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***  
  

  نصر يوسف وشاوول موفازاجتماع أمني بين
وزارة الداخلية الفلـسطينية اعلنـت ان وزيـر    أن : ب.ف.غزة ـ ا  من 25/7/2005شرق األوسط ال نشرت

. الداخلية الفلسطيني اجتمع امس مع موفاز الستئناف اللقاءات االمنية يبن الطرفين التي توقفت بعد عملية نتانيا               
ى مواصلة التنسيق االمني بين الطرفين في اطار خطة االخـالء           وزارة في بيان ان االجتماع يهدف ال      الوقالت  

  .االسرائيلي لقطاع غزة
، عقـب   الفلـسطينية  وزارة الداخلية    هقالتما   :ألفت حداد عن مراسلتها    24/7/2005 48  عرب وأضاف موقع 

 ولم يتم تقديم أية     انتهاء االجتماع، إنه بدا واضحا عدم الجدية والتعاون من الجانب اإلسرائيلي، خالل االجتماع            
وأكدت المصادر األمنية، على أن المماطلة       .إجابات عملية حول االستفسارات والمطالب الفلسطينية المطروحة      

 .واإلجابات السلبية اإلسرائيلية ال تساعد في تحقيق األهداف المرجوة لهذه اللقاءات وترجمتها على أرض الواقع              
فاز قد بحث مع نصر يوسف في تنسيق فك اإلرتباط وفي المطالـب             وكانت قد أفادت مصادر إسرائيلية أن مو      

وأضافت المصادر اإلسرائيلية    .الفلسطينية التي نقلتها، رايس، إلى موفاز يوم أمس بشأن تلقي السالح والذخيرة           
 وإحتمال سيطرة حماس علـى قطـاع        عباسأن رايس قد قالت في نهاية األسبوع أنها قلقة جداً من تداعي قوة              

بعد تنفيذ فك اإلرتباط، وبحسب المصادر فقد أضافت رايس أنه يجب إيجاد طريقة لتقوية عباس بواسـطة                 غزة  
وجاء أيضاً أن رايس طلبت من إسرائيل أن تصادق على نقل الذخيرة إلى قوات األمـن                 .بناء القوة الفلسطينية  

ونقلت المـصادر اإلسـرائيلية      .الفلسطينية، وعلى السماح بدخول عناصر مصرية لإلرشاد والتدريب في غزة         
التقييم األمريكي للمواجهات التي وقعت بين قوات األمن وبين حركة حماس، حيث اعتبرت نقطة تحـول مـن                  

كما اهتمت رايس بمعرفة سبب اإلنتقادات اإلسرائيلية لعباس حينما كانت          . شأنها أن تزيد من ثقة السلطة بنفسها      
  .ئيحماس تطلق النار على رجال األمن الوقا

االجتماع من أن  توفيق أبو خوصة هقالإلى ما : ا ف ب، اب، رويترزنقال عن  25/7/2005 السفيروأشارت
 لم نحصل على أي رد على أسئلتنا المتعلقة بالبرنامج الزمني وآلية  وقال.انتهى بالفشل ولم يسفر عن نتيجة

    .ؤهااالنسحاب ومستقبل المنشآت والبنى التحتية للمستوطنات المقرر إخال
مصادر اسرائيلية ذكرت ان موفاز تقدم في االجتماع أن : القدسمن  25/7/2005 األيام الفلسطينية ونقلت

بطلب الى اللواء يوسف باعتقال المسلحين الفلسطينيين المسؤولين عن قتل اسرائيليين في مفرق كيسوفيم مساء 
  .السبت

  
 للبنانيةعين الحلوة تحتًج على تشديد اإلجراءات األمنية ا

من سكان حي التعمير، المتاخم      للبنانيينالفلسطينيين وا عشرات  أن  : صيدا 25/7/2005شرق األوسط   ال ذكرت
، اعتصاماً اقدموا خالله على احراق إحدى الدشم، التابعة للجيش اللبناني، إضافة            أمس وانفذلمخيم عين الحلوة    

ى االجراءات األمنية المشددة التـي اتخـذتها القـوى          الى اإلطارات المطاطية، كما قطعوا الطرق احتجاجاً عل       
وتأتي هذه االجراءات بعـد سلـسلة       . األمنية اللبنانية، عند مداخل المخيم والتي تسببت بازدحام مروري خانق         

حوادث أمنية، شهدتها المناطق اللبنانية المختلفة، واستهدف أحدها الياس المر، الذي نجا أخيراً مـن محاولـة                 
وحـذر  . سطة سيارة مفخخة، بعد معلومات تحدثت عن مخطط الغتياله أعد داخل مخيم عين الحلوة اغتيال، بوا 

كذلك نفذ فلسطينيون   .تحركهم  المعتصمون من أن استمرار اإلجراءات على ما هي عليه، سيدفعهم الى تصعيد             
مدخل الشمالي لمخـيم    غاضبون من االجراءات األمنية، اعتصاماً على مقربة من حاجز للجيش اللبناني، عند ال            

واعتبـروا ان   . وأحرقوا االطارات المطاطية ورفعوا الفتات كتبت عليهـا شـعارات مـستنكرة           . عين الحلوة 
وقد حاولت قيادات فلسطينية، تهدئة     . االجراءات األمنية تندرج ضمن مسلسل أميركي مطلوب ضد الفلسطينيين        
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اني، الذين ال تبعد مواقعهم عن المحتجين سوى أمتـار          خواطر المحتجين، تفادياً الستفزاز عناصر الجيش اللبن      
وظهر أمس، جال وفد من قيادة الجيش اللبناني، بصحبة وفد صيداوي على الحواجز عند مداخل التعمير                . قليلة

واعربت مصادر أمنية لبنانية عن اعتقادها بوجود مجموعتين لهما صلة بتنظـيم             .وعين الحلوة لمعالجة األمر   
  .ن الحلوة ، لكنها نفت انهما تتمتعان بتأييد واسع النطاقالقاعدة في عي

ـ   ما عصام الحلبي  عن مراسله  23/7/2005 - أمين -اإلنترنت لالعالم العربي      موقع أضافو  مـصادر   هقالت
 عناصر الجـيش اللبنـاني       االجراءات االمنية على مداخل المخيمات الفلسطينية من قبل       فلسطينية في لبنان أن     

 الجاري، حيث اطبق الحصار علـى       7\20ت تزداد منذ اكثر من اسبوع وبلغت ذروتها في يوم           ومخابراته اخذ 
 بتسجيل جميـع     جميع منافذ المخيمات الفلسطينية وبدأت عناصر الجيش اللبناني بالتعاون مع مخابرات الجيش           

 من سكان مخيم المية     وقال احد الالجئيين الفلسطينيين   .السيارات واالشخاص الداخليين والخارجين من المخيمات     
ومية، الذي رفض ذكر اسمه، ان هذه االعمال ال تصب في مصلحة التخفيف عن الفلسطينيين ومساندتهم فـي                  
الوقوف بوجه ما يحاك ضدهم من مؤامرات، بل تعتبر ضغوطات لتيئيس شعبنا وارغامه على قبول اي شـيء                

علنا نتخلى عن حقنا في العودة الى ارضـنا         ال هذه الضغوطات وال غيرها يمكن ان تج       : واضاف. يعرض عليه 
فلسطين، فنحن شعب ال وطن له تحت هذه الشمس الحارقة والتي يجعلوننا ننتظر ساعات تحت اشعتها للدخول                 

  .ال وطن لنا تحتها اال فلسطين.. الى مخيماتنا
وأسـامة سـعد    تدخل وزير اإلعالم ونائبي صيدا بهية الحريري        أن   :بيروت من   25/7/2005 الحياة   ونشرت

 الى وقف التحرك الذي بادر إليه الالجئون الفلسطينيون امام المـداخل            ادى ورئيس بلديتها عبدالرحمن البزري   
المؤدية الى مخيم عين الحلوة احتجاجاً على اإلجراءات األمنية المشددة التي لجأت إليها قيـادة الجـيش فـي                   

لداخلة الى المخيم او الخارجة منه، ما تسبب بزحمة سير          الجنوب والمتمثلة في تسجيل ارقام لوحات السيارات ا       
وبحـسب  .وشملت اجراءات الجيش مداخل مخيمات عين الحلوة والرشـيدية والميـة وميـة والـبص              . خانقة

المعلومات، فإن قيادة الجيش في الجنوب اوضحت للذين راجعوها في امر التدابير المفروضـة عنـد مـداخل                  
ولـم  .مثل هذه اإلجراءات حفاظاً على امن المخيمات والمناطق المحيطـة بهـا           المخيمات انها مضطرة التخاذ     

لكن قادة الفصائل في المخيمـات اعترضـوا        . تعترض المنظمات والفصائل الفلسطينية في المبدأ على التدابير       
 على طبيعة اإلجراءات التي اخذت تعوق حركة التنقل من داخلها الى خارجها والعكس، ما يهدد الـسكان فـي                  

ارزاقهم ولقمة عيشهم جراء اضطرارهم للوقوف اكثر من ساعة ونصف الساعة عند الحواجز لتسجيل ارقـام                
لوحات السيارات عدا عن الزحمة، وقد وضعت سيدة فلسطينية طفلها امام الحاجز وهـي فـي طريقهـا الـى           

االت اجراها بعدد من    وأدت حركة االحتجاج، الى تدخل الوزير العريضي الذي عالج األمر في اتص           .المستشفى
المسؤولين ابرزهم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزيرا الداخلية حسن السبع والدفاع الياس المر وقائد الجيش               
العماد ميشال سليمان اضافة الى اتصاالت مماثلة قام بها النائبان الحريـري وسـعد ورئـيس بلديـة صـيدا                    

 فلسطينياً باتجاه قيادة الجيش في الجنـوب وعقـد اجتمـاع            وقد انتجت االتصاالت تحركاً   .عبدالرحمن البزري 
مشترك في ثكنة محمد زغيب في صيدا تم التوصل فيه الى اتفاق على حل لمشكلة زحمة السير يقوم على عدم                    
توقيف السيارات لتدوين ارقام لوحاتها امام المداخل واالستعاضة عنه بركنها الى جانب الطريق مع اإلسـراع                

امها اضافة الى امكان فتح مداخل جديدة الى المخيمات مع تعهد بلدية صيدا توسـيع الطرقـات                 في تدوين ارق  
 وأشـارت .المؤدية الى عين الحلوة والمية ومية في شكل يسمح بعبور سيارتين دفعة واحـدة فـي االتجـاهين                 

الجيش مستفسراً عـن     اتصاالً هاتفياً بقيادة      أجرى فؤاد السنيورة أن   25/7/2005المستقبل اللبنانية    وأوضحت
وبعـد تبلغـه مـن القيـادة ان         .التدابير التي اتخذها الجيش اللبناني حول مخيم عين الحلوة في منطقة صـيدا            

االجراءات محض امنية، طلب السنيورة االهتمام بالنواحي االنسانية والمعيشية لسكان المخيم وتـسهيل عمليـة    
  .س بالتدابير االمنية المتخذة او الحد من فاعليتهاالدخول والخروج لهم، على اال يؤثر ذلك في المسا
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  عباس يدين عملية كيسوفيم الفدائية
في الوقت الذي أعربت فصائل المقاومة أن هذه العملية تأتي في سياق الرد على الخروقـات                :  خاص -رام اهللا 

إن هذه العملية تـشكل     : وقال .الصهيونية المتواصلة للتهدئة المعلنة، أدان محمود عباس عملية كيسوفيم الفدائية         
خرقاً التفاق التهدئة والهدنة والتفاق القاهرة، وتقدم للجانب اإلسرائيلي المبرر لشن هجمات انتقامية ضد شعبنا               

واعتبر أن عمليات المقاومة ضد العدو الصهيوني ال تخـدم مـصلحتنا             .والقيام باغتياالت للقيادات الفلسطينية   
طني، وتضعف مصداقيتنا على الصعيد الدولي، مؤكداً أن السلطة ستبذل كل جهد ممكن         الوطنية، وتهدد أمننا الو   

  .لوقف هذه العمليات الضارة، حسب رأيه
  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مسؤول فلسطيني كبير يقدم استقالته لرئيس السلطة الفلسطينية

وجيه السياسي والوطني استقالته إلى رئيس السلطة قدم اللواء مازن عز الدين المفوض السياسي في هيئة الت
وقالت مصادر إعالمية فلسطينية إن اللواء عز الدين قدم استقالته ألسباب . الفلسطينية محمود عباس أبو مازن

وأضافت المصادر نقال عن اللواء عز الدين أن قرار وزير الداخلية اللواء نصر .قال إن الرئيس عباس يعلمها
 في منصب المفوض السياسي أثار ضجة في صدور من وصفهم بالحاقدين، ما دعاه إلى تقديم يوسف بتعيينه

استقالته إلنهاء النزاعات داخل السلطة وداخل حركة فتح واللجنة المركزية وحفاظا على هيبة السلطة، وعدم 
  .خلق انشقاقات جديدة في حركة فتح

  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 س الوطني يصل إلى دمشق للقاء قادة الفصائل  رئيس المجل
وصل سليم الزعنون، إلى دمشق لالجتماع مع قادة الفصائل الفلسطينية، للبحث في خطوات تفعيل : دمشق

ويأتي االجتماع تمهيداً لعقد االجتماع التحضيري  .وتطوير وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
العامون للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والذي سيعقد في القاهرة أو الموسع الذي يضم األمناء 

دمشق بدعوة من محمود عباس حسب ما تم االتفاق عليه في القاهرة بهدف األعداد لعقد دورة للمجلس الوطني 
راطية والجبهة وسيلتقي الزعنون قادة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي والجبهتين الشعبية والديمق .الفلسطيني

 .الشعبية القيادة العامة وجبهة النضال الشعبي و التحرير الفلسطينية والصاعقة والحزب الشيوعي الفلسطيني
كما سيلتقي والوفد المرافق معه بالقيادة السورية ويبحث آخر التطورات السياسية واألوضاع على الساحة 

 .الفلسطينية
  24/7/2005وكالة االنباء وفا 

  
  الضفةب القطاع  ربطحب بتصريحات رايس حولخرما ير

رحب وزير النقل والمواصالت، امس، بتصريحات رايس، حول ضرورة وجود طريق رابط وممر             : وفا-غزة  
ودعا  .آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية يضمن تنقل الفلسطينيين بين مناطقهم المختلفة دون عوائق وعراقيل              

 على الجانب اإلسرائيلي لترجمة هذه التصريحات إلى حقائق على األرض،           خرما الواليات المتحدة إلى الضغط    
مشدداً على أن وجود الممر اآلمن هو أحد الركائز والشروط األساسية إلنجاح مرحلة ما بعد االنسحاب وسيوفر                 

امل بضبابية  وحذر من استمرار إسرائيل في التع      .للمفاوضات النهائية على مختلف القضايا المتبقية، دعماً كبيراً       
مع القضايا الحساسة التي لن يكون لالنسحاب اإلسرائيلي المزمع أي قيمة بدونها، وفي مقدمتها الموافقة علـى                 
إعادة بناء وتشغيل مطار عرفات الدولي والموافقة على إقامة ميناء غزة وتحرير المعابر الحدوديـة وسـيطرة                 

يات المتحدة من السماح إلسرائيل بالسعي لتحويل قطاع غزة         وحذر الوال  .السلطة الوطنية على إدارتها وتشغيلها    
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إلى سجن كبير تعتقل فيه أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، وتمارس بحقهم جميع أصناف الممارسات                
  الغاشمة

  25/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  يستعد لتقديم الموازنة العامة للمجلس التشريعيفياض 
سالم فياض، أن يسجل العجز في الميزان الجاري للسلطة الفلسطينية هذا           . توقع د : كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   

 850 مليون دوالر، بعد ان كان اعلى مستوى له منذ قيام الـسلطة هـو                900العام مستوى قياسيا جديدا، وهو      
ـ              2001مليون دوالر في العام      ن ان  ، وذلك الرتفاع كلفة الرواتب واالجور، في وقت كشف فيـه النقـاب، ع

اجمالي ما تلقته السلطة الفلسطينية من مساعدات خارجية لدعم الخزينة بلغ حتى شهر حزيران الماضي ربع ما                 
تضمنته موازنة العام الجاري، في حين لم تِف سوى السعودية والجزائر بالتزاماتها المعلنة ماليا تجاه الـسلطة                 

اسة المالية للسنوات الثالث المقبلة، وذلك فـي اطـار       وللمرة االولى، فقد وضع فياض تصوراً للسي       .الفلسطينية
وفيما يشيد فياض بأداء جمع االيرادات المحليـة،         .االستعداد لتقديم مشروع قانون الموازنة للمجلس التشريعي      

المساعدات الخارجية وإن ازدادت، فانها ال بد ان تنخفض، وتضمحل، وهي ليست كبيرة جدا،              : فإنه يقول لأليام  
سياسة التي نطبقها فيما يتعلق بالتوسع في االنفاق ليست مريحة للمانحين، كما ان التزام الدول العربيـة                 ثم ان ال  

ليس بالمستوى الذي كنا نأمل، وفي احسن الظروف، وحتى لو لم يكن االمر كذلك، فان المساعدات التمويليـة                  
 فإن المانحين ال يحبذون الدعم      -اليرادات بمعنى الفرق بين النفقات الجارية وا      -لسد العجز في الميزان الجاري    

واضاف  يجب ان نحد من الزيادة في النفقات، ونعتمد على الـذات    .الى ما ال نهاية، وانما الدعم الذي له نهاية        
  .بقدر متزايد

  25/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  أبو مازن يمنح نوط القدس لجمعة الماجد   
باس نوط القدس من الدرجة األولى إلبن اإلمـارات جمعـة الماجـد             منح محمود ع   : عالء المشهراوي  -غزة  

وسينوب . تعبيراً عن تقدير واحترام الشعب الفلسطيني له وذلك لمواقفه النبيلة والكريمة تجاه الشعب الفلسطيني             
عن الرئيس في هذه المناسبة الشيخ يوسف جمعة سالمية وذلك في حفل ستقيمه القنصلية الفلسطينية في دبـي                  

وذكر ممثل السلطة الفلسطينية في اإلمارات في تصريح له أن الرئيس عباس أمر بتكريم جمعة الماجـد                 . ليوما
تقديرا ألعماله الجليلة التي تتمثل في مساندته أبناء الشعب الفلسطيني في شتى المجاالت سواء بالدعم المادي أو                 

جد األقصى ومكتبته وعنايته ورعايته ألبنـاء       المعنوي عبر اقامة بعض المشاريع في قرى فلسطين وكذلك المس         
ونوه أن القنصلية العامة لدولة فلسطين في دبي وجهت دعوات خاصة لفعاليات مـن أبنـاء                . الجالية الفلسطينية 

  .اإلمارات لها دورها في دعم القضية الفلسطينية وكذلك لفعاليات من أبناء الجالية الفلسطينية
  25/7/2005االتحاد االماراتية 

 
  عدنان أبو عياش يرد على اتهامات عبد اهللا اإلفرنجي 
، وذلك في مقال مقتضب ات وجهها إليه عبد اهللا اإلفرنجيرد المهندس عدنان أبو عياش على ما وصفه باتهام

وقال المهندس عياش في مقال بعنوان  .2005-7-24 األحد امسنشرته صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية 
اتهمني السيد اإلفرنجي في حديثه الذي نشرته صحفية الصباح في غزة : واية اإلفرنجيتهديد بالرد على ر

وأضاف . م بما ليس في بقضية اعتقال مجموعة ألمانيا2005-7-19 الحياة الجديدة بتاريخ هوأعادت نشر
 .يعترفيعرف باقي أفراد الخلية وهم أحياء تفاصيل القصة ألنهم أبطالها ومن اعترف في الخلية ومن لم 

 بما فيها من مغالطات في صراع داخلي أن أقول روايتي التي يشهد تهقد كنت عند قراءة رواي: رد قائالواستط
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عليها األخوة غازي الحسيني وحماد الصانع وزهير المناصرة كما يعلم بالحقيقة أمين الهندي وأبو على شاهين 
وأكد عياش أنه سيطرح  . محاصرين في بيت أمرالذي حضر إلبالغنا عن اعتقال عبد اهللا اإلفرنجي فوجدنا

أظن أن القناة الصحيحة لتقديم روايتي ستكون أطر المركزية والمجلس الثوري :  وقال. القصة على قيادة فتح
  .لحركة فتح فإن لم يحصحص الحق فإنني سأنشر روايتي كاملة على المأل

  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ورة مشاركة جميع الفصائل في لقاء األمناء العامين مع الزعنون حماس تؤكد على ضر
يوم  االثنين بين الأكد عزت الرشق على ضرورة مشاركة كافة الفصائل دون استثناء في اللقاء الذي سيتم عقده 

ضيرياً وطالب الرشق بأن يكون هذا اللقاء تمهيدياً أو تح .سليم الزعنون واألمناء العامين للفصائل الفلسطينية
هذا وقد علم مراسل المركز الفلسطيني .للقاء مركزي آخر لألمناء العامين، وذلك وفق ما جاء في اتفاق القاهرة

  .لإلعالم في دمشق أن لقاءاً ثنائياً سيتم عقده مساء اليوم بين الزعنون ووفد من حركة حماس
  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  ات االحتاللوقوالمقاومة  اشتباكات بين

قالت مصادر محلية أن جنود االحتالل فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي، مؤكدة أن اشتباكات 
وقعت بين عناصر من المقاومة الفلسطينية وجنود االحتالل الصهيوني قرب المستشفى الوطني في المدينة لكنها 

  .لم تسفر عن إصابة أيا من المقاومين
  25/7/2005 لإلعالم المركز الفلسطيني 

  
  المقاومة تقصف مغتصبات غوش قطيف بصاروخين

قصفت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، وكتائب شهداء األقصى الجناح 
وذكرت .العسكري لحركة فتح، الليلة الماضية بصاروخين مجمع مغتصبات غوش قطيف جنوب قطاع غزة

كتائب شهداء األقصى في بيان مشترك، أن الصاروخين أصابا هدفيهما بدقة داخل كتائب أبو علي مصطفى و
وأكد البيان تمسك كتائب أبو مصطفى .مجمع مغتصبات غوش قطيف، وأنه سمعت دوي انفجارات هناك

وكتائب شهداء األقصى بخيار المقاومة حتى رحيل االحتالل، مشيراً إلى أن العملية تأتي في سياق الرد على 
  .نتهاكات الصهيونية وجرائم االغتيال التي تنفذها قوات االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطينياال

  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  نجاة مجموعة من المقاومين من محاولة اغتيال شرق مخيم جباليا
ونجا .رة من فجر أمسقصفت طائرة استطالع بصاروخين تجمعاً للمقاومين شرق مخيم جباليا، في ساعة مبك

أفراد المجموعة المسلحة من محاولة اغتيال دبرتها قوات االحتالل االسرائيلي، حيث لم يسفر القصف عن 
وقال شهود عيان إن أفراد المجموعة غادروا .إصابة أحد من أفراد المجموعة، ولم يبلغ عن وقوع أضرار

  .المكان قبل وقوع القصف بثوان معدودة
  25/7/2005ية األيام الفلسطين

  
   إسرائيلية ةقع عسكرياالمقاومة تهاجم مو

شن رجال المقاومة الليلة الماضية هجوماً باألسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية استهدف موقعاً عسكرياً 
وأفاد شهود عيان أن اشتباكاً مسلحاً دار .صهيونياً بالقرب من حاجز أبو هولي والمطاحن شمال مدينة خانيونس
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جال المقاومة وجنود االحتالل المتمركزين في موقع عسكري بالقرب من حاجز أبو هولي والمطاحن بين ر
شمال خانيونس، مشيرين إلى أنهم سمعوا صوت انفجارات داخل الموقع العسكري الصهيوني، ناجمة عن 

هجوماً باألسلحة شن رجال المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية كما .سقوط قذائف هاون في الموقع المذكور
   .الرشاشة استهدف موقعاً عسكرياً صهيونياً في مغتصبة موراج شمال مدينة رفح

  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  عائلة شحادة تنفي ادعاءات إسرائيلية
 نفت عائلة شحادة من بلدة بيت حانون صحة االدعاءات االسرائيلية حول قيام أحد أقارب الشهيد صالح شحادة

 وأكدت عائلة شحادة في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة االنباء .من اجتياز الحدود لتنفيذ عملية في تل أبيب
متسائلة عن سبب زج اسرائيل ‚‚ القطرية قنا في غزة أنه اليوجد أي من أقارب الشهيد شحادة يحمل اسم جهاد

  .اسم الشهيد وعائلته اال لتبرير عدوان جديد على قطاع غزة
 25/7/2005 القطرية الوطن

  
   الفلسطينيأبو العينين نرفض المس بالسالح

إننا نرفض المس بالسالح الفلسطيني كونه سالحاً مقاوماً، ولنا في اشقائنا اللبنانيين : قال سلطان أبو العينين
فلسطينية، ونفى كل االتهامات التي وجهها الياس المر الى المخيمات ال. سالحناسنسلم إذا سلموا سالحهم . أسوة
لن نقبل الظلم واالفتراء والتجني، كما أننا لن نقبل أن يكون هناك فلسطيني واحد يهدد السلم واالستقرار : وقال

أننا نرفض وضع األسالك الشائكة حول المخيمات ومحاصرتها مجدداً، وبالتالي : الداخلي في لبنان، وأضاف
 بقانون عفو يضع المناضلين في خانة واحدة مع تجار ورفض القبول.منع وصول مواد البناء واإلعمار اليها

كنا نتمنى على كل الرؤساء في لبنان ليشمل قانون العفو الذي أقر حديثاً مئات الفلسطينيين : وقال. المخدرات
  .الذين صدرت بحقهم أحكام، أسوة باشقائهم اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين

  25/7/2005المستقبل 
  

  ه على مناطق الضفة والقطاع  يواصل عدواناالحتالل
 قصفت قوات االحتالل  مساء أمس األحد باألسلحة الرشاشة منازل األهالي في مدينة رفح               :بيت لحم ،جنين،رفح

جنوبي قطاع غزة؛ وأفاد شهود عيان أن جنود قوات االحتالل المتمركزين في أبراج المراقبـة علـى طـول                   
ر، فتحوا مساء أمس نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل عـشوائي          الشريط الحدودي بين األراضي الفلسطينية ومص     

وأشار شهود العيان إلى أن القصف الصهيوني أدى إلـى انقطـاع            .وكثيف تجاه منازل األهالي في مدينة رفح      
اقتحمت فجر  كما.التيار الكهربائي عن كامل رفح، فيما شهدت المدينة تحليقاً كثيفاً للطائرات الحربية الصهيونية            

لدات سيلة الحارثية واليامون وبرقين غربي مدينة جنين وشنّت حملة دهم وتفتيش في منـازل األهـالي                 اليوم ب 
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت بلدة سيلة الحارثية، وبعد عملية دهـم              .واعتقلت خمسة شبان  

 عاماً، كمـا    21ومقداد جرادات    عاماً   20وتفتيش واسعة في المنازل، اعتقلت الشابين راغب عبد المنعم شلبي           
 عامـاً واقتادتـه إلـى جهـة         36اقتحمت بلدة اليامون المجاورة، واعتقلت الـشاب أحمـد نـادر خمايـسة              

وأضافت المصادر أن قوة عسكرية أخرى اقتحمت، بلدة برقين وشنت عملية دهم وتفتيش طالت العديد               .مجهولة
 عاماً ونقلتهما إلى    23 عاماً ومازن محمد عتيق      18 صباح   رائد عطا اهللا  : من منازل األهالي، واعتقلت الشابين    

 عبر مدخل بيت جاال الغربي مروراً        بيت لحم     أن قوة صهيونية اقتحمت مدينة     وأضافت المصادر .جهة مجهولة 
 -بمنطقة باب الزقاق، حيث تمركزت بالقرب من مستشفى األمراض العقلية، على الـشارع الـرئيس القـدس                

ادر إلى أن قوات االحتالل حاصرت أحد المنازل، وطالبـت أصـحابه عبـر مكبـرات                وأشارت المص .الخليل
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وأضـافت تلـك    .الصوت بإخالئه على الفور، وسط إطالق نيران كثيف من أسلحتها الرشاشة وقنابل الصوت            
المصادر أن قوات االحتالل، داهمت المنزل المذكور بطريقة وحشية، وأجرت عمليات تفتـيش واسـعة فيـه،                

 29 عاماً من بلدة يطا قضاء الخليل، ومحمد رشيد محمد القاضي            33 الشابين عايد خليل حسن صفية       واعتقلت
  .عاماً من بلدة صوريف، مخلفة وراءها دماراً هائالً في المنزل

  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  عشرات الدونمات في قرية اسكاكايحرقون ارئيل  ومستوطن
وعة من قطعان مستوطني مغتصبة ارئيل الصهيونية المقامة بقوة السالح واإلرهاب           أقدمت مجم :  خاص -نابلس

على أراضي المواطنين في مدينة سلفيت على إحراق عشرات الدونمات من األراضي المزروعـة باألشـجار                
ة وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين الصهاين       .المثمرة والزيتون في قرية اسكاكا بمدينة سلفيت      

أضرموا النيران في مساحات واسعة من أراضي القرية تقدر بعشرات الدونمات، وأدت النيـران إلـى التهـام            
وأضافت المصادر أن سكان القرية وسكان القرى والخرب المجاورة هرعوا إلى           .محاصيل األهالي من الزيتون   

  .المجاورةمكان الحريق، وتمكنوا من إخماد النيران قبل أن تتسع إلى باقي األراضي 
  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 قصف منازل المواطنين غرب خانيونس  ياالحتالل 
قصفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة، بالرشاشات الثقيلة، منازل المواطنين غرب مدينة : خانيونس

براج المراقبة العسكرية وأفاد شهود عيان، أن جنود اإلحتالل المتمركزين على أ.خانيونس جنوب قطاع غزة
في محيط مستعمرة نافيه ديكاليم فتحوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي وعنيف صوب منازل المواطنين، مما 

وأضاف الشهود، أن القصف .أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة فيها، ولم يبلغ عن وقوع اصابات بشرية
 .خانيونس وحي األمل غرب المدينةطال منازل المواطنين في مناطق الحي النمساوي ومخيم 

  24/7/2005وكالة االنباء وفا
  

  توغل في مخيم بالطة ياالحتالل 
 قالت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحمت في وقت متاخر من الليلة الماضـية                :الفت حداد 

 آلية عسكرية احتاللية    14لى  واوضحت تلك المصادر ان حوا    .مخيم بالطة، شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية        
واشارت الى ان   .توغلت فى المخيم وجابت الشوارع وسط اطالق نار كثيف علي منازل المواطنين الفلسطينيين            

جنود االحتالل اقتحموا عدة منازل في المخيم وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها كما استولوا علي اسطح عدد                
وقالت ان جنود االحتالل اعتقلوا خالل عمليـة التوغـل          .راقبة عسكرية   آخر من المنازل وحولوها إلى نقاط م      

  .التي انتهت فى وقت مبكر من صباح اليوم مواطنيين فلسطينيين اقتادتهم الى جهة غير معلومة
  25/7/2005 48عرب 

  
 قرية بتير الفلسطينية تفقد ربع أراضيها بسبب الجدار

 تشتهر بزراعة الباذنجان من انها ستفقد ربع اراضيها بسبب يشكو سكان قرية بتير التي: القدس ـ رويترز
 في 60ويقطن نحو خمسة آالف نسمة القرية ويعتمد . الجدار العازل الذي تقيمه اسرائيل في الضفة الغربية

ويهييء سكان القرية أنفسهم للدخول في معركة . المئة منهم بشكل كامل علي زراعة االرض وبيع منتجاتها
 كيلومتر مربع من اراضي القرية التي تبلغ مساحتها بما في 4500لة بسبب احتمال فقدهم لنحو قانونية طوي

وسيقتطع الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل .  الف كيلومتر مربع18حيازتها من اراض زراعية حولها نحو 



 

 11

يلي من الخط االخضر نحو الفي كيلومتر مربع من االراضي الزراعية للقرية ويجعلها داخل الجانب االسرائ
كما سيحول مسار الجدار الذي شرعت اسرائيل . وهو ما سيمنع مزارعي القرية من الوصول اليها وفالحتها

 كيلومتر مربع اضافية من االراضي الزراعية التابعة للقرية داخل 2500في بنائه بالفعل بين المزارعين و
 . الضفة الغربية

  25/7/2005القدس العربي  
  
  لوطنية واإلسالمية تدين تفجيرات شرم الشيخ  لقوى اا

 .لتفجيرات اإلرهابية في شرم الـشيخ      شجبت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية وبشدة ا         :ألفت حداد 
وقالت اللجنة في بيان لها  إن هذه الجرائم البشعة والتي تأتي في وقٍت تبذل فيه مصر الشقيقة جهودها لمساعدة                    

 مواجهة التحديات وإنجاز حقوقه الوطنية، ال تؤدي سوى إلى إلحاق الضرر البالغ بالشعب المـصري     شعبنا في 
وأضاف البيـان    .العظيم، وبأمتنا العربية واإلسالمية، وإضعاف التركيز واالهتمام الخارجي بالقضية الفلسطينية         

صمود عظيم، يعبـر عـن سـخطه        أن شعب فلسطين الذي يواجه إرهاب الدولة اإلسرائيلية، بمقاومة باسلة و          
ودعا بيان اللجنة   .وغضبه على هذا اإلرهاب األعمى، ويؤكد تضامنه الصادق ووقوفه إلى جانب مصر الشقيقة            

العرب والمجتمع الدولي للعمل على وضع حد لهذا اإلجرام األعمى، وإلى التضامن مع شعب فلسطين وكفاحه                
  .المشروع

  24/7/2005 48 عرب
  

  ور الشباب في مرحلة االنسحابلقاء مفتوح حول د
طالب متحدثون ومشاركون في لقاء مفتوح حول دور الشباب خـالل مرحلـة االنـسحاب                :كتب أيمن أبو ليلة   

، مؤكـدين   الحتالل االسرائيلي بعد انسحابها   بالمحافظة على مقدرات الشعب والممتلكات، التى ستخليها قوات ا        
جاء ذلـك،   . ، وضرورة االستفادة من طاقاتهم العلمية والعملية      الدور المحوري للشباب خالل مرحلة االنسحاب     

خالل لقاء نظمته جمعية تنمية الشباب في منطقة عبسان شرق خان يونس، أمس، في إطار البرامج التوعويـة                  
وشارك في اللقاء محمد الناقـة، عـضو        .واللقاءات وورش العمل، التي تنفذها الجمعية حول االنسحاب وأبعاده        

مركزية لحزب الشعب، ممثل القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة خان يونس، وتهاني أبـو دقـة،                اللجنة ال 
استشارية التنمية، منسقة دائرة المرأة بلجان المساندة والحماية األهلية، والمقدم رفعت كالب، مدير جهاز األمن               

في المنطقة الشرقية، ولفيف مـن      الوقائي في محافظة خان يونس، وممثلون عن المؤسسات والفعاليات والقوى           
وشدد المتحدثون على ضرورة التوحد من أجل المصلحة العليا للشعب الفلـسطيني، وعـدم              .الشباب والمهتمين 

االنجرار الى فتنة داخلية خالل مراحل االنسحاب، مشيرين الى أهمية مشاركة كل القوى الوطنية واالسـالمية                
  . في ملف االنسحاب

  25/7/2005األيام الفلسطينية 
  

   االنتخاباتبخصوصتوصية بتوعية ذوي االحتياجات الخاصة 
أوصى متحدثون في لقاء مفتوح بتثقيف وتوعية ذوي االحتياجات الخاصة لـضمان زيـادة              : كتب محمد البابا  

مشاركتهم في االنتخابات وتدريب كوادر قيادية من بينهم لضمان مشاركة أكبر في صـنع القـرار، ومـنحهم                  
وكانت مؤسسة الملتقى المدني نظمت، بالتعاون      . ثبات أنفسهم واالهتمام بهم كشريحة مجتمعية خاصة      الفرصة إل 

ن مشاركة المعاقي ين في مدينة غزة، أمس، لقاء حول        مع االتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين، ونادي السالم للمعاق       
مطر، والمستشار القانوني نافذ المدهون،     ، بحضور رئيس اتحاد المعاقين عوني       في االنتخابات العامة والمحلية   

ومسؤول العالقات العامة في المكتب اإلقليمي للجنة االنتخابات المركزية في غزة حازم بعلوشة، وحشد كبيـر                
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وفي كلمته حول دور المعاقين في الحياة السياسية، أكد مطر أن هـذه             .من ذوي االحتياجات الخاصة والمهتمين    
ج مزيداً من االهتمام والتفعيل، كي يضمن أبناؤها مشاركة فاعلة وواسعة تؤمن لهـم              الشريحة من المجتمع تحتا   

تمثيالً حقيقياً في دوائر صنع القرار في المؤسسات الرسمية، مطالباً الفصائل بإدراج قضية المعاقين على سـلم                 
 عدد من ذوي االحتياجات    ودعا إلى تمكين  .أولوياتها، ألنها قضية اجتماعية عامة، وال تتوقف على أفراد معينين         

الخاصة الكفؤين من الترشح في مواقع متقدمة من قوائمها االنتخابية خالل االنتخابات العامة، واختيار مرشحين               
للفصائل من هذه الشريحة لتمثيلها في نظام الدوائر، منوها الى أن االتحاد يجب أن يمثل على جميع الـصعد،                   

وفي المجلس الوطني، وكل المراكز القيادية، خاصـة أن مـن بـين             وليس في المجلس التشريعي فحسب، بل       
  .المعاقين من لديهم القدرات، التي يمكنها المشاركة بقوة في بناء المجتمع ورفعته

  25/7/2005األيام الفلسطينية 
  

 مسن فلسطيني يدخل أرضه عبر فتحة بالسياج العنصري 
 عاماً، إنه يضطر إلى دخول أرضـه مـن          76ان   قال محمود رباح رضو    : مصطفى صبري  -الضفة الغربية   

بوابة عنصرية تسمى بوابة تسوفيم بعد قطع مسافة طويلة بالرغم من أن أرضه ال تبعد عنـه سـوى بـضع                     
وأضاف في تصريحات خاصة لم أنه بعد أن اجتاز البوابة العنصرية، اضطر إلى دخول               .عشرات من األمتار  

موجودة بالسياج العنصري، تم فتحها من قبـل سـلطات االحـتالل            أرضه من خالل فتحة ال تتجاوز المترين        
.. إلدخال بعض اآلليات، موضحاً إنه ال يعقل أن ادخل أرضي من خالل فتحة بعد أن أجتاز بوابـة عنـصرية                   

إنه يعيش في هـذه األرض الواقعـة خلـف          : وعن ذكرياته في أرضه قال الحاج محمود      .فهذا عذاب ال يطاق   
 دونماً أثناء إقامة الجدار،     50 دونماً، وذهب أكثر من      90ة العشرين عائلة وتبلغ مساحتها      الجدار العنصري قراب  

  .حيث تم استخدامها كبنية تحتية، وقبل الجدار العنصري كنا نزرعها بالسمسم والبطيخ واآلن بأشجار الزيتون
  25/7/2006مجلة المجتمع الكويتية 

  
  قاصرين وتصويرهم  أسرى  وتعذيبجنود االحتالل يقومون بتعرية

 عاماً أفـاد  17األسير محمد عبدالجواد غيث أن  :قدس برس  نقال عن    25/7/2005الخليج اإلماراتيـة     نشرت
لمحامي نادي األسير الفلسطيني بأنه تعرض العتداء وحشي ومعاملة مهينة على يد الجنود االسرائيليين خـالل                

 على أحد الحواجز العسكرية الصهيونية، وأفاد بأنه اعتقل         عملية اعتقاله بالقرب من الحرم االبراهيمي الشريف،      
وأضاف ان جنود الحاجز قـاموا    .وابن عمه، حيث انهال جنود االحتالل عليهما بالضرب ما أدى الى كسر يده            

بتعريتهما أمام المستوطنين الموجودين هناك وقاموا بتصويرهما بواسطة جهاز هاتف خليـوي، واالسـتهزاء              
ى أنه أثناء عملية نقلهما الى سجن عتصيون كان الجنود يوجهون لهما الشتائم البذيئة وتخويفهما               وأشار ال . بهما

  .بإطالق النار عليهما وقاموا بإطالق كلب عليهما إلرعابهما
األسير مروان سعدي، الذي يقبع في       أن   : خاص –رام اهللا    من   25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

 أنّه تعرض للضرب الشديد عند اعتقاله على يد الجنود خصوصاً على الـرأس والـبطن                سجن عتصيون، أفاد  
وشاهد المحامي الدم ينـزف مـن رأس         .وأثناء نقله في الناقلة العسكرية من ِقبل جميع الجنود الموجودين فيها          

ما كان يصرخ   وقال األسير إنّه عند   . األسير ومن قدمه اليسرى، وهناك ضرب واضح على جميع أنحاء جسمه          
وأفاد األسير المذكور أنّه تم جره مـن         .بسبب شدة األلم وضعوا على فمه قطعة قماش إلسكاته وكاد أن يختنق           

الجيب ورميه على األرض وكذلك وضعوا قطة متوحشة على وجهه وأخذ الجنود والمخابرات يستهزئون بـه                
  .وانهالوا عليه بالشتائم والضرب

  
   آخرين ويفرج عنالسجن والغرامة على أسرى باالحتالل يصدر أحكاماً
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 قالت مصادر أن المحكمة العسكرية في سجن سالم أصدرت أحكاما بالسجن والغرامة الماليـة               : خاص -نابلس
إلى ذلك أطلقت سلطات االحتالل الصهيوني سراح األسيرين عبد اهللا خطاطبة واحمد أبو الخير              .  أسرى 4على  

  .مجدوبعد انتهاء محكومياتهم من سجن 
  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  أسير فلسطينيي يطالب بتشكيل لجنة طبية

طالب أسير فلسطيني محتجز في معتقل المسكوبية، بتشكيل لجنة طبية لإلطالع علـى             :  خاص -القدس المحتلة 
ذيب في بيان لـه     وأشار محامي اللجنة العامة ضد التع      .وضعه الصحي المتردي، نتيجة إهمال إدارة المعتقل له       

أمس إلى أن األسير مكافح أبو رومية، من بلدة العيزرية في القدس المحتلة، يطالب بتشكيل لجنة صحية لـه،                    
ألنه يعاني من جلطة دماغية، وارتفاع نسبة الكولسترول، وظهور الفطريات في جسمه، وهو بحاجـة ماسـة                 

وطالـب   .كوبية وهو في وضع صـحي سـيئ       للعالج في الخارج، موضحا أن األسير مثل أمام محكمة المس         
المحامي المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، وجمعية أطباء بال حدود بالضغط على حكومة االحتالل، مـن أجـل                

  .إنقاذ حياة األسير والعمل على إطالق سراحه من أجل تلقي العالج
  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حريق سجن النقب  فينادي األسير يطالب بلجنة تحقيق 

وقال األسرى في اتصال مع     . اشتعلت النيران بشكل كثيف في أربعة أقسام من سجن النقب الصحراوي          : النقب
مركز األسرى لإلعالم إن الحريق تسبب به تماس كهربائي أتى على جميع أقسام السجن، حيث تباطـأت إدارة                  

من الخيم تفاديا ألية أخطار، األمر الذي أدى إلـى          المعتقل في إخماد الحريق، مما اضطر األسرى إلى الهرب          
سجن النقـب مـسؤولية     الوحمل نادي االسير، مساء امس، ادارة       . إصابة خمسة أسرى أثناء محاولتهم الهرب     

. اندالع الحريق، وطالب بلجنة تحقيق في الحادث الذي اعتبره جريمة خطيرة كادت ان تودي بحياة االسـرى                
 شهور تندلع النيران في خيام االسرى، بسبب عـدم  6ره امس إنه للمرة الثانية خالل      وقال النادي في بيان اصد    

وأوضح البيان ان حريقا كبيرا اندلع فـي قـسم          . وجود وسائل الحماية والوقاية في سجن مكتظ بآالف االسرى        
م  خيمة يعيش فيهـا االسـرى وكافـة اغراضـه          12 اسيراً، وقد أتت النيران على       240يضم  " يسمى القفص 

  وقال رئيس نادي االسير في البيان ان . ومحتوياتهم الشخصية، ولم يصب االسرى بأي اذى نتيجة الحريق
  . حريق النقب جريمة كبيرة تعتبر استهتاراً فظيعاً بحياة االسرى مطالباً باغالق السجن

  25/7/2005مفتاح 
  

  ويحلمون بغد أفضل.. أطفال األسرى يغنون للحرية
 المدير اإلداري    التقت ألياما . لألطفال  مخيم الحرية الرابع   ,أنصار األسرى، في قطاع غزة     منظمة   أقامت: غزة

إن منظمة أنصار األسرى تهدف من وراء تنظيم المخيم الصيفي الرابع، إلى الترفيه عن أبناء               :  الذي قال  للمخيم
ومية، التي يعيشونها، في ظل     وأطفال األسرى المحررين، والعمل معهم للخروج من واقع األزمات والمعاناة الي          

 طفالً وطفلةً من سـن     126وأوضح جابر أن     .بعد ذويهم عنهم، لظروف اعتقالهم التعسفية في سجون االحتالل        
الفلكلـور  : يضم المخيم عدة زوايـا وأنـشطة      : وقال . عاماً يشاركون في المخيم هذا العام      13 أعوام وحتى    6

 التشكيلي، وزاوية المواهب الشعرية، وزاوية لأللعاب والمسابقات        الشعبي، والمسرح والكشافة، والرسم والفني    
في زاوية المواهب، تطـوع      و .وأشار إلى أن عشرة مدرسين ومشرفين مختصين يشرفون على المخيم          .الثقافية

وعن ذلـك    .أمين سر النادي األهلي، حيث مقر المخيم، في اكتشاف موهبة القاء الشعر والخطابة عند األطفال              
لدى العديد من أطفال المخيم مقدرة جيدة على الخطابة، واإللقاء الشعري، لكنهم بحاجة الى مزيـد                : أليامقال ل 
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وأشار الغرباوي إلى أنه قدم لألطفـال مجموعـة مـن            .من التدريب لتطوير مهاراتهم، وهذا ما سأعمل عليه       
  .، وقصيدة كأننا عشرون مستحيالًالقصائد، وقد اختاروا منها قصيدتي وطني، وأجمل األمهات، وقصيدة الشهيد

  25/7/2005األيام الفلسطينية 
  

   فلسطينياً داخل شاحنة تبريد 25اعتقال 
 فلسطينياً كانوا يحاولون الدخول إلى األراضي المحتلـة فـي           25 أوقفت قوات حرس الحدود اإلسرائيلية       :غزة

وقال النـاطق باسـم جـيش       .دس المحتلة  عبر شاحنة تبريد لنقل األغذية عند أحد الحواجز في الق          1948العام  
االحتالل إن الشاحنة أوقفت عند الحاجز عندما كانت في طريقها إلى شارع عابر هشرون على حدود مستوطنة                 

  .آرييل، وأرسل المعتقلون ومعهم سائق الشاحنة وهو من سكان القدس إلى التحقيق
  25/7/2005البيان  

  
 ابين قوات االحتالل تقتحم بيت لحم وتعتقل ش

اقتحمت قوات االحتالل، صباح اليوم، مدينة بيت لحم، واعتقلت شابين بعد محاصرة أحد منازل : بيت لحم
ولفت شهود يقطنون  .وأفاد شهود عيان، بأن قوة مؤلفة من خمس دوريات إسرائيلية، اقتحمت المدينة .المدينة

أصحابه عبر مكبرات الصوت بإخالئه في المنطقة، إلى أن قوات االحتالل حاصرت أحد المنازل، وطالبت 
، أن قوات االحتالل، واوأضاف .على الفور، وسط إطالق نيران كثيف من أسلحتها الرشاشة وقنابل الصوت

واقتادتهما إلى  داهمت المنزل المذكور بطريقة وحشية، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيه، واعتقلت الشابين
 . في المنزلجهة مجهولة، مخلفة وراءها دماراً هائالً

  25/7/2005وكالة االنباء وفا 
  

  يتدهور الحالة الصحية لسجين فلسطين
 دعا االسير عمر يوســف المغربى القابع في سجن بئر السبع أمس المجتمع الدولي الى التـدخل                 : قنا –غزة  

في العـين   ويعـــاني االسير المغربي من التهاب       ‚وحث سلطــات االحتالل على توفير العالج الالزم له       
اوضح محاميه في بيان له ان هـذا االسـير طالـب ادارة              و ‚حيث أصبح بعد اعتقاله ال يرى االشياء بوضوح       

السجن عدة مرات بنقله الى المستشفى وبخاصة أنه بحاجة الى عالج فوري لعدم تدهور حالته الـصحية اال أن                   
سات الحقوقية واالنسانية واللجنة الدولية     واضاف أن االسير يستصرخ المؤس    ‚ سلطات االحتالل لم تستجب لطلبه    

لمنظمة الصليب االحمر وجمعية أطباء بال حدود من أجل التوجه الى سجنى أهــولى كيدار في بئر الـسبع                  
لالطالع على وضعه الصحي وأوضاع االســرى اآلخرين بهدف الضغط على حكومة اسرائيل لتقديم العالج              

  .لهم جميعا
 25/7/2005الوطن القطرية 

  
  المتناع السلطة عن استالمه باكستان سجن ب فيباقمعتقل فلسطيني 

يواجه معتقل فلسطيني في احد سجون باكستان وضعا مأساويا ومعقدا وفقا لعائلته التي : عمان ـ القدس العربي
ارسلت رسالة للقدس العربي تتحدث عن مأساة هذا المواطن ويدعي ودود محمد حافظ الترك الموجود في 

 مدة محكوميته، ىوتؤكد السلطات الباكستانية ان المعتقل الترك انه.  عاما18 روالبندي الباكستاني منذ سجن
 ذمة التسفير، اال ان احدا في السلطة الفلسطينية لم يتقدم بعد بأي طلب ىوأنه موجود تحت بند سجين إداري عل

قل العالق في هذه القضية منذ أيار عام  الستالم هذا المعتىرسمي يفيد باستعداد السلطة او اي دولة اخر
، حينما اصدرت المحكمة العليا في الهور قرارا بقضاء المدة القانونية وانتهاء المحكومية، اال انه لم يتم 2000
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 بتهمة 5/9/1986واعتقل ودود الترك يوم  . اآلن وهو موجود في السجن بدون تهمةىاطالق سراحه حت
 .ن في عملية اختطاف وتفجير طائرة بان امريكان االمريكية في مطار كراتشيالمشاركة مع اربعة شبان آخري

وابلغت السلطات الباكستانية عائلة الترك انها مستعدة الطالق سراحه لكنها ترفض ذلك اال بوجود وثيقة سفر 
وفا صعبة وتقول عائلة الترك في رسالتها ان ابنها المعتقل يعاني ظر. رسمية وجهة رسمية او دولة تستقبله

وهو معرض للموت في اي لحظة علما بان السفارة الفلسطينية في باكستان ال تقوم بواجبها في اطار استالم 
 واشنطن التي تطالب باكستان بتسليم بعض ىوتخشي العائلة من تسليم ابنها المعتقل ال .الرجل المعتقل

ئلة مؤسسات المجتمع المدني الوقوف معها إلنهاء الفلسطينيين والعرب الذين انتهت مدة عقوبتهم فيما تناشد العا
 .معاناة ابنها

  25/7/2005القدس العربي  
  

  الستغالل فك االرتباط  أعدت وثيقة سياسيةاسرائيل 
في مصادر  أن  : فتحي صباح و أسعد تلحمي    ،غزةوالناصرة  نقالً عن مراسليها في      25/7/2005 الحياةنشرت  

 وثيقة سربتها أمس أن سياسة حكومة شارون في اليوم التالي لالنـسحاب،             وزارة الخارجية االسرائيلية كشفت   
تستند الى تدعيم الموقف االسرائيلي دولياً، من خالل تبني خريطة الطريق وفقاً للمفهوم االسرائيلي، بهدف قطع                

 ان ادارة وزارة وبثت االذاعة االسرائيلية أمـس   .الطريق امام اي مبادرة سالم دولية جديدة قد ال تراها مالئمة          
الخارجية ستسلم شالوم وثيقة شاملة أعدتها، تتناول األهداف الرئيسة للسياسة االسرائيلية غداة االنسحاب، وتقوم              
على استغالل االنسحاب ليكون بمثابة رافعة لدفع العملية السلمية وفقاً للتصور االسرائيلي، وتدعيم هذا التصور               

وأضافت ان الوثيقة تتحدث عن وجوب تجنيد أوسع تأييـد          .  دولية جديدة  دولياً، والحؤول دون فرض مبادرات    
. دولي ممكن إلحباط أي محاولة لفرض خطط بديلة من خريطة الطريق تتعارض ومـصالح الدولـة العبريـة            

وتتحدث الوثيقة عن تعزيز التنسيق االقتصادي مع الفلسطينيين وتحسين العالقات مع مصر واألردن والـشرق               
واصلة حشد التأييد للضغط على سورية ولبنان، ومواصلة المعركة ضد انتـشار أسـلحة الـدمار                األقصى، وم 

في المقابـل، ستـسعى إسـرائيل الـى تعزيـز عالقاتهـا            . الشامل، خصوصاً ضد البرنامج النووي االيراني     
 ابيـب أسـلحة     االستراتيجية مع الواليات المتحدة والتي تعرضت أخيراً الى انتكاسة بسيطة على خلفية بيع تل             

  .للصين من دون استئذان واشنطن
من بين األهداف تكثيف التعاون االقتصادي مع الفلـسطينيين         أن  : الناصرة 24/7/2005قدس برس   وأضافت  

وتوطيد العالقات مع مصر واألردن ومنع تهريب صواريخ محمولة من طراز أرض جـو إلـى األراضـي                  
  .لمالحة الجوية في إسرائيل، حسبما جاء فيهاالفلسطينية مما قد يشكل تهديداً على حركة ا

ووجه في حديث مع اإلذاعة العبرية صباح اليوم انتقاداً لتسريب          . من جانبه رفض شالوم التعقيب على هذا النبأ       
  .معتبراً بأن ذلك قد يضر بعملية بلورة السياسة اإلسرائيلية. الوثيقة

م يتسلم هذه الوثيقة بعد، معربا عن اسفه لتسريبها الى           شالوم انه ل   اهادعما   24/7/2005 48 عربوذكر موقع   
وقال ان من شأن كشف تفاصيل الخطة قبل مناقـشتها ان يفقـدها             . مراسل صوت اسرائيل قبل اطالعه عليها     

  . جوهرها
  

  ال فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي دون إعادة الخليل وتقسيم القدس: بيريس
ل الى اتفاق نهائي مع السلطة الفلسطينية دون اعادة الخليل وتقـسيم            اعتبر بيريس ان ال فرصة للتوص     : القدس

وفسر  .القدس اال انه اضاف ال احد يؤمن بأن اسرائيل ستتنازل عن غوش عتصيون في اطار أي اتفاق نهائي                 
بيريس الرسالة التي سلمها بوش الى شارون بعد اعالن خطة االنفصال بـالقول بـوش ال يعـارض احتفـاظ                    

واشار في هذا الصدد الى     .لكتل االستيطانية االسرائيلية الكبرى في حال وافق الفلسطينيون على ذلك         اسرائيل با 
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انه فيما يبدو من المفاوضات المتعددة السابقة مع الفلسطينيين بأنهم قد يوافقون على تبـادل لالراضـي يمكـن           
 ادوميم وكتلة مستوطنات ارئيل فانه      اسرائيل من االحتفاظ بالكتلة االستيطانية غوش عتصيون ومستوطنة معاليه        

  .متأكد من ان االحتفاظ بالخليل لن يشكل نقطة بداية مع الفلسطينيين
  25/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  سقاط حكومته إلى إشارون يتهم المتمردين في حزبه بالسعي 

لمتمردين داخل حزبـه    استغل شارون اجتماعا لنشطاء حزبه في مدينة العفولة، في مرج بن عامر، لمهاجمة ا             
واعترف شارون بحالة التمزق العميق التي يمر بها حـزب الليكـود            . متهما اياهم بالسعي الى اسقاط حكومته     

وقال شارون لنشطاء حزبه انـه مـصر علـى     .الحاكم بسبب القرارات التي اتخذتها حكومته، على حد تعبيره  
من بين أعضاء الحزب، وقال انه واثق من انه سيتغلب          محاربة التهديدات التي يوجهها هؤالء للمؤيدين لخطته        

وقـاطع عـشرات الحـضور      . على المتمردين وعلى التهديدات التي توجه الى أعضاء الكتلة فـي الكنيـست            
كما قام بعضهم برفع االعالم البرتقالية      . المعارضين لخطة فك االرتباط، خطاب شارون، مرددين هتافات ضده        

  .مزا لهم في معركتهم ضد فك االرتباطالتي اتخذها المستوطنون ر
  25/7/2005 48عرب

  
  شارون يقترح على مبارك تعاونا ضد اإلرهاب اإلسالمي 

إسرائيل واصلت جهودها للربط    من أن   :  أسعد تلحمي  ،الناصرة ما نقله مراسلها في    25/7/2005الحياة  نشرت  
طينية والهجمات االنتحارية، لتبعـد عنهـا       بين ما تصفه اإلرهاب اإلسالمي المتطرف وعمليات المقاومة الفلس        

التهمة بأنها مركز الصراع في الشرق األوسط والمسبب له، فتقدم اقتراحاً لمصر بـ التعاون ضد اإلرهـاب،                 
فيما كبار المعلقين في صحفها يتهمون النظام في مصر بـ الخوف من مواجهة اإلرهاب اإلسالمي والعجز عن                 

اً افرايم هليفي تفجيرات شرم الشيخ حدثاً يمكن أن يشكل مفصالً ليس في تاريخ              أعتبر رئيس موساد سابق    و .ذلك
الشرق األوسط إنما في تاريخ المعركة العالمية ضد اإلرهاب، في اشارة الى الموقف الفرنسي الجديد القائل بأن                 

عرفه الواليـات   وأضاف أن لندن والقاهرة وغيرهما غدت تعرف اإلرهاب تماماً كما ت          . ال شيء يبرر اإلرهاب   
ـ      . المتحدة وهكذا تحقق الشرط األول المطلوب لضمان النصر في هذه الحرب           ديعـوت  ـ  وزاد فـي مقـال ل

أحرونوت ان من اآلن فصاعداً سيتم بناء المدماك الثاني المطلوب في هذه الحرب، وهو بلورة أدوات جديـدة                  
لحالي، قاصداً التـشريع المتبلـور فـي        ضرورية إلدارة هذه الحرب في الظروف الخاصة التي تميز الواقع ا          

بريطانيا الذي يجيز اجراءات اعتقال مشبوهين دون محاكمة ولفترات طويلة، متوقعاً أن تحذو دول العالم حذو                
وعلى رغم قناعة هليفي أن ال عالقة مباشرة بين الحرب على اإلرهاب وخطة االنسحاب من غـزة،                 . بريطانيا

شرة ستقود غداة االنسحاب الى إعادة الربط بين الحرب العالمية على اإلرهاب            إال أنه يرى نقطة تماس غير مبا      
وما يدور في الشرق األوسط، من دون أن يستبعد أن تطالب إسرائيل بأن تساهم بقسطها السياسي، وليس فقـط                   
 من خبرتها العملية لمصلحة هذه الحرب غداة الحرب على العراق تبنى الرئيس جورج بوش خريطة الطريـق                

ومن شأن الحرب ضد اإلرهاب العالمي أن تؤثر علينا أيضاً ويجدر بنا أن نكون              . التي لم نُردها في تلك الفترة     
  .واعين ومصغين لهذه االنعكاسات الجدية

 المحلل العسكري   قالهما   : زهير اندراوس  نقالً عن مراسلها  الناصرة  من   25/7/2005القدس العربي   وأوردت  
تنظيم القاعدة في مصر نجح للمرة الثانية خالل بضعة اشهر بمفاجأة المخـابرات             في هآرتس زئيف شيف، ان      

واضاف نقال عـن مـصادر       .المصرية، التي فشلت فشال ذريعا في التعامل مع بنيته التحتية، علي حد تعبيره            
ت الي ضرب   امنية في تل ابيب انه ال عالقة بالمرة بين تفجيرات لندن وشرم الشيخ، الفتا الي ان االخيرة هدف                 

وقال ايضا ان المخابرات المصرية ذهلت من قدرة تنظيم القاعدة في بناء شـبكة ارهابيـة                . السياحة في مصر  
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كبيرة في شبه جزيرة سيناء، وان االسلحة وصلت الي المنطقة من السودان والسعودية، وان الحديث يدور عن                 
يخ هي ضربة قاصمة لنظـام مبـارك، الـذي          واعتبر ان تفجيرات شرم الش    . اسلحة ومتفجرات متطورة للغاية   

تعامل مع االرهابيين بتساهل في المرة الماضية، للحصول علي بوليصة تأمين من القاعدة بعدم ضرب مـصر                 
ونقل عن مصدر امني وصفه بأنـه رفيـع         . مرة اخري، ولكنه اخطأ في ذلك، حسب زعم المحلل االسرائيلي         

 من عدم التنسيق بينها في الحرب علي االرهاب، وانهـا مـصابة             المستوي قوله ان المخابرات الغربية تعاني     
من ناحيته اعتبـر    . بالذهول من قدرة القاعدة بقيادة اسامة بن الدن بضرب اهداف عديدة في جميع انحاء العالم              

رئيس لجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست االسرائيلي، النائب الليكودي المتطـرف يوفـال شـطاينتس، ان                
أفادت معطيات عبرية رسـمية أن أكثـر مـن          و. رات شرم الشيخ تعكس فشال كبيرا للمخابرات المصرية       تفجي

، تواجدوا في شبه جزيرة سيناء المـصرية سـاعة          48خمسة عشر ألف إسرائيلي، عدد كبير منهم من عرب          
وبحسب معطيات   .وقوع سلسلة التفجيرات في منتجع شرم الشيخ المطل علي البحر األحمر الليلة قبل الماضية             

معبر طابا الحدودي بين الدولة العبرية ومصر فإنه يتواجد في شرم الشيخ خمسة عشر ألف إسرائيلي، إال أنهم                  
وفي السياق ذاته وضعت شـركات       .ال ينزلون في فندق حدائق الغزالة الذي كان مسرح أحد التفجيرات الثالثة           

رم الشيخ إلفساح المجال أمام الراغبين في العودة إلـي          السياحة اإلسرائيلية حافالت تحت تصرف السياح في ش       
أكدت وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن من بين الجرحي في التفجيرات ثالثـة إسـرائيليين أصـيبوا                 و .إسرائيل

  .بجروح بين متوسطة إلي بالغة الخطورة
هاتفيا عن تعازي  شارون في اعقاب اجتماع لمجلس الوزراء اعربت هقالما  25/7/2005السفير وذكرت 

للرئيس مبارك وتحدثنا حول ضرورة مكافحة االرهاب وضرورة تعاون كافة البلدان بما في ذلك التعاون بين 
وقال المتحدث باسم الحكومة االسرائيلية آفي بازنر، . اسرائيل ومصر، لمواجهة االرهاب االسالمي المتطرف

اضاف نتابع بدقة . يش االسرائيلي مستعد لمساعدة المصريينندين بشدة هذه االعمال االرهابية الالانسانية والج
ووضعت فرق االغاثة التابعة للجيش . الوضع في مصر وانشأت وزارة الخارجية خلية ازمة لهذا الغرض

االسرائيلي في حالة تأهب استعدادا للتوجه الى مصر، لكنها لم تفعل إذ ان السلطات المصرية لم تطلب منها 
مكتب مكافحة االرهاب في اسرائيل داني ارديتي امس نداءه الى السياح االسرائيليين بعدم وجدد رئيس . ذلك

وكان ارديتي، قد دعا امس . التوجه الى البلدان العربية بصورة عامة والى مصر وتحديدا سيناء بصورة خاصة
حمل الجد والعودة في االول االسرائيليين الموجودين حاليا في سيناء الى ساخذ تحذيرات هذا المكتب على م

غير ان ارقام وزارة السياحة االسرائيلية تفيد ان حوالى سبعة آالف اسرائيلي . اقرب وقت الى اسرائيل
وذكرت االذاعة االسرائيلية ان عدد الحجوزات التي ألغيت لدى وكاالت . موجودون حاليا في شبه جزيرة سيناء

احرونوت انهم يواصلون تعريض نفسهم للخطر، ناشرة وكتبت يديعوت . السفر الى هذه الوجهة قليل جدا
وفي ايالت، في الجانب االخر من . صورة تظهر صفا طويال من السيارات االسرائيلية تنتظر العبور الى طابا

ودخل نحو . الحدود، استعدت الجمارك االسرائيلية لعودة كثيفة لكن الذين عادوا كانوا حفنة صغيرة من السياح
 . ئيلي الى مصر عبر مركز الحدود في طابا، بعد ساعات من التفجيراتالف سائح اسرا

اضاف في . نقترب لكننا لسنا قريبين بعد. وقال ارديتي ان تقييمي هو اننا تدخل شيئا فشيئا في مرمى القاعدة
الوقت الحاضر ال نملك اي معلومات عن مخططات لتنفيذ اعتداءات تستهدف اسرائيل من قبل القاعدة، لكن 

وتابع على الئحة االهداف المحتملة للقاعدة تأتي اسرائيل مباشرة . علينا ان نحضر انفسنا لهذا الخطر القريب
الى ذلك، قال محلل اسرائيلي بارز . بعد الواليات المتحدة وبريطانيا والدول العربية التي تعتبر موالية للغرب

ة الحركة في العملية السياسية الفلسطينية، ان تل ابيب تخشى ان ينشق متشددون في حماس يرفضون مشارك
عن حماس وينضموا لتنظيم القاعدة، مضيفا سنطلب من مصر المساعدة في منع عناصر تنظيم القاعدة من 

غير ان هاليفي قال يمكنك القول ان االيرانيين سبقوا القاعدة في الوصول الى . الوصول الى غزة بعد انسحابنا
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ا ف ب، . القاعدةلك فحماس تحكم المجال ولن تترك اي مساحة لجماعة خارجية مثل االضافة لذو. الفلسطينيين
 ا ب، رويترز

 
 جماعة إسرائيلية تنظم مسيرة تأييد لالنسحاب

بدأ عشرات االسرائيليين امس مسيرة في انحاء البالد لحشد الدعم لالنسحاب من غـزة والـرد                :  رويترز ،غزة
 العودة الى الـصهيونية     ،وقال منظمو حملة مغادرة غزة    . يين المعارضين للخطة  على مظاهرات ضخمة لليمين   

التي تستمر لمدة اسبوع انها تهدف الى اثارة النقاش داخل الدولة اليهوديـة حـول احتمـاالت الـسالم مـع                     
ـ            . الفلسطينيين وليس دعم شارون    زة وقال احد المنظمين لقد حان الوقت الن يدرك االسرائيليون ان مغادرة غ

يجب ان تكون مجرد خطوة اولى نحو االتفاق مع الفلسطينيين وتحقيق حلمنا في ان نصبح وطنـا ديمقراطيـا                   
  . يهوديا

  25/7/2005شرق األوسط ال
  

  الجيش يطالب بتنفيذ فك االرتباط بشكل متواصل 
ل ما يمكن مـن  طالب الجهاز االمني االسرائيلي بتنفيذ خطة فك االرتباط في قطاع غزة بشكل متواصل وفي أق  

وقالت االذاعة االسرائيلية، صباح االثنين، ان موفـاز أطلـع           .الوقت، وليس على مراحل كما تقرر في السابق       
شارون، االحد، على مخططات الجيش االسرائيلي لتنفيذ خطة فك االرتباط ومطلب الجهاز األمنـي المتعلـق                

ها ال ترى تناقضا بين مـصادقة الحكومـة علـى           وقالت وزيرة القضاء ليفني ان    . بتنفيذ الخطة بشكل متواصل   
وقال وزير الصحة داني نفيه، ان مطلب الجهـاز االمنـي           . مراحل اخالء المستوطنات وطلب الجهاز االمني     

وحسب رأيه قررت الحكومة في حينـه تنفيـذ         . يتعارض مع قرارات الحكومة ويحتم مناقشة الخطة من جديد        
  .العبر واعادة التفكير بعد كل مرحلةاالخالء على مراحل كي تتيح استخالص 

  25/7/2005 48عرب
  

   هاجم تصريحات المستوطنينيحالوتس 
هاجم حالوتس التصريحات المنفلتة التي يتعرض لها قادة الجيش من قبل المستوطنين وانصارهم، مشيرا بشكل               

 اسرائيليين مـن القـدس      خاص الى الشتائم التي وجهها المستوطنون الى هرئيل، واتهامه بالمسؤولية عن مقتل           
وكان حالوتس قد اجتمع، امس، بقادة المستوطنين وطـرح امـامهم            .على محور كيسوفيم، الليلة قبل الماضية     

موقفه هذا قائال ان الجيش ال يختار مهماته لكنه يحاول تفهم المستوطنين الذين سيتم سحبهم مـن مـستوطنات                   
وطالـب حـالوتس قيـادة المـستوطنين بـشجب          . قطيفالقطاع والجنود الذين يقيمون في مستوطنات غوش        

االصوات التي تدعو الى رفض تنفيذ األوامر العسكرية قائال ان دعوة اليمين اليوم الى رفض المـشاركة فـي                   
وقال مصدر في القيـادة     ! اخالء المستوطنات قد تبرر في المستقبل دعوة اليسار الى رفض الخدمة في الخليل            

ة يديعوت احرونوت ان هذا اللقاء جاء بغرض التخفيف من حدة التوتر بين الجيش              العامة للجيش لموقع صحيف   
  . والمستوطنين

  25/7/2005 48عرب
  

  عزل عقيد بسبب رفضه المشاركة في االنسحاب 
قرر عقيد في جيش االحتالل الصهيوني رفض األوامـر العـسكرية الـصادرة إليـه               :  خاص ،القدس المحتلة 

  .   نسحاب جيش االحتالل من مغتصبات غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربيةبالمشاركة في تنفيذ خطة ا
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وذكرت إذاعة العدو أن العقيد شموئيل أعاد بطاقة جندي االحتياط خاصته إلى سلطات الجيش، احتجاجاً علـى                 
 وأضافت اإلذاعة أن قائـد التـشكيل العـسكري         .تنفيذ خطة االنسحاب، مؤكداً أنه لن يقوم بطرد أي مستوطن         

المقرر توليه مهمة إخالء مغتصبات غوش قطيف أوصى بعزل شموئيل إلعادته بطاقة جندي االحتياط الخاصة               
  .وقد تقرر تنحية الضباط المذكور عن منصبه العسكري في فوج المدفعية التابع للتشكيل العسكري المذكور. به

  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  ..!!لسبب االنسحابسرائيل تسير نحو اليمين واإ

 ذلك الضابط من وحدة جوالن المختارة امام عدسات الكاميرات مـساء االحـد،    ما قام بها: كتب خليل العسلي 
يعتبر تخطي لخط احمر آخر، هذا ما قاله موفاز في معرض تعليقه على ما بثته القناة العاشرة فـي التلفزيـون    

قادمة من غوش قطيف باتجاه اسرائيل وعلى رأسه قبعـه          االسرئيلي عندما خرج ضابط من احدى السيارات ال       
ان ما تقومون به هـو ترحيـل        : المتدينين وصرخ بوجه الجنود على احد الحواجز في معبر كسوفيم قائال لهم           

اطلب مـنكم ان ترفـضوا األوامـر    .. لليهود وانا كضابط لن اعطي أوامر غير قانونية بترحيل اخواتنا اليهود        
وجاءت هذه الحادثة لتثبـت بـصورة    .تصريحات وصفها بيلين بأنها وقاحة ما بعدها وقاحةهذه ال ... العسكرية

قاطعة ان الكثير من الخطوط الحمراء قد تخطاها المجتمع االسرائيلي في طريقة نحو االنفصال واالنسحاب من                
مع سـتتغير عقـب     ان صورة المجت  : قطاع غزة، لدرجة ان المحلل القانوني لالذاعة الرسمية موشية نغبي قال          

االنسحاب النه لم يبقى اي محظور قانوني او اخالقي اال وتم تخطيه من قبل المستوطنين ونشطاء اليمين الذين                  
يعتبرون انفسهم فوق القانون او ان القانون ليس من اجلهم، فالقانون الوحيد الذي يؤمنون به هو التوارة التـي                   

حتى شارون قال ما فسرة الكثيرون ومنهم        .مؤسساتها القانونية   عن الدولة و  تمنحهم الحق المطلق بغض النظر      
شركائه في الحكومة بانه يتجه نحو اقصى اليمين، وهذه اشارة واضحة الى ما ستكون عليه االوضـاع عقـب                   

انه من الواضح ان حزب الليكود ومعه شارون سيتجه نحو اقصى اليمـين عقـب               : االنسحاب، كما قال بيرس   
بقى السؤال هل سيؤثر هذا االنسحاب على الخطوات القادمة للحكومـة وعلـى التزاماتهـا               االنسحاب، ولكن ي  

امـا المحلـل    .. لالدارة االمريكية بما يتعلق بتطبيق خطة خارطة الطريق؟ وبيرس كعادته يفـضل االنتظـار             
تعانيه عقب خطة   االسرائيلي حنان كرتسل فانه يعتقد ان االنتخابات ستكون الحل األنسب لما تعانيه اسرائيل وس             

القادم، على ان تدخل اسرائيل بعدها مرحلة جمـود          االنفصال، مضيفا ان الحكومة ستحل في شهر تشرين اول        
وحتى موعد   .سياسي قد يستمر عاما كامال ما بين تحضير لالنتخابات وتحصير للحكومة عقب تلك االنتخابات             

السرائيلي يشهد تحـوالت كبيـرة واهمهـا بـل          االنتخابات، ان صدقت توقعات حنان كرتسل، فان المجتمع ا        
واخطرها، ما اظهرته نتائج احدث استطالع للرأي نشرته يديعوت احرنوت الجمعة حيث اتضح ان اكثر مـن                 

من الشبية االسرائيلية تعتقد انه ال يجب تطبيق خطة االنفصال وال يجب اخالء المستوطنات، بينما اظهر                % 58
 عاماً ويشير إلـى أن      18- 12فوف الشباب والذين تترواح اعمارهم ما بين        الرقم التالي ظاهرة اخطر في ص     

منهم يعتقدون انه يجب رفض االوامر العسكرية المتعلقه باخالء المستوطنات من قطاع غـزة،              % 66أكثر من   
مما اعتبره البروفيسور اشر ساسر الى انه مؤشر بالغ الخطورة خاصة وان يظهر مدى عدم احتـرام الـشبية                   

قرر جدعون عزرا وموشية كرادي      .سرائيلية للقانون ودعا الجميع الى تفحص هذه النتائج قبل فوات االوان          اال
تقديم قائد الشرطة في جنوب اسرئيل الى محاكمة تأديبية وابعاده عن أي نشاط امني له عالقة بالمـستوطنين،                  

 امام عدسة القناة العاشرة ولم يبخـل        وذلك بعد ان استخدام نيسو شاحم عبارات حادة ضد المستوطنين، كل هذا           
انقضوا علـى   : بكلمة واحده من القاموس ضد المستوطنين حيث اصدر اوامره لقائد الوحدة الخاصة ياسام قائال             

.. المستوطنين بدون رحمة، حطموا وجوههم ولتكسروا عظامهم، وان سألك احدهم قل له انهـا اوامـر نيـسو                 
حتى أن شارون انضم الى     .. د بهذه التصريحات مطالبا بطرد قائد الشرطة      وعلى الفور كان نتنياهيو اول من ند      
 وبخطوة ذات مغزى عميق اجتمع زعماء المستوطنين مع قادئد الجيش في            .الجوقة المطالبة بمعاقبة نيسو شاحم    
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محاولة القناعه بضرورة ابعاد الجيش االسرائيلي عن اعمال اخالء المستوطنات خشية حـدوث مزيـد مـن                 
سام، مطالبين بتكليف الشرطة االسرائيلية بالمهمة التي تعاني اصال من نقص حاد في القوى البشرية، مما                االنق

فسرته النائبة زهافا غلعون من حزب ياحد اليساري بانها محاولة اخرى من المستوطنين لزرع مسمار آخر في                 
  ...لي االسرائي نعش خطة االنفصال وتعميق الجدل الداخلي الحاد في المجتمع

  24/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  مجلس المستوطنين يستعد ألعمال إحتجاج متواصلة 
أفادت مصادر إسرائيلية أن مجلس المستوطنين قرر األحد، البدء بأعمال إحتجاج حاسمة في األسـبوع القـادم                 

يار موقعين في منطقـة النقـب       وبحسب مخطط المستوطنين سيتم إخت     .وستستمر حتى موعد تنفيذ فك اإلرتباط     
الغربي ألقامة قواعد لإلنطالق منها، وسيضم كل موقع عشرات األالف من ناشطي اليمـين مـوزعين علـى                  
مجموعات كبيرة وصغيرة تتجه إلى مستوطنات غوش قطيف، وذلك بهدف إشغال أكبر عدد من قوات الجيش                

ن مجلس المستوطنين قد قرر عـدم القيـام         وبحسب المصادر فإ   .والشرطة لتشويش عملية إخالء غوش قطيف     
  .بإعمال إحتجاج في هذا األسبوع على أن يكرس إلستجماع قوتهم

  24/7/2005 48عرب
  

  قوات االحتالل تقوم بحفر خندق لتأمين انسحاب قواتها
تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ حوالي شهر شق خندق عبـارة عـن طريـق               :  خدمة قدس برس   ،غزة

 نتساريم الذي يربط مستوطنة نتساريم بالخط األخضر، لتستخدمه فـي حالـة             - لشارع المنطار  عميق موازي 
وأفاد مراسل قدس برس في غزة أن قوات االحتالل تواصل منذ شـهر شـق هـذا                  .االنسحاب كممر آمن لها   

يـزال  الطريق في حين وضعت سواتر ترابية مرتفعة جدا على جانبي الطريق القديم الموازي لـه والـذي ال                   
وأوضح أن آليات وجرافات االحتالل تعمق الحفر في هذا الطريق، مما            .يستخدم من قبل الجيش والمستوطنين    

يؤشر على أنه خندق، حيث أن الحفار الكبير الذي يقوم بعملية الحفر لم يظهر منه شيء مـن عمقـه حينمـا                      
وم قوات االحتالل بتجهيزه لتأمين     ورجحت مصادر فلسطينية أن يكون هذا الطريق عبارة عن خندق تق           .يدخله

عملية االنسحاب لقواتها والمستوطنين من مستوطنة نتساريم، ومن الممكن أن تستخدمه كممر آمن لها خـشية                
  .تعرضها إلطالق أي قذائف أو صواريخ خالل االنسحاب

  25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إرتفاع نسبة الفتيات اللواتي يتهربن من الخدمة
أفادت مصادر إسرائيلية أن هناك إرتفاعاً يثير قلق المؤسسة العسكرية في نسبة الفتيات اليهوديات اللـواتي ال                 

وقال رئيس شعبة القوى البشرية، شطيرن، إن عدد الفتيات اللواتي يقدمن وثائق تفيد              .يتجندن للخدمة العسكرية  
كما أشار شطيرن إلى أن هناك هبوطاً فـي          .الماضيةبالمقارنة مع السنة    % 2.2أنهن متدينات قد إرتفع بنسبة      

في % 63.9نسبة الجنود الذين يتجهون إلى الخدمة في الوحدات الميدانية، وبحسب أقواله فقد هبطت النسبة إلى                
، كما أشار إلى أن إنخفاض نسبة المجندات في الجيش تـؤثر علـى              2004في العام   % 64.3 من   2005العام  

أغسطس لهذا العـام،    /ما تحدث عن بداية تقليص الجيش النظامي مع بداية تجنيد فوج آب           ك ).الذكور(المجندين  
وقال أن ذلك ينبع من تغييرات ديمغرافية مثل هبوط الهجرة من اإلتحاد السوفييتي سابقاً ودول أخرى، وإرتفاع                 

  .نسبة المعفيين من الخدمة العسكرية
  24/7/2005 48عرب
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  مة التأديبية تقديم قائد الشرطة الى المحك
قرر المفتش العام للشرطة االسرائيلية الفريق موشيه كرادي، في ختام جلسة مشاورات طويلة عقـدها مـساء                 
امس االحد، تقديم قائد الشرطة في لواء النقب العميد نيسو شاحام، الى المحكمة التأديبية، بسبب التـصريحات                 

كمـا قـرر    .  ميمون، في الجنوب، االسبوع الماضـي      التي اطلقها ضد المستوطنين اثناء محاصرتهم في كفار       
وكان شاحام قد اطلق خـالل توجيهـات         .كرادي الغاء دمج شاحام في القيادة المكلفة متابعة تنفيذ فك االرتباط          

وجهها الى قائد شرطة حرس الحدود اثناء تظاهرة المستوطنين التي حوصرت في كفار ميمون ومنعـت مـن                  
ات التقطتها عدسة القناة العاشرة في التلفزيون االسرائيلي وتضمنت كلمات          الوصول الى غوش قطيف تصريح    

وصفت بـالسوقية ضد المستوطنين، ما دعا شخصيات سياسية من معسكري اليمين واليسار الصهيوني تطالب              
  .باقصائه عن منصبه

  25/7/2005 48عرب
  
  لف جندي وشرطي لالنسحاب أسرائيل ستنشر ستين إ

رائيلي، اليوم االثنين، انه سيتم نشر حوالى ستين الف جندي وشرطي اسـرائيلي الخـالء               افاد مصدر امني اس   
مستوطنات قطاع غزة باسرع وقت ممكن، كما ستتم تعبئة حوالي عشرة االف من االحتياطيين ليحلـوا مكـان                  

ن البرلمانية، اليوم   وقال اللواء هرئيل امام لجنة الخارجية واالم       .الجنود المكلفين المشاركة في عملية االنسحاب     
االثنين، ان الجيش على اهبة االستعداد الستكمال اخالء مستوطنات قطاع غزة خالل ثالثة أسابيع، مـضيفا ان                 

وفي تطرقه الى هذه المسألة قـال اللـواء          .االخالء سيبدأ من اقصى شمال القطاع ويمتد تدريجيا نحو الجنوب         
، تتألف من ست دوائر، وسيتم تكريس قوات الـدائرة الرابعـة            هرئيل ان خطة الجيش والشرطة لتنفيذ االخالء      

لتنفيذ عمليات ميدانية في قطاع غزة، اذا ما فشل تنسيق االخالء مع الفلسطينيين، واذا لم يكف ذلك فسيتم تفعيل                   
وتطرق هرئيل الى االصوات التي تطالب برفض تنفيذ األوامر العسكرية مـدعيا             .سالح الجو على حد تعبيره    

ناك الكثير من المحاوالت لكسر معنويات الجنود والكثير من التحريض على رفض االوامر علـى كافـة                 ان ه 
  . مستويات المجتمع االسرائيلي

  25/7/2005 48عرب 
  

  !  اغتيال شارون أثناء تمرين لحمايته
الماضـي  كشفت مصادر صحافية إسرائيلية أمس فشل جهاز االستخبارات اإلسرائيلي في تمرين أجراه الشهر              

الختبار استعدادات الدفاع عن شارون في حال تعرضه لمحاولة اغتيال، في وقت يتعرض فيه لتهديـدات مـن                  
وتزامن التمرين مـع اقتـراب موعـد تنفيـذ خطـة             .قبل المستوطنين الغاضبين على الجالء عن قطاع غزة       

.  الـشرطة المدربـة  وشارك فيه عشرات من أفراد وحدة الحراسة الشخـصية ووحـدات      . االنسحاب من غزة  
وتوافرت في هذه التجربة كل العناصر التي جعلتها قريبة للواقع، وكانت المفاجأة أن جهاز االستخبارات ورغم                

وقام أحد العناصـر بـدور       . من إطالق النار عليه    شارونمعرفته بمحاولة االغتيال المفترضة فشل في حماية        
سطه قاتل مجهول الهوية، كان على أفراد االستخبارات        شارون وهو يدخل قاعة تغص بالجمهور الذي اندس و        

تمييزه، إال أنهم فشلوا وتمكن القاتل الذي كان يحمل بندقية ليزر مـن إصـابة رئـيس الحكومـة المفتـرض                     
وتسبب فشل التمرين بفـضيحة كبيـرة        .برصاصتين، األولى في ركبته، واألخرى في القسم العلوي من جسده         

فعه إلى التوصية بأن ال يظهر شارون مكشوفاً أمام الجمهـور فـي افتتـاح دورة                لجهاز االستخبارات، كما د   
  قدس برس. جلوسه بحاجز زجاجي عازل للرصاصرياضية قبل أكثر من أسبوع، إذ أحيط مكان 

 25/7/2005الخليج اإلماراتية 
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  شارون يسخر من شائعات تؤكد إصابته بأزمة قلبية
 شائعات تحدثت عن اصابته بأزمة قلبية اطلقها خصومه السياسيون          نفى شارون امس بسخرية   : ب.ف. ا ،القدس

وقال لوزرائه خالل اجتماع الحكومة وفق بيان صادر عن مكتبه، قبل دقائق سمعت انني اصبت               . على االرجح 
واضاف افهم ان هذا االمر يمكن ان يسبب        . ال تتعجلوا . سمعت انني لست هنا وإنما في المستشفى      . بأزمة قلبية 

ويعتقـد  . ما سمعتم هو اشاعة ال اساس لها      . كما ترون، انا بخير   . ة وأريد ان اطمئنكم، وقد اخيب املكم      عاصف
  . ان الشائعات حول مرضه روجها خصوم شارون المعارضون لخطة االنسحاب من قطاع غزة

 25/7/2005الوطن القطرية 
  

  ارتفاع نسبة السياح القادمين إلسرائيل 
 سـائح، أي ارتفـاع      200- ألـف و   864رائيل في النصف األول من العام الحالي         وصل إلى إس   :ياسر العقبي 

 157وقد وصـل     .هذا ما ذكرته دائرة االحصاء المركزية     . 2004مقابل النصف األول من العام      % 27بنسبة  
وقال وزير   .عن الشهر المقابل من العام الماضي     % 29حزيران، أي ارتفاع بنسبة     -ألف سائح في شهر يونيو    

ياحة اإلسرائيلي، إننا نشهد فترة من النمو في المجال السياحي، وهـي فتـرة جديـدة بالنـسبة لالقتـصاد                    الس
وذكر مدير عام الوزارة، أن الوزارة نجحت في رفع عدد السياح عن طريق البحر، حيث وصـل                  .اإلسرائيلي

وقـد وصـل عـدد       . عن طريق البحر   2004 سائح، مقابل عدم وصول أي سائح في العام          3800عددهم إلى   
ارتفاع بنسبة  ( عن طريق اليابسة     110700-، و %)25ارتفاع بنسبة   ( سائح   751700السياح عن طريق الجو     

48.(%   
  24/7/2005 48عرب

  
   مليارات دوالر في إسرائيل4بـ إنتل ستشيد مصنع رقائق

تنفيذي لشركة انتـل    مجلس الوزراء امس، أن المدير ال     ان شارون ابلغ    25/7/2005المستقبل اللبنانية   نشرت  
كورب، أخبره ان الشركة االميركية العمالقة المتخصصة في انتاج الرقائق اإللكترونية، تنوي بناء مصنع اخر               

ونقل بيان عن شارون قوله في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء تحدثت امس مع رئيس انتل كريج                 .في اسرائيل 
اخر في كريات جات في جنوب اسرائيل، باسـتثمار يبلـغ   باريت، الذي ابلغني بان الشركة قررت بناء مصنع  

  )رويترز.(وامتنع متحدث باسم انتل عن التعليق .نحو اربعة مليارات دوالر
ان الشركة لم تقرر بعد ان تبني من  المتحدث باسم الشركة كوبي باهار، هقالما  25/7/2005السفير وذكرت 

هذا القرار اعالنا للثقة التامة الصادر عن مجلس الوزراء أن بيان أضاف الو. مصنعا جديدا في الدولة العبرية
ا ف ب،  . عامل في كريات غات2000لمصنع وسيشغل ا. في السياسة االقتصادية واستقرار اسرائيل

 رويترز، ا ب
 وضع  شارون وزارة الصناعة والتجارة في بيان منفصل ان مكتب          هقالتما   25/7/2005 48عربوأورد موقع   
 وزارتي الصناعة والمالية اطار عمل لتقديم مساعدة حكومية لشركة انتل لتشجيعها علـى اقامـة                بالتعاون مع 

 بالمئة من التكلفة االستثمارية     15وذكرت الوزارة أن مركز االستثمارات التابع لها سيقدم منحة بنسبة            .المصنع
  .ر مليون دوال525 مليار دوالر بحيث يصل اجمالي المنحة الى 3.5للمشروع حتى 

 
  حزب اهللا يحذر بويم 

حذر زئيف بويم حزب اهللا من مغبة استغالل حقيقة أن اسرائيل ستحشد معظم قواتها في القطاع لتنفيذ                 : الناصرة
وقال أثناء جولة له في مزارع شبعا المحتلة أمـس إن           . االنسحاب، وفتح جبهة قتال ثانية على الحدود اللبنانية       
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 األوضاع على الحدود الشمالية السـرائيل ليظهـر التزامـه بالقـضية             ثمة مصلحة لـ حزب اهللا في تسخين      
اما نحن فليست لدينا مصلحة لفتح جبهة كهذه، لكن أي استفزاز من جهتـه سـيتم                : الفلسطينية وعقيدته بالجهاد  

  .الرد عليه بالشكل المناسب الذي يفهمه
  25/7/2005الحياة

  
  ونوعادة رسائل صودرت من فعنإالمحكمة العليا ترفض 

رفضت المحكمة العليا االسرائيلية، صباح االثنين، التماسا قدمه اليها اسير الذرة، سـابقا، مردخـاي فعنونـو،                
يطالب فيه باعادة رسائله الخاصة التي صادرها جهاز الشاباك االسرائيلي من زنزانته قبل اطالق سراحه فـي                 

  .نيسان من العام الماضي
  25/7/2005 48عرب 

  
  ركة لتوزيع المطبوعات في فلسطينأرامكس تتملك ش

أعلنت أرامكس وهي ضمن الشركة العربية الدولية للخدمات اللوجستية المدرجة في سوق دبـي المـالي عـن         
وتعد الخطوة جزءا من خطـة      .تملكها شركة الخازن للتوزيع وهي شركة التوزيع المستقلة الوحيدة في فلسطين          

يمي في مجال توزيع المطبوعات، إذ تتطلع الشركة العاملـة فـي            أرامكس لتعزيز تواجدها على المستوى االقل     
مجال تأمين حلول النقل والتوصيل المتكاملة في الشرق األوسط وجنوب آسيا، إلى تحسين مـستوى وتوسـيع                 

وقال أسامة فتالة، نائب رئيس الـشركة       . حجم شبكة توزيع شركة الخازن المتخصصة في المطبوعات العربية        
وسط وشمال أفريقيا إن هذه الخطوة بمثابة مؤشر قوي للسوق الفلسطيني يعكس إلتزامنا على              لمنطقة الشرق األ  

وعززت أرامكس، التي تعمل منذ     .الرغم من الظروف اللوجستية الصعبة التي تعاني منها األراضي الفلسطينية         
 40ع بالمقارنة مـع      نقطة بي  150فترة طويلة في فلسطين، عدد نقاط بيع المطبوعات حيث أصبح عددها اليوم             

. »، كما لدينا خطط توسـعية فـي غـزة         300نخطط حاليا لزيادة نقاط البيع إلى       : وتابع فتّالة . نقطة بيع سابقا  
وتسعى أرامكس إلى زيادة عدد المطبوعات من خالل إضافة عدد الصحف اليومية العربية والكتب والمجـالت                

وتوزع أرامكس حاليا أكثر من     . إلى عدد أكبر من القراء    غير العربية، مما سيساهم في إيصال هذه المطبوعات         
 مطبوعة كانت توزعها شركة الخازن في السابق، وأكد فتّالة ان أرامكس تخطط             70 مطبوعة مقارنة مع     150

والتزامـا مـن جانبهـا نحـو        .  مطبوعة مع نهاية العام الحالي     250لزيادة عدد المطبوعات إلى ما يزيد على        
 في المئـة    20ني، خفّضت أرامكس من أسعار المجالت ال سيما تلك الخاصة باألطفال بنسبة             القاريء الفلسطي 

وستعمل شركة الخازن للتوزيع تحت اسم أرامكس حيث ستظهر بهوية جديدة مختلفة تعكس التغير              . على األقل 
عن إطالق الهويـة    وأضاف فتّالة أننا سنعلن     . الملموس الذي طرأ على الشركة عقب عملية االستمالك األخيرة        

الجديدة للشركة خالل حملة خاصة كما سنجري تغييرات على شعار الشركة في جميع محالت التوزيـع فـي                  
  . فلسطين

 25/7/2005البيان   
  

     من أسهم فلسطين لألوراق المالية لالكتتاب العام % 50طرح 
 فلسطين للتنمية واالسـتثمار     صرح السيد منيب رشيد المصري، رئيس مجلس ادارة شركة        :  الدستور -عمان  

شركتا باديكو وصامد قد    : المحدودة باديكو، بأن المساهمين الرئيسيين في شركة فلسطين لألوراق المالية، وهما          
من حصصهما بشركة فلسطين لألوراق المالية وذلك الى الجمهور من خالل طـرح االسـهم               % 50قررتا بيع   

وقد صرح المـصري    .ساطة العاملة في فلسطين الراغبة بالشراء     لالكتتاب العام مع تخصيص نسبة لشركات الو      
ان هذا االجراء من جملة االجراءات الهادفة الى تعزيز دور االفراد والشركات في صنع القرار والتنمية ودفع                 
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هذا وسيتم نشر اعالنات محددة بخصوص القرار المذكور بالـصحف حالمـا تـشرع              .عجلة االقتصاد الوطني  
  .ذ القرار المذكورالشركتان بتنفي

 25/7/2005 الدستور 
  

  المرصد يحذر من تسلل منتجات المستوطنات
 حذر منسق المرصد الفلسطيني المعني بمراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية فـي الـضفة الغربيـة       :رومل السويطي 

وقطاع غزة فتحي خضيرات من تسلل شركات إسرائيلية بمـسميات إقليميـة بغـرض التـرويج لمنتجـات                  
ودعا خضيرات كافة المؤسسات الرسمية والشعبية إلـى ضـرورة محاربـة منتجـات              .مستوطنات وتسويقها ال

المستوطنات في كل المحافل، خاصة وأن األسـواق األوروبيـة ال تمـنح إنتـاج المـستوطنات األفـضلية                   
ـ              .التسويقية شركات وشدد على ضرورة أن تقوم الوزارات والمنظمات غير الحكومية بفضح ممارسات هـذه ال

التي تتعامل بهذه الطريقة، وتسهل تسويق منتجات المستوطنات التـي تحظـى بتـسهيالت ورعايـة رسـمية        
وأوضح بأن حكومة االحتالل توفر كافة الوسائل لتعبئة وتغليف منتجات المـستوطنات، فـي حـين                .إسرائيلية

شف عن وجود خطة صـادقت      وك.تفرض تعقيدات خيالية على حركة المواطنين المزراعين والمنتجات الوطنية        
 ماليين  10 مليون شيكل، باإلضافة إلى      2.2عليها عدة وزارات إسرائيلية، بزيادة في ميزانية المستوطنات بـ          

واعتبر خـضيرات أن    .شيكل أخرى لتطوير المستوطنات الواقعة شمال البحر الميت ومستوطنة معاليه أدوميم          
عفة إنتاج المستوطنات وزيادة أرباح المـستوطنين، بهـدف         كل هذه اإلجراءات مرتبطة بخطة إسرائيلية لمضا      

  .تشجيعهم على القدوم إلى مناطق األغوار
  24/7/2005 48عرب

  
  خطة  لتنمية اإلقتصاد الفلسطيني 

وقال الوكيل المساعد لوزارة الخارجية الفلـسطينية مجـدي الخالـدي إن  األجهـزة               :  نادية سعد الدين   ،عمان
 لعرضـها مـن قبـل    2008 – 2006 حالياً على إنجاز خطة تنمية شـاملة لعـامي          الفلسطينية المعنية تعكف  

وأضاف الخالدي لــالغد أن الخطـة        .ولفنستون في اجتماع دول الثمانية المقبل على مستوى وزراء الخارجية         
 تهدف لتنمية اإلقتصاد الفلسطيني وتحسين البنية التحتية وتجهيز المؤسسات وتطوير أدائها وتحـسين مـستوى              

 3 باليـين دوالر بمـا يعـادل         9وأشار إلى أن التقديرات األولية لتكلفة الخطة تبلغ حوالي          .مختلف القطاعات 
واوضح الخالدي إن  لجنة وزارية شكلت مؤخراً تساعدها طـواقم           . سنوات 3مليارات دوالر سنويا على مدى      

يلي من قطاع غزة، مشيراً إلى أن مجلس        فنية ولجان مساندة إلتخاذ كافة الترتيبات لإلستعداد لإلنسحاب اإلسرائ        
الوزراء إتخذ مؤخراً جملة قرارات وقوانين في هذا الخصوص ومنها مشروع قانون سينظر فيه قريباً المجلس                

وتتمثل اإلجـراءات   .التشريعي ويتعلق بملكية األراضي والممتلكات التي ستنسحب منها إسرائيل في قطاع غزة           
في هذا السياق مخاطبة جهات دولية لغايات اإلستثمار في المرافـق والمنـشآت             المتخذة من الجانب الفلسطيني     

التي ستجلو عنها إسرائيل وأخرى تتعلق بالبنية التحتية والخدمات العامة وإنشاء شركة تقوم بـإدارة المرافـق                 
لقطاع وتكليف  كما تشمل االجراءات إستيعاب وتشغيل األيدي العاملة بعد االنسحاب االسرائيلي من ا           . الزراعية

الوزارات المعنية بوضع المخططات والتصاميم الالزمة بكيفية تطوير وتأهيل المعابر والحدود مـن الجانـب               
  وتكليف وزارة النقل والمواصالت بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة األشغال العامة واإلسكان .الفلسطيني

  .  الغربية وقطاع غزةبإستكمال المقترح الفلسطيني للطريق الرابط بين الضفة
  25/7/2005الغد االردنية 
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   ألف شيكل على عدد من المزارعين 181وزير الزراعة يوزع 
وزع الدكتور وليد عبد ربه، وزير الزراعة، امس، شيكات مالية على بعض المزارعين، الذين              :  وفا -طوباس

وبلغـت القيمـة االجماليـة      .الغربيةتضرروا جراء االعتداءات اإلسرائيلية على منطقة طوباس شمال الضفة          
 مزارعاً خالل اجتماع الدكتور عبد ربه مع رؤسـاء الـسلطات المحليـة              190للشيكات التي تم توزيعها على      

وأكد الدكتور عبد ربه خـالل االجتمـاع، أن سـلطات االحـتالل             . ألف شيكل  181والمزارعين في طوباس    
طن إلى قطاع غير مجد عبر زعزعـة ارتبـاط المـزارع         اإلسرائيلي تهدف إلى تحويل قطاع الزراعة في الو       

وأشار الدكتور عبد ربه إلى أن قطاع الزراعة هـو  .بأرضه، وتحويل النشاط الزراعي إلى نشاط غير ذي فائدة  
المشغل الرئيس للمواطنين، مبيناً أن الموازنات التي خصصت لهذا القطاع من قبل السلطة الوطنيـة والـدول                 

وتطرق الدكتور عبد ربه إلى موضوع االستعمار في األغـوار الـشمالية            .ية هذا القطاع  المانحة ال تعكس أهم   
إن التوسع االستعماري في مناطق األغوار أصبح حقيقة، خاصة وأن حكومة إسرائيل خصصت             : بإسهاب قائالً 

 منـاطق   وأعلن عبد ربه أن وزارة الزراعة تمهد لعقد مؤتمر لمواجهة االستعمار فـي            .ميزانيات لهذا الغرض  
األغوار والبحث عن سبل دعم المزارعين وتثبيتهم في أرضهم، مشيراً إلى أنه من واجب الجميع أن يقود حملة                  
  .مضادة لنوايا حكومة إسرائيل التي تهدف إلى إخراج المستعمرين من قطاع غزة وضخهم في مناطق األغوار

  25/7/2005األيام الفلسطينية 
  
  فيات والمراكز الصحية عالن اإلضراب في كافة المستشإ

 أعلن العاملون في القطاع الصحي الفلسطيني فى الضفة الغربية اضرابهم عن العمل             :رومل شحرور السويطي  
واوضح ممثل النقابات المهنية في محافظة نـابلس        . في اطار الخطوات االحتجاجية ضد الوزارات ذات العالقة       

صحية الفلسطينية في الضفة الغربية أعلنـت عـن اسـتئناف           أن نقابة المهن ال   " 48عرب"جبريل اشتية، لموقع    
الخطوات االحتجاجية في كافة المستشفيات والمراكز الحكومية التابعة للسلطة، احتجاجـا علـى عـدم تلبيـة                 

وكانت نقابـة المهـن     .مطالبها، مضيفا أن النقابة أعدت برنامجا تصعيديا لمدة أسبوعين وأنها ماضية في تنفيذه            
بلس قد نظمت اعتصاما لكافة العاملين فى القطاع الصحي امام مديرية صحة نابلس فى منطقـة                الصحية في نا  

ورفع المعتصمون شعارات تطالب    . المخفية احتجاجا على سوء األوضاع المعيشية للعاملين في الحقل الصحي         
  .بتنفيذ كافة مطالبهم

  24/7/2005 48عرب
  

  فلسطينية اليونسكو تتجه للشراكة في الخطة الثقافية ال
أعلن هشام مصطفى، أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، أن االتجاه السائد : غزة ـ ماهرابراهيم 

وأوضح مـصطفى أن    .اليونسكو هو أن تصبح قريباً شريكاً متضامناً، في دعم خطة التنمية الوطنية الثقافية             في
ماليين دوالر أميركي، خاصة بالتربية والثقافة في األراضـي         اليونسكو ستقر قريباً مشاريع كبرى بقيمة عشرة        

وأكد أن عالقة فلسطين مع اليونسكو تتطور باستمرار، حيث وصلت إلى مستوى الـشراكة، فـي                . الفلسطينية
وأشار إلـى أن    .مجاالت كثيرة تخص المضمون الثقافي، واآلثار والسياحة واإلعالم واالتصال والمرأة والبيئة          

تركة ما بين فلسطين واليونسكو، ستعقد اجتماعاً لها في سبتمبر المقبل، حيـث سـتقر عـدداً مـن                   اللجنة المش 
المشاريع الكبرى والمنقحة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية ومؤسسات البحث              

ري، ومشاريع تخص تمكين    وأضاف أمين عام اللجنة، أن هناك مشاريع تخص التراث الثقافي والحضا          . العلمي
ولفت مـصطفى، إلـى أن هـذه        .المرأة من أخذ دورها في المجتمع، وأخرى تتعلق بالمواقع السياحية والبيئية          

المشاريع الكبرى، ستقر على األغلب في المؤتمر العام لـ اليونسكو، الذي سيعقد في أكتوبر المقبل، يتم بعدها                 
  . المشاريعدعوة الدول والجهات المانحة لتمويل هذه 
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 25/7/2005البيان  
  

  ! ذهاباً وإياباً إلى القدس.. أكرم صفدي
بدعوة من مؤسسسة عبد المحسن القطان يفتتح يوم غد الثالثاء  الساعة السابعة والنصف مساء فـي مـسرح                   

ابـاً هـو    القدس ذهاباً وإي  . وسينماتك القصبة، في القدس، العرض الفني القدس ذهاباً وإياباً للفنان أكرم صفدي           
عبارة عن ذاكرة مصور تتآلف فيه الصور الثابتة على الشاشة الكبيرة مع الكلمة والموسـيقى والغنـاء الحـي          

وهو من تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج أكـرم صـفدي، موسـيقى            . ضمن نسيج قصصي تتعدد فيه الحكايات     
رم صفدي مـصور فوتـوغرافي   أك.حبيب شحادة حنا، غناء ريم تلحمي، بمشاركة عازف الكمان سرور صليبا          

وسينمائي، يعيش ويعمل في القدس، وقد شارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وكتب عنـه أحـد                  
النقاد، ان فيلمه آخر الصور، كان من افضل األفالم التسجيلية في مهرجان معهد العالم العربي فـي بـاريس،                   

 ريم مغنية األوبرا     : من خالل ثالث شخصيات تبحث عن هويتها      حيث قدم صورة حميمية لمدينة القدس المحتلة        
  . وعلي السجين السياسي وفاروق األرستقراطي

  25/7/2005 48عرب
  
  نقاض مستوطنات غزةأ ىمارات تبني مدينة علاإل

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أمر ببناء مدينة كاملة باسم مدينة أن 25/7/2005  العربي نشرت
خليفة بن زايد علي أنقاض المستوطنات االسرائيلية التي سيتم ازالتها بعد انسحاب القوات االسرائيلية من قطاع 

  .غزة، وذلك هدية من سموه للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته وتوفير السكن المناسب للمستحقين من أبنائه
 مليون دوالر لتمويل هذا 100ماد مبلغ  صاحب السمو أمر باعت أن25/7/2005 الخليج اإلماراتية وذكرت

ووجه سموه .المشروع اإلنساني األخوي الذي من المتوقع أن يستوعب ثالثين إلى أربعين ألف مواطن فلسطيني
دائرة البلديات والزراعة بتنفيذ وإنجاز المشروع بالتعاون والتنسيق مع وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 

  .نروا، ومن ثم توزيعه على مستحقيه بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينيةالالجئين الفلسطينيين االو
ان هذه  قال هاتفي مع االمير خليفة بن زايد محمود عباس خالل اتصال أن 25/7/2005 البيان  وأضافت

 المبادرة تؤكد من جديد دعم دولة اإلمارات ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني وسعيها الدائم
  . وأضاف عباس ان الشعب الفلسطيني سيحفظ لدولة اإلمارات مواقفها المشرفة اتجاهه.لتخفيف معاناته

  نبيل شعث.د أن عبد الرؤوف ارناؤوط عن مراسلها في القدس 25/7/2005  الفلسطينية ونقلت
ية على االراضي  ستستخدم لبناء شقق سكن التي ماليين دوالر10المعونة اليابانية البالغة عن  كشف النقاب 

  .التي سيتم تحريرها في قطاع غزة في منطقة مستوطنة غوش قطيف في قطاع غزة 
  

  مقاومة االحتالل بحزب اهللا وحماس والجهاد  يؤكد على حق :خرازي
اكد وزير الخارجية االيرانية كمال خرازي حق كل من حزب اهللا في لبنان وحركتي الجهاد االسالمي و حماس 

في معرض رده على سؤال عن موقف ايران من الضغوط التي  وجاء ذلك .مقاومة االحتاللفي , في فلسطين
   .تمارسها الواليات المتحدة على بالده من خالل الربط بينها وبين تلك التنظيمات خالل حفلة وداعه
  25/7/2005الحياة 

  
  
 

  األردن يتسلم قائمة مرشحي بطريركية الروم األرثوذكس في القدس
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وقال وزير . كومة األردنية قائمة المرشحين النتخابات بطريركية الروم األرثوذكس في القدستسلمت الح
التقيت القائم مقام بطريركية الروم األرثوذكس المطران كورنيليوس أمس ": "الحياة"الداخلية عوني يرفاس لـ 

كومة األردنية للموافقة  مرشحاً وسيتم عرض األسماء على الح13وتسلمت منه قائمة بأسماء المرشحين تضم 
وبموجب القانون األردني، فان قائمة األسماء المرشحة يجب ان تعاد للقائم مقام من اجل بدء إجراءات ".عليها

 مرشحاً، ويقوم بعملية االقتراع األولى المجمع 13االنتخاب التي تجري على مرحلتين، األولى يتنافس فيها 
 مطراناً، باإلضافة إلى رؤساء االديرة حول القدس وعدد من 17دس االنتخابي الذي يتكون من المجمع المق

  . ناخبا50ًالكهنة العرب واليونانيين، ويصل عدد الناخبين في المجمع االنتخابي إلى 
  25/7/2005الحياة 

 
  قرضاي يلمح إلى إقامة عالقات مع إسرائيل

حراز تقدم حيال عملية سالم الشرق اعرب الرئيس االفغاني حميد قرضاي عن اعقتاده بأن ا: أ.ش.روما أ
وقال  .االوسط واقامة دولة فلسطينية يمكن ان يتيح امكانية اقامة عالقات ديبلوماسية بين اسرائيل وافغانستان

التي كان في زيارتها في , قرضاي في تصريحات ادلى بها الى مراسل صحيفة معاريف االسرائيلية في روما
انه ليست هناك , االنتباه الى التنمية االقتصادية في افغانستان وقضايا اخرىاطار جولة اوروبية تستهدف جذب 

عالقات من أي نوع بين افغانستان واسرائيل في تلك المرحلة وعلينا ان ننتظر ونرى ما الذي سيحدث في 
 دولة 71  دولة اي بزيادة163واشار الرئيس االفغاني الى ان اسرائيل لديها عالقات ديبلوماسية مع .المستقبل

  . ليس من بينها افغانستان1991منذ انعقاد مؤتمر مدريد للسالم لعام 
 25/7/2005السياسة الكويتية 

  
  بتفجيرات شرم الشيخ المصريون يتهمون الموساد 

رفض نشر اسمه ان االحتمال االكبر ان يكون التخطيط واختيار التوقيت   كبير بجهاز أمنيمصرياكد ضابط  
ي تستأنف فيه محكمة أمن الدولة العليا طوارىء باإلسماعيلية محاكمة المتهمين بتنفيذ في نفس اليوم الذ

تفجيرات طابا ونويبع االرهابية، ان يكون ذلك اسرائيليا البعاد الشبهة عن الموساد والصاقها بفلول الهاربين 
 كانت حصينة، وكشف من الجماعات االرهابية المصرية، الذين يصعب عليهم الوصول الى شرم الشيخ، التي

ان بعض من تم التحقيق معهم في حادثي طابا ونويبع اعترفوا بالتفكير في تنفيذ عمليات ارهابية في شرم 
وأضاف ان االحتمال االكبر ان . الشيخ، اال انهم تراجعوا عن الفكرة بسبب مناعة المدينة وتأمينها بشكل جيد

ر من خالل قوارب الرحالت التي تقضي ساعات طويلة في تكون المتفجرات قد دخلت المدينة عن طريق البح
عرض البحر االحمر وتقترب كثيرا من المياه االقليمية االسرائيلية، ويكون ادخالها بعد ذلك سهال مع معدات 
الغوص دون ان يلحظها أحد، أما السيارتان فيبدو انهما دخلتا نظيفتين من منفذ طابا، او يمكن شراؤهما محليا 

كل، ورجح ان يكون التنفيذ قد تم اما بعناصر محلية من الجماعات المتشددة التي اخترقها جهاز دون مشا
المخابرات االسرائيلي الموساد واستغلها التفاق اهدافهما، او عن طريق اآلالف من السائحين االسرائيليين الذين 

وربط المصدر ذلك . آالف سائح 10 يمألون جميع منتجعات سيناء، ويقدر عددهم في هذه االيام فقط بأكثر من
بالتحذيرات التي أطلقتها السلطات االسرائيلية لمواطنيها بخطورة التواجد في سيناء، وفي تأخير اعالن تل ابيب 

  ! عن اصابة احد مواطنيها في تفجيرات شرم الشيخ ان كان قد اصيب بالفعل
  25/7/2005الوطن الكويتية 

  
  

  راضي الفلسطينيةي خطة لتنمية األولفنستون يعرض على دول الثمان
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يناقش وزراء خارجية دول الثماني في شهر أيلول المقبل خطة يعرضها الموفد الخاص للجنة الرباعية جيمس 
ومن المتوقع أن يعقد اجتماع المقبل . باليين دوالر9ولفنستون لتنمية األراضي الفلسطينية بكلفة تبلغ حوالي 

لواليات المتحدة وألمانيا وكندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وروسيا في لوزراء خارجية دول الثمانية ا
  . بريطانيا

  25/7/2005الغد االردنية 
  

   حق العودةىخطاره علأتجنيس الفلسطينيين و
 عوني فرسخ
ية محمود عباس، وفي حديث تلفزيوني، أعيد أكثر من مرة، صرح بان السلطة ال تمانع بان تجنس الدول العرب

ومن بعده ادعي سفير السلطة لدي جامعة الدول العربية محمد صبيح بان توصية . الفلسطينيين المقيمين فيها
  . مجلس الجامعة بعدم تجنيس الفلسطينيين من قبل الدول العربية، حفاظا علي هويتهم، سقطت بالتقادم

نيا، معتبرا إياها من أعمال العنف، وبعد أن كان الرئيس محمود عباس قد أدان العملية االستشهادية في نتا
وتضر بما يسمي عملية السالم ، والي تصريحاته الرافضة إطالق صواريخ المقاومة علي المستعمرات 

بل وتضر . الصهيونية كما واصل التنديد بها، ونعتها بأنها أعمال عبثية وليست في صالح القضية الفلسطينية
طة في التعقيب علي تصريحات الرئيس، مكيلين االتهامات جزافا بمصالح شعب فلسطين، وتباري أزالم السل

متجاهلين أنها لم تخرق اتفاق التهدئة إال بعد أن تمادي العدو الصهيوني في عمليات االغتيال . لفصائل المقاومة
ناهيك عن مواصلة االستيطان، وبناء الجدار . واالعتقال وتجريف التربة وهدم البيوت في الضفة والقطاع

 . لعازل، وتعزيز حصار القدس، وتهديد المسجد األقصي، وتدنيس المصحف الشريفا
وتصريحات السيد الرئيس وازالم سلطته ال تكمن خطورتها فقط عند حدود المساس الخطر والمقلق بحق 

وحي وإنما األكثر مدعاة للقلق داللة تلك التصريحات، من حيث إنها ت. العودة وحق المقاومة المشروعين دوليا
فضال عن كونها مؤشرا علي أن نهج . بقراءة غير دقيقة لحقائق ومعطيات الواقع فلسطينيا وعربيا ودوليا

علي . أوسلو لما يزل هو الخيار االستراتيجي المعتمد عند الفئة السلطوية المتفردة بصناعة القرار الفلسطيني
السمعة وعدم تردد احمد قريع، أبرز مهندسيه، الرغم من النتائج الكارثية التي ترتبت علي اتفاق أوسلو سيئ 

 . في الحديث عن فشله الذريع
الرئيس محمود عباس ال يستهدف التجنيس والدول العربية بتصريحاته، وإنما إرسال إشارات لمن يعنيه أمرهم 

 وإطالق بالون اختبار في الشارعبالدرجة األولي في واشنطن والعواصم األوروبية وتل أبيب من جهة، 
، وهذا هو السياسي الفلسطيني حول إمكانية مقايضة حق العودة مقابل أوهام الدولة المأمولة من جهة ثانية

 . مبعث قلق من استفزتهم تصريحاته وادعاء السفير محمد صبيح
صواريخ، فقول ال تاريخي أوال، ويجافي الموضوعية ثانيا، الالعمليات االستشهادية، وإطالق عن أما القول 

 القاضي بانسحاب 242والدليل أن قرار مجلس األمن رقم . عن تجاهل لحقائق الصراع الدائر ثالثاوينم 
وبرغم . 1973 بعد حرب 338ثم جري تأكيده بالقرار . 1967اسرائيل من الضفة والقطاع صدر في خريف 

 عاما، لم يحدث أي ، وغياب المقاومة المسلحة التام طوال عشرين1987توالي الوسطاء والمبادرات حتي العام 
 . تقدم علي طريق تنفيذ القرارات الدولية

، وعجز آلة الحرب الصهيونية عن قمعها، واآلثار 1993 ـ 1987وإنه لوال انتفاضة الحجارة خالل سنوات 
السلبية التي ألحقتها بصورة إسرائيل لدي الرأي العام العالمي، وتداعياتها في أوساط التجمع االستيطاني 

لوال ذلك كله متفاعال لما تراجع رابين وأركان دولته والمؤسسة العسكرية في إسرائيل عن قرارهم . الصهيوني
التي كانت تصنف باعتبارها إرهابية ، وسعيهم إلي لقاء أوسلو، . بعدم التعاطي مع منظمة التحرير الفلسطينية 

ة للضفة والقطاع، إذ صاروا مقبولين الذي تم بفعل المقاومة وليس المساومة، واتاح فرصة عودة ازالم السلط
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ولكن رابين بعد أن قضي غرضه بإجهاض االنتفاضة، عن طريق الذين كانوا . لدي ما يسمي المجتمع الدولي 
رموز الكفاح الفلسطيني، صار يقول ليست هناك مواعيد مقدسة ، وبدأ يتنصل من التزامات أوسلو حتي 

 . تفجرت انتفاضة األقصي
تعمار أو احتالل في التاريخ االنساني إال وكان ميزان االمكانيات المادية والقدرات العسكرية وليس من حالة اس

ودائما كانت إرادة المقاومة وأداؤها المتميز هو المعادل الموضوعي . مختال لصالح المستعمرين والمحتلين
طاني إجالئي فانه ال تصلح وألن االستعمار في فلسطين استي. للشعوب المحتلة أرضها والمعتدي علي حقوقها

والدليل أن جميع المبادرات التي توالي طرحها منذ عشرينات القرن الماضي لم يجر . معه سياسة خذ وطالب 
تنفيذ أي منها، وإنما وظفت دائما ألحداث انقسام في الصف العربي، وتوفير الوقت الالزم لتمكين الصهاينة من 

 . تعزيز استيطانهم
شارون، ورعاة المشروع الصهيوني علي جانبي األطلسي، كل هذا القلق من العمليات وحين تبدي حكومة 

االستشهادية محدودة التأثير المادي، أو من إطالق صواريخ بدائية الصنع ال مجال لمقارنة تأثيرها بصواريخ 
وية للعمليات الداللة المعنإسرائيل، ففي ذلك البرهان الساطع علي أن ما يقلق التحالف المضاد إنما هي 

االستشهادية وإلطالق الصواريخ وأثارها النفسية لدي عدو مسكون حتي النخاع بقضية األمن ، التي هي 
وانه باستغاللها يمكن تحقيق انجازات عربية، كما حقق ذلك الفعـــل . بالتأكيد نقطة ضعفه األولي واألساسية

 . ، من جانب واحد425رار المقاوم المبدع الذي قاده حزب اهللا وفرض به تطبيق الق
وأن يكون الواقع كذلك، يغدو منطقيا االستنتاج بأن ليس في صالح الشعب العربي الفلسطيني، وقضيته العادلة، 
وال حتي الوصول لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الوقوف في وجه عمليات المقاومة أيا كان أسلوبها 

. ألساس الصلب للوحدة الوطنية وأداة الضغط في المفاوضاتوإنما بدعمها وتأييدها وجعلها ا. ومستواها
وخالف ذلك ليس فيه مصلحة وطنية، وإن كان في صالح الفئة التي باتت تستثمر ما كان لها من تاريخ في 

خاصة وقد غدت مجاالت الربح أوسع وأكثر إدرارا للدوالرات بعد أن غدت الدول . تعظيم مكاسبها المادية
. ي الراعية والممولة إلسرائيل، وللذين يساومون علي الحقوق الوطنية والقومية المشروعةالثماني الكبار ه

وليس حرصهم المتزايد علي التهدئة إال بدافع خوفهم المتعاظم علي دورهم السياسي المهتز، وقلقهم المتنامي 
  .علي مكاسبهم المهددة، مقابل تعاظم االلتفاف الشعبي حول المقاومة والمقاومين

  25/7/2005لقدس العربي ا
 
  حتى ال يكون هناك سيناريو خفي 

  محمود الريماوي  
أن المواجهات التي اندلعت غير مرة بين حركة حماس والسلطة الوطنية، بالرغم من تأكيدات هذه األطـراف                 

نقـد  لم تقترن ب  وبأن الدم الفلسطيني خط أحمر، جاءت لتعزز المخاوف، خاصة أن المصالحة التي تمت بعدئذ،               
، باستثناء الحديث عـن أن      كما أنه لم يتم من طرف حماس، عرض تفسيرات مقنعة لما حدث           ذاتي لما حدث،    

  .الحركة ال تنازع السلطة على واليتها العامة
قد باتت للبندقية وظيفة تتعدى مقارعة االحتالل، إلى محاولة فرض سلطة فعلية علـى     غير أنه من الواضح أنه      

وواقع األمر أن الخالفات ال تنحصر حول الموقف        . ئل إلى الجمهور وإلى السلطة معاً     ، وبما يحمل رسا   األرض
بل إنها تتعدى ذلك إلـى مـا        . من التهدئة وضرورة نزع أي ذرائع الجتياح القطاع قبل االنسحاب المزمع منه           

تـضاربة  سمي إدارة جماعية للقطاع وليس من معنى لذلك سوى السعي إلى تقاسم السلطة، وفرض قـوانين م                
  . على الناس، تجمع بين تلك التي تضعها وتصوغها المنظمات والفصائل، وبين القانون العام

والتقاسم في هذه الحالة، يختلف اختالفاً بيناً عن مبدأ المشاركة عبر السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يـضمن                 
رعية، وتتولى السهر على تطبيقه األجهـزة       االحتكام إلى قانون عام وواحد، يجري التوافق عليه في األطر الش          
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 إنما يعكس ميالً غيـر خفـي        إدارة جماعية والمؤسسات المعنية، وهذا التطلع الصريح إلى التقاسم تحت يافطة          
  . لمنازعة السلطة على صالحياتها وواليتها

ين فصائل أخرى،   ولعل الخلل يكمن في نظر بعض المنظمات إلى السلطة، كما لو أنها فصيل وإن كان كبيراً ب                
  .أو أنها خيار وبديل، بين خيارات وبدائل أخرى

وهذا تصور قاصر قصوراً شديداً عن إدراك الواقع القائم، فالسلطة بمثابة كيان سياسي وقانوني يتمتع بالواليـة    
، واإلدارة العامة لمختلف مرافق الحياة، وتحظى بأكبر اعتراف إقليمي ودولي بها كنظام سياسي شرعي منتخب              

وأياً كانت المالحظات واالعتراضات على أداء هذا النظـام،         . وهي بطبيعة الحال نواة الدولة الفلسطينية العتيدة      
وخاصة في الملفات الداخلية وما اكتنفها من مظاهر فساد، إال أن هذا النظام أثبت قدرته على الصمود، رغـم                   

كمـا  .  مدى أربع سنوات وبصورة شبه يومية      الضغط الشرس والهائل الذي تعرض له من قبل االحتالل، على         
برهن على تمسكه، بالحقوق الوطنية الثابتة، رغم بعض األخطاء التفاوضية هنا وهناك، وبرهن فـي الوقـت                 

  .نفسه على نجاعة في إدارة المؤسسات الخدمية والحياتية، التي يرتبط بها أكثر من نصف تعداد الجمهور
أن هذا العيب ال يمكـن       حركة فتح غير     ، هيكلياً يتعلق بنظام الحزب الواحد     ولئن كان من الصحيح أن ثمة عيباً      

تجاوزه وتداركه، إال بأوسع مشاركة في العملية السياسية الداخلية بما في ذلك المشاركة في وضـع القـوانين                  
  . المنظّمة للحياة العامة ومنها قانون االنتخاب

 المشاركة في العملية السياسية، وخاصة باالستنكاف عن        وقد لوحظ كيف أن حركة حماس، قد نأت بنفسها عن         
المشاركة في العملية االنتخابية، قبل أن تنتبه هذه الحركة وبعد مضي عشر سنوات، إلـى أن المـشاركة فـي                    
االنتخابات ترشيحاً وتصويتاً ليست بدعة وال عمالً يؤثم عليه أصحابه، بل هي مصداق على الـسعي للتمتـع                  

  .”إلى جانب الشرعية الثوريةبشرعية تمثيلية 
وفيما عمدت السلطة إلى رفض وضع اليد على أسلحة حركة حماس ومنظمات أخرى، كـذلك إلـى رفـض                   
الحؤول دون مشاركة حماس في العملية االنتخابية، فإن حركة حماس لم تجد ما ترد به على ذلك سوى رفض                   

حركة بأنها إرهابية، وكأنه يستقيم أن يشارك       وذلك رغم تصنيف واشنطن لل    . المشاركة في حكومة وحدة وطنية    
طرف سياسي في السلطة التشريعية، وأن يستنكف في الوقت ذاته ومن حيث المبدأ عن المشاركة في الـسلطة                  
التنفيذية، إلى أن جرى تتويج ذلك بطرح فكرة إدارة جماعية لغـزة، أي أن تـستقيل الـسلطة مـن مهامهـا                      

وتتحول إلى فصيل يقوم بمساومات على الـصالحيات مـع حركـة حمـاس              وصالحياتها وواليتها وإدارتها،    
وسواها، وذلك بدالً من بناء نموذج من سيادة القانون وتعزيز التعددية السياسية في ظل سلطة واحـدة مؤمنـة                   

  . تخضع للمراقبة والمساءلة، ويدين الجميع باالعتراف بها واالحتكام إليها كمنظمة ومرجعية شرعية
ر من المهمات التي ينبغي تحقيقها والوفاء بها بعد إنجاز االنسحاب المزمع إذا تحقق، وأولـى هـذه                  هناك الكثي 

المهمات وأكبرها إنقاذ القدس وبقية الضفة الغربية من التهويد واالستيطان، وتأمين االرتباط الدائم والوثيق بين               
  . القطاع والضفة، وبين أبناء الشعب الواحد هنا وهناك

 25/7/2005ماراتية الخليج اإل
  

  ) 4(عن التوازنات الجديدة والوساطة المصرية  :صراع السلطة وحماس
 حلمي موسى  
حركة حماس بالوزن الشعبي الذي تملكه وبالتراث النضالي الذي راكمته في االنتفاضتين األولى والثانية وفي 

 . ديا لحركة فتحقوة امتدادها العربي واإلسالمي والدعم الذي تحظى به، تمثل تحديا ج
كما أن حركة فتح التي قادت النضال الوطني الفلسطيني طوال أربعة عقود تقريبا ظلت عند قناعتها بأن تحدي 

فاإلرادة الدولية والميل العربي الرسمي يفضالن فتح على حماس األمر الذي . حركة حماس لها يبقى جزئيا
ج االنتخابات الجزئية دلت على أن لحماس ما تكسبه غير أن نتائ. يشكل ثقالة في الميزان ضد حركة حماس
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وهذا ما أثار أيضا حفيظة العبين إقليميين ودوليين لم يرتاحوا البتة لنمو دور حركة . وأن لفتح ما تخسره
 . حماس

وإذا كانت قيادة حماس مختلفة في ما بينها حول ما تريد في هذه المرحلة، هل قيادة السلطة أم امتالك حق 
وبدا واضحا أن حماس ال تتطلع إلى . يها، فإن قيادة فتح كانت معنية بحرمان حماس من الخيارينالنقض ف

قيادة السلطة ألكثر من سبب ولذلك ركزت على امتالك حق النقض من خالل اإلصرار على حق واسع في 
تجاه السلطة وهناك من يعتقد أن حماس في الواقع صارت أسيرة لمنطق حق النقض الذي بلورته . المشاركة

فهي تمتلك حق النقض باسم المقاومة التي ال يمكنها أن تدعي . وتبلور عن يسارها لحركة الجهاد في مواجهتها
 . احتكارها

وفي ظل هذا الوضع بدا واضحا أن الوساطة المصرية التي أعقبت الخالفات حول االنتخابات، كانت تميل إلى 
  . تكريس سيطرة السلطة ومؤسساتها

ديهي أن حماس، وهي تدرك ذلك، كانت ترى في الدور المصري عنصرا ضاغطا عليها وتفضل أن ومن الب
غير أن فتح والسلطة أيضا كانتا معنيتين بالدور المصري . تحل خالفاتها مع فتح من دون هذه الوساطة

 . وهذا ما دفع السلطة وفتح إلى التشدد في الموقف من حماس. كعنصر ضاغط على حماس
ثنين من األسبوع الماضي عقد الوفد المصري اجتماعات عديدة مع قيادات الفصائل بما فيها حماس ويوم اال
ولم يخف البحيري الذي كان يرافقه اللواء محمد إبراهيم أن وصولهما كان مقررا مع اثني عشر ضابطا . وفتح

ان مقررا أن يمكث الوفد وقال إنه ك. مصريا آخر لإلشراف على انتشار قوة فلسطينية جديدة من خمس كتائب
ولكن الرغبة المصرية في منع االقتتال عجلت بوصولهما . في غزة طوال شهر حتى االنسحاب من غزة

تم تجنب جلب الضباط اآلخرين خشية تفسير األمر على أنه دعم وقال إنه . للمساعدة في حقن الدماء الفلسطينية
تب السياسي لحماس خالد مشعل اتصل بهم طالبا وأبلغ الجميع كذلك أن رئيس المك. للسلطة ضد حماس

 . التدخل
وأشار البحيري في حواراته مع القيادات الفلسطينية إلى أن قيادة حماس في غزة أبلغته التزامها بإعالن القاهرة 

ورفض البحيري مطلب حماس إقالة وزير الداخلية اللواء . واستعدادها لوقف الحمالت التحريضية ضد السلطة
فقد أصر . ولكن في لقاءات الوفد المصري مع قيادة فتح والرئيس محمود عباس بدأ تشدد هؤالء. سفنصر يو

 . أبو مازن على وجوب قيام حماس بتسليم مطلق النار على رجال األمن الوطني
فالسلطة تريد . وفهم الوفد المصري أن الخالف هذه المرة بين حماس والسلطة يختلف عن أي خالف سابق

وأبو مازن يطرح وحدانية السلطة وتطبيق القانون .  وضوابط، وحماس تفهم أن ذلك يعني تحجيمهاوضع أسس
وقد نصح الوفد المصري أبو مازن بعدم . وتسليم من اعتدى على مراكز األمن الوطني، وحماس ترفض ذلك

 . التشدد
دد بالعودة إلى مصر والتخلي وفي أثناء المداوالت مع األطراف شعر الوفد المصري بأن الطرفين متشنجان وه

وسمع الوفد المصري للمرة األولى كالما عن مخاوف حقيقية من نشوب حرب أهلية حتى قبل . عن الوساطة
واستمع كذلك لشكاوى من الفصائل ضد استمرار نهج التفرد لدى فتح وانعدام سبل . بدء االنسحاب اإلسرائيلي

كان البعض يلوم مصر التي رعت الحوارات على عدم وبين هذا وذاك من الحوارات . العمل المشترك
 . مواصلتها العمل من أجل إلزام السلطة بتنفيذ تعهداتها

هناك تحليل لدى القوى الفلسطينية بأن تشدد أبو مازن يعود لوعود قطعها وزير داخليته للمبعوثين وكان 
 عن كالم لمدير الشرطة عالء هذا فضال. األميركيين ولإلسرائيليين بوضع حد لحماس والفصائل األخرى

 . حماس كذبة كبيرةحسني حول أن 
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وفهم المصريون أن خالصة النقاشات هي أن من الخطأ تحويل ملف االنسحاب اإلسرائيلي من غزة إلى تجاذب 
ولكن بدا للمصريين . بين فتح وحماس وأن المطلوب هو ابتداع صيغ للشراكة من دون أن تكون بديلة للسلطة

 . ومع ذلك راقت المصريين فكرة التزام جميع القوى بإعالن القاهرة.  صيغ كهذه ليس باألمر الهينأن ابتداع
وتم االتفاق على عقد اجتماع موسع للجنة المتابعة بحضور أبو مازن وقادة حماس والفصائل لكسر حدة 

اوض مع حماس على غير أن السلطة رفضت هذا اللقاء وقالت إن بوسع فتح التف. الخالف بين فتح وحماس
 . قاعدة المحافظة على هيبة السلطة

وبلور الوفد المصري صيغة يتم بموجبها االتفاق على وقف إطالق الصواريخ إلى ما بعد انتهاء زيارة 
كونداليسا رايس، وإزالة الرايات وسحب المسلحين من الشوارع والمدن ووقف الحمالت اإلعالمية بين 

 .  عقد غداء عمل بحضور فتح وحماسوعرض الوفد المصري. الطرفين
وفي اجتماع للجنة المتابعة دعت إليه فتح برر ممثل فتح سمير المشهراوي . وقد رفضت فتح هذا االقتراح

 إن المهم هو كيف نتفق على الرد على الخروقات اإلسرائيلية، وبالتالي ليس مقبوالً وقف الرفض بقوله
بو مازن أكد أنه لن يقابل حركة حماس على انفراد وهي فصيل تقابل كما أشار إلى أن أ. الصواريخ بضعة أيام
وقال إما أن يحل الموضوع على أساس وطني باالتفاق مع فصائل العمل الوطني ومع . فصائل وتقابل فتح

وما ... فالوقت ال يسمح باالنتظار واألمر يجب أن يحسم في إطار السلطة والقانون. حركة فتح وإما أن ال يحل
 .  هناك تهدئة علينا التقيد بها وفق االتفاقدامت

وشدد على أن المشاركة هي إما عبر ورفض المشهراوي باسم فتح فكرة مشاركة حماس في إدارة غزة 
وبعد اجتماع لجنة المتابعة تطورت صدامات بين حماس وفتح . صندوق االنتخاب أو عبر منظمة التحرير
 . لضابط رائد أبو حالوب من بيت الهياواتهمت السلطة حماس بإطالق النار على ا

ومعروف أنه بعد هذه الحادثة اتصل مشعل بوكيل المخابرات العامة المصرية اللواء محسن النعماني في 
. القاهرة وأبلغه أن حماس ليست مسؤولة عن الحادث ومن قام بذلك مدسوسون، وأن حماس مستعدة للتحقيق

 . رأت أنه مجرد ذر للرماد في العيونولكن السلطة لم تتقبل موقف حماس هذا و
وقد استاءت قوى فلسطينية عديدة من بعض مواقف حماس من لجنة المتابعة ورأت فيها نوعا من إدارة الظهر 

 . وقالت هذه القوى إن حماس والسلطة تتشاركان إدارة الظهر للجنة المتابعة وللعمل المشترك. لها
د الصدامات وخشية توسعها تم االتفاق فجر األربعاء بين فتح وحماس وفي هذه األثناء وفي ظل تشنج فتح وتجد

، الذي أعلن سحب المسلحين من الشوارع واالتفاق على عقد اجتماع للجنة اتفاق الشمال على ما سمي ب
 ورغم أنه تبع االتفاق قيام خاليا من الطرفين بإطالق النار على مساكن قياديين من الطرف اآلخر، إال. المتابعة

وانتقل الحوار من البنادق والخنادق إلى قاعات لجنة المتابعة التي عادت حماس . أن القتال توقف بين الطرفين
 . إلى حضور اجتماعاتها

  )تعميق الخالف في لجنة المتابعة: حلقة خامسة غداً(
  25/7/2005السفير 

 
 أوضاع الالجئين ومصير حق العودة 

  محمد خالد األزعر  
لمعاناة والضغوط القاسية التي يخضع لها الالجئون الفلسطينيون في حياتهم اليوميـة، ال يكفـي               من أجل إزالة ا   

فهذه القرارات تتعلـق باألبعـاد التاريخيـة        . الدفاع عن حق عودتهم وانتظار تطبيق القرارات العاطفة عليهم        
هناك أوعية أخرى يفتـرض     . قضيتهم. والسياسية من حقوقهم، لكنها ليست الوعاء القانوني الوحيد الذي يعالج         

أنها تضمن لهم الوفاء ببعض الحقوق االجتماعية واالقتصادية والمدنية األساسية أثناء وضعهم االستثنائي فـي               
  . البالد المضيفة، وهو ما لم يحظ بالعناية الكافية في المناظرات الخاصة بهذه القضية 
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. ن المزرية بتخصيص وكالة أونروا إلغاثتهم وتـشغيلهم قد يقال إن المجتمع الدولي حاول تدارك أحوال الالجئي   
لكن هذا التخصيص كان خارجاً على مألوف التعامل الدولي مع قضايا اللجوء، كونه استثناهم من األطر العامة                 

وهو ما أثار ريبة الالجئين وحملهـم       .. المرصودة من جانب التنظيم الدولي األمم المتحدة بالذات لهذا الغرض           
جس من سياسات أونروا، ثم إن أونروا بإختصاصاتها المحدودة لم تتمكن من الوفاء بكافة الـضمانات                على التو 

  . الحمائية لالجئين الخاضعين لواليتها
وهو ما أوقعها فريسة االتهام بأنها تعمل كحاجب أو حائل دون استطراد أطر الحماية الدولية األقوى واألوسـع                  

، والـصكوك   1967 والبروتوكول المكمل لها لعـام       1951ألمم المتحدة لعام    اختصاصاً وموارد، مثل اتفاقية ا    
ومع فروقات نسبية، لـم يكـن دور دول النظـام العربـي علـى               .الدولية األخرى المتعلقة بأوضاع الالجئين      

ما المستويين القومي والقطري بأفضل حاال، فلقد ألزمت معظم هذه الدول نفسها بمعاملة الالجئين الفلسطينيين ب              
  . يتناسب وحماية آدميتهم والحقوق التي اشتقتها الشرعية الدولية لالجئين عموماً وزيادة

غير أن العوار وعدم التوازن نال من هذا االلتزام أيـضا لنـاحيتين             . نظراً لما تفرضه الوشائج القومية معهم       
 عربية بعينها، لبنان أشهرها، أبـت       وثانيهما أن دوالً  . أوالهما أنه ظل نظرياً وصورياً إلى حد كبير       . بارزتين  

منذ البداية وبملء الفم االلتزام بسياسات الحماية العربية ومن باب أولى الدولية، لالجئين الفلـسطينيين نظريـاً                 
   .. وتطبيقياً

والمتصور أن مواقف الالجئين أنفسهم وحالة االستضعاف التي كانوا عليها ، باستثناء فترات بعينها، سـاهمت                
وربما ساهم في ذلك أيضا، أن المواطنين االقحاح        . ومة هذا التعامل العربي معهم بكل نواقصه وعواره       في ديم 

في الدول المضيفة لم ينعموا بدورهم ولم يتفيأوا بظالل حقوقية معتبـرة علـى الـصعد الـسياسية والمدنيـة                    
وليسية كانت الطابع المـسيطر علـى       وقد يقال في هذا الباب أن المقاربة األمنية الب        . واالجتماعية واالقتصادية 

  . تعامل النظم العربية مع مواطنيها، كما كان حالها مع الالجئين
لكن صحة هذا القول تبقى نسبية، إذ ال يستوي انتهاك آدمية الالجئين إلى أبعد الحدود فـي بعـض المالجـئ                     

من الوقت حرمت فيه على الالجئ      كيف ال وقد جاء حين      .. العربية بالغبن الواقع على سواد المواطنين العرب        
  !. زيارة قريب له أو صديق في المخيم المجاور بدون تصريح أمني مسبق ؟

على أن إصالح أحوال الالجئين والعناية بحقوقهم غير السياسية كان وال يزال مدعاة لجدل من نوعية وتعقيـد                  
قول إن بقاء الوضع الراهن لالجئين، علـى        المدرسة األولى ت  : الحالة الفلسطينية العامة بين مدرستين كبيرتين       

بؤسه الشديد لجهة الحقوق اإلنسانية األولية، كالسكن المناسب والتنقل والتعلـيم والعمـل والتملـك والرعايـة                 
  . الخ، من شأنه صيانة حقوقهم السياسية القانونية والتاريخية.. الصحية 

جاه هذه الحقوق، ويحول دون أيلولتهم إلى الدعـة أو          فهذا الوضع يمنع تسرب الرخاوة إلى وجدانات الالجئين ت        
المدرسة الثانية إلـى العكـس      هذا في حين يذهب أنصار      . طموح االندماج أو التوطين الكامل في بالد اللجوء       

تماما ، وهو أن اعتصار الالجئين وانتهاك حقوقهم إبان وضعية اللجوء ذاته، تفضي إلـى إنهـاكهم وإفقـادهم                   
وربما انتهى األمـر بـإكراههم علـى         .زم للتعبئة خلف االبعاد السياسية لقضيتهم الوطنية      عنصر المناعة الال  

  . التجاوب مع بدائل حق العودة إن حملت إليهم وعوداً باالنتقال إلى حياة أفضل
إذًا أين المشكلة سوى في منهجية التفكير التي يتصور أصاحبها أن تحسين أحوال الالجئين ستؤدي إلى تخليهم                 

ويظهر خطل هذه المنهجية عند قياس مواقف الجئي لبنان البائسين بمواقف أنـدادهم األقـل               .  حق العودة    عن
  . معاناة وشقاء في بالد عربية أخرى كسوريا مثال، الذي يبين تالقي هؤالء وهؤالء على التشبث بحق العودة 

نية ، إذ وجد بعض الذين بلغ بهم الضيق         كما يظهر من الثبوت النسبي لصحة المدرسة المعاكسة في الحالة اللبنا          
واالنسداد المعيشي أوجه من الالجئين في الهجرة ، أو اللجوء الثاني إلى عوالم اآلخرين في الغـرب ، مـالذاً                    

ثم إن توقع صيانة حق العودة وتعزيزه عبر إفقار الالجئين يقوم على تفكير مـادي بحـت قاصـر                   . ومهرباً  
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لوطن والوطنية ال ينشأ في األصل عن مثل هذا العامل، وإال نزعنا عن الذين حققوا               فاالرتباط با . ومعيب تماماً 
  . ترفاً مادياً ومعيشياً من الالجئين صفة الوطنية والحنين إلى العودة 

  24/7/2005البيان  
  

  كاريكاتير
  

 
  

  25/7/2005 الدستور


