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 غزة تتجاوز أزمتها الداخلية
تكرار االحداث اليومية بين حركة حماس أن :  المحتلة ـ ا ف ب من القدس 22/7/2005 العرب اليوم نشرت

ن والسلطة الفلسطينية يطرح عالمة استفهام حول جدية اتفاقات التهدئة المعلنة في ظل استمرار االحتقـان بـي                
ويعيش قطاع غزة الذي يستعد لتنفيذ خطة االنسحاب         . الي اندالع اشتباكات جديدة فجر أمس      ىالطرفين الذي اد  

االسرائيلية، حالة من التوتر منذ ليل الخميس الماضي بسبب تكرر االشتباكات الداخلية في ساعات الفجر رغم                
ر من حماس اعتدوا علـي قـوات االمـن ،           واكد مسؤول امني فلسطيني ان عناص      .اعالنات التهدئة المسائية  

وقال  .موضحا ان هذه االحداث جرت في منطقة الزيتون، وشارع المختار في مدينة غزة وفي محافظة الشمال               
غازي حمد لوكالة فرانس برس هناك اتفاق رسمي بين السلطة الفلسطينية وحمـاس لوقـف كـل المظـاهر                   

ماس تتهم السلطة بمتابعة تحركات عناصرها، والـسلطة تـتهم          المسلحة، لكن ميدانيا الوضع متوتر ومحتقن فح      
ووصف االتفاق بانه نوع من تطييب الخواطر لمنـع تفـاقم االحـداث              .حركة حماس بالتربص بقوات االمن      

وتابع هناك ازمة ثقة بين حماس والسلطة او باالصح بين           . ال تتسع، والجميع يتخوف من انتشارها      ىولجمها حت 
 سنوات وهذه القضايا تشكل عامل توتر واذا لـم تعـالج بـشكل             ى مد ىراكمات تكونت عل  فتح وحماس وهي ت   

وال تزال قضايا اساسـية      .جذري ال احد يستطيع ان يضمن الهدوء وعدم تكرار االحداث او يتنبأ بما سيحدث             
 اطراف قطاع غزة قوات المرابطون وهم جـزء مـن كتائـب    ىعالقة بين السلطة وحماس اذ تنشر حماس عل     

وتطالـب وزارة   . القسام، الذين يعملون كحرس حدود ومهمتهم مراقبة التحركات االسرائيلية وزرع الكمـائن           
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 اآلن حماس لم تتنازل عـن تواجـد         ىوقال حمد حت   .الداخلية بسحب هذه القوات لنشر قوات االمن الفلسطيني       
ن قوات االمن وحماس هو عبارة      لكن حمد اكد ان حماس ال تسعي للسلطة بالقوة لكن ما يجري بي             .المرابطين  

ـ     لكن مسؤوال امنيا فلسطينيا اتهم     .عن ردود فعل نتيجة االحتكاك واالشتباكات       اقتتـال   ىحماس بجر السلطة ال
معتبرة نفسها السلطة الحقيقية علي االرض وان تجهيزاتها العسكرية افضل النها تمتلك اسـلحة حديثـة مـن                  

وتابع المسؤول ان معنويات رجال االمن والشرطة الفلـسطينية          .عيةالسوق السوداء وتعتمد علي الورش الصنا     
 للمواجهات مع حماس وخصوصا بعد محـاوالت حمـاس اذالل الجنـود والـضباط               ىافضل من االيام االول   

 واضاف في البداية كان الجنود ال يطلقون النار اال في الهواء ولكـنهم بـاتوا                ,واستهدافهم واطالق النار عليهم   
 حياتهم مهددة بالخطر، موضحا ان تعميمات حماس الداخلية تحلل هدر دم الشرطي والمسؤول في               يدركون ان 

ويشكو المسؤولون االمنيون من جهة ثانية من نقص التمويل والتجهيزات التي تحول دون تمكنهم من                .السلطة
 اجهزة االتصال والعتاد    واكد توفيق ابو خوصة ان الشرطة يعانيان نقصا عاما في          .السيطرة التامة علي الوضع   

واضاف ابو خوصة ان مقار االمن الفلسطيني وسيارات االجهزة االمنية معظمها مدمرة النها كانت مستهدفة                .
 اداء مهامها بسبب ضعف ميزانيتها التي       لىواضاف ان هذه االجهزة غير قادرة ع      . من قبل الجيش االسرائيلي     

  . مليون ونصف مليون شيكل شهريا 15 ى هي بحاجة فعليا التبلغ االن ثالثة ماليين شيكل شهريا بينما
 لجنة المتابعة العليا عن إنهاء كل مظـاهر وأشـكال     هأعلنتما  : لندنمن   22/7/2005شرق األوسط   ال وذكرت

وأسباب التوتر واالحتقان، بما في ذلك إخالء الشوارع من المسلحين، وإنهاء الحشودات بـين حركتـي فـتح                  
ء قطاع غزة باستثناء الشرطة والقوى األمنية المعنية بحماية أمن المـواطنين وممتلكـاتهم              وحماس في كل أنحا   

وقال بيان نشرته اللجنة في ختام اجتماعها الذي عقد في مقر المجلس التشريعي، بحضور أحمـد                . وفقاً للقانون 
 لجنة المتابعـة العليـا بكـل        حلس ومحمود الزهار انطالقاً من إعادة التأكيد على االلتزام بإعالن القاهرة فإن           

فصائلها بما في ذلك األخوة في حركتي فتح وحماس تقرر تعميم وترسيخ االتفاق الذي تم باألمس في محافظـة                
  . شمال غزة
 أبو النجـا حركتـي فـتح وحمـاس          ةطالب م :غزة من   طاهر النونو  22/7/2005 الخليج اإلماراتية    واوردت

ي من شأنها توتير األجواء األخوية والوطنيـة بـين أبنـاء الـشعب     بضرورة وقف البيانات والتصريحات، الت    
وأكدت لجنة المتابعة في بيانها مواصلة عملها لبحث كافة القضايا الخاصة باألزمة المؤلمة التي وقعت               . الواحد

األيام الماضية في غزة للوصول إلى توافق وطني يشكل صمام األمان الدائم، الذي يضمن سـالمة العالقـات                  
وطنية والجبهة الداخلية الفلسطينية وبما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الذي، يـستهدف               ال

  .الشعب والقضية الفلسطينية العادلة
 خالد البطش بعد خروجـه      ه قال إلى ما : غزة والوكاالت من   22/7/2005 البيان     مراسل ماهر إبراهيم وأشار  

ماية الدم الفلسطيني ووحدة الصف والتركيز علـى محاربـة اإلرهـاب            من االجتماع إن المطلوب اآلن هو ح      
وأضاف ان هذا اللقاء يعتبر سعياً لتنفيذ ما تم االتفاق عليه في اللقاءات السابقة للقوى الفلسطينية في                 . الصهيوني

لطـرفين  مختلف القضايا وبهدف التأكيد على إنهاء الخالفات بين حماس وفتح، مؤكداً وجود نية صادقة بـين ا                
  . إلنهاء األزمة
, ن الصدامات مع حركة حماس في غزة انتهتأمس أل محمود عباس وق 22/7/2005 السفير وأوضحت
وأعتقد انه يمكن وضع حد لهم بسرعة .  هناك احداث صغيرة تحدث من بعض المنفلتين هنا وهناكوأضاف

  .ا ف ب، اب، رويترز. كما حدث امس االول
في تطور الفت قد يـضع حـداً        أنه  :  القدس المحتلة  -سائدة حمد عن مراسلتها    22/7/2005  الحياة وجاء في 

لحال االحتقان التي شهدتها غزة بين، يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة الثلثاء المقبل، للتصويت على تعديل                
ـ                   راء بنود في القانون االساسي، تشمل قانون االنتخابات العامة، في وقت حدد مجلـس الـوزراء مواعيـد اج

 ايلـول   29اعلن وزير الحكم المحلي الفلـسطيني        و .المرحلتين الثالثة والرابعة من االنتخابات المحلية والبلدية      
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 مجلساً قروياً ومحلياً، على ان تجرى المرحلة        132المقبل موعداً للمرحلة الثالثة من االنتخابات المحلية، لتضم         
.  الكبرى في الضفة الغربية، في الثامن مـن كـانون االول           الرابعة واالخيرة التي تشمل مجالس بلديات المدن      

جلسة، على مجموعة من التعديالت في بنـود القـانون          الوتوقع حسن خريشة ان يصوت اعضاء المجلس في         
االساسي الخاصة بقانون االنتخابات العامة، تمهيداً القرارها بالقراءتين االولى والثانية، قبل رفعها الـى ابـو                

 كانون  20وقال إن عباس جدد التزامه اجراء هذه االنتخابات قبل          . موعد جديد الجراء االنتخابات   مازن لتحديد   
وتشمل التعديالت المقترحة الغاء بند ينص على استمرار عمل المجلس المنتخب الى حين انتهاء              . 2006الثاني  

ة المتابعـة العليـا للقـوى الوطنيـة         يأتي ذلك في وقت اعلنت لجن     . المرحلة االنتقالية واقامة الدولة الفلسطينية    
  .واالسالمي في ختام اجتماعها في غزة فجر امس انهاء كل مظاهر التوتر بين حماس وفتح وأسبابه

اعتبر نبيل شعث في تصريح     : رام اهللا  من   الرؤوف أرناؤوط  عبد 22/7/2005الوطن السعودية   وبين مراسل   
عركة السلطة ودعا الحركة إلى توجيه مـشروعها إلـى          للوطن أن حركة حماس فشلت في الجولة األولى في م         

ويرى مراقبون أن حقيقة     .صناديق االقتراع وليس تحدي السلطة ومحاولة السيطرة عليها من خالل الميليشيات          
عدم استخدام حركة حماس أي نسبة تذكر من قوتها الحقيقية في األحداث األخيرة إنما يشير إلى أنها لـم تـرد                     

شددت حمـاس   من ناحيتها    .توجيه رسالة بأنها قوة حقيقية قائمة على األرض وال يمكن تجاهلها          االنقالب وإنما   
على احترام التعددية السياسية والمنافسة الشريفة، وليس الصراع المسلح، وأكدت على مبدأ المـشاركة ولـيس                

وتعزيز دوره فـي مـسيرة      اإلقصاء، وذلك على قاعدة التعددية السياسية، واحترام حقوق اإلنسان الفلسطيني،           
في أدبياتها وتفاعالتها مـع كافـة       اعتماده  مسك بهذا النهج و   تأكيدها الت لحركة  وجاء في بيان ل   البناء والتحرير،   

  .القوى والفصائل والشرائح والشخصيات الفلسطينية
اء تدهور  م عزام األحمد إسرائيل بالوقوف ور     ااتهإلى  : 21/7/2005 48 عرب   موقع مراسلة ألفت حداد ولفتت  

األوضاع في غزة، وقال إن هدفها هو إحداث المزيد من اإلحراج للسلطة الفلسطينية وفي الوقت نفسه إعطـاء                  
مـن جهـة   . مبررات للقوى الفلسطينية كي تدافع عن نفسها وبالتالي العودة إلى دائرة العنف والعنف المـضاد          

لقانون موضحا انه من حق السلطة منع اطالق        على حق السلطة الفلسطينية فى حفظ االمن وتطبيق ا         اخرى اكد 
واضـاف ان هنـاك بعـض القـوى          .القذائف والصواريخ وذلك الن هناك هدنة اتفق عليها في حوار القاهرة          

الفلسطينية التي تتحدث نظريا بطريقة وتمارس على األرض طريقـة أخـرى مـستغلة أحيانـا التـصرفات                  
 الفرصة على شارون حتى ال يشهر العصا الغليظة فـي وجـه             واوضح ان السلطة تريد أن تفوت     . اإلسرائيلية

واضاف ان هناك بعض القوى الفلسطينية وبأفق ضيق تريد أن تظهر وكأن             .الفلسطينيين أثناء عملية االنسحاب   
القذائف رغم أن مشروع شارون لالنسحاب من القطاع عليـه عالمـات     وإسرائيل انسحبت تحت وطأة النيران      

وقال رغم تأثير المقاومة والضغط على إسرائيل ولكن ما جرى في جنوب لبنان              .زالت قائمة استفهام كبيرة ما    
مع حزب اهللا يختلف تماما عما يجري في غزة حاليا وما سيجري إذا نفذ شارون مـشروعه، بـل ان هنـاك                      

تقبل العمليـة  مخاطر قد تترتب على الخطوة اإلسرائيلية سواء فيما يتعلق بغزة أو مستقبل الضفة الغربية ومـس    
  .السلمية برمتها

  
  
  

 احتمال تقديم موعد االنسحاب لمباغتة المعارضين
في اطار لعبة القط والفأر، التي تديرها قوات األمن         : تل أبيب نظير مجلي    22/7/2005شرق األوسط   النشرت  

لجيش والشرطة  االسرائيلية مع المستوطنين وأنصار اليمين المتطرف حول تطبيق خطة الفصل، تتدارس قيادة ا            
اقتراحا لتقديم موعد االنسحاب من غزة وبعض المناطق شمال الضفة الغربية لعدة أيام، قبل الموعد المقرر في                 

في ما يتدارس المستوطنون بالمقابل امكانية نقل المعركة التي يديرونها اليـوم ضـد              .  اغسطس اب المقبل   15
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فقد كشف النقاب ان المستوطنين، الذين أنهوا       .  الغربية االنسحاب من منطقة قطاع غزة الى منطقة شمال الضفة        
 متظاهر في المكان، ينوون اقامة معسكر من الخيام فـي           1000مظاهرتهم في الجنوب وأبقوا قوة رمزية فقط        

والهدف من هذا المعـسكر ان      . مستوطنة حومش الواقعة شمال نابلس والمزمع اخالؤها في اطار خطة الفصل          
. لمقاومة االخالء في المستوطنات األربع القائمة بين جنين ونابلس في الـضفة الغربيـة             يصبح قاعدة انطالق    

. ويعلن عن هذه الخطوة المفاجئة، قبل ساعات من وصول رايس، الى اسرائيل للمساعدة في تنفيذ خطة الفصل                
ان تنتقل رايس   ومن المقرر ايضا    . ومن المقرر ان تلتقي رايس اليوم مع شارون في مزرعته وكذلك مع شالوم            

  . غدا الى رام اهللا، حيث تلتقي عباس، وكذلك قريع
وكان قادة اليمين المتطرف يخططون القامة المعسكر بشكل سري مفاجئ، اال ان ادارة مـستوطنة حـومش،                 

وأكدت انها دخلت في مفاوضات مع الحكومة حـول         . كشفت األمر معلنة انها تعارض فكرة المقاومة لالخالء       
.  مكان سكن آخر وان جميع العائالت األصلية في المستوطنة قررت تنفيذ قرار الحكومة بارادتهـا               االنتقال الى 

  . وستغادر المستوطنة في اليوم الذي تصدر فيه قيادة الجيش قرارها بذلك
وفي الجهة األخرى من المتراس، اعلن اولمرت في تصريح الذاعة اسرائيل اقيم من دون شك وبشكل ايجابي                 

واضاف اولمرت ان تطورات االيام الماضية اشارت الى اتجـاه فـي            . قديم الموعد المحدد لالنسحاب   امكانية ت 
وتسربت معلومات من داخل الجيش تفيد بأن هناك امكانية في أن يتم تغييـر              . طبيعة االشتباكات واالحتجاجات  

ومن ضـمن هـذه     . نبرنامج مواعيد االنسحاب واالخالء من أجل مباغتة المعارضين وخلط خطط المعارضي          
تقديم الموعد عدة أيام واالنسحاب من شمال الضفة الغربية قبل غزة أو االنسحاب من شمال قطـاع                 : التغييرات

غزة قبل منطقة الجنوب أو االنسحاب في آن واحد من جميع المستوطنات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية                  
  . وهكذا

 عن إمكان تقريب    اً إسرائيلي اًحديث أن   :الخليج، وكاالت - المحتلة القدس 22/7/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
موعد االنسحاب من قطاع غزة بدأ أمس، بعدما ازدادت حدة المظاهرات اليمينية المعارضة، والتي انتهت أمس                

 متظاهر، وأعلن مسؤول إسرائيلي أمس عن احتمال تقديم موعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطـاع      300باعتقال  
وقال . بهدف قطع الطريق امام معارضي هذه العملية، الذين يريدون التسلل إلى مستعمرات سيتم اخالؤها             غزة  

المسؤول في مكتب شارون، طلب عدم الكشف عن اسمه، سندرس احتمال تقديم موعد االنسحاب، وهـو امـر     
ـ       .جائز على المستويين القانوني والعملي     ي االيـام الماضـية     وأضاف بعد مظاهرات المعارضين لالنسحاب ف

  . ومحاوالت التسلل إلى غوش قطيف قد يكون من الالزم تسريع االمور بهدف تجنب مواجهات جديدة
  .شارونوأكد ان المسألة ستطرح اثناء اللقاء الذي سيجمع الجمعة ما بين شارون ورايس في مزرعة 

هرات االيام الماضية، وأضـاف ان       شخصيا اؤيد انسحابا قبل الموعد المحدد بعد مظا        :من جهته، قال اولمرت   
معارضي االنسحاب لهم الحق في التعبير عن رأيهم، لكن بما انهم يستغلون الفتـرة االنتقاليـة الحاليـة قبـل                    

  .االنسحاب لمواصلة مظاهراتهم وإرباك البالد، اعتقد انه على الحكومة تغيير الموعد
  .أييده لتقريب موعد االنسحابمن جهته، عبر بيريز ايضا في حديث لالذاعة العامة عن ت

 ان  اسـرائيلي مـن   مصدر حكـومي هقالما : القدس المحتلة ـ رويترز  22/7/2005القدس العربي وذكرت 
لكن المصدر اشار الي الـي انـه سـيكون مـن     . شارون قد يناقش مع رايس تقديم الجدول الزمني لالنسحاب       
ويقدم شارون خطته علي انها فك لالرتبـاط         .بالدعمالصعب في هذه المرحلة االسراع بالعملية السباب تتعلق         

 . واي محاولة لتقديم موعد االنسحاب ستزيد من غضب المستوطنين وانصارهم. من الصراع مع الفلسطينيين
في أعقاب أحداث األيام األخيرة والمواجهات التـي وقعـت بـين             أنه 21/7/2005 48عرب  وجاء في موقع    

ين، ارتفعت أصوات في المستوى السياسي اإلسرائيلي مطالبة بتقديم موعد تنفيذ           الشرطة اإلسرائيلية والمستوطن  
 ياحد طالبوا بتقديم تنفيذ فك اإلرتباط، وانضم إليهم         -وجاء أن وزراء حزب العمل وإدارة ميرتس       .فك اإلرتباط 

 جلـسة وزراء  وفـي  .أولمرت، حيث صرح أنه يفضل إنسحاباً سريعاً، وأنه يجدر دراسة إمكانية تقديم الموعد 
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العمل، قال بيرس، أنه يجب تقديم موعد خطة فك اإلرتباط بذريعة أن ذلك سيسهل عمل قوات األمن ويقـصر                   
 ياحد الحكومة بتقديم موعد اإلنسحاب بذريعة منع        -كما طالبت إدارة ميرتس    .من فترة التردد لدى المستوطنين    

  . تباط بطرق غير ديمقراطية عنيفةحرب إستنزاف خطيرة مع الذين يحاولون منع تنفيذ فك اإلر
  

  تعلن استعدادها لتسلم غزةالسلطة 
 محمود عباس أمس    هقالما  : رام اهللا المحتلة   - برهوم جرايسي عن مراسلها    22/7/2005ردنية   الغد األ  نشرت

 .رايس لالراضي الفلسطينية مهمة وسيتم خاللها بحث ترتيبات االنسحاب االسرائيلي من قطاع غـزة   زيارة  ان  
واوضح، في تصريحات صحافية، ال شك ان اشياء كثيرة يجب ان نتحدث فيها وابرزهـا قـضية االنـسحاب                   

. وتبعاته وتفصيالته وهناك مستلزمات كثيرة للسلطة يجب الحديث مع رايس فيها حتى يكون االنسحاب هادئـا               
  ب.ف.أ

 استبق زيارة رايـس     حمد قريع أن أ : القدس المحتلة  -سائدة حمد   عن مراسلتها    22/7/2005  الحياة وأضافت
بالمبادرة الى عقد مؤتمر صحافي تحدث فيه عن الخطط الحكومية لليوم الذي يلي االنسحاب االسـرائيلي مـن                 

 .غزة، مشيراً الى ان الفلسطينيين سيحتفلون بخروج المستوطنين واالحتالل من قطاع غزة بـشكل حـضاري               
 المجلـس التـشريعي الفلـسطيني يحـدد كيفيـة ادارة      وكشف عن مشروع قانون تقدم به مجلس الوزراء الى    

وقال، ان مشروع القانون يحـدد      . االراضي الفلسطينية التي سينسحب منها االحتالل االسرائيلي في قطاع غزة         
واكد استعداد السلطة الفلسطينية لالستعانة بطرف دولـي ثالـث          . االراضي الفلسطينية المحررة كأراضي دولة    

اعية والدفيئات  اذا تم االبقاء عليها لضمان استمرار عملية االنتاج وتشغيل العمال الـذين      الدارة االراضي الزر  
وبحسب المصادر االسرائيلية، يتجاوز سقف االنتاج الزراعـي لهـذه           . عامل فلسطيني  8000يتجاوز عددهم   

 عـن الـشركة     وقال ان الصندوق القومي الفلسطيني سـيتولى المـسؤولية        .  مليون دوالر سنوياً   90االراضي  
وابرز ابو عالء خريطة لقطاع غزة اشار فيها الـى المخططـات       . الفلسطينية التي ستتولى ادارة هذه المشاريع     

العادة توحيد اراضي القطاع وربطه بشبكة كهرباء وماء وطرق لتعود وحدة جغرافيـة واحـدة بعـد                  الهيكلية
 . عاما34ًاالنسحاب االسرائيلي من المناطق المحتلة على مدى 

 احمد قريع ان السلطة     هعلن ما أ  : وكاالت  نقال عن  القدس المحتلة من   22/7/2005الخليج اإلماراتية    وأوضحت
وقال إن اإلدارة األمريكية تولي      .الفلسطينية مستعدة منذ اآلن لبسط سيطرتها على المناطق التي تخليها إسرائيل          

وأضاف، . ملية السالم وتنفيذ خطة خريطة الطريق     اهتماما كبيرا للمنطقة إلنجاح خطوة االنسحاب واستمرار ع       
وأوضح . خالل مؤتمر صحافي، ان زيارة رايس إلى المنطقة تؤكد حجم االهتمام األمريكي بالقضية الفلسطينية             

وتحدث عن تحضيرات السلطة الفلـسطينية لتـسلم         .انه التقى ديفيد وولش وابرامز من اجل التحضير للزيارة        
وقال اتفقنا على الميناء    . ة ربط غزة بالضفة ليكون هناك وحدة جغرافية وسياسية        شدد على ضرور  واألراضي  

 مليون دوالر له، موضحا ان القضية التـي يرفـضها           90وسيكون في منطقة الشيخ عجلين في غزة ورصدنا         
   .الجانب اإلسرائيلي هي المطار ونتحدث مع األطراف الدولية إلعادة تصليحه وتشغيله

ان السلطة ستطلب مـن     ه قريع   وضحأ ما: ب‚ف‚ أ نقال عن   رام اهللا   من   22/7/2005طرية   الوطن الق  وذكرت
رايس تحويل جميع محافظة جنين منطقة أ لكي نتمكن من تطويرها مضيفا ان اسرائيل وافقت على تحويلها الى                 

نها تشكل ضـعفي    وقال اننا رصدنا االموال لتطويرها حيث ا      ‚ منطقة ب لكننا نصر ان تكون السيطرة التامة لنا        
  .وقال اخيرا انه تم تشكيل لجنة وطنية لدعم وحماية ومساندة عملية االنسحاب‚ مساحة قطاع غزة
 قريـع  هأوضحإلى ما  :ماهر ومحمد إبراهيم ـ رام اهللا، غزة والوكاالت  22/7/2005 البيان وأشار مراسلي

ة، مشيراً إلى أن المـستثمرين اإلسـرائيليين        أن المنطقة الصناعية الفلسطينية اإلسرائيلية إيريز ستظل قائم       من  
وكشف عن اتفاق مصري إسـرائيلي      . يمكنهم مواصلة االستثمار في هذه المنطقة لكن تحت القانون الفلسطيني         
واستبعد قريع مشاركة حمـاس فـي        .يقضي بتسليم معبر رفح لإلدارتين الفلسطينية والمصرية بعد االنسحاب        
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لة، معتبراً أن المشاركة يجب أن تتم عبر المؤسسات القائمة مثـل الحكومـة              إدارة قطاع غزة عبر لجنة مستق     
ومن المقرر أن يعود عباس مجـدداً إلـى غـزة           . واللجنة التنفيذية أو لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية       

  . لمواصلة اإلشراف على التحضيرات الجارية لتسلم قطاع غزة من إسرائيل
حركة حماس جددت دعوتها إلى تـشكيل       أن  : غزةمن   22/7/2005لوطن السعودية    ا  مراسل وائل بنات ونقل  

هيئة وطنية عليا لإلشراف على ملف االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة مشددة على أن هذه الهيئة ال تـشكّل   
لـشامل  إدارة مستقلة للقطاع وليست بديالً عن السلطة أو وزاراتها ومؤكدة على حرصها على إتمام االنسحاب ا               

من القطاع لينعم الشعب بالحرية كمرحلة أولى على طريق تحرير بقية األرض الفلسطينية المحتلة، واسـتعادة                
  .كامل الحقوق

  
  القدومي ووفد رئاسي فلسطيني في لبنان األسبوع المقبل

 لبنان من مختلف من المنتظر ان تشهد األسابيع القليلة المقبلة تحريكاً للملف الفلسطيني في: صيدا ـ رأفت نعيم 
جوانبه بهدف تنظيم الوجود الفلسطيني وترتيب الوضع الداخلي على الساحة الفلسطينية في لبنان، خاصة بعـد                

 الجـاري للقـاء     27فقد علمت المستقبل أن فاروق القدومي سيصل الى لبنـان فـي             . تشكيل الحكومة الجديدة  
 تنظيم العالقات الفلسطينية اللبنانية وتفعيلها، وأن زيـارة         المسؤولين اللبنانيين والبحث مع الحكومة اللبنانية في      

ابو اللطف تسبق زيارة وفد رئاسي فلسطيني من قبل عباس، مهمته البحث في الوضع الفلسطيني في لبنان ككل                  
سـيزور المخيمـات    ووعلم أن الوفد سيكون برئاسة عباس زكـي         . وتصور الرئاسة الفلسطينية لكيفية تنظيمه    

 من القوى السياسية الفلسطينية على الساحة اللبنانية، ويناقش معها ومع قيادة فتح ومنظمة التحرير               ويلتقي عدداً 
تصوراً حول ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على الساحة اللبنانية انطالقاً من اعادة تنظيم أوضاع حركة فـتح           

 مهمة متابعة القـضايا المتـصلة بترتيـب         وقيادة الساحة في لبنان وتشكيل مرجعية فلسطينية تلقى على عاتقها         
 أو بالنسبة للدولة    1559الوضع الفلسطيني والملفات الداخلية لمواجهة االستحقاقات المقبلة سواء بالنسبة للقرار           

اللبنانية اذا طالبت بتسليم السالح الفلسطيني، بعدما رمى الرئيس الفلسطيني الكرة في ملعبهـا عنـدما اكـد أن         
وفي هذا االطار، كـشفت مـصادر        .ية لم تطلب حتى اآلن تسليم السالح الفلسطيني بشكل رسمي         الدولة اللبنان 

فلسطينية مطلعة للمستقبل أن مسؤولين في حركة فتح ومنظمة التحرير أعدوا تصوراً يعيد النظر فـي بعـض                  
لمقبلة سيكون على التعبئة    األطر التنظيمية في الحركة على الساحة اللبنانية انطالقاً من أن التركيز في المرحلة ا             

واضافت أن هذا التـصور الـذي   . والتنظيم واالدارة والمؤسسات وفصل األطر التنظيمية عن األطر العسكرية    
يلحظ مناقالت وتغييرات كبيرة في عدد من المواقع األساسية على صعيد فتح والمنظمة في لبنان تم رفعه الـى                   

ووفقـاً  . ادر وقياديي فتح، وينتظر أن تحسم زيارة الجدل حوله        لجنة لبنان، والقى اعتراضات من عدد من كو       
  : لهذه المصادر فان من بين الصيغ التي يتضمنها التصور المرفوع في االطار التنظيمي 

  .  ابقاء أبو العينين في موقعه الحالي وترقيته الى رتبة لواء وتعيينه عضواً في لجنة لبنان-
  .قات العامة، على ان يعين مكانه حسن شاكرـ تعيين خالد عارف مسؤوالً للعال

  . ـ نقل محمود األسدي من موقعه وتعيينه مديراً لمكتب عباس زكي
  .ـ نقل فتحي أبو العردات من موقعه وتعيينه مسؤوالً للتعبئة والتنظيم 

  .ـ ابقاء الحاج رفعت شناعة مسؤوالً لالعالم المركزي ومسؤوالً لمنطقة الشمال
  .الد الشايب مسؤوالً لمنطقة الجبلـ تعيين العقيد خ

  . ـ تعيين أبو أحمد نايف مسؤوالً لمنطقة البقاع
  . ـ تعيين الدكتور محمد داود مسؤوالً لالتحادات والنقابات الشعبية

حل ميليشيا حركة فتح ودمجها في الكفـاح   : أما في الجانب العسكري، فمن الصيغ التي يتضمنها التصور ايضاً         
 وتعيين منير المقدح مسؤوالً للكفاح المسلح، ونقل وحدات عسكرية الى مخيمات بيروت وال              المسلح الفلسطيني 
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ووفقاً ألوساط فلسطينية معنية بهذا الملف، فالتصور المطروح يلحظ فصل          . سيما مخيمي برج البراجنة وشاتيال    
ور المؤسـسات واألطـر     فتح عن منظمة التحرير وتحويلها على الساحة اللبنانية الى اقليم لبنـان وتنـشيط د              

أما في الجانب العسكري، فقد اشارت هذه األوساط الى ان طبيعة تنظيم هذا الجانب رهناً بمـا                 . التنظيمية فيها 
تقرره الحكومة اللبنانية بالنسبة للسالح الفلسطيني وباالتفاق الفلسطيني معها، وأنه اذا تقرر االبقاء علـى هـذا                 

نضوين تحت لواء واحد واسم واحد تحصر مهمته بأمن المخيمات في لبنـان             السالح، فسيكون جميع المقاتلين م    
منيـر  بوعلى خط مواز، علمت المستقبل أن عباس أجرى اتصاالً هاتفيـاً أمـس              . بالتنسيق مع الدولة اللبنانية   

  .المقدح وعرض معه الوضع الفلسطيني في لبنان
  22/7/2005المستقبل اللبنانية 

  
 ماس بعدم إطالق النار على المستوطناتينفي إلتزام ح :أبو زهري

اكد سامي ابو زهري المتحدث :الناصرة زهير اندراوس عن مراسلها في 22/7/2005 القدس العربي نشرت
باسم حركة حماس ان اتفاق التهدئة بين حماس وحركة فتح لم يشمل علي اي التزام من جانب حركة حماس 

ائلية او الرد علي االعتداءات االسرائيلية التي تخل بالهدنة التي بعدم اطالق النار باتجاه المستوطنات االسر
وقال لـ القدس العربي التهدئة حسبما ورد في اتفاق القاهرة مشروطة بوقف العدوان . اعلنت في القاهرة

ووقف التصعيد واضاف أبو زهري ردا علي سؤال حول تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
 اطالق الصواريخ علي المستوطنات االسرائيلية التهدئة لم تعط بالقوة حتي تفرض بالقوة، بمنع حماس من

ولذلك اي اختالف باالجتهادات يجب ان يعالج عبر الحوار ونحن جاهزون لسماع كل شيء بقلوب مفتوحة، 
فاق بين حماس نفي ابو زهري ان يكون االتكما . ولكن لن نقبل ان تفرض السلطة علينا موقفها بقوة الرصاص

وفتح قد شمل علي التزام من قبل حماس بابعاد نشطاء المقاومة االسالمية عن شمال قطاع غزة او من المواقع 
موضوع المرابطين موجه ضد االحتالل وليس ضد ابناء : التي يرابطون بها ضمن نشاطهم العسكري حيث قال
ا يتعلق بموضوع نزع سالح المقاومة اكد ابو وفي م. شعبنا الفلسطيني، وهو مرتبط بالحدود مع االحتالل

  .زهري ان الموضوع لم يكن قيد البحث وغير خاضع للنقاش في المرحلة الحالية
وفقا لصحيفة معاريف االسرائيلية التي اقتبست عن مصادر أمنية اسرائيلية   أنه22/7/2005 الحياةوأضافت

بطون أخذوا في األسابيع األخيرة يسيطرون على ، إن عناصر الجيش الذي أقامته حماس في غزة المراقالت
مفترقات الطرق الرئيسة في القطاع وهم يرتدون زياً عسكرياً خاصاً، ملثمين بأقنعة سوداء، ويحملون السالح 

وتضيف الصحيفة ان تدريب هذه العناصر يستمر منذ .بداعي الحفاظ على سالمة المواطن الفلسطيني وأمنه
وزادت ان المرابطين بدأوا نشاطهم كـ جيش شعبي تابع . ر للسيطرة على القطاععامين بانتظار يوم األم

وحسب . لحماس وأنه في األشهر األخيرة تم تعديل اسم هذا الجيش الى مرابطين تفادياً الستفزاز السلطة
 جيداً اضافة تقديرات االستخبارات االسرائيلية، فإن النواة الصلبة لـ المرابطين تعد االف العسكريين المدربين

  . الى الناشطين في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس
  

  دحالن هو من حاول االتقالب على السلطة في عهد عرفات : حماس
استنكر ت حركة حماس امس الخميس تصريحات وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية محمد دحالن 

وقال سامي أبو زهري .بانقالٍب على السلطة الفلسطينية في األيام األخيرةالتي قال فيها إن حماس حاولت القيام 
في تصريح وزع على وسائل اإلعالم إن دحالن آخر من يتحدث عن حركة حماس وتوجيه االتهامات لها، 

واضاف أبو زهري أن . مؤكّداً رفضه الستمرار التحريض ضد حركة حماس التي تحظى بجماهيرية واسعة
قام بانقالٍب ضد السلطة الفلسطينية في حياة الرئيس الراحل ياسر عرفات وأخرج مسيراٍت واسعة دحالن قد 

  .في شوارع غزة واحتّل العديد من المؤسسات الفلسطينية
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 22/7/2005 48عرب 
  

  رهابية إشيراك يعتبر حماس منظمة 
 االسرائيلية اليوم الجمعة ان      اعتبر الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مقابلة نشرتها صحيفة هآرتس          :48عرب  

واضاف انه طالما ال تتوقف حماس عن العنف وال تعترف بحق اسرائيل في الوجود               حماس هي منظمة ارهابية   
وقال ان هذا هو الموقف الواضح لالتحـاد االوروبـي ولـن             .ال يمكن للمجتمع الدولي ان يجري حوارا معها       

 .ب وادنّا دائما العمليات االرهابية التي كانت اسرائيل ضـحيتها     واضاف ان ال شيء يمكنه تبرير االرها      . يتغير
لكن شيراك اختار عدم الرد على سؤال حول سياسة االغتياالت التي تمارسها اسرائيل بحق ناشطين فلسطينيين                

  .في الضفة الغربية وقطاع غزة
  22/7/2005 48عرب 

  
  حذروا أن توقظوا الفتنة النائمةإ: القدومي

ي، من أي صداٍم أو طلقة تطلق نحو أي فلسطيني، معتبراً أنّها هي طلقة محرمة خاطئة ولن القدوم حذّر
 .إنّها طلقة رصاٍص في صدر شعبنا وقضيتنا المقدسة، لن نتسامح مع من يطلقها: نتسامح مع من يطلقها، وقال

وقال في بياٍن , يم الدم الفلسطينيووجه القدومي نداء إلى جميع الفصائل وجميع المواطنين بمحاربة الفتنة وتحر
وإلى أبناء فتح وأبناء حماس .. إلى كّل مناضٍل ومواطن في غزة: وصل المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه

احذروا أن توِقظوا الفتنة النائمة، واعلموا أن الطلقة الخاطئة . وأبناء الجهاد والشعبية والديمقراطية والجميع
لة وتقضي على مشروع االنسحاب اإلسرائيلي الذي أنجزته دماء الشهداء األبرار تصيب المقاومة الباس

  .واألسرى ورجال المقاومة
  22/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مريكي  ن تحمل رايس تحوالت في الموقف األأبو العردات نتمنى أ

ول ما الذي ينتظرونه من زيارة التقت عكاظ عضو المجلس الوطني الفلسطيني فتحي ابو العردات وسألته ح
رايس ولقائها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهل الهدف من الزيارة البحث في االنسحاب االسرائيلي 

ألننا , فقال نحن نأمل من زيارة رايس ان تكون مجدية هذه المرة وتضع األمور في نصابها? من قطاع غزة
وكان له موقف من موضوع , ن يؤيد بشكل معلن قيام دولة فلسطينيةنعرف ان الموقف االمريكي في السابق كا

وبالتالي , لكن في الفترة االخيرة تبين لنا ان الموقف االمريكي يتراجع باستمرار لمصلحة اسرائيل, المستوطنات
من وتمنى ابو العردات ان تكون هناك تحوالت في الموقف االمريكي . يمارس الضغوط على القيادة الفلسطينية

وان ال يكون االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة اوال , وان تكون هناك ضمانات امريكية, موضوع الحل اآلن
بل تستتبعه انسحابات من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بضمانات امريكية وضمانات اللجنة , واخيرا

ني وروزنامة زمنية تحدد االنسحاب وتكون هذه االنسحابات في اطار جدول زم, الرباعية واالمم المتحدة
وتلحظ ادانة االستيطان وهدم جدار الفصل العنصري وازالته 19 67االسرائيلي من االراضي المحتلة العام 

  . النه يتنافى مع القرارات الدولية
  22/7/2005عكاظ 

  
  إصابة جندي إسرائيلي جراء قصف مستوطنة 
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عند '' نافيه ديكاليم''لى قاعدة عسكرية عند مستوطنة أصيب جندي إسرائيلي جراء سقوط قذيفة هاون ع
مستوطنة غوش قطيف وقالت المصادر ان سيارات اإلسعاف اإلسرائيلية هرعت الى المستوطنة حيث قامت 

  .1948بنقل الجرحى الى المستشفيات داخل فلسطين المحتلة عام 
  22/7/2005االتحاد االماراتية 

  
  صل ال محالةأسامة حمدان االنسحاب من غزة حا

أكد اسامة حمدان، ممثل حركة حماس في لبنان في حوار مع صدى البلد ان وساطة الجانب المصري تكللت 
بالنجاح، وان الحركة أكدت التزامها بتطبيق اتفاق القاهرة وبالتهدئة المشروطة بوقف االعتداءات االسرائيلية 

شدد على ان اسرائيل لم تلتزم بالتهدئة منذ اعالن و.على الشعب الفلسطيني واطالق سراح االسرى والمعتقلين
 أسير في الزنازين، معتبرا ان تهديد اسرائيل 1200 خرق وبقي 100 شهيدا و60اتفاق القاهرة ووقع اكثر من 

بعملية عسكرية هدفها رفع معنويات الكيان الصهيوني وجيش االحتالل والضغط على السلطة الفلسطينية 
  . ولو تأخر قليال،المقاومة، معربا عن اعتقاده ان االنسحاب حاصل ال محالةللدخول في مواجهة مع 

ال اعتقد ان أحداً من الفلسطينيين حتى على مستوى وردا على سؤال حول الهدف من زيارة رايس قال حمدان 
 السلطة يرجو خيرا من كوندوليزا رايس ومن االدارة االميركية ولكن اذا جاءت فهي لتمارس ضغوطا على

الشعب الفلسطيني او السلطة وهذا يعني ان األمور ستسير من سيئ الى أسوأ وانها قد تكون مرشحة لالنهيار 
  .الكامل اذا جاءت لتمارس ضغطا على الكيان الصهيوني فهذا سيكون بداية جيدة ولكنها بالتأكيد لن تكون كافية

  22/7/2005البلد اللبنانية 
  

  تيجة طبيعية لخطة االنسحاب   الصراع الفلسطيني ن:عزمي بشارة
  رأى عزمي بشارة أن الصراع الداخلي الذي يشهده الشارع الفلسطيني في الداخل اليوم               :هنادي حشاش بيروت  

واعتبر في حوار اجرته معه عكاظ في بيروت ان الحل يكون بايجـاد قيـادة               , هو نتيجة طبيعية لفك االرتباط    
 في اإلطار نفسه الى أن االنسحاب من غزة ليس إال لتجنب خارطة             الفتاً, سياسية مشتركة منفصلة عن السلطة    

 اهمية االنسحاب من غزة  وهل يمكـن أن يكـون بدايـة لـوالدة دولـة                  وفي رده عن سؤال له عن     .الطريق
االنسحاب من غزة بات امراً قائما ولكن لألسف هناك خطأ عربي كبير في التركيـز               ،أجاب بقوله أن    فلسطينية

نسحاب هذه ألن فكرة االنسحاب اإلسرائيلي من غزة ليست فكرة عربية يلبيها شارون وانما هي               على مسألة اال  
فهناك موقف شاروني يقول بأن ينسحب من غزة مقابل زيـادة االسـتيطان فـي القـدس                 , رغبة شارون نفسه  

متنفـساً ولـذلك    والضفة الغربية وبالتالي يتجنب خارطة الطريق والمشاريع السياسية الدولية وهو أمر يعطيه             
, سنشهد مباشرة بعد االنسحاب زيادة لالستيطان في الضفة وفرض الحدود من طرف واحد في الضفة الغربيـة                

لذلك فاني متأكـد انـه سـيتم االنـسحاب          . كما ترغب اسرائيل فهذا مشروع متكامل وليس مجرد فك ارتباط         
،قال أنـه     دولة فلـسطينية  كانية قيام   وفي معرض رده عن ام    .وشارون يفرض شروطه كما يريد في هذا اإلطار       

لألسف نحن العرب نركز كثيراً على ان فك االرتباط تم على الدولة مع العلم ان حقيقة األمر هي ان شـارون                     
أن تقـوم دولـة     .ليس لديه مانع في ان تقوم الدولة الفلسطينية او حتى االمبراطورية ولكن المسألة هي األرض              

لذلك فان تركيز شارون وبوش على أن قيام دولة فلسطينية هو           , يس بمشكلة من األرض فهو أمر ل    % 40على  
وكأننـا ننتظـر    , الحل لكل القضايا بما فيها الالجئون عبر جوازات سفر لهم مثالً هو ما جرنا إلى هذا الواقع                

لدولـة  السؤال هو على أي حدود وعلى أي أرض ستقوم هذه الدولة وليس قيام ا             .الدولة واذا ولدت تحل القضية    
  .في حد ذاته

  22/7/2005عكاظ 
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  تحذير عربي من محاوالت توطين الفلسطينيين 
أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية الرفض القاطع لكل محاوالت             : الوطن: القاهرة

بية بالقاهرة علـى    وشدد المؤتمر الذي تستضيفه األمانة العامة للجامعة العر       . توطين الفلسطينيين خارج وطنهم   
 القاضي بحـق عـودة الالجئـين الفلـسطينيين وحقهـم فـي الحـصول علـى                  194التمسك بتطبيق القرار    

وجدد المؤتمرون التأكيد على عروبة القدس مطالبين الدول العربية واإلسالمية بالتحرك الجاد لـدى              .تعويضات
ذ موقف من الممارسات اإلسرائيلية خاصة مـا        المؤسسات الدولية وخاصة األمم المتحدة واللجنة الرباعية التخا       

  .يتعلق بإقامة الجدار الفاصل الذي يهدف إلى عزل مدينة القدس عن محيطها العربي
   22/7/2005الوطن السعودية 

  
  شق طريق استيطاني شرق قلقيلية

جديد في   شرعت قوات االحتالل االسرائيلي أمس في شق طريق استيطاني           - وكاالت   - غزة   -الضفة الغربية   
وقالت مصادر فلسطينية إن جرافات االحتالل شرعت       ‚ أراضي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية في الضفة الغربية        

بإقامة الطريق لمستوطنة قدوميم المقامة على أراضي القرية االمر الذي تسبب في اقـتالع عـشرات أشـجار                  
قامة هذه الطريـق التـي تعـود ملكيتهـا          واضافت أن أكثر من خمسة دونمات تم تجريفها إل        ‚ الزيتون المثمرة 

واستولت قوات االحتالل االسرائيلي على أكثر من خمسة عشر دونما من أراضـي قـرى              ‚لمواطنين في القرية  
كما صادرت سلطات االحتالل    ‚ حبلة وسنيريا وكفر ثلث ومسحة الواقعة جنوب شرق قلقيلية في الضفة الغربية           

وأصيب مواطن فلسطيني بجروح خطيرة قرب معبر المنطار شرق حـي           ‚ مئات الدونمات الزراعية في الخليل    
  ‚ الشجاعية في مدينة غزة من جراء اطالق جنود االحتالل االسرائيلي الرصاص عليه

 22/7/2005الوطن القطرية 
  

  راضي الضفة وغزةأ في المئة من 47الجدار يصادر 
جم الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الزراعي        قدر اتحاد المزارعين الفلسطينيين ح     :عمان،نادية سعد الدين  

 مليون دينار، مشيراً إلى أن جدار الفصل العنصري سيصادر        700جراء الممارسات العدوانية اإلسرائيلية بنحو      
من أراضي الضفة الغربية وقطاع غـزة مـا يلحـق           % 47 مليون دونم بمساحة     2.5بعد اكتمال بنائه حوالي     
واقترح االتحاد خالل اجتماعه أمس فـي عمـان بحـضور           . مليون دينار اخرى   700خسائر تزيد قيمتها عن     

 مليـون   3.5نظيريه األردني والسوري إنشاء صندوق لدعم المزارع الفلسطيني بكلفة تقديرية مبدئية تصل إلى              
عـه غيـر   وعقد االتحاد اجتما.دينار يضم الجهات المانحة والدول العربية الراغبة، تحت مظلة الجامعة العربية       

العادي في عمان بسبب العراقيل اإلسرائيلية التي حالت دون التئامه في الضفة الغربية، فيما منعـت سـلطات                  
ويعتبر االجتماع األول من نوعه     .اإلحتالل وصول أعضاء االتحاد من قطاع غزة إلى عمان لحضور االجتماع          

الحتالل ببناء جـدار الفـصل العنـصري     في ظل تحديات استمرار سلطات ا    2000منذ اندالع االنتفاضة عام     
  .ومصادرتها األراضي الزراعية وهدم المنازل وعزل األراضي الفلسطينية وفصلها عن بعضها

  21/7/2005الغد االردنية 
  

  حمالت دهم واعتقاالت في الضفة الغربية 
اهمـت عـدداً مـن      اقتحمت قوات االحتالل فجراً بلدة بيتونيا ود      : غزة والوكاالت 22/7/2005 البيان     ذكرت

المنازل بحجة البحث عن مطلوبين، فيما اعتقلت شرطياً فلسطينياً من أبناء قطاع غزة بـدعوى انتمائـه إلـى                   
وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات االحتالل مخيم العزة وسط إطـالق نـار كثيـف                .كتائب شهداء األقصى  
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وفي جنين، اعتقلت قـوات     .لوحدات الخاصة وداهمت منزل أحد عناصر األمن الوقائي، واعتقلت عنصراً من ا         
في حين اقتحمت قوات االحتالل مخيم نور شمس        ..  من ناشطي الجهاد اإلسالمي في قرية اليامون       7االحتالل  

  .وتمركزت على مفرق قرية بلعا
امس أعمال التجريف واقتالع أشجار واصلت  جرافات االحتالل    أن 22/7/2005المستقبل اللبنانيـة    وأضافت  

تون المثمرة في قرية اماتين، تمهيدا لبناء مقاطع للجدار العازل بطول كيلومترين وعرض بزيد عـن مئـة        الزي
وقال أصـحاب   . متر، يلتف حول مستوطنة عمنوئيل المقامة فوق أراضي قرى أماتين وجينصافوط وديراستيا           

زيتون مثمرة، علمـا أن     األراضي أن الجرافات دمرت واقتلعت حتى اآلن ما يزيد على ألف وخمسمائة شجرة              
مساحة األراضي المنوي مصادرتها بهدف بناء مقاطع للجدار العازل فوقها تزيد على أربعة آالف دونم جميعها                
مزروعة بأشجار الزيتون المثمرة، ما يعني فقدان المواطنين لمصادر رزقهم التي يعتمدون عليها بشكل رئيسي               

 متر من أراضـي قريـة بـورين         100 دونمات و  8ل كذلك، على    واستولت قوات االحتال  . في حياتهم اليومية  
ويشار إلـى أن  . الواقعة قرب معسكر حوارة، جنوب نابلس، بهدف شق طريق حول القاعدة العسكرية شمرونة 

قوات االحتالل تخطط لتنفيذ مشروع ربط المستوطنات المحيطة بمدينة نابلس بعضها ببعض من خالل تنفيـذ                
في خط سير واحد يصل إلى ما يسمى بـعابر السامرة الـذي يختـرق األراضـي                شبكة طرق وجسور تلتقي     

  . الفلسطينية ويقسمها إلى قسمين
  

  إستشهاد طفل وإصابة شقيقه بجراح خطيرة في إنفجار 
 قالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس أن فتى فلسطينياً استشهد              :لمراسلتنا ألفت حداد  

 عاما استشهد، فيمـا     12وأضافت المصادر أن أسامة أبو عبيد       .  غامض في أحد مخيمات المدينة     جراء انفجار 
 أعوام في إنفجار غامض وقع في المخيم الغربي في مدينة خـانيونس جنـوب               7أصيب شقيقه عطية أبو عبيد      

عمـت  ومـن جهتهـا ز  .وأوضحت المصادر ان اصابة عطية ابو عبيد حرجة بسبب شدة اإلنفجار    . قطاع غزة 
اإلذاعة اإلسرائيلية أن الفلسطينيين حالوا إطالق قذيفة هاون باتجاه إحدى المستوطنات إال أنها سقطت بـالقرب                

 أعوام جراء إنفجـار     10وبحسب اإلذاعة اإلسرائيلية فإنه قد استشهد طفل        .من أحد المنازل في مخيم خانيونس     
ت من جهتها وزارة الداخليـة الفلـسطينية ان         وأعلن.  القذيفة، في حين أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة       

 أعوام هو نتيجة سـقوط صـاروخ محلـي          7 عاما وإصابة أخيه حسام      13سبب مقتل الطفل اسامة ابو عبيدة       
وقالت الداخلية في بيان لها ان سقوط الـصاروخ         .الصنع في أحد المنازل بمنطقة التفاح غرب مدينة خانيونس        

العائلة، موضحة ان الطفل المصاب أدخل إلى غرفة العمليات المركزيـة           ادى الى حدوث أضرار بالغة بمنزل       
واوضحت الداخلية أن نفس المنزل قد تعرض لسقوط صاروخ قسام آخر أصاب باب المنـزل               .بمستشفي ناصر 

  .قبل حوالي ساعتين من هذا الحادث دون وقوع إصابات
  21/7/2005 48عرب 

  
  استشهاد والد أسير داخل محكمة سالم

استشهد يوم أمس عبد الرحمن أحمد أبو معال من سكان بلدة قباطية شرقي جنين داخل محكمة :  ـ خاص نابلس
سالم العسكرية الصهيونية، عندما كان يعتزم حضور محاكمة ولده األسير عدنان أبو معال أحد مجاهدي حركة                

 وعندما تعرض مع غيـره  وكان عبد الرحمن قد وصل للمحكمة لحضور محاكمة ابنه عدنان،    .الجهاد اإلسالمي 
للممارسات التعسفية والقمعية وتعمد التأخير قبل دخولهم قاعة المحكمة، أصابته وعكة صحية وسـقط أرضـا،          
وعندما حاول أهالي األسرى المتواجدين معه مساعدته وإنعاشه قام جنود االحتالل الصهيوني بمنعهم وإبعادهم              

حكمة لساعتين، وبعد وصوله لمستشفى جنين،كان قـد فـارق          عنه ففقد الوعي وتأخر وصول اإلسعاف إلى الم       
  .الحياة
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  الداخلية تؤكد اقتراف مستوطنين لجريمة قتل طفل فلسطيني
 عامـاً مـن قريـة       12 اكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني أن الطفل يزن محمد موسى             :رام اهللا 

ساء اول من امس، نتيجة جريمة بشعة أقدم عليها اثنان من مستوطني شيلو، حيـث استـشهد         قريوت استشهد م  
وذلك خالفـا   . نتيجة لطعنه باثنتي عشرة طعنة قاتلة، أدت إلى استشهاده على الفور قبل وصوله إلى المستشفى              

الوزارة في بيان لهـا     وحملت  . لما حاولت اسرائيل تسويقه بأن الطفل قتل بسبب خالفات عائلية بين فلسطينيين           
واتهمـت  . سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يقترفها المستوطنون بحق المواطنين األبريـاء            

الوزارة سلطات االحتالل بعدم اتخاذها ما يلزم من إجراءات لحماية المواطنين المدنيين فـي المنـاطق التـي                  
لية وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، باإلضافة إلى أنهـا تـوفر           تسيطر عليها، حسب المواثيق واألعراف الدو     

وفي محاولة للتعميـة علـى      . الغطاء والحماية لهؤالء المستعمرين القتلة لالعتداء على المواطنين والتنكيل بهم         
الجريمة البشعة، قال ناطق باسم جيش االحتالل ان الطفل قتل نتيجة عراك وقع بـين عـائليتين مـن اهـالي                     

كما ادعى المتحدث باسم الشرطة االسرائيلية شلومي ساجي ان صبيا فلسطينيا اخر كـان يلعـب مـع                  .ةالقري
وقال ساجي انـه لـم يكـن يوجـد          .الشهيد، استجوب في الليلة قبل الماضية وقال ان الحادث لم يرتكبه يهود           

ا اليه فـانهم سـلموا      مستوطنون في المنطقة التي تبعد عدة كيلومترات عن أقرب مستوطنة ونتيجة لما توصلو            
  .االدلة الى الشرطة الفلسطينية الجراء التحقيق

  22/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

  الكونغرس األمريكي  قاضي قضاة فلسطين يستنكر تصريحات عضو
استنكر  الشيخ تيسير التميمي، تصريحات عـضو الكـونغرس األمريكـي تومـاس      :  وكاالت -القدس المحتلة 

واعتبر الشيخ التميمي في بيان لـه اليـوم أن هـذه            .ى تدمير مكة المكرمة والمدينة المنورة     تانكريدو الداعية إل  
التصريحات مثاال على العنصرية الحاقدة واإلرهاب الدولي ضد اإلسالم والمسلمين، وتنطوي علـى تعـصب               

اإلسـالم  إن هذا التصريح يأتي في سياق الحملة المـسعورة ضـد            : وقال البيان .ديني بغيض وجريمة خطيرة   
والمسلمين ومقدساتهم من قبل اإلدارة األمريكية، التي تشجع مثل هـذه األصـوات النـشاز باسـم مكافحـة                   

وأكد البيان أن مثل هذه التصريحات تشجع النزاع والتعصب الديني المقيـت بـين أبنـاء الـديانات                  .اإلرهاب
ل البيان اإلدارة األمريكية المسؤولية الكاملـة       وحم.السماوية، وأنها تتنافى مع الشرائع اإللهية والمواثيق الدولية       

عن نتائج أو عواقب مثل هذه التصريحات ضد بيت اهللا الحرام أو المدينة المنورة، داعياً إياها إلـى االعتـذار                    
  .واستنكار ما قاله عضو الكونغرس، الذي يرأس لجنة العالقات الدولية في الكونغرس

  22/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   لتكريم الدعاة والخطباء رابطة علماء فلسطين بغزة تنظم حفالً
نظمت رابطة علماء فلسطين يوم األربعاء حفالً ختامياً لدورة إعالمية نظمتها مؤخرا بالتعاون مع              : خاص-غزة

 كتلة الصحفي الفلسطيني حول كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم، حيث وزعت خالل الحفل شهادات على الدعاة               
وحضر الحفـل نخبـة مـن الـدعاة         .وخطباء المساجد الذين شاركوا في الدورة، وتم تكريم المحاضرين أيضا         

رابطة، ومدير الرابطة الشيخ صبحي اليـازجي،       النسيم ياسين أمين سر     .وخطباء المساجد بغزة، وشارك فيه د     
  . الصحفي الفلسطينيحسن أبو حشيش رئيس كتلة.والمنسق اإلعالمي للرابطة محمد ياسين، إلى جانب د

  22/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  ليه  إقصى من الدخول منع ثالثة من حراس األي اإلحتالل
قامت القوات االسرائيلية بمنع ثالثة من حراس المسجد االقصى من الدخول الى المسجد او االقتراب منه مسافة                 

تدعاء كل من الحارس ماجد راغب محمد الجعبة مـن           مترا حيث قامت سلطات االحتالل يوم االربعاء باس        50
سكان البلدة القديمة حي الواد والذي يعمل حارسا في الوحدة الليلية ، والحارس سامر عدنان مجاهد من سـكان               
البلدة القديمة حي باب السلسلة والذي يعمل في الوحدة الصباحية الى مركز شرطة القشلة في باب الخيل وقامت                  

ا بمنع دخول المسجد االقصى او التواجد في مكاتب االوقاف االسالمية لمدة ستة أشهر من تاريخ                بتسليمهما امر 
 ، يذكر ان هذه هي المرة الخامسة التي يمنع فيها الحارس ماجـد              2006-1-13 وحتى تاريخ    13-7-2005

 . 2005-7-9اضـي   الجعبة من الدخول الى المسجد االقصى حيث انه انهى فترة المنع السابقة يوم السبت الم              
كما قامت القوات االسرائيلية باستدعاء الحارس فادي الرجبي الذي يعمل في الوحدة الصباحية وتسليمه امـرا                

يذكر ان هذا االجراء الذي تقوم به        .2005-7-11بمنع الدخول الى المسجد االقصى لمدة شهر يبدأ من تاريخ           
رك ليس االول من نوعه ، فقد قامت بمنـع العديـد مـن              القوات االسرائيلية ضد حراس المسجد االقصى المبا      

 .الحراس والمصلين من الدخول الى المسجد االقصى وكل ذلك بحجة حفظ األمن وسالمة الجمهور 
  21/7/2005صوت الحق والحرية 

  
  رواح والممتلكاتعلى حماية األالمنظمات األهلية في خان يونس تؤكد حرصها 

أكدت لجنة المنظمات األهلية الفلسطينية، المنبثقـة عـن لجـان المـساندة     : خان يونس ـ من نسرين القيسي 
والحماية األهلية، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أمس، حرصها علـى حمايـة األرواح الفلـسطينية                  
والحفاظ على الممتلكات ومقدرات الشعب خالل االنسحاب اإلسرائيلي المزمع او ما يسمى فك االرتبـاط مـن                 

وشددت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته في قاعة بلدية خان يونس، على ضرورة حماية الفرحـة                .احدجانب و 
بجالء االحتالل عن األرض من أن تتحول إلى يوم حداد تتكرر فيه صور الشهداء أو فوضى وانقـالب، ممـا                    

و أكثر من ثالثين    وحضر المؤتمر ممثل  .يسيء إلى تضحيات الشعب الفلسطيني وتطلعاته إلى الحرية واالستقالل        
وجددت اللجنة موقفها الـداعم والمـساند للجـان         .مؤسسة أهلية، وعدد من المهتمين إضافة إلى وسائل اإلعالم        

المساندة والحماية األهلية المختلفة، وإلى كل الجهود التي تبذل من أجل وحـدة الـصف الفلـسطيني وحمايـة                   
المواطنين، واالرتقـاء إلـى مـستوى المـصالح         مكتسبات شعبنا من طمع وفساد بعض المسؤولين، وفوضى         

وأشار محمد أبو غانم، منسق لجنة المنظمات األهلية، إلى أن االجتماعات المكثفـة مـع               .والمسؤوليات الوطنية 
وقال أبو غـانم إنـه      .ممثلي المؤسسات األهلية في خان يونس، أجمعت على القيام بدورها لبذل كل جهد ممكن             

مواطنين الفلسطينيين في كافة أرجاء المحافظة لحثهم على انتهاج سلوك حسن تجـاه             سيتم عقد لقاءات توعية لل    
وأضاف أنه ستطلق حملة من بيت      .االنسحاب اإلسرائيلي، وتنبيههم من المخاطر المترتبة عليه لحماية أرواحهم        

هم بأبعاد خطـة  إلى بيت، للوصول إلى كافة المواطنين الفلسطينيين وعلى حدود التماس مع المستعمرات لتوعيت       
االنسحاب، فيما سيجند عدد كبير من المتطوعين لتأمين دخول وخروج المواطنين الفلسطينيين إلى األراضـي               

  .التي سيتم منها االنسحاب
 22/7/2005الوطن العمانية 

  
  الحركة اإلسالمية تنظّم لقاًء احتفالياً ..  عريساً وعروسا440ًبحضور 

سالمية في محافظة نابلس، أمس، لقاء احتفاليـاً للمـشاركين فـي العـرس              نظّمت الحركة اإل   : خاص –نابلس  
وحضر اللقاء الذي أقيم في قاعة المدرسة األساسية اإلسالمية         .اإلسالمي الرابع المزمع أقامته يوم الخميس القادم      

الحركـة   عريساً وعروساً هم إجمالي عدد المشاركين في العرس الجماعي، باإلضافة إلى عدٍد من قـادة                 440
  .اإلسالمية بالمحافظة
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  ول للهندسة والتكنولوجيا انطالق مهرجان فلسطين األ
 تنطلق يوم السبت المقبل فى مدينة غزة فعاليات مهرجان فلسطين االول للهندسة والتكنولوجيا وذلك               :الفت حداد 

 منطقة تل الهوى بمدينة غزةوقال المهندس رفيق مكـي نقيـب            في قاعات جمعية الهالل االحمر الفلسطيني فى      
المهندسين محافظات غزة ان فعاليات هذا المهرجان ستستمر لمدة أسبوع كامل حيث ستشتمل علـى معـرض                 

ويشارك في هذا المعرض ما يزيد عن ثالثين شركة ومؤسـسة وهيئـة             .شامل للمنتجات الهندسية والتكنولوجية   
 الهندسية والتكنولوجية باإلضافة إلى جناح خاص باالبداعات الشبابية ممـثالً بكليـة             يمثلون مختلف القطاعات  

مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية ومركز مصادر التعلم التابع لوزارة التربية والتعليم العالي ومختبر المـشاريع               
اد الوطني، وستقام إلى جانـب      في الجامعة اإلسالمية وكلية فلسطين التقنية في دير البلح وكذلك وزارة االقتص           

المعرض مجموعة من المحاضرات المتنوعة في تكنولوجيا المعلومات يلقيها أساتذة جامعات ومختصون فـي              
  .هذا المجال وكذلك ورش عمل تكنولوجية متقدمة بمشاركة مجموعة من الشركات المحلية

  21/7/2005 48عرب 
  

  حياة ال تطاق في هداريم: االسير ضراغمة
 سنة المعتقل في سجن هداريم بشهادة لمحامية        32 االسير الفلسطيني احمد لطفي ضراغمة سكان طوباس         وادلى

تحدث عن معاناته مع المرض حيث كان قد اصيب قبل اعتقاله باليـد ادى الـى                ونادي االسير حنان الخطيب     
 وبقي العظم ظاهراً للعيان     تحطم العظام وخالل التحقيق استغل المحققون ذلك وضربوه كثيراً على يده المصابة           

وبعد تدخل مؤسسات حقوقية نقل الى مستشفى اساف هروفيه وهناك اجريت           ... شهور ولم يتلق أي عالج     6مدة  
 .ويحتاج الى اجراء مساجات ليده ولكنه ال يتلقى ذلك        ...عملية زرع عظم اخذوه من الحوض وزرعوه باليد        له

 شيكل وحرمان من    3000-1000ض غرامات مالية تتراوح من      وقال ان العقوبات تشمل العزل بالزنازين وفر      
زيارة االهل وحرمان من الرسائل وحرمان من امور اخرى كالخروج للفورة واستخدام الراديـو او زيـارات                 

واشار الى التفتيشات االستفزازية على يد شرطة السجن اذ يقومون باقتحام الغـرف وقلبهـا                .الغرف وما شابه  
 .ورة همجية وال زالت سياسة التفتيش العاري مستمرة كلما انتقل اسير من سجن الى آخر              رأساً على عقب وبص   

وقال ان االكل سيء ويعتاش االسرى على مخصصاتهم اذ يضطرون الى شراء المأكوالت من كنتين الـسجن                 
منطقية وان  ان عدد كبير من االسرى ال زالوا ممنوعين من زيارة االهل تحت ذرائع امنية غير                . بأسعار عالية 

زيارة االهل تتم عبر لوح زجاجي عازل والحديث مع االهل يتم عبر الهواتف المراقبة من قبل االدارة واحياناً                  
ويتم منع االطفال من مالمسة او مصافحة آبائهم وكذلك زيارة المحامي تتم عبر             ...يوجد تشويشات على الحديث   

غرف وان هذه الغرف ال يوجد بها دش حمام، وان الحمامات           واشار الى االكتظاظ الشديد في ال      .الزجاج العازل 
خارجية وجزء كبير من االسرى ال يستطيع االستحمام بسبب االجراءات االمنيـة او انـه ال يـصلهم الـدور                    

واضاف ان االسرى محرومون من االلعاب التي يحضرها الصليب االحمر الـدولي مثـل كـرة                 .باالستحمام
  .سالطائرة وكرة السلة والتن

   21/7/2005البيادر السياسي 
  

  معاملة قاسية لألسيرات وعزل أسيرة ألنها تضع الخمار
قالت األسيرة آمنة منى خالل لقائها مع محامي نادي األسير رائد محاميد الذي زارها مع عدد من األسـيرات                   

قالت أن الهجمـة    و. في سجن تلموند للنساء أن ادارة السجن شنت حملت قمع واسعة ضد األسيرات في السجن              
على األسيرات بدأت عندما طلبن بالسماح لهن لعب الرياضة لمدة ساعة يومياً وبالصالة جماعةً أيام الجمع لكن                 
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ادارة السجن رفضت ذلك، فقررت األسيرات اعادة ثالث وجبات طعام احتجاجاً على ذلك، واذا بادارة الـسجن             
 الساحة وسحب األسيرة آمنة منى الى الزنزانـة، وفـرض     تقوم باغالق القسم ومنع األسيرات من الخروج الى       

عقوبة عليها بمنعها من زيارة األهل لمدة شهرين، وتم منع الكنتينة على القسم ويقوم السجانون باطالق الشتائم                 
وأنهـا  . وقالت آمنة منى أن السجانين يقومون أثناء نوم األسيرات بالتجوال داخل القسم            .البذيئة اتجاه األسيرات  

وذكرت أنه تـم عـزل األسـيرة مريمـان           . أيام داخل الزنزانة احتجاجاً على هذه المعاملة القاسية        6أضربت  
وذكرت األسيرة   .رواشدة ألنها تضع خماراً على وجهها وهي اآلن موجودة في الزنزانة لرفضها نزع الخمار             

ـ           ل الحـرارة الـشديدة،   آمال مصطفى محمود من مجدل شمس أنه ال توجد مراوح في غرف األسيرات في ظ
   .وحذرت من اقدام ادارة السجن على فصل الطفل نور عن ٌأمه منال غانم

   21/7/2005البيادر السياسي 
  

  أسير حاول االنتحار في سجن الجلمة
أفاد محامي نادي االسير لؤي عكة الذي زار عدداً من األسرى في مركز تحقيق الجلمة أن األسرى ابلغـوه أن             

زيود سكان جنين حاول شنق نفسه في الزنزانة ووصل لمرحلة خطيرة فـسقط مغـشياً عليـه          األسير يوسف ال  
 .ولوال انتباه زمالئه االسرى الذين بدأوا يصرخون على ادارة السجن التي استدعت قـوات دخلـوا الزنزانـة                 

اخ  سنة فان القوات التي اقتحمت الزنزانـة بعـد صـر           24وحسب األسير مجدي محمود أبو الرب من حنين         
االسرى بدل ان تنقذ حياة األسير بدأت بالضرب المبرح لجميع من في الزنزانة وقد ظهرت آثار الضرب على                  
األسرى ومنهم سامي مروان الذي اصيب في عينه ومهنا زيود الذي كسرت يده وكذلك اٌصيب األسيران أحمد                 

نفسية وسياسة التعذيب القاسية فـي      مشقاح وفؤاد شريدة في أجسادهما وأشار األسير المذكور ان الضغوطات ال          
  .سجن الجلمة دفعت األسير زيود الى محاولة االنتحار وعدم القدرة على تحمل الضغوطات في هذا السجن

   21/7/2005البيادر السياسي 
  حاالت تسمم في سجن عوفر العسكري

عـسكري ان االسـرى   أفاد محامي نادي األسير كرم حمودة الذي زار عدداً من األسرى في معسكر عـوفر ال         
 بشكل كبير جداً والتي سببت حاالت تسمم عند األسرى وباالصابة بالتهابات فـي              اشتكوا من انتشار الحشرات   

أجسادهم خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، واشتكى األسرى كذلك من االهمال الصحي وعدم تقديم العالج                
ري  سنة الذي يعاني من مرض السك      20 للمرضى ومنها حالة األسير سالمة حازم سالمة مكحل سكان رام اهللا          

ولم يتم تقديم العالج له وهو بحاجة يومياً الى ابرتين أنسولين وحياته مهددة بالخطر بسبب عدم انتظـام أخـذ                    
  .االبر المذكورة

   21/7/2005البيادر السياسي 
  

  تدهور الوضع الصحي في سجن جلبوع
ـ                  دهور الوضـع  أشار محامي نادي االسير رائد محاميد الذي زار عدداً من األسرى في سجن جلبـوع الـى ت

  :الصحي لعدد من األسرى وذكر الحاالت التالية التي قابلها
 يعاني من آالم شديدة في قدمه وال يتلقى         5/9/2002حمد اهللا فائق حسين علي سكان جماعين اعتقل بتاريخ          . 1

  .سوى حبوب االكامول
 نبضات القلـب الـى       يعاني من أزمة قلبية وتصل     4/6/2003كفاح محمد الحطاب طولكرم اعتقل بتاريخ       . 2

 نبضة في الدقيقة ويشعر بخدران في يده ويعاني من صعوبة في التنفس اضافة الى ان جو الغرفة خـانق                    120
  .جداً ويزيد من أزمته
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 يعاني من وجود بالتـين فـي        15/2/2002اياد فوزي عبد الكريم رضوان  سكان طولكرم، اعتقل بتاريخ           . 3
  .عتقال وال يحصل في السجن على الدواءقدمه اليسرى نتيجة حادث طرق قبل اال

 يعاني مـن قرحـة فـي المعـدة ومـن            13/10/2004ليث عواد سروجي سكان طولكرم، اعتقل بتاريخ        . 4
  . األعصاب وجسمه يرتجف بشكل دائم وكذلك يعاني من ضعف في الرؤية وال يحصل على الدواء
   21/7/2005البيادر السياسي 

  
  ى  على فتعاما12ًحكم بالسجن ال

 سنوات مع وقـف     5 عاما، والسجن    12أصدرت محكمة سالم العسكرية حكما بالسجن الفعلي        :  خاص -نابلس
إن المحكمـة   : وقال والد األسير سناقرة    . عاما من مخيم بالطة    17التنفيذ على األسير الفتى مؤيد محمد سناقرة        

ا بحجة انتمائـه لكتائـب شـهداء         عام 20الصهيونية كانت تطالب بإنزال حكم قاس على ابنه مؤيد يصل إلى            
جلبوع الصهيوني، اعتقل قبل عدة أشهر، وهو محروم مـن          ن  يذكر أن األسير ستناقرة القابع في سج       .األقصى

  .زيارة ذويه
  22/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   شهراً على أسير80الحكم بالسجن 

يودوري، أن المحكمة العسكرية الـصهيونية فـي        أفاد محامي جمعية أنصار السجين، إيليا ث       : خاص –رام اهللا   
 . شـهراً  80عوفر حكمت يوم أمس على األسير محمد عزام صدقي كفاية، من مخيم األمعري، بالسجن الفعلي                

 من منزله بتهمة تقـديم      2003وكانت سلطات االحتالل اعتقلت كفاية في الخامس من شهر تشرين الثاني لعام             
  . أشخاٍص والتخطيط إلطالق النار على أهداٍف صهيونيةخدمات لكتائب القسام وتجنيد

  22/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   أسيٍر فلسطيني يحتاجون للعالج السريع والعمليات المستعجلة300
معاناة عشرات األسرى المرضى من محافظة       تحدث عن    في تقريٍر أصدره نادي األسير أمس      : خاص –الخليل  

ير آخذة في التفاقم جراء اإلهمال الطبي المتعمد، الفتاً إلى أن إدارة الـسجون الـصهيونية                 أس 300الخليل نحو   
تتعمد البطء الشديد ووضع شروط تعجيزية لمساعدة األسرى المرضـى، فيمـا تـرفض الـسماح لألطبـاء                  

ستعرض عدداً من   ا و الفلسطينيين بالكشف وتقديم العالج لعدٍد من األسرى الذين يعانون أمراضاً صعبة وخطيرة           
الحاالت المرضية لألسرى، مشيراً إلى الوضع الصعب الذي يعيشه األسير جبريل احريزات من بلدة يطا الذي                

وأشار التقرير إلى معاناة عدٍد من األسرى من مشاكل فـي العيـون،              .ُأخضع مؤخراً لعملية جراحية في القلب     
 عاماً، ومحمد إبراهيم أبو علي من بلدة يطـا          15علي لمدة   بينهم نادر أبو تركي من الخليل المحكوم بالسجن الف        

 عاماً، وياسر الشرباتي من الخليل الذي يحتاج إلى عمليٍة جراحية عاجلـة             25المعتقل في سجون االحتالل منذ      
أشار التقرير إلى وجود حاالت مرضية صعبة أخرى يعيشها األسرى منهم المعتز باهللا أبو شـرار                . في عينيه 

  .ونور الجعبري من الخليل، وإبراهيم سمامرة من الظاهريةمن دورا، 
  22/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  سرائيلإ سجناء مصريون في 3مأساة : سيرنادي األ

 أنهم يعانون من نقص حاد في المالبس، ويعتمدون في ذلك          سجناء مصريون  3 نقل نادي األسير الفلسطيني عن    
ألسرى الفلسطينيين، كما يجري حرمانهم من زيارة األهل على الـرغم مـن أن              على المساعدات المقدمة من ا    
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وقال محـامي    .أهاليهم تقدموا عدة مرات للسفارة اإلسرائيلية في مصر بطلب زيارة، وقوبلت طلباتهم بالرفض            
  :نادي األسير فواز الشلودي إنه تمكّن من زيارة السجناء الثالثة، وهم

 سـنة، واعتقـل يـوم       32يل درويش الملقب بالجمس، من سكان اإلسكندرية،        محمد محمود إسماع  االول هو    
وأوضح أنه أعزب وكان يعمل صيادا، وأنه منذ تاريخ اعتقاله لم تقم عائلته بزيارته، وقد زاره                 .21/5/2003

 أفراد وهو المعيل الوحيد لهم، وأكد أيضا أنه لـم يـصرف لـه أي                7المحامي مرة واحدة فقط، وتضم عائلته       
  . وال يعرف شيئا عن مصير عائلتهخصصات من الوزارة من قبلم
.  سنة، وهو أعزب وكان يعمل صـيادا       23السجين الثاني هو محمد السيد علي عبية، من اإلسكندرية، عمره           و

، وأنه لم تتم زيارته منذ تاريخ اعتقاله ولم يـزره المحـامي إال مـرة             21/5/2003وأضاف أنه اعتقل بتاريخ     
  . شهرا18صرف له معاش من الوزارة منذ واحدة، ولم ي

وقال .  عاما 16 سنة، طالب، محكوم عليه بـ       31أما السجين الثالث فهو عاطف أحمد قديح من سكان الجيزة،           
محامي نادي األسير إنه يعاني من حصوة في الكلى منذ فترة طويلة وآالم بشكل متقطع وال تُقـدم لـه سـوى                      

 أفراد، ومنذ أكثر من     8 أبلغه أنه ال يعاني من أية أمراض، وتضم عائلته           وأضاف أن طبيب السجن   . المسكنات
  .سنة ال يعلم عنهم أي شيء وال يعلم ما هي أوضاعهم

  21/7/2005اسالم اون الين 
  

  رفض الجيش لألوامر أخطر ما تتعرض له إسرائيل: شارون
 ايمونيم االستيطان الول مرة      حاولت اول مجموعة من نشطاء جماعة غوش       1974في عام   : كتب خليل العسلي  

في االراضي الفلسطينية، وكان ذلك في بلدة سبسطيه بالقرب من مدينة نابلس في محطـة قطـار مـن ايـام                     
 كان الشعور بضروة فرض السيطرة على االراضي الفلسطينية بعد حـرب تـشرين           في ذلك الوقت  .. االتراك
ون الى التقوقع في داخل اسرائيل بعد ان كان الجميـع           والتي جعلت االسرائيليين يعود    1973اكتوبر عام   /أول

يحلم بتناول االفطار في القاهرة والغداء في عمان والعشاء في دمشق، ولهذا نشطت مجموعة غـوش ايمـونيم                  
رافعه شعار ال يحق الحد ان يمنعنا من االستيطان اينما نريد في ارض اسرائيل، وهذا ما قاله يسرائيل هارئيل                   

هذه الجملة تبدو اليوم واقعية جدا في الصراع على االنسحاب من قطـاع غـزة،                ..  المجموعة من زعماء تلك  
 ولكن كبار    لم يكونوا قد ولدوا بعد،     ففي المهرجان البرتقالي في قرية كفار ميمون، فان االغلبية العظمى منهم            

قع سبسطيه اكثر من مرة فمنـذ  التي حاولت فيها مجموعة من المستوطنين احتالل مو   السن يتذكرون تلك االيام   
 وصول نشطاء غوش امنون سبع مرات الى الموقع وفي كـل            75ديسمير  /  كانون اول    وحتى 74يوليو تموز   

وكان في ذلك الوقت زعيم المعارضة منـاحيم بـيغن           ..مرة كانت الشرطة قوات الجيش تقوم باخالئهم بالقوة       
وقال يومها بيغن موجها كالمه لرئيس الحكومة       .. اليهوديوالذي كان اول من استخدم تعبير اليهودي ال يطرد          

اليهود االحباء ان يقوموا      انه ال تجبروا الجنود       من يهودى الى يهودى   : انني مرة اخرى اقول لرئيس الحكومة     
  .. بابعاد وطرد اخوانهم المستوطنين اليهود الذين يحملون رسالة قومية

يندد شارون، وبشدة بكل     فاليوم.. وهو شارون  طيه وما يجري االن   ولكن القاسم المشترك بين ما جرى في سبس       
من يرفض االنصياع لالوامر العسكرية، مهددا باتخاذ اقسى االجراءات، معتبرا رفض االوامر فـي الجـيش                

 توجه بصفته عضو كنيست طلب من الجنـود           عام 31اخطر ما تتعرض له اسرائيل ويهدد بقاءها ولكن قبل          
لقد تواجدت في نفـس     : وامر قادتهم، وكما قال هرائيل الذي سمعه اثناء ذلك ويقسم على ذلك           عدم االنصياع ال  

المكان وسمعت شارون يوجه كالما الحد الجنود ان من اصدر لك االوامر باخراج المستوطينين اصـدر لكـم                  
الستيالء علـى   ولكن بعد سبع محاوالت استطاع المستوطنون ا       ..اوامر غير قانونية ويجب عدم االنصياع لها      

معسكر للجيش اقيم على مشارف قرية كفر قدوم القريبة، واقاموا اول مستوطنة عندها كـان احتفـال اليهـود                   
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ورفعوا بورات البطل الذي قاد تلك المحاولة الناجحة والتي عرفت الحقا بانهـا اول هزيمـة للحكومـة امـام                    
ن للقدوم الى الضفة واالسـتيالء علـى الـتالل          المستوطنين، وفتحت الطريق امام افواج جديدة من المستوطني       

ورغم ذلك هناك فرق واحد بين سبسطيه، في تلـك           .والهضاب الجميلة فيها، وحتى اإلستيطان في وسط المدن       
 تم اإلعالن عن انطـالق       1975ديسمبر  / كفار ميمون هذه االيام هو انه في كانون اول          االيام الخوالي، وبين  

 تقوم الـشرطة    2005عة في كل االراضي الفلسطينية، بينما في قرية كفار ميمون عام            الحملة االستيطانية الواس  
لبداية نهاية االستيطان في غزة، ذلك االستيطان        بتفرق المتظاهرين والمستوطنين وذلك ايذانا واعالنا        والجيش  

ذا سارع بيـرس    الذي اصبح يشكل معضلة وعبئاً على الحكومة، والتي ترغب بالتخلي عنه بأسرع وقت، وله             
الى فتح هذا الملف باقتراح تقديم موعد اخالء المستوطنات تحسبا من تصاعد حدة التوتر واالعمال التـي قـد                   
يقوم بها المستوطنون ونشطاء اليمين والتخفيف عن الجنود وافراد الشرطة من االرهاق الذي اصبح باديا عليهم                

يين الدوالرات التي تنفق على حركـة الجنـود واشـياء           في مواجهات كفار ميمون، واالهم من ذلك توفير مال        
هذا االقتراح الذي اثار غضب المستوطنين يالقي تاييدا في الحكومة، حيث سارع اولمرت الى التأكيد                ..اخرى

بينما قال المحلل االسرائيلي المعروف حنان كرتسل ان هـذا           ان تقديم االنسحاب سيكون في مصلحة اسرائيل،      
 تبني هذا االقتراح الذي يبدو حاليا        م مصالح شارون الحزبية لهذا فانه ليس من المستعبد ان يتم          االقتراح قد يخد  
  ..صعب المنال

  21/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  مؤتمر دولي لتطوير عالقات إسرائيل مع شمال أفريقيا والخليج
الوم، أن الواليات المتحدة ستعمل علـى عقـد         أفادت مصادر إسرائيلية أن رايس، قد صرحت في لقائها مع ش          

مؤتمر دولي فور تنفيذ خطة فك اإلرتباط وذلك من أجل الدفع بتجديد العالقات بين إسرائيل ودول شمال أفريقيا                  
ونقلت المصادر عن رايس أن المؤتمر الذي سيكون برعاية الواليات المتحدة وروسيا، سيتناول أيضاً               .والخليج

وبحسب رايس فإنه وبعد تنفيذ فك اإلرتباط يتوجـب العـودة إلـى             .يمية في الشرق األوسط   تطوير مشاريع إقل  
خارطة الطريق وأن المرحلة األولى من تنفيذها سيكون مطالبة السلطة الفلسطينية بتنفيذ تعهداتها في مكافحـة                

  . اإلرهاب
  22/7/2005 48عرب 

  
  االنسحاب قد يفسح المجال أمام تطبيق خارطة الطريق 

إن االنسحاب  : قال شارون في مقابلة تنشرها لوفيغارو الفرنسية الجمعة       :  الوطن وكاالت  ،غزة،  ام اهللا المحتلة  ر
: وقـال  .من غزة قد يفسح المجال أمام تطبيق خارطة الطريق، وهي الخطة الدولية للسالم في الشرق األوسط                 

وأشدد على كلمة من الممكن، أن يفسح المجال        إن االنسحاب مهم جدا بالنسبة إلسرائيل وأعتقد أنه من الممكن،           
أمام تطبيق خارطة الطريق شرط أن يبدأ الفلسطينيون معالجة مسألة اإلرهاب وحول إمكانية أن يتم االنسحاب                
قبل الموعد المحدد له وهو الخامس عشر من أغسطس، بهدف الحد من التظاهرات التي ينظمها المـستعمرون                 

كنا مستعدين للبدء باإلخالء ابتداء من      : وقال .شارون إلى أنه سيبقي على هذا التاريخ      إلعاقة تنفيذ الخطة، ألمح     
 يوليو إال أن سكان المستوطنات وأولئك الذين يدعمونهم طلبوا منا احترام الطابع الديني لهذين األسـبوعين                 22

  .عبر تأجيل االنسحاب
 22/7/2005الوطن العمانية 

 
  من إسرائيل     جزءاًتشكل مستوطنات الضفة   : شارون
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ستشكل    الضفة   شارون خالل زيارة الى مستوطنة ارييل امس ان مجمعات االستيطان في          اعلن    : اف ب  ،   ارييل
  جئت الى هذه المدينـة الرى كيـف          واضاف  . نية لتغيير ذلك      وليست لدينا اي  ،   دائما جزءا من دولة اسرائيل    

 واشـار الـى ان الكتـل         . الغاية الى مجمعات استيطان اخـرى         توجه لهذه كما سا    يمكن توسيعها وتعزيزها،   
    . دولة اسرائيل    مع باقي   تواصل جغرافي   فيستكون    االستيطانية المعدة للضم

  22/7/2005األيام البحرينية 
  

   مليون شيكل لتوسيع اإلستيطان في غور األردن 97المصادقة على 
تعزيز اإلستيطان في غور األردن أفادت مصادر إسرائيلية أن المجلـس الـوزاري             ضمن الجهود الرامية إلى     

 مليون شيكل فـي     97اإلجتماعي اإلقتصادي صادق في جلسة خاصة بغور األردن على تقديم مساعدات بقيمة             
وجاء أن المجلس الوزاري صادق على خطة لثالث سنوات تـصل           .مجال الزراعى والبنى التحتية واإلستيطان    

، وذلك بهدف زيادة اإلستيطان فـي       2008-2006 مليون شيكل لتطوير الزراعة في السنوات        85فتها إلى   تكل
 عائلـة، وزيـادة ميزانيـة وحـدة         250 إلـى    200كما تقرر توسيع حملة تأهيل الشقق في الغور من           .الغور

ير البنى التحتيـة    وصادق المجلس الوزاري على تمويل تطو      .2005 مليون شيكل في العام      2.2اإلستيطان بـ   
وذلك بالتنـسيق مـع     .  مليون شيكل  10للمستوطنات الواقعة شمال البحر الميت ومستوطنة معاليه أفرايم بقيمة          

كما جاء ان    .رؤساء المجالس المحلية والمدير العام لوزارة البناء واإلسكان وشعبة الميزانيات في وزارة المالية            
ين لإلستثمار في المنطقة، بوصفها ذخـرا إسـتراتيجيا إلسـرائيل           نتنياهو، أكد على ضرورة تشجيع المستثمر     

كما طلب إعداد خطة لمـضاعفة اإلنتـاج        . يقتضي اإلهتمام بها في النواحي األمنية واإلقتصادية واإلجتماعية       
  .الزراعي لغور األردن من أجل تطوير أهداف أخرى

  21/7/2005 48عرب 
  

  عدنهاية األسد معروفة لكن نريد المو: موفاز
ذكر مقربون من شارون ان األخير سيطرح على رايس خالل زيارتها السرائيل اليوم التهديـد المحـدق مـن                 
جانب حزب اهللا، فال خالف بين الواليات المتحدة وإسرائيل على االفتراض بأن سورية وإيران تموالن حـزب                 

وة، نهاية بشار معروفـة، مـا لـيس         وأكد موفاز ان بشار األسد يوجد في هبوط نحو اله          .اهللا وتدربان مقاتليه  
 .معروفا هو الموعد الدقيق النصرافه من السلطة في سورية

  22/7/2005الرأي العام الكويتية 
  

  نزع الحصانة وتوقع حكم بالسجن الفعلي على عمري شارون  
عـرض  أفادت مصادر إسرائيلية أن عمري شارون، سيوافق كما يبدو على نزع الحصانة البرلمانية عنـه والت               

وأفادت القناة التلفزيونية العاشرة أنه سيتم توقيع صفقة بين عمري وبين النيابـة              .لحكم قد يصل السجن الفعلي    
 لن يعارض نزع الحصانة البرلمانية، فـي        عمريوجاء أن   . في األسبوع القادم بدون اإلتفاق على نوع العقوبة       

 أنه من   عمري تسعة شهور، ومن جهته يقول       حين من المتوقع أن يطلب مزوز، عقوبة سجن فعلي ال تقل عن           
وبموجب الصفقة يتم شطب البنود المخالفة لقانون        .المتوقع أن تصل العقوبة إلى ستة شهور في خدمة الجمهور         

العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى سبع سنوات حبس فعلي، واإلكتفاء بمخالفات قـانون األحـزاب والتـي ال                  
  .اليةتتجاوز عقوبتها الغرامات الم

  21/7/2005 48عرب 
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  إصابة جندي دهسته سيارةٌ للمستوطنين عمداً
تعمد مستوطن صهيوني، من المعارضين لخطة االنسحاب دهس أحد الجنود الصهاينة الذي كان مـن                :وكاالت

وقالت مصادر في الشرطة الصهيونية إن الجنـدي         .ضمن العسكريين الذين سينفّذون خطة إجالء المستوطنين      
صيب بجروٍح الليلة البارحة عندما دهسته سيارة تابعة للمستوطنين، الذين حاولوا االقتراب من حاجز كسوفيم               أ

خالفاً لألمر الذي أصدره قائد المنطقة الجنوبية للدخول إلى قطاع غزة لدعم المستوطنين في القطاع ضد خطة                 
ة تمكّنت من اعتقاله وقد نُِقل إلى شرطة بئـر          وقد حاول المستوطن الفرار من المكان إال أن الشرط         .االنسحاب

وأكّدت مصادر عسكرية فـي      .السبع وسيمثُل اليوم أمام القاضي في المحكمة في بئر السبع لتمديد فترة اعتقاله            
الجيش الصهيوني أنّها تنظر إلى هذا الحادث المتعمدة بخطورٍة بالغة كونها تأتي على خلفية معارضـة خطـة                  

  . االنسحاب
  22/7/2005 كز الفلسطيني لإلعالم المر

  
  السجن ليهودية صادقت قائد شهداء األقصى 

تجرأت طالي فحيمة اليهودية ذات األصول العربية، وأعلنت أنها صديقة لقائد شهداء األقـصى فـي الـضفة                  
لشاباك فقـد   وطالي فحيمة لم تشفع لها يهوديتها عند ا       . الغربية زكريا الزبيدي والذي بدوره لم ينكر صداقته لها        

وعرض عليها الشاباك أن تعمل جاسوسة مزدوجـة لتوقـع بالزبيـدي،            . تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي   
وشرعت محكمة تل أبيب المركزية بالتداول في قضية ناشطة السالم          . فرفضت، وكان مصيرها مواجهة السجن    

ت الحرب، والقـصد هنـا كتائـب        طالي فحيمة، المعتقلة منذ أغسطس الماضي بتهمة التعاون مع العدو في وق           
  . وتتواصل محاكمة فحيمة على مدار ثالثة أيام. شهداء األقصى

   22/7/2005الراية القطرية 
 

  من اإلسرائيليين يعتقدون بأن االستيطان في غزة كان خاطئا57%ً
 نشرت في اسرائيل، أمس نتائج استطالع رأي جديد حول خطة االنسحاب وأبعادهـا، أجـراه معهـد أبحـاث                 

من االسرائيليين يرون ان اقامة المستوطنات في قطـاع         % 57وتبين النتائج ان    . بالتعاون مع جامعة تل أبيب    
، ان خطة الفـصل     %75وأكد  . غزة كانت خطأ في السياسة االسرائيلية، اذ لم تكن هناك حاجة موضوعية لها            

انهم كانوا  % 63وقال  . ح االسرائيلية انهم يؤيدونها ويعتقدون انها تخدم المصال     % 52وقال  . ستنفذ في موعدها  
  . سيؤيدون هذه الخطة لو انها طرحت من البداية كخطة مشتركة مع الفلسطينيين

من االسرائيليين المؤيدين والمعارضين على السواء، ان خطة الفصل، سترفع من مكانة اسـرائيل              % 75وقال  
  . في العالم وستعود عليها بفوائد جمة

  22/7/2005شرق األوسط ال
  

   ملياري دوالر2.5مع مصر بقيمة  كهرباء إسرائيل تقر صفقة الغاز
 ملياري دوالر لتوريد    2.5وافق مجلس ادارة شركة كهرباء اسرائيل المملوكة للحكومة أمس على صفقة بقيمة             

وقالت كهرباء اسرائيل في بيان ان صـفقة     .الغاز الطبيعي من مصر ستمكن الشركة من خفض تكاليف االنتاج         
وهـي مـشروع خـاص      " ام.جي.اي"اء الغاز الطبيعي من مصر عبر شركة شرق البحر المتوسط للغاز            شر

وتقول اسرائيل انها تعتزم زيادة استخدام الغاز الطبيعي         .اسرائيلي مصري لقيت دعماً من الحكومة في البلدين       
ام بنـاء خـط     .جي.م اي وتعتز . في المئة اآلن   10 من أقل من     2025ليصبح ربع استهالك الطاقة بحلول عام       

  )رويترز( . شهراً القادمة18أنابيب للغاز من مصر الى مدينة عسقالن الساحلية االسرائيلية على مدى 
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  22/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

  مذكرة تفاهم للتعاون البترولي مع فلسطين
ة والتاريخية بين الشعبين    أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن العالقات المتميز         :كتب فاروق عبدالعزيز  

قال الوزير عقب توقيع مذكرة التفاهم      . المصري والفلسطيني تمثل أرضية صلبة لدعم وزيادة التعاون المشترك        
عزام الشوا وزير الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أنه تم االتفاق علي إعداد دراسة فنية واقتـصادية                . مع د 

ي الالزمة الستخدامات محطة كهرباء غزة وتوسعاتها المستقبلية مـن خـالل            تشمل توفير كميات الغاز الطبيع    
أوضح الوزير أنه تم االتفـاق      . دراسة إنشاء خط بري من العريش لمناطق السلطة الفلسطينية بداية بمدينة غزة           

مام لدعم  مشيرا إلي أن االتفاق يمثل خطوة لأل      .. علي تشكيل مجموعة عمل من الجانبين إلعداد الدراسة الشاملة        
التعاون بين البلدين بهدف المساهمة في تحسين مستوي أداء منظومة الطاقة في السلطة الفلسطينية بما يـنعكس                 

أكد سامح استعداد قطاع البترول تقديم كافـة الخبـرات          . إيجابا علي تحسين مستوي معيشة الشعب الفلسطيني      
صرح الوزير الفلسطيني   . ت صناعة البترول والغاز   واالمكانيات والمساعدات للجانب الفلسطيني في كافة مجاال      

بأن خط الغاز البري من العريش إلي غزة الجاري دراسته يمثل خطا استراتيجيا وتحوال في منظومة الطاقـة                  
  .وأن وزارة البترول المصرية توفر امكانياتها للنهوض بصناعة البترول والغاز بفلسطين.. في فلسطين

  22/7/2005الجمهورية المصرية 
  

  ارتفاع في ودائع المصارف الفلسطينية وتراجع التسهيالت االئتمانية
أظهرت بيانات سلطة النقد حول أداء البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية حتى نهاية : نابلس ـ سامر خويرة 

لتي تمثل ودائع   الشهر الماضي، ارتفاعاً في إجمالي ودائع القطاع المصرفي وانخفاضاً في قيمة ودائع العمالء ا             
كما أظهرت انخفاضاً في حجم التسهيالت      .القطاعين العام والخاص الفلسطينيين باستثناء ودائع البنوك فيما بينها        

االئتمانية الممنوحة لمختلف القطاعات االقتصادية، وذلك بالمقارنة مع حجم التسهيالت الممنوحة خـالل مـايو               
 مليون دوالر خالل فترة المقارنة بين شهري مايو و يونيو           33دائع  وبلغ حجم االرتفاع في إجمالي الو     . الماضي

 ماليين، ما يشكل نسبة     4609 مليوناً لتصل في نهاية يونيو إلى        4576الماضيين، إذ بلغت في نهاية شهر مايو        
 مليونـاً فـي     4114 مليوناً في نهاية مايو إلى       4138، أما ودائع العمالء فانخفضت من       %07,0ارتفاع قدرها   

وشكلت التسهيالت المباشرة   %. 06,0 مليون دوالر وما يشكل نسبة انخفاض قدرها         24نهاية يونيو، ما مقداره     
وبمجمـوع  % 8,11 مليون دوالر، والدينار األردني      1200وبمجموع حوالي   % 7,71الممنوحة بعملة الدوالر    

  . ن دوالر مليو265وبمجموع % 8,15 مليون دوالر، والشيكل اإلسرائيلي ما نسبته 197
 22/7/2005البيان  

  
 فلسطين وتركيا توقعان بروتوكوالً في المجال السياحي 

جـاء ذلـك،    .وقعت فلسطين وتركيا مؤخراً، بروتوكوالً للتعاون الثنائي بينهما في المجال السياحي          :  بيت لحم 
فد ضم ممثلين عن القطاع     خالل الزيارة التي قام بها المهندس زياد البندك، وزير السياحة واآلثار، على رأس و             

السياحي الخاص والعام إلى تركيا، والتي حل خاللها ضيفاً على وزير السياحة التركي ايتالكوتش، حيث وقـع                 
إنه تم عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري السياحة فـي            : وقال البندك .الوزيران هذا البروتوكول  

تفاق خالل هذا االجتماع على ضرورة تفعيـل التبـادل الـسياحي بـين              فلسطين وتركيا، مشيراً إلى أنه تم اال      
الجانبين، ورفع مستوى الكفاءات السياحية الفلسطينية عن طريق قيام وزارة الـسياحة التركيـة بعقـد دورات                 
تدريبية لالستفادة من الخبرات التركية الواسعة في المجال السياحي، وإرسال إخصائيين ومدربين أتـراك إلـى       

واتفـق الطرفـان    . أكتوبر من هذا العام    -ومن المقرر أن تبدأ أولى هذه الدورات في شهر تشرين أول          .سطينفل
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كذلك، على ضرورة صيانة اآلثار العثمانية في فلسطين، حيث سيقوم وزير السياحة بتزويد نظيـره التركـي                 
جناح الفلسطيني وبنائـه بالكامـل      كما وأعلن الوزير التركي عن استضافة تركيا لل       . بقائمة بأسماء هذه المواقع   

وأشار الوزير البندك، أنه تم االتفـاق       .ضمن معرض السياحة الدولي في تركيا في تشرين الثاني من هذا العام           
أيضاً على دعوة المستثمرين األتراك للمساهمة في إعمار وإعادة تأهيل الفنادق الفلسطينية وتجديدها، وكـذلك               

ودعـا  .تركية بطباعة المواد اإلعالمية الخاصة بالجانب الفلسطيني بلغات متعددة        األمر ستقوم وزارة السياحة ال    
 .البندك نظيره التركي لزيارة فلسطين على رأس وفد من القطاع الخاص والعام

  22/7/2005وكالة االنباء وفا 
  

  مستثمرون فلسطينيون يحلمون بـ غزة جديدة
را حلما باقامة مبان سكنية حديثة لالجئين الفلسطينيين مكان          يراود قطب البناء محمود الف     : رويترز،  خان يونس 

ومع اسـتعداد اسـرائيل الخـالء       ‚ فيالت المستوطنين اليهود التي يراها وراء االسالك الشائكة من نافذة مكتبه          
المستوطنات في قطاع غزة وضعت خان يونس مسقط رأس الفرا المزدحمة توسع باقامة مبان جديدة ومنـاطق             

وقال الفرا وهو رجل اعمال يتخذ مـن الواليـات          ‚ ض زراعية ممتازة ومناطق سياحية على البحر      تسوق وارا 
المتحدة مقرا له منذ سنين ولكنه حريص اآلن على تطوير غزة بدءا بمشروع لالسـكان مـنخفض التكـاليف                   

ن اسرة واحدة في     فردا م  20لعشرات اآلالف من مخيم خان يونس لالجئين بوسعنا انهاء االيام التي يعيش فيها              
وقال الفرا ان العقبة الداخلية لتطوير غزة هي ان السلطة الفلسطينية غير مسيطرة على االمور علـى                 ‚غرفتين
ويقول الزعماء الفلـسطينيون ان اسـرائيل       ‚هناك مخاوف من حدوث فراغ في السلطة بعد االنسحاب        ‚ االرض

يـؤدي اسـتمرار عزلهـا الـى تفـاقم اليـأس            ويخشون من ان    ‚ تريد ابقاء غزة كسوق اسيرة برفض فتحها      
ويقول اقتصاديون ودبلوماسـيون ان     ‚واالضطراب في غزة مما يلحق الضرر بمطالب الفلسطينيين باقامة دولة         

بطء السلطة الفلسطينية في معالجة الفساد الداخلي والعجز المتفشيين يشكل عائقا خطيرا امام اسـتثمارات رأس                
مة الفرا وهو يفض خريطة كبيرة مفصلة بشكل جيد نعد لمهرجان ضخم يتـزامن              وقال رئيس البلدية اسا    المال

وسيحل محل مستوطنة غوش قطيـف مـشروعات اسـكان          ‚مع االنسحاب الذي يمثل حرية جديدة لخان يونس       
فلسطينية واراض زراعية ومنطقة للمدارس ومنطقة للرياضة واالستجمام ومتاجر ومنشآت سياحية على طول             

  .يالشاطيء الرمل
 22/7/2005الوطن القطرية 

  
  الشافي  تكريم فلسطيني نسائي لـ الحارس حيدر عبد

حيـدر  .كرم مركز إعالم ومعلومات المرأة الفلسطينية في مدينة غزة الليلة الماضية د:  غزة ـ ماهر إبراهيم 
ياً عن الدكتور   وعرض المركز فيلماً تسجيل   . عبد الشافي، على دوره في خدمة الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه         

وجرى حفل التكريم في مؤسسة سعيد المسحال في غزة، وقال خالد جمعة             حيدر وحياته، حمل عنوان الحارس    
من الهيئة العامة لالستعالمات إن الدكتور حيدر يعتبر من أهم الشخصيات الفلسطينية التي فرضت نفسها على                

وأكـد أن   . نه حينما نحتفل بالدكتور فنحن نحتفل بأنفـسنا       وال أبالغ في القول إ    . الواقع المحلي والعربي والدولي   
الدكتور عبد الشافى القى إجماعاً وطنياً عند كافة أطياف فصائل العمل السياسي ألنه مميز في فكـره وعقلـه                   
ووعيه بأهمية قضيته الوطنية، باإلضافة إلى بصمته التي شكلت عالمة جلية عند كافة المؤسسات الفلـسطينية                

وقالت هدى حمودة، مديرة مركز إعالم ومعلومات المرأة الفلـسطينية، إن الـدكتور             .وغير الحكومية الحكومية  
حيدر هو ذلك الطراز من الرجال العظام، باعتباره من أهم قادة حركات التحرر اإلنسانية الكبرى ضد االحتالل                 

 45ينية، فيلماً تـسجيلياً مدتـه       وبعد الكلمات، عرض مركز معلومات وإعالم المرأة الفلسط       .واالستغالل والظلم 
  .الحارس، ويتحدث عن حياة الدكتور حيدر عبد الشافي، ودوره كرجل وطني: دقيقة، حمل عنوان
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 22/7/2005البيان  
  

 المر يتهم جماعة داخل عين الحلوة بمحاولة اغتياله
غتيال التي تعـرض    ، بالوقوف وراء محاولة اال    عين الحلوة  اتهم المر جماعات داخل      :ابراهيم عوض : بيروت

وذكّر بجريمة اغتيال القضاة األربعة في قصر العدل في صيدا قبل سنوات، والتي قامت              . لها االسبوع الماضي  
ول ظهور له بعد خروجه من المستـشفى، وخـالل          أوقال المر في    .  داخل المخيم المذكور   بها مجموعة ايضاً  

ومضمد اليدين انه كان يمتلك معلومات عن مخطط         بعض الشيء    مس، حيث بدا شاحباً   أحديث تلفزيوني مساء    
  . الغتياله منذ شهر فبرايرـ مارس الماضي

  22/7/2005شرق األوسط ال
  

   سرائيليون في مصرإ، وهناك سجناء سجون إسرائيلفي  مصريا 55
تصريحات لمجلة المصور المصرية في عددها الصادر الجمعة أوضح السفير محمد الغبـاري              في   :قال السفير 

 سجينا مصريا داخـل     55ساعد وزير الخارجية المصرية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج إنه يوجد            م
 سـجينا   36 سجينا أمنيـا، و    13سجني بئر سبع وعسقالن اإلسرائيليين يقضون فترات عقوبات متفاوتة، بينهم           

اج عنهم خالل أيام وتـرحيلهم       آخرين سيتم اإلفر   5على ذمة قضايا جنائية، وواحد مسجون إداريا، إضافة إلى          
 تتفاوت ما بين التسلل عبر الحـدود       13وشدد الغباري على أن التهم الموجهة للسجناء األمنيين الـ           .إلى مصر 

أما الجنائيون فغالبيتهم متهمون في قضايا تهريب مخدرات، وهو ما أكـده            . وتهريب أسلحة للجانب الفلسطيني   
وفي المقابل أكد الغبـاري أن  . لمصري السابق في تل أبيب محمد بسيوني نت السفير ا  .أيضا لـإسالم أون الين   

هناك سجناء إسرائيليين في السجون المصرية متهمين بتهريب مخدرات إلى مصر، يبلغ عددهم أقل من أصابع                
 أفراد، ونفى أن يكون هناك أي سجين سياسي إسـرائيلي فـي   10اليد، في إشارة إلى أن عددهم ربما يقل عن      

 .2004منذ إطالق سراح السجين الجاسوس عزام عزام عام مصر 
  21/7/2005اسالم اون الين 

  
  الخارجية المصرية تنفي تعرض السجناء المصرييين للتعذيب 

ونفت الخارجية المصرية وجود أي شكاوى من تعرض هؤالء السجناء للتعذيب، وأن شكواهم تقتصر على عدم            
ي عالج هذه المشكلة مع الجانب اإلسرائيلي دبلوماسيا، وكشفت عن وجود           السماح ألهاليهم بزيارتهم، وأنه يجر    

  .جهاز اتصال بين الطرفين يتابع هذا الموضوع بشكل مستمر
  21/7/2005اسالم اون الين 

  
  الكويت تطالب األمم المتحدة بوضع حد لممارسات إسرائيل 

 الليلة الماضية الدول االعضاء في االمـم        ناشدت الكويت باسم مجموعة الدول العربية      : خولة نزال  -نيويورك  
المتحدة باتخاذ موقف واضح يلزم اسرائيل على احترام الشرعية الدولية ووضع حد لجميع ممارسـاتها غيـر                 
الشرعية ضد الشعب الفلسطيني بما فيها استمرار بنائها للجدار العازل االستعماري في الضفة الغربية بما فـي                 

كما وطالبت بالزامها بالكف عن جميع الممارسات المؤدية الى ايقاع المزيد من            . لهاذلك القدس الشرقية وما حو    
وجاء ذلك خالل البيان الذي ادلى به القائم باعمـال           .التدهور في االوضاع االمنية وعدم االستقرار في المنطقة       

 .ل االنتهاكات االسرائيلية  وفد الكويت في االمم المتحدة جاسم الناجم امام االجتماع الذي عقده مجلس االمن حو             
اكد الناجم على ان السبيل الوحيد الذي يكفل تحقيق االمن للجميع في المنطقة يكمن فـي العمـل مـن اجـل                      و



 

 26

التوصل الى تسوية سلمية عادلة وشاملة تستند الى قرارات الشرعية الدولية، على رأسها قرارات مجلس االمن                
  .ومبادرة السالم العربية م، ومبدأ االرض مقابل السال1397، 338، 242

  22/7/2005القبس الكويتية 
  

  اشتباكات غير سلمية
  ماهر عثمان    

ذلـك ان الـسالم     . من المؤكد ان االنسحاب االسرائيلي لن يجلب سالماً نهائياً بين الفلسطينيين واالسـرائيليين            
 وقابالً لالستمرار، مـن ان يكـون        النهائي بين اي طرفين متصارعين او متنازعين ال بد له، كي يعتبر نهائياً            

  .مقبوالً لدى الجانبين على حد سواء وموقعاً عليه بمحض ارادتهما واال يكون احادي الجانب
وال يشكل االنسحاب االسرائيلي االحادي الجانب سوى جزء محدود جداً من متطلبات السالم النهائي الذي تشير                

  .واقواله الى انه سيظل مؤجالً الى عقود مقبلةافعال رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون 
على المدى القصير، ال يبدو حتى اآلن ان هذه التوترات ستعيق عملية االنسحاب التي يفترض ان تـتم وفقـاً                    

واذا طرأ اي تغيير علـى الجـدول        . لجدول زمني محدد ومعلن بدءاً من السابع عشر من آب اغسطس المقبل           
كون في اتجاه تقريب موعد االنسحاب، كما قال نائب رئيس الوزراء االسـرائيلي             الزمني فان من المرجح ان ي     

ولكن الرأي  . ايهود اولمرت، خشية من ان تتفاقم احتجاجات دعاة اسرائيل الكبرى وتؤدي الى ارجاء االنسحاب             
  . اسرائيلالعام االسرائيلي يبدو في معظمه اآلن مؤيداً لالنسحاب، مصدقاً لقول شارون انه سيكون لمصلحة

واذا كان من الممكن تفسير احتجاجات غالة اليمين االسرائيلي على االنسحاب بتصاعد المد اليميني في اوساط                
الشعب االسرائيلي في السنوات االخيرة منذ مقتل رئيس الوزراء السابق اسحق رابـين علـى يـد متطـرف                   

هم اسباب التوتر على الـصعيد الـداخلي        ، فان من الصعب ف    1995اسرائيلي يميني في تشرين الثاني نوفمبر       
 جهة، وحركة حماس في الجهـة        من الفلسطيني في قطاع غزة بين السلطة الوطنية والحزب الحاكم حركة فتح          

فقد توصلت السلطة الى اتفاق في القاهرة مع جميع الفصائل على تهدئة االوضاع مع اسرائيل علـى                 . االخرى
ستوطنيها من قطاع غزة، واشترطت الفصائل ان تكون التهدئة تبادلية وان           االقل ريثما تسحب قواتها المحتلة وم     

بـدا احيانـاً ان     ولكـن   . ترد على اي انتهاكات اسرائيلية لها وهو امر تفهمته السلطة والرأي العام الفلسطيني            
ـ                   دير اطالق القذائف المحلية الصنع التي يطلق عليها مجازاً اسم صواريخ يستمر من دون اي انـضباط او تق

وليست حماس في حاجة للتشدق بان االسرائيليين ينسحبون تحت ضـربات المقاومـة،             . للعواقب والمضاعفات 
فسواء كان هذا حقيقة او وهماً، فان حكومة شارون مصممة على هذا االنسحاب وتؤكد لالسرائيليين انه يخـدم                  

  .الجانبمصالحهم على المدى الطويل وال بد ان نتذكر دوماً انه انسحاب احادي 
وان الـشعب   لقد بدت االشتباكات المسلحة التي وقعت في مخيم جباليا قبل ايام معيبـة مخجلـة، خـصوصاً                  

وال تبـدو الـسلطة     . الفلسطيني يواجه خطراً وجودياً ربما كان االكبر منذ بدء الصراع مع الحركة الصهيونية            
ه على مدار الساعة لتهويد القدس وترسـيخ        الفلسطينية اآلن واعية لخطورة ما يفعله شارون الذي تعمل حكومت         

 التي ستصير المدن والقرى والبلدات الفلسطينية فيها مجرد جزر معزولة في            احتاللها لكل انحاء الضفة الغربية    
وال تنتظر الحكومة االسرائيلية انتهاء االنسحاب من غزة قبل الـشروع فـي             . بحر استيطاني يهودي اسرائيلي   

 فقط في الضفة الغربية وانما ايضاً في الجليل والنقب، اذ انها ماضية فـي ذلـك منـذ                   عملية التهويد هذه ليس   
  .سنوات

  22/7/2005الحياة
  

  اقتتال االشقاء فتنة 
  عايد المناع. د
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ما جرى من اقتتال بين حركة حماس من جهة وقوات االمن الفلسطينية وكتائب شهداء االقصى الفتحاوية مـن                  
المتقاتلين فهذا االقتتال سفك للدم الفلسطيني وانحراف حاد عن جـادة النـضال       جهة اخرى هو عار على جبين       

وهذا هو الهدف الذي تسعى اليه اسرائيل وتعمل على تحويله الى حرب اهلية يقتل فيها الفلـسطينيون اخـوتهم    
ضـد  الفلسطينيين ويدمر الفلسطينيون ممتلكات ومصالح فلسطينيين اخرين ويتحول فيـه فلـسطينيو الـسلطة               

  . فلسطينيي المعارضة
وطالما ان فتح هي الحزب الحاكم وطالما ان السطلة هي زعامتها فلماذا ال تقر لها حماس بهذا الحق؟ اليس من                    
حق ولي االمر ان يقرر زمان ومكان الحرب والسالم، اليس من مصلحة الفلـسطينيين ان تتوقـف االعمـال                   

ذه االعمال مبررا للحكومة الصهيونية لتأجيل االنسحاب من غزة         الفدائية الفلسطينية ضد اسرائيل لكيال تكون ه      
وللقيام باعمال انتقامية ضد الفلسطينيين هل تريد حماس ان تعيش االنسحاب الصهيوني ام انها تريد ان تفتخـر               

  بانها واصلت حربها ضده وانها اجبرته على االنسحاب؟ 
 لكن  فهي فصيل وطني مجاهد ذو هوية اسالمية مشرفة       قلنا سابقا ونكرر ان وطنية حماس ليست محال للنقاش          

هذه الوطنية وهذه البطوالت ال تبرر لهذ الفصيل المناضل ان يقرر هو وحـده دون سـواه كيفيـة التعامـل                     
العسكري مع العدو الصهيوني وطالما ان هناك سلطة انتخبها الشعب الفلسطيني فان اسالمية حمـاس توجـب                 

 والذي من الواضح انه ال يريد حدوث اي عمل عدائي تجاه اسـرائيل طالمـا   االمرعليها االمتثال الوامر ولي  
  . انها تستعد للرحيل من غزة

لذلك فان من مصلحة حفظ الدم الفلسطيني ان تحترم كل الفصائل الفلسطينية حق السلطة الفلـسطينية بفـرض                  
س وغيرها باحترام هذا الحق فـان       سلطتها وسيطرتها على جميع االراضي الخاضعة لحكمها وما لم تلتزم حما          

معارك االيام الماضية لن تكون االخيرة ولن تجدي الواسطات بوقف االقتتال ان اندلع علـى مـستوى واسـع                   
  .وحينها سيغرق جميع الفلسطينيين ببحار من دم الفتنة

  22/7/2005الوطن الكويتية 
 

 ) 2(ة توازن الرعب وثقافة العداء الشعبي للسلط: صراع السلطة وحماس
 حلمي موسى  
لم تشكل االشتباكات األخيرة بين حماس والسلطة الفلسطينية مفاجأة لغالبية الفلسطينيين، بـرغم أنهـا آلمـتهم                 

وللواقع نقول ان االشتباكات باألسلحة كانت محـدودة        . فالدم الفلسطيني كثيراً ما سال في غير موضعه       . جميعا
األمنية الفلسطينية، أي في األطر المحيطة بحركة فتح، ال بـين           وانها في الغالب جرت داخل صفوف األجهزة        

غير أن دوافع هذه االشتباكات، سواء ما كان منها صراعاً على مراكز القوى في السلطة أو رغبـة                  . الفصائل
  .في إثبات الحضور، ظلت محصورة تحت سقف السلطة ولم تهدد بالخروج عنها

فقد نظرت السلطة وفتح إلى هـذه االشـتباكات ال          . سلطة هذه المرة  وهذا ليس حال االشتباكات بين حماس وال      
فهناك مـن رأى فيـه      . بوصفها تعبيراً عن خالف أو سوء فهم، وإنما باعتبارها فعالً انقالبياً من جانب حماس             

 . انقالباً على التهدئة التي باتت سياسة السلطة، وهناك من رأى فيه انقالباً عسكرياً ال أقل وال أكثر
ن البديهي أن حماس نفت أن يكون األمر كذلك ووصفت تعابير السلطة بأنها مجرد حملة ترمي إلـى نـزع                   وم

وبرغم إقرار حماس مراراً بوحدانيـة      . الشرعية عن المقاومة عموماً وعن حماس خصوصاً، تمهيداً لضربهما        
ويذكر الجميع تصريحات   . السلطة، إال أن بعضاً من تصريحات زعمائها وسلوك أعضائها أشار إلى عكس ذلك            

الدكتور محمود الزهار التي أسقط فيها شرعية ابو مازن، كما أن أهل غزة نظروا باستهجان إلى إقدام حمـاس                   
 . على إقامة حواجز بين حي النصر في غزة ومدينة جباليا

 الوطن العربـي    والواقع أن ثقافة السلطة والموقف منها في فلسطين، ال يختلف كثيراً عن الثقافة السلطوية في              
ومع ذلك فإن أحد جوانب السوء في هذه الثقافة فلسطينياً هو موقف العـداء الـشعبي للـسلطة التـي                    . عموماً
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كما أن استمرار االعتداءات اإلسرائيلية وإضـعاف       . اعتادوا، نظراً لالحتالل اإلسرائيلي، إلى النظر اليها بعداء       
 . الكثير من صالحياتهامواقف السلطة، دفعها كثيراً إلى غض الطرف عن 

نظراً ألن الجمهور الفلسطيني لم يلمس بشكل جدي الجوانب اإليجابية للعمليـة الـسياسية ورأى مـساوئ أداء      
وإذا كانت هذه الحركة قد نالت في الماضي خمس أو ربع التأييـد             . السلطة، فإنه مال بشكل متزايد نحو حماس      

وانعكس ذلك في العالقات بـين      . أييد ما ال يقل عن ثلت الجمهور      الشعبي، فإنها تحظى اليوم وفق التقديرات بت      
 . حماس والسلطة سواء على صعيد الحضور العسكري الميداني أو على الصعيد االنتخابي

ولم يتقبل أحـد    . وفي كل مرة حاولت فيها السلطة التصدي لحماس، كان الجمهور الفلسطيني يشكل حاضنة لها             
 . 19971994 في فترة ما بعد أوسلو، وخصوصاً في األعوام موقف السلطة القمعي من حماس

ولعل تلك الفترة التي قمعت فيها أجهزة األمن الفلسطينية بالقوة بعض مظاهر العمل العسكري لحماس والجهاد                
فقد أقـدمت   . اإلسالمي، ال تزال تؤدي، على األقل في نظر حماس، دوراً في تعزيز دائرة الشك بين الطرفين               

وكان الزهار من بين هـؤالء، فـي        . لى اعتقال قيادات من حماس وعاملتها بدرجة عالية من القسوة         السلطة ع 
حين كان وزير الداخلية الحالي اللواء نصر يوسف يؤدي دور القامع ليس في مسجد فلسطين وحسب وإنما في                  

 . المعتقالت أيضا
نتفاضة األقـصى فـي مراحلهـا       وثمة من يرى أن حركة حماس وفصائل أخرى تأخرت عن المشاركة في ا            

ويرى هؤالء أن ضرب إسرائيل لمواقـع ومقـرات         . األولى، خشية انكشاف خالياها ألجهزة األمن الفلسطينية      
 . السلطة الفلسطينية ومالحقة أفرادها، هو ما أعاد خلق تفاهمات بين حماس والسلطة

توحد الميداني فـي مواجهـة العـدوان        وتعمقت هذه التفاهمات بفضل انسداد أفق الحل السياسي من جهة، وال          
وأفلحت حماس خالل انتفاضة األقصى في إقامة عالقات متداخلة مع عـدد مـن              . اإلسرائيلي من جهة أخرى   

 . الخاليا العسكرية التابعة لفتح، خصوصاً تلك التي يملك أفرادها ميالً دينياً واضحاً
أن قسماً من الفتحاويين يميلون إلى حمـاس ضـد          وعندما دار الخالف حول االنتخابات بين فتح وحماس، بدا          

كما أنه عندما قامت أجهزة األمن الفلسطينية باعتراض مطلقي الصواريخ مـن حركـة              . بعض رموز السلطة  
حماس منتصف األسبوع الماضي تنفيذاً ألوامر نصر يوسف، اعترض فتحاويون على هذا العمل الذي ترافـق                

دة السلطة زعم حماس بأن الذين تصدوا لمدرعات وزارة الداخلية فـي            وبرغم رفض غالبية قا   . مع إطالق نار  
ورفـض  .  فإن الحقيقة هي أن هذه الجماهير وقفت هناك إلى جانب حمـاس            حي الزيتون كانوا من الجماهير،    

، والذي قاد عملياً إلى إخراج قوات السلطة من ثالثـة أحيـاء             جمهور غزة الصدام الذي حاولت السلطة فرضه      
ويبدو أن السلطة عندما شعرت بضعفها أرادت مـرة          .المدينة وهدد بتمدد الصدام إلى مواقع أخرى      سكنية في   

أخرى استخدام األسلوب ذاته الذي اعتمدته في منتصف التسعينيات ضد حماس، وهو إدخال حركة فـتح فـي                  
 . المواجهة

غيـر أن   . لى جانب حمـاس   أدركت السلطة أنه في كل مواجهة مجردة بينها وبين حماس، فإن الشارع يقف إ             
فمثل هذه المواجهة تضع الفلسطينيين جميعاً في بـؤرة         . األمر ليس كذلك عندما تكون فتح في مواجهة حماس        

فحركة فتح بأذرعها المختلفة ظلت طوال الوقت فـي         . الخطر وتفقد حماس ادعاء المقاومة في مواجهة السلطة       
وعـدا ذلـك   . ر تشدداً من حماس والجهاد في قضية التهدئة قلب المقاومة، بل ان بعض أذرعها وقف موقفاً أكث        

 . فإن لفتح امتداداً شعبياً ال يستهان به بعكس حال السلطة
سارعت السلطة أوال إلى إدخال األذرع األقرب إليها في المواجهة مع حماس على الصعيدين الميداني               ومع ذلك   

تركيز على واقعة أن خـسارة الـسلطة فـي          وعمدت إلى حشد صفوف فتح عموماً من خالل ال        . والتحريضي
ولذا وبرغم المآخذ الكثيرة التي يأخذها على قادة السلطة العديد من قادة            . المواجهة مع حماس تعني خسارة فتح     

 . فتح، انبرت غالبيتهم للتنديد بمواقف حماس
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بأنها في موقع قـوة،     وهناك من يعتقد أن حماس، بعدما شعرت في المرحلة األولى من االشتباكات مع السلطة               
غير أنه بعد دخول حركة فتح إلى الصورة، خففت حماس من           . صعدت من موقفها وطالبت بإقالة نصر يوسف      

. ولعبت السلطة لعبة القط والفأر مع حماس، من خالل االختباء وراء ظهر فـتح             . مطالبتها ومالت إلى التسوية   
ن التباحث مع قادة حماس، وتركوا مسألة التوصل إلى         وفي هذا السياق رفض قادة السلطة وفي مقدمهم أبو ماز         

 . التسوية بأيدي قادة فتح
. وهناك من يعتقد أنه لوال توازن الرعب الذي خلقه الطرفان لما أمكن التوصل إلى تسوية ولما هدأت األمـور                  

 أقاويل بـأن    وسرت في غزة  . فقد هددت فتح ليس فقط بالمواجهة الميدانية وإنما كذلك بالتصدي لقيادات حماس           
فتح هددت باغتيال المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبو زهري، الذي يرى البعض أنـه يحـاول احـتالل     

وأشارت هذه األقاويل إلى أن حماس ردت بأنها سترد باستهداف العديد من            . مكانة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي    
 . قادة فتح والسلطة

ولكن . ت حساس كهذا، ويعد اتضاح أبعاد المواجهة سبباً في التوقف         كانت الخشية من نحر الذات في قتال ووق       
 . عوامل االختالف ظلت على حالها

  22/7/2005السفير 
 صراع على السلطة قبل أوانه ... اشتباكات غزة

 سمير الزبن  
االشتباكات االخيرة بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح من جهة، وحركة حماس من جهة اخرى فـي قطـاع                  

زة، اسقطت دفعة واحدة، كل الكالم الفلسطيني الذي تحدث في الفترة المنصرمة عن حرمة الدم الفلـسطيني                 غ
وتبين بـالملموس ان الكـالم وحـده ال يحـصن الوضـع             . وعن الخط االحمر الفلسطيني في الحرب االهلية      

كمـا ان االشـتباكات     . يةالفلسطيني ضد االشتباكات الداخلية، وبالتالي ال يحصنه ضد الوصول الى حرب اهل           
المسلحة والصدامات الداخلية، وصوال الى الحرب االهلية، ال يمكن مواجهتها بالتصريحات الكالمية، وال يمكن              
استبدال السياسة في نهاية المطاف بالكالم فقط، دون ان يعني الكالم كموقف التزامات على االرض تجعل مـن   

لسياسة الذي يقال طالما لم يرتبط باجراءات ملزمة لالطـراف الملتزمـة            فكل كالم ا  . الكالم المقال واقعا قائما   
بالشعار المرفوع وهو في الحالة الفلسطينية حرمة الدم الفلسطيني، فإنه يبقى كالما في الهواء طالما ان الوقائع                 

 . على االرض تشير الى عكس الكالم المقال
 قمة جبل الجليد على االوضاع الفلـسطينية الداخليـة         ان أسوأ ما جرى في قطاع غزة، ان هذه االشتباكات هي          

المتردية، والتي تعني ان كل التوافقات الفلسطينية، هي توافقات شكلية، وليست عقدا ملزما للقوى السياسية على                
المرحلة السياسية القادمة، التي بات من المؤكد انها تحمل مخاطر كبيرة، وليست االشتباكات التي نراها سـوى                 

وألن األسوأ ممكن دائمـا، فـان هـذا النـوع مـن             . من هذه المخاطر التي يمكن ان تنزلق الى األسوأ        واحد  
الصدامات ال يحل بتقبيل اللحى، فهذه الطريقة من حل المشاكل فلسطينيا هي التي اوصلت الوضع الفلـسطيني                 

 قادرة على حل خالفاتها السياسية      فما تشير اليه هذه االشتباكات، ان القوى الفلسطينية، لم تعد         . الى ما هو عليه   
بعيدا عن الصدام المسلح، وان قواعد العمل السياسي الفلسطيني تعاني من مشكلة عدم قدرتها على تنظيم العمل                 

وبما ان طريق جهنم معبدة بالنوايا الحـسنة        . السياسي الفلسطيني بين القوى المكونة للعمل السياسي الفلسطيني       
كلي ال تكفي لمعالجة االزمة القائمة، فما يحتاج اليه الوضع الفلسطيني اليوم، قبل غد، هو               فان النوايا والكالم الش   

التوافق على قواعد عمل سياسي ملزمة للجميع، وعقد سياسي بـين االطـراف المكونـة للـساحة الـسياسية                   
 . الفلسطينية

عوامل المؤديـة لالنفجـار علـى       وال شك بأن اي معالجة شكلية لالشتباكات وتداعياتها، تساهم في استمرار ال           
 واذا كـان    .حالها، وحتى ان هذا النوع من الحلول يفاقم من االوضاع، التي تأخذ طابع استنفاري بين االطراف               

من المهم والضروري نزع فتيل االزمة القائمة بأسرع وقت ممكن، فان ما هو اكثر ضـرورية هـو معالجـة                    
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ر على نطاق اوسع، ما يجعل الصراع الداخلي الفلسطيني صـراعا    جذور االزمة، ألنها ستهدد كل مرة باالنفجا      
ومعالجة جذور االزمة ليست مسؤولية طرف واحد من القوى الفلسطينية، فهي مـسؤولية الجميـع،               . تصاعديا

قوى صغيرة وكبيرة، كما ان تحميل مسؤولية لهذا الطرف او ذاك عن بدء هذه المشكلة على اهميته، ال يحـل                    
في المسائل الوطنية الكبرى، التي قد تنزلق الى وضع يدفع فيه الشعب الفلسطيني الثمن الغـالي،                المشكلة، الن   

فالمسألة ليست قضية جرمية عادية، يمكـن       . ال تختلف مسؤولية البادئ عن مسؤولية الذي يرد على هذا البدء          
حمل مسؤوليتها ليس اطراف    تحميل المسؤولية عنها اكثر او اقل، حسب البادئ، فالوضع هنا جريمة مستمرة يت            

التصعيد فحسب، بل حتى تلك القوى التي ال تضع كل قوتها من اجل عدم انزالق الوضـع الفلـسطيني الـى                     
صدامات داخلية واسعة او حرب اهلية يكون ضحيتها مرة اخرى الشعب الفلسطيني، الذي كان طوال العقـود                 

 . الماضية ضحية االحتالل االسرائيلي
ع الفلسطيني في تعدديته السياسية، بل على العكس هذا يدل على صـحة الوضـع، ولكـن                 ليست مشكلة الوض  

وألن الوضـع   . التعددية حتى ال تتحول من ميزة الى كارثة، يجب تنظيم قواعد العمل السياسي في مـا بينهـا                 
نسحاب االسرائيلي  الفلسطيني يفتقد اليوم هذه القواعد، ويفتقد رؤية موحدة لالستحقاقات القادمة وعلى رأسها اال            

واذا كـان   . االحادي القادم بعد ايام، فان هذه التعددية تتحول الى كارثة اذا تصاعدت هذه االشتباكات وتوسعت              
من الطبيعي ان تختلف القوى السياسية في مواقفها وحتى في استراتيجيتها، فإنها يجب ان تتوافق على قواعـد                  

ان المـشكلة االساسـية التـي       . دون ان تنزلق الى الصدام المسلح     تنظيم الساحة السياسية وآلية الصراع فيها       
انطلقت منها االشتباكات تقوم على تعددية السلطات القائمة في قطاع غزة، وكيفية التعامـل مـع االنـسحاب                  

فحركة حماس تريد ان    . االسرائيلي، وكيف تريد القوى السياسية ان تصوره، وبالتالي قدرتها على ادعاء تحقيقه           
 االحتالل تحت النار، والسلطة تريد ان يخرج في ظل التهدئة، وفي كل حال يـستطيع كـل طـرف ان                     يخرج

وألن هذا الصراع يبدو مـن خـارج        . يدعي انه ابو النصر، طالما ان االحتالل خرج في الشرط الذي اختاره           
كل قوة سياسية لسلطاتها    القوى المتصارعة صراعا في غاية الشكلية، فانه داخليا يعتبر عامال حاسما في تعزيز              

 . واعتبارها المرجعية
تعتقد حركة حماس ان من حقها ان تقرر مصير قطاع غزة، ألنها القوة االساسية حسب اعتقاد قادتها في انجاز                   
االنسحاب االسرائيلي من غزة، وهو ما يعطيها الحق في امتالك سلطة القـرار، وتحـوز مـشروعيتها مـن                   

 منعتها من تحقيق مشروعيتها االنتخابية بتأجيل االنتخابات التشريعية الى اجل غير            كفاحيتها، طالما ان السلطة   
وفي المقابل تطالب السلطة بالتزام حماس باتفاق القاهرة الذي أقر التهدئة والتعامـل مـع االنـسحاب                 . مسمى

ق بـين القـوى     االسرائيلي يجب ان يحصر بها، حتى انها لم تستجب للدعوات التي طالبت باقامة هيئة تنـسي               
والمشكلة االساسية للسلطة الفلسطينية انها تتعامل مـع االوضـاع          . للتعامل مع االنسحاب االسرائيلي من غزة     

هكذا تعاملت مع االنتخابات    . الفلسطينية بوصفها سلطة لحركة فتح وليست سلطة للشعب الفلسطيني بجميع قواه          
 . غزة، وهكذا تتعامل مع كل القضاياالفلسطينية المؤجلة، وهكذا تتعامل مع االنسحاب من 

ان ما يجري في غزة صراع على السلطة قبل اوانه، فاالنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة ليس الحل النهـائي    
حتى يبدأ الصراع العاري على السلطة، فالمعركة مع اسرائيل بعد االنسحاب اعقد من منها قبله، وهو ما يحتاج                  

 . طينية، الدارة معركة موحدة مع احتالل لم ينته بعد من االراضي الفلسطينيةالى جهود جميع الفصائل الفلس
ان كل طلقة تخرج من بندقية فلسطينية باتجاه فلسطيني، هي طلقة مجرمة، وكـل دم فلـسطيني يـسيل مـن                     

وحتى يكون الدم الفلـسطيني دمـا       . صدامات فلسطينية فلسطينية، هو جريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته        
ما فعال على الفلسطيني، وال يكون ذلك مجرد كالم لسد الخانات، على القوى الفلسطينية ان تفـتح حـوارا       محر

عميقا حول كل القضايا من اجل تنظيم قواعد الصراع الداخلي عبر عقد ملزم، وإال فإن ما شاهدناه في غـزة،                    
  .سيعود الى التجدد وعلى نطاق واسع

  22/7/2005السفير 
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  ! إلى إدارة فلسطينيةالتهدئة تحتاج

   جواد البشيتي
فهي يمكن ويجب أن تذهب إلى الجحـيم إذا هـي           ‚ إن التهدئة ليست بـ الوثَن الذي ينبغي للفلسطينيين عبادته        

تتَّفق مع مـصلحة  ‚ حتى اآلن‚ هي‚ إلى سكِّين تُذبح بها مصالح الفلسطينيين وحقوقهم القومية ‚ أو حولت ‚ تحولت
ِمن حماية الفلـسطينيين ِمـن      ‚ في الوقت نفسه  ‚ ال بد ‚ ولكن‚ ِمن حمايتها ‚ بالتالي‚ وال بد ‚ اقعيةفلسطينية عامة و  

  ‚وبعضها ظاهر‚ التي بعضها كامن‚ مخاطرها
لقد أعلنت السلطة الفلسطينية وأوضحت أنَّها تفهم كل هذا الذي حدثَ في قطاع غزة وفي أنحاء ِمـن الـضفة                    

تتركَّز فـي   ‚ ارة شارونية لـ التهدئة في طريقة تؤدي إلى إشعال فتيل حرب أهلية فلسطينية            الغربية على أنَّه إد   
هو ما يجب أن يمأل الفراغ الذي يخلِّفه االنسحاب اإلسرائيلي          ‚ أو االقتتال الفلسطيني  ‚ وكأن هذه الحرب  ‚ القطاع

  ‚الوشيك والمرتقب
‚ كـ حماس والجهاد اإلسـالمي    ‚ تفهمها منظَّمات فلسطينية  ‚ فةوتقوم هذه اإلدارة على اعتداءات إسرائيلية مختل      

فتـضطر  ‚ عمالً بمبدأ الحق المشروع في الدفاع عـن الـنفس         ‚ ال بد ِمن الرد عليه    ‚ على أنَّها خَرق لـ التهدئة    
 يتوقَّـع   بحسب ما ‚ في طريقة تؤدي  ‚ وحرصها على الوفاء بالتزاماتها   ‚ السلطة الفلسطينية إلى أن تؤكِّد وجودها     

أمـا إذا جـاء هـذا       ‚ تتركَّز قوته التدميرية في قطاع غزة     ‚ إلى انفجار في الداخل الفلسطيني    ‚ شارون ويشتهي 
محرمـا  ‚ على بقاء الدم الفلسطيني خطَّاً أحمـر      ‚ جميعاً‚ التفاعل الداخلي الفلسطيني بما يؤكِّد عزم الفلسطينيين      

 حتى يأتي االنسحاب اُألحـادي      ذي سيتولَّى مباشَرة تدمير وإحراق القطاع     فإن الجيش اإلسرائيلي هو ال    ‚ تجاوزه
  ‚والفلسطينيون غارقون في الدمار والدماء‚ والذي هو خيار إسرائيلي ضد الفلسطينيين وحقوقهم القومية‚ الجانب
ال تَـصنعه المبدئيـة    فالموقف الفلـسطيني منهـا      ‚ ال يمكن أن ينْظَر إليها في حد ذاتها       ‚ كمثل كل شيء  ‚ الهدنة

‚ اآلن‚ إن للفلـسطينيين  ‚ التي تعرف كيف تشق الطريق إلى الهدف النهائي       ‚ الخالصة وإنَّما البرغماتية السياسية   
مصلحة واقعية جلية في الحفاظ على      ‚ حيث يجب أن تَفِْقد المصالح واألهداف الفئوية الضيقة أوزانها وتأثيراتها         

  ‚في طريقة معاكسة ومضادة لـ إدارتها الشارونية‚ سطينياًفل‚ على أن تُدار‚ التهدئة
التي تلتزمها المنظَّمات   ‚ جعل الرد الفلسطيني على كل خَرق إسرائيلي لـ التهدئة        ‚ في المقام األول  ‚ وهذا يستلزم 

ـ      ‚ جزءاً ِمن الحقِّ السيادي للسلطة الفلسطينية     ‚ الفلسطينية جميعاً  ة التـي تمكِّـن     فالـسالح ذو الخـواص القتالي
على أن  ‚ الفلسطينيين ِمن خوض حرب الدفاع عن مدنهم ومخيماتهم وقراهم في القطاع يجب أن يبقى في أيديهم               

فـي  ‚ وكل استخدام لـه   ‚ كل ظُهوٍر لهذا السالح   ‚ لدى مقاومتهم لكل هجوم بري إسرائيلي واسع      ‚ فحسب‚ يظْهر
‚  كل مظهر ِمن مظاهر السيادة الفئوية في الشوارع واألماكن العامة          مع حظْر ‚ يجب أن يحظرا  ‚ غير هذه الحال  

                 ل التزام المنظَّمات الفلسطينية جميعاً لـ التهدئة إلى إلزام للسلطة الفلسطينية بـأنيتحو وهكذا يمكن ويجب أن
رائيلي واسع ظَهر سالح    فإذا تحول ذلك إلى هجوم إس     ‚ تتولَّى هي الدفاع عن التهدئة ضد الخروقات اإلسرائيلية       
الذي ال بد ِمن    ‚ وال شك في أن هذا التكامل الفلسطيني      ‚ المقاومة مع سالح السلطة في مثل هذه المعركة الدفاعية        

هو الذي سيسمح للفلسطينيين بجعل اليوم التالي يوماً فلـسطينياً          ‚ بـ انتخابات المجلس التشريعي   ‚ الحقاً‚ توطيده
دم السجن الجماعي الكبير أهم كثيراً ِمن إظهار يوم االنسحاب اُألحادي الجانب على أنَّه يـوم                فـ ه ‚ أكثر فأكثر 

  ‚ صنعته النيران الفلسطينية
 22/7/2005الوطن القطرية 
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. وعات من فتح أو من أجهزة األمن الفلـسطينية        انتهت المصادمات المؤسفة، بين مجموعات من حماس ومجم       
فقد كان محتماً أن تعمل الحكمة، علي أن تطفئ شرارة خطيرة، ربما كانت كافية إلشعال حريق لن تمحو األيام                   

وكانت الشرارة، متوقعة، في ظل حالة التمظهر المسلح، التي أوجدتها حركة حماس لنفـسها، فـي ذات                 . آثاره
، لكي تضطلع باستحقاق كبير، أو لكي تدخل قويـة، الـي            يها السلطة، أن تفرض هيبتها    اللحظة، التي أرادت ف   

وإن أردنا، بلغة التحليل السياسي الرصين، وبدون االفتئات علي أحد، أن           . متغير مهم، بعد االنسحاب من غزة     
ألن حواراً كهذا،    نعلل ما حدث، يتوجب القول، بأن فقدان الحوار التفصيلي الدائب المعمق، هو سبب المشكلة،             

هل السلطة، واألوساط المتنفذة فيها، جادة فعالً، في إدارة         : هو وحده الذي يمكن أن يجيب عن سؤالين أساسيين        
عملية سياسية ديمقراطية، تتيح المجال، لكل طرف سياسي أو فصائلي، أن يأخذ دوره ومسؤوليته، فـي إدارة                 

؟ وهل  اية ال تعدو كونها تحايالً أو وعداً بضمان مثل هذه العملية          الصراع، وفي إدارة حياة المجتمع، أم أن الحك       
حماس مستعدة فعالً، لالندماج في النظام السياسي، وأن تكون شريكاً في عملية كهذه، باعتبار أن هذا الخيـار                  
استراتيجي، وليس تكتيكاً، وأن الغرض منه ليس كسب الوقت ثم االنقضاض علـي الـسلطة وعلـي القـوي                   

 ! لالنفراد بالساحة؟األخري،
وعندما تكون التجارب سوداء أو رماديـة،       . السؤاالن يستمد كل منهما، عناصره، من خالل التجارب الماضية        

فالشريحة المتنفذة في   . فإن غياب الحوار والمصارحة، يفسح للظنون مجاالً واسعاً لكي تغذي التعارض والتطير           
تحول برشاقة، الي موقف المعارضة، إن كان هذا هو خيار الشعب،           السلطة لم تأت ببراهينها علي أنها جاهزة لل       

ألن عمليات اإلصالح التي تزيح ماكثين منذ بداية التطبيقات األولي، التفاق أوسلو إلعالن المبادئ، لم تتقـدم                 
خطوة واحدة، نوعية ومهمة، والحراك الديمقراطي المطلوب، علي مستوي الفصيل الممسك بالـسلطة، وهـو               

بالتالي فإن الظنون بأن الشريحة المتنفذة في السلطة، لن تتخلي عن دورها وعن سيطرتها،              . ا زال غائباً  فتح، م 
تؤخذ علي محمل الجد، من قبل حماس األمر الذي ينتج ردة الفعل المتمثلة في الحرص علي التمظهر المضاد،                  

وهـذه  . رار السيطرة، بدون خيار الشعب    للبرهنة علي القوة، وعلي استحالة أن يتحقق للممسكين بالسلطة، استم         
وكان الفتاً، ما لمسناه في لغة التعاطي الحمساوي الراهن، مع السلطة، من            . الظنون، هي التي في عقل حماس     

روح ثأرية، تفصح عن نفسها أحياناً في بيانات وممارسات، تؤكد علي استحالة العودة الي أجـواء منتـصف                  
ونقول لـ حماس إن تلك كانت أجـواء        . من، بكادرات حماس في السجون    التسعينيات، عندما زجت أجهزة األ    

فالتفاؤل السياسي بات تنبهاً ألضاليل السياسة اإلسرائيلية، والمعالجات أثناء التفـاؤل،           : مختلفة علي كل صعيد   
كانـت  كانت قاصرة وغير ذات رؤية بعيدة، والديمقراطية لم تكن في االعتبار األول، ورؤية العمل الفتحاوي                

وكانت هناك أسباب كثيرة ومعقدة، أنتجت الرزايا التي آلت اليها أمور السلطة و             . مختلفة وتسووية حتي النخاع   
لكننا اليوم، بصدد نظام أساسي، هو بمثابة دستور مؤقت، وسيجري إدخال تعديالت علـي هـذا                . فتح بعد ذلك  

ل من الخطير جداً، اإلبقاء علـي هـذه الـروح           ومن غير المنطق، ب   . النظام، تتيح لنا أعمق تجربة ديمقراطية     
فقد كانت تلك، سياسات مرحلة وسياسات نظام، لم يكن         . الثأرية، وتناول الشكايات بتنسيبها الي أشخاص بعينهم      

فليس أسـوأ مـن     . قد بدأ في وضع أسس بنائه القانوني والدستوري، ولم يكن الغبار قد انقشع عن كل الحقائق               
 !ي تُبني علي شكايات شخصيةالسياسات العامة، الت

كان غياب الحوار التفصيلي، هو سبب حضور المخاوف والغرائز، األمر الـذي يجعـل التـصدي ألسـباب                  
  !االصطدام، عملية نوعية ال سبيل الي نجاحها بغير حوار يجيب عن األسئلة، ويبدد المخاوف لدي الطرفين

  22/7/2005القدس العربي 
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إن مأساة المآسي أن تتحول قضية فلسطين الى مأزق فلسطيني ذاتي يجسد فشلنا وينشر سفهنا على مرأى مـن                   
  .العالم ويهزأ بنا شارون في النهاية

إن ما يجري على األرض الفلسطينية من اقتتال، أو باألحرى من انتحار لهـو ضـرب مـن الجنـون، وإن                     
إنـه ضـرب مـن      . المنغمسة فيه، من خالل العبارات الجوفاء التي تطلقها، بأنها متعقلة         تظاهرات األطراف   

 انتحارية معاصرة خاصة    ماساداالجنون يحدث في غياب الوعي، ويظهر أن الفلسطينيين تواقون ألن تكون لهم             
هل يعقـل   ؟  فطفوهل نزل عليهم هذا الشواظ من نار من السماء أم هو عبث من غرس أيديهم في األرض                . بهم

 أم  أن يكون شعب موحد العذاب مفرق القلوب؟ هل نبيد الشعب ونضيع القضية حتى تبقى الكينونة الفـصائلية؟                
  هو استحضار للقبلية السياسية والتأكيد للعالم القريب والبعيد بأننا نجهل فوق جهل الجاهلين؟

ك الدماء الفلسطينية خط أحمر، الى غيـر        إن الدم الفلسطيني مقدس، وإن سف     : إن أطراف الصراع الدامي تقول    
ذلك من التعابير الرنّانة التي ال تمثل الواقع، ألن الفلسطينيين اقتتلوا، والمخاوف يثيرها توقع المزيد من سـفك                  

إن أطراف الصراع غير مؤهلة لحله، ألنها       : والذي نريد أن نقوله   . الدماء الفلسطينية بأيدي الفلسطينيين أنفسهم    
جدت أسبابه، وإنه لمن خطل الرأي أن نتكلم عن حدث بعينه لنعمل على تطويقه ثم نظـل ننتظـر                   هي التي أو  

  .حدثاً آخر، فالمأساة أوسع من ذلك وأعمق بكثير
. هناك خصوصية فلسطينية، عائدة أصالً الى الشتات، يجب أن نتحدث عنها قبـل أن نـدخل فـي التفاصـيل                   

 بل ضمن مجتمعات عربية، في الغالب ال تعـرف الحريـة وال             فالشتات الفلسطيني لم يكن في جزر فضائية،      
الديمقراطية، لذلك نبتت الفصائل الفلسطينية في حاضنات عربية، بكل ما لهذا التشبيه مـن أبعـاد كالرعايـة                  

  . والتوجيه
في ظل هذه الظروف الشاذة ولدت ثقافة سياسية فلسطينية مريضة، قوامها تجميد الذات وتحقير اآلخر، حيـث                 

وحتـى  . بادلت الفصائل الفلسطينية الحروب النفسية على مدار الساعة، والحروب الدموية في بعض األحيـان        ت
ة فيها الى التـضليل للمحافظـة علـى         يتحافظ هذه الفصائل على عزلتها وال تندمج تبدلت وظيفة أجهزة الدعا          

آلخر التي تحقن بها نفـوس أعـضاء   وتحت وطأة الكراهية ل.وحدانيتها، وذلك برمي اآلخرين بالعمالة والخيانة   
  .التنظيم يصبح سفك دم اآلخر من خالل الرؤية المشوهة عمالً وطنياً وبطولياً

  . بتشغيلها طواحين الكراهية، تتحمل القيادات وحدها مسؤولية تضليل أعضاء التنظيم وغسل أدمغتهم
  22/7/2005الخليج اإلماراتية 
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