
 1

 متابعات الزيتونة
 فلسطين اليوم

 19/7/2005النشرة اليومية 
 

  :األخبار الرئيسية
  حرمة الدم الفلسطيني تسهل مهمة الوساطة المصرية .1
 اليمين المتطرف يخوض أم المعارك ضد خطة االنسحاب .2

  

  :السلطة
   ه عباس لقيادة حماس في دمشقما قال .3
 مؤتمر فلسطيني خاص باالنسحاب .4
 أجهزة أمن السلطة تهدد عائلة فلسطينية بلقمة العيش .5
 !!اط في السلطة يتلقون دورة أمنية تعقدها لهم الشرطة الصهيونيةبض .6
 ن تكون جماعيةأدارة غزة ينبغي إتنازل عن حقيبة الخارجية وألم : القدومي .7

  

  : المقاومة
 كتائب القسام تستهدف البرج العسكري الذي قنص صيام .8
   من ناشطي الجهاد7االحتالل يعتقل ومستعمرات الالمقاومة تقصف  .9
   للمؤتمر العام لجنة فتح المركزية تحضيراًاجتماع .10
  األمن الوقائي يشّن حملة شرسة تستهدف كوادر حماس .11
   حماس بوصلتها ثابتة: هنية .12

  

  : األرض، الشعب
   اك مسلح بين مقاومين وقوات االحتاللاستشهاد فلسطينَيين في اشتب .13
  منع الفلسطينيين الحصول على جنسيات عربية سقط بالتقادم: صبيح .14
   سرائيل في طريقها لالنفجار إ و48العالقات بين فلسطينيي : الشيخ رائد صالح .15
   ين يتوافدون لتهنئة الشيخ رائد صالحآالف الفلسطيني .16
  استشهاد فتى فلسطيني في الخامسة عشرة .17
    فلسطينيين بجراح في غزة 5إستشهاد طفلة وإصابة  .18
  شرع بعمليات تجريف واسعة في أراضي شوفةياالحتالل  .19
  خضرسالميين داخل الخط األسرائيل تواصل مالحقتها لإلإ .20
  الداخلمنع مياه الشرب عن عشرات اآلالف من فلسطينيي ي الكيان .21
 أرينوس، القضية أخطر بكثير من بيع األمالك .22
  نضال الجماهيري الالعنفيلجنة شعبية لتعزيز ال .23
   يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية%84 :استطالع .24
  باسم سمير قصيرشارع في الطيبة  .25
  قنبلة يدوية على منزل في عين الحلوة .26
   الشعبية في عين الحلوةاشتباكات بين فتح والجبهة .27
  حرقة وغصة في عين الحلوة إثر إقرار العفو  .28
  الصحفيون في جريدة الحياة الجديدة يعلنون اإلضراب عن العمل .29
  المخابرات األمريكية تحقق مع أسير فلسطيني في السجون الصهيونية .30
  أسير فلسطيني يفقد بصره بسبب التعذيب .31
   أسيراً مضربين إلى زنازين عسقالن18االحتالل ينقل  .32
  أسرى الحرية يدعون إلى ضرورة االتفاق على ميثاق يصون حرمة الدم .33



 2

   سرى في سجن نفحة الصهيوني تزداد تدهوراً األأوضاع  .34
  سرائيلية مهددون بالموت معتقل في السجون اإل300 .35
  األسرى في سجن سالم يتعّرضون العتداءات وحشية  .36
  

  :الكيان اإلسرائيلي
   اليه ادوميم ويقسم القدسشارون يعزل مستوطنة مع: ريفلين .37
   زالة حواجز عسكريةإسرائيلي يقرر وقف تقسيم قطاع غزة وبدأ بالجيش اإل .38
  يختطف إسرائيلياً ويهدد بقتله جندي .39
   طة الفلسطينيةسرائيليين مقابل توحد حماس والسلبيريس يحذر من انقسام اإل .40
  إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة إطالق الصواريخ من غزة: أولمرت .41
  طائرات االحتالل تلقي منشورات على غزة تهاجم فيها حركة حماس .42
   مستوطن يطلب الجنسية الفلسطينية .43
  شيراك يستقبل شارون في باريس لبحث االنسحاب من غزة .44
   عدد مزدوج من مجلة قضايا إسرائيلية: جديد مدار .45
   إسرائيل جديدة في والية هندية .46
  

  :اقتصاد
  سلطة النقدارتفاع  .47
  مؤشر سوق فلسطين المالية  انخفاض .48
 إنهاء مشروع استصالح اآلبار في قلقيلية  .49
    مليون دوالر للفلسطينيين25هيئة التعويضات الدولية تقر : من الفئة د .50
     في فلسطين ردنية  فروع البنوك األموجودات .51

  

  :عربي، إسالمي، دولي
   للنزاع العربي اإلسرائيلي  شامالًمبادرة السالم توفر حالً: تركي الفيصل .52
  األردن يدرب فلسطينيين على إعداد المشروعات القابلة للتمويل .53
   وينتقد محاصرة القدسقب تدمير خريطة الطريقردن يحذر من عوااأل .54
   سوق العقاراتى الزحف الفلسطيني علىيعترضون عل أردنيون نواب .55
  لى فلسطينإوروبية للدفاع عن حق العودة تعبر األردن في طريقها أقافلة  .56
    خاصة للبنانفي زيارةبشارة  .57
  نائب جمهوري يؤيد قصفاً أمريكياً إلزالة البيت الحرام .58
   أميركي يستبعد قيام دولة فلسطينية ويتهم إسرائيل بالعنصريةكاتب .59
  المتشددون الفلسطينيون يهددون السالم: موراتينوس .60
  مقاضاة االتحاد األوروبي وبريطانية لتقصيرهما بمعاقبة إسرائيل .61
  

  :مقاالت
   جهاد الخازن   ... والسلطة تدفع الثمن... ذانآعيون و .62
 علي بدوان... بين حماس والسلطة.. أحداث غزة .63
 نبيل عمرو... حكاية عباس وحماس .64
   محمد الرميحي  .د... الصراع القادم فلسطيني .65
   هاني المصري... نزع فتيل األزمة ال يكفي .66
   ناجي صادق شراب  .د... سرائيل وسالح السلطة وحماسإغزة بين غارات  .67
 

  :كاريكاتير



 3

***  
  حرمة الدم الفلسطيني تسهل مهمة الوساطة المصرية

د محمود عباس، مجددا، أمس، رفضه      يأكت: وكاالت ـ غزةمن   19/7/2005 األيام الفلسطينية    نشرت
ريخ الدخول في حرب أهلية، مشددا على أهمية وقف ما تقوم به الفصائل الفلسطينية من إطالق الـصوا                

وقال في مقابلة مع الصحافيين األجانب في مقره بغزة نحن ال نريد وال              .باتجاه المستوطنات اإلسرائيلية  
نسعي إلى حرب أهلية، وال أقبل أن ندخل في حرب أهلية وهذا ما دعاني إلـى أن أضـغط فـي كـل          

واإلصـرار علـى   وأضاف إن اإلمعان   .االتجاهات من أجل عقد هدنه تحترمها كل الفصائل الفلسطينية        
هذه الخروقات بدون إجماع فلسطيني يتحمل مسؤوليتهما من يخترق ومن يقوم بهذه األعمال، في إشارة               

واعتبر أن إطالق الصواريخ يسيء إلى القضية الفلسطينية وليست وسيلة للهجوم            .إلى ما تقوم به حماس    
 .يخ تسقط في األراضـي الفلـسطينية       بالمائة من هذه الصوار    90وال للدفاع ألن ال تأثير لها وأكثر من         

واكد انه سيتم اعتقال كل من اطلق النار على رجال االمن وعلى مقرات الشرطة ومن اعتـدى علـى                   
واكد انه ليس الحد ان ياخذ القرار بيده نحن قلنا نلتزم بالتهدئة وعلـى اسـرائيل ان                  .سيارات الشرطة 

وتمنى  .ه مقاومة مرشدة وهذه مقاومة غير مرشدة      واضاف ال يحق الحد ان يقول ان هذ        .تلتزم بالتهدئة 
ان ال تضطر السلطة الطالق النار على احد، موضحا ان السلطة الفلسطينية ستحاول منع هـؤالء مـن          

وقال ال يوجد لدينا ضمانات بعدم اجتياح غزة من قبـل الجـيش              .يطلقون الصواريخ بالتي هي احسن    
 ان حماس هي التي تصاب، بل كـل الـشعب الفلـسطيني             االسرائيلي ولكن اجتياح قطاع غزة ال يعني      

والسلطة ايضا واي اعتداء على اي فلسطيني هو اعتداء على السلطة، واقول للحقيقة ان من بدأ بخـرق                  
  .الهدنة هو اسرائيل

لقـاءات وفـد الوسـاطة       إلـى أن     :القدس المحتلة، غزة   من 19/7/2005الخليج اإلماراتية    وأشارت
 غزة أثمرت نزع المزيد من أسباب التوتر الذي شاب العالقـة بـين الـسلطة                المصري أمس في قطاع   

وأكد محمود الزهار ان حركته ال تريد عمل سلطة بديلة وتريد سلطة واحدة منتخبة من                .وحركة حماس 
قبل الشعب الفلسطيني، معتبرا أن من يقول بسلطة بديلة يريد شق الشعب الفلسطيني، لكن حماس تريـد                 

من الفساد، والطريقة الوحيدة هي االنتخابات، وسلطة واحدة عن طريق االنتخابات تمثل            سلطة محصنة   
وقال، في ختام لقاء جديد مع الوفد االمني المصري، إن هذه الجلسة كانـت               .برنامج الشارع الفلسطيني  

الكثير استكماال للجلسة السابقة، التي كانت توضيحية واستفسارية، موضحا ان حركته تلقت ردودا على              
وأوضح ان اول خطوة جرى االتفاق عليهـا سـتكون          . من القضايا وستدرس كيفية تفعليها في المستقبل      

الثالثاء، وهي اجتماع للجنة المتابعة العليا لقيادة االنتفاضة لبحث كيفية تطوير العمل المشترك في كـل                
 تغيير من قضية التهدئة منذ      وشدد على ان موقف حماس لم يطرأ عليه أي         .القضايا في المرحلة المقبلة   

وحذر من التفرد بالقضايا الوطنية، وقال إن التفرد بالقرار لن يحقق أي هـدف              . التوصل التفاق القاهرة  
المساعي المصرية تأتي لتأكيد ان اعالن القاهرة يجـب ان          : وحول الدور المصري، قال عباس     .وطني

وأشار الى ان السلطة أبلغت     . ر األمن في الوطن   يحترم، نحن ملتزمون كسلطة بتفاهمات القاهرة وبتوفي      
الوفد المصري موقفها من التهدئة الكاملة وخروج المسلحين من كل الشوارع وحتى اآلن لم يـصلنا أي                 

  .رد من الجانب المصري
د أحمد قريع أن األمور تسير نحـو        يأك ت : وكاالت   عنغزة  من   19/7/2005 الشرق القطرية    وذكرت

 القاهرة واستعادة التهدئة وعبور المرحلة القادمة بنجاح دون مشكالت فيمـا يخـص              االلتزام بتفاهمات 
وقال شرحنا للوفد االمنى المـصرى، موقفنـا وأكـدنا          . االنسحاب االسرائيلي المرتقب من قطاع غزه     

وأكد . التزامنا بما جاء فى إعالن القاهرة وحرصنا على أمن المواطن والوطن الفلسطينى وهيبة السلطة             
 هناك سلطة واحدة هى سلطة الشعب الفلسطينى ونبذل جهودا من أجل ترسيخ سـيادة القـانون وأن                  أن

يكون العلم الفلسطينى هو الراية الوحيده التى ترتفع من أجلها ومن تحتها تتحرك جميع الفصائل فعلـم                 
 واستمراره بـين    وشدد على االلتزام بالتهدئة مع إسرائيل منوها إلى أن الحوار         . فلسطين نعتز به جميعا   

  .الفصائل رغم وجود بعض الخالفات هو أمر جيد
ل الشيخ سعيد صيام على انه تم تجاوز االزمـة          وق: غزة  من   19/7/2005شرق األوسط   ال وأوضحت

الحالية مع السلطة، مشيرا الى ان حركته تحرص على ايجاد كل المناخات الضرورية لعودة االمور الى                
قد تم تحديد موعد للقاء وفد الحركة بالرئيس الفلسطيني الذي مدد اقامتـه             ونفى ان يكون    . سابق عهدها 

في غزة بسبب االحداث، مشيرا الى ان االتصاالت ستتكثف من اجل ضمان تجـاوز االزمـة بـشكل                  
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 رفض طلباً من قيادة حماس االلتقاء به بشكل         عباسوكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد اكدت ان        . نهائي
 : صـيام  واضاف. ى انه لن يوافق إال على لقاء يضم ممثلي جميع الفصائل الفلسطينية           منفرد، مشدداً عل  

فصائل المقاومة ليست عبثية أو عدمية وتقدر أين تكمن مصلحة الشعب الفلسطيني، ولكن ال يعقـل أن                 
 تترك االحتالل يغتال من يشاء ومتى يشاء، إذ ال بد من وقف عدوانه وإلزامه بما تم االتفاق عليه فـي                   

واكد محمـد عبـد     . واجتمع الوفد االمني المصري مع وفد يمثل لجان المقاومة الشعبية          .اتفاق القاهرة 
العال التزامها بالتهدئة كباقي الفصائل الفلسطينية مع االحتفاظ بحق الرد علـى أي خـرق اسـرائيلي                 

 بجهـود   واضاف في تصريحات للصحافيين ان اللجان عرضـت ان تقـوم          . كاالغتياالت واالجتياحات 
الوساطة من اجل نزع فتيل التوتر بين السلطة وحماس الى جانب الوفد المصري وذلك من اجل حماية                 

وشدد على ان التهدئة ال يمكن فرضها على فصائل المقاومة بالقوة بل تؤخذ بالتراضي              . الوحدة الوطنية 
اللجان اقترح تـشكيل لجنـة      واشار الى ان وفد     . وفق معايير معينة تتفق عليها كل الفصائل الفلسطينية       

مـن ناحيـة     .وطنية عليا من الفصائل كافة بغرض التباحث حول االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة            
واكد يوسـف فـي تـصريحات       . ثانية ترأس ابو مازن اجتماعاً لألجهزة االمنية بحضور نصر يوسف         

واضاف ان  .  القطاع غير مبررة   للصحافيين في ختام االجتماع ان التهديدات االسرائيلية بشن حملة على         
  . االعتداءات االسرائيلية ال تساعد على عودة الهدوء

أن : الناصـرة , القدس المحتلة  -أسعد تلحمي  وسائدة حمد   عن مراسليها    19/7/2005  الحياة وجاء في 
ظهرت تثبيث الهدنة كان محور لقاء ضم وفداً أمنياً مصرياً وممثلي فصائل المعارضة الفلسطينية التي ا              

موقفاً موحداً ازاء التزامها الهدنة، مع االحتفاظ بحق الرد علـى اي خـرق اسـرائيلي كاالغتيـاالت                  
وشددت حركة فتح على ضرورة ان يكون الرد على الخروق جماعياً وبالتنسيق مع كـل               . واالجتياحات

سطيني لوكالة فرانس    أكد مسؤول فل    من ناحية أخرى   .الفصائل تأكيداً لوحدانية السلطة والسالح والقانون     
  .برس أمس ان رايس ستلتقي رئيس السلطة بعد غد في رام اهللا

ل مصدر مسؤول فـي الجهـاد       وق :غزة -طاهر النونو    19/7/2005الخليج اإلماراتية    وبين مراسل 
واشار خالد البطش، إلى أن من أبرز النقاط         .اإلسالمي إن وفد الحركة التقى الوفد المصري مساء أمس        

ثتها الحركة مع الوفد المصري مسألة التهدئة الداخلية وضبط الوضع الـداخلي، مـشيرا إلـى                التي بح 
مـن   .االلتزام باتفاق القاهرة الذي يمنح حق الرد على الخروقات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلـسطيني             

جهته، قال مشير المصري إن الخالف ليس بين حماس والسلطة بل بين مـوقفين سياسـيين مختلفـين                  
تعارضين، وأضاف، في تصريح صحافي، إن الخالف هو بين موقف يتمثل فـي خـط المفاوضـات                 م

والتنسيق األمني مع العدو، الذي تكشف من خالل االستجابة لإلمالءات األمريكيـة والـصهيونية فـي                
وبين موقف قوى المقاومة التي تؤمن به كخيار استراتيجي، مشددا علـى             إطالق النار على المجاهدين،   

ومن جهتهـا، اتهمـت     .  السلطة الفلسطينية في مواجهة الشعب ويجب عليها أن تتحمل عواقب ذلك           أن
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها السلطة الفلسطينية بالفساد واالستبداد والتفرد بالسلطة واتباع              

ـ              ن المـواطنين بـسبب     السياسات الخاطئة كما اتهمتها بأنها غير قادرة على تحقيق الحد األدنى من أم
سياساتها الخاطئة وضعفها والتفرد وتحويلها إلى مؤسسات خاصة ألصحابها، األمر الـذي قـاد هـذه                

  . األجهزة إلى االستبداد أوال والفساد ثانيا بعيدا عن الشفافية والمراقبة الجدية
 حماس الـى     نبيل عمرو امس حركة    وة دع : اف ب  عنرام اهللا    من 19/7/2005 الرأي االردنية    ونقلت

دعم رئيس السلطة الفلسطينية لكسب معركة االنسحاب من غزة، معتبرا انه ليس من مصلحة الحركـة                
وقال في مقالة نشرتها صحيفة الحياة الجديدة تحت عنوان حكاية عباس مع             .حشر ابو مازن في الزاوية    

ام العالم كرجـل    حماس انه ليس من مصلحة حماس كتشكيل وطني حشر عباس في الزاوية واظهاره ام             
واضاف ننتظر من حماس مبـادرة تقـول فيهـا          . تهان سلطته وادواتها دون ان يقوى على فعل شيء        

صراحة انها تدعم ابو مازن من اجل كسب معركة انسحاب شارون من غزة من اجل مصلحة فلسطين                 
منطلق الشراكة  واكد عمرو ان ابو مازن تعامل مع حماس من          . الدولة العتيدة والشعب المثخن بالجراح    

السياسية ووضع هذا الفصيل الهام في حساباته كمشروع شراكة سياسية لكنه لم يحظ بالتقدير كـرئيس                
وتابع اعطت حماس الهدنة واعطى ابو مازن الشراكة ودخل الحليفان مرحلـة زاهيـة،               .سلطة للجميع 

اقصى حد فلقد خرج قادتها     وفي هذا السياق لم تهدر حماس فرصة الهدنة وعملت على االفادة منها الى              
واشار الى ان ابو مازن تحمل انتقادات فتح واقرب المقـربين            .وكوادرها المهددون باالغتيال الى العلن    

اليه وما تم بعد رحيل عرفات ليس انتقاال للسلطة من يد فتح اليمنى ليدها اليسرى وانما انتقال متـسارع                  
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زاز شارون الذي برر احجامه عن تقـديم اي شـيء           واعتبر ان عباس تحمل ايضا ابت      .لها نحو حماس  
واضاف كان عباس متفهما تمامـا      . جدي لعباس بتعاظم نفوذ حماس واحتماالت استيالئها على السلطة        

لكل ما يحيط به مدركا لحقيقة ان مهاودة حماس اقل خطرأ من الصدام معها، وقد فوجىء حـين بلـغ                    
  .ثقة منه ولم يحتمل الموجة االخيرة للتصعيدانتقاد حماس له حد اعالن احد قادتها سحب ال

 عبد هقال ما :ماهر إبراهيم وسامر خويرة ـ غزة، نابلسعن مراسليها  19/7/2005 البيان وأضافت
اهللا اإلفرنجي إن أي رد على االعتداءات اإلسرائيلية يجب أن يكون جماعيا من قبل الفصائل كافة وليس 

ة وسيادة القانون، وعلى أن السلطة هي المسؤولة وحدها عن وأكد على وحدانية السلط.بشكل منفرد
وفي شأن إمكانية عقد لقاء بين فتح وحماس لرأب الصدع بين الحركتين على  .فرض النظام والقانون

  . اثر الخالفات األخيرة ذكر اإلفرنجي أن هناك مفاوضات حيال هذا األمر
ان المجلس      مصدر برلماني  هاعلن إلى ما     : اف ب  ن   ع  رام اهللا  من 19/7/2005 األيام البحرينية    ولفتت

غزة مـؤخرا وتعـديل        شهده قطاع    التوتر الذي    غزة بكامل اعضائه للبحث في       قطاع   سينعقد اليوم في   
لوكالة فرانس برس   وقالت النائب دالل سالمة       . استحداث منصب نائب رئيس السلطة    و   القانون االساسي 

بنـاء     موضحة ان موعد الجلسة حـدد      للسلطة الفلسطينية،    ف الى توفير الدعم السياسي    يهد   ان االجتماع 
لالسـهام     يأتي   غزة   قطاع   واضافت ان انعقاد المجلس في      . شهدها القطاع    على التطورات االخيرة التي   

ان    ة للمجلس التـشريعي   واوضحت الدائرة االعالمي    . تدعيم شرعية السلطة وتعزيز الدعم االكبر لها         في
  . جلسات المجلس ستتواصل على مدار االيام الثالثة المقبلة

 الدكتور حسن خريشة ان المجلـس       هكشفإلى ما   : جدة -فهيم الحامد    19/7/2005عكاظ  وألمح مراسل   
ج سيعقد اليوم جلسة استثنائية طارئة بغزة لبحث تداعيات االزمة في قطاع غزة وكيفية احتوائها والخرو              

بتوصيات ملزمة لجميع االطراف كما كشف عن مبادرة لعقد حوار فلسطيني وطني وشعبي للحفاظ على               
 وحمل خريشة مسؤولية االوضاع في غزة على السلطة الفلسطينية          ,الوحدة الوطنية تحت خيمة فلسطينية    

 جميـع    واوضح ان حماس ليست مستهدفة ولكنه قال ان اسرائيل تستهدف          ,وحماس والمجلس التشريعي  
  . الفلسطينيين وتستخدم حماس باعتبارها فصيال للمقاومة لضرب الفلسطينيين

 مصدر رفيع المـستوي فـي   هقالما  الى    :  غزة من 19/7/2005االهرام  مراسل   ىمحمد مصطف  شاروأ
 إن هناك بوادر ايجابية علي قرب حل األزمة بين حماس والسلطة الفلـسطينية                األهرام  تصريح لمراسل 

للدم الفلسطيني وقال ان قادة الفصائل الذين إلتقي بهم الوفد المصري أكدوا التزامهم بالتهدئة وتنفيذ               حقنا  
واضاف انه لم يتم التطرق خالل لقاءات الوفد لمطلب حماس اقالة اللواء نصر يوسـف               . إعالن القاهرة 

عتقـال ومحاكمـة    واشار الي ان هذا المطلب غير منطقي كما لم يتم التطرق الي مطلـب الـسلطة با                
  .  قوات االمن الفلسطينية واشعال النار في اليات تابعة الجهـزة االمـن    ىالمسئولين عن اطالق النار عل    

وقال المصدر ان الوفد المصري ناقش مع قادة الفصائل جميع القضايا الراهنة علي الساحة الفلـسطينية                
 وأضاف ان مهمة الوفد      .  الضفة الغربية  بما في ذلك االنسحاب االسرائيلي المزمع من قطاع غزة وشمال         

  .سالمة الوضع الداخلي الفلسطينيى المصري ستستمر في غزة طالما اقتضت الضرورة ذلك حفاظا عل
د اللواء نصر يوسف يأكت: القدس المحتلة ـ خاص من  19/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  وأورد

وقال فـي    .ثابت، مهما كلف األمر، على حد تعبيره      وزير الداخلية أن وزارته ستستمر في نهجها بشكل         
إن مـصر   : تصريحات له عقب انتهاء االجتماع الذي عقده محمود عباس مع اللواء مصطفى البحيري            

 . الفلـسطيني  -هي التي قامت بدور الوساطة، وأن إخواننا فيها هم الذين عملوا اتفاق الهدنة الفلسطيني             
، وأنّه يزيد األمور تعقيداً وال يـساعد علـى ضـبط األمـور              ورأى أن التصعيد الصهيوني غير مبرر     

  .والسيطرة عليها، وال يساعد على االستقرار
ر يحـذ  إلـى ت : وكـاالت األنبـاء   نقال عنرام اهللا، غزةمن  19/7/2005 االتحاد االماراتيـة    ونوهت

لمواجهة مسؤولون وممثلو مؤسسات مدنية من تحويل قطاع غزة الى نموذج لصومال اخرى في ضوء ا              
 وقال ياسر عبد ربه خالل اجتماع نظم في مركز االعالم بمدينة البيرة إن              .االخيرة بين السلطة وحماس   

هناك من يريد ان يجرنا الى فخ صومال اخرى، امراء حرب يتقاتلون ليصبح نموذجا لما سيكون عليه                 
اظ بسالح المقاومة وحق     وتساءل في اشارة الى حديث حركة حماس حول االحتف         ,االستقالل الفلسطييني 

الرد على اسرائيل هل من حق كل فصيل ان تكون له استراتيجيته الخاصة يصعد ويهدأ ويـرد متـى                   
شاء؟ وقال انه ال يمكن الرد على وضع كهذا بلغة خشبية، بل نريد لغة محددة صريحة واضحة يقولهـا                   
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ي وصفه للمواجهة التي وقعت     وذهب احمد صبح الى ابعد من ذلك ف        .المجتمع لصالح المشروع الوطني   
وقال ان ما جرى كان بقرار حمـاس التـي تحركـت سياسـيا              , بين عناصر من حماس وقوات االمن     

 واضاف عندما فـشلت حمـاس فـي    ,واعالميا في محاولة انقالب وانتقلت بقرار من تهدئة الى تصعيد         
ما جرى لتقويض السلطة    تشكيل لجنة عليا لالشراف على غزة بعد االنسحاب لجأت الى السالح وجرى             

وحذر المشاركون في اللقاء الذي لم يحضره ممثلون عن قوى وتيارات اسـالمية             , لصالح قوى ظالمية  
  .في بيان من السقوط في فخ السياسة االسرائيلية

 مـصادر  هوضـحت أ مـا  :وليد عوض ـ رام اهللا عن مراسلها  19/7/2005وأضافت القدس العربي 
  . يتم االنسحاب االسرائيلي من القطاعى حتفي غزة ىمني المصري قد يبقفلسطينية امس ان الوفد اال

  
 اليمين المتطرف يخوض أم المعارك ضد خطة االنسحاب

 منعت الشرطة اإلسرائيلية مساء أمس بضعة آالف من معارضـي           :الناصرة 19/7/2005الحياةنشرت  
اقامة مسيرة التواصل التضامنية    خطة االنفصال عن قطاع غزة تجمهروا في بلدة نتيفوت في النقب من             

 .مع المستوطنين في قطاع غزة المنوي اجالؤهم ومن التوجه الى مستوطناتهم تعبيراً عـن تـضامنهم               
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن آالف المعارضين الذين وصلوا الى نتيفوت أقـاموا مهرجـان التواصـل                

وأعلن عزرا أن آالف الجنود وأفـراد        .لدينيةبمشاركة نواب من اليمين وحاخامات وأقطاب الصهيونية ا       
الشرطة لن يسمحوا ألنصار المستوطنين بالتوجه الى مستوطنات القطاع، داعماً قرار قائـد الـشرطة               

وقال األخير إن قرار سد الطرق ومنع الحافالت التي كانت          . كرادي منع المسيرة باعتبارها غير قانونية     
 الى نتيفوت اتخذ بعد ورود معلومات للشرطة أفادت بـأن           تقل معارضي خطة االنسحاب من الوصول     

آالف المتظاهرين كانوا يعتزمون، بعد انهاء المسيرة المخططة، دخول المـستوطنات للتـشويش علـى        
وعلى رغم المنع، نجح اآلالف من الوصول بسياراتهم الخاصة الى موقـع انطـالق               .عملية االنسحاب 

وكانت  .تهم من مغادرة المكان مشياً على األقدام باتجاه قطاع غزة         المسيرة في نتيفوت، لكن الشرطة منع     
قيادة الشرطة االسرائيلية اتخذت ظهر أمس قراراً بمنع وصول أنصار اليمين المتطرف والمـستوطنين              
من شتى أرجاء اسرائيل الى بلدة نتيفوت في النقب، حيث قرر قادة مجلس المـستوطنات فـي الـضفة                   

ق مشياً على األقدام باتجاه مستوطنات غزة في مسيرة التواصل مع المستوطنين            وغزة التجمهر لالنطال  
وقامت الشرطة بمنع توجه مئات الحافالت التي تقل اآلالف من أنصار اليمـين             . التي تستمر ثالثة أيام   

من مختلف البلدات االسرائيلية الى نتيفوت، فرد مستوطنون بالقيام بمسيرات انطلقت من القدس وكريات              
 ألفاً من أفرادها والجنـود لمواجهـة      15وحشدت الشرطة نحو     .شمونة وغيرهما باتجاه جنوب اسرائيل    

المسيرة، ونصبت الحواجز في مفترقات الطـرق الرئيـسة للحيلولـة دون وصـول عـشرات آالف                 
المستوطنين الى بلدة نتيفوت وسط تقديرات أقطاب المستوطنين بأن نحو مئة الف من أنصارهم اعتزموا               

وبررت قيادة الشرطة قرارها منع المسيرة بتلقيها معلومات استخبارية عن نيـة            . المشاركة في المسيرة  
المنظمين اقتحام مستوطنات غوش قطيف بالقوة للتضامن مع المقيمين فيها المرشحين لإلجالء في اطار              

بتعهدهم عـدم   وكان قادة المستوطنين رفضوا اقتراح حل وسط مع الشرطة يقضي            .خطة فك االرتباط  
ورد زعمـاء   .بقاء أي متظاهر مع انتهاء المسيرة وااللتزام بعدم محاولة اقتحام المستوطنات في القطاع           

المستوطنين على قرار الشرطة باتهام شارون بكم أفواه معارضيه وبانتهاج مسلك ديكتـاتوري بحظـر               
 من مغبة أن يؤول قرار منـع       وحذّر بعضهم . أعمال احتجاجية يفترض في النظام الديموقراطي توافرها      

وصول الحافالت الى نتيفوت الى تصعيد خطير في المواجهات بين المستوطنين وعناصـر الـشرطة                
وهدد النائب الداد بإغالق محاور طرق رئيسة في اسرائيل اذا أصرت الـشرطة علـى منـع     . والجيش

در نـواب مـن اليمـين       في هذا الـسياق بـا      .وصول حافالت المستوطنين الى موقع انطالق المسيرة      
وحاخامات يعارضون خطة فك االرتباط عن غزة الى توقيع ميثاق ينص على ان ال يتخلل النضال ضد                 
الخطة مظاهر عنف كالمي أو جسدي ضد الجنود وأفراد الشرطة أو إشهار السالح في وجوههم، وذلك                

تساع رقعة االنشقاق داخل    وأبدى رئيس الكنيست ريبلين مخاوفه من ا      . للحيلولة دون وقوع حرب أهلية    
الشعب، وأعرب عن رفضه ظاهرة عدم انصياع جنود ألوامر قيادة الجيش في كل ما يتعلـق بخطـة                  

  .االنسحاب، وقال إن مثل هذه الظاهرة ال يمكن ان تحصل في جيش الشعب وفي نظام ديموقراطي
ن لها إن المعلومات التي      الشرطة اإلسرائيلية في بيا    هقالتما   :القدس 19/7/2005سي ان ان    وأضافت  

وردت للقيادات األمنية تفيد أن المتظاهرين كانوا يخططون النتهاك القانون، ولذلك تقرر منع المشاركين              
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من الوصول للمناطق، وخلق أوضاع يمكن أن تشكل عائقا أمام قيام الشرطة بدورها في تنفيذ عمليـات                 
ئيليين، اإلجراءات التي قامت بها الـشرطة لمنـع         ومن جانبه، أدان مجلس المستوطنين اإلسرا      .اإلخالء

ووفقا لتقديرات المسؤولين    .المظاهرة، معتبرا ذلك انتهاكا للحقوق الديمقراطية للمستوطنين اإلسرائيليين       
  . حافلة تم تأجيرها لنقل المستوطنين لقطاع غزة1000عن المجلس، فإن ما يزيد عن 

جـيش االحـتالل    أن   :19/7/2005الرأي االردنية    قالت   دة امال شحا  ،الناصرةونقالً عن مراسلتها في     
اكثر من عشرين الف جندي لمنع دخول المستوطنين الى مستوطنات غزة ووضع حول مستوطنة              حشد  

وانتشرت الشرطة في مختلف البلدات ووضعت الحـواجز حيـث منعـت            .  الفا منهم  12غوش قطيف   
رها ولوحظ اقبال كبير من اليمين االسرائيلي مـن  الباصات التي كانت تنقل المتظاهرين من مواصلة سي      

كما نجح المستوطنون فـي      .حيفا وتل ابيب وكريات شمونة وطبريا الذين وصلوا لمساندة المستوطنين         
كريات اربع، في تجنيد حشود من المتظاهرين لكن الشرطة والجيش منعوا جميع هذه الباصـات مـن                 

  .وتالوصول الى نقطة االلتقاء االولى في نتيف
 النائب ايفي ايتام قرار منع حافالت الباصات من مواصلة سيرها قرارا خطيرا مـن شـانه ان                  اعتبرو

ووصف النائـب اوري    . يوتر الوضع ويؤدي الى حالة عنف ال يعرف احد ما سيعقبها، على حد تعبيره             
ر عن رايه بشكل    ومن يمنع احد عن التعبي    . ارئيل القرار بالغباء وقال  شارون  يصنع المتطرفين بيديه         

واكد مجلس المستوطنات على تنفيذ قراره بالقيام بالمـسيرة الطويلـة الـى             . ديمقراطي فهو ديكتاتوري  
وطالب المجلس قادة الشرطة    . وقال ان شارون تجاوز الخطوط الحمراء بمنعه المسيرة         . غوش قطيف   

ع ودعـا المـستوطنين الـى    باتخاذ قرار فوري يسمح بمواصلة المسيرة قبل فقدان السيطرة على الوض        
  .الوصول الى غوش قطيف مشيا على االقدام وفي السيارات والقطارات

وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان وجود افراد شـرطة عـسكرية علـى الحـواجز لمنـع دخـول                   
  .المتظاهرين للقطاع سيؤدي الى ابطاء االستعدادات المتعلقة بخطة االنسحاب

 ومثقفون بينهم  البروفيسور بن تسيون نتنياهو والد نتنياهو، ورئـيس             وتدعم المسيرة شخصيات عامة   
الكنيست االسبق شيالنسكي ووزير الحرب االسبق موشيه ارنس وحاخامون واعـضاء كنيـست مـن               

اما من ناحية الجيش فالحديث يدور عن سيناريو كابوس يحاول فيه عشرات االف المستوطنين،               .اليمين
، في وقت واحد، اقتحام غوش قطيف التي اعلن عنهـا كمنطقـة عـسكرية               بمن فيهم من نساء واطفال    

وفي بيان اصدرته قيادة المعركة ضد االنسحاب والتي تضم عشرات المنظمات اليمينية جـاء ان          .مغلقة
 الف متظاهر ينضم الـيهم عـشرات        40 حافلة باص تقل نحو      800مجلس المستوطنات نجح في حشد      

من واجبنا ان نتـدفق     . وجاء في البيان هذه لحظة الحقيقة     . هم الخاصة االف اخرون يصلون في سيارات    
وحرص المتظاهرون على    .نحن مستعدون لالعتقال  . بقوة شديدة بحيث ال يمكن لشئ ان يقف في وجهنا         

  .التزود بالمقصات لقص االسيجة التي وضعها الجنود واقتحام المكان نحو مستوطنات غوش قطيف
اليمين االسرائيلي المتطرف، بدأ بقيـادة المجلـس         أن   :تل أبيب  19/7/2005شرق األوسط   الردت  ووأ

العام للمستوطنات في الضفة وغزة أمس، ما أسماه أم المعارك وهي عبارة عن مظاهرة ضخمة يقـدر                 
 ألف شخص لها، تستهدف اختراق الحواجز العسكرية والـشرطية المنتـشرة            100أن يتمكن من تجنيد     

 الى المستوطنات في قطاع غزة لمقاومة خطة الفصل ومنع الشرطة من اخالء             على الطرقات والوصول  
  . المستوطنين من هناك

وحاول القائد العام للشرطة االسرائيلية، موشيه كرادي، التوصل مع قادة المستوطنين، الـى تفاهمـات               
فجـر بـسبب    اال ان االجتماع ان   . حول هذه المظاهرة ومسارها، في اجتماع دام حتى ساعات فجر أمس          

فالشرطة طلبت ان يحدد المستوطنون موعدا لوقف مظاهرتهم، بعد يوم          . االختالف حول مدة المظاهرة   
وبعـد  . اال ان المستوطنين أصروا على ابقاء المسألة مفتوحة من دون تحديد موعد زمنـي             . أو أسبوع 

نية ما يعنـي افـساح      انفضاض االجتماع، فاجأهم قائد الشرطة باالعالن انها ستكون مظاهرة غير قانو          
فأثار قراره صخبا شديدا، حتى في أوساط المؤيدين لخطة االنـسحاب مـن             . المجال أمام تفريقها بالقوة   

فسارع كرادي الى االعالن ان شرطته لن تستخدم القوة اال اذا تجـاوز المتظـاهرون               . القوى الليبرالية 
اعتدوا على قوات الـشرطة والجـيش       حدود المنطق وحاولوا اغالق الشوارع في وجه حركة السير أو           

ودافعت وزيرة القضاء، تسيبي لفنة، عن قرار الشرطة وقالت ان المستوطنين هم الذين             . على الحواجز 
انما هم يخططـون    . أجبروها على ذلك فلو انهم أرادوا التظاهر االحتجاجي فقط، لما كانت هناك مشكلة            

ت الحكومة والكنيست، وال يريدون االلتزام بموعـد        ان يدخلوا غزة ويشاركوا في أعمال مقاومة لقرارا       
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ورد المستوطنون من طرفهم بأنهم لن يستخدموا العنف في هذه المظاهرة وأوضحوا للمتظاهرين             . محدد
ان عليهم ان ال يحملوا اي سالح ناري أو غيره في هذه المظاهرة حتى يضمنوا ان ال تسفك الدماء في                    

 ان طاقم القيادة الميدانية أعد خططا عسكرية لمواجهـة كـل قـرار              وبدأت المظاهرة وتبين  . أية حالة 
 30وحسبما تسرب من خطتهم فانهم حددوا       . للشرطة بما في ذلك منع المتظاهرين من دخول قطاع غزة         

  . نقطة التفاف على قوات الشرطة، فاذا منعتهم من واحدة سيفاجئونهم بالوصول من نقطة ثانية، وهكذا
مواجهات وقعت بين مجموعـات مـن المـستوطنين والـشرطة          أن   19/7/2005 48عرب  وجاء في   

االسرائيلية صباح اليوم الثالثاء عندما قرر المستوطنون مواصلة المسيرة التي ينظموها باتجاه غـوش              
وكانت الشرطة قد تساهلت امس مع المستوطنين عندما سمحت لبعض الحـافالت التـي تنقـل                 .قطيف

وجاء ذلـك بعـد مـشاورات        .ين اإلحتجاجية بمتابعة طريقها إلى المسيرة     المستوطنين إلى مسيرة اليم   
أجراها المدير العام للشرطة، كرادي، والمستشار مزوز، والمدعي العام شـندر، وتقـرر فـي نهايـة                 

وكانت جمعية حقوق المواطن قد توجهت       .المشاورات السماح لبعض المتظاهرين بالوصول إلى نتيفوت      
   .للسماح لجميع المتظاهرين بالوصول إلى نتيفوتإلى كرادي بطلب عاجل 

من جهة اخرى اعرب قادة الجيش االسرائيلي عن استيائهم من مسيرة المستوطنين وان هـذا النـشاط                 
ونقلـت   .سيؤدي الى حرف الجهود لمحاربة التنظيمات الفلسطينية المسلحة الى مواجهة المـستوطنين           

ة الجنوب في الجيش االسرائيلي العميد غاي تسور قولـه ان           وسائل االعالم االسرائيلية عن رئيس قياد     
واضاف ان قوات الجيش والشرطة ستتعامل بيد من         .هذا ليس وقت هذه المسيرة ويجب اال تجري االن        

ونقل موقع هآرتس االلكتروني امس عـن مـصادر فـي الـشرطة              .حديد مع معارضي فك االرتباط    
فضوا التعهد بمنع محاوالت مجموعات من المـستوطنين مـن          االسرائيلية قولها ان قادة المستوطنين ر     

   .الدخول الى القطاع
  :الشرطة االسرائيلية تستسلم للمستوطنين الذين اقتحموا حواجزها في طريقهم الى القطاع

 الف متظاهر من الستوطنين واليمين االسرائيلي بالدخول كفـار          30سمحت الشرطة االسرائيلية لقرابة     
 وهو ما اعتبرتـه وسـائل اعـالم          الثالثاء سرائيل بعد صدامات وقعت صباح اليوم     ميمون في جنوب ا   

 الف مستوطن قد باتوا الليلة الماضية في معـسكر          30وكان   .اسرائيلية بانه استسالم من جانب الشرطة     
من جهة اخرى تقدمت شركات نقل       .خيام اقاموه بالقرب من بلدة كفار ميمون في النقب بجنوب اسرائيل          

الحافالت بالتماس الى المحكمة العليا االسرائيلية اليوم بادعاء انها تتكبد خسائر بسبب محـاوالت              تملك  
  الشرطة منع نقل المتظاهرين من انحاء اسرائيل الى جنوبهاز

وافادت التقارير الصحفية االسرائيلية بانه في الساعة السادسة مـن صـباح اليـوم وفـي اثنـاء اداء                   
ح انطلقت دعوات منظمي المسيرة عبر مكبرات الصوت تطالب المتظـاهرين           المتظاهرين لصالة الصبا  

ووقف االالف من افراد قـوات االمـن         .بترك كل شيء واالنتقال الى الشارع المؤدي الى كفار ميمون         
االسرائيلية في مواجهة المتظاهرين لمحاولة صدهم عن اقتحام كفار ميمون ووقعـت صـدامات بـين                

 الساعة تمكن خاللها االالف من المتظاهرين من اقتحام حلقـات افـراد االمـن               الجانبين لمدة تزيد عن   
في اعقاب ذلك وجهت اوامر الى افراد قوات االمن بالـسماح للمتظـاهرين              .والدخول الى كفار ميمون   
  .بالدخول الى كفار ميمون

 االسرائيلي،  شددت سلطات االحتالل   :19/7/2005األيام الفلسطينية   صحيفة   في   كتب فايز أبو عون   و
من اجراءاتها التعسفية واغالقها لحاجزي أبو هولي والمطاحن وسط قطاع غزة، حيـث نـشرت                أمس،

عدداً كبيراً من أفراد الشرطة االسرائيلية حرس الحدود هناك بحجـة منـع مـسيرة لنـشطاء اليمـين                   
  .االسرائيلي المتطرف من الوصول الى مجمع مستوطنات غوش قطيف

 الذي رافقه اطالق عيارات نارية باتجاه المواطنين الى تفاقم الوضع لدى المئات منهم              وأدى هذا التشديد  
والعالقين على جانبي الحاجزين لليوم الخامس على التوالي، في انتظار بصيص أمل يـتم مـن خاللـه                  

ـ                 رون فتحها ليتسنى لهم المرور الى أماكن عملهم ومحال سكناهم في كال االتجاهين، ال سيما وأنهم يفتق
وذكرت مصادر سلطات االحتالل ذاتها أن الشرطة لن تمنع          .ألبسط الظروف االنسانية والمعيشية هناك    

المتظاهرين من اقامة االجتماع الجماهيري في بلدة نيتفوت بالنقب الجنوبي، كما أنه سيسمح لهم بالقيـام                
طريقهم الى مستوطنة غـوش     بالمسيرة وصوالً الى قرية كفار ميمون، اال أنه سيتم منعهم من مواصلة             

الذين لم يتسن لهم الدخول واجتياز الحواجز العسكرية        الفلسطينيين  ووصف العديد من المواطنين      .قطيف
حالة الجميع هناك ال سيما األطفال والنساء منهم، بأنها ليست صعبة فحسب، بل بائسة، ومزرية للغاية،                



 9

ديد في الماء والطعام، وأيضاً لعدم وجود أمـاكن         وذلك لعدم وجود حمامات لقضاء الحاجة، وللنقص الش       
وقالوا انـه    .لالستراحة، ما أدى الى تغطية وجوههم وأجسامهم ومالبسهم بطبقات من الغبار المتطايرة           

ورغم قيام بعض المواطنين من سكان مدينتي دير البلح، وخان يونس، وبعض المؤسسات الخيرية بنقل               
 معاناتهم، اال أن األجواء الحارة المشبعة بالرطوبة واألتربة والـشمس           الماء والطعام اليهم، للتخفيف من    

  .الحارقة تجعل انتظارهم مأساوياً، ال تخففه كميات الماء القليلة التي تُجلب للشرب فقط
  

 ما قاله عباس لقيادة حماس في دمشق 
ة اللقاء الموسع هذه هي خالص.. قال لهم كل شيء، ولم يأخذوا منه أي شيء :عمان ـ شاكر الجوهري 

الذي عقده محمود عباس وقيادة حركة حماس في الخارج، على مائدة عـشاء خالـد مـشعل ، وفقـا                    
كان الحديث صريحا جدا، فقـد أبلـغ   . للمعلومات التي حصلت عليها الشرق من مصادر في حركة فتح      

يفصح عنها مـن    عباس قادة حماس تفاصيل لقائه مع بوش واركان ادارته، حيث قدم صورة متفائلة لم               
قبل، وتفاصيل لقائه مع شارون، وشرح وجهة نظره في شخص شارون، ثم وضعهم في صورة نتـائج                 

غير أنـه   . اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح، وابلغهم أن هذا االجتماع حل مشكلة فاروق القدومي            
 منظمة التحرير، التـي     حين تم تناول قضايا انتخابات التشريعي المؤجلة، وضرورة اجتماع لجنة تفعيل          

قرر حوار القاهرة تشكيلها، وادارة غزة بعد االنسحاب ،وضرورة تشكيل مرجعية فلسطينية في لبنـان،               
وكان عباس جازما بالقول حول ميثاق منظمـة        . لم يقدم عباس غير وعود مرتبطة بآجال زمنية للتنفيذ        
ر تساؤالت لدى المراقبين حول مدى جدية       مما أثا . التحرير حين أصر أنه ممنوع العودة للميثاق السابق       

عباس في العمل على ادخال الحركتين اإلسالميتين لمنظمة التحرير الفلسطينية، إال إذا كان القصد مـن                
ولخص عباس رؤيته لموازين القوى الحالية بقوله أنه        ..!! . ادخالهم هو االستدراج لالعتراف بإسرائيل    

وكان عباس صريحا فيما يخـص      . وراق الحل هي بيد امريكا     من ا  99%مؤمن مثل أنور السادات أن      
ال نريد أن نورط الفلسطينيين في لبنان عبر لغة العنتريات، كما ورطنـا صـدام               : الملف اللبناني بقوله  
  .واعتبر ان المرجعية الفلسطينية في لبنان ستكون بتعيين سفير فلسطيني في بيروت. حسين في الكويت

   19/7/2005الشرق القطرية 
  

  مؤتمر فلسطيني خاص باالنسحاب
الدكتور محمود خليفة، الذي أدار الجلسة األولـى،         أن   :19/7/2005 لأليام الفلسطينية    كتب حامد جاد  

الى أهمية عقد هذا المؤتمر كونه يركز على الدور الـسياسي واالعالمـي فـي التعامـل مـع                    تطرق
ية فـي تنـاول االعـالم لمجريـات االنـسحاب           االنسحاب، مؤكداً اهمية االلتزام بالحيادية والموضوع     

وتحدث الدكتور كمال الشرافي في الجلسة الثانية التي أدارها طالل عوكل، حول دور لجنة               .االسرائيلي
المساندة والحماية األهلية لمساندة االنسحاب، مشيراً الى ما أجرته اللجنة مـن لقـاءات ونـدوات مـع                  

وتحدث النائب ابراهيم أبو النجا، حول ما يشكله         . والقاعدة النسوية  البلديات والمحافظات واللجان الشعبية   
االنسحاب االسرائيلي من أهمية وخطورة غير مسبوقة تستوجب اتخاذ كافة السبل الكفيلة بانجـاح هـذا                
االنسحاب، مؤكداً أهمية اضطالع الفصائل الفلسطينية بدورها في الحفـاظ علـى انجـازات الـشعب                

وتطرق النائب حسن عصفور، الى أهمية أن يكون         . االحتفال بقطف ثمار انجازاته    الفلسطيني ومشاركته 
االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة بداية لتحرير كامل األراضي الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية،             

  .مؤكداً أهمية ما توليه السلطة الفلسطينية من حرص على تعزيز الشراكة السياسية
أعلن : الناصرة, القدس المحتلة    -أسعد تلحمي   وسائدة حمد   عن مراسليها    19/7/2005 الحياة ونشرت

محمد دحالن ان المفاوضات مستمرة مع اسرائيل عبر الوسيط المصري في شـأن القـضايا الـشائكة                 
. المرتبطة باالنسحاب، مؤكداً عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع الجانب االسرائيلي في هـذه القـضايا                

ل المؤتمر، الى االتفاق على اعادة بناء المطار وتشغيله الحقاً، في حين قررت السلطة ابقـاء  وأشار خال 
واضاف انه ينتظر رداً واضحاً من اسرائيل و االخوة في مصر في شأن معبـر               . ميناء غزة في مكانه   

نقـل  رفح، موضحاً ان موفاز ابلغه انه لن يكون للجانب االسرائيلي وجود في المعبـر اذا خُـصص ل                 
اما بالنسبة الى الممر اآلمن، فأشار الى ان الجانـب الفلـسطيني قـدم              . المدنيين فقط من دون البضائع    

مشروعاً موازياً لمشروع ولفنسون، يقترح انشاء طريق عادي بين الضفة والقطاع يمكن ان يكون مقفالً               
 اقتراحات في شأن تسيير     على جانبيه ويشمل سكة للحديد، ويتطلب بناؤه ثالث سنوات، مضيفاً ان هناك           
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وكشف ان الجانب الفلسطيني أبدى استعداده للمساعدة       . الممر اآلمن حتى ذلك الحين لم ُيقر أي منها بعد         
  .في إزالة ركام منازل المستوطنات بهدف تقصير مدة االنسحاب

ريد أن  الدكتور نبيل شعت نهقالما  :غزة-حامد جاد  عن مراسلها  19/7/2005 الغد االردنيـة     واضافت
يتم االنسحاب بهدوء تام دون أن يغامر البعض عبر مايطلقونه من صواريخ بتعطيل هـذا االنـسحاب                 

أما محمد دحالن فانتقد مواقـف فـصائل         .مؤكداً أن دور الفصائل البد أن يرتكز إلى تسريع االنسحاب         
ي متابعة عملية االنسحاب    المعارضة الفلسطينية اإلسالمية واليسارية بشأن مطالبتها بالشراكة السياسية ف        

وقال كافة الفصائل الفلسطينية ليس لديها القدرة والخبرة الفنية الالزمة للتعامـل مـع               .واإلشراف عليها 
واتهم إحـدى    .ملف االنسحاب ولكن لديها القدرة فقط على التنظير السياسي واالنتقاد وتسييس كل شيء            

لسلطة بتـدمير المـستوطنات واحتاللهـا مؤكـداً أن          الفصائل الفلسطينية دون أن يسميها بأنها هددت ا       
األراضي المقامة عليها المستوطنات هي ملك للشعب الفلسطيني وليـست للـسلطة أو الفـصائل ودور                

وكشف دحالن النقاب عن أنـه سـيتم         .السلطة في ذلك ينحصر في بسط وصايتها على هذه األراضي         
 شرطياً مصرياً   750اق مصري إسرائيلي يقضي بنشر    التوصل في غضون األيام القريبة القادمة إلى اتف       

أما جميل المجدالوي فاتهم السلطة بإغالق الباب في وجه مشاركة           .على الخط الفاصل بين مصر ورفح     
الفصائل واألحزاب الفلسطينية ودار نقاش حاد بينه وبين دحالن تخلله تبادل االتهامات بـين الطـرفين                

 .مرجعية سياسية لهذا الملف غير السلطة الفلسطينيةحيث أكد دحالن أنه لن يكون هناك 
  

  أجهزة أمن السلطة تهدد عائلة فلسطينية بلقمة العيش
قالت عائلة من غزة  قتلت طفلتها برصاص قوات األمن، خالل األحداث األخيرة إن              : خدمة قدس برس  

إقالة وزير داخلية الـسلطة     أبناءها تعرضوا لتهديد مباشر إذا لم يتراجعوا عن بيان أصدروه طالبوا فيه ب            
وقال متحدث باسم العائلة التي يكتسب غالبية رجالها قوت عيشهم مـن             .واتهموه بالتسبب بمقتل طفلتهم   

خالل نقل البضائع عبر المعابر أنهم تلقوا تهديدا مباشرا من أحد األجهزة األمنية طالبهم بسحب البيـان                 
اء كافة التصاريح التي يسمح لهم فيها إدخال بضائع عبر          الذي أصدره والتراجع عنه، وإال فإنه سيتم إلغ       

وأضاف المتحدث إنه بعد وصول هذا التهديد لهم عقد مجلس العائلـة    .المعابر التي تسيطر السلطة عليه    
  .اجتماعا للنظر في األمر وقرروا عدم التراجع عن البيان الذي أصدروه حول مقتل طفلتهم
  19/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  !!اط في السلطة يتلقون دورة أمنية تعقدها لهم الشرطة الصهيونيةبض

ذكرت مصادر صهيونية اليوم أن خمسة وثالثين ضابطاً من أفراد الـشرطة  : القدس المحتلة ـ خاص 
وقالـت   .في السلطة الفلسطينية سيتلقون دورة تدريبية في مجال األمن، تعقدها لهم الشرطة الصهيونية            

 إن هذه الدورة التي تعقد األسبوع القادم، تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين فـي                 إذاعة العدو 
مشيرة إلى أن الشرطة اإلسرائيلية ستعقد يوماً إرشادياً خالل األسبوع القادم في إطـار              . المجال األمني 

  .التعاون المشترك بين الجانبين في المجال األمني
  19/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  دارة غزة ينبغي ان تكون جماعيةإتنازل عن حقيبة الخارجية وألم : القدومي

اكد فاروق القدومي انه مستعد للعودة الي قطاع غزة لممارسة مهامه القيادية في              :عمان من بسام بدارين   
ي فـي   واعتبـر القـدوم    .اطر منظمة التحرير الفلسطينية في حالة انسحاب اسرائيل الكامل من القطاع          

تصريحات للقدس العربي ان ادارة قطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيلي منـه يجـب ان تكـون ادارة                  
 ان فصائل المعارضة يجب ان تشارك في ادارة         ىورأ. جماعية وليست محصورة بالسلطة ومؤسساتها    

وقال ان خالفاته مع عباس لم تكن جذرية بل بسيطة ومحـصورة فـي البيـت الـداخلي                   .شؤون غزة 
لفلسطيني، مؤكدا في الوقت نفسه بان منظمة التحرير وليست السلطة هي العنـوان االول والرئيـسي                ا

والوحيد للشعب الفلسطيني، وان المنظمة بهذه الصورة ال تخطط لعزل اي احد او اي فصيل خصوصا                
ـ        .عندما يتعلق االمر بادارة شؤون اراض فلسطينية محررة        ل ووصف السلطة الفلـسطينية بانهـا تمث

مشروع ادارة مؤقتا خالل وجود االحتالل، لكنها ليست الجهة التي ينبغي ان تحكم وتدير شؤون الـبالد                 
في اي منطقة فلسطينية بعد تحريرها، معتبرا ما حصل من مواجهات بين االجهزة االمنية وعناصر في                
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ي للتفـاهم   حركة حماس في قطاع غزة امر مؤسف وينطوي علي سوء تفاهم ، مطالبا الجميـع بالـسع                
 ان ادارة السفارات والبعثـات الدبلوماسـية        ىوشدد عل  .وتجنب االنفعال الذي يخدم المحتل االسرائيلي     

خارج فلسطين ما زالت بين يدي الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، مشيرا الي انه وخالفا لمـا تقولـه                  
ولة فلسطين، انما تنـازل عـن       الكثير من المصادر واالوساط لم يتنازل عن حقيبته كوزير لخارجية د          

حضور بعض المؤتمرات التي لم تعد منتجة او مفيدة تاركا الفرصة للتيار الشاب فـي حـضور هـذه                   
وتحدث عن اقتراحـات محـددة قـدمها         .المؤتمرات التي حضرها هو شخصيا الكثر من ثالثين عاما        

مة التحريـر تنفيـذا للقـرارات       وحظيت بالتوافق لتشكيل لجنة متابعة تقود الي وجود قيادة مؤقتة لمنظ          
المركزية الخاصة بانعاش المنظمة، والتمهيد لعقد المجلس الوطني، معتبرا ان مهام الـدائرة الـسياسية               

 هذه الحيثيـات    ىطبقا لميثاق المنظمة مازالت كما هي، وان السلطة مرجعيتها المنظمة، وانه كمطلع عل            
  .شرح االمر واوضحه للكثيرين

  19/7/2005القدس العربي  
  

  كتائب القسام تستهدف البرج العسكري الذي قنص صيام 
ذكرت كتائب القسام في بالغ عسكري أصدرته، أنها تمكنـت مـن قـصف البـرج                : خاص-خانيونس

العسكري الصهيوني قرب خانيونس والذي تم من داخله تنفيذ جريمة اغتيال سعيد صيام، مشيرة إلى أن                
  .صهيونيالقصف أحدث أضراراً في الموقع ال

  19/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   من ناشطي الجهاد7االحتالل يعتقل ومستعمرات الالمقاومة تقصف 
كثفت قوات االحتالل أمس اعتداءاتها على األراضي الفلسطينية واعتقلت          :القدس المحتلة، غزة، وكاالت   

 .ن الفلسطينيين في قطـاع غـزة      سبعة من ناشطي حركة الجهاد اإلسالمي وأطلقت النار على المواطني         
واقتحمت قوات االحتالل أمس قرية حرملة، حيث شن الجنود حملة دهم وتفتيش في عدد مـن منـازل                  
المواطنين ودمروا محتوياتها تاركين وراءهم خرابا كبيرا،كما اعتقلت خالل االقتحام شابا واقتادته إلـى              

 ناطق عسكري إسرائيلي أن صـاروخا اطلقـه         وردا على االعتداءات اإلسرائيلية، أعلن     .جهة مجهولة 
 من دون التسبب    48فلسطينيون من قطاع غزة سقط الليلة قبل الماضية في جنوب فلسطين المحتلة العام              

وقال المصدر نفسه إن فلسطينيين أطلقوا خالل الليل قبل الماضـي           . بسقوط إصابات او حدوث أضرار    
من جهتها، أعلنـت كتائـب المقاومـة         .طاع غزة  قذيفة هاون على مستعمرات في ق      13وصباح أمس   

 قذائف هـاون ردا علـى       4 بـالوطنية صباح أمس في بيان لها عن مسؤوليتها في قصف منطقة إيرز             
  .جرائم االحتالل

 19/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

   للمؤتمر العاماجتماع لجنة فتح المركزية تحضيراً
لجنة المركزية لحركة فتح األحد المقبـل فـي عمـان           يجتمع ستة أعضاء في ال    :  جمال اشتيوي  -عمان

للتحضير للمؤتمر العام للحركة، إذ سيتم تحديد استراتيجية فتح للتعامل مع القضايا السياسية للسلطة الى               
وقال عطااهللا خيري ان اللجنة المركزية لحركة فتح التي اجتمعت          . جانب انتخاب قيادات جديدة للحركة    

قررت تشكيل لجنة برئاسة محمد غنيم للتحضير الى المؤتمر العـام للحركـة             في عمان الشهر الماضي     
 وأكدت مصادر فلسطينية ان اللجنة ستبحث كل        .الذي يتوقع عقده عقب االنتخابات التشريعية الفلسطينية      

كما  االجراءات المتعلقة في عقد المؤتمر العام سواء مسألة عضوية الحركة وتحديدها او موعد انعقاده،             
حث قضية مكان عقد المؤتمر العام خصوصا وان مكان عقد المؤتمر العام مازال مثار جـدل فـي                  ستب

الساحة الفلسطينية إذ يرى البعض ضرورة عقده خارج فلسطين ليتسنى لألعضاء معارضي اتفاق أوسلو              
 المشاركة فيه في حين يصر فريق آخر على عقده داخلها رغم المحاذير اإلسرائيلية عليـه، واشـارت                

فتح داخل فلسطين وخارجهـا     'المصادر الى ان اللجنة ستبحث في كيفية عقد المؤتمرات الفرعية لحركة            
  .وطريقة انتخاب اعضاء المؤتمر العام

  19/7/2005االتحاد االماراتية 
  



 12

  األمن الوقائي يشّن حملة شرسة تستهدف كوادر حماس
ة فجر اليوم على جريمة جديدة ، وذلـك  أقدمت عناصر األمن الوقائي في السلط: مخيم جباليا ـ خاص 

إضرام النار في سيارة أحد كوادر حركة حماس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وإطالق النار علـى                  
أحد مجاهدي القسام الذين تجنبوا المواجهة المباشرة مع قوات األمن الوقائي الفلسطيني نقل على إثرهـا                

إن مجهولين قاموا قبل فجـر اليـوم الثالثـاء          :  فلسطينية وقالت مصادر .إلى مشفى الشهيد كمال عدوان    
بإضرام النار في سيارة ألحد أعضاء حركة حماس في منطقة العودة محيط مسجد عائشة أم المـؤمنين                 
في مخيم جباليا، موضحة أن االعتداء تم رصده والقبض على أحد الفاعلين الذي تبين الحقا أنه عنصر                 

وأضـافت  .، واعترف بأنه مرسل من أحد قادته فـي األمـن الوقـائي            من عناصر جهاز األمن الوقائي    
المصادر أن قوات من األمن الوقائي حاولت اعتقال أحد كوادر حماس الذي حاول الهـرب، وأطلقـت                 

وذكـرت المـصادر ذاتهـا أن       .النار باتجاهه مما أدى إلى إصابته بجروح، نقل على إثرها إلى المشفى           
رة تعود ألحد قادة األمن الوقائي رداً على االعتداء  السافر الذي قام بـه               األهالي أضرموا النار في سيا    

عناصر األمن الوقائي، وعلى الفور استدعى األمن الوقائي المزيد من قواته، وحاولوا مهاجمة مستشفى              
إن اشتباكات مسلحة وقعت في محيط      : وقال شهود عيان  .الشهيد كمال عدوان حيث يرقد الشاب المصاب      

ى مما أدى إلى إصابة أربعة من أعضاء حماس وخمسة مـن األمـن الوقـائي واثنـين مـن                    المستشف
ويشار إلى أن الشاب الذي أضرم عناصر جهاز األمن الوقائي النار في سيارته كانـت قـوات                 .األهالي

  .االحتالل الصهيونية حاولت قبل يومين اغتياله في بلدة جباليا شمال قطاع
  19/7/2005 لمركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حماس بوصلتها ثابتة : هنية
أكد األستاذ اسماعيل هنية أن بوصلة حماس ثابتة لم تتغير، وهي قائمة على المقاومـة                : خاص –غزة  

وأكد هنية على ثوابت حركة حمـاس   .ضد االحتالل، والحوار والتفاهم مع السلطة والفصائل الفلسطينية     
ة الوطنية والشراكة السياسية ومحاربة الفساد والمفسدين،       في حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والوحد      

وكرر مقولة الشهيد الشيخ أحمد ياسين لو جاءت لنا السلطة على طبق من فضة ال نريدها، مشددا على                  
أن حماس ال تطلب السلطة، وال تتصارع عليها، وأن جميع األقالم والتقارير التي تطعن فـي موقـف                  

 على أصحابها وغير مستندة إلى أدلة أو شواهد وهي من وحي رفضهم             حماس من هذه القضية مردودة    
وأضاف هنية أن مبدأ االنقالبات     .لحماس ومنهجها الذي يالقي قبوال كبيرا في أوساط الشعب الفلسطيني         

والسيطرة بالقوة على المقاليد لم ولن يكن واردا في منهج حماس، ولكنها اختارت المشاركة الـسياسية                
 محاربة الفساد وإزاحة المفسدين عن صدر ومقدرات الشعب بالطرق الديمقراطيـة مـن              والمساهمة في 

ورفض األستاذ هنية الـذي قاطعتـه الجمـاهير      .خالل االنتخابات الطالبية والنقابية والبلدية والتشريعية     
المحتشدة بالتهليل والتكبير عدة مرات أسلوب التعامل بالقوة والعسكرة واسـتعراض العـضالت فـي               

وقال مخطىء من يظن أن القوة قادرة على حسم الخالف الداخلي بل الحوار والتفاهم              .عالقات الداخلية ال
وشدد هنية أن التهدئة لم تأت من ضـعف         .هما الحل مهما وصل الخالف والتباين في المواقف السياسية        

جـاء مـن أجـل      إن التحرك العسكري األخير لكتائب القسام       : ولن تكون سيفا مسلطا على رقابنا وقال      
تعزيز لحمة األرض والشعب بين غزة والضفة الغربية التي حاول االحتالل أن يـستفرد بـشعبنا فـي                  
الضفة الغربية كما حاول االستفراد بالجهاد اإلسالمي الذي حاولت أن تضع نفسها وسيطا وليس طرفـا                

  . لمصلحة الشعب الفلسطينيبجانب المقاومة، مؤكداً أن التصعيد والتهدئة تأتيان من تقدير قيادة حماس
  19/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  استشهاد فلسطينَيين في اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات االحتالل 

أكدت مصادر محلية أن فلسطينيين استشهدا صباح اليوم فـي بلـدة اليـامون، خـالل                :  خاص ،جنين
وكانـت  .عرف حتى اآلن على هوية الـشهيدين      اشتباكات مسلحة مع جنود االحتالل، مشيرة إلى أنه لم ي         

مـصادر أن قـوات االحـتالل       القوات كبيرة من جيش االحتالل حاصرت صباح اليوم البلدة، وذكرت           
وأكد مراسـلنا أن الحملـة      .المعززة باآلليات، فرضت حصاراً مشدداً على البلدة، وأغلقت كافة مداخلها         

حتالل بحملة تمشيط واسعة النطاق في منازل األهـالي         العسكرية مستمرة في البلدة، حيث تقوم قوات اال       
سيما في أطراف البلدة، كما تقوم قوات االحتالل بهدم منزل يعود للمواطن ثامر سمار، وبحسب شـهود          
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عيان فإن أحد المطلوبين قفز من نافذة أحد المنازل خالل قيام جرافات العدو بهـدم منزلـه، وأطلـق                   
وأشار مراسلنا إلى أن مساجد البلدة أخـذت        .ولم يعرف إن كان قد أصيب     القناصة الصهاينة النار عليه،     

تناشد عبر مكبرات الصوت األهالي والمقاومين من أجل أن يتوجهوا إلى المنطقة المذكورة للدفاع عـن                
  .الشبان المطلوبين وفك الحصار عنهم

  19/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   على جنسيات عربية سقط بالتقادممنع الفلسطينيين من الحصول: صبيح
ن منع حصول الفلسطينيين علـى      أمس  أ قال محمد صبيح ممثل فلسطين في الجامعة العربية          -القاهرة  

جاء ذلـك خـالل      .جنسية دول عربية أخرى هو توصية صدرت في الخمسينيات وانها سقطت بالتقادم           
 اللطيف مملوك مندوب لبنان في إطار       جدال بين مندوب فلسطين في الجامعة العربية محمد صبيح وعبد         

وكان مملوك رفـض     . لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الجامعة العربية        74أعمال الدورة   
 على تمسك   في كلمته خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر منح الجنسية للفلسطينيين المقيمين في لبنان مؤكداً            

م موضحا أن الرفض ينبع من حرصه على تمكينهم من استعادة           بالده بحق عودة الفلسطينيين إلى دياره     
 والذي يقضي بعـدم     59وأعلن تمسك بالده بقرار مجلس الجامعة في عام         .حقوقهم غير القابلة للتصرف   

وقاطع محمد  .منح الجنسية للفلسطينيين في الدول التي تستضيفهم بصورة مؤقتة حتى يعودوا إلى ديارهم            
 أصدر توصية   59م لدى الجامعة مندوب لبنان وأكد أن مجلس الجامعة عام           صبيح مندوب فلسطين الدائ   

 علـى الهويـة الفلـسطينية والكيـان         وليس قرارا حيث تقدمت مصر بهذه التوصية في حينها حفاظـاً          
وقال في تقديري أن هـذه       .الفلسطيني الذي أصبح االن معترف به كدولة فلسطينية في المحافل الدولية          

تقادم موضحا أن حصول الفلسطيني على جنسية البلد الذي يعيش بها ال تمنع حقه في               التوصية تسقط بال  
العودة بل تعمل على تسهيل حياته اليومية مؤكدا أن الواليات المتحدة وبعض الدول االوروبيـة تمـنح                 

يح مما دعا مندوب لبنان إلى مقاطعـة صـب         .الجنسية للفلسطينيين فأولى للدول العربية أن تمنحهم إياها       
 أنه إذا قامت الدول العربية بمنح الفلسطينيين الجنسية لن يعود فلسطيني واحـد إلـى                مرة أخرى مؤكداً  

 . أن إثارة منح الجنسية للفلسطينيين في البالد المستضيفة لهم تأتي في ظرف غير مناسـب    أرضه مؤكداً 
  .د ب أ

  19/7/2005ردنية الغد األ
  

  سرائيل في طريقها لالنفجار  إ و48يي العالقات بين فلسطين: الشيخ رائد صالح
خليج ان حركته متـشبثة بمواقفهـا       ل الشيخ رائد صالح في حديث ل      دأك : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

وشدد صالح على ان     .ومشاريعها لنصرة الحقوق الفلسطينية مبدياً استعداده للعودة خلف القضبان ثانية         
لشعب الفلسطيني، منوهاً بأن الدفاع عن النقب هـو دفـاع       الحركة االسالمية ستمضي في خدمة قضايا ا      

وتوقـع صـالح ان العالقـات بـين          . وعن امتدادهم الجغرافي والحضاري    48عن مستقبل فلسطينيي    
واضاف المعطيات الراهنة ال تبشر بالخير وهناك دالئل جديـة          .  نحو االنفجار  48اسرائيل وفلسطينيي   

و ترحيل قطاعات منا تحت مسميات      أشهار سيف التهديد بترحيلنا     على ان المؤسسة االسرائيلية تستعد إل     
فكارنا ومشاريعنا الجماعيـة وتجعلنـا      أمختلفة كالتعديل الحدودي وغيرها، وذلك بهدف تأديبنا وتفتيت         

هنـا  : وحول ما يجري داخل األراضي الفلسطينية قال صـالح         .منشغلين في تأمين لقمة العيش كأفراد     
لباً بكل لغة العاطفة االسالمية لالشقاء الفلسطينيين والى كافة القيادات الفلـسطينية            ه رجاء ونداء وط   أوج

أن يسارعوا من دون تلكؤ الى تجاوز مخاطر الفتنة التي ال يوجد ما يبررها على االطالق ولنتـذكر ان                
 إن الواقع   ووجه صالح رسالة الى العالمين العربي واالسالمي، قائالً        .الدم الفلسطيني حرام وخط أحمر    

 االسالمي واقع مؤلم ويئن تحت الهيمنة االمريكية، الفتاً الى قناعته بأن المـستقبل القريـب                -العربي  
يحمل دوراً حضارياً يرد للشعوب العربية المظلومة حقوقها ويمكنها من صناعة حياتها بعد حرمانها منه               

كد وجود  أو. يط االمريكي البريطاني  ضاف حرام ان نبكي وحرام ان نستسلم لدواعي التثب        أحتى اآلن، و  
حاجة ملحة الجراء مصالحة تاريخية مخلصة بين االنظمة العربية واالسالمية مع الشعوب محذرا مـن               

  .انفجارات وهدر طاقات في غير مكانها اذا ما استمرت الحالة الراهنة كما هي
 19/7/2005الخليج اإلماراتية 
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  لشيخ رائد صالح آالف الفلسطينيين يتوافدون لتهنئة ا

لليوم الثاني على التوالي وصلت جماهير الشعب الفلسطيني في األراضـي المحتلـة   : رام اهللا ـ خاص 
 توافدها إلى  مدينة أم الفحم مهنئين الحركة اإلسالمية والشيخ رائد صالح بإطالق سـراحه                1948عام  

لعب التدريبات بالقرب من استاد     من سجون االحتالل، وقد أقيمت خيمة خاصة لالستقبال المهنئين في م          
هذا وشهدت ليلة أمس األحد وجوداً مكثفاً للمهنئين حيث وقـف قيـاديو الحركـة               . أم الفحم الرياضي    

اإلسالمية والشيخ رائد صالح وبجانبه الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية، والسيد محمد              
 كلمات عبرت عن فرحها بإطالق سراح الشيخ رائـد          وألقى عدد من المهنئين   .زيدان الستقبال المهنئين  

صالح من سجون االحتالل، كما تطرقت تلك الكلمات إلى دور الشيخ صالح في الدفاع عـن المـسجد                  
  .األقصى أمام المخططات الصهيونية

  19/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  استشهاد فتى فلسطيني في الخامسة عشرة
ية استشهاد فتى فلسطيني في الخامسة عشرة مـن عمـره امـس بنيـران               اعلنت مصادر طبية فلسطين   

وقالت المـصادر   .االحتالل بالقرب من حاجز ابو هولي الذي يؤدي الى مستعمرات قطاع غزة اليهودية            
ان قوات االحتالل اطلقت النار السباب مجهولة على الفتى راغـب العبـد الحمـري الملقـب                 : نفسها

وزعم مصدر عـسكري    .مع عائلته بالقرب من حاجز للجيش االسرائيلي       عاما الذي كان     15بالمصري  
   .ان السيارة لم تتوقف عند الحاجز فأطلق جندي النار في الهواء وليس في اتجاهها: إسرائيلي

 19/7/2005الوطن العمانية 
  

   فلسطينيين، بجراح في غزة  5إستشهاد طفلة وإصابة 
 أعوام وصلت مساء امس     10 طفلة فلسطينية تبلغ من العمر        قالت مصادر طبية فلسطينية ان     :الفت حداد 

واوضحت المـصادر   .االثنين الى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة جثة هامدة فيما اصيب طفالن آخران            
 اعوام وصلت الى المستشفى جثة هامدة جراء اصابتها اصابات بالغة فى مختلـف              10ان عايدة دغمش    

وقالت مصادر امنية وشـهود عيـان ان        .ان مصابان بنفس الحادث   انحاء جسدها فيما وصل طفالن آخر     
انفجارا كبيرا وقع في احد المنازل بمنطقة الصبرة بمدينة غزة ادى الى استـشهاد الطفلـة المـذكورة                  

ولم تعرف حتى هذه اللحظة مالبسات االنفجار اال ان شهود عيان اكدوا ان طـائرات               .واصابة شقيقيها   
وأفادت مصادر فلسطينية أيـضاً ان ثالثـة        .  تحلق في المنطقة قبيل االنفجار     استطالع اسرائيلية كانت  

فلسطينين أصيبوا بجراح جراء انفجار ضخم هز مخيم خـانيونس بمدينـة خـانيونس جنـوب قطـاع          
وقال شهود عيان ان انفجارا كبيرا وقع في المخيم ما ادى الى اصابة ثالثة فلسطينين يعتقد انهـم                  .غزة

وقالت مصادر امنية فلسطينية ان المعلومات االولية تفيـد ان          .ماس بجروح مختلفة  من عناصر حركة ح   
االنفجار ناجم عن انفجار قذيفة هاون حاول مقاومون فلسطينيون اطالقها علـى احـدى المـستوطنات                

  . االسرائيلية القريبة من المدينة اال ان انها انفجرت قبل اطالقها
  19/7/2005 48عرب 

  
  عمليات تجريف واسعة في أراضي شوفةشرع بياالحتالل 
شرعت آليات االحتالل اإلسرائيلي، صباح، امس، بعمليات تجريف واقتالع األشـجار           :  وفا -طولكرم  

المثمرة في أراضي شوفة جنوب شرقي طولكرم، المحاذية لمستوطنة أفني حيفتس من الجهة الجنوبيـة               
ليتين قامتا بعمليات تجريف واسعة النطاق في       وذكر عدد من مزارعي شوفة أن جرافتين إسرائي       .الشرقية

وقال سهيل الـسلمان،    .أراضي خلة الشيخ المملوكة لعائلة حنون بهدف إقامة سياج وتوسعة للمستوطنة          
رئيس اللجنة الوطنية لمقاومة جدار الفصل العنصري، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، تقـوم بـسرقة               

دف التوسع االستيطاني، ضاربة بعرض الحـائط القـرارات         األرض الفلسطينية تحت مسميات كثيرة به     
وأضاف .الدولية، وقرارات محكمة الهاي، التي اعتبرت جدار الفصل العنصري باطالً وغير معترف به            

السلمان، إن اللجنة وعبر محاميها ستقوم بمتابعة هذه المصادرات قانونياً وعبر المحاكم الدولية والمحلية              
  .وحتى اإلسرائيلية
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  19/7/2005يام الفلسطينية األ
  
  خضرسالميين داخل الخط األسرائيل تواصل مالحقتها لإلإ

حقق جهازالشاباك صباح امس االثنين مع الشيخ كمال خطيـب، نائـب             :من زهير اندراوس   ،الناصرة
رئيس الحركة االسالمية في الداخل الفلسطيني، حول تصريحات الحركة تجاه المسجد االقصي المبارك             

لقد استدعيت مساء امس للتحقيق، وكنت اليوم مـن         : وقال الشيخ كمال خطيب   .ها قضية الدفاع عنه   وتبني
الساعة التاسعة والنصف صباحا حتي العاشرة بحضور ستة من رجال المخـابرات االسـرائيليين فـي                
مركز القشلة في مدينة الناصرة بغرض الضغط علي الحركة االسالمية للعدول عن تـصريحاتها تجـاه           

وزعم جهاز الشاباك أثناء التحقيق أن مواقف الحركة االسالمية من قـضية            . لمسجد االقصي المبارك    ا
المسجد االقصي المبارك تهدد حسب زعمهم األمن واالستقرار في اسرائيل وانها بمواقفها الراهنة قـد               

ـ      .تكون سببا في الكراهية بين المواطنين العرب واليهود        ياق حديثـه   واضاف الشيخ كمال خطيب في س
كانوا يقتبسون بعض الجمل والمقاالت التي كتبناها في صحيفة صوت الحق والحرية وفسروها حـسب               
أهوائهم، ورسالتهم كانت للحركة االسالمية اننا ان بقينا علي هذه المواقف خاصة من قـضية المـسجد                 

غيـر عاديـة مـن      االقصي المبارك فإن هذا سيعرض الحركة االسالمية ومؤسساتها لمواقف قاسية و          
اكدنا لهم علي ان موقفنا من المسجد االقصي المبارك موقف          : وقال خطيب .المؤسسة االمنية االسرائيلية    

ثابت ال يتغير وال يتبدل ولن نساوم عليه وان االقصي هو للمسلمين وحدهم وانه فعال فـي خطـر وان                    
وحملناهم كامل المـسؤولية عـن أي       المساس به واالعتداء عليه سيعود الي كارثة حقيقية في المنطقة،           

اعتداء يمكن ان يقع علي المسجد االقصي باعتبار انه يقع تحت سلطة االحتالل وهو المكلف بحمايتـه                 
  .والحفاظ عليه وفق القوانين واالعراف الدولية 

  19/7/2005القدس العربي 
  

  الداخلمنع مياه الشرب عن عشرات اآلالف من فلسطينيي ي الكيان
أكدت مصادر فلسطينية أن أهالي مدينة باقة الغربية في المثلث، وقرية كفر كنـا فـي   : غزة ـ خاص 

، من قطع تيار المياه عنهم، وخاصة في موجة الحر التي تسود فلـسطين              48منطقة الجليل المحتلة عام     
  ألـف نـسمة، إن شـركة الميـاه         22وقالت مصادر في قرية باقة الغربية البالغ سكانها         .في هذه األيام  

الصهيونية مكوروت قطعت تيار المياه عن المدينة دون إبالغهم عن نيتها قطع المياه، ولم تطلب مـنهم                 
وأوضح أحد سكان المدينة، أنه ال يجد الماء ألوالده الصغار الذين           .اتخاذ اإلجراءات الالزمة قبل القطع    

ة أخرى ال يمكن االسـتغناء  يبكون طيلة النهار طلباً للماء من أجل الشرب، باإلضافة إلى أمور ضروري         
 ألف نسمة، أن األمور لديهم أكثـر سـوءاً،          17وأفاد أهالي قرية كفر كنا، البالغ سكانها        .بها عن الماء  

نظراً ألن مكوروت قطعت المياه عن القرية منذ فترة طويلة، معتبرين أن هذا اإلجراء الصهيوني عقاباً                
 بدأوا في ابتكار حلول بدائية للتغلب على مشكلة انقطـاع           ويذكر أن أهالي القرية   .جماعياً ألهالي القرية  

  .المياه، مثل بناء اآلبار وشراء المياه من تراكتورات متجولة في أنحاء القرية
  19/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 أرينوس، القضية أخطر بكثير من بيع األمالك

خل بطريركية الروم األرثوذكس في القـدس        في أول لقاء صحافي له منذ انفجار األزمة دا         :نظير مجلي 
المحتلة، قال ايرينيوس األول إن هناك كمية هائلة من المعلومات الخاطئة والموجهة من جهات معينـة                
تحكم تصرفات العديد من الناس في قضية صفقة البيع غير القانونية ألمالك الطائفة في القدس القديمـة                 

قوى التي تهدد هذه األمالك بالذات وغيرهـا مـن ممتلكـات            وتجعلهم يقفون بشكل مذهل الى جانب ال      
وأكد أن هناك مؤامرة كبيرة وخطيرة تحدق اليوم بهذه         . الطائفة في القدس نفسها وفي مدن أخرى أيضا       

وقـد حـان الوقـت      . وأن هذه المؤامرة أكبر بكثير وأخطر مما يظهر       . األمالك وبالطائفة األرثوذكسية  
وردا علـى سـؤال     . لفلسطينيون والعرب في خطأ فادح ال يسهل تصحيحه       لكشف الحقائق حتى ال يقع ا     

حول قرار أبو مازن بسحب االعتراف منه وإقالته، وان كانت حقيقة هذه المؤامرة غائبة عن ذهن ابـو                  
مازن، تنهد عميقا ثم قال أنا أشعر حقا بأسف وبألم شديدين من تسرع أبو مازن واتخاذه قـرارا كهـذا                    

فالمرسوم الرئاسـي هـو أوال منـصوص        . أشعر بأسف مزدوج ومضاعف   . والسقطاتمليئا باألخطاء   
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بطريقة تدل على ان كاتبيه ال يعرفون لغة الكنيسة وال قوانينها وأبسطها أن البطريرك ال يعين وال يقال                  
  . بمرسوم رئاسي من أي دولة، وال نفهم لماذا اتخذ هذا الموقف ضدنا

 19/7/2005شرق األوسط ال
  

  بية لتعزيز النضال الجماهيري الالعنفيلجنة شع
أعلن، أمس، عن تشكيل لجنة شعبية لتعزيز النضال الجماهيري الالعنفي إلنهاء االحتالل            :  األيام -جنين

وتشكلت اللجنة، من الناشطين المجتمعيين آمنة دراغمة، ناصر الشيخ علـي، محمـد             .في محافظة جنين  
وجرى انتخاب دراغمة، منسقة    .يمان نزال وفؤاد أبو طالب    حمارشة، إيناس هب الريح، عالم الطاهر، إ      

ألعمال هذه اللجنة المنبثقة عن اللجنة المركزية لتعزيز النضال الجماهيري الالعنفي إلنهاء االحـتالل،              
وانتخبت اللجنة المركزية، خـالل المـؤتمر       .ومقرها مدينة رام اهللا، والتي تمثل سائر محافظات الوطن        

لنضال الجماهيري الالعنفي إلنهاء االحتالل، الذي عقد في مدينـة رام اهللا، خـالل              الفلسطيني لتعزيز ا  
حزيران الماضي، بدعوة من المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع بانوراما، ومؤسـسة             

  .هولي الند ترست
  19/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية%84 :استطالع

 تشير نتائج استطالع للرأي العام الفلسطيني اجراه مركز استطالعات          -لقدس المحتلة من كامل ابراهيم      ا
الراي والدراسات المسحية في جامعة النجاح بمدينة نابلس الى ان اربعة وثمانين بالمئة من الفلسطينيين               

ويعتقـد   . ائل الفلسطينية المستطلعة اراؤهم يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الفص          
حوالي ستين بالمئة من المشاركين في االستطالع بان تشكيل مثل هذه الحكومة سيؤدي الى معالجة حالة                

  .الفلتان االمني التي تشهدها المناطق الفلسطينية
   19/7/2005الرأي االردنية 

 
  شارع في الطيبة باسم سمير قصير

 على طلـب    1948ي المثلث داخل أراضي فلسطين المحتلة سنة        وافق المجلس البلدي في مدينة الطيبة ف      
النائب أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير إطالق اسم الشهيد سمير قصير الصحافي والمفكـر                

وكان الطيبي قد   .اللبناني على أحد شوارع المدينة في الحي الجنوبي الموازي لمنزل النائب الطيبي نفسه            
بلدية الطيبة وأعضاء المجلس البلدي الذين أقروا طلبه خالل جلسة للّجنة عقـدت             تقدم بطلب الى رئيس     

إن سمير قصير رمز للمفكر والمناضل الحر والمثقف الذي التزم الحقيقة ودفع حياته             : وقال الطيبي .لذلك
ا يمثـل   وكان دائم الدفاع عن القضية الفلسطينية وعدالتها، فلسمير قصير ولكل م          . ثمناً لمواقفه الشجاعة  

  .زاوية كبيرة من المحبة والتقدير في قلوبنا جميعاً
  19/7/2005المستقبل اللبنانية 

  
  قنبلة يدوية على منزل في عين الحلوة

 خرق هدوء مخيم عين الحلوة في صيدا حادث أمني وقع مساء أمس في حي صـفوري داخـل                   :صيدا
 أحد مسؤولي حركة فتح وأدى انفجارهـا        المخيم، حيث أقدم مجهول على إلقاء قنبلة يدوية باتجاه منزل         

الى اصابة عم اللينو عرسان عيسى بجروح متوسطة، وتم نقله على الفور الى مستشفى النداء االنساني                
وشهد حي صفوري حيث وقع الحادث حالة توتر محدود واستنفاراً لمسلحين مـن           .داخل المخيم للمعالجة  

نة المتابعة الفلسطينية اجتماعاً طارئاً لها لتطويق ذيـول         وفيما عقدت لج  .فتح والكفاح المسلح الفلسطيني   
الحادث، علم من مصادر فلسطينية مطلعة ان اشكاالً فردياً وقع بين عدد من الشبان في حي صـفوري                  
كان وراء إلقاء القنبلة التي لم يكن مستهدفاً بها منزل اللينو ولكن منزل أحد هؤالء الشبان ويقـع فـي                    

  .المكان نفسه
  19/7/2005قبل اللبنانية المست
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  اشتباكات بين فتح والجبهة الشعبية في عين الحلوة
 وقع فجر اليوم اشتباك مسلح بين عناصر من قتح وآخرين في الجبهة الـشعبية لتحريـر                 :محمد دهشة 

واستخدم في االشتباك الذي اوقع      فلسطين في عين الحلوة على خلفية اشكال بين عنصرين من الطرفين          
وسارعت القوى الفلسطينية الى عقد اجتماع طارئ لمعالجة         .السلحة الرشاشة والقنابل اليدوية   جريحين ا 

وكان الوضع في مخيم عيت الحلوة توتر بعض الوقت حين وقع حادث أمني عرضي هو االول                . ذيوله
من نوعه منذ اشهر اذ ألقى مجهول قنبلة يدوية على منزل احد المـسؤولين العـسكريين فـي حركـة                    

سمع دوي انفجار قرابة السابعة والنصف من مساء أمس في خراج بلدة قوسايا في              على صعيد آخر    .فتح
تبين في ما بعد انه     . البقاع، وقد تردد صداه في القرى المجاورة، أعقبته زخات من الرشاشات الخفيفة             

وذكـرت  .حمد جبريـل  ناتج عن انفجار مخزن للذخيرة تابع للجبهة الشعبية القيادة العامة التي يترأسها أ            
مصادر أمنية ان ثالث سيارات عسكرية شوهدت تعبر طريقاً عسكرية مستصلحة خـالل األسـبوعين               

  .الماضيين وتدخل األراضي السورية ما يعزز االعتقاد بوجود إصابات
  19/7/2005البلد اللبنانية 

  
  حرقة وغصة في عين الحلوة إثر إقرار العفو 

 كانت في عين الحلوة اشبه بالغصة والحرقة الن المئات من المطلوبين            وقائع القرار   :محمد صالح  كتب
مع العلم ان معلومات كانت قد ترددت سابقا ولم         .. من ابناء المخيم سيبقون اسرى ضمن حدود مخيمهم       

يتم نفيها من ان قرار العفو الذي صدر كان يمكن ان يتضمن عفوا عن المسؤول الفلسطيني االول فـي                   
بو العنين المقيم في مخيم الرشيدية في منطقة صور، وان هذه المعلومـات شـاعت فـي                 لبنان سلطان ا  

اعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري مع وفد فلسطيني برئاسة ابو العينين نفسه في المصيلح قبيـل                  
وهذه المعلومات ترددت امس، بقوة في مخيمي عـين الحلـوة           . موعد االستحقاق االنتخابي في الجنوب    

من جهته، لم يرحب ولم يندد منير المقدح، بـالقرار وهـو            . لرشيدية اال انها بقيت في اطار الشائعة      وا
 على الدولة اللبنانية ان تعمل على تنظـيم         بالمطلوب للدولة اللبناني باحكام قضائية، اال انه قال انه يج         

. فلسطينين في المخيمـات   الوجود الفلسطيني في لبنان ومن ثم اصدار قانون عفو عام عن المطلوبين ال            
 بـتهم   5000وكشف المقدح ان عدد المطلوبين الفلسطينين في المخيمات كافة يتجاوز االالف يقدرهم ب            

مختلفة بينها تهم سياسية وجرائم مدنية وغيرها وجميعهم ينتطرون اليوم الذي يصبحون فيـه احـرارا،                
 لـم يـشملهم، وكـان مـن         1991ن العام   وان العفو العام الذي صدر اثر تطبيق اتفاق الطائف في لبنا          

الى ذلك، علمت السفير من مصادر فلسطينية موثوقة ان محمود عباس           .المفروض شمولهم بهذا القرار     
قد بحث في زيارته االخيرة الى لبنان مع المسؤولين اللبنانيين قضايا من بينها موضـوع العفـو عـن                   

ومن عصبة االنصار في مخيم عين الحلـوة، وانـه          المطلوبين وتحديدا المطلوبين من القوى االسالمية       
  .اوفد المسؤول في الجنوب خالد عارف البالغهم رسالة بهذا الخصوص

  19/7/2005السفير 
  

  الصحفيون في جريدة الحياة الجديدة يعلنون اإلضراب عن العمل
مـل لمـدة    بدأ االثنين الصحفيون العاملون في صحيفة الحياة الجديدة اإلضراب عـن الع           :  خاص ،غزة

 أن إضـرابهم هـذا      واوأكد .خمسة أيام للمطالبة بتحسين شروط عملهم التي لم تتغير منذ عشر سنوات           
يأتي بسبب استمرار حالة التجاهل لمطالبهم من قبل رئيس التحرير والمدير العام مع الصحيفة وكأنهـا                

ن اجل تحقيق مطالبنا    ملك شخصي له ولذلك قررنا آسفين الشروع في سلسلة من الخطوات التصعيدية م            
وقال الصحفيون في بيان لهم إنه ال يعقل بعد عشر سنوات من العمل في الجريدة                .العادلة التي نستحقها  

أن يتم إخراجنا منها وفق االعتبارات المزاجية للمدير العام، وأن يتم حسم مستقبلها بمعزل عن سـماع                 
يقومون بزيارة للمجلـس التـشريعي ومجلـس        وأكدوا أنهم س   .رأى من بذل الغالي والنفيس من اجلها      

الوزراء ودعوة الشخصيات الوطنية والمؤسسات المهنية للتضامن معها، مهددين برفـع قـضية أمـام               
  .المحاكم الفلسطينية باسم العاملين في الجريدة للمطالبة بكافة الحقوق التي يقرها القانون لهم 
  19/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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   الصهيونيةات األمريكية تحقق مع أسير فلسطيني في السجونالمخابر
قامت عناصر من المخابرات االمريكية بالتحقيق مع اسير فلـسطيني بحجـة             : من وليد عوض   ،رام اهللا 

واوضح محامي نادي االسـير      .مقتل مواطن اسرائيلي يدعي آفي بوعاز كان يحمل الجنسية االمريكية         
وقـال حمـدان انـه       .يكية حاولت التحقيق مع االسير اسماعيل حمدان      الفلسطيني ان المخابرات االمر   

 برفقة مترجمين ومحقق اسرائيلي اال انه رفض التجـاوب          FBIاستدعي للتحقيق معه من قبل عناصر       
 ابلغوه انهم سـوف     FBIوقال االسير ان عناصر      .والحديث معهم مطالباً بحضور محاميه اسامة عودة      

ونفي حمدان أي عالقة له بالحادث وانه حكم حكماً عالياً          . يه تعيين محام له   يعودون للتحقيق معه وان عل    
  .في السجن ولم توجه له هذه التهمة مطالباً بالتدخل لوقف التدخل االمريكي في قضيته

  19/7/2005القدس العربي 
  

 أسير فلسطيني يفقد بصره بسبب التعذيب
وقال محامي اللجنـة العامـة ضـد        . ن عسقالن فقد اسير فلسطيني بصره نتيجة التعذيب في سج       : غزة

 يوماً، فقـد    75التعذيب، محمد الشدفان إن األسير سالمة حسين رشايدة، الذي خضع للتحقيق ألكثر من              
واضاف الشدفان ان سـلطات الـسجن، وضـعت         . بصره نتيجة ضربه على رأسه وحرمانه من النوم       

  . طراف لمدة ثالثة أيام متواصلة سنتيمترا، وهو مكبل األ75الرشايدة في زنزانة عرضها 
  19/7/2005شرق األوسط ال

  
   أسيراً إلى زنازين عسقالن18االحتالل ينقل 

 أسيراً يحملون الجوازات األردنية إضرابهم عن       18لليوم السابع على التوالي، واصل      :  خاص ،بيت لحم 
 مجدو إلى زنازين سجن     الطعام، وجراء ذلك، قامت السلطات الصهيونية بنقلهم بشكل تعسفي من سجن          

في محاولة من قبل إدارة السجن لكسر اإلضراب، وقد تم وضع كل أسير في زنزانة منفـردة                  عسقالن
وناشد األسرى المؤسسات اإلنسانية والحقوقية بالتدخل السريع إلنقاذ حياتهم بعـد            .كوسيلة ضغط عليهم  

 هـم سير عبد العزيز المعطـي إن     وقال األ  .أن تدهورت أوضاعهم الصحية بسبب اإلضراب عن الطعام       
مصممين على مواصلة اإلضراب حتى يعرفوا مصيرهم فهم معلقين بين السجن وبين قرارات إبعـادهم               

  .وزير أبو زايدة زيارتهم والتدخل لحسم قضيتهمالفي حين أن محكوميات معظمهم قد انتهت، مطالباً 
  19/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   إلى ضرورة االتفاق على ميثاق يصون حرمة الدم أسرى الحرية يدعون

دعا أسرى الحرية، أمس جميع القوى الـسياسية الوطنيـة وقياداتهـا وكوادرهـا، لوقـف             : ألفت حداد 
وشـدد األسـرى فـي       .الصدامات الداخلية، ووضع حٍد لإلستهتار بدماء أبناء شعبنا ومناضليه وجنوده         

لمحررين، على أهمية اتخاذ اإلجراءات الضرورية، لعدم       رسالة وجهوها، إلى وزارة شؤون األسرى وا      
 على ضرورة اإلتفاق على ميثاق      واوأكد .االنجرار لمستنقع ال يخدم سوى مصلحة االحتالل اإلسرائيلي       

شرف وطني، يصون حرمة الدم الفلسطيني، ويمنع اللجوء للسالح في حـل التناقـضات والخالفـات                
وطالبت الرسالة، الجميع بـااللتزام      .وحده في حلها   اعتماد الحوار الداخلية مهما كان نوعها وحجمها، و     

ولفت األسرى إلى تأكيد الرئيس المنتخب محمود عباس، ولجنة المتابعة للقوى الوطنية            . بالوحدة الوطنية 
، كناظم سياسي، وعلـى جماعيـة القـرار         2005واإلسالمية، على التمسك بتفاهمات القاهرة في آذار        

لي الفلسطيني، ولفت أبو زايدة، الى أنه تلقى العديد من االتصاالت من األسرى في كافة               السياسي والنضا 
  .السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، يناشدون فيها كافة القوى السياسية، لوضع حٍد لهذه األحداث المؤسفة

  18/7/2005 48عرب 
  

  األسرى في سجن نفحة الصهيوني تزداد تدهوراً أوضاع 
  النفحة أكد األسير عبد الخالق النتشة للمحامي فواز الشلودي أن األوضاع داخل سجن           :  خاص ،بيت لحم 

صعبة جداً وأن الظروف تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وقال إن مشكلة فرض غرامات مالية على األسرى                 
 جميـع   أصبحت تشكل ضغطاً وعبئاً كبيراً عليهم ولم تعد إدارة السجن تكتفي بمعاقبة األسير بل تعاقب              
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سكان الغرفة التي يتواجد فيها مثلما حدث عندما كان األسير رائد داربيع حيث كان مريـضاً ودرجـة                  
حرارته مرتفعة جداً ولم يستطع الوقوف على العدد فقامت إدارة السجن بمعاقبة جميـع مـن بالغرفـة                  

د الزهـار الـذي     بعضهم بغرامات مالية والبعض اآلخر بالزج في الزنازين، وكذلك حالة األسير محم           
عوقب بوضعه في الزنازين ألنه أرسل سالمات عبر رسالة أرسلها إلى الخـارج لتبـث فـي إذاعـة                   

وأشار األسير النتشة إلى أن األسرى يعيشون تحت رحمة ومزاجية السجانين الصهاينة حيـث               .فلسطين
زاج السجان، ال يـسمح     يسمح أحياناً لألطفال باحتضان آبائهم األسرى خالل الزيارة، وأحيانا، وحسب م          

حالة األسير نادر أبو تركي الذي هو بحاجة إلى زراعة قرنية وأنّه بات يفقـد               عن  وتحدث   .بذلك إطالقاً 
وذكر ظاهرة التنقالت اإلجبارية التي تقوم بها إدارة         .الرؤية تدريجياً وال يتلقى سوى المماطلة واإلهمال      

السجن داخل األقسام وبين الغرف على الرغم من أن هناك اتفاقاً بين األسرى وإدارة السجن أن يكـون                  
ويعاني األسرى من عمليات االقتحام المفاجئة لغرفهم في منتـصف           .نقل األسرى باتفاق وليس إجبارياً    

خارج الغرف والعبث في محتوياتهم وقلبها رأساً على عقب بحجة التفتيشات            الليل وإخراج األسرى إلى   
  .األمنية، األمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار السجين حتى خالل ساعات النوم

  19/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  سرائيلية مهددون بالموت معتقل في السجون اإل300
 أسـير   300ن أن الموت البطيء والمبرمج، يالحق أكثر من         حذر نادي األسير الفلسطيني امس، م     : وفا

أشار نادي االسير، إلى أن معانـاة        و .من أبناء محافظة الخليل، يعانون من أمراض مختلفة تهدد حياتهم         
عشرات األسرى المرضى باتت تتعاظم، مع استمرار رفض إدارات السجون تقديم أدنى مـستوى مـن                

ووضع شروط تعجيزية الستدعاء األطباء العسكريين للكـشف علـيهم          الخدمات الطبية والعالجية لهم،     
وبين أن إدارات السجون، ترفض السماح ألطباء فلـسطينيين بالكـشف علـى األسـرى                .ومعالجتهم

واسـتعرض التقريـر     .المرضى، خاصةً أصحاب األمراض الخطيرة، أو تقديم العالجات الالزمة لهم         
سجون، مشيرا إلى أن هؤالء األسـرى المرضـى، يواجهـون           معاناة مرضى السرطان والقلب داخل ال     

وأشار التقرير إلى األسير أيمن عمرو، الذي يرقد في مستشفى تشعاري تصيدك، منذ              .مصيراً مجهوالً 
أكثر من أسبوع، دخلت حالته في مرحلة حرجة جداً، وهو يعيش حالياً على األجهزة الطبيـة، بـسبب                  

وبين أن عمرو، يعاني من وجود ماء في         .اتبعتها إدارة السجون بحقه   سياسية اإلهمال والمماطلة، التي     
الرئتين والقلب، ومن أزمة صدرية حادة، وترفض إدارة السجن إعطاء أية معلومـات عـن وضـعه                 

كما أكد نادي األسير، في تقريره بأن هناك العشرات من األسرى، الذين يعانون من مـشاكل                 .الصحي
جات الفورية والمستمرة لهم، ومنهم من هو بحاجة إلى عمليـات جراحيـة             مختلفة تستوجب تقديم العال   

وذكر التقرير، أن األسير جبريل حريزات من يطـا،          .عاجلة، وأدوية خاصة لتخفيف آالمهم ومعاناتهم     
كان خضع لعملية جراحية في القلب، وهو يعاني من وضع صحي خطير جراء تباطؤ إدارة الـسجون                 

ومن بينهم نادر أبو تركي ومحمد أبو علي مـن           . مرضى العيون من األسرى    في معالجته، مشيراً إلى   
يطا، وياسر الشرباتي من الخليل، الذي يعاني من مشكلة خطيرة في النظر وبحاجـة لعمليـة جراحيـة        

وأضاف أن هناك عدداً من األسرى المرضى بأمراض في المعدة والظهر والعظـام والـسكر                .عاجلة
ينهم األسرى نور الجعبري والمعتز باهللا أبو شرار وإبراهيم عـودة وإبـراهيم             واألزمة الصدرية، من ب   

وشدد نادي األسير في نهاية تقريره، على أن أوضاع األسرى المرضـى داخـل الـسجون                 .المسامرة
  .اإلسرائيلية، تستدعي استنهاض كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة

  19/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

  ن سالم يتعّرضون العتداءات وحشية األسرى في سج
  أسـيراً معتقلـون فـي سـجن سـالم          28أفاد محامي نادي األسير مهند الخراز أن        : خاص،  بيت لحم 

وقد  .الصهيوني يعانون من أوضاع  صعبة وأنهم يتعرضون العتداءات وحشية من قبل جنود االحتالل             
ء الوحشي على األسير محمد النادي مـن        اشتكى األسرى من اعتداء الجنود على األسرى ومنها االعتدا        

نابلس عندما اعتدى عليه جنود االحتالل بالضرب على جميع أنحاء جسمه بعد تعصيب عينيـه وتقييـد                 
قدميه وقام أحد الجنود بإطفاء سيجارته في رقبة المعتقل األمر الذي أدى إلى قيام المعتقلين بالـصراخ                 

  .لقمع والتنكيلواالحتجاج فكان رد إدارة السجن مزيد من ا



 20

  19/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  دوميم ويقسم القدس أشارون يعزل مستوطنة معاليه : ريفلين
وافـادت هـآرتس     .قال رئيس الكنيست ريفلين ان شارون يعزل مستوطنة معاليه ادوميم ويقسم القدس           

بهدف االحتجاج امام شارون    اليوم الثالثاء بان ريفلين يعمل على تشكيل مجموعة من اعضاء الكنيست            
على عدم قيام اسرائيل بتنفيذ المشروع االستيطاني وبناء االف الوحدات السكينة بين مستوطنة معاليـه               

واعتبرت الصحيفة االسرائيلية ان خطوة ريفلين هذه تشكل مرحلة جديـدة فـي              .ادوميم ومدينة القدس  
ودعا ريفلين مجموعـة مـن       .وبين شارون الصراع بين ريفلين الذي يعارض بشدة خطة فك االرتباط          

اعضاء الكنيست من احزاب الليكود والعمل وشاس ويهدوت هتوراة وشينوي الى اجتماع فـي مكتبـه                
ونقلت هآرتس عن ريفلين قوله ان شـارون لـم           .بالكنيست بهدف القيام بـحدث اعالمي ضد شارون      

ين مستوطنة معاليه ادوميم والقـدس خالفـا         الواقعة ب  1-يصدر اوامر بتنفيذ اعمال بناء في المنطقة ايه       
لقرارات كافة الحكومات االسرائيلية وخالفا لوعود اطلقها شارون وذلك بسبب تعهده امام االكيـركيين              

وتكشف اقوال ريفلين لهآرتس الول مرة عـن تعهـد شـارون لـالدارة              . بعدم البناء في تلك المنطقة    
ني التوسعي في المنطقة الواقعة بـين مـستوطنة معاليـه           االميركية بوقف البناء في المشروع االستيطا     

ونقلت هآرتس عن ريفلين قوله انه حتى        .ودعا ريفلين الى االجتماع االثنين القادم براك       .ادوميم والقدس 
أي الحـرم  (براك الذي قدم للفلسطينيين تنازالت كبيرة في كامب ديفيد مثل التنازل عن جبـل الهيكـل       

 من اجل التـشديد علـى       1-عربية في القدس، أصر على البناء في منطقة ايه        وعن الضاحي ال  ) القدسي
كذلك دعا ريفلين الى االجتماع الوزيرين فيلنـائي وبـن اليعـزر             .اهمية ربط القدس مع معاليه ادوميم     

ويخطط ريفلين الجراء جولة     .ورئيس التحالف الحكومي ساعر ورئيس حزب شاس ايلي يشاي وغيرهم         
رفقة اعضاء الكنيست الذين دعاهم الى االجتماع والذين بحسب ريفلين يؤيدون البناء             ب 1-في منطقة ايه  

اضافة الى ذلك استضاف ريفلين وزراء وبرلمانيين من دول اجنبية خـالل االسـبوع               .في هذه المنطقة  
   .1-الماضي واستعرض امامهم موقفه بخصوص البناء في منطقة ايه

ربوا عن غضبهم الشديد عن الخطوات التي يقوم بها ريفلـين           وقالت هآرتس ان مقربين من شارون اع      
واضافوا انه لم يستخدم رئيس كنيست في الماضي ابدا منـصبه            .ووصفوها بانها سياسية وتفتقر للحياء    

ورد المقربون من شـارون علـى        .بهذا الشكل الفظ من اجل العمل ضد رئيس وزراء في اثناء واليته           
 القدس بالقول ان شارون وحده سيحافظ على القـدس وبامكـان رئـيس              اقوال ريفلين بان شارون يقسم    

  .الكنيست في هذه االثناء مواصلة نثر الشعارات الكاذبة
واضاف فـي   .وقال ريفلين انه ال يخوض صراعا ضد شارون وانما ضد فك االرتباط ومن اجل القدس 

لحكومة بانـه ينـوي تقـسيم       انني اتهم رئيس ا    .معظم الصراعات التي خضتها كان شارون الى جانبي       
واستطرد ريفلين انـه     .ليست نواياه التي ستؤدي الى تقسيم القدس وانما اعماله ستؤدي الى ذلك            .القدس

في احيان كثير يعتقد شارون ان مستشاريه يوجهونه الى طريق يمكنه التراجع عنها، لكنه في الطريـق                 
  .فحسب وانما عزل معاليه ادوميمالحالية سيجد نفسه في وضع ال ينطوي على تقسيم القدس 

  19/7/2005 48عرب 
  

  زالة حواجز عسكرية إسرائيلي يقرر وقف تقسيم قطاع غزة وبدأ بالجيش اإل
قرر الجيش االسرائيلي وقف تقسيم قطاع غزة الى ثالثة اقسام وبدأ صباح اليوم الثالثاء بازالة حـواجز                 

ه الخطوة في اعقاب تقييم جديد لالوضـاع فـي          وقال موقع هآرتس ان الجيش قرر القيام بهذ        .عسكرية
ونقلت تقارير صحفية اسرائيلية عن مصادر في الجيش قولها ان انخفاضا في حجـم عمليـات                 .القطاع

واضـافت المـصادر ان      .اطالق الفلسطينيين للقذائف باتجاه غوش قطيف تم تسجيله خالل يوم امـس           
جنوب الول مرة منذ يوم الخميس وسـاد امـس          الناطق  الفلسطينيين لم يطلقوا امس النار بتاتا باتجاه م       

 قذيفة هاون باتجـاه     16وتابعت انه تم خالل يوم امس اطالق         .هدوء مشوب بالتوتر في مدينة سديروت     
وتـم   .مواقع عسكرية اسرائيلية في غوش قطيف منطقة رفح في جنوب القطاع من تـسجيل اصـابات            

 النار من جانب الفلسطينيين منذ يـوم الـسبت لكـن            تسجيل انخفاضا تدريجيا في حجم عمليات اطالق      
مصادر ذلك الى التفاهمات التي توصل      الوعزت   .التغيير الكبير في هذه الناحية جرى يوم امس االثنين        
لكن مصادر عسكرية اسرائيلية قالت ان الهـدوء         .اليها الوفد المصري مع قادة حركتي حماس والجهاد       
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د يكون ناجم عن الخطوات االولية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لمنـع            النسبي السائد في هذه االثناء ق     
واضافت المصادر ان    .اطالق النار والتهديد االسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع          

الحكومة االسرائيلية لن تصدر اوامر بشن عمليات توغل في حال عدم وقوع اصـابات فـي صـفوف                  
ورجحت هذه المصادر ان الطرفين الفلـسطيني واالسـرائيلي          . اطالق نار فلسطيني   االسرائيليين جراء 

  .يفضالن في هذه االثناء انتظار النتائج التي ستؤول اليها زيارة رايس في نهاية االسبوع الجاري
  19/7/2005 48عرب 

  
  يختطف إسرائيلياً ويهدد بقتله  جندي

شاة الخاصة بالمتدينين على اختطاف أحد المـستوطنين         جندي من كتيبة الم    قدما:  خاص ،القدس المحتلة 
وقالـت مـصادر    .في الكيان الصهيوني وقام بإطالق التهديدات بقتله، ما لم يتم وقف خطة االنـسحاب            

وأوضحت المصادر أن الجنـدي اختطـف أحـد          .صهيونية إن الشرطة اعتقلت الليلة الماضية الجندي      
هدداً بقتله وذلك ألنه يعـارض خطـة االنفـصال وإخـالء         م. اإلسرائيليين ووضع المسدس على رأسه    
  .التجمعات االستيطانية في قطاع غزة

  19/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  بيريس يحذر من انقسام االسرائيليين مقابل توحد حماس والسلطة الفلسطينية 
باط مقابل توحـد حمـاس      حذر بيريس االثنين من حدوث انقسام بين االسرائيليين على خلفية فك االرت           

وطالب بيريس خالل مقابلة مع االذاعة االسرائيلية العامة الحاخامين اليمينيين بعدم           . والسلطة الفلسطينية 
تشجيع الجنود االسرائيليين على رفض تنفيذ االوامر العسكرية المتعلقة بتنفيذ فـك االرتبـاط واخـالء                

  .ه التي يصدر فيها الحاخامون االوامر الى الجنودواضاف بيريس انه ال توجد سابقة كهذ .المستوطنات
وقال انه على الحاخامين التوقف عن اصدار الفتاوى بخصوص رفض تنفيذ االوامر مثلمـا ال يـصدر                 

ورد رئيس حزب المفدال اورليف على بيرس من خالل االذاعة االسرائيلية            .ضباط الجيش فتاوى دينية   
ل بحساسية اكبر مع الجنود المتدينين المطالبين االن بتنفيذ مهـام           انه كان على الجيش االسرائيلي التعام     

  .تتناقض مع التربية التي تلقونها
  18/7/2005 48عرب  

  
  إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة إطالق الصواريخ من غزة: أولمرت
ـ   .ان. سيـأكد أولمرت، في حديث ل : ب.ف.القدس أ  دين بينمـا  ان، أن إسرائيل لن تقـف مكتوفـة الي

إن على السلطة   : وفي نداء وجهه إلى عباس، قال أولمرت       .تتعرض منازل مواطنيها لقصف بالصواريخ    
وأضاف إنه ال يمكـن االمتنـاع عـن محاربـة           . الفلسطينية أن تحارب اإلرهاب الذي يضعف هيبتها      

  .اإلرهاب ثم االعتراض على اإلجراءات التي تتخذها إسرائيل لحماية مواطنيها
نريد أن نغير المعادلـة فـي الـشرق         . ولمرت أكد أن إسرائيل مصممة على االنسحاب من غزة        لكن أ 

أما بالنسبة للتظاهرات اإلسـرائيلية ضـد        .األوسط من أجل وضع أسس الحوار بيننا وبين الفلسطينيين        
كل االنسحاب، فقد أشار أولمرت إلى أن هذه االحتجاجات طبيعية في بلد ديمقراطي طالما أنهـا ال تـش                 

  .خرقا ألسس الديمقراطية
  19/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  طائرات االحتالل تلقي منشورات على غزة تهاجم فيها حركة حماس

في مسعى صهيوني فاضح لتحريض أهالي غزة على الصدام مع حركة حمـاس، وفـي               :  خاص ،غزة
ليومين الماضيين إلى   محاولة صهيونية يائسة لضرب شعبية حركة حماس عمدت قوات االحتالل خالل ا           

إلقاء منشورات من مروحياتها الحربية على المواطنين الفلسطينيين خاصة في غزة تهاجم فيها حركـة               
وأفاد شهود عيان أن طائرات االحتالل التي تجوب أجواء غزة على مدار الساعة بحثـا عـن                  .حماس

وممـا جـاء فـي البيـان         .ينيينمجاهدين الغتيالهم قامت بإلقاء آالف المنشورات على السكان الفلسط        
أطلقت حماس صواريخ قسام علـى      .. إلى سكان قطاع غزة   : الصهيوني الموقع باسم الجيش الصهيوني    

قرية إسرائيلية فقتلت امرأة بريئة، كشفت حماس عن وجهها الحقيقي بخرقها التهدئة التي التزمت بهـا                
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 ال  –ا الخاصة، يـا سـكان القطـاع       ودفعت نحو التصعيد، حماس تستغلكم وتغامر بمصيركم لمصالحه       
تسمحوا لحماس أن تغامر بمستقبلكم وتضر بكم من خالل التصعيد، سنواصل مالحقة منفذي العمليـات               

  .ولن نتغاضى عن المس بمواطنينا) اإلرهابية(
  19/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  مستوطن يطلب الجنسية الفلسطينية 

دي أفي فرحان انه قرر اال يغادر منزله المطل علي البحـر عنـدما              أعلن المستوطن اليهو  : غزة رويتر 
أوضح انه يتطلع الي ان يكون فلسطينيا وانه التقي         و. تنسحب القوات االسرائيلية من قطاع غزة المحتل      

 .مع عدد من الفلسطينيين ويرغب في ان يحصل علي الجنسية الفلسطينية
  19/7/2005الجمهورية المصرية 

 
   شارون في باريس لبحث االنسحاب من غزةشيراك يستقبل

 تموز الجـاري فـي إطـار        27أعلن قصر االليزيه، إن شيراك سيستقبل شارون في         : ب.ف.باريس أ 
دعا شيراك شارون للمجيء بسرعة إلى بـاريس للبحـث فـي االنـسحاب            و .اجتماع يتبعه غداء عمل   

  .ةاإلسرائيلي من قطاع غزة وترسيخ الشراكة الفرنسية اإلسرائيلي
  19/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  عدد مزدوج من مجلة قضايا إسرائيلية : جديد مدار

 من  18 و 17 صدر مؤخرا عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار، العدد المزدوج            :رام اهللا 
 صفحة مـن القطـع الكبيـر        190جاء العدد في أكثر من       .مجلة قضايا إسرائيلية الفصلية المتخصصة    

شتمل على عدد من الدراسات األكاديمية لباحثين إسرائيليين وفلسطينيين تناولت جوانب مختلفة مـن              وا
الواقع اإلسرائيلي بينها الثقافة واالقتصاد والتيارات الفكرية واألزمات التي تعصف بهذا المجتمع القـائم              

مصطلحات صارت مميزة    وما زالت تتفاقم، وهي تنتج       2000على التناقضات والتي تعمقت بعد أكتوبر       
  ..لإلسرائيليين فقط، مثل الهيمنة والغطرسة

مسعود اغبارية يستعرض في دراسته عـن تـأثير االنتفاضـة علـى المجتمـع               . الباحث الفلسطيني د  
اإلسرائيلي، متغيرات المواقف اإلسرائيلية من الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني منذ بداية االنتفاضة وحتى            

، وبالذات تأثير العمليات العسكرية التي نفذها فلسطينيون في داخل إسرائيل، كما            منتصف العام الجاري  
  انعكس هذا التأثير في الصحف ووسائل االعالم اإلسرائيلية
للدفاع عن حقوق النساء العامالت، وقد      ) معك(دانا ميرتنباوم هي محامية اسرائيلية ومديرة جمعية ايتاخ         

التقرير قـدم باسـم     . ة األمم المتحدة والتي تعنى بمكانة المرأة في العالم        أعدت تقريرا للجنة التابعة لهيئ    
منظمة ايشا اليشا وهي منظمة نسوية ويتناول تأثير االحتالل والعنف على أوضاع المـرأة الفلـسطينية                

  .والمرأة اإلسرائيلية
نقـد المجتمـع    الدكتور ليف غرينبرغ هو من السوسيولوجيين اإلسرائيليين األكثر جرأة في دراسـة و            

اإلسرائيلي وتثير مقاالته ودراساته نقاشات كبيرة ليس فقط في أوسـاط المثقفـين واألكـاديميين بـل                 
السياسيين أيضا، وهو راديكالي في موقفه من االحتالل فال يقبل المساومات وال التأتأة في المواقـف أو                 

ن انهم ضد االحتالل ولكن في حقيقـة        الشروط المسبقة، وفي مقاله هذا يناقش اإلسرائيليين الذين يزعمو        
  .األمر هم ليسوا كذلك

ويتناول الدكتور جوني منصور في دراسته موضوع األحزاب الصهيونية واأليديولوجيات، هل تتمـسك             
فـي  . بأيديولوجياتها التقليدية أم أنها أصبحت ككل األحزاب في العالم الرأسمالي تلهث وراء المصوتين            

  .قط العديد من األحزاب االسرائيلية وولد العديد وتداخلت األحزاب ببعضهاخالل خمسين عاما ونيف س
البروفيسور يهودا شنهاف هو أحد مؤسسي منظمة القوس الشرقي ويقود التيار الذي يؤكد على انتمـاء                

 :وفي مقاله صمت اليسار االسرائيلي    . اليهود الشرقيين الى الثقافة العربية ويدعو الى تعزيز هذا االنتماء         
استمرار الهيمنة األشكنازية ينتقد المؤرخين الجدد ويتهمهم بأنهم يواصلون نهج المؤرخين التقليديين في             

  .نفي انتماء اليهود الشرقيين وتشويهه والتنكر لدورهم الثقافي استمرارا لنهج الهيمنة األشكنازية
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 1949ى البالد عـام     هنريت كاليب محاضرة في جامعة بئر السبع وهي من أصل مغربي، قدمت ال            . د
وعاشت كطفلة في المعبراة ثم انتقلت للعيش في المدينة وقد عرفت منذ طفولتهـا مظـاهر العنـصرية                  

في هذا العدد تقدم شهادة خاصة عـن        . واالستعالء عليها كيهودية شرقية في المدرسة والحي والمجتمع       
  . معاناتها كيهودية من أصل عربي

ضوع مكانة اليهود الشرقيين في إسرائيل والتمييز ضدهم ليؤكـد أن           اودي أديب مو  . ويتناول الباحث د  
هذا التمييز ليس ناجما عن كون الدولة هي دولة قومية يهودية أشكنازية، بل ألنها دولة قومويـة غيـر                   
ديمقراطية، أي أنها دولة ترتكز على أصولية دينية، وألن قيادتها اعتمدت األصول الدينيـة المرجعيـة                

 وطابعها، التمييز العنصري في إسرائيل ال يحكمه انتماء قادة الدولة االثني بـل تـوجههم                لوجود الدولة 
  .اليهودي الغيبي القوموي العقائدي

في هذا العدد تواصل قضايا إسرائيلية تقديم وجهات نظر مثقفين اسرائيليين في موضوعي النكبة وحـق                
  .العودة

العودة ينتقد بشدة قانون العودة االسرائيلي الذي يجيـز         دان ياهف في مقاله قانون العودة مقابل حق         . د
لكل يهودي الحصول على المواطنة اإلسرائيلية فقط لكونه يهوديا وفي الوقت نفسه يؤكد يـاهف علـى                 
ضرورة االعتراف بحق العودة للشعب الفلسطيني، هذا الحق المعترف به دوليا وإسرائيل هي الوحيـدة               

  .التي تتنكر له
ثقافة اإلسرائيلية، تنشر المجلة محاضرة ألقاها الكاتب سلمان ناطور، مدير تحرير مجلة            وفي موضوع ال  

قضايا إسرائيلية، في مركز مدار برام اهللا، وفيها يتحدث عن طابع الثقافة اليهودية اإلسرائيلية العبريـة،                
  .  فلسطينالتي بدأت تتبلور منذ بداية القرن العشرين، استعدادا إلقامة الدولة اليهودية في

حوار العدد أجراه فراس خطيب مع دكتور ايالن بابيه، أحد أبرز األكاديميين اإلسرائيليين المناهـضين               
والحوار معه يلقي أيـضا أضـواء     . للصهيونية، فكرة وعقيدة وممارسة، كما تجسدها حكومات إسرائيل       

  . رج عن االجماع العامعلى طابع الدولة وماضيها ومستقبلها من وجهة نظر أكاديمي إسرائيلي خا
ويسهم الكاتب أنطوان شلحت في قراءة كتابين إسرائيليين صدرا أخيرا لباحثين أكاديميين حول الـسالم               

 وإسـقاطات   2000بالمفهوم اإلسرائيلي والتغيرات التي خضع لها منذ فشل قمة كامب ديفيد في صيف              
  .ذلك على المشهد الراهن

لجامعي والباحث في شؤون االقتصاد والمجتمع، شـلومو سبيرسـكي،          كما تنشر المجلة مقاال لألستاذ ا     
يكشف فيه النقاب عن الخسائر المادية واالجتماعية واإلقتصادية التي حلّت بإسرائيل نتيجـة احتاللهـا               

 لم تكن الخـسائر كبيـرة       1967ففي العشرين عاما األوائل بعد االحتالل في        . للضفة الغربية والقطاع  
  . 2000ب بعد إندالع االنتفاضة األولى وإزدادت خسائر إسرائيل منذ العام ولكن الوضع انقل

  18/7/2005 48عرب 
  

  إسرائيل جديدة في والية هندية 
سؤال يثار فـي    .. هل تتحول والية هيماتشال براديش إلى إسرائيل جديدة؟       :  ظفر اإلسالم خان   ،نيودلهي

ن تايمز عن التواجد اإلسرائيلي المتنامي فـي        ذهن كل من يقرأ سلسلة تقارير نشرتها صحيفة هندوستا        
فقد تحولت عدة بلدات بهاتين المنطقتـين        .منطقتي منالي وكسولي بهذه الوالية الواقعة شمال شرق الهند        

عبر السنوات القليلة الماضية إلى مركز ثقل سكاني لعشرات اآلالف من اليهود واإلسرائيليين، ومعظمهم            
ارعون لالستيطان في الوالية فور انتهاء خدمتهم العسكرية في إسـرائيل،           من الشباب والنساء الذين يس    

وأقبل السكان المحليـون     .ونسبة كبيرة منهم ترفض العودة إلى الدولة العبرية، بحسب الصحيفة الهندية          
ـ                   د على تعلم اللغة العبرية للتعامل مع الوافدين الجدد إلى الوالية التي لم يكن بها قبل سنوات قليلة تواج

والخطير في   .يهودي يذكر سوى أعداد قليلة تنتمي لقبائل يهودية هندية تدعي أنها من بقايا يهود الشتات              
األمر أن المستوطنين اإلسرائيليين احترفوا تجارة المخدرات في منطقتي منالي وكسولي؛ حيث أقـاموا              

  .يدخلها الهنودكغطاء لهذه التجارة دكاكين ومطاعم وفنادق يرتادها األجانب، وقليال ما 
 اإلسرائيليين بأنهم السادة العمليون في هذه       2005 يوليو   11ووصف تحقيق نشرته هيندوستان تايمز يوم       

المنطقة، وبين أنهم اغتنوا كثيرا بتجارة المخدرات، ويفتحون الدكاكين والشركات بـدون أن يحـصلوا               
وأنغام الموسيقى الصاخبة تنبعـث     رائحة المخدرات الكريهة    : وقال كاتب التحقيق  . على تراخيص عمل  

والخطير أيضا أن سطوة اإلسرائيليين بلغت حدا أصبح يتعذر معـه            .من المناطق التي يعيش بها هؤالء     
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وقال مراسـل    .على السكان الهنود أن يدخلوا مناطق نفوذهم التي تحولت إلى معاقل مغلقة على اليهود             
إنه أخفـى   : طق تواجد اإلسرائيليين قرب كاسولي    الصحيفة الذي تمكن خلسة من الدخول إلى إحدى منا        

  .الكاميرا الرقمية التي كان يحملها، ولم يلتقط أي صورة خوفا على سالمته
ولم يصدق المراسل عينه حين وجد أن اإلسرائيليين الذين يزرعون أشجار الحشيش في تلـك المنطقـة                 

تاج مواد مخدرة مثل حبوب كريك وسبيد؛       المنعزلة أقاموا مصانع لتكرير الحشيش والمواد الكيماوية إلن       
حيث يجلبون إلى المكان مواد كيماوية، ويستعينون بخدمات علماء األدوية لصنع حبوب مخدرة غايـة               

  !.إنه عالم ما وراء الخيال، وما رأيناه جعلنا نشك في حواسنا: ويعلق المراسل قائال .في الخطورة
إنـه اشـترى المخـدرات،      : ، قال فيه  2005 يوليو   12 وأعد المراسل تقريرا آخر نشرته الصحيفة يوم      

وخرج بها بسهولة من المنطقة الواقعة قرب كاسولي، كما زار منطقة مناال ويصف مناال بأنها مركـز                 
لتجارة المخدرات، ويسيطر عليها اإلسرائيليون بجانب إيطاليين ويابانيين، وال يسمح ألي هندي بدخول             

  .ش على جبالهاهذه المنطقة التي يزرعون الحشي
 على بلدة دهارامكوت القريبة من منالي؛ فقد وصـفتها          2005-7-13وركز تقرير ثالث نشر األربعاء      

الصحيفة بأنها أصبحت اآلن إسرائيل المصغرة؛ حيث تتزايد أعداد اإلسرائيليين بها يومـا بعـد آخـر،       
ل مكان، وتسمع كلمة شـالوم      وظهرت بها الفتات باللغة العبرية، ويمكن مشاهدة نجمة داود هناك في ك           

واألدهى من ذلك أن سكان دهارامكوت من الهنـود صـاروا يتحـدثون              .واللغة العبرية في شوارعها   
إن اإلسرائيليين الذين التقى بهم قد خرجوا لتـوهم         : ويقول المراسل  .العبرية للتواصل مع سكانها الجدد    

اءوا إلى الهند لينعموا بـالحرية، وهي تعني       من إسرائيل بعد قضاء الخدمة العسكرية اإلجبارية، وقد ج        
  !.عندهم حرية تعاطي المخدرات واالتجار فيها

وتنقل . وتجري على قدم وساق عملية ترويج المخدرات ونقلها من مراكز إنتاجها إلى العاصمة نيودلهي             
تم تعبئتها  المخدرات من مناطق والية هيماتشال براديش عبر حافالت النقل العام في رزم صغيرة، ثم ي              

في تحف يدوية وهدايا، قبل أن ترسل بالبريد العادي أو الممتاز إلى مختلف العناوين في أوربا واليابان                 
إنها ال تقبل الزبائن الهنود معتذرة      : وأورد المراسل في تقريره عددا من الفنادق باالسم، وقال         .وإسرائيل

يون وأسبان وإيطاليون يأتون للـبالد بتأشـيرات        وينزل بها إسرائيل  .. دائما بأن غرفها محجوزة بالكامل    
ويبدي المراسل تعجبه من صـمت الـسلطات        .. صالحة لمدة ستة أشهر يستغلونها لممارسة هذا النشاط       

  .إذا كان بوسع صحفي عادي أن يرى كل هذا؛ فِلم تتعامى السلطات عن هذا النشاط اإلجرامي؟: قائال
هؤالء األجانب أثرياء للغاية، ويقومون برشـوة       : ول في تقريره  وفي محاولة لإلجابة عن هذا التساؤل يق      

المسئولين المحليين والشرطة وأعضاء اللجان القروية في المنطقة، وبالتالي ال يجـدون صـعوبة فـي                
االستقرار فيها وامتالك العقارات واألراضي الالزمة للسكن وممارسـة النـشاط المحظـور وزراعـة          

خدرات في والية هيماتشال براديش من جرائم القتل؛ فقـد قتـل مـؤخرا              وال تخلو تجارة الم    .الحشيش
الفونـسو   إسرائيلي يسمى تاشى في ظروف غامضة في منطقة كَسولي، كما وجد شخص إيطالي يمسى             

مقتوال في قطار وكان ينقل شحنة مخدرات إلى منطقة جوا على ساحل الهند الغربي المطل على خلـيج                  
وبالتوازي مع تجارة المخدرات وما تـسببه        .ا وألقيت في مرحاض القطار    العرب، وقد قطعت جثته إرب    

من مخاطر أمنية يأتي بشكل منتظم من إسرائيل إلى منطقتي منالي وكسولي حاخامات لتعلـيم رجـال                 
القبائل مبادئ الدين اليهودي، واختبار مدى تمسكهم باليهودية تمهيدا لنقلهم إلـى إسـرائيل، أو إلقنـاع                 

 .رائيلي الذي ال يرغب في العودة إلى بلده بالعدول عن ذلكالشباب اإلس
  16/7/2005اسالم اون الين 

  
  سلطة النقدارتفاع 

أظهرت بيانات سلطة النقد حول أداء البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية حتى نهاية             :كتب حامد جاد  
في قيمة ودائع العمالء التي تمثل      الشهر الماضي، ارتفاعاً في اجمالي ودائع القطاع المصرفي وانخفاضاً          

كما أظهرت بيانات سـلطة     .ودائع القطاعين العام والخاص الفلسطينيين باستثناء ودائع البنوك فيما بينها         
النقد انخفاضاً في حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة لمختلف القطاعات االقتصادية، وذلك بالمقارنة مع             

  .ر الماضيحجم التسهيالت الممنوحة خالل ايا
  19/7/2005األيام الفلسطينية 
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  مؤشر سوق فلسطين المالية  انخفاض

واصل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية تراجعه، خالل جلسة حافظت على : نابلس ـ األيام 
 نقطة ما   9ر54 نقطة بانخفاض قدره     663ر72واغلق المؤشر العام للسوق القدس على       .معامالت نشطة 

 شركات جرى التـداول علـى اسـهم         10 من بين    6تأثر مؤشر القدس بانخفاض أسعار      و%42.1نسبته
وتراجعت اسهم شركات بيرزيت لألدوية، ومطاحن القمح، والتامين الوطنية، وباديكو، واالتصاالت           .لها

الفلسطينية، وفلسطين لالستثمار العقاري، بينما ارتفع سهما البنـك اإلسـالمي العربـي، والفلـسطينية               
وحافظـت الـسوق علـى      .باء، في حين استقر سهما العربية للفنادق، وسجاير القدس دون تغيير          للكهر

 1343235 عقداً بلغت قيمتهـا      245 سهماً تمت من خالل      387584معامالت نشطة حيث جرى تداول      
  . دينارا654889ًوتقدمت شركة فلسطين للتنمية واالستثمار باديكو، معامالت السوق بتداول بلغ .ديناراً

  19/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  إنهاء مشروع استصالح اآلبار في قلقيلية 
أكد المهندس سامي داوود، مدير مجموعة الهيدرلوجيين في محافظة نابلس، أمـس، أنـه              :  وفا -نابلس  

وأوضح .سيتم االنتهاء من مشروع استصالح اآلبار في مدينة قلقيلية في نهاية شهر تشرين األول المقبل              
 االسـبانية وبتمويـل مـن صـندوق         ACPPأن المجموعة تنفذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة        داوود  

وأشار إلى أن مجموعة الهيدرلوجيين الفلسطينيين تقوم حالياً بتنفيذ عـدة مـشاريع      .المساعدات االنسانية 
 تخوفـه    مزارع، مبدياً  400 بئراً جوفياً في محافظة قلقيلية، سيستفيد منها أكثر من           21أهمها استصالح   

وقـال  .من أن يتأخر تنفيذ المشروع في المكان والزمان المحدد، بسبب الحصار واالغالق االسـرائيلي             
داوود إن االستصالح يشمل استبدال معدات الضخ ومواسير الري، إضافة إلى تنفيذ برنـامج تـدريبي                

، ورفع الـوعي لـدى      ألصحاب اآلبار والمزارعين المستفيدين من هذه اآلبار، بهدف رفع كفاءة االبار          
وأضـاف أن المؤسـسة تقـوم بـإجراء         .المزارع الفلسطيني لالستفادة من المياه المتوفرة بشكل أفضل       

الترتيبات الالزمة لتنفيذ خطوط مياه، واستصالح آبار جوفية، وبرك زراعية، في عدد من قرى شـمال                
بهدف توفير كميات من الميـاه     سالم، وبرقه، وبيت دجن، وباقة الشرقية، وعراق بورين،         : الضفة أهمها 

  النظيفة ألغراض الشرب ولالغراض الزراعية
  19/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   مليون دوالر للفلسطينيين 25هيئة التعويضات الدولية تقر : من الفئة د

علمت الدستور من مصادر مطلعة ان هيئة التعويضات الدولية في جنيف اقـرت             : عمان يوسف ضمرة  
 مليون  25 الفئة د من تعويضات الفلسطينيين المتضررين من حرب الخليج الثانية والبالغة             آخر دفعة من  

وتنتظر هيئة التعويضات الفلسطينية ورود كشوفات االسماء من المجلس         . شخص 300دوالر لما يقارب    
 الهيئة  وقال مصدر مطلع في تعويضات الفلسطينيين لـ الدستور ان        .الحاكم العالنها خالل الفترة المقبلة    

تسير في اجراءات تعبئة استمارة خاصة باالشخاص الذين سيتم الصرف لهم ، مؤكدا ان العمل مستمر                
في اجراءات صرف التعويضات وفق آلية محددة يتم من خاللها رفع االستمارات الـى وزارة الماليـة                 

ويقـدر  .ب االصـول  الفلسطينية للتدقيق في الوثائق واالوراق المقدمة ثم السير باجراءات الصرف حس          
وكان المجلس الحاكم قد رفض     . مليون دوالر  70 مطالبة فلسطينية من الفئة ج       7451حجم التعويضات   

 مطالبة من ذات الفئة، بسبب عدم استيفائها الشروط والمعايير المقررة ليكون بـذلك مجمـوع                14589
دفعـة مـن تعويـضات      وبصدور آخـر    . الف مطالبة  22الدفعة الرابعة من تعويضات الفئة ج تقريبا        

  .الفلسطينيين من الفئة د تكون هيئة التعويضات الفلسطينية قد انهت كافة المطالبات التي كانت مقدمة لها
 19/7/2005 الدستور

  
     ردنية في فلسطين  فروع البنوك األموجودات

ية العاملة فـي    بلغ اجمالي التسهيالت المصرفية التي قدمتها فروع البنوك االردن        : عمان ينال البرماوي  
 مليون دينار حجم التـسهيالت التـي        550 مليون دينار مقابل     7.775فلسطين حتى نهاية ايار الماضي      
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وبينت البيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي امس بشأن الميزانية          .2004قدمتها حتى ايار العام     
 8.90 من هذه الفروع بالدينار بلغت       الموحدة لفروع البنوك االردنية في فلسطين ان التسهيالت المقدمة        

 مليون دينار وبالعمالت االجنبية االخرى مـا يعـادل          1.571مليون دينار وبالدوالر االمريكي مايعادل      
 بالـدينار والـدوالر     3.118 و 3.350 و 4.81 مليون دينار فيما كانت حتى ايار العام الماضي            8.137

ت موجودات فروع البنوك االردنية العاملة في فلـسطين         وبلغ.والعمالت االجنبية االخرى على التوالي      
 300 مليار دينار موجوداتها مع نهاية ايار قبل الماضي مرتفعة بذلك بمقدار             3.2 مليار دينار مقابل     7.2

 2004 مليار دينار ارصدة لدى الجهاز المصرفي بينما كانت حتـى ايـار              6.1مليون دينار تقريبا منها     
وبالنسبة لودائع العمالء فـي هـذه   . مليونا قيمة محفظة االوراق المالية     91 الى    مليار دينار اضافة   5.1

 مليار دينـار ودائـع      9.1 مليار دينار مرتفعة من      1.2الفروع بحسب بيانات البنك المركزي فقد بلغت        
  .العمالء حتى بداية النصف الثاني من العام الماضي

 19/7/2005الدستور 
  

   للنزاع العربي اإلسرائيلي  شامالًم توفر حالًمبادرة السال: تركي الفيصل
جدد األمير تركي الفيصل موقف السعودية الثابت في دعم الـشعب الفلـسطيني وقـضيته               :  واس ،لندن

مؤكدا أن السعودية والدول العربية سعت جميعا من خالل مبادرة السالم التي أقرتها قمة بيروت               . العادلة
إن النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي يشكل أكبر تهديد       : قال و 0ق األوسط لتحقيق سالم عادل وشامل في الشر     

لعملية السالم واالستقرار في الشرق األوسط، وبدون إيجاد حل عادل ودائم يلبـي طموحـات الـشعب                 
الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته على أرض ترابه الوطني فلن يكون هناك سـالم                 

وأعاد الفيصل في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الذي نظمته مؤسسة القرن القـادم               0طقةأو استقرار في المن   
في مجلس العموم البريطاني تحت عنوان  نحو إقامة سالم عادل وشامل ودائم وفـق مبـادرة الـسالم                   

ي أن مبادرة السالم العربية ما زالت مطروحة بل وتوفر حال شامال للنزاع العرب            : أكد الفيصل  و .العربية
   .اإلسرائيلي الشائك

   19/7/2005الوطن السعودية 
  

 األردن يدرب فلسطينيين على إعداد المشروعات القابلة للتمويل
بدأت في المركز االقليمي لالصالح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق االدنى كاردني، الدورة             : عمان

 الفلسطينية، حول كيفيـة اعـداد وصـيانة         التدريبية الثانية لعدد من موظفي وزارة الزراعة في السلطة        
وتأتي الدورة، التي تمول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الفني جايكا ضـمن             . المشاريع القابلة للتمويل  

 2004اطار برنامج اعادة تأهيل وتنمية القدرات المؤسسية لموظفي وزارة الزراعة في السلطة لالعوام              
 موظفا، من بينهم خبراء وفنيون وباحثون من المركز         39بالغ عددهم   ويتلقى المشاركون ال  . 2008الى  

الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية ومديرو الزراعة والبيطرة في المحافظات الفلـسطينية، تـدريبات             
تـستمر  و. نظرية على االدارة التنفيذية الوسطى، باعتبارهم حلقة الوصل بين االدارة العليا والموظفين           

وتهدف الى تعريف المشاركين بفلسفة الوزارات والمؤسسات، والمواءمة بين توقعـات            عينالدورة اسبو 
االدارة العليا وحاجات الموظفين وطموحاتهم، وتعزيز عملية االتصال وتبـسيط االجـراءات وجعـل              

   .العالقات بين االدارة الموظفين تسير بشكل صحيح
  19/7/2005شرق األوسط ال

  
   وينتقد محاصرة القدسدمير خريطة الطريقردن يحذر من عواقب تاأل
 حذر االردن من العواقب الوخيمة على المنطقة بأسرها التي قد تنجم عن محاولة تـدمير                ،القاهرة: بترا

جاء ذلك في كلمة االردن التي ألقاهـا بمقـر           .خطة خارطة الطريق او المس بمفهوم الدولة الفلسطينية       
ة الشؤون الفلسطينية رئيس الوفد االردني المهندس وجيه العزايزة في          الجامعة العربية المدير العام لدائر    

افتتاح اعمال الدورة الرابعة والسبعين لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فـي الـدول العربيـة     
ودعا االردن الى االسراع في استثمار عامل الوقت في تحقيق السالم في المنطقـة واهميـة                . المضيفة

 .ية السلمية لتأخذ باالعتبار جميع المسارات وفق المبادرة العربية التي اقرتها قمة بيـروت             شمولية العمل 
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وقال العزايزة ان االردن يواصل دعوته الى ضرورة حل الصراع العربي االسرائيلي حال سلميا وفقـا                
المتحـدة  التفاق االطراف المعنية على اسس مؤتمر مدريد ومبدأ االرض مقابل السالم وقرارات االمم              

وقال ان االردن لم يتوان يوما عن تقديم كل اشكال الدعم السياسي             .ذات الصلة ومبادرة السالم العربية    
والمعنوي والمادي لالشقاء الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم المشروعة التي اقرتها قـرارات الـشرعية              

 بجدار الفصل العنصري واصفا اياه      وانتقد في كلمته قرار الحكومة االسرائيلية محاصرة القدس        .الدولية
  .بانه تكريس لالمباالة االسرائيلية ازاء الشرعية الدولية والقانون الدولي وحقوق االنسان

  19/7/2005الغد االردنية 
  

   سوق العقاراتى الزحف الفلسطيني علىيعترضون علأردنيون نواب 
 بعـض المفاجـآت والمعلومـات       الردنية ا ولي جلسات الثقة بالحكومة   لل أ تخ:  من بسام البدارين   ،عمان
فقد تساءل النائب محمود الخرابشة عن المعلومات التي تتداولها االوساط السياسية ومفادهـا ان        . الجديدة

االردن وقع اتفاقية مع هيئات دولية لقبول نقل وتوطين الالجئين الفلسطينيين من لبنان الي االردن، وان                
ربطون شراء االراضي والعقارات وارتفاع الطلب عليها بان بعض         سفراء دول اوروبية يرددون ذلك وي     

اللوبيات الفلسطينية التي تعيش في أوروبا وتشرف علي مخيمات لبنان تقوم بـشراء االراضـي فـي                 
وهناك محاولة لتجويع المواطنين لقبولهم عروض االموال والتوطين وفقا للخرابشة الذي وجـه             . االردن

وكشف النائب راجي حداد بان األردني اصبح مستأجرا في بلـده            .ي خطابه انتقادات شرسة للحكومة ف   
وليس مالكا للشقق السكنية الن االردنيين غير قادرين علي منافسة العـراقيين والـسوريين والوافـدين                

 بالنسبة للموقف السياسي خارجيا وداخليا نطلب       هومن جانبه اعتبر النائب عماد معايعة ان       .والفلسطينيين
  . يس الحكومة من خالل الرئاسة الجليلة الرد علي بعض االستفسارات، ومنها نغمة التوطينمن رئ

  19/7/2005القدس العربي 
 

 لى فلسطينإوروبية للدفاع عن حق العودة تعبر األردن في طريقها أقافلة 
عبرت الحدود االردنية امس قادمة من دمشق قافلة الدفاع عـن حـق العـودة               :  فارس شرعان  ،عمان

لالجئين الفلسطينيين التي تنظمها رابطة الالجئين في اوروبا بمشاركة عدد مـن الفعاليـات الـسياسية                
 شخصية اوروبية انطلقت مـن      150 سيارة تضم اكثر من      50وتتكون القافلة من    . والبرلمانية والحزبية 

مدينة القـدس غـداً   ومن المقرر ان تتوجه القافلة الى    .  يوليو الجاري  5مدينة ستراسبورغ الفرنسية في     
واستقبلت الفعاليات الشعبية االردنية وفي مقدمتها لجنة الـدفاع عـن           . لتنظيم اعتصام امام جدار الفصل    

حق العودة لالجئين الفلسطينيين القافلة في مختلف المدن االردنية ومخيمات الالجئين التي مرت بها من               
  .قدسالحدود السورية الى مدينة مأدبا التي تقابل مدينة ال

  19/7/2005شرق األوسط ال
  

   في زيارة خاصة للبنانبشارة 
عزمي بشارة مساء االثنين مع نجيب ميقاتي وبحث معه التطورات الـسياسية الجاريـة فـي                . اجتمع د 
 فؤاد سنيورة لمدة ساعة ونصف في بيته، وقد دار االجتمـاع            ـوكان قد اجتمع صباح امس ب      .المنطقة

وبعد االجتمـاع زار    . ذه المرحلة والقضية الفلسطينية وغيرها من القضايا      حول ما يواجههه لبنان في ه     
بشارة بيت الصحفي والكاتب سمير قصير معزيا كما زار مقر الحزب الشيوعي اللبناني معزيا بأمينه               .د

بشارة بالنائب سعد الحريري في بيتـه وقـد دار      . وبعد ظهر امس اجتمع د    . العام السابق جورج حاوي   
  .ول القضايا التي تواجه لبنان والقضية الفلسطينية والعالقات السورية اللبنانيةاالجتماع ح

  19/7/2005 48عرب 
  

  نائب جمهوري يؤيد قصفاً أمريكياً إلزالة البيت الحرام 
كان النائب توم تانكريدو، ممثل والية كولورادو يتحدث في برنامج تلفزيوني في مدينة أورالنـدو               : ب.ا

وم الجمعة، عندما سأله مقدم البرنامج بات كامبل كيف يتعين على الواليات المتحـدة ان  بوالية فلوريدا ي  
إذا حدث هذا في الواليات     : فأجابه تانكريدو . ترد في حال ضرب ارهابيون مدناً أمريكية بأسلحة نووية        

 أمـاكنهم   حسناً يمكن القول اننا يمكن ان نزيل      .. المتحدة، ووجدنا انه عمل مسلمين أصوليين متطرفين      
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وفي وقت الحق،    .نعم: انت تتحدث عن قصف مكة، فأجاب تانكريدو      : وقال بات كامبل للنائب   . المقدسة
قال النائب انه إنما كان فقط يعرض بعض األفكار، ومع ذلك اصر ضمنياً على موقفه بقوله ان تهديدات                  

م النائب تانكريدو األحد    وصرح ويل أدامز المتحدث باس     .قصوى يمكن ان تقابل بما سماه ردودا قصوى       
بأن تانكريدو ال يؤيد تهديد االماكن االسالمية المقدسة، لكنه كان يناقش وضعاً افتراضـياً تحـدث فيـه      

من جهة ثانية، علق على تـصريح النائـب منـسق            . سبتمبر 11ضربة ارهابية أكثر فتكاً من هجمات       
إن تصريحات تانكريدو متطرفة وال     : قائالً) من اصل افغاني  (مجلس مسلمي كولورادو محمد نورضاي      

تحمل صفة تمثيلية، ومع ذلك فإن اشخاصاً في مركز تانكريدو يجب ان يراقبوا كلماتهم عنـدما يتعلـق                 
  . األمر بأماكن ونصوص دينية مقدسة

  19/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

   أميركي يستبعد قيام دولة فلسطينية ويتهم إسرائيل بالعنصريةكاتب
دولـة  :  إن  فـي امريكـا    قال نيكوالس جويات األستاذ بقسم التاريخ بجامعة برنستون       : قاهرةال-رويترز

فلسطينية تضم حوالي نصف الضفة الغربية من الناحية العملية من الصعب أن تكون كيانا قابال للحيـاة                 
ن وكما كشفت أوسلو فإن إسرائيل تنوي االنسحاب من المنـاطق األكثـر اكتظاظـا بالـسكا               . أو النمو 

الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحتفظ باألراضي الباقية كما أن دولة فلسطينية تقـوم فـي المـستقبل                 
محاولـة  .. وأشار في كتابه غياب الـسالم      .ستكون أشبه بمجموعة جزر في بحر تسيطر عليه إسرائيل        

 لكثيـر مـن     لفهم الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني إلى أن اتفاق أوسلو ليس حال بقدر مـا يبـدو سـببا                
وصدرت امس عن المجلس األعلى للثقافة بمصر الترجمة العربية للكتاب التـي قـام بهـا                 .المشكالت

وأشار المؤلف إلى أن تركيز      . صفحة من القطع الكبير    266المترجم المصري طلعت الشايب وتقع في       
 من وجودهـا    الكتاب سيكون على ما فشلت إسرائيل بشكل واضح في أن تحققه على مدى خمسين عاما              

في هذا المجال بالتحديد هناك القليل الذي يستحق        . أال وهو السالم الدائم مع جيرانها وخاصة الفلسطينيين       
 1967وقال المؤلف إن إسرائيل بعد احتاللها أراضي فلسطين العام           .االحتفاء والكثير الذي يستحق الندم    

 اليهود في المناطق المحتلة مشيرا إلى       خلقت سياسة أطلقت عليها حقائق على األرض عن طريق توطين         
 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة تحيط منازلهم بالمدن والقرى             300وجود أكثر من    

وشدد على إن فلسطينيي األرض المحتلة يعانون اآلن من مخطط إسرائيلي للتمييز             .الفلسطينية وتقسمها 
سؤاال واحدا وهو كيف يمكنها أن تحـافظ علـى دولـة            وأضاف أن إسرائيل تواجه      .العنصري الشامل 

 ومليـونين ونـصف المليـون       1948فلسطيني من عرب    -يهودية في مواجهة مليون مواطن إسرائيلي     
 شريكا غافال فـي     :وقال إن القيادة الفلسطينية كانت    ..فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين      

... لها في قيام دولة حتى مع احتالل إسرائيل لقلـب أراضـيها           هذه الخطة اإلسرائيلية باإلبقاء على آما     
وفـي مقابـل المظـاهر      ... منحوا شرعية لمشروع التمييز العنصري اإلسرائيلي الشامل وعجلوا بـه         

 سمحت القيادة الفلسطينية إلسرائيل بـأن تقـرر         - علم وسالم وطني وسلطة وطنية       -الزخرفية للدولة   
ات إن رابين الذي يعد اآلن شهيد السالم جاء إلى صناعة السالم فـي              وقال جوي  .مصير شعبها بالكامل  

 1949 و 1948مرحلة متأخرة من حياته وباعتباره أشهر العسكريين في إسرائيل فقد شارك في حمالت              
وقام ...  وأسهم في العملية التي أسفرت عن ترحيل أكثر من مليون فلسطيني من أرض أجدادهم              1967و

. 1948 ألف من الفلسطينيين المـدنيين العـام         50بية في اللد والرملة من حوالي       بتطهير المناطق العر  
 .بدايات رابين على األقل لم تشهد أي جهد لمد يده نحو الفلسطينيين سوى لكي يدفعهم خارج أراضـيهم                 

 ومـا   1987وأشار إلى أن رابين كان  زعيم الرد القمعي اإلسرائيلي على االنتفاضة الفلـسطينية فـي                 
وأضاف أن القول بأن اإلرهاب الفلسطيني كان سببا في تدمير عملية السالم فيه تجاهل لحقيقـة                . ابعده

العنـف  . أن األغلبية الساحقة من الفلسطينيين قد صوتوا ألحزاب تدعم التفاوض الذي ال يعرف العنف             
ة وصدر  وزار جويات فلسطين وإسرائيل أكثر من مر      . عرض من أعراض انهيار السالم وليس سببا له       

 ينتقد فيه ما اعتبره     2000الواليات المتحدة والعالم بعد العام      ..  كتاب قرن أميركي آخر    2000له العام   
وحمل الغالف األخير للكتاب تعليقا للمفكر األميركي البارز نعـوم تشومـسكي الـذي               .هيمنة أميركية 

هي دراسة تصحيحية   . وياتوصف دراسة جويات ببعد النظر ووفرة المعلومات التي يقدمها نيكوالس ج          
نحن أحوج ما نكون إليها وأتمنى أن تحظى بقراءة على أوسع نطاق وأن تساعد على ظهور وجهة نظر                  
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جديدة ال سبيل إلى تجنبها لو أننا نريد بالفعل أن نتفادى سوء المصير وأن نحقق قـدرا مـن الـسالم                     
ميركية واإلسرائيلية أن عملية الـسالم      وأضاف تشومسكي الذي يعد أحد المعارضين للسياسة األ        .العادل

  .وأرى أن لذلك عواقبه الوخيمة. في الشرق األوسط تعرضت لسوء فهم كبير
  19/7/2005الغد االردنية 

  
  المتشددون الفلسطينيون يهددون السالم: موراتينوس
لولـة  قال موراتينوس االثنين ان الوضع في الشرق االوسط يقضي بالعمل علي الحي           : ا ف ب  ،  بروكسل

دون قيام الجماعات المتشددة من الفصائل الفلسطينية بنسف المسيرة السلمية في الشرق االوسط حيـث               
واضاف في لقاء مع الصحافيين اتيحت لي الفرصة الجراء محادثات مـع الـسلطة               .تتدهور االوضاع 

وتابع اننا   .تشددةالفلسطينية وهي تعي تماما مسؤولية تجنب نسف المسيرة السلمية من قبل الجماعات الم            
واعرب موراتينوس  . علي يقين انه يجب ان يعطي دفع حاسم ليتحقق االنسحاب من غزة ويصبح واقعا             

  .من جهة اخري عن اسفه لتدهور االوضاع في غزة
  19/7/2005القدس العربي 

  
  مقاضاة االتحاد األوروبي وبريطانية لتقصيرهما بمعاقبة إسرائيل

إلنسان في بريطانيا لتقديم دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية واالتحاد          تستعد جمعيات تعنى بحقوق ا    
األوروبي ومقاضاتهما على تقصيرهما في التخفيف من االعتداءات على حقوق اإلنسان التي يتعـرض              
لها الفلسطينيون في ظل االحتالل العسكري اإلسرائيلي، األمر الذي يعتبر خرقاً للقانون الدولي وقوانين              

ففي خطوة ملفتة للنظر وذات أبعاد سياسـية وقانونيـة           .حاد األوروبي والقوانين البريطانية عموماً    االت
مهمة، وجه مكتب المحامين البريطاني المعروف هيكمان أند روز رسـائل إلـى رئـيس الموفوضـية                 

از أي  األوروبية خوسيه مانويل باروسو ووزير الخارجية البريطاني جاك سترو، يتحداهما فيهـا بـإبر             
دليل على أن يكون أي من االتحاد األوروبي أو الحكومة البريطانية عمل على تقليص االعتداءات على                

وفعـل   .حقوق اإلنسان التي تعرض لها الفلسطينيون الذين يعيشون تحت االحتالل العسكري اإلسرائيلي           
ـ               الحـرب علـى    (ت  مكتب المحامين ذلك بناء على تكليف من جهات عدة أهمها حركتي وور أون وون

وهي مؤسسة غير حكومية دولية كبيرة تسعى الى محاربة الفقر في العالم، وجمعية دوف              ) العوز والفاقة 
الخيرية العالمية الكبيرة وعدد مـن الجهـات األخـرى المتـضررة مـن              ) حمامة ودلفين (أند دولفين   

 وأشـارت الرسـالتان إلـى       .االعتداءات اإلسرائيلية من ضمنهم أفراد بريطانيون ومن جنسيات مختلفة        
التوصيات الخاصة الصادرة عن األمم المتحدة على خلفية الخروقات المتعلقة بحقوق اإلنـسان والتـي               
تدعو االتحاد األوروبي الى تعليق اتفاقية الشراكة األوروبية  اإلسرائيلية التي تتمتع صادرات إسـرائيل               

 وسترو إبراز أي مستندات أو رسائل قد يكون         وطلب المحامون من باروسو    .بموجبها بمعاملة تفضيلية  
وجهها االتحاد األوروبي أو الحكومة البريطانية إلى الحكومة اإلسرائيلية، بما في ذلك محاضر جلسات              
اللقاء التي جرت مع اإلسرائيليين أو حتى المذكرات الداخلية التي من المحتمل أن تكون لها عالقة ببناء                 

يشار إلى أن الطلب الذي تقدم       .2004ار المحكمة الدولية في يوليو العام       الجدار الفاصل بعد صدور قر    
به المحامون إلى الحكومة البريطانية مبني على أساس قانون حرية الوصول إلى المعلومات الذي يلـزم                

وفي تصريح خاص لـ الرأي العام أكـد نيـك           .الحكومة البريطانية بكشف األوراق والوثائق المطلوبة     
اطق الرسمي باسم وور أون ونت أن الرسالتين اللتين وجههما المحامون لباروسـو وسـترو               ديردن الن 

تمهيدا التخاذ إجراءات قضائية ضد االتحاد األوروبي والحكومة البريطانية على تقصيرهما في اتخـاذ              
ـ   .اإلجراءات الضرورية لمعاقبة إسرائيل بسبب اعتداءاتها على حقوق اإلنسان الفلسطيني          الة وفي الرس

التي وجهت إلى باروسو أشار المحامون إلى اإلعالن الصادر عن الجمعية العامة لالتحاد األوروبي في               
شأن السالم في الشرق األوسط وأهميته االستراتيجية عالمياً وبالنسبة لحوض المتوسط، وأهمية االلتزام             

ضي على تجميع الوثـائق     بنصوص خريطة الطريق وقال المحامون أن موكليهم عملوا طوال العام الما          
المتعلقة بالخطوات التي اتخذها كل من االتحاد األوروبي والحكومة البريطانية في هذا الشأن، لكنهم لـم                
يعثروا بين الوثائق التي جمعت على أي دليل على أن الطرفين المذكورين اتخذا أي خطـوة لمنـع أو                   

   .ة بحقوق اإلنسانتخفيف الخروقات اإلسرائيلية للمواثيق الدولية المتعلق
  19/7/2005الرأي العام الكويتية 
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  والسلطة تدفع الثمن... ذان آعيون و
  جهاد الخازن    

كنت سلجت رأي األخ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لـ حماس، في التعامل مع السلطة الوطنية                
االسالمي، بعـد العمليـة     والمواجهة مع اسرائيل، ثم سجلت رأي الدكتور رمضان شلّح، رئيس الجهاد            

ورأيت بعد ذلك ان اعرض رأي السلطة في العالقات بـين الفلـسطينيين، ومـع               . االنتحارية في نتانيا  
واكثر التالي يعتمد على مهاتفة طويلة لي في نهاية االسبوع مع األخ محمد دحـالن الـوزير                 . اسرائيل

  .الفلسطيني المسؤول عن االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة
بو فادي يرى ان ال أفق سياسياً وراء العمليات االنتحارية أو اطالق الصواريخ، ويقول ان اسرائيل ترد                 أ

  .على نشاطات حماس والجهاد بضرب مواقع السلطة الوطنية
ويـضيف ان الهدنـة     . هو يشكو من ان كل فصيل فلسطيني ينفذ اجندته الخاصة، والسلطة تدفع الثمن            

يس محمود عباس، وانما كانت باتفاق الجميع قبل خمسة اشـهر، ومـع ذلـك               ليست امتيازاً خاصاً للرئ   
  .الفصائل تعامل التهدئة وكأنها تحميل جميل لألخ ابو مازن، وكذلك يفعل االميركيون واالسرائيليون

اال ان الوضـع    . محمد دحالن يعترف بأن الكل اخطأ، وعلى الفلسطينيين جميعاً تحمل نتائج اخطـائهم            
لشعب الفلسطيني انتخب ابو مازن بعد اربع سنوات من انتفاضـة دمـرت قـدرات هـذا                 اآلن هو ان ا   

ولكن يبدو ان كل فصيل يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة العامة           . الشعب، وفوضه اصالح الوضع   
  .من دون خطة واضحة تشرح مواقفه أو تبررها

الناس، وتحاول توفير الكهرباء والماء،     الوزير االقرب الى الرئيس قال ان السلطة تعمل لتلبية احتياجات           
ومعالجة البطالة، وتحسين المدارس والمستشفيات والطرق، وكل انواع الخدمات العامة، ثم تأتي فصائل             

  .تتصرف بمفردها وبما يعود بالضرر على المجموع
 مشروعاً العادة بنـاء البنيـة التحتيـة فـي           27وهو اضاف ان السلطة عرضت على الدول المانحة         

وهناك وعد من قمة الثماني بتقديم ثالثة باليين دوالر، وتعهدات اخـرى، اال ان              . االراضي الفلسطينية 
  .العون مربوط بالهدوء، وباالنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة هذا الصيف

سمعت مسؤولين فلسطينيين في الحكم يقولون ان الجهاد االسالمي جرت حماس الى مواجهة مع السلطة               
وابو . وقد وقعت مواجهات معروفة راح ضحيتها فلسطينيون ابرياء       . اصبحت تهدد بحرب اهلية   الوطنية  

مازن ال تكفيه الضغوط الفلسطينية الداخلية عليه واالسرائيلية، فاالميركيون ايـضاً يـضغطون، وهـم               
فيـد  وقـد زاد دي   . يريدونه ان يمنع اعمال العنف ضد اسرائيل، ويجرد الفصائل االسالمية من سالحها           

 والش، رئيس دائرة الشرق االوسط في وزارة الخارجية االميركية، طلباً جديداً االسبوع الماضـي هـو               
  .محاكمة الذين يمارسون العنف ضد اسرائيل

أبو مازن ال يستطيع حتى اآلن محاكمة المتهمين بالفساد، والوضع األمني في المـدن الفلـسطينية لـم                  
وهناك عصابات جريمـة ال عالقـة لهـا         . جراءات التي اتخذها  يتحسن منذ انتخابه، وعلى رغم كل اال      

بالسياسة ولكن من اسباب انتشارها ضياع هيبة الحكم، حتى ان مسلحين يطلقون النـار علـى مراكـز                  
  .الشرطة، واحياناً مراكز الحكم، وبيوت كبار المسؤولين

وضع على طريقتـه، كمـا      هذه كلها أمور ال يمكن ان نحمل اسرائيل مسؤوليتها، وكل فصيل يشرح ال            
ولكن المسؤولية عن استمرار الفساد وغياب االمن جماعية لن يـستطيع           . تشرحه السلطة على طريقتها   

  .فريق تحميلها أي فريق آخر، متنصالً من حصته في المسؤولية عنها
وهو يالحظ  . محمد دحالن يعترف بأن ال أفق سياسياً مع شارون، وال فرصة بالوصول الى حل مقبول              
  .ان شارون يستفز الفلسطينيين، والفصائل تدرك ذلك، ثم تقبل ان تستفز بالرد عليه كما يريد

 38وأبو فادي يضيف ان هناك فرصة ليخرج االحتالل من قطاع غزة وشمال الضفة للمرة االولى منذ                 
لك فـتح   وهو يأمل بأن يستطيع الفلسطينيون بعد ذ      . سنة، مما سيمثل انتصاراً لصمود الشعب الفلسطيني      

نافذة للمستقبل، اذا اثبتوا انهم أهل للمسؤولية وقادرون على ادارة اراضيهم وحكم انفسهم بديموقراطية،              
  .تشجع الالعبين اآلخرين على إكمال العملية السلمية لتنتهي بالدولة المستقلة القادرة على الحياة
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واذا اتفقنا علـى وقـف العمليـات        . أبو فادي معه حق، وأبو الوليد والدكتور رمضان معهما حق ايضاً          
االنتحارية كنقطة انطالق فإن ال شيء يمنع السلطة وفصائل المقاومـة مـن تنـسيق االدوار لتـسهيل                  
االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة، فهذا انجاز ال يجوز للفلسطينيين ان يضيعوه بسبب               

او ثمانية، الى حين اكمال االنسحاب، ثم يكون        أي خالف داخلي، ألن الخالف يمكن تأجيله ستة اسابيع          
  .لكل حادث حديث

  19/7/2005الحياة
  

  ... بين حماس والسلطة.. أحداث غزة
 علي بدوان

مما ال شك فيه أن السلطة الفلسطينية تعتبر أكثر األطراف تأثراً بأحداث غزة األخيرة، وانفالت الحالـة                 
تالل القيام بعمليات االجتياحات الموضعية لمناطق مـن        األمنية، في الوقت الذي واصلت فيه قوات االح       

  . مدينتي نابلس وطولكرم، فضالً عن استخدام الحوامات والعودة لنهج االغتياالت في مناطق قطاع غزة
تقـويض   ويبدو أن الممارسات االسرائيلية الدموية، التي بدأت تطل من جديد، تهدف بشكل رئيسي الى             

دريجياً مع اقتراب استحقاق االنسحاب من قطاع غزة، في خطوة يراد منهـا             الهدنة الرجراجة، ونسفها ت   
أيضاً إرباك الحالة الفلسطينية، وبث الرعب والفوضى القاتلة في مختلف مناطق قطاع غزة، فضالً عن               
نسف الجهود الوحدوية التي أثمرتها زيارة الرئيس محمود عباس األخيرة الى دمشق، وإعـادة إنتـاج                

  . اخليةاألزمات الد
ولألسف، فان تسرع اللواء نصر يوسف، أضفى على الوضع الداخلي حالـة مـن االحتكـاك الـسلبي                  

فمن غير المعقول أن يتم عالج الرد الـصاروخي لكتائـب           . المرفوض بين أبناء الصف الوطني الواحد     
وامر المـشددة،   القسام على االغتياالت االسرائيلية، التي وقعت في مدينتي نابلس وطولكرم، باصدار األ           

من دون اللجوء أوالً الى الهيئات القيادية صاحبة القرار في حركة حماس، لدفعها نحو االلتزام بالهدنـة                 
وعليه فان الفوضـى   . المؤقتة التي توافق عليها الفلسطينيون مع الطرف االسرائيلي عبر القناة المصرية          

فلسطينية صافية، فـي الوقـت الـذي        / ة  التي حلت في مناطق قطاع غزة كانت عملياً خسارة فلسطيني         
فليس من السهل التوصل الى     . واصلت فيه قوات االحتالل وحواماته قصف واغتيال الكوادر الفلسطينية        

الضبط المؤقت للحالة التي تفجرت على أرض قطاع غزة، في ظل تواصـل العـدوان واالجتياحـات                 
  . االسرائيلية

الفلسطينية الداخلية، يفترض بها أن ال تقود نحو كوارث         / ينية  ان عملية التجاذبات واالصطفافات الفلسط    
داخلية عاقبتها معروفة، خصوصاً في ظل النفخ اإلسرائيلي للتباينات الفلسطينية القائمة والدخول القـوي             

  . على خطها
ـ               اش فالسلوك اإلسرائيلي والتسخين المتوالي قد يتسبب في نسف الهدنة المؤقتة، وقد يعيد بالضرورة إنع

النقاش الداخلي الفلسطيني بشأن العمل المسلح ودور األجنحة العسكرية، انطالقاً من قوة الـرأي الـذي                
يشير إلى ضرورة إبقاء األجنحة العسكرية، وتراجع الموقف الداعي لتفكيكها واحالتهـا الـى التقاعـد،                

وحركتها الـسياسية علـى     باعتبارها قد استنفدت المهام المطلوبة منها وأنها أضحت عبئا على السلطة            
  . المستوى الدولي

. تعادل صعوبة اعادة عقارب الـساعة الـى الـوراء         : وعندها تصبح امكانية التوصل الى هدنة جديدة      
فاستمرار الهدنة الراهنة، مشروط بالتزام الطرف االسرائيلي ووقف عمليات االغتيال، وفي هذا المجال             

ات الضغط الفعالة على حكومة شارون لدفعها نحو االلتـزام          فإن االدارة األمريكية وحدها من يملك أدو      
  . بمستوجبات الهدنة التي يتواتر الحديث بشأن ترنحها

وفي هذا المقام ال يمكن أن نحمل حركة حماس مسؤولية التداعي الجاري في الهدنة القائمة، خـصوصاً                 
دت حاالت مؤثرة من قياداتها     بعد دروسها المستخلصة من عصارة تجربة األعوام األخيرة، وبعد أن فق          

األولى المؤسسة لها، واقتناعها الكامل بأن مرحلة جديدة قد بدأت مع رحيل الرئيس ياسر عرفات، لـذا                 
فهي تسعى لتكريس وتطوير وجهة نظر سياسية تَظهر من خاللها على أنّها عرفت كيف تقـيم المـزج                  

راع مـع الدولـة العبريـة والبراغماتيـة     القائم على احداث التوازن الضروري، بين ثوابتها في الـص     
السياسية، التي يزداد الميل نحوها مع ضرورات الواقع السياسي الفلسطيني الجديد في فضاءاته االقليمية              

  .والدولية شديدة التعقيد
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 19/7/2005شرق األوسط ال
  
  

  ... حكاية عباس وحماس
 نبيل عمرو

حـرص  .. ا هو اآلن رئيسا للمنظمـة والـسلطة       وه.. وحين اصبح رئيسا للوزراء   .. حين كان مفاوضا  
وحين بدأ االستعداد للعـودة     .. محمود عباس، على اقامة عالقات متوازنة مع الفصائل الفلسطينية جميعا         

الى الوطن، اجرى العديد من الحوارات المستفيضة مع قادة الفصائل الرافضة الوسلو، حاثا اياهم على               
هذا الفصيل المهم فـي     . وفيما يتصل بحماس، فقد وضع الرجل     . ضالعودة، مع االحتفاظ بالموقف الراف    
. حـين اصـبح رئيـسا للـوزراء       . وحاول تنفيذ هذه الفكرة الجريئة    . حساباته كمشروع شراكة سياسية   

فإن رجل اوسلو، واجه انتقادات حادة، ومن جهات شـديدة التـأثير فـي الحيـاة الـسياسية                  .. وللحق
وبـديهي ان يلقـى     . لن يقبل من جانب االميـركيين واالسـرائيليين       .. الفلسطينية، ذلك ان اتجاها كهذا    

إال أن عباس، ظل مصمما على فكرته، وتمكن مـن اقنـاع            . تحفظات من جانب اوساط معينة في فتح      
ونجـح  . االميركيين بها وبحكم األمر الواقع، جعل االسرائيليين يتعايشون معها، وإن علـى مـضض             

عزيز فكرة التعايش مع حماس بالهدنة االولى، التي وفرت لحكومتـه           عباس، ولو الى أمد قصير، في ت      
: آنذاك، اقالعا آمنا نحو محاولة تنفيذ باقي بنود اجندته السياسية، التي تسير باتجاهين متـوازيين، االول               

اطالق اوسـع عمليـة اصـالح       : اعادة الحياة الى المسار السياسي التفاوضي مع االسرائيليين، والثاني        
علـى قاعـدة    .. وفي ذلك الحين، تعاونت حماس مع عباس      . شمل كافة نواحي الحياة الفلسطينية    داخلي ت 

ودخـل  . اعطت الهدنة، وعبـاس اعطـى الـشراكة       .. فحماس.. تبادلية عادلة في المنافع بين الجانبين     
 كانت معادلة ابي مازن،   . الحليفان الموضوعيان في مرحلة زاهية ال اغالي لو وصفتها بـ شهر العسل           

تشبه قصر سنمار الشهير، فيه حجر لو نزع من مكانه النهار كل شيء، كان من يعرف الحجر جيـدا                   
هو ارئيل شارون، وحين وصلت حساباته السياسية، حد االطاحة بحكومة عبـاس، صـاحبة الحظـوة                
الزائدة عند البيت االبيض، سحب الحجر السحري، واهال البناء على صاحبه، فاندثرت حكومة عباس،              

كان بديل انهيار حكومة عباس، هو اشـتعال للوضـع          . قوضت كل اآلمال واألحالم التي بنيت عليها      و
ونزيف . األمني في اسرائيل ومناطق السلطة، وتراجع غير مسبوق في فرص استعادة المسار التفاوضي            

 بطريقة  ورغم ذلك، لم يقترب محمود عباس من حماس منتقدا او متذمرا،          . من الدم فاق كل ما كان قبله      
مباشرة او غير مباشرة، فلقد كان مدركا للمعادلة الحقيقية التي اطاحت بحكومته، واهم عناصر المعادلة               
رغبة شارون في التخلص منه، ودعم قدرة االميركيين علـى المـساعدة مـن دون إلغـاء العوامـل                   

ورغم ابتعاده عن دائـرة     . رالفلسطينية، التي مهما بدت واضحة، إال أنها تحتل المرئية الثالثة في التأثي           
سواء من هـم فـي    . الضوء، عقب انهيار حكومته، ظل عباس محتفظا بعالقاته الوطيدة مع قادة حماس           

.. وجده حين اعادته االقدار الى بؤر الـضوء       . ولقد راكم رصيدا من الثقة المتبادلة     .. الوطن او المنافي  
 يغير ابو مازن اتجاهه نحو حماس تحديـدا،         لم. وهذه المرة رئيسا للجميع وليس مجرد رئيس للوزراء       

وبكل ما لديه من قدرة على الـصبر والمثـابرة،          . وعاد مرة اخرى الى الحوار، لتحقيق فكرته القديمة       
وللحـق،  . ومـشاركة .. توصل اخيرا، وبجهد مصري مضن، الى بعث الحياة في معادلته الصعبة هدنة          

 خاللها، يشكل تهديدا يوميا لها، عبـر سـلوك بـدا            فإن هذه المعادلة، صمدت لعدة اشهر، كان شارون       
مستهجنا حتى القرب اصدقاء اسرائيل، الذين نقدوا انفسهم ذاتيا لسماحهم باالطاحة بحكومة ابو مـازن،               

واعادوا فتح ابواب البيت االبـيض امـام        .. ورأوا في الضغط على شارون تعويضا على ذلك التقصير        
 تهدر حماس فرصة الهدنة، وعملت على االفادة منها الـى اقـصى          في هذا السياق، لم   !. الرجل الجريح 

لتعزيز المواقع،  . حد، فلقد خرج قادتها وكوادرها المهددون باالغتيال الى العلن، وراحوا يعملون بحرية           
وتطوير النفوذ، فحققوا انجازات ملفتة على صعيد انتخابات المجالس المحلية، ولوال تعثر رفـح فيهـا                

والى جانب ذلك، اظهرت حماس حرصها على المشاركة في منظمة          . في اتجاهها السليم  لمضت المسيرة   
وبدأ االفصاح عن حوارات تجري     .. عبر المجلس التشريعي  .. السلطة.. التحرير، وما هو ابعد من ذلك     

 مع االوروبيين واالميركيين، ورغم ما يحمل هذا االتجاه من تهديد جدي لنفوذ فتح التقليدي، واحتكارها              
للسلطة والقرار، إال ان عباس واصل تشجيعه لحماس، وترحيبه باالشارات القوية التي صدرت عنهـا               
نحو مزيد من الواقعية السياسية، معتبرا ذلك واحدا من انجازاته الجوهرية، التي تستحق البنـاء عليهـا                 
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 وظرف ما، قد يتحـول      غير ان ما يبدو ايجابيا وبنّاء في وقت ما،        . للمستقبل وليس لمجرد حماية الهدنة    
وهنا ال مناص من االشارة صراحة الى االهتزازات الخفيـة،          . الى العكس في وقت آخر، وظرف آخر      

كانت المخاوف من تقدم حماس في العديـد مـن          . التي نشأت في سياق او تحت سطح العالقة التحالفية        
سياسي المتعاطي مـع الـشأن   المجالس المحلية، قد تطورت لتصبح ـ فوبيا ـ او عقدة تتحكم بالعقل ال  

لتستولي على . وذهبت معظم التقديرات، الى ان حماس سوف تواصل تقدمها. الفلسطيني ـ االسرائيلي 
ماذا لو حصلت حماس على اغلبية مقاعد التشريعي؟ مـاذا          : النظام بأكمله، وبدأت تطرح اسئلة من نوع      

ف االميركيـون واالسـرائيليون     سيفعل عباس في حالة كهذه؟ وما هو رد فعل فتح؟ وكيـف سيتـصر             
وزاد من االيقاع العملي لهذه المخاوف، تسرب انباء عن لقاءات اميركية مع حمـاس،              .. واالوروبيون؟

واخرى اوروبية، ولقد تمت تغذية هذه االيقاعات، بتصريحات مباشرة من ِقبل قادة حماس، لـم تكـن                 
كل ذلك، كان يقابل من جانب محمود عباس،        . كسابقتها، تعكس زهدا بالسلطة، إنما استعدادا لممارستها      

بقدر كبير من التفهم، بل انه تحمل انتقادات اقرب االقربين اليه، حين اسمعوه بأن ما تـم بعـد رحيـل              
عرفات، ليس انتقاال سلسا للسلطة من يد فتح اليمنى الى يدها اليسرى، إنما انتقال متسارع لهـا نحـو                   

 الذي برر احجامه عن تقديم اي شيء جدي لعباس، بتعاظم نفوذ            وتحمل كذلك، ابتزاز شارون   !!. حماس
كان عباس، متفهما تماما لكل ما يحيط به، مدركا لحقيقـة ان            . حماس واحتماالت استيالئها على السلطة    

مهاودة حماس، اقل خطرا من الصدام معها، وكان بأمل في ان تبادله نفس التقدير، وان تساعده بابتالع                 
ارونية المدروسة، وان تنفذ بندا جوهريا من بنود التفاهم وهو التشاور قبل اتخـاذ اي               االستفزازات الش 

ولقد فوجئ عباس، حين بلغ انتقاد حماس له، حد اعالن احد           . خطوة للرد على االستفزازات االسرائيلية    
ع الموجـة  إال انه لن يكون قادرا بالتأكيد على ابـتال .. قادتها سحب الثقة منه، وحسنا فعل حين لم يعلق   

واسفرت كذلك، عن مطالبة    . التي بكل أسف، اسفرت عن سقوط شهداء وجرحى       .. األخيرة من التصعيد  
صريحة بإقالة وزير الداخلية، ولم تتوقف عند خطاب اعالمي، فيه قدر كبير من االحراج لحليف حماس                

ـ            . على رأس السلطة   ابيع قليلـة مـن     ووفق حسابات ابو مازن، فإن بلوغ األمور هذا الحد، قبيـل اس
االنسحاب االسرئيلي من غزة، فيه نوع من تحطيم مكانته وهيبته، وفيه تقويض لكل الرهانات الدوليـة                
عليه، كرئيس تم انتخابه من اجل اعادة الحياة للمسار السياسي وتهيئة االمكانات الفعلية لقيـام الدولـة                 

 على أال تضطر السلطة لمواجهة مـن اي         لقد دفع محمود عباس، أثمانا باهظة، لقاء حرصه       . الفلسطينية
نوع مع حماس، وال جدال في ان عباس، غير نادم على ما فعل وما دفع، بل انه غيـر مخطـئ فـي                       

غير انه وهو في هذا الوضع، لـن يـستطيع          . مواصلة هذا االتجاه، وخدمته وتحويله إلى سياسة وطنية       
أعني بالتقدير المختلف التعامـل معـه       فعل شيء جدي، ما لم يحظ بتقدير مختلف من جانب حماس، و           

ومع ان لحماس الكثير الكثيـر      . كرئيس للجميع، وليس كطرف ما ان يلبي طلبا، حتى يطالب بتلبية آخر           
إال ان  .. من الطلبات المحقة، خاصة على صعيد كيفية المشاركة في القـرار واالطـارات وغيرهمـا              

لزاوية، وعدم اظهاره امام العالم، كرجـل       مصلحة حماس كتشكيل وطني، تتطلب عدم حشر عباس في ا         
لقد استمعت الى خطاب ابي مازن، ورغم مستوى        . تهان سلطته وادواتها دون ان يقوى على فعل شيء        

المكابرة فيه، إال ان ما بين السطور يظهر حسرة ومرارة ولغة اضـطرارية مـا كـان يرغـب فـي                     
 اللهم بلغـت اللهـم      ، استخدام العبارة الشهيرة   لقد لجأ عباس الى الشارع الذي انتخبه، دون       . استخدامها

ننتظر مبادرة من حماس، مبادرة تقول فيها صراحة إنها سـتدعم عبـاس،             .. وبعد هذا الخطاب  . فاشهد
 وستواصل وئامها الثمـين     ..ستؤجل الخالفات الى ظرف نستطيع كفلسطينيين ممارستها وتحمل نتائجها        

ارون من غزة، ومن اجل مـضمون اعمـق وارقـى           من اجل كسب معركة انسحاب ش     . مع ابو مازن  
بل العامل االهم هو مـصلحة      .. أال تكون جرائم شارون هي عامل وقف النار بين االشقاء         .. واعني به 
  . واألمل.. الدولة العتيدة والشعب المثخن بالجراح واأللم.. فلسطين

 19/7/2005شرق األوسط ال
 

  الصراع القادم فلسطيني 
  محمد الرميحي   .د

بين اليمين اإلسرائيلي المتـشدد ذو التوجهـات        : األول:  هناك موعدان مع الصراع القادم في فلسطين      
  . الصهيونية الدينية، وبين الحكومة اإلسرائيلية، مهما كان شكلها اإليديولوجي
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انـه  لقد كثر الحديث عن الصراع القادم في الدولة العبرية إلى درجة            . بين الفلسطينيين أنفسهم  : والثاني
أمـا  . نوقش بكثافة في أكثر من مقال في الصحف اإلسرائيلية التي ترجم العديد منها، فهو حقيقة واقعة               

الفلسطيني القادم، فال يجرؤ أحد على توقعه وتحليل كنهه، ربما خوفاً من النقـد أو               \الصراع الفلسطيني   
  . رجاء أال يقع أو اعتبار أن عدم الحديث عنه ينفيه عن ارض الواقع

ذلك غير صحيح، في األسبوع الماضي تحدثت مذيعة األخبار في محطة العربية التلفزيونية مع احـد                و
  المتحدثين من حماس، وسألته سؤاالً منطقياً، من بدأ اإلخالل بالتهدئة؟ 

وكان سؤاالً منطقياً ومتسقاً مع الموضوع المطروح الذي تتكلم عنه، فما كان من المتحـدث إال انفجـر                  
دداً، بأن اإلعالم العربي ال يجب أن يكون إعالماً إسرائيلياً، وأن المفروض أال تسأل المذيعة               صائحاً مه 

  . مثل هذا السؤال، إلى درجة أن السيدة قطعت المحادثة بعد أن تركته يقول ما يريد أن يقول
عة للـسلطة،  كان الحديث على خلفية االشتباك بين بعض مقاتلي حماس والقوات الرسمية الفلسطينية التاب        

  . وهو ليس االشتباك األول وفي تقديري لن يكون األخير
دعونا أوالً نفسر الموجود على األرض في فلسطين، هناك عدد من التنظيمات المقاومة، منها تنظيمات               
فتح وما تفرع منها، ومنها تنظيمات يسارية ووطنية، وتنظيمات إسالمية، واألخيرة هـي علـى وجـه                 

هاد، السؤال المنطقي إذا كان االثنان ينطلقان من منطلق واحد وهو اإلسالم، فالبـد              التحديد حماس والج  
أن يكونا تنظيماً واحداً، انما إذا كانت منطلقاتهم مختلفة، فهو بالتأكيد اختالف سياسي يبـرر وجـودهم                 

  . كوحدتين
وأدخل الـسياسة   أريد أن اخرج مكون اإلسالم من المرجعية التي ينطلق منها كل من حماس والجهاد،               

ألنها هي الحقيقة المرجعية الوحيدة ليس إال لغرض التحليل ألن التنافس السياسي هـو تنـافس علـى                  
السلطة، مع اعتناقي لفكرة أن المرجعية اإلسالمية هي مرجعية مهمة للحشد وتجميع األنصار وتثـوير               

 أنه فـي النهايـة هنـاك        الكوادر وكذلك رص الحشد المعنوي والمادي خارج األرض الفلسطينية، إال         
  . اجتهادات سياسية علينا أن نقر بها

اإلقرار بأن هناك اجتهادات فلسطينية، توصلنا إلى حقيقة أخرى، وهي أن منظمة التحرير بكل قياداتها،               
وقطاع واسع من الشعب الفلسطيني الذي اختار محمود عباس رئيساً بشكل ديمقراطي وطـوعي منـذ                

ر أن برنامج عباس لحل القضية الفلسطينية هو الممكن في هذا الوقت وفـي              أشهر، وترى هذه الجماهي   
  . هذا المنعطف التاريخي

وأخذا بتوازن القوى، ورغبة الدول الكبرى من أمريكا إلى أوربا، بوضع حد للصراع، وترى أن يكون                
غط أساسه دولـي    والدولة اإلسرائيلية تفاوض ألنها أيضا تشعر بض      . هناك تفاوض مع الدولة اإلسرائيلية    

  . وبعضه محلي في األرض الفلسطينية، هذا اللقاء على المسيرة السلمية
إذن هناك رؤيتان للفلسطينيين علـى      .والتفاوض حولها يتطلب التهدئة ، والهدنة تعني وقف إطالق النار         

  . األقل رؤية حماس من جهة ورؤية السلطة من جهة أخرى
لفلسطينية هي القضية العربية األولى، وأنهـا قـضية إنـسانية           ودون المساس بثوابت منها أن القضية ا      

وسياسية، وأن الفلسطينيين قد عانوا كما لم يعان شعب غيرهم في الزمن الحديث، حتى في أحلك أوقات                 
الصراعات العالمية قتوما، كما عانى اليهود من ألمانيا النازية أو المسلمون على يد الـصرب أخيـراً،                 

  . لمعروفة لمثل هذه الكوارث اإلنسانيةرغم كل المعاناة ا
فقد كانت معاناة كل منهم مؤقتة بشكل من األشكال استمرت على بشاعتها فترة من الزمن ثم انتهت، إال                  

  . الفلسطينيين
ليس سراً أن محمود عباس له وجهة نظر في حلحلة الموقف اإلسرائيلي مـستعيناً بـالموقف الـدولي                  

لمفاوضات، والرجل له وجهة نظر ليس هو الوحيد فيها، فيدعمه تيار           والظروف المحيطة، عن طريق ا    
واسع من الشعب الفلسطيني، وهو المسؤول اليوم عن مجمل الحركة السياسية، بالطاقم الذي يعمل معه،               
كما أنه ليس سراً أن السلطة تزمع الدخول في ترتيب انتخابات عامة بعد أشهر، يقرر الشعب الفلسطيني                 

  . يد أن يفعل في قضيته، ويحدد مستقبل التعامل مع جيرانهبعدها ما ير
أمام ذلك كله في المقلب األخر، انه من اليوم حتى االنسحاب اإلسرائيلي من غزة سـتواجه الحكومـة                  
اإلسرائيلية موقفاً ليس سهالً في الداخل، وكل عملية انتحارية تزيد مـن تـصلب المتـصلبين وتـؤخر             

لتعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية، هذا الرصيد الذي بـدأ يتكـون            االنسحاب، وتسحب من رصيد ا    
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نتيجة المواقف الفلسطينية السياسية على الصعيد الدولي، ليس اقله ما أعلنته الواليات المتحدة من سحب               
  . اعتراضها على تمويل السلطة الفلسطينية

ن األغنـى التـي اجتمعـت قبـل         وليس اقل من الثالثة مليارات دوالر التي خصصت من الدول الثما          
أسبوعين في اسكتلندا لدعم الفلسطينيين، هذا ال يعني ماالً فقط، يعني أيضا التزام دولي بالمسيرة التي قد                 

  . تقود إلي تخفيف اضطهاد الفلسطينيين وتخفيف االحتقان في المنطقة
 مقاومة لما انـسحب     من جانب آخر ترغب حماس أن تقول للجمهور العريض انه لو ال ما قامت به من               

اإلسرائيليون، من حقها أن تقول وال بأس من الموافقة، فليس المقام هنا قتل الناطور، إنما المقـام أكـل                   
إال أنه ال حماس وال الجهاد، وال هما مجتمعان بأفكارهما المعلنة يستطيعان أن يلعبا دور القـوة                 . العنب

  . ة من جانبالثالثة في التيار الفلسطيني المتجه إلى التهدئ
فُهما من حيث المبدأ ال يفاوضان وال يفاوضهما احد، وليس هناك طـرف             .  واالنسحاب من جانب آخر   

.... مـاذا ...دولي مقتنع بأنه يمكن لهما أو ألحدهما أن يبرز على السطح الدولي ليقنع قوى العالم انـه                  
  ! يريد أن يحارب حتى آخر الزمن

 الواقع الموضوعي، وباالشتباك في األسبوع الماضي مع السلطة،         عقالً إذن من الواجب أن تقرأ حماس      
  . وما خلفه من مطالبة بإقالة وزير الداخلية الفلسطيني، يبدو أن األمر بدأ يخرج عن االنضباط الداخلي

إن االختالف السياسي ال بد أن يوضع له سقف ال يتخطاه احد في ظل برنامج يحقق للفلسطينيين أفضل                  
غير هذا فهو اقتتال حتى العظم في شـوارع         . حقق في ظل الظروف الدولية الرائجة اليوم      ما يمكن أن ي   

  . غزة ومدن الضفة
  19/7/2005البيان   

  
  نزع فتيل األزمة ال يكفي

  هاني المصري 
طوال األشهر الماضية، وبعد اعالن القاهرة واالتفاق على التهدئة وعلى استكمال االنتخابـات المحليـة               

تخابات التشريعية، وعلى ضرورة احياء وتفعيل منظمة التحرير وتوسيع المـشاركة فيهـا             واجراء االن 
بحيث تضم كافة الفعاليات والقوى التي ال تزال خارجها خصوصاً حركتي حماس والجهاد اإلسـالمي،               
بدا ان الفلسطينيين دخلوا مرحلة جديدة يمكن ان تشهد والدة شرعية وطنية فلسطينية واحـدة يـستظل                 

 مظلتها الجميع، بحيث يكون لدينا سلطة وطنية واحدة، تحتكم الى الـشعب وصـناديق االقتـراع                 تحت
  .وتحفظ في الوقت نفسه الحقوق واألهداف الوطنية

لكن هذا الطموح الكبير، واألمل العظيم الذي بدا أنه يلوح في األفق، مهدد بالضياع أمام انفجار الموقف                 
تهدئة رداً على التصعيد االسرائيلي والخروقات التي قامـت بهـا   بعد اصرار حماس على خرق اتفاق ال      

إن اعطاء حماس لنفسها حق الرد على الخروقات االسرائيلية         . اسرائيل منذ قمة شرم الشيخ وحتى اآلن      
دون االلتفات الى موقف السلطة والتزاماتها، والى التوافق الوطني العام، يعني عملياً انها تتخـذ موقفـاً                 

فهي اعترفت من جهة بالسلطة وشرعيتها واختيار الشعب للرئيس أبو مازن، ومن جهة أخرى              . مزدوجاً
هي تقوض السلطة حين تتعامل مع نفسها كسلطة بديلة أو موازية أو قوة تملك حق الفيتو أو تتعامل مع                   

رفض من حق حماس أن ترفض تأجيل االنتخابات التشريعية، وان ت         . السلطة وكأنها مجرد فريق ال أكثر     
المشاركة في حكومة وحدة وطنية، ولكن ليس من حقها االصرار على تشكيل مرجعية وطنيـة لقطـاع                 

  .غزة لالشراف على االنسحاب ألن تشكيل مثل هذه المرجعية يؤدي الى حالة شرعية الزدواج السلطة
 حركـة   وفي المقابل، السلطة مطالبة بأن تتصرف بوصفها، سلطة للجميع وفوق الجميع، وليست سلطة            

لذا كان من الخطأ تأجيل االنتخابات الى أجل غير مسمى دون تشاور مـع              . فتح، سلطة انفرادية متفردة   
ومن الخطأ عـدم    . القوى والفصائل والفعاليات الوطنية، ومن الخطأ تأجيل استكمال االنتخابات المحلية         

  .التشاور والتنسيق مع الفصائل والفعاليات حول االنسحاب من غزة
هداف السلطة من قبل العدوان العسكري االسرائيلي دليل ال يناقش على رضـى اسـرائيل عـن          إن است 

وعدم مساعدة اسرائيل للسلطة على القيام بدورها، وعدم تنفيذ حتى تفاهمـات            . السلطة بوضعها السابق  
  .شرم الشيخ دليل ال يدحض على عدم رضى اسرائيل عن السلطة بوضعها الحالي

سلطة أن تبقى ضعيفة وتحت رحمة اسرائيل وعلى حافة االنهيار حتى يسهل عليهـا              إن اسرائيل تريد لل   
في هذا السياق، مع أهمية انتقاد السلطة واصالحها لرفـع مـستوى            . فرض شروطها وامالءاتها عليها   
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ادائها وتخليصها من أوجه القصور واألخطاء والخطايا والفساد والتسيب، إال ان هـذا ال ينـسجم مـع                  
لى السلطة وخلق حالة من ازدواجية السلطة، التي ستؤدي إذا ما اسـتمرت الـى تـدمير                 التحريض ع 

  .السلطة ال الى اصالحها
وال يمكن أن تنهي هذا المقال دون أن نقول إن السلطة بحد ذاتها عدة سلطات، حيث تعاني من حالة من                    

 القوى في السلطة وأجهـزة      التداخل والتنافس والتنازع في السلطات والصالحيات والوظائف بين مراكز        
السلطة نفسها، بحيث ساهم ذلك في وجود وتفاقم حالة من الفوضى والفلتان األمني التي أسـاءت الـى                  

  .السلطة ومنعتها من القيام بدورها الى حد كبير
السلطة العاجزة وشبه المشلولة أمام حالة الفوضى والفلتان األمني، التي يتحمل المسؤولية عنها بصورة              

سية أجهزة السلطة وبعض قادتها وأفرادها، ستكون غير قادرة على فرض هيبتهـا والنظـام العـام                 أسا
  .وسيادة القانون في مواجهة أية محاولة لفرض سلطات أخرى سواء من قبل حركة حماس أو غيرها

  19/7/2005األيام الفلسطينية 
 

  ...سرائيل وسالح السلطة وحماسإغزة بين غارات 
  اب  ناجي صادق شر .د

غزة هي الضحية وهي التي تدفع الثمن، والفلسطينيون هم الخاسرون فـي لعبـة المواجهـة واختبـار                  
استعراض القوة الذي شهدته األراضي الفلسطينية في األيام األخيرة فحماس تريد أن تؤكد اسـتقالليتها               

لك اذا قبلنـا بـأن   ووجودها واثبات أن االنسحاب من غزة هو نتيجة حتمية للمقاومة، وال خالف على ذ          
وتريـد أن  . المقاومة هي ثمن دفعه الشعب الفلسطيني كله، وأنها ليست قاصرة على تنظيم دون اآلخـر  

تؤكد أن االنسحاب ليس نتيجة حتمية لمفاوضات بين السلطة واسرائيل، وال هو نتيجة مبادرة طوعيـة                
 تؤكد وتثبت جـدارتها وقـدرتها   من اسرائيل، وال خالف على ذلك أيضا، والسلطة من ناحيتها تريد أن         

على فرض القانون والنظام وتفويت الفرصة على اسرائيل لالنسحاب من غزة وبعض المستوطنات من              
شمال الضفة الغربية باعتبار أن االنسحاب هو انجاز لنضال الشعب الفلسطيني وسياسة الـسلطة فـي                

  . المجالين االقليمي والدولي وال خالف على ذلك ايضا
 تريد أن تؤكد حقها الشرعي والقانوني بأنها صاحبة القرار السياسي الملزم وأنهـا تمثـل ارادة                 السلطة

الشعب الفلسطيني كله، وأنها تستمد هذا الحق من خالل تفويض شعبي منح لها عبـر االنتخابـات، وال                  
ـ                   صدر خالف على ذلك، فنحن مع الشرعية الواحدة ومن حق السلطة استنادا الى هـذه الـشرعية أن ت

  .قرارات ملزمة يلتزم بها الجميع طالما انها تعبر عن المصلحة الوطنية وال تضر بها
والسؤال اذن، لماذا مع كل خالف بسيط تبرز لغة السالح والقوة وكأننا ال نعترف بـأن هنـاك سـلطة                    

ومـة  وشرعية؟ والسؤال ثانية ماذا نريد جميعا؟ المقاومة، ال أحد، وال السلطة تقول فلنـسقط حـق مقا                
االحتالل ولكن متى وبأي أسلوب؟ هل نريد انسحاباً اسرائيلياً؟ فلنعمل على أن يتم االنسحاب، وبعـدها                
نتفق على الخطوة المقبلة ورغم البدايات االيجابية من شروع في انتخابات رئاسية وبلدية واتفاق علـى                

ثم نضمن وحدانية سياسية    المشاركة في صنع النظام السياسي والسلطة على معايير وأسس جديدة ومن            
  .ومخرجاً نهائياً لمثل هذه المواجهات

إال اننا ومن واقع المتابع والرصد المباشر لواقع التطورات الفلسطينية نالحظ أن هناك أزمة ثقة بنيويـة          
عميقة ما بين السلطة وحماس والتنظيمات األخرى، وأن هذه األزمة ليست األولـى، فمنـذ أن جـاءت                  

ذه األزمة، وظلت قائمة من دون حل، وعندما بدت بعض مالمح هذه الحلـول عبـر                السلطة تفجرت ه  
اقرار االنتخابات ومبدأ المشاركة السياسية، عادت هذه األزمة تطل برأسها، ولكن بقوة هذه المرة منذرة               
بانهيار كل االنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني عبر انتفاضته، ومن شـأن هـذه التناقـضات أن                 

 معها انهيارا شامال للسلطة ومؤسساتها ما يؤدي الى حالة من الفوضى والفراغ الشامل الذي قد                تعرض
وبالتـالي النتيجـة    . يدخلنا في حلقة مفرغة من العنف البنيوي، ويفرض خيارات وبدائل خارج ارادتنا           

  .النهائية أننا نخسر كل شيء
جهة، والحقيقة أن اسرائيل ليست في حاجة الى        وفي المقابل فإن اسرائيل هي الفائز األول في هذه الموا         

مبرر أو تبريرات لضرب ما تبقى من بنية تحتية للشعب الفلسطيني متذرعة بتعرض مستوطناتها الـى                
ماذا يضير حماس وغيرهـا أن تؤجـل هـذه          . وأتساءل هنا وبكل وضوح   . هاونات وصواريخ المقاوم  

 سيتم االنسحاب كامال أم ال؟ ف إسرائيل تتحدث         العمليات شهراً أو شهرين حتى نرى ماذا سيحدث وهل        
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عن انسحاب فلنعمل على الدفع في اتجاهه، فالمسألة ليست تسجيل مواقف، وأن نبتعد في هذه المرحلـة                 
  .عن أي خالف أو مواجهة مع السلطة، ولندرك جميعا أن بقاء السلطة مصلحة وطنية

تهم وليس عبر الفضائيات، وأن يعلـوا علـى         على الفلسطينيين أن يواجهوا أنفسهم بسرعة عبر مؤسسا       
خالفاتهم وتناقضاتهم في هذه المرحلة الدقيقة، مرحلة اعادة البناء الـسياسي، وال خيـار أمامنـا اال أن                  
نتوحد حول الشرعية السياسية أما التأرجح في المواقف ما بين االعالن عن االلتزام بالتهدئة واالستمرار               

ت والعمليات في هذه المرحلة سيضر بالمقاومة التي يتسلح بها الجميـع،            في اطالق الصواريخ والهاونا   
وكفى التحدث وكأن كل تنظيم مفوض من الشعب الفلسطيني كله، فالشعب يمنح هـذا التفـويض عبـر                

وبقـي أن يتحـرك     . االنتخابات الشرعية لبرنامج سياسي يرى أنه اقرب الى آماله وطموحاته الوطنية          
م الموقف عبر مؤسساته التمثيلية والمجتمعية، ثم نعيد ترتيب أولوياتنا السياسية           الشعب الفلسطيني ويحس  

  .قبل أن نخسر ثوابتنا الوطنية
 19/7/2005الخليج اإلماراتية 
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