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  مراوحة بين قدسية الدم الفلسطيني وهيبة السلطة:  غزةأحداث
 ما يطمح اليه الوفد المصري أن:  رام اهللامن 20/7/2005للمستقبل اللبنانية  احمد رمضانكتب 

ة التقته امس، ان يبقى الوضع تحت السيطرة، بعد ان وصل البحيري ورئيسه، بحسب مصادر فلسطيني
الى تقدير مفاده ان حالً جذرياً وتوافقاً بين السلطة وحماس بات بعيد المنال، على الرغم من التأكيدات 
التي حصل عليها من قادة حماس بأنها ملتزمة بالتهدئة، وستعمل على تخفيف حدة االحتقان، لكن ثقته 

ان ما يجري في غزة، من وجهة نظر جميع المتابعين على االرض . صادر ذاتها بدت ضعيفةبحسب الم
وبضمنهم وفد الوساطة المصري، ال ينتمي الى حالة الفلتان االمني التي تضرب االراضي الفلسطينية، 
بل انها صراع مكشوف على السلطة، وعلى من سيستلم زمام ادارة قطاع غزة في اليوم التالي 

حاب االسرائيلي، او على اقل تقدير مصادرة القرار السياسي واالداري في غزة اذا تعذر االستيالء لالنس
عليها بالكامل، اي ان جوهر ما يجري في القطاع ومدنه يؤسس لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني، 

وبحسب  .ىوبنتيجته سيعاد ترسيم الحدود بين السلطة وحركة فتح من جهة وحركة حماس من جهة اخر
مصادر قيادية فلسطينة رفيعة، فإن قراراً اتخذ على اعلى المستويات في حركة فتح والسلطة بأنها 
ستواجه وتقاوم محاوالت حماس بما تسميه االستيالء على االنسحاب االسرائيلي وتنسيبه لها باعتباره 

مواجهات التي اندلعت بداية وقد كانت ال. نصراً خاصاً بها بشتى الطرق واالساليب، ومهما كلف االمر
لتنفيذ هذا القرار لوال تدخل العامل االسرائيلي الذي اغتال سبعة من نشطاء كتائب القسام، وهو ما دفع 
السلطة لالحجام عن مواصلة عمليات قوات األمن الوطني ضد حركة حماس، دفعاً لتهمة التواطؤ 

قيادة حركة حماس، ان االخيرة قطعت شوطاً وتقول مصادر على صلة وثيقة ب .والتنسيق بين الجانبين
في حواراتها مع دول االتحاد االوروبي وبعض المؤيدين للحوار معها في االدارة االميركية، وان دوائر 
صنع القرار في البيت االبيض تجري تقويماً، لميزان القوى بين الجانبين السلطة وحماس، وايهما اقدر 

 على متابعة عملية السالم، بشروطها المعروفة، وهو ما يهدد على ضبط الوضع الفلسطيني، واقدر
وتضيف هذه االوساط ان قيادة السلطة . اعتبار السلطة عنواناً وحيداً للمفاوضات، ولعملية السالم برمتها

وفتح التي استشعرت خطر ما تقوم به حماس، وفهمت دالالت اصرار االخيرة على تفجير الوضع في 
 الى غزة، باطالق صواريخ القسام، اي ان حماس لن تمنح السلطة فرصة وجه عباس يوم وصوله

تكريس نفسها كسلطة واحدة هناك، وهو ما عبر عن نفسه في بيان الحركة الذي اكدت فيه انه ال عودة 
الى ما اسمته بالوضع البائد النها ترى في االنسحاب االسرائيلي من غزة فرصتها الذهبية وربما غير 

والى ان يعرف الفلسطينيون هوية زعامتهم،  .تكرار لقلب الوضع الفلسطيني راسأ على عقبالقابلة للل
  .سيسددون فاتورة مرتفعة الثمن من الدماء والعذاب

اندلعت اشتباكات أمس بين  :القدس المحتلة، غزة، وكاالتمن  20/7/2005الخليج اإلماراتية  اوردت
 من أفراد قوات األمن الفلسطينية 7وأصيب . ع غزةقوات االمن الفلسطينية وعناصر حماس في قطا

وتبادل عناصر حماس . في أعقاب إحراق مكتبين وعربة تابعة للحركة, واثنان من عناصر حماس
وقال شهود إن أحد أفراد قوات . والمسؤولون الفلسطينيون االتهامات في شأن المسؤولية عن االشتباكات

في إحراق المكتبين والعربة، أصيب عندما أطلق مسلحون من األمن، وهو ضابط تتهمه حماس بالتورط 
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وقال احمد قريع إن االشتباكات غير مقبولة، وان أوامر . حماس صاروخا مضادا للدبابات على سيارته
وطالب جميع القوى والفصائل بتعزيز سيادة األمن والقانون، مشيرا إلى . صدرت للشرطة بوقف القتال
من والقانون هي السلطة وبالتالي يجب تعزيز موقف السلطة وقدرتها على أن المسؤول عن سيادة األ

وحمل توفيق أبو خوصة حماس  .ضبط الوضع، وأضاف ان إضعاف السلطة إضعاف للجميع
اما حماس فقالت في  .وقال إن قواتها أطلقت النار على ثالث عربات تابعة ألعضاء فتح. المسؤولية

وأوضح البيان ان . ق المجاهدين وال تزال االجهزة األمنية تترصدنابيان ال تزال أوامر السلطة تالح
ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى . حماس تبذل جهدا مكثفا في الداخل والخارج الحتواء الخالف

تحمل المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات الخطيرة والعمل على احتواء الموقف ووقف كل أشكال 
  .االستفزاز
 حركة فتح في بيان العمل ةدانإ:  رويترز, أ ف ب-غزة من  20/7/2005لبلد اللبنانية  اوأضافت

الجبان واالعتداء اآلثم الذي قامت به مجموعات مسلحة من حركة حماس وما يترتب عنه من نتائج 
وقالت ان حماس تتحمل . وخيمة، محذره بشدة من عواقب نقل المواجهة مع حركة فتح وكتائبها المسلحة

واضافت لتعلم . مل المسؤولية وجميع النتائج المترتبة عن هذا االستهتار المفضوح بالدم الفلسطينيكا
حركة حماس وقياداتها انه اذا كان قد هان عليها دم ابناء قوات االمن ودم ابناء فتح فانها سوف تدفع 

فقد , اما كتائب االقصى. فالدم الفلسطيني خط احمر من يتجاوزه كمن يسير بنفسه الى حتفه. الثمن غاليا
وقالت ان االعتداء المبرمج من قبل حماس على السلطة الفلسطينية . حملت حماس مسؤولية الصدامات

وقال . واستدراج حركة فتح لصراع فلسطيني داخلي لن يخدم اال االحتالل االسرائيلي... وحركة فتح
  .  رصاصة الموت على الوحدة الوطنيةالناطق باسم كتائب االقصى ان ما يسمى بكتائب القسام اطلقت

 الناطق باسم كتائب شهداء هأكدإلى ما : رام اهللا ـ غزةمن  20/7/2005 االتحاد االماراتية وأشارت
األقصى في مؤتمر صحافي إن الكتائب حافظت وبكل قوة على الوحدة الوطنية باعتبارها أقصر الطرق 

ا ألن الدم الفلسطيني خط أحمر وأن ما تقوم به كتائب لدحر االحتالل، مشددة على أنه ال يمكن تجاوزه
 وأشار إلى أن هدف الكتائب األساس هو الوحدة الوطنية ,القسام مرفوض فتحاويا وفلسطينيا وإسالميا

لكنه أضاف إن الكتائب سترد على حماس بالمثل وعليها إدراك ذلك وأضاف أن هناك اجتماعا سيعقد 
 فصيال للحديث في موضوع التهدئة والهدنة ووقف إطالق النار وهدد 13للجنة المتابعة العليا وسيضم 

  .انه إذا قرر البعض الرد فنحن سنرد فورا
ل مصدر امني ان مجهولين قاموا وقإلى : غزةمن حامد جاد  20/7/2005الغد االردنية ونوه مراسل 

منع افراد الشرطة باحراق مركز للدراسات والبحوث قريب من حركة حماس وقام افراد من حماس ب
  .والدفاع المدني من الوصول الى مكان الحريق والتحقيق في مالبسات الحادث

 هوضحت أام :وليد عوض وبسام بدارين ـ رام اهللا ـ عمان 20/7/2005 القدس العربي ونقل مراسل
تصعيد  السلطة الوطنية وحركة فتح حاليا بالىمصادر فلسطينية امس للقدس العربي بان هناك توجها لد

 اهداف ىضد حماس ، مستغلين الرفض الشعبي الفلسطيني للصواريخ التي يطلقها نشطاء الحركة عل
 ان جهاز االمن الوقائي وقادته هم الذين يقودون عملية التصعيد ىواشارت تلك المصادر ال .اسرائيلية

 له بعد وحذرت المصادر من ان الصراع مع حماس اخذ منعطفا خطيرا بعد ان اصبح .ضد حماس
واكدت مصادر فلسطينية في  .فصائلي بعد تدخل نشطاء حركة فتح في الصراع ضد نشطاء حماس

عمان ان عباس يتحرك باتجاه ضبط األمن في قطاع غزة بموجب تفويض خاص حصل عليه من اللجنة 
 قادة وأركان حركة فتح أسئلة محددة حول طبيعة ىطرح عله وأكدت ان .المركزية لحركة فتح

رفات األمنية التي ستقوم بها أجهزة السلطة لضبط اإليقاع وإنجاح اإلنسحاب االسرائيلي، كما طرح التص
السلوكيات التي يمكن ان تقرها حركة فتح للسلطة خصوصا إذا حاولت بعض  اسئلة محددة حول طبيعة

ضوح بان ووفقا للمصادر طالب عباس بو .المجموعات المسلحة في غزة التمرد علي العملية األمنية
يفوضه اإلجتماع باتخاذ التدابير التي تقتضيها الحالة األمنية في قطاع غزة علي وجه التحديد، مؤكدا بان 
 ىحركة فتح ينبغي ان تقف وراءه وتسانده في حالة اإلضطرار ألي عمليات أمنية خاصة قد ال تحظ

ماسكة تم كزية أسس قاعدةوعلم بأن اجتماع المر .بقبول شعبي او قد ترفضها الفصائل الفلسطينية
 ابلغ المجتمعين بأن هكما علم بان. تفوض عباس باإلجراءات التي يراها مناسبة عبر األجهزة األمنية

  .األجهزة األمنية قد تضطر للتصادم مع حركتي حماس والجهاد
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 مصدر فلسطيني للشرق هقال  ما:غزة, لندن - 20/7/2005شرق األوسط ال  مراسلعلي الصالحوبين 
ألوسط إن ثمة توجها لدى أطراف في السلطة للزج بكتائب شهداء األقصى في مواجهة حماس ألن ا

وقال . السلطة ستكون هي الخاسرة في حال واجهت حماس وذلك بسبب نظرة الناس السلبية للسلطة
وأضاف . المصدر ان السلطة تود ان تحسم األمر مع حماس قبل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة

فحماس ترغب فى . ك تضارب وعدم انسجام في أجندة السلطة وحماس في ما يتعلق باالنسحابهنا
تحويل االنسحاب الى نصر لها، والسلطة تحاول ان تتماشى مع المجتمع الدولي في كونه انسحابا متفقا 

ى كتائب تعميما داخليا نسبته ال البريد االلكتروني ووزعت كتائب األقصى عب .عليه ويلزمه استحقاقات
القسام ووصفته بوثيقة التحريض والثقافة الحاقدة من قبل حركة حماس، يدعو عناصرها الى مقاومة أي 

وقال الشيخ نزار ريان، إن اصرار السلطة على رفض االلتقاء بقادة . محاوالت من السلطة العتقالهم
  . الحركة يحمل في طياته مخططات من قبلها الستهداف حماس

 مصادر أمنية النقاب اليوم، عن تعميم أصدرته هكشفتما : غزة من نباء الفلسطينية وفا وكالة األنشرتو
وحرضت  .لكافة عناصرها، بمواجهة ومقاومة رجال األمن والشرطة، حتى الشهادة قيادة كتائب القسام

كما  .الكتائب من خالل التعميم على رجال األمن والشرطة، في إطار تعبوي يدعو للقتل واستباحة الدم
وعقبت وزارة  .طالب التعميم الداخلي بتفعيل الجماهير في دفع هذه الزمرة ورشقهم بالحجارة والتكبير

إن هذه التربية والعقلية ال يمكن أن تقود إلى شراكة سياسية أو : الداخلية على هذا التعميم بالقول
عوة مفتوحة وتحريض مسموم مجتمعية تستند إلى سيادة القانون في إطار المصلحة الوطنية، بل هي د

  .على الفتنة
 مصادر فلسطينية قالت أن اشتباكات األمس في شمالي القطاع أن 20/7/2005 السفير وأوضحت

عبرت عن رغبة لدى السلطة في إظهار الشدة تجاه حماس من خالل إدخال كتائب األقصى في 
وحذرت هذه المصادر من أن . موأشارت إلى أن هذا يعني استعدادا لتوسيع دائرة الصدا. المواجهة

فقد تبادلت فتح وحماس . الوضع المأزوم والمشحون بين الطرفين يدفع فعال للخشية من األيام المقبلة
وردت واحدة على األخرى بأن استهداف واحد من هذا . التهديدات بشأن استهداف قيادات وباألسماء

  ، رويترزأ ف ب، أب. الطرف يعني الثأر من عشرة من الطرف اآلخر
السلطة الفلسطينية بدت  أن: القدس المحتلة-سائدة حمد  عن مراسلتها 20/7/2005 الحياةوجاء في

مصرة من جانبها على فرض هيبتها ووظفت وسائل االعالم الرسمية لهذا الغرض من خالل بث 
رة التي وقعت اقتباسات لكلمة الرئيس الفلسطيني االخيرة التي وجهها بعد االحداث واالشتباكات االخي

وفي خطوة الفتة، اتهم الناطق باسم كتائب االقصى عناصر في كتائب  .بين افراد االمن وحركة حماس
وحملت اقوال الناطق الذي كان ملثماً في مؤتمر  .بمحاولة خطف عناصر من حركة فتح القسام التابعة

ويأتي ذلك في وقت لمح  .سؤوليةصحافي من وقع على اتفاقات القاهرة عليه ان يلتزم بها وأن يتحمل الم
وقال ان الصواريخ هي فقط اداة واحدة من . فيه سعيد صيام الى نية الحركة وقف اطالق الصواريخ

وكشفت مصادر  .ادوات المقاومة ما رأى فيه مراقبون اشارة الى عزم االخيرة وقف اطالق الصواريخ
ى على اعادة االوضاع الى ما كنت عليه مطلعة للحياة ان الجهود المصرية تركز في المرحلة االول

والتزام كافة االطراف بما ورد في اتفاق القاهرة على ان تكون الخطوة التالية التوصل الى توافق بين 
السلطة وحماس خصوصاً في شأن مشاركة الفصائل في تنظيم االنسحاب االسرائيلي من دون ان يمس 

  .لمطلق على عملية االنسحابذلك بوحدانية السلطة الفلسطينية واشرافها ا
 أمس أ المجلس التشريعى بدن أ: وكاالتنقال عنرام اهللا من  20/7/2005 الوطن القطرية وأوردت

اجتماعاته التي تستغرق ثالثة ايام في مدينتي رام اهللا وغزة لبحث التوتر االخير بين السلطة وحركة 
 اكدوا خالل مداخالتهم على ضرورة االسراع وقالت الفضائية الفلسطينية ان العديد من النواب‚ حماس

مشددين على ضرورة احترام سيادة ‚ في معالجة الوضع الخطير الذي تشهده االراضي الفلسطينية
وقال الطيب عبد الرحيم ان القيادة الفلسطينية لن تسمح الحد بافشال ‚ القانون والنظام ووحدانية السلطة

من جانبه اكد ‚ حازم حيال ما يحدث على االراضي الفلسطينيةمطالبا باتخاذ موقف ‚ المشروع الوطني
كمال الشرافي عضو المجلس التشريعي انه ال يجوز لحركة حماس او الي فصيل اخر االقتراب من 

  .عناصر االمن الفلسطيني والمساس بهم
لراهنة ان حل االزمة ا  جبريل الرجوب،هقالإلى ما : غزة من 20/7/2005 األيام الفلسطينية ولفتت

بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، هو ان تكون هناك لجنة تحقيق من خالل لجنة المتابعة للقوى 
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وقال في تصريح لوكالة أنباء رامتان، مساء  .الوطنية واالسالمية، لتحديد من يتحمل مسؤولية ما جرى
أخطأت فنحن ايضاً لدينا أمس اذا كان االخوة في حماس يعتقدون ان هناك عناصر في األجهزة األمنية 

اعتقاد ان الخطأ والتحريض قد بدأ من طرف حركة حماس، وكل طرف متحيز لموقفه، وعلى هذه 
اللجنة ان تباشر في التحقيق في كل األحداث والظروف التي واكبت الفترة التي أعقبت اتفاق القاهرة 

قوم بوضع الضوابط الموضوعية التي وتابع ان على هذه اللجنة ان ت .وتحديد من الذي يتحمل المسؤولية
تحمي وحدتنا الوطنية، لكي نتوجه الى انجاز استحقاق االنسحاب بموقف موحد، هذا هو رأينا وهذا 

أما استمرار الحملة االعالمية والتشهير فهذا كالم . موقفنا وهذا تصورنا وهذا حل مريح ومرٍض للجميع
وقال ان لدى  .ألمن في الشارع يجب ان يحترممعيب، فهناك سلطة وطنية يجب ان تحترم ورجل ا

حركة فتح مطالب تتعلق اوالً بوقف الخطاب االعالمي التحريضي وثانياً ادراك وجود سلطة واحترام 
  .هيبتها واحترام االستحقاقات المطلوبة من السلطة تجاه الشعب الفلسطيني بتوفير األمن واالستقرار

عباس بعمل المزيد ضد فصائل ل موفاز ةطالبعن م: ةالناصر من 19/7/2005 قدس برس وأفادت
المقاومة الفلسطينية، التي تقوم بقصف المستعمرات اليهودية في غزة، مشيراً إلى أن السلطة بدأت تسير 

إن السلطة : وقال، تعقيباً على المواجهات التي تجددت بين أجهزة األمن حماس .باالتجاه الصحيح
مشيراً إلى أن السلطة تفعل ما يجب بصورة انتقائية، كما .  على حد تعبيرهالفلسطينية ال تعمل ما يكفي،

  .أنها ال تملك أي خطة شاملة لمحاربة اإلرهاب، في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة
الرئيس الفلسطيني استقبل  أن :محمد إبراهيم والوكاالت ـ رام اهللا 20/7/2005البيان  ولفت مراسل 

البحيري، ووضعه في صورة التطورات األخيرة على الساحة الفلسطينية اللواء ت متأخر ليالً في وق
ورؤية السلطة الوطنية بأنه البد من تنفيذ سيادة القانون وأن يكون هناك سلطة واحدة إضافة الى منع كل 

ؤولية وأن يفي وأشار إلى ضرورة أن يتحمل الجميع المس. التجاوزات التي تسيء إلى المصالح الوطنية
باستحقاقاته وبتعهداته، مشدداً على أن التصعيد العسكري اإلسرائيلي محاولة لجرنا إلى المربع الذي 

  . تريده الحكومة اإلسرائيلية من أجل توجيه ضربات قاسية لشعبنا وألهلنا في قطاع غزة
عباس، خالل ترؤسه د محمود يأكإلى ت : وفانقال عنغزة  من  20/7/2005 الحياة الجديدة وأشارت

امس في مدينة غزة اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على ضرورة التزام كافة القوى باتفاق 
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان صدر في ختام  .التهدئة وعدم االنفراد بالرد على االعتداءات اإلسرائيلية
ولى لجنة المتابعة العليا التحرك مع كافة القوى االجتماع، على قدسية الدم الفلسطيني وضرورة ان تت

والفصائل الزالة اي سوء تفاهم قد يحدث بين ابناء القضية الواحدة، محذرة من الدسائس والمناورات 
كما أكدت اللجنة التنفيذية حرصها األكيد  .االسرائيلية او المقامرة بمصير شعبنا وايقاع الفتنة في صفوفنا

صائل، وعلى دورها الوطني في ظل سيادة القانون والنظام العام، ورحبت بمشاركة على كافة القوى والف
. كافة القوى والفصائل في صنع المصير من خالل االنتخابات التشريعية والمجالس المحلية والبلدية

مشددة على ان السلطة الوطنية هي وحدها التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن ادارة قطاع غزة من خالل 
  .جلس الوزراء والدوائر والمؤسسات والوزارت المتخصةم

أجرته عكاظ في الشارع الذي ستطالع اال :غزة -عبد القادر فارس 20/7/2005عكاظ  وتناول مراسل
أكد أبناء الشعب , من النخب والمواطنين الفلسطينيين , الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 

وتدهور الوضع , زات وتداعيات بعد األحداث األخيرة في غزةالفلسطيني رفضهم لما يجري من تجاو
واحتماالت العدوان اإلسرائيلي الموسع وأبدى المستطلع رأيهم عن االستياء والتذمر من , الداخلي

الذي ال يخدم سوى مصلحة , داعين الى التمسك بالوحدة الوطنية وحقن الدم الفلسطيني, األوضاع الحالية
  .العدو

 وسط مدينة رام تمسيرة حاشدة خرجأن : غزة، ووكاالت االنباءمن  20/7/2005 ور الدست وأوردت
اهللا دعت اليها القوى الوطنية واالسالمية في محافظة رام اهللا والبيرة احتجاجا على االوضاع االمنية 

  . المتردية التي تجتاح االراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة
قلق المحمد مهدي عاكف إلى :   خاص-القاهرةمن  19/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  ونسب

مما يحدث على الساحة الفلسطينية مؤخًرا من تبادٍل إلطالق النار بين السلطة الفلسطينية وحماس، مؤكدا 
على ضرورة إيقاف هذا األمر فوًرا، وأن تسود لغة العقل والحكمة، خاصةً في هذا المنعطف التاريخي 

لعله من نافلة القول : وقال في بيان له .تضافر كل القوى وتكاتف جميع الجهودالمهم الذي يتطلب 
التأكيد بأن الكيان الصهيوني حريص على إبقاء الساحة الفلسطينية مشتعلة بصفة مستمرة، وفي دوامٍة 
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طة من القلق والتوتر ال تكاد تخرج منها، ولعله من نافلة القول أيًضا التذكير بأن العالقة بين السل
والفصائل الفلسطينية تمثل خطاً أحمراً ال يمكن تجاوزه أو حتى االقتراب منه، نعم نريد للسلطة أن 
تمارس دورها األمني وأن يكون لها حضورها ووجودها، ولكن ليس بالوكالة عن االحتالل أو على 

نها يجب أن حساب الشعب الفلسطيني والمقاومة، وعلى السلطة أن تدرك بوضوح وبشكل قاطع وحاسم أ
 وفي االردن .تكون والشعب والمقاومة في خندٍق واحد ضد العدو الصهيوني الذي يستهدف الجميع

-حذّرت جماعة األخوان المسلمين، من تنامي األحداث في غزة بما يؤدي إلى وقوع مواجهات فلسطينية
  .فلسطينية
ر عمرو موسى من مغبة يذحت : كونانقال عنالقاهرة من  20/7/2005القبس الكويتية  وتناولت

استمرار االقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني، وقال ان اي خالف يصب في مصلحة اسرائيل وال يخدم اي 
انها امر خطير للغاية وال تخدم سوى المصالح : وتعليقا على االشتباكات الفلسطينية، قال. فلسطيني

  .االسرائيلية
ل قادة السلطة وزعماء حركة حماس فجر توصإلى  : غزةمن 20/7/2005 سي ان ان وأشارت

ووقع االتقاق ممثالن من الجانبين،  .األربعاء إلى اتفاق هدنة بين الجانبين بعد اشتباكات نشبت الثالثاء
وقال الجانبان إن اإلتفاق سيضع حدا الشتباكات شمال  .وتعهدا بتنفيذ تفاصيله في كافة أنحاء قطاع غزة

وصدرت أوامر للمسلحين التابعين للجماعتين في غزة  . فتح وحماسغزة التي شارك فيها مسلحون من
  .وقال نزار ريان ال شيء أفضل من وحدتنا ضد عدونا .بوقف القتال
 سفيان ابو زايدة للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك بين هقالما  20/7/2005 48 عرب ونقل موقع

 والعنف وانهاء كل وجود مسلح وكل حماس وفتح في غزة اتفقت الحركتان على وقف كل االشتباكات
  .المسائل التي قد تؤدي الى توتر بين الجانبين

 مصادر أمنية فلسطينية إن مسلحين من حركة حماس قول إلى 20/7/2005 بي بي سي العربية ولفتت
جاء هذا التطور بعد أن كانت حركتا . قد أطلقوا النار على منزل قائد لقوات األمن الفلسطينية في غزة

  . تح وحماس قد اتفقتا ليل أمس الثالثاء على وضع حد للقتال المستمر منذ عدة أيامف
 

  عدم السماح لـ حماس بالمشاركة في االنتخابات: اسرائيل ستطلب من السلطة
أبلغ شالوم هآرتس أمس ان اسرائيل ستتقدم الى السلطة الفلسطينية : الناصرة 20/7/2005الحياةنشرت 

ة حركة حماس االنتخابية المتوقع ان تخوض االنتخابات التشريعية المقبلة، بطلب رسمي بشطب الئح
ووفقاً للصحيفة، فإن الخبراء القانونيين في وزارة . مضيفاً انه سيجند دول أوروبا لدعم هذا الطلب

الخارجية االسرائيلية يحذرون من ان مشاركة حماس في االنتخابات ستمنح حصانة ديبلوماسية 
اً لما تنص عليه خريطة الطريق الدولية التي تلزم اسرائيل بتمكين المرشحين من التنقل لمرشحيها طبق

الى ذلك، يرى هؤالء انه وفقاً للخريطة ذاتها وفي الفقرة التي  .في اراضي السلطة الفلسطينية بحرية
شاملة تقوم تتحدث عن انشاء مؤسسات فلسطينية وإلزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ اصالحات ديموقراطية 

على اساس تدعيم سلطة القانون ومبدأ الحرية، ستواجه حماس إشكاالً بقبولها العتبارها هذه المطالب 
أشبه بـ أكل لحم الخنزير في رمضان، كما جاء في الرأي القانوني الذي اعده الخبراء القانونيون في 

  .الخارجية االسرائيلية
يفني ان اتفاق اوسلو ب ال يسمح لحركة حماس بالمشاركة من جهتها، ترى وزيرة العدل االسرائيلية ل

في االنتخابات التشريعية، إذ تنص على شطب اي الئحة تشجع العنصرية أو تسعى لتطبيق أهدافها 
بوسائل غير ديموقراطية وغير شرعية، وان برنامج حركة حماس، حسب ادعاء الوزيرة، ينضح 

وحرصت  .يتضمن أي إشارة الى القانون والديموقراطيةبالعنصرية في كل واحدة من صفحاته كما ال 
الوزارة على تعداد العمليات االرهابية والتحريض على القضاء على اسرائيل والدعوات إللغاء االتفاقات 
معها المنسوبة للحركة االسالمية لتقول ان ثمة غرابة في الموقف األوروبي الذي لم يشطب الحركة، 

وتضيف هآرتس ان ليفني تتوقع من دول أوروبا ان  .أقل تطرفاً من حماسبينما فعل ذلك مع حركات 
تطبق معايير واحدة، كما تفعل مع الحركات التي تنشط في اراضيها، إذ تخيرها بين السالح 

وترى الوزيرة ان إرجاء االنتخابات التشريعية الفلسطينية يتيح الفرصة اآلن لكبح حماس . واالنتخابات
. دوق االقتراع وان مثل هذه المهمة ستكون أصعب بعد تنفيذ االنسحاب من غزةفي طريقها الى صن

وتابعت الصحيفة ان ليفني طرحت الموضوع على مسؤولين كبار في أوروبا واألمم المتحدة وقادة 
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المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة وعضوين في الكونغرس بعثا برسالة الى بوش ليمارس 
  .زن ليوضح لحركة حماس ان عليها االختيار بين انتخابات ديموقراطية واالرهابضغوطاً على أبو ما

ثمة محاولة إسرائيلية إلقناع اإلدارة األميركية بتبني هذا الموقف،  أن 20/7/2005السفير وأضافت 
وأعدت وزارة العدل اإلسرائيلية مذكرة قانونية تبين عدم جواز . على خلفية نصوص اتفاقيات أوسلو

وتشير مذكرة أعدتها وزارة العدل اإلسرائيلية إلى أن اتفاق . كة حماس في االنتخابات التشريعيةمشار
أوسلو يقرر أن ترشيح أحزاب أو أفراد يبطل إن كانوا أوال يعملون أو يشجعون على العنصرية، أو 

 إن برنامج حماس وتقول الوثيقة. ثانيا، يسعون لتحقيق أهدافهم بوسائل غير قانونية أو غير ديموقراطية
تكاد ال تخلو كل صفحة فيه من التعابير العنصرية، ويصعب العثور فيه على سطر يشير إلى القانون 

وتعتبر وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن المشكلة ليست قانونية وإنما سياسية، ويجب على . والديموقراطية
 . تمعانإسرائيل إبالغ الرئيس أبو مازن أن حماس واالنتخابات ال يج

وللمرة األولى أبلغ شالوم هآرتس أنه سيطلب من السلطة الفلسطينية منع قائمة حماس من المشاركة 
وأشارت هآرتس الى أن هذا التصريح يعني أنه ينضم في هذه . وتعهد بتجنيد الدول األوربية لدعم ذلك

وحذر رجال القانون . كومةالخطوة إلى الجهد الذي تبذله وزيرة العدل تسيفي ليفني وديوان رئاسة الح
في وزارة الخارجية اإلسرائيلية من أن السماح لحماس بالمشاركة في االنتخابات، يعني السماح 

فخريطة الطريق تلزم إسرائيل بالسماح بحرية الحركة للمرشحين بما في ذلك في . لمرشحيها بالحصانة
لعدل اإلسرائيلية العمليات اإلرهابية لحماس ويعدد الخبراء القانونيون في وثيقة وزارة ا. القدس الشرقية

والكتابات التحريضية الداعية إلى تدمير إسرائيل، كما يشيرون إلى التناقض بين أفكار وأفعال حماس 
وتسعى وزيرة العدل اإلسرائيلية إلى إشراك منظمات صهيونية أميركية في هذه . والقانون األوروبي

 بالعمل لدى عدد من أعضاء الكونغرس للضغط على الرئيس وقامت منظمة صهاينة أميركا. الحملة
 . األميركي جورج بوش لممارسة نفوذه لدى أبو مازن لوضع حماس أمام خيار السالح أو االنتخابات

  
  الحكومة الفلسطينية تقرر مصير اراضي المستوطنات بعد االنسحاب

 بعد اجتماع للحكومة في غزة ل احمد قريعوق: ب.ف.غزة ـ أ من 20/7/2005شرق األوسط ال نشرت
امس ان الحكومة شكلت محكمة خاصة للبت في أي مطالبات بملكية هذه األراضي ألي مواطن 

وأوضح ان األراضي التي ستخليها اسرائيل والمملوكة للقطاع الخاص سيجري البحث في . فلسطيني
 الناس ولن تسمح ألحد بأن لن تصادر أراضي كيفية اعادتها ألصحابها، مؤكدا ان السلطة الفلسطينية
  . يسيطر على اي شبر من األرض اال بموجب القانون

 قريع ان قرارا وزاريا هعلن أام :غزة-سمير خالد عن مراسلها  20/7/2005 الرأي االردنية وأضافت
عن الحكومة صدر امس يقضي بعدم المساس باألراضي التي سيتم إخالؤها إضافة إلى قانون للمجلس 

عتبر فيه أن األرض التي سيتم االنسحاب منها ارض عامة وال يمكن التعامل بها اال بعد التشريعي ي
ولن يسمح باقطاعيات الي كان  الن قطاع غزة قليل وصغير ويجب ان نستخدمها في , االنسحاب

مشاريع تدر أرباحا وتساعد على تنمية الشعب الفلسطيني من خالل إعداد تنظيم وهيكلية جديدة ألراضي 
 .طاع غزة مضيفا انه سيتم تشغيل المنطقة الصناعية في بيت حانون بطريقة شفافة وصادقةق

ان الحكومة الفلسطينية ب قريع تصريحإلى : غزة -حامد جاد  20/7/2005الغد االردنية وأشار مراسل 
بدء في وقال ان السلطة قررت ال.  لقطاع غزة1967قررت البدء بإعادة بناء المعابر الواقعة على حدود 

كما  . من الجانب الفلسطيني، بدون ان يضيف اي تفاصيل1967اعادة بناء المعابر المقامة على حدود 
 .ذكر ان الحكومة ناقشت اعادة بناء الميناء الفلسطيني على ان يبدأ العمل فيه في اسرع وقت ممكن

 وكاالت
  

   هدد باحتالل المستوطنات  تبعض الفصائل : شعث ودحالن
ومحمد دحالن في تصريحات لعكاظ على هامش مؤتمر , نبيل شعث. أكد د : غزة - فارسعبد القادر

أن بعض الممارسات غير , االنسحاب اإلسرائيلي من غزة و دور مؤسسات اإلعالم والمؤسسات األهلية
وأن هناك بعض الفصائل تهدد باحتالل , المسؤولة من بعض الفصائل قد يؤجل أو يعطل االنسحاب

شعث إننا ندعو الجميع الى تجنب . وقال د  .ستوطنات رافضة التنسيق مع السلطة الفلسطينيةوتدمير الم
معتبراً أن , أي شكل من أشكال المغامرة التي قد تؤدي الى تأجيل أو تعطيل االنسحاب اإلسرائيلي 
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رورة وشدد على ض. االستمرار في إطالق الصواريخ من شأنه تعطيل االنسحاب وليس التسريع بتنفيذه
وأن يتم االنسحاب بهدوء تام يفضي الى إظهار الشعب الفلسطيني بصورة , تجنب الوقوع بأية أخطاء 

من جهته قال  .وأنه من المهم جداً أن ال نسمح إلسرائيل بتحقيق مكاسب إعالمية في انسحابها, مشرفة
منتقداً بذلك عدم , نية أن المرجعية السياسية في ملف االنسحاب لن تكون إال للسلطة الفلسطي, دحالن

 .إال أنه لم يتقدم أي فصيل للمساعدة, استجابة الفصائل لدعوة السلطة لها بالمساعدة في ملف االنسحاب 
ولفت الى حرص السلطة على أن تكون مشاركة الجميع بمن فيهم المجتمع المدني في اللجان المشكلة 

  . لمتابعة ملف االنسحاب
  20/7/2005عكاظ 

  
  اء يصدر قرارات تخص االنسحاب اإلسرائيلي مجلس الوزر

 أصدر مجلس الوزراء خالل اجتماعه اليوم في مدينة غزة برئاسة قريع، مجموعة قرارات بما :غزة
الترتيبات الخاصة المتعلقة  ودرس مجلس الوزراء .يخص االنسحاب اإلسرائيلي المزمع من قطاع غزة

من اللجنة الخاصة بترتيبات االنسحاب، والتأكيد على باالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة والمقدمة 
 .مشروع القرارات المتعلقة باستكمال االستعدادات لالنسحاب اإلسرائيلي

  20/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  لجنة االنتخابات المركزية تنظم سلسلة لقاءات مع الهيئات الحزبية والرقابية 
وم بها لجنة االنتخابات المركزية لتسجيل اكبر قدر من المـواطنين فـي              ضمن الجهود التي تق    :رام اهللا 

السجل االنتخابي وتثقيف الناخبين بقانون االنتخابات الجديد والنظام االنتخـابي المخـتلط تقـوم لجنـة                
االنتخابات المركزية من خالل مكاتبها في الدوائر االنتخابية بتنظيم مجموعة من االنـشطة والفعاليـات               

  . توزعت بين محافظات طولكرم وسلفيت وبيت لحم وقلقيليةوالتي
   20/7/2005الحياة الجديدة 

 
  المقاومة تواصل قصف المستعمرات وتصيب عاملين تايالنديين 

أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية إطالق صواريخ القسام أمس وإطالق النار على مواقع عسكرية قرب 
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية . إلشارة إلى وقوع إصاباتمستعمرة نيتساريم جنوب غزة، من دون ا

إن مقاومين فلسطينيين أطلقوا أمس صاروخ قسام صوب إحدى المستعمرات اإلسرائيلية في مجمع 
وأضافت اإلذاعة أن عامال أجنبيا أصيب بجراح، فيما احدث . غوش قطيف االستيطاني وسط قطاع غزة
وأعلن متحدث باسم الجيش .منازل المستوطنين في المنطقةالصاروخ أضرارا جسيمة في أحد 

اإلسرائيلي أن عاملين زراعيين تايالنديين أصيبا بجروح طفيفة الليلة قبل الماضية بقذائف هاون أطلقها 
وأصيب أحد العاملين في مستعمرة . فلسطينيون على تجمع غوش قطيف االستيطاني جنوب قطاع غزة

  .اناي تلجديد والثاني في مستعمرة غ
20/7/2005الخليج اإلماراتية   

 
  2كتائب شهداء فلسطين تقصف مستوطنات غزة بصواريخ براق 

أعلنت كتائب شهداء فلسطين في بيان أصدرته امس أنها قصفت فجر امس مستوطنتي نفيه ديكاليم وإيلي 
ى جرائم االحتالل وقال البيان إن عمليتها تأتي رداً طبيعياً عل.2سيناي بسبعة صواريخ من طراز براق
وأوضح الناطق اإلعالمي باسم الكتائب ان هذا الجناح غير تابع .الصهيوني وأنها مستمرة في المقاومة

ألي تنظيم وهو مستقل وله قيادة سياسية في سوريا ولبنان تعمل على تمويلهم، وأضاف ان للكتائب 
  .تواجدا في قطاع غزة والضفة

  20/7/2005الحياة الجديدة 
 

  اسرائيلية تغتال ناشطين من كتائب شهداء االقصيقوات 
. قتلت القوات االسرائيلية اثنين من الناشطين الفلسطينيين اثناء غارة قرب بلدة جنين في الضفة الغربية

وقالت مصادر امنية اسرائيلية . وقال شهود فلسطينيون ان الشهيدين عضوان في كتائب شهداء االقصي
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 ايضا من كبار اعضاء حركة الجهاد االسالمي وانهما كانا علي قائمة ان الناشطين الشهيدين هما
  رويترز. المطلوبين في اسرائيل

20/7/2005القدس العربي   
 

 االمريكيون ال يريدون ان يصلنا اي قرش من خالل السلطة :القدومي
سية فصلت المعلومات الواردة من تونس تقول بان شركة االتصاالت التون:من بسام البدارين ـ عمان

مؤخرا العديد من خطوط الهاتف التابعة للدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعض الخطوط 
 الف دينار 130والمعلومات تقول بان اكثر من .التابعة كذلك لمقر السفارة بسبب عدم تسديد الفواتير 

اال ان بعض الخطوط الرئيسية .تونسي تراكمت كديون مستحقة بدال من خدمات الهاتف للشركة التونسية
التابعة للدائرة السياسية ما زالت فاعله بما في ذلك الخط المخصص لمكتب رئيس الدائرة فاروق 

ومن الواضح ان قطع الهواتف عن الدائرة السياسية امر ال .القدومي ومديرها ابو جعفر عبداهللا ابو حجلة
زمة المالية الباطنية ما بين الداخل والخارج، فابو يثير فاروق القدومي بقدر ما هو عنوان علي تلك اال

اللطف قادر علي االتصال والمناورة والمبادرة ويستطيع انتاج االثارة اذا اراد في اي وقت بصرف 
النظر عن تاخر الدعم المالي المستحق للدائرة السياسية وبصرف النظر عن محاوالت لي الذراع ماليا 

 الدعم المالي المستحق كانت باعتراف ابو اللطف من القضايا الخالفية ومسالة.كما يقول مقربون منه
فعال بينه وبين رموز وقادة السلطة الفلسطينية لكنه يستطيع دائما ايجاد وسيلة لتجاوز العقدة المالية 

ا، ال يريدون الدفع فليكن سنتدبر امورن: فليست هي العقدة الرئيسية كما يلمح مؤكدا بانه ال يهتم وقائال
واالمريكيون يقول القدومي ال يريدون ان يصلنا اي قرش من خالل .بالش .. ومضيفا بدهمش يدفعوا 

السلطة وهم يراقبون دوالراتهم التي يقدمونها في اطار الخطط الدولية مع االوروبيين، وعليه تم تعيين 
تها بعض رجال اخ محترم ويتحدث القدومي عن رقابة مالية صارمة فرضها االمريكيون وركب موج

  . السلطة علي المخصصات الالزمة لمؤسسات الخارج وعلي راسها مخصصات الدائرة السياسية
20/7/2005القدس العربي   

  
  نريد سلطة واحدة محصنة من الفساد: الزهار 
 اكد الدكتور محمود الزهار على موقف حركته من ان التهدئة مشروطة وأولها أال تكون - قنا-غزة

ات على الشعب الفلسطيني مشيرا الى أنه يجب عدم اغفال قضية المعتقلين أو الضفة هناك اعتداء
وقال ال نتحدث عن غزة فقط وعندما كانت هناك اعتداءات تم الرد عليها وردودنا دفاع عن .الغربية

واعتبر الدكتور ‚ النفس ومحاولة لمنع العدوان وليس هناك جديد وكل االطراف تتفهم هذا الموضوع
ار في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء الثاني لحماس مع الوفد المصري االمني في غزة ان قضية الزه

وأضاف قائال ان ال أحد يريد أن يعمل سلطة بديلة ونحن ‚ وحدانية السلطة من الحيل التي حذر منها
اد وقال نريد سلطة محصنة من الفس‚ نريد سلطة واحدة تكون منتخبة لذلك نصر على االنتخابات

  .والطريقة الوحيدة هي االنتخابات وسلطة واحدة عن طريق االنتخابات تمثل برنامج الشارع الفلسطيني
20/7/2005الوطن القطرية   

 
  المقاومة تواصل قصفها للمستوطنات والمواقع العسكرية اإلسرائيلية 

اقع العسكرية  عدداً من المستوطنات اليهودية والموامسأكدت المقاومة الفلسطينية أنها قصفت 
وأعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة .اإلسرائيلية في قطاع غزة بالقذائف والصواريخ

 أربعة صواريخ من طراز قسام تجاه مستوطنة عتصمونا في رفح جنوب قطاع احماس أنها أطلقت فجر
وف باسم  تل زعرب غرب غزة، وكذلك أربع قذائف هاون باتجاه الموقع العسكري اإلسرائيلي المعر

كما أعلنت كتائب المقاومـة الوطنيـة الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيـن .رفح
مسؤوليتها عن قصف موقع عسكري إسرائيلي شرق حي الشجاعية بغزة يقع خلف معبر المنطار كارني 

الشعبية لتحرير فلسطين وأعلنت كتائب أبو علي مصطفى الذراع العسكري للجبهة .بصاروخ نـزال
  .مسئوليتها عن قصف مستوطنة عتصمونا في رفح بصاروخ من نوع المصطفى

  19/7/2005قدس برس 
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  طعن إسرائيلي في القدس
  .تمكن فلسطيني من طعن إسرائيلي بسكين في منطقة أرمون هنتسيف في القدس

20/7/2005الوطن السعودية   
  

  من محاولة اغتيال نجاة ثالثة من نشطاء الجهاد االسالمي 
 ثالثة من مجاهدي الحركة ةافاد بيان لحركة الجهاد االسالمي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه نجا

واضاف البيان ان هذه .بعد مطاردة القوات الخاصة االسرائيلية لهم في بيت لحم واطالق النار باتجاههم
واعتبر خضر عدنان .بنا ومقاومتهالمحاولة االثمة تصب في مساعي شارون الدموية للنيل من شع

الناطق االعالمي لحركة الجهاد في الضفة الغربية ان محاولة االغتيال في بيت لحم واغتيال اثنين في 
 نستغرب  عدنانوتابع.جنين اليوم هي عمليات قرصنة مستمرة لقوات االحتالل وعوامل تفجير للتهدئة

ئيلية المتكررة للمدن الفلسطينية، واالمن الفلسطيني صمت السلطة الفلسطينية ازاء االقتحامات االسرا
  ا ف ب. يحمل السالح وال يفعل شيئا ليدافع عن شعبنا

20/7/2005الغد االردنية   
  

  فتح ال تفكر في الوقت الحاضر بحل تنظيمها المسلح بلبنان: غنيم
الحاضر بحل مليشيا أكد محمد غنيم مفوض التعبئة والتنظيم حركة فتح أن الحركة ال تفكر في الوقت 

وأضاف أبو ماهر، المقيم بتونس، في تصريٍح لصحيفة عربية، أن قيادة .فتح في لبنان وتسليم السالح
الحركة ستناقش الموضوع عندما تطرحه الحكومة اللبنانية وهي لم تطرحه بعد، أما اآلن فهو غير 

عد مؤتمر الطائف بعض اإلجراءات الحكومة اللبنانية اتخذت ب: وتابع القول إن.مطروٍح على أي مستوى
منها تسليم السالح الثقيل، دون الخفيف، من جميع األطراف، وقمنا بذلك، موضحاً أن هناك حالة 

أشارت مصادر .استدعت اإلبقاء على السالح الخفيف، وعندما تزول هذه الحالة فلن نكون خارج اإلطار
ف إلى تعزيز الترتيبات الداخلية وتنظيم البيت إلى أن قرار حل ميليشيا فتح يهدطلبت عدم ذكر اسمها 

الداخلي الفتحاوي وتفعيل األطر التنظيمية واإلدارية بعيداً عن المسميات العسكرية التي قد تثير حساسيةً 
ووفقاً لتلك المصادر فإنه سيتم تحويل العناصر العسكرية، بعد حل الميليشيا في . في الشارع اللبناني

لى الكفاح المسلح الذي يحظى بإجماٍع فلسطيني وبصفٍة شرعية لجهة حفظ األمن حال إقرار الخطوة، إ
من جهته، أشار أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان .وضبط األوضاع داخل المخيمات

 خالد عارف، إلى أن القيادة الفلسطينية تدرس كيفية تنظيم األوضاع الفلسطينية على الساحة اللبنانية بعد
 مرحلٍة من الترهل، إال أنه نفى وجود نيٍة لحل ميليشيا فتح وكاالت

20/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  االحتالل يقصف خانيونس والمستوطنون يعتدون على حافلة 
قصفت قوات االحتالل االسرائيلى صباح أمس منازل الفلسطينيين غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، 

واجز التي أغلقها الجيش االسرائيلي، وهاجم المستوطنون حافلة فلسطينية، في وقت أعيد فتح الح
واقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي قرية جيوس شمال مدينة قلقيلية مما أدى الى اندالع مواجهات بين 
المواطنين وقوات االحتالل أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق جراء اطالق قوات 

وضمن اعتداءات المستوطنين المتطرفين رشق .  الغاز السام باتجاه المنازل الفلسطينيةاالحتالل
المستوطنون بالحجارة حافلة فلسطينية تقل فلسطينيين كانوا في طريقهم الداء العمرة وذلك لدى مرورها 
. ةقرب مستوطنة كارني شمرون مما أسفر عن إصابة سائق الحافلة ويدعى مهدي دويكات بجراح طفيف

وأفاد شهود بأن جنود االحتالل على أبراج المراقبة العسكرية في محيط مستعمرتي جاني طال ونافيه 
. ديكاليم فتحوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي وعنيف صوب منازل المواطنين على طول مناطق التماس

س والشطر وأضاف الشهود أن إطالق الرصاص طال البيوت في مناطق الحي النمساوي ومخيم خانيون
وأضافت المصادر ان الجيش أعاد فتح حاجزي ابو هولي والمطاحن اللذين يفصالن جنوب . الغربي

قطاع غزة عن وسطه، كذلك تم فتح الطريق الساحلي الرئيسي الذي يفصل مدينة غزة بالكامل عن وسط 
  .القطاع وجنوبه

 20/7/2005البيان  
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  لق النار على األهاليطيقتحم مدينتي بيت لحم والخليل وياالحتالل 

 مدينة بيت لحم؛ وأفادت مصادر محلية أن قوات أمساقتحمت قوات االحتالل ظهر : بيت لحم ـ خاص
االحتالل تساندها الدبابات واآلليات العسكرية اجتاحت المدينة من عدة محاور، وفتحت نيران أسلحتها 

وأضافت .نها العتقال مطلوبينالرشاشة صوب تجمعات األهالي والمنازل السكنية، في محاولة م
المصادر أن قوات االحتالل تمركزت في العديد من المناطق الرئيسة من البلدة، خاصة في باب الزقاق 

وأوضحت تلك المصادر أن قوات االحتالل حاصرت مشغالً للخياطة تملكه .وودادي معالي والسينما
 محمد يغور وهو طالب يدرس في السنة عائلة يغور في منطقة المزروق في المدينة، واعتقلت الشاب

وأضافت تلك المصادر أن قوات االحتالل داهمت منازل عائلة الزغير في شارع .األولى بجامعة الخليل
أبو غنام في المدينة، وأجرت تفتيشات دقيقة داخله وفي محيط المنزل وحطمت بعض األشجار في 

  .ه إلى جهة مجهولةالحديقة المجاورة، قبل أن تقوم باعتقال بالل وتنقل
  20/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اقتالع مئات أشجار الزيتون غرب صوريف لصالح الجدار

 500  اقتلعت جرافات االحتالل العاملة في جدار الضم العنصري، امس وأول من امس، نحو :الخليل
لجدار يمتد ما بين قريتي شجرة زيتون مثمرة، وذلك في اطار عمليات تجريف إلقامة مقطع جديد من ا

وقال رئيس اللجنة المحلية لقرية الدير محمد براذعية لـ .الدير والجبعة، غرب وشمال بلدة صوريف
االيام، امس، ان عمليات التجريف واقتالع االشجار في منطقة ظهر علين المملوكة لمواطنين من 

زل نحو ألف دونم من االراضي، صوريف، تنذر باقتالع المزيد من االشجار اضافة الى مصادرة وع
مشيرا الى ان اعمال التجريف التي استؤنفت اول من امس، هي بداية إلقامة المقطع االطول من جدار 

وقالت مصادر .الفصل في المنطقة، بعد إتمام العمل في مقطع آخر الى الجنوب، في اراضي قرية الدير
اشجار الزيتون المستمر، طال مساحات من من اصحاب االراضي المستهدفة لـ االيام، ان اقتالع 

حقول تعود لعدد من المواطنين بينهم اسماعيل عبد الرحمن ومحمود عبد الفتاح الهور، وابراهيم عبد 
الى ذلك، في هذا المجال، قال المواطن البراذعية لـ االيام، ان اعمال .الفتاح الهور، وفايز الهور

افقت، خالل اليومين الماضيين، مع عملية سطو على مواقع التجريف الجديدة الخاصة بـ الجدار، تر
أثرية في منطقة كروم واد الصور القريبة، وذلك من قبل فريق تنقيب اسرائيلي تحرسه قوة عسكرية، 

 متر شرق جدار الضم 200مشيراً الى ان المنطقة حيث تتواصل اعمال الحفر والتنقيب تبعد نحو 
  .العنصري

  20/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  جنوب المواصي تحذير من مخاطر حدوث كارثة بيئية
قام مستوطنون وبشكل متعمد بتفريغ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في :كتب أيمن أبو ليلة

وقالت مصادر محلية .اراضي المواطنين الزراعية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، أمس
 قامت بفتح ثغرة في الرمال المحيطة ببركة مجاري كبيرة في المواصي ان مجموعة من المستوطنين

مقامة قرب اراضي المزارعين جنوب المواصي ما ادى الى تسرب وتدفق كميات كبيرة من المياه الى 
 15 دونمات تقريباً وتحتوي على نحو 5داخل هذه االراضى، مشيرة الى ان البركة مقامة على مساحة 

لصحي يتم تجميع مياهها من معظم مستوطنات غوش قطيف، التي ألف متر مكعب من مياه الصرف ا
واكدت المصادر نفسها ان الحادث . من مساحة محافظة خان يونس االجمالية% 37تسيطر على نحو 

 تسبب في اتالف عدد من الدفيئات الزراعية وتلوث مياه بعض ابار المياه التى تعود ملكيتها لمواطنين
   .ابدينمن عائالت زعرب والشاعر وع

  20/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  تشديد الحصار على سلفيت 
  شددت قوات االحتالل امس من حصارها العسكري على مدينة سلفيت واعلنتها : نادر زهد-سلفيت 

منطقة عسكرية مغلقة ومنعت قوات االحتالل الدخول او الخروج ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها 
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وكانت قوة .ل اليها اال لمن يحمل هوية مسجل عليها انه من سكان سلفيتالثالثة ولم تسمح بالدخو
 آلية عسكرية انتشرت في محيط المدينة من جهة منطقة المطوي غرب 30عسكرية كبيرة قوامها 

سلفيت ومن جهة اسكاكا في الشرق ومن الجنوب حيث داهمت الدوريات موقعا لالمن الوطني في بلدة 
ذي تشرف عليه قيادة منطقة سلفيت، واحتجزت قوات االحتالل عددا من كفر عين جنوب سلفيت وال

افراد االمن لمدة ثالث ساعات وداهمت الموقع وقامت بتصويره والعبث بمحتوياته مطالبة افراد االمن 
وفي تطور الحق داهمت قوات االحتالل قرية فرخة واقامت حاجزا عسكريا على .الوطني باخالء الموقع

ربة قيس فرخة اعترضت خالله المارة ودققت في هوياتهم كما اقامت حاجزا آخر على مفترق سلفيت خ
مدخل سلفيت الشرقي من جهة اسكاكا بينما نشرت قوات راجلة غرب سلفيت من جهة بروقين على 
طريق المطوي وذكر شهود عيان انهم شاهدوا جنود االحتالل ينصبون الكمائن بين اشجار الزيتون على 

  . الزراعي المؤدي الى سلفيتطول الطريق
   20/7/2005الحياة الجديدة 

  
  قوات االحتالل تغلق جميع مداخل طولكرم الفرعية  

 أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة، جميع المداخل الفرعية التي تربط مدينة طولكرم في :طولكرم
ب حواجز عسكرية ثابتة على الضفة الغربية، مع ضواحيها وقراها وباقي محافظات الوطن، عبر نص

وذكر شهود عيان لـ لوفا أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، قامت بإغالق طرق .مداخل المدينة الرئيسية
 طولكرم، وطريق مخيم نور شمس وطريق الملسات ومدارس األقصى في ضاحية شويكة -أكتابا

عسكرياً على الطريق الرئيسي، الذي وأفاد الشهود بأن قوات االحتالل، نصبت حاجزاً .بالسواتر الترابية
يربط مدينة طولكرم، مع قرى وادي الشعير مروراً بضاحية شويكة ومنعت السيارات من اجتياز 

 .الطريق والخروج من المدينة أو الدخول إليها
  20/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  مداهمة ضاحية شويكة وعدة احياء في مدينة طولكرم

 داهمت قوات االحتالل بدوريات راجلة ومحمولة ضاحية شويكة شمال طولكرم امس، -ا وف-طولكرم 
وأوضح شهود عيان، لـ وفا، أن قوات االحتالل أجرت عملية .واقتحمت عدداً من منازل المواطنين

كما داهمت قوات .تفتيش دقيقة في هذه المنازل، ومكثت في عدد منها لساعات طويلة، بحجة المراقبة
من جهة أخرى، أفاد .ل منازل المواطنين في الحي الشرقي لمدينة طولكرم، وفتشتها بشكل دقيقاالحتال

مواطنون أن شاحنة عسكرية أنزلت قوات مشاة على الطريق الترابية التي تصل قرية اكتابا مع قرية 
يه ونصبت تلك القوات عدداً من الكمائن للمواطنين، في الوقت الذي انتشرت ف.بلعا شرق طولكرم

إلى ذلك، .الدوريات الراجلة على الجبل المطل على مخيم نور شمس شرق طولكرم، دون وقوع أحداث
داهمت قوة عسكرية إسرائيلية قرية صيدا شمال طولكرم، وسط إطالق للنيران والقنابل الصوتية، 

قفت ونصبت الحواجز الطيارة على مداخل القرية ومفترق قرية عالر المجاورة، وقرية قفين، وأو
وتواصل قوات االحتالل إغالق البوابة الحديدية لحاجز عناب .السيارات المارة ودققت في هويات ركابها

  .شرق طولكرم، ومنع السيارات من المرور عبرها، وإجبارها على العودة من حيث أتت
   20/7/2005الحياة الجديدة 

  
 طينيينال يوافقون أبومازن منح جنسيات لالجئين الفلس% 43: استطالع
أظهر أحدث استطالع للرأي في األراضي الفلسطينية، معارضة الفلسطينيين لتصريحات : رام اهللا

واجرى االستطالع . محمود عباس حول تجنيس الفلسطينيين وتأييدهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة
تطالع خالل ، وأعده الدكتور نبيل كوكالي، وجرى االسPCPOالمركز الفلسطيني الستطالع الرأي 

 شخصاً، يمثّلون نماذج سكانية 820، وشمل عينةً عشوائية حجمها 2005 تموز 18-13الفترة ما بين 
وقال الدكتور نبيل .  عاما18ًمن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة فوق سن 

الجمهور تؤيد حكومة وحدة وطنية كوكالي، مدير المركز، إن أهم ما جاء في هذا االستطالع أن أغلبية 
من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن تصريحات أبومازن لقناة دبي الفضائية % 43.9مؤقتة، وأن 

بخصوص منح الدول العربية جنسيات لالجئين الفلسطينيين تهدف إلى التقليل من مبدأ حق العودة، بينما 
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حق امتالك جنسية ثانية، % 16.1في تلك الدول، وفيه تسهيل األمور الحياتية للفلسطينيين % 38.1رأى 
من المستطلعين تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، في % 62.7وأيد . أجابوا ال أعرف% 1.9في ما ان 
   .عن إجابة هذا السؤال% 4.7تشكيل لجنة إلدارة غزة، وتردد % 32.6حين أيد 

 20/7/2005شرق األوسط ال
  

    وخطير في المياه الصالحة للشرب النقب يعانون من نقص حادأهالي 
نظمت مؤسسة تعايش العربية اليهودية امس الثالثاء جولة في قرية تل عراد غير المعترف  :الناصرة

بها في النقب داخل الخط االخضر التي تعاني من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، ويحمل النشاط 
وحسب المعطيات الرسمية التي جمعها منتدي . عنوان البدو في النقب عطشي للمياه واالعتراف 

التعايش العربي اليهودي فان ستة وسبعين الف عربي بدوي في النقب من بينهم ثالثة وخمسون الف 
طفل يعانون من نقص حاد وخطير في المياه، في الوقت الذي ينعم فيه جيرانهم اليهود من سكان 

دي التعايش ان عدم ربط القري البدوية بشبكات واكد منت. المستوطنات بماء وفير للشرب وللزراعة
المياه، انما يندرج ضمن المخططات االسرائيلية الرسمية لحكومة ارييل شارون، التي ال تريد االعتراف 
بهذه القري وتسعي الي ترحيل سكانها وتجميعهم في مجمعات جديدة رغما عنهم وعلي الرغم من 

واكد منتدي التعايش انه سيواصل العمل . عهم من اراضيهممعارضتهم لهذه المخططات المبيتة القتال
بكل الوسائل القانونية المتاحة امامه من اجل رفع الغبن الالحق بسكان القري البدوية العربية غير 
المعترف بها في النقب، بما في ذلك التوجه الي المحكمة العليا االسرائيلية والي المنظمات الدولية 

 التمييز العنصري التي تنتهجها الدولة العبرية ضد عرب النقب بهدف ترحيلهم الطالعها علي سياسة
واعلن المنتدي انه سيواصل حمالت نقل المياه الي القري غير المعترف بها الي تل . ونهب اراضيهم

عراد التي يبلغ عدد سكانها الف نسمة، كما ان المنتدي اعلن انه سيصل مع المياه النقية الي العديد من 
في سياق ذي صلة قدمت جمعيات و. قري النقب غير المعترف بها اليصال المياه الصالحة للشرب اليها

حقوقية في الداخل الفلسطيني تقريرا مطوال عن اوضاع العرب في النقب الي منظمة االمم المتحدة 
في النقب، وشرحت من خالله سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها السلطات االسرائيلية ضد البدو 

وقال سليمان ابو زيد، الناشط في مجال حقوق االنسان ان االمم المتحدة ناقشت التقرير يومي االثنين 
والثالثاء، واعرب عن امله في ان يساهم التقرير في فضح سياسة الدولة العبرية العنصرية ويكشف 

 .للمجتمع الدولي الغبن الالحق بالسكان العرب في النقب
  20/7/2005 القدس العربي 

  
   سيواجهون أزمة سكن خالل العشر سنوات القادمة48فلسطينيي عام

 أن المواطنين 1948 مسح ميداني أجرى في األراضي الفلسطينية المحتلة عام أشار :  خاص-نابلس
وذكرت نتائج البحث أن نسبة .الفلسطينيين سيواجهون مشكلة حادة في السكن خالل العشر سنوات القادمة

 األسر، أفادت بأنها ستحتاج لوحدة سكنية واحدة على األقل خالل السنوات العشر القادمة، من% 60.6
في حين أفادت نتائج المسح الذي أجرته مركز ركاز التابعة لجمعية الجليل في مدينة شفا عمرو، 

ة من مجمل النسبة لن تتمكن من بناء أي وحد% 43.7باالشتراك مع مركز الدراسات مدى من حيفا أن 
إن : وقال ركاز في تقريره. سكن، وذلك لعدم توفر األراضي والموارد المالية لشراء أو بناء المسكن

، منها السكان، المسكن، وظروف السكن، العمل، 48المسح شمل جميع نواحي الحياة لفلسطينيي 
  .من والعدالةمستويات المعيشة، التعليم، الثقافة واإلعالم، الصحة، البيئة، الحيازة الزراعية، األ

  19/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   ألفا يحتفلون باالفراج عن الشيخ رائد صالح في أم الفحمثمانون
 قدر عدد المشاركين في االحتفال باالفراج عن الشيخ رائد صالح في - الحياة الجديدة -القدس المحتلة 

الح خالل المهرجان ان الحركة االسالمية وأكد الشيخ ص. ألف مشارك80أم الفحم مساء امس االول بـ 
ستبقى تقول بأن االقصى في خطر ما دام واقع االقصى في خطر، واذا زال االحتالل عن المسجد 

ونؤكد ان آخر ما يخيفنا .  سنقول ان المسجد األقصى بأمان1967األقصى الذي بدأ بقوة السالح عام 
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ا في ظل احداث غزة قال فيها  يا شعبنا الفلسطيني ووجه الشيخ رائد صالح رسالة الى شعبن.هو السجن
استحلفكم باسم عشرات اآلالف ان تسارعوا فورا الى اطفاء الفتنة التي تهدد امان البيت الفلسطيني 
ونؤكد هنا حرمة الدم الفلسطيني، نستحلفكم ونرجوا منكم بكل لغة رجاء ان تبادروا فورا الى تجاوز هذه 

او أي عذر قد يفسر او قد يبرر مثل هذه الفتنة، فافرحونا باهللا عليكم بخبر الفتنة، ال يوجد أي سبب 
سريع بزوال هذه الفتنة لتكونوا صفا واحدا لتحقيق مشروع فلسطيني كريم باقامة الدولة الفلسطينية 

  . وعاصمتها القدس الشريف
   20/7/2005الحياة الجديدة 

  
  بالعمل المفاعيل القانونية لقرار السماح للفلسطينيين

 المفاعيل القانونية لقرار وزير العمل اللبناني طراد حمادة حول السماح للعمال الفلسطينيين :طرابلس
المولودين والمسجلين في لبنان بممارسة بعض المهن كان عنوان الندوة التي نظمها اتحاد العمال 

ي مركز رشيد كرامي الثقافي والمستخدمين في لبنان الشمالي واالتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ف
 . البلدي بحضور حشد من المهتمين

بداية تحدث رئيس االتحاد جمال شهاب فأبدى استعداد االتحاد لتقديم كل ما يلزم تجاه خدمة العمالة 
ثم ألقى أمين سر االتحاد . الفلسطينية لتأمين حقهم بالعمل والحياة الكريمة لحين عودتهم الى ديارهم

د غنومي كلمة شكر فيها الوزير طراد حمادة على جرأته في إتخاذ هذا القرار الذي يؤمن الفلسطيني أحم
الحماية للفلسطينيين من الصرف التعسفي، وإقرار حق العمل ألصحاب المهن الحرة تحقيقا للعدالة 
ا والحق االنساني، مؤكدا على حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، رافض

ثم قدم عضو مجلس نقابة محامي طرابلس محمد المراد كلمة . التوطين والتجنيس في بلدان اللجوء
تساءل فيها عن واقع العمال الفلسطينيين في سياق التشريع اللبناني بعد صدور مذكرة وزير العمل 

شروط المتوجبة على ونتائجها، مشيرا الى أن األزمة اللبنانية نتج عنها بطالة، وهو ما أدى الى قساوة ال
العامل الفلسطيني من إجازة عمل وتكاليفها وما شابه ذلك، داعيا الى تطوير قرار وزير العمل وتحويله 

ثم ألقى مفوض االعالم والدراسات في االتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان المحامي . الى قانون
كانوا وال يزالون يتعرضون لالضطهاد واالستغالل مرعي ناصر كلمة ذكر فيها أن العمال الفلسطينيين 

والظلم من أرباب العمل، وكذلك من القانون اللبناني حيث أن هناك إستحالة في تطبيق المعاملة بالمثل 
خصوصا أن ال عمالة لبنانية في فلسطين وأيضا ال دولة فلسطينية ترعى أمور الشعب الفلسطيني، عدا 

  .سوا مهاجرين للعمل في لبنان بل هم مهجرون من أرضهمعن أن العمال الفلسطينيين لي
  20/7/2005السفير 

  
  عودة الحياة الطبيعية الى عين الحلوة

انهمكت القوى الفلسطينية الوطنية واالسالمية في مخيم عين الحلوة في معالجة ذيول : محمد دهشة
وتداعت لجنة المتابعة . حىاالشكالين األمنيين اللذين وقعا أمس األول وأديا الى سقوط ثالثة جر

الفلسطينية المنبثقة عن هذه القوى الى عقد اجتماع طارئ في مقرها داخل المخيم حيث تداولت بما 
جرى، وذكر انه تم تسليم أحد المتهمين بالقاء قنبلة يدوية على منزل أحد المسؤولين العسكريين في 

اشرت لجنة التحقيق االستماع الى افادته وما وب. حركة فتح النقيب محمود عيسى اللينو المدعو جمال خ
وتم االتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في حادث االشتباك المسلح . اذا كان أحد حرضه على فعل ذلك

ميدانياً، عاد الوضع األمني الى طبيعته وعاش .الذي وقع بين عناصر من الجبهة الشعبية وحركة فتح 
 القوى الفلسطينية صباحاً على سحب المسلحين الذين انتشروا في أبناء المخيم يوماً عادياً بعدما عملت

   .ع االجتماعات المتالحقة للمعالجةمكان االشتباك وفك االستنفار العسكري م
  20/7/2005البلد اللبنانية  

  
   اوضاع لبنان وفلسطين والعالقات اللبنانية السورية :  وجنبالطبشارة

شتراكي، وليد جنبالط، اليوم االربعاء، الدكتور عزمي بشارة في استقبل رئيس الحزب الديموقراطي اال
قصر المختارة في لقاء تم فيه مناقشة قضايا متعلقة باالوضاع الحالية في لبنان وفلسطين والعالقات 

وكان هنالك تفاهم وقلق مشترك حول القضايا المطروحة وقد تباحث الصديقان في . السورية اللبنانية
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ومن المعروف ان وليد جنبالط وعزمي بشارة يرتبطان بعالقة . ضاع ومتابعة ذلكسبل معالجة االو
بشارة ظهر اليوم . هذا وسيلتقي د. قديمة تمتد عبر سنوات ويحافظان على تشاور مستمر بين اصدقاء

مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، كما سيلتقي بعد ظهر اليوم ،للمرة الثانية خالل زيارته 
. ية، رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة فؤاد السنيورة بعد ان التقاه يوم االثنين كرئيس حكومة مكلفالحال

بشارة الى العاصمة اللبنانية منذ السبت الماضي بناء على دعوة . وجاءت هذه اللقاءات في اطار زيارة د
وتتويجا لسلسلة محاضرات . من الجامعة االمريكية في بيروت، واستغلها للقاء اركان الدولة اللبنانية

تحت عنوان مآزق الفكر العربي اشترك فيها عدد من الباحثين والمفكرين ونظمها برنامج انيس المقدسي 
لآلداب، القى النائب الدكتور عزمي بشارة مساء امس الثالثاء، في قاعة عصام فارس في الجامعة 

  .موقراطية في العالم العربيالتعددية والتعددية الدي: االميركية، محاضرة تحت عنوان
  20/7/2005 48عرب 

  
  المركز العربي للبحوث يستغرب قيام وزارة داخلية السلطة بقلب الحقائق 

استغرب المركز العربي للبحوث والدراسات، والذي تم إحراقه في جباليا على يد أفراٍد  : خاص–غزة 
وزارة الداخلية الفلسطينية من قلٍب للحقائق من جهاز األمن الوقائي، ما أقدم عليه المكتب الصحافي ل

ومحاولة تحوير األمور عن سياقاتها الصحيحة عبر االدعاء أن مسلحين من حركة حماس قاموا بمنع 
رجال الشرطة الذين حضروا إلى المكان الذي شهد إحراق المركز واالعتداء عليه من ممارسة 

 حول ما جرى من أحداٍث صباح اليوم، وأرسل وأوضح المركز الذي أصدر بياناً توضيحياً.مهامهم
للمركز الفلسطيني لإلعالم نسخةٌ منه، أن االدعاء بأن المركز يتبع حركة حماس، فيه مخالفة صريحة 
لألعراف واألنظمة والقوانين الرسمية للسلطة الفلسطينية التي تثبت أن المركز يتبع حزب الخالص 

واعتبر المركز في بيانه أن ما صدر من في بيان وزارة . لدى السلطةالوطني اإلسالمي المرخّص قانوناً
الداخلية محاولةٌ لتبرير االعتداء اآلثم والجريمة النكراء التي استهدفت المركز، والعمل على زجه في 

  .أتون صراعاٍت سياسية ميدانية ال عالقة للمركز بها من قريب أو من بعيد
  20/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  نداء صادر عن مؤسسات وممثلي وفعاليات المجتمع المدني 

على ضوء األحداث الخطيرة، التي شهدها ويشهدها قطاع غزة، من صراع مكشوف ومرفوض على 
سلطة إدارة قطاع غزة، عشية خطة اإلخالء اإلسرائيلية المزمعة، فإننا نحذر من السقوط في فخ السياسة 

 جعل قطاع غزة نموذجا للصومال تتنازع إدارته قوى محلية متصارعة، يتم اإلسرائيلية الهادفة إلى
عبرها تفكيك البنى الشرعية والقيادية للشعب الفلسطيني، وينسف بصورة فعلية أية إمكانية لجعل إخالء 

إننا ندعو إلى . 1967غزة مقدمة لدحر االحتالل عن جميع األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 
يت الشرعية الفلسطينية وفق النظام األساسي وندعو إلى معالجة جذرية وشاملة وحازمة لكل تكريس وتثب

مظاهر االنفالت األمني وتعدد السلطات وأن يتم ذلك ليس من خالل قرارات بيروقراطية فوقية، بل من 
 خالل مواصلة سياسة اإلصالح والمضي في دمقرطة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتحديد موعد

وبناء عليه فإننا نقدر ما جاء في خطاب الرئيس . سريع لالنتخابات التشريعية على أساس القانون الجديد
محمود عباس من إصرار على تكريس سيادة القانون وبناء المؤسسات وحماية امن المواطن في حياته 

عرض لها القضية الوطنية إن المخاطر الكبيرة، التي تت. وممتلكاته ونطالب بالتطبيق الفوري لما ورد فيه
الفلسطينية، باتت تطالب وبإلحاح ، توسيع دائرة الحوار والمشاركة، وتجاوز صيغ المحاصصة 
الفصائلية، والعمل مع القوى الشعبية واالجتماعية العريضة، والمتنوعة، واتي تشكل صمام أمان النضال 

أساسي وضمانة للسير في عملية إن المجتمع المدني هو شريك . الوطني والديمقراطي الفلسطيني
اإلصالح والتطوير والتنمية في نطاق العمل لتحقيق األهداف الوطنية الكبرى في االستقالل وبناء دولة 

  . ديمقراطية حرة
  20/7/2005مفتاح 
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  الفلسطينيون يسعون لطرح قضية الجدار في مجلس االمن الدولي 
ر العازل الذي تبنيه اسرائيل على اراضي الضفة تسعى السلطة الفلسطينية الى طرح موضوع الجدا

وقالت االذاعة االسرائيلية العامة اليوم االربعاء ان تقريرا وصل  .الغربية في مجلس االمن الدولي
مؤخرا الى الحكومة االسرائيلية يفيد بان ناصر القدوة طلب من الجزائر طرح قضية الجدار العازل 

افت االذاعة االسرائيلية ان الطلب الفلسطيني جاء على اثر فشل واض .للبحث في مجلس االمن الدولي
 .محاوالت السلطة الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ للهيئة العامة لالمم المتحدة لبحث قضية الجدار العازل

ونقلت االذاعة عن مصادر سياسية اسرائيلية زعمها ان الفلسطينيين يحاولون تدويل الصراع بدال من 
  . هابمحاربة االر

  20/7/2005 48عرب 
  

   أسلوباً يستخدمها محقّقون صهاينة مع األطفال الفلسطينيين األسرى22
ندد نادي األسير الفلسطيني ، في تقريٍر أصدره بأساليب التعذيب التي تمارسها سلطات : وكاالت

يمر بها االحتالل بحقّ األسرى الفلسطينيين األطفال، واستعرض فيه أخطر وأبرز المحطّات التي 
منذ لحظة اعتقالهم مروراً بفترة التحقيق وانتهاء بمكوثهم داخل الزنازين والخيام وغرف  األطفال

وأفاد التقرير، الذي يقع في ستّ صفحاٍت، أن آخر إحصائية لعدد األطفال  .السجون الصهيونية
لموند، سالم، عتصيون،  طفالً موزعين على سجون الت350الفلسطينيين داخل السجون الصهيونية بلغت 

وعرف التقرير الطفل بأنّه كّل شخٍص لم يتعد سن الثامنة عشر، إالّ أنه وفي . قدوميم والنقب عوفر،
وأشار إلى أنّه بناًء على األمر . رؤية الجانب الصهيوني هو كّل شخٍص لم يتعد سن السادسة عشر

 . عاما12ًتقال ومحاكمة الطفل الذي يبلغ  فإنّه يجوز اع225العسكري الصهيوني الذي يحمل الرقم 
وأكّد التقرير أن الطفل الفلسطيني المعتقل في سجون االحتالل يتعرض إلى التعذيب من لحظة االعتقال 

 في المائة من 90حتى فترة ما بعد اإلفراج، حيث يستغلهم الصهاينة للعمل معهم، فقد أكّد التقرير أن 
عمل مع الصهاينة ويكون ذلك تحت ضغط التعذيب أو غسيل الدماغ األسرى األشبال يعرض عليهم ال

من خالل خداعهم وإيهامهم بالحاجة لهم وذلك يضع الطفل في حالة شديدة من القلق والخوف والكآبة 
 22وسرد التقرير، أكثر من  .والضغط ألنه يشعر أنه مالحق من ِقبل الصهاينة ومنبوذٌ في مجتمعه

  :ن ِقبل المحقّقين الصهاينة داخل السجون والمعتقالت، ومن أبرز تلك األساليبطريقة وأسلوب متّبٍع م
حيث يتعرض الطفل للضرب على كافة أنحاء جسمه وخصوصاً منطقتي الرأس والبطن : الضرب. 1

حيث يتم الضرب بشكل متواصل ولفترات طويلة مما يؤدي إلى وجود عالمات الضرب والرضوض 
  . الحاالت يصبح وضعها سيءعلى جسم الطفل، وكثير من

وتعتبر هذه الطريقة ابتكاراً صهيونياً جديداً وهي أن يطلَق على الطفل كلب : الكالب المسعورة. 2
مسعور إلخافته حيث يتم نهشه وهو مكبل اليدين والقدمين ومعصوب العينين، وقد ضرب التقرير الطفل 

  .ية مثاالً على ذلك والذي يقبع حالياً في عتصيون عاماً من السواحرة الشرق17إسماعيل أحمد زحايكه 
 عاماً من أبو ديس والقابع في معتقل قدوميم بأن 16أفاد الطفل محمود عريقات : سكب الماء البارد. 3

 تصويره بأوضاع مهينة جداً، وعندما طلب منهم أن المحقّقين أخذوه في منطقٍة في جبل أبو ديس وتم
  .مٍل من الماء على رأسه دون السماح له بالشربيشرب قاموا بسكب دلٍو كا

4 .زه بسرعة كبيرة وبأسلوب مذل مما يؤدي في بعض : الهزء وهمسك الطفل بشكٍل سي حيث يتم
  .األحيان إلى حاالت إغماء

حيث يقوم المحققون بتغطية وجه الطفل بكيس قذر ذو رائحة كريهة ويتعدى ذلك : تغطية الوجه. 5
  .اناًساعات طويلة أحي

يتم تكبيل أيدي وأرجل الطفل وهو جالس وحرمانه من النوم لفترة طويلة وكثيراً ما يكون : الشّبح. 6
 عاماً من كفر أذان والذي يقبع في سجن الجلمة 16ذلك وهو واقف، يقول األسير محمد أحمد صالح 

ة متواصلة وعلى  ساع13في التحقيق تعرضت للضرب والشتم والشبح لمدة : م17/4/2005منذ تاريخ 
مدى أيام، وعند لحظة االعتقال تعرضت للضرب على يد الجنود وكانت معظم الضربات على الرأس 

  .واألرجل
  .سواء باالغتصاب أو بإيذاء األهل واألقارب وهدم المنزل في حال لم يعترف: التهديد. 7
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دام الهاتف لطمأنينة األهل ويكمن في حرمان األهل من زيارة أبنائهم والحرمان من استخ: الحرمان. 8
  .بحجة المحافظة على األمن، باإلضافة إلى الحرمان من زيارة المحامي والتعليم والنوم والطعام الجيد
  .واتهم النادي الحكومة الصهيونية، بأنها وكعادتها، تضرب القوانين واألنظمة اإلنسانية بعرض الحائط

20/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

   األسرى يناشد الصليب األحمر التدخل إلنقاذ حياة األسير المريض أبو ساكوتوزير
سفيان أبو زايدة وزير شؤون األسرى والمحررين، أمس، مناشدته للجنة الدولية .جدد د- وفا-غزة 

 عاماً الذي 28لمنظمة الصليب األحمر، للتدخل بشكل عاجل إلنقاذ حياة األسير مراد أحمد أبو ساكوت 
جاء ذلك في رسالة وجهها أبو زايدة إلى  .من ظروف صحية صعبة للغاية تهدد حياته بالخطريعاني 

أبو زايدة في رسالته أن .وأوضح د .مدير البعثة الدولية للصليب األحمر في مدينة غزة، خوان كودركي
 في  شهور، ال تعمل إحدى رئتيه،9األسير أبو ساكوت الموجود حاليا في مستشفى سجن موراج، منذ 

أبو زايدة .وأشار د .فقط، األمر الذي قد يؤدي لوفاته في أي لحظة % 25حين أن الثانية تعمل بنسبة 
إلى أنه تلقى رداً من الصليب األحمر على رسالة سابقة له، يفيد بأن مندوبي الصليب تمكنوا من زيارة 

 .لوضع الصعب للغايةاألسير أبو ساكوت، وأكدوا له بالفعل صعوبة وضعه الصحي واصفين إياه با
ووعد خوان كودركي في رده، بأن يرفع األمر للجهات العليا، وأنه سيبذل جهوده من أجل إطالق 

أبو زايدة عن مبررات رفض لجنة اإلفراجات اإلسرائيلية اإلفراج عن األسير أبو .وتساءل د .سراحه
تنفس عبر جهاز أوكسجين ساكوت الذي ال يستطيع الوقوف على رجليه ويتنقل على كرسي متحرك، وي

واستهجن إدعاءات المستشار القانوني اإلسرائيلي القائلة إن أبو ساكوت يشكل خطراً على أمن  خاص؟
  .إسرائيل، وأن وجوده في السجن ال يشكل خطراً على حياته

  20/7/2005الحياة الجديدة 
 

    الدروزء الطائفة الدرزية لوقف انتهاكات السجانينيناشدون وجها  تلموندأسرى
الصهيوني وجهاء الطائفة الدرزية للعمل  تلموند ناشد األسرى والمعتقلون في سجن : خاص- نابلس

وقال  .الفوري والجاد لوقف االنتهاكات واالستفزازات التي يمارسها السجانون من أبناء الطائفة بحقهم
جان والمنظمات ومشايخ إنهم يتوجهون إلى كل المؤسسات والل: األسرى في رسالة سربت إلى الخارج

الطائفة الدرزية للعمل على رفع الظلم الواقع على األسيرات من قبل إدارة سجن تلموند وسجانيه من 
أبناء الطائفة، مؤكدين أنهم ال يترددون في ممارسة سياسة اإلذالل واإلهانة اليومية واالستهتار بقيمة 

وصفتهم بالعصابة اإلجرامية وقراهم، داعية ونشرت الرسالة قائمة بأسماء من  .األسير اإلنسانية
السلطات والمرجعيات الدينية واالجتماعية الدرزية لممارسة صالحياتها ووضع حد النتهاكاتهم 

  .المستمرة
20/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  مناشدة لعالج أسير من قرية عين الباشا جنوب جنين

 عاما من بلدة بئر الباشا جنوبي مدينة 23مر مرشد غوادرة  ناشدت عائلة األسير مع-مهند جدوع-جنين
جنين أمس المؤسسات الحقوقية واإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان والصليب األحمر الدولي التدخل 
السريع إلنقاذ حياة ابنهم الذي يعاني أوضاعا وظروفا صحية صعبة للغاية، في سجن شطة االحتاللي 

ل شقيق األسير ان شقيقه تعرض الى الضرب المبرح في قاعة المحكمة وقا .ومحكوم بالسجن المؤبد
نتيجة لعدم وقوفه احتراما للقاضي أثناء استدعائه الى قاعة المحكمة، ما أدى الى تعرضه للعديد من 

 بحاجة الى إجراء عملية جراحية عاجلة، حيث ان هان و.الرضوض والكدمات في مختلف انحاء جسده
لتي تعرض لها عندما اعتقلته قوات االحتالل قد التهبت وتورمت نتيجة لتعرضه الجروح واإلصابات ا

للضرب المبرح من قبل السجانين في قاعة المحكمة، وأضاف انه وبسب اإلهمال الطبي المتعمد من قبل 
 .إدارة السجن أدى الى حدوث مضاعفات خطيرة، كما ان إدارة المعتقل ترفض تقديم العالج المناسب له

 شقيق األسير ممثلي المؤسسات اإلنسانية والحقوقية الى زيارة المعتقل لالطمئنان على حالة شقيقه ودعا
  .سيما ان سلطات االحتالل تمنع عائلته من زيارته منذ اعتقاله

  20/7/2005الحياة الجديدة 
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  لصهيونية يدينون أحداث قطاع غزةأسرى فتح وحماس في السجون ا

: ى في بياٍن مشترٍك لهم، وصل المركز الفلسطيني لإلعالم نسخةٌ منهقال األسر : خاص–نابلس 
األبطال في كلٍّ كتائب العز كتائب القسام واألقصى، نحن أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح 

نتوجه بهذا النداء إلى كّل حر ومؤمن .. وأسرى حركة المقاومة اإلسالمية حماس في كّل قالع األسر
إلى كّل من تربطه وشائج االنتماء للدماء الزكية التي سالت، إلى كل من يعتز ويفخر بمعارك , وشريف

الشرف التي امتزج فيها الدم الفلسطيني الواحد بالتراب الواحد، نتوجه بهذا النداء الصارخ الذي يتجاوز 
وأضاف  . وأمةعتمة الزنزانة وقوة القيد إلى ضرورة العودة إلى الرشد ووقف العبث بمصير شعٍب

لقد توحدت حماس وفتح في ميدان الشرف والمقاومة وضربت أروع األمثلة في الصمود مع : البيان
ونفخر ... باقي فصائل المقاومة، وها نحن في السجون والمعتقالت نتقاسم همومنا وآمالنا وآالمنا

ومة أن يكون توحدها أكثر واألجدر بكّل قوى المقا... بمستوى االنسجام والتوحد في مواجهة سجانينا
عمقاً وصالبة خاصةً وأن آلة الموت الصهيونية تحصد من كوادرنا المقاومة ال تفرق بين كتائب القسام 

ودعا البيان باسم أسرى الحركتين إلى تطويق  .في غزة واألقصى في جنين والسرايا في طولكرم اإلباء
لغة الحوار وحدها   أن الدم الفلسطيني خطاً أحمر وأنمعتبراً األحداث االستثنائية الخطيرة في القطاع،

وأدان البيان األحداث المؤسفة كما أدان وبشدة كّل من يتقاعس عن واجب  .سيدة الموقف فيما بيننا
  .وقفها، وكّل من ال ينهض لدفن الفتنة وإلى األبد

20/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  االضراب عن الطعام   أسيراً فلسطينياً يواصلون 20
 اسيراً فلسطينياً في سجن مجدو أمس، االضراب عن الطعام، الذي بدأوه 20واصل  : الخليج-نابلس 

وقال المحامي محمود  .منتصف االسبوع الماضي، احتجاجا على احتجازهم في ظروف غير انسانية
 المناطق المحتلة بادعاء انهم عازم، الذي يترافع عنهم إن هؤالء السجناء ال يملكون تصاريح اقامة في

جاؤوا من خارج البالد مع اهاليهم منذ صغرهم، وعندما بلغوا سن الرشد رفضت الحكومة االسرائيلية 
إعطاءهم تصاريح اقامة او بطاقات هوية وتقدموا بطلبات للم الشمل مع عائالتهم ورفضتها السلطات 

نهم او تقديمهم الى المحاكمة، ورفضت الحكومة ورغم اعتقالهم منذ سنوات، ترفض السلطات االفراج ع
  .االردنية استقبالهم في االردن

20/7/2005الخليج اإلماراتية   
  

  الكنيست يناقش، غداً، ثالثة اقتراحات تطالب بتأجيل االنفصال 
وقالت مصادر برلمانية ان  .يناقش الكنيست االربعاء، ثالثة اقتراحات بتأجيل تنفيذ خطة فك االرتباط

. يمين المتطرف يتجند بكل قواه النجاح االقتراحات التي سيصوت عليها الكنيست في القراءة التمهيديةال
وقد بادر الى هذه االقتراحات أعضاء  .وتتوقع هذه المصادر تصويت الغالبية ضد هذه االقتراحات

 اتاحة حرية وقال اورليف، انه طلب من رؤساء الكتل البرلمانية. الكنيست اورليف، وليفي ولنداو
التصويت لنوابهم في الكنيست كي يتمكن كل نائب من التصويت حسب ما يمليه عليه ضميره على حد 

ومن المنتظر أن يصوت نواب ديغل هتوراة األعضاء في االئتالف الحكومي الى جانب . تعبيره
يهودية، الياشيف، الذي اعتبر، في فتوى دينية االقتراحات بناء على قرار حاخام الطائفة اللتوانية ال

واذا ما صوت نواب الكتلة الى جانب  !أصدرها اليوم، ان تنفيذ االنفصال يهدر أرواح اليهود
االقتراحات، فمن المتوقع ان يقوم شارون، بفصل عضو الكنيست رافيتس من منصبه، كما فعل مع 

واذا ما اقدم شارون على فصل . الخطة في السابقالوزراء ونواب الوزراء اآلخرين الذين صوتوا ضد 
  .رافيتس، وزير الرفاه، فسيؤدي ذلك الى انسحاب ديغل هتوراة من الحكومة، وتقلص قوتها البرلمانية

 عـضو كنيـست،     40وحسب التقديرات البرلمانية من المتوقع أن يصوت الى جانب هذه االقتراحـات             
 المفدال و حركة الصهيونية القومية الدينية، شاس، المتمردون         يمثلون االتحاد القومي اليميني المتطرف،    

ويتوقع أن يصوت رئيس الكنيست، ريفلين، ورئيس       . داخل حزب الليكود ويهدوت هتوراة وديغل هتوراة      
  .التكتل الحكومي غدعون ساعر ليكود الى جانب االقتراحات، ايضا

  19/7/2005 48عرب 
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  حتشدون في النقب والشرطة تمنعهم الفاً من دعاة اسرائيل الكبرى ي50

تتواصل في اسرائيل لعبة شد الحبل بين قادة مجلس :  اسعد تلحمي،الناصرة 20/7/2005الحياةنشرت 
المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة وقيادتي المؤسستين السياسية والعسكرية على خلفية 

اتجاه مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة تضامناً مسيرة التواصل التي يصر المجلس على تنظيمها ب
وفيما بدا ان قادة المستوطنين  .مع المستوطنين المزمع اجالؤهم في اطار خطة فك االرتباط عن القطاع

 ألفاً من أنصارهم في بلدة نتيفوت في 50نجحوا أول من أمس في لي ذراع القيادة العسكرية فحشدوا 
 آالف جندي وشرطي، أعلن موفاز 10 ميمون حيث واجهوا أكثر من النقب وساروا نحو مستوطنة كفار

أمس انه أصدر تعليماته الى الجيش والشرطة بعدم تمكين المتظاهرين من مغادرة محيط كفار ميمون 
والتوجه الى الحاجز العسكري كيسوفيم على مشارف مستوطنات غزة للحيلولة دون تمكن المئات منهم 

ت التي أعلنت االسبوع الماضي منطقة عسكرية مغلقة، بهدف مناصرة من التسلل الى المستوطنا
وأضاف ان الجيش لن يسمح بحصول فوضى وانفالت متطرفين يشوشون . المناوئين لخطة االنسحاب

ورد رئيس مجلس المستوطنات ليبرمان على أقوال موفاز متحدياً بأن  .على سير الحياة في اسرائيل
رائيل الكبرى عازمون على مغادرة كفار ميمون باتجاه غوش قطيف المتظاهرين، وهم من دعاة اس

ليصلوها اليوم، كما هو مخطط، على ان يتم اختيار التوقيت المالئم لالنطالق في وقت الحق وسط 
وقال قائد  .توقعات بأن تقع المحاولة في ساعات المساء نظراً للحر الشديد الذي ساد المنطقة نهار أمس

 في الشرطة بارليف ان الشرطة التي تطوق بأعداد هائلة المتظاهرين في كفار ميمون المنطقة الجنوبية
لن تتدخل طالما لم يغادروها أما إذا حاولوا خرق القانون والوصول الى حاجز كيسوفيم فسنرد بصرامة 

ت وأعلنت قيادة الشرطة أعلى درجات استنفار قواتها وحشدت غالبيتها جنوب اسرائيل وارسل .وبمهنية
بأخرى الى مفترقات الطرق الرئيسية ومداخل المدن الكبرى تحسباً لقيام أنصار المستوطنين بإغالقها 

كما ستمنع هذه القوات توجه المزيد من أنصار . وشل الحركة والحياة في مختلف أرجاء اسرائيل
رين من الوصول وأثار قرار الشرطة منع مئات الحافالت التي تقل متظاه .المستوطنين الى كفار ميمون

وتقدمت جمعية حقوق . الى نتيفوت ردود فعل واسعة انتقد معظمها القرار واعتبره غير ديموقراطي
كما انتقد كبار . المواطن بالتماس الى المحكمة االسرائيلية العليا إللغائه بداعي مسه بالحق في التظاهر

وردت أوساط قريبة من . وراء إصدارهالصحافيين القرار واشاروا بأصبع االتهام الى شارون كمن يقف 
شارون بالقول ان المسيرة ليست قانونية وان من غير الجائز اعتبار محاولة اجهاض قرارات 
ديموقراطية خطة الفصل احتجاجاً مشروعاً، واعربت عن أملها في نجاح قوات األمن في ردع 

نيست بحجب الثقة عن حكومة ومساء أمس قدمت حركة شاس وحزب مفدال مذكرة الى الك .المتظاهرين
وفي اطار المعركة التي يشنها عدد من نواب حزب  .شارون على خلفية تصديها لحافالت المتظاهرين

ليكود الحاكم ضد خطة االنسحاب دعا رئيس الكنيست ريبلين عدداً من نواب مختلف االحزاب 
 بزعم ان األخير لم يشرع الصهيونية إلى االجتماع في مكتبه يكون بمثابة حدث اعالمي ضد شارون

بعد في تنفيذ المشروع االستيطاني لربط مستوطنة معاليه أودميم بمدينة القدس زاعماً بذلك ان رئيس 
ورد قريبون من شارون على هذه المبادرة بالقول انها وقحة وفظة ألن رئيس  .الحكومة يقسم القدس

  .الحكومة وحده سيحافظ على وحدة المدينة
 أمس على مدينة وا ألفاً من دعاة إسرائيل الكبرى تدفق20ما يزيد على  أن 20/7/2005البيان  وذكرت 

نتيفوت، للمشاركة في مسيرة تستمر ثالثة أيام إلى تكتل غوش قطيف االستيطاني، لمنع تنفيذ خطة 
وتواصلت المسيرة على الرغم من إعالن الشرطة أن التظاهرة ضد االنسحاب .االنسحاب من قطاع غزة

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بعشرين ألفاً، لكن المنظمين قالوا  . سرائيلي من غزة غير قانونيةاإل
وحث مجلس يشع للمستوطنات اليهودية في الضفة وغزة أتباعه على الوصول إلى . إنهم خمسون ألفاً

سهم قبل وطلب المنظمون من المتظاهرين ان يستريحوا ويلتقطوا أنفا. الموقع من حيثما يستطيعون
وقال زفيكي بار هاي أحد قادة المستوطنين في الضفة الغربية نبقى هنا ونواصل . استئناف المسيرة

وقال وزير األمن الداخلي جدعون عيزرا قالوا لنا بوضوح أنهم لن . مسيرتنا إلى غوش قطيف
ل إلى غوش يتحركوا، لن نسمح بذلك، سيكون من غير المنطقي بالنسبة لنا أن نسمح للحشود بالوصو

وأعلنت الشرطة حالة اإلنذار القصوى الدرجة الحمراء وهو إجراء ال سابق له منذ الحرب على . قطيف
العراق، لمنع المتظاهرين من تعطيل الخطة الحكومية التي تبنتها الحكومة واعتمدها البرلمان وعارضها 
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فاً من رجال الشرطة في القطاع  أل20ونشرت إسرائيل . المتشددون من األحزاب اليمينية والمستوطنين
وقال رئيس الشرطة كارادي إن المشاركين في المظاهرة  .منذ مساء االثنين لمنع أي تجاوزات

سيستغلون الحدث لوقف عملية إخالء المستوطنات بتكوين عائق بشري ومحاولة دخول تكتل غوش 
  . قطيف االستيطاني

ت من القدس للمشاركة في المسيرة، إننا نقاتل من وقالت ريبيكا وهي إسرائيلية من أصل أميركي وصل
أما شولشي وهي يهودية شابة قدمت من  .ال يمكن أن نترك غوش قطيف بال مقابل.. أجل حريتنا

ال أحقد عليهم فلكل واجب . عسقالن مع أربعة من أطفالها أقول ألطفالي ان الشرطة والجيش هم نحن
  .  االحتجاج على االنسحابمهمتهم إيقافنا أما مهمتنا فهي. يقوم به

يقول أحد هؤالء األطفال وهو في الحادية عشرة ربما يموت اناس اقل لو غادرنا غوش قطيف ولكن إذا 
وقد اقتحم . غادرناها فإنهم الفلسطينيين يريدون أكثر وأكثر والمزيد ولن يبقى شيء من إسرائيل

 نسمة، وبدت البلدة 700التي يبلغ عدد سكانها المتظاهرون واحتلوا بالمعنى الحقيقي للكلمة كفار ميمون 
 عندما انسحب اإلسرائيليون من مستوطنة ياميت 1982معسكراً معزوال تماماً، كما كان عليه الحال عام 

  . في سيناء، تطبيقاً التفاقات كامب ديفيد
 المتظاهرين ضد خطةدعا مجلس المستوطنات االسرائيلية أن  19/7/2005 48عرب وأضاف موقع 

فك االرتباط، الى مواصلة البقاء في بلدة كفار ميمون في جنوبي اسرائيل وعدم االنصياع الى اوامر 
  .الشرطة بمغادرة البلدة والعودة الى بيوتهم

واعلن قادة مجلس المستوطنات انهم سيواصلون البقاء في المكان معربين عن املهم بأن ينضم اليهم 
تالي الضغط على الحكومة لتغيير القرار الذي يمنعهم من دخول المزيد من المعارضين لالنفصال وبال

يأتي ذلك بعد مرور أقل من نصف ساعة على توجه الشرطة الى المتظاهرين ومطالبتهم  .غوش قطيف
وابلغت الشرطة المتظاهرين انها تعتبر . بمغادرة كفار ميمون والعودة الى نتيفوت ومن هناك الى بيوتهم

ي بلدة كفار ميمون، معلنة في حديث وجهه احد ضباط الشرطة الى المتظاهرين تظاهرتهم قد انتهت ف
عبر مكبرات الصوت، ان الشرطة ستمنعهم من مواصلة المسيرة باتجاه مستوطنات غوش قطيف في 

وكان المفتش العام للشرطة، كرادي، قد ابلغ الشرطة منع المتظاهرين من التقدم باتجاه  .قطاع غزة
وتتواصل في بلدة  .لسماح لهم بمغادرة كفار ميمون فقط باتجاه واحد، هو بلدة نتيفوتمحور كيسوفيم وا

كفار ميمون، حدة التوتر والصدامات بين المستوطنين وانصارهم، من جهة، وبين قوات الشرطة التي 
وقالت الشرطة . سدت مداخل البلدة وتمنع المتظاهرين من مواصلة التحرك نحو غوش قطيف

ان ثالثة من افرادها اصيبوا اثناء محاولة المتظاهرين اختراق بوابة البلدة والدخول في االسرائيلية 
مواجهات مع الشرطة، فيما قال المستوطنون ان رئيس مجلس المستوطنات بنتسي ليبرمان اصيب 

  .أيضا
في هذه األثناء طالب شالوم، السماح للمستوطنين باالحتجاج بزعم ان منعهم من ذلك قد يجعل 

اال أن شالوم وكي ال يتهم بتأييد خرق المستوطنين . متطرفين من بينهم يسيطرون على دفة القيادةال
للقرار الذي اعتبر منطقة قطاع غزة ومحيطها منطقية امنية مغلقة امام االسرائيليين الذين ال يقيمون في 

ش قطيف غير قانونية مستوطنات القطاع، استدرك قائال ان قرار الشرطة الذي يعتبر المسيرة الى غو
  . يعتبر ملزما للجميع بدون استثناء

وزار موفاز مقر القيادة العسكرية في جنوب اسرائيل واستمع الى الضباط الذين استعرضوا االوضـاع               
  . واستعدادات قوات االمن االسرائيلية لمنع دخول المتظاهرين الى القطاع

يل الفائت في بيت عضو الكنيست ليفي في كفار وعقدت الشرطة وقادة المستوطنين مفاوضات خالل الل
  .ميمون لكنه انتهى دون تحقيق نتيجة

واعتقلت الشرطة االسرائيلية في اعقاب صدامات مع المتظاهرين وقعت الليلة الماضية مئة متظاهر من 
 اليمين المتطرف بعد ان وجدت بحوزتهم مقصات حديدية لقطع الجدران المعدنية المحيطة بالمستوطنات

  .واقتحامها
  

  جيش االحتالل يبدأ تجنيد االحتياط تمهيدا لتنفيذ االنسحاب 
  قرر جيش االحتالل االسرائيلي، الثالثاء، الشروع بتجنيد آالف جنود -الناصرة، برهوم جرايسي

االحتياط تهميدا لتنفيذ خطة االنسحاب واخالء مستوطنات قطاع غزة، وحسب قرار جيش االحتالل فإن 
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ياط، الذين سيتم استدعاؤهم تدريجيا، خالل األيام القليلة المقبلة سيتسلمون مواقع الجنود جنود االحت
النظاميين، الذين سيشرفون على عملية اخالء المستوطنات وحمايتها من الخارج، إذ ان االخالء ذاته 

ذ بالحسبان وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية، ان الجيش يأخ .سيتم من قبل افراد الشرطة االسرائيلية
احتمال ازدياد ظاهرة رفض الخدمة العسكرية والمشاركة في عملية االخالء، خاصة في صفوف قوات 
االحتياط التي سيتم استدعاؤها، ويعتزم الجيش حل وحدات ودمجها بأخرى، خاصة من فرق الجنود 

  .المتدينين الرافضين لالنسحاب
  20/7/2005الغد االردنية 

  
  ليمين بمسيرة كبرى تأييدا لـخطة الفصلاليسار يقرر مواجهة ا
بعد فترة طويلة من الصمت وترك الساحة الشعبية لليمين واليمين المتطرف : تل أبيب نظير مجلي

والمستوطنين، قررت مجموعة من الحركات والتنظيمات اليسارية االسرائيلية الخروج الى الشارع 
نسحاب من قطاع غزة وبعض المناطق في شمال بمسيرة تأييد للحكومة وخطة الفصل التي تقودها لال

وستنطلق هذه المسيرة صباح اليوم من شمال اسرائيل وحتى . الضفة الغربية واخالء المستوطنين منهما
وينظم هذه . الجنوب، تحت شعار غالبية الشعب تريد االنسحاب من غزة والسالم أفضل من االحتالل

لعامة في اسرائيل والقائد األسبق لسالح البحرية فيها، عامي المسيرة الرئيس األسبق لجهاز المخابرات ا
أيلون، الذي يقود مبادرة السالم المشتركة مع البروفسور سري نسيبة، مسؤول ملف القدس في منظمة 

 شخصية اسرائيلية 1300ويسانده في ذلك مجلس السالم واألمن، الذي يضم . التحرير الفلسطينية
واعترف أيلون ان هذا النشاط جاء متأخرا جدا، اذ ان .  عميد فصاعداعسكرية سابقة من حملة رتبة

اال انه اضاف . اليمين بات يحتل الشارع بشعاراته المعادية لالنسحاب التي تشوه مفاهيم السالم الحقيقية
  . متأخر ولكن أفضل من الشيء

 20/7/2005شرق األوسط ال
  

  ناسفة حقيقية المستوطنون المعارضون لالنسحاب يستخدمون عبوات 
أعربت مصادر رسمية في جيش االحتالل اإلسرائيلي عن مخاوفها من : خدمة قدس برس، الناصرة

شكوك تحوم حول قيام المستوطنين اليهود المعارضين لخطة االنسحاب باستخدام عبوات ناسفة حقيقية 
العديد من العبوات الستهداف قوات الجيش اإلسرائيلي، وذلك بعد أن استخدموا في الفترة األخيرة 

وقالت  .الناسفة الوهمية، والتي كانت تثير حالة من الذعر الشديد في أنحاء مختلفة من الدولة العبرية
المصادر إن قوة عسكرية عثرت مساء االثنين قرب مستوطنة نتساريم اليهودية في وسط قطاع غزة 

م استدعاء خبراء المتفجرات، وقاموا مشيرة إلى أنه ت. على قنبلتين كبيرتين بوزن أربعين كيلو غرام
 .بتفجيرها، كما طوقت الشرطة اإلسرائيلية المكان وقامت بأعمال تمشيط واسعة بحثاً عن قنابل أخرى

وأوضحت المصادر أنه قد يكون وراء زرع هاتين القنبلتين نشطاء اليمين المتطرف من المستوطنين 
ف عن تلك التي يصنعها الفلسطينيون، دون أن المعارضين لخطة االنسحاب، حيث أن تركيبها يختل
  .يستبعد دور فصائل المقاومة الفلسطينية في زرعها

  19/7/2005قدس برس 
  

  إسرائيل تلغي تقسيم قطاع غزة إلى ثالثة أجزاء
 قالت تقارير إذاعية إن القوات االسرائيلية قررت فجر امس :تل أبيب 20/7/2005الغد االردنية نشرت 

وقال راديو  .طاع غزة إلى ثالثة أجزاء وذلك بعد تقييم لالوضاع االمنية في القطاعإلغاء تقسيم ق
إسرائيل إنه بموجب هذا القرار سترفع القوات االسرائيلية الحواجز التي نصبتها يوم الجمعة في مفرق 

  د ب أ. .غوش قطيف وغرب مستوطنة نتساريم
 ان الجيش  اإلسرائيلي المصادرهافتأضما : ب.ف.غزة ـ أ 20/7/2005شرق األوسط الوأضافت 

اعاد فتح حاجزي ابو هولي كوسوفيم والمطاحن غوش قطيف اللذين يفصالن جنوب قطاع غزة عن 
  . وسطه، كما تم فتح الطريق الساحلي الرئيسي الذي يفصل مدينة غزة بالكامل عن وسط القطاع وجنوبه
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  عتبار لواشنطن العملية العسكرية الموسعة في غزة ستنفذ دون أخذ اال
 هدد موفاز بان قواته اكملت استعداداتها للقيام : قنا،القدس المحتلة 20/7/2005الوطن القطرية نشرت 

بعملية برية شاملة ضد التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، وقال موفاز في تصريحات ادلى بها لدى 
ضغط العسكري االسرائيلي قلال من زيارته بلدة يهودية جنوب اسرائيل أمس ان الضغوط الدولية وال

حوادث اطالق القذائف الصاروخية من طراز قسام وقذائف الهاون خالل االربع وعشرين ساعة 
 انتقادا شديد اللهجة الى موفازاالخيرة، معربا عن امله في ان يستمر الوضع على هذا النحو، ووجه 

تقائية وال تملك اي خطة شاملة لمحاربة السلطة، مشددا على انها ال تعمل ما يكفي وتعمل بصورة ان
  االرهاب،
 ستنفذ عملية ها أن من تل أبيبهأكدتما :  خدمة قدس برس،الناصرة 19/7/2005قدس برس وأوردت 

عسكرية واسعة النطاق ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دون األخذ باالعتبار موقف 
وقال مصدر مقرب من شارون إن إسرائيل لم تقدم أي  .يةالواليات المتحدة األمريكية من هذه العمل

ضمانات لإلدارة األمريكية بشأن تجنبها القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه من غير 
المستبعد قيام قوات الجيش اإلسرائيلي بعملية كهذه حتى عشية زيارة رايس للمنطقة أو تزامناً مع هذه 

وأكد المصدر، في تصريحات لإلذاعة العبرية الثالثاء، أن تل أبيب ما زالت  .يرهالزيارة، على حد تعب
تطالب السلطة بـالتحرك لوقف عمليات إطالق الصواريخ وقذائف الهاون من داخل القطاع باتجاه 

وأشار  .وإال فإنها سوف تضطر التخاذ اإلجراءات العسكرية الالزمة، كما قالت.. أهداف إسرائيلية
لى أن موقف اإلدارة األمريكية مشابه للموقف اإلسرائيلي والذي يطالب بعمل السلطة المصدر إ

الفلسطينية بصورة حازمة ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، مذكرا بمطالب وزيرة الخارجية األمريكية 
  .لمحمود عباس بوقف الهجمات الفلسطينية

  
  رئيس الكنيست يبدأ حملة لتسريع مصادرة األراضي 

بدأ رئيس الكنيست ريفلين، حملة بين أعضاء الكنيست للضغط على شارون، ولحث :  وفـا،بيبتل أ
الحكومة على اإلسراع بالبناء في مناطق أ الخاضعة للسلطة الوطنية بالكامل، والتي تصل بين مستوطنة 

م ويقسم وذكرت هآرتس أن ريفلين يدعي بأن شارون يعزل معاليه أدومي .معاليه أدوميم ومدينة القدس
إن : ونقلت الصحيفة، عن ريفلين قوله .القدس، وأنه أقحم باراك في الجدل الدائر بينه وبين شارون

باراك الذي عارض خطة االنسحاب من غزة وأجزاء من شمال الضفة، واقترح تنازالت مؤلمة في 
 على البناء في كامب ديفيد، مثل التخلي عن الحرم القدسي، وأحياء عربية في المدينة المقدسة، يصر

   .منطقة أ، لكي يبرز أهمية التواصل بين القدس ومعاليه أدوميم
   20/7/2005الحياة الجديدة 

  
  بيريز يبحث تكثيف االستيطان في النقب والجليل  

ذكرت االذاعة االسرائيلية أن بيريز بحث خطة تكثيف االستيطان في النقب والجليل وذلك خالل اجتماع 
وقالت إن البحث تركز حول قضية تزويد المنازل في المستعمرات والمدن  .لجنة وزارية خاصة

وحث بيريز وزارتي المالية . االستيطانية المحيطة بقطاع غزة بالوسائل الوقائية المطلوبة لحمايتها
وأضافت االذاعة أن  .والجيش على رصد المبلغ المطلوب فوراً لحماية هذه التجمعات االستيطانية

ئيلي يرصد الميزانيات التخاذ االجراءات المطلوبة لتوسيع نطاق منظومة االنذار المبكر الجيش االسرا
بوجه قذائف القسام الصاروخية لتشمل كافة القرى المحاذية لقطاع غزة، وكذلك لترميم المالجىء 

  .والغرف اآلمنة المحصنة
 20/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ألف عملية منذ بدء االنتفاضة25 ألف فلسطيني شاركوا في 18: الشاباك
في محاولة ضغط على نواب البرلمان لمنع تحسين : تل أبيب 20/7/2005شرق األوسط النشرت 

قانون جمع شمل العائالت الفلسطينية في اسرائيل، أدلى رئيس الشاباك، ديسكين، بمعطيات حول 
 ان عدد العمليات الفلسطينية ضد  الفلسطينية خالل فترة االنتفاضة، قال فيهاليةالمواجهات االسرائي

وقال إن القانون .5600 إسرائيليا وجرح 1048 ألف عملية وإنها أدت الى مقتل 25اسرائيل بلغت 
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.  عاما35 - 16المقترح من طرف وزير الداخلية، بنيس، يتيح جمع شمل عائالت فلسطينية من جيل 
اذ . و الذي يشكل خطرا أمنيا على اسرائيلولكن االنتفاضة، حسب قوله، أثبتت أن هذا الجيل بالذات ه

أكثر من .  عاما25 - 18 ألفا منهم في جيل 16 ألف فلسطيني، 18ان العمليات المذكورة نفذت بأيدي 
. دخلوا اسرائيل بطريقة شرعية بواسطة تصاريح اقامة رسمية في إطار جمع الشمل % 11عشرهم 

العمليات الفلسطينية، اال ان األشهر األخيرة،  شهدت هبوطا حادا في 2005وأضاف ديسكين ان سنة 
منذ انتخاب أبو مازن رئيسا، عادت لترفع نسبة العمليات، وقد بلغ معدل االنذارات الساخنة التي تشير 

  .  إنذارا في الشهر60الى انطالق فلسطينيين لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل 
من المتورطين في العمليات % 99ان حسب ادعاءات ديسكين ف أنه 19/7/2005 48عرب وذكر موقع 

 من أعمارهن بعد، وهي الفئات العمرية التي 25 عاماً، ونساء لم يبلغن الـ35 - 16هم رجال في سن 
وادعى  .يمنع لم شملها بفعل أمر الساعة العنصري الذي يسمى أمر المواطنة والدخول إلى إسرائيل

ن تم شملهم في إطار توحيد العائالت كان لهم ضلعاً ديسكين أن العديد ممن يحملون الهوية الزرقاء ومم
  .في هذه العمليات

وبعد انتهاء ديسكين من مداخلته سأله النائب واصل طه، عن نسبة العمالء الذين يحملون الهوية الزرقاء 
ممن نفذوا أو اشتركو في عمليات التفجير، فتهرب ديسكين من اإلجابة على تساؤل طه، واكتفى بالزعم 

فقاطعه طه مؤكدا أن المقصود قانونا عنصريا يأتي لتحقيق اغراض ديمغرافية . قانون هو أمنيأن ال
وتطرق النائب طه الى القيود غير  .وليست أمنية وأنه موجه ضد المواطنين العرب في إسرائيل

صرية اإلنسانية والعنصرية التي يفرضها القانون، مؤكداً أن إقرار هذا القانون هو خطوه متقدمة للعن
  .اإلسرائيلية جاءت لتثري التشريع العنصري المتزايد ضد الشعب الفلسطيني بحجة األمن

 سنة للذكر، كي يسمح بلم شملهم، هو تدخل 35 سنة لألنثى و25وأضاف طه أن تحديد سن الزواج بـ 
يمزقها، سافر في حياة الفرد، وقال أيضاً إن هذا القانون من شأنه أن يزعزع حياة الكثير من األسر و

ويؤدي الى عدم اإلستقرار لدى هذه األسر ويدفعها نحو مخالفة القانون في اطار سعيها الى مشاهدة 
  .أفرادها

  
  من االسرائيليين يؤيدون فك االرتباط  % 51

أظهر استطالع للرأي نشره التلفزيون االسرائيلي العام أن غالبية االسرائيليين تدعم االنسحاب من قطاع 
من االشخاص الذين سئلوا عن رأيهم، % 51واشار االستطالع الى أن . المستوطنين منهغزة واجالء 

  ب.ف.ا. مترددين أو ال رأي لهم% 19و% 30يؤيدون خطة شارون فك االرتباط في حين يعارضها 
 20/7/2005الخليج اإلماراتية 

 
 شارون يدعو أمير قطر فى ذكرى اغتيال رابين

 وجه شارون، دعوات للعديد من زعماء العالم للمشاركة في :ظير مجلي ن، تل أبيب، علي الصالح،لندن
وعلمت الشرق االوسط ان من بين المدعوين أمير قطر . احياء الذكرى السنوية العاشرة الغتيال رابين

لملك عبد اهللا الثاني والملك محمد السادس اوذلك اضافة الى مبارك و. الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
  . ون وزوجته، وزعماء فرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا وايطالياوبوش، وكلينت

 20/7/2005شرق األوسط ال
  

  مزوز ينوي التوصية بمحاكمة عضو الكنيست عمري شارون 
علم ان المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية، مزوز، ينوي التوصية بمحاكمة عمري شارون، المتهم 

وقالت القناة . ا مخالفة قانون األحزاب وقانون العقوبات بشكل فظبارتكاب مخالفات خطيرة في مركزه
العاشرة في التلفزيون االسرائيلي، ان مزوز ينوي المطالبة بحبس نجل رئيس الحكومة لتسعة أشهر على 
األقل، فيما يعارض ذلك محامي شارون، دان شاينمان، ويطالب بأن تنص صفقة االدعاء على التخفيف 

وحسب المصدر فإن الصفقة التي تجري بلورتها  . ال تتجاوز العمل في خدمة الجمهورمن العقوبة بحيث
بين االدعاء والنيابة العامة تتضمن اعتراف عمري شارون ببعض التهم الموجهة اليه مقابل تخفيف 

  . الحكم عنه في التهم األخرى
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 19/7/2005 48عرب 
  

  كي لجنة المالية تصادق على مشروع قانون االصالح البن
صادقت لجنة المالية في الكنيست على مشروع قانون االصالح البنكي ليتم تحويله الى الهيئة العامة 

وينص مشروع القانون على تخلي البنوك تدريجياً  .للكنيست للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة
  .يصات التأمين على الحياةعن امالكها في صناديق االئتمان والتعويض ليتسنى لها بعد ذلك بيع بول

  19/7/2005 48عرب 
  

  محكمة اسرائيلية ترد دعوى البطريرك ايرينيوس بمنع انتخاب خليفة له 
ردت المحكمة المركزية االسرائيلية دعوى ايرينيوس االول التي طالب فيها بمنع التئام مؤسسات 

رينيوس من المحكمة اصدار أمر وكان قد طلب البطريرك اي .الكنيسة النتخاب بطريرك جديد خليفة له
كذلك طالب من خالل الدعوى التي  .احترازي يلغي انتخاب المتروبوليت كورنيليوس كبطريرك مؤقت

 مطرانا النتخاب 17قدمها في مطلع االسبوع الجاري بمنع انعقاد المجمع المقدس للبطريركية الذي يضم 
المحكمة المركزية االسرائيلية ميخائيال وقالت هآرتس اليوم االربعاء ان قاضية  .بطريرك جديد
 أور وافقت امس على ادعاءات المحامي مازن قبطي الذي مثّل كورنيليوس ورجال دين –شيدلوفسكي

وقررت القاضية ان المحكمة االسرائيلية ال تملك صالحية النظر في مسألة  .اخرين يعارضون ايرينيوس
واضافت القاضية ان ايرينيوس اخفى عن  . دينيةتعيين بطريرك او عزله كونها خالف داخل طائفة

المحكمة المركزية في القدس حقيقة قيامه بتقديم دعوى مماثلة الى المحكمة المركزية في حيفا التي ردت 
  . الدعوى بدورها

وقالت مصادر في البطريركية االورثوذكسية في القدس ان المجمع المقدس سيعقد اجتماعا اليوم للبدء 
وقالت هآرتس انه يتوجب على االردن والسلطة واسرائيل المصادقة  .تخاب بطريرك جديدفي عملية ان

  .على قائمة المرشحين لكرسي البطريركية قبل بدء المجمع المقدس بعملية انتخاب داخلية
 20/7/2005 48عرب 

  
  مؤشر القدس يسجل ارتفاعاً طفيفاً

ة، على استقراره خالل جلسة نشطة تجاوزت ، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق الماليظحاف: نابلس 
 نقطة مسجال ارتفاعا طفيفا 663ر81واغلق المؤشر العام للسوق القدس على .معامالتها المليوني دينار

 5 شركة ارتفعت أسعار 15وجرى خالل هذه الجلسة تداول اسهم %.0ر01 نقطة ما نسبته 0ر09قدره 
وارتفعت اسهم شركات العربية لمنتوجات .كتين شركات واستقرت اسهم شر8منها وتراجعت اسهم 

الباطون، والبنك اإلسالمي العربي، والتامين الوطنية، وباديكو، والكهرباء، بينما انخفضت اسهم شركات 
العقارية العربية، ودواجن فلسطين، وبيرزيت لألدوية، وسجاير القدس، واالتصاالت الفلسطينية، 

ن لالستثمار العقاري، بينما استقر سهما مطاحن القمح، والقدس وفلسطين لالستثمار الصناعي، وفلسطي
 سهماً تمت من خالل 619567وشهدت السوق معامالت نشطة حيث جرى تداول .للمستحضرات الطبية

وتقدمت شركة فلسطين للتنمية واالستثمار باديكو . دينارا2215877ً عقداً بلغت قيمتها االجمالية 334
  . دينارا1004342ًغ معامالت السوق بتداول بل

  20/7/2005األيام الفلسطينية 
  
  
  

 استقرار اسعاراالسهم الفلسطينية في تداوالت عادية
عمان، استقرت اسعاراالسهم الفلسطينية امس في ظل تعامالت عادية وارتفعت احجام التداول، وحقق 

مقارنة مع اغالق  نقطة 81.663ليغلق عند مستوى % 01.0مؤشر القدس ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 
وحسب البيانات الصادرة عن سوق فلسطين لالوراق المالية فقد بلغ . نقطة72.663امس االول البالغ 

 مليون دينار، نفذت من خالل 2.2 مليون سهم بحجم تداول اجمالي مقداره 620.0عدد االسهم المتداولة 
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 ارتفاعا في اسعار  شركة، حيث اظهرت خمس شركات15وشمل التداول امس اسهم . عقدا334
  . شركات، واستقرت اسعار اسهم شركتين 8اسهمها، فيما انخفضت اسعار اسهم 

  20/7/2005الدستور  
  

  تأكيد أهمية تعزيز التعاون االقتصادي بين فلسطين والنمسا
أكد محمد أمين، رئيس غرفة تجارة وصناعة رام اهللا والبيرة، أهمية تمتين أواصر : كتب سائد أبو فرحة

وكان .تعاون االقتصادي الفلسطيني ـ النمساوي، لما يمكن أن يوفره ذلك من عوائد على كال الجانبينال
أمين، يتحدث خالل افتتاح معرض كتالوجات الصناعات النمساوية، ونظم في قاعة الغرفة التجارية برام 

الهيئات االقتصادية وحث الشركات و.اهللا أمس، بمبادرة من األخيرة، والسفارة النمساوية في تل أبيب
النمساوية على دراسة السوق الفلسطينية، واستكشاف فرص االستثمار فيها، والتي هي كثيرة وكبيرة بال 

وعبر عن سعادته بتنظيم المعرض، باعتباره .شك، وخاصة في مجاالت البنية التحتية وإعادة اإلعمار
ها إلى أهمية تعرف رجال األعمال يشكل نافذة للتعاون بين الطرفين الفلسطيني والنمساوي، منو

من .الفلسطينيين على الشركات واالقتصاد النمساوي عبر المعرض، بهدف تطوير العالقات التجارية
جهته، استعرض ليونارد مول، رئيس مكتب التمثيل النمساوي في البيرة، جانبا من تاريخ تطور 

ونوه .لى عقد السبعينيات من القرن الماضيالعالقات الفلسطينية ـ النمساوية، مشيرا إلى أنها تعود إ
مول، إلى أن دعم فيينا للسلطة ال يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل واالقتصادي، وإن نوه إلى أن 

  .المساعدات النمساوية للشعب الفلسطيني تركز معظمها على حقلي الصحة، والمياه
  20/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   من التشريعات لالستثمار في القطاع السياحيدراسة توصي باعتماد رزمة

أكدت دراسة حول مستوى مساهمة السياحة في دعم االقتصاد الفلسطيني انه بالرغم من :كتب حامد جاد
دور القطاع الخاص كمحرك رئيس للنشاط السياحي في األراضي الفلسطينية اال أنه غير قادر بمفرده 

ك خطة واضحة للنهضة السياحية، تضطلع بتنفيذها وزارة على النهوض بهذا النشاط ما لم تكن هنا
وأوصت الدراسة بتبني .السياحة واآلثار بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات السلطة ذات العالقة

خطة متكاملة وسياسة واضحة للنهوض بواقع السياحة في األراضي الفلسطينية واعتماد التشريعات 
وتطرقت الدراسة الى ما اتخذته اسرائيل من اجراءات استهدفت .المحفزة لالستثمار في هذا القطاع

ضرب السياحة كخطوة الضعافها لالقتصاد الفلسطيني وخفض فرص اعتماده على موارده 
% 10وتوقعت الدراسة أن تتمكن السياحة الفلسطينية في المرحلة من المساهمة بما يتراوح من .الذاتية
في حال استقرار األوضاع وازالة كافة العراقيل االسرائيلية التي في الناتج المحلي االجمالي % 15الى 

  .من شأنها اعاقة وصول السائحين
  20/7/2005األيام الفلسطينية 

 
  عبد ربه يعلن انطالق مبادرة لتطوير الزراعة التصديرية

قطاع وليد عبد ربه، وزير الزراعة، أمس، عن إطالق الوزارة مبادرة لتطوير . أعلن د: غزة ــ وفا
وأوضح .الزراعة، في ضوء االنسحاب اإلسرائيلي المزمع من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة

تقرير للوزارة، أن المبادرة تهدف إلى االستفادة من المرافق والبنى التحتية، بما يتماشى مع سياسة 
اج سلع زراعية وأولويات الوزارة في رفع العائد على االستثمار والمياه المستعملة في الري، بإنت

وتسعى المبادرة التي تركز على أن .تصديرية، مستفيدين من الميزة النسبية والتنافسية للزراعة الوطنية
التنويع في اإلنتاج الزراعي من أجل تحقيق زراعة تصديرية، تتصدر أولويات وزارة الزراعة، إلى 

راعي، والتسويق من خالل مشاريع تكثيف الجهود لتوجيه القطاع الخاص لالستثمار في اإلنتاج الز
وتهدف المبادرة إلى تحقيق جملة من األهداف، أبرزها تحسين االستخدام الكفء .متوسطة إلى كبيرة

للموارد المتاحة، وبشكل رئيس مياه الري، وتحسين دخل المزارع، واستحداث وظائف وفرص عمل 
على إنتاج محاصيل للتصدير ذات قيمة عالية وتقوم المبادرة .جديدة، إضافة إلى تعزيز التعاون اإلقليمي

توفير : من خالل تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة، بتوفير الخدمات والبنية التحتية الالزمة، مثل
مدخالت اإلنتاج، والبيوت الزجاجية والبالستيكية، والتعبئة والتغليف، والتبريد المسبق، والنقل، والبحث 
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قرير، أن الوزارة ستعمل لتحقيق هذه األهداف، على إنشاء شركات وأوضح الت.واإلرشاد الزراعي
وطنية خاصة، أو اجتذاب شركات وتمويل دولي، لتوسيع نطاق عملها ليشمل تطوير منطقة األغوار في 

  .كل من األراضي الفلسطينية واألردن وإسرائيل
  20/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  وانئ اإلسرائيلية اإلفراج عن السيارات الفلسطينية من الم

أعلن حاتم يوسف مدير عام دائرة الجمارك في السلطة الفلسطينية أن الدائرة توصلت إلى تفاهم مع 
سلطات الجمارك اإلسرائيلية ليسمح بتخليص السيارات المستعملة المستوردة إلى األراضي الفلسطينية 

وقال يوسف إن الجانبين .  اإلسرائيلية يوماً في الموانئ والمعابر45من الخارج والمحجوزة منذ حوالي 
اتفقا على إدخال هذه السيارات بعد إعادة تقييم فاتورة كل سيارة بما ال يرتب على المستورد الفلسطيني 

اتفقنا على تسهيل إدخال هذه : وأضاف. أية أعباء إضافية عما كان معموالً به قبل رفع ضريبة الشراء 
 دون إضافة أية أعباء مالية عما كان سابقاً قبل وقف العمل  سيارة550السيارات وعددها حوالي 

 يونيو 29موضحا أن هذه الترتيبات تسري فقط على السيارات المحجوزة لغاية . بالضريبة المخفضة
  . الماضي، على أن يتم تخليصها جميعاً قبل نهاية شهر يوليو الجاري

   20/7/2005الشرق القطرية 
  

  ية الدين األكثر عنفاً بين األدياناليهود: غالبية األردنيين
 أظهرت دراسة نشرها معهد بيو لألبحاث في واشنطن أن الغالبية العظمى من : السبيل–عمان 

األردنيين تشاطر المسلمين في بلدان أخرى الرأي في أن اليهودية هي الدين األكثر عنفاً من بين األديان 
من الباكستانيين عن تأييدهم % 51 المغاربة ومن% 83من األردنيين و% 98السماوية، حيث أعرب 

لهذا الرأي الذي قابله رأي مخالف في عدد من البلدان األوروبية التي شملها االستطالع، حيث وضعت 
أكثرية في الواليات المتحدة وكندا والدول األوروبية اإلسالم في مقدمة األديان الميالة اكثر من غيرها 

في % 63في أميركا، % 67في ألمانيا، % 79في إسبانيا،  % 81نسا، في فر% 78إلى العنف وبنسبة 
وفيما يتعلق بمواقف المسلمين حيال اليهود، فقد أظهر االستطالع ان غالبية المسلمين في العالم . بريطانيا

في % 76في لبنان واألردن، والى % 99ينظرون نظرة سلبية جدا تجاه اليهود، تصل هذه النسبة إلى 
   .في تركيا% 60في باكستان و% 74 وإندونيسيا

19/7/2005السبيل االردنية   
 

  اإلخوان المسلمون في األردن يدعون إلى االلتفاف حول المقاومة
حذّرت جماعة األخوان المسلمين في األردن، من تنامي األحداث في غزة بما يؤدي إلى وقوع  :وكاالت

لجماعة التي تعتبر من أقدم تنظيمات المجتمع وقال بيان صدر عن ا .فلسطينية-مواجهات فلسطينية
. المدني في األردن، إن على الشعب الفلسطيني االلتفاف حول المقاومة والقوى التي تحارب االحتالل

ولن تصب هذه الفتنة إال في مصلحة العدو وإكمال .. وأكّد البيان على ضرورة وقف الفتنة العمياء
ية المجاهدة إلى وقوف مع إخوانهم في حركة المقاومة اإلسالمية مخططاته، كما دعا الفصائل الفلسطين

حماس، ودعا الشعوب العربية للضغط على الطرف المعتدي لوقف الفتنة دون أن يحدد البيان من هو 
كما أكّدت جماعة األخوان المسلمين أن حركة المقاومة اإلسالمية تمثّل طليعة الشعب  .المعتدي برأيه
  . رعية التي يجب االلتفاف حولها لمواجهة العدوانالفلسطيني والش

20/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  إسالميو االردن ينتقدون دعوة عباس لتجنيس الفلسطينيين
انتقد االسالميون في االردن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى تجنيس الالجئين : ي ب ا

ودعوا في بيان لهم امس تلك الدول الى رفض مطالب . يقيمون بهاالفلسطينيين في الدول العربية التي 
ونقل البيان عن األمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي حمزة منصور استغرابه  .الرئيس الفلسطيني

من توقيت تصريحات محمود عباس، مشيرا الى انها جاءت في ظل الحديث عن مؤتمرات ومشاريع 
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كما نقل  . الفلسطينيين، ومصادرة حقهم في العودة الى مدنهم وقراهمتستهدف تصفية قضية الالجئين
البيان عن منصور قوله نحن اذ نؤكد ثقتنا بصدق انتماء الشعب الفلسطيني لوطنه ورفضه للتوطين في 
اية بقعة من االرض، لندعو الحكومات العربية الى االنطالق من روح االخوة العربية واالسالمية، ومن 

 تجاه القضية الفلسطينية، برفض توطين الالجئين الفلسطينيين، ودعم تمسكهم بحقهم الثابت مسؤولياتها
  .بالعودة من خالل توفير الحياة الحرة الكريمة لهم

20/7/2005المستقبل اللبنانية   
 

  رايس تزور اسرائيل واالراضي الفلسطينية لبحث خطة االنفصال وانقاذ الهدنة
رة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس امس جولة تستغرق اسبوعا  بدأت وزي- وكاالت -عواصم 

تقودها خصوصا الى الشرق االوسط لبحث مسألة االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة والتأكد من 
وغادرت رايس واشنطن مساء الثالثاء لكن موعد محادثاتها مع االسرائيليين  .العمل على انجاحها
تفت وزارة الخارجية االميركية بالقول ان هذه المحادثات ستتم في نهاية واك. والفلسطينيين لم يحدد

وقال مسؤول فلسطيني انها ستلتقي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الخميس  .االسبوع
وقال مسؤول في وزارة الخارجية ان رايس ستواصل  .في رام اهللا، لكن وزارة الخارجية لم تؤكد ذلك

وتابع انه قد يتم التطرق  .دفة الى مساعدة وتشجيع االسرائيليين والفلسطينيين على التعاونجهودنا الها
الى مسألة المساعدة المالية التي طلبتها اسرائيل من الواليات المتحدة لتسهيل االنسحاب لكن من غير 

 الدولة وقال محللون سياسيون أميركيون ان وزيرة خارجية .المنتظر اعالن اي قرار على الفور
العظمى تملك نفوذا على رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون والرئيس الفلسطيني محمود عباس 

لكن ليس  .وكالهما يراهن بقدر كبير من ثقله السياسي على نجاح االنسحاب من غزة الشهر المقبل
ات المتحدة وبمقدور حماس التي ترفض الوالي .لرايس نفوذ على حركة المقاومة االسالمية حماس

  .التعامل معها بسبب أنها تختار القضاء على هدنة متداعية بالفعل في الوقت الذي تقرره
  20/7/2005الرأي االردنية 

 
  فرنسا تاسف لتصعيد العنف في االراضي الفلسطينية

على صعيد آخر اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان فرنسا تأسف لتصعيد العنف واالعمال 
ية في االراضي الفلسطينية وتدعو االطراف المعنيين الى استئناف التعاون لوضع حد لهذا االنتقام
وقالت مساعدة المتحدث باسم الخارجية سيسيل بوزو دي بورغو في مؤتمر صحافي ان فرنسا  .الوضع

تأسف لتصعيد العنف واالعمال الثأرية في االراضي الفلسطينية مؤكدة على وجوب بذل كل الجهود 
واشارت المتحدثة الى ان الهدنة هي من االنجازات األكثر تثمينا واألكثر هشاشة في  .ر هذه الدوامةلكس

االشهر االخيرة، مضيفة ان صونها يتطلب من االطراف التحلي باكبر قدر من ضبط النفس واستئناف 
  .الحوار والتعاون بما في ذلك في المجال االمني وبشكل يضع حدا للعنف

  20/7/2005ية الرأي االردن
 

 لقضاء علي التمييز ضد المرأة الفلسطينية اة تطالب إسرائيل االمم المتحد
عقدت لجنة األمم المتحدة لمحاربة التمييز ضد المرأة  :الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس

 يفصل ما هي جلسة في مقر األمم المتحدة قي نيويورك لمعاينة التقرير الدوري الثالث إلسرائيل الذي
الخطوات والتدابير التي اتخذتها إسرائيل لتطبيق المعاهدة الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد 

وهذه هي المرة الثانية التي تعاين بها لجنة . النساء، وهي المعاهدة األولي المكرسة لحماية حقوق المرأة
سرائيل حيث نظرت اللجنة في التقرير الدوري  خبيرا، تقريرا دوريا إل23األمم المتحدة، المكونة من 

 مندوبات عن 4وشاركت . 1991 بعد انضمام إسرائيل الي المعاهدة عام 1997االول والثاني معا عام 
لجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل في جلسة لجنة األمم المتحدة وهن 

وتضم لجنة العمل حول مكانة النساء . اري بدارنة ونسرين مزاويالمحامية عبير بكر، حنان الصانع، م
نساء ضد العنف، كيان، مركز الطفولة، معا ـ : الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل الجمعيات التالية

وشارك في الجلسة . إتحاد الجمعيات النسائية في النقب، مركز عدالة والمؤسسة العربية لحقوق اإلنسان
وناقش .  أعضاء عن حكومة إسرائيل برئاسة المحامية شافيت ماتياس من وزارة القضاء6أيضا وفد من 
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 سؤاال كانت قد وجهتها اللجنة الي 30أعضاء اللجنة في هذه الجلسة اإلجابات التي قدمتها إسرائيل عن 
 2005م حكومة إسرائيل بعد انعقاد جلسة تمهيدية في مقر األمم المتحدة في شهر كانون الثاني من العا

لإلطالع علي التقرير الدوري الثالث إلسرائيل وتقرير بديل حول وضعية النساء الفلسطينيات في 
إسرائيل، قدمته لجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل بهدف تسليط الضوء 

سطينيات والتمييز المؤسساتي علي انتهاكات دولة إسرائيل لهذه المعاهدة فيما يتعلق بوضعية النساء الفل
وشاركت المحامية سونيا بولس، من فلسطينيي الداخل، كممثلة عن لجنة . ضدهن في جميع مناحي الحياة

 حول التمييز 30 سؤاال من أصل 18وكانت لجنة األمم المتحدة قد وجهت . العمل في الجلسة التمهيدية
ي مجاالت متعددة كان قد تطرق إليها التقرير الذي تنتهجه دولة إسرائيل ضد النساء الفلسطينيات ف

أشارت أحدي العضوات انه من الواضح أن دولة إسرائيل تتعامل مع النساء الفلسطينيات و. البديل
كمواطنات من الدرجة الثانية، وأضافت أن اإلحصائيات المتوفرة حول وضعية النساء الفلسطينيات تشير 

 قاضية في إسرائيل، وفي الوقت 259 قاضيات فقط من بين 5الي التمييز المنتهج ضدهن مثل وجود 
من موظفي جهاز الدولة، فإن نسبة الفلسطينيات من مجموع العاملين في % 46الذي تشكل فيه النساء 

وتطرقت عضوة أخري الي موضوع العنف ضد المرأة، وأشارت الي %. 2جهاز الدولة هي أقل من 
حيث . طينيات فيما بتعلق بتوفير أطر لحماية النساء من قبل الدولةالتمييز الذي تعاني منه النساء الفلس

وسألت .  ملجأ للنساء ضحايا العنف اثنان منهم فقط يوفران الحماية للنساء الفلسطينيات48تمول الدولة 
خبيرة أخري عن التدابير التي تتبعها إسرائيل لحماية وحدة األسر المكونة من زوجات فلسطينيات من 

وأشارت احدي الخبيرات أيضا الي وجود هوة بين . وأزواج فلسطينيين من األراضي المحتلةإسرائيل 
معدل حياة النساء الفلسطينيات وبين معدل حياة النساء اليهوديات وهوة أخري بين معدل وفيات الرضع 

ر وتطرقت أكث. العرب وبين معدل وفيات الرضع اليهود وسألت عن وجود خطة لمعالجة هذه الفوارق
من عضوة الي وضعية النساء البدويات في القري غير المعترف بها في النقب وأشرن الي التمييز 

أما بالنسبة لألراضي الفلسطينية المحتلة، فقد . المجحف ضدهن في مجاالت التعليم والعمل والصحة
 المحتلة، عبرت اللجنة عن معارضتها لموقف إسرائيل التي تعارض تطبيق بنود المعاهدة في األراضي

حيث أشارت اللجنة الي أن موقف أسرائيل هذا مرفوض أيضا من قبل كل لجان حقوق اإلنسان في 
وأضافت اللجنة أن للعمليات العسكرية . االمم المتحدة وخبراء دوليين وقضاة محكمة العدل الدولية

 حياة النساء اإلسرائيلية داخل األراضي المحتلة ولسياسة هدم البيوت إسقاطات سلبية جدا علي
وبعد انتهاء الجلسة أصدرت لجنة األمم المتحدة بيانا أبدت من خالله قلقها من عدم وجود . الفلسطينيات

مساواة حقيقية بين النساء الفلسطينيات والنساء اليهوديات في إسرائيل مطالبة إسرائيل بتبني الخطوات 
جال التعليم، العمل والمشاركة في الحياة المالئمة للقضاء علي التمييز ضد المرأة الفلسطينية في م

. وأشارت اللجنة الي انعدام التمثيل المناسب للمرأة العربية في الخدمات العامة وسلك القضاء. السياسة
وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها من تبني إسرائيل لنظام أحوال شخصية ال يكفل حق المرأة في المساواة 

 . ل الشخصيةفي كل ما يتعلق بقوانين األحوا
20/7/2005القدس العربي   

 
    ال يجوز قتل المدنيين االسرائيليينإقبال ساكراني: بريطانيا

يعتبر السكرتير العام للمجلس اإلسالمي في بريطانيا اقبال ساكراني انه ال يمكن أبدا : االندبندنت عن
صدرها أئمة مساجد بريطانيا عندما يسأل ساكراني عما إذا كانت الفتوى التي أ و.تبرير قتل المدنيين

 إن موقف :مؤخراً حول إدانة تفجيرات لندن، تتساوى مع الهجمات في العراق وإسرائيل، قال ساكراني
إن . المجلس يتعلق بجميع األبرياء أينما كانوا على وجه األرض، ال يمكن أبداً تبرير قتل المدنيين

يرى . إنهم أناس أبرياء. لسطينيين والبريطانيين األبرياءالمدنيين اإلسرائيليين األبرياء هم في نفس فئة الف
ساكراني أن دعم بريطانيا للرئيس االميركي جورج بوش في غزو العراق وعدم القيام بعمل في 
الموضوع الفلسطيني يحبط المسلمين، لكنه يعتبر انه على األئمة إعالم المواطنين حول الطرق السلمية 

 . عادهم عن العنفلالحتجاج، مثل التظاهر، إلب
20/7/2005السفير   

 
  عود على بدء: أحداث غزة
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  بفرج شلهو    
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اعلن انه لن يسمح لحماس باطالق الصواريخ على 
المستوطنات او استهداف األمن االسرائيلي، وبدون مواربة اوعز لوزير داخليته باستخدام القوة، اذا 

   .لزم، لتنفيذ ذلك
النتيجة كانت اطالق النار على عناصر القسام العائدين من عملية قصف لمستوطنة اسرائيلية، وبعد ذلك 
اقتحام حي الزيتون في مدينة غزة بالمصفحات واآلليات العسكرية التابعة لقوات األمن الوطني، ما ادى 

تباك الذي اسفر عن مقتل الى اشتباك بين المواطنين من انصار حماس وعناصر األمن الفلسطيني، االش
  ! فأين كنا وأين اصبحنا؟(!!) فتى وطفل فلسطينيين، برصاص قوات األمن الوطني 

لعل من أهم االستخالصات مما حدث، ان لغة التهديد والوعيد ورفع السالح في وجه المقاومين، لم تحل 
 من الوضوح وتعزيز مشكلة بل ربما صنعت اكثر من واحدة، وان لغة الحوار والتفاهم وعلى ارضية

فابو مازن الذي نجح رغم تشكيك الكثيرين بقدراته ومواقفه عبر . الثقة كانت على الدوام اجدى وانفع
الحوار واظهار الشفافية، من ايجاد لغة مشتركة بين السلطة وفصائل المقاومة وصوالً العالن التهدئة 

 الوسيلة ذاتها، ان يعيد تهدئة االمور، بعيداً وبدء عملية اعادة ترتيب البيت الفلسطيني، كان يمكنه عبر
عن امتشاق السالح واثارة حرب اهلية، إكراماً لعيون االحتالل وضغوط واشنطن خصوصاً مع حماس، 
التي عبرت رغم كل استفزازات السلطة األخيرة، على صعيد العبث باالنتخابات وتأجيلها وتسويف 

حس وطني مسؤول يصغي للحوار ويرفض االحتكام اجندة االصالح ومحاربة الفساد، عبرت عن 
  . للسالح ويغيب المصلحة الوطنية

ان ما حدث في غزة، مؤسف حد البؤس، وقرار السلطة الصريح باستخدام السالح لمنع المقاومة من 
 واذا ما ،الرد على جرائم االحتالل، يضع السلطة في مربع الدفاع عن المحتل وليس عن حقوق الشعب

 الموقف مع سابقة االنقالب على المسار الديمقراطي، بتأجيل االنتخابات التشريعية والعبث اجتمع هذا
بنتائج االنتخابات البلدية، والمماطلة باصالح منظمة التحرير وايجاد المرجعية الشاملة والتخوف من 

غاية في الشراكة السياسية، وجمود ملف محاربة الفساد وتكريس شرعية القانون فإن الصورة تبدو 
السوء، وقد تدفع باالمور السوأ مما وقع حتى اآلن، اذا لم يتم تدارك االمر من عقالء الشعب 

  . الفلسطيني، والضغط العادة وضع االمور الى نصابها الصحيح
ان ما نقلته هآرتس قبل نحو اسبوعين عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة االسرائيلية، من ان تأجيل 

ء االنتخابات التشريعية كان بهدف منع حماس من المشاركة فيها وما كتبه المحلل السلطة لموعد اجرا
العسكري االسرائيلي زئيف شيف، من ان مدير المخابرات المصرية ابلغ مسؤولين اسرائيليين، بأنهم 
سيستخدمون القوة ضد حركة الجهاد االسالمي، اذا ما استمرت في ما اعتبره افساداً لتنفيذ االنسحاب 

السرائيلي من غزة، وثبتت صحته، فإن صورة ما جرى تكون قد توضحت، وال عالقة لها بضرب ا
  . هيبة السلطة وال خرق اتفاق وطني او تهدئة لم تكن موجودة إال على الورق

ان الوضع الفلسطيني اآلن موجود في نقطة حرجة، وفقدان الثقة بين السلطة وفصائل المقاومة، سواء 
السالح لمنع المقاومين من الرد على جرائم االحتالل او بسبب التهرب من االستحقاق بسبب االستقواء ب

االنتخابي يعمق االزمة، ويجعل امكانية التصادم واردة عند كل منعطف، ولنزع صاعق التفجير في هذه 
هران من ان ستة شهور من التوافق اطاح بها ش. العالقة، فإن المطلوب وبالحاح، اعادة الثقة بين الفرقاء

الشكوك والمراوغة، تحتاج لعودة من موقع الصدق لترميم تصدعات الصف الوطني، واذا لم يكن 
االستدراك اآلن، فإن السلطة ذاتها وليس هيبتها المتباكي عليها، قد ال تكون، وبين هذه وتلك ستكون 

  .قضية الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته اكبر الخاسرين
  19/7/2005السبيل االردنية 

  
 

  مستقبل التهدئة والعالقات الفلسطينية الداخلية في ظل التطورات األخيرة
  ياسر الزعاترة     

الالفت في أحداث األيام األخيرة، فهي المواجهات المؤسفة التي وقعت بين عناصر من حماس وقوات 
في حال الخطر، األمن الوطني التابعة للسلطة، والتي أدت الى جرح خمسة من عناصر الحركة، أحدهم 
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فيما استشهد طفالن وأصيب ستة عشر مواطناً من الناس العاديين، وهي األحداث التي أدت الى تراشق 
  .إعالمي بين حماس والسلطة تبعته محاوالت للتوسط من قبل الجهاد و الشعبية

وبين هكذا عادت األزمة الى مربعها السياسي كأزمة صراع بين السلطة أو حركة فتح بتعبير أدق، 
حركة حماس ولو لم تكن الحال كذلك لكانت األزمة بين السلطة وحركة الجهاد التي نفذت عملية نتانيا، 
والتي جاءت الهجمات الصاروخية لـ حماس كنوع من الرد على االنتهاكات اإلسرائيلية قبلها وبعدها، 

  .ليةوحتى ال يبدو أن حركة الجهاد قد تركت وحيدة في مواجهة الهجمة اإلسرائي
والحال أن حماس لم تكن خالل األسابيع األخيرة وحيدة في ميدان الردود على االنتهاكات اإلسرائيلية، 

فقد كان . كما لم يتوقف األمر عند حركة الجهاد، وإن بدا ذلك رداً على استهدافها بضربات موجعة
 التابعتين لحركة فتح، اآلخرون حاضرين أيضاً، وعلى رأسهم كتائب شهداء األقصى وكتائب أبو الريش

فيما لم تتغيب القوى األخرى أيضاً، ال سيما ما يتعلق بالهجمات الصاروخية، األمر الذي يرد بدوره 
على مقوالت حشر حركة حماس في سياق محاوالت إعاقة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، 

د االنسحاب اإلسرائيلي بحسب بحسب إحدى التهم، أو الحديث عن محاولتها االستيالء على السلطة بع
اتهام آخر ورد على لسان جبريل الرجوب الذي عاد كما يبدو الى هوايته القديمة في هجاء حركة حماس 

  .بعد اسابيع وربما شهور من اطالقه لتصريحات معتدلة هنا وهناك
ة نصر بعد يوم واحد من الصدامات بين حماس وقوات أمن السلطة، وعلى رغم إعالن وزير الداخلي

يوسف حال الطوارئ، واصدار األوامر لعسكره بالرد على من ينتهكون التهدئة، فقد قرر شارون الرد، 
إذ استهدف بعض كوادر الجهاد في الضفة، متبعاً اياهم بسبعة من كوادر حماس في الضفة وغزة من 

عنف، وهو خالل هجمات صاروخية من الطائرات أعادت الى الذاكرة أجواء انتفاضة األقصى األ
  .مسلسل لم يتوقف بعد ذلك

يشار هنا الى أن ما جرى بين مجموعة كتائب القسام ورجال أمن السلطة لم يكن نذير حرب أهلية كما 
ذهب البعض، وال عدواناً من حماس على السلطة بحسب البعض اآلخر، بقدر ما كان رسالة من طرف 

التهدئة، بدليل أن أحداً من أمن السلطة لم يصب السلطة بأنها قد قررت الرد ولو بالقوة على خروقات 
بأذى في المواجهات، وبدليل أن رجالها هم من بادروا الى مصادرة كاميرات الصحافيين وأشرطتهم 

 والى اآلن لم 1994المسجلة خشية كشف الحقائق، ثم ان تاريخ حركة حماس منذ مجيء السلطة العام 
هلي، حتى عندما مارست السلطة بحقهم اسوأ االنتهاكات يسجل محاولة لالنجرار نحو االقتتال األ
  .وأطلقت النار على الناس أمام مسجد فلسطين

في هذه األجواء، تعود أسئلة التهدئة ومستقبلها لتطرح من جديد، ومعها أسئلة العالقة الفلسطينية الداخلية 
، وما سيجري بعده، وربما بين فتح وحماس، ال سيما على مشارف االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة

  .قبله في سياق التحضير لالنسحاب
من العبث ابتداًء أن يذهب بعض رجال السلطة وحركة فتح الى أن حماس تسعى بردودها المسلحة الى 
تعطيل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، ذلك أن حماس هي األكثر شوقاً الى تنفيذ ذلك االنسحاب 

ل فرسانها وخيرة قادتها وعلى رأسهم الرمز والمؤسس الشيخ أحمد ياسين الذي قدمت على مذبحه أجم
  .وخليفته الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي

لكن حماس ترفض بالمقابل سياسة إدارة الخد األيسر لالحتالل كلما صفع الفلسطينيين على خدهم 
لسطينيين، فيما تريد انسحاباً وفي العموم فهي ترفض انسحاباً يتم من خالل اإلمعان في اذالل الف. األيمن

يشبه االنسحاب من جنوب لبنان، أو يقترب منه في أقل تقدير، إذ من شأن ذلك أن يكون محطة باتجاه 
انسحاب مشابه من الضفة الغربية، بدل أن يكون محطة باتجاه تثبيت االحتالل فيها كما يريد شارون 

  .بحسب خطته شبه المعلنة، إن لم نقل المعلنة
ان شارون يعلن على المأل انه لن ينسحب تحت النار، لكنه سيفعل ذلك في كل األحوال، إذ يعلم صحيح 

الجميع ان من الصعب عليه التراجع عن تنفيذ خطة تشكل البضاعة االساسية التي يسوقها األميركان 
ملف على العالم بوصفها الشاهد على نيات شارون السلمية، وبالطبع من أجل المضي في تهدئة ال

وفي العموم فإن ثمة فارقاً بين انسحاب يتزامن مع إذالل . الفلسطيني من أجل التفرغ للملف العراقي
للفلسطينيين على مختلف األصعدة، وبين آخر يتزامن مع اقرار اسرائيلي بضرورة وقف االعتداءات من 

نه في زحمة أشواق أجل تجنب الردود الفلسطينية، وهو أمر ال يبدو ان بعض رجاالت السلطة يدركو
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 كيلومتراً مربعاً تشكل ستة في المئة من األراضي 365التحكم بمنطقة محررة، حتى لو كانت مجرد 
  . في المئة من أرض فلسطين التاريخية22، التي ما تشكل بدورها سوى 1967المحتلة العام 

ف الشعب الفلسطيني من حماس تدرك انها تواجه واقعاً محلياً يقول ان ثمة من ال يتردد في ابادة نص
أجل الحفاظ على زعامته وسلطته، فيما تعلم ان المحتل ال زال يقف بالباب، وان عليها ان تصالحه كي 

أما في الجانب اآلخر فهناك مصر التي لن ترضى بـ حماس حتى لو . تعيش، األمر الذي ترفضه بقوة
وعلى رأسه الواليات المتحدة، والذي لم رضي بها االسرائيليون؟ وال تسأل بعد ذلك عن الوضع الدولي، 

يغير موقفه من حماس حتى لو سمح بلقاءات سياسية عابرة مع بعض قادتها ألغراض الفهم، وربما 
  .التدجين اكثر من اي شيء آخر

أما موضوع التهدئة في ضوء األحداث األخيرة، فال تبدو مهددة على نحو كبير، اللهم إال إذا تجاوزت 
يلية كل الحدود وصارت العودة الى االنتفاضة المسلحة مطلباً شعبياً ال يمكن للسلطة الردود االسرائ

  .2000العام ته، تماماً كما حصل نهاية ايلول وحركة فتح مقاوم
  

فما يجري في العراق قد يبشر بتغير المعطيات . لكن ذلك ال يعني ان الوضع سيستمر الى ما ال نهاية
غيرت فإن باالمكان حينها الحديث عن وضع مختلف، ال سيما وان ما يعرضه العربية والدولية، وإذا ما ت

شارون على الفلسطينيين ال يمكن ان يقبله في الظروف الطبيعية ال محمود عباس وال سواه، فضالً عن 
حماس التي يحلو للبعض التبشير بتراجعاتها المفترضة، لكأن الفلسطينيين ال يستحقون حركة أو قيادة 

  !!لقبض على الجمر أياً تكن الظروفتواصل ا
  20/7/2005الحياة

  
 هل تصمد؟ : الهدنة الفلسطينية اإلسرائيلية

 حسين عطوي  
تعرضت الهدنة الفلسطينية االسرائيلية في اآلونة االخيرة الهتزاز قوي عندما اقدمت حكومة شارون 

المقاومة بالرد على ذلك بقصف على خرقها بتنفيذ عمليات اغتيال لكوادر من االنتفاضة وقيام حركات 
 . المستوطنات االسرائيلية بالصواريخ

وقد أثار ذلك تساؤالت عديدة، حول ما اذا كانت الهدنة وضعت اوزارها واستنفدت اغراضها اسرائيليا 
 وفلسطينيا؟ 

تهدئة ام ان المصلحة االسرائيلية وكذلك مصلحة السلطة الفلسطينية ومعهما االدارة االميركية، تقتضيان 
 وبالتالي ما هي التوقعات المنتظرة في ضوء ذلك؟  الوضع واالستمرار بمواصلة العمل بالهدنة؟

يرى البعض ان الهدنة قد استنفدت اغراضها واصبح من غير الممكن االلتزام بها من قبل الجانبين : اوال
 : االسرائيلي والفلسطيني لألسباب التالية

عى اليها شارون من وراء الهدنة قد تحققت، ولذلك لم يعد مضطرا ان االهداف التي س:  اسرائيليا1
 : لالستمرار بالهدنة، وهذه االهداف هي

اعطاء الجيش االسرائيلي متنفسا وراحة ما يجعله بمنأى عن عمليات المقاومة النوعية التي استنزفته 
عر باالشهر الثالثة وقضت مضاجعه، ان كان عبر األنفاق او الكمائن او القصف بالصواريخ، حيث ش

االخيرة بان هذا العبء الذي كان يضغط على قيادة المؤسسة العسكرية وبدوره على القيادة السياسية، قد 
انخفض وتمكن الجيش االسرائيلي من التقاط انفاسه وبات مستعدا للعودة الى استئناف الهجوم من جديد 

 . ضد المقاومة الفلسطينية
ه اسرائيليا ان كان على صعيد الموافقة على الموازنة او على خطة تمكن شارون من تمرير مشروع

االنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية االمر الذي مكنه من السيطرة على الوضع ولجم 
المعارضين لسياسته لفترة، ووفر له المناخ لتعويم موقفه عربيا ودوليا وكسب تأييد االدارة االميركية في 

ستيالء على المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية وجعل القدس عاصمة أبدية دعم مشروعه لال
 ورفض عودة الالجئين الفلسطينيين الى االراضي الفلسطينية التي 67السرائيل وعدم العودة الى حدود 

 . 1948احتلت عام 
 صوب لبنان خلق الهدوء على جبهة الصراع مع االنتفاضة والمقاومة الفلسطينية لجعل االنظار تتجه

وتحديدا باتجاه المقاومة التي هزمت الجيش االسرائيلي، ويسعى شارون بالتعاون مع واشنطن للثأر منها 
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 الذي اسهمت 1559ونزع سالحها الذي يقلق اسرائيل، وهذا ما ظهر عبر القرار الدولي الرقم 
 . الدبلوماسية االسرائيلية في صناعته

بحاجة الى كسب الوقت ونزع الذرائع وخلق المناخات التي تعزز كانت حركات المقاومة :  فلسطينيا2
 : خيارها ولذلك وافقت على الهدنة بهدف تحقيق ما يلي

 . أ االستفادة من مناخ التهدئة اللتقاط االنفاس وتنظيم صفوفها وتعزيز قوة المقاومة على كل امستويات
الفرصة لتحقيق بعض المطالب الفلسطينية، ب اسقاط ذرائع وحجج السلطة الفلسطينية من خالل اعطائها 

وهذا ما ظهر من خالل فشل محمود عباس في الحصول على اي شيء من شارون الذي عاد الى 
ممارسة ذات السياسة التي اتبعها مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بالضغط على عباس من 

 . و تلبية اي مطالب للسلطةاجل القيام بنزع سالح المقاومة كشرط مسبق الي تفاوض ا
 دخول معترك االنتخابات البلدية واالستفادة منها البراز شعبية المقاومة وفي ذات الوقت اكسابها 3

الشرعية الشعبية عبر االنتخابات ما يسقط المنطق الذي حاول اظهار خيار المقاومة باعتباره خيارا غير 
 بنسبة كبيرة من البلديات خصوصا في المناطق شعبي وهو ما سقط بالفعل عندما فازت حركة حماس

 . ذات الكثافة السكانية وتلك التي تقع على خط المواجهة مع االحتالل
وانطالقا من ذلك يرى اصحاب وجهة النظر هذه ان الهدنة باتت على طريق االنهيار وان لحظة 

 . االنفجار قد اقتربت
ى انه ال تزال هناك مصلحة اسرائيلية وفلسطينية غير انه بالمقابل هناك وجهة نظر اخرى تر: ثانيا

 : لالستمرار في الهدنة اقله حتى شهر ايلول المقبل، لالسباب التالية
 ان اسرائيل ترفض اي تسوية ال تتماشى مع مخططها، وبالمقابل ال يمكن ألي فلسطيني التنازل الى 1

بديل وهذا البديل يكمن في تنفيذ خطة المستوى الذي تريده اسرائيل، ولهذا يجب ان يكون لدى شارون 
فك االرتباط، الن الجيش االسرائيلي ال يستطيع ان يستمر في انتشاره القتالي العسكري اكثر من خمس 
سنوات وهو بات يشعر باالرهاق والتعب وفي ذات الوقت العجز والفشل في القضاء على المقاومة 

 . واالنتفاضة
ابه االحادي من قطاع غزة وشمال الضفة، والمقرر في آب المقبل، غير ان شارون ال يريد تنفيذ انسح

 . تحت النار، ولذلك له مصلحة باستمرار الهدنة
 بالمقابل حركات المقاومة وفي مقدمها حماس ليست في موقع الضعف، فهي تملك من القوة ما يجعلها 2

 اتخذت قرارا باالنكفاء قادرة على استئناف المواجهة غير انها تدرك ان اسرائيل فشلت وهي قد
والتراجع ألنها لم تعد قادرة على االحتفاظ بقطاع غزة وكامل الضفة الغربية، وبالتالي يجب ان يفسح 
بالمجال امام اسرائيل لالنسحاب بدون ان تحقق اي ثمن سياسي مقابل، على غرار ما حصل في العام 

وفر للمقاومة قاعدة محررة على ارض الفين في جنوب لبنان، خصوصا ان االنسحاب االسرائيلي سي
فلسطينية تؤمن لها حرية حركة اكبر، وتخلق إيمانا وثقة لدى الشعب الفلسطيني بامكانية تحرير االرض 

 . وبالتالي مواصلة طريق المقاومة سبيال لتحرير بقية االرض المحتلة واسترداد الحقوق
 اسرائيلية وال فلسطينية في انفجار الهدنة في ولذلك ال يبدو من خالل هذه القراءة ان هناك مصلحة ال

 . الوقت الحالي
اذا كان اتجاه االمور يسير نحو تأكيد التزام الطرفين بالهدنة، على الرغم من ان شيئا من االتفاقات : ثالثا

لم يتم تحقيقه، اال ان ذلك ال يعني انه لن تحصل انفجارات وخروقات اسرائيلية ترد عليها المقاومة ثم 
 . جري المسارعة الى تكثيف االتصاالت واللقاءات التي تؤكد على التهدئةت

 . وسوف تستمر الحال على هذا المنوال الى ان يأتي موعد االنسحاب االسرائيلي في آب المقبل
حيث من المتوقع ان ترتسم معالم مرحلة جديدة من الصراع عقب تنفيذ اسرائيل لخطة فك االرتباط 

عودة انفجار الصراع على نحو اشد واكثر ضراوة من السابق، ذلك ان المقاومة، تنضج خاللها شروط 
، ستكون عندها اكثر 48التي ستقاتل من خطوط تماس جديدة هي اقرب الى عمق االراضي المحتلة عام 

وهذا الصراع ال . قدرة على ايذاء اسرائيل التي ستحاول بدورها استخدام قوتها بعنف اكبر من السابق
إما القبول بتسوية تحقق الحد : له ان يتوقف قبل ان تنضج اسرائيل، على االقل، لواحد من امرينيقدر 

  .االدنى من المطالب الفلسطينية، وإما سيكون عليها االنكفاء عن مناطق جديدة من الضفة الغربية
  20/7/2005السفير 
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  الحرية هي الحل! حماس ودم الناس
   بكر أبوبكر

 يحدث في غزة من اقتتال باستخدام السالح وال أحد يقبل أن توجه األسلحة إلى ال مبرر إطالقا لما
ولكن ماذا يحصل على األرض؟ إنه ! صدور المواطنين أو إلى صدور رجال األمن الفلسطيني األبطال؟

 على االتفاقات الفصائلية والنقض والتنكر لمفاهيم التهدئة ووقف -بمصطلح بعض كوادر حماس-الردة
لتي جاءت نتيجة حوارات مضنية أفضت لمشاركة التنظيمات ومنها حماس في العملية السياسية النار ا

ال مبرر إطالقا لحمل السالح في وجه السلطة سواء من حركة حماس أو كتائب حركة فتح . الفلسطينية
قول لماذا؟؟ ألن التدافع والصراع الديمقراطي صراع بالقلم والفكرة وال. أو كتائب أي تنظيم آخر

  ..والمواقف وال يمكن أن يكون صراعا بالبندقية، وال يقبل ذلك أبدا
  ..فليخرج االحتالل من عظامنا

هل نحن في مرحلة تواصل مقاومة في غزة في ظل االتفاق الفصائلي الوطني وفي ظل االنكفاء 
 أننا -ظيمات وسلطةكتن-ألننا قيمنا المرحلة وقلنا. اإلسرائيلي القادم عبر االنسحاب من غزة؟ بالطبع ال

لقد اتفقت . في مرحلة بناء الطرق الممهدة السبيل لرحيل االحتالل ال أن نضع بيده سيفا يجز به رقابنا
كافة التنظيمات على التهدئة ووقف االقتتال مقابل االنسحاب اإلسرائيلي وها هو االحتالل سيجر أذيال 

عالم ضعفاء وغير منضبطين اللتزاماتنا أمام أنفسنا الخيبة فلماذا نعطيه الحجة تلو الحجة لنظهر أمام ال
  . وأمام العالم

. االحتالل سيندحر حتى وإن قال شارون أنه آخر االنسحابات مثيرا عقدة جديدة كبيرة بالتشبث بالضفة
وإن صيغة االنخراط في العملية السياسية واالنتخابات على قاعدة خارطة . إن االتفاق يعنى االلتزام

تي قبلت بها كل التنظيمات بما فيها حماس تعني االلتزام بتسليم السالح للشرعية السياسية الطريق ال
  . المتفق عليها والمنتخبة والممثلة للشعب وهي السلطة الوطنية

  ..كالم انتهى عهده
أي أن مقابل الحرية السياسية . من ينخرط في العملية السياسية يعلم أن عليه أن يدفع ضريبة ذلك

ية والتداول على السلطة أن يتم ضبط القوة والسالح والسيطرة في أيدي السلطة التنفيذية فقط وال والفكر
. ينفع مع ذلك دعاوي أو أقوال من مثل أننا في مرحلة مقاومة أو أن السالح الشرعي هو سالح المقاومة

يفرض مخططه بالقوة هذا كالم انتهى عهده ألن من يوقع ليدخل المجلس التشريعي ال يهدد بالسالح أو 
إن العمل السياسي من أي تنظيم أو حزب يعني . أو يحاول االرتداد على ما اتفق عليه تحت أي مبرر

  .خروجه بالضرورة من معادلة القوة العسكرية ألنها فقط بيد السلطة أو الحكومة
ألحقاد وتؤلب على إن التصريحات النارية والثأرية لبعض قادة حماس ال تؤسس للسالم األهلي بل تثير ا

السلطة بقوة السالح الذي وجه لرجال األمن الوطني أولئك األبطال الذين قاوموا االجتياحات والعدوان 
في كامل الضفة وغزة أكثر من كافة التنظيمات على عكس االدعاءات من احد وجوه حماس ما يكذبه 

   . التاريخ القريب الذي عايشناه جميعا
ع واالختالف حق يجب أن يكون مكفوال ولكن ال يحق لكتائب شهداء األقصى إن تنازع السلطة والصرا

أو كتائب القسام أو غيرها أن تضع مخططاتها قيد التنفيذ دون اعتبار لالتفاقات ودون اعتبار لوجود 
سلطة شرعية ودون اعتبار للجماهير التي خرجت من فترة ضد إطالق الصواريخ من أبواب بيوتها في 

  .قطاع غزة
  .. يحق ألحد التلويح بالسالحال

إن المقاومة أو التهدئة، المجابهة أو استراحة المحارب قرار سياسي يتم اتخاذه وفق استراتيجية متفق 
عليها وهذا ما تم ما يعني أنه من غير المسموح ألي فصيل كان أن يخرق أو يتنصل من االتفاقات تحت 

أم أنها ! ادمة على انخراطها في العملية السلمية؟أي ذريعة فما حصل قد حصل أم أن حماس أصبحت ن
تستعجل السيطرة على السلطة عبر التجييش وعبر آالف المسلحين وعبر التحريض السلبي، وعبر 
االنقضاض على المستوطنات رافعين ما هو ليس علم فلسطين ليظهروا أنفسهم المحررين وكأن غزة 

  .قد نفضت عن نفسها غبار السنين وامتشقت الغيوم  ليست بدماء كل الشعب المتحزب أو غيرالمتحزب
إن من يدعو للوحدة الوطنية يجب أن يعي أن في ذلك وحدة المرجعية والقرار الوطني الذي ال يحق 

الشعب ضد العدوان  إن الوحدة الوطنية هي وحدة . لحركة حماس أو أي فصيل االدعاء بامتالكه مطلقا
وهل كانت تظن حماس أنه من . سياسي ووحدة السلطة ووحدة السالحووحدة الشعب ملتفا حول الوفاق ال



 35

فمن يدخل التسوية . المنطقي أن تبقى البندقية في أيدي الجميع وإن كان تحت دعاوي مختلفة بالطبع؟؟ ال
  .ومن يتفق على استراتيجية يجب أن يدفع استحقاقاتها. ال يحق له التلويح بالسالح
  !سلطة موازية أم ماذا؟

امت حركة حماس سواء بقصد أو عن غيرقصد بجر الشارع الحمساوي الى المواجهة عبر رفضها لقد ق
االنضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية التي طرحها األخ الرئيس، وجرت قيادات حماس الكادر 
الحمساوي إلى المواجهة بمطالبتها إيجاد كيان إلدارة غزة غير السلطة الوطنية؟؟ وماذا يعني ذلك غير 

فليتق اهللا من صنع مناخ االقتتال من حركة . سلطة موازية أو سلطة نقيضة تسعى للمجابهة واالقتتال
حماس وليرتدع ويعود عن استباق الحدث وال يؤسس لمرحلة اقتتال داخلي أو اغتصاب للسلطة بقوة 

  .السالح
.  األمن الوطنييقولون أن سالح المقاومة في حماس موجه ضد العدو، وها هو يوجه ضد الشعب وضد

ويقولون أن سالح حماس منضبط وهاهو يرتبك ويدور في دوامة اللهاث وراء السلطة تحت دعاوي 
 لقد تأسس في هذا المعمعان تيار مخرب تيار .غير مبررة تنقض االتفاقات وتعرض الوحدة للخطر

 الزهار وغيره لرفاقه معادي تيار رافض للوحدة الوطنية وإال فكيف نتقبل األوصاف المشينة لتي أطلقها
عيب وعيب وأكثر ! وكيف نتقبل وصف بعض كوادر حماس لمخالفيهم بالمرتدين أو الردة؟في فتح؟؟ 

من خطأ ألنه يدخل األحياء في غيبوبة الماورائيات ويجعل من القضية الوطنية واالختالف يقع في نطاق 
وال قدسية . ى األرض وكلنا مستخلفونالكفر واإليمان ما ال نقبله على حركة حماس ألن ال ظل هللا عل
  .وال نزاهة ألحد والخالف ضروري وهام دون لبوس التقديس

إننا نرفض عمليات التجييش التي تقوم بها حركة حماس ونرفض غمر المجتمع باألسلحة التي ال ندري 
! راحل؟ضد من ستستخدم في غزة ما دام االحتالل راحل؟؟ تأملوا جميعا ضد من ستستخدم واالحتالل 

   
إننا كمواطنين نرفض هيمنة أي فصيل باسم الدين أو القومية أو الوطنية أو االشتراكية أو الليبرالية علينا 

فهل نقبل أن نتحول إلى مجتمع ! ونرفض االحتكام إلى السالح لفرض األجندات ضد اإلجماع الوطني؟
  !مليشيات أو مجتمع عصابات ومجموعات مسلحة غير منضبطة؟

   داهية؟في ستين
إن االستهداف اإلسرائيلي للمناضلين ليس جديدا ولم يتوقف ولكننا قد نستطيع تقليصة أو زيادة وتيرته 

هم منسحبون فلم ال نفتح أمامهم الطريق ونقول في ستين داهية بدال . وحجمه ومبرره ومدى االستهداف
هل السبب هو الرغبات السريعة في ! من أن نجعلهم يختلقون عبرنا الذرائع للمزيد من الشهداء؟ لماذا ؟

 نقر ميثاق وطنيإنه من المتوجب أن ! أم ماذا؟! االنتقال إلى المقاعد الوثيرة في السلطة في قطاع غزة؟
  :من نقاط خمسة هي

 ال يجوز ألي طرف نقض االتفاقات الوطنية ألي سبب ما يعني فرضه لرأيه على عقول اآلخرين -1
  !يا اهللا؟! لم؟فما بالك والسالح يتك قسرا، 

ال يجوز إعطاء الذرائع لحكومة التطرف اإلسرائيلي للمزايدة في االلتزام، وبالتالي زيادة وتيرة -2
  .العدوان وحجمه ضدنا، ثم قلب الرأي العام ضدنا

 بجب عدم تجييش الناس كما تفعل حماس وكما تفعل بعض التنظيمات األخرى، لتحاول الظهور -3
  !اء تطوق رأسها أنها حررت حيفا؟إعالميا والعصبة الخضر

 يجب تأمين خروج االحتالل من غزة باللعنات أو بالورود سيان، ولكن ال منعه أو تعويقه، فلينقلع -4
  . من عيون الوطن

 إن شعارنا هو الحرية هي الحل والحرية تعني الديمقراطية والتعددية بالكلمة والرأي والموقف، مع -5
  .لسالح فال سالح فوق سالح السلطة تحت أي ذريعةوحدانية السلطة والعلم وا

إن االستقرار هو الحل والحرية هي الحل والحفاظ على أمن وقوت المواطن هو الحل وتواصل النضال 
وإن تغيرت الوسائل هو الحل وااللتزام بما نتفق عليه هو الحل وختاما فأن الشعار المقبول هو شعب 

  . واحد بأربعة ألوانواحد وسلطة واحدة وسالح واحد وعلم
  19/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  الخطأ في الزمان والمكان والحساب
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  عبد الرحيم ملوح
انفجرت الصدامات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة المقاومة اإلسالمية حماس في الزمان 

تقبل الوضع السياسي واالجتماعي والمكان والحساب السياسي الخطأ وحملت من النذر السلبية على مس
الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة خصوصا بعد إعادة االنتشار االسرائيلي أكثر مما تحمل من البشائر 
االيجابية المفعمة بالفرح بإنهاء االحتالل ولو عن جزء من الوطن وبفجر يوم جديد يتحرر فيه أبناء 

  .القطاع من االحتالل وعنفه وبطشه
ات في الوقت الذي تجتاح فيه القوات االسرائيلية محافظة طولكرم وتعيد احتاللها بعد ان وحدثت الصدام

سلمتها للسلطة الوطنية الفلسطينية بأسابيع قليلة مستبيحة قراها ومخيماتها تطبيقا الستراتيجية شارون 
  .كما ان االنفصال من جانب واحد فان إعادة االحتالل من جانب واحد

قعت فيه هذه الصدامات المؤسفة قام صانع سياسة العدوان االسرائيلي بعمليات اغتيال وفي الوقت الذي و
لكوادر من حماس في سلفيت وغزة وحشد القوات في محيط قطاع غزة وفي شماله بخاصة، تمهيداً 
إلعادة احتالل بعض مناطقه، وفي الوقت الذي يهدد فيه شارون صباح مساء باستعمال قوته العسكرية 

ة ضد الشعب الفلسطيني ومقاوميه ويشن حملة اغتياالت واعتقاالت واسعة ويقوم بتشديد الحواجز الطاغي
العسكرية على مفارق الطرق في الضفة وبتقطيع القطاع الى عدة مناطق، خط مستقيم معازل منفصلة، 

  .لباسلوفي مقدمة كل هذا في الوقت الذي يشد االحتالل رحاله لسحب قواته ومستوطنيه من القطاع ا
ووقعت الصدامات في المكان قطاع غزة الذي يجب أن يشهد كل أشكال التكامل والتعاون بين السلطة 
الوطنية الفلسطينية وعموم القوى السياسية واالجتماعية تمهيداً لتسلم القطاع وإلدارته وترميم ما دمره 

ض أهله عن عقود من العذاب والنهب االحتالل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً خالل سنواته الطويلة وتعوي
  .والتجويع والتضحيات الجسام

وجاءت هذه الصدامات كذلك لتزكي المراهنات االسرائيلية على ان االنسحاب سيخلفه صراع داخلي 
فلسطيني األمر الذي سيترتب عليه إضعاف الوضع الفلسطيني وصموده داخليا وخارجيا ويجعل سلطات 

  .سياساتها وممارساتها القمعية سياسيا وإعالميا" تبرير"االحتالل اقدر على 
ان المراقب للمشهد الفلسطيني يتساءل باستهجان كبير عن األسباب الكامنة وراء دفع األمور نحو 
الصدام في الوقت الذي ما زال االحتالل جاثما على صدر الوطن من أقصاه الى أقصاه، وبألم عميق 

كات العامة والخاصة للمواطنين الفلسطينيين من قبل االطراف عن دواعي سفك الدماء وتدمير الممتل
  .التي تعلن صباح مساء عن حرمة الدم الفلسطيني وحماية المواطن

ويتساءل عن المصلحة الوطنية الفلسطينية التي تبرر اللجوء لهذه األفعال في هذا المنعطف السياسي، 
ي بأن تتحول قضيته الوطنية ومستقبله ودم وتتأتى هذه التساؤالت وغيرها من رفض الشعب الفلسطين

في الوقت الذي يرزح فيه الجميع تحت نير االحتالل -حزبية-ابنائه وممتلكاته وقودا لصراعات سياسية
من جهة وفي الوقت الذي يتم فيه كل هذا باسمه وباسم مصالحه ومن موقع الحرص عليه وعلى وحدته 

بهه تحديات كبيرة وتفرض عليه استحقاقات اكبر من جهة وقضيته من جهة ثانية، وفي الوقت الذي تجا
  .ثالثة

ولسان حاله يقول اسمع كالمك يعجبني، اشوف افعالك استعجب فالجميع يعلن تمسكه بتفاهمات القاهرة 
  .حتى اثناء وبعد الصدامات االخيرة-وان كان لدى البعض مالحظات على وتائر تنفيذها

 من ذاتها، ومسؤولية تطبيقها واشتقاق السياسات العملية منها ووضع فتفاهمات القاهرة ال يمكن ان تعمل
  .اليات تنفيذها تقع على عاتق االطراف الموقعة عليها وبشكل جماعي

وليس من حق الحسابات الفئوية الخاصة لهذا الطرف او ذاك مهما كان حجمه ووزنه السياسي او 
وطنية، التفرد بالقرار السياسي أو الكفاحي الوطني االجتماعي، او إمساكه بالقرار السياسي والسلطة ال

وإدارة الظهر لباقي األطراف الشركاء، الن مثل هذه السياسة تجلب الكوارث على السياستين الخارجية 
  .والداخلية بما في ذلك على الوحدة الوطنية

يتساءل ماذا لقد مضى اليوم على بيان القاهرة أربعة شهور ونيف ومن حق المواطن الفلسطيني ان 
تحقق منه ومن المسؤول عن تعطيل التفاهمات الواردة فيه او الخروج عليها، خاصة ان غالبية بنوده 

  .مطلوب تنفيذها قبل نهاية العام الحالي كما ورد في البند الثاني من البيان
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ية وما معزل عن مدى صحة االتهامات المتبادلة بين طرفي الصدام، األول ممثال بالسلطة الوطنفي و
تمثل والثاني بحركة حماس اال ان مشروعية ادعاءات أي طرف تفقد قيمتها في تحديد المسؤولية الن 

  .الجميع يتحملون المسؤولية ذاتها بعد اللجوء للسالح
لقد علمتنا التجربة ان حل التناقضات الداخلية ال يتم عبر اللجوء للقوة والسالح بل عبر الحوار وبالحوار 

وء للسالح يضر بالمصالح الوطنية العليا للشعب، وبالوحدة الوطنية وبموقع ودور كل وحده، فاللج
االطراف المشاركة فيه ويضعف مقاومة الشعب في مجابهة االحتالل مهما كانت أسباب هذا الطرف او 
ذاك وجيهة، وعلمتنا التجربة ان صون الوحدة الوطنية وتعزيزها يتطلب الحرص عليها في الممارسة 

عمل اليومي الجاد من القوى السياسية واالجتماعية وقياداتها، فهناك ما يجد ايجاد الحلول الجماعية له وال
  .يوميا اكان ذلك على الصعيد الداخلي أو الخارجي

لقد احسنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واالسالمية صنعا عندما اكدت في بيانها الصادر في السادس 
ب الصدامات مباشرة في توكيدها على ضرورة االلتزام بما ورد في عشر من الشهر الجاري عق

تفاهمات القاهرة، وعلى سيادة القانون وعلى مسؤولية االجهزة االمنية وحدها عن االمن وسحب 
للجميع، " من وطن"المسلحين من الشوارع، والمطلوب بعد هذا ان تقوم السلطة بدورها كسلطة وطنية 

اهمات القاهرة ووضع االجندة الزمنية النجازها بما فيها قانون االنتخابات وعلى المباشرة بتنفيذ تف
وتعديل النظام االساسي واجتماع اللجنة المكلفة بتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وعلى سيادة 

  .الحوار والحوار وحده كأسلوب وحيد في حل التناقضات الداخلية
ا وقراراتها الفعالية والمصداقية على اطرافها اوال وان تصبح هذه وان تجد الوسيلة التي تعطي لمواقفه

  .القرارات موجها لسياسات ولمواقف السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية ثانيا
  20/7/2005األيام الفلسطينية 

 
  حول الهجمة اإلعالمية والسياسية على حماس 

  ياسر الزعاترة 
لهجمة اإلعالمية والسياسية التي تشنها السلطة الفلسطينية وحزبها الحاكم على حركة من الواضح أن ا

حماس لم تتوقف فصوالً بعد، أكان في اإلعالم الرسمي، أم في اإلعالم الخارجي، واألسوأ ذلك الشق 
 األمني الذي تجلى في استهداف مؤسسات الحركة باألمس وقبلها مناوشات الخميس الماضي، فيما يبدو

أن الهدف الواضح من ذلك كله هو دفع الحركة خطوات إلى الوراء على مختلف األصعدة، وبالطبع في 
  .محاولة لتحجيم حضورها السياسي قبل وبعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة

بالعصا األمنية وبالماكينة السياسية واإلعالمية، فضالً عن االستقواء بالخارج العربي والدولي، سعت 
سلطة وستواصل مساعيها لمطاردة حماس، وبالطبع من أجل أال تفكر في االقتراب من السلطة بعيداً ال

  !!عن حدود المشاركة المحدودة مع الحزب الرائد والقائد لمسيرة الشعب الفلسطيني
والحال أن حماس ليست في وارد الدخول في منافسة حقيقية على السلطة مع حركة فتح، ليس ألنها ال 

ق ذلك، إذ يعرف الجميع أنها األكثر شعبية في القطاع تحديداً، وليس ألنها عاجزة عن ذلك لو تستح
أرادت االحتكام إلى العضالت، إذ بوسع حركة تملك ما يزيد على نصف الشارع أن تتحدى وتوجع، بل 
لى وتتفوق في بعض األحيان بوجود اآلالف من كوادرها القادرين على حمل السالح، والمقبلين ع

التضحية، ولكن ألنها تدرك الظروف والمعطيات المحيطة محلياً وعربياً ودولياً، فيما يبدو أن البعد 
األول هم األكثر أهمية في عقل قادتها وكوادرها، أعني ذلك المتصل بالحرص على الدم الفلسطيني، في 

  ."حتى الركب" الدم وقت تدرك فيه أن في مواجهتها حزبا حاكما لن يتنازل عن سلطته حتى لو سال
من المعيب أن يتحدث البعض عن هيبة السلطة ووحدانيتها في وقت يستبيح فيه المحتلون كل المدن 
والقرى ويقتلون ويعتقلون من يشاؤون، ومن المعيب تكرار الحديث الممل عن السالح الشرعي فيما 

صص في إرهابهم وليس إرهاب يعيش المواطن الفلسطيني رعباً يومياً من حملة السالح الشرعي المتخ
المحتلين، ويكفي أن يخرج الناس إلى الشوارع مطالبين بوضع حد لالنفالت األمني كي يتبين القاصي 

  .والداني من هو المتهم الحقيقي بالعبث بمصالح الشعب الفلسطيني
ستبيح األرض أية سلطة تلك التي تريد الحفاظ على هيبتها فيما هي تتجاهل هيبتها أمام المحتل الذي ي

والسماء من دون رادع، اللهم إال ردود رجال المقاومة الذين عليهم بمنطق هيبة السلطة أن يتلقوا 
الصفعات واحدة تلو األخرى فيما يواصلون ضبط النفس، بدعوى أن التصعيد هو مصلحة إسرائيلية، مع 
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نه تصوير االنسحاب من أن العقالء يدركون أن هدف شارون األساسي هو االبتعاد عن كل ما من شأ
أما القول بأن هدف ذلك . غزة على حقيقته بوصفه انسحاباً فرضته المقاومة وليس التفاوض واالستجداء

االنسحاب هو تكريس االستيطان في الضفة فينبغي أن يوجه إلى من يريدون جعله كذلك بإصرارهم 
  .يين وقواهم المقاومةعلى السماح للمحتل باالنسحاب فيما هو يمعن في إذالل الفلسطين

هذا الذي يجري معيب، والشعب الفلسطيني ال يستحق ذلك كله، وعلى هؤالء المهووسين بشبق السلطة 
أن يطمئنوا إلى أنها ستبقى لهم، ليس ألنهم أهل لها ويستحقونها، بل ألن األوضاع الشاذة التي تعيشها 

خذوها فيما هم يمعنون في استهداف من قاوموا المنطقة ما زالت تسمح بشيء كهذا، أما إذا أرادوا أن يأ
وقدموا واستشهدوا واستشهد أبناؤهم من دون أن يتكسبوا، فذلك لن يتم من خالل التضليل والحرب 
اإلعالمية، لسبب بسيط هو أن الشعب الفلسطيني سيظل منحازاً إلى أبطاله وخيرة رجاله بصرف النظر 

عيد كيف كانت حماس في ذروة شعبيتها يوم كان عن سلطتهم وسطوتهم، ونتذكر على هذا الص
مجاهدوها يتوزعون بين سجون االحتالل وسجون السلطة خالل النصف الثاني من التسعينات يوم كان 
البعض على يقينه القديم بأن مشروع أوسلو في طريقه لتحقيق الدولة المستقلة كاملة السيادة على 
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