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  الالجئينيطمئن االسرائيلين من شبح عباس 
 صـحيفة معـاريف   هكـشفت  ما :زهير اندراوس ـ الناصرة عن مراسلها  23/7/2005 القدس العربي نشرت

بان عددا قلـيال     شارون، جاء فيها انه مدرك تماما        ىالنقاب عن ان محمود عباس، وجه مؤخرا رسالة سرية ال         
وقال المراسل السياسي للصحيفة، الذي اسـتند فـي         . من الالجئين يمكنهم العودة الي بيوتهم في الدولة العبرية        

 تم ايصالها بواسـطة     عباس مصادر سياسية وصفها بانها مقربة جدا من ديوان شارون، ان رسالة             ىتقريره ال 
وشـددت  . لمتحدة والذي تربطه بعباس عالقـات وطيـدة       احد االثرياء اليهود الذي يعيش في غرب الواليات ا        

رسالة تضمنت اقتراحا لشارون مفاده ان قضية حق العودة يجب ان تتم مناقشتها في قنـاة                ال ان   ىالصحيفة عل 
 ان جميع الفلسطينيين زودوا حقيقة دامغـة        ىسرية للغاية للوصول الي حل خالق لهذه القضية، مع التشديد عل          

واردفت الصحيفة قائلة ان االجتماع السري الذي عقد بين          . ديارهم مستحيلة  ىين جميعا ال  وهي ان عودة الالجئ   
عباس والثري االمريكي كان في الواليات المتحدة االمريكية وشارك فيه ممثل رفيع المـستوي مـن الجانـب                  

. اء الـسلطة  عدد مـن وزر   و الرجوب   , عباس ىاالسرائيلي، اما من الجانب الفلسطيني فقد شارك باالضافة ال        
ونقلت الصحيفة عن عباس قوله خالل االجتماع انه من الضرورة بمكان ان تتم المفاوضات بين االسـرائيليين                 
والفلسطينيين في مسألة حق العودة بشكل سري وبقناة منفردة عن المسار القائم حاليا بين الطرفين، وان تكـون                  

 عدم ابالغ وسائل االعالم بهذا االمـر،        ىع التشديد عل  المباحثات بعيدا عن االضواء وان تحاط بسرية تامة، م        
ووصـفت  .  اتفـاق اوسـلو  ىكما حدث في المفاوضات التي اجرتها منظمة التحرير عشية االتفاق والتوقيع عل         

ونقـل المراسـل    . الصحيفة االقتراح بانه يريد الدخول في المفاوضات حول قضية الالجئين من الباب الخلفي            
 ستسمح الحكومة االسرائيلية للفلسطينيين     ى من ان السلطة ال تملك جدوال زمنيا مت        ىاشتك عباس    أن االسرائيلي

عن عباس قوله اننا ال نعلم شـيئا،        ونقل   ,بالدخول الي المستعمرات االحتاللية التي سيتم اخالؤها ضمن الخطة        
الحكومـة االسـرائيلية     ستبدأ اسرائيل بتنفيذ خطة فك االرتباط احادي الجانب، وكيف سـتقوم             ىوال نعرف مت  
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 ان الحكومة االسرائيلية، خالفا لما نشر في السابق، تتجاهل السلطة           ىوشدد عل .  حيز التنفيذ  ىباخراج الخطة ال  
  .الفلسطينية تماما

من الواضـح   أن   , عباس هاضاف ما   :رام اهللا   من   23/7/2005االتحاد االماراتية    مراسلة   تغريد سعادة وذكرت  
ستيطعون العودة جميعهم الى دولة اسرائيل وانه علينا من خالل المفاوضات الهادئة ايجـاد              لنا ان الالجئين ال ي    
  .الحلول لمشكلتهم

 الرجوب نفى اي تغيير فـي موقـف         أن :القدس المحتلة من   23/7/2005 الحياة مراسلة  سائدة حمد  وأوضحت
ية نقلت اخيراً الى اسرائيل فـي       السلطة وعباس من حق عودة الالجئين، وقال للحياة ان ال علم له برسائل سر             

  .هذا الشأن
ابو مـازن اشـتكى مـن ان        أن   :كامل ابراهيم من القدس المحتلة     23/7/2005 الرأي االردنية    وأشار مراسل 

اسرائيل ال تنسق مع السلطة امور االنسحاب من قطاع غزة وقال نحن ال نعرف شيئاً عـن االنـسحاب، وال                    
 وماذا عن منازل المستوطنات والمـصانع والممـرات والـدفيئات           نعرف متى سيحدث ذلك او كيف سيحدث      

  .عباسال يوجد لدينا جداول زمنية وال تنسيق بشأن الخروج وال حتى على مستوى القواعد حسب ... الزراعية
  

  رايس تعد اسرائيل بمؤتمر لتطبيع عالقاتها مع الدول العربية بعد االنسحاب 
مكافأة سخية ثالثية   منحت  رايس  أن   : سائدة حمد  ،القدس المحتلة   في عن مراسلتها  23/7/2005الحياة  نشرت  

 .االبعاد لشارون في اطار محاوالت واشنطن انجاح خطة االنسحاب من غزة واجزاء من شمال الضفة الغربية               
وفي هذا الصدد، احجمت المسؤولة االميركية عن التطرق في تصريحاتها المعلنة الى ما وصف بــاستفزاز                

د زيارته مستوطنة ارييل حيث أعلن نيته توسيع االستيطان فيها وباقي الكتل االستيطانية التي قـال                شارون عن 
 .انها ستبقى جزءاً من دولة اسرائيل، وذلك خالفاً للموقف االميركي المعارض للتوسع االستيطاني في الـضفة               

لبت به اسـرائيل لتمويـل انـسحابها        كذلك اعلنت رايس التزام االدارة االميركية توفير الدعم المالي الذي طا          
أما المكافأة الثالثة االضافية فتمثلت بما نقل عنها من وعد اطلقتـه       . وتطوير مناطق اسرائيلية في النقب والجليل     

بعقد مؤتمر دولي تشرف عليه واشنطن وموسكو فور تنفيذ عملية االنسحاب لتحسين العالقات بـين اسـرائيل                 
مال افريقيا ودعم مشاريع اقتصادية اقليمية، فـي اشـارة الـى انعـاش مـسار                والدول العربية في الخليج وش    
ونقلت هآرتس عن رايس قولها خالل       .اال ان مصادر اميركية رفيعة نفت ذلك      . المفاوضات المتعددة االطراف  

تنفيـذ  تخطط الواليات المتحدة وروسيا لعقد مؤتمر دولي بعد         : لقائها نظيرها شالوم في مستهل زيارتها للمنطقة      
الهدف من هذا المؤتمر هو تحسين العالقات بين اسرائيل والدول العربية في الخليج وشمال افريقيا               . االنسحاب

يجب ان تكون خريطة الطريق الخطوة التالية علـى جـدول           : وتشجيع المشاريع االقتصادية االقليمية، مضيفة    
ووصفت مصادر اسرائيلية اجتماع رايس      .االرهاباالعمال، والخطوة االولى فيها التزام فلسطيني بتفكيك بنية         

ووصـفت   .وقالت رايس في ختام االجتماع ان بوش ملتزم دعم اسرائيل مادياً وسياسياً           .  بـالممتاز شارونمع  
رايس خطة االنسحاب بأنها تحرك سياسي مهم، مجددة الدعوة الى ضرورة التنسيق بين اسـرائيل والـسلطة                 

 الحديث مع االسرائيليين والفلسطينيين في شأن الحاجة الى التعاون الوثيق، واتطلـع  اتطلع الى: لتنفيذها، وقالت 
   .ايضاً الى الحديث عن الحاجة لمقاومة اي جهود يقوم بها ارهابيون لتدمير لحظة األمل فيها

ية، وذكرت هآرتس ان شالوم قال لرايس ان اسرائيل تعارض مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطين              
وان االخيرة ردت بالقول ان الفلسطينيين تعهدوا في قمة شرم الشيخ تفكيك االجنحـة العـسكرية للتنظيمـات                  

واشارت المصادر الى ان رايس دعت المسؤولين االسرائيليين الى استغالل االنسحاب           . المسلحة بما فيها حماس   
ريحات اذاعية ان اهمية الزيارة تكمن في       وفي تعقيبه على زيارة رايس، قال شالوم في تص         .لتعزيز حكم عباس  

فهو لن يبقى   ... اذا لم يعمل ابو مازن ضد االرهاب      : واضاف. مساعيها القناع عباس بمحاربة حماس والجهاد     
وفـي شـأن    .  عاماً الى الوراء   50في الحكم لفترة طويلة، واذا فازت حماس في االنتخابات، فإن ذلك سيعيدنا             
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 ان رايس معنية باستئناف المفاوضات المتعددة االطـراف التـي قادتهـا موسـكو               المؤتمر الدولي، قال شالوم   
  .وواشنطن في السابق

جئت ألرى عن كثب كيف يمكـن       : وكان شارون استبق زيارة رايس بزيارة لمستوطنة ارييل، ليعلن من هناك          
 هذه الكتلة هي احدى     اكرر واوضح ان  : واضاف. توسيع المدينة وتعزيز الكتلة كما افعل في كل الكتل االخرى         

وقـال   .الكتل االهم وستكون الى االبد جزءاً من دولة اسرائيل، وال يوجد تفكير او ميل آخر في هذا الموضوع                 
اسمع النواب يتحدثون عن اني سأقسم      : واضاف. التوراه اقوى من اي وثيقة سياسية والضفة هي مهد اليهودية         

ونقل عن شارون قوله في مقابلة مـع صـحيفة          . لبحث في القدس  لكن اقول لهم انني ال اعتزم حتى ا       ... القدس
وفـي معـرض تعقيبـه علـى         .ال تخطئوا في ذلك، سنبقى الى االبد في معاليه ادومـيم          : لوفيغارو الفرنسية 

تصريحات شارون، اشار الصحافي االسرائيلي آلوف بن في هآرتس الى ان التوقيت مهم بقدر ال يقـل عـن                   
ن ادلى بتصريحاته هذه ليثبت ان بوسعه ان يلوح بتصريحات عـن توسـيع ارييـل                الجوهر، مضيفاً ان شارو   

هل هناك حاجـة اضـافية الزمـة        ... والكتل االستيطانية االخرى من دون ان يتضرر بالمعارضة االميركية        
لالقتناع بمصداقية شارون في ان خطة الفصل جزء من صفقة غزة مقابـل الـضفة او غـزة مقابـل الكتـل                      

  .ة؟االستيطاني
 التقـت  رايـس أن    : 23/7/2005األيام البحرينيـة    وكاالت أضافت    و  عبدالرازق أبو جزر   ونقالً عن مراسلها    

منتصف    غزة والتاكد من ان هذه العملية المرتقبة في          طاعلالنسحاب من ق     شارون للتعبير عن الدعم االمريكي    
ولت خصوصا االجـراءات    المباحثات تنا    انن  وقال مسؤول اسرائيلي مقرب من شارو       . اغسطس تسير بهدوء  

وزيـرة     واضـاف المـسؤول ان      . مع الفلـسطينيين     يتم االنسحاب بنظام مع ادنى احتكاك ممكنة         المتخذة لكي 
  . سيشرف عليهـا ولفنـسون       الخارجية وكذلك رئيس الوزراء بحثا ايضا المساعدة االقتصادية للفلسطينيين التي         

طلبتها اسرائيل من الواليات المتحدة       مليار دوالر التي    ٢٫٢ ايضا مسالة المساعدة البالغة     وبحث شارون ورايس    
يريدون التاكد من ان كـل         االمريكيين   اخر ان    واعتبر مسؤول اسرائيلي    . ويل النفقات المرتبطة باالنسحاب   لتم

االنسحاب    واليات المتحدة مشاركة فعليا في    ن ال ا بلير   يثبتوا لـ      يرام خالل االنسحاب وان      شيء سيسير على ما   
   . يعتبرون انها ال تقوم بشيء على هذه الجبهة   يردوا ايضا عبر ذلك على الذين   وان

 ان زيارة رايس، هدفها إبراز الدعم االميركـي         من مسؤول اسرائيلي    هاعتبرما   23/7/2005البيان    وذكرت  
دى وصولها انه مع االنسحاب من غزة تكون عملية السالم في الشرق            وكانت رايس اعتبرت ل   .لعملية االنسحاب 

االوسط وصلت الى منعطف دقيق مشددة في الوقت نفسه على ضرورة قيام تنسيق وثيق وإيجاد حلول سريعة                 
وأشادت رايس بما أصدره عباس من أوامـر للـشرطة الفلـسطينية            . لبعض المسائل االساسية قبل االنسحاب    

وكانت رايس اعتبرت لدى وصولها انه مع االنسحاب من غزة تكون            .بوقف هجمات النشطاء  األسبوع الماضي   
عملية السالم في الشرق االوسط وصلت الى منعطف دقيق مشددة في الوقت نفسه على ضرورة قيـام تنـسيق           

  . وثيق وإيجاد حلول سريعة لبعض المسائل االساسية قبل االنسحاب
المراسـل الـسياسي    أن :الناصرة زهير اندراوس نقالً عن مراسلها في  23/7/2005القدس العربي   وجاء في   
 شموئيل طال ذكر ان وزيرة الخارجية االمريكية اجتمعت ايضا الي وزير االمن االسرائيلي               اإلسرائيلية لالذاعة

جتماع وحسب التوقعات فان رايس ستصل اليوم السبت الي مدينة رام اهللا المحتلة لال            . شاؤول موفاز، علي حدة   
 . بيريس، صباح اإلثنين قبل مغادرتها للمنطقةـكما جاء أنها ستجتمع ب .بالقيادة الفلسطينية وفي مقدمهم عباس

واكدت المصادر السياسية في تل ابيب ان الوزيرة رايس قد صرحت في لقائها مع شالوم، ان شارون، سـيقوم                   
علي دعوة رسمية من الـرئيس التونـسي زيـن          في شهر تشرين الثاني نوفمبر بزيارة رسمية الي تونس بناء           

 . العابدين بن علي
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 اآلنية اعادة    المؤتمر من أهداف إلى أن   : تل أبيب نظير مجلي   في   23/7/2005شرق األوسط   الوأشار مراسل   
العالقات بين اسرائيل وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية المغربية وتونس، ودراسة امكانية اقامة عالقـات               

ربية لم يسبق لها ان أقامت عالقات علنية ورسمية مع اسرائيل، والمرشحة لهذا الغرض، حسب تلك                مع دول ع  
المصادر، هي البحرين وليبيا ودولة االمارات العربية وربما الجزائر، كما سيتم فيه اقرار عدد مـن مـشاريع                  

  . تالتعاون االقتصادية والزراعية والصحية والتعاون في مجاالت البيئة واالتصاال
 اذاعة الجيش االسرائيلي عن رايس قولها ان المجتمـع الـدولي            هنقلت ما 22/7/2005 48عرب  اورد موقع   و

وخصوصا بوش يثمنون ومعجبون بالشجاعة التي يبديها شارون وبالمبادرة وبالرؤيا السياسية التـي تتـضمنها      
  .ومن المتوقع ان تلتقي رايس مع موفاز .خطة فك االرتباط

  
   يناقش خطورة جدار الفصل العنصريمجلس االمن

مجلس األمن الدولي افتتح أول أمس نقاشا       أن   :ا.ن.ب  ق  .ف.ا نقال عن    23/7/2005الخليج اإلماراتية    نشرت
حول الوضع في الشرق األوسط بدعوة من جامعة الدول العربية، تحول للنظر فـي قـضية جـدار الفـصل                    

ر حكومة االحتالل تعديل مسار الجدار حول القدس الـشرقية          وقالت سمية البرغوثي إن قرا    . العنصري العازل 
وفي هذا السياق، قالت البرغوثي إن الحكومـة   .يشكل تطورا خطيرا، ويطرح تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي 

اإلسرائيلية تستغل الرغبة الدولية إلنجاح عملية االنسحاب من غزة لتغيير الوضع على األرض ولفرض أمـر                
رعي هو في أساسه محاولة إلحباط فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وسـيدة  بموجـب حـدود                  واقع غير ش  

على البرغوثي، وندد بما زعم أنها محاولة خبيثة للهيمنة على إرادة            ورد سفير الكيان في األمم المتحدة      .1967
   .األمم المتحدة

ـ  : وكـاالت وـ أثينا  نيويوركايناس نور ـ  وعالء رياض عن مراسليها  23/7/2005 االهرام نقلتوأ م ا اته
المندوب اإلسرائيلي مندوبة فلسطين بما أسماه بالتضليل ولي الحقائق داعيا المجلس الي التركيز علي الـصورة         

 المندوب اإلسرائيلي أنه من غيـر المعقـول أن تتحـدث الـسلطة              ىورأ  . الكاملة بالنسبة لالنسحاب من غزة    
 وقال مندوب بريطانيا أن بـالده        . ي الوقت الذي تدهورت فيه األوضاع األمنية      الفلسطينية عن الجدار العازل ف    

في الوقت الذي تعترف فيه بحق إسرائيل في حماية مواطنيها فهي تطالبها بوقف بناء الجدار داخل األراضـي                  
   . الفلسطينية بما في ذلك داخل وحول القدس الشرقية ألنه يتعارض مع أحكام القانون الدولي

سفير فرنسا لدى المنظمة الدولية طالـب       أن  :  قنا  نقال عن  نيويوركمن   23/7/2005 الوطن القطرية    رتوذك
وقال ان االتحـاد    ‚ اسرائيل بوقف اعمال بناء الجدار على االراضي الفلسطينية وخصوصا حول القدس الشرقية           

  .التعديالت اال اذا تم اجراء مفاوضات على 1967االوروبي يعارض اي تغيير في حدود عام 
 القائم باألعمال بالنيابة في البعثة الكويتية الدائمـة، فـي           هقالإلى ما    23/7/2005المستقبل اللبنانية    وأشارت

كلمته، إن االنسحاب اإلسرائيلي المتوقع، يجب أن يتم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ونجاحه يمثـل فرصـة                 
وأضاف أن استمرار إسرائيل في بنـاء        .سطيني تحت االحتالل  لتحريك عملية السالم وإنهاء معاناة الشعب الفل      

جدار الفصل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان،                
وفي الـسياق    .كما يشكل بناء الجدار عدم احترام لرأي محكمة العدل الدولية في الهاي وقرار الجمعية العامة              

فسه، أعرب منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط في تقريره الشهري، عن قلقه إزاء                 ن
النشاط االستيطاني اإلسرائيلي، مجدداً مطالبة إسرائيل بضرورة تفكيك المستعمرات، خصوصاً تلك التي بنيـت         

اهم في تأزيم األوضاع والتأثير على حياة       وقال إن االستمرار في بناء الجدار من شأنه أن يس          .2000بعد أيلول   
  وفا، ا ش ا. الفلسطينيين، مطالباً إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الشأن

  
  هداف اسرائيليةا مهاجمةتزع من الفصائل تعهدا بعدم عباس ين
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ـ            : القدس المحتلة  - سائدة حمد  ي غـزة رئـيس     قال الرجوب، كما افادت معاريف ، ان الحوار الذي اجراه ف
السلطة مع الفصائل المختلفة كان ممتازا وناجحا للغاية، وانه انتزع من الفصائل االسالمية والوطنية تعهدا بعدم                
القيام بعمليات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية، او اطالق صواريخ القسام باتجاه المستعمرات االسرائيلية مـن               

وقالت الصحيفة ايضا انه حسب المعلومات التي وصـلت         . ططرفي الخط االخضر خالل تنفيذ خطة فك االرتبا       
الي االجهزة االمنية االسرائيلية فان عباس قال في جلسات مغلقة بانه ال يمكنه محاربـة حركـة حمـاس الن                    
االسلحة التي تمتلكها االجهزة االمنية الفلسطينية قديمة للغاية، في حين ان حماس تملك اسلحة متطورة للغايـة،                 

فان عباس ابلغ االسرائيليين بان السلطة ستعمل كل ما في وسعها لفرض التهدئـة علـي الفـصائل                  ومع ذلك   
 نتيجة بأن التهدئـة ايجابيـة، فانـه         ىالمعارضة، معربا عن ايمانه بانه في حالة توصل المجتمع الفلسطيني ال          

 . سيوقف كافة االعمال العسكرية ضد الدولة العبرية
  23/7/2005الحياة

  
   في حوار حول نشاط الخارجيةوة ناصر القد

ناصر القدوة، أن هناك مسائل كثيرة لم يتم التفاهم عليها بخصوص االنسحاب اإلسـرائيلي              .  صرح د  :رام اهللا 
المزمع من قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي أن يعي خطورة ما يحدث من ممارسات إسرائيلية فـي الـضفة                   

 في فلسطين لن يكون وردياً بعد انسحاب إسرائيل من قطـاع غـزة              إن الوضع : وقال في حديث لوفا    .الغربية
وأربع مستعمرات في شمال الضفة الغربية، وحث المجتمع الدولي أن يعي خطورة ما يحدث في الضفة، بسبب                 

وأوضح أن هناك مسائل كثيرة لم يـتم التفـاهم عليهـا مـع الجانـب                 .استمرار بناء جدار الفصل العنصري    
اً إلى أن هذه المسائل ما زالت عالقة، وعدم حلها وبما يرضي الجانب الفلسطيني، سـيترتب                اإلسرائيلي، منوه 

وبين أن شارون يستخدم خطة االنسحاب من قطـاع غـزة،            .عليه أوضاع ال تقل سوءاً عن األوضاع الحالية       
 وعـزل   الستكمال المشروع االستيطاني في الضفة الغربية، ويجسد ذلك في بناء جدار الفـصل العنـصري،              

القدس، مضيفاً هذه السياسة الفعلية على األرض، وعدم حل هذه المسائل العالقة تشير إلى أن الوضع بالنسبة لنا                  
إن هذه الزيارة تشكل استمراراً لالهتمام األمريكي       : وعن زيارة رايس اليوم، قال     .كفلسطينيين لن يكون وردياً   

ألقت رايس ثقل بالدها لحل المسائل العالقـة مـا بـين            وأضاف إذا ما     .الخاص بخطة شارون أحادية الجانب    
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في قطاع غزة، والناجمة عن االنسحاب، فإن هذا سيكون مفيداً ونحن نرحـب                

وحول إمكانية أن تمارس رايس ضغوطا على الجانب الفلسطيني، إثر التوتر ما بـين الـسلطة الوطنيـة                   .به
د أن هناك إمكانية لممارسة مثل هذه الضغوط علينا، مشدداً على أن الوضع الفلـسطيني               ال أعتق : وحماس، قال 

وتـابع   .الداخلي يجب أن يبقى شأناً داخلياً، وعلينا أن نتعامل معه بجدية أكبر من تلك التي أبديناها حتـى اآلن        
مرار الثقافـة المترديـة فـي    ال يجوز استمرار الوضع الداخلي على ما هو عليه اآلن، كما ال يجوز است            : قائالً

وعن الموقف الدولي وخاصـة      .واقعنا، والتي ال تليق بشعبنا، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه األمور           
موقف الرباعية المعنية بتطبيق خريطة الطريق، ذكر القدوة، أن هناك تدهوراً في موقف اللجنة الرباعية، وهذا                

وأشار إلى أن التركيز الدولي اآلن منصب علـى          .باب التدهور ومعالجته  أمر مؤسف، ولكن علينا أن نفهم أس      
قطاع غزة، وهناك قناعات غير واقعية لدى أطراف المجتمع الدولي، ترى أن انسحاباً ناجحاً من القطاع سوف                 

ـ         .يقود إلى تطورات إيجابية في الضفة الغربية       ح وعن استعدادات وزارته لما بعد االنسحاب اإلسرائيلي، أوض
أن هناك مخاطر سياسية ستنشأ بعد االنسحاب، منها الفصل بين القطاع والضفة الغربية، وإمكانية إقامة دولـة                 

وأضاف علينا التحضير لمواجهة هذه المخاطر، ومن ثـم العمـل            .فلسطينية مؤقتة، وهذا ما يسعى له شارون      
غربية، وتحديداً في مدينة القدس، موضـحاً       باتجاه دفع تركيز انتباه المجتمع الدولي على ما يجري في الضفة ال           

أن الوزارة ال تلعب دوراً مباشراً في التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي فيما يخص موضوع االنسحاب، فـالملف            
أنيط بمحمد دحالن، إال أن وزارة الشؤون الخارجية تشارك في تحديد السياسات الفلسطينية العامة، فيما يتعلـق    
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ورداً على سؤال فيما إذا كانت الدبلوماسية الفلسطينية ستتوجه إلى األمم المتحدة لبحث              .ببمكونات هذا االنسحا  
قضايا تتعلق بالتعويض على مواطنين من قطاع غزة، استخدمت أراضيهم من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي،               

يع أن نتغيـب عـن هـذه        قال نحن ال نتعامل مع األمم المتحدة والشرعية الدولية بشكل تكتيكي، كما ال نستط             
يجب أن يكون لدينا منهج واضح، يستند إلى أن هناك مسؤولية دائمة علـى األمـم                : واستطرد قائالً  .المنظمة

 .بالقضية الفلسطينية، إلى أن يتم حلها      المتحدة، التي تقضي بأن تنخرط وبشكل كامل في كافة الجوانب المتعلقة          
، طلبـت مـن     تـه لفصل العنصري، نوه إلى أن وزار     وفي خصوص توصية محكمة الهاي بخصوص جدار ا       

الجزائر بصفتها رئيسة القمة العربية، أن تدعو لعقد جلسة للجمعية العامة لألمم المتحدة لمناقشة كيفيـة إلـزام                  
األمـن لعقـد     إسرائيل بتوصية محكمة الهاي، اال أن مجلس جامعة الدول العربية رأى أن يتم دعوة مجلـس               

العامة في أيلول المقبل، لمناقـشة عـدم    ا الموضوع، مشيراً إلى أننا سنذهب إلى الجمعية اجتماع له لمناقشة هذ   
، القائلة بأن الفلسطينيين فشلوا في تدويل الصراع        شالومونفى ادعاءات    .التزام إسرائيل بتوصية محكمة الهاي    

استمر أيضاً دوليـاً، واألمـم      و .اإلسرائيلي، مضيفاً أن هذا االدعاء سخيف، فهذا صراع بدأ دولياً         / الفلسطيني
المتحدة لم تتوقف عن التعامل مع قضية فلسطين، وترى أن الصراع في الشرق األوسط يهدد األمن والـسالم                  

إن الوزارة وبالتنسيق مع البعثة الفلسطينية في األمم المتحدة،         : وبخصوص دائرة شؤون الالجئين، قال     .الدوليين
فلسطينيين، الذي يتضمن اآلن كافة الوثائق المتعلقـة بالملكيـة الخاصـة    تمكنت من تحديث أرشيف الالجئين ال     

لألراضي في فلسطين، باستثناء أراضي النقب، ألنه ال يوجد لها ملكية خاصة، منوهاً إلى أنه لم يتوقـف عـن            
لتفاوضية مهمة، يمكن استخدامها في عملية المواجهة السياسية وا        وبين أنه يوجد لدينا أداة     .التحضيرلهذا الملف 

نحن في فلسطين نرى أنفسنا جزءاً مـن        : وحول عالقة فلسطين بالمنظومة الدولية، قال      .حول حقوق الالجئين  
هذه المنظومة، ومن أصحاب التمسك بالقانون الدولي، ولنا مصلحة وطنية في هذا االلتـزام، مـشيراً إلـى أن      

يزهيبتها، وتعزيز الديمقراطيـة فـي العالقـات    إصالح األمم المتحدة يجب أن ينطبق على تنفيذ قراراتها وتعز   
وحول إذا ما كان هناك ازدواجية في الخطاب السياسي الفلسطيني الخارجي والداخلي، ذكر              .الداخلية بين دولها  

إنه من حيث المبدأ فإن للشعب      : القدوة، أن هناك فهماً خاطئاً لهذا الموضوع، فنحن في الخطاب الخارجي نقول           
في مقاومة االحتالل، والدفاع عن النفس، وهذا الحق يكفله القانون الـدولي، وال نـستطيع أن                الفلسطيني الحق   

إننـا  : وتابع قـائالً   .نتنازل عنه، ألن ذلك يؤدي إلى تشكيك في الوضع القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة            
لفلسطيني االلتزام بوقف   إن مصلحة الشعب ا   : نتمسك بهذا الحق، ومع ذلك وألسباب سياسية وموضوعية، نقول        
 . دائم إلطالق النار، ووقف نهائي الستهداف المدنيين في إسرائيل

  23/7/2005القدس الفلسطينية 
  

   بأن تلعب دور حزب اهللاحماسلن نسمح ل: اآلغا
كشف زكريا اآلغا عن ان هناك ترتيبات قائمة، فيما بين السلطة الفلسطينية وحمـاس   :القاهرة ـ سنية محمود 

انه لن يتم سـحب  : وقال في تصريحات أدلى بها للقبس .صائل األخرى عند االنسحاب االسرائيلي من غزة   والف
سالح حماس ما دامت لن تظهر في شوارع غزة، في الوقت نفسه لن يسمح بتجوال المسلحين في الشوارع أو                   

طيني في حالة وجود رغبة من      اطالق النار، مشيرا الى انه تمت دعوة كتائب القسام الى االنضمام لألمن الفلس            
كما كشف عن رفض السلطة استغالل حماس لالنسحاب االسرائيلي المزمع مـن غـزة فـي حملتهـا                   .جهتها

 ألف زي عسكري على المواطنين وسالح أيضا والقيـام          15اننا علمنا ان حماس تريد توزيع       : االنتخابية وقال 
ؤكدا ان هذه المظاهر التي تريد حماس القيام بها         باستعراض عسكري وقت االنسحاب على غرار حزب اهللا، م        

 .ستنعكس على االنتخابات، ولذلك يجب الرجوع عنها الن حماس ليست هي الشعب، انما احد فصائله المهمـة                
وحذر من استغالل اسرائيل االنسحاب من غزة في قيامها بتوسيع قاعدة االستيطان، وان تكون غزة هي آخـر                  
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األردن الى ضرورة التأكيد على هذا الشأن سواء في المباحثات مع أميركا أو مـن               االنسحابات، داعيا مصر و   
  .خالل اللجنة الرباعية أو مع اسرائيل مباشرة

  23/7/2005 الكويتية القبس
  

  صعوبة تطبيق القانون في ظل االحتالل اإلسرائيلي 
وطنية، مشيراً إلى صـعوبة تطبيـق    اكد وزير العدل الفلسطيني، على وحدانية السلطة ال       :غزة- القدس المحتلة 

وقال الجالد إن السلطة تتخذ خطوات عملية إلرساء قاعدة حفظ          . القانون وسيادته فى ظل االحتالل االسرائيلي     
القانون وااللتزام به، مشدداً على أهمية الجهود الدولية للضغط على إسرائيل بهدف إزالة قيودها على الـشعب                 

ت المبرمة التي وقعتها، منوهاً إلى أن الحديث عن فرض القانون في ظل االحـتالل               وتلتزم باالتفاقا , الفلسطيني
وذكر ان القانون األساسي المعدل كفل للمواطنين حرياتهم العامة وحقـوقهم،           .أمر صعب ويواجه تحديات كبيرة    

 في شهر ديسمبر    وأعلن عن أنه سيتم عقد مؤتمر في كندا        .بما يتوافق مع أنظمة وقوانين حقوق اإلنسان الدولية       
فلسطين، واألردن، ومصر وإسرائيل، وذلك بهدف التباحث فـي قـضايا           : المقبل يضم وزراء العدل من دول     

  .الحريات العامة وحماية حقوق اإلنسان والعالقة بين األمن والحقوق
 23/7/2005البيان   

  
  زية للبدء بتنفيذ مشروع الميناءوجهالرئيس سلطة الموانئ يؤكد 

 .أكد رئيس سلطة الموانئ البحرية، جاهزية سلطة الموانئ للبدء بتنفيذ مشروع مينـاء غـزة              : جادكتب حامد   
شعث في حديث لاليام أن البدء الفعلي بتنفيذ هذا المشروع االستراتيجي، رهن بأمرين أساسيين،              علي  واوضح  

مة، والثاني تفعيـل دور الـدول       أولهما الحصول على الموافقات اإلسرائيلية إلدخال مواد البناء والمعدات الالز         
وقال ان اجتماعا سيعقد مع الجانب      . والجهات المانحة الممولة لهذا المشروع، وتجديد التزاماتهم السابقة بتمويله        

اإلسرائيلي لبحث التسهيالت المطلوبة للبدء الفعلي بإنشاء المينـاء، الفتـاً إلـى أن محمـد دحـالن، طالـب                    
ونفى شعث ما أثير مؤخراً حول التعاقـد   . قبل نهاية االسبوع الجاري كحد اقصى      اإلسرائيليين بعقد هذه الجلسة   

مع أي جهة أمنية لتنفيذ هذا المشروع، مؤكداً أنه إذا قام الهولنديون والفرنسيون بتفعيل تمويلهم، فإنـه سـيتم                   
وقال فـي حـال      .لالطلب منهم االستعانة بمقاولين اثنين فرنسي وهولندي، هما شركتا بالست نيدم وسبيبتنيو           

  .تمكن ولفنسون، من توفير التمويل الالزم لهذا المشروع، فإنه سيتم إعالن مناقصة دولية لتنفيذه
  23/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  حفل وداع للمفوض الفلسطيني العام في بريطانيا

ر في غـرب لنـدن      حفل وداع في فندق بتشيلسي هارب      أقام رئيس مجموعة جنرال ميديترانيان القابضة     : لندن
 انتهاء فترة عمله دعا إليه العديد من الدبلوماسيين والشخـصيات الـسياسية البريطانيـة               ةلعفيف صافية بمناسب  

وكان مجلس السفراء العرب في لندن قد أقام حفل استقبال حضره السفراء وقريناتهم لتوديـع               . ووجوه المجتمع 
فال آخر شارك فيه عدد من الوزراء الـسابقين والنـواب           وأقامت كذلك وزارة الخارجية البريطانية ح     . صافية

وسيغادر صافية لنـدن فـي إطـار    . إضافة إلى السفير الكويتي خالد الدويسان باعتباره عميد السفراء في لندن    
  .التنقالت بين السفراء التي أجراها ناصر القدوة

  23/7/2005شرق األوسط ال
  

  إستشهاد فلسطيني وإصابة إثنين في الخليل 
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أفادت مصادر فلسطينية أن فلسطينياً قد استشهد ، في البلدة القديمة، من مدينة الخليل فـي الـضفة الغربيـة،                    
 الل، المتمركزة في محيط مستعمرة بيـت رومـانو        وجاء أن قوات االحت   .برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي   

اطنين في المنطقة، مما أدى إلى      شرق الخليل، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل عشوائي وعنيف تجاه المو          
إثنين وكانت قد أفادت مصادر إسرائيلية أن        .وأضاف بأن قوات االحتالل   . عاما 18استشهاد إحسان أبو حمدية     
، فيما زعمت أنه تم العثور علـى        في مدينة الخليل     الجمعة، في عملية إطالق نار       من جنود اإلحتالل قد أصيبا    

بث أن توفي، في منطقة وقوع العملية ويجري التحقيق حول ما إذا كـان   فلسطيني مصاب بجروح خطيرة، ما ل     
وبحسب المصادر تفيد المعلومات األولية أن فلسطينياً، وربما أكثر من واحد، قام             .له عالقة بعملية إطالق النار    

ـ        .بإطالق النار باتجاه أحد مواقع جيش اإلحتالل وانسحب من المكان          ابة وقد أصيب أحد جنـود اإلحـتالل إص
وصفت بأنها خفيفة في رجله وقدم له إسعاف ميداني، في حين وصفت جراح الثاني بأنها متوسطة وتم نقله إلى                   

وجاء أن العملية وقعت في مركز المدينة بالقرب من سوق الخليل، وأن مطلقي النار قد               .المستشفى لتلقي العالج  
  . ثاً عنهمانسحبوا من المكان وتقوم قوات اإلحتالل بتمشيط المنطقة بح

  22/7/2005 48عرب 
  

  قائد سرايا القدس في طولكرم المطلوب األول لقوات االحتالل
، أدرك ضباط الشاباك الجهة ة االستشهادية األخيرةقبل أن تعلن حركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عن العملي

 عاماً، من بلدة عتيل 32  لم يكن سوى لؤي السعدي،,التي تقف خلف العملية، وطبيعة الرسالة التي حملتها
، وأصبح منذ أشهر عدة المطلوب األول لجهاز الشاباك الذي لم والذي يتولى قيادة سرايا القدس, قرب طولكرم

وما يحدد تحركات السعدي، هو االنتقام  .يتمكن من إلقاء القبض عليه، على الرغم من المطاردات الطويلة له
 الهدنة، مثل شفيق عبد الغني وعبد الفتاح رداد، اللذين اغتيال في قرية العتقال ومقتل رفاق له، حتى بعد إعالن

، استطاع الشاباك الوصول إلى احد المقربين من السعدي، 2005 مارس 10وبتاريخ . صيدا قضاء طولكرم
ويمتد نشاط السعدي من شمال  وهو محمد أبو خليل، حيث اغتالته قوات االحتالل في قرية النزلة الوسطى،

 من حركة الجهاد، خالل األشهر الماضية، دون أن 300ة إلى جنوبها، وكانت سلطات االحتالل اعتقلت الضف
وأصبح اقتحام بلدة عتيل ومداهمة منزل عائلة السعدي أمراً يومياً بالنسبة لقوات .تتمكن من الوصول إليه

 يونيو الماضي، عندما 11دث في االحتالل التي عمدت أكثر من مرة إلى اعتقال والده وشقيقته هديل، مثلما ح
قال محافظ طولكرم عز الدين الشريف، ان قوات االحتالل اإلسرائيلي و .دهمت المنزل واعتقلت والده وشقيقته 

  .لم تترك مغارة أو كهفاً في ريف طولكرم دون أن تنسفه بحثاً عن السعدي ولكنها فشلت
  23/7/2005البيان  

  
   عايدة االحتالل يقتحم حفل عرس في مخيم

، وأطلـق جنـود     مس الجمعة حفل عرس في مخيم عايدة       اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي أ     :القدس المحتلة 
ويأتي ذلك في سياق عمليات اقتحام ودهم مستمرة للمخيم          .االحتالل النار بشكل كثيف وعشوائي وسط الحضور      

  لشبان واألطفال وتحويل البيوت إلى ثكنات من قبل قوات االحتالل، والسيطرة على المباني السكنية واعتقال ا
  

  . عسكرية
 23/7/2005البيان  

  
  على مداخل عين الحلوة تدابير أمنية مشددة
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ولـوحظ أن تـدابير      .شددة عند مداخل مخيم عين الحلوة      اتخذت وحدات من الجيش أمس تدابير أمنية م        :صيدا
وفيمـا وضـعت مـصادر أمنيـة هـذه           .نانالجيش حول مخيم عين الحلوة تزامنت مع وصول رايس إلى لب          

اإلجراءات في إطار يوم أمني شامل، رجحت مصادر اخرى أن تكون جاءت بعد إتهام الياس المر لمجموعات                 
كما لوحظ أن عناصر الجيش اللبناني عنـد حـواجز          .إرهابية في أحد المخيمات بالوقوف وراء محاولة اغتياله       

سماء العابرين من وإلى المخيم خالل النهار، بعدما كان هذا التـدبير            الجيش على مداخل المخيم قاموا بتدوين ا      
وقد انعكست هذه التدابير ازدحام سير خانقاً        .محصوراً بالفترة الممتدة من العاشرة مساد وحتى السادسة صباحاً        

  .على المداخل الرئيسية للمخيم
  23/7/2005المستقبل اللبنانية 

  
  االحتالل يقتحم بلدة قباطية

ميدانيا قصفت قوات االحتالل منازل المواطنين غرب مدينة خانيونس حيـث فـتح              : عالء المشهراوي  - غزة
جنود االحتالل المتحصنون في أبراج المراقبة العسكرية في محيط مستوطنة جاني طـال، نيـران أسـلحتهم                 

ة الغربيـة   وفـي الـضف   · الرشاشة بشكل عشوائي وعنيف صوب المنازل في منطقة حي األمل غرب المدينة           
اقتحمت قوات االحتالل امس مدينة جنين ومخيمها، و شنّت حملة مداهمات واسعة تركزت في المخيم و فـتح                  
جنود االحتالل النار وألقوا القنابل الصوتية بكثافة داخل منزل عبد الناصر أبو ناعسة الذي أصـيبت زوجتـه                  

تالل بلدة قباطية جنوب جنين وشـنّت حملـة         كما اقتحمت قوات االح   · وأبنته بشظايا الرصاص وقنابل الصوت    
أسامة أبو الرب، ومحمـد أبـو       : تفتيش واسعة في منازل األهالي ، تخللها تخريب للممتلكات واعتقلت الشابين          

كما اعتقلت قوات االحتالل في مدينة قلقيلية عند أحد الحواجز العـسكرية            ·الرب، واقتادوهما إلى جهة مجهولة    
 عاماً، وهو طالب يـدرس فـي جامعـة القـدس            24نة الشاب إبراهيم محمود سلمي      المنتشرة في محيط المدي   

الى ذلك تعرضت قوة اسرئيلية النفجار عبوة ناسفة لدى مرورها بالقرب من رفح دون ان يـسفر                 ·.المفتوحة  
واضافت هذه المصادر بان مـسلحين فلـسطينيين        ·ذلك عن وقوع اصابات حسب مصادر عسكرية اسرائيلية         

لنار ثالث مرات باتجاه مواقع لجيش االحتالل قرب مستوطنتى نيفى دكليم ورميح يام جنوب غزة دون                اطلقوا ا 
  ·وقالت ان قوات االحتالل ردت على مصدر النار ·وقوع اصابات حسب زعمها 

 23/7/2005االتحاد االماراتية 
  

  جرحى في عدوان إسرائيلي على مظاهرة ضد الجدار  
رائيلي مظاهرة ضد جدار الفصل العنصري بوحشية، حيث أصـيب عـدد مـن              واجهت قوات االحتالل اإلس   

المتظاهرين الذين اعتقل جنود الكيان خمسة عشر منهم، وكان بين المتظاهرين متضامنون إسرائيليون وأجانب              
يساندون الفلسطينيين ضد جدار الفصل الذي كثفت سلطات الكيان أعمال إقامته في مخيم بين رام اهللا والقـدس                  

لمحتلة، بالتزامن مع عدة اقتحامات واعتداءات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلـدات ومخيمـات فـي                  ا
وأفيد أن ستة فلسطينيين أصيبوا أمس بأعيرة مطاطية أطلقهـا جـيش االحـتالل              . الضفة الغربية وقطاع غزة   

وأصـيب أحـدهم  فـي       ،  دار الفصل العنصري في قرية بلعين     اإلسرائيلي باتجاه المسيرة التي نظمت ضد ج      
وشارك نحو أربعمائة متظاهر، ومنهم متضامنون أجانب وإسرائيليون، في المـسيرة           . الرأس، وحالته متوسطة  

األسبوعية التي تنظمها اللجنة الشعبية في قرية بلعين ضد الجدار الذي تبنيه سلطات الكيـان علـى أراضـي                   
ي اعتقل ثالثين متظاهرا، أطلق منهم خمـسة عـشر،   وقال مشاركون في التظاهرة إن الجيش اإلسرائيل      . القرية

وإضافة إلى الجدار الذي تبنيه إسرائيل على الجهة الغربية من أراضي قريـة             .واقتاد الباقين إلى معسكر قريب    
بلعين، يتخوف أهالي القرية من توافد عشرات المستوطنين من غزة إلى تجمع استيطاني مقام علـى أراضـي                  

تتبعنـا تـصريحات صـحافية لـرئيس        : وقال الخطيب . انينات، ويدعى موداعيم عليت   القرية منذ أواخر الثم   
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مستعمرة موداعيم في الصحافة اإلسرائيلية، والتي قال فيها إن عشرات، بل مئات المستوطنين، سـيأتون إلـى                 
ار وواصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس إجراءاتها المتسارعة  إلقامة أجزاء مـن جـد             . هذه المستعمرة 

الفصل العنصري بالقرب من مخيم قلنديا لالجئين الواقع بين محافظة رام اهللا والبيرة ومدينة القدس المحتلـة،                 
وذكر شهود من المنطقة أن شاحنات إسرائيلية جلبت منذ ساعات الصباح األولى قطعا إسمنتية ضخمة بارتفاع                

ا في الجهة الجنوبية الشرقية من مخيم قلنـديا         أربعة أمتار إلقامة جدار الفصل العنصري في المنطقة، ووضعته        
  . تحت حراسة مشددة

 23/7/2005الخليج اإلماراتية 
 

  جنود يعتدون بالضرب على عدد من الباعة قرب بلدة الرام
تعرض عدد من الباعة المتجولين في بلدة الرام شمال القدس المحتلة اليـوم العتـداء               : خاص –القدس المحتلة   

وذكرت مصادر محلية أن جنود االحتالل قاموا باالعتـداء علـى           .د االحتالل الصهيوني  وحشي على أيدي جنو   
عدد من الباعة المتجولين على مشارف بلدة الرام شمال القدس المحتلة بالضرب المبرح والشتم، كما اسـتولى                 

حـتالل  وأوضحت تلك المصادر نقالً عن الباعـة أن جنـود اال          .الجنود على بسطات الباعة وسرقوا بضاعتهم     
اعتدوا على عدد منهم بالضرب المبرح والشتم، من بينهم نايف مناصرة، من بلدة بني نعيم، بعد احتجازه مـع                   

ويؤكد الباعـة   .عدد آخر من الباعة في أحد البيوت المتنقلة بالقرب من حاجز قلنديا ومصادرة معظم بضائعهم              
دد بقطع رزق ما ال يقل عن خمسين أسرة تعتمـد           المتجولون بأن مالحقة قوات االحتالل، وبلدية القدس لهم يه        

في لقمة عيشها على البيع في محيط حاجز قلنديا العسكري، وقرب موقع المركبات البديل على مشارف بلـدة                  
  .الرام، حسب تلك المصادر

  23/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   قرية عوريف بنابلس يهاجمونالمستوطنون وجيش االحتالل 
هاجم مستوطنون مسلحون مساء أمس منازل األهالي في قرية عوريف جنوب شـرق نـابلس؛               : اصخ،  نابلس

، هاجمت عـدداً مـن منـازل        "يتسهار"وأفادت مصادر محلية في القرية أن مجموعة من مستوطني مغتصبة           
زل، فهب أهالي   األهالي في المنطقة الشرقية من القرية، وقام المستوطنون بمحاولة تحطيم األبواب واقتحام المنا            

وأضافت المصادر أن قـوة     .القرية لنجدة سكّان تلك المنازل، ووقعت مواجهات بين شبان القرية والمستوطنين          
من جيش االحتالل حضرت إلى المكان عقب اعتداء المستوطنين واعتلت بعض التالل في المنطقـة وقامـت                 

هيونية أخرى مكونة من جيبين عسكريين باقتحـام        بإطالق النار وقنابل الغاز باتجاه األهالي، كما قامت قوة ص         
وأشارت المصادر إلى أن قوة من جيش االحتالل كانت توغلت الليلة قبل            .القرية وتوجهت إلى المنطقة الشرقية    

الماضية في المنطقة الشرقية من القرية وداهمت عدداً من المنازل ومنها منزل رائد محمود صـباح وسـمير                  
كان تلك المنازل على الخروج في العراء قبل أن يقوم جنود االحتالل بعمليات تفتيش              محمد سوالمة، وأجبرت س   

  .وتحطيم لألثاث
  23/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  المفتي ُيحذر من محاوالت إسرائيل إلذكاء نار الفتنة في غزة 

تنة بين أبناء شعبنا فـي قطـاع        محاوالت إسرائيل، إلذكاء نار الف     من  حذّّر الشيخ عكرمة صبري    : وفا،القدس
غزة، عبر العمالء والطابور الخامس، والشائعات المغرضة، التي هدفها إشعال نار الفتنة، وإحداث الفرقة بـين       

ودعا سماحته في خطبة صالة الجمعة اليوم، بالمسجد األقصى المبارك، أبناء شعبنا إلى الحذر واالنتباه               .األشقاء
لخالفات واالختالفات، مطالباً برص الصفوف، وتعميق أواصر الوحدة والتالحم فيمـا           إلى المستفيد الوحيد من ا    
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واستنكر سماحته تصريحات سيناتور أمريكي ضد اإلسالم والمسلمين، ومطالبته هـدم مكـة المكرمـة               .بينهم
هـذه  والكعبة المشرفة، ورفضه االعتذار، وتساءل سماحته ماذا سيحصل لو أن مسؤوالً مسلماً تحـدث بمثـل                 

وأشار إلى تسريب بعض البيوت والعقارات في القدس القديمة لإلسرائيليين، مؤكداً علـى فتـوى          .التصريحات؟
شرعية صادرة عن علماء األمة قبل سبعين عاماً، وتم تأكيدها مجدداً على اعتبار من يتورط بـالبيع ألعـداء                   

وطالب صبري، أصحاب العقـارات     . المسلمين األمة بالخارج عن جماعة المسلمين وال يغسل وال يدفن بمقابر         
الشاغرة في البلدة العتيقة إلى إشغالها لكي ال تكون سبباً ألطماع الجماعات والجمعيات اليهوديـة المتطرفـة،                 
داعياً أبناء شعبنا إلى شد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك، للوقوف بوجه التهديدات اليومية التي يتعـرض              

ن أن للمواطنين الذين تمنعهم قوات االحتالل من دخول القدس والتوجه إلى المسجد األقـصى               وبي.لها وتستهدفه 
واستنكر سماحته عدم أداء من يستطيع الوصـول إلـى          .وأدوا الصالة قرب الحواجز أجر وثواب من أداها فيه        

م، ألن ذلك يخدم    المسجد األقصى صالة الجمع في مساجد القدس ومحيطها، معتبراً كل مستنكف عن ذلك باآلث             
 .أعداء األقصى المبارك ومخططاتهم التي تستهدفه

  23/7/2005وكالة االنباء وفا 
  

 رحل مواطنين من وادي المالح شرق طوباس ياالحتالل 
رحلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، مواطنين من منطقة وادي المالح شرق طوبـاس فـي    :  وفا ، طوباس

وقال عارف دراغمة، رئيس لجنـة مـشاريع        .ا وأبعدتهم إلى خارج منطقة األغوار     الضفة الغربية، عن منزلهم   
وادي المالح لـوفا، إن قوة عسكرية داهمت منازل بعض الرعاة والمزارعين في المنطقة، ورحلت كـل مـن                  

ن المواطنين ثامر صالح سعد وشقيقه هاني واقتادتهما إلى حاجز الحمرا في األغوار الوسطى، بحيث ال يتمكنـا        
وأوضح دراغمة، أن سلطات االحتالل تسعى من خالل هذه اإلجراءات إلـى إفـراغ              .من العودة إلى مسكنهما   

منطقة وادي المالح من ساكنيه ألهداف استعمارية، مناشداً الجمعيات الحقوقية وقوى السالم التـصدي للحملـة                
 .االستعمارية التي يشنها االحتالل اإلسرائيلي على منطقة أغوار طوباس

  22/7/2005وكالة االنباء وفا 
  

  مريضاً من السفر الستكمال عالجهم 50منع أكثر من 
 مريـضاً مـن     50، أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية، منعت أكثر من          أعلن الدكتور معاوية حسنين    : اوف،غزة  

وأوضـح   .ومالسفر الستكمال عالجهم خارج قطاع غزة، خالل الفترة من السابع من الشهر الجاري وحتى الي              
 نسخة منه عبر الفاكس، أن سلطات االحتالل تتعمد منع الكثير من المرضـى              حسنين في تقرير له تلقت وفا     .د

من استكمال عالجهم، في الوقت الذي تعرقل فيه المرضى المسموح لهم بالسفر للعالج على المعابر والحواجز                
 ساعات علـى المعـابر والحـواجز        4من  إن بعض المرضى يضطرون غلى االنتظار أكثر        : وقال.العسكرية

العسكرية، وأوضح أن اإلغالق اإلسرائيلي العسكري الشامل لكافة المحافظات، حرم عشرات المرضـى مـن               
الوصول لتقلى العالج ومتابعة الفحوصات والدخول للمستشفيات، كما يعيق الجانب اإلسرائيلي ويمنع المرضى             

حسنين بعـض معانـاة المـواطنين، خاصـة         . واستعرض د .ي مصر والمواطنين العاديين من السفر للعالج ف     
المرضى منهم، جراء ممارسات االحتالل والمستعمرين على الحواجز العسكرية مثل حـاجز التفـاح غربـي                

وطالب مدير عام اإلسعاف والطوارئ الجانب اإلسرائيلي بوقـف         .خانيونس، وحاجز أبو هولي شمال خانيونس     
م إطالق النار على الطواقم الطبية، والسماح بتنقـل سـيارات اإلسـعاف بـين               سياسة العقاب الجماعي، وعد   

 .المحافظات وعبر الحواجز العسكرية، وزيادة عدد التصاريح الممنوحة للمرضى
  22/7/2005وكالة االنباء وفا 
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  اعادة تشغيل غرفة التفتيش االشعاعي في معبر رفح
ف العمل في معبر رفح بعد اعادة تـشغيل غرفـة التفتـيش             هدد سليم ابو صفية بوق    : رام اهللا، نسرين حمدان   

وقال ابو صفية لـ الحياة الجديدة ان السلطة الوطنية ترفض هذا االجـراء جملـة وتفـصيال                 . االشعاعي امس 
واضاف ان وزارة الصحة كانت اكـدت       . مشيرا الى انها اتخذت عدة اجراءات الزمت اسرائيل بعدم استخدامه         

وقـال ان   . حة المواطنين مشددا على ان السلطة ال تتحمل مـسؤولية هـذا الـضرر             ان هذا الجهاز يضر بص    
ورأى ابو صفية ان العـدوان االسـرائيلي        . المواطن حر وصاحب قرار وهو يرفض المرور عبر هذا الجهاز         

ي يزداد خطورة وان الحكومة االسرائيلية تخرج علينا يوميا باجراءات وازمات جديدة ناجمة عن ازمة داخلية ف               
وقال ان هذه االجراءات كثيرة ومتعددة وعلى رأسها منع من هـم            . حكومتها تصدرها الى المجتمع الفلسطيني    

دون الخامسة والثالثين من السفر واعادة تشغيل غرفة التفتيش االشعاعي مؤكدا ان السلطة الوطنية لـن تقبـل                  
  .ذلك مهما كلف الثمن

   23/7/2005الحياة الجديدة 
 

  هدم منازل القدس القديمة إسرائيل تسعى ل
تثير سلطات االحتالل مخاوف جديدة بين الفلسطينيين في القدس، حيث تسعى لهدم المنازل العربيـة               :  رويترز

 منزالً على أراض تقول إسرائيل انها كانت حـدائق عاصـمة            80الواقعة في حي البستان، وهو جيب به نحو         
 الشارع في المنطقة أسفل أسوار القدس القديمة يا مدينة القدس           وكتب على الفتة احتجاج علقت عبر     .الملك داود   

ويقول كثير من سكان حي البستان انهم تلقوا أوامر هـدم           .أين سيذهب أكثر من ألف شخص من سكان البستان        
واستنفد كثيرون منهم اإلجراءات التي يمكن اللجوء اليهـا ويمكـن ان            . وأنهم قدموا طعونا فيها أمام المحكمة     

وهدم المنازل مسألة حساسة في القدس الشرقية التي استولت عليها إسـرائيل فـي              .  منازلهم االن الهدم   تواجه
وتقـول  . وضمتها لكي تصبح جزءا من عاصمتها الموحدة في إجراء غير معترف به دوليـا              1967حرب عام   

 عليها ان عمليات الهـدم      السلطات اإلسرائيلية التي هدمت تسعة مبان في أماكن أخرى في المدينة إلقامة حديقة            
وقال مستشار  .في حي البستان مجمدة اآلن وان الخطة األصلية لهدم جميع المنازل لم تعد مطروحة على المائدة               

رئيس البلدية مردخاي ليوي سيكون عمالً غير مسؤول القول بأن جميع المنازل ستبقى لكن سيكون عمال غير                 
  .هبمسؤول أيضا القول بأنها جميعها يجب ان تذ

 23/7/2005البيان  
  

  مصادر أمنية تتوقع إعادة فتح معبر رفح أمام الشباب قريباً
 16توقع العقيد سليم أبو صفية إعادة فتح معبر رفح أمام المسافرين ممن تتراوح أعمارهم بين                 :كتب حامد جاد  

ـِاأليام أن معبر       . عاماً خالل األيام القريبة القادمة     35و  رفح لم يشهد علـى مـدار        وأكد أبو صفية في حديث ل
األشهر الستة الماضية أي خروقات أمنية كان مصدرها المسافرون من هذه األعمار، األمـر الـذي يـدحض                  
الحجج األمنية التي تتذرع بها إسرائيل، إضافة إلى تذرعها بحجة إطالق الصواريخ والقذائف، مؤكداً أن أحـداً                 

ى أن محمد دحالن وزير الشؤون المدنية يعمل جاهداً منـذ           وأشار إل .لم يستهدف معبر رفح بصاروخ أو قذيفة      
إغالق إسرائيل لمعبر رفح أمام هذه الفئة العمرية من أجل إعادة فتحه، الفتاً إلى المباحثات شبه اليوميـة بـين                    

ولفت إلى أن الجانب اإلسرائيلي في معبـر رفـح وعـد    .الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لمعالجة هذه المشكلة   
 اليومين الماضيين بإعادة فتح المعبر، إال أنه لم يلتزم بذلك ولم يحدد موعداً بحجة انتظاره ألمر وقـرار                   خالل

أمني من الجهات اإلسرائيلية إلعادة فتح المعبر، متوقعاً على الرغم من ذلك أن يتم إعادة فتحه فـي غـضون                    
للجان الفنية المكلفة ببحث ما يتعلق بالمعابر لـم         إلى ذلك نوه أبو صفية إلى أن مباحثات ا        .األيام القريبة القادمة  

تتوقف إضافة إلى أنه عقد مؤخراً لقاء مع الطرف اإلسرائيلي حول وضع معبر بيت حانون إيريز في مرحلـة                   
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وتخلل هذا االجتماع خالفات تتعلق بالحدود الجغرافية لهذا المعبر حيث يـرفض            .ما بعد االنسحاب اإلسرائيلي   
استالم الخرائط اإلسرائيلية التي تحدد الموقع الجغرافي لمعبر بيت حانون بـشكل يتنـاقض              الطرف الفلسطيني   

والحدود الجغرافية لقطاع غزة، خاصة الخرائط اإلسرائيلية التي تحدد إقامة مباٍن ومنشآت هذا المعبـر داخـل                 
  .الحدود الشمالية لقطاع غزة

  23/7/2005األيام الفلسطينية 
  

   على شهادٍة رفيعة المستوى أكاديمي فلسطيني يحصل
حصل أكاديمي فلسطيني على شهادٍة رفيعة المستوى من مؤسسة دولية معنية بأبحاث التنمية اإلدارية،               :وكاالت

، شـهادة اإلنجـاز العـالي       ل الدكتور محمد إبراهيم المدهون    فقد نا .نظير دراسٍة أنجزها مؤخراً في هذا الحقل      
وحصل األكاديمي الفلسطيني على ذلك الجائزة عـن البحـث          . لد الدولية  من مؤسسة إيمرا   2005والتميز لعام   

الذي قدمه للمؤسسة ونُِشر في مجلة التنمية اإلدارية العلمية المحكمة، التي تعني بعلوم اإلدارة والمال وتـصدر                 
نميـة  عن مؤسسة إيمرالد، عن بحثه المقدم بعنوان المعوقات والصعوبات ونقاط الضعف التي تواجه تطوير وت              

وفيما يتعلق بالتوصيات التي خرج بها البحث المقدم؛ أشار المدهون          .مديري المشروعات الصغيرة في فلسطين    
إلى أنه أوصى بتشكيل جسٍم موحٍد لرعاية المشروعات الصغيرة وتنميتها يتكون مـن الممـولين، والجهـات                 

شكل الذي يتم معه تنسيق العمـل لرعايـة         الحكومية، والمؤسسات األهلية، والجهات الراعية، مثل النقابات، بال       
كما أوضح الـدكتور محمـد إبـراهيم        .القطاع الخاص وتنميته، والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعترضه        

المدهون أن الموضوع يعالج شؤون المشروعات الصغيرة، ومديريها، وسبل تنميتها، معتبراً أن البحـث عـن                
  . جزء من سبل التنميةالصعوبات والمشكالت ومحاولة تجاوزها هو

23/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

   يطالب بشطب المرشحين المتورطين في تهريب العقاراتبيان
 اصدر مجلس المؤسسات العربية االرثوذكسية في فلسطين امس بيانا اكد فيه علـى              - الحياة الجديدة    -رام اهللا   

زاماتها تجاه االستحقاقات التاريخية للعرب االرثوذكس وذلـك        ضرورة قيام البطريركية بالبدء الفوري بتنفيذ الت      
 بمـا يـضمن سـيامة وتعيـين         1958 لسنة   27من خالل التطبيق الدقيق والكامل لنصوص مواد القانون رقم          

االرشمندريتيين العرب اساقفة بالمجمع المقدس ووقف التمييز ضد الكهنة العرب واالهتمـام الجـاد بـشؤون                
المؤسسات االرثوذكسية واستثمار الممتلكات لمـصلحة الوجـود العربـي االرثوذكـسي            الرعية ودعم وجود    

والمصلحة الوطنية لشعبنا ودعوة المجلس المختلط لالنعقاد بصورة رسمية للقيام بمهامه بـاالدارة واالشـراف               
ام المجلس  والمراقبة ومن اجل التحضير النتخابات المجالس الطائقية المحلية بالمدن والقرى حسب نصوص نظ            

وطالب البيان الحكومة الفلسطينية بضرورة قيامها بمراقبة تنفيذ القانون والتعهدات المقدمة           .1964المختلط لعام   
وشطب اي مرشحين لهم عالقة بأمور الفساد والتفريط من خالل الصالحيات الممنوحـة للحكومـة بموجـب                 

جلس ان على الحكومة تعليق مصادقتها على       وقال مروان طوباسي رئيس الم    . منه 35نصوص القانون والمادة    
انتخاب البطريرك الجديد بعد التأكد من نزاهته وبعد التطبيق الفعلي لنصوص القانون كامال واال فإننا سنقع في                 

  . حينما تمت المصادقة على انتخاب ايرينيوس االول2000الخطأ نفسه الذي حدث عام 
   23/7/2005الحياة الجديدة 

  
   شهوٍر إدارية6ة على أسيرين فلسطينيين وتحويل ثالث إلى السجن والغرام

أصدرت محكمة عوفر العسكرية الصهيونية قرب رام اهللا، حكماً بالسجن على المواطن  : خاص–بيت لحم 
 آالف شاقل، وعلى محمد عمر 6 شهراً وغرامة 16منذر عامر، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بالسجن 
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من جانٍب آخر حولت سلطات االحتالل  . أشهر وهو من قرية العساكرة شرق بيت لحم6 العساكرة بالسجن لمدة
الصهيوني األسير خالد أبو هنية إلى االعتقال اإلداري لمدة ستة أشهر، وهو من قرية دار صالح شرق بيت 

  .لحم
23/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  أسير مصاب بالسرطان يعاقبه االحتالل بالعزل  

أفاد االسير الفلسطيني مراد ابو ساكوت المعتقل في سجن مستشفى الرملة لمحامية نادي  :نابلس  أمين أبو وردة
، لوال تدخل الطبيبة عتين، ألنه وضع مروحة على الشباكاالسير انه تعرض لعقاب بعزله في الزنزانة سا

تيجة ذلك عاقبت ادارة السجن جميع واحتجاج االسرى بالتهليل والتكبير، فأعيد الى غرفة المستشفى، ون
االسرى في المستشفى ثالثة ايام بسحب اجهزة التلفاز واغالق االبواب من دون السماح ألحد ان يخرج من 

 ال يستطيع وقال ابو ساكوت الذي يعاني من سرطان الرئة وفي حاجة ماسة الى عملية زرع رئة انه .الغرف
وهو في حاجة الى االوكسجين ..تحمل اجواء الغرفة من دون مروحة، وان وضعه الصحي يتدهور باستمرار

وقال انه نتيجة االدوية التي يأخذها، بدأت تظهر بثور على جميع انحاء جسمه تسبب له . ألربع وعشرين ساعة
ن رفضت بالسماح له االتصال بأهله او واشار ابو ساكوت الى ان ادارة السج.الحساسية وهي مزعجة جداً

وقال انه يعاني حالياً من انتفاخ واورام باالرجل نتيجة سرطان الرئة، وأضاف أخاف . بالمحامية حنان الخطيب
  .ان أموت قبل ان أجري العملية الجراحية خلف القضبان

23/7/2005الخليج اإلماراتية   
  

  ع غزة في ظّل االنسحابشخصيات فلسطينية تطالب باإلفراج عن أسرى قطا
، مجلس الوزراء الفلسطيني إلى إيالء األهمية رس، ورئيس نادي األسير الفلسطينيقدورة فا دعا: وكاالت

إلطالق سراح األسرى من المدن والمناطق التي ينسحب منها جيش االحتالل لتكون عملية االنسحاب متكاملة 
يل جيش االحتالل لن يكتمَل ما دام األسرى يرزحون داخل تشمل األرض واإلنسان، ألن الفرح الفلسطيني برح

  .السجون والمعاناة تشمل آالف البيوت واألسر الفلسطينية
23/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  جمد الزيارات لألسرى حتى تنفيذ االنسحابيالنقب  سجن

 أبو القسام، إن إدارة السجن قال الناطق الرسمي باسم األسرى في سجن النقب الصحراوي،: غزة ـ خاص
أبلغتهم وبشكٍل رسمي إن كافة الزيارات من ِقبل أهالي األسرى سيتم إيقافها ابتداء من اليوم لغاية االنتهاء من 

 أسير من كافة 900وأضاف أبو القسام أن إدارة السجن قررت أيضاً نقل  .االنسحاب الصهيوني من غزة
إدارة سجن النقب تعمل السجون المركزية الصهيوني ة األخرى حيث إنتوزيعهم على المعتقالت الصهيوني ة ليتم

 أسيراً، منهم في حين سيتم نقل الباقي إلى معتقل عوفر بالقرب 650على افتتاح قسٍم جديٍد في النقب الستيعاب 
المحكمة العسكرية في حاجز إيرز وأشار أبو القسام إلى أن إدارة السجن أبلغتهم أنّه سيتم إغالق  .من رام اهللا

  .في غزة ونقلها إلى سجن النقب
23/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
   ئي لوزارة شؤون األسرى والمحررينتقرير إحصا

أعلنت وزارة شؤون األسرى والمحررين، اليوم، أن عدد  شهداء الحركة الوطنية األسيرة، في السجون -غزة
وبين تقرير إحصائي  . شهيدا180ً تموز الجاري، بلغ 20، وحتى 1967  منذ عام والمعتقالت اإلسرائيلية،
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 شهيداً  قضوا 70 شهيداً من مجموع األسرى الشهداء، تمت تصفيتهم بعد اعتقالهم، و71صادر عن الوزارة، أن
 . لهم شهيداً، جراء امتناع إدارات السجون عن تقديم العالج الطبي الالزم39جراء التعذيب، فيما قضى 

 شهيداً من 13 شهيداً من أبناء قطاع غزة، و58، هم من أبناء الضفة الغربية، و شهيد102وأوضح التقرير أن 
 شهيداً من مجموع الشهداء، 72ولفت التقرير، إلى أن  .، والباقي من مناطق مختلفة48القدس وأراضي ألـ

شهيداً، خالل االنتفاضة وحتى منتصف  42 وحتى مطلع االنتفاضة األولي، فيما قضى 1967قضوا منذ عام 
 1967 شهيداً من عام 72وأشار إلى أنه استشهد  . شهيداً خالل انتفاضة األقصى58، وقضى 1994عام 

 17 شهيداً قضوا خالل التعذيب، و39 شهيداً منهم بعد اعتقالهم، و16، تمت تصفية 1987-12-8ولغاية 
  . شهيداً من قطاع غزة28من الضفة الغربية ومناطق أخرى، و شهيدا44ًشهيداً نتيجة لإلهمال الطبي، منهم 

، بأن  سياسة تصفية لوفا ضايا األسرى، في حديثلفت السيد عبد الناصر فروانة، الباحث المختص بقو
األسرى، سياسة قديمة جديدة مورست بحق األسرى منذ السنوات األولى لإلحتالل، وتصاعدت بشكل ملحوظ 

وبين أن أشكال تنفيذ هذه السياسة، متعددة فإما تتم تصفية األسير بعد إعتقاله مباشرة  .خالل انتفاضة األقصى
من خالل إطالق النار بشكل مباشر ومن مسافة قريبة جداً، أوعن بعد واإلدعاء أنه حاول الهرب رغم إدراكهم 

اء عليه بالضرب، وعدم أنه غير مسلح ومن السهولة إلقاء القبض عليه، أو التنكيل بالمعتقل المصاب واالعتد
واشار التقرير، كذلك  .السماح بتقديم اإلسعافات الطبية لألسير الجريح ، وتركه ينزف بشكل متعمد حتى الموت

إلى أن هناك المئات من األسرى، إستشهدوا بعد التحرر بأيام أو بشهور وسنوات، بسبب آثار التعذيب والسجن 
سير المحرر هايـل حسـين أبو ن اإلسرائيلية، والذين كان أخرهم األوسياسة اإلهمال الطبي المتبعة في السجو

  .زيد
22/7/2005وكالة االنباء وفا   

 
  تفجيرات شرم الشيخ تعكس فشال كبيرا للمخابرات المصرية : شطاينيتس

 .قال رئيس لجنة الخارجية واالمن شطاينيتس ان تفجيرات شرم الشيخ تعكس فشال كبيرا للمخابرات المـصرية               
عدد السكان في سيناء كلها يصل الـى عـشرات           دعى في مقابلة اجرتها معه االذاعة االسرائيلية العامة ان        وا

ورجحت تقارير صحفية اسرائيلية ان اقوال       .وعلى الحكومة المصرية ان تكون مستعدة للسيطرة على الوضع        
ـ             رائيل حـول نـشر القـوة       شطاينيتس حول فشل المخابرات المصرية تأتي في سياق النقاش الدائر داخل اس

وهاجم شطاينيتس الحكومة المصرية قائال ان نظام مبارك هو الـذي حـول              .المصرية على الشريط الحدودي   
ومـضى   .سيناء الى جنة عدم لرواج االسلحة وتهريبها مع علم مسبق بان هذه االسلحة ستوجه ضد اسـرائيل                

لقد تجاهل المصريون ذلك، عن قصد في البدايـة،          .لكن االن يتم توجيه هذه االسلحة ضد مصر ايضا        : بالقول
وتابع شطاينيتس ان من يساعد االرهـاب       . وبذلك سمحوا بتحويل سيناء الى مخزن اسلحة وجعلوها بالدا سائبة         

بامكان المصريين ان يعالجوا ذلك من دون ان ينتظروا اكثر ومن            .او يتجاهله سينكوي في نهاية المطاف بناره      
وطالب شطاينيتس المواطنين االسـرائيليين الـذين يرغبـون          .الم بين اسرائيل ومصر   دون خرق معاهدة الس   

واضاف صحيح ان االرهاب موجود فـي        .بالتوجه الى سيناء باالصغاء الى تحذيرات مركز محاربة االرهاب        
قـاط  اماكن كثيرة في العالم، لكن لسنا ملزمين بالسفر الى اماكن يصفها مركز محاربة االرهاب علـى انهـا ن                  

  . حمراء وهدفا لالرهاب في اشارة الى مصر عموما وسيناء خصوصا
  23/7/2005 48عرب 

 
  لسنا ضمن أهداف تنظيم القاعدة حالياً: االستخبارات العسكرية االسرائيلية

 معاريف أن شعبة االستخبارات العسكرية االسرائيلية وضعت أخيراً عن :الناصرة 23/7/2005الحياةنشرت 
تناولت كيفية تحسين قدرات المخابرات االسرائيلية في كل ما يتعلق بجمع معلومات عن تنظيم خطة عملياتية 
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القاعدة والجهاد العالمي بهدف إحباط عمليات قد يحاوالن تنفيذها ضد أهداف اسرائيلية واخرى، على رغم 
الشعبة العسكرية ان وتدعي  .ادعاء الشعبة ان اسرائيل ليست، على الئحة المستهدفين التي وضعها التنظيم

 في المئة على األقل من 70تصديق صناع القرار في اسرائيل على الخطة من شأنه أن يساعد على إحباط 
حجم االرهاب العالمي، مضيفة أن بنودها ال تتعلق فقط بأساليب حماية اسرائيل نفسها من عمليات ارهابية إنما 

ونقلت الصحيفة عن رئيس الشعبة  .لقاعدة والجهاد العالميأيضا بتقديم العون لدول أخرى تواجه خطر إرهاب ا
الميجر جنرال فركش قناعته بأن جهازه قادر على بلوغ قدرات عالية لمواجهة القاعدة توازي تلك التي حققها 

وأضافت ان الخطة تشمل تفصيالً .  في المئة وأكثر90في كل ما يتعلق بوقف االرهاب الفلسطيني بنسبة 
ازنات المطلوبة لمواجهة االرهاب العالمي وانه في حال حصل عليها فسيكون بمقدوره في لألدوات والمو

 في المئة من حجم النشاط االرهابي العالمي ومد دول اوروبا التي تواجه 70غضون ثالث سنوات إجهاض 
مخابرات ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباراتي انه ال توجد لدى أجهزة ال .هجمات ارهابية بهذه الوسائل

االسرائيلية معلومات عن عالقات بين القاعدة والجهاد العالمي من جهة وحركتي حماس والجهاد االسالمي في 
وأضاف ان للقاعدة سبع شبكات تنشط في العراق والشرق . األراضي الفلسطينية وحزب اهللا من جهة أخرى

وأن ) األخيرة مقرها في الجزائر(وروبا  افغانستان وشمال افريقيا والقرن األفريقي وا–األقصى وباكستان 
وزاد .  إرهابين كبار10 – 8أسامة بن الدن هو المنسق األعلى لهذه الشبكات التي تأتمر بقيادة عليا تتشكل من 

وتابعت الصحيفة ان اسرائيل كانت وراء الكشف  .ان العراق بات يشكل المصنع األكبر في العالم لإلرهابيين
 العراق عبر سورية وأنه تم ضبط مسؤول كبير في القاعدة يقوم بتزوير جوازات سفر عن تسلل ارهابيين الى

وختم المصدر االسرائيلي أقواله بأن األرقام تشير الى . سورية الرهابيين لتمكينهم من التسلل الى العراق
دة لالرهابيين انخفاض عدد ضحايا االرهاب في العالم منذ مطلع العام الحالي بفعل مالحقة الواليات المتح

  .ومحاصرتهم، مبقياً العراق وضحاياه خارج الحسابات باعتبار هذا البلد عالماً آخر
 أن  من شعبة االستخبارات العسكرية في الجيش اإلسرائيلي أمان،هاعتبرتما  23/7/2005السفير وذكرت 

رت صحيفة معاريف وذك. إسرائيل خارج لعبة اإلرهاب العالمي، وهي ليست على بؤرة استهداف القاعدة
اإلسرائيلية أمس أن أمان رفعت مؤخرا ألصحاب القرار خطة تنفيذية، ترفع في إطارها الشعبة مستوى قدراتها 

وتعتبر أمان ان إسرائيل خارج لعبة اإلرهاب . في كل ما يتعلق بجمع المعلومات عن القاعدة والجهاديين
أولوية الجهاد العالمي إلنتاج العمليات داخل إسرائيل العالمي، وهي ليست على بؤرة استهداف القاعدة، وأن 

وكان خبير خاص في شعبة االستخبارات أعد مؤخرا دراسة تثبت أنه في السنوات األخيرة من . منخفضة جدا
ونقلت الصحيفة . نشاط القاعدة، لم يذكر في أي من الكتابات والتصريحات اسم إسرائيل التي كانت خارج اللعبة

ئيلي كبير قوله حتى االميركيون الذين امسكوا بالخريطة االستراتيجية للقاعدة في أفغانستان عن مصدر إسرا
يعرفون الحقيقة، وبحسب هذه الخريطة، فإن كل العالم المسيحي ملون بأخضر إسالمي، وحرب اإلبادة التي 

 . يشنونها هي ضد المسيحية، أما إسرائيل فال توجد على هذه الخريطة على اإلطالق
وأضافت الصحيفة أما في جهاز األمن فال معلومات عن أي اتصاالت بين منظمات اإلرهاب لدينا حماس، 

واعتبرت الصحيفة أن القناة السورية . الجهاد اإلسالمي وحتى حزب اهللا وبين منظمات الجهاد العالمي والقاعدة
ثر على مسؤول كبير في القاعدة في فقد ع. لمرور اإلرهابيين هي التي أثارت القلق األكبر لدى االميركيين

وحزب اهللا، برغم أنه ال ضلع له . سوريا وهو يصدر جوازات سفر سورية لإلرهابيين الذين تسللوا إلى العراق
 .في العمليات اإلرهابية للجهاد العالمي، إال أنه يساعد في تدريب وتهيئة اإلرهابيين على أرض العراق

مصادر سياسية أن  :برهوم جرايسي نقالً عن مراسلها في الناصرة 23/7/2005الغد االردنية وجاء في 
 .اسرائيلية تعبرعن غضبها من ربط العمليات التفجيرية التي تحدث في العالم، مثل مدريد ولندن مؤخرا

ويضيف التقرير، إن هذه الشبكات مرتبطة بما يشبه قيادة اركان تابعة للقاعدة، وفيها ما بين ستة الى ثمانية 
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اء، وتشمل القيادة عدة اقسام منها قسم العمليات والقسم المالي وقسم التاهيل العسكري ويسيطر على قواعد اعض
  .تدريب في عدة دول منها السودان والعراق واليمين، بعد ان خرجت من افغانستان

  
  
 

 شارون يطالب بفرض عقوبات دولية على إيران 
لية على ايران لمنعها من حيازة السالح النووي، بدءا طالب شارون بفرض عقوبات دو:  تل ابيب،طهران

. بفرض عقوبات اقتصادية، ومن دون انتظار االمم المتحدة، كما قال في مقابلة نشرتها لوفيغارو الفرنسية
واوضح شارون ان على المجموعة الدولية ان تثابر حتى النهاية على المنطق الدبلوماسي، ثم تشكل تحالفا 

ويمكن لعقوبات اقتصادية واجتماعية ان تمارس ضغطا حقيقيا على . الملف الى مجلس االمنموحدا لنقل هذا 
. وقد يتعين علينا ان نفكر في البدء بعقوبات اقتصادية حتى قبل نقل الملف الى مجلس االمن. النظام االيراني

. ولية على استقرار نظامهمواعتبر شارون ان االيرانيين يتخوفون من النتائج التي يمكن ان تنجم عن عقوبات د
واكد شارون ال يمكننا ان نتساهل . واضاف ان على اوروبا ان توقف التفاوض مع ايران في اسرع وقت ممكن

وستكون ايران الحائزة قوة نووية خطرا على وجود اسرائيل اوال، ثم خطرا . في ان تصبح ايران قوة نووية
  . على الشرق االوسط برمته وعلى اوروبا

23/7/2005 األوسط شرقال  
  

  مهاجراً يهودياً فرنسيا إلى إسرائيل330
 مهاجرا يهوديا فرنسيا االثنين، وذلك عشية وصول شارون إلى 330تنتظر إسرائيل وصول : سامي كليب

 . فرنسا في زيارة يراد لها أن تكون تاريخية، ويحتل لبنان وسوريا مكانة أساسية على جدول أعمالها
باسم الوكالة اليهودية مايكل جانكولوفيتز يؤكد أن األمر هو محض صدفة، إال أن الوكالة وإذا كان المتحدث 

 في المئة في خالل النصف األول 30نفسها تشير إلى أن الهجرة اليهودية الفرنسية إلى إسرائيل قد زادت بنسبة 
 مهاجرا 330وسيمثل وصول . ضيمن العام الحالي قياسا إلى ما كان عليه األمر في الفترة نفسها من العام الما

ويقال .  عاما35يهوديا فرنسيا جديدا إلى إسرائيل بطائرتين، الهجرة األكثر عددا لهؤالء اليهود منذ اكثر من 
إن إسرائيل اعتمدت سياسية جديدة في السنوات القليلة الماضية تفيد بضرورة جذب المهاجرين اليهود الغربيين 

 . ن تحتاجهم الدولة العبريةعلى أساس أنهم من النخب الذي
23/7/2005السفير   

 
  الصحافة اإلسرائيلية ذيل للسلطة  

أكد المركز للحقوق االعالمية، اعالم ان وسائل االعالم االسرائيلية تخون  : وديع عواودة،القدس المحتلة
 بحق فلسطينيي الرسالة االعالمية وتتجند طوعا في خدمة سياسات االضطهاد والبطش التي تمارسها اسرائيل

واتهم بيان العالم وسائل االعالم االسرائيلية بالمشاركة في اقصاء وتهميش المواطنين الفلسطينيين داخل  .48
الخط االخضر، ووصف البيان هذه الصحافة بالكالب النابحة ال لحراسة حقوق المستضعفين واظهار الحقائق 

على  ن بين الهجمة الشرسة التي شنتها الصحافة االسرائيليةوقارن البيا .بل للنباح الى جانب المؤسسة الحاكمة
الحركة االسالمية وقائدها رائد صالح غداة اعتقاله واصدار االحكام عليه بدعم االرهاب وبين تجاهلها لالفراج 

مية وأكد البيان على الدور غير المهني والال إنساني للصحافة االسرائيلية، الفتا الى ان ثمة أه .عنه وزمالئه
في القاء الضوء على فضيحتها وهي تواصل التمسح بالسلطات الحاكمة خالفاً لكل المعايير االخالقية والمهنية 

وأضاف البيان من أجل االشارة الى المسافة الواسعة الفاصلة بين صحافة اسرائيل وبين . المعهودة في العالم
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البريطانية بإسداء . بي سي. يل المثال قيام إدارة البياالعالم في البلدان الليبرالية غير المزيفة نسوق على سب
التوصية أمام صحافييها بعدم استخدام توصيف العمل االرهابي على تفجيرات لندن حفاظا على الحيادية رغم 

في المقابل فإن وسائل االعالم االسرائيلية ال تكتفي بالنباح فتوغل بالتهويش . اجماع العالم على كونها كذلك
  .كلما كانت القضية المعالجة تخص العرب حتى لو كانوا مواطنين مظلومين ومضطهدينوالعض 

وفي حديث ل الخليج قال الدكتور مصطفى كبها، عضو مجلس ادارة اعالم انه بدالً من ان تقوم وسائل إعالم 
ية الرسمية من اسرائيل بتحري الحقائق، تبنت منذ اللحظة االولى العتقال رائد صالح بشكل كامل وأعمى الروا

واستذكر كبها العناوين . دون التذكير بالرأي اآلخر، كما تقتضي أخالقيات الكتابة الصحافية وقواعدها
التحريضية الدموية التي وصمت الحركة االسالمية والمواطنين العرب برمتهم، وأشار الى افتتاحية يديعوت 

أموال على اليدين على وزن دماء على اليدين : نهاحرونوت التي وردت بالبنط العريض وباللون االحمر في حي
  .مع ما تداعياتها المتوقعة فيما اكتفت هذا االسبوع بنبأ ال يتعدى عشرين سطرا ورد في الصفحة رقم عشرين

23/7/2005الخليج اإلماراتية   
 

  شارون يتهم المسلمين الفرنسيين بمعاداة السامية  
 في مجال مكافحة معاداة السامية في تعارض تام مع التصريحات أشاد شارون بالجهود التي تبذلها فرنسا

النارية التي أدلي بها شارون العام الماضي والتي طالب فيها اليهود الفرنسيين بالهجرة من فرنسا بوصفها دولة 
 معادية للسامية وهي التصريحات التي دفعت فرنسا إلي تأجيل زيارة كان من المقرر ان يقوم بها شارون إلي

وأكد شارون في حديث لصحيفة لوفيجارو الفرنسية الصادرة أمس أنه يقدر كثيرا مواقف  .باريس العام الماضي
وتؤكد لوفيجارو أن شارون لن يكون هذه المرة في استقبال . الحكومة الفرنسية في مجال مكافحة معاداة السامية

وأعرب شارون عن مخاوفه من انتشار  .اليهود الفرنسيين المهاجرين إلي إسرائيل في مطار بن جوريون
وبرر شارون . معاداة السامية في اوروبا مؤكدا أن فرنسا تعد مثال يحتذي به في مجال مكافحة معاداة السامية

هجرة اليهود الفرنسيين هذه المرة بسياسة حكومته القائمة علي تهجير أكبر عدد ممكن من اليهود إلي أسرائيل 
قال شارون إنه رغم  و.ة إلي إسرائيل تعد أمرا مهما جدا للدولة العبرية علي حد قولهمؤكدا أن الهجرة اليهودي

أن هذه المجموعة تندرج في إطار سياسة تهجير اليهود إلي أسرائيل إال أنه ال يستطيع أن ينكر أن هناك معاداة 
من الفرنسيين هم % 10 للسامية في فرنسا مؤكدا من جديد أنه ال يمكن في نفس الوقت تجاهل حقيقة تقول إن

وحذر شارون من أن معاداة السامية لم تكتف فقط بشكلها الحالي بل أصبحت تتميز بظاهرة  .من المسلمين
   .  جديدة وهي معاداة إسرائيل بشكل شديد

23/7/2005الوفد المصرية   
  

  إسرائيل تشارك في تدريبات حلف األطلنطي 
نودا تابعين لقوات المشاة االسرائيلية شاركوا في التدريبات التي اعلنت مصادر إسرائيلية ان ج: أ. ش. غزة أ

أجراها حلف شمال االطلنطي الناتو في اوكرانيا مشيرة إلي أن هذه هي المرة االولي التي تشارك فيها قوات 
ن نقلت صحيفة جيروزاليم بوست في تقرير نشرته عن الكولونيل اكو. اسرائيلية ميدانية في تدريبات مع الحلف

فريدمان قائد مدرسة ضباط الصف االسرائيلية قوله ان التدريبات تعاملت بشكل اساسي مع مسألة الحرب علي 
 .االرهاب واالزمات االقل حدة إال انها جسدت زيادة المشاركة االسرائيلية في قوات حلف شمال االطلنطي

23/7/2005الجمهورية المصرية   
 

  متضامنة يهودية مع الفلسطينيينالمخابرات االسرائيلية حاولت تجنيد 
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 سمحت المحكمة المركزية الجنايات االسرائيلية، في تل ابيب، بالكشف عن بعض :الناصرة، برهوم جرايسي
تفاصيل شهادة ضابط مخابرات اسرائيلي، خالل محاكمة نشيطة السالم االسرائيلية طالي فحيمة، المعروفة 

وسمحت المحكمة  .داء االقصى في جنين، زكريا الزبيدي وعائلتهبعالقة الصداقة بينها وبين قائد كتائب شه
بالكشف عن ان ضابط مخابرات قاد التحقيقات مع فحيمة، اعترف امام المحكمة ان جهاز المخابرات الداخلية 

 عدة مرات تجنيد فحيمة للتجسس على زكريا الزبيدي، إال ان فحيمة، 2003العامة، الشاباك، حاول في العام 
من الصعب (شدة هذا العرض، ال بل انها كانت ترد على المحققين وضباط المخابرات بشتائم قاسية رفضت ب
ويصر محققو المخابرات االسرائيلية على ان فحيمة قالت  !!.وانها كانت تتعامل مع محققيها بفظاظة) ترجمتها

سلسلة مقابالت صحفية، ان من خالل التحقيقات معها، او حين كان يوقفها جنود االحتالل عند الحواجز، وفي 
   .حق الفلسطينيين ان ينفذوا عمليات تفجيرية اينما شاؤوا، وهو االمر الذي نفته محاميتها امام المحكمة

23/7/2005الغد االردنية   
 
   حالة وفاة غير طبيعية في إسرائيل 16 حاالت إنتحار من بين 3

رث، ثالث حاالت إنتحار من بين ست عشرة حالة  لتشخيص ضحايا الكوا–عالجت منظمة زكا : ياسر العقبي
وجاء أنه من ضمن الحاالت كان هناك ثالث حاالت إنتحار  .وفاة غير طبيعية في األسبوع األخير في إسرائيل

كان بينها حادثا إنتحار لرجل وزوجته وقد أقدما على اإلنتحار بسبب أوضاعهما اإلقتصادية، وأربع حاالت 
 فيها شابان نتيجة إنقالب عربة يجرها حصان عليه، كما كان هناك حالة وفاة واحدة وفاة في حوادث طرق قتل

نتيجة حريق، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق، ووقعت جريمتا قتل، وحالة وفاة واحدة نتيجة تماس كهربائي، 
ا في مرحلة وحالتا سقوط عن إرتفاع، وحالة واحدة وفاة نتيجة جرعة مخدرات، وحالة واحدة كانت الجثة فيه

  . تعفن
22/7/2005 48عرب   

  
  مجرمون إسرائيليون يسيطرون على صناعة المخدرات في الهند   

نشرت صحيفة معاريف سلسلة تقارير كشفت فيها النقاب عن أن مواطنين اسرائيليين ومواطنين روس سيطروا 
ائيليون إلى الهند الكوكائين ووفقاً لهذه التقارير ينقل االسر ·بصورة تامة على سوق الكوكائين في الهند

ويهربون منها كميات هائلة من الحشيش إلى أوروبا، ويشرف على مزارع الحشيش الواقعة في شمال منالي 
شمال الهند، اسرائيليون وايطاليون ويمنع هؤالء الهنود من الدخول إلى المزارع، وينقلون الحشيش بحافالت 

ي تحف فنية ويرسل رمزاً بطرود بريدية إلى إسرائيل وأوروبا سياحية من منالي إلى دلهي ويتم تخزينه ف
وتعلم مصادر في السفارة اإلسرائيلية بالهند بهذه الظاهرة وأكدت صحة هذه المعلومات وقالت إن  ·واليابان

هؤالء ليسوا مجرد شبان يتم إغراؤهم للتجارة بالمخدرات بل مجرمون كبار، يطردون العصابات المحلية، وقد 
وقد  ·لغزو اإلسرائيلي إلى حدوث مواجهات مع عصابات محلية وإلى مواجهات في الشوارع الهنديةأدى ا

نشرت مؤخراً في الهند تقارير حول السياح اإلسرائيليين الذين يتعاطون المخدرات، كما نشرت تقارير حول 
 ·افة األنواعسيطرة شبان إسرائيليين على قرية دارمكوت جنوب درمسله وعن تعاطيهم مخدرات من ك

23/7/2005االتحاد االماراتية   
  

  أثرياء يهود يدفعون تعويضات ثمناً لدفيئات مستوطني غزة
إن أثرياء يهودا تعهدوا بدفع تعويضات للمستوطنين :  نقل مسؤول فلسطيني عن آخر إسرائيلي، قوله:رام اهللا

إلى أن المستوطنين كانوا توجهوا إلى وأشار  . مليون دوالر14عن المزارع التي سيتركونها وراءهم قيمتها 
الدول المانحة عبر بيريس، طالبوا فيها بتعويضات مجزية عن مزارعهم بعد أن حددت الحكومة اإلسرائيلية 
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وقد لجأ المانحون األجانب إلى السلطة الفلسطينية للتباحث  .من قيمة هذه المزارع% 60نسبة التعويضات بـ 
واقترح بعض المانحين، . ذه المزارع ستعود في النهاية إلى الجانب الفلسطينيمعها في هذا الشأن خاصة وأن ه

ومن بينهم هولندا، أن يتم خصم تعويضات المستوطنين من المساعدات المقررة للشعب الفلسطيني وهو ما 
مزارع وأشار إلى أن عدداً من الشخصيات الغربية توسطت لدى الفلسطينيين ليقبلوا بمقايضة ال .رفضته السلطة

وقد جادل هؤالء  .بتعويضات دولية من بينهم المبعوث األميركي السابق لعملية السالم دينيس روس وغيره
وبعد رفض الجانب  .الجانب الفلسطيني بأهمية هذه المزارع للفلسطينيين، خاصة وأنها تشغل آالف العمال

اء واليهود بعرض لتعويض الفلسطيني مقايضة المزارع بتعويضات دولية تقدمت مجموعة من األثري
  . مليون دوالر عن هذه المزارع على أن تحال ملكيتها للفلسطينيين14المستوطنين بمبلغ 

23/7/2005األيام الفلسطينية   
 

  صناعة الحجر والرخام وخطط طموحة لترويجه 
 إن تحـسناً    قال المدير التنفيذي التحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين محمد شـريعة،           : بيت لحم ــ وفا   

طرأ على صناعة الحجر والرخام خالل العامين األخيرين، رغم التدهور الذي لحق بهـذه الـصناعة خـالل                  
اوضح شريعة، في حديث لــ وفا  أن هناك شواهد ومالحظات إيجابية على هـذه               و.السنوات الخمس األخيرة  

طينية من الحجر والرخام، والتـسع      الصناعة على صعيدين، اولهما التحسن الملحوظ في معدل الصادرات الفلس         
وعزا شريعة التوسع في التصدير وقاعدة المـصدرين الـى          .في قاعدة المصدرين الفلسطينيين لهـذه المنتجات     

وقـال شـريعة ان     .التقنيات الجيدة المستخدمة في انتاج الحجر، ورواج الحجر الفلسطيني في االسواق العالمية           
دريجي في االنتاج والبيع خالل العام الماضي، حيث قدرت مبيعـات الحجـر             المؤشر الثاني يتمثل باالرتفاع الت    

لكن شريعة اشار الـى ان      .2002 ماليين متر مربع في العام       6مليون متر مربع، مقارنة مع      12والرخام بــ   
، موضحا ان المبيعات في العـام       2000مبيعات الحجر والرخام ما زالت دون المستوى الـي وصلته في العام            

وقـال شـريعة ان     .2000من مبيعات حجم المبيعات في العام       % 60اضي، رغم ارتفاعها، لم تتجاوز نسبة       الم
نتائج استطالع آلراء بعض العاملين في هذه الصناعة، تشير الى ان حجم االنتاج في هذه الـصناعة واصـل                   

ق في اسرائيل، ويعـاد     من مبيعات الحجر والرخام تسو    % 65-60واشار إلى ان    . ارتفاعه خالل العام الجاري   
منها فـي   % 30يتم تصديرها الى االسواق العالمية، فيما تسوق        % 10تصدير نسبة كبيرة منها الى الخارج، و      

وأكد شريعة حرص االتحاد على فتح االسواق االقليمية والعالميـة امـام الحجـر              .الضفة الغربية وقطاع غزة   
ل هذه االسواق، مشيراً الى ان العمل جاٍر وبشكل دؤوب          الفلسطيني، بمساعدة الشركات على تأهيل نفسها لدخو      

  .على تنظيم المشاركة الفلسطينية في معرض ثيرونا الدولي للحجر والرخام في نهاية ايلول القادم
  23/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   مليون دوالر خسائر المزارعين جراء  الجدار147مليار و
 22 شـباط ولغايـة   22ضرار التي لحقت بالمزارعين خالل الفترة مـن  اكدت وزارة الزراعة ان اال : رام اهللا 

 ماليين جراء اقامة    108مليون دوالر باالضافة الى اضرار تقدر بـ        147حزيران الماضي تجاوزت المليار و    
وذكرت وزارة الزراعة في بيان اصدرته مـؤخرا        .جدار الفصل العنصري على اراضي المواطنين في الضفة       

 حزيران من العام الحالي انه تـم الحـصول   22 شباط وحتى 22التي حققتها خالل الفترة من حول االنجازات  
 ماليين دوالر من وزارة المالية لتوزيعها على المزارعين المتضررين ضمن آلية محددة اذ يقدر عـدد                 4على  

 من الـصقيع     مزارعا تضرروا  1516 آالف مزارع باالضافة الى تعويض       7المزارعين الذين سيتلقون الدعم     
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 مزارعا العادة تأهيل البيوت البالسـتيكية       390 ماليين شيقل وجرى تزويد      5حيث صرف لهم مبالغ تقدر بـ       
  .بكلفة تقدر بمليون دوالر مقدمة من الحكومة النرويجية

 23/7/2005الحياة الجديدة 
  

 الفن ينهض من جديد في ازقة القدس العربية 
 عاما قبل الميالد في قلب مدينة القدس الشرقية 45 يعود تاريخها الي بين آثار: القدس المحتلة ـ رويترز

فقد افتتحت مؤسسة يبوس لالنتاج . العربية تصدح الحان شرقية وموسيقي التانغو والجاز والفالمنكو الغربية
لقدس وبعد عشرة اعوام من محاوالت بلدية ا. الفني مهرجان القدس الدولي يوم االربعاء ليستمر ثمانية ايام

االسرائيلية حرمان مجتمعها العربي من الحياة الثقافية والهوية العربية ال زالت مؤسسة يبوس تحيي مهرجان 
وتقول رانيا الياس . القدس الدولي للموسيقي والغناء وهي الفعالية الدولية الفنية الوحيدة في المدينة العربية

 غياب الدعم المالي والسياسي للمؤسسات الثقافية في مديرة المهرجان كادت المؤسسة ان تغلق ابوابها بسبب
لكن جمهور المهرجان يقتصر علي سكان القدس وممثلين عن البعثات .القدس لكننا عدنا ونهضنا من جديد 

الدبلوماسية الن السلطات االسرائيلية تغلق المدينة باحكام ولم يعد باستطاعة الفلسطينيين المجيء من باقي انحاء 
ودفع تشديد االغالق علي المدينة ادارة مهرجان يبوس . ربية وبلدات تقع علي مرمي حجر من القدسالضفة الغ

الدولي الي اعادة العروض في مدينة رام اهللا المجاورة للقدس من اجل منح الفلسطينيين والذين تمنعهم اسرائيل 
 رئيس الوزراء االسرائيلي ولم يمض سوي اسبوعين علي قرار. من دخول القدس فرصة االستمتاع بالعروض

. ارييل شارون استكمال الجدار الفاصل االسمنتي المسلح بارتفاع يصل الي ثمانية امتار حول المدينة المقدسة
وتمنع اسرائيل اي نشاط لمؤسسات فلسطينية تتلقي دعما من السلطة الفلسطينية داخل القدس وتفرض علي تلك 

وتقول الياس . ارها في العمل ويجعلها تعتمد علي الدعم االجنبيالمؤسسات ضرائب باهظة مما يصعب استمر
ان الحصول علي تأشيرات دخول للفرق العالمية يستغرق مدة زمنية طويلة قد تصل الي اربعة شهور علي 

وكانت اسرائيل قد اغلقت . عكس التسهيالت التي تقدمها اسرائيل للمهرجانات االسرائيلية في القدس الغربية
عوام االربعة الماضية جميع المؤسسات الفلسطينية التي كانت تعمل مباشرة او غير مباشرة مع السلطة خالل اال

لكن مهرجان مؤسسة يبوس يطل هذا . الفلسطينية وعلي رأسها مقر منظمة التحرير في القدس بيت الشرق 
. عيد للقدس نهارها العام بشعار سياسي ثقافي بحت يقول عشر سنوات من التواصل ـ نحو تواصل مستمر ي

وقال ريجيس كوتشت القنصل الفرنسي العام في القدس والذي حضر حفل االفتتاح مهرجان يبوس يساعد 
وكلمة يبوس هي اول اسم .الفلسطينيين علي الوقوف واحتمال الظروف الصعبة المحيطة بهم ويجدد حياتهم 

وتشارك في مهرجان .  عام5000فلسطين قبل لمدينة القدس اطلقه اليابوسيون وهم قبيلة كنعانية عاشت في 
يبوس هذا العام فرق محلية وعربية واجنبية تقدم معظمها اعماال جديدة تعرض الول مرة مثل الفنان التونسي 

ومن الفرق المحلية والمعروفة . االصل والفرنسي الجنسية انور ابراهيم الذي سيقدم عرض خطي القط االسود 
لتي قدمت عمال جديدا مرايا الروح برفقة فرقة نرويجية وثالثي جبران بقيادة عازف عالميا فرقة ريم البنا ا

العود سمير جبران واخويه ويشاركون بعمل جديد اطلق عليه اسم رندنة ومعروف عن الثالثي االرتجال في 
مثل بليغ وافتتح المهرجان علي الحان شرقية لموسيقيين عرب كبار . العزف كذلك فرقة شسمة لموسيقي الجاز

حمدي واالخوين رحباني ورياض السنباطي وفريد االطرش ومقطوعات من الترات الشرقي القديم قدمها 
كما تشارك فرق رقص التانغو من . طالب معهد ادوارد سعيد وهو المعهد الوطني الفلسطيني للموسيقي

وقالت نضال رافع التي ابهرها . يةاالرجنتين والفالمنكو من اسبانيا وفرقة القرع علي الطبول من كوريا الجنوب
عرض االفتتاح والموسيقي الشرقية ال بد للعالم ان يري ان الفلسطينيين اصحاب رؤية ولديهم فن وثقافة 

  .وموسيقي راقية بعيدا عن السياسة وتصريحات المسؤولين 
  23/7/2005القدس العربي 
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  ذ مصابين في شرم الشيخ مصر رفضت اقتراحا اسرائيليا بتقديم مساعدات عسكرية النقا

 رفضت السلطات المصرية فجر اليوم السبت اقتراحا اسرائيليا بتقديم مساعدات النقاذ مصابين في :48عرب 
وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي ان قيادة الجبهة  .تفجيرات شرم الشيخ التي وقعت بعد منتصف الليلة الماضية

انقاذ في حال استنفار لنقلها الى شبه جزيرة سيناء في حال موافقة الداخلية في الجيش االسرائيلي وضعت قوات 
  .مصر

23/7/2005 48عرب   
 

  نائب مصري يسأل الحكومة عن دفن مخلفات المستوطنات في سيناء 
تقدم النائب المصري السيد حزين بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد : رجمال جوه: القاهرة

 حقيقة ما تناولته الصحف اإلسرائيلية من أن هناك مفاوضات بين الجانبين المصري نظيف يطالبه فيه بتوضيح
وقال حزين لـالوطن إنه استند  .واإلسرائيلي لدفن أنقاض ومخلفات المستوطنات اليهودية بصحراء السويس

التي على ما ذكرته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية , الذي حمل صفة عاجل, في سؤاله لرئيس الوزراء المصري
 عن أن مفاوضات تجري في الوقت الحالي بين مسؤولين من الجانبين لنقل - حسب زعمه -كشفت النقاب 

مخلفات الهدم المصاحبة لالنسحاب اإلسرائيلي المتوقع في شهر أغسطس المقبل، حيث اقترح الجانب 
وأشار حزين إلى أنه  .ر مليون دوال40 إلى 30اإلسرائيلي دفنها في صحراء سيناء، بمقابل يتراوح ما بين 

طبقا لما أعلنته الصحيفة فإن هذه المخلفات ستتكون من مادة األسبستوس المحظورة دوليا والتي تسبب سرطان 
الرئة، إضافة إلى خطورتها على التربة والبيئة المصرية، مؤكدا أن حجم المخلفات من المتوقع أن يتراوح ما 

ب في نهاية سؤاله تخاذل الحكومة المصرية، التي وصفها بأنها تسعى وانتقد النائ . ألف شاحنة80 إلى 60بين 
  .بكل الطرق للتطبيع مع إسرائيل بالصيغة التي يحددونها

  23/7/2005الوطن السعودية 
 

   إنهاء الجزر األمنيةو التصدي للتوطينالرابطة المارونية تطالب ب
تظرها اللبنانيون من الحكومة التصدي الحاسم بالعمل اشارت الرابطة المارونية الى ان من اولى المهام التي ين

وأسفت بشدة لدعوة رئيس السلطة الفلسطينية البلدان العربية علنا الى تجنيس الالجئين . الملموس لمشروع التوطين
ني ودعت الحكومة واللبنانيين الى التعامل بكامل الجدية والمسؤولية الوطنية مع هذا الموقف الفلسطي. الفلسطينيين

الى ان اللبنانيين باتوا بحاجة ماسة الى  اصدر المجلس التنفيذي للرابطة بيانا اشار فيهو. الرسمي الخطير جدا
 االطمئنان على حياتهم بما يلزم إنهاء الجزر األمنية التي تحول دون ممارسة الدولة ى الواطنينحكومة تبعث لد

 .وسيادتها على جزء من تراب الوطنسلطتها 
23/7/2005السفير   

 
   يعتبر معاهدة السالم المعيق الرئيسي لالصالح"حشد"مؤتمر 

لمؤتمر الوطني العام الرابع لحزب الشعب الديمقراطي حشد ما لعمان ـ واستعرض التقرير السياسي -ماجد توبة
جئين، رأى فيها أخطارا إسرائيلية محدقة على االردن تتعلق تحديدا بانعكاسات جدار الفصل العنصري وقضية الال

واعتبر  داعيا الستنفار الجهود الوطنية للتصدي لهذه االخطار. والعودة االسرائيلية إلى ما يسمى الخيار األردني
امين عام حشد الذي يعد من اآبر االحزاب االردنية اليسارية المعارضة احمد يوسف الغاء معاهدة وادي عربة مع 

ودعا يوسف إلى عقد مؤتمر اقتصادي وطني . صالح في االردناسرائيل آفيل بازالة المعيق امام أي مشروع لال
العادة النظر في السياسة االقتصادية يرتكز على عمق األردن وانتمائه القومي وليس لحساب تكتالت اقتصادية 
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وشدد على تمسك حزبه بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب  .إقليمية يهيمن عليها التحالف اإلمبريالي الصهيوني
طيني وضرورة الدفاع عن حق العودة، ودعا نائب رئيس مجلس النواب ممدوح العبادي الحكومة للتراجع الفلس

   .عن سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني وضرورة انتهاجها سياسات طبيعية في دعم الشعب الفلسطيني
23/7/2005الغد االردنية   

  
  ة لها في فلسطينة تسعى لبناء شبكياآسبرس األردنية لالتصاالت الالسلك

 قالت شرآة الجيل الجديد لالتصاالت االردنية، المعروفة باالسم التجاري اآسبرس، انها تسعى الى توسيع -عمان
خدماتها لتشمل االراضي الفلسطينية، وقال الرئيس التنفيـذي للشرآة سليمان المعاني في تصريحات نقلتها صحيفة 

ن الشرآة ستقدم، ايضا، خالل المرحلة المقبلة، خدمة االتصاالت الدولية الغد االردنية في عددها، اول من امس، أ
الالسلكية، من خالل ابرام اتفاقيات تجوال مع مشغلين للخدمة في العديد من الدول آفلسطين وأميرآا، مشيرًا إلى 

  . هات ذات العالقةأن الشرآة جاهزة من الناحية الفنية لعملية الربط، وهي بانتظار الموافقات النهائية مع الج
23/7/2005األيام الفلسطينية   

 
   مليون دوالر750البنتاجون يقترح صفقتين إلسرائيل والبحرين بقيمة 

 مليون دوالر من المعدات 750أعلن الجيش األمريكي أمس أنه قد يبيع ما يصل إلى : رويترز::واشنطن
واقترحت وزارة الدفاع األمريكية   .دينوالخدمات إلسرائيل والبحرين لدعم طائرات في سالح الجو للبل

 مليون دوالر من المعدات والخدمات إلى إسرائيل 600البنتاجون في إخطار إلى الكونجرس صفقة تصل إلى 
وقالت الوزارة  .بي المقاتلة بسالح الجو اإلسرائيلي  آيه16- وإف15-ألجل صيانة المحركات في طائرات إف

 وقطع الغيار واإلصالح واالختبار والتدريب 100-برات وويتني افإن الصفقة ستوفر الدعم لمحركات 
سيسهم هذا البيع المقترح في دعم السياسة : وجاء باإلخطار  .وغيرها من الخدمات على مدى عشر سنوات

الخارجية واألمن القومي للواليات المتحدة بالمساعدة في تحسين األمن لبلد صديق كان وما زال قوة مهمة في 
  . االقتصادي في الشرق األوسطالتقدم

  23/7/2005الوطن السعودية 
  

  نضجت الظروف لـخريطة الطريق: هآرتس شيراك لـ
كانت صحيفة هآرتس اجرت امس مقابلة خاصة مع جاك شيراك تناولت فيها قضايا عدة، مثل خطة فك : ح. ر

 الرئيس الفرنسي بأنه محاولة وفسر مراسل الصحيفة في باريس أدر فريمور حديث. االرتباط وخريطة الطريق
الظروف ان : وكان من كالمه . السترضاء اسرائيل لتحسين صورته السياسية ورفع مكانته المتدنية داخل بالده

، فالقرار الجريء لشارون بفك االرتباط أطلق تحركاً ايجابياً، ومن الجهة لتطبيق خارطة الطريقنضجت 
وبعد االنسحاب ينبغي علينا جميعاً العمل . ينا اال نغلق نافذة االملاالخرى تعهد ابو مازن وضع حد للعنف، عل

االتحاد االوروبي وفرنسا يرغبان في القيام بدورهما لتحقيق هذا الهدف . معا من اجل معاودة خريطة الطريق
بو وهذا ممكن بواسطة دعمنا للتطوير االقتصادي لغزة وبدعم أ. ولضمان ان يتم فك االرتباط من غزة بنجاح

مازن في مواجهة المتطرفين، وذلك بالتمسك بتعهداتنا التي قدمناها في اطار اللجنة الرباعية واالتحاد 
  . االوروبي

  23/7/2005النهار اللبنانية 
 

  
  ماذا بعد غزة؟
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  أحمد خليل
ني تسارعت االستعدادات من قبل الجانبين الفلسطي‚ مع اقتراب موعد فك االشتباك الديمغرافي في قطاع غزة

 ‚التي أملتها الضرورات برغم كل المحاذير التي تنطوي عليها‚ واإلسرائيلي لمواجهة استحقاقات تلك الخطوة
الذي ال يدع مجاال للركون إلى اية حسن نوايا في ‚ فالمخاوف كثيرة ويزيد من مخاطرها انعدام الثقة المتبادل

ألن ‚ فلسطيني اكثر حساسية من الجانب اإلسرائيليلكن الجانب ال‚غياب اية ضمانات أو اتفاقيات بين الجانبين
ويستطيع أن يعدل أو يبدل حسب ما تقتضيه مصلحته ‚ االستحقاقات المترتبة على الجانب اإلسرائيلي اختيارية

‚ واما الجانب الفلسطيني فهو مضطر للتعامل مع نتائج يقررها سلفا الجانب اإلسرائيلي‚ عند أية معوقات
  ‚ولي عليه للقبول بتلك الترتيباتويضغط المجتمع الد

في رفضه للربط بين ‚ أن يتواطأ المجتمع الدولي مع شارون‚ أخطر ما يخشاه الفلسطينيون من هذه الترتيبات
تسيطر على منافذها البرية والجوية ‚ فك االشتباك والتقدم نحو حل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة

فإذا لم تكن للفلسطينيين ‚ يون بالسيطرة على منافذ قطاع غزة بعد فك االشتباكمن هنا يطالب الفلسطين ‚والبحرية
فسيكون القطاع مجرد سجن كبير خاضع للسيادة اإلسرائيلية من دون أية ‚ سيطرة على منافذ قطاع غزة

 يؤشر تماما وهذا‚ وسيكون بمثابة وسيلة لتخفيف أعباء احتالله مع بقاء السيادة اإلسرائيلية قائمة‚ مسؤولية عنه
  ‚ناهيك عن الضفة الغربية‚ على نوايا إسرائيل الهادفة إلى منع قيام أي دولة للفلسطينيين حتى في قطاع غزة

بالنسبة لألطراف الدولية التي تشجع الفلسطينيين على التعاطي مع خطة شارون برغم كل المحاذير التي 
مفاده أن تحسين األوضاع االقتصادية ‚  على تكريسههناك توجه تقوده الواليات المتحدة وتعمل‚ تنطوي عليها

وهذا نوع من التواطؤ مع خطة شارون التي تهدف ‚ لسكان قطاع غزة سيكون بديال عن المطالبة بدولة مستقلة
ليس من بينها توفير شروط ‚ نموذجا لترتيبات مستقبلية في الضفة الغربية‚ إلى جعل الترتيبات في قطاع غزة

لتوفير األمن ‚ يمكن تحسين أوضاعها المعيشية‚ وإنما مجرد كنتونات محاصرة‚ نية مستقلةقيام دولة فلسطي
تكرس إسرائيل الكبرى على كل ‚ كي تواصل خلق وقائع جديدة على األرض‚ واالستقرار للدولة اليهودية

حدة معها سيخلق إن اصرار قادة اسرائيل على منع قيام دولة فلسطينية واستمرار تواطؤ الواليات المت‚فلسطين
فسيكون امام اإلسرائيليين ‚ إذا ما تم تنفيذ فك االشتباك الديمغرافي في قطاع غزة فعال ‚معضالت أعقد وأخطر

فرصة لتحديد ما هي مواصفات دولتهم وما إذا كانوا سيدفعون نحو استكمال فك االشتباك الديمغرافي في 
تنتهي بإقامة دولة متصلة جغرافيا وعاصمتها ‚ لسطينيينالضفة الغربية والدخول في عملية سالم جادة مع الف

فإنهم يضعون أنفسهم والفلسطينيين ‚ فإذا لم يحسم اإلسرائيليون أمرهم في هذا االتجاه قبل فوات األوان‚ القدس
‚ إلى صراع وتمييز عنصري مفتوح بين مجتمعين داخل دولة سيادية واحدة‚ معهم في مسار سيوصل حتما

  .ي جنوب افريقيا في عهد النظام العنصري البائداشبه بالوضع ف
 23/7/2005الوطن القطرية 

  
  نجاح لبناني.. الملف الفلسطيني

 سميح المعايطة
تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية في بيروت قبل ايام جاءت لتؤكد نجاح الدولة اللبنانية في ادارة الملف 

قدم محمود عباس التزاما كامال بالتصور والموقف وحتى على صعيد اسلحة المخيمات، فقد  الفلسطيني،
اللبناني، حين اعلن ان القرار للحكومة اللبنانية، وان سحب اسلحة المخيمات يخضع فيه الجميع الرادة الدولة 

وهذه المواقف من رئيس السلطة تمثل انتصاراً لنهج الدولة اللبنانية في ادارة الملف الفلسطيني الممتد . اللبنانية
  . اكثر من خمسين عامامنذ

والدولة اللبنانية، برغم تناقضاتها ونقاط ضعفها، وما عانته من سنوات احتالل وحالة االستقواء للميليشيات 
فقد رفضت منذ . الداخلية او المهاجرة اليها، رغم كل هذا تعاملت مع الملف الفلسطيني وفق ثوابت لم تتغير
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ولم تغرق، كما فعل آخرون، في انشاء . ليات حتى يصل الى الجوهرالبداية التوطين، الذي يبدأ عادة بالشك
وبالغة الوحدة والمصير المشترك والهياكل السياسية الهشة التي تلحق ضرراً بالجميع وال تحقق غاية وطنية 

  .او قومية
حصلة لم تكن وحتى لو كانت صالبة الموقف اللبناني تعود في بعضها الى المعادلة السكانية والطائفية، فان الم

واستطاع . متوقعة من دولة لم تهدأ فيها لغة السالح والتناقضات واالحتالل، عقداً بعد عقد من السنوات
وكل الحلول التي تطرح ليس منها توطين الفلسطينيين في . اللبنانيون جميعا ان يتوافقوا على رفض التوطين

  . لبنان، وانما في بلدان اخرى
 اصبح اي تنازل لبناني لصالح تعزيز بعض الحقوق المدنية والخدماتية للمخيمات وبسبب هذا الموقف الصلب،

في لبنان انجازاً يلقى المديح واالشادة باعتباره تنازالً لبنانياً، بينما كانت االدارة السياسية لهذا الملف في دول 
  .اخرى خليطا افقد المعادالت الكبرى جوهرها

ي متمثال في حرمان التجمع الفلسطيني من حقوق العمل وغيره، وهذه االمور قد يكون الخلل في االداء اللبنان
زادت من نسب المعاناة، لكن بعض اللبنانيين يبرر هذا التشدد بالحساسية السكانية والطائفية، التي ال تريد ان 

ون مشكلة سياسية لكن بعد ستين عاما تقريبا، مازال فلسطينيو لبنان يمثل. تفرط او تمارس ما تعتقد انه تنازل
قائمة امام الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وعبئا على المفاوض الفلسطيني والقوى الدولية، بينما بقية اجزاء 
ملف الالجئين والنازحين ال تمثل مشكلة، بل يعتقد البعض ان حلولها جاهزة، وان البحث عن المخرج 

  .موجود في االردنواالطار، وليس الجوهر، بما فيها العدد االكبر ال
ورغم المعاناة التي عاشها فلسطينيو لبنان خالل العقود الماضية، فان المحصلة ان قضيتهم مازالت حية وقائمة، 

  .ولم تخضع للتذويب العملي تحت الفتات وحدة شكلية او غيرها من القصص
ثر من وثيقة مصرية، لكنها والمفارقة، ان قطاع غزة الذي كان تحت حكم مصر قبل احتالله، لم يحظ اهله بأك

وكل هذا، وان ظهر كباب من ابواب ! ال تحمل اي داللة سياسية او حقوقية، سواء أكانت مدنية ام انسانية
  .المعاناة، اال ان جانبه االخر انه ابقى لقضية الالجئين والنازحين عنوانا

  23/7/2005الغد االردنية 
  

  انتفاضة بعيدة المدى
    محمد السعيد ادريس. د

االقتتال الذي حدث بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس جريمة وخطيئة ال يغفرها غير العودة السريعة إلى 
الوعي بأسس وقواعد الصراع مع العدو الصهيوني، وليس االقتصار على تفاهمات محدودة المدى ال تهدف إال 

  .إلى مجرد التهدئة من أجل تمرير عملية االنسحاب اإلسرائيلي
وقواعد الصراع مع العدو التي نعنيها والتي نعتقد أن العودة للوعي بها هي الضمان األكبر لوقف أي أسس 

تتركز اآلن حول القضايا الفلسطينية المؤجلة ومصيرها بعد االنسحاب  فلسطيني -صراع أو تنازع فلسطيني 
  من غزة، وهي القضايا التي 

اإلسرائيلي .  أن االنسحاب تعرف بقضايا الوضع النهائي فلسطيني على-يجب أن يكون هناك اتفاق فلسطيني
من قطاع غزة يجب أن يكون بداية وليس نهاية للحل، ويجب العودة للبحث في مصير القدس وحق العودة 
ومصير المستعمرات المنتشرة في الضفة الغربية والتي ينوي اإلسرائيليون ضمها إلى األراضي المحتلة عام 

  .الدولة الفلسطينية وأخيراً حدود 1948،
المصيبة الكبرى أن ينشغل الفلسطينيون بالصراع حول غزة وقادة العدو مدركون بأن ما بعد غزة لن يكون 

التي سيفجرها الشعب الفلسطيني ضد سالم يقتصر على مجرد انسحاب غير . السالم بل االنتفاضة بعيدة المدى
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 خالله، بكل المعابر البرية والبحرية والجوية ويحولون كامل من مستعمرات قطاع غزة يحتفظ اإلسرائيليون من
  .دون تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة

االنتفاضة القادمة حتمية، كما يراها العدو، ويراها طويلة األمد، وهذه شهادة للشعب الفلسطينية وشهادة على 
  .قياداته

 23/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

 ) 3(وحرب اتهامات .. ضغوط ومساومات : اسصراع السلطة وحم
 حلمي موسى  
لم تكن االشتباكات التي وقعت بين حماس وأجهزة السلطة الفلسطينية مجرد أحداث متفرقة وعابرة بل كانت 

وليس صدفة أن حركة حماس بادرت، فور وقوع هذه االشتباكات، إلى . تعبيراً عن توتر قائم بين الطرفين
 عن وزير الداخلية اللواء نصر يوسف تأمر منتسبي األجهزة بوقف أعمال قصف توزيع وثيقة صادرة

والواقع أن عدداً من قادة السلطة أعلنوا هذا الموقف صراحة أمام كاميرات . المستوطنات ولو باستخدام القوة
 . التلفزيون

لك عبر وثيقة سرية تبلورت وقد ردت حركة فتح باإلعالن أن حماس تمارس فعالً انقالبياً وأنها أعدت العدة لذ
وتشير فتح إلى أن هذه الوثيقة تحدد مواقف حماس وكيفية تجسيدها بشكل يضمن لها عملياً . 23/5/2004في 

وبحسب فتح، فإن وثيقة حماس . السيطرة على مفاتيح السلطة وإدارة األمور بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة
وترى فتح أن حماس أكدت فعلياً هذا الموقف من خالل . ازيةتتحدث عن آلية تضمن لها الظهور كسلطة مو

رفضها دعوة الرئيس محمود عباس إلى إقامة حكومة وحدة وطنية وإصرارها على تشكيل مرجعية عليا إلدارة 
 . القطاع

ول ولم تكتف السلطة وفتح باإلشارة إلى هذه الوثيقة، بل ادعتا وجود تعميم آخر داخل كتائب عز الدين القسام ح
ورأت فتح أن التعميم يطلب من عناصر حماس مواجهة ومقاومة رجال األمن . سبل التعامل مع أجهزة السلطة

 . في إطار تعبوي يدعو إلى القتل واستباحة الدم... والشرطة الفلسطينية، حتى الشهادة عمالً بقاعدة شرعية
اس عن تفاهمات القاهرة، وبينها غير أن حماس أشارت، على لسان عدد من مسؤوليها، إلى أن تراجع عب

االنتخابات، والتراجع عن فكرة المرجعية العليا للقطاع وعدم التقدم في مساعي ترتيب منظمة التحرير، يبطل 
ولذلك رفضت حماس اتهام فتح لها بأن . أرضية التهدئة؛ فقد كانت نتائج حوارات القاهرة رزمة كاملة ال تتجزأ

ات اإلسرائيلية لم ينبع من الرغبة في التصدي للعدوان اإلسرائيلي وإنما نبع إطالق الصواريخ على المستوطن
ويستشهدون على ذلك بأن حماس لم تطلق الصواريخ إال عند وصول . من رغبة في إرباك السلطة ورئيسها
 . أبو مازن ووزير الداخلية إلى غزة

وكانت السلطة الفلسطينية والحكومة . ومن الواضح أن االشتباكات جرت على خلفية قرب تنفيذ خطة الفصل
وبديهي أن ضيق الوقت . المصرية واإلدارة األميركية في ذروة المساعي لتسهيل تنفيذ االنسحاب اإلسرائيلي
ووصول وزيرة الخارجية . خلق كثافة في االتصاالت وتوتراً في طريقة إدارتها ومن جانب جميع األطراف

كما أن . قة شكل موعداً نهائياً لضبط الوضع على الساحة الفلسطينيةاألميركية كونداليسا رايس إلى المنط
 . الوعود التي أطلقتها مجموعة الثماني لتقديم المساعدات للفلسطينيين شكلت حافزاً لدى السلطة للتشدد

 أيار، عقد ممثلون عن حماس والجهاد 15وقبل اجتماع لجنة المتابعة الوطنية العليا األول مساء الجمعة 
وبحسب المشاركين في هذا االجتماع، أبدت . لجبهتين الشعبية والديموقراطية اجتماعاً للتداول في االشتباكاتوا

واتفقت الجهاد . حماس استعدادها للتهدئة واالنضباط، لدرجة أشعرتهم بأن المشكلة هي عند فتح والسلطة
وبالفعل . د اهللا اإلفرنجي وتحديد موعدوالشعبية والديموقراطية على التوجه نحو حركة فتح وتم االتصال بعب

عقد ممثل الجهاد خالد البطش وعضو المكتب السياسي للشعبية رباح مهنا اجتماعاً مع قيادة فتح بحضور 
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وتبين في هذا االجتماع . اإلفرنجي وعبد الرحمن حمد وسمير المشهراوي وماجد أبو شمالة وهشام عبد الرازق
ولكن ما ان تم االتصال بالدكتور . ة على أسس يتم االتفاق عليها مع حماساستعداد فتح أيضا إلنهاء األزم

وبالفعل . محمود الزهار لتحديد موعد لالجتماع به حتى أعرب عن رغبته في عدم دخول الجهاد في الوساطة
 . وفلذهب مهنا وحده للقاء الزهار برغم أن تحرك الجهاد كان من البداية بعلم وقبول سامي أبو زهري وخليل ن

وفسر كثيرون . وبعد ذلك أصدرت حماس بياناً نفت فيه أن تكون هناك أية وساطة تشارك فيها حركة الجهاد
هذا البيان بالمنافسة القائمة بين حماس والجهاد في قطاع غزة ورغبة حماس في إبعاد الجهاد هناك عن مواضع 

 . التأثير
ة في غزة في أجواء أقل حدة للبحث في منع تدهور وهكذا، وفي مساء اليوم ذاته، اجتمعت لجنة المتابع

ورغم اللهجة الحادة التي شهدها النقاش في هذا االجتماع فإن الميل كان واضحاً لدى الجميع إلى عدم . الوضع
وأشار أكثر من متحدث، وخصوصا من المستقلين، إلى أن تعطيل االنسحاب خطيئة كبرى وأن . التصعيد

 لإلقدام على التعطيل وأن مطالبة حماس بإقالة وزير الداخلية يشكل تصعيداً كبيراً إسرائيل تبحث عن األعذار
 . وأن من واجب الجميع التهدئة والنزول عن الشجرة

وبرغم أن ممثل حماس في االجتماع سامي أبو زهري أكد على التهدئة المشروطة، إال أنه ظل عند موقف 
وتحدث أبو .  عفوياً وإنما هو تعبير عن مشروع لوزير الداخليةحماس بأن استهداف السلطة للمجاهدين لم يكن

وشدد على مطالبة . حماس زهري عن معلومات لدى حماس حول نوايا السلطة اختطاف عدد من قيادات
 . الحركة بعزل نصر يوسف خاصة أنه هدد بجعل الدم للركب

رم الديموقراطية الفلسطينية وأن أما ممثل فتح، سمير المشهراوي، فقد أوضح من جهته أن حماس ال تحت
وشدد على أن حماس . االتفاق في القاهرة يقرر أنه في حال وجود خرق إسرائيلي يتم التشاور وطنياً حول الرد

وتساءل حركة الجهاد مستهدفة على مدار شهر من إسرائيل ولم يتم . لم تقم بالقصف بسبب اعتداءات إسرائيل
كيف .. رئيس إلى غزة ألهداف معلنة يتم الرد على عملية في طولكرم الرد من حماس، ولكن عند وصول ال

وأضاف أنه على افتراض أن السلطة أخطأت هل يتم إطالق قذائف وصواريخ واحتالل مواقع لألمن !. هذا؟
 !. الوطني؟

وقال أخشى أن يكون قد أصاب حماس جنون العظمة ولذلك . ودعا المشهراوي إلى تسمية األشياء بأسمائها
وأشار . حماس تمارس سلطة موازية على األرض من دوريات وتفتيش الناس... تدعو إلى رحيل نصر يوسف

 .  الذي شكلته حماس، والذي صار، بحسب قوله، يزرع العبوات في الشوارعجيش المرابطينإلى 
ان الجميع وك. وتحدث ممثلو الفصائل، فأشاروا إلى وجوب التوصل إلى تفاهم حول بيان لنزع فتيل األزمة

على وشك االتفاق على صيغة نهائية لوال االغتياالت الجوية التي بدأتها إسرائيل لعدد من نشطاء حماس في 
وقد دعا ذلك حماس إلى عدم الموافقة على البند األول من إجمال االجتماع، والذي تحدث عن . سلفيت وغزة

االحتفاظ بحق الدفاع عن النفس في مواجهة االعتداءات التزام جميع الفصائل بالتهدئة وفقاً إلعالن القاهرة، مع 
 . اإلسرائيلية وفقاً ألشكال وآليات يتم االتفاق عليها وطنياً

ووافقت حماس مع ذلك على وقف كل أشكال التصعيد وتوتير العالقات الداخلية الفلسطينية، سواء كان ذلك 
حين من الشوارع باستثناء السالح الذي يوجبه بالممارسات العملية أو بالخطاب اإلعالمي، وسحب كل المسل

 . القانون
غير أن االشتباكات تصاعدت تلك الليلة بعد حرق بعض مؤسسات حماس وقيام الحركة باستنفار واسع في 

وتطورت األمور باختطاف حماس ضابطاً في األمن الوقائي يعمل في . المنطقة الشمالية وحدوث اشتباكات
 . كتائب شهداء األقصى ويدعى حاتم األشقرالوقت نفسه مسؤوالً في 

وبحسب معلومات أخرى، فإن فتح اختطفت أيضا ناشطاً من حماس التي أشاعت أنها قامت بالتحقيق مع األشقر 
وأوضحت حماس أنه اعترف بوجود خطة الغتيال . وأنه أعترف بالمشاركة في إحراق مؤسسات الحركة
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اك شريطاً مصوراً العترافاته وأن لديها نية لتوزيع الشريط على بعض قادة كتائب عز الدين القسام وأن هن
وثمة من يرى أن قيادة حماس في الخارج، وخصوصا رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، . القنوات الفضائية

 . عملت كثيراً من أجل التهدئة ومنع التصعيد
بدء االشتباكات وأن قيادة حماس في وقد أكدت مصادر مصرية أنها دخلت إلى الصورة منذ اللحظة األولى ل

  . الخارج كانت معنية بنزع فتيل األزمة
  23/7/2005السفير 

 
  هل توقف مساعي رايس االنتفاضة الثالثة؟

  بارني آدامز
زيارة وزيرة الخارجية األميركية إلسرائيل أمس عكست وجود إدراك مرحب به وان كان متأخرا بان هناك 

ى خطة فك االرتباط اإلسرائيلية مع قطاع غزة والتي يتوقع ان يتم البدء بتنفيذها ظالال سوداء تلقي بنفسها عل
  ‚خالل شهر تقريبا

ان كال الجانبين بحاجة ماسة للمـساعدة ليس فقط من اجل تنسيق الترتيبات األمنية والخطط االقتصادية بل من 
محــمود عباس والحكومة اإلسرائيلية اجل تخفيف الضغوط المحلية التي تواجهها السلطة الفلسطينية بقيادة 

  ‚بقيادة شارون
على رايس ان تكون صارمة مع الطرفين اللذين يجب عليهما ان يدركا مقدار الضغوط المحلية التي يتعرض 

  ‚لها كل طرف منهما
على رايس ان توضح بجالء ان الواليات لن تتسامح مع اي تجدد واسع النطاق للعنف من قبل أي طرف 

  ‚منهما
فنتيجة للعملية االنتحارية األخيرة وقيام إسرائيل بالرد عليها اطلق ‚ حاجة الرئيسية تتمثل اآلن بوقف الهجماتال

القوات اإلسرائيلية وقفت مع مشارف ‚  قذيفة هاون وصاروخ على اإلسرائيليين100الفلسطينيون أكثر من 
إذا ما حدث ذلك ‚ ف اطالق الصواريخخلف لمعاقبة القـوى التي تقف قطاع غزة للقيام بعملية عسكرية تهد

وحتى لو حدث االنسحاب اإلسرائيلي في ظل تحطم الهدنة فإن ‚ فان الهدنة القائمة منذ خمسة أشهر ستتحطم
  ‚التغيير بالنسبة لكال الطرفين سيكون نحو األسوأ

ي خانة المتشددين فان التطورات ستصب ف‚ فبدل ان تكون سابقة التفاق سالم يقوم على األرض مقابل السالم
  ‚من كال الطرفين الذين يقولون ان السالم غير ممكن

  ‚يواجه شارون غالة المستوطنين الذين يتحدون سلطة دولة إسرائيل
وهناك من يهدد بتكرار نفس الفعل الذي ‚ كما يواجه الحاخامات الذين يشجعون الجنود على عدم اطاعة األوامر

  ‚ االغتيالارتكب بحق رابين في شارون اال وهو
محمود عباس من جانبه رأى مقاتلي حماس وهم يطلقون النار على قوات الشرطة الفلسطينية خالل األيام 

  ‚القليلة الماضية
على عباس ان يعرف جيدا ان أمامه فرصة ضئيلة للنجاة من دائرة االستفزازات التي تؤدي إلى قيام إسرائيل 

  ‚لى اطالق شرارة االنتفاضة الثالثةباجتياح قطاع غزة مما سيــؤدي بالتأكيد إ
عملت مصر مؤخرا على التوسط بين حماس وعباس وتعمل حاليا على اقناع اإلسالميين بالتوقف عن اطالق 

ان رايس مدعوة لمساعدة ‚ ولكن ليس بوسع احد ان يتدخل ما بين شارون ومتطرفيه‚ صواريخهم على إسرائيل
لواليات المتحدة تنظر لجماعات المستوطنين الذين يتحدون الحكومة كال الطرفين وعليها ان تصرح علنا بأن ا

   .اإلسرائيلية على انها قوى مخربة للديمقراطية والسالم في الشرق األوسط
 23/7/2005الوطن القطرية 
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