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***  
  خيبة أمل فلسطينيية من زيارة رايس

 بعـد  واعبـر المـسؤولون الفلـسطينيون    ان :رام اهللا -سائدة حمد   عن مراسلتها    24/7/2005 الحيـاة  نشرت
محادثاتهم التي قادها عباس مع رايس في رام اهللا أمس، عن خيبة أملهم مـن عـدم ضـمانها أجوبـة عـن                       

وزادت خيبـة األمـل، مـساواة رايـس بـين           . استفساراتهم المتعلقة بتفاصيل وطبيعة االنسحاب االسرائيلي     
اؤالت الجانـب اآلخـر، وكـال       الفلسطينيين واالسرائيليين، بقولها إن كل جانب في حاجة ألن يجيب عن تـس            

وأكدت حاجة الجانبين لفعل المزيد للتنـسيق        .الجانبين عليهما مسؤوليات من أجل نجاح هذا االنسحاب المنسق        
لن نقبل أبداً أن يكون االنسحاب من قطاع غزة على حساب تحقيـق             : وقال عباس  .في شأن تفاصيل االنسحاب   

لتزاماتها بموجب خريطة الطريق، أن توقف سياسة التوسع والضم         مشروعنا الوطني، وعلى إسرائيل، تطبيقاً ال     
فال يعقل أن نتكلم على دولة فلسطينية مستقلة، في وقت تـستولي إسـرائيل              . المتمثلة باالستيطان وبناء الجدار   

ال يعقل أن   : واستدرك. على أراضي هذه الدولة، بخاصة في القدس الشريف، العاصمة المستقبلية الديموقراطية          
تستمر إسرائيل في اعتداءاتها من اغتياالت وتوغالت وحصار واعتقاالت وأسر، معطلة جهودنا إلعادة األمـن               

أما رايس فشددت على إمكان تطبيق خريطة الطريق، و أن نضمن مستقبالً أفـضل               .واألمان والهدوء للجميع  
 أجل استقرار األوضـاع والـسالم،       وأقرت بأن االستقرار االقتصادي أمر أساسي من      . بالنسبة الى الفلسطينيين  

ومن أجل دولة فلسطينية، وهذا يعني أن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة ال يمكن أن ينظر إليـه بمعـزل عـن                     
لكـن محمـد     .الشعب الفلسطيني، ونحن ملتزمون التطور واالنفتاح والحرية بالنسبة الى الـشعب الفلـسطيني            

 لم تعِط للجانب الفلسطيني أي اجابـات أو توضـيحات           هاأكد أن دحالن، الذي شارك في المحادثات مع رايس،        
اذا لم نتلقَ ردوداً سيكون االنسحاب غير عملي، وسـتتحول          : وقال. لمصير غزة وشمال الضفة بعد االنسحاب     

 يهـا عرضـنا عل  . غزة الى سجن، والوقت ينفد، وعلى الجانبين االسرائيلي واألميركي ان يتحمال مسؤولياتهما           
ورحب دحـالن    .المسؤولين االسرائيليين، بخاصة موفاز   ئها  لسطيني ونأمل بأن نتلقى ردوداً بعد لقا      الموقف الف 

اإلدارة األميركية أكدت رفض االستيطان وما زالت تكرر رفضها، لكننا نريد           : برفض رايس االستيطان، قائالً   
ورفض اشارة رايس الـى أن      . تطبيقاً على األرض لوقف اسرائيل، واجبارها على وقف النشاطات االستيطانية         

نحن من يريد اجابات عن كـل تفاصـيل         : وزاد. هناك أسئلة على الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي الرد عليها       
هم يريدون ضمانات بأن يكون االنـسحاب هادئـاً، وأعطينـاهم ضـمانات             . االنسحاب التي ما زالت غامضة    

بط بين الضفة وغزة، ويجب فتح المطار وتوضيح الوضع         واضحة، لكن عليهم االجابة عن مصير المعابر والر       
وأوضح أن اسرائيل ترفض فتح المطار بحجة الخوف من عمليات ارهابية على            . القانوني للضفة بعد االنسحاب   

نريد مطاراً وحدوداً كي ننفتح على العالم، وأال يتحول قطاع غزة الـى             : وختم دحالن .  ايلول 11غرار احداث   
وأوضـحت  .  مصادر مطلعة للحياة حقيقة ما يجري في شأن التنسيق بلعبة القط والفـأر             ووصفت. سجن كبير 

المصادر أن الجانب اإلسرائيلي يبادر فور وصول أي مسؤول أميركي الى رفع سماعة الهاتف لتحديد موعـد                 
ـ                ـرائيليون، في  للقاء، وما أن يغادر هذا المسؤول المنطقة، حتى تعود األمور الى ما كانت عليه ويبقينا اإلسـ

  .ما يبدو، حتى اللحظة األخيرة من بدء االنسحاب، في الظالم
محمود عباس اعتبر ان الواليات المتحـدة        أن   :24/7/2005 في األيام الفلسطينية     كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   

معلومات اشار الى ان الواليات المتحدة ستساعد على الحصول على           و .جادة بما تقوله بشأن االستيطان والجدار     
فيما يخص االنسحاب، وقال كما اشارت رايس حول موضوع التنسيق بيننا وبين االسرائيليين، بالتأكيـد فـان                 
هناك اتصاالت وهناك لقاءات ولكن ايضا هناك معلومات لم نصل ولم نحصل عليها بعد، وتحدثنا انه ال بد ان                   

اب واالماكن والزمن الـذي سـيتم فيـه         نحصل على مجموعة معلومات حول مسألة االنسحاب وماهية االنسح        
 : من جهتها قالت رايـس     .نحن نتابع هذا وايضا اعتقد ان رايس ستتابع هذا مع الجانب االسرائيلي           . االنسحاب

أحد االسباب التي قادتني الى القدس واآلن هنا في رام اهللا هو ألن الطرفين بحاجة الى اجوبة مـن بعـضهما،                     
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واشارت الى انني هنا مع عباس ألنـاقش كيـف           .قبل ولفنسون والجنرال وورد   وهذه المسألة يتم تسهيلها من      
اننا ملتزمون بالعمل من اجل مستقبل افـضل         .يمكن ان نطبق رؤى دولتين تعيشان جنبا الى جنب بسالم وأمن          

من اجل الشعب الفلسطيني وان نجعل السالم يعم في المنطقة حتى يستطيع الجميع ان يعيش بالكرامـة التـي                   
وقالت أريد ان انتهز هذه الفرصة لكي اشكرعباس وقيادته على جهودهم المستمرة وجهود السالم في                .ستحقهاي

. غزة والضفة الغربية وكذلك في محاربة هذه الهجمات االرهابية التي فقط تعرقل الوصول الى دولة فلسطينية               
لدعم سالم مستقبلي، اننا اصدقاء للمنطقة      هناك الكثير الذي ما زال يجب عمله ولكن الرئيس عباس قام بالكثير             

وكذلك نناشد كافة االصدقاء والجيران ان يساعدوا الفلسطينيين بشكل فاعل وبناء حتى يـستطيعوا ان يلتزمـوا              
  .بواجباتهم الدولية في محاربة االرهاب

 والفلـسطيني   في وقت يدرس الجانبان اإلسـرائيلي     أنه   :رام اهللا والوكاالت    من 24/7/2005 البيان   وأضافت
حرية التنقل في قطاع غزة، وبين غزة والعالم الخارجي، واألمن، عبرت رايـس فـي               : ثالث نقاط خالفية هي   

وأشادت . مؤتمر صحافي مشترك مع عباس عن اعتقادها بقرب التوصل إلى حلول جيدة قريبا حول نقاط عدة               
لت إن الجانبين ينسقان جهودهما لكن اليـزال        بالجهود الفلسطينية لضمان األمن قبيل االنسحاب اإلسرائيلي، وقا       

وشددت على أن بالدها تريد التأكد من أن القطاع لن يبقى مغلقا بعد االنـسحاب،   . هناك الكثير مما ينبغي عمله    
قائلة إنه عندما ينسحب اإلسرائيليون من غزة، ال يمكـن إغالقـه أو             . وأنه سيكون له منفذ إلى الضفة الغربية      

وبعد أن تحدثت عن مخاوف الفلسطينيين من أن يتحول االنـسحاب           . طينيين مسجونين داخله  عزله وترك الفلس  
 دعوتها إلى تنسيق أفضل بين الطرفين، مضيفة أنه يجب أن يتقاسم الطرفان             رايسمن غزة إلى كارثة، جددت      

  . المزيد من المعلومات وأننا نشجعهم على ذلك
ب أحمد  يرحإلى ت : الوكاالت و رام اهللا من  الرؤوف أرناؤوط   عبد 24/7/2005 الوطن السعودية    وأشار مراسل 

قريع بفكرة عقد مؤتمر دولي للسالم غداة االنسحاب اإلسرائيلي على أن يشكل هذا المؤتمر إعادة إطالق لعملية                 
السالم تمهيداً لتطبيق خطة خريطة الطريق والبدء في مفاوضات الوضع الدائم بهدف الحفاظ على األمل بإيجاد                

 سلمي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي والقائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلّة وعاصمتها القدس الـشريف               حل
 االستعدادات الفلسطينية الهادفة إلى إنجاح      قربعواستعرض   .تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسالم مع دولة إسرائيل        

السلطة الوطنية القاضي بـضرورة إنجـاح       عملية االنسحاب اإلسرائيلي المزمع من قطاع غزة، مؤكداً موقف          
وأشار إلى أهمية توفير الدعم المالي السخي للسلطة الوطنية خالل وبعد عملية             .االنسحاب بشكل سلمي وهادئ   

وكان قريـع اسـتهّل      .االنسحاب بهدف إعادة إعمار الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير حياة كريمة للمواطنين           
الميدانية في ظّل التصعيد العسكري اإلسرائيلي الذي يهدد جهود التهدئة التـي            االجتماع باستعراض األوضاع    

تقوم بها الحكومة الفلسطينية مما يهدد بالعودة إلى العنف والعنف المضاد، مطالباً اإلدارة األمريكيـة بالتـدخل                 
نائية الفلسطينية األمريكية   وتناولت المحادثات العالقات الث    .وإلزام إسرائيل بالحفاظ على التهدئة ووقف عدوانها      

  .وعدداً آخر من القضايا التي تهم الجانبين
 عقدت اجتماعين   إلى أن رايس  : وكاالتوغزة  من   24/7/2005 األهرام المصرية    ى مراسل محمد مصطف ونوه  

 ضرورة قيام السلطة بجمع األسلحة      ى عل  ,  وشددت خالل اللقاء    , منفصلين مع اللواء نصر يوسف ومحمد دحالن      
 وأكدت ان االدارة األمريكية ستواصل جهودهـا         , غير الشرعية وضمان الهدوء خالل تنفيذ االنسحاب من غزة        

  ,  لقاءات رايـس فـي رام اهللا        , واستبق صائب عريقات    . إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي علي أساس دولتين      
 اسـرائيل والـزام   ىلطة الفلسطينية بالضغط عل  كما ستطالب الس    , بالقول انها ستتركز علي تثبيت عملية التهدئة      

 وقف  ىوقال إن المحور الثاني من المباحثات سيركز عل         . حكومة شارون بوقف سياسة االغتياالت واالعتقاالت     
 الن استمرار بنائه يجهض رؤية الدولتين ويعارض رؤية جورج           , النشاطات االستعمارية وبناء الجدار الفاصل    

 اسرائيل تواصل تقطيع اواصر الضفة الغربية بالحواجز والجدار والمضي قدما في توسيع              أن ى مشيرا ال   , بوش
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 اضافة الي رفض اسرائيل إنـشاء ممـر          ,  التي يعتبرها شارون جزءا ال يتجزأ من دولة اسرائيل          , المستعمرات
   . آمن يربط الضفة الغربية بقطاع غزة

 الجانـب   طالبـت  أن رايس :  القدس المحتلة    من ابراهيم كامل    24/7/2005 الرأي األردنية    وأوضح مراسل 
وذكرت رايس، أنهـا علـى      . االسرائيلي بعدم القيام باجراءات تجحف بالحل النهائي في القدس والمستوطنات         

اتصال وتنسيق دائمين مع جيمس ولفنسن، ومع الجنرال وورد، فيما يخص التنسيق اإلجرائي لعملية االنسحاب               
جاحه وصوالً إلى حل الدولتين عبر خلق مناخ محلي وإقليمي ودولي يدعم التوصل إلى هذا               اإلسرائيلي بهدف إن  

  .الحل
اثر المحادثات التـي     أنه على    : رام اهللا  - تغريد سعادة  عن مراسلتها  24/7/2005 االتحاد االماراتية    وجاء في 

ن اسـرائيل ستواصـل الـسيطرة       اجرتها رايس مع القادة الفلسطينيين اعلنت ناطقة باسم السلطة الفلسطينية ا          
اقتصاديا وعسكريا على قطاع غزة بعد انسحابها منه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن مـسائل مثـل حريـة                     

واضافت المتحدثة اذا   ·العبور ومصير معبر رفح الذي تسيطر عليه اسرائيل عند الحدود بين مصر وقطاع غزة             
  .ن الوضع في قطاع غزة سيؤول الى كارثةلم يحصل تغيير على األرض أو في الذهنيات فإ

رايس غادرت منطقة الشرق األوسط، بعد زيارة   ان: 24/7/2005 48 موقع عـرب   مراسلة  ألفت حداد  وأفادت
واختتمـت زيارتهـا بعـد      . استغرقت ثالثة أيام اجتمعت خاللها بمسؤولين اسرائيليين وفلسطينيين ولبنـانيين         

وناقشت مع المسؤولين الثالثـة جملـة مـن     . بيرس و فايسغالسواز،  اجتماعات ليلية عقدتها مع كل من موف      
المطالب التي يطرحها الفلسطينيون والمتعلقة بمستقبل غزة والضفة الغربية بعد تنفيذ خطة االنفصال، بما فـي                

وقال مصدر اسرائيلي ان موفاز ابلغ رايس قـرار اسـتئناف            .ذلك المعبر اآلمن ومطار غزة والميناء البحري      
.  الفلسطيني على كافة المستويات، وانه سيجتمع بنصر يوسف ومحمد دحالن، خالل أيام            -تنسيق االسرائيلي   ال

كما وعد موفاز بتمكين الفلسطينين من نقل البضائع بين قطاع غزة واسرائيل من باب الى باب بدل طريقة من                   
تطوير قطاع غزة اقتصاديا بعـد فـك    على افكاره لرايس من جهته اطلع بيرس    .!ظهر الى ظهر المتبعة حالياً    

 . انه يؤيد الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية بواسطة قطار          هاوابلغ. االرتباط على حد تعبير صحيفة هآرتس     
، قال انه يعتقد بأن واشنطن تتحدث عن انفصال ثان           اليوم وفي تصريحات ادلى بها لالذاعة االسرائيلية، صباح      

وحسب رأيه فان واشنطن تريـد السـرائيل        .  تواجدت اسرائيل في قطاع غزة     عن االراضي الفلسطينية طالما   
 فإنه اذا لم تفعل اسرائيل شيئا بعد االنـسحاب          هوبرأي. اجتياز هذا االمتحان بهدوء لكنها تتوقع االنفصال الثاني       

تصاالت بين  ، ما يعني ان اال    2006من غزة فستدخل سنة االنتخابات البرلمانية التي يتوقع ان تجري في نهاية             
وقال ان ما يهم االميركيين اليـوم هـو تـسريع           . الجانبين االسرائيلي والفلسطيني ستدخل حالة جمود سياسي      

وقال . التوصل الى حل لقضية المعابر كي ال يبقى قطاع غزة مغلقا، وهو ما ال تريده اسرائيل، على حد تعبيره                  
دية تتعلق بمستقبل محور صالح الدين ومعبر رفـح         ان هذه المسألة ستضع اسرائيل في مواجهة عدة مشاكل ج         

أكدت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم، ان الخطة األمنية الـشاملة التـي      من ناحية أخرى    . ومعابر كارني وايرز  
وضعت بمشاركة قيادات األجهزة االمنية الفلسطينية والتي تتعلق باالنسحاب اإلسـرائيلي مـن قطـاع غـزة                 

. صادر ان نصر يوسف ناقش الخطة خالل اللقاء الـذي جمعـه بـرايس، امـس               وقالت الم . اصبحت جاهزة 
واضافت المصادر ان يوسف قدم خالل اللقاء شرحا مفصال حول موضوع توحيد األجهزة األمنية الفلـسطينية                
وتوحد قيادتها، كما وضع رايس فى صورة التنسيق المستمر الذي يقوم به الطرف الفلسطيني مع وورد والطاقم                 

وطالب الوزير الفلسطيني رايس بتقديم كل الدعم الممكن للسلطة الفلسطينية بشكل عام ووزارة              . يعمل معه  الذي
الداخلية بشكل خاص حتى تستطيع تحمل االعباء الملقاة علي عاتقها وبذل الجهود للحفاظ على التهدئـة علـى                  

 .موضوع التهدئة المتفق عليهاالجبهة الداخلية الفلسطينية واحباط كل العمليات التي تمثل تجاوزا ل
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  اجتماعات التنسيق  يوسف وموفاز يستأنفان
أفادت مصادر فى وزارة الداخلية الفلسطينية اان لقاءا سيجمع، الليلة المقبلة، نصر يوسـف مـع                :  ألفت حداد 

خطـة  وقالت المصادر ان االجتماع يهدف الى بحث اخر تطورات التنسيق االمني بين الجانبين حـول                 .موفاز
االنسحاب، موضحة ان االجتماع المذكور جاء في ضوء قرار اسرائيل استئناف اللقاءات مع الجانب الفلسطيني               

  .بعد ان علقته بعد عملية نتاتنيا
  24/7/2005 48عرب

  
   بين الداخل والشتاتبمناصفة االعضاءلمجلس الوطني الفلسطيني ل اقتراح
 تيسير قبعة للحياة امس ان لدى رئاسـة  هكشفما : غزة -اح  فتحي صب  عن مراسلها    24/7/2005 الحياة نشرت

المجلس الوطني اقتراحاً إلعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية ستقدمه خالل اجتماع ستعقده اللجنة المكلفـة               
وقال ان االقتراح يقوم على أساس       .بإعادة تشكيلها في اجتماعها المقرر عقده في العاصمة السورية دمشق غداً          

 عـضو فقـط سـيكون نـصيب األراضـي           300عادة تشكيل المجلس الوطني على أن يصبح عدد أعضائه          ا
واوضح ان االقتراح يتضمن ايـضاً أن يكـون         . الفلسطينية منهم النصف، والنصف الثاني من نصيب الشتات       

ـ    اء  المنوي انتخابهم اعضاء طبيعيين في المجلس الـوطني، اسـوة باعـض            132اعضاء المجلس التشريعي ال
 الباقين سيكونون من بين االسرى والمعتقلين القـادة         18وكشف ان االعضاء الـ     . نالمجلس التشريعي الحاليي  

وقال ان االجتماع سيضم عدداً من االمنـاء         .في سجون االحتالل والسلطة الفلسطينية ومن بينهم احمد سعدات        
وسيبحث في سـبل    , س والجهاد االسالمي  العامين للفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، وحركتي حما        

واضاف ان الشعبية ستكون ممثلة فـي       . اعادة تشغيل المنظمة والموضوع السياسي العام واألوضاع الفلسطينية       
ونفى ان تكون الفصائل األخرى قدمت اقتراحات مقابلـة القتـراح           . االجتماع من خالل ممثلين لها في دمشق      

 هو وحدة وتماسك الشعب الفلسطيني امام االستحقاقات المقبلة، في اشـارة            واعتبر ان ما يهمنا   . رئاسة المجلس 
وشدد على ان منظمة التحرير هي العمود الفقري الذي تتكـسر عليـه كـل               . الى خطة االنسحاب االسرائيلي   

وفي عمان عقد سليم الزعنون وفاروق القدومي، وسمير غوشة          .المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني     
واوضح غوشة في تصريح صحافي امس من عمان ان االجتمـاع يهـدف            . عاً تمهيدياً الجتماعات دمشق   اجتما

الى التحضير الجتماعات دمشق واجتماعات اللجنة المكلفة اعادة تشكيل منظمة التحرير التي ستعقد في القاهرة               
  .في وقت الحق برئاسة عباس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة

وفد فلسطيني يتوجه اليوم الى دمـشق للقـاء األمنـاء     أن :24/7/2005لأليام الفلـسطينية   ركتب حسن جب و
ويـرأس الوفـد     .العامين للفصائل الفلسطينية بهدف البحث في سبيل تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية           

  .وسمير غوشة سليم الزعنون، و ويضم كال من تيسير قبعة، وفاروق القدومي
  

  لفلسطيني يتجه الستحداث منصب نائب الرئيس   التشريعي ا
يتجه المجلس التشريعي في جلسته العادية التي ستنعقد في رام اهللا األسبوع القادم، إلى تبني التعديالت                 :رام اهللا 

المقترحة على القانون األساسي، التي تقضي باستحداث منصب نائب الرئيس، وتزيل آخر العقبات أمام عبـاس                
وأكد زياد أبو زياد،    ,  االنتخابات التشريعية، المتوقع أن تعقد نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم            لتحديد موعد 

أمس أن التعديل المتعلق باستحداث منصب نائب لرئيس السلطة يهدف إلى الحفـاظ علـى اسـتقرار النظـام                   
وضيح العالقة بين رئـيس الـسلطة       وأوضح أن اللجنة القانونية توخت في مشروع القانون المعدل ت         . السياسي

ورئيس الوزراء عبر النظام المختلط الذي جرى تبنيه ليكون نظاما سياسيا لفلسطين، كما جرى تحديد العالقـة                 
وأشار إلى أن القانون األساسي المعدل في حال إقراره سيوكل لعباس لتحديد نائبـه فـي هـذه                  . بين كل منهما  

لية، فيما سيجري اختياره عبر االنتخاب المباشر في االنتخابـات الرئاسـية            المرحلة التي اعتبرها المجلس انتقا    
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وبين أن هذا االستثناء جاء لتجنب التكاليف الكبيرة إلجراء انتخابات لمنصب نائب الـرئيس، وتجنـب                . القادمة
. يانتخاب نائب له برنامج سياسي يختلف عن برنامج عباس، ألن ذلك سيخلق صراعا في رأس الهرم الـسياس          

وعدد األسباب التي تدفع المجلس إلى قبول هذا التعديل، وأهمها إمكانية شغور منصب الرئيس ألي سبب مـن                  
وعن صالحيات نائب الرئيس قال أبو زياد إنه حسب القـانون           . األسباب، وفي هذه الحالة يتولى نائبه الرئاسة      

انه أو يفوضه بـبعض الـصالحيات التـي         األساسي يترك لرئيس السلطة الوطنية أن يحددها، فله أن ينيبه مك          
يوجد لدينا قانون أساسي فلسطيني هو عبارة عن الدستور ورأس الهرم القانوني             :وفي سياق متصل قال   , يملكها

في الدولة وأي قانون آخر يجب أن يكون تحت مظلته، وال يجوز ألي قانون آخر أن يتناقض معه، وإذا حدث                    
  .األساسي، ألن القانون األساسي يلغي ما بعدهمن تعارض تكون األولوية للقانون 

  24/7/2005االتحاد االماراتية 
  

  استنكار فلسطيني لعمليات شرم الشيخ 
وعبـر  , دان محمود عباس والقيادة الفلسطينية، بشدة التفجيرات التي وقعت في منتجع شرم الشيخ            : ألفت حداد 

واستنكرت  .مى الذي يطال المدنيين دون تمييز     عباس عن تضامنه العميق مع مصر في مواجهة اإلرهاب األع         
وقال مصدر مسؤول فى الحركة إنّنا إذ نجدد رفضنا لمثل هذه األعمال، فإنّنا نؤكد علـى                 .حماس، االعتداءات 

أنها أعمال تسيء إلى أمن بالدنا واستقرارها وتضر بالمصالح والقضايا الوطنية والقومية واإلسالمية، السـيما               
واكد المصدر على أن المعركة الحقيقية هي مع الكيان الـصهيوني الغاصـب، وهـو               , لسطينيةمنها القضية الف  

  .على حد تعبير المصدر المستفيد الوحيد من إثارة القالقل والمشاكل على أرضنا وفي منطقتنا
  23/7/2005 48عرب

  
  بدء عملية التسجيل لالنتخابات التشريعية في غزة 

ية الفلسطينية، عن انطالق عملية التسجيل الميداني في كافة التجمعات الـسكانية            أعلنت لجنة االنتخابات المركز   
وأوضحت اللجنة، أن أطقم التسجيل ستنتشر في كافـة          .في قطاع غزة، تحضيراً لالنتخابات التشريعية المقبلة      

لناخبين، لضمان  المناطق، ذات النسب المتدنية، إلتاحة الفرصة للمواطنين المؤهلين إلدراج أسمائهم في سجل ا            
وأشارت اللجنة، إلى أن عملية التسجيل الميدانية ستستمر لمدة ثالثـة            .حقهم في االقتراع في االنتخابات القادمة     

أسابيع متواصلة، في كافة التجمعات، وأمام المكاتب الحكومية واألهلية، تسهيالً على المواطنين، ليتمكنوا مـن               
اً عملية تسجيل خاصة بسكان مدينة الشيخ زايد، وتستمر ثالثة أيـام،            من جهة أخرى، تبدأ غد     .تسجيل أسمائهم 

حيث أن جميع السكان هم من مناطق مختلفة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن المواطنين الراغبين في التصويت                  
في االنتخابات القادمة، بالمركز الخاص بالمدينة، يجب أن يسجلوا في تلك المنطقة لمن لم يسجل من قبـل، أو                   

  .تغير مكان إقامته لمن سجل سابقاً
  23/7/2005 48عرب

  
  حماس في بيروت بذكرى استشهاد شحادةلمهرجان 
  نظمت حركة حماس مهرجانا جماهيريا في العاصمة اللبنانية بيروت في الذكرى السنوية              : الخاص – بيروت  

القوى الفلسطينية واللبنانية،   وحضر المهرجان ممثلون عن الفصائل واألحزاب و       .الثالثة الغتيال صالح شحادة   
وألقى أسامة حمدان كلمة أكد فيها ان مجاهدي حماس لم يرفعوا بنادقهم فـي               .و آالف الفلسطينيين و اللبنانيين    

وأكد أن ما جرى في غزة       .وجه السلطة، ولم يحملوا السالح لينتقموا، بل توجهوا إلى الجبهة لمواجهة االحتالل           
لطة، موضحاً أنه عرضت السلطة على حماس قبل أسبوع، وقيل لنـا لكـم فـي                مؤخراً ليس صراعاً على الس    

الحكومة ما لحركة فتح، فكان جوابنا الرفض ألننا دعونا إلى تنفيذ تفاهم القاهرة، وأعلنـا تمـسكنا بالمقاومـة                   
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 وحماية  الوحدة الوطنية : إنه يجب أن يبنى على ثالثة مرتكزات وهي       : وعن المستقبل قال   .وبالدفاع عن شعبنا  
وهنّأ في كلمته الشعب اللبناني بتـشكيل حكومتـه الجديـدة، وطالـب              .المقاومة وإجراء حوار وطني صريح    

بتصويب العالقات اللبنانية الفلسطينية، ودعا إلى حوار لبناني مع جميع القوى الفلسطينية، محمالً جهة فلسطينية               
في كلمة فصائل الثورة الفلسطينية وجه أنور رجا        و .إفشال محاوالت تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة      مسؤولية

إن : تحية إلى اإلخوة في حماس وكل المقاومين الذين ينصتون لنداء القدس، ثم تحدث عما يجري في غزة فقال                 
وأضـاف أن   . ما يجري هو تثبيت لمقولة الشهداء بأن هذه األرض ال يمكن أن تتحرر إال على أيدي المقاومة                

 الفتنة ليحول االنتصار إلى هزيمة، ولكن الوعي الذي يتمتع به شعبنا ال يمكن أن يسمح                البعض أراد أن يزرع   
 ليس قراراً يعني لبنان     1559إن القرار   :  ، وقال  1559وانتقد القرار الدولي     .بأن يتحول االنتصار إلى هزيمة    

وحمل بـشدة علـى العمـالء        .وحده، بل يعني الفلسطينيين والعرب، وأكد أن بنادقنا جاهزة للدفاع عن لبنان           
والدخالء الذين يطلقون النار على المقاومين، داعياً إلى تفويت الفرصة على هذه الفئة العميلة التـي ال تمثّـل                   

وفي كلمة حزب اهللا أكد أبو محمد حدرج أن ما يجري مـن              .لنا ملء الثقة بحكمة حركة حماس     : تنظيماً، وقال 
وقال ال يريد اإلسرائيلي أن يكـون       . رة باالنسحاب اإلسرائيلي من غزة    اقتتال داخلي فلسطيني على عالقة مباش     

االنسحاب إنجازاً للفلسطينيين فيجب أن ينشغل الفلسطيني بذاته، لذلك فإن ما يجري هو تأسيس لفتنة داخليـة،                 
وأضاف أمـا    .ورايس صرحت بأنها ستتحدث مع أبو مازن عن ضرورة وقف مسار من تعتبرهم اإلرهابيين             

إنه رحب بالتصدي لمقاتلي حماس والجهاد اإلسالمي، وينبغي لهذا العمل أن يـشكل اسـتراتيجية               : م فقال شالو
ودعا . وتوقف عند كالم دحالن حول أن حماس وشارون يسعيان إلى الهدف نفسه وهو تقويض السلطة              . نشيطة

  .القوى الفلسطينية للعودة إلى تفاهم القاهرة
  24/7/2005القدس الفلسطينية 

  
  قادة الجهاد االسالمي يلتقون الوفد المصري

 مع قادة الجهاد االسالمي في غزة  , الوفد األمني المصريى التق:غزة ـ من محمد مصطفي ـ وكاالت األنباء  
 ان الوفد المصري يركز في المرحلة الحالية علي مراقبة تنفيـذ              لألهرام   وقال مصدر مطلع    , الليلة قبل الماضية  

 واضـاف    ,  ووقف التحـريض االعالمـي      , وصلت اليه حركتي فتح وحماس الزالة التوتر بينهما       االتفاق الذي ت  
المصدر أن الوفد ا أجري سلسلة من اللقاءات المهمة مع القادة الميدانيين للمقاومة في غزة الستطالع مـوقفهم                  

   . فلسطينيمن التهدئة وازالة االحتقان الداخلي والحفاظ علي الوحدة الوطنية وحقن الدم ال
  24/7/2005األهرام المصرية 

  
  شروط إسرائيل تزيد من احتقان قضية األسرى : قيادي في الجبهة الديمقراطية

طالب صالح زيدان كافة القوى الوطنية واإلسالمية والسلطة الفلسطينية بالعمل على متابعة وتفعيل قضية               :غزة
إلى أن هناك تقصيرا واضحا مـن قبـل الجميـع بـشأن             األسرى المرهونة بالتهدئة وعملية االنسحاب مشيراً       

وأرجع زيدان سبب ما دار مؤخراً بين السلطة و حماس إلى التعاطي المجتزأ مع إعالن حوار القاهرة                  .القضية
والتفرد بالقرار السياسي من قبل السلطة الفلسطينية، وأكد أن المخرج الوحيد من هذه األزمة هو تشكيل حكومة                 

وقال في حوار أجراه معه مركز األسـرى        .نه يخشى أال تكون فكرة تشكيل الحكومة غير جدية        وحدة وطنية لك  
لإلعالم إن قضية األسرى هي إحدى القضايا األساسية التي تمس كل بيت فلـسطيني، لكـن الـشروط التـي                    

مية والـسلطة   تطرحها إسرائيل تزيد من احتقان القضية التي تحتل األولوية في أجندة القوى الوطنية واإلسـال              
وأشار إلى أن القضية تحتاج إلى جهود من جانب القوى الوطنية واإلسالمية في الداخل و الخـارج                 . الفلسطينية

ومن جانب السلطة الفلسطينية بشكل أساسي حتى تكون قضية األسرى الشرعية على سلم أولويـات المطالـب                 
وحـول دور الجبهـة      .ى المحلـي أو الـدولي     الفلسطينية في كافة الحوارات والتفاهمات سواء على المـستو        
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نقدم بعض اإلمكانيـات    : الديمقراطية في إبراز قضية األسرى و المساعدات التي تقدم لهم ولذويهم قال زيدان            
التي من شأنها أن تعيل أسر األسرى، لكن القضية تحتاج إلى إطار رسمي لمتابعة أوضاع أسـرهم المعيـشية                   

داخل المعتقالت اإلسرائيلية، مضيفا أن قضية األسرى ينبغي أن تطـرح فـي             واالقتصادية و األسرى أنفسهم     
المفاوضات التي تجرى بشأن عملية االنسحاب وفي كل االتصاالت، موضحاً أن هناك مجاال لفتح الموضـوع                

 .بشكل أوسع من أجل التقدم في إيجاد الحلول لهذه القضية وعدم المماطلة ولو بشكل بسيط
  24/7/2005الوطن السعودية 

  
   مقاومين في عملية وسط القطاع3 واستشهاد 7 مستوطنين وإصابة 3مقتل 
ـ مـا   :  غزة - فايز ابو عون  عن مراسلها    24/7/2005 األيام الفلسطينية    نشرت  مـصادر عـسكرية     هأعلنت

بجروح اسرائيلية عبر اذاعتها باللغة العربية، عن مقتل ثالثة من المستوطنين وإصابة سبعة آخرين، اثنان منهم                
بالغة الخطورة، في عملية عسكرية نفذها ثالثة مقاومين فلسطينيين على طريق كيسوفيم العسكري استـشهدوا               

كتائب شهداء األقصى، وسرايا القدس، وألويـة الناصـر صـالح    : واعلنت ثالثة فصائل مقاومة وهي     .خاللها
فذت على مرحلتين، االولـى داخـل الخـط         وأفادت مصادر امنية ان العملية ن      .الدين، تبنيها للعملية المشتركة   

االخضر، بموقع كيسوفيم العسكري، حيث اطلقت النار على قافلة لسيارات المستوطنين كانت تمر على الطريق               
الذكور، بينما تسلل مقاومان آخران فيما بعد حتى هرعت قوات االحتالل للمكان لتقديم االسعافات والقيام بعملية                

نفسها ، إن عدداً من المقاومين ومن عدة مواقع مختلفة ساندت المقاومين الثالثة بان              واضافت المصادر    .تمشيط
قاموا باطالق زخات من الرصاص وقذائف الهاون والقذائف الصاروخية باتجاه قـوات االحـتالل والموقـع                

 الى مكان   وسارعت الطائرات المروحية   .العسكري االحتاللي في خطوة لمنع تقديم مساعدات للقتلى والمصابين        
وحلقـت   .قريب من مكان وقوع العملية، حيث قامت بنقل المصابين والقتلى الى مستشفى فـي بئـر الـسبع                 

الطائرات العسكرية من نوع اباتشي على ارتفاع منخفض جداً في سماء المنطقة، بحثاً عن المقـاومين الـذين                  
 من القنابل المضيئة في سـماء المنطقـة         اعلن عن استشهادهما، فيما بعد، كما اطلقت قوات االحتالل العشرات         

وفور وقوع العملية اقدمت طائرات االباتشي على قصف محول الكهرباء فـي خـان               .لتسهيل عملية التمشيط  
  .يونس واهداف في منطقة القرارة وفي المخيم

 تغلقأقوات االحتالل االسرائيلي    أن  :  وألفت حداد  ياسر العقبي عن مراسليها    24/7/2005 48 عرب وأضافت
منطقة مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة، امام الفلسطينيين ومنعتهم من التحرك فيها، وذلك انتقاما لمقتل                

وقال متحدث باسم الجهاد االسـالمي       .اسرائيليين من القدس على محور كيسوفيم، بعد منتصف الليلة الماضية         
ووصـف   .اكات الصهيونية لوقف اطالق النـار     انهم ملتزمون بالتهدئة ولكنهم ملتزمون ايضا بالرد على االنته        

وبعد وقت قصير اطلقت طائرة استطالع، صـاروخين  . عمل ال معنى له من اعمال العنف      شين مكورماك بأنه  
وقالـت مـصادر    . على االقل، تجاه مجموعة فلسطينية مسلحة بالقرب من مسجد البشير فى منطقة تل الزعتر             

من جهة اخـرى اكـدت      . من الفرار من القصف ولم يصب احد باذى       فلسطينية ان المجموعة المسلحة تمكنت      
مصادر امنية فلسطينية ان قوات احتاللية معززة بالدبابات والجيبات العسكرية شرعت بتمشيط المنطقة القريبة              

واضـافت  . من االشتباك واطالق النار بشكل عشوائى علي منازل المواطنين اال انه لم يبلغ عن وقوع اصابات             
د االحتالل اطلقوا النار بشكل عشوائي علي منازل المواطنين في حي االمل بمدينة خانيوس لكنه لم يبلغ                 ان جنو 

وكانت قوات االحتالل اغلقت فى وقت سابق حاجزي المطاحن وابو هولي وذلـك عقـب                .عن وقوع اصابات  
ـ             وقالـت مـصادر     .سكرىاشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينين وجنود االحتالل بالقرب من برج المراقبة الع

فى تلـك   . شتباك ولم يبلغ عن وقوع إصابات     االفلسطينية ان مقاومين فلسطينين اطلقوا قذيفة تجاه البرج عقبه          
االثناء اعلنت الوية الناصر صالح الدين مسؤوليتها عن قصف مدرعة احتاللية شمال قطاع غـزة بـصاروخ                 

  .دث مؤكدة فى الوقت نفسه وقوع اصابات خالل الحا1ناصر 
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  االحتالل يعلن اعتقال شاب من مخيم جباليا 

 قال جيش االحتالل انه احبط تفجيرا انتحاريا في مزرعة جماعيـة جنـوب              : رويترز – غزة   -القدس المحتلة   
واضاف الجيش في بيان ان المعتقل ويـدعى جهـاد          . اسرائيل عندما اعتقل فلسطينيا كان يرتدي حزاما ناسفا       

و ابن شقيق الشهيد صالح شحادة تسلل الى اسرائيل من شمال غزة وانه ينتمي الـى                شحادة من مخيم جباليا وه    
وقال الجيش ان شحادة ابلغ     . ونفى احد قادة كتائب األقصى البارزين أي صلة بالمعتقل        . كتائب شهداء االقصى  

جيـر الحـزام    الجيش انه كان يعتزم تفجير حزام ناسف في تل ابيب مشيرا الى ان خبراء المتفجرات قاموا بتف                
وحسب الجيش فانه اعتقل شحادة امس األول خارج بوابات مزرعة نير عام التي ال تبعـد                . الذي كان بحوزته    

  . كثيرا عن مزرعة شارون
  24/7/2005الحياة الجديدة 

  
  أسير فلسطيني يصارع الموت في سجن بئر السبع  : نادي األسير

 الذي طرأ على الحالة الصحية لألسـير الفلـسطيني عبـد            حذر نادي األسير الفلسطيني، من التدهور الخطير      
وأوضح النادي في بيان له أن محامي النادي، وقف          .المحتجز في سجن بئر السبع     الرؤوف مصطفى إسماعيل،  

على الحالة الصحية لألسير، وعلى حاالت أخرى مشابهة، مؤكدا أن األسير يعاني من جلطة في القلب والدماغ                 
، أدت إلى فقدانه القـدرة      2001ل البيان ان األسير، تعرض لجلطة أخرى في الدماغ عام           وقا .1995منذ عام   

على المشي، فضالً عن معاناته الكبيرة من تجلطات في العمود الفقري، ومن مشاكل دائمة في األيدي واألرجل                 
ـ       .والجهة اليمنى من الوجه، ومن مشاكل دائمة في األعصاب         ان معـه عنـد     ولفت المحامي إلى أن األسير ك

 دينار أردني، ألقت بها إدارة السجن في النفايات بحجة أنها ليـست مـن مـصلحة                 2500اعتقاله أدوية قيمتها    
وأضـاف، أن    . حبة، اعتاد على تناولها قبـل االعتقـال        50السجون، وال يتلقى سوى خمس حبات دواء بدل         

حاجة ماسة إلى عنايـة خاصـة وطعـام         األسير لم يتم فحصه من قبل الطبيب منذ وصوله إلى السجن، وهو ب            
ولفت  . يقومون على خدمته   ىخاص، كما أنه يمكث اآلن في سجن بئر السبع في غرفة، يتواجد فيها ثماني أسر              

إلى أن ضغط الغرفة يؤثر عليه وهو ال يستطيع النوم، مطالباً بنقله من السجن المذكور وتقديم العالج المناسب                  
ر السبع، الذين التقاهم المحامي، أن سياسة اإلهمال الطبي التي يتعرضون لها            وبدورهم، أكد أسرى سجن بئ     .له

هي سياسة مقصودة ومتعمدة تتبعها إدارة السجون، معتبرين إياها بأنها بمثابة إعدام بدون مقصلة، مشيرين إلى                
  .  عدة حاالت مرضية في السجن

  23/7/2005 48عرب
  

  جون المركزية الى معتقل النقب أسـير من الس600إسرائيـل تعـتزم نـقـل 
 600قال األسرى في معتقل النقب الصحراوي إن إدارة مصلحة السجون ستبدأ بعد أيام قليلة بنقل نحـو                  : غزة

 ,بذلكوأكد األسرى أن إدارة سجن النقب أبلغت ممثلي المعتقلين           .أسير من السجون المركزية الى معتقل النقب      
عاماً و محكومون من ذوي األحكام المتدنية، وأنه سيتم احتجازهم فـي             18 أشبال دون سن      االسرى من بين و

وقال األسرى في اتصاالت مع مركز األسرى لالعالم إن هذه األقسام كانـت              .األقسام القديمة في سجن النقب    
 مـن   مشغولة قبل فترة ليست بعيدة باألسرى قبل أن يتم نقلهم الى أقسام جديدة بعد إجراء عملية توسعة للمعتقل                 

 الى ان هذه األقسام الجديدة تم تصميمها بحيث تكون معزولة تماماً بأسوار             واواشار .اجل استيعاب أعداد كبيرة   
وأسالك شائكة عن بعضها البعض، مؤكدين ان عدداً من جنود االحتالل يرابطون على األسوار الفاصلة لكشف                

لقاء القاذورات واألوساخ وأعقاب السجائر علـى       وأكدوا ان هؤالء الجنود يقومون بإ      .تحركات األسرى اليومية  
األسرى، كما يتم من فوق هذه األسوار قمع أية احتجاجات يقوم بها األسرى من خالل خراطيم المياه الـساخنة                   
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 عن استيائهم من هذه الخطوة واعتبروها مماطلة من قبـل           واوأعرب. التي تلحق تشوهات بالغة بأجساد األسرى     
اً في قضية األسرى، حيث بدل أن يتم الحديث عن افراجات تقوم سـلطات االحـتالل                مصلحة السجون وتالعب  

وشددوا على   .بنقل األسرى من سجن آلخر من أجل إرهاقهم نفسياً وجسدياً، وتكبيد أهاليهم المزيد من المعاناة              
 مشيرين الى مـا   أسير، 1300أن ازدحاماً كبيراً يعاني منه األسرى في النقب الذين يصل عددهم الى أكثر من               

  .سيؤول إليه الوضع بعد نقل عدد كبير من األسرى الى المعتقل الصحراوي
  24/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  سجن النقبتدهور جديد على اوضاع االسرى في 

 أقدمت سلطات السجون اإلسرائيلية في معتقل النقب الصحراوي خالل االيام القليلـة             : محسن اإلفرنجي  -غزة  
لى قطع التيار الكهربائي لساعات طويلة رغم االرتفاع الحاد في درجات الحرارة ما اثر سلباً علـى                 الماضية ع 

واشتكى األسرى في اتصال خاص مع مركز األسرى لإلعـالم مـن             .أوضاع األسرى خاصة المرضى منهم    
مرضى بشكل  سوء تعامل إدارة السجن معهم خالل األسبوعين الماضيين محذرين من تدهور أوضاع األسرى ال             

خاص جراء هذا اإلجراء من قبل اإلدارة بالنظر الى ان كثيرا منهم يعانون من ارتفاع ضـغط الـدم وضـيق                     
وذكر األسرى في اتصالهم أنهم      .التنفس وال يستطيعون الصمود بدون مراوح كهربائية رغم قلتها داخل السجن          

صليح شبكة الكهرباء بين األقسام وزيـادة  خاضوا مؤخراً مفاوضات مع إدارة سجن النقب تركزت على إعادة ت     
 وأكـدوا أن إدارة المعتقـل ال        , مروحة كهربائية إلى األقسام المختلفة     50قوة التيار الكهربائي مطالبين بإدخال      

تستجيب ألية مطالب بتحسين الوضع االعتقالي لألسرى المرضى خاصة في مجال إدخال عالجات مناسبة كل               
كد األسرى أن من بين األسرى اإلداريين الكثير يعانون أمراضا مزمنة دون            وأ .حسب مرضه ووضعه الصحي   

الى ذلك أفـاد     .أن تشفع لهم حالتهم عند إدارة السجن أو عندما تحين موعد محاكمتهم أو انتهاء مدة محكوميتهم               
ل من معتقل   األسرى في معتقل النقب الصحراوي، أن إدارة السجن قامت مؤخراً بنقل ثمانية من األسرى األشبا              

فـي   .إيرز إلى معتقل النقب الصحراوي، واحتجزوهم في إحدى الخيم المعزولة وغير المؤهلة للعيش اآلدمي             
غضون ذلك ناشدت االسيرة منال غانم المؤسسات الحقوقية وعباس العمل على اطالق سراحها، وخصوصا ان               

   . بموجب القانون االسرائيليولدها نور سيكمل عامه الثاني بعد شهرين وسيتم اخراجه من السجن،
  24/7/2005القدس الفلسطينية 

  
  قوة إسرائيلية تقتحم مخيم بالطة 

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي  فجر أمس مخيم بالطة، وقال شهود إن اشـتباكات عنيفـة انـدلعت بـين               
فـادت مـصادر أمنيـة      وأ. المقاومين وقوات االحتالل التي قصفت منازل المواطنين الفلسطينيين بالرشاشات        

وأفاد بيان لنادي األسـير الفلـسطيني بـأن         . فلسطينية بأن االحتالل اعتقل طارق العاصي من شهداء األقصى        
االحتالل اعتقل على حاجز قريب من نابلس ضابطا  في جهاز األمن الوقائي، إضافة إلى باسل صبيح وحسن                   

 منازل الفلـسطينيين فـي  قريـة عوريـف،           واعتدى مستوطنون مسلحون من مستعمرة يتسهار على      . حبيشة
جيش االحتالل حـضرت    وأفيد بأن   . وحاولوا تحطيم األبواب واقتحام المنازل، إال أن أهالي القرية تصدوا لهم          

، واعتلت تالال في المنطقة، وأطلقت النار وقنابل الغاز باتجاه األهالي، واقتحمت قوة أخرى مكونة مـن                 المكان
  )ا.ن.ق. (توجهت إلى المنطقة الشرقيةجيبين عسكريين القرية و

 24/7/2005الخليج اإلماراتية 
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   بضمان مكانة رفيعة لألب عطا اهللا المطالبة
طالبت المؤسسات والشخصيات الوطنية واالعتبارية المقدسية، المجمع المقدس لبطريركية الـروم           :  وفا ،القدس

عطا اهللا حنا، ومنحه الحقوق الكاملة ُأسوة برجال        األرثوذكس، بضمان مكانة ومركز كنسي رفيع لألرشمندريت        
إن األب عطا اهللا من رجال الدين المثقفين البارزين الـذين يتمتعـون             : وقالت في بيان صحافي    .الدين اليونان 

وطالبت بتصويب األمور وتصحيح االعوجاجات السابقة، وأكدوا        .بسمعة طيبة ومصداقية كبيرة محلياً وعالمياً     
ظلٍم كبيرين لحقا باألب عطا اهللا أيام البطريرك السابق؛ لمواقفه الرائدة والقوية في الـدفاع عـن                 وجود غُبٍن و  

وأكد البيان الدور الوطني والقومي البارز لألب عطا اهللا باعتباره           .حضور الكنيسة وأوقافها وعقاراتها ودورها    
طريرك السابق، وإلى نشاطه الكبير فـي       رمزاً وطنياً من رموز القدس، ولفتت إلى دوره الرئيس في تنحية الب           

وطالـب   .العمل على إعادة ما تم تسريبه من عقارات وأوقاف أرثوذكسية لسلطات االحتالل إلى أمالك الكنيسة              
الموقعون على البيان برد االعتبار لألب عطا اهللا وإزالة ما تعرض له من ظلم وتمييز في الماضـي، بـسبب                    

سجمة مع مواقف الرعية، ومواقفه ضد سياسات االحتالل الـضاغطة علـى            مواقفه الواضحة والصريحة والمن   
  .الكنيسة وعلى المقدسات

وناشد البيان المرشحين للمنصب البطريركي بأن يعمل البطريرك القادم على ترفيع األب عطا اهللا إلى درجـة                 
 االعتباريـة،   كما ناشـدت الشخـصيات والمؤسـسات       .مطران، وأن يكون عضواً في المجمع المقدس المقبل       

البطريرك القادم بإعادة الحقوق المسلوبة والمسربة إلى الكنيسة، وإعادة الحقوق للطائفة العربية األرثوذكـسية              
 ديمترتـي دليـاني،     -التجمع الوطني المسيحي  : ومن بين التواقيع التي حملها البيان      .وتفعيل المجلس المختلط  

  .ن المقدسات المسيحيةمجلس المؤسسات األرثوذكسية، ولجنة الدفاع ع
  24/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   من اجل فلسطين تعود ادراجهاقافلة
 عدلت قافلة من اجل فلسطين عن القيام باعتصام امام السفارة االسرائيلية فـي عمـان                : هشام عزيزات  ،مادبا

ة الى سوريا ومن ثـم      متوجه فلسطين وبدأت مغادرة االراضي االردنية    عبور باتجاه   الاحتجاجا على منعها من     
واستعاضت القافلة عن االعتصام بتشكيل وفود تمثل الجنسيات الفرنسية وااللمانية           .الى الدول التي انطلقت منها    

المشاركة في القافلة توجهت امس االول الى مقر السفارة الفرنسية في عمان والسفارة االلمانيه حيث قدمت هذه                 
لى المعبر االسرائيلي مطالبة الهيئتين الدبلوماسيتين المعتمـدتين فـي          الوفود شرحا مفصال عن ما جرى لها ع       

وقـال   .عمان بالتحرك لبيان اسباب السلوك االسرائيلي تجاه قافلة كانت تحمل رسالة سياسية وانسانية واضحة             
 وضعت  احد اعضاء الوفد الفرنسي ان اركان السفارة تفهموا المطالب المشروعة للقافلة فيما اوضح ان السفارة              

وقام وفـد يمثـل      .العاصمة الفرنسية ووزارة الخارجية بالصورة التفصيلية للذي جرى لقافلة من اجل فلسطين           
المواطنين االلمان بزيارة الى السفارة االلمانية ووضع اركان السفارة بمجريات االحداث التـي جـرت علـى                 

   .المعبر االسرائيلي
  24/7/2005الرأي األردنية 

  
   الحملة الوطنية لدمج المعاقينتواصل فعاليات

من جنين، خشيته من أن ينظر بعض رفاقـه لـه           )  عاما 13( الطفل باجس حسن     لم يخف : كتب محمد بالص  
نظرة سلبية، في ظل عدم قدرته على الحركة كاآلخرين، بعد أن سرقت رصاصات االحتالل اإلسرائيلي، جزءا                

عن أحالمهم الضائعة والخوف الـذي يعتـرض طـريقهم          من عافيته، فيما عبر آخرون من أقرانه المصابين،         
وكان الطفل حسن، يتحدث ألقرانه األطفال عن تجربته مع اإلعاقة، في إطار فعاليات الحملة               .بالكلمة والصورة 

الوطنية لدمج المعاقين جسور األمل، التي تنظمها اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في مخـيم جنـين، ومديريـة                  
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وقال حسن، إنه تعرض لإلصابة مـن قبـل جنـود            .اصل فعالياتها لألسبوع الثالث على التوالي     اإلعالم، وتتو 
االحتالل، خالل مواجهات شهدتها مدينة جنين، قبل أكثر من عام ونصف العام، ومنذ ذلك الوقـت، ال يقـوى                   

اقات حركية جراء   وبكلمات بسيطة وبريئة، عبر هذا الطفل وأقرانه ممن يعانون من إع           .على الحركة كاآلخرين  
تعرضهم لإلصابة من قبل قوات االحتالل، وأولئك الذين يعانون من إعاقات أخـرى أسـبابها متعـددة، عـن                   

وبينما كان هذا الطفل يتحدث عن وضعه        .أحالمهم الضائعة والخوف الذي يعترض طريقهم، بالكلمة والصورة       
عة مديرية الثقافة، في لوحات عكـست آمـالهم         بعد اإلصابة، كان آخرون ينهمكون في رسم ألوان األمل في قا          

  .وبيئتهم المحيطة، ولم تخل من العدوان، والطيور المهاجرة، وأزهار الوطن
واستعرضت الفنانة نجوى الزريقي، من مديرية الثقافة، أمام األطفال المشاركين، تجربتها وعالقتها مع األلوان،              

وقالت إن اللوحات التـي رسـمها هـؤالء األطفـال،            .غيرةواألهداف التي يحققها الفنان بواسطة ريشته الص      
ستشارك في مسابقة الطفل الموهوب في مجال الرسم، والتي يجري اإلعداد لتنظيمها في مصر، ويشارك فيهـا        

 عاما، وتشتمل على لوحات مستمدة من بيئـة األطفـال،           18أطفال تتراوح أعمارهم بين أربع سنوات ولغاية        
ستشفت من لوحات األطفال، انعكاسات الحالة النفسية ألصحابها، مع وجود إنارة في كل             وا .ورؤيتهم للمستقبل 

  .لوحة، وذلك رغم حجم المعاناة التي تتجسد في داخل كل رسام صغير من هؤالء
 قال عبد الباسط خلف، من مديرية اإلعالم، إن ألوان األمل، فتحت لألطفال نافذة للبـوح بمـا يـدور فـي                      و

وبين  .خل جميع لوحاتهم، من إشارات للعنف واأللم الممزوج باألمل، وهو الذي يسيطر عليهم            خواطرهم، ولم ت  
أن عملية الرسم، جاءت في إطار الجهود المبذولة من قبل مديرية اإلعالم، واللجنة المحلية لتأهيل المعاقين، من                 

الكثيـر مـن المواهـب      أجل بناء مشروع شراكة بين المجتمع، وذوي االحتياجات الخاصة ممـن يمتلكـون              
  .واإلبداعات

وفي إطار فعاليات الحملة الوطنية لدمج المعاقين جسور األمل، قرأ أطفال من المشاركين في المخيم الـصيفي                 
وتقمص الطفل فراس علي، دور فتى فقد        .مقاطع من قصة الشاب عالء وشاحي، الذي أقعده رصاص االحتالل         

ه يستهدف غرس قيم استيعاب المعاقين، وبالتالي يساهم في إنـشاء           بصره، في تدريب قالت عنه مريم زيود، إن       
  .جيل يستوعب أصحاب االحتياجات الخاصة، وال يميز ضدهم

  24/7/2005األيام الفلسطينية 
 

   الجامعة االسالمية تخرج فوج االنتفاضة
ها، مطلقة عليـه فـوج      لبتاحتفلت الجامعة االسالمية، بتخريج الفوج الرابع والعشرين من ط         :كتب محمد البابا  

، ورئيس مجلس أمنـاء الجامعـة       المصرينبيل شعت ممثالً عباس، والسفير      . وشارك في الحفل د   ،  االنتفاضة
اإلسالمية، ورئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، والمديرون، ورؤساء األقسام، وأولياء أمور الخـريجين             

والسماحة والفضيلة ورؤساء الجامعـات وأعـضاء    والخريجات، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة         
 مازن ومجلس الوزراء سيقفان إلـى       ا أب عن يقينه أن  وأعرب شعث    .المجلس التشريعي وممثلي وسائل اإلعالم    

ونقل شعث للجامعة اإلسـالمية وخريجيهـا        .جانب الجامعات والمعاهد عامة والجامعة اإلسالمية بشكل خاص       
وتحدث عن   .إعجابه بالمشروعات التي أعدها طالب وطالبات الجامعة اإلسالمية       تحيات وتهاني الرئيس، مبدياً     

رحلة النمو والبناء التي وصل إليها المجتمع الفلسطيني بعد أن قطع طريقاً طويالً للوصول إلى بداية التحرير،                 
ن وزارة اإلعالم   وأوضح أ  مؤكداً على المسؤولية الكبيرة التي تتحملها مؤسسات المجتمع للحفاظ على إعماره،          

تؤكد على أهمية فرص تبادل الرأي والرأي اآلخر، موضحاً في الوقت ذاته حرص التلفزيون الفلسطيني علـى                 
تجسيد معالم الوحدة الوطنية، متحدثاً عن العمل من أجل إطالق قناة تعليمية فلسطينية، مشروع التعليم عن بعد                 

ت ذاته أن القناة ستعمل بداية مع جامعة القدس المفتوحة، إال أن            الذي تقدمه الجامعة اإلسالمية، موضحاً في الوق      
  .الوزارة ستفتح الباب أمام الجامعة اإلسالمية و تحافظ على حضورها مركزاً للعلم والثقافة
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، على الفوج الرابع والعشرين من طلبة       رئيس مجلس أمناء الجامعة المهندس جمال الخضري      وفي كلمته أطلق    
ة اسم فوج االنتفاضة، موضحا أن عدد من تخرج في هذا الفوج من حملة تقدير االمتياز يفوق                 الجامعة اإلسالمي 

وأشار إلى وجود رسالة ورؤية واضحة للجامعة اإلسالمية،         .عدد من تخرج بتقدير ممتاز منذ تأسيس الجامعة       
عامة فقط دون اسـتثناء وذلـك       مؤكداً أنها جامعة لكل الفلسطينيين، وأن القبول فيها يعتمد على معدل الثانوية ال            

وأكد أن هناك أربعة مبان جديدة تحت اإلنشاء وهي مبنى تكنولوجيا المعلومات،           .استناداً إلى مبدأ تكافؤ الفرص    
والتعليم المستمر، ومبنى قاعات دراسية للطالب، ومبنى قاعات دراسية في الجنوب، ، مؤكداً على منهج عباس                

  محمد شبير  .رئيس الجامعة د  طيني حفاظاً على اللحمة الوطنية الفلسطينية، وهنأ        في الوحدة الوطنية والدم الفلس    
، مؤكداً على أن هذا الفوج يرفع الرؤوس بتفوقـه           وشعب فلسطين بهذا الفوج المتميز     نفسه والجامعة اإلسالمية  

ـ           وتميزه في جميع المجاالت،    ا األكاديميـة،   وتحدث عن تقدم الجامعة اإلسالمية في العديد من النواحي، ومنه
والعمرانية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، إلى جانب حديثه عن نسج الجامعة شبكة عالقات متميزة مع كافة                
المؤسسات بدءا بالسلطة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات العربية والدولية، مـشيرا إلـى              

يمية والدولية من جهة، وتنظيمها للعديد مـن المـؤتمرات          حضور الجامعة الواسع في المؤتمرات العلمية اإلقل      
المهمة في عام أطلقت عليه الجامعة اإلسالمية عام البحث العلمي، ونجحت في تطبيق مبادئه وحيثياتـه علـى                  

 شعث، بطرح موضوع دعم مؤسسات التعليم العالي أمام مجلس الوزراء، وذلك            . د  شبير وطالب .أرض الواقع 
 ابـو   .ابقة بدعم مؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى وعد وزير التربية والتعلـيم العـالي د              لتفعيل الوعود الس  

  .الحمص بطرح الموضوع أمام مجلس الوزراء
واعتبر السفير عبد العزيز، مشاركته في حفل تخريج الفوج الرابع والعشرين شرفا كبيرا بتواجده بـين أسـرة                  

 بهذه المناسبة، والتي تمثل نهاية المطاف بالنـسبة للدراسـة، ولكنهـا             الجامعة اإلسالمية، ومشاركتهم االحتفال   
ليست نهاية المطاف للبحث العلمي، مهنئا الخريجين بحصولهم على شهادة العلم، ودعا السفير عبـد العزيـز                 

بحـث  الخريجين إلى تعلم البحث العلمي، واصفاً إياه باألمانة الملقاة على عاتقهم، وطالبهم بتكريس حيـاتهم لل               
العلمي خدمة للوطن واألمة ولرفعتنا جميعاً، وأوضح عبد العزيز أنه من محاسن الظروف أن يتواكـب حفـل                  

 يوليو مؤكدا وقوف الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني في السراء والـضراء             23التخريج مع ذكرى ثورة     
  . حتى تتكون الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

لمة الخريجين الخريجة نيرمين الشيخ خليل والحاصلة على المرتبة األولى على الجامعة واشارت فيها              وألقت ك 
الى ان الخريجين من الجامعة أعطوا دون حساب ليشهدوا هذه اللحظات السعيدة، مضيفة أن فرحـة األمهـات                  

معة والذين يمثلـون نعـم القـدوة        وثمنت الدور العظيم الذي بذله أساتذة الجا       .واآلباء ربما تفوق فرحة االبناء    
والمثل، مؤكدة على األداء البناء الذي قاموا به عندما أفاضوا على الطلبة من علمهم، وغرسـوا فـيهم القـيم                    

ووجهت الشكر والتقدير والوفاء لمجلس أمناء       .النبيلة، إلى جانب تعليمهم اإلبداع، والتفكير، والتحاور واالبتكار       
وكذلك العاملين فيها، ولمجلسي الطالب والطالبات، وذلك على الجهود الكبيرة التـي            الجامعة ومجلس إدارتها،    

  .بذلها الجميع في خدمة الطلبة خالل فترة الدراسة 
  24/7/2005األيام الفلسطينية 

  
 

  خطر مواطنين فلسطينيين بوضع اليد على أراضيهم ياالحتالل 
 الشمعة، بوضع اليد على مـساحات شاسـعة مـن           أخطرت سلطات االحتالل أهالي خربتي واد رحال وجورة       

وأفاد خالد العزة، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن األراضي ومواجهـة االسـتيطان، أن االحـتالل                 .أراضيهم
 دونماً، وكذلك في واد رحال، وتقـدر        448أخطر مواطنين من جورة الشمعة بوضع اليد على مساحة تقدر بـ            
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وأكد العزة، أن حكومة االحتالل ممعنة بمواصـلة         .ر الفصل العنصري عليها    دونماً، بهدف بناء جدا    155بـ  
  .االستيالء على أراضي الضفة الغربية، غير المكتظة بالسكان، وجميعها أراٍض زراعية وسياحية وأثرية

  23/7/2005 48عرب
  

  تسهيالت اردنية للفلسطينيين والسماح للحجاج بالبقاء في االردن
 اكد وزير الداخلية االردني ان الحكومة سـتقدم تـسهيالت اضـافية لالخـوة               :لخاصمراسل القدس ا  ،  عمان

واوضـح   .الفلسطينيين في موسم الحج، وانها ستمنح الحجاج مهلة اسبوعين للتسوق في االردن وزيارة ذويهم             
 . عاديـة  ان جسر الملك حسين يقدم التسهيالت الالزمة للقادمين والمغادرين، ولم تشهد الجسور اية حركة غير              

اننا سنواصل جهودنا من اجل تقديم العون لهؤالء االخوة عبر كل الوسائل، وان االتصاالت مع الجانـب   : وقال
   .الفلسطيني مستمرة حيال مختلف القضايا التي تهم الجانبين

  24/7/2005القدس الفلسطينية 
 

   الف طن من النفايات االسرائيلية في قاع االرض الفلسطينية50
كلها ظـواهر خطـرة     ... تلوث البيئة، دفن النفايات، المياه الملوثة، سرقة الرمال       :  آمال شحادة  ،محتلةالقدس ال 

وهي تشغل اليوم بال    . تهدد في شكل حقيقي مستقبل الفلسطينيين واألرض الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة           
كن أحداً توقع حدود انتشارها ومدى      المسؤولين الذين يتدارسون مختلف السبل الستدراك وقوع كارثة بيئية ال يم          

ولعل االكثر خطورة منها الكميات الهائلة من النفايات التي دفنتها اسرائيل خالل الـسنوات الخمـس       . أخطارها
وال تقل خطورة عن هـذه      .  ألف طن من النفايات    50األخيرة في غزة قرب غوش قطيف ويصل حجمها الى          

قبل أيـام تجاوبـت      .مال التي تعتبر ثروة طبيعية مهمة للفلسطينيين       مليون طن من الر    15النفايات آثار سرقة    
االمم المتحدة مع طلب الفلسطينيين إرسال خبرائها عند انسحاب االسرائيليين من غزة لمعاينة المنطقة وإعـداد                
تقرير عن وضعية النفايات المدفونة والسبل األفضل إلخالئها بأقل ما يمكـن مـن أضـرار علـى رغـم ان                     

صين الفلسطينيين يؤكدون ان أضرارها بدأت تنتشر بين السكان نظراً الى ارتفاع نسبة األمـراض بـين                 المخت
لقد نجح االسرائيليون حتى اآلن في تنفيذ مخططاتهم فيما فشل الفلـسطينيون             .االطفال، خصوصاً سرطان الدم   

النفايات لفحصها او منـع     خالل كل الجلسات في تحقيق أبسط المطالب، سواء بالحصول على عينات من هذه              
ويجرى الحديث عن المنطقة الواقعـة       .الشاحنات االسرائيلية من االستمرار في نقل النفايات ودفنها في المنطقة         

فقبل اندالع االنتفاضة وجدت اسرائيل انها المنطقـة االفـضل          . غرب حاجز المطاحن في منطقة المستوطنات     
وحتى تخفي حقيقة ما تفعله أعلنت أنها منطقة غير         . لحة لالستعمال لدفن النفايات وغيرها من المواد غير الصا      

 آالف متر مربع بعمق ثالثين متراً كانت مملوءة بالرمال والطين           5ثم باشرت آلياتها بحفر نحو      . صالحة للسكن 
 فالشاحنة التي كانت تـصل    . ومنذ ذلك الوقت كثرت تحركات الشاحنات في المنطقة       . وتم وضع النفايات مكانها   

  .مليئة بالنفايات لدفنها في هذه الحفرة كانت تعود مملوءة بالرمال والطين، ثروة االرض الفلسطينية
 ان الفلسطينيين استدركوا خطورة االمر منذ العام ألفين، ففي اجتماع عقـد             صفيةابو.في حديث مع الحياة قال د     

بحضور ممثلين من االرتباط المدني والعسكري وممثلين من وزراتي البيئة االسرائيلية والفلـسطينية طرحنـا               
 فالمعروف ان النفايات غير المـضرة     . خطورة الوضع وطلبنا منهم الحصول على عينات لفحص هذه النفايات         

هي النفايات الصالحة لالستعمال، واسرائيل تعمل منذ اكثر من ثالثين سنة على اعادة تكرير النفايات وتصنيعها             
في مختلف المجاالت، اما النفايات التي تلقي بها في االراضي البعيدة عن مستوطنيها والقريبة من الفلسطينيين                

يات الخطرة، مثل النفايات المشعة وغيرها التي تـسبب         فهي النفايات غير الصالحة لالستعمال والمعروفة بالنفا      
وتكمن خطورة هذه النفايات األولى في وصولها الى الخزان الجوفي لميـاه قطـاع               .االمراض والتلوث البيئي  

فمع مواصلة هطول االمطار تنجرف النفايات مع المياه الى العمق وتتحلل وتلوث منطقة كبيرة، ما يؤثر                . غزة
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منذ اللقاء االول مع الفلسطينيين حول الموضوع تكـتم االسـرائيليون علـى              .ي مياه الشرب  في شكل مباشر ف   
ثم مع اندالع انتفاضة االقصى قالوا ان       . التفاصيل ورفضوا التجاوب مع مطالب الفلسطينيين وتقديم المعلومات       

أن كل المنطقة المقامـة     وانطلق االسرائيليون من البنود المتفق عليها في اوسلو ب        . موضوع المستوطنات مؤجل  
ويرى أبو صفية ان الخطر مـن        .عليها المستوطنات هي تحت السيطرة االسرائيلية وال نفوذ للفلسطينيين عليها         

دفن هذه النفايات كبير حتى وان كانت من النوع الصالح لالستعمال، اذ انها موجودة فوق افضل خزان جـوفي        
ة تقام خصيصاً للنفايات وتتطلب موازنات كبيرة حيث يتم حفـر           المعروف ان هناك مدافن صحي    : ويقول. للمياه

العمق المطلوب ثم توضع طبقة من االسفلت والبالستيك حتى ال تدخل الى المياه الجوفية وتوضع لكـل مكـب         
وبحسب تقديرات االختصاصيين الفلـسطينيين، فـإن        .للنفايات عصارة تتجمع فيها مادة سائلة خوفاً من تحللها        

ويقول ابو صفية ان التعنت االسرائيلي خالل جميع اللقاءات         . التي تدفن هي نفايات صناعية وكيماوية     النفايات  
حول هذا الموضوع كان يؤكد للفلسطينيين شكوكهم حول مخاطر هذه النفايات، اذ ال يمكن إسرائيل ان ترمـي                  

 اعادة تـصنيعها مـرة اخـرى        نفايات عادية وصالحة لالستعمال، خصوصاً هذا النوع من النفايات التي يمكن          
وحتى المواد العضوية تقوم اسرائيل بتحويلها الى سماد، ما يعنـي           . لالستفادة منها في مجال المعادن والزجاج     

ويستند ابو صفية في     .ان النفايات التي تبعدها عن مناطق سكناها وتتخلى عنها هي النفايات الخطرة والمضرة            
ند االسرائيلي الذي يحتفظ به، والثاني فحوصات أجريت حول عينـة مـن             االول المست : حديثه هذا على أمرين   

خالل مشاركتي في مفاوضات اسرائيلية وفلسطينية حصلت على مستند يشير في شكل واضـح              : المياه ويقول 
الى ان مستوطنات غزة توقفت عن استعمال مياه غوش قطيف ليقتصر استعمالها على الزراعـة والـصناعة                 

ود الى التخوف من االضرار التي تنتج من دفن النفايات في غوش قطيف بعـد تحللهـا فـي                   وتبين ان ذلك يع   
  .المياه

المنتوجات الزراعية التي تستغل هذه المياه، يقول أبو صفية، غير معدة لالستهالك المحلي وال يـتم تـسويقها                  
اما األمر الثـاني   .وطنيهاوهكذا، فإن اسرائيل ضمنت صحة مست. داخل اسرائيل وهي معدة للتصدير الخارجي  

فقبل أيام توجه رئـيس لجنـة اهـالي         . فيعود الى رفض اسرائيل اجراء فحوصات على عينات المياه القريبة         
المواصي، فايز شعث، الى المكان وأحضر عينات من آابار المياه لوزارة جودة البيئـة إلجـراء الفحوصـات                  

 من العودة الى بيته معلنين انه قام بعمـل أمنـي خطيـر              عليها، األمر الذي أثار غضب االسرائيليين ومنعوه      
ويقول ابو صفية ان نتائج فحص العينات أشارت في شكل واضح الى وجود نـسبة               . وراحوا يهددون باعتقاله  

ازاء هذه االوضاع باشر المسؤولون الفلسطينيون اعداد دراسة خاصة لمعرفة مدى            .عالية من التلوث والملوحة   
ويقول ابو صفية ان االرتفـاع الكبيـر والمتواصـل لحـاالت المرضـى،              .  الفلسطينيين تأثير ذلك في صحة   

وخصوصاً سرطان الدم، بات يشكل مصدر قلق كبيراً ويتطلب دراسة علمية فورية للحد من استمرار وقـوع                 
  .ضحايا فلسطينيين

من المفاعل النـووي   الوضع الذي يعيشه فلسطينيو الضفة ال يقل خطورة عن وضع غزة، بل ان قرب المنطقة                
من جهة ونقل مصانع ملوثة الى مناطق فلسطينية في الضفة مثل طولكرم والخليل أديا الى تدهور خطير فـي                   

ولم تقتصر الممارسات االسرائيلية على هذا الحال بل منعت الفلسطينيين من استخدام مكب             . االوضاع الصحية 
فمواصلة الحصار ووضع الحواجز ومنع الـشاحنات       . روبيالنفايات الخاص الذي أقيم بتمويل من االتحاد االو       

في هذه  . من التنقل اضطرت الفلسطينيين الى وضع النفايات في مناطق قريبة من السكن، ما يؤثر في صحتهم               
 مليون دوالر إلقامة مكب خاص للنفايات في منطقة جنين الستدراك           14االثناء خصصت وزارة البيئة موازنة      

اال ان اقامة هذا المكب ال تعني        . عدم وجود هذه المكبات وخطر تحللها في المياه الجوفية         المخاطر الناجمة عن  
فإلى جانب اقامة   . انقاذ الضفة من آثار جريمة تلويث الجو والمياه والبيئة ليكون االنسان الفلسطيني هو الضحية             

قيمت في طولكرم على أرض تابعـة       المكب الجديد في منطقة نابلس، فإن المنطقة الصناعية االسرائيلية التي ا          
للوقف االسالمي باتت وأحد اكبر مصادر الخطر على صحة الفلسطينيين، اذ انها تضم عـدداً مـن المـصانع                   
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الخطرة التي يطلق عليها الفلسطينيون اسم مصانع الموت، ومنها مصنع للمبيدات الحـشرية ومـصنع زجـاج                
كيماوي الزراعي وجميعها تقع على الحـدود الغربيـة لمدينـة           ومصنع للغاز، وفالتر المياه وأنابيب السماد ال      

ويدرك االسرائيليون مدى خطورة وجود هذه المصانع، اذ ان هذه المنطقة الصناعية نقلت من كفـار                 .طولكرم
سابا بعد حملة احتجاج واسعة قام بها يهود المنطقة ضد وجود هذه المصانع قرب منطقة سـكناهم وقـد تـم                      

ومنذ فتـرة طويلـة تعمـل        . قرار المحكمة االسرائيلية بسبب خطورتها على البيئة والسكان        اغالقها بناء على  
وتحـتفظ سـلطة    . السلطة الفلسطينية لنقل هذه المصانع من طولكرم وقد اجرت دراسة خاصة حول اضرارها            

مصانع لـن   جودة البيئة في السلطة بوثائق ومراسالت بين مجلس مستوطنة سنعوز وأصحابها، تفيد بأن هذه ال              
تؤثر في سكان هذه المستعمرة كون الرياح تهب باتجاه الشرق، وإذا تحول اتجاه الرياح، فإن أصحاب المصانع                 

وأاثبتت الدراسات واالبحاث مخاطر المنطقة على صـحة الفلـسطينيين اذ            .يلتزمون وقف العمل طوال الوقت    
 وأمراض الجهاز التنفسي والجلد والعيون      طرأ ارتفاع كبير في نسبة مرضى السرطان خصوصاً بين االطفال،         

ويشير خالد الزغل، رئيس لجنة السالمة العامة والبيئة في محافظة طولكرم، الى خطورة             . واالمراض الصدرية 
احد المصانع الذي يقوم بانتاج الغاز المعقم للتربة والمحرم دولياً حيث تنتج منه سموم ودخان اسود، ما تـؤثر                   

ويقول الزغل ان االرتفاع الكبيـر فـي        . الى جانب االضرار البيئية الكبيرة التي يحدثها      في صحة الفلسطينيين    
نسبة االمراض الصدرية والسرطان يعود الى تلوث الجو المشبع بالغازات السامة والدخان الناتج من المصانع               

اه الشرق، ويصل الـى     والتي تنتقل الى مسافة عشرات الكيلومترات، بسبب اتجاه الريح والذي يكون عادة باتج            
وفي منطقة الخليل، باتـت االضـرار الناجمـة عـن            .معظم مناطق الضفة الغربية شرقي المصانع الكيماوية      

وكشف الطبيب محمود سعادة عـن ارتفـاع عـدد          . االشعاعات النووية تهدد حياة نسبة كبيرة من الفلسطينيين       
 المعطيات المتوافرة لدى الفلـسطينيين، فـإن        وبموجب .الفلسطينيين المصابين بأمراض السرطان والتشوهات    

 ضعف الحد الطبيعي، اضـافة      100نسبة اليورانيوم المنضب على طريق الرماضين الظاهرية بلغت أكثر من           
وألمح سعادة الى وجود تعتـيم علـى هـذه          .  ضعف المعدل الطبيعي   265الى ارتفاع معدل غاز الردون الى       

  .ياسية على السلطة الفلسطينية بخصوصهاالقضية في شكل كبير، وممارسة ضغوط س
  24/7/2005الحياة

  
  شارون يتوعد بوسائل شديدة ومن نوع آخر رداً على العمليات 

وأبلـغ  . هدد شارون باتباع وسائل شديدة ومن نوع آخر رداً على ما يسميه االرهاب الذي يرافق فك االرتباط                
 مسلحان فلسطينيان عند منتصف الليلة الماضـية فـي         حكومته، في اول تعقيب له على عملية اطالق نار نفذها         

وقال شارون ان اسرائيل لن تستسلم لهذه االعمـال          .قطاع غزة، انه ابلغ قراره هذا لرايس، خالل اجتماعه بها         
وتابع لقد قلت لوزيرة الخارجية ان التعليمات االضافية التي اصدرتها لجهـاز االمـن بخـصوص                . االرهابية

واوضحت لها ان ردنا سيكون من نوع اخر مع اضـافة وسـائل             . حة باننا سنرد بشدة   موضوع االرهاب واض  
وقد تم توضـيح    . شديدة في حال وقعت اعمال ارهابية خالل تنفيذ اخالء المستوطنات او بعد اخالء قطاع غزة              

  .  ذلك بشكل ال يمكن تأويله
  24/7/2005 48عرب

 
  الشيخ قف وراء عمليات شرمت قوى اسالمية متطرفة :شارون

اجرى شارون، محادثة هاتفية مع مبارك اعرب خاللها عن تعازيه وتعازي الشعب االسرائيلي بضحايا شـرم                
وأضاف البيان ان شارون قال لمبارك انه يمنع المساومة مع االرهاب الـذي              .على حد ما جاء في بيان رسمي      

ال مبارك لشارون ان مصر واسرائيل      وحسب البيان ق   !تديره قوى اسالمية متطرفة ويجب محاربته بكل الطرق       
  . ستواصالن التعاون ضد المتطرفين
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هاتف شالوم قد نظيره المصري وطالبه بشن معركة مشتركة ضد االرهاب الذي يضرب االبرياء مـن دون                 و
ـ  ابو الغـيط ونـدد       ان شالوم هاتف  وقال موقع يديعوت احرونوت      .تمييز واضـاف شـالوم ان      .التفجيراتب

  . ون المس بالمعتدلين في كل مكان وزمانالمتطرفين يحاول
وقال قلبنا مع    .كما نقلت يديعوت احرونوت عن بيرس دعوته العالم اجمع الى االتحاد في الحرب ضد االرهاب              

  . في ساعة المهم على الضحايا االبرياءس المصري الشعب المصري والرئي
  23/7/2005 48عرب

  
  إسرائيل تعرض المساعدة على مصر 

عمليـات اغاثـة       انه عرض على مصر تقديم المساعدة في         افاد الجيش االسرائيلي    : ا ف ب    -  محتلةالقدس ال 
حالـة     وقد تم وضع فرق اغاثة متخصصة فـي        . استهدفت منتجع شرم الشيخ      ضحايا االعتداءات الدامية التي   

السرائيليين ا    تصريح لالذاعة العامة     في   ارديتي   ودعا رئيس مكتب مكافحة االرهاب داني      .  تأهب لهذا الغرض  
اقـرب وقـت الـى         الجد والعودة فـي       اخذ تحذيرات هذا المكتب على محمل        سيناء الى    الموجودين حاليا في  

  الى التاسع من      سيناء   وجهتها السلطات االسرائيلية بشان قضاء عطل في         وتعود آخر التحذيرات التي    .  اسرائيل
طلب من السياح االسـرائيليين عـدم           اسرائيل التابع لمكتب شارون      وكان مكتب مكافحة االرهاب في     .  يونيو 

  لكننا لـم نتلـق اي        وقالت متحدثة باسم الوزارة لوكالة فرانس برس       .  التوجه الى سيناء خشية وقوع اعتداءات     
   . اوامر باجالئهم    تعليمات الصدار 

  24/7/2005األيام البحرينية 
  

  مزوز قد يصادق على صفقة االدعاء مع عمري شارون 
من المتوقع قيام مزوز، اليوم االحد، بالمصادقة على صفقة ادعاء مع عمري شارون، في قـضية الـشركات                  

وبموجـب  . الوهمية التي يشتبه قيامه بتأسيسها بهدف تجنيد الدعم لوالده، في االنتخابات الداخلية لحزب الليكود             
يتهم بها مقابل الغاء بعض      الى المحاكمة في بعض البنود التي        عمريقة المتوقعة سيتم تقديم     ما رشح عن الصف   

وقالت معاريف ان نقطة الخالف الرئيسية بين النيابة العامة ومحامي شارون، تتمحور حـول العقوبـة                . البنود
 مقربة مـن مـزوز      التي ستفرض على عمري في حال ادانته، وما اذا كانت ستشمل السجن، علما ان مصادر              

نقلت عنه اصراره على سجن شارون لتسعة أشهر على األقل فيما يطالب محامي شارون بأن ال تتعدى العقوبة                  
وحسب الصحيفة سيتم تحويل البت في هـذه المـسألة الـى            ! ستة أشهر يتم استبدالها بالعمل لصالح الجمهور      

نزع حصانته البرلمانية، قبل خروج الكنيـست       وبموجب الصفقة يفترض بعمري اعالن موافقته على        . المحكمة
وحسب الئحة االتهام المعدلة سيتهم عمري بخـرق  . الى عطلتها الصيفية، مقابل الغاء بعض بنود الئحة االتهام       

  . قانون األحزاب وقانون العقوبات
  24/7/2005 48عرب

  
  تشويش العمل في صندوق المرضى العام في اسرائيل 

ضى العام كالليت في اسرائيل، اليوم االحد، تشويش العمل في العديد من المنـشآت              بدأ مستخدمو صندوق المر   
واعلـن رئـيس نقابـة       .الصحية، احتجاجاً على موجة فصل المستخدمين المرتقبة والنقص في القوى العاملة          

ة الصندوق  مستخدمي المختبرات الطبية غولدشتاين انه سيتم اغالق هذه المختبرات اليوم احتجاجا على نية ادار             
توحيد كل المختبرات في اطار مختبر واحد اقيم مؤخرا في كريات عتيديم في تل ابيب، مـا سـيؤدي حـسب                     

وتـشمل االجـراءت    . تخوف النقابة الى موجة فصل كبيرة للمستخدمين في المختبرات التي سـيتم اغالقهـا             
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ومـن المقـرر    . القوى العاملـة  االحتجاجية، ايضا، تعطيل العديد من الخدمات الصحية، احتجاجا على نقص           
وهاجمت ادارة الصندوق قرار اغـالق      . تصعيد هذه االجراءات يوم غد لتصل حد االمتناع عن تقديم الخدمات          

المختبرات واتهمت المستخدمين بالتهرب من المفاوضات الموضوعية التي تهدف، حسب االدارة، الى تنجيـع              
 .ها التوجه الى محكمة العمل لوقف االضرابواعلنت االدارة نيت. الخدمات لصالح المواطنين

  24/7/2005 48عرب
  

  الحكومة االسرائيلية تناقش الخارطة القطرية لنشر هوائيات الهواتف الخلوية 
 الخاصـة   36من المقرر ان تناقش الحكومة االسرائيلية في جلستها اليوم األحد، الخارطة الهيكلية القطرية تاما               

وية في اسرائيل والمبادئ التي سيتم اتباعها لمواجهة األضرار المادية التي تـسببها             بنشر هوائيات الهواتف الخل   
. وحسب هآرتس فقد تم بايعاز من بينس، اجراء تعديالت على الخارطة لصالح الجمهور             .للمواطنين وامالكهم 

واتـف الخلويـة    ومن المبادئ األساسية التي صادق عليها المجلس القطري للتخطيط والبناء، الزام شركات اله            
وبموجب هذا المبدأ يمنـع     . والسلطات المحلية بتعويض السكان عن األضرار التي الحقتها الهوائيات بأمالكهم         

منح ترخيص لهوائية اال اذا اودعت الشركة المسؤولة عنه مستندا تتعهد فيه بدفع تعويضات الصحاب األمالك                
وسـيتحتم علـى الـشركة تعـويض     . ض قيمة هذه األمالك المجاورة لموقع الهوائية اذا ما ادى ذلك الى انخفا        

من قيمة منزله في حال انخفاض قيمته، فيما تتحمل السلطة المحلية النسبة المتبقيـة              % 80صاحب الملك بنسبة    
كما تلزم الخارطة شركات الهواتف الخلوية بالتبليغ مسبقا عن نيتها نصب هوائيـات فـي المنـاطق                  %).20(

وحسب المبادئ المنشورة لهذه الخطة يالحـظ       . لك لتمكين الجمهور من تقديم اعتراضاته     المأهولة بالسكان، وذ  
انه ليس من الواضح ما اذا تتطرق الخارطة الى األضرار الصحية المترتبة على اقامة هذه الهوائيات، علما ان                  

تفاع نـسبة االصـابة     المعلومات السائدة تؤكد وجود عالقة بين نصب هذه الهوائيات في المناطق المأهولة وار            
  .بمرض السرطان

  24/7/2005 48عرب
  

  موافقة اسرائيلية على اقامة ميناء في غزة
 تلقت السلطة الفلسطينية موافقة اسرائيل على بدء البناء في الميناء المقرر اقامته في غزة بحـسب                 : بترا ،عمان

لدول المانحة بهدف الشروع ببنائـه      وقالت الصحيفة ان السلطة بدأت اتصاالت مع ا        .صحيفة القدس الفلسطينية  
  .مذكرة بأنه لم يجر بعد التفاهم مع اسرائيل بشأن المطار واعادة ترميمه وتشغيله

  24/7/2005الرأي األردنية 
  

  اختتام اجتماعات اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين
 الفلسطينين التي استضافها     اختتمت يوم امس االول اجتماعات اتحاد جمعيات المزارعين        : نسرين الكرد  ،عمان

بسبب الحواجز االسرائيلية التي حالت دون التقاء مزارعي القطـاع          لتعذر انعقادها في اراضي السلطة      االردن  
وناقشت االجتماعات التي عقدت بمشاركة من االتحاد العام السوري اضافة الى اتحاد عام             . مع مزارعي الضفة  

ن أجل العمل الزراعي العربي المشترك واتخاذ خطوات عملية لخدمـة           المزارعين االردنيين تفعيل التواصل م    
  .المزارعين و دعم المزارع الفلسطيني امام االحتالل االسرائيلي

وأوصى المشاركون في ختام اجتماعاتهم الى ضرورة تبني مقترح اتحاد المزارعين الفلسطينين من قبل اتحـاد                
ين ليكون عضوا في اتحاد عام الفالحين والتعاونيين الـزراعيين          فالحي سورية واتحاد عام المزارعين االردني     

ودعوا الى   .العرب والعمل على تأسيس صندوق خاص بدعم المزارع الفلسطيني والسوري في هضبة الجوالن            
ضرورة توفير مقاعد دراسية البناء المزارعين الفلسطينين من خالل اتحـاد عـام فالحـي سـورية واتحـاد                  
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ين في كل من سورية واالردن اضافة الى ضرورة التعاون في بناء القدرات وتبادل الخبرات               المزارعين االردني 
وعقد الدورات وورشات العمل المتخصصة والتنسيق بين االتحادات الثالثـة وتبـادل النـشرات والـصحف                

اتفاقيـة  وطالبوا بتنسيق المواقف من أجل االسراع في تطبيـق           .والمجالت من خالل وسائل اعالم االتحادات     
التجارة العربية الحرة الكبرى والبحث عن كيفية للعمل التسويقي البيني والمشترك للوصول الى تأسيس شركات               

  .تسويقية بين االتحادات في هذه البلدان مستقبال
وأجمعت االتحادات الثالثة على ضرورة توجيه وسائل االعالم المتاحة بضرورة فضح الجريمة و التي تتمثـل                

من أراضي الضفة الغربية والـذي يهـدد اقامـة الدولـة            %) 47(الفصل العنصري و الذي سيبتلع      في جدار   
الفلسطينية المستقلة مؤكدين على ضرورة تفعيل الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في الهاي               

  .والذي دعا الى هدم وازالة الجدار
  24/7/2005الرأي األردنية 

  
  مة لفتح قطاع االتصاالت امام المنافسةسنتوجه للحكو: صيدم

صيدم امس على عزمه التوجه الى مجلس الوزراء التخاذ قرار بشأن فتح مجـال              .  أكد د  : نائل موسى  ،رام اهللا 
وجاء هذا التأكيد في سـياق رد        .االتصاالت امام منافسة تعود بالفائدة على المستهلك من حيث السعر والجودة          

عزمي الشعيبي في المقرين المؤقتين     . قتصادية التي التأمت برئاسة رئيسها النائب د      صيدم على اسئلة اللجنة اال    
برام اهللا لبحث وضع قطاع االتصاالت الفلسطيني الذي تنفرد شركتا جوال وبال تل فيه بغيـة حـث الـسلطة                    

 فرغت من اعداد    وأبلغ صيدم اللجنة ردا على االسئلة ان الوزارة        .الوطنية على تحرير القطاع وفتحه للمنافسة     
الدراسات الالزمة لتنظيم قطاع االتصاالت وقدمتها الى اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء لمناقشتها بانتظار              

وبشأن قانون االتصاالت اعلن ان مسودة مشروع قانون انجزت وهـي لـدى مجلـس                .ان ترفعها للمصادقة  
  .الوزراء وفي طريقها الى التشريعي وفق االصول المتبعة

الشعيبي على ضرورة انهاء االحتكارات في القطاعات االقتصادية وبخاصة المتعلـق منهـا             . من جانبه اكد د   
بالخدمات موضحا ان اللجنة عملت وال تزال دون كلل لتحرير قطاع االتصاالت وفتح المجال امـام مـشغلين                  

دأ الخصخصة وتحرير االسـعار     آخرين لضمان مبدأ المنافسة التي اعتبرها الشعيبي شرطا ضروريا لتحقيق مب          
وخلصت اللجنة عقب االجتماع الى ضرورة صياغة        .وفق قاعدة العرض والطلب وتطبيقا لمبدأ اقتصاد السوق       

واقرار قانون جديد لالتصاالت وتشكيل جسم ينظم عمل هذا القطاع برئاسة الوزير وبمشاركة خبراء وكفاءات               
عن تحديد دور ومهام الوزارة الذي تغير بنقل معظم صالحياتها          بعد ان رأت اللجنة ان القانون الساري قاصر         

وأكد الشعيبي ان بمقدور شركة االتصاالت وشركة جوال االستمرار فـي            .1996الى القطاع الخاص منذ عام      
واوضح ان عـدد المـشتركين    .العمل المميز في السوق المحلية بعد فتح باب المنافسة وبوجود مشغلين آخرين     

يد اليوم على نصف مليون مشترك رغم الصعوبات التي تواجهها الـشركة فـي ظـل منافـسة                  لدى جوال يز  
واعلن ان اللجنـة سـتطالب باتخـاذ        . اسرائيلية غير قانونية وبفعل العرقلة االحتاللية المتواصلة لعمل الشركة        

نية والتـي ال    اجراءات جدية وحاسمة ضد الشركات االسرائيلية غير المرخص لها بالعمل في السوق الفلـسطي             
  .تدفع مستحقات ضريبية

  24/7/2005الحياة الجديدة 
 

  الجيش اللبناني يحكم قبضته على مداخل عين الحلوة 
 برز أمس تطور مفاجئ على صعيد المخيمات الفلسطينية في لبنان، إذ شهدت مخيمـات               : خالد الغربي  ،بيروت

إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة نفذتها وحدات       ،  ومخيم الرشيدية الالجئين في الجنوب، ال سيما عين الحلوة        
الجيش اللبناني المنتشرة عند مداخل المخيمين في خطوة اعتبرتها مصادر أمنية لبنانية اجراءات متصلة ببعض               
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المالحقين والمطلوبين، فيما اتهمت مصادر فلسطينية لبنان بالرضوخ للمطالب األميركية بتشديد الخناق علـى              
وقد اصطفت مئات السيارات الداخلة والخارجـة الـى المخيمـين المـذكورين             . د زيارة رايس  الفلسطينيين بع 

والالفـت ان   . وخصوصاً عين الحلوة عند حواجز الجيش لساعات طويلة، حيـث ُأخـضعت لتفتـيش دقيـق               
ـ                 ى االجراءات شملت تدوين اسماء وارقام السيارات، وهو اجراء يتخذ للمرة األولى، اذ كان األمر يقتصر عل

وقـد ادت   . اعتماد هذا التدبير من قبل الجيش بعد الساعة العاشرة من مساء كل ليلة وحتى الـسادسة صـباحاً                 
زحمة السير الخانقة الى إطالق السائقين، المنتظرين دورهم للخروج، أبواق سياراتهم، مما حدا بالكفاح المسلح               

 لتفاقم األمر وحصول هرج ومـرج وانفـالت         الفلسطيني الذي ينتشر عند مدخل عين الحلوة الى التدخل منعاً         
  . الوضع

وفيما ذكر ان التدابير احترازية، خصوصاً بعد اتهام المر مجموعات ارهابية فلسطينية تتخذ من عين الحلـوة                 
مقراً لها بالوقوف وراء محاولة اغتياله، أفيد بأن اإلجراءات جاءت على خلفية معلومات وردت الى لبنان عـن    

غير ان مـسؤوالً    . وبين من المخيم باتجاه العراق وعودة آخرين بعدما أدوا واجبهم الجهادي          حركة ذهاب مطل  
إنني اتهم السلطات اللبنانية بالخـضوع      : فلسطينياً رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه قال لـ الشرق األوسط          

ويقـصد  ( اإلخـوان    لقد انتقـل  : وأضاف. رايس للمطالب األميركية، والشروع بترجمة المطالب التي حملتها      
من مرحلة الوصاية السورية الى الوصاية األميركية، والمطلوب رأس المخيمات ألنهـا هـي              ) الجانب اللبناني 

الحلقة األضعف اآلن، خصوصاً ان نزع سالح حزب اهللا غير ممكن في الوقت الراهن ويسبب حربـاً أهليـة                   
 التي حصلت في لبنـان بعـد اغتيـال الحريـري،            لبنانية، وعلى اإلدارة االميركية أن تقبض ثمن المتغيرات       
  . والفاتورة األولى على ما يبدو ستكون المخيمات والالجئين

، السلطات اللبنانية من االنجرار وراء ما سماه تعليمات رايس والمطالب األميركية، متسائالً             المقدحبدوره حذر   
.  إطالق االتهام على الفلسطينيين وعين الحلوة      في الوقت نفسه عن اإلصرار الذي يعتمده الوزير الياس المر في          

مطالباً بحوار هادئ وعدم الرضوخ للمشيئة األميركية، وقال لسنا بحاجة الى عفو عام او خاص بل بحاجة الى                  
  . مكاشفة ومصارحة والى تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان

ظر إدخال مواد البناء الـى المخيمـات        وتزامنت إجراءات الجيش اللبناني مع معلومات فلسطينية عن عودة ح         
  . حيث تمت مصادرة اسمنت ومواد الدهان والطالء

وذكرت مصادر فلسطينية لـ الشرق األوسط أن وفداً فلسطينياً من بعض القيادات الفلسطينية زار أمس بعـض           
مشيرة الى أن الجانب    المسؤولين األمنيين اللبنانيين في ثكنة صيدا العسكرية لمعرفة أسباب ودوافع اإلجراءات،            

الفلسطيني لم يحصل على إجابات واضحة أو مبررات مقنعة، وأبدت خشيتها من ان تطول هذه اإلجـراءات،                 
  . محذرة من بوادر أزمة حقيقية تنبغي معالجتها قبل أن تتفاقم

 24/7/2005شرق األوسط ال
  

  االردنيون ينتقدون إسرائيل لطردها ناشطي سالم أوروبيين
 شنت منظمات وشخصيات سياسية أردنية هجوما حادا على السلطات االسـرائيلية لرفـضها              :) أ د ب  (،عمان

وقال طلعت أبو عثمان أمين عام لجنة الدفاع عن حـق           .  من ناشطي السالم االوروبيين إلى الضفة      150دخول  
يلي وفـضح   العودة للفلسطينيين في تصريحات للصحفيين نحث المجتمع الدولي على إدانـة التوجـه االسـرائ              

وأوضح أبو عثمـان للـصحفيين      . الممارسات االستيطانية االسرائيلية وانتهاكها للقانون الدولي وحقوق االنسان       
. امس أن لجنة الدفاع عن حق العودة احتجت لدى السفارة االسرائيلية في االردن بشأن معاملة ناشطي الـسالم                 

الردن إن قرار إسرائيل إعادة القافلة يـشكل دلـيال          وقال فؤاد دبور رئيس لجنة تنسيق أحزاب المعارضة في ا         
وأضاف هذا الحادث سيتيح لناشـطي      . جديدا على أنها لن تتخلى عن أسلوب العدوان الذي أقيمت على أساسه           

  .السالم االوروبيين إبالغ شعوبهم وحكوماتهم بسوء المعاملة التي تعرضوا له من جانب إسرائيل
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  24/7/2005القدس الفلسطينية 
  

  لمنسق االمني االميركي في السلطة الفلسطينية ينهي مهامها
ذكرت مصادر اسرائيلية، امس، ان وليام وورد، سينهي مهامه قريبا، بعد ان قرر البنتاغون ترقيته : الناصرة

   .الى رتبه أعلى وتكليفه بمهمة عسكرية اخرى خارج المنطقة
  24/7/2005الغد االردنية 

  
  ايويعلو الجدار رغم أنف اله

  عيدة المطلق قناة  . د
توماس بورغنتال أعلنت محكمة العدل الدولية      ) اليهودي(قبل عام من اليوم وبإجماع قضاتها باستثناء األمريكي         

فالجدار العازل   .في الهاي عدم شرعية جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية وحول مدينة القدس المحتلة             
ئيل تزويراً وتضليالً بالسياج الواقي من أخطر مخططات االسـتيطان          موضوع قرار المحكمة الذي تسميه إسرا     

من األراضي الفلـسطينية    % 10إذ بموجبه ضمت إسرائيل أكثر من       . 1967في األراضي الفلسطينية منذ عام      
من مـساحة الـضفة،     % 45األكثر خصوبة وغنى بالماء في الضفة الغربية، وتسعى لالستيالء على أكثر من             

العديد من المباني والمنشآت، ناهيك عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية السيئة على الفلسطينيين،            ودمرت ألجله   
 أسرة، فضالً عن حصار عدد من القرى والبلدات الفلسطينية بين           1400والتي كان من أبرزها تهجير أكثر من        

ن هذا الجدار وما يسمى ب      الجدار والخط األخضر، و عزل عدد آخر من تلك القرى في كانتونات محصورة بي             
بل وصلت أضرار الجدار إلى المساجد، فقد تضرر بسببه أكثـر مـن             . جدار العمق الذي يبنى إلى الشرق منه      

إضافة إلى ذلك فـإن   . ثالثين مسجداً، ويتوقع الخبراء أن يصل عدد المساجد المخربة إلى اثنين وسبعين مسجداً            
حياة الفلسطينيين إلى زنزانة صغيرة خانقة، تبدو إلى جانبهـا           يسعى لتحويل    - بحسب نعوم تشومسكي   -الجدار

أراضي البانتو في جنوب إفريقيا السابقة، قالعا للحرية والديمقراطية، وصرحا للسيادة الوطنية والتمتـع بحـق    
ـ              ! تقرير المصير  ي فقد كانت تلك األراضي الخاصة بقبائل البانتو السوداء، تتمتع بدرجة من االستقالل الذاتي ف

أما الباحث السوسيولوجي اإلسرائيلي باروخ كيمرلينج فقد اعتبره بمثابـة          . ظل نظام الفصل العنصري السابق    
في هذا السياق يجدر التنويه بأن الجدار سيبلغ طوله في حال اكتمال بنائه              .حرب التطهير السياسي للفلسطينيين   

ما ارتفاعه فسيكون مابين ثمانية إلى تسعة أمتـار   كيلومترا أي ما يعادل ثالثة أمثال طول جدار برلين، وأ     730
ولما كانت كل هذه الممارسات مخالفة للقانون الدولي جاء قرار محكمة العـدل              !أي ضعف ارتفاع جدار برلين    

ولكن إسرائيل دولة مارقة تعيش خارج القانون        .الدولية بعدم قانونيته، وينبغي إزالته وتعويض المتضررين منه       
لطبيعي أن ترفض القرار وتتجاهله مثلما تجاهلت ثمانية وعشرين قرارا دوليـا فـي الـسابق،                الدولي، ومن ا  

أما أمريكا ومن لف لفها فماضـية        . لتسريع بنائه  2005ومضت في غيها فخصصت أمواالً إضافية في موازنة         
منسوب الكراهية لكل   في استفزازها وتشكل جداراً عازالً آخر بين الكيان الصهيوني والعالم، غير آبهة بتصاعد              

وها قد مضى عام على القرار، والعرب ما بين متفرج، أو متطوع لتسويق الرواية اإلسـرائيلية، أو                  .متعلقاتها
من يشق عنان السماء استنكاراً لإلرهاب الفلسطيني، أو من يدس رأسه بأدب ووقار بين الرؤوس عند المذبح،                 

يين الذين يواجهون بصدورهم العارية جرافات االحـتالل وكافـة          وهم في جميع حاالتهم أداروا ظهراً للفلسطين      
  .أسلحة الفتك الشامل

اكتفى العرب من الغنيمة بالقرار وراحوا في غيبوبة اإلنجاز، وسكن القرار بهدوء في أرشـيف المـوتى فقـد                   
  !تحتاجه أمريكا يوما ما رافعة لتقليعة أخرى يصعب التكهن باتجاهاتها

.  فلم تعد تعوزها القرارات التي تؤكـد شـرعيتها وعـدالتها           ،ية قضية العرب المركزية   وأما القضية الفلسطين  
فالقرارات من دون قوة إنفاذ تبقى مجرد نصوص يتم استحضارها كمرجعية ديكورية، بل إنها تصبح مع الزمن            
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 والـرفض   ودرس الهاي برسم االعتبار، والتصويت األمريكي     . مصدراً لإلحساس بالتناقض بين العدل والظلم     
مستذكرين أن إسرائيل بأنيابهـا النوويـة       . اإلسرائيلي يجعالن كافة الخيارات مفتوحة أمام المقاومة الفلسطينية       

  .وحاضنتها األمريكية لم تستطع حماية نفسها من المقاومة فهل سيحميها الجدار
 24/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  )2 ـ 1(حدود إسرائيل االقتصادية في منظومة دولية كبرى

   عبداهللا خلف   
ان قطار الشرق االوسط الكبير قد تعثر سيره بالقضية الفلسطينية التي أريد احتواؤها واصطدم لمرات عديـدة                 
مع الشعب المصري الذي رفض معظم التطبيع مع عدو حصد مئات االلوف منه ولم يلتزم باالخالق العسكرية                 

 اسـتقطبت   ،ادا هائلة من الجنود المنسحبين بعد كل معركـة        فقتل من اسرى مصر االلوف وابادت طائراته اعد       
المذيعة المصرية منى الشاذلي في برنامجها الحواري مع اربعة من الشخصيات في فضائية محطة دريم مساء                

، وقد بين المشاركون ان التطبيع مع اسرائيل ال يزال يواجه رفضا شعبيا وال يؤيده اال قلة                 16/7/2005السبت  
السفير االسرائيلي في مصر قد قدم استقالته لشعوره بالعزلة القاتلة لرفض           . الحكومة من اجل بقائها   منتفعة مع   

الشعب التعامل معه فلم ينفعه التطبيع الحكومي وقلة من المنتفعين لقد تمسكت الـشعوب العربيـة بمـصالحها                  
امريكا وبعض الـدول الغربيـة      الوطنية وشعورها الديني بالرغم من حجم االختراق الذي رسمته اسرائيل مع            

وامام الرفض الشعبي فقد قامت اسرائيل بتصعيد الموقف في البطش          ). السالم السياسي واالقتصادي  (تحت اسم   
بالفلسطينيين واللبنانيين والسوريين وكل من يناصر الوجود الفلسطيني وتوقع بيريز بعد اتفاقية كامب ديفيـد ان        

ان مصر لم   :  الشرق اوسطية فأقام حربا اعالمية ضد مصر وقال فيها         تأتيه مصر منقادة وهو صاحب مشروع     
تخلق سالما اقتصاديا حقيقيا مع اسرائيل، وأخذ يلوح بان االتفاق والتعاون الحقيقي مـع مـصر هـو اتفـاق                    

وانخدع بهذه الشعارات حتى بعض ادباء مصر عندما رحبـوا باتفاقيـة            .. حضاري سيخلص مصر من فقرها    
  .يل تتغلب على جيرانها بطول اذرعتها الفكرية والسياسية واالقتصاديةالسالم، واسرائ

ان اسرائيل تنتج من ادمغة شعبها اكثر مما تدره آبار النفط           : 22/11/1996 قال نتنياهو في ملحق هارتس في       
 ال السعودي رغم حقده على العرب كافة والمملكة العربية السعودية فانه يريد ان يوصل رسالة بـان اسـرائيل      

وتجاوبت اسرائيل مع العولمة والمنظومة العالمية فمدت جسورا عبر الـبالد           .. يهمها مقاطة الدول العربية لها    
العربية واتسعت في مناطق نفوذها االقتصادي واالقليمي فتوجهت نحو شرق اسيا وما كـان يـدعى بالـشرق                  

التجارية والعسكرية واالمنية والـسياسية     االقصى واسيا الوسطى والقوقاز وعقدت اتفاقيات في جميع المجاالت          
فخالل اربع سنوات فقط من التحرك الدبلوماسي وثقت عالقتها مع الهند فوصل الميزان التجاري معهـا عـام                  

 100و.  مليون دوالر مبيعات امنية    150 هي من صادرات اسرائيل منها       312 مليون دوالر،    570 الى   1996
هذا االتفاق مع الهند فقط وال تخلو       . رات الفنية والصناعية والزراعية   مليون صناعات جوية ومجاالت في الخب     

 فالـصين   1992 وبدأت عالقة اسرائيل بالصين منذ سنة        ،االتفاقية من الخطط االمنية لمواجهة باكستان وايران      
جـال  التي تصدر منتوجاتها لكل دول العالم فانها تستورد من اسرائيل معدات ذات تكنولوجيا متطورة، وفي م               

التطوير الزراعي ومعدات الكترونية وطبية ولالتصاالت وتبادلـت الـدولتان الخبـرات العلميـة والتربويـة                
والسياحية، وأقامت عالقات مماثلة مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنـام واخترقـت آسـيا الوسـطى                 

وكازاخستان، وكـذلك مـع اوكرانيـا       االسالمية فعقدت اتفاقات استثمارية مع كل من اوزبكستان وتركمنستان          
 خبير اسرائيلي لتطـوير هـذه       1800 مليون دوالر وارسلت     125وجورجيا فمنحت هذه الدول قروضا بقيمة       

  . الدول ووثقت عالقتها مع روسيا وتعمل االن لجلب الغاز الروسي الى اسرائيل
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عض رجال الدين والوعـاظ، هـذه       ماذا عملت الدول العربية مع دول الشرق االقصى ووسط اسيا انها تبعث ب            
الشعوب تريد ان تحسن اوضاعها االقتصادية والصناعية ودخول عالم التكنولوجيا وصناعة وسائل االتـصال              

  . وعلوم الفضاء والى استيراد االسلحة الحديثة
 منظومـة   اين العرب مما تقوم به اسرائيل انها ستطوق العالم العربي وايران وباكستان بهذا الحزام الدولي في               

  . عالمية وبخطة العولمة الحديثة
وبهذا المخطط مع المنظومة    .. هذه الدول تسعى الى مواكبة الركب الحضاري واسرائيل قامت بسد هذا الفراغ           

العالمية ستكون اغنى من الدول العربية مجتمعة، كما ان اسبانيا اغنى من الدول العربية كلها، وايطاليا اغنـى                  
ة فان اسرائيل بمخططها هذا ستكون هي المنفذة لخريطـة الـشرق االوسـط الجديـدة           من دول االوبك مجتمع   

وستضرب حصارا دوليا من اقصى الشرق واواسط آسيا الى الصين وروسيا علـى الخريطـة التـي سـتغير               
 ..اوضاع الدول العربية من التفكيك الى االزالة بينما الدول العربية متفرقة متخلفة مستهلكة غير منتجة

  24/7/2005طن الكويتية الو
  

  !االنتقالي في حل مشكلة الالجئين
  جواد البشيتي

األصل في الحل الدولي الشرعي لمشكلة الالجئين الفلسطينيين، بحسب قرار الجمعية العمومية لألمم المتحـدة               
 في عـدم    أما التعويض المالي فجاء حال لمشكلة الرغبة الشخصية       .  هو العودة، أو الحق في العودة      194الرقم ، 

العودة، فطابخو القرار افترضوا أن بعض الالجئين ربما ال يرغبون في العودة إلى حيث كـانوا بـين سـنتي                    
واألصـل فـي     . فضمنوا قرارهم عبارة حق التعويض المالي لالجئ الذي ال يرغب في العودة            1949 و 1948

لة العربية، وفق ما تضمنه قـرار األمـم         العودة، هو عودة الالجئ ليس إلى دولة إسرائيل، وإنما إلى إقليم الدو           
 فالالجئ يعود إلى منزله، وإلى وطنه، أو إقليم دولته، في الوقت نفسه، أي أن الحل الدولي                 181المتحدة الرقم، 

 اختلف مفهوم   1967وبعد حرب   . الشرعي لمشكلة الالجئين يستمد مقوماته من القرارين في وحدتهما وتكاملهما         
 ولكن ضمن   1949 و 1948حت تعني حق الالجئ في العودة إلى حيث كان بين سنتي             العودة أصب  ـالعودة، ف 

 أصبح هو األساس في مفاوضات حل مـشكلة الحـدود      1967 خط الرابع من حزيران      ـإقليم دولة إسرائيل، ف   
 أما اآلن، حيث الغلبة لمنطق رسالة الضمانات التي تسلمها شارون من بـوش،            . بين الدولة اليهودية وجيرانها   

نظرياً لـيس   ( استراتيجي يمنع الالجئين من العودة إلى منازلهم، وأصبح حق العودة يعني             -فأقيم جدار سياسي  
حق كل الجئ فلسطيني في العودة إلى الدولة الفلسطينية المقبلة، التي يشمل إقليمها كل قطـاع غـزة، وال                   ) إال

ن تضم إليها من أراضي الضفة الغربية كل ما         يشمل كل الضفة الغربية، فالواليات المتحدة سمحت إلسرائيل بأ        
يلبي حاجتها إلى االستيطان المركز، وبناء الجدار األمني، وتأكيد حقها المزعوم في أن تظل القـدس الموحـدة           

  .عاصمتها األبدية
أما الحق في التعويض المالي الشخصي فلن نـراه،         .  حق العودة  ـلقد انتهت الحقائق إلى هذا الحد في مسخها ل        

 مشهد الجئ يقبض مبلغاً من المال، ثم يوقع وثيقة يعلن فيها تنازله النهائي واألبدي عن حقـه                  ـبداً، مترجماً ب  أ
وفي الحـل النهـائي     . ألن المأساة لن تلد مهزلة من ذاك الشكل       ; لن نرى ذلك، أبداً   ). إلى إسرائيل (في العودة   

لبديل، فـ الدولة الفلسطينية المقبلة لن يكون لها مـن          لمشكلة الالجئين لن نرى، أيضاً، ال التوطين وال الوطن ا         
والتدريجي فسيتخذ ذاك اإلقليم مسرحاً لـه،       ) لالجئين أو لبعضهم  (أما التوطين الصريح    . إقليم إال الضفة وغزة   

وإلى أن يصبح ممكناً عمليـاً      . فالدولة الفلسطينية هي، وحدها، أرض الميعاد بالنسبة إلى الالجئين الفلسطينيين         
واقعياً جعل الدولة الفلسطينية أداة حل لمشكلة الالجئين وحق العودة، ال بد من مرحلة انتقاليـة، ينتقـل فيهـا          و

، فـ صفة الالجئ يمكـن،      )في الدولة الفلسطينية  (من حال الالجئ إلى حال المواطن       ) في الخارج (الفلسطيني  
أي ماليـين   (هذا يعنـي أن الالجـئ       . جئينويجب، أن تنتهي قبل، ومن أجل، إنجاز الحل النهائي لمشكلة الال          
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يجب أن يصبح في وضع حقوقي وقانوني واقتصادي واجتمـاعي ومعيـشي   ) الالجئين الفلسطينيين في الخارج  
وإذا عاد إلى الدولة الفلسطينية، بعـد       . وإنساني يحمله على الصبر في المرحلة االنتقالية طويلة األجل، وعليها         

من أصل  ) أو أجنبياً ( يعود إليها بصفة كونه الجئاً، وإنما بصفة كونه مواطنا عربياً            قيامها بسنة أو بسنوات، فلن    
وال شك في   . عملياً، هذا يعد توطيناً، وإن حرص طابخوه على وصفه بـ الوضع المؤقت واالنتقالي            . فلسطيني

 الخارج، والذين مـا     أن جعل الدولة الفلسطينية المقبلة في وضع يسمح لها بأن تكون قوة جذب للفلسطينيين في              
عادوا بـ الجئين، هو، وحده، ما في مقدوره أن يمنع تحول هذا المؤقت واالنتقالي إلى دائم ونهائي، فـ الدافع                   

، لدى الالجئ الفلسطيني الذي أصبح مواطناً عربياً أو أجنبيـاً، وعلـى             )الوجداني والعاطفي والروحي  (الذاتي  
في القرار أو الخيار الذي ستتمخض عنه المفاضـلة، التـي ستـشتد             أهميته، لن يكون، في وجه عام، األساس        

  .صعوبة إذا لم يدرج ازدواج الجنسية في عداد الحل
  24/7/2005العرب اليوم األردنية 

  
  حماس تقوى على حساب السلطة الفلسطينية 

  ديفيد كالرك
أمـا  .  إلى مخـيم جباليـا      من مدينة رفح إلى غزة     ،علم حماس األخضر يرفرف في كل أنحاء غزة هذه األيام         

عباس وحركة فتح فهي غير موجودة، فيما عدا بعض الملصقات الباهتة والمتبقية            ـالعالقات الدالة على الدعم ل    
هناك تغيير كبير عما كان عليه الحال قبل سنتين وهو          . من أيام الحملة االنتخابية وهي تظهر عباس مع عرفات        

ئيل لسحب قواتها ومستوطنيها في أغسطس فإنه يبدو ان منظمة التحرير           تغيير يدعو للقلق، وبينما تنستعد إسرا     
الموضوع ال يقتصر فقط    . لم تعد تمتلك التأييد الالزم من عامة الشعب لملء فراغ السلطة الذي سينجم ال محالة              
وعلـى سـبيل المثـال      . على اللوحات والملصقات ألن عالمات ضعف السلطة في غزة واضحة في كل مكان            

حماس تفوقاً كثيراً على فتح في االنتخابات المحلية في وقت سابق هذا العام، كما ان شعبية عباس تتدنى                  تفوقت  
وفي الشوارع والمتاجر يفضل الناس الوجود األمني لحماس أو         . بانتظام في استطالعات الرأي العام الفلسطيني     

الناس يثقون أكثر فـي     .  بسبب قلة رواتبهم   الجهاد اإلسالمي على أداء شرطة السلطة الذين ينتشر بينهم الفساد         
الفلـسطينيون  . دوريات المراقبة المحلية التي تنظمها حماس التي توفر العدالة الناجزة حسب الشريعة اإلسالمية  

في غزة يلجأون إلى حماس وليس فتح من أجل الخدمات الحيوية، وأحياناً من أجل الوظائف فـي المجـاالت                   
 حيث تعمل المنظمة كدولة داخل الدولة وتدير العيادات والمراكز الصحية ومقـاهي             المحدودة، ولكنها متوسعة  

الفلـسطينيون فـي    . الغزاويون أيضاً ينجذبون نحو حماس بسبب خيبة أملهم المتعاظمة في عبـاس           . اإلنترنت
يـدي،  بينما يقف عباس مكتوف األ    . الشارع يجادلون بأن شارون يريد ان يقايض غزة بالضفة والقدس الشرقية          

عباس يدعو إلى نبذ العنف ولكنه ال يملك الهيبة أو الكاريزما التي كان يتمتع بها الداعون لهذا مثـل المهاتمـا                     
ومعظم الفلسطينيين يعتقدون صواباً أم خطًأ أن النضال المسلح لحمـاس والجهـاد             . غاندي ومارتن لوثر كنج   

ربما تكون أكبر مشكلة تواجه الـسلطة       .  غزة من وشهداء األقصى وليس السلطة هو الذي سيخرج اإلسرائيليين       
ونظراً ألن االنتخابات البرلمانية ستجري بعد انسحاب غزة        . هي فشلها في تحسين الحياة اليومية للناس العاديين       

فإن الحقيقة هي انه يتعين على السلطة ان تحقق تقدماً ملموساً في عملية السالم، أو تفقد السيطرة على قطـاع                    
  .  حماسغزة لصالح

 عباس وتكرر انها ملتزمة بإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن عـدم مـساعدة             ـاإلدارة األمريكية وعدت بالكثير ل    
  . عباس في توفير االحتياجات األساسية لشعبه كالغذاء واألمن والحرية بمثابة تقديم األصوات إلى حماس

ينيين بشكل عام يقبلون بالحل المبني علـى قيـام       وبعد زيارة قمت بها مؤخراً لغزة خرجت بانطباع بأن الفلسط         
ولكن في الوقت الحاضر ال يرون سببا في إعطاء تأييدهم للسلطة الفلسطينية الحالية،             . دولتين نظرياً على األقل   

  . والمستفيد من هذا الوضع هو حماس التي تدعو إلى تدمير إسرائيل
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  واشنطن بوست خدمة خاصة بـ الشرق
 24/7/2005شرق القطرية ال 

  
  !!رسائل رايس المفخخة... من بيروت إلى رام اهللا

  هاني حبيب
اقتنصت رايس فسحة من الوقت لتفاجئ الجميع بزيارة بيروت، وباعتقادنا ان هذه الزيارة المفاجئة لـم تكـن                  
كذلك، بل درستها رايس بدقة، لتبعث من خاللها عدة رسائل ألطراف عديدة، من أهمها الجانـب الفلـسطيني،                  

ذلك قبل أن تصل الى رام اهللا لتجتمع مع عباس وقريع، لكن الرسالة التـي رغبـت رايـس فـي ارسـالها                       و
  .للفلسطينيين ال تتعلق بالسلطة المركزية، بل بحركة حماس على وجه التحديد

شارون تعتقد اإلدارة األميركية بأن مطالبة حماس بشراكة سياسية تمنحها دوراً متميزاً في إدارة غزة بعد تنفيذ                 
لخطة االخالء، ال تأتي من فراغ، بل بمقارنة واضحة عن ذاك الذي جرى في جنوب لبنان على يد حزب اهللا،                    
فهذا الحزب، الذي اعتبر انتصاره المجيد على اسرائيل هو الذي أجبرها على االنسحاب المخزي تحت جـنح                 

تحويل االنتفاضـة الثانيـة مـن       الظالم، حركة حماس تعتبر أن خطة االخالء فرضت على شارون من خالل             
جماهيرية شعبية الى مسلحة، مترافقة مع عمليات تفجيرية داخل اسرائيل، حزب اهللا ظل الجهة الوحيدة التـي                 
تحكم جنوب لبنان، ولم يسمح لجيش لبنان بالتواجد في تلك المنطقة التي كانت تطلق عليها اسرائيل فيما مضى                  

قة من كافة النواحي األمنية والسياسية واالجتماعية، حماس تجد أن تجربـة            فتح الند وأدار حزب اهللا تلك المنط      
السلطة السابقة من مسألة توزيع األراضي على المحاسيب واألزالم والمبايعين، تمنحها شـرعية شـعبية فـي                 

ها تملك ما   اللجوء الى كل ما من شأنه منع تكرار هذه التجربة، وباعتبارها هي التي قادت االنتفاضة الثانية، فإن                
كان لحزب اهللا، مع فارق رئيسي، إذ ان السلطة المركزية في بيروت، كانت على توافق ووفاق مع حزب اهللا،                   
على عكس ما يجري في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، حزب اهللا الذي كان متعففاً عن الدخول المباشر فـي                   

ومة، لكن في االنتخابات األخيرة، دخل رسـمياً        السلطة، كان يملك ما يشبه حق النقض الفيتو على أعمال الحك          
الى الحكومة من خالل وزير الطاقة ، حماس ربما هي تتعفف ألسباب تخصها في المـشاركة فـي الـسلطة                    
الحالية، ويشير الى ذلك رفضها الدعوة للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، لكنها تعمل على أن تشارك مشاركة                 

ن القطاع بعد رحيل االحتالل، وهنا نختلف مع دحالن الذي اعتبر ان انقالب             فعالة على األرض في ادارة شؤو     
حماس يهدف لالستيالء على السلطة، إذ اننا نرى في االشتباكات المؤسفة األخيرة تعبيراً عن االحتقان، وهادفاً                

 غزة، أي اقتسام    الى امتالك حماس حق النقض على قرارات السلطة، والمشاركة الفعالة ميدانياً في ادارة قطاع             
  .الكعكة مع فتح دون المشاركة في السلطة العليا

 قد وجهت رسالة من بيروت الـى حمـاس، عبـر            رايسنعتقد أن   ! لكن ما عالقة ذلك بزيارة رايس لبيروت؟      
 هـذه هـي     ،1559موقفها المعلن من حزب اهللا، مشددة على ضرورة التزام لبنان بمتطلبات القرار الـدولي               

ة التي نعتقد أن رايس حاولت أن ترسلها الى حماس، إذا ما ظلت تحاول أن تقارن دورها فـي             الرسالة الواضح 
  .غزة بدور حزب اهللا في جنوب لبنان

أما رسالة رايس الى السلطة، فقد وجهتها من مزرعة شارون، عندما أعلنت تجديد التزام واشنطن بتوفير الدعم                 
تمويل االخالء، وتطوير مناطق اسرائيلية في النقـب والجليـل،          المالي الذي طالبت به اسرائيل لمساعدتها في        

والجانب األبرز في هذه الرسالة، يتعلق بالمكافأة االضافية التي تمثلت بدعوة واشنطن الى عقد مـؤتمر دولـي        
تشرف عليه واشنطن وموسكو فور تنفيذ االنسحاب لتحسين العالقات بين اسرائيل والدول العربية في الخلـيج                

دون أية كلمة عن استئناف العملية التفاوضية اليجاد حل للمسائل المتعلقة بالحل النهائي، وفقـاً               .  افريقيا وشمال
ـ   خطـة اال  لخارطة الطريق، والرسالة هنا واضحة، تأييد شارون، ولو ضمنياً، بأن             آخـر اخـالء    يخـالء ه

االسرائيلي الشخصي لها، عنـدما     ولم يكن من المستغرب والحال هذه أن تتجاهل رايس االستفزاز           !. اسرائيلي
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زار شارون مستوطنة اريئيل واعالنه عن نية اسرائيل توسيع االستيطان فيها وفي باقي الكتـل االسـتيطانية                 
وذلك خالفاً لتصريحات رايس الـصريحة      .  انها ستبقى جزءاً من دولة اسرائيل      شارونالكبرى، التي قال عنها     

  . المحتلةالمعارضة ألي توسع استيطاني في الضفة
الوف بن، الكاتب في هآرتس، اعتبر ان توقيت هذه التصريحات يثبت ان شارون بوسعه ان يلوح بتصريحات                 

هـل  : ويتـساءل . عن توسيع اريئيل والكتل االستيطانية األخرى من دون أن يتضرر من المعارضة األميركية            
ل جزء من صفقة غزة مقابل الضفة أو        هناك حاجة اضافية الزمة لالقتناع بمصداقية شارون في أن خطة الفص          

هذا التساؤل برأينا هو لب الرسالة التي بعثت بها رايس الى الـسلطة قبـل ان          ... غزة مقابل الكتل االستيطانية   
وال شك أن رايس ستستثمر والى أبعد الحدود االحتكاك بين فتح وحمـاس، للتـشديد                .تلتقي قيادتها في رام اهللا    

ما من شأنه تسهيل مهمة اخالء المستوطنات في غزة، تنفيذاً لخطة شارون، بإحكام             على ضرورة قيام السلطة ب    
السيطرة على المنطقة الخاضعة لها، من خالل اضعاف القوى المناوئة والتي تهدد بتحويل عملية االخالء الـى                 

ى أي عمل يحـول     انتصار وطني فلسطيني جاء نتيجة لالنتفاضة الثانية المسلحة، ما من شأنه إقدام اسرائيل عل             
مثل هذا االنتصار الى انجاز اسرائيلي، سواء من خالل اجتياح القطاع، أو تحويله الى سجن كبير، أو باألحرى                  
صغير، من خالل جملة االجراءات التي يمكن السرائيل أن تتخذها لكي يشعر كل مواطن يقطن في القطاع بأنه                  

  .ما زال تحت االحتالل من الناحية الفعلية
ادي انه يتوجب علينا، نحن في فلسطين، أن نوجه رسالة جوابية الى رايس مفادها ان الوضع الفلسطيني                 وباعتق

ما زال يسمح بتوافق داخلي، سيجعل من الشعب الفلسطيني قادراً على إدارة غزة والضفة الفلـسطينية، وفقـاً                  
سلطة المنتخبة، وان رهانـات شـارون       ألحكام القانون، وتحت علم الشرعية السيادية الفلسطينية التي تمثلها ال         

خالفاتهم وادارة شؤونهم وفقاً للمصلحة العليـا   ستسقط، تحت انتصار الفلسطينيين في اثبات قدرتهم على تجاوز   
  !!.للشعب الفلسطيني

  24/7/2005األيام الفلسطينية 
 

  عالم يختلف الفلسطينيون؟
  صالح بشير

 أهلياً فلسطينياً؟ يكاد طرح هذا السؤال، بهذه الصيغة وفي هذا           هل يورث االنسحاب اإلسرائيلي من غزة اقتتاالً      
التوقيت، أي بعد ما شهدته اآلونة األخيرة من اشتباكات شبه يومية، بين مقاتلي حماس وقوات الـسلطة، يبـدو              

  .نافالً، أو هو يعمد، على سبيل الرقية، إلى إنكار أمر واقع
الفلسطينيون في ما بينهم فأوقعوا قتلى وجرحى، ويخشى أن تـستمر           فاالقتتال ذاك حصل وحم قضاؤه، وتواجه       

: مواجهاتهم وأن تستفحل، وأن يتمادى شأنهم على منوال ما بات معلوما مألوفا هذه األيام رغم ِقـصر العهـد                  
  .سلسلة هدنات متتالية، ما إن يتم إقرار إحداها، حتى يصار إلى انتهاكها

وهذه ال تتمثل في تخطي الفلسطينيين لما اعتُبر حتـى          .  ما يشبه المعجزة   وبذلك، يكون أرييل شارون قد حقق     
اآلن خطّاً أحمر، التزموه حتى اآلن وتقيدوا به، يحظر احترابهم، فذلك ضرب من مثالية قد ال يتسع لها التاريخ                   

 بـاألحرى    تمكن من جعل الخالف على فكرة التسوية، أو الالتسوية         شارونالفعلي لحركات التحرر، بل في أن       
وعلى األصح، وحول ما إذا كان االنسحاب نهاية مطافها أم منطلقها، شأناً فلسطينياً ال يعنيه أو ال يكاد يعنيـه،                    
هذا عدا إحرازه، فقط لمجرد بروز عتاة المستوطنين على يمينه، صفة االعتدال والوسطية، على ما بات يقول                 

اعتقادهم، من دعاة الحل السلمي، وعلى مـا ردد وروج مـن   حتى بعض إسرائيليين كانوا، وربما ال زالوا في   
  .ورائهم، على سبيل المثال ال الحصر، األميركي توماس فريدمان

أما عن االحتراب األهلي، فهو قد يكون من طبيعة األشياء، بمعنى من المعاني، أو شراً ال بد منه أو يـصعب                     
مثل ذلـك    .جزائرية، وقس على ذلك حركات تحرر كثيرة      حتى الثورة ال  . اتقاؤه، لم تكد تخلو منه حركة تحرر      
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االقتتال كان في الغالب ينشب أو يستعر عندما تجد حركات التحرر نفسها أمام خيارات ال بد من ترجيح أحدها                   
وحسمه من خالل استحداث ميزان للقوة داخلي جديد، كأن تكون هناك تسوية في األفـق يقبـل بهـا الـبعض              

وبديهي أن الوضع هذا ال ينطبق على الوطنية الفلـسطينية          . أو يعتبرها دون المطلوب   ويرفضها البعض اآلخر    
، وهـي ال    ل، ألسباب ترتئيها ولعوامل تخـصها     إسرائيل ستنسحب من غزة في كل األحو      . في طورها الراهن  

تُدرج انسحابها ذاك ضمن منظور تسووي، وذلك ما يفسر إصرارها على استبعاد كل تنـسيق مـع الجانـب                   
فلسطيني عدا ما كان أمنياً أو إجرائياً، بل هي تدرج انسحابها ضمن مشروعها الخاص لـ الحل النهائي، وهو                  ال

مشروع ال يأخذ البتة المطالب الفلسطينية في االعتبار، ويتمثل أحادياً في اقتطاع ما تريد اقتطاعه مـن أرض،                  
  .الستكمال الكيان اإلسرائيلي، مجاالً حيوياً آمناً

تلف الفلسطينيون إذاً؟ محمود عباس، من جهته، ال يراهن إال على افتراض مفاده أن ظهوره بمظهـر                 عالم يخ 
المسيطر على زمام األمور في غزة، ومساهمته في تسهيل االنسحاب اإلسرائيلي، من شأنه أن يؤهله لمنزلـة                 

 القـوة، ومـن تواطـؤ    الشريك، وهو افتراض ال يستند إلى أساس، بالنظر إلى ما هو معلوم من شأن ميـزان            
أما حماس، وعدا عن رغبتها فـي إظهـار االنـسحاب           . واشنطن مع تل أبيب ومن عجز األوروبيين والعرب       

فإذا كانت التهدئـة لـم      . اإلسرائيلي اندحارا أثمرته المقاومة ال رحيالً طوعياً، فتخشى وتتخوف على مصيرها          
، فكيف سيكون األمر بعد انسحاب القوات اإلسرائيلية،        تحمها من بطش الدولة العبرية، تالحقها وتغتال كوادرها       

تلك التي ستبقى طليقة اليد في القطاع، تعود إليه متى أرادت، متخففة من هاجس حمايـة المـستوطنات؟ هـذا                    
ناهيك عن اشتباه حماس في وجود نية باستبعادها وإزالة وجودها السياسي، رأت في تأجيل االنتخابات ما ينذر                 

ر عن تلك الرغبة شارون وكذلك فعلت اإلدارة األميركيةبها، كما عب.  
فالسلطة قد تكون محقة في سعيها إلى أن تضطلع بـدورها ممـثالً             . لكل ذلك، ليس أمام المرء إال تعليق الحكم       

وحيداً للكيان الفلسطيني، تنفرد بالنطق باسمه، وبوضع استراتيجيات التفاوض والحرب والسالم، شأنها في ذلك              
لكن هواجس حماس قد تكون مفهومة أيضا، إن هي لم تطمئن إلى سـلطة تعلـم أنهـا مـن                    .  سلطة شأن كل 

بوصـفها  ) وحماية التعددية الفلـسطينية عمومـاً  (الهشاشة، ومن االفتقار إلى السيادة بحيث ال تستطيع حمايتها   
   .ها وفي أفعالهامكوناً من مكونات النسيج الوطني الفلسطيني، بصرف النظر عن كل رأي في إيديولوجيت

من عوامل هذا اإلشكال، عدا عن كل ما سبقت اإلشارة إليه، وضعية الوطنية الفلسطينية، ممثلة في فتح علـى                   
نحو خاص، التي أصبحت سلطة، يطلب منها ما يطلب من الدول وتُحاسب كما تُحاسب الدول، قبـل أن تنـال                    

يد منه شارون إلى أبعد الحدود، ويؤثر في فعالية السلطة في           الدولة وما يالزمها من سيادة، ما يمثل التباسا يستف        
   .تعاطيها مع مختلف القوى الفلسطينية

وبديهي أن االقتتال األهلي يمثل عرضاً من أعراض ذلك اإلشكال والمأزق الفلسطيني عمومـاً، وال يـستوي                 
  .بحال من األحوال حال كما يتوهم المتقاتلون

  24/7/2005الحياة
  

  زة وحولهاالمشهد في غ
  نصوح المجالي 

يستقطب االنسحاب من غزة اهتمام العالم والمنطقة، فهناك أهداف وتوقعات متضاربة مـن االنـسحاب لـدى                 
وهناك حالة من االنقسام     .طرفي المعادلة الفلسطينيين واإلسرائيليين والمجتمع الدولي يترقب نتائج هذه الخطوة         

حاب ومحاوالت لعرقلته، كما أن هناك حالة مـن االنقـسام فـي             الداخلي في صفوف اإلسرائيليين حول االنس     
صفوف الفلسطينيين ليس حول االنسحاب ولكن حول مرحلة ما بعد االنسحاب وكيفية التصرف في غزة ومـا                 

القوى المتطرفة في إسرائيل ال تريد تكرار سابقة االنسحاب من سيناء            .ستكون عليها أوضاعها بعد االنسحاب    
ي من مكاسب الحرب أو كسر زخم التوسع االستيطاني في األرض الفلسطينية والعربية والتيار              أو التخلي عن أ   
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الصهيوني الوسط األكثر مرونة وواقعية يرى في غزة ثقال وعبئا يمكن رفعه عن كاهل إسرائيل ووضعه على                 
لـضفة الغربيـة    كاهل الفلسطينيين، ولهذا يسعى لمقايضة االنسحاب من غزة بالتوسع في مصادرة وتهويـد ا             

وإغالق األبواب والفرص أمام مشروع الدولة الفلسطينية مع إيهام العالم بأن االنسحاب من غزة خطـوة فـي                  
واألهم من ذلك أن االنسحاب من غزة قد يفتح باب الصراع علـى مـصراعيه بـين الـسلطة                    .طريق السالم 

والجهاد، وهـذا سـيقود إلـى مواقـف         الفلسطينية وفتح من جهة وبين التنظيمات اإلسالمية وبخاصة حماس          
متضاربة وعمليات مسلحة قد تطال إسرائيل بعد االنسحاب وتعطيها الفرصة للتنصل من مـسؤوليات الـسالم                

وما جرى في األيام األخيرة من تحرك قـوات الـسلطة            .والتهدئة والمفاوضات، وإلقاء اللوم على الفلسطينيين     
نظيمات اإلسالمية لها يبين هشاشة األوضاع في غـزة وهـشاشة           الفلسطينية ضد عناصر إسالمية وتصدي الت     

العالقة بين حماس والسلطة واحتمال تحول غزة الى ساحة للصراع بين قطبي المعادلة الفلسطينية إذا لـم يـتم                   
االتفاق على أهداف هذه المرحلة بوضوح والتزام كامل، وهو ما تسعى إليه السلطة الفلسطينية في المباحثـات                 

الرئيس عباس وصف الحالة في غزة بأنها نتيجة لالزدواجية فـي المواقـف لـدى التنظيمـات                  .ة اآلن الجاري
المعارضة التي تهلل للوحدة والتنسيق الفلسطيني ولكنها على األرض وفي الواقع تسعى إلى تحجـيم الـسلطة                 

ها حالـة مسيـسة لتغييـر       فالفوضى األمنية في غزة ليست وليدة عبث فقط ولكن        . الفلسطينية وطرح البدائل لها   
عباس وصف العمليات التي تستهدف      .موازين القوى وتعديلها في الساحة الفلسطينية خارج األطر الديمقراطية        

خرق اتفاق التهدئة بأنها محاوالت لبيع الفلسطينيين عواطف وبطوالت من خالل عمليات عبثية ال ينتج عنهـا                 
لسطينية مع تعقيد الوضع السياسي أمام الفلسطينيين، فهناك مـن          سوى مزيد من الدمار والخسائر في الساحة الف       

يسعى لتسجيل المواقف من خالل التحرك خارج إرادة الشعب الفلسطيني واإلصـرار علـى فـرض إرادتـه                  
االنسحاب من غزة    .وأسلوبه وأجنداته على الشعب الفلسطيني، للمحافظة على مكتسبات مرحلة الفوضى االمنية          

 بين حماس والسلطة الفلسطينية ويوفر فرصة لتبرئة إسرائيل أمام العالم وتبريـر تـصرفاتها               قد يفجر العالقة  
ومن هنا نفهم لمـاذا حرصـت        .المعادية للسالم إذا لم يعالج بحكمة واتفاق ملزم حول سياسات المرحلة المقبلة           

 استمرار حالة الفوضى    بعض مراكز القوى والتنظيمات والشلل األمنية التي لها مكاسب وأجندات شخصية على           
األمنية الداخلية التي نتجت في األساس عن قيام إسرائيل بتدمير متعمد ومـنظم ألجهـزة األمـن الفلـسطينية                   
ومؤسساته لحرمان السلطة الفلسطينية من مصادر قوتها، فهناك من يعين إسرائيل عن قصد أو غير قصد فـي                  

 فلسطينية في الضفة والقطاع، وقد يكـون فـي إسـرائيل،        إضاعة الفرصة الوحيدة المتاحة إلقامة كيان وهوية      
االنسحاب من غـزة امتحـان      .وربما في غزة من يفكر في طرح غزة كبديل للسلطة الفلسطينية أو كرديف لها             

للفلسطينيين، فإن انقسموا حول مصير غزة أضاعوا فرصتهم في الضفة الغربية وفي إقامة الدولة الفلـسطينية                
  .المستقلة
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