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  إسرائيل تعد خطة طوارئ خاصة بانسحاب غزة 
أكتوبر  من تشرين أولالثالث  :25/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي  ، لمركزكتب خليل العسلي

ففي .. القادم سيكون عالمة فارقه في تاريخ المنطقة، وفي تاريخ الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي على حد سواء
 نهاية االحتالل كليا هذا اليوم سيقوم الجيش اإلسرائيلي بتسليم السلطة الفلسطينية مفاتيح غزة ليعلن على المأل

الهواء واالرض .. شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه ليكون فلسطينياًوسيتحول القطاع من .. من القطاع
فصل استمر عشرات السنين، كان مليئاً بالدم .. غزةـ فصل آخر من فصول االحتالل ل وبهذا ينتهي.. والبحر

 والقتل والسواد ولن تستطيع السنوات الكثير القادمة من ان تمسحه من ذاكرة مليون ونصف فلسطيني عاشوا
  ..القهر والذل واالهانة والقتل والخوف والموت على اصوله

هذا الموعد تم تحديده في خطة العمل التي صادق عليها شارون وموفاز وبيرس بعيدا عن جميع الوزراء 
  . هذه الخطة التي قدمها الجيش االسرائيلي تشمل عدة مراحل.. اآلخرين

تستمر ثالثة اسابيع وعلى مدار الساعة طيلة النهار ووفقا للخطة فان عملية اخالء مستوطنات غزة سوف 
وحصلت اسرائيل على موافقة . والليل بينما يستغرق اخالء المستوطنات من شمال الضفة اسبوعاً واحداً فقط

السلطة الفلسطينة على اقامة جدار بشري من اكثر من خمسة االف شرطي فلسطيني سيقفون حاجزا بين 
مستوطنات لمنع القيام بهجمات على المستوطنين اثناء اخالئهم، ورغم ذلك فلقد وضع المسلحين الفلسطينيين وال

الجيش اإلسرائيلي خطة لنشر ثالث كتائب كاملة من سالح المشاة والمدفعية على طول خط السير الذي يربط 
يلية انه المستوطنات بمعبر كسوفيم لمنع اطالق نار من منطقة خانيونس، حيث تتوقع مصادر عسكرية إسرائ

في حال االنتهاء من اخالء المستوطنين وبقاء قوات الجيش، فان الفصائل الفلسطينية ستصعد من هجماتها 
ولكن رئيس الحكومة كان قد اكد ان الجيش لن يتوانى في استخدام كل القدرات العسكرية اإلسرائيلية .. عليها

ولم تستبعد المصادر اإلسرائيلية ان يتم .  له مثيلضد إطالق النار من قبل الفصائل الفلسطينية، بشكل لم يسبق
  ..!!استخدام المدفعية في قصف التجمعات السكنية في غزة عبر البر والبحر

من المستوطنين % 70ووفقا لتوقعات الجهات الرسمية اإلسرائيلية فان اإلخالء سيكون سهال خاصة وان 
تلك العملية التي . اغسطس القادم/ آب15فسهم قبل يوم سيكونون قد اخلوا منازلهم بدون مقاومة ومن تلقاء أن

 الف جندي وشرطي بمهمة اخالء المستوطنين الذي قرروا مقاومة قوات الجيش، ولهذا 55سيقوم بها اكثر من 
وتدل  . آالف جندي احتياط اعتبارا من االسبوع القادم10الغرض قرر وزير الدفاع استدعاء اكثر من 

هناك ارتفاعا حاداً بعدد العائالت التي توجهت لجهات الحكومة طلبا للحصول على اإلحصاءات األخيرة ان 
 1500 عائلة من عائالت المستوطنين من اصل 588ففي قطاع غزة تقدم .. تعويضات مقابل ترك المستوطنات

الت بترك عائلة تستوطن في القطاع بطلب تعويضات، ويتوقع ان يزداد العدد االسبوع القادم عندما تبدأ العائ
 عائلة بطلب الحصول على تعويضات من اصل 168اما في مسوطنات شمال الضفة فقد تقدمت .. منازلها

 عائلة غادرت فعال تلك المستوطنات عائدة الى 30 عائلة تقطن تلك المستوطنات المنوي إخالؤها كما أن 200
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نيين، وبعد اربع وعشرين ساعة، ستدخل وفي حال االنتهاء من اخالء المستوطنات كليا من المد .داخل اسرائيل
وبما ان العملية . عشرات االليات الثقيلة والجرافات لتقوم بتدمير منازل المستوطينين وكل المنشآت االخرى

ضخمة للغاية فالحديث يدور عن هدم آالف المنازل، فان الجيش سيقوم باستئجار عدد كبير من تلك االليات 
على ان يقوم الجانب الفلسطيني بعد االنتهاء من االنسحاب بالكامل بما في ذلك والجرافات من القطاع الخاص، 

  .. خروج قوات االمن االسرائيلية بالتخلص من انقاض المنازل المهدومة
 عقبة واحد سيعمل على تخطيها خالل االيام القادمة، وهي انه وفقا لقرارات الحكومة فان شارونويبقى امام 

 سيعمل هخالء واالنسحاب تتطلب موافقة الوزراء عليها، ولهذا قالت مصادر مقربة انكل مرحلة من مراحل اال
من  ..على عقد جلسات مراثونية للحكومة بهدف الموافقة على مراحل االنسحاب فورا وقبل تنفيذها بساعات
وطنين ناحيته سارع موفاز واقترح بصورة مفاجئة على الحكومة المصادقة على تقصير فترة اخالء المست

بحيث يتم كل ذلك خالل اسبوعين فقط، هذا االقتراح أثار حفيظة الكثير من وزراء حزب الليكود والذين 
من حيث المبدأ توافق الحكومة على اقتراح :  فقالشارونأما غيسن مستشار . يخشون من ردود افعال مؤيديهم

وبكلمات ُأخرى فان شارون ومن .. ءالجيش خاصة وان قرارات الحكومة لم تحدد فترة زمينة لعملية االخال
خالل تمهيد الساحة اإلعالمية أوال والحزبية ثانيا يعمل على تقصير فترة االخالء خشية حدوث ما لم يكن 

  .....الحسبان
 موفاز من أن :القدس المحتلة آمال شحادة ما أوردته مراسلتها في 26/7/2005الخليج اإلماراتية وأضافت 

تأكيد على ان الجيش استكمل كافة استعداداته الشارون، خطة الجيش لتنفيذ االنسحاب ب، أمام اعرض حالوتسو
وتنص خطة االنسحاب على ان يتم إجالء المستوطنين مع حلول . لتنفيذها وفق الجدول الزمني الذي حدد لها

 والشرطة لتنفيذ وقال هرئيل إن خطة الجيش. تشرين األول/رأس السنة اليهودية الجديدة في الثالث من اكتوبر
االخالء، تتألف من ست دوائر، وسيتم تكريس قوات الدائرة الرابعة لتنفيذ عمليات ميدانية في غزة إذا ما فشل 

وحذر ان الجيش . تنسيق اإلخالء مع الفلسطينيين واذا لم يكف ذلك فسيتم تفعيل سالح الجو على حد تعبيره
وفي هذا السياق  .ل استمرت أعمال العنف خالل االنسحابيمكن ان يعيد احتالل أجزاء من قطاع غزة في حا

ذكرت صحيفة إسرائيلية أمس أن الجيش اإلسرائيلي أعد خطة عسكرية استعداداً الحتمال عدم قيام السلطة 
وقالت يديعوت . الفلسطينية بمنع إطالق النار والصواريخ على المستوطنين المنوي إجالؤهم من قطاع غزة

أعد خطة طوارئ تقضي بقصف مواقع فلسطينية جواً وبحراً، في حال تعرضها لهجوم أحرونوت إن الجيش 
وبحسب الصحيفة فإن الجيش . من قبل الفصائل الفلسطينية خالل تنفيذ خطة االنسحاب األحادي الجانب

اإلسرائيلي سيبقى يسيطر على قطاع غزة لمدة شهر بعد تنفيذ خطة االنسحاب، مشيرة إلى أن الفلسطينيين 
يسين عزم إسرائيل على غمن جانبه، أكد  .أكتوبر المقبل سيتسلمون قطاع غزة في الثالث من تشرين أول

  .استخدام قدراتها العسكرية لردع الفصائل الفلسطينية في حال قصفهم للمستعمرات خالل عملية االنسحاب
 اسرائيلأن : 26/7/2005اراتية االتحاد االم ذكرت رام اهللا تغريد سعادة والوكاالتونقالً عن مراسلتها في 

 فضال عن .تستعد لنشر حوالى ستين ألف جندي وشرطي الخالء مستوطنات قطاع غزة باسرع وقت ممكن
ذلك ستتم تعبئة حوالى عشرة االف من االحتياطيين ليحلوا مكان الجنود المكلفين بالمشاركة في عملية 

ضرورة القيام بعملية االجالء دفعة واحدة لتفادي  وقد أكد موفاز وحلوتس امام الحكومة على .االنسحاب
 ومن .المواجهات الى اقصى حد مع المعارضين لالنسحاب وكذلك لتجنب االشتباكات المسلحة مع الفلسطينيين

المفترض ان تنشر السلطة الفلسطينية خمسة االف شرطي وعنصر امن مسلحين لتفادي هجمات على القوات 
 على تقديم موعد اإلخالء الفعلي لمستعمرات قطاع غزة شارون الى ذلك صادق .االسرائيلية خالل االنسحاب

معاريف إلى أنه وفقاً لقرارات الحكومة، لن يكون بمقدور الجيش 'وأشارت . إلى األول من أغسطس القادم
 وأوضحت أن .اإلسرائيلي، إجبار المستعمرين على ترك المستعمرات، قبل الخامس عشر من الشهر القادم

لمستعمرين الذين يرغبون في ترك المستعمرات طوعاً، يمكن أن توفر لهم حلول إسكان مؤقتة ابتداء من ا
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ونقلت معاريف عن رئيس دائرة اإلخالء باسي، أن المستعمرين يهددون باالنتحار إذا لم تقدم . األسبوع المقبل
. ة من خالل أخصائيين اجتماعيينلهم حلول إسكان مالئمة، مشيراً إلى أن الدائرة تحاول تقديم المساعد

إلى طلب وزير األمن الداخلي عزرا بتقليص فترة فك االرتباط قدر اإلمكان، حيث أوضح ' هآرتس'وأشارت 
أنه إذا تمت عملية اإلخالء بمرونة، وكما هو مخطط لها، فسوف يكون باإلمكان عقد اجتماع للحكومة 

ووصف أولمرت توصيات المؤسسة العسكرية . ني لإلخالءاإلسرائيلية بهدف اإلسراع وتقليص الجدول الزم
اإلسرائيلية بجعل اإلخالء متواصالً وليس على مراحل، من شأنه أن يطيل الصراع الداخلي، الفتاً إلى أنه ال 

  .حاجة لذلك على اإلطالق
 هقالتما : طالقدس المحتلة عبدالرؤوف أرناؤوورام اهللا  عن مراسلها في 26/7/2005الوطن السعودية ونقلت 

على الصعيد  .من المستوطنين منازلهم قبل تنفيذ خطة االنفصال% 70يرجح أن يغادر نحو : مصادر إسرائيلية
ذاته فقد رسم تحليل استخباري إسرائيلي وضعه ضباط في جهاز االستخبارات العسكرية ونشر في القناة 

 احتمال متفائل تكون فيه فترة األولن القطاع،  لليوم الذي سيلي االنسحاب م احتماالت4السابعة اإلسرائيلية 
طويلة من التهدئة وستحاول السلطة خاللها إعادة تنظيم نفسها وتسيطر على األوضاع في األراضي الفلسطينية 
وتتغلب على التنظيمات بمساعدة الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ومصر، كما ستعمل هذه الدول على 

 مؤسسة الدولة وتحت هذا الخيار سيعمل أبو مازن والسلطة على إنشاء حكومة مساعدة عباس في إقامة
ديمقراطية وإنشاء دولة فلسطينية مؤقتة وفي هذه الحالة سيعتمد عباس على وزير الشؤون المدنية محمد 

  .دحالن
يخ القسام هو حرب واسعة بين التنظيمات وإسرائيل، وهذا الخيار يعتمد على إطالق صوار :الثانيواالحتمال 

  . كيلو مترات9بعيدة المدى التي تم تجربتها على شواطئ المتوسط والتي بلغ مداها 
استمرار للوضع الحالي وهو أحداث متقطعة من الفعل ورد الفعل بين إسرائيل والفصائل، :  الثالثواالحتمال

أيضا في هذا االحتمال وفي هذا الوضع سيكون صراع بين الفصائل والسلطة كما توقع المحللون في بحثهم و
فإن الجدار سيمنع المهاجمين الفلسطينيين من الوصول إلى إسرائيل وستركز الفصائل على ضرب الجيش 
اإلسرائيلي والمستوطنين ولم يحدد التحليلي كيف سترد إسرائيل على هذه الهجمات التي ستتركز في الضفة 

  .الغربية
 األمن الفلسطينية والتنظيمات العسكرية الفلسطينية المسلحة فيما اندالع مواجهات بين قوات: الرابعواالحتمال 

  .ستبقى إسرائيل جانبا في هذا الصراع الداخلي
ولم يتضمن التقرير أي احتمال لعودة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة خصوصا العودة إلى الخطة الدولية 

سرائيلي سيركزان على اتصاالت مناطقية لحل المعروفة بخارطة الطريق واكتفى بأن الجانبين الفلسطيني واإل
  .إشكاالت في المناطق لقضايا محلية

: القدس محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوةنقالً عن مراسليها في  26/7/2005الرأي العام الكويتية وأرودت 
الضفة ان حالوتس وكرادي، عرضا خطة اخالء المستوطنات في غزة وشمال من  يديعوت احرونوت هافادتما 

 .في اطار فك االرتباط خالل اجتماع خاص عقد امس ترأسه شارون وبيريس، وموفاز، وعيزرا وليفناي
وقالت ليفناي ان الضوء االخضر لالنسحاب يمكن ان يصدر بسرعة كبيرة في كل مرة بحيث يمكن عملياً تنفيذ 

 فايسغالس شارون،ن مستشار من جانب ثان، قالت مصادر اسرائيلية امس ا .المراحل األربع دفعة واحدة
سيزور واشنطن بداية االسبوع المقبل الجراء محادثات مع مسؤولين في االدارة األميركية في شأن فك 

  .االرتباط
ان الضوء من  نتانياهو، هقالما  :الشرق األوسط والوكاالت، القدس  من26/7/2005شرق األوسط الوجاء في 

واكد مسؤول في رئاسة الحكومة . اغلبية مؤيدة لخطة الحكومةاالخضر سيعطى بدون مشكلة نظرا لوجود 



 

 7

االسرائيلية، طلب عدم الكشف عن اسمه، نريد تفادي تصعيد العنف، ال سيما في الفترة الحالية، لكن رد 
  . اسرائيل سيكون عنيفا جدا اذا استمرت الهجمات خالل االخالء وبعده

، ان خطة فك االرتباط احادي الجانب عن قولهاز موفعن:الناصرة 26/7/2005القدس العربي وذكرت 
وجاءت اقوال موفاز، خالل التوقيع علي  .الفلسطينيين ستتم خالل فترة تتراوح بين اسبوعين حتي اربعة اسابيع

واضاف موفاز انه حتي االن . اتفاقية تعاون مشترك من الناحية العسكرية واالمنية مع وزير الدفاع االوكراني
لمستويين السياسي واالمني في تل ابيب هو عدد العائالت التي ستخلي المستوطنات االحتاللية ما يشغل بال ا

بمبادرة منها، واالمر الثاني هو عدد المستوطنين الذين سيصلون الي غوش قطيف لمنع الجيش االسرائيلي من 
 . اخالء المستوطنات

 االمن باحتالل قطاع غزة فورا والقيام بعملية ونقلت االذاعة االسرائيلية عن النائب ياتوم، مطالبته وزير
 .2002مارس من العام عسكرية علي غرار االجتياح االسرائيلي للضفة الغربية في اذار

وقالت االذاعة االسرائيلية الرسمية باللغة العبرية، صباح االثنين، ان وزير االمن، شاؤول موفاز أطلع رئيس 
حد، علي مخططات جيش االحتالل االسرائيلي لتنفيذ خطة فك االرتباط، الوزراء االسرائيلي، ارييل شارون اال

من ناحيتها قالت وزيرة القضاء تسيفي ليفني، من . ومطلب الجهاز األمني المتعلق بتنفيذ الخطة بشكل متواصل
 حزب ليكود الحاكم برئاسة شارون لالذاعة العبرية انها ال تري تناقضا بين مصادقة الحكومة علي مراحل

ونوهت في سياق حديثها الي مصادقة الحكومة االسرائيلية والكنيست . اخالء المستوطنات وطلب الجهاز االمني
علي الخطة قبل خمسة أشهر وقرار الحكومة، في حينه، عقد جلسة أخري قبل بدء تنفيذ كل واحدة من مراحل 

 .الخطة لفحص ما إذا طرأ اي تغيير يؤثر علي تنفيذها
. ب قرار الحكومة السابق المصادقة علي كل واحدة من مراحل االخالء األربع قبل تنفيذهاومن المفروض حس

 .واشارت وزيرة القضاء االسرائيلية الي انه يمكن جمع الوزراء والتصويت علي كل مرحلة خالل فترة وجيزة
 ساعة الصفر ترب اقته كلماإلى أن 26/7/2005الحياة  أشارت القدس المحتلة سائدة حمدوعن مراسلتها في 

 الداعمين لموقف الجيش االسرائيلي تسريع عملية اإلسرائيليين ارتفع عدد الوزراء  كلمالتنفيذ خطة االنسحاب،
اخالء المستوطنات لتبدأ في أقرب وقت ممكن وتستكمل بشكل متواصل في فترة زمنية ال يتجاوز سقفها ثالثة 

 جندي فلسطيني يشكلون حائطاً عائقاً 5000وافق على نشر وفيما أكدت مصادر اسرائيلية ان الجيش . اسابيع
بين المستوطنات وبين الفلسطينيين لمنع اي عمليات ضد المستوطنين خالل اخالئهم، كشفت مصادر عسكرية 

 الف جندي وشرطي اسرائيلي سيشاركون في عملية االخالء، مشيرة الى ان الجيش على أهبة 55اسرائيلية ان 
ويأتي الجدل االسرائيلي الداخلي في شأن االنسحاب من  . االخالء في غضون ثالثة اسابيعاالستعداد لتنفيذ

قطاع غزة فيما ترفض الحكومة االسرائيلية اطالع الجانب الفلسطيني على اي من تفاصيل هذا االنسحاب 
ستوطنين ضد وانتقد هرئيل بشدة الحرب النفسية الشديدة التي يشنها معارضو االنسحاب من الم.وترتيباته

هناك ... الجنود االسرائيليين، وقال ان هذه الحرب تهدف الى تحطيم معنويات الجنود المكلفين عملية االخالء
واعلنت مصادر في الجيش االسرائيلي انه  .تجاوز خطير للخطوط الحمراء عندما يتم نعت الجنود بالنازيين

وتأتي هذه التصريحات في اطار .  عملية االخالءسيتم تكليف اخصائيين نفسيين لمساعدة المستوطنين خالل
مساعي الجيش االسرائيلي للتخفيف من حدة االحتكاك وتأثير تحركات المستوطنين المعارضين لالنسحاب 
والهادفة الى عرقلتها، وهي احد االسباب التي حملت الجيش االسرائيلي بحسب كبار المسؤولين فيه على التقدم 

رحلة واحدة عوضاً عن اربع سي بتسريع عملية اخالء المستوطنات واختصارها بمبطلب من المستوى السيا
دعا الوزير نفيه الذي اعلن معارضته الختصار مراحل االخالء، الى عرض االمر على مجلس .مراحل

الوزراء االسرائيلي للتصويت عليه، مشيراً الى القرار الحكومي السابق الذي ينص على تنفيذ عملية االخالء 
  )ا ف ب.(لى اربعة مراحلع
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 الزعنون يبحث بدمشق في تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد
 سليم الزعنون هقالما  : ب.ف. أ,رزوق الغاوي ـ دمشقعن مراسلها  26/7/2005شرق األوسط ال نشرت

، امس، انه يجري مباحثات في دمشق مع الفصائل الفلسطينية لالتفاق بشأن تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد
وقال  . في اطار مباحثات مع حركتي حماس والجهاد االسالمي، لالنضمام الى مؤسسات منظمة التحرير

للصحافيين، اثر لقائه فاروق الشرع، طرحت للشرع المهمة التي قدمنا من اجلها للقاء الفصائل، من اجل تفعيل 
 ماليين 4ن فلسطيني في الخارج و ماليي6منظمة التحرير واالتفاق على اسس لتشكيل مجلس وطني جديد يمثل 

  .في الداخل
وضعنا الشرع في :  الزعنون للصحافيينقول :دمشق ـ اف بمن  26/7/2005 القدس العربي وأضافت

 شارون ما ى نفوت علىصورة االوضاع االخيرة في قطاع غزة واالتفاق بين الفصائل الفلسطينية للتهدئة حت
ورية مع وحدة الفلسطينين وقال لي الشرع نريدكم ان تتوحدوا الن واكد الزعنون ان س .يريده في قطاع غزة

 . قضيتكم كبيرة وكبيرة جدا
موضوع ل سليم الزعنون حول و ق:ب‚ ف‚ أنقال عن دمشق من  26/7/2005 الوطن القطرية وجاء في

رق ما بين سوريا والفلسطينيون ضد التوطين وهناك فأن ‚ توطين الفلسطينيين في البالد التي يوجدون فيها
  .اما التوطين فهو مرفوض رفضا باتا‚ تسهيل حياة الفلسطينيين في اماكن وجودهم

د الشرع اهمية تعزيز الوحدة يكتأ إلى: سانا وا ف بنقال عن  26/7/2005 المستقبل اللبنانية أشارتو
ادة الشعب الفلسطيني الوطنية الفلسطينية في مواجهة االستحقاقات الراهنة باعتبارها الضمانة االساسية الستع

       .حقوقه المشروعة في العودة والسيادة واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني
الزعنون التقى بممثلي ست فصائل  أن : دمشق والوكاالتمنتيسير أحمد  26/7/2005 البيان  مراسل كتبو

ة، وحركتا حماس والجهاد اإلسالمي، فلسطينية وقعت على إعالن القاهرة، وهي الجبهتان الديمقراطية والشعبي
وأكدت مصادر فلسطينية أن الزعنون، سيستطلع اآلراء في شأن تطبيق . والقيادة العامة، ومنظمة الصاعقة

من جانب آخر أكد حواتمة في تصريحات للبيان أن الموعد . البنود الخاصة بانتخاب المجلس الوطني الجديد
. العليا سيكون في النصف الثاني من أغسطس المقبل في العاصمة المصريةالمحدد لعقد اجتماع اللجنة الوطنية 

وأكد حواتمة أن االجتماع سوف يدقق بتنفيذ قرارات إعالن القاهرة قراراً قراراً وبنداً بنداً وفي المقدمة منها 
  . الموقف من األعمال العدوانية الشارونية وكيفية الرد عليها بقرار موحد

مشعل إن حماس لن تصبح جزءاً من منظمة التحرير قبل خالد ل وق :دمشق من 26/7/2005 السفير وبينت
إعادة إصالحها، فيما اوضح الطاهر للسفير أن اللقاء يستهدف بحث ما تم التوصل إليه من نتائج في حوار 

رة للعاصمة القاهرة، معتبراً أن مجيء الزعنون هو بلورة لالتفاق الذي تم مع ابو مازن خالل زيارته األخي
من جهته، قلّل مسؤول في الجهاد اإلسالمي من أهمية هذه اللقاءات باعتبار أن الحل ليس هنا، مشيراً . السورية

الى خالفات عميقة في منظمة التحرير، ولكن من دون أن يلغي رغبة الجهاد في االستمرار في الحوار كي ال 
  .نتجاوز الحالة الفلسطينية التي نحن جزء منها

 
  و مازن في غزة حتى انتهاء االنسحاب أب

توجه الى غزة لمتابعة جميع يسمن أنه ابو مازن لالذاعة الفلسطينية ما قاله  26/7/2005 السفير نشرت
مضيفا ان السلطة بانتظار الحصول على اجابات وردود على  النشاطات المتعلقة باالنسحاب االسرائيلي،

طلبت من الواليات المتحدة خالل  وتابع ان السلطة. ة الجانب االسرائيليةاالسئلة المتعلقة بخطط االنفصال احادي
واوضح انه يتوقع ان يتم اعطاؤنا هذه االجابات . زيارة رايس التدخل لمساعدتها في الحصول على االجابات

 ، وفا48ا ف ب، ا ب، رويترز، عرب . خالل هذا االسبوع واخشى ان تاتي متاخرة
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ان لجنة المتابعة :  قوله عباسعن: الوكاالتوغزة من  26/7/2005 عكاظ مراسل القادر فارس عبدوذكر 
ويخضع عباس لضغوط دولية قوية ليكفل  .العليا للقوى والفصائل تجتمع باستمرار وتصلنا النتائج ونحن نبحثها

لسطينية اجراء االنسحاب االسرائيلي من غزة في هدؤ والعمل على أال تعرقله عمليات تنفذها الفصائل الف
من جهة أخرى قال غسان الشكعة أمس ان الحكومة االسرائيلية تخطط لعملية  .المسلحة مثل حماس والجهاد

االنسحاب من قطاع غزة واعادة انتشار قواتها لمصلحة اسرائيلية بحتة وان ال مصلحة لها باستمرار احتالل 
 فى حديث صحفى له بمدينة نابلس ان شارون وأوضح .قطاع غزة خاصة والكثافة السكانية التى يعانيها القطاع

يراهن على فشل الشعب الفلسطينى فى االدارة والسيطرة على قطاع غزة ووحدانية السلطة وحينها سيقول 
للعالم ان الجيش االسرائيلى ليس فى قطاع غزة والفلسطينيين غير قادرين ان يحكموا انفسهم لذلك اليمكن ان 

ا الضفة الغربية أراضى اسرائيلية ولن ينسحب منها ولن يدعمنا احد على يكون لهم دولة وسيعتبر حينه
  .المستوى الدولى

من  نبيل شعث، شار اليهأما :  القدسمنعبد الرؤوف أرناؤوط  26/7/2005 األيام الفلسطينية  مراسلنقلو
وقال وجود الرئيس  .أن أبو مازن يرى أن الحكومة يجب أن تكون كلها في غزة في األسابيع األربعة المقبلة

في غزة يحول دون تصاعد أية أزمات داخلية واعتقد أن هناك ثقة عالية بالرئيس من قبل جميع القوى 
 صحيح ان الرئيس رفض في البداية عقد لقاءات ثنائية مع حماس طالما حماس. السياسية، بما فيها حماس

 ينوي القيام أن عباسوأضاف  .المستقبلتطلق النيران على األمن، ولكن من الممكن أن تحدث لقاءات في 
بحملة على األراضي والعقارات المسروقة والتعديات على األمالك العامة وذلك استكماال للحملة التي بدأت قبل 

من جهة ثانية، فقد  .إن أبو مازن سيمكث في غزة على األقل مدة أسبوع:  اشهر، فيما قالت مصادر فلسطينية3
ة الفلسطينية تأخذ تهديدات شارون وموفاز بشن اعتداءات ضد الفلسطينيين محمل أشار شعث إلى أن السلط

ممكن خالل األيام القادمة أن يقوموا ببعض االعتداءات أو االغتياالت بعد عملية أنه من الالجد، وأضاف 
تهدئة مع كيسوفيم، وموقفنا أن هذا يعقد األمور ويصعب كثيرا علينا أن نحصل على التهدئة التي نريد، فال

  .االغتياالت ال يمكن أن تنجح وتجعل من الصعب جدا أن تقوم السلطة الفلسطينية بأي دور في هذه المسألة
  

   يوسف-فشل لقاء موفاز 
د مصادر مطلعة للحياة ان فشل يكتأ: القدس المحتلة -سائدة حمد عن مراسلتها  26/7/2005 الحياة نشرت

محمد دحالن مساء األحد جاء ليؤكد فشل مهمة رايس في الضغط  وموفاز ونصر يوسفاللقاء الذي جرى بين 
على حكومة شارون الطالع الجانب الفلسطيني على المعلومات التي يطالب بها في اطار التنسيق الذي تطالب 

واشارت المصادر الى ان الجانب االسرائيلي يصر على بحث التفاصيل غير  .به اسرائيل وال تعمل باتجاهه
ريد استقطاع اموال المساعدة التي تقدمها الدول المانحة للجانب الفلسطيني لتعويض المستوطنين عن المهمة وي

وأكدت ان كل ما يريده الجانب االسرائيلي االطالع على . المنشآت االنتاجية خصوصا الدفيئات الزراعية
 المقابل يرفض االجابة على الخطة االمنية الفلسطينية لتأمين انسحاب اسرائيلي هادئ من القطاع، لكنه في

وقال نبيل شعث ان مشكلتنا مع االسرائيليين تكمن في الحصول على تفاصيل اي  .مطالب الجانب الفلسطيني
، مشيراً الى انها تبدي رايسوانتقد . الترتيبات المتعلقة باالنسحاب، واالهم من ذلك المتعلقة بمصير الضفة

  .طينيين من دون ان يتبع ذلك ضغط حقيقي على اسرائيلموقفاً اميركياً ملتزماً بمطالب الفلس
د توفيق أبوخوصة ان السلطة يأكإلى ت  :  غزة من 26/7/2005 االهرام مراسل ىمحمد مصطفوأشار 

 وان القيادة  , الفلسطينية جاهزة لتسلم قطاع غزة برغم رفض اسرائيل ادخال معدات الجهزة األمن الفلسطينية
 ان موفاز ونصر ى واشار أبوخوصة ال .  الالزمة للتعامل مع جميع االحتماالتالفلسطينية وضعت الخطط

   .  عقد اجتماع آخر في وقت الحقىيوسف اتفقا عل
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ل عباس إن اللقاء بحث قضايا مختلفة وق:  وفانقال عنرام اهللا  من  26/7/2005 الحياة الجديدة وذكرت
 وأشار إلى أن موفاز أبلغ اللواء يوسف، أنه ال يمكن أن .متعلقة باألمن، إال أن إجابات موفاز كانت سلبية 

  .يؤكد أو ينفي اإلجابات على األسئلة الفلسطينية، إال بعد اجتماع الحكومة اإلسرائيلية األسبوع المقبل
 أشار  أن نبيل شعث:عبد الرؤوف أرناؤوط ـ القدس عن مراسلها 26/7/2005 األيام الفلسطينية وأضافت

  .وفاز مع نصر يوسف كان فاشال للغايةإلى أن اجتماع م
  

  الصواريخ تضر بالقضية الفلسطينية: الرجوب
قال جبريل الرجوب إن السلطة الفلسطينية تعتقد بأن التهدئة مصلحة وطنية فلسطينية، :  خاص-القدس المحتلة

 تلفاز وحمل الرجوب في حديث مع . وال تجلب للقضية أي منفعة، على حد رأيههاوأن الصواريخ تضر ب
العربية إسرائيل مسؤولية التصعيد العسكري على األرض، مؤكداً أن هناك اتصاال وحوارا مع الفصائل 

  .الفلسطينية على مدار الساعة
26/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  رايس أكدت السرائيل انها لن تمارس عليها اي ضغوط: شعث

 أكد نبيل شعث أن الجهد الفلسطيني يتجه اآلن لجعل االنسحاب - نسرين حمدان - الحياة الجديدة -رام اهللا 
اإلسرائيلي المزمع حقيقة على أرض الواقع مشددا على ضرورة عدم القيام بأية أعمال تعطي ذريعة إلسرائيل 

وقال في تصريحات صحفية انه أصبح لدى الجانب الفلسطيني خطة إعالمية في طور  .للعدول عن تنفيذه
وقال  .بة االنسحاب ليكون إنجازا وطنيا يتوج تضحيات مئات الشهداء وآالف الجرحى والمعتقلينالتكامل لمواك

شعث إن وزيرة الخارجية األميركية كونداليزا رايس قدمت تطمينات لفظية للجانب الفلسطيني في الوقت الذي 
ومضى بالقول ان . سحابأعطت فيه تأكيدات إلسرائيل بأنها لن تمارس ضغوطا عليها قبل إتمام عملية االن

  . الجانب الفلسطيني لن يخضع للمشيئة اإلسرائيلية وأنه يعد لليوم التالي لالنسحاب 
  26/7/2005الحياة الجديدة 

  
  زيارة رايس تعكس ضحالة االهتمام االمريكي بالقضية الفلسطينية : الشوا

 إلى المنطقة االسبوع الماضي، لم رايس اعتبرت النائب راوية الشوا، أن الزيارة التي قامت بها: الفت حداد
تكن فقط مخيبة آلمال الشعب الفلسطيني، ولكن أيضاً تعكس ضحالة االهتمام األمريكي الجدي بمجريات 
وتطورات األوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينيه وعدم إيالئها ما تستحقه من تدخل ودور فاعل للقوة العظمى 

لم تقدم للسلطة الوطنية أية إجابات أو معلومات حول القضايا واألسئلة تها اروقالت ان زي .الوحيدة في العالم
الكثيرة المتعلقة باالنسحاب االسرائيلي، ولم تبدد المخاوف الفلسطينيه من مرحلة ما بعد االنسحاب وخاصة فيما 

بها االحتالل ال سيما يتعلق بوضع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واإلجراءات والممارسات التي يقوم 
ودعت الشوا واشنطن إلى تغليب العقل ومنطق العدل في سياستها الخارجية تجاه  .الجدار الفاصل واالستيطان

الصراع العربي االسرائيلي، وعدم حصر مواقفها ودورها في نطاق االيديولوجية والرغبة السياسية 
ات الشرعية الدولية والتي تضمن إنهاء االحتالل االسرائيلية، مؤكدةً أن حل هذا الصراع على أساس قرار

، سيوفر على 67وإقامة الدولة الفلسطينيه المستقلة ذات السيادة الكاملة على كافة األراضي التي احتلت عام 
  .شعوب المنطقة بل العالم أجمع مزيًد من العنف والتطرف واالرهاب

25/7/2005 48عرب   
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 المرحلة الثالثة للهيئات المحلية  استعدادات في قلقيلية النتخابات 
أعلنت مديرية الحكم المحلي في محافظة قلقيلية، اليوم، أن االستعدادات ما زالت جارية النتخابات : قلقيلية

وذكرت المديرية في بيان، أنه من المقرر أن تجري االنتخابات  .المرحلة الثالثة للهيئات المحلية في المحافظة
رى تشكيل العديد من لجان الدوائر االنتخابية في هذه المواقع، لهذه الغاية، وتضم كل في عشرة مواقع، حيث ج

كفر : وأضافت المديرية، أن القرى والبلدات التي ستشملها االنتخابات في المحافظة هي .لجنة أربعة أعضاء
 . الحطب، وجيتثلث، حبلة، كفر قدوم، النبي إلياس، راس عطية، بيت أمين، كفر القف، عزون عتمة، باقة

25/7/2005وكالة االنباء وفا   
  

  سيارة للمستوطنين13المقاومة تقصف أسديروت وتدمر منزالً و
قصف رجال المقاومة فجر اليوم الثالثاء مغتصبة اسديروت في األراضي الفلسطينية : القدس المحتلة ـ خاص

 جسيمة في الممتلكات داخل  بصاروخين من طراز قسام، مما أسفر إحداث أضرار1948المحتلة عام 
المغتصبة، كما أطلق رجال المقاومة النار على مغتصبة عتصمونا، وقصفوا بقذيفة هاون إحدى المغتصبات  

وذكرت إذاعة العدو أن صاروخي قسام سقطا فجر اليوم في مستوطنة أسديروت أطلقتا .في جنوب قطاع غزة
 بصدمة وإلحاق أضراراً جسيمة بمنزل واحد من شمال قطاع غزة مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص

وأضافت اإلذاعة الصهيونية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية النار .وبثالث عشرة سيارة متوقفة
باتجاه موقع لجيش االحتالل قرب مغتصبة عتصمونا جنوبي قطاع غزة، وزعمت أنه لم تقع إصابات بين 

سطينية فجر اليوم إحدى المغتصبات في جنوب قطاع غزة بقذيفة هاون، وقصف المقاومة الفل.صفوف الجنود
  .وذلك حسب ما أورده المصدر المذكور

26/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    
  

   من الجهاد اإلسالمي9القوات الصهيونية تعتقل 
نين عد خرقاً جديداً  اإلث امساعتبر مصدر مسؤوٌل في حركة الجهاد اإلسالمي أن اعتقال أفراٍد في الحركة

وذكر المصدر أن قوات .للتهدئة المعلنة،مشيراً في الوقت ذاته إلى أن ذلك لن يضعف الحركة بل ستزيدها قوة
.  باعتقال تسعٍة من مؤيدي الحركة في الضفة الغربية، عِرف منهمامس االحتالل الصهيوني قامت صبيحة 

مقداد غالب جرادات من السيلة و   طالب القدس المفتوحة في جنينراغب الشلبي من السيلة الحارثية، وهو أحد
 وسام صبح،  ،الحارثية، وهو أخٌ لألسير المجاهد أنس جرادات المحكوم عليه بالسجن لخمسة وثالثين مؤبداً

 30طه قطناني البالغ من العمر ، إبراهيم زواهرة من بيت لحم  ،وهو طالب في القدس المفتوحة في بيت لحم
وأشار المصدر إلى أن حملة االعتقاالت األخيرة في صفوف مؤيدي  . وهو إمام مسجد مخيم بالطةعاماً

 .الحركة تدلّل على تشتّت العدو الصهيوني وعجزه عن ردع المقاومة
26/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  ودةمتمسكون بالوحدة الوطنية وندعو لتشكيل قيادة عليا للتحرير والع: علي بركة

ان ‚ اكد مسؤول العالقات السياسية لحركة حماس في لبنان علي بركة: بيروت ـ الوطن ـ أمين مصطفى 
تقود نضاله في الداخل ‚ حماس متمسكة بالوحدة الوطنية وتدعو الى تشكيل قيادة وطنية عليا للشعب الفلسطيني

ة وطنية هي التفاف على اعالن ان الدعوة لتشكيل حكومة وحد: ورأى‚والخارج من أجل التحرير والعودة
وأعلن ان مقاومتنا ستبقى ‚القاهرة كما ان تشكيل الحكومة يأتي بعد اجراء االنتخابات التشريعية وليس قبلها

وسنبقى متمسكين بسالحنا ألن العدو ال يفهم إال لغة ‚ مستمرة حتى رحيل االحتالل عن كامل أرضنا ومقدساتنا
ييل شارون لن يسمح بربط قطاع غزة مع الضفة الغربية لجعل امكانية اقامة وأعرب عن اعتقاده بأن آر‚القوة
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وطالب بوضع اآللية المناسبة الختيار اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ‚ دولة فلسطينية مستقلة امرا مستحيال
أعضاء اللجنة كما طالب بعقد لقاء قريب للجنة المكونة من االمناء العامين للفصائل الفلسطينية و‚ في الخارج

كما أكد أن طرح ‚لوضع األسس الجديدة لبناء منظمة التحرير‚ التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني
ما هو إال دليل على فشل السياسة ‚ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بشأن عقد مؤتمر حول الشرق االوسط

   .وسلو وهذا الطرح يأتي لتضييع المزيد من الوقتاالميركية في المنطقة وفشل مؤتمر مدريد واتفاق أ
26/7/2005الوطن القطرية   

  
   بحق أربعة من الجهاد نرفض قرار محاكم السلطة: ضرعدنان خ

من أسرى  رفض الحركة للحكم الذي أصدرته محاكم السلطة في أريحا بحق أربعة أكّد الشيخ خضرعدنان،
إنّنا نرفض ونستهجن هذه : وقال .ة بتهمة مقاومة العدو الصهيونيالجهاد اإلسالمي في سجون السلطة الفلسطيني

المحاكمات جملةً وتفصيالً ونعتبرها نكراناً لجهاد شعبنا العظيم، ودعا بقية الفصائل إلى رفض هذه المحاكمة 
 للعملية وبالنسبة لموقف السلطة من عملية كيسوفيم، فقد استهجن عدنان استنكار السلطة الفلسطينية. غير العادلة

، مع احتفاظنا كشعٍب فلسطيني بحقّنا في فلسطين 67االستشهادية رغم وقوعها على األرض المحتلة في العام 
أكّدنا رفضنا لما : وفيما يتعلّق بقضية المطاردين وتعامل السلطة معها، فقد صرح الشيخ عدنان قائالً .التاريخية

تاح حمايل من التمييز بين المطاردين على أساس انتمائهم والطلب تقوم به لجنة المطاردين التي يترّأسها عبد الف
  .من مجاهدي الحركة في الضفة الغربية التوقيع على وثيقٍة تمس بأحقية شعبنا في المقاومة

26/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  
 

   حماس تتعهد بالعمل علي تحرير األسري بكل السبل
عمل كل ما في وسعها من أجل تحرير األسري والمعتقلين في السجون علي أنها ست حماس، أكدت حركة
وشددت الحركة علي أنها تضع قضية األسري الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية علي سلم .اإلسرائيلية

أولوياتها، ودانت ما وصفته بالممارسات المبرمجة من قبل إسرائيل ضد األسري والحياة القاسية التي يعيشونها 
في سجن النقب الصحرواي، جنوب فلسطين  وعبرت الحركة عن استهجانها للحريق الذي شب.ل السجونداخ

 الشعب الفلسطيني وجميع الفعاليات إلي  الحركةودعت. المحتلة، وأدي إلي حدوث حاالت اختناق بين السجناء
 إلي جانبهم وجانب التكاتف والتالحم من أجل التخفيف من معاناة األسري وبذل كل جهد مستطاع للوقوف

وأعربت حماس عن استيائها من عدم تنفيذ السلطة الفلسطينية لوعودها في .عائالتهم وتقديم الدعم الالزم لهم 
االتفاقيات الموقعة بشأن إطالق سراح األسري األمر الذي دفع سلطات االحتالل إلي التمادي في عدوانها 

راءات العقابية من خالل منع الزيارات ورفض معالجة ومضاعفة أعداد األسري والمعتقلين وزيادة اإلج
 .األسري المرضي والتضييق علي المعتقلين في الخروج إلي النزهة

26/7/2005القدس العربي   
   

  المقاومة تواصل عملياتها العسكرية ضد االحتالل
ب عسكري أعلنت سرايا القدس، وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، مسؤوليتهما المشتركة عن تفجير جي

  .إسرائيلي شرق معبر صوفا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة
26/7/2005الخليج اإلماراتية   
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  استمرار الهجمات الصاروخية على المستوطنات 
واصلت األجنحة العسكرية الفلسطينية شن هجماتها الصاروخية على عدد من المستوطنات داخل قطاع غزة 

ل سيارة مدنية في مدينة دير البلح وسط القطاع من دون وقوع وخارجه، فيما انفجرت عبوة ناسفة اسف
  .اصابات

26/7/2005الحياة   
 

  القسام تتهم جهات في السلطة بإثارة الفتنة 
واسمه الحركي أبو عبداهللا جهات فلسطينية بالتسبب باألحداث  اتهم احد قادة كتائب الشهيد عزالدين القسام

ماضي، بالمشاركة مع المخابرات اإلسرائيلية الموساد في محاولة إلثارة المؤسفة التي شهدتها غزة األسبوع ال
وقال أبو عبداهللا في تصريحات صحافية نشرت في األراضي المحتلة إن ما . الفتنة وإشعال فتيل حرب أهلية

ثارة حدث بيننا وبين السلطة الفلسطينية لم يكن سوى خالف كنا نسعى لتطويقه إال أن هناك أشخاصاً يحاولون إ
الفتنة قاموا بإطالق النار الكثيف على السيارة التي كان يستقلها المجاهدون فأصيب ثالثة من المجاهدين احدهم 

وتتطور لمزيد من اإلصابات واالشتباكات بعد . في حالة خطرة استشهد، في ما بعد لتتالحق األحداث بعد ذلك
. ستشفيات والتحقيق معهم وكأنهم مجرمو حربمالحقة األمن لعدد من المجاهدين في مناطق عدة وفى الم

تمكن مجاهدو القسام من إلقاء القبض على ثالثة أشخاص احرقوا بعض السيارات والممتلكات التابعة : وأضاف
لحماس كانوا ملثمين باسم القسام وليس للقسام أي عالقة بهم، كما تم اعتقال آخر جنوب حي الزيتون بغزة 

  أ .ن.ق.  االحتالل وتم تصوير هؤالء األشخاص واعترافاتهموتبين انه احد عمالء قوات
26/7/2005البيان    

 
  تأييد شعبي وارتباك في فتح: عملية كيسوفيم

حظيت العملية الفدائية المشتركة للقوى الفلسطينية في محور كيسوفيم في قطاع غزة بتأييد شعبي وجماهيري 
صفوف حركة فتح التي شارك أحد أجهزتها العسكرية في كبير للغاية، وفى الوقت ذاته ولدت ارتباكات في 

ففي الوقت الذي تؤكد فيه حركة فتح على ضرورة أال يتفرد أحد بالرد على خروقات التهدئة .العملية البطولية
ترى حركة حماس أن الرد على الخروقات ال .. وضرورة الرجوع والتشاور مع السلطة وبقية الفصائل في ذلك

وعلى االتجاه المتناقض نفسه نعت فتح في بيان رسمي لها منفذي العملية، . أو الرجوع للسلطة يكون بالتشاور
واعتبر المحلل .دون اإلشارة إلى أنهما نفذا عملية فدائية مكتفية بالقول إنهما قتال برصاص قوات جيش االحتالل

داء األقصى أمراً طبيعياً لوجود السياسي طالل عوكل هذا التناقض بين موقف فتح الرسمي، وموقف كتائبها شه
حلقات كثيرة واختالفات في وجهات النظر داخل الحركة، مشيرا إلى أن الذراع العسكري لـ فتح عبارة عن 

من جانبها، اعتبرت حماس عملية كيسوفيم تأكيداً على أن التهدئة تكفل . كتائب وليس كتيبة واحدة حسب تعبيره
وقال الناطق اإلعالمي باسمها . سرائيلي دون الرجوع والتشاور مع السلطةحق الرد للفصائل على العدوان اإل

مشير المصري إنه أمام العدوان اإلسرائيلي المتصاعد على شعبنا بكافة أشكاله والتنصل من استحقاقات التهدئة 
إلى . ة الفصائلفمن حق شعبنا أن يدافع عن نفسه بكافة الوسائل المتاحة، وهذا ما أعطته اتفاقية القاهرة لكاف

ذلك، قال كايد الغول إن جبهته كان لها تحفظ حيال موضوع التهدئة التي أعطيت في القاهرة، ولكنها التزمت 
  . بها استجابة لرغبة اإلجماع الفلسطيني، وترى أنه من حق الشعب الفلسطيني مقاومة االحتالل

26/7/2005البيان    
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  اشتباك مسلح قرب مستوطنة رفيح يام
د عدد من المواطنين من سكان حي تل السلطان المقابل للمستوطنة، أن عدداً من المقاومين بادروا بإطالق أفا

 رفيح يام ، قبل أن يندلع اشتباك  قرب مستوطنةالنار من أسلحة قناصة كانت بحوزتهم باتجاه تجمع للجنود
ت وسيارات الجيب العسكرية وصلت وأشار المواطنون إلى أن تعزيزات من الدبابا.مسلح عنيف بين الجانبين

بشكل سريع إلى مكان الحادث وشاركت في االشتباك، مطلقة زخات كثيفة من الرصاص في باتجاه مصادر 
  .النيران الفلسطينية، قبل أن ينسحب المقاومون من المكان

26/7/2005األيام الفلسطينية   
 

  سقوط صاروخ قسام في سديروت 
اروخ قسام سقط، صباح اليوم الثالثاء، في بلدة سديروت في النقب وتسبب قال مصدر أمني اسرائيلي ان ص

وحسب المصدر االمني فقد ادى انفجار الصاروخ الى اصابة العديد من السيارات .باضرار مادية في حي رابين
  .  ونوافذ البيوت المحيطة بموقع االنفجار

26/7/2005 48عرب   
 

  انتخابات قاعدية لحركة فتح 
الحسن إن اللجنة التحضيرية عقدت أمس جلستي مباحثات تناولت فيهما األوضاع السياسية الراهنة قال هاني 

في األراضي الفلسطينية المحتلة في ظل االستعداد لالنسحاب اإلسرائيلي المرتقب من قطاع غزة الشهر 
سرائيلي بأن وأضاف الحسن إن اللجنة بحثت في مجمل الوضع السياسي وسط تحذيرات من مخطط إ.المقبل

وأشار إلى أن اللجنة بحثت أمس في الورقة .يكون االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع على حساب الضفة الغربية
السياسية التي سترفعها إلى المؤتمر العام للحركة حال انعقاده لغايات إقرارها مع أوراق أخرى تتناول مختلف 

الحسن فإنه من المقرر أن يبدأ خالل أسبوع إجراء أولى وبحسب .المجاالت ومنها األوضاع التنظيمية للحركة
على أن تستكمل تباعاً في بقية أراضي الضفة الغربية وقطاع , انتخابات قاعدية للحركة في الخليل وبيت لحم

  .غزة
26/7/2005الغد االردنية   

 
 عكرمة صبري يصدر فتوى تحثّ على شد الرحال إلى األقصى

لشيخ عكرمة صبري في فتوى شرعية أصدرها، على ضرورة شد الرحال إلى شدد ا: القدس المحتلة ـ خاص
وأكد الشيخ صبري في بيان أصدرته اليوم، دار الفتوى .المسجد األقصى في جميع األيام وخصوصاً أيام الجمع

 والبحوث اإلسالمية في القدس، أن شد الرحال للعبادة ال يكون إال إلى ثالثة أماكن مباركة، أحدها المسجد
األقصى المبارك، منوهاً إلى أنه يجب على جميع المواطنين المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس 

ولفت الشيخ صبري إلى أنه في حالة منع قوات .شد الرحال واجتياز الحواجز للصالة في المسجد األقصى
 في مكانه خلف الحاجز وله االحتالل الصهيوني للمواطنين من الدخول إلى القدس فعلى كل مسلم أن يصلي

وبين الشيخ صبري أن أبناء القدس المقدسيين .أجر صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك بإذن اهللا تعالى
الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد األقصى للصالة فيه ويصلون في مساجد أخرى فهم آثمون ألن ذلك 

لشيخ صبري، الجهود المباركة في تنفيذ مشاريع البيارق وثمن ا.يؤدي إلى هجران المسجد األقصى المبارك
وشد الرحال، وجهود القائمين على المؤسسات التربوية التعليمية الصيفية، لقيامهم برحالت مستمرة إلى المسجد 

  .إنما يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر: األقصى المبارك، حيث يقول اهللا تعالى
26/7/2005عالم  المركز الفلسطيني لإل  
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  إنزال في الفارعة وتوغالت واعتقاالت في بيت لحم وجنين وبالطة 

نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي عدداً من االعتداءات على المدن  :غزة، نابلس ـ ماهر إبراهيم وسامر خويرة
نيونس عبر تحليق والبلدات الفلسطينية، فمن حشود على مشارف اليامون، وعملية ترهيب جوية فوق مدينة خا

وتزامنت العمليات العسكرية . على ارتفاعات منخفضة جداً، إلى حمالت دهم في بيت لحم وجنين ومخيم بالطة
مع فشل االجتماع األمني بين وزير الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني اللواء نصر يوسف ووزير الدفاع 

ائيلية في ساعة مبكرة فجر أمس إنزاالً جوياً في إذ نفذت مروحيات حربية إسر.. اإلسرائيلي شاؤول موفاز
في وقت توغلت قوات االحتالل في بيت لحم .. منطقة وادي المراش غربي وادي الفارعة شمال الضفة الغربية

وأفاد شهود عيان بأن ما ال يقل عن ثماني جيبات توغلت في المخيم من الجهة . وجنين وفى مخيم بالطة
واقتحمت .حتالل بإطالق نيران أسلحتها الرشاشة كما قامت بدهم عدد من المنازلوقامت قوات اال. الجنوبية

وأفاد شهود عيان أن قوة . قوات االحتالل مدينة بيت لحم واعتقلت شابين بعد محاصرة أحد منازل المدينة
اب  مروراً بمنطقة بD.C.Oمؤلفة من خمس دوريات اقتحمت المدينة عبر مدخل بيت جاال الغربي المسمى 

وأفاد شهود يقطنون . الزقاق، وتمركزت بالقرب من مستشفى األمراض العقلية، على شارع القدس ـ الخليل
في المنطقة، أن قوات االحتالل حاصرت أحد المنازل، وطالبت أصحابه عبر مكبرات الصوت بإخالئه على 

شهود، أن قوات االحتالل، وأضاف ال. الفور، وسط إطالق نيران كثيف من أسلحتها الرشاشة وقنابل الصوت
داهمت المنزل بطريقة وحشية، وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيه، واعتقلت شابين واقتادتهما إلى جهة 

  . مجهولة، مخلفة وراءها دماراً هائالً
وشنت قوات االحتالل حملة مداهمات واسعة في محافظة بيت لحم استخدمت فيها الطائرات واآلليات والقوات 

عروفة بالمستعربين، إذ اعتقلت في األيام األخيرة عدداً كبيراً من المواطنين خالل هذه العمليات التي الخاصة الم
وفي غضون ذلك، اقتحمت قوة عسكرية أخرى، . وصفتها مصادر فلسطينية بالتصعيد اإلسرائيلي غير المبرر

تقلت شابين ونقلتهما إلى جهة بلدة برقين وشنت عملية دهم وتفتيش طالت العديد من منازل المواطنين، واع
وأقامت قوات االحتالل حاجزين عسكريين على مدخل بلدة طمون، وعرقلت حركة المركبات اآلتية . مجهولة

إنهم شاهدوا حافالت صغيرة تقل قوات : ونقلت مصادر محلية عن شهود عيان قولهم. إلى البلدة والمغادرة منها
. الطريق الواصلة بين بلدة طمون ومخيم الفارعة لتعقب المواطنينإسرائيلية خاصة بلباس مدني، تتنقل بين 

وفي غزة، واصلت قوات االحتالل إغالق طريق صالح الدين التي تصل بين محافظات شمال القطاع وجنوبه 
وأفاد شهود، أن جنود . لليوم الثالث على التوالي، وسط ازدياد معاناة المواطنين وشل مناحي الحياة كافة

 المتمركزين على حاجزي المطاحن وأبو هولي على طريق صالح الدين، واصلوا منع مرور االحتالل
المركبات والمواطنين على الحاجزين، ولفتوا إلى أن عشرات المركبات، التي تقل مئات المواطنين اصطفت 

  . لساعات طويلة على جانبي الحاجزين، بانتظار السماح لها بالمرور، وسط أجواء بالغة السوء
26/7/2005البيان    

 
  قوات االحتالل تجرف أراض شمال القطاع

 واصلت جرافات االحتالل اإلسرائيلي اليوم، أعمال التجريف في محيط مستعمرة دوغيت شمال : وفا،غزة
إن ما يقوم به الجيش اإلسرائيلي من أعمال ال توحي باقتراب : وقال المزارع جمال العطار.قطاع غزة

وكانت مصادر إسرائيلية قد .التوغل والقيام بتجريف األراضي والمزروعات ليل نهارانسحابه، فهو يواصل 
وفي مدينة جنين .تحدثت عن أن مستعمرة دوغيت ستكون أولى المستعمرات التي سيجري االنسحاب منها

وتان إنهم شاهدوا تحركات للمركبات العسكرية اإلسرائيلية في معسكر د: شمال الضفة الغربية قال شهود عيان
 .غربي جنين، حيث لوحظت الدوريات العسكرية الكبيرة وناقالت الجنود والدبابات تخرج من المعسكر
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25/7/2005وكالة االنباء وفا   
  

  خنازير المستوطنين تهاجم حديقة األلعاب في رفيديا
ة نابلس، حيث أطلق قطعان المستوطنين قطيع من الخنازير البرية في منطقة رفيديا البلد بمدين:  خاص-نابلس

هاجمت تلك الخنازير المتوحشة حديقة األلعاب في شارع تونس في منطقة رفيديا، األمر الذي سبب حالة من 
إن سيارة يستقلها : وقال شهود عيان.اإلرباك والفزع وبشكل خاص في صفوف األطفال المتواجدين في الحديقة

س  بالقرب من قريةبيت وزن القريبة من مستوطنين صهاينة من نوع فورد بيضاء اللون توقفت عصر أم
وأضاف الشهود أن قطيع . رفيديا، وقام الجنود بإطالق قطيع من الخنازير البرية المتوحشة في المنطقة

الخنازير هاجم حديقة األلعاب في شارع تونس في منطقة رفيديا، األمر الذي سبب حالة من اإلرباك والفزع 
اجدين في الحديقة، كما هاجمت الخنازير منزل المواطن أبو سالمة وبشكل خاص في صفوف األطفال المتو

وأشار  الشهود إلى أن قطيع . ودمروا حديقة منزله المزروعة بأشجار الزيتون، وتدمير منحلة إلنتاج العسل
الخنازير هرب من المنطقة بعد اتصال األهالي بالشرطة التي قامت بإطالق النار صوب قطيع الخنازير 

  .المتوحشة
25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  تظاهرة فلسطينية لفك الحصار عن نابلس  

تظاهر المئات من مواطني نابلس والمتطوعين االجانب على حاجز حوارة جنوب نابلس للمطالبة بانهاء : نابلس
وقالت الناشطة .توتجمع المشاركون قبالة الحاجز، فيما اغلقه الجنود فترة من الوق.وفك الحصار عن المدينة

عنان األتيرة، من منظمي المسيرة، ان تجمعنا هذا جاء ليصرخ ان نابلس تتحدى الحصار بعد سنوات طويلة 
من الحصار واالجتياحات االسرائيلية المتكررة منذ خمس سنوات ومحاصرة من كافة مداخلها تأبى الركوع، 

ن وتلبية المطالب االساسية والعادلة لمواطنيها وأضافت أن المطلوب وبشكل جدي دعم الروح المعنوية للسكا
  .لدعم مدينة نابلس في مواجهة الحصار

26/7/2005الخليج اإلماراتية   
  

  العثور على جثة فلسطينى محروقة شمال الضفة
اعلنت مصادر امنية فلسطينية صباح امس العثور على جثة شاب فلسطيني متفحمة ومحروقة : ا.ن.نابلس ـ ق

وباشرت الشرطة الفلسطينية التحقيق . رة الشمالية وطلوزة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بين قريتى عصي
  . فى مالبسات وظروف الحادث

26/7/2005الوطن العمانية   
  

  جمعية حقوق المواطن تتطالب بهدم معزل برطعة الشرقية
هاية األسبوع المنصرم إلى رئيس توجهت المحامية سونيا بولس من جمعية حقوق المواطن اإلسرائيلية في ن

الحكومة اإلسرائيلية ووزير الدفاع بإسم مجلس برطعة الشرقية، وطالبتهما بهدم الجدار الفاصل في منطقة 
برطعة الشرقية وإزالة معزل برطعة الذي نتج عن بناء الجدار الفاصل ألنه يمس في حقوق اإلنسان الفلسطيني 

: إلسرائيلية أربعة معابر في الجدار في المنطقة ما بين المعزل ومحافظة جنينوقد أقامت السلطات ا. األساسية
 ومعبرين بجانب قرية عانين ، وهو المعبر الرئيسي المفتوح للفلسطينيين،معبر ريحان بقرب قرية أم الريحان

واحدة في  يوماً في السنة في موسم قطف الزيتون لساعة 45وخربة ظهر العبد يسمح بالعبور من خاللهما 
ويقع المعبر األخير بجانب مستوطنة شكيد ويفتح لطالب المدارس خالل . الصباح وساعة واحدة في المساء
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وقالت المحامية سونيا بولس . السنة الدراسية لمدة نصف ساعة في الصباح ونصف ساعة في ساعات الظهر
سرائيلية عبور سكان معزل برطعة من  اشترطت السلطات اإل2003في الرسالة أنه ابتداًء من تشرين األول 

وفرضت السلطات اإلسرائيلية تقييدات عديدة حتى على من بحيازته . المعابر بالحصول على تصاريح
وعليه . تصاريح، فأقرت ساعات عبور محددة من المعبر واشترطت إصدار تصريح إضافي للعبور بسيارة

لفلسطينيين في المعازل وقدرتهم على االنتقال إلى القرى  بناء الجدار الفاصل إلى إعاقة حرية حركة اأدى
 العمال الفلسطينيين إلى مكان عملهم داخل المعزل الى سياسة ويخضع وصول. والمدن الفلسطينية األخرى

في حاالت و لتصاريح خاصة يصدرها الحاكم العسكري لساعات محددة تعطى وفق ظروف معينة،إصدار ا
وأشارت المحامية بولس إلى المس اليومي في حقوق . أمنية مثالً تحت حجج واهية يتم منع التصاريح عديدة

فإلى جانب المس في حرية الحركة، يمس الجدار الفاصل . السكّان الفلسطينيين الذين يسكنون داخل المعزل
 والوصول بحقهم في الصحة ويعرضهم لخطر الموت أحيانًا وذلك بسبب التقييدات الصارمة على حرية الحركة

  .إلى العيادات والمستشفيات الموجودة بمعظمها في مناطق السلطة الفلسطينية
25/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي   

  
  أصحاب البيوت المهدمة يعتصمون : رفح

اعتصم عدد من أصحاب المنازل المهدمة وسط قطعة أرض شمال محافظة رفح، من  :كتب محمد الجمل
 وكالة األونروا ببناء وحدات سكنية عليها خالل الفترة القريبة القادمة، إليواء عدد من المقرر أن تشرع

العائالت المهدمة بيوتهم في المحافظة، وذلك للمطالبة ببناء الوحدات السكنية وفقا للنظام المعمول به في 
م وحدات سكنية في هذا األونروا سابقا، وعدم حرمان المواطنين ممن ال يتلقون خدمات من الوكالة من تسل

وقال نائب رئيس اللجنة الشعبية العامة ألصحاب البيوت المهدمة برفح، وأحد المشاركين في .المشروع
 دونماً، وكان من المقرر أن تتولى كل من الوكالة 95االعتصام، إن قطعة األرض المذكورة تبلغ مساحتها نحو 

ناء عليها، على أساس أن تقوم الوكالة بالبناء على جزء منها  عملية البUNDP وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
لالجئين ممن يتلقون خدماتها، فيما يقوم البرنامج بمهمة البناء على الجزء اآلخر من األرض لالجئين وغير 

لكن، لظروف ال نعلمها، سلمت قطعة األرض بالكامل لوكالة الغوث، التي ستبني فقط مساكن : وتابع.الالجئين
ئين ممن يتلقون خدماتها، وبالتالي سيحرم عدد كبير من المواطنين من المهدمة بيوتهم من حقهم في تسلم لالج

  .وحدات سكنية
26/7/2005األيام الفلسطينية   

  
  قوات االحتالل تواصل عزل شمال القطاع عن جنوبه

طريق صالح الدين الرئيسة  واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ولليوم الثالث علي التوالي إغالق :الفت حداد
 وقالت مصادر أمنية فلسطينية ان قوات االحتالل المتمركزة .التي تصل بين محافظات شمال القطاع وجنوبه

على حاجزي المطاحن وأبو هولي على طريق صالح الدين واصلت منع مرور المركبات والمواطنين على 
اضافت أن عشرات المركبات، التي تقل آالف و.الحاجزين ما أدى لتأخرهم عن أماكن عملهم وجامعاتهم

المواطنين تصطف على جانبي الحاجزين، بانتظار السماح لها بالمرور، وسط أجواء بالغة الصعوبة والسوء 
وفي السياق ذاته ناشد المواطنون .حسب ما وصفها مواطنون يعانون جراء اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية

العراء وسط الحر الشديد، منظمات حقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب الذين يقضون يومهم الثالث في 
األحمر وضع حد لمعاناتهم، والسماح لهم بالعودة إلى بيوتهم وممارسة حياتهم بشكل إنساني كبقية شعوب 

وبسبب االغالق المتواصل لحاجزي المطاحن وأبو هولي وسط وجنوب قطاع غزة، اعلنت وكالة .العالم
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 انها الغت احتفاال كان مقررا اليوم لوضع حجر األساس للمشروع السعودي إلسكان العائالت األونروا
  .الفلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

25/7/2005 48عرب   
  

  أطفال أعاقهم رصاص االحتالل يزرعون الورود
 في جنبات مقبرة غرس أطفال أعاقهم رصاص االحتالل ، امس، عشرات األشجار والورود: جنين ــ األيام

 في مخيم جنين، وذلك بمشاركة متطوعين من اتحاد جمعيات اإلغاثة 2002شهداء ملحمة نيسان 
وقال محمد جرادات، عضو لجنة الضغط والمناصرة في اإلغاثة الزراعية، إن هذه المبادرة جاءت .الزراعية

اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في مخيم ضمن فعاليات الحملة الوطنية لدمج المعاقين جسور األمل التي تنظمها 
وأوضح، أن الهدف من هذه الحملة يكمن في تسليط الضوء على .جنين، بالتعاون مع مديرية االعالم بالمحافظة

معاناة شريحة المعاقين الذين قال انه حان الوقت ألن يأخذوا دورهم الطبيعي في المشاركة المجتمعية، بدون 
شرعين وأصحاب القرار من أجل تلبية احتياجات هذه الشريحة المهمشة، ومراعاة تمييز، والضغط على الم

وقال عبد الباسط خلف، من مديرية اإلعالم، إن حملة غرس األشجار والورود تستهدف غرس قيم .خصوصيتها
  .األمل في نفوس ذوي االحتياجات الخاصة الذين يعانون بصمت

26/7/2005األيام الفلسطينية   
  

  األحمدية طائفة س يكفّر مفتي نابل
 اصدر الشيخ احمد خالد شوباش، من دار الفتوى والبحوث االسالمية للقدس والديار الفلسطينية، ومفتي 
محافظة نابلس، فتوًى دينية تقضي بتكفير ابناء الطائفة  االحمدية اذا اصروا على فكرهم، فيما اعتبر الشيخ 

وكان شوباش !دية ان هذه الفتوى  تدعو الى قتل االحمديين جميعاً محمد شريف، امير الجماعة االسالمية االحم
ما حكم الطائفة :  اصدر هذه الفتوى في الرابع من تموز الجاري، وجاءت جوابا على سؤال ورد المفتي، نصه

ط  بتخطي1900االحمدية او ما يسمى بالقاديانية حركة نشأت في العام : االحمدية؟ وجاء في الفتوى/ القاديانية
، اداة التنفيذ 1908من االستعمار االنجليزي في القارة الهندية، وكان المرزا غالم احمد القادياني المتوفي 

وكان ينتمي الى اسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن، وهو معروف عند اتباعه . االساسية اليجاد القاديانية
  .في التنظير للمذهب وترجمة القرآن بتحريفباختالل المزاج وادمان المخدرات، وله عدة خلفاء، ولهم كتب 

25/7/2005 48عرب   
 

 االحتالل يهدم منزلين في قرية الفندق شرق قلقيلية  
منزلين قيد االنشاء في قريتي , هدمت جرافات االحتالل االسرائيلي صباح اليوم: رومل شحرور السويطي

 أن قوة 48وذكر مواطنون لـ عرب.يصالفندق وجينصافوط، شرق مدينة قلقيلية بحجة البناء بدون ترخ
عسكرية وصلت الى القرية ومعها جرافة قامت بهدم المنزلين العائدين للمواطنينأكرم تيسير ربع وياسر ربع 

فيما صادرت , كما هدمت قوات االحتالل منشأة لبيع األثاث يملكها المواطن عبدالحفيظ كامل شريم .سالمه 
  .  هما المواطن منير رزق غرفة متنقلة في قرية الفندق يملك

26/7/2005 48عرب   
  

  إحصائية لعدد الشهداء والجرحى منذ بداية انتفاضة األقصى 
أفادت إحصائية فلسطينية لعدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين الذين سقطوا :  خدمة قدس برس-الناصرة 

ي، أن مجموع الشهداء والجرحى برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي أعدتها جمعية الهالل األحمر الفلسطين
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وقالت . جريحا28984ً شهيداً، و3650منذ بداية انتفاضة األقصى وحتى يوم أمس، بلغ حسب إحصاءاتها 
لقد قامت أطقم اإلسعاف والطوارئ وفرق المتطوعين التابعة لجمعية الهالل األحمر "الجمعية في بيان لها 

  . ح واحد في الخليل، باإلضافة إلى نقل شهيدين في قطاع غزةالفلسطيني يوم أمس األحد، بإسعاف وإخالء جري
26/7/2005قدس برس    

 
  مؤسسة حقوقية تحذر من نية شارون تنفيذ مجزرة جديدة 

استنكرت مؤسسة حقوقية فلسطينية، بشدة تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائيلية :  خدمة قدس برس-رام اهللا 
كري من نوع جديد، ضد أبناء الشعب الفلسطيني خالل أو بعد آرائيل شارون، التي هدد خاللها برد عس

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، في بيان تلقت .االنسحاب المزمع قطاع غزة وشمال الضفة الغربية
نسخة منه، إنها تنظر بقلق بالغ إلى هذه التصريحات، التي تأتي في وقت ينتظر فيه الشعب " قدس برس"

وأشارت المؤسسة إلى التداعيات . إسرائيلياً من مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفةالفلسطيني انسحاباً
الخطيرة لهذه التصريحات، وما يمكن أن يحدث في حال إقدام قوات االحتالل على تنفيذ عملية عسكرية في 

يدة ضد إطار الحديث من مغادرة المناطق في قطاع غزة وهى مدمرة، محذرة من إمكانية ارتكابها لمجازر جد
ودعت الضمير المجتمع الدولي إلى العمل الجاد من أجل توفير حماية دولية .المدنيين بحجة حماية أمن قواتها

للشعب الفلسطيني، وإرسال مراقبين دوليين أثناء االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة، لضمان 
ان، إلى أن قوات االحتالل استهدفت آالف المدنيين وأشار البي.عدم ارتكاب قوات االحتالل جرائم بحق المدنيين

خالل الخمس سنوات األخيرة، وال تزال تمارس انتهاكات جسيمة تصل إلى جرائم الحرب، حيث قضى نتيجة 
هذه الجرائم آالف الشهداء والجرحى، ودمرت آالف المنازل وجرفت مساحات شاسعة من األراضي الزراعية، 

  .16 األسلحة المختلفة والمتطورة بما فيها طائرات األباتشي وطائرات إف باإلضافة إلى أنها استخدمت
26/7/2005قدس برس    

  
  األب عطا اهللا يحذر من المحاوالت المتواصلة لتهويد القدس 

حذر الدكتور عطا اهللا حنا من كارثة حقيقية تعيشها المدينة المقدسة بسبب المحاوالت :  وكاالت-القدس المحتلة
وقال الدكتور عطا اهللا في عظة األحد في الكاتدرائية .الحتالل من أجل تهويد المدينة المقدسةالمستمرة ل

إن القدس تضيع من أيدينا ونحن نتغنّى بالخطابات والبيانات، إننا نرى صورة : األرثوذكسية في القدس القديمة
اتيجية وعملية إلنقاذ ما يمكن قاتمة لما ستكون عليه القدس مستقبالً إذا لم تتخذ إجراءاتٌ سريعة واستر

وأكد عطا اهللا أن االحتالل يعمل على ابتالع القدس، وأن دورنا يجب أن يتركز في إفشال هذه .إنقاذه
المخططات الخطيرة بكل ما أوتينا من إمكانيات، وبين أن سياسات التهويد واألسرلة للمدينة تستفحل، وتتكثف 

وتساءل األب عطا .اإلنساني العربي الفلسطيني اإلسالمي المسيحيلطمس معالمها وتشويه وجهها الحضاري 
أين أثرياء العرب؟ ولماذا تركوا القدس وحيدة تئن من وطأة االحتالل؟ في حين أن أثرياء اليهود يشترون : اهللا

  .ويبنون ويغيروا الكثير من معالم المدينة
25/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  لدا ونساؤه االربع حوامل  و62فلسطيني لديه 

 عاما يقطن في مدينة قلنسوة داخل الخط 60الشيخ شحدة ابو عرار والبالغ من العمر  :زهير اندراوس،الناصرة
 عاما، فهو باالصل من سكان النقب لجأ الي المثلث منذ ان صودرت اراضيه وهاجر، تزوج 22االخضر منذ 

مرأة عربية تحمل الجنسية االسرائيلية، خالل هذه السنوات من اربع نساء، ثالث منهن من اصل فلسطيني وا
 مولودا تتراوح اعمارهم بين عام وثالثين عاما، وخالل اشهر سيرزق باربعة اطفال، حيث ان 62رزق بـ 
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نساءه حوامل، والغريب في االمر ان وزارة الداخلية االسرائيلية ترفض االعتراف وتسجيل تسعة من اطفاله 
عة اشهر واكبرهم عمره خمسة اعوام، وعليه حرم االطفال التسعة من مخصصات التأمين اصغرهم عمره تس

الوطني وبالطبع من العالج والتعليم، وخالل هذه االعوام يعيش الشيخ شحدة في معاناة ودوامة ومصير مبهم، 
ل الشيخ ابو يقو.وال يري في االفق اي حل لمشكلة اوالده، رغم ذلك فهو مصر علي االستمرار في االنجاب

عرار ان اسرائيل ال تعترف بوجود اوالدي التسعة وترفض منحهم الجنسية االسرائيلية، وهذا امر غريب، فانا 
الموظفون في وزارة الداخلية يماطلون . ولدت هنا قبل قيام الدولة العبرية، ومن حق جميع اوالدي العيش هنا

 االطفال التسعة هم اوالدي، ورغم انني زودتهم بكافة في معالجة طلباتي ويطالبونني بتقديم االثباتات ان
يريدون تحديد النسل ومنع العرب من التكاثر .. والمستندات، اال انهم دائما يتذرعون بحجج واهية وغير منطقية

واضاف ان هذه السياسة لن تمنعني من الخلفة، خالل االشهر القريبة سأرزق باربعة اطفال، لكن . واالنجاب 
تسعة من االوالد غير معترف بهم، هذا امر اشبه بالكارثة، يعيشون بدون اي ..  سنوات في معاناةاعيش منذ

يوضح الشيخ .حقوق، ومشكلتهم تزداد صعوبة مع مرور االيام، فبعضهم من المفروض ان يلتحق بالمدارس 
تسجيل اطفالي شحدة المضحك ان المسؤولين في الداخلية خالل احدي المراجعات اخبروني انهم يرفضون 

التسعة كونه يوجد لي عشرات االطفال، وهددوني بالمحاكمة علي خلفية تعدد الزوجات، واهللا هذا امر محير ان 
يقول الشيخ .تري اوالدك في البيت بدون اعتراف رسمي من الدولة، اطفال يلعبون في السهول بدون مدارس 

كنون في نفس العمارة، خالل ايام المدرسة هناك حافلة شحدة ان العديد من اوالدي وبناتي الكبار زوجتهم، ويس
 نفرا من اطفالي واحفادي الي المدارس والعشرات منهم يبقون في البيت، اوالدي االطفال يصل 54خاصة تقل 

والحمد هللا علي كل حال .  نفرا، كثرة االطفال دوشة ووجع رأس لكن اللي بدو العاللي بسهر الليالي54عددهم 
بشكل ممتاز مع زوجاتي االربع، فلكل زوجة توجد شقة وحياتها الخاصة، يعشن كجارات تربطهن فانا اتدبر 

عالقات وطيدة وحسنة وال تتدخل الواحدة باالخري، لكل زوجة حريتها واستقاللها، وكذلك اوالدي الذين 
 .زوجتهم يتمتعون كل بخصوصياتهم، وروابط التعاون بيننا قوية 

26/7/2005القدس العربي   
  

   شيكل على طالب جامعيين 85000ع منح بقيمة يتوز
وزعت إدارة جمعية الشباب العرب بلدنا في حيفا يوم الجمعة الماضي منحاً دراسية على مجموعة من الطالب 

ويشكل توزيع المنح جزءاً من مشروع القيادة الشابة للطالب .  شيكل85000الجامعيين العرب بقيمة مجملها 
لذي بضمنه تستوعب الجمعية في كل سنة دراسية عدداً من الطالب الجامعيين وتؤهلهم الجامعيين العرب ا

وقد . كمرشدين وموجهين لمجموعات قيادة شابة من خالل دورات تدريب مهنية مكثفة خالل السنة الدراسية
ثانوية من عمل الطالب الذين تلقوا منحاً دراسية مع مجموعات قيادة شابة من طالب المدارس اإلعدادية وال

  . 2005 و 2004إحدى عشر بلدة عربية من كافة أرجاء البالد، وذلك طوال العام الدراسي المنصرم 
25/7/2005 48عرب   

 
 أحكام بالسجن اإلداري على عدد من المعتقلين في الضفة الغربية 

 في الضفة الغربية،  أصدرت المحكمة العسكرية في معتقل عوفر، قرب بلدة بيتونيا في رام اهللا- وفا-رام اهللا
وقال محمود الحلبي محامي نادي األسير، إن  .اليوم، أحكاماً متفاوتة بحق عدد من األسرى بالسجن اإلداري

 شهور، بالل مدحت عبد 5بشار عبد اهللا صادق زيود من سيلة الحارثية وحكم بالسجن اإلداري : األسرى هم
 شهور، وائل مشهور رفعت صالح 6 كليب من قلقيلية  شهور، زهران كمال سليمان3الكريم هادي من جنين 

 6 شهور، مهدي محمد أحمد مصري من نابلس 6  شهور، عبير محمود حسن عودة من طولكرم6من قلقيلية 
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 شهور، 6 شهور، علي محمود أحمد أبو الرب من قباطية 6شهور، محمد صالح محمد صيفي من كفر عبوش 
 شهور، علي عبد 6 شهور، جهاد عبد الهادي أحمد شينوي من قلقيلية 4نسيم محمد صالح حمدان من رام اهللا 

 .شهور4 شهور، مدحت صوان من طولكرم 6القادر محمود العروج من بيت لحم 
25/7/2005وكالة االنباء وفا   

 
   عائلة أسير تطالب بإطالق سراح ابنها

الدولي بالضغط على الجانب  ناشدت عائلة أسير فلسطيني السلطة الفلسطينية والمجتمع - الوطن-غزة
ودعت عائلة ‚ االسرائيلي الطالق سراح ابنهم األسير والمعتقل منذ أربع سنوات في سجن نفحة االسرائيلي

 عاما بالضغط على سلطات االحتالل ومنعها من فتح ملف اعتقال ابنهم القديم قبل 37األسير عماد الصفطاوي 
 عند 2001وكانت قوات االحتالل اعتقلت الصفطاوي عام ‚ حكمهاتفاقية أوسلو الذي من شأنه ان يزيد مدة 

معبر رفح الحدودي مع مصر أثناء عودته من دولة االمارات في جولة عمل لوزارة األوقاف والشؤون الدينية 
وتم اعتقاله اداريا لمدة عام واحد ليوقف بعد ذلك في سجن نفحة ألكثر من ثالث سنوات ويتم تأجيل محاكمته 

 1986وكان الصفطاوي ومجموعة من المقاومين الفلسطينيين عام  ‚له أمام المحكمة وحتى هذه اللحظةمنذ مثو
تمكنوا من الفرار من سجن غزة المركزي الذي كانت تديره قوات االحتالل قبل اندالع االنتفاضة األولى وذلك 

هرب من سجون االحتالل حيث التهامه في المشاركة في عمليات المقاومة والتي تعتبر من أكبر عمليات ال
وعاد الصفطاوي إلى قطاع غزة بشكل ‚ تمكن من مغادرة قطاع غزة أثناء مطاردته من قبل قوات االحتالل

 مع المئات من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بصفته عضو في المجلس حيث تم 1996رسمي عام 
وبعد عودة الصفطاوي إلي غزة أخذ  ‚سطينيةالتصويت في ذلك الوقت على تعديل ميثاق منظمة التحرير الفل

ضمانات اسرائيلية من خالل جهات فلسطينية بعدم مالحقته وتعهدها بطي ملف اعتقاله القديم حيث أخذ األمان 
وأبدت عائلة األسير عماد تخوفها من فتح ملف اعتقال ‚ ولكن قوات االحتالل لم تلتزم بتعهدها وقامت باعتقاله

  .لك سيزيد من مدة محكوميتهابنهم القديم ألن ذ
26/7/2005الوطن القطرية   

 
  الكنيست يصادق على قانون يمنع لقاء المحامي مع األسير الفلسطيني : نادي األسير

 كشف نادي األسير امس أن الكنيست صادق في التاسع عشر من الشهر الجاري بالقراءة الثانية - وفا-رام اهللا 
 .مي مع موكله من األسرى حتى بعد انتهاء التحقيق وإصدار الحكم بحقهعلى قانون يقضي بمنع لقاء المحا

وقال نادي األسير في بيان صحفي امس إن هذا القانون يهدف إلى وضع العراقيل أمام األسرى والمحامين 
بحجة أمنية من أجل قطع التواصل بين األسير والعالم الخارجي، ومنع االطالع على حقوق وأوضاع األسرى 

وأضاف النادي، أنه في حال التوجه إلى المحكمة العليا بالتماس أمر  .سجون اإلسرائيلية التي تنتهك يومياًفي ال
المنع، فإن المادة التي تعتمد عليها النيابة تكون سرية وال يسمح للمحامين باالطالع عليها وال يكون باإلمكان 

  .نقض المادة السرية
  26/7/2005الحياة الجديدة 

  
  العليا االسرائيلية ترفض زيارة محام السير من بيت الهيا

 رفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية صباح امس التماسا تقدم به محامي المركز - الحياة الجديدة -غزة 
 عاما، من سكان مشروع 32الفلسطيني لحقوق اإلنسان من أجل زيارة المعتقل محمد سعيد ابراهيم شقورة، 

وكانت قوات االحتالل اعتقلت المواطن شقورة في العاشر من الشهر  . ولديه أربعة أطفالبيت الهيا، متزوج
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الجاري خالل محاولته السفر عبر معبر رفح الحدودي إلى جمهورية مصر العربية، حيث نقلته على الفور إلى 
ه في االلتقاء ومنذ ذلك الحين تحرم إدارة السجن المعتقل المذكور من حق. قسم التحقيق في سجن عسقالن

   .بمحاميه، علماً بأن محامي المركز سعى منذ اليوم األول العتقال شقورة إلى زيارته
  26/7/2005الحياة الجديدة 

 
  اسير مريض من بيتونيا يناشد المنظمات الدولية توفير العالج له

ريبة من رام اهللا في الضفة،  عاماً، من بلدة بيتونيا الق65  قال األسير عمر محمد أحمد حمدان- وفا-رام اهللا 
للمحامي محمد الشدفان، من اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، إنه معتقل إداري ويعاني من ارتفاع ضغط 

وأفاد  .الدم وضعف بالبصر والتهاب في المفاصل، ويعاني من غضروف، وبحاجة إلى فحوصات طبية عاجلة
ت االحتالل اعتقلت األسير حمدان عدة مرات، وحكمت عليه المحامي الشدفان في بيان صحفي امس بأن قوا

وأضاف أن المعتقل حمدان يستغيث بالمؤسسات الحقوقية واإلنسانية  .بستة شهور إداري في المرة األخيرة
وجمعية أطباء بال حدود، للتوجه إلى معتقل عوفر لالطالع على أوضاع األسرى المرضى والضغط على 

  .توفير العالج المناسب لهمحكومة االحتالل من أجل 
  26/7/2005الحياة الجديدة 

 
  مناشدة إلنقاذ طفل اسير من مخيم بالطة

 عاما من مخيم بالطة ان نادي 16 قالت عائلة األسير القاصر صالح إبراهيم حشاش - الحياة الجديدة -نابلس
يعاني من إعياء شديد وحالة ربو األسير ابلغهم ان محاميها رائد محاميد زاره في سجن هشارون وتبين له انه 

وأشارت عائلته الى أن اعتقال .ويقبع حشاش في السجن منذ شهرين.وتشنج وحكة جلدية وبحاجة لعناية طبية
وقالت العائلة انها محرومة من .صالح جرى بصورة مفاجئة لها بسبب صغر عمره وعدم وجود أي إدانة له

ناشدت المؤسسات الحقوقية واإلنسانية العمل على إطالق و. يزيارته وال تعرف اخباره سوى من خالل المحام
  .سراحه جراء وضعه الصحي الصعب

26/7/2005الحياة الجديدة   
 

  ادارات السجون االسرائيلية تمنع ادخال الكتب التعليمية لالسرى: اجراء جديد
ئالت االسرى امس بقرارها  ابلغت ادارات عدد من السجون االسرائيلية عا- الحياة الجديدة -القدس المحتلة 

منع ادخال الكتب التعليمية لالسرى في سجونها بما في ذلك الكتب التعليمية باللغتين العربية واالنجليزية، 
ويفيد مراسلنا في القدس ان العديد من اهالي االسرى المقدسيين في سجن  .وكذلك الكتب ذات الطابع الديني

ارة السجن بقرار المنع هذا، خاصة بعد محاولة بعض العائالت ادخال عسقالن سلموا اخطارات تبلغهم فيها اد
كتب البنائها في السجن المذكور، حيث يلتحق العديد من االسرى في امتحانات للثانوية العامة، وبعض 

ويعد هذا االجراء االول من نوعه الذي تتخذه ادارات السجون االسرائيلية، ما  .المنتسبي لجامعات اسرائيلية
ترتب عليه حرمان اعداد كبيرة من االسرى في هذه السجون من مواصلة تعليمهم خاصة اسرى بينهم اشبال سي

الى ذلك اشتكى اهالي اسرى القدس من التعديالت الجديدة  .ملتحقون في دورات تعليمية داخل تلك السجون
 البنائهم في السجون التي ادخلت على برامج الزيارات التي ينظمها الصليب االحمر بخصوص زياراتهم

  .االسرائيلية
26/7/2005الحياة الجديدة   
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   حماس ستعمل بعد االنفصال على تسخين االجواء في الضفة: الشاباك

ادعى رئيس الشاباك ديسكين، ان حركة حماس تملك مصلحة بتهدئة األوضاع في غزة بعد االنـسحاب لكنهـا                  
ان ديـسكين اتهـم     يديعوت احرونـوت     وقال موقع صحيفة   .وضاع في الضفة الغربية   ستعمل على تسخين األ   

دحالن، الذي تعتبره اسرائيل أملها األبيض في تنسيق االنفصال ومحاربة التنظيمات االرهابية، هـو بالـذات                
م ونفى ديسكين خالل حديث ادلى به اما       .الشخص الذي يمنع أبو مازن من اتخاذ خطوات ملموسة ضد حماس          

واطلع أعضاء اللجنة   . لجنة الخارجية واالمن البرلمانية، اليوم الثالثاء، تفعيل عمالء له في صفوف المستوطنين           
  .على لقاءات سرية أجراها مع بعض الحاخامات الرئيسيين في تيار الصهيونية الدينية

  26/7/2005 48عرب 
 

  شركة نقل صهيونية توقف رحالتها إلى غزة
و أنها خطوة صهيونية جديدة للبدء باالنسحاب ، أوقفـت شـركة ايغيـد رون رتنـر ان     فيما يبد :  خاص ،غزة

وذكر الناطق باسم الشركة أن الشركة اتخذت قرارهـا          .الصهيونية للحافالت رحالتها إلى تجمع غوش قطيف      
لباصـاتنا  بعد تلقيها أوامر بهذا الخصوص من وزارة الدفاع، مؤكداً أن وزارة الحرب الصهيونية لم تعد تسمح                 

بالوصول إلى تلك المناطق، والشركة مخلصة لخدمة زبائنها وركاب المستوطنات، لكنها فـي نفـس الوقـت                 
  . منضبطة بأوامر وزارة الدفاع

  26/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  استقبال الحاخام العسكري بالسباب واالهانات
 الجيش االسرائيلي الحاخام اسرائيل فايس بالشتائم لدى         استقبل مستوطنو نيفيه ديكاليم كبير وعاظ      :اف ب ،  غزة

وصوله امس الى هذه المستوطنة لبحث مسألة اخالء المقبرة القريبة التي تتسم بحساسية شـديدة كمـا اوردت                  
وهاجم العشرات من الشبان الواعظ وهو برتبة جنرال مـشككين فـي             .مراسلة لوكالة فرنس برس في المكان     

وغـادر الحاخـام     .ن في وجهه باكياس للقمامة صائحين يمكنك جمع الهياكل العظمية بها          صفته كحاخام وملقيي  
   .المستوطنة وسط صيحات االستهجان بعد ان اجتمع مع احدى االسر

   26/7/2005الرأي االردنية 
  

 الكنيست يرفع الحصانة التلقائية عن النواب 
 يسمح لمدعي عام الدولة بتوجيه بيان اتهامي إلى احد أعلنت مصادر نيابية أن الكنيست تبنى أمس اقتراح قانون

وقد يهدد القانون نجل . النواب من دون طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، كما كانت الحال في السابق
وأشارت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية الى انه . واقترح القانون نائبان من حزب الليكود. شارون، النائب عمري

وينص القانون الجديد على أن أمام . ازوز، توجيه بيان اتهامي مفصل بالفساد إلى عمريبات في امكان م
 ا ف ب. ع بها تلقائيا في السابق يوما إلقناع الكنيست بمنحه الحصانة البرلمانية التي كان يتمت30النائب مهلة 

  26/7/2005السفير 
  

  صادق على تعديالت قانون اإلنتفاضةيالكنيست 
دستور في الكنيست اإلثنين، على تعديالت ملموسة في قانون اإلنتفاضة تمهيـداً لتقديمـه إلـى                صادقت لجنة ال  

وتهدف التعديالت إلى تقليص إلى الحد األدنى إمكانية تقديم دعوى لمطالبة            .القراءة الثانية والثالثة في الكنيست    
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قدم مشروع القانون في األيـام القليلـة        ومن المقرر أن ي    .الدولة بتعويضات لفلسطينيين أصيبوا أثناء اإلنتفاضة     
  .القادمة للمصادقة عليه في الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة

  25/7/2005 48عرب 
  

  صفقة لتطوير المدرعات األمريكية ىالصناعات العسكرية االسرائيلية تحصل عل
نرال دينمكس األمريكية علي عقد حصلت شركة رفائيل العسكرية االسرائيلية بالمشاركة مع شركة جي :الناصرة

وذكر اوري كورن، مراسل .  مليون دوالر38مشترك لتطوير مدرعات أمريكية في صفقة قدرت قيمتها بنحو 
هارتس، أن الشركة االسرائيلية ستقوم بتزويد المدرعات األمريكية من نوع برادلي بدروع لحمايتها من خطر 

الدروع التي ستقوم شركة رفائيل بتزويد المدرعات األمريكية بها واضاف الصحافي االسرائيلي ان  .الصواريخ
وأشار إلي أن نصيب  .ستمنح من بداخلها أمانا أكثر كما ستحميهم من خطر الصواريخ المحمولة علي الكتف

يوديلفيتش نائب مدير عام .ونقل عن د . مليون دوالر15الشركة اإلسرائيلية في تلك الصفقة سيصل إلي 
إن الشراكة مع مؤسسة جينرال داينمكس األمريكية تزداد وتسير في : لتطوير في شركة رفائيل قولهالتسويق وا

وأشار كورن إلي أن شركة رفائيل حصلت  .عدة اتجاهات وستدخل مجاالت أخري بعد الفوز بتلك الصفقة
تقوم بتزويد المدرعات مؤخرا علي شهادة اعتراف من الواليات المتحدة االمريكية تؤكد أن التكنولوجيا التي س

واختتم مراسل الصحيفة تقريره بالقول ان جيش االحتالل االسرائيلي من  .األمريكية بها ستمنح الجنود األمان
 .المتوقع أن يطلب من شركة رفائيل مساعدات لتحسين قدرات المدرعات األمريكية التي في حوزته

ين تل ابيب وواشنطن يجسد حل المشاكل التي كانت ورأت الصحيفة االسرائيلية ان توقيع العقد المشترك ب
عالقة بين البلدين بالنسبة لتصدير الدولة العبرية لالسلحة، وتحديدا في قضية الطائرات بدون طيار التي باعتها 

واضافت ان مسؤولين اسرائيليين وامريكيين يعكفون في هذه االيام علي صياغة اتفاق . اسرائيل الي الصين
ائيل خدمات امنية للصين والتزام اسرائيل باعتماد الشفافية امام الواليات المتحدة فيما يتعلق ينظم بيع اسر

وقال . واكدت الصحيفة ان هذا هو االتفاق االول من نوعه الذي يبرم بين الدولتين .بصفقات امنية مع الصين
نها مطلعة ان االتفاق االخذ مراسل الصحيفة في واشنطن استنادا الي مصادر امريكية واسرائيلية وصفها با

بالتبلور بين البنتاغون ووزارة االمن االسرائيلية سيمكن من اعادة فتح عقود بين الجانبين تم تجميدها في 
 . اعقاب ابرام صفقة بين اسرائيل والصين

  26/7/2005القدس العربي 
  

   شرطي وجندي 5000تدريب كبير يشترك فيه أكثر من 
 5000 اليوم الثالثاء في قاعدة تسئيليم في النقب تمرين كبير بمـشاركة أكثـر مـن                 يبدأ صباح : ياسر العقبي 

وسيستغرق التدريب ثالثة اسابيع، هي الفترة المتبقية       . شرطي وجندي اسرائيلي، تمهيدا الخالء مستوطنات غزة      
ارة موقع التدريب في    وسيقوم موفاز وحالوتس، بزي    .للبدء بتنفيذ الخطة فعليا، حسب البرنامج االسرائيلي المعلن       

وقال مصدر عسكري إنه سـيتم       .وقت الحق من اليوم، وذلك للوقوف عن كثب على اجراءات القادة الميدانيين           
وعلم أن رجـال الـشرطة      . التدرب على إخالء المستوطنين من مستوطنة نتساريم ومستوطنات شمال القطاع         

القوات تنفيذ عمليات االخالء فـي حـين سـتقوم          وسيتولى جزء من هذه      .سيحملون الهراوات والخوذ الواقية   
  .القوات االخرى بحماية المناطق التي سيتم اخالؤها وحفظ النظام في اسرائيل نفسها

  26/7/2005 48عرب 
  

 واحد من كل ثمانية مستعمرين في الضفة يؤيد إقامة تنظيم يهودي جديد 
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تابع لجامعة حيفا أن واحداً من كل ثمانية  أظهر بحث جديد أجراه مركز بحوث األمن القومي، ال:الناصرة
واشتمل  .مستعمرين في الضفة يؤيد إقامة تنظيم يهودي جديد، لتنفيذ أعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين

وأظهر البحث  .منهم من مستعمري الضفة، والباقون من مستعمري غزة% 80 مستعمر، 1000البحث على 
لمستعمرات على استعداد لالشتراك في شن عمليات إرهابية ضد شعبنا، من سكان ا% 3أيضاً، أن حوالي 

وحول التناقض بين قوانين إسرائيل وما يسمية المستعمرون بقوانين  .ضمن صفوف منظمة إرهابية يهودية
منهم بأنه في حال تناقض أي قانون إسرائيلي مع  قوانين التوراة وما يسمى أرض % 47التوراة أجاب 
أما حول قضية إخالء  .رى فإنهم على استعداد لتجاهل القوانين أو رفضها واتباع قوانين التوراةإسرائيل الكب

من المشاركين في االستفتاء بأن زيادة مبلغ التعويضات للمستعمرين كان % 75المستعمرات، فأجاب حوالي 
 .من الممكن أن يخفف من وقع الصدمة عليهم، ويقلل من معارضتهم لعملية اإلخالء

  25/7/2005 – وفا –كالة االنباء الفلسطينية و
  

  انتقادات شديدة لقرار الجيش االسرائيلي تقييد حرية الصحافة خالل االنفصال 
وجه العديد من الصحفيين االسرائيليين انتقادات شديدة اللهجة لقرار الجيش االسرائيلي فرض قيود مشددة على               

تستهدف جعل الصحفيين جهة مأجورة للجيش تنقل ما يراد لها ان           وسائل االعالم خالل تنفيذ عملية االنفصال،       
وحسب ما رشح عن تفاصيل القيود المفروضة على الصحفيين سيتم الزام كل صحفي يرغـب                .تنقله من أنباء  

على األقل من التدريبات التمهيدية التـي يجريهـا الجـيش           % 90بتغطية احداث االنفصال على المشاركة في       
. تم توزيع الصحفيين على الفصائل العسكرية والبوليسية التي ستتولى تنفيذ المهام المناطة بها            كما سي . والشرطة

وسيفرض على الصحفي مرافقة الفصيل الذي تم الحاقه به، ما جعل الصحفيين يتخوفون من اخفاء معلومـات                 
انون هذا القـرار غيـر      واعتبر العديد من الصحفيين ورجال الق      .عنهم ومنعهم من تغطية االحداث بحرية تامة      

  .  ديموقراطي وشبهوه بما فعلته الواليات المتحدة اثناء احتاللها للعراق
  26/7/2005 48عرب 

  
  السالم في غزة بعد االنسحاب من مسؤولية السلطة: شالوم
 . رأى شالوم امس في لندن ان منع الهجمات على اسرائيل بعد االنسحاب من مسؤولية السلطة الفلسطينية                :لندن

وقال في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية اثر لقائه مع بلير، ان القرار بـين يـدي الـسلطة                     
واوضح ان اسرائيل ترغب بـان       .يعود لها ان تضع حدا لهجمات حماس والجهاد االسالمي علينا         . الفلسطينية

 ايجابيا جدا بالنسبة الى المـستقبل اذا تـم          تتسلم السلطة مقاليد االمور في غزة، معتبرا ان ذلك سيشكل نموذجا          
وقال لالسف، ال يفعل المسؤولون الفلسطينيون ما يجب فعله ونأمل بان يقنع العالم ابو مازن وزمـالءه                  .السالم

واال فقد يتمكنون من بلوغ السلطة واعادتنـا الـى          . باتخاذ القرار االستراتيجي بوقف تحرك هؤالء المتشددين      
 ا ف ب.هاازمنة نفضل نسيان

  26/7/2005الغد االردنية 
  

  شارون إلى باريس لفتح صفحة جديدة 
يبدأ شارون اليوم زيارة إلى فرنسا تأمل إسرائيل من خاللها فـي فـتح صـفحة    : 26/7/2005البيان    نشرت  

 وزيـارة . جديدة من عالقاتها مع فرنسا حيث ترتسم نقاط تقارب بين البلدين بعد سنوات من العالقات الفـاترة                
ومنذ ذلك الحين تحـسنت األجـواء بـين         . 2001شارون، هي األولى منذ لقائه الخاطف مع شيراك في يوليو           

البلدين إلى حد اعتبر فيه مقرب من شارون أن رياحاً جديدة تعصف من االليزيه وانه آن األوان لفتح صـفحة                    
رنسا فـي تـسوية النـزاع بـين         وكشف هذا المسؤول أن شارون يؤيد دوراً أكثر فاعلية لف         . جديدة مع باريس  



 

 26

فك االرتبـاط  : زيارة تتم في إطار خاصالوتابع أن . إسرائيل والفلسطينيين بشرط أن يكون موقفها أكثر توازناً 
  .في غزة الذي يشكل عمالً تاريخياً وإسرائيل مهتمة بدعم فرنسا من اجل تحقيقه

ن فرنسا لم تعد تعتبر الدولة االوروبية أ من  الصحافي عكيفا الدار الى ما قاله26/7/2005السفير وأشارت 
وباتت رئاسة الحكومة . لقد حلّت محلها ايرلندا خالل تولّيها رئاسة االتحاد االوروبي. االكثر عدائية إلسرائيل

االسرائيلية تفضل التركيز على نقاط التقارب الكثيرة بين الدولتين، التي ظهرت خصوصاً عبر مقابلة أجرتها 
ورحبت إسرائيل بالموقف الفرنسي حول .  مع شيراك مؤخراً والقت تقديراً كثيراً لدى رسرائيلصحيفة هآرتس

وتشيد . ، كما وصف شارون بااليجابي جداً التصميم الفرنسي على إلغاء التهديد النووي اإليراني1559القرار 
وقال مصدر في . مية في فرنساإسرائيل بموقف فرنسا الذي وصفته بأنه واضح جداً والمتعلق بقمع معاداة السا

. رئاسة الحكومة إنه خالفاً لدول اخرى، فإن شيراك اعتمد مواقف حازمة جداً حول مكافحة معاداة السامية
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية اإلسرائيلية إن زيارة شارون ستتزامن مع نشر تقرير حول معاداة 

أضاف إن شارون . عمال التي تستهدف يهوداً في هذا البلدالسامية في فرنسا، يشير إلى تراجع كبير لأل
وينسب . الحساس جداً حيال هذه المسألة، يقر بالعمل الذي أنجزه شيراك في هذا المجال وحريص على شكره

المسؤولون اإلسرائيليون ايضا هذا التحسن في العالقات، إلى تشكيل لجنة مشتركة قبل عامين بمبادرة من 
ومنذ ذلك الحين شهدت العالقات التي كانت في أدنى مستوى لها، .  الفرنسي آنذاك دوفيلبانوزير الخارجية

. تحسناً في المجاالت الثقافية والتجارية والعلمية والسياحية والثقافية وحتى األمنية، كما قال دبلوماسي فرنسي
  )ا ف ب. ( دوالريشار الى ان التبادل التجاري بين الدولتين بلغ هذه السنة حوالى ملياري

  
  اسرائيل تحتج على عدم تنديد البابا بعملية نتانيا 

ـ            لم يندد بالعمليات التي يتم تنفيذها       16احتجت اسرائيل رسميا امام سفير الفاتيكان لديها الن البابا بنديكتوس ال
ل اعالم اسرائيلية   وقال وسائ  .داخل اسرائيل واعتبرت مصادر سياسية اسرائيلية ان البابا يحلل التعرض لليهود          

ان وزارة الخارجية االسرائيلية استدعت االثنين سفير الفاتيكان سامبي وعبر مسؤولون في الوزارة امامه عـن                
وبحسب وزارة الخارجية االسرائيلية فـان البابـا    .احتجاجهم حول اقوال البابا التي القاها امس في قداس االحد   

الشيخ وتركيا والعراق وبريطانيا لكنه امتنع عن التنديـد بالعمليـة           ندد بالتفجيرات التي وقعت مؤخرا في شرم        
وقال موقع يديعوت احرونوت ان جهات في وزارة الخارجية االسـرائيلية عبـرت عـن                .التفجيرية في نتانيا  

وتابعت المـصادر   . غضب شديد من اقوال البابا وادعت انه يمكن تفسير اقواله على انها تحليل للمس باليهود              
 ان االعمال االرهابية الموجهة ضد اليهود في اسرائيل وبضمن ذلك العملية في نتانيا يتم التنديد بها مـن                   ذاتها

وباستثناء الخلل االخالقي المتعلق بذلك فانـه ال         .وتجاهل البابا يستصرخ السماء    .جانب زعماء العالم المتنور   
واضافت المصادر ذاتها ان اقوال البابا تقوي       .وديمكن تفسير ذلك سوى بانه يحلل تنفيذ اعمال ارهابية ضد اليه          

  .المتطرفين
  25/7/2005 48عرب 

  
  الرياضة تساهم في صنع السالم: بيريس
 اعلن بيريس ورئيس وزراء والية بافاريا االلمانية ادموند شتوبير عن رغبتهما في دفع عمليـة                :أ.ب. د ،ميونخ

وذكر بيـريس قبـل حـضوره    . ات الرياضية بين الشبابالسالم في الشرق االوسط من خالل العديد من اللقاء  
 اسرائيلي مشترك ضد فريق شباب بايرن ميونيخ ان الرياضة          -مباراة في كرة القدم بين فريق شباب فلسطيني       

  .افضل السبل لدعم تربية السالم
  26/7/2005القبس الكويتية 

 



 

 27

 
  

  السلطة تنفيو ... مشتركوزراء في السلطة عرضوا إقامة كازينو: بالطو شارون
أفادت مصادر إسرائيلية أن رجل اإلعمال اإلسرائيلي شـموئيل بالطـو شـارون، يجـري               : رومل السويطي 

إتصاالت، في مرحلة متقدمة، من إجل إقامة كازينو في مستوطنة إيلي سيناي في غزة بعد اإلخالء، وبحـسب                  
كرة تشمل إقامة كازينو وفنـدق، وأن       وقال أن الف   .بالطو شارون فإن هناك عناصر في السلطة قد تبنت الخطة         

وبحسب شارون فإنه قد تعرف إلى عدد كبيـر          .السلطة الفلسطينية ستساعده في إستصدار التراخيص الالزمة      
من الفلسطينيين مؤخراً، وبضمنهم وزراء في السلطة، وأن فكرة إقامة الكازينو وقرية اإلستجمام في مستوطنة               

ون أن أولئك الوزراء الفلسطينيين طلبوا منـه التوسـط لـدى الحكومـة              وتابع شار  !إيلي سيناي هي فكرتهم   
ومن جهـة   .  منزالً في المستوطنة ألن ذلك سيوفر الماليين من المصاريف         180اإلسرائيلية حتى ال تقوم بهدم      

 أمـا  !أخرى فهو بحاجة إلى مصادقة الحكومة اإلسرائيلية ألنه يرغب بدخول اإلسرائيليين أيضاً إلى الكـازينو              
بشأن تمويل المشروع فقد قال أنه يعمل على تجنيد مجموعة من المستثمرين من خارج البالد، أحدهم من الس                  
فيغاس، في حين ذكرت مصادر إسرائيلية أخرى أن المليونير سيريل كيرن من جنوب أفريقيا هو أيـضاً أحـد       

  .المستثمرين
  : اقامة اية مشاريع مشتركة مع االسرائيليينحماسرفض 

 المطلق القامة اية مشاريع مشتركة مع االسرائيليين في القطاع بعد خـروج             حماسمشير المصري رفض    أكد  
القوات االسرائيلية وجالئها عنه، واصفا االنباء التي ادلى بها فالطو شارون بانها بادرة خطيرة لن يقف شعبنا                 

وحسب وكالة معا االخبارية فقد أكد       .دازاءها صامتا، بعد ان عانى االمرين من كازينو اريحا وما جلبه من فسا            
 .نحن لن نقبل ان يتحول االنسحاب من غزة الى كارثة وطنية بدالً من ان يكون انجازاً وطنيـاً           : المصري قائال 

وشدد المصري على القول بأن اية مشاريع على ارضنا المحررة لن تكون مقبولة، ولن نسمح بها، والبد مـن                   
قدم دماء قادته على مذبح الحرية، ال يمكنه القبول ببقاء هذا العـدو مـن خـالل                 ان يقول الشعب كلمته، فمن      

احتالل اقتصادي او مشاريع مشتركة مع هذه الرموز من الصهاينة المعروفة بهذا النـوع مـن المـشروعات                  
  .حسب تعبيره" الهدامة

  :  نفي فلسطيني لالتفاق المزعوم على اقامة كازينو في ايلي سيناي
نفت السلطة الفلسطينية، اليوم الثالثاء، بشكل قاطع ما روجه شموئيل بالطو شارون حول وجـود               : الفت حداد 

اتفاق بينه وبين وزراء في السلطة على اقامة كازينو في مستوطنة ايلي سيناي، وقال غسان الخطيب، إن هـذه                   
 االقتصادي وفق األولويـة     المعلومات تفتقد الى الصحة موضحا ان هناك تصورات فلسطينية لكيفية االستثمار          

واشار الى ان مجلس الوزراء الفلسطيني سيقر خالل جلـسته اليـوم،            . الفلسطينية للمناطق التي سيتم اخالؤها    
المخطط االقليمي لكيفية استعمال االراضي التي سيتم اخالؤها سواء لغايات الزراعة او السياحة او الصناعة او                

 أشهر من ممثلي كافـة      10ى اساس مخطط هيكلى استمر العمل به مدة         غير ذلك، موضحا ان هذا كله قائم عل       
واكد فى تصريحات له انه ليست لدى السلطة الفلسطينية خطط لمشاركة           . الوزارات وباشراف وزارة التخطيط   

  . مستثمرين من هذا النوع 
  25/7/2005 48عرب 

 
  إسرائيلية ... أكبر شركة أدوية بديلة 

 انها باتت تحتل المرتبة االولى       من  شركة االدوية االسرائيلية تيفا امس     هاعلنتما  : 26/7/2005السفير  نشرت  
وهـذه  .  مليارات دوالر  7,4في تصنيع االدوية البديلة في العالم، بعدما اشترت شركة ايفاكس االميركية بمبلغ             

 تملك شركة ايفاكس التي     العملية هي االكبر التي تقوم بها شركة اسرائيلية، وقال رئيس تيفا اسرائيل ماكوف ان             
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 مليار دوالر، يتوقع ان يرفع قيمة المبيعات السنوية لتيفا الـى سـبعة              1,8بلغ مجموع مبيعاتها العام الماضي      
 25 بلدا وان تـشغل      50وستتيح هذه العملية ايضا للشركة االسرائيلية بان تكون حاضرة في           . مليارات دوالر 
 )ا ف ب. (الف موظف
 رئيس تيفا اسرائيل ماكوف في مؤتمر        به صرحما  :  و ص ف   ،القدس 26/7/2005انية   النهار اللبن  وأضافت

 مليار دوالر، يتوقع    1,84صحافي في القدس ان تملك شركة ايفاكس، التي بلغ مجموع مبيعاتها العام الماضي              
  . ان يرفع قيمة مبيعات تيفا السنوية الى سبعة مليارات دوالر

  
 شروعات الفلسطينية حجم دعم اإلسالمي للتنمية للم

لغ إجمالي قيمة ما تلقته السلطة الفلسطينية من دعم مالي قدم من وعبر وحدة صندوق : نابلس ـ سامر خويرة
 وحتى نهاية شهر مايو الماضي 2000األقصى التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية منذ تأسيس الصندوق في عام 

وبين البنك اإلسالمي . من المشاريع الفلسطينية المختلفة مليون دوالر، شملت دعم موازنة السلطة وجملة511
 ماليين دوالر من إجمالي المبلغ 405في تقرير أصدره حديثاً أنه تم دعم موازنة السلطة الفلسطينية بقيمة 

وتمويل . ماليين دوالر قطاعات عدة، منها قطاع تنمية التجارة 106المذكور، فيما استفاد من باقي قيمة الدعم 
شاريع الصغيرة ودعم الصادرات والمساعدات الفنية المقدمة لوزارة االقتصاد الوطني وإعداد الدراسات الم

وأشار البنك إلى أن قيمة .االقتصادية، إضافة إلى دعم قطاعات التعليم والصحة والزراعة واإلسكان والبلديات
مليون دوالر، وما صرف فعلياً منها  587المشاريع المعتمدة للتمويل من صندوق األقصى تبلغ ما يزيد على 

 مليون دوالر ما يعني أن الرصيد المتبقي لتمويل المشاريع الفلسطينية المعتمدة كافة عدا الموازنة 5,511هو 
وتطرق البنك إلى آليات عمل الصندوق وإدارته وفق ما اعتمد من قبل اجتماع . مليونا76ًالفلسطينية يبلغ نحو 

، حيث شكل مجلساً أعلى للصندوق يضم 2000 الثاني والعشرين من نوفمبر في العام وزراء المالية العرب في
وزراء مالية الدول المساهمة ولجنة إدارية تمثل هذه الدول وبمشاركة ممثل عن دولة فلسطين وجامعة الدول 

  .العربية
26/7/2005البيان    

  
   والسلع حرية انتقال األفراد يتطورمعاالقتصاد الفلسطيني: خبير دولي
قلل خبير اقتصادي دولي، أمس، من فرص حصول أي تقدم في االقتصاد :  سائد أبو فرحة-رام اهللا 

الفلسطيني، في حال تنفيذ خطة االنفصال االسرائيلية من القطاع، إذا لم تقترن بضمان انسياب البضائع واألفراد 
الس كرافت، عضو البنك الدولي، مساعد وقال نيكو.بسهولة ودون معوقات، وخاصة داخل األراضي الفلسطينية

جيمس ولفنسون، إذا لم تتوفر حرية حركة لألفراد والسلع الفلسطينية، وتحديدا بين الضفة والقطاع، من 
واعتبر كرافت أن حرية انتقال األفراد والسلع، .المستحيل تصور حصول تقدم في النشاط االقتصادي الفلسطيني

كما أكد تأييده لوضع ترتيبات تكفل تدفق السلع .نشاط االقتصادي الفلسطينيهي الضمانة األساسية لتطوير ال
  .الفلسطينية بسالسة، وبعيدا عن أية تعقيدات على صعيد شحنها وفحصها، كما يحدث اآلن

26/7/2005األيام الفلسطينية   
  

  مؤشر فلسطين لألوراق المالية يسجل ارتفاعا 
 في المائة، وسط تعامالت 0ر73مالية ارتفاعا طفيفا، أمس، بنسبة سجل مؤشر سوق فلسطين لالوراق ال: نابلس

وارتفع مؤشر القدس . مليون دينار أردني، قادتها شركة االتصاالت الفلسطينية4ر7نشطة، تجاوزت قيمتها 
واستأثرت . نقطة، في نهاية الجلسة السابقة685ر28 نقطة، من 690ر26 نقطة، ليغلق على 4ر89بمقدار 
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 في المائة من إجمالي 50ت الفلسطينية، المحرك االساسي للبورصة الفلسطينية، بحوالي شركة االتصاال
وسجل سهم شركة االتصاالت . دينارا1821079 دينارا، تلتها شركة باديكو بواقع 2788425التعامالت، بواقع 

السابقة، فيما سجل  في الجلسة 9ر16 دينار من 9ر23 في المائة، ليغلق على 0ر76الفلسطينية ارتفاعا بنسبة 
  . دينار في الجلسة السابقة3ر85 دينار، من 3ر9 في المائة، ليغلق على 1ر3سهم شركة باديكو ارتفاعا بنسبة 

26/7/2005األيام الفلسطينية   
 

  لجنة المالية الفرعية تبحث أزمة السكن في الوسط العربي
التي يرأسها النائب محمد بركة، قضية أزمة بحثت لجنة المالية البرلمانية الفرعية لشؤون الوسط العربي، 

السكن في الوسط العربي، بحضور مختصين ومسؤولين في الوزارات ذات الشأن، ويعتبر هذا االجتماع االول 
من سلسلة اجتماعات ستعقدها اللجنة لهذه القضية وقضايا اخرى في فترة التحضير لميزانية الدولة للعام القادم 

تاحية قال النائب بركة إن اللجنة المالية الفرعية المختصة بشؤون الوسط العربي ستبحث وفي كلمته االفت.2006
كافة القضايا التي يعاني منها الوسط العربي، وذات الصلة بميزانية الدولة، بهدف طرح المعطيات بصورة 

ي يعاني طيلة وأكد ان الوسط العرب.علمية، واجراء بحث جدي حولها، من اجل التوصل الى صيغ حلول جدية
الوقت من ازمة االراضي ومناطق البيوت، وبناء البيوت، ونقص الدعم الحكومي لها، وهذا الى جانب تراجع 

حنا سويد، إن الوسط العربي بحاجة .وقال مدير مركز التخطيط البديل د.قيمة القروض االسكانية الحكومية
بيعي، عدا عن حاجة الرغبة في تطوير البيوت، سنويا الى ثالثة آالف وحدة سكنية لتسد حاجة التكاثر الط

ونبه الى ان .خاصة وان قسما كبيرا من البيوت العربية موجودة في احياء قديمة بحاجة الى تجديد وتطوير
واكد على . الوزارة تضع شروطا غير معقولة للحصول على المباني مثل الخدمة في األجهزة االمنية والجيش

وفي كلمته أشار مدير .ة تطرح حلوال جذرية ألزمة السكن في السوط العربيضرورة وضع خطة استراتيجي
مركز مساواة جعفر فرح الى التمييز العنصري في احتساب نقاط التزكية التي تضع شروطا مثل الخدمة 

  .العسكرية وغيرها
25/7/2005 48عرب   

  
 مزارعو القدس ُيطالبون بالتدخل السريع لحماية ُمنتجاتهم 

 طالب اتحاد الفالحين والمزارعين في محافظة القدس، مجلس الوزراء ووزير الزراعة بالتدخل :القدس وفا
الفوري والسريع لحماية محاصيلهم الزراعية، خاصة مع بدء موسم العنب، وتبديد مخاوفهم وقلقهم من ضعف 

ى شمال غرب القدس جاء ذلك في مذكرة للمزارعين في قر.السوق المحلي بسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي
وصلت وفا نسخة منها اليوم، طالب فيها مزارعو قرية بيت دقو، على وجه التحديد، وزير الزراعة بالتدخل 

وناشد .لحماية منتجاتهم من العنب، والتي تشكل مصدر رزقهم، وحمايتهم من خسارة باتت تلوح في األفق
سرائيلي إلى السوق الفلسطيني، علماً أن القرية تنتج االتحاد مجلس الوزراء الوقوف بحزم لمنع دخول العنب اإل

 .كافة أصناف العنب وبكميات كبيرة وبجودة عالية ومن شأنها تغطية السوق المحلي
25/7/2005وكالة االنباء وفا   

  
  شارك وبنك فلسطين المحدود ينظمان يوما تدريبيا 

ارة لطلبة االدارة في جامعة القدس لبنك فلسطين  نظم منتدى شارك الشبابي امس زي- الحياة الجديدة -رام اهللا 
وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج التأهيل .المحدود الطالع الطالب على سير عمل البنك، وآلية العمل في البنوك

الشبابي خطوة الى االمام المنفذ من قبل المنتدى بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات بهدف الحد من ظاهرة 
وكان في استقبال المجموعة مدير العالقات العامة في .المستشرية في المجتمع الفلسطينيبطالة الخريجين 
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كما قام الوفد بجولة في البنك، .االدارة االقليمية ثائر حمايل، الذي قدم نبذة عن البنك وأعماله وأقسامه المختلفة
عمل المقاصة في البنك وقدم كل مسؤول قسم وموظف شرحا عن آليات عمل كل منهم وتم تقديم شرح حول 

  .والعديد من االمور االدارية فيه
  26/7/2005الحياة الجديدة 

 
  على الخطة االستراتيجية لالستثمار بعد االنسحاباتفاق 

 اتفق ممثلو القطاعين العام والخاص على الخطة االستراتيجية - ابراهيم ابو كامش - الحياة الجديدة -رام اهللا 
واكد .نسحاب من غزة وستعرض الخطة اليوم على مجلس الوزراء القرارها واعتمادهالالستثمار لما بعد اال

مازن سنقرط على ضرورة واهمية الحضور الدولي القوي لفرض سياسات ضاغطة . وزير االقتصاد الوطني م
جود على الجانب االسرائيلي من اجل انهاء الحظر القسري على كافة مناحي الحياة الفلسطينية، منوها الى و

توافق بين الرؤيتين الفلسطينية والدولية حول عدد من المسائل المتعلقة بنهوض االقتصاد الوطني ومن ضمنها 
  .موضوع المطار والميناء والطريق الرابط بين غزة والضفة

  26/7/2005الحياة الجديدة 
  

  لجنة التعويضات الدولية فرضت شروطا قاسية على الفلسطينيين 
توصل باحث اقتصادي في شؤون التعويضات الدولية الى ان مستحقي :  عدنان مكاوي-  الدستور-الكويت 

وطالب محمود الضميري في حديث .التعويضات من الفلسطينيين تعرضوا للظلم من لجنة التعويضات الدولية
فا الدستور اللجنة بإعادة دراسة ملفات اصحاب التعويضات المتأخرة من الفلسطينيين النصافهم واص»لـ 

 بالفخ الذي ينصب للفريسة، وبخاصة الشرط الذي يلزم 2001الشروط التي وضعت لقبول طلباتهم عام 
 وهي الفترة التي سمح للمتضررين بتقديم 1996 - 1992الفلسطيني بتحديد مكان اقامته في الفترة الواقعة بين 

تعويض في هذه الفترة، وهذا الشرط مطالباتهم عن اضرار الغزو العراقي وضرورة تفسير عدم تقدمه بطلب ال
وقال ان معظم الفلسطينيين .لم تتطلبه اللجنة من االيرانيين والباكستانيين والسنغاليين والفلبنيين والسيرالنكيين

 لتقديم طلبات 96 -92من حملة جوازات السفر االردنية راجعوا مكتب التعويضات في االردن من اعوام 
وفي الكويت لم تكن ..  قبول معظم طلباتهم لكونهم ما زالوا يقيمون في الكويتالتعويض، اال ان المكتب رفض

هناك سفارة اردنية ليتقدموا عن طريقها اسوة بالجنسيات االخرى، وبالنسبة للفلسطينيين من حملة وثائق السفر 
يني من حقه وقال الضميري ان الفلسط. لظروف قاهرة معروفة1996 -1992فلم يتقدموا بطلباتهم في الفترة 

 بغض النظر عن االسباب التي حالت دون تقدمه في 1996التعويض المتأخر طالما لم يستلم تعويضا قبل 
وخلص الباحث الى ان ! مثله مثل اي مطالب للتعويض من الجنسيات االخرى96 حتى 92الفترة المحددة من 

لغيرهم من الجنسيات % 30 فقط مقابل %3نسبة ما تم دفعه للفلسطينيين من اصحاب المطالبات المتأخرة كان 
االخرى، علما بأن الفلسطينيين كانوا يشكلون النسبة االكبر من المقيمين في الكويت، وكانوا اكثر المتضررين 

ويشعر الفلسطينيون بالتميز في هذا الشأن، خاصة عندما يقرأون مثال ان .من الغزو العراقي بعد الكويتيين طبعا
مات خوفا من صواريخ صدام التي .. لف دوالر النه كما يدعي اهله ومحاموه االكفاء أ400اسرائيليا قبض 

تساقطت على اسرائيل إبان احتالله للكويت، في حين ال يتلقى فلسطيني قتلت زوجته وابنته واصيب هو وولداه 
  ! ألف دوالر200باصابات مقعدة سوى 

 كثيرة وكلها صادرة من لجنة -على حد وصفه-عنصري واالمثلة التي يوردها الضميري الثبات هذا التمييز ال
بعد .. الن زهورهم ذبلت.. التعويضات الدولية ذاتها، حتى زراع الزهور في اسرائيل تلقوا التعويض المجزي

 فاالسرائيليون الذين ذبلت -كما يقولون-ان توقفوا مضطرين عن ريها خوفا من صواريخ صدام الطائشة 
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اما الفلسطينيون الذين ذبلت اعمارهم بفعل الغزو الغاشم ونتائجه ..  المجزيزهورهم يستحقون التعويض
فال يستحقون التعويض المجزي، حتى ولو كان عن رواتبهم الضائعة خالل شهور سبعة ال غير بل .. المؤلمة

  ..!انهم مزيفون ومزورون ويستحقون التوبيخ
20/7/2005 الدستور   

 
  توعية فلسطينية ضد المخدرات 

نفذت جمعية الصديق الطيب لعالج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات أخيراً العديد من فعاليات : دس المحتلةالق
التوعية والوقاية من االنحرافات السلوكية والمخدرات، بالتعاون مع نقابة المختصين النفسيين واالجتماعيين 

ى فعاليات تدريبية ولقاءات مفتوحة مع وقد اشتملت الورشة عل.فرع بيت لحم بواقع ثالثة لقاءات تدريبية
وغطت الجمعية فعاليات توعية عدة في المخيمات الصيفية التابعة للجنة الوطنية للمخيمات .مدمنين متعافين

الصيفية، تركزت حول تنمية مهارات الرفض لدى مشاركين تجاه االنحرافات السلوكية والقدس وكذلك مخيم 
  . رام اهللالكرامة التابع لنادي الوحدة في

26/7/2005البيان    
  

  ورشة عمل حول تقييم السياسات الصحية في ميدان صحة المرأة
نظمت وحدة الحقوق االقتصادية واالجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق االنسان بغزة اليوم ورشة عمل 

 االقتصادية تقييم السياسات الصحية في ميدان صحة المرأة، وذلك في إطار تعزيز الحقوق:  بعنوان
دائرة صحة : شارك في الورشة ممثلون عن كل من.  واالجتماعية والثقافية للمرأة، وتعزيز حقها في الصحة

المرأة في وزارة الصحة، دائرة الصحة في وكالة الغوث الدولية بغزة وممثلون عن المؤسسات األهلية 
شاهين، من وحدة الحقوق االقتصادية ورحب الباحث خليل . والنسوية العاملة في مجال التنمية والصحة

وأشار إلى أن الهدف من تنظيمها هو الوقوف على واقع .  واالجتماعية في المركز، بالمشاركين في الورشة
الخدمات الصحية الجسدية والعقلية المقدمة للمرأة، وتقييم السياسات الصحية التي تقدمها األطراف المختلفة، من 

لموازنات المالية ونوعية الخدمات الصحية، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل حيث التخطيط والسياسات وا
بسام أبو حشيش، الباحث في وحدة الحقوق . وتناول د. مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية للمرأة

وتطرق إلى تطور .  االقتصادية واالجتماعية في المركز، الحق في الصحة للمرأة من منظور حقوق اإلنسان
مفهوم الحق في الصحة، وأبرز المعايير الدولية الخاصة بصحة المرأة، وااللتزامات الواجبة على الدول تجاه 

دينا أبو شعبان، مديرة دائرة صحة وتنمية المرأة في . ومن ناحيتها تناولت د إعمال الحق في صحة المرأة
وأشارت إلى أن وزارة .   في الصحةوزارة الصحة، دور السلطة الوطنية الفلسطينية في تعزيز حق المرأة

، عندما أسست 1994الصحة أولت اهتماماً خاصاً بصحة المرأة، وذلك منذ توليها الخدمات الصحية في العام 
أيوب العالم، مدير دائرة الصحة في . وتطرق د.  1995دائرة خاصة بصحة وتنمية المرأة في يوليو من العام 

ور األنروا في تقديم الخدمات الصحية للمرأة، وأشار إلى تطورها مقارنة مع وكالة الغوث الدولية بغزة، إلى د
ودعا القطاع الصحي الحكومي إلى اعتماد مبدأ مجانية الخدمات الصحية .  عدد من دول الجوار المستقلة

   .للمرأة
24/7/2005 المركز الفلسطيني لحقوق االنسان  

  
   اسرائيلي -لسطينيفوز فريق بايرن ميونيخ للناشئين على منتخب ف
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 اسرائيلي بأربعـة    -فاز منتخب ناشئي بايرن ميونيخ االلماني على منتخب فلسطيني        : د ب أ  . أ ف ب  . ميونيخ
 الف متفرج معظمهم    40، بحضور   2006اهداف نظيفة على ملعب اليانز ارينا الذي سيحتضن افتتاح مونديال           

  . من طالب المدارس يتقدمهم بيريز
  26/7/2005البلد اللبنانية 

  
  اللبنانية جمع السالح من المخيمات  رايس طلبت من السلطات

طلبت االدارة االمريكية رسميا من السلطة اللبنانية جمع االسلحة من المخيمات الفلسطينية، واكدت رايس هـذا                
لـى سـعد    الطلب خالل زيارتها الى العاصمة اللبنانية ولقائها الرؤساء الثالثة لحود وبري والسنيورة اضافة ا             

ان الواليات المتحدة تصر علـى      وعلمت المنار من مصادر خاصة في بيروت         .الدين الحريري وميشال عون   
هذا الطلب، ودعت المسؤولين اللبنانيين الى اختيار التبريرات الالزمة لتنفيذه خالل فترة ال تتجاوز شـهر آب                 

ادة ميليشيات وطوائف بالتعاون    قرسمية و وكشفت المصادر عن خطة وضعتها جهات لبنانية         .من العام الجاري  
، وان هذه الخطة نوقشت قبل اكثر من شهرين، وهناك عدد مـن             مع اجهزة امريكية لتنفيذ عملية جمع االسلحة      

ضباط االمن االمريكيين يتنقلون في لبنان سرا لوضع تقارير تمهيدا لخطط جديدة تتعلق بمسائل اخـرى فـي                  
اهللا وتنفيذ عمليات تخريب واغتيال، اضافة الى تحشيد قـوى لبنانيـة وزرع             الساحة اللبنانية، التعرض لحزب     

خاليا للتخريب على سوريا والمشاركة مع خاليا اخرى لها عالقات مع جهات فـي العـراق هـدفها ضـرب                    
واضـافت المـصادر ان     . االستقرار في سوريا، والسرائيل عالقة بهذه االمور كاالشراف والتنسيق والتجنيـد          

صة تضم عناصر من الجيش وعناصر من ميليشيات تابعة لجهات متعاونة مـع الواليـات المتحـدة                 كتائب خا 
واسرائيل تحركت بالفعل لتنفيذ المطلب االمريكي الذي يقضي بجمع االسلحة من المخيمات، واكدت المـصادر               

  .ان هذه الخطوة هي مقدمة لخطوات سوف تتخذ الحقا ضد الالجئين الفلسطينيين
ادر ان السلطات اللبنانية تنسق في تحركها نحو المخيمات الفلسطينية مع جهـات ودول عربيـة                وذكرت المص 

  .واجهزة استخبارية امريكية في المنطقة
   26/7/2005المنار الفلسطينية 

  
     ونفي تهريب السالح فلسطيني حول أمن المخيمات-تفاهم لبناني 

لمعلومات التي ترددت عن ضبط شاحنة محملة بالسالح الخليج صحة ا نفى وزير لبناني ل : الخليج-بيروت 
وقادمة من سوريا باتجاه أحد المخيمات في لبنان، كما نفى نقل سالح من بلدة قوسايا، حيث يقع مقر للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين الى مخيمات بيروت، مشيراً الى أن الحديث عن نقل أسلحة كان مجرد إشاعات عارية 

ة أخرى، علمت الخليج انه تم االتفاق على توسيع مسار السيارات عند الحواجز وتسريع من جه .عن الصحة
 لتسهيل حركة  عين الحلوةاإلجراءات األمنية قدر المستطاع، مع إمكانية فتح معبر جديد الى داخل مخيم

 بموافقة القوى طةوحظيت هذه الخ. العبور، واالتجاه نحو اتخاذ تدابير جديدة تتعلق بتركيز كاميرات للمراقبة
الفلسطينية التي لم ترفض ان يصار الى تسجيل ارقام لوحات السيارات التي تدخل مخيم عين الحلوة، بل طلبت 
توقيف السيارات أثناء التفتيش، الى جانب الطرقات وزيادة عدد عناصر الجيش المكلفين بعملية التفتيش، وهي 

ف من االتهامات التي تساق ضد المخيم في وسائل اإلعالم التي تعتبر ان هذه اإلجراءات قد تحمي المخيم وتخف
وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن مسألة توسيع الطرقات هي موضع  .تصف المخيمات عامة بالجزر األمنية

بحث بين بلدية صيدا وأصحاب األمالك الخاصة للتوصل الى تسوية معهم بشأن أمالكهم الممتدة على طول 
  .ة الى المخيمالطرقات المؤدي

26/7/2005الخليج اإلماراتية   
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  الدستور العراقي يسقط الجنسية عن بعض اليهود
قال النائب منذر الفضل أحد أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بكتابة النصوص المتعلقة بالحقوق : أ ف ب: بغداد

الجنسية العراقية حق لكل :  تقولوالواجبات والحريات في الدستور الدائم للعراق أمس إن المسودة المقترحة
 8عراقي وال يجوز إسقاطها عنهم ألي سبب كان من األسباب وهي أساس مواطنتهم ولمن أسقطت عنهم بعد 

أنا معترض على تحديد التاريخ وأعتقد : وأضاف.  حق استعادتها، كما يجوز تعدد الجنسية1963فبراير عام 
 سبب كان سياسيا أو قوميا أو دينيا من حقه أن يستعيد أن من حق كل عراقي أسقطت عنه الجنسية ألي

وأوضح الفضل وهو من التحالف  .1963جنسيته، في إشارة إلى اليهود العراقيين الذين تركوا العراق قبل عام 
الكردستاني أن ما ورد في النص المقترح يمثل رأي األغلبية وليس الجميع وهو يتعارض مع اإلعالن العالمي 

وأكد أن الغاية منه هو منع اليهود العراقيين من إمكانية استعادة . سان وفيه تمييز للبشر بحسب الدينلحقوق اإلن
  . الجنسية العراقية

  26/7/2005الوطن السعودية 
  

  مساع لعقد قمة عربية عاجلة بمصر لبحث االنسحاب من غزة : موسى
موسى في مقابلة مع قناة العربية الفضائية بثته  اعلن االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو : اف ب-دبي 

أمس انه يقوم بمساع حثيثة لعقد قمة عربية عاجلة في مصر لبحث االوضاع في المنطقة على ضوء قرار 
وردا على سؤال حول فرص عقد مثل هذا المؤتمر قال موسى الموجود . اسرائيل االنسحاب من قطاع غزة
التصاالت جارية وسوف اعود بسرعة الى القاهرة بعد يومين ان شاء اهللا حاليا في الواليات المتحدة اآلن ا

". بعدما انتهي من ارتباطاتي هنا العداد هذه القمة التي يمكن ان تعقد في ظرف ايام او اسبوع او اسبوعين
ومن جهة اخرى، استبعد موسى عقد اجتماع عربي اسرائيلي فور االنسحاب من غزة في منتضف اغسطس 

   . السالمورفض ان يكون هذا االنسحاب آخر المطاف في عمليةالمقبل 
  26/7/2005الراية القطرية 

 
 

   نزع سالح المخيمات: رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية
 في منتجع اده ساندز على شاطئ رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية اللبنانية صدى البلد التقت النائب بابت

ان موقف فرنسا ثابت حول القرار : مفادهبيل حيث ينزل بضيافة المحامي روجيه اده، وكان معه حوار ج
 الذي اخذ طريقه الى التنفيذ هو بأن ينفذ بكامل بنوده، انما موقفها االساسي هو انه ال يجوز ان يفرض 1559

فضل اللجوء الى مساع ومبادرات اي حل يؤدي بالنتيجة الى حرب اهلية وخسائر جسيمة من جديد، لكن من الم
توافقية، وهدف السياسة الفرنسية في االساس ليس فقط ان يتخلى حزب اهللا وحده عن سالحه وانما الفصائل 
الفلسطينية ايضا وصوال الى قيام دولة لبنانية، دولة القانون حيث االمن يناط فقط بالقوى العسكرية للدولة 

  . اللبنانية
26/7/2005البلد اللبنانية   

 
  بوش يعين اثنين من داعمي سياسته في العراق سفيريه في مصر واسرائيل 

أعلن البيت االبيض، امس االثنين، ان الرئيس االمريكي جورج بوش اختار اثنين من : الوكاالت– 48عرب
 .يلكبار مستشاريه وداعمي سياسته العدوانية في العراق للعمل كسفيرين للواليات المتحدة في مصر واسرائ

وقال البيت االبيض ان بوش سيرشح ريتشارد جونز الذي يعمل حاليا كبيرا لمستشاري وزارة الخارجية 
وقال البيت االبيض ان بوش يعتزم ايضا ترشيح  .ومنسق السياسة بشان العراق ليكون سفيرا لدى اسرائيل
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 منسقا خاصا للمرحلة االنتقالية فرانسيس ريكسياردون الذي ساعد في انشاء السفارة االمريكية في بغداد وعمل
  .  ويناط تعيينهما بمصادقة مجلس الشيوخ االمريكي .كسفير للواليات المتحدة في مصر

26/7/2005 48عرب   
 

  االقتصاد الفلسطيني لن يتطور بعد االنسحاب : خبير دولي
فنسون، مندوب اللجنة قال نيكوالس كرافت، عضو البنك الدولي، مساعد جيمس ول : سائد أبو فرحة-رام اهللا 

الرباعية المكلف بمتابعة ملف االنسحاب االسرائيلي من القطاع، في ختام ورشة عمل نظمت في فندق غراند 
إذا لم تتوفر حرية حركة لألفراد والسلع الفلسطينية، وتحديدا بين : بارك برام اهللا، على مدار اليومين الماضيين

 كرافت، خالل اكدو . تقدم في النشاط االقتصادي الفلسطينيالضفة والقطاع، من المستحيل تصور حصول
ورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة لتشجيع االستثمار، والوكالة الدولية لضمان ومتابعة االستثمار المتعدد 

MIGA ،الضمانة األساسية لتطوير انها، التابعة للبنك الدولي، وبحثت في وضع استراتيجية جديدة للهيئة 
كما أكد تأييده لوضع ترتيبات تكفل تدفق السلع الفلسطينية بسالسة، وبعيدا عن  .شاط االقتصادي الفلسطينيالن

  .أية تعقيدات على صعيد شحنها وفحصها، كما يحدث اآلن
26/7/2005األيام الفلسطينية   

  
  ايرلندا أصبحت الدولة األكثر عدائية لتل أبيب

كيفا الدار ان فرنسا لم تعد تعتبر الدولة االوروبية االكثر عدائية عأكد الخبير السياسي  -ب .ف. أ-القدس 
  .لقد حلت محلها ايرلندا خالل توليها رئاسة االتحاد االوروبي. السرائيل

26/7/2005القبس الكويتية   
  

  لقـاء السـالم.. ناشئو فلسطين وإسرائيل: المانيا
ريق مختلط من الفلسطينيين واالسرائيليين بفريق تحت  في محاولة لتجميع اعداء االمس التقى ف-أ.ب.د-ميونخ 

وشددت االجراءات االمنية في ملعب اليانز في ميونخ بسبب  . سنة لنادي بايرن ميونخ االلماني امس االثنين17
وساهم مركز بيريس . حضور نائب رئيس وزراء اسرائيل شيمون بيريس للمباراة التي اطلق عليها لقاء السالم

ومأل تالميذ  .نظيم جولة مدتها خمسة ايام لمجموعة من العبي كرة القدم الشباب اليهود والعربللسالم في ت
مدارس مقاطعة بافاريا الذين منحوا اجازة خاصة في هذه المناسبة مدرجات الملعب الذي يتسع لستين الف 

 الى الخوف على اطفالهم ألن وقال السفير االسرائيلي لدى المانيا شيمون شتاين ان اآلباء ليسوا بحاجة .متفرج
وساهمت الحكومتان االلمانية والبافارية في تمويل المباراة على ان  .االجراءات االمنية في المانيا ممتازة

 الى 1تخصص عائداتها لتكوين فريق السالم الذي سيشارك في مهرجان كرة القدم المقرر اقامته في برلين من 
وبعد  . يوليو9 يونيو الى 9كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها المانيا من  يوليو المقبل على هامش نهائيات 8

  .صفر2مرور منتصف الشوط الثاني يتقدم ناشئو بايرن ميونخ 
26/7/2005القبس الكويتية   

 
  إال الوحدة الوطنية 

أحمد يوسف أحمد . د  
 واإلسرائيليين أو باألحرى على خلفية على خلفية التهدئة أو الهدنة المعلنة بين الفلسطينيين غزة حداثأوقعت 

انتهاك إسرائيل هذه الهدنة، إذ أن موقف فصائل المقاومة هو ضرورة الرد على االنتهاكات اإلسرائيلية فيما 
  . بأي ثمنأن رد المقاومة وبالذات إطالق الصواريخ على المستوطنات اإلسرائيلية ينبغي أن يقف , ترى السلطة
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 الفلسطيني لألمانة قد نجحت بصفة عامة منذ نشأتها وحتى اآلن في أن تتفادى أن حركة التحرر الوطني
، ولعل الطبيعة االستئصالية لعدوها قد لعبت دوًرا في هذا النجاح،  االقتتال السقوط المزمن في براثن ظاهرة

بآخر في أعقاب وكذلك التقاليد الديمقراطية التي نجحت في ترسيخها عبر الزمن وإن كانت قد اهتزت بشكل أو 
  .1993اتفاقية أوسلو

وتمكنت دائًما من بلورة آليات , أنها نجحت في أال يكون االقتتال عرًضا مزمنًا يصاحب نضاالتها اليومية
والواقع أنه ال يوجد وقت تحتاج فيه فصائل حركة . لتطويق انفجار العنف فيما بين فصائلها حال وقوعه

فالظروف العالمية واإلقليمية والعربية على نحو . قتتال أكثر من هذا الوقتالتحرر الفلسطيني إلى البعد عن اال
ما نعرف، وكلها لألسف تعمل في اتجاه وأد حركة المقاومة الفلسطينية، والسياسة اإلسرائيلية ال تتحرك لألمام 

لية جادة بفعل هذا هذا باإلضافة إلى أن الحكومة اإلسرائي.  إال بتأثير المقاومة-إن تحركت أصالً–قيد أنملة 
التأثير في االنسحاب من غزة، وسوف يكون االحتراب الداخلي بين فصائل المقاومة في هذه البقعة المناضلة 
من أرض فلسطين، إن أصبح ملمًحا دائًما للحياة اليومية فيها، خير جائزة تهدى للسياسة اإلسرائيلية في هذا 

  . ن اإلسرائيليالوقت بالذات وأفضل ضمانة على اإلطالق لألم
ولو تركنا الخطر مؤقتًا وحاولنا البحث عن أسبابه فسوف نكتشف بسهولة أنه يمكن أن يرد إلى سببين رئيسيين 
أولهما داخلي يتعلق بالبنية الداخلية الفلسطينية التي تبدو على درجة من الهشاشة كون تعبيراتها التنظيمية ال 

فما بين تشكل مؤسسات السلطة الفلسطينية في أعقاب تطبيق اتفاق تعكس حقائقها السياسية على أرض الواقع، 
 في الخريطة السياسية والنضالية -إن لم تكن جذرية– ويومنا هذا تبلورت تغيرات واضحة 1993أوسلو

الفلسطينية، بحيث أصبحت مؤسسات السلطة الفلسطينية ال تعبر على نحو واقعي عن الحقائق السياسية في 
ذا أن هناك قيًدا سياسًيا ما بدرجة أو بأخرى على قرارات هذه المؤسسات يتمثل في ضرورة فلسطين، ويعني ه

أن تراعي توجهات القوى غير الممثلة في بنية مؤسسات السلطة ورؤاها، بحيث يتطلب قرار كقرار التهدئة أو 
  .ان االلتزام بهالهدنة مع إسرائيل على سبيل المثال مشاورات واسعة خارج هذه المؤسسات ناهيك عن ضم

أما السبب الثاني فهو خارجي يعود إلى السياسة اإلسرائيلية التي دأبت على أن تتصرف من موقع األعلى، فهي 
تنجز الهدنة لكنها تجعل من نفسها خصًما وحكًما في الوقت نفسه على ما يجب لها أن تفعله استكماالً لتحقيق 

يال واالعتقال والقصف، وعندما يفكر هذا الفصيل أو ذاك في متطلبات أمنها، فتواصل عمليات الدهم واالغت
ويتصاعد الصراخ حول ضرورة القضاء على اإلرهاب واجتثاثه , الرد تكون الطامة الكبرى من وجهة نظرها

  .من جذوره
ويعني هذا أننا مع سعادتنا البالغة باإلعالن في نهاية األسبوع الماضي عن التوصل إلى حل لألزمة التي 

رت بين حماس والسلطة الفلسطينية يجب علينا في الوقت نفسه أن ندق نواقيس الخطر محذرين من أن هذه تفج
األزمة وغيرها يمكن أن تعاود الجسد الفلسطيني طالما بقيت األمور على ما هي عليه، وأن ثمة حالً جذرًيا 

هو خطر تتواضع أمامه كافة و, مطلوًبا لكي يكون النضال الفلسطيني في مأمن من خطر التآكل الداخلي
فقد فشلت هذه القوة المتصاعدة دوًما في أن تخضع . عناصر القوة الباطشة لدولة إسرائيل وممارساتها الوحشية

الشعب الفلسطيني منذ أكثر من نصف قرن، لكن االقتتال الداخلي كفيل بأن يحقق لها المهمة ال قدر اهللا في 
  . نصف عام

التي يمكن أن تصيب الجسد الفلسطيني مجدًدا ليس أمامنا سوى التركيز على أمرين، ولكي نأمن شر االنتكاسة 
التعجيل بإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس ديمقراطي بحيث تعبر بحق عن الجسد السياسي أولهما 

ة في الوقت الفلسطيني وتصبح كافة قواه ممثلة فيها ومشاركة بحسب وزنها النسبي في صنع قراراتها وملتزم
 وفي هذا السياق قد يكون من المناسب التذكير بأن قرار تأجيل االنتخابات التشريعية .نفسه بهذه القرارات

الفلسطينية لم يكن صائًبا بأي معيار وأن التعجيل بإجرائها سوف يقدم للنضال الفلسطيني إضافة ال يمكن 
  .تقديرها
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فثمة تهدئة أو هدنة قائمة . ينية مشتركة للوضع الراهن وتبعاتهضرورة بلورة رؤية فلسطأما األمر الثاني فهو 
تم االتفاق عليها يجب أن توضع في سياقها الصحيح، فهي لن تأتي للفلسطينيين بحل أو تسوية أو حتى نصف 

هذه االعتبارات . وذلك العتبارات باتت معروفة ومألوفة ال يسمح هذا الحيز بتكرار الخوض فيها, تسوية
قط لسد الذرائع وصد االتهام بأن الفلسطينيين هم الذين يعرقلون تنفيذ النوايا السلمية اإلسرائيلية مطلوبة ف

وسوف يكون هذا االنسحاب إن تم بإذن اهللا شاهد . المتعلقة باالنسحاب من قطاع غزة وتفكيك مستوطناته
يمكن االستفادة منها فيما هو مقبل من انتصار جزئي للمقاومة وساحة لبدء تجربة جنينية لبناء الدولة الفلسطينية 

  .مراحل النضال الفلسطيني
بل إن فصائل المقاومة . ولذلك فال بأس من تهدئة تيسر مثل هذا االنسحاب دون أن تكون مصاحبة بأية أوهام

وتعيد تنظيم صفوفها , نفسها قد تكون بحاجة إلى مثل هذه التهدئة كوقفة محارب تتأمل فيها ما مضى من تجربة
وقد يكون من المفيد إذن أن تراعي فصائل المقاومة . وسد فُرِجها وإعمال النظر في سنوات مقبلة أشد مشقة

وقد يكون من المفيد أيًضا أن تتحلى السلطة . ضمن ثوابتها الوطنية الحفاظ على التهدئة أو الهدنة القادمة
كما قيل إن التهدئة مصلحة عليا، وال تهزأ فال تتصور , الفلسطينية بمزيد من ضبط األعصاب سياسًيا وأمنًيا

فالحق أن . وال يعلو صوتها بأن وقف إطالقها يجب أن يحدث بأي ثمن. باعتبار أنها بال قيمة, بالصواريخ
وإنما هي خطوة تكتيكية مطلوبة ومحسوبة وإن اقتضت االعتبارات , فالتهدئة ليست مصلحة عليا. األمر مختلف

وال الصواريخ الفلسطينية بال قيمة وإال فلماذا هذا الجنون اإلسرائيلي .  يعلن غير هذاالسياسية والدبلوماسية أن
بشأنها، فضالً عن أنها تمثل مرحلة من مراحل التطور النضالي للمقاومة الفلسطينية سوف تتلوها مراحل بإذن 

مانة الوحيدة للتسوية وال وقف إطالق الصواريخ مطلوب بأي ثمن ألن بقاء المقاومة وصمودها هو الض. اهللا
التي تسعى إليها السلطة، وإنما وقف إطالقها ممكن فقط بالحوار السياسي وإعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية 

أما إذا كان موضوع وقف إطالق الصواريخ بأي ثمن ضرورًيا إلى . حتى يكون القرار الفلسطيني واحًدا وفعاالً
، ولعل السعي و وقف االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية بأي ثمنفاألكثر منه ضرورة دون شك ه, هذا الحد

  . في هذا االتجاه يكون كاشفًا لحقائق كثيرة حول السياسات الفلسطينية الراهنة
26/7/2005االتحاد االماراتية   

 
 المواجهة أم الحوار؟ .. اإلدارة األمريكية وحماس

 ابراهيم محسن المدهون
كل مكثف قضية حوارات حماس مع الجوانب األوروبية واألمريكية المختلفة، وتنقسم تتناقل وسائل اإلعالم بش

الرؤي واآلراء ما بين مصدق وغير مصدق، وما بين مؤيد ومشكك ورافض لهذه االتصاالت، إال أن قيادات 
اسي في حماس لم تلغ إمكانية المحاورة مع كل دول العالم إال مع العدو الصهيوني، وهذا موقف له مدلول سي

 .براعة المراوغة لدي حركة حماس، وبعدها السياسي الكامن في تحديد األولويات
ويدرك الجميع أن صوالت حماس في كافة المجاالت هو الذي دفع االتحاد األوروبي في التفكير في االتصال، 

كثير من عمليات ومحاولة تجاوز العقبات للتواصل مع حماس، بعدما أعطي الضوء األخضر إلسرائيل بتنفيذ ال
االغتيال لشخصيات وقيادات بارزة في حركة حماس، طالت زعيمها المؤسس الشيخ أحمد ياسين وخليفته األول 

فحماس بعدما تطورت مقدرتها العسكرية، وتنوعت طرق وأساليب عملياتها ضد  .عبد العزيز الرنتيسي. د
مهما وفعاال في الملف الفلسطيني، ولهذا قامت األهداف الصهيونية، وأبدعت بسياستها، فرضت أن تكون عامال 

الكثير من الجهات األوروبية واألمريكية بمحاولة التواصل معها، بعدما فشلت اإلدارة األمريكية علي مدار 
سنوات متعاقبة من تهميش دور حماس، بل ومعاداتها بوضع اسمها ضمن قوائم اإلرهاب ومالحقة مؤسسات 

 .كما حدث للدكتور موسي أبو مرزوق في أمريكاتدعمها، واعتقال قياداتها 
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وعزز فوزها في انتخابات البلدية بالمرحلة األولي والثانية من سعي الكثير من القوي العالمية نحو التعاطي 
 . معها واسترضائها وكان علي االتحاد األوروبي، وبعض المقربين من اإلدارات األمريكية علي رأس القائمة

ه لم تنفك عن وصف حماس باإلرهاب، والمطالبة بإقصائها من االنتخابات، رغم السعي إال أن بوش وإدارت
الحثيث لمحاورتها واسترضائها، مما يعطي عدة استفهامات في طبيعة العالقة بين اإلدارة األمريكية وحماس، 

 .وطبيعة النظرة األمريكية لحركة حماس
فماذا تريد اإلدارة . دمته من توصيات الستبعاد الحركةهذا إن وجهنا البوصلة لزيارة رايس األخيرة وما ق

 األمريكية من حركة حماس؟
ربما في الفقرات القادمة نستطيع تحليل بعض الرموز المتشابكة في عالقة حماس مع األطراف الخارجية، 

 حماس، ودول مع العلم أن االتحاد األوروبي ال يوجد لديه إشكال كبير في التعاطي مع. األوروبية واألمريكية
أوروبا مقتنعة بدور حماس االيجابي للفلسطينيين، ولوال الضغوط المتزايدة في بداية االنتفاضة بعد موجة 
عمليات كبيرة جدا لحماس لما وضعها علي قائمة اإلرهاب األوروبية، كما وجه ضربته لحركة حماس برفع 

 . ب، والحق المؤسسات الداعمة لهالحصانة الدولية عن جناحه السياسي، وجعله في قائمة اإلرها
ال شك أن أي عالقة مع حماس من أي طرف دولي يسوء الحكومة الصهيونية، وهذا ما ظهر من غضب كبير 

 .حول تغير النظرة األوروبية لحركة حماس واستعدادات االتحاد لتعاطي مع حماس
ف بذلك للضغط علي الحركة بعدما إن إسرائيل تسعي حثيثا إلخراج حماس من دائرة الشرعية الدولية، وتهد

حققت نجاحات وقفزات مختلفة علي المستوي الفلسطيني، والعربي والدولي، مع إدراك الحكومة الصهيونية أن 
حماس بدخولها االنتخابات التشريعية وفوزها فيها يعد عامال مهما في التركيبة السياسية، وان حماس ستفرض 

 .هيوني قائما علي شرعية مستمدة من صندوق االنتخابواقعا جديدا في مواجهة الكيان الص
ولهذا تمارس اإلدارة األمريكية ضغوطا علي السلطة الستبعاد حماس من خوض االنتخابات، وإدارة الواليات 
المتحدة تنظر لهذا األمر بجدية، وتحاول ساعية الستبعاد حماس من تواجد شرعي تفرضه العملية الديمقراطية، 

 .ابات التشريعية لما لها من بعد قانوني وسياسي فاعلوخصوصا االنتخ
وصرحت مصادر صهيونية، أن زيارة رايس األخيرة كانت تهدف إلي الضغط علي السلطة للتشويش علي 
حماس في دخولها لالنتخابات التشريعية التي كانت مقررة في شهر تموز يوليو الماضي قبل أن يرجئها الرئيس 

 .الفلسطيني محمود عباس
وقد نفت السلطة نفيا قاطعا أي تدخل أمريكي بمشاركة حماس أو أي من الفصائل في االنتخابات، معتبرة 

وذلك من خالل ما قاله الدكتور صائب . مشاركة حماس من عدمه شأن داخلي ال يحق ألحد التدخل فيه
م يطرح هذا الموضوع ل: عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، لـ األيام 

مع الجانب اإلسرائيلي أو الجانب األمريكي ال من قريب وال من بعيد، ولم يطرح الجانب اإلسرائيلي هذا 
الموضوع في اجتماعاته مع الجانب الفلسطيني ولم يطرح الجانب األمريكي معنا هذا الموضوع وعليه فال 

 أن هذه مسائل فلسطينية داخلية وستبقي كذلك ونحن أساس من الصحة لما يدعيه الجانب اإلسرائيلي ، مضيفاً
 .نرفض بشدة تدخل أي كان في الشأن الداخلي الفلسطيني 

إن إسرائيل والواليات المتحدة بدأتا مؤخرا بحث مسألة مشاركة : وكانت صحيفة هآرتس الصهيونية قد قالت
ة الرئيس أبو مازن بمنع حماس من المشاركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وأثارتا إمكانية مطالب

 .في هذه االنتخابات
بل وزادت علي ذلك أنها أرجأت تأجيل االنتخابات لهذا السبب، فقد نقلت نفس الصحيفة عن مسؤول كبير في 

قرار عباس، إرجاء االنتخابات التي كانت مقررة في السابع عشر من : مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، قوله
يوليو، له عالقة، ضمن أمور أخري، بالتحفظات اإلسرائيلية علي مشاركة حزب عنصري يدعو إلي إبادة تموز 
 .اليهود 
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 .وهذا يبدد مبررات تأجيل االنتخابات التشريعية أنه يعود لترتيبات وللقوانين الجديدة
رسمية مع حركة فإن الواليات المتحدة وعدت إسرائيل باالمتناع عن إجراء محادثات وبحسب الصحيفة، 

موضوع مشاركة حماس في : ، وقالتحماس لحين توقف الكفاح المسلح والموافقة علي االلتزام بالقانون
االنتخابات والمحادثات األمريكية معها سيثار خالل اللقاء المقرر، بين شارون ووزيرة الخارجية األمريكية 

 .عنوانا كبيرا هو حماسوهذا دليل آخر أن زيارة رايس األخيرة كانت تحمل  .رايس 
والمتابع لزيارة رايس يدرك أن أولويات الزيارة كانت مناقشة حماس وأثرها السياسي القادم خصوصا بعدما 

 ى الكثير من مراكز قوىحققت حماس فوزاً انتخابياً ملفتاً في معظم بلديات غزة والضفة الغربية، وبعدما أبد
مل من برنامج سياسي شامل، وكان علي رأسهم االتحاد األوروبي العالم استعدادهم للحوار مع حماس لما تح

والدول األوروبية والتي أعلنت أنها ستفتح الحوار مع أعضاء حماس ممن يتقدمون بانتخابات المجلس 
 الحركة ى الحكومة الصهيونية واإلدارة األمريكية علي تقدم مستوىالتشريعي، مما أثار ردات فعل مرتبكة لد

 عزت الهدف الرئيسي من زيارة 17/6 أن صحيفة القدس العربي في عددها الصادر بتاريخ ىحت.السياسي
 .رايس إلي المنطقة وإسرائيل إلي الضغط علي السلطة الفلسطينية لمنع حماس من التمدد السياسي والشرعي

لتعامل مع إنها تسعي لموقف موحد مع الدول األوروبية لكيفية ا: ونقلت الصحف العبرية عن رايس قولها
حركة حماس واالتصاالت معها، وتحدثت أنها فقط ستتحدث مع من يحمل السالح المرخص، وتقصد به 

ولم تتوقف إثارة الموقف األمريكي من حماس في هذه الزيارة عند الغرف المظلمة  .السلطة وسالحها
إن موقف اإلدارة : لت رايسوالتسريبات اإلعالمية بل تعداها إلي المؤتمر الصحافي بين رايس وعباس حيث قا

األمريكية لن يتغير من حماس، وأنها ما زالت تعتبر حماس منظمة إرهابية، إال أنها نفت التدخل في مشاركة 
 .إن االنتخابات الفلسطينية شأن داخلي: حماس في االنتخابات، وقالت

ن الواليات المتحدة لم تترك فهل تهدف اإلدارة األمريكية لمحاورة حماس وهل تستطيع التعاطي معها؟ رغم أ
أن في الفترة األخيرة أي فرصة من غير أن تصف حماس باإلرهاب، المستمرة علي نزع سالح حماس، إال 

أمريكا تدرك أن حماس أصبحت عامال مهما في المعادلة الفلسطينية، وال يمكن تنحيتها تماما، واإلدارة 
ماس، إال أن هذه المشاركة لن تكون مجانية، وإنما تكون األمريكية علي استعداد لتقبل سلطة تشارك فيها ح

 .خاضعة لتنازل حماس عن الكثير من أساليبها وأفكارها واستراتيجيتها
وهذا ما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، حينما تم اعتبارها علي طوال المسيرة الوطنية للمنظمة أنها 

يكي، وتوجه نحو واشنطن فكان عليه دفع ضريبة الرضا منظمة إرهابية، حتي رضخ عرفات لالبتزاز األمر
واليوم اإلدارة األمريكية بمنطق العصا والجزرة تريد تكرار ما فعلته مع منظمة  .األمريكي، بتنازالت مؤلمة

 :التحرير وهذه المرة مع حماس إال أن حماس أمرها يختلف، ونستطيع تركيز أوجه الخالف في التالي
، مما أعطاها ضعفا في 82، ولبنان عام 1970ت حروبا خاسرة، أيلول سبتمبر عام ـ منظمة التحرير خاض

 .الموقف، بعكس حماس والتي تعتبر اللحظة في قمة توهجها، وتعتبر منتصرة ونتائج انتصاراتها مزدوجة
عوام ـ منظمة التحرير لم تجد مأوي بعد طردها من لبنان واألردن من قبل إال تونس بعقد ينتهي بعد عشرة أ

مما شكل ضغطا كبيرا علي قيادة المنظمة، إال أن حماس مركز تواجدها في الداخل مما ابعد هذا التشتت علي 
 .عناصرها ومركز ثقلها

ـ منظمة التحرير خرجت بعداء مع الكثير من أنظمة وشعوب عربية، إال أن حماس تتمتع بعالقات طيبة 
 .عربية علي مستويات مختلفة

كرار حالة منظمة التحرير من ابتزازات سياسية مؤلمة، خصوصا إذا كانت هناك شروط هذه النقاط تمنع ت
 .لإلدارة األمريكية، للسماح لحماس بأن تلعب دورا أكبر بغطاء شرعي مع توقف المالحقة

تخلي حماس عن ) 2. (اعتراف حماس بـ إسرائيل ) 1: (فتطلب اإلدارة األمريكية من حماس، عدة مطالب
ضبط سالح حماس تحت مظلة أجهزة السلطة ) 3. (مة العسكرية، والتوجه إلي خيار العملية السلميةخيار المقاو
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واالحتكام لإلدارة األمريكية والرضا فيها حكما . نبذ العنف علي حد تعبير اإلدارة األمريكية) 4. (الفلسطينية
 .ووسيطا لحل القضية الفلسطينية

الشروط أمام ما ستوفره للحركة من خصائص ومميزات سياسية تعرض اإلدارة األمريكية هذه الطلبات و
تتلخص جعبة واقتصادية، فلدي اإلدارة األمريكية بعض ما تظن أنه قد يخفف الضغط علي حركة حماس، و

 :اإلدارة األمريكية بالتالي
حركة ـ توفير الدعم المالي والمعنوي لمؤسسات ورموز ال. ـ رفع اسم الحركة من المنظمات اإلرهابية

ـ قبول حماس . ـ توفير شرعية دولية للحركة ولمؤسساتها. ـ توقف المالحقة لقيادات الحركة. اإلسالمية
ـ تسهيل الطريق لدخول حماس السلطة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية . العبا أساسيا في القضية الفلسطينية

 .والقضائية
لضغوط والتلميحات األمريكية، ولم تلهث خلف الطعم ويبقي اآلن التساؤل ماذا لو لم تستجب حركة حماس ل

لدي اإلدارة األمريكية عدة نقاط مهمة مازالت تهدد فيها الحركة اإلسالمية في فلسطين، وتتركز األمريكي، ف
) 2. (االستمرار بوصف الحركة باإلرهاب، وتشويه صورتها في اإلعالم العالمي) 1: (هذه النقاط في اآلتي
السماح إلسرائيل بضرب ) 3. (، ومالحقة المؤسسات الداعمة)المالية(ة تجفيف المنابع االستمرار بسياس

الضغط علي الدول العربية لتعامل قاس مع ) 4. (القيادات، وخصوصا الخارجية، والتضييق عليهم ومالحقتهم
منية الفلسطينية تقوية األجهزة األ) 5. (قيادة الحركة ومؤسساتها، ومحاولة تشريدهم من كافة الدول العربية

 .عدم السماح للحركة بالمشاركة السياسية في القضية الفلسطينية) 6. (إلعادة ضرب الحركة
وهذه التهديدات ما فتئت أمريكا توجهها لحركة حماس، إال أن الحركة اإلسالمية لم تستجيب لهذه االبتزازات، 

 تردد أن ال مشكلة مع أمريكا وال عداء مع وفي الوقت ذاته لم تعلن العداء مع أمريكا بشكل كامل بل إنها
الواليات المتحدة، وان ال عدو لها غير الصهاينة، وهذا القرار أبعد حماس من مواجهة مباشرة مع اإلدارة 

فحرص حماس علي توحيد العدو وتعدد األصدقاء أبعدها عن أخطاء فصائل .األمريكية هي في غني عنها
 . صوم واألعداء ما تنوء عن حملهفلسطينية كثيرة، جعلت لها من الخ

 اآلن ما زالت حركة حماس تمتلك نقاط قوة كثيرة في مواجهة أي ضغوط لتخليها عن سالحها ومبادئها، ىوال
المؤسسات  :حماس تمتلكوتعتبر محصنة داخليا بشكل أفضل بكثير من غيرها في مواجهة هذه الضغوط ف

العالقات الحسنة بين حماس والعديد من قيادات الدول . بيمد جماهيري عر. قوة جماهيرية كبيرة. الخيرية
امتالك حماس لشرعية عربية بحوار القاهرة، وامتالكها بشرعية وطنية بفوزها . قوة عسكرية. العربية

 . باالنتخابات التشريعية، وهي نحو شرعية دولية بالحوارات األوروبية
26/7/2005القدس العربي   

 
 ) 5(حتكام االضطراري الى لجنة المتابعة اال: صراع السلطة وحماس 

 حلمي موسى 
بعد االشتباكات التي وقعت بين حماس والسلطة وتهديد حركة فتح بالدخول في المواجهة وفي ظل استنكار عام 

وبين االقتتال والسجال . إلراقة الدم الفلسطيني في غير موضعه، تقرر نبذ االقتتال واالحتكام إلى لجنة المتابعة
فحماس تصر على المشاركة في تقرير مصير غزة . جنة المتابعة تبلورت مواقف الطرفين بشكل كبيرفي ل

 . عبر لجنة عليا، والسلطة تصر على وحدانية إدارة قضية التعامل مع خطة الفصل اإلسرائيلية
قد توصل ومن البديهي أن الخالف حول التهدئة كان يصب أصال في هذه النقطة التي يصعب القول أن أحدا 

غير أن البديل، المتمثل باالقتتال كان منبوذا وصار مرفوضا بعد أن تبدت نتائجه . إلى صيغة سحرية لحلها
وقد بادر أناس من داخل فتح وخارجها إلى الحديث عن حلول وسط . على األرض واتضحت آفاق توسعه

 .  منظمة التحريرتتمثل حينا في السعي لبلورة هيئة مستقلة وحينا آخر بالحديث عن تفعيل
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ولكن السلطة التي ترفض الشراكة سارعت إلى إعالن سعيها لتنفيس االحتقان من خالل إرسال رئيس المجلس 
الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أبو األديب إلى دمشق لالجتماع باألمناء العامين للفصائل تمهيداً لعقد لقاء 

ليات المجلس التشريعي لتعديل القانون األساسي للسلطة بحيث كما سرعت السلطة فعا. مقرر في إعالن القاهرة
وتقدمت خطوة نحو . يتضمن تعديل قانون االنتخاب بإدراج النسبية فيه واستحداث منصب نائب رئيس السلطة

. حماس بالموافقة على تشكيل لجنة خماسية من داخل لجنة المتابعة بهدف تسوية الخالفات بين حماس وفتح
في تشكيل هيئة وطنية لمشاركة السلطة، في معالجة عواقب االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع وكذلك البحث 

وتضم اللجنة، إضافة إلى ممثلي حماس وفتح الدكتور محمود الزهار وسمير المشهراوي، كال من رئيس . غزة
المكتب السياسي للجبهة لجنة المتابعة النائب إبراهيم أبو النجا والنائب المستقل الدكتور زياد أبو عمرو وعضو 

ورغم المطالبة داخل اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في األحداث التي قادت إلى . الشعبية الدكتور رباح مهنا
ولذلك يجري البحث عن سبل التخفيف من االحتقان أكثر من . وقوع االشتباكات، فإن مثل هذه اللجنة لن تتشكل

رغم انتهاء السفير أنه  وأشارت مصادر مطلعة ل.  أو برنامج وطنياللهاث وراء شعارات االتفاق على خط
مظاهر االقتتال فإن الوضع على األرض ال زال على حاله وأن الخالفات التي طفت على السطح اختفت 

. فحماس ترى أن السلطة تحاول تكوين جبهة مضادة لها. ظاهريا، لكنها قابلة في كل لحظة إلى الطفو من جديد
لطة تصران على عدم عقد لقاءات ثنائية مع حماس وتريان أن اإلطار الوحيد للقاء هو اجتماع لجنة وفتح والس
 . المتابعة

ومن الجائز أن يكون اليوم هو اللقاء األول منذ االشتباكات بين ممثل لحماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس 
صورة التحركات السياسية األخيرة إذ سيجتمع عباس مع أعضاء لجنة المتابعة لوضعهم في . في غزة

 . ومناقشتهم في قضايا القطاع في ظل االنسحاب اإلسرائيلي
وكان اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد يوم األربعاء الماضي، االجتماع األهم لجهة بلورة كل من فتح وحماس 

 األزمة القائمة تتلخص في فقد أشار المشهراوي إلى أن فتح ترى أن. لمواقفهما تجاه بعضهما وتجاه األحداث
وأشار إلى أن فتح ال ترى أية قيمة للتهدئة إن كان مسموحا لكل فصيل . التهدئة والموقف من السلطة: نقطتين

وتحدث عن التفويض الممنوح للرئيس عباس من الشعب عبر . الرد على أي اعتداء أينما كان وكيفما كان
 . السلطةوشدد على وحدانية . االنتخابات ومن الفصائل

أما ممثل حماس الدكتور الزهار فشدد على أن فتح ال تريد التوصل التفاق مع حماس وتتطلع إلى حسم األمر 
وأبلغ أعضاء اللجنة أن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل اتصل عدة مرات . عسكرياً الستعادة الهيبة

ودخل . لجلسة ثنائية لكن اإلخوة في فتح لم يقبلواوأنه كانت هناك إمكانية . بمكتب أبو مازن ولم يردوا عليه
الزهار في سجال مع طروحات فتح والسلطة حول التهدئة وقال أن الصدام مع حماس كان مبيتاً من جانب 

وقال . وأشار إلى التزام حماس بتطوير اتفاق الشمال لينسحب على كل المناطق وأن يلتزم به الجميع. السلطة
لشارع، لقد تعرضنا لحملة كاذبة منها إصدار تعميم باسم كتائب القسام ولغة كاتبها نحن ال نسعى لتوتير ا

 . معروفة
وأبدى الزهار خيبة أمله من فتح التي تعتبر أن كرامتها تنتقص إذا جلست مع حماس وإذا استمر ذلك فقد ال 

 وحرق مقرات فهو خاطئ، من يظن أن هيبة السلطة تتأتى بقتل أكبر عدد من الناس. يجدون أحداً يجلس معهم
السلطة الموجودة هي ... وهيبة السلطة تتأتى من احترامها للناس، ومن هنا ال نفهم الحديث عن بدائل السلطة
 . إسرائيل التي تتحكم بكل شيء، نتمنى أن تكون سلطة فلسطينية ناجمة عن االنتخابات

 التوافق بالرد على االعتداءات، نحن اتفقنا وشرح الزهار موقف حماس القائل بأن اتفاق القاهرة لم يأت على
على قضايا عديدة مع أبو مازن ولم ينفذ شيء، االنتخابات البلدية ألغيت بقرار من القضاء والسلطة هي التي 

وكأننا وكشف النقاب عن اتفقنا مع أبو مازن على اإلدارة للمستوطنات، وهنا تفسير مغاير . أفرغت القضاء
الخ، اتفقنا مع أبو مازن على لجنة مؤقتة بمهام محددة وليست سلطة بديلة وقد ... لقطاعنريد فصل الضفة عن ا
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وأشار إلى أن أمورا كثيرة اختلفت بعد عدم التزام أبو مازن باالنتخابات وقانون االنتخابات . وافق على ذلك
 له في ظل موقف السلطة واعتبر أن الحديث عن حق الرد الجماعي ال معنى. وما تم االتفاق عليه في القاهرة

وقال إن الدعوة . التي ترى أن المفاوضات خيار استراتيجي وموقف أبو مازن الرافض عسكرة االنتفاضة
. ورد المشهراوي على مداخلة الزهار فقال إن لغة الزهار ال تؤسس لشيء. للتوافق على الرد معناه عدم الرد

إذا كان ... سلط الضوء على خطورة االنزالق لحالة االقتتالالصراع يدفع ثمنه أبناء الشعب الفلسطيني وهذا ي
الحوار هو اللغة التي يجب أن تكون بيننا فإن أي خطأ من أي جهة يجب أن يتم بالحوار لعالجه وليس بالرد 

وأبدى المشهراوي خشية فتح من أن يكون مفهوم حماس للديموقراطية هو االنتخابات فقط، . عليه كما جرى
 . واعتبر أن مداخلة الزهار تعيد األمور إلى نقطة الصفر. ديموقراطية بكل أبعادها وهذا يخيفناوليس ثقافة 

ومن الواضح أن دور األطراف األخرى في لجنة المتابعة اقتصر على محاولة البحث عن القواسم المشتركة 
شكيل لجنة صياغة لبلورة وقد تقرر السعي لخلق أجواء أفضل للنقاش وت. والتخفيف من التوتر بين حماس وفتح

ولكن كان أشد وضوحا أن هذه اللجنة لن تستطيع .  ساعة48اتفاق سياسي يوضع أمام لجنة المتابعة خالل 
ففي أفضل األحوال صار بالوسع االتفاق على صيغة عمومية . التوصل إلى اتفاق حقيقي يمكن أن يحمل اسمه

للجنة خالف حاد حتى حول األمور الثانوية مثل أي إذ جرى في ا. تحذر من االقتتال وتدعو لرص الصفوف
 . العبارات تستخدم في البيان الختامي سحب المسلحين من الشوارع أم إخالء الشوارع من المسلحين

واستنتج الحاضرون في االجتماع أن فتح ترغب في التوصل إلى اتفاق ولكنها تعمل من دون تنسيق ومن دون 
 . أقدر على تسجيل النقاطمرجعية بعكس حماس التي تبدو 

وإذا صدق . وكما سلف جرى تشكيل لجنة خماسية داخل لجنة المتابعة لمعالجة أمر الخالفات بين حماس وفتح
االستنتاج السياسي اإلسرائيلي الشائع القائل بأنك إن كنت تريد أن تئد موضوعا في مهده عليك بتشكيل لجنة 

ولكن المتابعين لخفايا األمور في قطاع غزة . الفات على حالهاوبقيت الخ. فهي كفيلة بوأده في دهاليزها
فقضية الفصل في غزة تعني . يعتقدون أن المشكلة وإن تراجعت مع حماس إال أنها قد تنفجر مع آخرين

ولذلك فإن احتكار السلطة ألمر اإلشراف على هذه المسألة . أراضي وأمواال ومغانم يسعى كثيرون لتقاسمها
وإذا صح ما أعلنه أمس نائب إسرائيلي سابق من أن وزراء فلسطينيين . ا مع فئات شعبية واسعةكفيل بتوريطه

طلبوا منه السعي لدى حكومة شارون من أجل عدم هدم بيوت في مستوطنة إيلي سيناي من أجل إقامة كازينو 
  .فإن أحدا لن يستغرب إن قامت حرب عالمية جديدة في قطاع غزة

26/7/2005السفير   
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