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  الفلسطينيون يطوون صفحة األزمة وينادون بمصالحة  
الجهود التي يشارك    تجددعن  : غزة منعلي الصالح   عن مراسلها    21/7/2005 األوسط   شرقال نشرت

بها وفد امني مصري والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية الرامية لتطويق االزمة التي تنذر بتفجيـر               
ي الوضع االمني بمجمله ال سيما في قطاع غزة، مما قد يؤثر بالمحصلة على خطة االنسحاب االسرائيل               

وقال إبراهيم أبو النجا إن اللجنة ستبحث في اجتماعاتها جميع القضايا التي تطرق إليها إعـالن                . المقبل
  .القاهرة للتهدئة وكما كانت عليه الحال منذ تصاعد التوتر بين الجانبين

ـ  ما :طاهر النونـو    غزة  في عن مراسلها نقالً   21/7/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت  الـسلطة   هأعلنت
 .ودعت حماس إلى مصالحة وطنية    . فلسطينية وحركة حماس أمس طي صفحة األزمة الداخلية بينهما        ال

االحتقان والتوتر واالبتعاد    وأعلن إسماعيل هنية، في مؤتمر صحافي أمس، أن الحركة أنهت كل مظاهر           
بناءها جميعا  وأكد ان الحركة تذكر أ    . عن ردود الفعل لحماية قدسية السالح وشرفه في مقاومة االحتالل         

بأن يتحلوا بالصبر وضبط النفس، مشددا على الوحدة الوطنية واالبتعاد عن االقتتال الداخلي، وطالـب               
بمصالحة وطنية صادقة منطلقة من تقويمها لألحداث ودوافعها ومعبرة عن إرادة التوافق وآليات العمـل               

عداء مع السلطة الفلسطينية ومع     أن الحركة ليست في خندق ال     : واضاف. المشترك في ظل هذه المرحلة    
وجدد الدعوة إلى تشكيل هيئة وطنية عليـا         .حركة فتح، وان سالحها سيبقى مصوبا إلى المحتل الغاشم        

لإلشراف على ملف االنسحاب من غزة تكون مهمتها وضع الضوابط والمعايير الوطنية للتصرف فـي               
 تشكل ادارة مستقلة للقطاع وليست بديالً عن        وأوضح ان هذه الهيئة ال    . مكونات ملف االنسحاب المختلفة   

   .وأكد استمرار العمل بتفاهمات القاهرة. السلطة
ـ  من  رشيد هالل    21/7/2005 الوطن العمانية  وأشار مراسل  د يأكإلى ت : وكاالتوغزة   رام اهللا المحتلة

ك جهود طيبة   أمس كانت هنا  : أحمد قريع أن األزمة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس انتهت وقال            
وتم التغلب على المشكلة وأشار خالل حديث للصحفيين، إلى أن السلطة هي سلطة الشعب والذي ينتقص                

إن السلطة تشكل حماية وغطـاء للجميـع،        : من هيبتها ويضعفها إنما يضعف الشعب الفلسطيني وقال         
 تمريـر االنـسحاب     وعلى الجميع أن يحترمها إلرساء القانون والنظام دون حسابات شخصية من أجل           

 وأكد أن إسرائيل تريد خلط األوراق، وأن تدفع الفلسطينيين إلى اقتتال            ,اإلسرائيلي من قطاع غزة بهدوء    
علينا مقاومة التوجه اإلسرائيلي ، وتفادي مخاطره، إسرائيل تريد دفعنا إلى هذا االقتتـال،              : داخلي وقال 

ح أنه رغم ما يواجه الفلسطينيين مـن مخططـات          وأوض .وأقول بصراحة علينا حماية أنفسنا من أنفسنا      
 إال أن اإلسرائيليين سيخرجون وسورهم سوف يهدم بإرادة الشعب الفلسطيني وسـتقام الدولـة               ,العدوان

ال نقبلها وال نرضاها من أي جهة كانت، وحمـاس  : الفلسطينية ووصف أحداث غزة بأنها مأساوية وقال   
وشـدد علـى أن الـسلطة       . ميه السلطة كما تحمينا جميعـا     فصيل ليس معاديا ، بل فصيل فلسطيني تح       
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 ودعا إلى معالجة أخطـاء الـسلطة   ,الفلسطينية جاءت من خنادق المقاومة ، وإذا ضعفت ضعف الجميع  
  . بالطرق الصحيحة

د وقف اطالق النار امس بعد جولة من الصراع الساخن بين وصم إلى 21/7/2005 السفير ونوهت
سيطرة على غزة، التي انتهت الى ما يشبه التوازن بين الطرفين اللذين حركتي حماس وفتح على ال

سجل كل منهما في حسابه عددا من النقاط التي يمكن أن تفيده في الجوالت المقبلة من الصراع التي 
  . ستسبق تنفيذ إسرائيل لخطة الفصل أو ستعقبه

وزارة الداخلية عبرت في     أن   :وكاالتالنقال عن   رام اهللا   من   21/7/2005االتحاد االماراتية    وأوضحت
بيان عن ترحيبها بما تم االتفاق عليه بين الحركتين على انهاء الصدامات والمظـاهر المـسلحة بـين                  
الطرفين في الشوارع ودعوتها الى االلتزام بالتهدئة وصون الدم الفلسطيني وحمايـة الوحـدة الوطنيـة                

حدانية السلطة والسيادة على االرض واحترام القانون الـذي         ودعت الوزارة الى االلتزام التام والكامل بو      
ال شرعية لسالح اال سالح السلطة الفلـسطينية واكـدت           ينفذ على الجميع ومن اجل الجميع، مؤكدة ان       

الوزارة ان اجهزة االمن والشرطة الفلسطينية لن تتوانى في مالحقة كافة الظواهر والحاالت السلبية ايـا                
نتهك او تتجاوز هذه الثوابت الرئيسية في سياسة الحكومة وبرنامج العمل الـوطني             كان مصدرها التي ت   

  .للرئيس عباس وذكر شهود عيان انه تم سحب جميع المسلحين من الشوارع
 محمود الزهـار عـن      . د هأعلن ما   : ا ف ب   نقال عن   غزة  من   21/7/2005 الشرق القطرية    وجاء في 

جنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية العليا الفلـسطينية         تشكيل لجنة للمصالحة تضم ممثلين عن ل      
واشار إلى اللقاء الذى عقد بين القوى الوطنية واإلسالمية الثالثاء          . لتطويق األزمة في شمال قطاع غزة     

مع الوفد المصرى، وقال ان الجميع قد اتفقوا على انهاء األزمة الراهنة، واكد ان الحل هـو االلتـزام                   
تفاقات، اال انه أوضح أن التهدئة ال تعنى الهدنة واننا وضعنا شروطا منها وقف االعتـداءات علـى                  باال

الشعب الفلسطينى واطالق سراح المعتقلين والوضع الداخلى ولكن لم يتم االلتزام اال بـاطالق سـراح                
  .يالمعتقلين، وشدد على ان احدا ال يرغب في الصراع أو االقتتال ويجب تطويق ما يجر

كافة فئات شعبنا   مروان البرغوثي،وةدع: غزةمن  21/7/2005 وفا الفلسطينية وكالة االنباءوذكرت
ودعا في رسالة نقلتها عنه  .وقواه، إلى الوحدة والتالحم والمحافظة على منجزات االنتفاضة ومكتسباتها

غليب لغة الحوار الجميع إلى ت الحملة الشعبية إلطالق سراحه وكافة األسرى من سجون االحتالل،
كما دعا إلى العمل على تجنب اإلقتتال الداخلي، وصيانة الدم  .والعقل في حل أي خالفات داخلية

الفلسطيني، والمحافظة على حرمته، وتفويت الفرصة على الحكومة اإلسرائيلية، التي تسعى إلى إشعال 
ى سيادة القانون واحترام التعددية وطالب بالمحافظة عل .نار الفتنة وإحراق قطاع غزة بأيٍد فلسطينية

وناشد البرغوثي القوى السياسية  .السياسية، وحق الجميع في إبداء الرأي والمشاركة في صنع القرار
المحافظة على الممتلكات العامة وصيانة حرمتها، والمحافظة على السلطة الوطنية بوصفها نواة دولتنا 

ودعا كافة القوى والفصائل إلى التوحد لمواجهة  .نا بكل فئاتهالمستقلة القادمة، وباعتبارها ملكاً لشعب
التحديات القادمة، وتقديم نموذج يرضي شهدائنا وجرحانا وأسرانا وشعبنا الصامد، بما يعزز مكانة 

كما توجه إلى كافة القوى للمحافظة على التهدئة، وأحترام تفاهمات الحوار  .شعبنا على الخارطة الدولية
 .جوانبها وتفاصيلها، والتمسك بحق شعبنا في مقاومة االحتاللالوطني، بكل 

ل نايف حواتمـة كـل مـن        يحمت :عمانمن   21/7/2005 الغد االردنية    مراسلة نادية سعد الدين  ونقلت  
السلطة الوطنية وحركة حماس مسؤولية أحداث غزة المرشحة للتجدد واإلندالع في أي وقت إذا لم يـتم                 

وإعتبر أن السلطة الوطنية تباطأت في تنفيذ قرارات إعالن القاهرة وغلبت            .هرةتنفيذ قرارات إعالن القا   
المصلحة الذاتية اإلنفرادية على الوطنية باإلبقاء على القوانين القديمة اإلنقسامية وأغلبية الصوت الواحد،             

حـساباته الوطنيـة    داعياً إياها بمغادرة الحسابات الفئوية الصغيرة واإلنتقال إلى خندق إعالن القاهرة ب           
فيما تتحمل حماس مسؤولية إتخاذ قرارات إنفرادية وعدم الرجوع إلى اللجنة العليا لإلنتفاضـة               .الشاملة

وأكد على ضرورة احترام قرارات اإلجماع الوطني وعدم         .في غزة ونظيرتها القائمة في الضفة الغربية      
 إندالع األزمة في األراضي الفلسطينية لوجود       ولم يستبعد حواتمة تجدد    .التمترس وراء الرؤية االنفرادية   

حسابات فئوية صغيرة تطغى على المصلحة الوطنية عند بعض الفصائل في حين يقدم إعالن القـاهرة                
حلوالً شاملة لألزمة الوطنية الداخلية ويهدف إلى التوحد على اإلطار السياسي والديمقراطي وإعادة بناء              

 إن السلطة الوطنية بتكوينها الحالي غير قادرة على وقف الفوضـى            وقال .المؤسسات الوطنية الموحدة  
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والفلتان األمني الحاصل في األراضي الفلسطينية خاصة وأن معظمه يأتي من داخل أجهزتها المنخـورة      
  .بالفساد ومن داخل األجهزة األمنية المتعددة في السلطة

 وفتح في السجون االسرائيلية الى  اسرى حركتي حماسوةدع 21/7/2005 القدس الفلسطينية وبينت
   .تطويق االحداث المؤسفة في قطاع غزة

أن اتساع تيار الرافضين لالشتباكات المؤسـفة،        :21/7/2005 في األيام الفلسطينية     كتب حسن جبر  و
الذي شمل مؤيدين من حركتي فتح وحماس ساهم في تطويق األحداث ومنع امتـدادها ودفـع قيـادتي                  

ويعتبـر البيـان الـذي أصـدرته رابطـة           .لألزمة، وهذا ما أكدته أكثر من جهة      الحركتين لوضع حد    
الصحافيين الفلسطينيين خير مثال على تنامي هذا التيار الذي انطلق مـن أن األزمـة تلحـق الـضرر                 

ودعت الرابطة في بيانها الصحافيين، على اختالف مشاربهم، الى أن يكون لهم موقف واضح               .بالطرفين
اعتبارهم أدوات بناء وليس معاول هدم، انطالقاً من الوطنية وحب فلسطين قبل العمـل              ضد ما يجري ب   

ولم يغب األسرى بسجن النقب الصحراوي عن المشهد، فقد طالبوا في بيان عاجل الفـصائل                .الصحافي
وأكد األسرى في بيان وزعـه مركـز األسـرى           .باالستفادة من نموذج الوحدة بين القوى في السجون       

، ضرورة اعتماد لغة الحوار بوصفها الطريقة الوحيدة التي يجب ان تسود بعيـداً عـن كافـة                  لالعالم
  .الوسائل التي تؤدي إلى االقتتال

المهددة بجدار الفصل العنصري نـداء إلـى         ه أهالي قرية بلعين   يوجت عن 21/7/2005  البيان وأفادت
نزع فتيل الفتنة وتوحيد كافة الجهـود       األطراف الفلسطينية المتخاصمة في قطاع غزة لتجاوز الخالف و        

  . على ساحة المواجهة الحقيقية مع االحتالل
 -د عمـرو موسـى أن اسـتمرار االقتتـال الفلـسطيني           يأك ت :القاهرة من 21/7/2005 الحياة وأوردت

الفلسطيني أمر خطير للغاية وال يخدم سوى المصالح اإلسرائيلية، واصفاً االشتباكات بأنها وصمة سوداء              
 فلـسطيني   -واضاف في تصريحات امس أن أي خالف فلسطيني          .شينة تقف وراءها أصابع أجنبية    وم

. يصب في مصلحة إسرائيل بنسبة مئة في المئة وال يخدم أي فلسطيني سوى بنسبة صـفر فـي المئـة              
واعتبـر أن هنـاك     . وشدد على أن المصلحة الفلسطينية العليا تقتضي دعم عباس والسلطة الفلـسطينية           

لية كبيرة تقع على االطراف الفلسطينية لوقف هذه االمور المؤسفة، مضيفاً ان الوقت حان لتشكيل               مسؤو
حكومة وحدة وطنية فلسطينية نظراً لخطورة الوضع في االراضي الفلسطينية، ومشدداً على أن التضامن              

  .يالفلسطيني خطوة جوهرية لوحدة الصف الفلسطيني، وأن هذا التضامن سيدعمه تضامن عرب
ان الوفـد    الذي قـال     , أبوالغيط الهق عما   :21/7/2005 الجمهورية المصرية    في كتب محمد إسماعيل  و

المصري في فلسطين حالياً يجري اتصاالت مع كافة األطراف كما أن مصر تجري اتصاالت بالتوازي               
شرات علـي   أوضح ان هناك مؤ   و. مع الجانب اإلسرائيلي للتأكيد علي الحاجة إلي التهدئة وضبط النفس         

الموقف الفلسطيني سوف يستقر وأن هناك تجاوباً بين فتح وحماس ونأمل ان نحقق هذه التهدئة بالـشكل                 
  .الذي يتيح إلسرائيل االنسحاب

 كتائب شهداء األقصى ما نـسب إليهـا، بـشأن           ينف: رام اهللا من   20/7/2005 قدس برس    وأوضحت
نشطاء حماس ومسؤولين فـي أجهـزة األمـن         تهديدها لحركة حماس على خلفية خالفات محتدمة بين         

وقالت كتائب األقصى في بيان، إن الدم الفلسطيني خط أحمر، وأضـافت أن مـا ورد فـي                 .الفلسطينية
وشـدد البيـان علـى أن هـذا      .المؤتمر الصحفي للمدعو أبو محمد ال يعبر عن كتائب شهداء األقصى  

، هم معروف لـدي   نفس الجهاز و  لمتحدث هو من    المؤتمر من تدبير جهاز األمن الوقائي في غزة، وأن ا         
 التحرك سريعاً لـوأد     عباس  البيان ناشدو. وتحوم حوله وحول شقيقه المسؤول في الجهاز شبهات كثيرة        

الفتنة والضرب بيد من حديد على رأس ثالثي األمن الوقائي المتصهين دحالن، أبو شباك، مـشهراوي                
 األقصى، أو استخدام جهاز األمن الوقـائي فـي سـبيل            ومنعهم من استخدام اسم الشرف كتائب شهداء      

  .إشعال فتنة داخلية بأوامر إسرائيلية
بالدور المصري  ,  أبو علي شاهين   ةشادإ: غزةمن   21/7/2005 عكاظ   مراسل عبد القادر فارس  وتناول  

واتهم في حوار اجرته معـه عكـاظ حمـاس          , في حل المشاكل الداخلية والحرص على الوحدة الوطنية       
محمالً إياها المسؤولية عن األحداث الدموية المؤسفة التـي وقعـت           , رق اتفاق القاهرة بشأن التهدئة      بخ

مؤخراً في غزة وقال ان مشروع الحركة هو ضرب المشروع الوطني مؤكدا انها لن تنجح فـي جلـب             
وهـذا  , لهمحماس افلتت شبابها من عقا     وقال إن    .االحتالل الى غزة كما نجحت في ذلك بالضفة الغربية        

وهذه األجنحة على ما يبدو تزايد على بعضها البعض فيما يجري           , له أسبابه ففي حماس أكثر من جناح        
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والخارج فيه أجنحة متعددة في الخارج والداخل مـا         , على الساحة الفلسطينية بين جناح الداخل والخارج      
ن الجنـاح العـسكري ال يلتـزم        ونحن نعي جيداً بـأ    , وما بين العسكريين والمدنيين   , بين الضفة وغزة  

  .بقرارات قيادة الداخل كما ينبغي وأن انضباطه ضعيف جداً
 محمد دحالن، في تصريحات منحها لهآرتس ، أن حمـاس           اهادع إلى ما  21/7/2005 48 عرب   ولفتت

وحسب دحالن فإن محاولة الـسيطرة      . حاولت في األيام األخيرة القيام بانقالب عسكري في قطاع غزة         
وسـاوى بـين حمـاس    . رات الشرطة بصواريخ آر بي جي، هي محاولة النقـالب عـسكري    على مق 

فإن شارون يعمل علـى     ه  وبرأي .وشارون، مدعيا انه يجمعهما هدف واحد هو تدمير السلطة الفلسطينية         
هل يقول شارون بأن أبو مازن واهن؟ عليه        : وأضاف. اضعاف السلطة الفلسطينية وتدعيم منطق حماس     

: وقال لمراسل الصحيفة    . دعم معسكر السالم في المجتمع الفلسطيني بسلسلة من الخطوات        أن يدعمه وي  
. لقد تحسن الوضع األمني لديكم خالل األشهر األربعة األخيرة، فما الذي فعلتموه في المقابل؟ ال شـيء                

ـ               . صالوحسب ما يدعيه فإن شارون وفايسغالس يسعيان الى تدمير العملية السلمية بواسطة خطة االنف
 فإن شارون يطالب ابو مازن بأن يفعل خالل ستة أشهر ما عجز شارون عن عمله خالل أربـع                   هوبرأي
لقد دمرتم السلطة الفلسطينية برمتهـا      . أبو مازن ال يستطيع تكبيل أيدي كل فلسطيني       : وأضاف. سنوات

، فالجواب هـو ال،     واذا كنتم تسألون عما اذا كان يمكن للسلطة وقف االرهاب اآلن          . خالل اربع سنوات  
ويقول ان حماس أقوى من السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، حاليا، لكنـه             . ويكذب من يقول غير ذلك    

  .يقدر أن الوضع مؤقت وان االمر سيتغير اذا ما تم تنفيذ خطة االنفصال حسب ما يأمله الفلسطينيون
ـ أك ت سـعيد صـيام   إلى  :  غزة منمحمد الطاهر    21/7/2005 المستقبل اللبنانية     مراسل ونسب  ان  هدي

حركته ال تسعى لالنقالب على السلطة، رافضا بشدة ان تكون االشتباكات االخيرة التي حدثت في غزة،                
واتهم من يقـول ان      .هدفها السيطرة على االوضاع، ومؤكدا ان كل ما جرى هو تداعيات لحادث واحد            

اصة يريدون ان يسيئوا للـشعب الفلـسطيني        حماس تريد العبث بالساحة الفلسطينية وان لها اجندتها الخ        
وتشويه حركة حماس ومحاولة استدراجها الى مربع المشاكل حتى يوضع الجميع في سلة واحـدة، مـا                 
فطنت اليه الحركة وحرصت بكل ما اوتيت من قوة الى عدم االنجرار الى احتراب داخلي ودفعنا فـي                  

سطيني ال ندعي اننا حررنا وحدنا ولكن نؤكد ان         اضاف نحن جزء من الشعب الفل     . سبيل ذلك ثمنا باهظا   
برنامج المقاومة الذي تتبناه حماس نجح، ولكن شعبنا بكل اطيافه السياسية وفئاته االجتماعية دفع الـثمن                

هدف حماس هو تحرير االرض الفلسطينية اما قضية السلطة او          أن  واكد  . بما فيها حماس وكل الفصائل    
 ان حماس تريد ان يكون صندوق االقتراع فقط هو الحكم في التـداول              .غير ذلك ليست االن هم حماس     

 .تهالسلمي ونحن نطالب باجراء االنتخابات فإذا اختارنا شعبنا نشكره وان اختار غيرنا سنحترم اراد
  

   الى الميدانتتحولهزيمة برلمانية لمعارضي االنسحاب والمعركة 
نتهت أمس المعركة البرلمانية االخيرة التي خاضها ا:  أسعد تلحمي،الناصرة 21/7/2005الحياةنشرت 

المعارضون في اليمين االسرائيلي لخطة شارون فك االرتباط عن قطاع غزة بهزيمتهم، إذ رفضت 
وبذلك أزيلت العثرة من طريق .  نائباً  ثالثة اقتراحات بإرجاء موعد تنفيذ الخطة69الكنيست بغالبية 

ركة بينه وبين قادة المستوطنين وغالة المتطرفين الى الميدان في شارون لتنفيذ مشروعه لتنتقل المع
وقت واصل فيه مجلس المستوطنات تهديداته بانطالق آالف من أنصاره بمسيرة باتجاه مستوطنات 

وعلى رغم ان نتائج التصويت على ارجاء االنسحاب كانت متوقعة  .غوش قطيف المرشحة لالخالء
بذل جهداً لضمان غالبية مطلقة من النواب ترفض االقتراحات، ليثبت لمصلحة شارون، إال ان االخير 

 يعارضونه، وليقول % 33 من نواب الكنيست يدعمون مشروعه في مقابل % 60لالسرائيليين ان 
وكالعادة، صوت النواب المتمردون في  .للمستوطنين ايضاً انه بفعل هكذا تأييد لن يتراجع عن خطته

يمه شارون، وانضم اليهم رئيس الكنيست ريبلين ورئيس االئتالف البرلماني حزب ليكود الحاكم ضد زع
كما امتنع . ساعر فيما تغيب نتانياهو عن التصويت غير عابئ بتهديدات شارون باقصائه عن منصبه

نائبان من حزب ديغل هتوراة المتدين المتشدد عن التصويت على رغم مشاركة حزبهما في االئتالف 
عد مراقبون ان يقدم شارون على خطوات عقابية بحق نتانياهو، ورأوا انه سيفضل في واستب. الحكومي

هذه المرحلة غض الطرف وعدم تعريض حكومته الى زعزعة قد تنعكس تداعياتها على مجمل 
  .األوضاع السياسية في اسرائيل
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ل التي يصر الى ذلك، تواصل السجال بين قادة المستوطنين وقيادة الشرطة في شأن مسيرة التواص
مجلس المستوطنات على اقامتها باتجاه المستوطنات في قطاع غزة تضامناً مع المستوطنين المزمع 

وعلى رغم مواصلة قوات كبيرة من الشرطة تطويق آالف المتظاهرين في كفار ميمون في . اجالؤهم
مستوطنين وأنصارهم النقب لمنعهم من مغادرتها إال ان قيادة الشركة ما زالت تخشى من قيام مئات ال

المحسوبين على النواة الصلبة بالتسلل الى مستوطنات القطاع لتقديم العون للمستوطنين فيها المعارضين 
  .اخالءهم

 امال شحادة ،الناصرةو ،تل ابيبنقالً عن مراسلتها في  21/7/2005الرأي االردنية وذكرت 
انتهاء احتجاجهم على االنسحاب االسرائيلي من  حيث أعلنوا منظمو مسيرة إسرائيلية هأكدما : والوكاالت

 ألفا في 20وجاء قرار مجلس المستوطنين بعد أن غادر أكثر من نصف المحتجين البالغ عددهم  .غزة
وغادر عدد كبير آخر المعسكر صباح االربعاء خاصة  .وقت متأخر من مساء الثالثاء معسكر المحتجين

يضا الشباب الذين أرادوا عدم مواجهة آالف من قوات الشرطة االباء مع أطفالهم والنساء الحوامل وأ
  .والجنود الذين أحاطوا القرية لمنع المحتجين من االشتراك في المسيرة

لكن منظمي المسيرة قرروا رغم ذلك أن نشطاء منادين بمناهضة االنسحاب سيواصلون االحتجاج خالل 
فإن ذلك يظهر ... ين حتى إذا شارك بضعة آالفوقال المتحدث باسم مجلس المستوطن .االيام المقبلة

وأنهت المغادرة الجماعية للمحتجين أزمة بدأت االثنين حيث حاصر االالف من رجال  .التضامن
  .الشرطة والجنود القرية لمنع المحتجين من تنفيذ مسيرتهم الرامية للوصول إلى قطاع غزة

العودة الى نتيفوت ومن ثم الى بيوتهم ما ادى وكان المتظاهرون رفضوا طلب الشرطة بمغادرة ميمون و
واعلنت الشرطة عن اصابة ثالثة من افرادها  اثناء . الى تصعيد المواجهات وحدة التوتر بين الطرفين
ويواصل اليمين االسرائيلي استقطاب الجنود الرافضين . محاولة اختراق المستوطنين بوابة بلدة ميمون

اخامان الكبيران السابقان السرائيل فتوى جديدة تحث على التمرد في للمشاركة في االخالء واصدر الح
صفوف الجيش، يحظر بموجبها على الجنود اإلسرائيليين المشاركة في إغالق قطاع غزة في وجه 
. مستوطني الضفة الغربية الذين سيصلون لمساندة مستوطني قطاع غزة في التصدي لخطة االنفصال

يرا ومردخاي الياهو إن هذه الفتوى تمنع الجنود من االشتراك في إغالق وقال الحاخامان أبراهام شب
وجاء في فتواهم ممنوع االشتراك بإغالق وقطع الطريق إلى غوش قطيف،  .القطاع أمام اإلسرائيليين

وعلى الرغم من التباين بآراء شبيرا والياهو، إال انهما . وطبعا عدم تدنيس عطلة السبت لهذا الهدف
  . ه المرة على رأس المعارضين إلغالق قطاع غزةاجتمعا هذ

ودعا الحاخام الياشيف، زعيم التيار اللتواني الديني الى التصويت في الكنيست ضد الخطة وطالب 
من جهته عاد شارون، ليؤكد على ان شيئا لن يقف  .الياشيف ممثلي يهدوت هتوراة  بالتصويت ضدها

  . ه من جدول زمني امام تنفيذ قرار االنسحاب وفق ما حدد ل
 تغيب عشرة نواب :الناصرة برهوم جرايسينقالً عن مراسلها في  21/7/2005الغد االردنية وأضافت 

ووزراء عن الجلسة السباب مختلفة، عدا نتنياهو الذي جعل تغيبه استعراضيا امام االعالم، إذ تواجد في 
للتصويت قائال انه اصبح يعارض خطة فك مقر البرلمان إال انه رفض الدخول الى قاعة الهيئة العامة 

  .االرتباط
وقد صوت الى جانب اسقاط المشاريع الثالثة جميع نواب اليسار والوسط الصهيوني، وغالبية نواب 

، فيما ايد االقتراحات الثالثة 48حزب الليكود، والنواب العرب من الكتل الثالث الفاعلة بين فلسطينيي 
  . نائبا من حزب الليكود15لمتدينين، واالصوليين، وجميع نواب اليمين المتشدد وا

وفور ظهور النتيجة اعرب شارون، عن ارتياحه وقال المقربون منه انه لن يستخدم بند القانون الذي 
 .يعطيه الحق بفصل وزير المالية نتنياهو ألنه لم يلتزم بقرار الحكومة الرافض لهذه االقتراحات

 ال يجوز للبرلمان ان ينظر مجددا بهذه المشاريع، إال بعد ستة اشهر وبموجب القانون االسرائيلي فإن
من يوم التصويت عليها، بمعنى انه من الناحية القانونية فإن الموعد الذي حددته الحكومة اصبح ينتظر 

  .التطبيق الفعلي فقط، من دون أي عائق قانوني
لمستوطنات االسرائيلية دعا المتظاهرين مجلس اأن : رام اهللا21/7/2005المستقبل اللبنانية وجاء في 

الى مواصلة البقاء في بلدة كفار ميمون  وعدم االنصياع الى اوامر الشرطة بمغادرة البلدة والعودة الى 
واعلن قادة مجلس المستوطنات انهم سيواصلون البقاء في المكان معربين عن املهم بأن ينضم  .بيوتهم

ال وبالتالي الضغط على الحكومة لتغيير القرار الذي يمنعهم من اليهم المزيد من المعارضين لالنفص
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يأتي ذلك بعد مرور أقل من نصف ساعة على توجه الشرطة الى المتظاهرين  .دخول غوش قطيف
وأبلغت الشرطة . ومطالبتهم بمغادرة كفار ميمون والعودة الى بلدة نتيفوت ومن هناك الى بيوتهم

م قد انتهت في البلدة، معلنة في حديث وجهه احد ضباط الشرطة الى المتظاهرين انها تعتبر تظاهرته
-7-7المتظاهرين عبر مكبرات الصوت، ان الشرطة ستمنعهم من مواصلة المسيرة باتجاه مستوطنات 

  . في قطاع غزة-7-7غوش قطيف
متطرفين في هذه األثناء طالب شالوم، بالسماح للمستوطنين باالحتجاج، الن منعهم من ذلك قد يجعل ال

  . من بينهم يسيطرون على دفة القيادة
عاد االالف من  :20/7/2005 - أمين- اإلنترنت لالعالم العربي في مركزكتب خليل العسليو

المستوطينين مساء االربعاء الى منازلهم في مستوطنات الضفة الغربية ونشطاء اليمين الى المدن 
ممزوج بالمرارة لعدم تحقيق ) بعد أن اظهروا قوتهم(والبلدات داخل اسرائيل وهم يتذوقون طعم النصر 

فبعد ثالثة ايام كانت بالنسبة لهم تحضيرا للمواجهة الكبرى ) الوصول إلى مستوطنات(ما رغبوا به 
منتصف الشهر القادم عندما تبدأ عملية إخالء أول مستوطنة من قطاع غزة وهي مستوطنة نتساريم، 

لى قيادة المستوطينين التي اثارت البلبلة في صفوفهم بسبب ارائها ورغم ذلك هناك الكثير من الغضب ع
غير الواضحة والمتناقضة، فبعد أن أكدت انها ستبقى حتى النهاية بغض النظر عن نتائج المواجهات 
المتوقعة مع قوات االمن، وبعد ساعة أعلن لبيرمان انه تقرر ان يعود المستوطنون الى بيوتهم مع بقاء 

طنين في قرية كفار ميمون التي تحولت بين ليلة وضحاها في عين العاصفة ومحط انظار مئات المستو
جميع وسائل االعالم، والتي قرر مجلس المستوطنات ان تكون مقراً للعمليات ونقطة لالنطالق نحو 

  ).على أمل أن ال يأتي هذا اليوم كما قال لبيرلمان(قطاع غزة الى ما بعد االنسحاب 
فلقد كانت االيام الثالثة الماضية التي قضوها في اكبر بلدة خيام في اسرائيل بداية  :ةالشرطة في ورط

ان هذا : فقط لما قد يحدث يوم المواجهة الكبرى، كما قال فلرشطاين من زعماء المستوطنين، مضيفا
 يحدث التجمع الكبير واصرانا على مقاومة االخالء بكل الوسائل السلمية يعطي الحكومة صورة لما قد

ولكن هذه بشرى  ..في الخامس عشر من الشهر القادم، والذي سيكون اكبر من ذلك عشرات االضعاف
سيئة لقوات االمن االسرائيلية إذ استنفذت هذه المسيرة كل ما لديها من قوة لدرجة ان المفتش العام 

، مما انعكس سلبا للشرطة موشية كرادي أعلن حالة التأهب القصوى وهى بمثابة اعالن حالة الطوارئ
على اداء الشرطة داخل المدن االسرائيلية مما حدا بصحيفة يديعوت احرونوت الى عنونت احدى 
صفحاتها بعنوان دولة بال شرطة حيث اتضح ان العديد من محطات الشرطة في المدن الرئيسية كانت 

 في محطة الشرطة بمدينة فعلى سبيل المثال.. خالية تقريبا بينما بقيت االخرى بنصف القوى البشرية
 4000، وفي نفس الوقت تواجد بقرية كفار ميمون 165 شرطيا من اصل 70ريشون لتسيون بقي 

 شرطيا، مما دفع مصادر أمنية الى التحذير من اآلثار 160شرطى بينما في االيام العادية يكون هناك 
ورة مقلقة في المجتمع االسرائيلي السلبية على المهام العادية للشرطة كمحاربة الجريمة المنتشرة بص

    )..ولكن بالنسبة للبعض فانه العيد(وتوفير االمن للمواطن العادي 
بالنسبة لقرية كفار ميمون فان السكان قرروا استغالل هذا المهرجان، كما اطلقوا عليه هناك، الى  

ذلك احد المستفيدين اقصى درجة، فوصل سعر زجاجة الكوكا كوال الصغيرة فجأة الى دوالرين، وفسر 
  .كلما ازدادت الخالفات والمعارك كلما كان هذا افضل للدخل ولجيوبنا: من ذلك بقوله

وبعد التصويت بدأ الجميع باالستعداد ليوم اإلخالء في صيف هذا العام والذي  : العقبة األخيرة ُأزيلت
ي صيف آخر، وهذا ما يوافق تشير جميع تقارير االرصدة الجوية انه سيكون ملتهبا وحارا اكثر من ا

  .. عليه السياسيون ويتمنون ان يستيقظوا ليروا ان هذا الصيف قد اصبح من ورائهم
  تغريد سعادة، القدس المحتلة ورام اهللا ما نقلته مراسلتها في 21/7/2005االتحاد االماراتية وارودت 

القانون طرحوه على الهيئة العامة  ان المبادرين إلى مشروع من موقع هآرتس هقالما  :وكاالت األنباء
وسوغ · للكنيست على الرغم من معرفتهم بوجود احتماالت ضئيلة للغاية بان يصادق الكنيست عليها

اورليف مبادرته لتأجيل فك االرتباط لمدة ثالثة شهور السباب أمنية وذاتية بادعاء تمكين المستوطنين 
وقال اورليف إن · د لإلخالء وليس لدوافع ايديولوجيةفي قطاع غزة وشمال الضفة الغربية من االستعدا

التأجيل المقترح لفك االرتباط ليس اقتراحا اللغاء فك االرتباط النه يعترف بعدم وجود اغلبية في 
من جانبه دعا عضو الكنيست ليفي شارون الى الموافقة على التأجيل · الكنيست تؤيد إلغاء فك االرتباط

ها كالمه الى شارون ال تنفذ خطوة تنطوي على هذه الدرجة من االهمية واضاف موج· من اجل الشعب
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من جانبها اعتبرت وزيرة العدل · العملية كانت قانونية لكنها نتنة· فيما تصدر عنها رائحة كريهة
االسرائيلية تسيبي ليفني ان الغاية الحقيقية من مشاريع القوانين لتأجيل فك االرتباط هي الغاء الخطة 

  ·لبالكام
ذكرت   مصادر صهيونيةإلى أن:  خاص،القدس المحتلة 21/7/2005  المركز الفلسطيني لإلعالموأشار

أن شارون أثنى على قرار الكنيست بتصويته لصالح االستمرار في تنفيذ خطة االنسحاب الصهيوني من 
كنيست اتخذت إن ال: ونقلت إذاعة العدو عن شارون قوله .قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية

إنه تم : وأضاف قائال .موقفاً متعقالً من خالل تصويته لرد االقتراحات بتأجيل تنفيذ خطة االنفصال
اإلثبات مرة أخرى بأن الكنيست والحكومة تؤيدان خطة االنفصال، مشيراً إلى أن هذه الخطة ستنفذ وفقاً 

  .للجدول الزمني الذي أعد لهذا الغرض
لمعارضين لخطة االنسحاب، ال سيما الحاخامين ونشطاء اليمين المتشدد، شن شارون هجوماً على او

 .الذين يحرضون الجنود والضباط برفض األوامر العسكرية، والتي القت استجابة من قبل العسكريين
إن شارون، غاضب حيال ما يجري في كفار ميمون : وقالت معاريف في عددها الصادر اليوم

رفض األوامر، حيث بدا أمس يتلفظ بعبارات ال سابق لها، حينما قال هذا والدعوات للجنود والشرطة ب
هو األمر األخطر الذي يمكن أن يحصل، مشيراً إلى أنهم يروجون لرفض األوامر بفم مليء، وقال في 

هؤالء أناس مستعدون لعمل . فهم يلمحون، هم يسمحون. موضوع العنف، ال ينبغي الحديث بصراحة
ة الستبدال السلطة، توجد هنا مجموعة صغيرة من األشخاص تحاول قيادة هذه كل شيء، هذه محاول
  . عندهم غرور من الصعب تصوره. الدولة نحو الخراب

ان المئات من بين قالت  مصادر في الشرطة أن: 21/7/2005-20 48عرب وأضاف موقع 
 بعد أن فشلت جموع المستوطنين المعتصمين في كفار ميمون بدأوا بمغادرتها عائدين الى بيوتهم

المستوطنين باختراق الحاجز البوليسي الذي اقامته الشرطة على المدخل الجنوبي لكفار ميمون، ومنعتهم 
وقال عضو الكنيست ايتام ان المستوطنين وانصارهم  .من التوجه نحو غوش قطيف في قطاع غزة

وكان . آخر عن الحاخاماتسيواصلون المرابطة في المكان مهما تطلب االمر والى حين صدور امر 
قائد الشرطة في لواء الجنوب، قد ابلغ المتظاهرين رفضه النهائي السماح لهم بمغادرة البلدة باتجاه 
غوش قطيف، وكان المتظاهرون قد بدأوا قرابة الساعة السابعة والنصف مساء التحرك باتجاه البوابة 

بوليسي ومحاولة الوصول الى غوش قطيف في الجنوبية لبلدة كفار ميمون، قاصدين اختراق الحصار ال
وكان المستوطنون قد اجتمعوا الساعة السادسة والنصف مساء في ساحة الكنيس اليهودي  .قطاع غزة

  . لتلقي التعليمات االخيرة قبل استئناف المسيرة
عاف الى ذلك اعلن مدير عام نجمة داوود الحمراء في الجنوب، ان المنظمة ستسحب جميع سيارات االس

من المكان بسبب عدم االتفاق مع الشرطة والسلطات على تكاليف تقل المصابين، في حالة وقوع 
  .مواجهات

    :انتهاء تظاهرة المستوطنين وانصارهم ضد خطة االنفصال
 متظاهراً ضد 250قالت الشرطة االسرائيلية، صباح اليوم، ان قواتها اعتقلت نحو : ياسر العقبي

تمكنوا من اختراق الحصار الذي فرضته الشرطة على بلدة كفار ميمون، الليلة االنفصال، كانوا قد 
وقال  الماضية، والوصول الى معبر كيسوفيم في قطاع غزة، في طريقهم الى مستوطنات غوش قطيف

الناطق بلسان شرطة شمشون، الميجر ايتاي دوتان، ان المتظاهرين حاولوا قطع االسالك الشائكة في 
وفيم والوصول الى غوش قطيف، اال ان قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود حاجز محور كيس

طوقوهم واعتقلوهم ثم نقلوهم الى مقر الشرطة في بئر السبع، حيث يجري التحقيق معهم لالشتباه 
الى ذلك قالت الشرطة ان التظاهرة التي حاول المستوطنون وانصارهم . بتخريب ممتلكات عامة
قطيف، انتهت، صباح اليوم، في كفار ميمون، بعد فشل المتظاهرين باختراق الوصول بها الى غوش 

وحسب الشرطة غادر آالف المتظاهرين البلدة في طريقهم . الحصار والتوجه جنوبا نحو غوش قطيف
  .  نحو نتيفوت وبئر السبع، عائدين الى بيوتهم

  
  السلطة تستعد ديبلوماسيا وأمنيا الستحقاق االنسحاب

 قريع ان االنـسحاب     هكدما أ  : غزة –طاهر النونو   عن مراسلها    21/7/2005ج اإلماراتية   الخلي نشرت
. من غزة مكسب كبير ويجب توحيد جهودنا وقوانا وتوفير األمن واألمان لشعبنا، ومـسؤولياتنا كبيـرة               
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وشدد على ضرورة أن يتم االنـسحاب مـن غـزة           . سنواصل نضالنا من اجل القدس والضفة الغربية      
  .يجب ان نكون موحدين وجاهزين إلنجاح هذه الخطوة: وقال. بهدوء

 شعث ان عباس سيطالب خالل لقائه ه اعلنما: رام اهللا من  21/7/2005 القدس الفلسطينية وأضافت
بعد غد السبت رايس في رام اهللا الزام اسرائيل تطبيق قواعد القانون الدولي فيما يتعلق باالنسحاب من 

  .قطاع غزة
أنـه  : ،غزة  رام اهللا  - وائل بنات وعبد الرؤوف أرناؤوط     21/7/2005 الوطن السعودية    ونقل مراسلي 

 قضايا أولها   خمسبحسب مصادر فلسطينية فإن المحادثات مع وزيرة الخارجية األمريكية ستتركز على            
تحرك الواليات المتحدة األمريكية لوقف التصعيد اإلسرائيلي الذي بات يهـدد التهدئـة بـشكل جـدي                 

وبحث تباطؤ الحكومة اإلسرائيلية في اإلجابة على الكثير من القضايا السيما ما يتعلق بـاليوم                .يروخط
التالي لما بعد االنسحاب، وتلكؤ إسرائيل في تنفيذ ما تم االتفاق عليه في شرم الـشيخ واإلفـراج عـن                    

لفلسطينيين، واسـتمرار   المعتقلين والتوقف عن مالحقة الناشطين الفلسطينيين والسماح بعودة المبعدين ا         
الحكومة اإلسرائيلية بالنشاطات االستيطانية في الضفة الغربية والقدس ونشاطات إقامة جـدار الفـصل              
العنصري وعزل القدس عن المحيط الفلسطيني، إضافة إلى التأكيد على أن االنسحاب من غزة يجب أن                

ة وكجزء من خارطة الطريـق ولـيس        يكون مقدمة لالنسحاب اإلسرائيلي من كامل األراضي الفلسطيني       
  .بديال عنها لكي ال تكون غزة أوال وأخيرا

 ىل ضباط مصريون امس الووص :رام اهللا من 21/7/2005القدس العربـي      مراسل وليد عوض وبين  
قطاع غزة للشروع في تدريب قوات االمن الفلسطينية من أجل تسلم مهامها وفرض سـيطرتها علـي                 

ا إسرائيل، وذلك في وقت اوضحت مصادر فلسطينية ان الرئيس المـصري            المناطق التي ستنسحب منه   
سيوفد اللواء عمر سليمان لالراضي الفلسطينية المحتلة قريبا لتعزيز الجهود المصرية التي تبذل الحتواء              

 .االزمة الداخلية بين حماس والسلطة الوطنية ومتابعة قضية االنسحاب االسرائيلي المرتقب من القطـاع             
 المصادر الفلسطينية ان زيارة سليمان لالراضي المحتلة ستكون بمناسبة االنـسحاب االسـرائيلي      وقالت

ويرتكـز   . ان الزيارة مؤكدة وبانها ستكون اما قبل االنسحاب او خالله او بعده            ىمن القطاع، ومشيرة ال   
ـ    مسارين االول وهو ان هناك اتفاقا ابرم في القـاهر          ىالتحرك المصري في قطاع غزة عل       ىة وان عل

الجميع ان يعيد االلتزام بهذا االتفاق بجميع عناصره مع التشديد علي ان هناك حاجة للتهدئة توقعا لفترة                 
 اما المسار الثاني فخاص بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي اسـتعدادا لالنـسحاب             .االنسحاب االسرائيلي 

 عملية  ىلتقديم المشورة واالشراف عل   وسيكون هناك في كل كتيبة فلسطينية ضابط مصري          .االسرائيلي
 .تدريب هذه الكتائب من اجل ان يتم االنسحاب االسرائيلي بهدوء

 
  التشريعي يقر مشروع القانون المعدل للقانون األساسي بالمناقشة 

، وذلك 2003أقر المجلس التشريعي، بالمناقشة العامة، مشروع قانون معدل للقانون األساسي لسنة 
وأعاد التشريعي في جلسة له، المشروع إلى اللجنة القانونية،على  . نائبا12ًئبا ومعارضة  نا26بأغلبية 

أن تقدمه الثالثاء المقبل ليجري إقراره بالقراءة األولى والثانية تمهيدا للمصادقة عليه، لتمكين عباس من 
ة بالطلب من وكان رئيس المجلس، افتتح الجلس .إصدار مرسوم يحدد موعد االنتخابات التشريعية

عباس من إصدار  األعضاء إعطاء جل وقتهم إلجراء هذه التعديالت على القانون األساسي، حتى يتمكن
ولفت فتوح إلى أنه اجتمع أول أمس مع  .مرسوم رئاسي يحدد موعد االنتخابات التشريعية المقبلة

ي في نهاية العام عباس، وتحدث معه بشكل واضح عن أهمية إجراء االنتخابات، مؤكدا أنها ستجر
الحالية أو في شهر كانون ثاني من العام المقبل، على أبعد تقدير، مضيفا أن االنتخابات استحقاق وطني، 

 .والمجلس التشريعي سيلبي هذا االستحقاق
  20/7/2005وكالة االنباء وفا 

  
  المخابرات العامة اقتحمت معهد الطب الشرعي: مسؤول جامعة القدس

ئم مقام رئيس جامعة القدس ان عناصر من المخابرات العامة الفلسطينية قاموا الثالثاء             اعلن قا : ابو ديس 
 .باقتحام معهد الطب الشرعي داخل جامعة القدس في ابو ديس وتعرضوا بالضرب لعدد من العاملين فيه               

وقال الدويك في مؤتمر صحافي عقده امس ان توفيق الطيراوي اشرف شخصيا على عمليـة االقتحـام                 
واضـاف قـاموا بالعبـث       .ن اثنين من الموظفين في المعهد تعرضا للضرب ونقال الى المستـشفى           وا
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بمحتويات مكاتب معهد الطب الشرعي بهدف سرقة ملفات جنائية يقوم المعهد بالتحقيق فيهـا لـصالح                
 لوكالـة   لكن مسؤوال كبيرا في المخابرات العامة قال       .النائب العام منددا باالعتداء على موظفي الجامعة      

فرانس برس ان القضية جنائية واخالقية مبديا اسفه لما وصفه بالمغالطات التي وقع بها مسؤول الجامعة                
واوضح المسؤول نفسه ذهب عناصرنا لتفكيك       .وما نتج عنها من سوء فهم رددته بعض وسائل االعالم         

وصـور اباحيـة يـتم      كاميرات منصوبة داخل المعهد لتصوير قضايا غير اخالقية ولمصادرة اشرطة           
واضاف نحن نملك الدالئل والمستندات واالعترافات حول ما يجـري مـن             .التقاطها داخل المعهد نفسه   

واشار الى ان معهد الطب الشرعي تابع لـوزارة العـدل            .فساد داخل هذا المعهد وسيتم تقديمها للقضاء      
 .ى االطالق سوى ان مقره هنـاك      والموظفون هناك موظفون لدى السلطة وال عالقة للجامعة بالمعهد عل         

وذكر المصدر نفسه ان القضية ستحال الى القضاء وان جهاز المخابرات نفسه سبق ان اغلق فرع معهد                 
الطب الشرعي في مدينة بيت لحم بالشمع االحمر وهو معهد يشرف عليه نفس الطبيب المتواجد في مقر                 

  ا ف ب  .المعهد في جامعة القدس
  21/7/2005الغد االردنية 

  
   هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطيني السلطة تباشر بخطوات إلصالح

 شعث ان الفلسطينيين بحاجة الى تطـوير هيئـة          هقالما  : رام اهللا من   21/7/2005 الغد االردنية    نشرت
ويتعرض الرئيس الفلسطيني لضغوط دولية الصالح هيئـة         .االذاعة والتلفزيون وضخ دماء جديدة فيها     

تلفزيون بعد ان شكت اسرائيل من ان بعض البرامج تحرض ضـدها وادت الـى اسـتمرار             االذاعة وال 
ولكن شعث قال ان التغيير فـي هيئـة االذاعـة            .العنف على مدى اربع سنوات ونصف من االنتفاضة       

والتلفزيون ال يرتبط بشكاوى االسرائيليين التي رفضها المسؤولون الفلسطينيون بصفة عامة باعتبار انها             
وادت قلة ما تقدمه هيئة االذاعة والتلفزيون من برامج اصـلية الـى دفـع العديـد مـن                    .ساس لها ال ا 

وحتى بعضهم يتحول الـى مـشاهدة العـروض         . الفلسطينيين الى تحبيذ الفضائيات واالذاعات العربية     
  رويترز .الناطقة بالعربية في القنوات االسرائيلية

أصدر مرسوما رئاسـيا يعفـي        عباس أن :السويطيرومل   21/7/2005 48عرب  ونقل مراسل موقع    
بموجبه رضوان أبو عياش من مهامه كرئيس لهيئة اإلذاعة والتلفزيون، وحسب المرسوم الرئاسي فـإن               

 أن نبيل شـعث أصـدر عقـب         48وعلم موقع عرب   .أبو عياش سيوضع تحت تصرف وزارةاإلعالم     
ومن الجدير ذكره أن أبو عياش شـغل         .عياشالمرسوم الرئاسي قرارا بتعيين باسم أبو سمية مكان أبو          

  . وهو أحد المؤسسين األساسيين لهذه الهيئة1995منصب رئيس اإلذاعة والتلفزيون منذ العام 
  

  خطة فلسطينية إلدارة غزة 
وضعت الحكومة الفلسطينية الخطة العامة لكيفية التعامل مـع مختلـف           : رام اهللا عبد الرؤوف أرناؤوط    

إخالؤها في قطاع غزة من قبل اإلسرائيليين فستقام شـركة إلدارة كافـة المرافـق               المرافق التي سيتم    
الزراعية التي سيتم االنسحاب منها، وتم تكليف صندوق االستثمار الفلسطيني بالتعاقد مع جهـة دوليـة                

. إلدارة كافة المرافق الزراعية في المنطقة التي سيتم االنسحاب منها لحين اسـتكمال تـشكيل الـشركة                
ودعت الحكومة الشركات العاملة فـي      . سيتم تخصيص منطقة بيت حانون الصناعية كمنطقة صناعية       و

المنطقة الصناعية إلى ضرورة تصويب أوضاعها القانونية، وفقاً لما هو معمول به في أرض الـسلطة                
لبنيـة  الوطنية الفلسطينية وكلفت وزارات مختصة بإعداد الدراسات والمخططات الفنية الالزمة لـدمج ا            

وثبتت الحكومة موقع ميناء     .التحتية لمنطقة بيت حانون الصناعية مع البنية التحتية اإلقليمية لقطاع غزة          
غزة البحري في جنوب منطقة الشيخ عجلين، وتم تكليف الجهات ذات الصلة ببدء العمـل فـي تـأمين                   

أما بالنـسبة للوضـع      .ي بنائه  مليون دوالر إلنشاء الميناء، والشروع فوراً ف       88.5التمويل الالزم وهو    
القانوني لألراضي المخالة فتقول الحكومة إنها ستبقى جزءاً من األراضي الفلـسطينية المحتلـة عـام                

كما قررت الحكومة االستعانة، من حيث المبـدأ، بطـرف       .، وينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة     1967
كي على معبر العودة رفـح، وتـم تكليـف          ثالث للمساعدة في اإلشراف على إجراءات التخليص الجمر       

وزارة األشغال العامة واإلسكان بإعداد المخططات والتصاميم الهندسية الالزمة لتأهيل وتطوير الجانب            
وفيما يتعلق بالمعابر األخرى فقد تم تكليف الوزارة بالتنـسيق مـع الـوزارات               .الفلسطيني من المعبر  

ندسية الالزمة لتأهيل وتطوير الجانب الفلـسطيني مـن معبـر           المعنية بإعداد المخططات والتصاميم اله    



 12

مع ضرورة التمسك بالموقف حول الحـدود مـع الجانـب اإلسـرائيلي،             ) أيرز(المنطار، بيت حانون    
وترقوميا، وتوفير المبالغ المالية الالزمة لعمل المخططات، ويتم طرحها للتعاقد لتنفيذها وفقـاً لقـانون               

ذلك كلفت الحكومة الفلسطينية وزارة النقل والمواصالت بالتعاون مـع وزارة           إلى   .العطاءات الحكومية 
التخطيط ووزارة األشغال العامة واإلسكان باستكمال المقترح الفلسطيني للطريق الـرابط بـين الـضفة        

  .الغربية وقطاع غزة، وعرضه عليها في اجتماعها القادم
   21/7/2005الوطن السعودية 

  
  ئات الزراعية لشركة أجنبيةالدفيد بتعَهالسلطة 
 انه تم توقيع اتفاق بين الواليات المتحدة  من بيرسهاعلن ما 21/7/2005القدس الفلسطينية نشرت 

ووكالء المستوطنين المزارعين في مستوطنات قطاع غزة يقضي بتسليم الدفيئات في غوش قطيف 
من بيع المعدات الموجودة في وبموجب االتفاق سيتمكن المزارعون من المستوطنين  .للفلسطينيين

ويقدر حجم الصفقة باربعة عشر . الدفيئات للفلسطينيين وسيتلقون المال لقاء ذلك من االدارة االميركية
وابلغ . وجاء اعالن بيرس هذا خالل جلسة اللجنة الوزارية لشؤون تطبيق خطة االنفصال .مليون دوالر

ية تحتية تمكن المزارعين الفلسطينيين من تصدير بيرس المشاركين في الجلسة بانه ستتم اقامة بن
واعرب وزير الزراعة اسرائيل  .منتجاتهم بواسطة شركة اغريغسكو االسرائيلية للتصدير الزراعي

كاتس عن معارضته القامة هذه البنية التحتية، مشيرا الى ان هذا االمر سينطوي على عواقب وخيمة 
من جهته قال  .المستحيل السيطرة على الصادرات الفلسطينيةبالنسبة للسوق المحلية وانه سيكون من 

رئيس مديرية تطبيق خطة االنفصال يونتان باسي انه ال مجال للقلق ألن هناك اتفاقات دولية تحمي 
وصرح وزير البناء واالسكان اسحق هيرتصوغ انه تقرر منح قروض خاصة  .السوق المحلية

 .عاللمزارعين الذين سيغادرون قطاع غزة طو
 وزير االقتصاد الوطني مازن سنقرط،      هأكدما   :21/7/2005 األيام الفلسطينية     في كتب جعفر صدقة  و

 أن السلطة الوطنية لن تدفع أية تعويضات للمستوطنين اإلسرائيليين المنوي إخالؤهم من قطاع               من أمس،
راعية في مـستوطنات     بيريس، حول التوصل الى اتفاق على بيع الدفيئات الز         ـغزة، نافياً تصريحات ل   

إن السلطة لن تـدفع     : وقال سنقرط لـاأليام   . مليون دوالر  14قطاع غزة الى الجانب الفلسطيني مقابل       
أي تعويض للمستوطنين، هذا قرار فلسطيني واضح، كما انها لن توافق على تحويل جزء مـن المـنح                  

  .الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني لتعويض المستوطنين
لوزراء اتخذ قرارا في جلسته االخيرة، اول من امس، باعتبار الـدفيئات الزراعيـة فـي                وكان مجلس ا  

المستوطنات التي سيتم اخالؤها في قطاع غزة منطقة زراعية مؤهلة، واحالة موضـوع ادارتهـا الـى             
ووصف سنقرط هذا القرار     .صندوق االستثمار الفلسطيني، الذي سينشئ بدوره شركة خاصة لهذه الغاية         

 آالف عامـل،    3 حكيم ومسؤول، ويعكس حرص الحكومة على الدفيئات التي تـشغل اكثـر مـن                بأنه
واوضح سنقرط أن ادارة هذه الدفيئات ستحال فـي          .واالستفادة من التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة فيها     

الى حين  االميركية،  ) كارانا(المرحلة االولى بعد االنسحاب الى جهة دولية، من المرجح ان تكون شركة             
اتضاح طبيعة الممتلكات الموجودة في المستوطنات، وانتهاء صندوق االستثمار مـن تأسـيس الـشركة     

ولم يحدد سنقرط الفترة الزمنية لبقاء ادارة الدفيئات الزراعية في مستوطنات غـزة              .الخاصة بهذه الغاية  
 معلومـات عـن هـذه الـدفيئات         بأيدي الجهة الدولية قبل انتقالها الى صندوق االستثمار لعدم توفر اية          

وقال إن هذه الشركة كارانا سجلت في وزارة االقتصاد الفلسطينية           .والممتلكات االخرى في المستوطنات   
  .حسب القانون الفلسطيني، وبالتالي فإن مرجعيتها فلسطينية، وغايات البرنامج يجب ان تكون فلسطينية

  
  لقون مكاتب وزارة الداخلية عناصر من فتح يغ

م صباح امس عدد من افراد حركة فتح في الخليل باغالق ابواب مكاتب وزارة الداخلية احتجاجا علي قا
وقال توفيق ابو عفيفة احد اعضاء حركة فتح لم نجد امامنا في الوقت الحالي اال . عدم صرف رواتبهم

د قريع ووعدنا اغالق مكاتب الداخلية فقمنا بمراجعة جميع المسؤولين ومن ضمنهم رئيس الوزراء احم
يذكر بان عدد الذين . الجميع خيرا لكن توقفت رواتبنا منذ شهرين دون اعالمنا مسبقا او انذارنا باالمر 

 شخصا منهم اربعة مطلوبين السرائيل وثالثة مساجين وتسعة من جرحي 29توقفت رواتبهم في الخليل 
 .لخليلاالنتفاضة والبقية هم من االعضاء الفاعلين في حركة فتح في ا
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21/7/2005القدس العربي   
  

  هناك رغبة صهيونية واوروبية إلقصاء الحركة عن الساحة  :حماس
إن هناك رغبة صهيونية : قال الدكتور يونس األسطل، أحد قيادات حركة حماس في جنوب قطاع غزة

 أمام الرأي وأوروبية إلقصاء حركة حماس عن التأثير في الساحة الفلسطينية، ومحاولة تشويه صورتها
العام العالمي، وخاصةً بعد توسع عالقاتها العربية والدولية وااللتفاف الشعبي حولها وحول خيار 
المقاومة خالل انتفاضة األقصى، مؤكّداً أن حماس ال تطرح نفسها حزباً بديالً لنيل مكاسب سياسية 

إعالمية لم يسِبقْ لها مثيل ويظهر ومناصب زائفة كما يتهمها البعض هذه األيام، ويشنّون ضدها حملة 
خاللها التآمر الصريح من ِقبل الفاسدين في أجهزة السلطة والمتنفّذين الذين يريدون زرع فتيل الفتنة في 
صفوف الشعب الفلسطيني للتغطية على جرائمهم بعد أن تكشّفت جميع الحقائق للجماهير التي نبذتهم 

  . عن رأيها ضمن انتخابات ديمقراطية نزيهةوطالبتهم باإلصالح الحقيقي والتعبير
21/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  وادر حركة حماس والجهاد  من ك10االحتالل يعتقل 

واصلت قوات االحتالل الصهيوني عملياتها العسكرية الهادفة العتقال أكبر عدد ممكن من مجاهدي 
س والجهاد اإلسالمي، وكان آخرها اعتقال عشرة فصائل المقاومة الفلسطينية، السيما من حركتي حما

 من 7وقالت مصادر في جيش االحتالل الصهيوني إن .فلسطينيين في الضفة الغربية الليلة الماضية
المعتقلين  هم من كوادر حركة الجهاد اإلسالمي اعتقلوا في قرية اليامون قضاء جنين، وأضافت أنه تم 

ركة حماس في مدينة قلقيلية وبلدة سلفيت، كما اعتقل فلسطيني اعتقال فلسطينيين آخرين من كوادر ح
  .آخر من كوادر الجهاد اإلسالمي في مدينة بيت لحم

21/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  أبو العينين متخوف من اعتقاله 
 فوجئ المطلوبون والمحكومون الفلسطينيون في لبنان، وعلى رأسهم أمين سر حركة فتح سلطان أبو

العينين، بعدم شمولهم بقانون العفو الذي صدر في حق قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وموقوفي 
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن أبو العينين تلقى إقرار القانون الذي استثناه .الضنية ومجدل عنجر

رته األخيرة إلى خالل زيا ومواطنيه من العفو بخيبة أمل، خصوصاً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس
لبنان تلقى وعداً من المسؤولين اللبنانيين بأن يشمل العفو عدداً من المسؤولين الفلسطينيين المطلوبين 
للقضاء اللبناني، كما كشفت المصادر عن وعد تلقاه أبو العينين شخصيا من أكثر من مسؤول لبناني 

وكان أبو .زله في جنوب لبنان قبل شهروعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي زاره في من
العينين يتحرك عمليا على األراضي اللبنانية وهو شبه متأكد من أن العفو سيشمله، إال أن مقربين منه 
نقلوا عنه تخوفه من الخروج من المخيم مع مجيء الحكومة الجديدة، وال يستبعد أن يقع في مكيدة 

  .أدراج الرياحالعتقاله ومحاكمته بعد أن ذهبت الوعود 
21/7/2005البيان    

   
  اعتقال شقيق الشهيد دواهقة 

 عاما من بلدة 19 اعتقلت قوات االحتالل امس الشاب اسامة عبد الهادي دواهقة -نادر زهد-سلفيت
والمعتقل اسامة هو شقيق الشهيد سامر دواهقة .سلفيت بعد مداهمة منزله بعد منتصف الليلة قبل الماضية

سام في محافظة سلفيت والذي استشهد يوم الجمعة الماضي وذكر شهود عيان ان قوة قائد كتائب الق
عسكرية كبيرة داهمت المنزل عند الساعة الرابعة فجرا بعد ان حاصرت المبنى واخرجت اصحابه 
وعبثت بمحتويات المنزل قبل ان تعتقل الشقيق الصغير للشهيد سامر وتقتاده الى جهة غير 

ادر ان جنود االحتالل اطلقوا النار داخل المنزل وعلى جانبي الشاب المعتقل من واضافت المص.معلومة
  .اجل بث الرعب والهلع في صفوف اسرته ووالدته وأشقائه

  21/7/2005الحياة الجديدة 
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   ناشطين ضد الجدار  7الكيان يعتقل 
ـ         : الخليج -نابلس   رائيليين الـى جانـب     أفادت حركة التضامن الدولي أن نشطاء السالم االجانب واإلس

المواطنين الفلسطينيين في قرية بلعين، قاموا أمس بإغالق الطريق والممـر الـذي تـسلكه الجرافـات                 
االسرائيلية العاملة في بناء الجدار العازل في محيط قرية بلعين، حيث قاموا بربط أنفـسهم بـصناديق                 

وقـام الجـيش    . وإيقافها عـن العمـل    حديدية بطول ستة امتار معترضين الجرافات االسرائيلية لمنعها         
االسرائيلي باالعتداء على السلسلة البشرية بعنف وسحب سبعة نشطاء من المشاركين في هذه الفعاليـة               

وأوضح بيان التضامن أن الجنود االسرائيليين اعتدوا بالضرب على المعترضين ومن ثم قاموا             . السلمية
 الخطيب من بلعين وهويدا عراف منسقة التـضامن وهـي           والمعتقلون هم تامر  . بتقييد أيديهم واعتقالهم  

تحمل الجنسية االمريكية، كما اعتقل الجيش ناشطي سالم من الدنمارك إضافة الى اثنين من المتضامنين               
اإلسرائيليين، وتم نقل كافة المعتقلين إلى مركز شرطة االحتالل في مستعمرة جفعـات زئيـف، فيمـا                 

  . الخطيب من بلعينأفرجت سلطات االحتالل عن محمد
 21/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  جدارالبليون دوالر خسائر القطاع الزراعي بسبب 

قدر إتحاد المزارعين الفلسطينيين حجم الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطـاع الزراعـي             - الغد -عمان
الفـصل العنـصري   جراء الممارسات العدوانية اإلسرائيلية بنحو بليون دوالر، مشيراً إلـى أن جـدار    

من أراضي الضفة الغربية وقطـاع       % 47 مليون دونم بمساحة     2,5سيصادر بعد إكتمال بنائه حوالي      
وقدم اإلتحاد خالل إجتماعه أمس في عمان بحضور نظيريه         .غزة وسيلحق خسائر تزيد عن مليار دوالر      

 5ديرية مبدئية تصل إلـى      األردني والسوري مقترحاً إلنشاء صندوق لدعم المزارع الفلسطيني بكلفة تق         
  .ماليين دوالر يضم الجهات المانحة والدول العربية الراغبة تحت مظلة الجامعة العربية

  21/7/2005الغد االردنية 
  

  مستوطنون يقتلون طفال فلسطينيا 
 ذكرت مصادر محلية في قرية قريوت جنوب نابلس أن طفـال مـن القريـة                :رومل شحرور السويطي  

وحـسب  .للطعن بالسكاكين حتى الموت على أيدي مجموعة من أوباش المستوطنين         تعرض مساء اليوم    
ذات المصادر فإن المعلومات األولية تشير إلى أن أوباش المستوطنين هاجموا الطفل يزن محمد سـعيد                

وقد تم نقل الطفل الشهيد الى احـد        . وكان يزن برفقة طفل اخر    .  عاما وطعنوه بأدوات حادة    13موسى  
ويعتقد أن المجرمين جاؤوا من مستوطنة شـيلو        .طبية في بلدة قبالن القريبة حيث فارق الحياة       المراكز ال 

وأكدت شرطة االحتالل شاي وقوع الجريمة االرهابية وقالت ان قـوة           . المقامة على أراضي المواطنين   
  .من الشرطة وصلت الى المكان وتقوم بالتحقيق في ظروف الحادث

  20/7/2005 48عرب 
  

   يجتاح بيت لحم واستشهاد شرطي في طولكرم   االحتالل
استشهد شرطي فلسطيني امس متـأثرا بجـروح اصـيب بهـا             : عالء المشهراوي والوكاالت     -غزة  

وقالت مـصادر   · االسبوع الماضي اثناء اجتياح الجيش االسرائيلي لمنطقة طولكرم شمال الضفة الغربية          
في في مستشفى رفيديا في مدينـة نـابلس متـأثرا            عاما تو  23طبية فلسطينية ان الشرطي محمد غنام       

 يوليو اثناء اجتياح اسرائيلي لمدينـة طـولكرم قتـل         13بجروح اصيب بها في رأسه وساقيه ويديه في         
وصدمت مجنزرة إسرائيلية، سيارة احد المواطنين، أثناء مرورها على شارع          · اثناءها شرطي فلسطيني  

وقـال  ·  أدى إلى تحطم السيارة وإصابة من بداخلها بجـروح         نابلس عند المدخل الشرقي للمدينة ، مما      
إن المجنزرة تعمدت ضرب السيارة وتابعت سيرها على الشارع غير مكترثة بما يجـري،          : شهود عيان 

عاماً، وشقيقه برهان من ضاحية ذنابـة برضـوض مختلفـة،           31حيث أصيب السائق نسيم محمد عالن     
 لدوريات االحتالل المتنقلة التي تجوب الشوارع واألحيـاء         وتشهد طولكرم وضواحيها ومخيماتها وجوداً    

وتعترض حركة سير المواطنين، واقتحمت قوة كبيرة من جيش االحتالل معززة باآلليـات العـسكرية               
وداهمت قوات االحتالل عدة مناطق في منطقة طوباس        · مدينة بيت لحم وتمركزت في منطقة واد معالي       
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ا حيث تعرضت آلياتهم للرشق بالحجارة قبالة شارع األغوار، قبل أن           وسيرت دورياتها على الطرق فيه    
وفي وقت الحق، داهمت قوات االحتالل مخيم الفارعة        · تنسحب تلك القوات وتداهم بلدة طمون المجاورة      

  ·جنوب طوباس، وتمركزت آلياتها على الطريق الرئيسة المحاذية للمخيم وعرقلت حركة المرور
  21/7/2005االتحاد االماراتية 

  
   دونـم400مـدد العمـل بأمرين عسكريين بمصادرة ياالحتـالل 

اصدرت قوات االحتالل االسرائيلي، خالل االيام الثالثة الماضية، أمـرين عـسكريين            :  االيام -الخليل  
 دونم من االراضي المحيطة بمستوطنتي كريـات اربـع          400جديدين يقضيان باستمرار مصادرة نحو      

تين شرق وشمال شرقي الخليل، فيما ذكرت مصادر محلية من بلدة بيت اوال الواقعـة               وخارصينا الواقع 
 عاما اصيب بجروح صعبة في احـدى عينيـه اثـر            11كم ان فتى بعمر     15شمال غربي المدينة نحو     

وقـال اصـحاب اراض     .مالحقته اثناء تواجده بمحاذاة جدار الفصل من قبل دورية عسكرية اسـرائيلية           
س لـ االيام، امس، ان المـساحات       /3/10ت و /31/39ن العسكريين يحمالن الرقمين     استهدفت باألمري 

المشمولة بالمصادرة والعزل، سبق وأقدمت قوات االحتالل على تجريفها وعزل معظمها في اطار اقامة              
جدار عازل حول المستوطنتين قبل عام ونصف، مشيرين الى ان ذلك تم في حينه، دون ابالغهم بأيـة                  

  .سكرية او غيرهاقرارات ع
  21/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  خروق االحتالل التفاق التهدئة خالل أسبوع 

 مـواطنين   10أكد تقرير حديث حول االنتهاكات اإلسرائيلية التفاق وقف إطالق النار أن            : الخليج -غزة  
اإلسرائيلي  مواطناً، في وقت واصلت فيه قوات االحتالل         60 آخرون، كما جرح     101استشهدوا واعتقل   

اعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني، وذلك لألسبوع الثالث والعشرين على التوالي من االتفـاق،              
  .  انتهاكاً إسرائيلياً بحق المواطنين العزل331لتسجل بذلك 

 21/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  االكتظاظ في المدارس العربية في النقب 
بية العربي في النقب بتقديم التماس إلى المحكمة العليا االسرائيلية اللـزام             هدد منتدى التر   :ياسر العقبي 

وزيرة المعارف االسرائيلية ، ليمور لفنات، على حل ازمة االكتظاظ في المدارس العربية في النقـب،                
وقال المنتدى إن معدل عدد الطالب فـي المدرسـة          . مدرسة تعاني هذه األزمة بشكل خاص      40وتقسيم  
 طالبا فـي المدرسـة      636ائية لدى عرب النقب يضاعف المعدل القطري، حيث يصل العدد إلى            االبتد
 سـلطة محليـة     13ويتضح من فحص لمعدل عدد الطالب فـي         .  طالبا في المعدل القُطري    372نقابل  

شط وأكد المنتدى، النا  . طالب 400يهودية وفي ثالثة مجالس إقليمية في النقب، أن هذا المعدل ال يتجاوز             
في مجال التربية والتعليم والذي تدعمه مؤسسة شتيل، أن نحو نصف عدد المدارس االبتدائية العربية في                

ويتبـين مـن    . طالب، مما يمس بجودة التعليم في هذه المـدارس         600النقب تجاوز العدد األقصى وهو      
 طالبـا فـي     680المعطيات التي وصلت نسخة عنها إلى مراسلنا، أن معدل عدد الطالب في رهط هو               

وفي أربع مدارس ابتدائيـة     .  مدرسة ابتدائية  13ففي رهط هناك    .  طالبا في ديمونا   282المدرسة، مقابل   
 طالب، وفي شقيب    506أما في تل السبع فيبلغ المعدل في كل مدرسة          .  طالب 800منها يتعلم أكثر من     

  . طالبا678 طالبا، وفي كسيفة 657 طالبا، وفي اللقية 655السالم 
  21/7/2005 48عرب 

  
  عندما سئلت عن مهرجان فلسطين للغناء كنت خارج البالد : التميمي
عبر الشيخ تيسير التميمي، قاضي القضاة في فلسطين، عن أسفه لما قـام بـه بعـض                  : خاص –نابلس  

ليه خـالل   التميمي وفي رده على سؤاٍل وجه إ      .الصحافيين الفلسطينيين بالتأليف على لسانه كالماً لم يقُلْه       
نت حول األسس التي استند عليها فـي فتـواه بجـواز    .فتاوى مباشرة أجراها مع شبكة إسالم أون الين   

تنظيم مهرجان للغناء والرقص في فلسطين ووقوفه ضد موقف الدكتور عكرمة صبري مفتي فلـسطين               
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وقفي مـن هـذا     حينما سئلت عن م   : وبلدية قلقيلية التي رفضت إقامة ذلك المهرجان على أرضها، قال         
األمر، كنت خارج البالد مشاركاً في مؤتمٍر ديني في األردن، وسئلت عبر الهاتف، وكنت ال أعلم بأمر                 
المهرجان وال بأي فتوى تتعلق به، وكل ما هنالك أنني سئلت عن الفنون الشعبية الفلسطينية واألفـراح                 

وأضاف أعتقد أن إجابتي    . واضحة الجماعية التي تجرى في فلسطين وفي الصيف خاصة، فأجبت إجابة         
ليست بعيدة عما يفتي بها العالمة القرضاوي، ولكن وجدت هناك حرباً ضروساً فنأيت بنفسي أن أضعها                

أنا أقول إن بعض    : ووجه الشيخ التميمي كالمه لبعض الصحافيين قائالً      . في هذا المعترك فابتعدت عنها    
 ثقافتهم ومن منهجهم تبينوا أو تثبتوا، وأنا في غنـى           الصحافيين وبعض الصحف يبدو أنهم استبعدوا من      

  .عن أدخل في مهاتراٍت صحافية في هذه الصحيفة أو تلك، وأنا أعتمد على الدليل الشرعي
  21/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ثالثة عشر مطرانا مرشحا خلفاً للبطريرك أرينيوس

محتلة، أمس، رسمياً عن ترشيح ثالثة عـشر مطرانـاً          أعلنت بطريركية الروم األرثوذكس في القدس ال      
وقال بيان أصدره المكتب اإلعالمي     .للتنافس على المنصب البطريركي، خلفاً للبطريرك أرينيوس األول       

 فإن مجلس الترشيح الموسع انعقد أمس في        1958 لعام   27في البطريركية إنه وفقاً لقانون الكنيسة رقم        
بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، بمشاركة أعضاء المجمع المقدس وكافـة           بطريركية الروم األرثوذكس    

المطارنة التابعين للبطريركية واثني عشر كاهناً عربياً، أربعة من فلسطين، وأربعة من داخل أراضـى               
 ، وأربعة من األردن، والذين يمثلون الطائفة العربية األرثوذكسية، واستُِهل بالصالة ثم بالشروع            48عام  

وأشارت البطريركية إلى أنها أرسلت كتاباً بأسماء المرشحين إلى         .بعملية الترشيح وفق القوانين المرعية    
الحكومتين الفلسطينية واألردنية من أجل الموافقة عليها وفق األصول، وأن من حق الحكومتين الـتحفظ               

ديـد موعـٍد النتخـاب      ونوهت إلى أنه سيتبع عملية المصادقة على أسماء المرشحين تح         .على أي اسم  
وأشارت مصادر في البطريركية إلى أن أبرز المرشـحين لمنـصب           . بطريرك جديد في غضون شهر    

المطران أرستارخوس السكرتير العام للبطريركية، والمطران كورنيليـوس قـائم مقـام            : البطريرك هم 
  .البطريركية، والمطران نيونوبيليوس رئيس كنيسة القيامة

  21/7/2005عالم  المركز الفلسطيني لإل
  

 االنسحاب ليس خطة سالم : عزمي بشارة
اعتبر النائب العربي في الكنيست االسرائيلي عزمي بشارة ان االنسحاب : بيروت ـ يو بي آي

وكان بشارة الذي يزور لبنان .االسرائيلي المتوقع من قطاع غزة ليس خطة سالم بل امالءات اسرائيلية
وأضاف الكل .ر مقابلته الثالثاء رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتيحاليا يتحدث الي الصحافيين اث

سعيد بخروج اسرائيل من غزة ولكن ليس لدينا اعتقاد ان هذا جزء من عملية السالم وان ما يجري هو 
عملية سالم، بدليل استمرار سياسة االستيطان في الضفة الغربية والقدس، والتي تشكل تعبيرا اسرائيليا 

 .هرب من التزام القرارات الدولية وخريطة الطريق وسواها ومحاولة إمالء الرادة اسرائيل عن الت
  21/7/2005القدس العربي  

  
 نقابة الصحافيين الفلسطينيين تدعو أعضاءها لالمتناع عن تغطية أحداث غزة

ن، خاصـة  دعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ـ فرع قطاع غزة جميع الصحافيي : الشرق األوسط:لندن
المصورين منهم، إلى االمتناع عن تغطية األحداث المؤسفة واألليمة التي تحدث في مخيم جباليا وتقصد               

وأكدت النقابـة أن تلـك      . بذلك االشتباكات المسلحة التي وقعت بين اجهزة امن السلطة وحركة حماس          
لها أن تكون مفيدة لنـضال      الصور التي يصر البعض على نقلها للرأي العام العالمي والمحلي ال يمكن             

شعبنا الفلسطيني الذي يقترب جزء منه إلى التحرر واالستقالل والتي ال يمكنها لألسف إال صب الزيت                
  . على النار، وهو األمر الذي يجب أن يمتنع كل الصحافيين الشرفاء عن القيام به
 21/7/2005شرق األوسط ال

  
  ضي الفلسطينية قافلة التضامن تؤكد اصرارها على دخول األرا
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علقت قافلة المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني لليوم الثـاني          : رام اهللا  21/7/2005الحياةنشرت  
بانتظـار  ) جـسر الكرامـة   (على التوالي على المعبر الحدودي الفاصل بين الضفة الغربيـة واالردن            

 بعـد ان طافـت      - القدس   -يرة  الحصول على اذن من السلطات االسرائيلية بالعبور الى محطتها االخ         
عواصم اوروبية وعربية عدة في تظاهرة احتجاجية تهدف الى توعية المجتمع الدولي بما يحـدث فـي                 

واعلنـت   .االراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً الجدار الذي تشيده اسرائيل في عمق الضفة الغربية           
طيني آيان تومسون في مؤتمر صحافي عقـد      احدى القائمات على قافلة التضامن الدولية مع الشعب الفلس        

 متضامناً باجتيـاز الحـدود      150في رام اهللا ان المفاوضات جارية مع الجانب االسرائيلي للسماح لنحو            
والدخول الى االراضي الفلسطينية، مشيرة الى ان السلطات االسرائيلية رفضت دخول ركـاب القافلـة               

مام مقر البرلمان االوروبي في ستراسبوغ مـروراً بـبعض          بسياراتهم التي حملتهم منذ انطالقتهم من ا      
  .العواصم والمدن االوروبية منها ايطاليا وسويسرا وكرواتيا وصوفيا ثم اسطنبول فسورية فاألردن

وشددت تومسون واثنتان من رفيقاتها على انهن استبقن القافلة للتحضير لوصولها الى رام اهللا، وقالـت                
ر الصمت الدولي الثقيل ازاء ما يجري ضد الفلسطينيين، مضيفة ان هـذا             ان الهدف من النشاط هو كس     

الصمت يجب ان ينتهي، ونحن نريد من وسائل االعالم االوروبية ان تسلط الضوء على هـذا الـشعب                  
الجميل والقوي ومقاومته والتعرف على انسانيته، وليس كما تـصفه اسـرائيل بأنـه مجموعـة مـن                  

 محطة القافلة األخيرة ستكون القدس حيث ستجري تظاهرة بالتنـسيق مـع             واشارت الى ان   .االرهابيين
وقالت جون لوفـو ان     . انصار السالم االسرائيليين تحت شعار القدس الشرقية عاصمة فلسطين وشعبها         

المشاركين في القافلة قاموا بهذه الخطوة التظاهرية انطالقاً من مبادرة مواطنين، موضـحة ان ال جهـة                 
هذا، وان أمواالً جمعت لتمويل هذا النشاط من خالل بيع آالف مفاتيح العودة المصنوعة              ترعى تحركهم   

  .من الخشب، في اشارة الى حق الالجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ومنازلهم التي هجروا منها
يين تـشمل   مصطفى البرغوثي ان مطالب المتضامنين الدول     .وقال سكرتير المبادرة الوطنية الفلسطينية د     

التوصل الى حل عادل لمشكلة الالجئين الفلسطينيين على اساس قرارات الشرعية الدولية وازالة جـدار               
الفصل العنصري االسرائيلي وتطبيق قرار محكمة العدل العليا في الهاي في شـأن ضـرورة ازالتـه                 

ينيين فـي الحريـة     والمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، اضافة الى ابـراز حـق الفلـسط             
ويشمل برنامج القافلة الدولية اذا نجحت في اجتياز الحدود، زيارة مدينة قلقيلية التـي تـم                . واالستقالل

االنتهاء من بناء الجدار االسرائيلي فيها، اضافة الى الخليل حيث المقطع األخير في مسار الجدار بحسب                
  .ما تخطط له الحكومة االسرائيلية

أن سـلطات   من   وزير الداخلية االردني عوني يرفاس       هاكدما   21/7/2005ماراتية  الخليج اإل وأضافت  
االحتالل االسرائيلي منعت دخول القافلة االوروبية من أجل فلسطين عبر جسر الملـك حـسين، وقـال               

  )ا.ن.ق. (يرفاس إن المنع جاء بحجة انتهاء الدوام الرسمي، إذ وصلت القافلة بعد العصر
الى ان الحملة تشمل كذلك جمع ماليـين        البرغوثي  . اليه د  اشار ما 20/7/2005 48عرب  وذكر موقع   

التواقيع على عرائض في كل انحاء العالم وخاصة في الدول االوروبية وكنـدا والواليـات المتحـدة،                 
وتطالب بفرض عقوبات على اسرائيل تتضمن قطع كل اشكال التعاون العسكري، وانهـاء االتفاقيـات               

عها حتى تلتزم بقرارات االمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية، اضـافة الـى انهـاء                االقتصادية، م 
بلغ عدد الكنائس التي قـررت سـحب اسـتثماراتها فـي            : وسحب االستثمارات من اسرائيل، واضاف    

اسرائيل اربع كنائس، ويصل مجموع استثماراتها التي سحبت من الشركات االسـرائيلية الـى عـشرة                
ونوه في هذا السياق الى شروع المتضامنين بتنظيم حملة في السويد تتضمن بناء مجسم               .رمليارات دوال 

لجدار الفصل العنصري في العاصمة ستوكهولم، وممارسة ضغط كبير على البرلمان السويدي النهـاء              
كل اشكال العالقات العسكرية مع اسرائيل، وخاصة استيراد السالح منها، وهو ما يجري تعميمـه فـي                 

  .ول اوربية مختلفةد
من جانبها، قالت المتضامنة ايات طومبسون خالل المؤتمر الصحفي، ان فكرة القافلة بدأت لدى تواجدها               

، حيث صدمتهم االنتهاكـات     2003مع مجموعة من المتضامنيين الدوليين في االراضي الفلسطينية عام          
وقالت كنا في    .الدولي ازاء ما يحدث   الفظيعة التي شاهدوها، ما دفعهم للعمل على كسر صمت المجتمع           

البداية مجموعة صغيرة، اال اننا اخذنا نكبر شيئا فشيئا، حتى اصبحنا مجموعة كبيرة، واضافت عملنـا                
لسنة كاملة على انجاز الفكرة وقمنا باتصاالت واسعة حيث جندنا في صفوفنا اضافة الـى المـواطنيين                 

انـسانيتنا  ...  بما لم تقم به حكوماتنا من مساعدة للفلسطينيين          نحاول ان نقوم  : وقالت. العاديين برلمانيين 
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كل الشعوب االوروبية هي الشعب الفلـسطيني ومـا يؤذيـه           ... تموت اذا لم نساعد الشعب الفلسطيني     
  .واشادت طومبسون بالشعب الفلسطيني الذي وصفته باالنسانية والتصميم والقوة .يؤذيها

لوفو، ان القافلة بدأت السير من ستراسبورغ في فرنسا من امام مبنى            من جانبها قالت المتضامنة جاتوا      
البرلمان االوروبي، حيث استقبلهم نائب رئيس البرلمان بالترحيب الشديد، اضافة الى مؤازرة عدد كبير              

 .من البرلمانيين االوروبيين لهم ، ناهيك عن الترحاب الشديد الذي وجدوه في كل مكـان ذهبـوا اليـه                  
هم تعمدوا في سوريا واالردن زيارة المخيمات الفلسطينية، والتقاء ممثلين عـن الالجئـين              واوضحت ان 

واكدت ان المتضامنين سيدخلون حتى بدون سياراتهم ان حاولت سلطات           .الفلسطينيين تأييدا لحق العودة   
 عـن   االحتالل استخدامها ذريعة لمنعهم، وسيعودوا مرة اخرى ان منعوهم اليوم، وال شـيء سـيوقفهم              

من جهتها، اشارت المتضامنة شانتاال النو الى سعادتها الغامرة بالتواجـد مـع             .محاولة العودة لفلسطين  
  .الشعب الفلسطيني، معبرة عن املها بأن يقطع باقي اعضاء القافلة الحدود للتواجد مع الفلسطينيين

بتنبيـه وسـائل االعـالم    واختتم المتضامنون المؤتمر باالشارة الى البعد االعالمي لنـشاطهم، وذلـك        
االوروبية الى ما ترتكبه اسرائيل من انتهاكات جسيمة في االراضي الفلـسطينية ، ونقـل مـا شـاهده                   

  . المتضامنون الى شعوبهم لحثهم على التحرك ونصرة الفلسطينيين
  
  

  أهالي قرية العمالء في غزة يترقبون االنسحاب بحذر  
وامر التي تلقوها من سلطات االحتالل االسرائيلي بإخالء منـازلهم          إضافة الى األ   : مايكل ماتزا  ،الدهنية

أو مواجهة طردهم قسرياً منها لدى بدء االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة الشهر المقبل، يعاني أهالي                
قرية الدهنية الصغيرة المكونة من أكواخ الطين والقش والمحاطة بسياج من األسالك الشائكة في القطاع               

آخر يالزمهم منذ وقت طويل وهو وصمة العار التـي التـصقت بقـريتهم كـوكر للمخبـرين                  توتراً  
ويقول أهالي القرية المحشورة على الحدود بين قطاع غزة ومـصر           .والجواسيس المتعاونين مع اسرائيل   

والمتحدرين من قبائل بدوية انهم مدموغون بأنهم خونة متواطئون مع االحتالل الذي استغلهم بشكل سيئ               
  .ضد الفلسطينيين

ويصعب على االسرائيليين العاديين وغيرهم ادراك أو تصور حجم وعمق الدور الذي لعبه أبناء الدهنية               
في التعاون مع اسرائيل وتقديم المعلومات لها بينما يعترف مسؤولون اسرائيليون بشكل غير علني وفي               

ن أهالي القرية متورطـون فـي جـرائم         مجالسهم الخاصة بأهمية هذا الدور لكنهم يقولون إن العديد م         
التهريب وغيرها وأن بعضهم ليس متعاوناً مع االسرائيليين كما يقول شلومو درور الناطق باسم منـسق                
أنشطة الحكومة االسرائيلية في االراضي الفلسطينية والذي يضيف أن األسر المؤهلة لالستفادة من مزايا              

 الف دوالر لتبدأ حياة جديدة في اسرائيل وتعـرف          100  80االجالء من القطاع ستحصل على ما بين        
انه لن يحدث اي مكروه الهالي الدهنية وان حديثهم عن االخطار التي تتهدد حياتهم انمـا هـو تكتيـك                    

 أسرة من اهالي الدهنية انه ليست لديها اية مـشكلة وال            15وقالت  .للحصول على تعويضات مالية أكبر    
يش في رفح في ظل السلطة الفلسطينية التي قالت في وقت سابق أن أجهزة              تخشى شيئا وانها ستنتقل للع    

استخباراتها وأمنها سوف تستجوب كل واحد من ابناء القرية ينتقل الى احدى مدن القطاع لكن معظمهم                
  .يخشى جدياً من الجماعات الفلسطينية

   ذا فيالدلفيا انكوايرارعن
  21/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  نقص المياه بعد االنسحاب   تتوقع انتهاء مشكلةبلديات غزة

مع ارتفاع حرارة فصل الصيف، بدأت أصوات المواطنين ترتفع بالشكوى مـن             : محمد ابو عبده   -غزة
نقص الـمياه التي تصل إلى منازلهم، فمنهم من يؤكد أن المياه ال تصله إال لمدة سـاعتين الـى اربـع                

المياه عندما تصله تكون الكهرباء مقطوعة احيانا فال يـتمكن          ساعات في االسبوع، ومنهم من يقول إن        
من تشغيل آلة الضخ لرفع المياه إلى الخزانات العلوية، وبالتالي ال يستفيد منها، ومنهم من يطالب البلدية                 

عالء خالد، مـن سـكان      ·بزيادة حصة المياه المقررة لـمنطقة سكناه التي تعاني من شح كبير في المياه            
ـ   منطقة مخي  ، أن المخيم الذي يسكنه يعاني من شح في المياه منذ فترة طويلـة،              ''االتحاد''م جباليا، أكد ل

فالمياه التصل إال مرة كل ثالثة أيام، ما يجبرهم على تشغيل مضخات مياه منزلية لرفعها إلى الخزانات                 
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 العالول، من سكان حي الشيخ      أما نعيم .العلوية، لسد احتياجات المنزل من المياه خالل الثالثة أيام القادمة         
لقد مرت علينا عشرة ايام كاملة اخيرا دون وصول قطرة مياه واحـدة،           : رضوان شمال مدينة غزة فقال    

عائلتنا كبيرة ووصول الـمياه إلينـا  : محمود موسى، من حي الجنينة شرق رفح ويسمى حي التنور قال          
نقص المياه عندنا في المخيم مـشكلة       : فقالشحيح جدا أما باسل خالد، من سكان مخيم يبنا جنوب رفح            

كبيرة تنغص علينا صباح ومساء، ووصول المياه بمعدل ساعة يوميا ال تكفي على االطالق، من جانبه،                
أكد المهندس سعيد زعرب، رئيس بلدية رفح، أن البلدية تدرك تماماً أن ثمة مشكلة ونقصاً كبيـراً فـي                   

مدينة، مشيراً إلى أن األمر متعلق بظـروف خارجـة عـن إرادة             المياه التي تصل إلى المواطنين في ال      
البلدية، بدوره، أوضح الـمهندس أشرف غنيم، مدير دائرة الـمياه والصرف الصحي في البلدية، أن ما               

 مليون متر مكعب من الـمياه، في حين أن حاجة          4ر5يتم استخراجه من اآلبار في رفح شهرياً يساوي         
يين متر مكعب من الـمياه، مشيراً إلى أنـه جـرى إعـداد دراسـة كاملـة                  مال 6الـمدينة تصل إلى    

الحتياجات مدينة رفح من الـمياه ضمن الـمشروع الفنلندي الداعم، وتم االقتراح بأن تزود رفحب ب               
وأكد غنيم  · متراً مكعباً من الـمياه في الساعة، إضافة إلى ما تنتجه اآلبار الـمحلية في مدينة رفح               650

ياه اإلضافية التي سيتم تزويد الـمدينة بها ستكون إما من آبار الـمستوطنات بعـد االنـسحاب                أن الـم 
وأكد كـل   ·اإلسرائيلي من القطاع، أو من محطات التحلية التي يجري الحديث عن إقامتها في الـمستقبل             
ـ       ى إمكانيـة  من زعرب وغنيم أنه ال توجد حالياً أية حلول آنية لـمشكلة الـمياه في رفح، مـشيرين إل

ودعـا زعـرب    · تحسن الوضع الـمائي في الـمدينة بعد االنسحاب اإلسرائيلي الـمزمع من القطـاع           
وغنيم السكان في الـمحافظة للعمل على تقنين وترشيد استخدام الـمياه بشكل كبير، إلى حـين وضـع                 

  .·حلول جذرية للـمشكلة
  21/7/2005االتحاد االماراتية 

  
 نون لنزع الثقة عن الحكومة دهامشة يتقدم بمشروع قا

 عبد المالك دهامشة، إلى الكنيست أمس، بمشروع قانون لنزع الثقة عن حكومة النائب تقدم :21الناصرة
وجاء في مشروع القانون، أنه يتقدم به أيضاً بسبب األخطار  .إسرائيل بسبب جدار الفصل العنصري

 تهديدات اليمين المتطرف اإلسرائيلي، التي يتعرض لها المسجد األقصى المبارك، في ظل تزايد
 .باالعتداء عليه بهدف عرقلة عملية االنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية

من جهة أخرى، تقدم دهامشة، أمس ، بمشروع قانون، يقضي بعدم حرمان المسافرين لخارج إسرائيل، 
شة في تسويغه لتقديم مشروع وقال دهام .خاصة حجاج بيت اهللا الحرام، من مخصصات تأمين الدخل

إن حرمان المواطنين من مخصصات الدخل بسبب السفر للخارج، هو إجراء ظالم يضر : القانون
بمعيشتهم، ويتناقض مع قانون حقوق اإلنسان وحريته، حيث يضر القانون أكثر ما يضر بجمهور 

ر الحجازية، وهو أمر شرعي المواطنين المسلمين الذين يرغبون في أداء مناسك فريضة الحج إلى الديا
 .فرضه اهللا على المسلمين، فمن غير المعقول أن يحرم هؤالء من مخصصات تأمين الدخل

  21/7/2005 -وفا–وكالة االنباء الفلسطينية 
  

  اولمرت يدعم دعوة بيرس الى فحص امكانية تبكير موعد االنفصال 
هود أولمرت، انه يمكن فحص امكانيـة تبكيـر         قال القائم بأعمال رئيس الحكومة االسرائيلية، الوزير اي       

ورآى أولمرت  . موعد االنفصال االسرائيلي عن قطاع غزة، داعما بذلك اقتراحاً طرحه بيرس، االربعاء           
انه يمكن تقديم موعد تنفيذ االنفصال ما دام المعارضون للخطة يتيحـون ألنفـسهم القيـام بنـشاطات                  

  .طالبوا باالمتناع عن تنفيذ االنفصال فيهااحتجاجية ومعارضة للخطة في االيام التي 
  21/7/2005 48عرب 

  امكانية تقديم موعد االنفصال مسألة قيد الدراسة : مكتب شارون يؤكد
اكد مصدر في مكتب شارون، اليوم الخميس، ان مسألة تقديم موعد تنفيذ خطة االنفصال هي االن قيـد                  

وقال المصدر لوكالة الصحافة     .ن من الناحية القانونية   الدراسة، مضيفا ان تقديم هذا الموعد هو امر ممك        
الفرنسية ان تقديم موعد تنفيذ خطة االنفصال من شأنه الحيلولة دون وقوع المزيد من المواجهات بـين                 
معارضي هذه الخطة وقوات االمن مثل المواجهات التي وقعت خالل االيام االخيرة في كفار ميمون في                

  . وعلى محور كيسوفيمالجنوب، وفي نفيه دكاليم
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  21/7/2005 48عرب 
  

 نيران بهدف التسلية الحركة إسرائيلية تؤكد أن جنود االحتالل يطلقون 
 أكدت حركة جنود يكسرون الصمت اإلسرائيلية، اليوم، أن جنود االحتالل اإلسرائيلي، أطلقوا :حيفا

وتطرق بيان أصدرته  . هوايةنيران أسلحتهم تجاه المواطنين نتيجة الملل وبهدف التسلية وممارسة
الحركة ونشرته عبر موقعها اإللكتروني إلى شهادات واعترافات إضافية تؤكد من جديد القطيعة القائمة 
بين قيم الجيش حسب تعبير الحركة وبين الواقع على األرض، مشيرة إلى أن الجنود خدموا في عمق 

تت منحدراً أخالقيا خطيراً سيفضي إلى فقدان األراضي الفلسطينية ويدركون أن ممارساتهم اليومية با
 طلب حجب 2002وأفاد أحد الجنود الذين كانوا يعملون في بيت لحم عام  .القيم اإلنسانية بالكامل

ويته، أن قائد المجموعة أصدر أمراً عسكرياً بإطالق قنابل الغاز تجاه إسرة فلسطينية كانت تجلس ه
على شرفة منزلها وتأكل البطيخ، بدعوى أنها خرقت بذلك حظر التجول، وأنها تقوم بمراقبة تحركات 

أربعة جنود كانوا وأضاف الجندي أن ثالثة جنود من المجموعة المكونة من . القوات تمهيداً الستهدافها
تستقلون مجنزرة في المكان للتأكد من امتثال السكان لفرض منع التجول، تنافسوا فيما بينهم من 

وفي شهادة أخرى نقلت الحركة عن لسان جندي من الوحدة التي  .سيصوب قنبلته إلى داخل البيت أوالً
لتظاهر وإلقاء الحجارة أوكلت إليها مهمة احتالل مقر عرفات أن مجموعة من الصبية قامت با

 متر، وفيما 300والزجاجات الحارقة على الجنود لكنها لم تشكل أي خطر عليهم لبعدهم عنهم مسافة 
كان عدد كبير من حرس الحدود يستعدون لتفريق التظاهرة، وصلت سيارة جيب نزل منها قائد الوحدة 

وأضافت الحركة  .الفاً لتعليماته السابقة إليناالعاملة في مدينة رام اهللا، وأخذ يطلق النيران على الصبية خ
في شهادة ثالثة نقالً عن أحد الجنود من وحدة المدفعية التي عملت في مدينة دير البلح خالل صيف 

 نصبنا كميناً بمساعدة دبابة وبتعليمات من قائد المجموعة، وقام جندي داخل الدبابة برمي 2001
ح البيوت بهدف الردع أو تسخين اآللية أو ألنه خطر على بال خزانات مياه الشرب المثبتة على أسط

ووردت الشهادات التي تلتها على  .القائد وقد كنّا نرى األضرار وتسرب المياه بغزارة من الخزانات
 وقالوا تلقينا األوامر 2003لسان بعض الجنود الذين عملوا في رفح جنوب قطاع غزة في صيف 

بية أو جدران مرة كل ربع ساعة من أجل ردع السكان لكننا رمينا البيوت بإطالق النار على سواتر ترا
 حسب بيان الحركة إنه ورفاقه كانوا 55ويقول جندي من وحدة المدفعية رقم  . رصاصة1500بـ 

يقومون بحملة اعتقاالت في منطقة ترقوميا في الخليل في الضفة الغربية، وأثناء عودتهم أطلقوا 
وأشارت  .خبز التي فتحت أبوابها في ساعات الفجر، انتقاماً إللقاء الحجارة عليهمالرصاص نحو أفران ال

الحركة إلى أن تعليمات شارون بعدم االكتراث بالمدنيين الفلسطينيين، أتت بعد أقل من أسبوعين من 
 .ةتحذيرات المستشار القضائي لحكومته بأن األمر من شأنه توريط مسؤولين إسرائيليين في محاكم دولي

  21/7/2005 -وفا–وكالة االنباء الفلسطينية 
  

  اسرائيل ستفجر الكنس والمدارس الدينية في مستوطنات قطاع غزة 
قالت معاريف اليوم الخميس، نقال عن مصدر عسكري اسرائيلي، ان اسرائيل قد تفجر بالديناميت الكنس               

 .اب النهائي من هـذه المـستوطنات      والمدارس الدينية اليهودية القائمة في مستوطنات غزة، قبل االنسح        
وقال مصدر عسكري رفيع للصحيفة ان الجيش ينوي استخدام المتفجرات النهاء هدم هذه المباني وانهاء               

وحسب رأيه فإن هدم هذه المباني بواسطة الجرافات سيستغرق الكثيـر مـن             . االخالء باسرع ما يمكن   
لمصدر العسكري ان التخوف من بقاء اجزاء من        اضافة الى ذلك يزعم ا    . الوقت بسبب حجم هذه المباني    

هذه المباني اذا ما تم هدمها بالجرافات، واقدام الفلسطينيين على  تدنيسها، يعتبـر دافعـا قويـا لقـرار                   
وكانـت الحكومـة    .وحسب رأيه حصل الجيش على فتوى دينية تتيح تفجير الكنس بالديناميت  !تفجيرها

 هدم بيوت المستوطنين وتفكيك مباني الكنس واعـادة بناؤهـا           2004االسرائيلية قد قررت في حزيران      
لكن الجيش االسرائيلي يقول انه ال يمكن تفكيك كل كنيس في المستوطنات ونقلها الـى                .داخل اسرائيل 
كما قال المدير العام لوزارة األمن عاموس يارون ان الجيش ال يستطيع تفكيك الكـنس               . داخل اسرائيل 

  . قلها الى اسرائيلوالمباني الدينية ون
  21/7/2005 48عرب 
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  مراقب دولة اسرائيل يبدأ بجمع معلومات حول االبعاد المختلفة لخطة االنفصال 
قالت االذاعة االسرائيلية، قبل ظهر اليوم الخميس، ان مكتب مراقب دولـة اسـرائيل، شـرع بجمـع                  

 االستعدادات االمنية لتطبيق الخطـة      معلومات لدراسة وتفحص االبعاد المختلفة لخطة االنفصال بما فيها        
  .وللفترة التي ستلي تطبيقها واالستعدادات السكان المستوطنين الذين سيتم اجالؤهم عن منازلهم

وقالت االذاعة ان موظفين من مكتب مراقب الدولة اجتمعوا لهذا الغرض مع ممثلين عن وزارة األمـن                 
  قليمية والمحلية المعنيةوقوات االمن ومديرية خطة االنفصال والمجالس اال

  21/7/2005 48عرب 
  

  شارون يرفض مبادرة أميركية اللتقاء أبو مازن خالل زيارة رايس  
عباس، خالل الزيارة التي    ـ  قال مصدر اسرائيلي، صباح اليوم الخميس، ان شارون، رفض االجتماع ب          

ة خالل  يرون عقد قمة ثالث   وحسب المصدر رفض شا    .ستقوم بها رايس الى اسرائيل والسلطة الفلسطينية      
  .نهاية األسبوع الحالي، وقال انه سيلتقي أبو مازن، فقط، بعد االنتهاء من تنفيذ خطة فك االرتباط

  21/7/2005 48عرب 
  
  

  !الكيان الصهيوني يواصل إقامة خطٍّ دفاعي حول قطاع غزة
حاليا على إقامـة خـطٍّ      ذكرت مصادر أمنية صهيونية أن قواتٌ من الجيش الصهيوني تعمل            :وكاالت

وتفيد تلك المصادر أن الجهات األمنيـة تقـوم بتطبيـق االسـتنتاجات             . دفاعي جديٍد خارج قطاع غزة    
وأوضـح   .المستخلصة من الخطّ الدفاعي القائم في الحدود الصهيونية مع شبه جزيرة سـيناء ولبنـان              

، ووسائل إلكترونية، ومواقع للقـوات      مصدر عسكري أن الخط الدفاعي الجديد يشتمل على بناء أسيجة         
كلم للتسهيل على قوات الجيش     50ستكون دائمة ومتنقلة، مضيفاً أنّه تم شقّ طرٍق بديلة يزيد طولها عن             

  .الصهيوني التي ستقوم بعملية اإلخالء إذا ما أقدم معارضو خطة االنسحاب بإغالق مفترقات الطرق
  21/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  عدد من الزعماء ويتجاهل عباسىشارون يوجه دعوات رسمية ال
كشف المراسل السياسي في معاريف بن كاسبيت النقاب عن ان شارون،  :الناصرة من زهير اندراوس

وجه عشرات الدعوات الي رؤساء الدول العربية والغربية للمشاركة في احياء مراسم الذكري العاشرة 
ن الدعوات الي الزعماء وجهت من قبل شارون شخصيا وبتوقيعه ايضا، وقال كاسبيت ا. لقتل رابين

الملك عبداهللا الثاني، والملك محمد وواضاف ان الزعماء العرب الذين تلقوا الدعوات هم حسني مبارك، 
 كلينتون وزوجته عضو ى بوش، والىباالضافة الي ذلك وجهت دعوات ال .السادس، وامير قطر

باالضافة الي ذلك فقد وجهت الدعوات الي رؤساء الحكومات في . ري كلينتونالكونغرس االمريكي هيال
وتابعت الصحيفة قائلة انه حتي االن لم تتلق  .ايطاليا والمانيا وبريطانيا واسبانيا وروسيا وفرنسا

 في تل ابيب اكدت ىالحكومة االسرائيلية ردا علي دعواتها، ولكن مصادر سياسية رفيعة المستو
سرائيلية انه في نهاية المطاف سيلبي الزعماء العرب والغربيون الدعوة من شارون للصحيفة اال

وستتحول الذكري السنوية لمقتل رابين الي مؤتمر دولي في القدس الغربية، الذي من شأنه زيادة الدعم 
للدولة العبرية من قبل الزعماء الذين سيشاركون في المراسم، خصوصا وانها ستقام بعد ان تكون 

ونوهت الصحيفة الي ان طاقما خاصا يضم ممثلين عن  .اسرائيل قد انتهت من تنفيذ خطة فك االرتباط
وزارة الخارجية وديوان شارون اعد خطة كاملة الستقبال الزعماء، مشيرة الي ان الدولة العبرية تعول 

واكدت الصحيفة ان . ئيلكثيرا علي زيارة الزعماء العرب اليها، الفتة الي ان مبارك لم يقم بزيارة اسرا
شارون تجاهل عباس ولم يكلف نفسه عناء توجيه الدعوة اليه للمشاركة في احياء ذكري مقـــتل 

وقال مسؤول سياسي اسرائيلي لـ معاريف انه في حالة تجاوب الزعماء مع الدعوة االسرائيلية . رابين
لدعم اسرائيل ومواقفها السياسية، فان احياء الذكري السنوية لمقتل رابين ستتحول الي اكبر فرصة 

واعرب . مضيفا ان تلبية الدعوة هي بمثابة انجاز كبير للدولة العبرية وتحديدا لسياسات حكومة شارون
المسؤول نفسه عن اعتقاده بان هذه المناسبة من شانها ان تدفع العملية السلمية بين اسرائيل والدول 

 .ود االسرائيلية للتطبيع مع الدول العربية واالسالميةالعربية قدما الي االمام وتساهم في الجه
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  21/7/2005القدس العربي  
  

  شالوم يروج للتطبيع بادعاء زيارة مساعده معظم الدول العربية 
قـال وزيـر     :القدس المحتلة، غزة، آمال شحادة، طاهر النونو       21/7/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

وأعلن شالوم أن إسرائيل صادقت علـى       .  زار معظم الدول العربية    شالوم امس إن المدير العام للوزارة     
زعم شـالوم أن المـدير العـام    . مخططات عدة لوقف الهجمات الصاروخية على المستعمرات اليهودية     

لوزارته قام بزيارات سرية إلى معظم الدول العربية، في إطار السعي إلى إقامة عالقات دبلوماسية مـع              
ر أنه بعد تنفيذ االنسحاب من قطاع غزة سيحين الوقت المالئم إلقامة عالقات بين            وذك. الكيان الصهيوني 

  .إسرائيل ودول عربية أخرى
لـدينا  :  شـالوم، لإلذاعـة العبريـة   هقالما : ب. الناصرة ـ ق  21/7/2005القدس العربي وأضافت 

 .ة اتصاالت مع غالبية الدول العربية، ومدير عام الوزارة زار معظم الدول العربي
  

 شارون ال يعمل كفاية لتهويد القدس: اليمين اإلسرائيلي
قرر رئيس الكنيست رفلين، ادارة حملة سياسية جديدة ضد شارون، تتعلـق بمدينـة القـدس                : تل أبيب 
اذ يتهمه بأنه ال يعمل كفاية من أجل تهويدها، وانه بتقاعسه في هذه المهمة انما يتـيح تقـسيم                   . الشرقية

ويدعي رفلين ان شارون يعرقل اليوم تطبيق مـشروع توحيـد القـدس             . يهود والعرب المدينة ما بين ال   
وتهويدها، ألنه أعطى أوامره بوقف البناء االستيطاني في المنطقة الخالية ما بين القدس الشرقية وبـين                

  .مستوطنة معاليه أدوميم 
 21/7/2005شرق األوسط ال

 
  لمفاوضات السلمية المصادقة على قانون مساواة النساء في طواقم ا

صادقت الهيئة العامة للكنيست االسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة، امس االربعاء، على قانون يحتم              
المساواة بين عدد الرجال والنساء في طواقم المفاوضات السلمية والطواقم المكلفة اتخاذ قرارات تتعلـق               

 1325طرحته يولي تمير وايتي ليفني على القرار رقم         ويعتمد القانون الذي     .بمنع األزمات والصراعات  
. الصادر عن مجلس االمن الدولي والمتعلق باالبعاد الخاصة لحاالت الحـرب علـى اوضـاع النـساء                
  . ويعترف ذلك القرار باهمية دمج الرأي النسائي في العمليات الجارية لتحقيق السالم وتسوية الصراعات

  21/7/2005 48عرب 
  

  لبية الجمهور االسرائيلي ضد استيطان غزة غا: استطالع
من الجمهور االسرائيلي   % 57يستدل من استطالع للرأي العام االسرائيلي، نشرت نتائجه االربعاء، أن           

عن اعتقـادهم   % 75يعتقد أن قرار انشاء المستوطنات في قطاع غزة يعتبر خطأ تاريخياً، فيما اعرب              
ويستدل من االستطالع الذي أجرته جامعة تل أبيب،         .اع ستنفذ بأن خطة االنفصال االسرائيلي عن القط     

من المشاركين في االستطالع يؤمنون بأن االستيطان في قطاع غزة فاقم من حدة األوضـاع               % 52ان  
من الجمهور ان دوافع استيطان قطاع غزة كانـت صـهيونية           % 65مع ذلك يعتقد    . األمنية ولم يخففها  

الع معهد حاييم هرتسوغ العالم المجتمع والسياسة، وشمل االسـتطالع          وقد أجرى هذا االستط    .ريادية
  %.2.2 اسرائيليا يمثلون الجمهورين اليهودي والعربي، وبلغت نسبة الخطأ القصوى 519

  20/7/2005 48عرب 
  

  ألف صاروخ تهددنا : اسرائيل
لخارجية واألمـن  حذر تقرير عسكري ناقشته لجنة ا:  غزة ـ ماهر إبراهيم 21/7/2005البيان نشرت 

في الكنيست اإلسرائيلي البرلمان من تنامي حجم تهديد الصواريخ التي تمتلكها كل من مصر والسعودية               
وأفادت معاريف ان رئيس إدارة منظومـة        .وسوريا وحزب اهللا اللبناني، والتي تقدر بنحو ألف صاروخ        

 :ين رصد فـي التقريـر ان      حيتس السابق في وزارة الحرب الصهيونية وخبير الصواريخ عوزي روب         
 طـن مـن المـواد       500إسرائيل تتعرض لتهديد ألف صاروخ بعيد المدى يمكنها أن تلقي معا نحـو              
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 طائرة قتالية فـي     120تهديد صاروخي كهذا يساوي في قيمته هجوماً من نحو          : وقال روبين . المتفجرة
ي سـيعرض أمنهـا     الوقت نفسه، وإذا لم تطـرح إسـرائيل ردا مالئمـا فـإن التهديـد الـصاروخ                

 صاروخ بعيـد    200وأوضحت معاريف أن معطيات جهاز األمن تؤكد إن في حوزة مصر نحو             .للخطر
 كم،  1. 300المدى من طراز سكود، كما سعت إلى شراء صواريخ نو دونغ من كوريا الشمالية بمدى                

 60 حتـى    30نحـو   واتهم التقرير السعودية بحيازة     . إال أن الصفقة ألغيت بضغط من الواليات المتحدة       
وفـي  .  دي إف بمدى ثالثة آالف كم اشترتها من الـصين          3صاروخاً بعيد المدى، وصواريخ من نوع       

وتسعى لشراء صواريخ   )  كم 700مدى  ( صاروخ من نوع سكود بى،وسي ودي      500حوزة سوريا نحو    
 حـزب اهللا   ويقول جهاز األمن اإلسـرائيلي إن     .  كم 290روسية دقيقة باليستية من طراز اسكندر بمدى        

عزز منظومة صواريخه التي تهدد شمال إسرائيل بعد انسحاب قوات االحتالل من جنوب لبنان ولديـه                
كما أن لدى الحزب مئات     . كم12ملم ذات مدى    122 ألف صاروخ، معظمها كاتيوشا بقطر       12أكثر من   

تدرك ويـس . كم بحسب مسؤولي جهاز أمن االحـتالل      75 بمدى   5كم وفجر   45 بمدى   3صواريخ فجر   
رغم كمية الصواريخ الكبيرة في حوزة الدول المجاورة إلسرائيل، فان جهاز األمن يتعاطى مع              :التقرير

إيران بصفتها التهديد المركزي في كل ما يتعلق بالصواريخ، ويعود السبب في ذلك إلى الجهـود التـي                  
  . تبذلها إيران لنيل القدرة النووية

انه على رغم الكمية الكبيرة  من   روبين   هاكدما  :  النهار –رام اهللا    21/7/2005النهار اللبنانية   وأضافت  
من الصواريخ التي في حوزة الدول المجاورة السرائيل، فان جهاز االمن االسرائيلي يتعامل مع ايـران                

وقال ان السبب في ذلك هو الجهود التي تبـذلها          . بصفتها التهديد المركزي في كل ما يتعلق بالصواريخ       
 صاروخ بعيد المدى من طـراز       200واضاف ان لدى ايران نحو      . صول على القدرة النووية   ايران للح 

، وان هذا النوع من الصواريخ هو الصيغة االيرانية لـصاروخ نـو دونـغ الكـوري           3 و 2 و 1شهاب  
 3كما تملك ايران صواريخ بعيدة المدى من طراز شهاب          .  كيلومتر 1300الشمالي الذي يصل مداه الى      

 12واشار الى ان اوكرانيا اكدت اخيرا ان ايران تمكنت من تهريب ما بـين               . ا الفي كيلومتر  يبلغ مداه 
  صاروخا متحركا بعيد المدى قادرة على الوصول الى ثالثة آالف كيلومتر20و
  

  ضغوط إسرائيلية علي مصر لدفن أنقاض المستوطنات في سيناء  
 مليون طن   2ومة المصرية، الجبارها علي دفن      تمارس اسرائيل حاليا، ضغوطا سرية ومكثفة علي الحك       

اكد تقرير لصحيفة هاآرتس العبرية، نجـاح المـساعي    . من انقاض ومخلفات المستوطنات، داخل سيناء     
االسرائيلية في اقناع الوسطاء الدوليين، بضرورة دفن أنقاض المستوطنات بعد هـدمها فـي صـحراء                

ست ضارة بالبيئة، في الوقـت الـذي تـرفض فيـه            زعمت الصحيفة ان انقاض المستوطنات لي     . سيناء
وكان عدد من خبراء البيئة الفلسطينية       .اسرائيل نقل هذه االنقاض الي االراضي الواقعة تحت سيطرتها        

قد حذروا من خطورة بعض المواد السامة في أنقاض المستوطنات مثل االمينات عقب اقتـراح وزيـر                 
واشـارت الـصحيفة الـي ان        . في بناء ميناء جديد في غزة      الدفاع االسرائيلي، استخدام تلك االنقاض    

التخلص من انقاض المستوطنات يعتبر احد اهم المشاكل الكبري التي تواجه عملية اخالء مـستوطنات               
ونقلت الصحيفة عن مصادر غربية انه من المحتمـل ان توافـق مـصر علـي دفـن انقـاض                    . غزة

يـد اراضـي المـستوطنات لبنايـة مـساكن جديـدة           المستوطنات في سيناء اذا ما تضمنت الخطة تمه       
وأكدت الصحيفة ان بحث مسألة دفن نفايات المستوطنات كان احد الموضوعات الرئيـسية             . للفلسطينيين

  . علي جدول اعمال رامون خالل لقائه بعدد من المسئولين المصريين في القاهرة قبل اسبوع
  21/7/2005الوفد المصرية  

  
  هيونية ـ مصرية إقامة منطقة زراعية ص

ذكرت مصادر صهيونية أن مصر والكيان الصهيوني قررا إقامة منطقة زراعية           :  خاص ،القدس المحتلة 
مشتركة للجانبين في المنطقة الحدودية بينهما قرب مستوطنة نيتسانا في النقب بحيث ستخصص لبحـث               

 اللجنة الزراعيـة المـشتركة   إنه تم االتفاق على ذلك خالل جلسة: وقالت .وتطوير المحاصيل الزراعية  
للبلدين التي انعقدت في القاهرة هذا األسبوع، وتم االتفاق على استخدام المعبر الحدودي في نيتسانا لتنقل                

  .العمال الزراعيين من مصر وإلى نقل البضائع بين الجانبين
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  21/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  في بث المنارمركز يهودي يتهم شركة فرنسية بالمساهمة 
احتج مركز سيمون فيزنتال امس لدى رئيس الوزراء الفرنسي دو فيلبان على ما وصفه بـتواطؤ شركة                
فرانس تيليكوم في بث محطة المنار في اميركا الالتينية وآسيا، بعدما كان المجلس االعلـى الفرنـسي                 

 .ع مع هذه القنـاة بـشأن بثهـا        لالعالم المرئي والمسموع الغى في كانون االول الماضي االتفاق الموق         
واعلن المركز، في بيان ان غلوبكاست فرع فرانس تيليكوم يقدم برامج هذه المحطة في اميركا الالتينية                
عبر القمر االصطناعي االسباني ايسباسات وفي آسيا عبر القمر االصطناعي آسياسات الذي له مكاتـب               

 المركز الى ان السماح بمواصلة توزيع بث المنار         واشار .في برمودا لكن يتخذ من هونغ كونغ مقرا له        
يجعل من فرانس تيليكوم متواطئة في اي هجوم كبير على اشخاص او مؤسسات يهودية فـي اميركـا                  

  )اف ب. (الالتينية او آسيا
21/7/2005المستقبل اللبنانية   

  
   المحللون اإلسرائيليون ال يتوقعون انتعاشا اقتصاديا

 يشاد باالنسحاب االسرائيلي المزمع من قطاع غزة باعتباره انجـازا سياسـيا             :زرويتر،  القدس المحتلة 
كبيرا لكن المحللين ال يتوقعون اثرا اقتصاديا حقيقيا ما لم يؤد االنسحاب الى استئناف عملية السالم مـع                  

 التـي   وأكد شارون وغيره من كبار المسؤولين االسرائيليين على أن الخطة المثيرة للجدل            الفلسطينيين،
وفي مؤتمر   يطلق عليها فك االرتباطستتمخض عن فوائد اقتصادية فضال عن الفوائد السياسية واالمنية،           

اقتصادي عقد في الفترة االخيرة قال شارون ان التفاؤل الـسياسي بفـك االرتبـاط سـيدعم الـسياحة                   
صاد االسرائيلي سيـستفيد    واالستثمارات االجنبية وانفاق المستهلكين، لكن المحللين يشككون في أن االقت         

بدرجة كبيرة في االجل القصير، وقال اورييل لين رئيس اتحاد الغرف التجارية االسرائيلية اسـرائيل ال                
تنفذ فك االرتباط في غزة العتبارات اقتصادية،،، بل تنفذه فقط العتبارات تتعلق بالسالم والتقدم الحقيقي               

 بعد ثالث سنوات مـن      2004القتصاد االسرائيلي في عام     وانتعش ا  نحو تسوية سلمية مع الفلسطينيين،    
 بالمائة مدعوما بتراجع الهجمات االستشهادية الفلسطينية، ومن المتوقع ان يبلغ           3،4الركود ونما بمعدل    

وازدهرت السياحة ومن المتوقع أن تبلغ هذا        ،2006 و 2005معدل النمو اربعة بالمائة تقريبا في عامي        
جديدا في خمس سنوات، وانتعشت كذلك الصادرات واالستثمارات االجنبية وانفـاق           العام مستوى قياسيا    

ويقدر االقتصاديون قدرة البالد على النمو بنحو خمسة بالمائة سنويا لكن يعتقد أن التوصل               المستهلكين،
وقال غيل فيلر استاذ اقتصاد الشرق االوسـط بجامعـة      التفاق سالم مطلوب للحفاظ على هذا المستوى،      

بار ايالن السالم مفيد السرائيل مشيرا الى ازدهار االقتصاد االسرائيلي في منتصف التسعينيات الـذي               
قاده قطاع التكنولوجيا الحديثة بعد ابرام اتفاقات أوسلو للسالم، وقال لذلك نحتاج إلنهاء الصراع، لكننـا                

ت االستراتيجية بجامعة تل    لم نقترب من نهايته، ورجح امري توف االقتصادي في مركز غافي للدراسا           
ابيب أال يتمخض عن االنسحاب من غزة سوى نتائج سياسية واجتماعية، وأضاف أن التحدي الرئيـسي                
لالقتصاد االسرائيلي ليس االمن بل ضمان استمرار االصالحات لزيادة القدرة التنافسية في االقتـصاد،              

له أثر مهم على العالقات السياسية الداخليـة  وقال توف وهو اقتصادي سابق بوزارة الدفاع فك االرتباط    
في اسرائيل بين االحزاب المختلفة لكن ال يمكنني رؤية اي اثر اقتصادي لذلك، وأضـاف اذا ادى فـك                   

والمحللون يتوخون الحذر بـشأن مـا اذا كـان           االرتباط الى عملية سالم جديدة سيكون االمر مختلفا،       
ملية السالم المتعثرة النه ليس من الواضح ما اذا كان اخـالء            االنسحاب من غزة سيمثل شرارة البدء لع      

  غزة سيؤدي الى وضع حد لهجمات النشطاء الفلسطينيين أم ال؟
  21/7/2005الوطن القطرية 

 
  تأهيل وتطوير منطقة بيت حانون إيرز الصناعية

س، هيئة المـدن    كلفت الحكومة الفلسطينية في جلستها األخيرة التي عقدت، أول من أم           :كتب حامد جاد  
والمناطق الصناعية بكافة المهام المتعلقة بتأهيل وتطوير منطقة بيت حانون ايرز الصناعية، وتحويلهـا              
في مرحلة ما بعد االنسحاب االسرائيلي من قطاع غـزة الـى منطقـة صـناعية فلـسطينية جاذبـة                    

يئـة المـدن والمنـاطق      وأعلن مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطني، بصفته رئيساً له         .لالستثمارات
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الصناعية، ان مجلس ادارة الهيئة سيعمل قريباً على اختيار الجهة المشغلة والمطورة لمنطقة بين حانون               
الصناعية، وستطالب الهيئة قريباً المستأجرين والمالكين الفلـسطينيين للمنـشآت الـصناعية المختلفـة              

 المختصة في وزارتي االقتـصاد الـوطني        بتصويب أوضاعهم القانونية وتسجيل أنشطتهم لدى الدوائر      
والمالية، كي يتمكنوا بموجب ذلك من التمتع بالحوافز الممنوحـة للمـستثمرين وفـق قـانون تـشجيع                 

وبين في حديث لـااليام انه سيناط بمجلس ادارة الهيئة الدور الـرئيس فـي ادارة المنطقـة                 .االستثمار
يث سيتم منح العقود المؤقتة لبعض المشاريع ذات العالقـة          الصناعية خالل المرحلة االنتقالية المقبلة، ح     

وسـيعمل مجلـس ادارة     .بالبنية التحتية والمواد الصلبة والكهرباء والمياه التي كانت مرتبطة باسـرائيل          
وكـشف عـن أن تأهيـل       .الهيئة على اعداد الصيغ القانونية الالزمة لحماية حقوق المستثمرين والدولة         

ن الصناعية سيتم وفق مرحلتين، األولى تتعلق بتأهيل المنطقة بما يحقق عودة            وتطوير منطقة بيت حانو   
 منـشأة صـناعية     500المستثمرين الفلسطينيين لها، والثانية ستستهدف زيادة عدد المنشآت لتصل الى           

  . آالف فرصة عمل10قادرة على استيعاب 
  21/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  دشركات عالمية تعرض شراء دخان يعب

قبل ايام تلقت دائرة الجمارك الفلسطينية عرضاً مبدئياً، من وكالء ثـالث شـركات               :كتب جعفر صدقة  
عالمية، هي فيليب موريس االميركية وبات االميركية البريطانية، والتا ديس الفرنسية، لشراء كميات من              

 حملة واسـعة النطـاق      عرض الشركات العالمية الثالث، كان نتاج     .التبغ المحلي، الشهير بـدخان يعبد    
بداتها دائرة الجمارك منذ شهر شباط الماضي لمكافحة السجاير المهربة الى السوق الفلسطينية، تزامنت              
مع ترتيبات جمركية، كان ابرزها طرح نوع محلي من السجاير بتعرفة جمركية مخفضة، مـن انتـاج                 

كامل االنتاج المحلي مـن التبـغ،       شركة سجاير القدس تحت ماركة جمال، مقابل التزام الشركة بشراء           
وقال حاتم يوسف، مدير عام الجمارك، ان الخسائر التـي تكبـدها االقتـصاد              .واستخدامه في اصنافها  

الفلسطيني، سواء الخزينة العامة او الشركات، وصلت الى مرحلة ال تحتمل، اضـافة الـى االضـرار                 
ورغـم ان   .لمواصـفات او بلـد المنـشأ      الصحية المحتملة، جراء تهريب اصناف ال تحمل اية اشارة ل         

اجراءات الجمارك كانت مفيدة لجميع االطراف، باستثناء المهربين، فان نتائج هذه الترتيبات لـم تكـن                
وبعيدا عن الشركات المنتجة والمستوردة للـسجاير، فقـد تركـت           .مرضية لجميع الشركات بنفس القدر    

غ المحلي، وتتركز بشكل في منطقة جنين، وتحديدا        ترتيبات دائرة الجمارك اثرا حاسما على زراعة التب       
 دونما، في   1976وتشير بيانات رسمية لوزارة الزراعة ان المساحة المزروعة بالتبغ بلغت           .في بلدة يعبد  

 كيلـو غرامـا للطـن       70 طنـا، بمعـدل انتـاج يبلـغ          139، انتجت   2002/2003الموسم الزراعي   
عة الرشاد المزارعين، بهدف رفـع مواصـفات التبـغ          واضاف هناك ترتيبات مع وزارة الزرا     .الواحد

  .الفلسطيني، لتقليل نسبة الكمية التي يتم اتالفها، ما يسهل بيعه باسعار اعلى للمزارعين
  21/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  انخفاض ملموس في حجم الجباية الضريبية العام الماضي: زماري
لدخل جهاد زماري ان الجباية الضريبية شهدت انخفاضـا  ذكر مدير عام ضريبة ا:  امجد التميمي  ،البيرة

، اال انها كانت افضل منها عن العـام         2000ملموسا في العام الماضي مقارنة عما كانت عليه في العام           
وقال زماري لـ الحياة الجديدة على هامش ورشة عمل نظمتها امس في البيرة جمعيـة مـدققي                 .2003

واحي االجرائية العملية في قانون ضريبة الدخل الفلـسطيني، ان الثلـث            الحسابات القانونيين بعنوان الن   
االول من العام الحالي شهد تحسنا في الجباية الضريبية مقارنة مع الفترة نفـسها مـن العـام الـسابق                    

واوضح زماري ان دائرة ضريبة الدخل استحدثت دائرة خاصة تعنـى بكبـار المكلفـين مـن                 .2003
مة والخاصة ويتبع لهذه الدائرة وحدتان االولى في شمال الوطن والثانيـة فـي              الشركات المساهمة العا  

من حجم الجباية الكلية    % 60الجنوب وذلك للتسهيل على هؤالء المكلفين الذين يشكلون ما نسبته حوالي            
  .لضريبة الدخل

   21/7/2005الحياة الجديدة 
  



 26

  مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً طفيفاً 
 سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية تراجعا طفيفا خالل جلـسة حافظـت علـى                 :نابلس

 نقطة مـا    1ر68 نقطة بتراجع قدره     162ر13واغلق المؤشر العام للسوق القدس على       .معامالت نشطة 
 شركة جرى التداول علـى      13 شركات من بين     5وتأثر مؤشر القدس بانخفاض أسعار      . %.ر25نسبته  

وانخفضت اسهم شركات العربيـة للفنـادق، وبيرزيـت لألدويـة، وبـاديكو             .هذه الجلسة اسهم لها في    
واالتصاالت الفلسطينية، والعربية الفلسطينية لمراكز التسوق، في حين ارتفعت اسهم البنـك اإلسـالمي              
 العربي والمستثمرون العرب وسجاير القدس وفلسطين للتنمية واالستثمار باديكو والفلسطينية للكهربـاء           

وفلسطين لالستثمار العقاري وفلسطين لالستثمار العقاري، واستقر سهم مطـاحن القمـح الـذهبي دون               
 1328883 عقدا بلغـت قيمتهـا اإلجماليـة         264 سهما تمت من خالل      347675وجرى تداول   .تغيير
  . دينارا758798وتقدمت شركة االتصاالت الفلسطينية معامالت السوق بتداول بلغ .دينارا

  21/7/2005لفلسطينية األيام ا
  

  االحتالل يقتحم الظاهرية ويدمر موقعا أثريا في القطاع
اعلنت وزارة السياحة واالثار الفلسطينية امس أن قوات االحتالل االسرائيلي جرفت موقعا أثريا هامـا               

 وقال مدير عام وزارة السياحة واالثـار فـي الـسلطة            0على شاطىء مدينة دير البلح وسط قطاع غزة       
سطينية الدكتور معين صادق أن قوات االحتالل  قامت خالل اليومين الماضيين بتجريف موقع أثري               الفل

هام يحتوي على بقايا كنيسة بيزنطية قامت الوزارة بالكشف عن معالمها على شاطىء دير البلح مقابـل                 
رضيات من   واضاف  أن هذا الموقع يحتوي على أ        0موقع قوات الشرطة البحرية الذي تم تجريفه أيضا       

وأشـار الـى أن هـذه         ميالديـة  586الفسيفساء الملونة تعود استنادا الى النقش الكتابي فيها الى عام           
والتي تمنع التنقيـب أو التعـرض       1954الممارسات تشكل انتهاكا اضافيا فاضحا لمعاهدة الهاي للعام         

ع اتفاقية نقـل الـصالحيات      للمواقع االثرية في المناطق المحتلة في مناطق النزاع المسلح وتتعارض م          
 التي تلزم الجانب االسرائيلي بحماية المواقع االثرية في المنـاطق الواقعـة تحـت               1994المدنية عام   

سيطرته خصوصا وأن الموقع معروف في الخرائط المـساحية االسـرائيلية وفـي الـصور الجويـة                 
  . االسرائيلية ذات العالقة باالثاراالسرائيلية السنوية للقطاع ومعروف أيضا لدى المؤسسات االكاديمية

   21/7/2005الرأي االردنية 
  

   ناجي العلي في بيسان
ناجي العلـي   : اصدر جاليري بيسان بالدوحة كتابا بمناسبة استضافته معرضا بعنوان        : كتب محمد الربيع  

ادة منهـا شـه   ‚ وشهادات عن تجربته الفنية   ‚ وعرض لجانب من سيرة ناجي العلي الشخصية واالبداعية       
‚ ولكنه ايضا يشكل لـي عـذابا      ‚ هو عزائي ‚ الرسم يحقق لي توازني الداخلي    :ناجي العلي التي جاء فيها    

انه يتيح لي امكانية تنفـيس      ‚ احيانا اقول ان هذا الكاريكاتير الذي ارسمه يجعل حظي افضل من غيري           
‚  وينفث سمه اليومي فيهم    وان اآلخرين قد يموتون كمدا وقهرا من ذلك الهم الذي يجثم على قلوبهم            ‚ همي

وهو للنقد وليس   ‚ ولغة تبشير ‚ واشعر ان الكاريكاتير لغة تخاطب مع الناس      ‚ انا اعرف ان الرسم يغريني    
وأرى ان حزني ومرارتي وسوداويتي التي اعبر عنهـا فـي           ‚ واعتبر نفسي جسرا من نوع ما     ‚ للترفيه
  .يحزنهم ويوجعهم هذا الواقع العربيهي حال نبيلة مشتركة بيني وبين المواطنين الذي ‚ رسومي

على رصيف ممتـد بـين التـاريخ العربـي          ‚ الليلة التي قتل فيها   ‚ ليلتان لم يرسم ناجي العلي خاللهما     
حيث اراد ان يبلغنـا     ‚ والليلة التي رسم فيها خطوطا سوداء كالقضبان على المرآة        ‚ والجغرافيا البريطانية 

  ‚ين سجن كبير بسعة الوطن العربي كلهجميعا بأننا نتوزع بالتساوي على زناز
 21/7/2005الوطن القطرية 

  
 الفلسطينيات جديرات بنوبل : آمنة جبريل

 آمنة جبريل المناضلة الفلسطينية بأمتياز هي اليوم مرشحة لنيل جائزة نوبل للسالم للعام :مادونا سمعان
 امرأة من اجل جائزة نوبل  من ضمن ألف مرشحة اختارتهن لجنة التحكيم الخاصة برابطة ألف2005
ليس من السهل االلتقاء بآمنة اذا كان الموضوع يعني شخصها، فهي دائماً مشغولة بأمور . للسالم
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... تخريج دفعة من الخاضعين لدورات في الزراعة، المؤتمر التربوي لالجئين الفلسطينيين: الجماعة
حتى إجراء مقابلة معها . ها الخاصةكما انه من الصعب من خالل الحديث معها، الحصول على سيرت

أمر صعب لوال أن المحور هو ترشيحها لجائزة نوبل للسالم، وهو ما ال تعتبره مسألة شخصية بل 
تهدي آمنة الجائزة، إذا حصلت عليها، الى . ترشيح لكل المناضالت الفلسطينيات في المخيمات في لبنان

  .صا والى كل شهداء فلسطين وإلى روح عرفاتالشعب الفلسطيني عموما والمرأة الفلسطينية خصو
  21/7/2005السفير 

  
  عكا بعيون مقبولة نصار  : على هامش مهرجان مسرحيد

 تجولت المصورة مقبولة نصار، حاملة كاميرتها المتواضعة داخل اسوار مدينة           - من منى فاعور   -عكا
ا لتضيف وثيقة اخرى الى أرشيفها      عكا القديمة، وفي كل مكان كان يستفزها المشهد كانت تستل الكامير          

وسيكون رواد مهرجان مسرحيد في عكـا، هـذا         . الغني بالصور التي التقطتها في شتى انحاء فلسطين       
الى ذلك  .العام، على موعد مع اعمال نصار حيث سيقام لها معرض كبير داخل اروقة المسرح التاريخية              

وقد اختـار عيـون     . ان مسرحيد لهذا العام   انتهى المصمم الرسام وائل واكيم من تصميم ملصق مهرج        
  .  الفنانة لنا زريق لتطل على الوافدين الى المهرجان وعلى ما سيتضمنه من أعمال فنية

  20/7/2005 48عرب 
  

 توطين الفلسطينيين بات في حكم الواقع : بقرادوني
ني أن خطر التوطين بات  أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية الوزير السابق كريم بقرادو: السفير-الديمان

كالم . شبه محتم، مؤكداً عدم القبول به بأي شكل من االشكال وداعياً لمواجهته كي ال يصبح أمراً واقعاً
بقرادوني جاء اثر لقائه والنائب نادر سكر مع وفد من المكتب السياسي الكتائبي البطريرك الماروني 

مات توافرت عندهم وحملوها للبطريرك حول نصر اهللا صفير امس في الديمان حيث لفت الى معلو
موضوع توطين الفلسطينيين، مشيراً الى ان هذا االمر بات محتماً وكأن البعض بدأ يتصرف على أساس 
أن عودة الفلسطينيين انتهت وان توطينهم حيث هم قد تم، ودعا بقرادوني إلعادة النظر بمرسوم التجنيس 

طار الن كثيرين ممن تم تجنيسهم ليس لهم الحق في الحصول وتنفيذ قرار مجلس الشورى في هذا اال
 . على الجنسية سواء عبر تزوير ملفات أو خالفاً للقانون والدستور

  21/7/2005السفير 
 

  األردن يغلق الباب أمام مبادرات لعودة قادة حماس
 في الخارج االستعانة طوال األسابيع القليلة الماضية حاولت حركة حماس وتحديدا مكتبها السياسي المقيم

بوسطاء من الفعاليات األردنية لكي تقيم شكال من أشكال الحوار مع عمان بقصد التوافق سياسيا علي 
سلسلة خطوات لكن توجيهات سياسية صدرت من مؤسسات القرار أقفلت الباب مرحليا امام هذه 

مباشرة مؤخرا بان الحكومة وأكدت مصادر خاصة جدا بان قادة حماس في الخارج أبلغوا  .المحاوالت
األردنية ليست بصدد إقامة اي نوع من االتصال والحوار معهم، وابلغوا بان الحكومة ايضا ال تنوي 
 .التفاعل مع رغبات بعض النواب االسالميين في البرلمان األردني لفتح ملف عودة قادة حماس المبعدين

 ترتيبات عقد اجتماع مركزية فتح األخير والمهم وبالفعل برزت أكثر من محاولة منذ أسبوعين الستغالل
في عمان، عبر مطالبة بعض الوسطاء من النقابات المهنية ومن مجلس النواب بفتح قناة حوار خاصة 

وأبلغت وزارة الخارجية األردنية عدة . مع حركة حماس مماثلة للحلقة المفتوحة حاليا مع حركة فتح
تي جرت مع قادة حركة فتح مؤخرا تنطوي علي مضمون واحد مرات بعض الوسطاء بان االتصاالت ال

 .ينسجم مع المشروع األردني الداعم لخيارات السلطة الفلسطينية، وأن هذه االتصاالت ليست فصائلية
وسبق لنواب حزب جبهة العمل االسالمي ان حاولوا علي مستوي فردي وجماعي صياغة مبادرة حوار 

  .أردنية مع حماس
  21/7/2005 القدس العربي

  
  مشاورات عربية مكثفة لعقد قمة مصغرة تبحث التطورات الخطيرة في فلسطين 
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 قالت مصادر سياسية عربية ان مشاورات عربية مكثفة تجري حاليا لعقد قمة عربية - بترا -القاهرة 
تبحث التطورات الخطيرة في الموضوع الفلسطيني واضافت المصادر  ان القمة العربية التي تدور 

وتوقعت المصادر  حولها المشاورات ستكون مصغرة وانه من المتوقع ان تضم حوالي تسع دول عربية
واشارت المصادر الى ان هذه  .ان تعقد القمة في حال االتفاق عليها في منتجع  شرم الشيخ المصري

ت انه  واضاف.المشاورات تنطلق من احساس عربي عام بخطورة االوضاع بالنسبة للقضية الفلسطينية
بالنسبة للقضية الفلسطينية فان هناك مخاوف من السياسة االسرائيلية التي تسعى الى تهويد القدس وجعل 
االنسحاب المنتظر من غزة وشمال الضفة الغربية انسحابا نهائيا ال يمكن الحديث عن انسحاب اثره الى 

 يتصدى لهذه النوايا ويعمل وقالت المصادر ان هناك حاجة ملحة لموقف عربي بعد مرور خمسة سنوات
على جعل االنسحاب خطوة على طريق تنفيذ خريطة الطريق وبداية القامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

  .بعاصمتها القدس مثلما يعمل على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية
   21/7/2005الرأي االردنية 

  
  مهدوا لالنسحاب  : رايس تحذر الفلسطينيين وإسرائيل

حذرت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس اسرائيل والفلسطينيين قائلة ان  : وكاالت-اصمعو
موعد انسحاب الدولة اليهودية من غزة يقترب وانه يتعين عليهم االتفاق على كيفية تنفيذ خطط 
االنسحاب في منتصف اغسطس وقالت لصحفيين يرافقونها في طريقها الى السنغال حيث وصلت في 
. ساعة مبكرة امس من الواضح ان الوقت مهم جدا ولهذا فاننا نعتقد انه من المفيد القيام بهذه الرحلة االن

وسئلت . واضافت مهمتي هي ان اظل اذكر الناس ان عليهم ان يمهدوا الطريق قبل ان يبدأ االنسحاب
النهائي فرفضت التكهن رايس هل تعتقد ان الجانبين يمكن ان يتفقا على شروط االنسحاب قبل الموعد 

بشأن كيفية سير المفاوضات لكنها قالت اننا نسعى جاهدين قدر استطاعتنا لتحقيق ذلك لكن في نهاية 
وتابعت انهم يحاولون االتفاق االن على . المطاف فان االطراف هي التي يجب ان تجلس معا وتفعل هذا

نبين الذين لم يثقوا في بعضهم البعض السباب واضافت انها عملية معقدة بين الجا. ما يفعلونه باالنقاض
وأشادت صحيفة واشنطن بوست بقرار وزيرة الخارجية . حقيقية وكثيرة على مدى السنوات الماضية

االمريكية كوندوليزا رايس بالقيام بجولة اخرى فى منطقة الشرق االوسط وقالت الصحيفة واوضحت ان 
لرئيس الفلسطينى محمود عباس بالتصرف بشكل حاسم محاولة رايس فى هذا االتجاه تعنى الزام ا

لفرض مبدأ سلطة واحدة سالح واحد داخل االراضى الفلسطينية وتحميل ايران وسوريا مسؤولية التدخل 
  . على حد قول الصحيفة-فى الشؤون الفلسطينية

   21/7/2005الشرق القطرية 
  

  والجدارمجلس األمن يجتمع اليوم لمناقشة االجراءات االسرائيلية 
 يعقد مجلس األمن الدولي اليوم جلسة خاصة لمناقشة االجراءات والسياسات االسرائيلية غير :رام اهللا

 .المشروعة في االراضي الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بجدار الفصل العنصري والقدس الشرقية المحتلة
مجموعة العربية في المجلس، وتأتي هذه الجلسة بناء على دعوة تقدمت بها الجزائر بصفتها الممثل لل

. وستمثل فلسطين من قبل سمية البرغوثي القائم باالعمال في بعثة فلسطين الدائمة لدى االمم المتحدة
 ان وبين ناطق باسم الخارجية الفلسطينية. ويتوقع ان يشارك في النقاش عدد كبير من الدول االعضاء

وى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وعلى ضرورة هذا يأتي في سياق اعادة التركيز الدولي على الفت
بناء موقف دولي فاعل ضد بناء الجدار وضرورة ازالته، وضد االستيطان، وعدم السماح باستخدام 

  .االنسحاب من غزة وكأنه غطاء لالستمرار في النشاطات االستعمارية االسرائيلية
   21/7/2005الحياة الجديدة 

  
 ذار عن تصريحاته بتدمير الكعبة رغم توالي االنتقاداتعضو الكونغرس يرفض االعت

 رفض النائب توم تانكريدو، عضو الكونغرس عن والية كولورادو، الذي هدد :عماد مكي: واشنطن
بتدمير الكعبة إذا تعرضت الواليات المتحدة لهجوم إرهابي كبير، االعتذار عن تصريحاته على الرغم 

إنه أمر يصعب : وقال تانكريدو في مؤتمر صحافي بمقر الكونغرس. رتهامن االنتقادات الواسعة التي أثا
وتوالت موجة . التعامل معه، فاألشياء الصعبة تُقال، ويجب أال نتهرب من التعبير عما يجب أن يقال
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االنتقادات في أميركا للتصريحات، فقد وصفتها المتحدثة باسم عضو الكونغرس نانسي بيلوسي، زعيمة 
إن : وقالت جنيفر كرايدر المتحدثة باسم بيلوسي. مقراطية في الكونغرس، بأنها غير مسؤولةاألقلية الدي

. هذه التصريحات ال تؤدي إلى شيء فيما يتعلق بحماية أمننا القومي وحماية األميركيين من اإلرهابيين
ريحاته إن على تانكريدو االعتذار فورا عن تص: قال رئيس المعهد العربي األميركي جيمس زغبيو

  خطيرة وال تليق بعضو في الكونغرس، كما طالب مجلس هإن تصريحات: األخيرة، وأضاف زغبي
الشؤون العامة للمسلمين، الرئيس األميركي جورج بوش والكونغرس برفض تصريحات ضرب الكعبة 

  . وباستنكار تصريحات تانكريدو
  21/7/2005شرق األوسط ال

  
   تولد اإلرهاب سياسات إسرائيل والغرب :عمدة لندن

 أعلن عمدة لندن كين ليفنغستون أمس ان الحكومات التي ترتكب :د ب أ 21/7/2005 البيان  ذكرت
مجازر بشكل عشوائي باسم سياستها الخارجية ال سيما إسرائيل والسياسة الغربية في الشرق األوسط 

لية على المناطق التي قد وأشار خصوصاً إلى قصف الحكومة اإلسرائي. مسؤولة على تنامي االعتداءات
 لو كنا بعد الحرب العالمية األولى نفذنا بما وعدنا به العرب أي ان :وقال. تأتي منها مجموعة إرهابية

 ىنتركهم أحراراً وإال نتدخل في شؤونهم وان نشتري منهم النفط بدالً من االعتقاد انه يجب السيطرة عل
  . نمصادره، فربما هذه المشاكل ما كانت ظهرت اآل

بريطانيا : رأى ليفنغستون، الملقب كين االحمر بسبب افكاره التقدمية، ان 21/7/2005 السفير واضافت
كانت ستفرخ عددا كبيرا من االنتحاريين لو كان البريطانيون تحت االحتالل االجنبي وحرموا من حقهم 

 . الثة اجيالفي االنتخاب وفي ادارة شؤونهم الخاصة، وغالبا من حقهم في العمل منذ ث
  

  من يحرك اطالق النار على الساحة الفلسطينية ؟؟
 سلطان الحطاب

ثمة معسكر خفي وفاعل يعمل على الساحة الفلسطينية فيطلق النار على شرطة السلطة ويحرق في نفس 
اللحظة مقرات لحماس ، وحين يتداعى للحوار ، اطراف من السلطة والفصائل والقوى الوطنية 

ب هذا العمل الذي يستبيح دم الفلسطينيين وممتلكاتهم وينال من صمودهم ووحدة صفهم واالسالمية تشج
هذا .. قد يكون ايضا بينهم فيشجب وقد يرفع صوته ليكون االعلى .. في مواجهة التناقض الرئيس 

تهدد المعسكر هو الذي يصنع الفلتان االمني ويوفر الحوافز لقوات االحتالل في أن تطلق النار وتتقدم او 
  .. باجتياح غزة او تؤجل انسحابها 

وإال كيف نفسر ما تقوله قيادات من حماس رأيناها على الشاشة وقرأنا بياناتها من انها تنضبط وتقبل 
الهدنة وتقدر مصلحة الشعب الفلسطيني في التهدئة وترفض الخروج على االجماع ونرى هذه القيادات 

ائل والسلطة لصيانة التهدئة والمحافظة على تفاهمات القاهرة تقول ذلك امام الوسيط المصري بين الفص
ونجد ان فتح تؤكد .. وبالمثل نجد تصريحات للجهاد االسالمي واخرى لفصائل اخرى .. وغزة 

التزامها بمواقف السلطة باعتبارها حزبها وكذلك تفعل كتائب االقصى التي تشجب بدورها مواقف 
  ..واقفها حماس استرضاء للسلطة وحرصا على م

من اذن الذي يطلق النار باسم فتح وكتائب االقصى فيقصف بالهاون ومن من حماس او الجهاد 
االسالمي يقصف بالصواريخ وقام بعملية نتانيا؟ هل الذين يعملون غير الذين يتحدثون وهل المسافة 

او غيرها من الفصائل ال ام ان القيادات سواء في فتح .. بينهما بعيدة ام ان ادوارا موزعة هي القائمة ؟
ام ان هناك قوى خارجية ما زالت تعبث بالساحة الفلسطينية .. تمون على قواعدها وال تستطيع ضبطها 

فتشجع وتمد العناصر والقوى والتنظيمات التي تحاول ان تعيق الحل واالنسحاب من غزة وتستهدف .. 
  .. اضعاف السلطة وحكومة عباس 

 واعتقد ان الرئيس محمود عباس الذي وصف عملية نتانيا باالرهابية اراد ان هناك اسئلة ما زالت معلقة
يؤسس لمرحلة تضع حدا واضحا ما بين االبيض واالسود في نضال الشعب الفلسطيني واراد ان يوقف 
المجاملة ويقطع دابر الطبطبة والسكوت على استمرار التبرع بمصير الشعب الفلسطيني واحواله القاسية 

  ..كفاح وحق اطراف كثيرة في ان تعبث كما تشاء باسم ال
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الضرورة الوطنية الفلسطينية دفعت عباس أن يقول ما قال و قد حملته شجاعته ايضا ان يذهب الى غزة 
الى الميدان حيث مازال هناك من يشرع البنادق في وجه الشرعية الفلسطينية المنتخبة واالمن .. 

وإذا كان عباس يضع نفسه في الخطر من اجل قضية .. قانون الوطني ويطلق الرصاص ويتمرد على ال
استمر نزفها تحت شعارات غير مترجمة فإن المطلوب دعمه بشكل واضح وحتى يكون هذا الدعم 
استثمارا في الهدوء وردعا لتلك القوى التي مازال بعضها يأكل في رأس الناس حالوة حين يتجاوز 

  مآسي واقعهم القاسي ويزيد ظروفهم الصعبة 
خطر انهيار السلطة الفلسطينية وتجاوزها واالستعداء عليها خطر يتعدى الحالة الفلسطينية ويضرب في 
الحالة العربية واالقليم ويهدد بأبشع المخاطر وهو خطر يتزايد امام ضعف تأييد السلطة سياسيا على 

لطة الرئيس محمود عباس المستوى العربي والدولي وحتى اقتصاديا وامنيا ولذا فإن المطلوب دعم س
وتمكينها من دورها والتوقف عن البحث عن العدالة في المساواة بينها وبين من يخرجون عليها مهما 

  .كانت ذرائعهم
ال يجوز ان نسمع من الفصائل أيا كانت خطابا سلطويا يريد الهيمنة او فرض رأيه او عمله على الشعب 

على االطراف التي ال تريد لالكثرية او لنتائج االنتخابات التي الفلسطيني الذي اختار سلطته باالنتخاب و
  ..جاءت بعباس ان تستمر ان تعاود االحتكام لصناديق االقتراع وليس للعنف او البنادق 

لقد استطاع الرئيس عباس ان يصنع هدنة وان يكسب الرأي العالمي الفاعل وان يحرج القيادة اليمينية 
لة جديدة ويبحث عن شراكة فاعلة في االنسحاب من غزة وما بعد ذلك في اسرائيل وهو يؤسس لمرح

كما استطاع ان يصل الى مرجعيات بعض الفصائل ومراجعها الخارجية وان يحصل على تعهدات بعد 
حوارات شاقة تلزم بعض الفصائل باحترام ضرورات السلطة ومواقعها وحين كان يعود من مهمته في 

هكوا الهدنة واشتبكوا مع عناصر السلطة المسلحة فادرك ان هناك من دمشق خرج على سلطته من انت
يغذي في الداخل ضد الهدنة وضد االنسحاب من غزة وضد ان يعاود الشعب الفلسطيني الوقوف على 

  .. قدميه 
هناك اطراف اقليمية ودولية ال يروقها تمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة على التعددية السياسية 

ية الفلسطينية وفصائلها لجهة توجيه وتصويب القرارات حرصا على المصالح الوطنية والكفاح
  ..الفلسطينية 

وإذا كانت حماس صادقة في إدعائها انها ال تدخل صراعا على السلطة بالقوة وانها مع التهدئة وضبط 
لي من قطاع السالح وتوحيد القرار بخصوصه واستجابتها لضرورات التهدئة حتى االنسحاب االسرائي

غزة وااللتزام بذلك اثناء االنسحاب والدخول في مشاركة وحوار لما بعد االنسحاب وقبول دعوة ابو 
مازن في المشاركة عبر االنتخابات القادمة وفي الحكومة الفلسطينية فعليها ان تترجم ذلك حتى ال يكون 

ضرب ما تبقى للشعب الفلسطيني الثمن باهظا ويجد شارون ذريعة تدمير القطاع قبل الخروج منه او 
من سلطة وغيرها حتى ال يقال انه انسحب وبقي هناك من يطالب بمزيد من االنسحابات والحقوق 

  الفلسطينية المحتلة والمصادرة 
   21/7/2005الرأي االردنية 

  
 !!؟..أهي استحقاقات خارطة الطريق

 شاكر الجوهري
هي المسؤولة عن الفلتان األمني , هل محمود عباسحتى ال نضع كل اللوم فقط على كا, مركزية فتح

والمواجهات المسلحة التي وقعت بين مقاتلي حركتي فتح . الذي تشهده األراضي الفلسطينية المحتلة
 .وحماس ليست سوى جزء من هذه الظاهرة

كذلك كانت , في الوقت الذي تندلع فيه اشتباكات بين مقاتلي الحركتين األكبر في الساحة الفلسطينية
وكانت عناصر , عناصر من حركة فتح تقتحم وتدمر مكاتب فاروق القدومي أمين سر الحركة في غزة

.. وهو رجل فتحاوي, أخرى من ذات الحركة تعتدي بالضرب المبرح على مدير مكتب وزير الداخلية
 .وهذا مجرد غيض من فيض

وقبولها حالة , عن دورها ومهماتهامسؤولية اللجنة المركزية عن كل ذلك تتمثل في تخلي هذه اللجنة 
ما أدى , الذي انفرد به, وتنازلها عن حق صناعة القرار, التهميش في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات

ثم توزع اعضائها بعد رحيله ما بين متنازل عن , الى تقوية قادة امنيين على حساب القادة السياسيين
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 بهدف ابتزاز ذات اإلمتيازات التي كان يوفرها لهم أو مناكف له, ذات الصالحيات للرئيس البديل
وقد التقى ..! وايحاءات بعضهم اآلخر أنه لم يكن ابدا بصالح, الذي تشي تصريحات بعضهم, السلف

 :الجميع على ثالثة أمور
 .عدم التفريط باإلمتيازات والمكاسب: األول
, عضوية بوابة هذه اإلمتيازات والمكاسبعدم التفريط بعضوية اللجنة المركزية باعتبار هذه ال: الثاني

 .أو عدم عقد المؤتمر العام للحركة, حتى لو أدى ذلك ـ كما حصل فعال ـ الى تأجيل
 .اإلمساك بتالبيب السلطة باعتباره البوابة األوسع لتحصيل المزيد من اإلمتيازات والمكاسب: الثالث

وهنا يكمن ..! كما داخل المجتمع, لحركةمركزية فتح ترفض تداول السلطة داخل ا.. وبعبارة أخرى
ليس ألننا نناصب , نحن لسنا من المنادين بأيلولة السلطة الى حركة حماس, بالطبع.بيت الداء الفلسطيني
 :نقتنع بها, وإنما ألسباب ثالثة, هذه الحركة العداء

 .واقع تجارب عديدةوذلك من , وال نحبذ سلطة الحزب الواحد, أننا نحبذ نظرية التمثيل النسبي: اوال
 .أن من حق جميع الذين شاركوا في مقاومة اإلحتالل أن يكونوا شركاء في القرار: ثانيا
غذاها , أن لدينا هواجس حقيقية من المفاهيم اإلجتماعية لدى الحركات اإلسالمية على وجه العموم: ثالثا

وارغام متعصبين ,  حفل فنيالتصريح إلقامة, التي تقودها حركة حماس, مؤخرا رفض بلدية قلقيلية
 .آخرين جامعة النجاح في نابلس على وقف حفل فني للفنان عمار حسن

اإللتقاء على قواسم مشتركة مع اإلسالميين ال يقلل من حجم الهواجس التي ينتجها لدينا التزمت 
 تتعدد الروايات دائما. يصعب الحصول على روايات متطابقة لتفسير حاالت الصراع.اإلجتماعي لديهم
, غير أن المنطق ال يخذل المحلل.. وأيها جانبه, ويصعب تحديد أيها قارب الصواب, وتتباين وتتضارب

 .فإننا سنزاوج هنا بين التحليل والمعلومة, ولذلك. وإن كان التحليل ال يرتقي الى مستوى المعلومة
, ية لإلنتخابات البلدية الفلسطينيةهنالك شبه اجماع لدى المراقبين في ضوء نتائج المرحلتين األولى والثان

, الى احالل زعامة ياسر عرفات, وأدت, أن هذه الساحة تعيش اآلن أجواء تقارب تلك التي سبقت
, ووضع حد للمرحلة اإلنتقالية بقيادة يحيى حمودة, 1969لمنظمة التحرير الفلسطينية سنة , وحركة فتح

 .التي اعقبت استقالة المرحوم أحمد الشقيري
واآلن تعمل على احداثه ,  ساهمت بنادق المقاومة الفلسطينية بشكل رئيس في احداث التحول1969 عام

 .بنادق المقاومة بالتزاوج مع صناديق اإلقتراع
ال مصلحة لها في افتعال مواجهات مسلحة , ومقاومة اإلحتالل, حماس التي تتقدم عبر صناديق اإلقتراع

هو محاولة وقف التحوالت , بالنسبة لمن خطط لها ويدفع نحوها, ذلك أن هدف هذه المواجهات.. مع أحد
وعبر عنه , وهذا ما استقرأه بوضوح وصراحة.. واحتواء ارهاصاتها الشاخصة للعيان, المنتظرة

 .األسير لدى سلطات اإلحتالل, نائب حركة فتح في المجلس التشريعي, بشجاعة بالغة حسام خضر
مارس  بل إنها وافقت في آذار, جميع اقتراحات وقف اطالق النارفقد سارعت حماس الى قبول , لذلك

ألن التهدئة هي طريقها الى الفوز في اإلنتخابات البلدية , الماضي على اقتراح التهدئة مع اسرائيل
هذا ما يقوله .في حين أن المواجهات الدموية قد توظف في تبرير وقف اجراء اإلنتخابات, والتشريعية

 .فإنها ال تختلف مع هذا المنطق في شيء, ما الوقائع في خطوطها العريضةأ, منطق األشياء
توج الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني برعاية مصرية في القاهرة بموافقة , مارس الماضي في آذار
مع أن محمود عباس رئيس السلطة , وجميع الفصائل الفلسطينية األخرى على اتفاق التهدئة, حماس

وواظبت حماس وبقية الفصائل على التهدئة رغم تتالي .  بأي تعهد اسرائيلي مقابلالفلسطينية لم يأت
ليس فقط من أجل تيسير اجراء انتخابات مقدر , وهي فعلت ذلك في هذه المرة. اإلختراقات اإلسرائيلية

 وفي, وإنما كذلك من أجل تسهيل التزام حركة فتح وسلطتها ببقية بنود اتفاق القاهرة, أن تفوز بها
 :المقدمة منها

 .دخول حماس الى منظمة التحرير الفلسطينية: اوال
 .اعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير: ثانيا
والقوائم لنصفها , اصدار قانون انتخاب فلسطيني جديد يعتمد قاعدة التمثيل النسبي لنصف المقاعد: ثالثا

  ؟..فماذا جرى. اآلخر
 منظمة التحرير الفلسطينية من أعضاء اللجنة التنفيذية نص اتفاق القاهرة على تشكيل لجنة لتفعيل

على أن يدعو محمود عباس هذه اللجنة لإلنعقاد , وشخصيات مستقلة, واألمناء العامين للفصائل, للمنظمة
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وال يزال , غير أن عباس لم يدع هذه اللجنة لإلنعقاد حتى اآلن. 15/3/2005خالل شهر من تاريخ 
 .كثر من اربعة أشهر على ابرام اإلتفاقيماطل في ذلك رغم مرور أ

الى الحيلولة دون دخول حركة حماس الى , حتى ال نقول تهدف, فإن هذه المماطلة تؤدي, وبالتالي
 .منظمة التحرير الفلسطينية

فقد عطلت كتلة فتح في المجلس التشريعي اقراره الى ما قبل , أما مشروع القانون اإلنتخابي الجديد
وحين وجد عباس . ووظف هذا التعطيل من أجل تأجيل اجراء اإلنتخابات التشريعية, قرابة الشهرين

كي تلزم كتلة فتح بإقرار مشروع القانون التوافقي , ومركزية فتح ضالتهما في المجلس الثوري للحرك
اكتفى بوضعه في أحد , وبعد أن أقر مشروع القانون وأحيل الى رئيس السلطة كي يصادق عليه. الجديد
, حين وضع مشروع القانون األساسي في درج مكتبه, تماما كما فعل ياسر عرفات من قبل, اج مكتبهادر

 .وفي المقدمة منه اميركا, وجراء ضغط المجتمع الدولي, ولم يفرج عنه إال بعد قرابة الخمس سنوات
 ؟..من يضغط على عباس كي يصادق على قانون اإلنتخابات التوافقي.. اآلن

ولعدم انفراد حماس , بأن هذا القانون هو الضمانة للحيلولة دون اندالع حرب اهليةمن يقنع عباس 
بل إن اقرار هذا .. ولعدم فرض المثل والقيم اإلجتماعية للحركات على المجتمع الفلسطيني, بالسلطة
أن ذلك .. إن أراد, والمصادقة عليه هي المدخل المضمون الستئناف مسيرة التسوية السياسية, القانون

آملين أن ال تثير هذه , تماما كما هو شارون اسرائيليا, حماس هي األقدر على تمرير التسوية فلسطينيا
 .الحقيقة المزيد من حفيظة عباس وقيادة فتح

في منزل خالد , اللقاء األخير الذي جمع عباس في السابع من الشهر الجاري مع قيادة حماس في الخارج
لم يقدم خالله الرئيس الفلسطيني غير مقدمات سياسية انتجت اشتباكات , مشعل رئيس مكتبها السياسي

فيما يتعلق بموعد اإلنتخابات التشريعية رأى عباس أن تجرى اوائل العام المقبل بعد .غزة الحالية
وحين لفت محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس , اإلنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة

وأنه سبق اجراء انتخابات رئاسة السلطة في ,  اإلسرائيلي سيتم خالل شهريننظره الى أن اإلنسحاب
صارح عباس الحضور بأن سبب التأجيل , وأن اإلحتالل سيظل قائما في الضفة الغربية, ظل اإلحتالل

 .متصل بوضعنا نحن وليس بوضع اإلسرائيليين
 .هكذا نفهم. وز حماسوعدم ف, عباس اذا يريد عدم اجراء اإلنتخابات قبل ضمان فوز فتح

أعاد عباس تشغيل اسطوانة زيارة سليم الزعنون , وفيما يتعلق بموعد اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير
. وما هو المطلوب منها, الى دمشق كي يستمع الى رؤية ووجهات نظر الفصائل بشأن آلية عمل اللجنة

وازاء . رات خفية للزعنون بعدم الذهابتلجمه اشا, وهو التكليف الصادر منذ اربعة أشهر في العلن
وها هما اسبوعان مرا منذ ذلك الوقت , قال عباس إن الزعنون سيصل الى دمشق خالل اسبوع, اإللحاح

 ..!والزعنون ينتظر اشارة التحرك
 :غير أن عباس أبلغ قادة حماس امران بالغا األهمية يتعارضان مع اتفاق القاهرة

مع أن اتفاق القاهرة يقضي بأن يدعو , جتماعات اللجنة نظرا لمشاغلهأنه شخصيا لن يحضر ا: األول
 .لعقد اإلجتماع وأن يترأسه, بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير, عباس
كما قال له , أي أن عباس.. ليكن معلوما لديكم أنه ممنوع العودة للميثاق السابق لمنظمة التحرير: الثاني

خالفا للمنطق الذي يرى وجوب أن تطرح كل اآلراء في , تائج عمل لجنة التفعيلمشعل يقوم باستباق ن
 .اللجنة

الجدل الذي دار بين عباس ومشعل يدعو للتساؤل  عما اذا كان عباس يريد من ادخال حماس لمنظمة 
 برنامجها هي ليصبح) بضم الياء(أو ما اذا كانت حماس تريد أن يقر , التحرير الزامها ببرنامج فتح

 .برنامج منظمة التحرير
, وبذات الطريقة وافق عباس على تشكيل مرجعية فلسطينية للفصائل في لبنان دون أن يحدد آلية عملها

كما أنه تهرب من اشراك الفصائل في ادارة األراضي التي ستنسحب , أو موعد هذا التشكيل, أو تشكيلها
المتابعة الفصائلية في القطاع في صورة قائال إنه سيتم وضع لجنة , عنها اسرائيل في قطاع غزة

 .التطورات
حاول عباس الدفع باتجاه خلق خالف داخل قيادة حماس من خالل الحديث عن امكانية , أكثر من ذلك

من دون خالد مشعل , عودة الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الى غزة
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استخدمه عرفات وحول جرائه كل فصيل الى آلة تفريغ إنه ذات األسلوب الذي ..! رئيس المكتب
 .لفصائل جديدة بهدف اضعاف الجميع
كانت قيادة حركة المقاومة اإلسالمية أبدت حرصا شديدا على وحدة , قبل اللقاء بين قيادة حماس وعباس

 :تجلت في, الصف الفلسطيني
برر للضغط على عباس لإليفاء موافقتها على اقتراح التهدئة حتى تفقد ارئيل شارون أي م: اوال

 ..!بالتزاماته بموجب أول مراحل خارطة الطريق التي تقضي بتفكيك حركة حماس ونزع اسلحتها
وهذا ما أكد عليه ..!! تفكيك حماس ونزع اسلحتها هو أحد التزامات السلطة بموجب خارطة الطريق

 .وش وديك تشينيوهذا ما أكد عليه كذلك جورج ب. شارون في لقائه األخير مع عباس
 !؟..هل اشتباكات غزة هي السيناريو الذي قررته مركزية فتح لإليفاء بالتزامات الخارطة

 .قبول حماس دخول منظمة التحرير الفلسطينية: ثانيا
وعدم مقاومتها قرار قضاء السلطة اعادة اإلنتخابات في أهم , مشاركة حماس في اإلنتخابات البلدية: ثالثا

 . قطاع غزةمدن فازت بها في
 .حرص خالد مشعل على اقامة حفل عشاء في منزله على شرف عباس أثناء زيارته لدمشق: رابعا
ودعا اليه , تأكيد مشعل خالل الغداء الذي اقامه الرئيس السوري بشار األسد على شرف عباس: خامسا

أكثر . األخ أبو مازنوعلى التفاهم مع , على تحقق وتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية, قادة الفصائل
أن وحدتنا الوطنية قوية جدا بغض , واخوتنا في وسوريا, من ذلك قال مشعل أمام األسد اطمئن الجميع

 .النظر عن تباين اإلجتهادات حيال بعض القضايا
فقد سبق أن قال لفاروق القدومي رئيس حركة فتح , لم يكن مغمض العينين, لكن مشعل حين قال ذلك

وكنا ضد ..! ولما قبلنا تراجعتم, من التقائه عباس كنتم تطلبون منا دخول منظمة التحريرقبل يومين فقط 
ونخشى أن نقبل المشاركة في حكومة السلطة ..! المشاركة في اإلنتخابات التشريعية ولما قبلنا تراجعتم

 .ثم تتراجعون
أجيل انتخابات والواقع أن عرض مشاركة حماس في حكومة السلطة كان يهدف فقط الى تبرير ت

والحصول على موافقة حماس على العمل تحت قيادة فتح بغض النظر عن حجم , المجلس التشريعي
ثم إن هذه المشاركة ـ إن تمت ـ . الحركة اإلسالمية الذي اظهرته صناديق اإلقتراع لإلنتخابات البلدية

أبلغ مشعل أن قريع لن يعيد ذلك أن القدومي .. ستتم على قاعدة البرنامج السياسي للحكومة القائمة
 .فقط سيضيف اليها وزيرا واحدا أو اثنان.. تشكيل حكومته

, قبل ذلك اقدمت مركزية فتح على تشكيل مكتب للتعبئة والتنظيم في قطاع غزة برئاسة أحد اعضائها
وهو , غايةوتم اإلتيان به من المانيا خصيصا لهذه ال) عبد اهللا اإلفرنجي(الذي يحظى بالقبول اإلسرائيلي 

وفي اطار , ومؤخرا, قاد مظاهرات مسلحة ضد حركة حماس اعتراضا على نتائج اإلنتخابات البلدية
أعد تعميما تحريضيا بحق جميع قادة حماس اتهمهم فيه بالسرقة , التحضيرات للمواجهات األخيرة

تراطات عباس التي ذلك أن التعميم يخالف اش, وكذلك عدم وجود ما يميزهم عن فتح سياسيا, واإلختالس
وذلك عبر اصراره على موافقة حماس على , اوردناها قبل قليل بخصوص الميثاق الوطني الفلسطيني

 .الحل السياسي الذي كانت فتح سباقة الى قبوله
 !؟..فماذا يكون, إن لم يكن كل هذا تحريض واستعداد للمواجهات المؤسفة التي تمت

ولتتق اهللا , وتقر مبدأ تداول السلطة داخل الحركة, عقد مؤتمرها العامفت, للتتق قيادة فتح اهللا في حركتها
, فتقبل بمبدأ تداول السلطة على مستوى الوطن لتخلصنا من سلطة الحركة الحاكمة, في شعبها

 .واحتماالت انفراد حركة أخرى بالسلطة أو اندالع حرب اهلية
ي بأسره يجب أن يكون شريكا في القرار والشعب الفلسطين, الشعب الفلسطيني بأسره شريك في الدم

 .على قاعدة التمثيل النسبي
 21/7/2005الحقائق 

 
 لماذا الصدام في غزة؟ 

 ماجد عزام  
محزنة ومثيرة للغضب بال شك االشتباكات والصدامات المسلحة التي جرت في مدينة غزة بين عناصر 

ما عبرت عن شيء فإنما تعبر لألسف الشديد من كتائب عز الدين القسام وقوات االمن الفلسطينية، واذا 
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عن فقدان االستراتيجية أو البوصلة الدقيقة على الساحة الفلسطينية والعجز عن التوصل الى الحد االدنى 
من التفاهم الوطني الذي من المفترض أن يترجم عبر برنامج سياسي موحد، وبالتالي إطار وطن عام 

 . رض الواقعيعمل على تكريس هذا البرنامج على أ
مضيعة للوقت وزائدة وخارج أي سياق سياسي أو وطني، هكذا بالضبط يمكن توصيف الصدامات 
السالفة الذكر حيث ان المعركة الكبرى ام المعارك من غزة قد انتهت أو يفترض انها كذلك ببدء جيش 

مال الضفة الغربية، االحتالل بتنفيذ خطة فك االرتباط أو االنسحاب االحادي الجانب من قطاع غزة وش
وبدال من العصف الفكري والتخطيط االستراتيجي لمواجهة تداعيات االنسحاب االحادي، اذا باالطراف 
الفلسطينية تقتتل في خطوة ال تخدم إال السياسة االسرائيلية وخطة فك االرتباط التي ابتدعها شارون 

 .  حتى في غزة نفسهالتحويل الخسارة من غزة الى انتصارات في الضفة الغربية أو
 : الصدام المؤسف في غزة يستوجب تذكر واستحضار النقاط التالية

انه نتيجة طبيعية للتوتر المتصاعد على الساحة الفلسطينية في الفترة االخيرة وتحديداً منذ : اوال
 وفتح االنتخابات البلدية االخيرة التي فازت بها حركة حماس وحاولت أطراف قصيرة النظر في السلطة

 . سرقة وتمييع هذا االنتصار وتجاهل التداعيات السلبية الهائلة لهذا االمر على الساحة الفلسطينية
ان الصدام نتيجة طبيعية للتلكؤ في إجراء االنتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها : ثانيا

ة ودولية، تلك االنتخابات كان من منتصف تموز الحالي وتم تأجيلها لرغبات سلطوية واسرائيلية واقليمي
المفترض ايضا أن تعزز واقعاً جديداً وتضخ حيوية كبيرة الى الساحة السياسية الراكدة بحيث تتمكن من 

 . ابتداع الحلول المناسبة للمعضالت التي تواجهها القضية الفلسطينية
جل التوصل الى توافق وطني ولو الصدام نتيجة طبيعية لغياب الحوار الوطني الجدي والفعال من أ: ثالثا

بالحد االدنى لمواجهة المرحلة الحالية واستحقاقاتها، وبدال من أن يتم تنفيذ إعالن القاهرة الذي نص على 
إعادة إحياء منظمة التحرير وتشكيل لجنة وطنية لهذه المهمة، لجأت السلطة الى التذاكي والفهلوة عبر 

التي هدفت الى إغراق اآلخرين في وحل السلطة وفسادها اقتراح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
ومشاكلها السياسية واالمنية وليس الخروج بالشعب الفلسطيني من أحواله المأساوية االقتصادية 

 . واالجتماعية واالمنية
إن الصدام نتيجة طبيعية لعدم التوافق على الحد االدنى من الفهم واالستيعاب لخطة ارييل شارون : رابعا

االحادية القاضية باالنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، الخطة التي تعتبر في جوهرها 
هروباً من ضربات المقاومة ومحاولة لتحويل الهزيمة في غزة الى انتصار في الضفة الغربية واستغالل 

الغربية والمضي الغبار الكثيف لفك االرتباط لفرض حقائق جديدة في القدس وغور االردن وتالل الضفة 
قدماً في جدار الفصل العنصري، الخطة لحظت كذلك ان االحتالل االسرائيلي في غزة زائل ال محالة 
وان اسرائيل تحاول فقط االبتزاز والضغط على مصر والسلطة للحصول على أكبر قدر ممكن من 

عابها وقراءتها واستخالص الضمانات والتعهدات االمنية، ولألسف بدال من فهم هذه الحقائق واالهم استي
العبر وبالتالي التوافق على كيفية مواجهتها من الضفة الغربية، اذ بالصدام يحصل في غزة التي من 
المفترض أن المعركة قد حسمت فيها لصالح المقاومة التي يجب ان ال تخدش صورتها بأي حال من 

 . نسحاب من غزةاالحوال بصفتها القوة والدافع االساسي وراء قرار شارون باال
عطفاً على ما سبق فإن المعركة القادمة ستكون في الضفة الغربية لمواجهة التهويد والمصادرة وسياسة 
االمر الواقع االسرائيلية، وبالتالي يجب على المقاومة عدم إضاعة الوقت والجهد واالستعداد منذ اآلن 

في معارك جانبية ال تؤدي إال الى استنزاف القوى للمعركة الفاصلة أو االنتفاضة الثالثة بدال من الدخول 
 . والجهود وهدر الطاقات هباء منثوراً

الصدام جاء في الوقت الخاطئ وتماما حيث بدأ العد التنازلي لتنفيذ خطة فك االرتباط عبر : سادسا
لق على وهو بالطبع مغ. االغالق التام ومنع االسرائيليين من غير سكان المستوطنات من الوصول اليه

وبدال من ترك التفاعالت االسرائيلية الداخلية تأخذ مداها . الفلسطينيين المحاصرين في سجن غزة الكبير
وترك المستوطنين يصطدمون مع جيش االحتالل ومراقبة ذلك واعتباره نتاجاً طبيعياً لتضحيات 

الصورة التي يريدها، المقاومة وصمودها، إذا بالفلسطينيين في هذا الوقت بالذات يقدمون لشارون 
 . االصطدام مع المستوطنين ال يقارن قياساً الى االصطدام الدامي في شوارع غزة

يجب أن ال تأخذنا الظنون وحالة الغضب والحزن للتصور ان ما يجري في غزة هو قتال أو : سابعا
 هناك، ومع نزاع على من يستطيع فرض إرادته وقبضته على قطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيلي من
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في فلسطين التاريخية ما % 90إعطاء االنسحاب القدر الذي يستحقه من االهمية واالهتمام فإن أكثر من 
في فلسطين تقريبا يؤدي الى هذا الصدام % 12زالت محتلة واذا كان االنسحاب االسرائيلي المرتقب من 

 . لسطين إن شاء اهللافكيف يمكن تصور االنسحاب من الضفة الغربية ايضا وحتى من كامل ف
الصدام يؤثر سلبياً وبدرجة كبيرة على صورة الفلسطينيين أمام العالم ويصعب من مواجهة : ثامنا

الدعاية االسرائيلية الكاذبة عن عجز الشعب الفلسطيني عن حكم نفسه بنفسه واالحتكام الى آليات 
ا يجري في غزة لالسف يدعم وجهة إن م.. ديموقراطية وجماهيرية لحل المشاكل والخالفات الداخلية

النظر االسرائيلية أمام العالم ان االنسحاب االسرائيلي الكامل والجدي من قطاع غزة والضفة الغربية لن 
يؤدي الى قيام دولة فلسطينية حرة مستقلة بل الى حرب أهلية فلسطينية تؤثر سلبا على اسرائيل والدول 

لذكر فإننا على ثقة تامة بأن الوعي الوطني الفلسطيني معطوفاً رغم كل المعطيات السالفة ا. المجاورة
على السياسة االسرائيلية القمعية في نابلس وغزة وجنين سيعيد الكل الى رشده، الدم الفلسطيني خط 

  . أحمر
  21/7/2005السفير 

 
 ) 1(حرمة الدم الفلسطيني وعقدة البديل السياسي: صراع السلطة وحماس

 حلمي موسى  
 جولة مهمة من جوالت الصراع الساخنة بين حركتي حماس وفتح على السيطرة على غزة، من انتهت

دون تحقيق أي من الطرفين نصرا حاسما على الطرف اآلخر، غير ان كل طرف سجل في حسابه عددا 
من النقاط التي يمكن أن تفيده في الجولة المقبلة للصراع، سواء الذي سيسبق تنفيذ إسرائيل لخطة 

 . صل أم سيعقبهالف
وبرغم الكلمات المعسولة التي ساقها الطرفان لوصف الرغبة الجامحة لدى كل منهما بالمحافظة على 

 . الوحدة الوطنية وحرمة الدم الفلسطيني، فإن جولة صراع األيام األخيرة أظهرت حجم االحتقان بينهما
 كان في جوهره صراعا على وال ريب أن الصراع، وإن تجلى في االختالف على موضوع التهدئة،

وكان واضحا أن السلطة أشد صراحة في اإلفصاح عن موقفها من الصراع، حيث تركت . السيطرة
أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم يعلن موقفها، مشددا على أن السلطة الفلسطينية ستدافع عن 

 . وحدانيتها وهيبتها بكل ثمن
 محمود الزهار أن حركته ال تنازع أحدا على السلطة، مضيفا من جهته، أعلن احد قادة حماس الدكتور

أن السلطة يمكن تداولها باالنتخاب ال االنقالب كما إن حركته، كما الشعب الفلسطيني بأسره، تريد سلطة 
 . مقاومة وغير فاسدة

د مرارا ومن الجلي أن الخالف السياسي قائم في الساحة الفلسطينية منذ وقت طويل، وأن هذا الخالف قا
غير أنه ومع ازدياد حدة الخالفات، اتجه الجميع إلى البحث عن سبل لمنع إراقة الدم . إلى اقتتال داخلي

وكان بين هذه السبل، وخصوصا في الضفة الغربية وقطاع غزة، الخاضعين لالحتالل، . الفلسطيني
ويمكن القول أن المزاج . هاالدفع باعتبار الدم الفلسطيني أيقونة مقدسة يتحرز الجميع من التالعب ب

الشعبي في الضفة والقطاع شجع على تكريس هذه الحرمة، من خالل تكريس مفهوم الشهادة في مواجهة 
 . االحتالل وليس في الصدامات الداخلية

والحقيقة أن السلطة الفلسطينية كانت أول . غير أن هذا التكريس لم يرق كثيرا لعدد من القوى الفلسطينية
وكان لردة الفعل .  في غزة1994حاجز حرمة الدم في أحداث مسجد فلسطين في العام من كسرت 

 . الشعبية ضد هذه األحداث أن لجمت كل ميل لالنسياق في هذا المنحى من جانب السلطة أو الفصائل
ومن البديهي القول أيضا أن شدة الحمالت العسكرية اإلسرائيلية على الفصائل والسلطة خالل انتفاضة 

وكانت هذه الحرمة، في الجوهر، . ألقصى، أوصلت حرمة الدم الفلسطيني داخليا إلى مستوى القداسةا
فهناك .  وإعالن التهدئة العام الحالي2004وراء توافق الفصائل على إعالن الهدنة األولى في العام 

ي اضطرت إلى سلطة فلسطينية معنية بالتهدئة ألسباب سياسية محلية وإقليمية، وهناك الفصائل الت
 . التهدئة بغية تجنب االقتتال الداخلي

برغم أن الدور المصري في الحوار الوطني الفلسطيني استمر طوال سنوات، إال أن هذا الدور حقق أهم 
وتضمن إعالن القاهرة هذا، وللمرة األولى، إضافة إلى . إنجاز له في إعالن القاهرة في آذار الماضي

ي حول ترتيب البيت الفلسطيني على صعيدي االنتخابات في مناطق السلطة التهدئة بنود تفاهم تنظيم
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وكان إعالن التهدئة من جانب الفلسطينيين مشروطا بجملة . وإعادة تنظيم منظمة التحرير وتفعيلها
شروط، بينها اإلفراج عن اسرى فلسطينيين ووقف االعتداءات اإلسرائيلية وتسهيل حياة السكان من 

 . اءات الحصارخالل إلغاء إجر
وداخل الحوارات في القاهرة، بدا أن العقبة األكبر أمام االتفاق تتمثل في خالف داخل حماس التي رأى 

ومع ذلك، فإن التيار السائد في هذه القيادة . بعض قادتها أن اإلعالن قد يشكل بداية حملة للقضاء عليها
سواء من خالل االنتخابات أو إعادة ترتيب رأى أن اإلعالن بجوانبه الداخلية يكفل الحصانة لحماس 

وكان جليا أن الشرعية التي طمحت حماس لكسبها في االنتخابات إضافة إلى الشرعية التي . المنظمة
 . اكتسبتها في العمل المقاوم، كفيلة بالتغلب على شعور التراجع الذي رافق الموافقة على اإلعالن

باعات جيدة حتى لدى اإلسرائيليين عن مقدار االنضباط في والتزمت حماس بالتهدئة لدرجة أثارت انط
. غير أن التزامها بالتهدئة لم يجنبها الخالفات الحادة مع فتح، وخصوصا حول االنتخابات. صفوفها

ويعلم الجميع أن الصراع الذي رافق االنتخابات والدعاوى القضائية أثار استنفارات عسكرية أكثر من 
 .  راهنت إسرائيل على حدوثه لم يتحققولكن الصدام الذي. مرة

وبرغم . ومن الجهة األخرى يمكن القول أن إسرائيل سعت إلى االلتزام بأقل قدر ممكن بشروط التهدئة
أن التهدئة كانت مطلوبة ضمنا في إطار تفاهمات شرم الشيخ، إال أن إسرائيل ظلت تعلن أن التهدئة هي 

ومع ذلك رحبت بإعالنه وظلت تحاول ممارسة قدر من . هأمر فلسطيني داخلي وأنها ليست طرفا في
واعتقدت على . غير أنها سعت إلى إحباط مواضع الخطر التي تتلمسها. العدوان ال يقود إلى التوريط

. الدوام أن لحركة الجهاد اإلسالمي في شمالي الضفة خاليا قادرة على التحول بسرعة إلى خطر ملموس
ولهذا السبب ركزت أجهزة األمن اإلسرائيلية في فترة التهدئة . كدت ذلكوربما أن األحداث الالحقة أ

 . على حركة الجهاد وخصوصا في شمالي الضفة
وبرغم إدانة السلطة لهذه . وقاد هذا الوضع إلى تنفيذ الجهاد لعمليات عديدة كان آخرها عملية نتانيا

بتهم، إال أن العديد من قادتها كانوا يتفهمون العمليات وإصدارها األوامر لمالحقة مدبريها ومنفذيها ومعاق
فقد كان نشطاء هذه الحركة عرضة لمالحقة دائمة قادت العتقال العشرات منهم، . تحركات الجهاد

 . إضافة إلى اغتيال ما ال يقل عن عشرة
وثمة من يعتقد أن تفهم بعض قادة فتح لعمليات الجهاد ينبع في األساس من نظرتهم التي ترى أن 

جهاد، وبصرف النظر عن مدى االتفاق أو االختالف معها، ال تنطلق في عملياتها من رغبة في ال
فكل عمل من . وهذه ليست نظرة فتح والسلطة لعمليات حماس. مزاحمة السلطة أو فتح على السيطرة

 . جانب حماس سواء أصاب أم أخطأ، يندرج على الفور في نظرة فتح في حساب البديل السياسي
.  ما يبدو متفهما ويمكن احتماله من أي فصيل فلسطيني، يغدو معقدا يستحيل قبوله من حماسوهكذا

ويرى . وثمة من يعتقد أن حماس لم تساعد فتح في تغيير هذه القناعة بل زادتها مع مرور األيام رسوخا
لعملي هؤالء إن حماس تتصرف ليس بمنطق البديل السياسي الجاهز لتولي السلطة، وإنما البديل ا

 . المتولي لبعض صالحيات السلطة
 اللحظة الحاسمة 

وبرغم عمليات الجهاد والجبهة الديموقراطية وبعض القوى المتفرعة عن فتح، فإن السلطة حاولت تهديد 
ومن الجائز أن القرار . هذه القوى لردعها عن العمل قبل أسابيع قليلة من موعد بدء تنفيذ خطة الفصل

 منه والصادر عن وزير الداخلية الفلسطينية نصر يوسف، كان قد صدر في الذي وزعت حماس نسخا
 . هذا اإلطار وقبل أن تنضم حماس إلطالق الصواريخ

وكان من المقرر أن يصل إلى القطاع وفد مصري مزدوج الغاية، جزء منه لصيانة اتفاق التهدئة الذي 
وجزء آخر لإلشراف على قوة الفصل كان يترنح بعد تهديد الجهاد وفصائل أخرى باالنسحاب منه، 

 . الفلسطينية التي ستفرض سيطرتها على أراضي المستوطنات
ولكن الصواريخ التي أطلقتها حماس على موشاف نتيف هعسراه شمالي غزة وأدت إلى مقتل مستوطنة، 

ق ممثلو وبدأت دوامة جديدة بعدما اتف. جعلت الرد اإلسرائيلي الشديد والمبيت ضد الحركة يأتي بسرعة
فقيام إسرائيل باغتيال نشطاء حماس . الفصائل في لجنة المتابعة الوطنية العليا على العودة إلى التهدئة

في كل من سلفيت وغزة وخان يونس، أعاد الجميع إلى المربع األول وجعل الصدام الفلسطيني الداخلي 
 .ممكنا

  21/7/2005السفير 
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  أزمة غزة ومواجهة التحديات

  رغوثي مصطفى الب
مثلما حدث في أزمات سابقة، يطغى على االداء الفلسطيني تجاه ازمة غزة اسلوب ردود االفعال 
االنفعالية، والبحث عن تسويات جزئية او حلول مؤقتة، تغطي الهروب من مواجهة التحديات الحقيقية 

  .وما تحمله من خيارات
 الرفض الشعبي العارم واإلدانة الكاملة وقبل الخوض في معالم هذه التحديات، البد من االشارة الى

لالقتتال الداخلي أيا كانت دوافعه؛ فهو خط أحمر ال يسمح بتجاوزه، مثلما انه جريمة في حق الشعب 
الفلسطيني ومستقبله، خاصة حين يراهن شارون على ان الفلسطينيين سيذبحون بعضهم بعضا حالما 

  .يعيد االنتشار من غزة
ن ال تعمينا عن جوهر التحديات االستراتيجية التي تواجهنا، والتي يمكن لكن حدة اللحظة يجب ا

  :تلخيصها في اآلتي
كيف يمكن الحصول على الحقوق الوطنية الفلسطينية في ظل اختالل حاد وهائل في : التحدي األول

ر السلطة توازن القوى لصالح اسرائيل على الصعد العسكرية واالقتصادية والدعائية واالقليمية؟ وهل دو
محصور في ادارة شؤون الناس وضبطهم حيثما تسمح اسرائيل بذلك، وبانفصال عن قوى وآليات 

  وأهداف حركة التحرر الوطنية الفلسطينية؟
ليس من الممكن القبول بمنطق ان التضحية من اجل الوطن، والتظاهر ضد جدار الفصل العنصري، 

فاع عن االسرى، والمعاناة على الحواجز، هي من ومقاومة االحتالل، واالعتقال في السجون، والد
واجب البعض، فيما ادارة المقدرات االقتصادية وموازنة السلطة واالعالم والمفاوضات والتمثيل 

وال يمكن ادارة كفاح ناجح ضد جدار . الدبلوماسي هي من صالحيات بعض آخر، وبانفصال شبه تام
ظل انفصام صارخ في قوى ومقدرات الشعب الفصل العنصري واالحتالل وتهويد القدس في 

  .الفلسطيني
فقد كرس هذا االتفاق انفصاما غير . كما ال تجوز اعادة تشكيل هذا االنفصام بعد تجربة اوسلو البائسة

طبيعي ساد لسنوات، ثم ردمته او اضعفته االنتفاضة الثانية، لكنه عاد ليطل برأسه من جديد، ومحصلة 
ليس أقلها بناء أكثر من مائة - الفلسيطيني للكثير خالل فترة اوسلو كل ذلك كانت خسارة الشعب

 وخسارة اضافية -مستوطنة جديدة، وتكريس ضم وتهويد شامل للقدس، وتوسع غير مسبوق لالستيطان
في فترة ما بعد اوسلو، بالغاء حتى مبدأ التفاوض بين طرفين متكافئين وتحويله الى امالءات شارونية، 

، ليصبح "ما يوافق عليه أو يرفضه شارون: "جعية والشرعية والقرارات الدولية بقاعدةواستبدال المر
 بخطته الخاصة بتحويل غزة الى سجن، -على عالتها-بإمكان شارون ان يستبدل حتى خارطة الطريق 

  .وبسباق محموم مع الزمن لفرض حل منفرد اسرائيلي في قضايا الحل النهائي كافة
هل يمكن ادارة السلطة وأجهزتها بمعزل عن اننا جميعا السلطة : فسه هووالسؤال الذي يفرض ن

والشعب والحركة الوطنية تحت االحتالل؟ وتكفي لالستدالل على ذلك قرارات شارون باستعادة كل ما 
ادعى انه قدمه من إعادة انتشار في طولكرم ووقف لالغتياالت والهجمات العسكرية خالل دقائق ودون 

جوز ان تنهمك بعض الفصائل في صراع دموي على السلطة في ظل احتالل اسرائيل وهل ي. انذار
لمعظم الوطن، وبعد أن أصبح االحتكام إلى صناديق االقتراع هو االسلوب الحضاري الذي نفاخر به؟ 

  :االستنتاج المنطقي هنا يتضمن ثالث حقائق
  .حوار مع شارون ودون نضال من أجلهاان الحصول على الحقوق الوطنية ال يمكن ان يتم فقط بال: اوال
ان النضال الوطني واجب وحق للجميع، ومن المستحيل اتخاذ قرارات كفاحية بمعزل عن الحركة : ثانيا

  .الدبلوماسية على الصعيد الدولي، او عن األثر الذي تحدثه على الصعيد الدولي والمحلي
ية، يجب ان تجند لصالح اهداف النضال الوطني ان كل المقدرات الفلسطينية، شعبية كانت أم رسم: ثالثا

الفلسطينية وما يخدم طموحاته، وذلك كله ال يمكن تحقيقه دون آلية مشتركة للعمل الموحد، ودون 
مصارحة صادقة مع الشعب حول ما يمكن استخدامه وما ال يمكن استخدامه من أشكال لنضال حسب 

ضحة للقرارات والمواقف التفاوضية ظروف ومقتضيات كل مرحلة، ودون ضوابط وطنية وا
  .والسياسية
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. وفي المحصلة، فال يمكن ألي طرف اتخاذ قرارات دون ان يكون مساءالً عن نتائجها أمام الشعب
وعلى سبيل المثال، فال يمكن تحقيق نتائج فعالة للكفاح الشعبي الجماهيري ضد جدار الفصل العنصري 

محكمة الهاي إلى محافل األمم المتحدة والمطالبة بفرض دون تجنيد المواقف الرسمية ألخذ قرار 
عقوبات على اسرائيل بسبب اصرارها على خرق القرارات الدولية، ودون برنامج لدعم صمود الناس 

  .يعيد صياغة الموازنة الفلسطينية
او وبنفس المنطق، فال يمكن لطرف واحد، مهما عال شأنه، ان يعطي لنفسه حرية أخذ القانون باليد، 

االنفراد بخرق االجماع الوطني دون تشاور او حوار مع االطراف االخرى، سواء كان موضوع 
ان معاناتنا .االجماع التهدئة العسكرية أو حقوق الالجئين الفلسطينيين أو حدود الدولة الفلسطينية المنشودة

ق عليها في ادارة الصراع اليوم مثل معاناتنا باالمس، ترتبط مباشرة بغياب استراتيجية وطنية عامة متف
من اجل الحرية واالستقالل وبناء دولة حقيقية عصرية وديمقراطية ذات سيادة حقيقية، وهي معاناة 
تتغذى بالشرذمة الجغرافية والسياسية والعشائرية والفصائلية، التي يحاول شارون تعميقها من خالل 

  .تلةفصل غزة عن الضفة الغربية والقدس عن سائر االراضي المح
ويكمن في ايجاد آلية تحول دون انسياق اي طرف نحو التفرد في صنع القرار، سياسيا : التحدي الثاني
واذا كانت التهدئة العسكرية قرارا استراتيجياً اتفقت عليه الفصائل في القاهرة، انطالقا . كان ام كفاحيا

ئيل لن تلتزم ال بالهدنة وال من ان ذلك في مصلحة الشعب الفلسطيني، ومع علمها المسبق بأن اسرا
بوقف مماثل لهذه االعمال، فالبد من ايجاد آلية معتمدة التخاذ القرارات في مواجهة الخروقات 

  .االسرائيلية، او لردع وفضح ممارسات اسرائيل لالغتياالت واعمال القمع والتنكيل العسكرية
لشعب الفلسطيني وتقويم عناصر وهو قرار صحيح، انطلق من مصلحة ا-ان وقف االعمال العسكرية 

 ال يعني وقف كل أشكال الكفاح الشعبية الجماهيرية والسلمية، بل هو يتطلب تقويتها -الصراع
واذا كان الكفاح الشعبي ضد الجدار مشروعا، فان السلطة مطالبة بدعمه بشكل كامل، ماديا . وتوسيعها

اتها السياسية واالقتصادية العتبارات هذا ومعنويا، ليس بمعنى المشاركة الرمزية، بل باخضاع قرار
  .الكفاح

، في ظل االقرار بأن الشرعية الفلسطينية تستمد من "وحدانية السلطة"ويدور حول فكرة : التحدي الثالث
: والسؤال هنا هو. نتائج االنتخابات الديمقراطية والتمثيل الصادق واالمين لصالح الشعب الفلسطيني

  :انية السلطة مع استمراركيف يمكن الحديث عن وحد
تأجيل وتسويف االنتخابات التشريعية، والتأجيل غير المنطقي لالنتخابات البلدية، والسماح بالعبث ) أ

  بقواعد وأسس وآليات العملية االنتخايبة، واستمرار غياب قانون لالحزاب السياسية وتمويلها؟
مع ضعف مؤسسات منظمة التحرير انعدام وجود آليات مشتركة لصنع القرارات السياسية، ) ب

الفلسطينية، وتحول اللجنة التنفيذية الى هيئة هامشية في عملية صنع القرارات، وفي ظل العجز عن 
  توسيع قدرتها التمثيلية ببقاء قوى فاعلة وأساسية خارج أطرها؟

المطلوبة في واالهم استمرار التسييس الفئوي لالجهزة االمنية، وعدم احداث االصالحات الجذرية ) ج
صفوفها؛ باخضاعها لسيادة القانون والغاء تسييسها، بحيث يشعر الجميع انها في خدمة كل الشعب 

  الفلسطيني وقوانينه، دون تمييز فئوي او سياسي؟
استمرار الشكوى من سياسة الواسطة والمحسوبية في البعثات والتعيينات والترفيعات والكثير من ) د

  ح بالغ الحساسية تجاه المحسوبية الفئوية؟القرارات، في مجتمع أصب
لعل مواجهة هذه التحديات الثالثة، وكذلك مواجهة التحدي الصارخ خالل وبعد اعادة االنتشار في قطاع 
غزة، بما في ذلك التحريض االسرائيلي بأن الفلسطينيين عاجزون عن توفير ادارة عصرية لبقعة 

هذه المواجهة تكمن في اتخاذ اجراءات فورية ! ة بكاملهاصغيرة مثل قطاع غزة فكيف بهم بادارة دول
  :وجريئة تشمل

 تكوين قيادة وطنية موحدة بصيغة مؤقتة لتشكل مرجعية وطنية مشتركة تشمل كل المناطق المحتلة -
دون استثناء، بما يحبط مخاطر الشرذمة التي قد تنجم عن تشكيالت سياسية في قطاع غزة مختلفة عن 

 وتكون هذه القيادة مسؤولة بشكل جماعي عن القرارات السياسية والكفاحية، بما في ذلك .الضفة الغربية
الموقف من التهدئة، وتنهي مرض التفرد باتخاذ القرارات دون االستعداد لتحمل نتائجها، ولتعد فوراً 

فة باحترام نتائج لالنتخابات التشريعية، وما لم يتم من االنتخابات البلدية والمحلية، مع تعهد األطراف كا
  .هذه االنتخابات أيا كانت
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تحديد موعد فوري ونهائي الجراء االنتخابات التشريعية، على ان يمتنع المجلس التشريعي الحالي عن 
  . اقرار أية تشريعات استراتيجية اضافية بسبب فقدانه الهليته

ة التي تنوي المشاركة في  احداث تعديل في تركيبة لجنة االنتخابات المركزية بتمثيل القوى كاف-
  .االنتخابات فيها، او السماح لها بحضور اجتماعاتها التي يجب ان تكون علنية ومفتوحة

 حل لجنة االنتخابات المحلية، وتحويل صالحياتها كافة إلى لجنة االنتخابات المركزية بعد ان تم الغاء -
 وكذلك االسراع باقرار مبدأ التمثيل .السجل المدني وانعدم مبرر تجزئة المسؤولية عن االنتخابات

  .النسبي في االنتخابات البلدية
 اتخاذ االجراءات الفورية لتكوين جهاز قضاء مستقل، وفصله عن السلطة التنفيذية ليصبح مرجعية -

والبد من التذكير هنا بأننا ال نعاني من نقص في القضاة او . حاسمة لحل الخالفات تحت مظلة القانون
النزيهين، او اآلليات الفنية، بل من غياب االرادة السياسية لدى السلطة بتفعيل جهاز قضاء المحامين 

  .مستقل
ولعلنا جميعا نجد الحكمة واالخالص والوعي المطلوب لاللتزام بأن المرجع االخير في لحظات االزمات 

لوطنية، اما ارادته وهذه المصلحة تكمن في الحفاظ على وحدتنا ا. العاصفة هو مصلحة الشعب وارادته
  .فلن تعبر عنها اال االنتخابات الديمقراطية الحرة

  20/7/2005الغد االردنية 
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