي تتيح لكل طرف اختيار الزاوية المناسبة له 

  .لتبرير موقفه من الحدود ومن العالقة بين الدولة والمقاومة
  18/7/2005السفير 

 
  وطنية ثابتةتحريم الصدام المسلح بين الفلسطينيين ضرورة 

 سالمة عكور
في حين يواصل جيش االحتالل االسرائيلي باندفاع محموم اجتياحه للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية             
في قطاع غزة والضفة الغربية، ومن ثم تقسيم القطاع الى ثالث مناطق، تنشب ازمة جديـدة وصـدام                  

  .مسلح بين أمن السلطة الفلسطينية وبين مقاتلي حركة حماس
وفي حين يأمر شارون جيشه باتخاذ تدابير ال حدود لها لتطويق ومطاردة واغتيال قادة وكوادر قـوات                 
المقاومة الفلسطينية، والعادة تطويق ومحاصرة واجتياح المناطق الفلسطينية، وممارسة مختلف اشـكال            

ة الداخلية الفلسطينية   التدمير والقتل واالعتقاالت الجماعية في صفوف ابناء الشعب الفلسطيني تؤكد وزار          
وقـد  .. انها لن تتهاون في فرض النظام ولو باستخدام القوة ضد فصائل المقاومة التي ال تلتزم بالتهدئة               

 شهداء من حركة حماس في غارات اسرائيلية على قطـاع غـزة             7جاء هذا التأكيد متزامنا مع سقوط       
 الجيش لهجمة عسكرية واسعة ضـد المـدن         ومتزامناً مع اعالن اسرائيلي باستعداد    ... والضفة الغربية 

  .والمناطق الفلسطينية المختلفة
وهذا يعني بالضرورة ان ابناء الشعب الفلسطيني يسقطون ما بين قتيل او شهيد وجريح على يد جـيش                  
االحتالل االسرائيلي من جهة وجراء الصدام المسلح بين قوات االمن الفلـسطيني ومقـاتلي المقاومـة                

  .جهة أخرىالفلسطينية من 
ان اي صدام مسلح بين قوات السلطة الفلسطينية ومقاتلي فصائل المقاومة الفلسطينية ينبغـي ان يكـون                 

وان اي اجتياح اسرائيلي لمدينة او لقرية او لمخيم في الضفة والقطاع ينبغي رفضه رفـضا                ... محرماً
 حال من االحوال فرض التهدئة      مطلقا وعدم السكوت عنه من قبل السلطة الفلسطينية اوال وال يجوز باي           

فالتهدئة ووقف اطالق   .. على فصائل المقاومة الفلسطينية بدون فرضها على جيش االحتالل االسرائيلي         
  .النار ينبغي ان يكونا من الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي
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بشرعية سـفك  فكل المبررات والذرائع ال تقنع احدا .. المهم وقف الصدام الفلسطيني ـ الفلسطيني فورا 
  .دم فلسطيني على يد شقيق فلسطيني آخر مهما كانت انتماءات الجانبين

ينبغي ان ال يفكر اي مقاتل فلسطيني من السلطة او من فصائل المقاومة باطالق رصاص واحدة علـى                  
اي مقاتل فلسطيني آخر مهما كانت المبررات واألسباب حتى لو كان ذلك بحجة استمرار التهدئة علـى                 

ب الفلسطيني وعلى الفلسطينيين جميعا انتظار ما يمكن ان تسفر عنه زيارة الـوزيرة األميركيـة                الجان
.. كونداليزا رايس في االيام القريبة المقبلة السرائيل من نتائج قد تخدم العملية الـسلمية بحـق وحقيـق                 

لمية وتطوراتهـا  وعندها يجب بلورة موقف فلسطيني موحد وشجاع ازاء هذه النتائج وازاء العملية الـس         
  .ومعطياتها الجديدة

   18/7/2005الرأي االردنية 
  

  ؟!الفتنة الفلسطينية تكمن في تعدد السلطات
 رجا طلب

لم يحاول الكثير من المحللين والمتابعين للشأن الفلسطيني أن يسالوا أنفـسهم لمـاذا حـصل التفجيـر                  
أية مقدمات من قبل شـاب فلـسطيني لـم          االنتحاري يوم الثالثاء الماضي في مدينة ايالت فجأة وبدون          

ربما لو حاولوا مجرد طرح مثل هذا السؤال البديهي على أنفسهم           .. يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما؟؟      
لكانوا قد عرفوا أن تعقيد الوضع الفلسطيني قد بدا بقرار من خارج فلـسطين وان التعهـدات اللفظيـة                   

محمود عباس في بعض العواصم التي تدعم حركة الجهاد         الخجولة التي حصل عليها الرئيس الفلسطيني       
حركة الجهاد لم تلتزم    ،  وحماس بشان االستمرار في الهدوء العسكري أو ما يسمى بالتهدئة مع إسرائيل           

باتفاق القاهرة رسميا وهو االتفاق الذي اقر الهدنة إال أنها مارسته عمليا طيلة الشهرين الماضيين، هـذه                 
ى مجاملة عابرة للرئيس عباس لكنها كانت تحمل في طياتها رسالة واضحة مفادها             التعهدات لم تكن سو   

انتبه فأنت ال تملك الورقة الفلسطينية وحدك وان مجيئك إلينا لطلب المساعدة هو الدليل األكبـر علـى                  
ذلك، لقد كانت رسالة هذه العواصم واضحة إلى درجة كبيرة ال لبس فيها وهي انك لست الالعب الوحيد                  

  :في الموضوع الفلسطيني، في محاولة من هذه األطراف لتحقيق هدفين أساسيين
.. إجبار السلطة الفلسطينية على استجداء هذه الجهات في شأن ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي              : األول

وهو استجداء سيقابله في حالة رضوخ الرئيس الفلسطيني إليه عددا من الشروط ربما يكون من أبرزها                
يضة األمن الفلسطيني الداخلي بمدى قبول هذه األطراف بأية اتفاقيات بين السلطة وإسرائيل ، وهـو                مقا

أمر قد يعيد موضوع االستقالل الفلسطيني الذي بدأ معركته عرفات مطلع السبعينيات في القرن الماضي               
  .وخاض من اجله معارك طاحنة

ه األطراف إن لم تكن جزءا من عملية الترتيبـات          إيصال رسالة هامة إلى واشنطن بأنها أي هذ       : الثاني  
الجارية في المنطقة عبر تفاهم ما ، فإنها قادرة على تخريب ما تسعى إليه في العراق وفلسطين ولبنان ،                   

 واسـتمر   1973وان المطلوب من واشنطن هو الجلوس معها إلعادة التفاهم الماضي الذي بدا في عام               
  .2000إلى عام 

ة، ومن هنا تفجر الوضع الفلسطيني الداخلي ومن هنا كان الخيار الوحيد المتاح أمـام               هذه هي القص  ... 
الرئيس محمود عباس و الذي أدرك حجم الخطأ الناجم عن قبوله فكرة البعض مـن أعـضاء اللجنـة                   
المركزية لفتح في الذهاب إلى عواصم معينة للمساهمة في ترتيب الوضع الفلـسطيني الـداخلي وهـي                 

كان الخيار المتاح للرئيس الفلـسطيني      .. تي كان الرد عليها أيضا بالعملية االنتحارية بايالت،         الفكرة ال 
  .أمام كل ذلك هو التأكيد على وحدانية السلطة الفلسطينية جديا ومنع فوضى السالح وتعدد السلطات 

  
 التي كانـت تنفـذ      لهذا لم تكن المواجهة بين أجهزة األمن الفلسطينية والعناصر المسلحة من حماس           .. 

عملية إطالق الصواريخ على بعض مستوطنات غزة أو التي كانت تنقل أسلحة مهربة هي محاولة مـن                 
السلطة الفلسطينية الفتعال حرب أهلية أو رضوخا المالءات فرضها شارون على الـرئيس الفلـسطيني           

ا سلطة واحـدة و إمـا       مثلما حاول البعض تصوير األمر ، فالقضية ببساطة تنحصر بمعادلة بسيطة إم           
سلطات، وتعدد السلطات يعني بكل بساطة الحرب األهلية وهو الشعار الذي تحذر منه حماس وتحـاول                
في الوقت نفسه االختباء وراءه لممارسة سلطتها الخاصة، وهو شعار حق أريد به الباطل وكل الباطل،                 

 ..  
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رة، فهو شعب مثل بقيـة شـعوب األرض         إن الشعب الفلسطيني ليس حقال للتجارب المغامرة والمقام       .. 
يرغب بالحياة و يطمح باالستقرار والتقدم و الرفاه ولم تعد لديه أية أوهام بـشان الحـل العـسكري أو                    
الحسم العسكري الذي تريده حركة الجهاد اإلسالمي وبعض أطراف حماس والـبعض فـي الفـصائل                

  .تها على مسيرة حياة شعب ومسيرتهالمعارضة، ولهذا ليس من المنطق أن تفرض مجموعة ما أجند
إن الدعوة إلى تعدد السلطات عبر التبرير بصورة أو اخرى لبقاء فوضى السالح باسم الدفاع عن النفس                 
ومواجهة أية محاولة لضبط هذا السالح بشعار الخوف من وقوع حرب أهلية فلسطينية هـي المـشكلة                 

ية المؤامرة التي يعتقد مدمنوها أن إسرائيل هـي         وهي الفتنة بكل ما في الكلمة من معني ، وليست نظر          
التي اخترعت كل المشكلة للتراجع عن خطة االنسحاب من غزة، وهو رأي يخالفه بشدة دعاة االنتصار                

الذين يقولون أن إسرائيل وشارون بالـذات لـم يقـرر           ،  من نفس المدرسة المؤدلجة قومجيا واسالمويا     
والسؤال أين هو المنطق في هـذين الطـرحين         ... ما عسكريا االنسحاب من غزة إال ألنه أصبح مهزو      

المتناقضين؟؟ هل نصدق أن شارون هزم عسكريا في غزة ويخطط للبقاء في وحل هزيمته ؟؟، أم انـه                  
وجد أن اقل الضرر أمام نجاح أبو مازن السياسي وتحديدا مع واشنطن هو بالخروج من قطـاع غـزة                   

   كل شئ بأنه قدم شيئا لعملية السالم ؟؟وتنفيذ خطته ليشعر واشنطن أوال وقبل
المسالة واضحة فشارون دخل المأزق منذ مجئ الـرئيس عبـاس والتطـورات وتحديـدا التفجيـر                 .. 

  !!االنتحاري في ايالت وفر له طوق النجاة الذي كان ينتظره
و بمـا   كيف ؟؟ عندما يتصرف عد    .. في السياسية قد يتحالف األعداء دون اتفاق مكتوب أو شفهي،           .. 

  !!يخدم عدوه، وفي الحالة الفلسطينية، األمر يحدث بكثرة و يكاد يكون ساطعا سطوع الشمس
   18/7/2005الرأي االردنية 

  
  حماس أمام خيار واحد

 بسام العموش. د
رغم ان حماس حركة اسالمية اال ان هذا ال يعني ان غيرها ليس بمسلم، وهذا امر تقر به قيادة حماس،                    

ال تدعي انها قائدة النضال الفلسطيني فهي تعرف ان النضال الفلسطيني قد بـدأ قـديماً                كما ان الحركة    
وتأسست المنظمة الفتحاوية في الستينات بينما ولدت حماس من رحم الحركـة االسـالمية فـي نهايـة                  

  .الثمانينات
جوارهـا  وتدرك حماس انها ال تمثل وحدها النضال االسالمي حيث تقف حركة الجهاد االسالمي الـى                

  .وتتسابق الحركتان في الجهاد والكفاح واالستشهاد
ولدى حماس اناس يفكرون ويفتقون االفكار ويقلبون المسائل، وما دام االمر كذلك فإن حماس تدرك ان                

لقد قامـت سـلطة فلـسطينية وتوالهـا         . م1987م ليست كما كانت عام      2005القضية الفلسطينية عام    
راحل عرفات وتسلم الراية من بعده رفيقه ابو مـازن، وان برنـامج هـذه               المناضلون القدماء برئاسة ال   

السلطة هو السعي القامة دولة على الضفة والقطاع مقابل سالم دائم مع اسرائيل ويقف مع السلطة فـي                  
هذا كل العرب الرسميين ودول العالم بما فيها الدول العربية التي يعيش فيها قادة حماس فـي الخـارج                   

  .م باالنتقال والسفر والحوارويسمحون له
والسلطة التي اسند لها الشعب الفلسطيني والدول العربية ودول العالم مهمة رعاية الـشعب الفلـسطيني                
والنطق باسمه ال يمكن اال ان تكون سلطة واحدة وبرأس واحد فالتعددية في القيادة غيـر ممكنـة ، الن    

العالم اما النطق باسم شعب يعيش قضية كبيـرة فـال           مجال التعددية في العمل الحزبي والبرلمانات وا      
  .يمكن ان يتحدث باسمه اكثر من طرف

لم تعلن حماس انها ال تعترف بالسلطة، ولم تقل حماس ان انتخاب محمود عباس انتخاب مـزور، ولـم            
  .تقدم شخصية تدعمها فضالً عن ان ترشح واحدا من حماس لقيادة السلطة

تستعد للتشريعية وهذا امر جيد ويقع ضمن الخيار الواحد الذي ال تـستطيع             خاضت االنتخابات البلدية، و   
  .حماس السير في غيره

ال تستطيع حماس ان تكون رأس السلطة النها نفسها تعرف ان السلطة هي افراز اوسلو، وقـد اعلنـت                   
فهل وما دامت حماس ال تريد ان تكون رأس السلطة حتى لو استطاعت             . وتعلن حماس انها ضد اوسلو    

والمنطق يقول ان حركة فتح هي صاحبة التاريخ وهي صاحبة الخبرة ولديها            . ستبقى السلطة بدون رأس   
  .من الكفاءات والمخلصين والقادرين على الحوار والتعامل مع االسرائيليين واالميركان والعرب
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ها هي اميركـا  الموسم ليس موسم حماس التي ال تحمل اعترافاً رسمياً من اي نظام عربي وكيف ذلك و             
  .تضع حماس على الئحة االرهاب

ليس امام حماس سوى االصرار على الخطوط الحمراء التي اعلنت عنها مراراً وتكراراً من حرمة الدم                
الفلسطيني وضرورة تفويت الفرصة على الصهاينة، وهذا يعني حينما نترجمه ان حماس ليـست فـوق                

وانها اي حماس كما قبلت الهدنة والتهدئة فعليها ان تقبل          السلطة وال فوق المجلس التشريعي الفلسطيني       
يمكـن ان تحـاور     . ما تقرره سلطات الشعب الفلسطيني، وان اي رفض بالقوة ألي قرار يعني الصدام            

وتكافح وتناقش وتحاول االقناع ولكن في نهاية المطاف ال تستطيع ان تعلن خروجها علـى الـسلطة او                  
قيادة هي الف باء االدارة العادية، فما بالك بادارة اكبر ازمة مـن ازمـات               انها سلطة ثانية، ان وحدة ال     

العرب والمسلمين وهي ازمتنا في القضية الفلسطينية، انني من باب االنتماء لهذه األمة وعشقي لخالص               
الشعب الفلسطيني من ازمته وحبي لحماس ادعوها الى االنتباه وتفويت الفرصة، فأصـحاب االهـداف               

تنازلون عما هو اقل في سبيل ما هو اكبر، وان أي سوق لحماس في اتجاه الرفض والعنتريات                 الكبرى ي 
  .ال يصب في مصلحة حماس وال الشعب الفلسطيني وال االمة العربية واالسالمية

خيار وحيد امام حماس هو خوض االنتخابات التشريعية فإذا تبين ان حماس تـسيطر علـى المجلـس                  
لتكن عندها الناطقة باسم الشعب ولتلزم الحكومة الفلسطينية بمـا تريـد، وحتـى              التشريعي الفلسطيني ف  

  .يتحقق ذلك فليدخل مقاتلو حماس في اجهزة السلطة قبل ان يدخلوا سجونها او مقابرها
   18/7/2005الرأي االردنية 

  
  ولكن .. حق مقدس

  خالد سيد أحمد  
لفترة األخيرة النتقادات شديدة، بعد تصريحاته      تعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن خالل ا        

التي دعا فيها الدول العربية، إلى منح جنسيتها لالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون على أراضيها، وهـو                
ما اعتبر تفريطاً في الحق التاريخي لالجئين بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم التي اجبروا على الخـروج                

 العسكرية االسرائيلية، أو هرباً من المجازر التي كانت ترتكبها العصابات           منها عنوة، تحت ضغط اآللة    
  . الصهيونية

 ونص علـى    1948 والذى صدر في العام      194هذا الحق كفلته أيضاً األمم المتحدة بالقرار الشهير رقم          
رهم، وجوب السماح بالعودة وفي أقرب وقت ممكن لالجئين الفلسطينيين الراغبين في العودة إلـى ديـا               

والعيش بسالم مع جيرانهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين ال يرغبون في العـودة مـنهم،                 
  . وعن كل مفقود أو مصاب بضرر

 ماليين 5لكن رغم هذا القرار الصريح والمباشر، اال ان حق العودة ال يزال حلماً يداعب خيال أكثر من             
السرائيلي تطبيقه مثل العديد من القـرارات األخـرى         الجئ فلسطيني، نظراً إلى رفض دولة االحتالل ا       

ما الذى دفع أبـو     : هنا يطرح السؤال نفسه     .التي صدرت على مدى سنوات الصراع العربي االسرائيلي       
  مازن التخاذ هذا الموقف وفى هذا الوقت بالتحديد رغم ادراكه لردود الفعل السلبية التي ستنتج عنه؟ 

 المواقف التي يمكن ان نطلق عليها اسم مواقف الصدمة التي تعـود             الشك ان هذا الموقف يدخل ضمن     
أبومازن على اتخاذها دائماً، مثل تمسكه بعدم وجود حل عسكري للصراع ورفضه لالنتفاضة المـسلحة               
وكذلك العمليات االستشهادية، انطالقاً من مبررات برجماتية بحتة، أهمها ان ردود الفعـل االسـرائيلية               

تلك العمليات، تفوق بكثير األثر الذى تحدثه، رغم معرفته بأن هـذه المواقـف ال تجـد        االجرامية على   
  .  مساحة كبيرة من القبول لدى المزاج العام الفلسطيني

ثانياً يدرك أبو مازن ان حق العودة هو حق مقدس وتكفله قرارات الشرعية الدولية، لكـن هـذا الحـق                  
وة التي تصب كلها اآلن لمصلحة العدو االسرائيلي، ومن ثم          مؤجل إلى حين تتغير موازين ومعادالت الق      

فان األمر يحتاج إلى وقت ليسقط الحق، ولكنه يجد عالجاً للمشكالت الكثيرة التي يواجههـا الالجئـون                 
الفلسطينيون في الدول العربية، وأهمها تضييق الخناق على ممارستهم للحياة الطبيعية، وسد نوافذ العمل              

  . الحصار األمنى حول مخيماتهمأمامهم وتشديد 
اذن هذا هو األمر األساسي الذي أراد أبو مازن تحقيقه، عن طريق إلقاء حجر في هذه البحيرة الراكدة،                  
ولدفع الدول العربية إلى تغيير سياستها ومعاملتها لالجئين الفلسطينيين، حتى تحل قضيتهم علـى نحـو                

  . نها ويعانون منهاعادل، وبشكل ينهي حالة التهميش التي يواجهو
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لكن األمر ليس تفريطاً في الثوابت أو تكريساً لنهج التنازالت كما ذكرت بعض األصوات، وانمـا هـو                  
تعامل واقعي مع الحقائق الموجودة اآلن، من دون العيش في الخيال واألحالم، والتي ال يمكن بأي حال                 

  .مزارعهمن األحوال ان تعيد الجئاً فلسطينياً واحداً إلى أرضه و
 18/7/2005البيان  

  
  أزمة مدروسة 

 عاموس هارئيل  
تعبر سلسلة العمليات التي نفّذها الجيش اإلسرائيلي في نهاية األسبوع اغتيال نشطاء حماس، في غزة 
والسامرة، الغارات الجوية على مكاتب حماس في القطاع وحشد قوات في شمال غزة عن محاولة 

ويشهد إعالن وزيرة الخارجية األميركية .  في مواجهة السلطة الفلسطينيةإسرائيلية لخلق أزمة مدروسة
غير أن المشكلة . عن قدومها في زيارة طارئة للمنطقة على أن الخطوة اإلسرائيلية أثمرت نتائج أولى
فما يبدأ بتفاخر . في مثل هذه المبادرات الالمعة هي أن أموراً كثيرة جداً يمكن أن تتشوش في الطريق

 . شراف وإدارة، يمكن أن يتدهور بسرعة إلى مواجهة داميةكإ
فالسيناريو الذي . ويكمن مصدر األزمة في التعهد الذي تحول إلى كليشيه، لن يكون فصل تحت النيران

في الوقت الذي يكون فيه الجنود : ُيزعج مخططي اإلخالء هو االنسحاب تحت صليات من قذائف الهاون
وبسبب أنه . جر معارضي الفصل إلخراجهم تتعرض المستوطنات للقصفورجال الشرطة يحاولون 

وفي حالة كهذه، فإن الخطة . ستكون في المستوطنات كثافة تواجد كبيرة فإن إصابات كثيرة سوف تقع
العسكرية تقرر، أن قوات كبيرة من فرقة غزة ستدخل للبقاء لوقت طويل في مناطق إطالق الصواريخ 

ولكن هذا . ن، بيت الهيا، وربما جباليا في شمالي القطاع، وخان يونس في الوسطوالقذائف بيت حانو
وأن األمر يتطلّب عدة أيام قتال، من أجل تقليص احتمال إطالق . يعني أن العملية ستستغرق وقتاً طويالً

شر وبسبب أن المقصود هو البدء بالفصل في موعد تقرر سلفاً، في الخامس ع. القسام وقذائف الهاون
 . من آب، فإن نافذة مواعيد العمل تزداد إغالقاً

نجحت حركة الجهاد اإلسالمي غير الملتزمة : وفي هذه األثناء وقعت في المناطق تطورات مزعجة
وحماس التي أحست بضرورة التنافس، أطلقت صاروخ قسام . بالتهدئة، في إرسال انتحاري إلى نتانيا
وفي كل يوم يكتشف الجيش اإلسرائيلي عبوات . نتيف هعسراهنحو إسرائيل فقتلت شابة في موشاف 

 . ناسفة كبيرة قرب محاور تحرك قواته، على الخط األخضر في القطاع
فقررت إسرائيل الرد . وعلى األقل حتى ليلة يوم الخميس، لم يدفع التدهور السلطة الفلسطينية للعمل

تصادم مع حماس فإن بالوسع العودة إلى مسار فإذا استجاب الرئيس محمود عباس للضغط و: بالتصعيد
وإذا تردد هذه المرة أيضاً، فإن الجيش اإلسرائيلي سيبكّر ويضرب في مناطق السلطة، . فصل بالتنسيق

 . من أجل الوصول إلى موعد الفصل، في ظل تهديد إرهابي أقّل
المتحدة ومصر من أجل إقناع وقد تم تجنيد الواليات . وفي هذه األثناء تلعب إسرائيل لعبة أمسكوني

فالدبابات والمدرعات يجري تصويرها في . عباس بأن األمر جدي هذه المرة وأن عليه أن يتصرف
وعلى ما يبدو فإن . مواقعها حول القطاع، ولكنها لم تتلقّ حتى اآلن توجيهات بالدخول إلى أراضيه

ر أن شارون قد يسمح للجيش اإلسرائيلي غي. العملية البرية الواسعة ستتأجل إلى ما بعد زيارة رايس
بخطوة أكثر محدودية، إن أصيب مدنيون إسرائيليون آخرون واستمر التنكيل بسديروت والكيبوتسات 

 . المجاورة
: وفي إطار التدابير اإلنذارية اإلسرائيلية جرت خطوة مختلف عليها، حتى في هيئة األركان العامة

. فصور كهذه لم تظهر في الضفة منذ حوالى عام. رة قرب سلفيتاغتيال جوي لخلية من حماس في مغا
وفي المكان الذي يتفاخر فيه الجيش اإلسرائيلي بقدرته على الوصول، على األقدام، إلى كل مطلوب، 

ومن البديهي أن بالوسع الزعم أنه ليس هناك من سبب لمنح حماس حصانة في . يبدو األمر شاذاً
ولكن بعد العملية يشرحون لنا، كما هو متوقع، أن . حركة يقصفون النقبالسامرة، فيما رجال هذه ال

 . أفراد الخلية كانوا يخططون لعملية كبيرة
. غير أن التفسير األكثر منطقية هو أن رئيس الخلية ُمدرج في قائمة أهداف الشاباك منذ فترة طويلة

فاالغتياالت قد . وك في حكمتهوهذا قرار مشك. وأنه في ظل التصعيد، أعطي التصديق بالعمل ضده
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توفر للسلطة ذرائع لالمتناع عن العمل في القطاع، كما أن االغتيال في سلفيت يمكن أن يشجع على فتح 
 . جبهة من جديد مع من تبقى من حماس في السامرة

. وبحسب التصريحات الرسمية في نهاية األسبوع، يبدو أن إسرائيل تشن حرباً ال هوادة فيها ضد حماس
ففي يوم . غير أن المفاجئ، أن هذه األمور لم تجد تعبيراً لها في تقديرات شعبة االستخبارات العسكرية

الثالثاء الفائت، قبل ساعات معدودة من عملية الجهاد في نتانيا، قال مصدر استخباري رفيع المستوى 
، كما للسلطة، مصلحة عليا وزعم أنه لحماس. إنه ال يتوقع أن تنفذ عملية الفصل في ظل هجمة إرهابية

فالجهاد . في الوصول إلى انسحاب إسرائيلي في آب وإلى إجراء انتخابات برلمانية في كانون الثاني
وفي المداوالت . والمتمردون على فتح سيعرقلون اإلخالء ولكنهم لن ينجحوا في إمالء الخطوات الالحقة

إلى أن حماس ال تهدد بتحطيم األواني رداً على عند موفاز، يوم أمس األول، أشار رجال االستخبارات 
 . االغتياالت

: وفي األسبوع المقبل ستعبر عن نفسها كل دوائر التأثير. إن الفصل هو خطوة مركبة ال نظير لها
تظاهرة اليمين ، واإلسرائيلية الداخلية، بين السلطة وحماس، اإلسرائيلية الفلسطينية، الفلسطينية الداخلية

  . ومن المفترض أن يكون أسبوعاً حاسماً بالنسبة لمصير الخطة. ي الكنيستوالتصويت ف
  2005 7 17هآرتس 
  18/7/2005السفير 

 
 عملية واسعة غير متوقعة 

 زئيف شيف  
في المواجهة العسكرية في قطاع غزة بين حركة حماس وأجهزة السلطة الفلسطينية كانت الغلبة حتى 

وبموازاة ذلك استمرت المواجهة بين . ارات الرغبة في التصالحاآلن لحماس، حيث أظهر أبو مازن ش
إسرائيل وحماس فيما سقطت سلسلة من صواريخ القسام على مستوطنات إسرائيلية من دون أن تفلح 

وركز الجيش اإلسرائيلي على عمليات االغتيال من الجو، ورغم كل . أجهزة األمن في منع إطالقها
يدور في هذه المرحلة على اقتحامات عسكرية برية واسعة وعميقة في تهديداته ال يبدو أن الحديث 

 . قطاع غزة
والنقطة العسكرية األبرز من ناحية إسرائيل هي الفشل المتواصل في منع إطالق صواريخ القسام 
وقذائف الهاون على مستوطنات النقب الغربي، بما في ذلك سديروت، وعلى مستوطنات غوش قطيف 

وهجمات الصواريخ والقذائف شملت منذ عملية نتانيا وحتى مساء أمس أكثر من . وشمالي قطاع غزة
والوعود التي قطعت في الماضي حول التقدم في تطوير الرد . مئة حادث إطالق قسام وهاون

 . التكنولوجي على صواريخ القسام ال تستند إلى أساس
وليس في نجاح . إلى وقت طويلوحتى إن استمر التطوير في هذا الميدان فإن العملية ستحتاج 

ونتيجة هذا الفشل الدفاعي للجيش تضطر إسرائيل أكثر . االغتياالت من الجو ما يغطي على هذا الفشل
فأكثر للتوجه نحو عملية عسكرية برية كبيرة في القطاع، وهذا ما يثقل به الجيش على قرارات المستوى 

 . السياسي
.  التهديدات المنطلقة من إسرائيل حول غزو واسع لقطاع غزةوبقدر ما يبرز الفشل، بقدر ما تتعاظم

ويبدو غريباً على وجه الخصوص في الوقت الذي تستعد في إسرائيل لالنسحاب من القطاع أن يتحدث 
وهذا يمكن أن يحدث فقط إن حدث األخطر على األرض وإن . الجيش عن غزو عسكري للمنطقة ذاتها

فتدهور كهذا . ي محاوالته فرض سيطرته وسيطرة السلطة في القطاعفشل الرئيس محمود عباس تماماً ف
يوجه ضربة شديدة، ومن الجائز أن تمثل نهاية خريطة الطريق، وتقود إلى احتمال تغيير جوهري في 

 . موقف الجمهور اإلسرائيلي بشأن الخطوات الالحقة للفصل
 حركة الجهاد اإلسالمي في مهمتها، وقد نجحت. والمواجهة العسكرية الموازية بدأت بعملية نتانيا

وفي هذه المرحلة، . المدعومة من إيران وسوريا، في إشعال الجبهة ودفع حماس إلى وقف اتفاق التهدئة
 . وبعد نجاحها، تراجعت حركة الجهاد إلى ما وراء الكواليس

 المنظمة وبذرائع فارغة شرعت هذه. وفي هذه المرحلة بدأت حماس صدامها العسكري في قطاع غزة
ويبدو أن الهدف األساسي . بقصف المستوطنات اإلسرائيلية بالصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة

فمن سيسيطر على القطاع بعد الفصل ومن الذي سيقود . لحماس هو فرض وقائع في مواجهة السلطة
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لية عبر اإلدراك وكانت الوسيلة األساسية هي إطالق الصواريخ على أهداف إسرائي. األحداث األساسية
وقد تم ذلك بعد أيام قليلة من إبرام اتفاق بين وزير الدفاع شاؤول . الواضح بأن إسرائيل سوف ترد

موفاز ووزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف، وعشية وصول ضباط مصريين لقطاع غزة لإلشراف 
 . على إعداد القوات الفلسطينية تمهيداً للفصل

سف، بموافقة أبو مازن، أوامر بفتح النار على خاليا مطلقي القسام إن أصر وقد أعطى الجنرال نصر يو
وكان رد أبو مازن ونصر يوسف أشد من المعهود، ولكن في . هؤالء على إطالقها باتجاه إسرائيل

ويجري الضغط على أبو مازن من أجل . المرحلة التالية لوحظ تراجع النشاط ضد مطلقي الصواريخ
والتقدير السائد حتى اآلن هو أن الغلبة . رية والبحث عن سبل للتصالح مع حماسوقف نشاطاته العسك

وفي األيام القريبة . ويزعمون في السلطة أن حماس أفضل تسليحاً من أجهزة األمن الفلسطينية. لحماس
سيحسم إن كان الضغط الذي يمارسه أبو مازن ويوسف ذا تأثير على حماس أم أن هذه المنظمة تعزز 

 . عها في قطاع غزةمواق
  2005 7 17هآرتس 
  18/7/2005السفير 

 
 مقدمات االنتفاضة الثالثة   .. الجدار حول القدس

 صالح محمد النعامي  
ليس من المبالغة القول إن القرار الذي اتخذته الحكومة اإلسرائيلية األحد الماضي، والقاضي باستكمال 

ل مطلع سبتمبرأيلول المقبل كحد أقصى، هو أخطر بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس قب
 .1967إجراء تُقدم عليه الدولة العبرية بعد قيامها باحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

فبعد إقرار إسرائيل مؤخراً أنها ال تقوم ببناء الجدار لدواع أمنية فقط، بل أيضاً من أجل مصادرة 
ير يحسم عملياً لصالح إسرائيل أربعا من قضايا الحل الدائم األراضي الفلسطينية، فإن القرار األخ

المفترض أن تتعاطى معها أي تسوية سياسية للصراع بين الشعب الفلسطيني ودولة االحتالل، وهي 
القدس والتجمعات االستيطانية، وخط االنسحاب النهائي، وطبيعة الكيان الفلسطيني الذي ينشأ بعد أي 

 .تسوية سياسية
ار العنصري حول القدس في تسهيل ضم التجمعات االستيطانية إلسرائيل يساهم بشكل مباشر دور الجد

  .في مساعدة الحكومة اإلسرائيلية على قطع شوط كبير في إنجاز خطة القدس الكبرى
 القرار ضمانة لتهويد القدس

يد مدينة القدس من أخطر التداعيات التي يمكن أن تنتج عن القرار األخير، العمل على استكمال تهو
 .بشكل حاسم

ويمكن اإلشارة إلى اثنتين من آليات التهويد التي يغذيها هذا القرار، أوالها حسم الصراع الديمغرافي 
لصالح اليهود، إذ أنه بعد استكمال مسار الجدار حول المدينة سيجد خمسة وخمسون ألف مقدسي أنفسهم 

عدد مرشح لالرتفاع ليصل إلى مائة ألف مقدسي، ألن خارج حدود المدينة في المرحلة األولى، وهذا ال
 .القرار يمهد الطريق في المستقبل لسلخ األحياء الفلسطينية جنوب المدينة عنها وضمها للضفة الغربية

ويأتي هذا القرار في ظل سلسلة من اإلغراءات التي أعلنت عنها الحكومة اإلسرائيلية لجذب اليهود 
 .الالستيطان في القدس ومحيطه

فقد قررت الحكومة اإلسرائيلية تقديم تسهيالت كبيرة لكل يهودي يستعد لالستيطان في القدس ومحيطها، 
عن طريق توفير فرص عمل كثيرة ومغرية عبر إقامة مناطق صناعية ومرافق سياحية، إلى جانب 

 .تقديم تسهيالت ضريبية كبيرة
تسهل على اليهود شراء شقق في األحياء وفي نفس الوقت فإن الحكومة تقدم قروضاً ميسرة جداً ل

 .االستيطانية داخل المدينة وحولها
ويقوم ممثلو الوكالة اليهودية بالتجوال في أرجاء العالم، لحث اليهود على تفضيل االستيطان في القدس 

 .عندما يهاجرون إلى الدولة العبرية
ات، إذ لم يقم الجدار العنصري بطرد أما ثانيتها فهي توفير احتياطي أراض إلقامة مزيد من المستوطن

عشرات اآلالف من الفلسطينيين من مدينتهم فحسب، بل إنه عمل على مصادرة مساحات واسعة من 
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األراضي الفلسطينية، وأوجد مساحات واسعة من األراضي الشاسعة الخالية التي باإلمكان استغاللها في 
 .إقامة مزيد من األحياء االستيطانية

ي يصل القدس بمستوطنة معاليه أدوميم كبرى مستوطنات الضفة الغربية، مكّن سلطات فالجدار الذ
الذي يهدف إلى " E1"االحتالل من استغالل األراضي الواقعة بين القدس وتلك المستوطنة في مشروع 

 . بناء آالف الوحدات السكنية الستيعاب عشرات اآلالف من اليهود
 ضم التجمعات االستيطانية

الجدار في محيط القدس يعني أيضاً ضم عدد من أهم التجمعات االستيطانية في الضفة الغربية استكمال 
لبلدية االحتالل في القدس، ألن مسار الجدار حول المدينة يعني ضم مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة إلى 

ن أكبر الشمال الشرقي من المدينة، وكذلك ضم التجمع االستيطاني غوش عتصيون الذي يعتبر م
 .التجمعات االستيطانية في الضفة الغربية، حيث يضم عشرات اآلالف من المستوطنين اليهود

وتتمثل خطورة هذا اإلجراء في أنه يستبق الحل الدائم ويضم تجمعات استيطانية لبلدية االحتالل، أي 
تفاوض حول التسوية إلسرائيل، بحيث تعتبر الدولة العبرية مصير التجمعات االستيطانية عندما يحين ال

 .الدائمة، خارج نطاق التفاوض
ضم التجمعات االستيطانية لبلدية االحتالل في القدس، ال يساهم فقط في تهويد القدس وحسم الصراع 
 .الديمغرافي لصالح اليهود، بل يساعد أيضا على نهب مزيد من أراضي الضفة الغربية لصالح إسرائيل

لكبيرة ليست كلها تقع في محيط القدس، لكن تكريس ضم بعضها صحيح أن التجمعات االستيطانية ا
 .لبلدية االحتالل، يعني حدوث سابقة تسمح للدولة العبرية بضم بقية التجمعات لها

وإذا أخذنا بعين االعتبار رسالة الضمانات التي قدمها الرئيس األميركي بوش لرئيس الوزراء 
 والتي أعلن فيها تأييد واشنطن لقيام إسرائيل بضم هذه اإلسرائيلي شارون خالل فترة رئاسته األولى

 .التجمعات، فهمنا أن تل أبيب تشعر أن لديها غطاء دولياً لمواصلة ضم هذه التجمعات
دور الجدار العنصري حول القدس في تسهيل ضم التجمعات االستيطانية إلسرائيل، يساهم بشكل مباشر 

 شوط كبير في إنجاز خطة القدس الكبرى التي وضعها في مساعدة الحكومة اإلسرائيلية على قطع
 عندما كان وزيراً للبنى التحتية في حكومة بنيامين نتانياهو، والتي اعتبرها حينئذ 1997شارون عام 

 .أهم منجزات المشروع الصهيوني في فلسطين
يون يهودي، رفع عدد اليهود في القدس ومحيطها إلى مل: ويهدف المشروع إلى تحقيق هدفين أساسيين

 .من مساحة الضفة الغربية% 25وبسط بلدية االحتالل في المدينة على 
من هنا فإن ضم التجمعات االستيطانية لبلدية االحتالل في القدس، ال يساهم فقط في تهويد القدس وحسم 
الصراع الديمغرافي لصالح اليهود، بل يساعد أيضا على نهب مزيد من أراضي الضفة الغربية لصالح 

 .إسرائيل
 الجدار كمحدد لخط االنسحاب النهائي

تشدد السلطة الفلسطينية في أنها لن توقع على أي تسوية سياسية ال تلتزم فيها إسرائيل باالنسحاب إلى 
 .، تعتبر من أهم الثوابت الوطنية الفلسطينية ألي تسوية1967حزيران عام  حدود الرابع من يونيو

دار حول القدس المحتلة، وفي حال ما إذا ظلت السلطة الفلسطينية وفية وبعد قرار إسرائيل استكمال الج
لثوابتها، فإنه يمكن القول إن تسوية سياسية لن تتحقق بين إسرائيل والسلطة، إذ أن المسار الجديد حول 
القدس، مثله مثل سائر مسارات الجدار األخرى يندفع في قلب الضفة الغربية متجاوزاً الخط األخضر، 

 . كرس عملياً الحدود بين الضفة الغربية وإسرائيلالذي
وينطوى القرار الذي اتخذته إسرائيل على العديد من الدالالت السياسية، أهمها قرارها بإنشاء معابر 
حدودية على طول المسار الجديد حول القدس، أي أن الدولة العبرية تعتبر هذا المسار هو خط الحدود 

رجاء الضفة الغربية، مع العلم أن دولة االحتالل قررت إقامة معابر حدودية النهائي بين القدس وبقية أ
على جميع مسارات الجدار األخرى في أرجاء الضفة الغربية، لتؤكد إلغاء الخط األخضر، وتكريس 

وأكدت إسرائيل في السابق بأكثر من .الجدار كخط حدود سياسي بين الدولة العبرية والضفة الغربية
 . لواليات المتحدة تدعم توجهها هذامناسبة أن ا

 عدم السماح بدولة فلسطينية قابلة للحياة
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تصر السلطة الفلسطينية على أن أي تسوية سياسية يجب أن تؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنه بعد قرار إسرائيل األخير، ال مجال لتحقيق هذا الهدف عبر الوسائل 

 .السلمية
فإذا كان أهم متطلبات إيجاد دولة قابلة للحياة هو التواصل اإلقليمي بين أجزائها، فإن مسار الجدار حول 
القدس يقضي تماماً على أي إمكانية لتحقيق هذا الشرط، ألن مسار الجدار يقسم عملياً الضفة الغربية إلى 

 . يوجد بينهما أي تواصل إقليميقسم يقع جنوب الجدار وآخر يقع شماله، وال: قسمين كبيرين
مما تقدم يتبين حجم مساهمة مسار الجدار العنصري الذي تبنيه الدولة العبرية حول القدس في حسم أي 

 . تسوية سياسية مستقبلية لصالح دولة االحتالل
اء تعاطي العالم مع خطة فك االرتباط وكأنها تمثل تنازالت قاسية أقدم عليها شارون، ساعد على اختف

الضغوط الدولية التي سببها بناء الجدار على إسرائيل، وتخفيف الحرج الذي وضعها فيه قرار محكمة 
 .العدل الدولية

 فك االرتباط للتغطية على أهداف الجدار
من نافلة القول إنه لم يكن ليتسنى للدولة العبرية أن تواصل بناء جدار الفصل العنصري لوال األصداء 

فك االرتباط التي تتضمن إخالء مستوطنات قطاع غزة وأربع مستوطنات شمال التي أحدثتها خطة 
 .الضفة الغربية

فتعاطي العالم مع هذه الخطة وكأنها تمثل تنازالت قاسية أقدم عليها شارون، ساعد على اختفاء الضغوط 
مة العدل الدولية التي سببها بناء الجدار على إسرائيل، وتخفيف الحرج الذي وضعها فيه قرار محك

الدولية التاريخي الذي اعتبرت فيه الجدار غير قانوني ودعت إلى هدمه، وتعويض المواطنين 
 .الفلسطينيين الذين تضرروا من إقامته

ولو افترضنا أنه يجوز لدول العالم أن تتعاطى مع خطة فك االرتباط وتغفل المخاطر التي يشكلها 
طة الفلسطينية والدول العربية عن هذه المخاطر، من أجل الجدار، فإنه ال يمكن تفهم أن تتغاضى السل

 .التساوق مع خطة فك االرتباط على الرغم من أنها خطة أحادية الجانب
فالسلطة الفلسطينية انتقدت قرار إسرائيل استكمال الجدار حول القدس المحتلة فقط كضريبة كالمية، 

سرائيلي في كل ما يتعلق بخطة فك االرتباط، وفي نفس الوقت تواصلت لقاءات التنسيق مع الجانب اإل
 .كما أن مصر توشك أن توقع اتفاقا مع إسرائيل ينظم دورها األمني في خطة فك االرتباط

لكنه كان يتوجب على كل من السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية بوصفها الطرف العربي المرشح 
 أي تنسيق مع إسرائيل في تنفيذ هذه الخطة للعب أكبر دور في خطة فك االرتباط أن تشترط إلقامة

وقف إسرائيل إلقامة هذا الجدار، أو على األقل إقامته على طول الخط األخضر الذي يقارب خط الرابع 
 .67من يونيوحزيران 

لقد كان من المفترض، أن تعمل السلطة الفلسطينية على تجنيد الرأي العام العالمي لهدم الجدار الفاصل 
بح الوقت في لقاءات التنسيق الفارغة مع الجانب اإلسرائيلي، كما كان عليها التشديد على أنه بدالً من ذ

ال يمكنها أن تلعب أي دور في خطة فك االرتباط، التي تأتي للتغطية على المخاطر التي تمثلها إقامة 
 .الجدار الفاصل، وتحديداً في محيط القدس
ر إسرائيل العلني بأنها لم تقم ببناء الجدار الفاصل لدواع أمنية لماذا لم تستغل السلطة الفلسطينية إقرا

 فقط، لكي تفضح المرامي اإلسرائيلية من وراء هذا الجدار؟
الجدار يلعب دورا مهما في حسم الحقائق على األرض لصالح الدولة العبرية، لكنه في المقابل يقضي 

دود الدنيا المقبولة فلسطينيا مما يعني أن على أي إمكانية للتوصل إلى تسوية سياسية، حتى في الح
  .الظروف باتت مهيأة الندالع انتفاضة ثالثة

 الجدار مدعاة لتفجر انتفاضة ثالثة
إذا كان الجدار يلعب كل هذا الدور في حسم الحقائق على األرض لصالح الدولة العبرية، فإنه في 

 .ى في الحدود الدنيا المقبولة فلسطينياالمقابل يقضي على أي إمكانية للتوصل لتسوية سياسية، حت
من هنا فإن كل الظروف باتت مهيأة حالياً الندالع انتفاضة ثالثة للتأكيد على رفض الشعب الفلسطيني 
قبول ما تحاول الدولة العبرية فرضه من خالل هذا الجدار القاتل، إذ أنه ليس من المنطق أن يتوقع أحد 

حقائق التي يرسيها جدار النهب العنصري، ويسلم بعملية التطهير من الشعب الفلسطيني أن يقبل بال
 .العرقي التي تقوم بها دولة االحتالل لعشرات اآلالف من الفلسطينيين، واجتثاثهم من القدس
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إن على الجميع في الساحة الفلسطينية، سلطة وفصائل، أال يسقطوا ضحايا للتضليل المتعمد حول فك 
 جانبية هامشية مثل المعارك االنتخابية الوهمية، والجدل حول تشكيل حكومة االرتباط والتلهي بمعارك

  .وحدة وطنية وغيرها من التقاليع الموسمية، اللهم إال إذا كانت على قاعدة التصدي لمخاطر الجدار
  18/7/2005الجزيرة نت 

  
  
  

  كاريكاتير

 
  18/7/2005الحياة الجديدة 


