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***  

  سالمي في القدس بؤرة استيطانية في قلب الحي اإل
مـن اسـتغالل     واحـذر ن  يالفلسطينيأن   :القدس في    سائدة حمد  عن مراسلتها نقالً   27/7/2005 الحياة   نشرت

ا المزمع من قطاع غزة واجزاء صغيرة من شمال الضفة الغربيـة،            اسرائيل انشغال المجتمع الدولي بانسحابه    
الستكمال مخططاتها لتهويد مدينة القدس من خالل تكثيف االستيطان، خصوصاً داخل اسوار البلـدة القديمـة                
حيث اعلن امس عن مصادقة بلدية القدس الغربية على مشروع استيطاني جديد في قلب الحي االسـالمي فـي         

واكدت صحيفة معاريف العبرية ان لجنة التخطـيط والبنـاء          . شقة سكنية وكنيس يهودي    30قامة  البلدة يشمل ا  
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المحلية في بلدية القدس االسرائيلية اقرت امس اقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحة ثالثة دونمات وعلـى                 
  .بعد أمتار فقط من باب الزاهرة، احدى بوابات المسجد االقصى المبارك

وزارة البناء واالسكان لكن     هاقترحتالمشروع  أن   :آمال شحادة  27/7/2005الخليج اإلماراتية    ةوذكرت مراسل 
مهندس البلدية المدعو اوري شطريت عارضه، وقال انه ال يتناسب والمخطط الذي وضعته إسرائيل للبناء في                

ار من األرض الخالية مـن      هذه المنطقة كما انه يعلو ارتفاع السور الموجود وال يحافظ على مساحة عشرة أمت             
ورفضت لجنة التنظيم، التي صادقت على المـشروع، جـزءا مـن تحفظـات              .البناء عن أسوار البلدة القديمة    

وبعد المصادقة عليه انتقل للبحث في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التـي تبحـث أيـضا مخطـط                  . المهندس
 والتي تهدف إلى تهويد المدينة بـإخراج اكبـر عـدد مـن              الخريطة الهيكلية الجديدة للبلدة القديمة في القدس      

واعترض بعض اعـضاء فـي البلديـة علـى         .الفلسطينيين من مناطق سكناهم وزيادة عدد المستوطنين اليهود       
المشروع ووصفوه باالستفزازي وحذر عضو البلدية بابا االلو من أبعاد مخاطر تنفيذ هذا المشروع، وقال إنـه                 

فلسطينية ثالثة، وأضاف بالنسبة للمسلمين فالمكان الذي سيقام عليـه المـشروع يعتبـر              قد يؤدي إلى انتفاضة     
الحجيج لدى المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف كما انه سيغير من طابع المدينة وسيؤثر بـشكل كبيـر فـي       

  .الحياة اليومية للفلسطينيين
، عارض بداية تنفيذ المخطط األصلي،       مهندس بلدية القدس، أوري شتريت     أن 27/7/2005 الدستور أضافتو

وشرح بأن المخطط ال    . واقترح رفضه كونه ال يحافظ على المبادىء المقررة في مخططات حفظ البلدة القديمة            
 أمتار من االرض الخالية من البناء عن أسوار البلدة القديمة، كما أن ارتفـاع المبـاني                 10يحافظ على مسافة    

وأكد شتريت ان المخطط سيؤدي الى انتفاضة ولكنه قبل بضعة ايـام غيـر              . ديميفوق ارتفاع سور المدينة الق    
ومع ذلك، فقد واصل تحفظه بوجوب تنفيذ المخطط في شروط معينة،           . رأيه، وأوصى بالمصادقة على المخطط    

 - وحدة سـكنية     21كما اتفق على تقليص حجم المشروع الى        . كالتنسيق مع سلطة اآلثار وغيرها من المحافل      
 ياحد هو األكثر حدة حيث بعث برسالة عاجلـة          -وكان النائب ران كوهين، من كتلة ميرتس        .-لى حد قوله    ع

الى وزير االسكان، اسحق هرتسوغ جاء فيها ان كل غاية المخطط هي دق إسفين سياسي في البلـدة القديمـة،       
لمسلمين واليهود في المدينة    والمخطط هو برميل بارود من شأنه ان يحرق القدس ويمزق النسيج الحساس بين ا             

وأشارت مصادر مطلعة أمس الى ان من قـاد         . بل ان يكون في مركز ازمة سياسية دولية في الشرق االوسط          
  .المشروع هو بالذات ديوان رئيس الوزراء ومكتب رئيس بلدية القدس المحتلة

 الخطة على لـسان     أدانتلسلطة   ا أن : ماهر إبراهيم  غزةفي   عن مراسلها نقالً    27/7/2005البيان     جاء في و
  .كبير المفاوضين صائب عريقات، الذي طالب المجتمع الدولي بالتدخل من اجل إلغاء هذا القرار الخطير

 إن الموافقـة علـى       قوله أحمد البطش النائب في التشريعي     عن 27/7/2005الوطن القطرية   نقلت   من جهتها 
لشرعية الدولية وتحد سافر لتغيير مالمـح القـدس العمرانيـة    البناء في القدس القديمة خرق واضح للقوانين وا  

واتهـم  ‚ والتاريخية القديمة ويتناقض مع اتفاقيات جنيف واليونسكو ببناء مساكن استيطانية داخل البلدة القديمـة             
البطش الذي يرأس جمعية رفاه وتطوير القدس الحكومة االسرائيلية باستغالل انشغال العالم باالنـسحاب مـن                

وقال ان اسرائيل تقوم بتكثيف نشاطها االستيطاني في        ‚ ع غزة االعالن عن الموافقة على بناء هذه المساكن        قطا
كمـا اتهـم الـبطش      ‚ القدس وتعمل على تهويدها بوتيرة عالية وتقوم باستعمال كل الطرق واالساليب الملتوية           

ية من جميع االتجاهات لمنـع االمتـداد        اسرائيل بالعمل على احاطة مدينة القدس بمجموعة من الكتل االستيطان         
العمراني الطبيعي للمقدسيين واالستيالء على مجموعة من العقارات داخل البلدة القديمة وتحديدا القريبـة مـن                

وتابع ان االستيالء على العقـارات داخـل   ‚ المسجد االقصى بكل الوسائل والطرق غيرالشرعية وغير القانونية    
تنفيذ مخططات الحكومات االسرائيلية تفريغ القدس من سكانها الفلـسطينيين لتـوطين            البلدة القديمة يهدف الى     

ودعا البطش اللجنة الرباعية والدول     ‚ مجموعات من اسوأ شرائح المستوطنين اذ ان معظمهم مجرمون سابقون         
‚ نا في مدينة القدس   العربية واالسالمية الى القيام بدور ايجابي وفعال في هذه المرحلة الخطيرة التي يعيشها اهل             
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قال البطش يجب ان تكـون      ‚ وبعد ان اكد انه لوال الدعم االميركي لما قامت الحكومة االسرائيلية بهذه الخطوة            
  ‚هناك رؤية اميركية واضحة للضغط على اسرائيل

النـاطق بلـسان     أن : زهير اندراوس   مراسلها ننقالً ع الناصرة  من   27/7/2005 القدس العربي    كما جاء في  
 في معرض تعقيبه علي القضية ان الخطة االسرائيلية اعـدت           لقا ارة االسكان االسرائيلية لصحيفة معاريف    وز

، أي قبل تبوؤ الوزير هرتسوغ منصب وزير البناء واالسكان، مشددا علي ان الوزارة ال تمول                2004في العام   
لي جميع التراخيص من الـسلطات      هذه الخطة، انما تعمل فقط علي ان تخرج الي حيز التنفيذ بعد الحصول ع             

يشار في هذا السياق الي ان شارون نفسه اشتري بيتا في القدس المحتلة لدعم التواجد اليهودي فـي                  .ذات الشأن 
القدس المحتلة، كما ان العديد من التنظيمات اليهودية اليمينية المتطرفة تقوم عن طريق االحتيال بشراء البيوت                

لسطينيين بعد موافقة مباشرة من ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي الذي يري في هذا             الفلسطينية من اصحابها الف   
االمر قضية قومية من الدرجة االولي، النه حسب رأيه فإن القدس الموحدة بشطريها ستبقي عاصـمة الدولـة                  

  .العبرية الي ابد اآلبدين، حتي ضمن الحل النهائي للنزاع الفلسطيني ـ االسرائيلي
قد حذرت من بناء هذا المخطط الذي        كانت    مؤسسة األقصى  أن 27/7/2005كز الفلسطيني لإلعالم    المرنقل  و

ال يبعد إال قليال عن المسجد األقصى، مما يعني أن الهدف من بناء هذا الحي اليهودي هو تهويد مدينة القـدس                     
عات اليهودية التي تعمل    وتشديد الخناق على المسجد األقصى، ويجعل المسجد األقصى في مرمى الحجر للجما           

ليل نهار إليقاع األذى في المسجد األقصى، بل ويندرج هذا المخطط فـي المراحـل المتتابعـة والخطـوات                   
  .التحضيرية لبناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد األقصى المبارك

 ضـمن   أن :األيـام  خليل التفكجي، لـ     هقال ما   :27/7/2005 الفلسطينية   أليامل  عبد الرؤوف أرناؤوط   وأورد
المخطط اإلسرائيلي فانه سيجري ربط هذه المستوطنة الجديدة مع مركز البريد في شارع صالح الـدين فـي                  

ويشير التفكجي إلى أن إقامة هذه المستوطنة على األرض          .المدينة من خالل نفق يمر أسفل سور القدس القديمة        
يهودية المتطرفة بوضع اليد على ارض برج اللقلق البالغة         المقدرة مساحتها بنحو دونمين يهدد بقيام الجماعات ال       

نخشى من عملية تطهير عرقي للفلـسطينيين فـي         :  دونمات التي تقع بمحاذاة هذه األرض، وقال       10مساحتها  
المنطقة علما أن هذه الجماعات اليهودية تمكنت من الحصول على ارض فلسطينية في منطقة باب حطة القريبة                 

هـي أول   :  التي تمت مؤخرا بين بطريركية الروم األرثوذكس وهذه الجماعات وأضـاف           من خالل الصفقات  
وأشـار التفكجـي إلـى أن        .مستوطنة يهودية تقام داخل القدس القديمة بعد إقامة الحي اليهودي بعد االحتالل           

بـر عـدد     وبموجبها يتم الحد من اك     2020المشروع يأتي في سياق المخططات اإلسرائيلية التي وضعت للعام          
يحاولون االسـتيالء   : ممكن من السكان الفلسطينيين في القدس القديمة بمقابل رفع عدد السكان اليهود فيها وقال             

على عقارات في باب الخليل وغيرها من أنحاء القدس القديمة واآلن ينشطون فـي بـاب الـساهرة علمـا أن                     
ينية في داخل القدس القديمة بمقابل زيادة أعداد         يتحدث عن تقليص الكثافة السكانية الفلسط      2020المخطط للعام   
وبحسب المصادر اإلسرائيلية فان الحكومة اإلسرائيلية اشترت هذه األرض من الكنيسة الروسـية              المستوطنين

البيضاء ومن ثم قامت بمنح هذه األرض لجمعيةعطيرات كوهانيم االستيطانية التي تنشط في استيطان العقارات               
إنه ينطوي على مخاطر    : واستنكر الشيخ عكرمة صبري، هذا المخطط، قائال       .القدس القديمة العربية في داخل    

كبيرة على القدس والمسجد األقصى، وهو جزء من مخطط كبير لتهويد مدينة القـدس، ويؤكـد أن سـلطات                   
واإلسـالمية بتحمـل    وطالب التميمي الدول العربية     .االحتالل ال تريد سالماً وال استقراراً في المدينة المباركة        

وطالب مؤسسات وأهالي القدس بالتصدي لهذا المشروع وإثارتـه          .مسؤولياتها تجاه القدس وسكانها ومقدساتها    
على كل المستويات، مشيراً إلى أن الهيئة اإلسالمية العليا ستعقد اجتماعاً خاصاً للتدارس والتباحث حول اآلثار                

واعتبر حنـا عميـرة، عـضو       .تصدر بياناً يشرح فيه هذه المخاطر     المدمرة الناجمة عن المخطط المذكور، وس     
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هذا المخطط ترجمة لنوايا الحكومة اإلسرائيلية وبلديتها في القدس في التنفيـذ                

ي بنقـل   العملي لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة، والبدء بتنفيذ الخطة الهيكلية الجديدة للقدس، والتي تقض             
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إن المخطط يؤكد أن سـلطات      : وأضاف .أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من داخل البلدة القديمة إلى خارجها          
االحتالل تعمل على إخراج موضوع القدس من أية مفاوضات قادمة، ويضاف إلى كثير من اإلجراءات التـي                 

وأكد عميـرة أن الوضـع      . يت حنينا وغيرها  تهدد أعداداً كبيرة من البيوت العربية في سلوان وعناتا والرام وب          
بدوره، اسـتنكر   .يتطلب موقفاً سياسياً فلسطينياً أكثر حزماً، وطالب بتدخل عربي لوقف الممارسات اإلسرائيلية   

إن ذلك يأتي فـي إطـار سياسـات          :مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية المخططات الجديدة، وقال       
ضييق على سكانها الفلسطينيين لتهجيرهم وتهويد المدينة بشكل كامـل ونهـائي،            استهداف القدس والضغط والت   

وطالب المؤسسات المحلية والدولية بأخذ دورها والضغط على الحكومات والمنظمات الضاغطة لثني الحكومة             
 وقال الدكتور عطا اهللا حنا إن هذا المشروع الخطيـر يؤكـد اسـتفحال سياسـات              .اإلسرائيلية عن مخططاتها  

وطالب األب حنا، العالم بأسره بالتدخل لمنع ووقف إجراءات االحتالل فـي             .االحتالل في تهويد مدينة القدس    
ولفـت  .القدس، وطالب العالم المتحضر بالتدخل لردع سلطات االحتالل وثنيها عن سياساتها العنصرية البغيضة         

ذكسية، واليوم يحاول تهويد أحد مداخل البلدة       الى أن االحتالل حاول باألمس القريب االستيالء على أوقاف أرثو         
  .القديمة في المدينة عبر هذا المخطط الخطير

 رسـالة الـى     وجـه  النائب واصل طه     أن: 27/7/2005 السفير    في كتب محرر الشؤون االسرائيلية   هذا وقد   
وقراطية للسالم باقتراح   وتقدمت كتلة الجبهة الديم   . هرتسوغ، طالبه فيها بالتدخل لمنع بناء الحي اليهودي الجديد        

وقال النائب محمد بركـة إن      . حجب ثقة عن الحكومة، على خلفية قرار بناء الحي االستيطاني في قلب القدس            
حكومة الليكود العمل ال تكف عن اطالق المشاريع االستيطانية االجرامية، الى جانب مشروع جـدار الفـصل                 

ذه الحكومة تشن في اآلونة األخيرة هجوما مكثفا على القدس          العنصري، في سائر انحاء الضفة الغربية، ولكن ه       
وقالـت عـضو المجلـس      . المحتلة، بمشاريع استيطانية وتقطيع القدس وقلب أحيائها التاريخية الى غيتـوات          

التشريعي حنان عشراوي ان مصادقة اسرائيل على إقامة الحي االستيطاني تثبت أن إسرائيل ماضية قدماً فـي                 
. مقدسة وتغيير معالمها وتاريخها وحضارتها ووضـعها الـسياسي والقـانوني والـديموغرافي            ضم المدينة ال  

وأوضحت أن عملية االنسحاب من غزة تأتي على حساب الضفة الغربية والقدس من أجل أن يتخلص شـارون         
  .لغربيةمن العملية التفاوضية السياسية ولتصبح غزة أوالً وأخيراً وتحويلها إلى سجن يفصلها عن الضفة ا

  
   لى فرنساإ زيارة تاريخية لشارون

وصل شارون إلى باريس، امس، في زيارة رسمية تستمر ثالثة : 27/7/2005السفير  في حلمي موسىكتب 
له الحكومة الفرنسية استقباال عسكريا يعبر عن رغبتها في تجاوز العداء الذي وسم العالقات في  وأقامت. أيام

غير ان معلّقين إسرائيليين رأوا أن هذا االستقبال من جانب شيراك . ه وبين شيراكالسنوات األربع األخيرة بين
وستتركز مباحثات شيراك وشارون . يفصح عن محاولة تحسين صورته بعد تدهور شعبيته في فرنسا وأوروبا

مكاناً ولكن سالح حزب اهللا والوضع في لبنان وسوريا عموماً، سيحتل . على خطة الفصل واليوم التالي لها
كما أن شارون سيحاول اجتذاب الموقف الفرنسي وتقريبه من الموقف اإلسرائيلي من . مميزاً في هذه المباحثات
وهذه هي المرة األولى التي يلتقي فيها شيراك وشارون منذ مرور األخير في باريس . إيران وبرنامجها النووي

 من المقرر أن تتم هذه الزيارة قبل شهور، إال أن وكان. قبل أربعة أعوام في طريقه إلى الواليات المتحدة
فإن وبرغم ذلك . شيراك أعلن تأجيلها احتجاجاً على دعوة شارون يهود فرنسا للهجرة على عجل إلى إسرائيل

غير أن إسرائيل حاولت هذه المرة تحويل هذه الهجرة إلى .  يهودياً فرنسياً وصلوا قبل يومين إلى تل أبيب330
 . ري لتجنّب إحراج الرئيس الفرنسيحدث غير إخبا

وقال شارون لصحيفة لوموند الفرنسية إنه يرغب في ان يبحث مع شيراك في الملفات االقليمية ايران وسوريا 
ويعتقد معلّقون إسرائيليون أن الزيارة باتت ممكنة . للمنطقة) شيراك(وحزب اهللا في لبنان، مضيفا أقدر فهمه 

. كية الفرنسية، وجراء تقاطع المصالح بين شيراك وشارون في هذا الوقت بالذاتبسبب تحسن العالقات األمير
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وأدى التعاون األميركي الفرنسي بشأن لبنان دوراً بارزاً في تحسن العالقات بين البلدين، األمر الذي ترك أثره 
وذ في الحلبة كما أن فرنسا تقف على أبواب انتخابات وهي تريد إظهار تأثير ونف. على إسرائيل أيضا

وشارون معني بجمع رصيد سياسي إضافي من خطة الفصل، على شكل تعميق . اإلسرائيلية الفلسطينية
ورأت إسرائيل في المودة التي يبديها شيراك حالياً تجاه شارون تعبيرا عن . العالقات مع القادة األوربيين

أبواباً كانت موصدة في أوروبا أمامه األول يتعلق بخطة الفصل التي فتحت أمام شارون : تطورين مهمين
بسبب اقتناع األوربيين بجدية نواياه في تفكيك المستوطنات، والثاني الفشل الذي أصاب شيراك في االستفتاء 

وعدا ذلك فإن دعوة شيراك لشارون فهمت في إسرائيل على أنها محاولة للبرهان . حول الدستور األوروبي
 . ، خاصة بعد األحداث في لبنانعلى دور فرنسا في الشرق األوسط
، نيل دعم ومودة األول:  من زيارته إلى العاصمة الفرنسيةتحقيق غرضينوذكرت هآرتس أن شارون يريد 

. زعيم أوروبي مركزي كان يفرط في انتقاده له في الماضي وبات يمتدحه على شجاعته بشأن خطة الفصل
ور تسير كالمعتاد وأنه قادر على الخروج في مهمة سياسية ، على الصعيد الداخلي، التظاهر بأن األموالثاني

وبذا يوضح للجمهور اإلسرائيلي أن مظاهر االحتجاج ضده ال . غير حيوية قبل وقت قصير من تنفيذ الفصل
 . تعيق جدول أعماله الروتيني

ا تبلغ مستوى رفيعاً، وإذا أخذ بالحسبان أن عالقات إسرائيل االقتصادية والتجارية والعلمية واألمنية مع فرنس
وهناك من يعتقد . 1967فإن كل ما كان ينقص هذه العالقات هو نوع من المودة السياسية المفقودة منذ حرب 

ويرى هؤالء أن قنوات الود بين الطرفين . أن هذه الزيارة قد تسهم بشكل كبير في خلق وتعزيز هذه المودة
ويتلخص جدول زيارة شارون للعاصمة . أن تسهم في تسخينهاقائمة ولكنها كانت مجمدة ويمكن لهذه الزيارة 

الفرنسية باستقبال عسكري رسمي، ومأدبة غداء يقيمها شيراك على شرفه اليوم في قصر االليزيه، ومأدبة 
كما سيشارك مساء غد في حفل تقيمه الفعاليات اليهودية على . عشاء اليوم أيضا على شرفه يقيمها دوفيلبان

ومن المقرر أن يعلن الطرفان عن اتفاقات للتعاون المشترك وعن إقامة . مئات من المدعوينشرفه بحضور ال
وكان السفير اإلسرائيلي في فرنسا نسيم زفيلي قد أشار إلى . صندوق لدعم مشاريع فرنسية إسرائيلية مشتركة

وذكرت .  اإليرانيأن مواقف إسرائيل وفرنسا متقاربة في موضوعين أساسيين هما لبنان والتهديد النووي
وجاء في . يديعوت احرونوت أن زفيلي أرسل تقريراً سرياً عشية زيارة شارون حول نقاط التقارب والخالف

تقرير زفيلي أن مواقف إسرائيل وفرنسا متقاربة في موضوعين هما التهديد النووي اإليراني ولبنان برغم 
مع (وأشار إلى أن فرنسا تثمن كثيراً التعاون . اهللاوجود فروق معينة في التعامل معهما في ما يتعلق بحزب 

وقال زفيلي إن موضوع استقالل لبنان يهم . في المجال االستخباراتي المتعلق بهذين الموضوعين) إسرائيل
وقد تم التعبير أمامنا أكثر من مرة عن التقدير الكبير من جانب فرنسا ... الرئيس الفرنسي جاك شيراك كثيراً

  .فس اإلسرائيلي من ناحية التصريحات وأيضا من ناحية األفعاللضبط الن
فرنسا تستقبل اليوم شارون فـي  أن : 27/7/2005االهـرام   ذكرت  حافظى ليل  ،باريسونقالً عن مراسلتها في     

 وعندما يلتقي شيراك مع شارون فإن هناك قضيتين اساسيتين سيتم           . 2001 أول زيارة رسمية له لفرنسا منذ عام      
هما االولي هي تزايد اإللحاح من جانب اسرائيل ليهود فرنسا بالهجرة إلي اسرائيل واستمرار اتهام بوجود                تناول

 والقضية الثانية هي االنسحاب من غزة ومحاولة تحسين العالقات بين فرنسا             . مشاعر معادية للسامية في فرنسا    
   .  فرنسا المتعاطفة مع العربوإسرائيل بعد سنوات من التوتر بسبب ما وصفتها إسرائيل بسياسة

بالنسبة للقضية األولي فإن شارون لم يتردد في اتهام فرنسا بنفسه في العام الماضي بتزايد األعمال المناهـضة                  
 وهي االتهامات التي تتردد كل عـام         . للسامية فيها وأضاف أن السبب هو وجود خمسة ماليين مسلم في فرنسا           

 وذهب شالوم إلي ابعد من ذلك عندما اقترح خـالل            .  فرنسا إلي الهجرة منها    في محاولة من إسرائيل حث يهود     
زيارته لفرنسا بضرورة أن تصدر فرنسا قوانين أكثر تشددا ضد معاداة السامية مما اعتبر فـي العديـد مـن                    

ـ         . المحافل السياسية تدخال سافرا في الشئون الداخلية الفرنسية        رة إلـي   وحول دعوته لليهـود الفرنـسيين الهج
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اسرائيل أوضح شارون أن سياسة حكومته تقوم علي زيادة عدد اليهود في اسرائيل بنحو مليون نـسمة خـالل        
السنوات الخمس عشرة المقبلة ولذلك فهو يعمل علي تشجيع اليهود من كل أنحاء العالم بما فيه فرنـسا علـي                    

 ألن الحـوادث    أوال  . عليقات األخيرة أهمية كبيرة   ولكن من المنتظر أال تعير فرنسا تلك الت         . الهجرة إلي اسرائيل  
التي شهدتها فرنسا خالل العام الماضي والتي وصفت بأنها معاداة للسامية من قبل فرنسيين من اصول عربيـة                 
أثبتت إنها ملفقة في معظم الحاالت مثل حادث الفتاة التي ادعت أن مجموعة من الشباب المسلم هاجمهـا فـي                    

سها ووجه اليها كلمات عنصرية معادية للسامية معتقدين حسب روايتها للبوليس أنها يهودية             المترو ومزق مالب  
 وبعد أن حشد المجتمع السياسي كل قواه الدانة العملية واكدت نيكول جيدج الوزيرة لشئون الضحايا أن                  . الدين

 وفي حادث ثان لحريق      . سها بنفسها رواية الفتاة حقيقية اكتشف إنها ملفقة من البداية وانها هي التي مزقت مالب            
شب في مركز اجتماعي يهودي في العام الماضي أيضا تكشف أن الحريق تم بمعرفة اصحاب المركز وليست                 

وليس صدفة أن يقع هجوما جديدا علي مدرسة يهوديـة فـي بـاريس                . عملية جنائية عنصرية معادية للسامية    
 ومثل كل الهجمات السابقة لم يقع ضحايا لألطفـال الـذين             . رونبزجاجات حارقة قبل أيام قليلة من زيارة شا       

 ولم يتأخر وزير الداخلية عن التوجه إلي المدرسة إلظهار تضامنه وحرصـه علـي                . كانوا في حديقة المدرسة   
ن  ألن معظم اليهود في فرنسا يشعرون باالطمئنا       وثانيا  . مكافحة كل األعمال المعادية للسامية مهما كانت بسيطة       

واالندماج في المجتمع الفرنسي وبأنهم في وطنهم أكثر من اية جالية يهودية في أي مكان آخر في أوروبا وذلك                   
   . الن الجمهورية هي التي اعطت يهود فرنسا الجنسية الفرنسية بعد الثورة

 :بـوالحالوة القدس محمد أبوخضير وزكي أ     نقالً عن مراسليها في    27/7/2005الرأي العام الكويتية    وجاء في   
 ان شارون سيحاول خالل زيارته لباريس اقناع القيـادة الفرنـسية بممارسـة              وان في تل ابيب ذكر    يمسؤولأن  

واضاف المسؤولون ان التغييرات التي تـشهدها المنطقـة          .نفوذها على لبنان وايران للجم نشاطات حزب اهللا       
 ما يجد تعبيرا له في رغبة البلدين في تحسين          ساهمت في تكوين مناخ جديد في العالقات بين إسرائيل وفرنسا،         

  .وتطوير العالقات بينهما
وصـل  : اسعد تلحمي ورندة تقي الدين    ،  الناصرةوباريس   نقالً عن مراسليها في    27/7/2005الحياة  ردت  ووأ

 شارون الى باريس امس في زيارة وصفتها اوساط اسرائيلية بـ التاريخية ويلتقي خاللها شيراك على أمل فتح                
 .صفحة جديدة في العالقات قد تشمل اعطاء فرنسا دوراً أكثر فاعلية في تسوية الصراع في الـشرق األوسـط                  

وعشية الزيارة، تجنب المسؤولون الفرنسيون اعطاءها حجما اكبر من حقيقتها، وحسب وكالة اسوشييتد برس،              
لعالقات بين البلدين، مشيراً الى      بالزي تجنب االجابة عن سؤال عن حالة ا        -فإن وزير الخارجية فيليب دوست    

وكرر الموقف الفرنسي الرسمي بأن خطة االنفصال يجب ان         . ان فرنسا تدعم خطة شارون لالنسحاب من غزة       
تترافق مع استمرار العملية السياسية واحترام خريطة الطريق، داعياً الى التفكر بعمق في شأن الجدار الفاصل                

  .ذي قال انه يجب ان يحترم كل الفلسطينيينالذي تبنيه في الضفة الغربية وال
 ان من يريد السالم واألمن ينبغي أال يقصي احداً، مشيراً الى ان هذه              وعن حركة حماس، قال الوزير الفرنسي     

الحركة التي بامكانها ان تقوم بـعمليات ارهابية هي حزب سياسي بعد النجاح الذي احرزته فـي االنتخابـات                  
في اسرائيل، كللت المحافل السياسية الزيارة بالنجاح حتى قبل ان تبدأ واعتبرتها تاريخيـة              و. البلدية الفلسطينية 

وذكرت يديعوت احرونوت ان باريس عززت تعاونها       . تهدف الى فتح صفحة جديدة في العالقات بين الجانبين        
يراني واألزمـة فـي     االستخباري مع اسرائيل العام الماضي في عدد من القضايا في مقدمها الملف النووي اال             

وعزا مصدر ديبلوماسي اسرائيلي التغيير في الموقف الفرنسي الى بدء اسـرائيل فـي تطبيـق خطـة                  . لبنان
  . االنسحاب، مشيراً الى ان فرنسا ليست راضية عن دور المتفرج الذي تريده اسرائيل ألوروبا في هذا الصراع

  :ى باريستظاهرة احتجاج على سياسة اسرائيل لدى وصول شارون ال
ان مئات من   من   مراسل وكالة فرانس برس      هذكرما   -ب.ف. ا -باريس 27/7/2005الحياة الجديدة   وذكرت  

 بالتوقيت المحلي امس في وسط باريس لالحتجاج على السياسة االسـرائيلية            12.00االشخاص تجمعوا الساعة    
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ة رفعت يافطة كتب عليها ال لـسياسة        وامام كنيسة المجدلي  . حيال الفلسطينيين، بعيد وصول شارون الى فرنسا      
وكانت خمسون منظمة وحزبا سياسيا دعوا الى هذه التظـاهرة للمطالبـة            . شارون، ال لجدار العزل واالحتالل    

وتضم الهيئة الوطنية من اجل سـالم عـادل   . بالتدمير الكامل لجدار العزل وانهاء احتالل االراضي الفلسطينية 
ئيليين رابطة حقوق االنسان والحركة ضد العنصرية وتأييد الصداقة بين الشعوب           ودائم بين الفلسطينيين واالسرا   

  . وهيئة التضامن بين فرنسا وفلسطين والخضر والحزب الشيوعي الفرنسي
  

  عوامل التفجير تتجمع في مخيمات لبنان 
لت في األيـام    ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية رفيعة المستوى للرأي العام أن مجموعات فلسطينية مسلحة دخ            

القليلة الماضية إلى مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان بشكل خاص، فيما توزعت مجموعـات أخـرى علـى                   
مخيمات في بيروت وشمال لبنان، وأوضحت المصادر أن تفجير األوضاع في المخيمات يحقق أهدافاً لجملـة                

ت يأتي بعد استمرار مسلسل التفجيرات      وأشارت إلى أن التوتر في المخيما      .أطراف سورية وفلسطينية ولبنانية   
 السورية، وفي ظل العمل الدؤوب على تغذية خالفات سياسية لبنانيـة            -اللبنانية، وبعد إغالق الحدود اللبنانية      

داخلية، إلفراغ االنتصار الكبير لتيار المستقبل وحلفائه في االنتخابات األخيرة من مضمونه، وفي أجواء تقـدم                
 .الدولية في اغتيال الحريري، التي بدأت تسمي األشياء بمسمياتها وتقترب من تحقيق أهدافها            عمل لجنة التحقيق    

وأضافت أن تفجير األوضاع في المخيمات بين الجيش اللبناني والفلـسطينيين يغـذي بـؤر التـوتر األمنيـة                   
 المركزية، وهي كشف    والسياسية القائمة في البلد من جهة، ويجر األطراف إلى مواقع أخرى بعيداً من القضية             

وال تخفي المصادر أن بعضاً ممن في السلطة السورية وبعـضاً            .الحقيقة في اغتيال الحريري من جهة أخرى      
مـستفيدون مـن تفجيـر      , ممن في السلطة اللبنانية وبعضاً ممن هم خارج السلطة الفلسطينية في المخيمـات            

ن سلسلة مشاكل أمنية وسياسية، بينها سالح المقاومـة         فسورية، تدعم خطابها بأن اللبنانيين سيواجهو     , األوضاع
وسالح المخيمات والتوطين، وليس سراً أنها ترغب في استعادة نفوذها في لبنان، وإمساكها بقوة أكثر بالورقتين                

وبعض من في السلطة اللبنانية يهمه جر الرأي العام السياسي والشعبي بعيداً من تقريـر               , اللبنانية والفلسطينية 
وبعـض  , لجنة الدولية، كما يهمه إخراج لبنان من ملف اغتيال الحريري وخلق أوضاع محلية وعربية مغايرة       ال

الفلسطينيين الرافضين لنهج أبومازن غير آبه أساساً بآلية الهدوء الموجودة حالياً ويهمه االنتفاض علـى واقـع                 
ت بغية الحصول على موقع قدم في المعادلة        التطويق األمني واإلنساني الذي يخضع له الفلسطينيون في المخيما        

وتخوفت المصادر أن تكون اإلجراءات األمنية اللبنانية التي اتخـذت علـى             .اإلقليمية التي تتركب بمعزل عنه    
أبواب المخيمات، وتحديداً مخيم عين الحلوة عقب محاولة اغتيال المر، جزءاً من مسلسل تفجير األوضاع فـي                 

ا مناوشات خفيفة تبقى تحت السيطرة، ألن قائد الجيش عرف حتى اآلن كيف يمـسك               المخيمات، على أن تلحقه   
باألوضاع جيداً، وينأى بالجيش عن الدخول في األجندة السياسية لهذا الطرف أو ذاك، لكن المـصادر نفـسها                  
 تتوقع أيضاً أنه في حال وضع مخطط التفجير على نار قوية، أن تستغل مجموعة فلـسطينية مـستوردة مـن                   
الخارج، المناوشات العادية، وتقوم بعملية تؤدي إلى مقتل عدد من الضباط والجنود اللبنانيين، وعندها تنتـصر                

وتوقعـت   .مجريات المعركة على قرارات التهدئة وحكمة القيادة، ويدخل لبنان في حـرب مخيمـات أخـرى               
مستوى إلى بيروت لحل اإلشكاالت، متمنيةً      المصادر أن تبادر القيادة الفلسطينية إلى التهدئة بإرسال وفد رفيع ال          

قدومي، وهو المعروف بقربـه مـن سـورية         الأن يضم الوفد مقربين من أبومازن، ألن الوفد إذا كان برئاسة            
وبعض السلطة اللبنانية واألطراف الفلسطينية خارج السلطة أكثر من قربه من أبومازن، فإن الحلول لن تكـون     

مصادر تدخالً مصرياً خليجياً لدى الجهات المعنية لوقف هذا المخطط، كونه يـؤثر             كما تمنت ال   .سهلة أو قريبة  
  .سلباً في المخططات اإلقليمية األخرى، وأهمها االنسحاب من غزة

  27/7/2005الرأي العام الكويتية 
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  المجالس البلدية المنتخبة في رام اهللايلتقي قريع
قريع اعتبر أمس ان االنتخابات التشريعية أن : ا ف برام اهللا ـ  من 27/7/2005 القدس العربي نشرت

وقال في كلمة القاها امام المجالس البلدية  .ستفتح المجال امام التداول السلمي للسلطة في االراضي الفلسطينية
المنتخبة في رام اهللا ان النظام السياسي الفلسطيني يتطور في ظروف استثنائية صعبة ومعقدة وبمشاركة واسعة 

واضاف ان رغبة الجميع بالمشاركة في  .قطاعات الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله في الحياة السياسيةمن 
االنتخابات التشريعية القادمة ستفتح المجال العادة بناء النظام السياسي في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية 

وقال ال  .حيات لتطبيق خطة خارطة الطريقواوضح ان اللجنة الرباعية تملك صال .وفقا لمباديء الديموقراطيه
 .اخفيكم ان اللجنة الرباعية، هي التي مارست علينا الضغوط للتعاطي مع خطة االنسحاب االحادي

 أن التمسك بالتهدئة والحفـاظ عليهـا هـو    منأحمد قريع اليه  لفت   ما   :غزة من   27/7/2005 البيان     وذكرت
المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بإلزام إسرائيل وقف عدوانها ضـد          السبيل لسحب الذرائع اإلسرائيلية، ووضع      

الشعب الفلسطيني، ووقف بناء الجدار الفاصل واالمتناع عن تنفيذ خطة حصار القدس وفصلها عـن محيطهـا                 
وقال إن السالم يبدأ من القدس وينتهي فيها، واالعتراف بها عاصمة للدولـة الفلـسطينية ووقـف                  .الفلسطيني
واعتبر استمرار االستيطان تهديداً خطيراً لعمليـة        .الستيطاني المحموم الذي يهدد عملية السالم برمتها      النشاط ا 

السالم ونسفاً ألسس التسوية السياسة التي تقوم على أساس االلتزام بقرارات الشرعية الدولية خاصة بعد قراري                
دولي والواليات المتحدة واللجنة الرباعيـة      ودعا المجتمع ال  . محكمة العدل الدولية في الهاي بخصوص الجدار      

إلى تحمل مسؤولياتهم بإلزام إسرائيل بتطبيق خريطة الطريق واعتبار االنسحاب من غزة وشمال الضفة خطوة               
أولى يتلوها بشكل فوري ترتيبات االنسحاب من الضفة الغربية والقدس واالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة              

  .جل تحقق سالم يكفل األمن واالستقرار للجميعوعاصمتها القدس من ا
نلفت : قريعل  وقإلى  :  وكاالت االنباء  - القدس المحتلة    منجمال جمال    27/7/2005  الدستور   وأشار مراسل 

انظار العالم أجمع أن كل ما قيل وكل ما قدم ال يعني شيئا أمام حجر من حجارة القـدس أو ذرة تـراب مـن                         
عاطى مع االنسحاب من غزة بناء على ما سيقدمه المجتمع الدولي لحقوقنا في الـضفة               الضفة وبالتالي فاننا سنت   

ودعا جميع الفصائل الفلسطينية الى االلتزام بتفاهمات القاهرة والتمسك بالتهدئة قائال ادعو الجميع الى              . الغربية
وقال ان النظـام الـسياسي      . يةالتمسك باتفاق القاهرة وبالتهدئة كخطوة هامة لتوحيد البرامج والرؤية الفلسطين         

الفلسطيني يتطور في ظل ظروف سياسية استثنائية صعبة ومعقدة، خاصة وان الـشعب الفلـسطيني يخـوض                 
  .معركة استكمال التحرر الوطني، ومعركة بناء الوطن وبناء نظامنا السياسي، وتعزيز مكانته االقليمية والدولية

أن السلطة كانت مترددة بشأن التعامـل       من  قريع  به  أقر  ما  : م اهللا را من 27/7/2005 األيام الفلسطينية    ونقلت
مع االنسحاب من غزة، لكنه أشار إلى أن الجانب الفلسطيني لم يتلق أية معلومات عن االنسحاب سـوى تلـك                    

يتحدثون عن بيوت خضراء وفندق ومنطقة صناعية ستبقى فـي األرض،       : وقال. التي ترد عبر وسائل اإلعالم    
غير أنه أكد أن اللجنة الوزارية والطواقم الفنية، تعد نفسها لليـوم التـالي    .نتسلم أية معلومات عن ذلكلكننا لم   

وفي كلمته، قال وزير الحكم المحلي، إن الحكومة الحالية استمرت منذ تولي مـسؤولياتها فـي                 .بعد االنسحاب 
شيراً إلى أن دليل الموازنات قارب علـى        االلتزام ببرنامج اإلصالح على صعيدي الوزارة والهيئات المحلية، م        

وأعلن وكيل  . االنتهاء، وسيشرع قريباً في تحسين آليات نظم جباية ضريبة األمالك ونقلها إلى الهيئات المحلية             
وزارة الحكم المحلي ، أن الوزارة تبنت رؤية إدارية ستؤدي في السنوات العشر القادمة إلى الغاء وزارة الحكم                  

  . إلى دائرة لرعاية شؤون الحكم المحلي في وزارة الداخلية أو في أمانة مجلس الوزراءالمحلي وتحويلها
  

  يستنكرون تهديدات شارون   الفلسطينيون
ع مع اعباس امس اثر اجتمبه صرح ما : ب.ف.ا نقال عن غزةمن  27/7/2005 القدس الفلسطينية ذكرت

قدما في موضوع التنسيق مع االسرائيليين بشأن قريع وعدد من الوزراء من بينهم محمد دحالن، ان هناك ت
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 قال ابو مازن هذا كالم ,وردا على سؤال حول تهديدات شارون االخيرة .عملية االنسحاب من قطاع غزة
 .تعودنا عليه، نحن نقوم بواجبنا ونعمل ما نعمله في سبيل التهدئة، هذا من مصلحتنا وليس بسبب التهديدات

ودعا الـى   , صدرت عن شارون     احمد قريع التهديدات التي     رفض   إلى   27/7/2005 األيام البحرينية    وأشارت
نرفض التهديـدات    بداية اجتماع الحكومة الفلسطينية        وقال في   . للتوصل الى اتفاق تام مع اسرائيل        حوار جدي 

   هناك حوار جدي   لو كان    واضاف .  استخدم فيها عبارات الول مرة بهذا الشكل         والتي   صدرت عن شارون     التي
  ،  ال تفيـد عمليـة الـسالم      لما استخدمت هذه التهديدات التـي     وعملية سالم جدية وثقة للوصول الى اتفاق تام،        
  ال داعـي     اقول لـشارون،     وتابع  . اال واستخدمتها اسرائيل     يتبق من اساليب ضد الشعب الفلسطيني         لم  موضحا 
   . نتهاز فرصة عملية السالم وان نعيد العملية السلمية الى مسارها الصحيحاالفضل ا .  للتهديدات 

ن االنسحاب من غـزة     قوله أ قريع  عن   : وكاالت نقال عن   غزة   من 27/7/2005الخليج اإلماراتية    وجاء في 
فرضـه  خطوة أحادية الجانب لم يتم التفاوض عليها، مضيفا طلبنا التنسيق مع إسرائيل لكنها تريد الحل الذي ت                

وفي الوقت نفسه قررت مشروعا احـادي الجانـب فـي الـضفة باسـتمرار               . بالقوة والذي قررته من جانبها    
رغم العراقيل اإلسرائيلية ورفض التنسيق مع السلطة الفلسطينية، اال اننا جاهزون           : االستيطان وتوسيعه، وتابع  

 لم تحل بعد وال نعلـم لمـن سـتكون           لتسلم المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل، وأضاف ان قضية المعابر         
نرفض اي تحريك لموقع المعبر الحالي ألن ذلك يعني وجود سيطرة           : وتابع. السيطرة خصوصا في معبر رفح    

إسرائيلية عليه ونطالب بسيطرة فلسطينية مصرية مشتركة وال مانع من وجود طرف دولـي ثالـث يـشارك                  
  .تهبادار

قريع طالـب الفلـسطينيين بـان يحتفلـوا         أن  :  اف ب  -رام اهللا   من    27/7/2005الرأي االردنية    وأضافت
ويجـب ان نظهـر للعـالم اننـا         . االحتالل سينسحب من غزة ويجب ان نحتفل ال ان نقتتل         قائال  , باالنسحاب

  .موحدون واننا نكره االحتالل وهو سبب مشاكلنا
  

  موضوع االنسحاب ومرفقاته موفازدحالن يؤكد أنه ناقش مع 
ل دحالن الذي اطلع الرئيس عباس على نتائج لقائه         وق:  وكاالت –غزة  من   27/7/2005 الجديدة    الحياة نشرت

مع موفاز انه تم االتفاق على ان تسمح اسرائيل لكل الفنيين والطواقم ان تعمل في الميناء وانه من حقنا ان نبدأ                     
لكنـه قـال ان     . ات الميناء ومخازن   على ان تكون مستوطنة نتساريم مكانا لخدم       اليومفي انشاء ميناء غزة منذ      

  .اسرائيل لم توافق على اعادة بناء المطار اال بعد االنسحاب
د دحالن، أنه بحث خالل اجتماعه مع موفاز موضوع يأكت: غزة من 26/7/2005 وكالة االنباء وفا ونقلت

زة من جهة وإسرائيل من االنسحاب ومرفقاته والمعابر والحركة التجارية واألفراد بين الضفة الغربي وقطاع غ
وقال في تصريحات صحفية، أنه تم اعتماد الموقف الفلسطيني ووافقت عليه إسرائيل، موضحاً أنه  .جهة أخرى

ولفت  .إلى أن يتم الوصول إلى ذلك سيتم تطوير النظام القائم الذي يطلق على تسميته نظام من ظهر إلى ظهر
ي وتبلغنا موافقتها على هذا المبدأ، منوهاً إلى أن هذا يعني مزيداً إلى أن هذه أول مرة تعلن إسرائيل بشكل رسم

من االستثمارات في مناطق السلطة الوطنية ومزيداً من التسهيالت لرجال األعمال والمستثمرين بدالً من أن 
ضوع وذكر بأنه تم مناقشة مو .يستثمروا أموالهم وتذهب سدا على المعابر نتيجة السلوك اإلسرائيلي السابق

مخلفات ما سيتم تدميره من منازل داخل المستعمرات، وأن إسرائيل وافقت على موقفنا الرافض إلبقائها في 
وأكد على أنه فيما يتعلق بالقضايا  .مناطق السلطة، مبيناً أنهم سيبحثوا عن طرف ثالث يتكفل بهذه المسائل

عض الموافقات فيما يخص القضايا الرئيسية وشارون، تسلمنا بعباس اإلنسانية التي كانت قد طرحت في لقاء 
في تسوية بعض الحاالت من المواطنين الذين جاءوا بزيارات إلى مناطق السلطة ولم يخرجوا، موضحاً أنه 

عودة موظفي السلطة الذين طردوا بأمر إسرائيلي خالل إضافة إلى سيتم وضع آلية لذلك مع المنسق ميشليك، 
  .مة أو من معبر رفح وذلك في أقرب وقت ممكناواء من معبر الكرفترة االنتفاضة من المعابر س
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وصف المصادر   : فلسطين برس  نقال عن غزة  من   26/7/2005 - أمين - موقع اإلنترنت لالعالم العربي      نقلو
وقد وافق الجانب اإلسرائيلي خالل اللقاء على اصدار قرارت جمـع            .المقربة من دحالن اإلجتماع، باإليجابي    

 سنة وال يملكون بطاقـة هويـة        16االت اإلنسانية وللمستثمرين خاصة الولئك الذين من هم في سن           الشمل للح 
حيث سيتم تسجيلهم في هوية األب، باإلضافة الى الذين ال يملكون هوية وجاءوا بناء على تأشيرة او تـصاريح           

  .زيارة من الحاالت انسانية والحاالت الخاصة
  

  ث مشكلة أراضي الدولة   يعقد اجتماعاً في غزة لبحعباس
وقال رئيس سلطة األراضي، عقب انتهاء  .، اجتماعاً، لبحث مشكلة أراضي الدولةمس أعقد عباس،: غزة

االجتماع كان حول التعديات التي ازدادت في مرحلة االنتفاضة األخيرة، منوهاً إلى أن هناك أن االجتماع، 
ر إلى أنه أضيف اليوم للتعديات، التعديات التي تمت على وأشا .حملة ستقوم من جديد بازالة جميع التعديات

وأضاف أبومدين،  .حرم السكة الحديد، والتي تتم يومياً بحفر آبار والتعدي على المياه الجوفية في قطاع غزة
 .أن لجانا شكلت لمعالجة التعديات، معبراً عن أسفه الشديد ألن البعض يضخ مياه الصرف الصحي في اآلبار

أنه سيضم إلى اللجنة رئيس سلطة المياه ومن يلزم من االجهزة األمنية، الفتاً إلى أن هناك قرارات وأوضح ب
وشدد على أنه تم  .سنبدأ بازالة التعديات وأن الخطوة األولى ستكون باألمن الوقائي: وقال .بتشكيل هذه اللجنة

 لهم أراضي على مدار العشر أو خالل االجتماع البحث في التخصيصات التي ال يستحق بعض الذين خصصت
األحد عشرة سنة الماضية، وسيعاد النظر في التخصيصات التي أعطيت لمواطنين غير موجودين في الوطن 
وخصصت أكثر من مرة أو قاموا ببيعها، أو الذين قاموا ببيع األراضي أو أخذوها ولم يبنوا فيها، مؤكداً أن كل 

ووصف االجتماع بأنه حاسم إلزالة كل التعديات وإظهار الجدية  .سهذا سيعاد النظر فيه بقرار من الرئي
 منوهاً إلى أننا مقبلين على استحقاق كبير، لذلك يجب أن ننظف البيت من .الالزمة من السلطة وأجهزة األمن

 وبين أن هناك عقبات كثيرة، مشيراً .الداخل حتى نستطيع أن ننتقل إلى األماكن التي ستنسحب منها اسرائيل
 . بنفسه باالطالع على التعدياتعباسإلى أن قوى أمن كبيرة ستحشد، وسيقوم 

  26/7/2005وكالة االنباء وفا 
  

  المصري ينبه السلطة من محاولة إسرائيل تقديم موعد االنسحاب
ـٍ م        : رومل السويطي  ،نابلس ف على ضرورة انتباه السلطة     . ت.  أكد المتحدث الرسمي باسم الدائرة السياسية ل

وطنية إلى احتمال إقدام إسرائيل على مفاجأة الجميع وتقديم موعد االنسحاب من قطاع غزة وإتمام ذلك بشكل                 ال
سريع ومفاجيء حيث تدلل بعض المؤشرات على اتجاه حكومة شارون نحو هذه الخطوة التي من شأنها خلـق                  

وأشار المصري في تصريح     .حالة إرباك وإحداث فراغ مفاجيء بهدف تجنب مهاجمة جنودها أثناء االنسحاب          
صحفي أمس إلى أن الضغوطات التي تتعرض لها حكومة شارون بسبب خطـة االنـسحاب يـدفع الحكومـة                   

  .اإلسرائيلية التخاذ موقف مفاجيء باالنسحاب السريع وفرض األمر الواقع برفع الضغوط الداخلية والخارجية
  27/7/2005الحياة الجديدة 

  
  نين بانتظار االنسحاب استعدادات مكثفة في غزة وج

 تكثفت امس في غزة وجنين االستعدادات للتعامل مع عمليـة           : احمد حسن  ، تحسين االسطل  ، جنين ،خان يونس 
االنسحاب االسرائيلي وسط مناشدات للقوى والفصائل بأن ال تعطي االحتالل ذريعة ينتظرها لتوجيه ضـربات               

 غرف عمليات ميدانية إلـى جانـب غرفـة العمليـات            ففي خان يونس جمال كايد أنه تم تشكيل ثالث         .مؤلمة
واكد كايد خالل مؤتمر صحفي أن الجانب اإلسرائيلي لم يعـط حتـى اآلن               .المركزية لمتابعة عملية االنسحاب   

تفاصيل واضحة حول خطته في التعامل مع المستوطنات التي سيخليها و المواقع التي سيتركها بعد انـسحابه،                 
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لسلطة هو بعض المعلومات البسيطة والتصورات التي طرحها قادة الجيش اإلسـرائيلي            وان كل ما يتوفر لدى ا     
وحذر من أن قوات االحتالل حتى اللحظة تواصل حشد المزيد من القوات داخـل              . ضمن خطتهم غير المعلنة   

المستوطنات في قطاع غزة ما يعني ان جيش االحتالل لم يسقط خيار اجتياح بعض المناطق في قطـاع غـزة                    
تطرق العقيـد    و .متمنيا ان ال يعطي احد الذريعة لقوات االحتالل لتوجية ضربات مؤلمة أثناء عملية االنسحاب             

كايد إلى الخطوط العريضة للخطة األمنية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه تم تقسيم المناطق إلـى ثالثـة خطـوط                   
وبين أن الخط األول     .مة الملقاة على عاتقها   النتشار القوات، تنتشر في كل منها أجهزة أمنية، حسب طبيعة المه          

على حدود مناطق التماس مع المستوطنات وينتشر به قوات األمن الوطني، بينما الخط الثاني يكـون منـاطق                  
تجمع المواطنين في المدن والبلدات والقرى، وبها يتم توزيع قوات التدخل وحفظ النظام، إضـافة إلـى الخـط     

يخليها جيش االحتالل وتنتشر بها وحدات خاصة تم تشكيلها حديثاً، بهدف بسط األمن             الثالث وهي المناطق التي     
  . في هذه المناطق

  27/7/2005الحياة الجديدة 
  

   الزعنون يجري لقاءات مفتوحة مع الفصائل
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة للوطن ان البحث تركز خالل اللقاءات على آليات اجراء             : دمشق محمد ظروف  

ابات القادمة لتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج مشيرة الـى ان                االنتخ
القيادات والفصائل الفلسطينية شددت على اهمية اعتماد كل بلد عربي يستضيف الجئـين فلـسطينيين كـدائرة                 

ة والخالفية مع الزعنون مؤكـدة      انتخابية مستقلة واوضحت المصادر انه تمت اثارة العديد من القضايا االشكالي          
وطالبت القيادات الفلسطينية بضم حركتي حماس      ‚ على اهمية وضرورة تفعيل دور ومؤسسات منظمة التحرير       

كما وجهت انتقادات الى ممارسات السلطة ازاء حمـاس فـي           ‚ والجهاد االسالمي الى عضوية منظمة التحرير     
ا على قاعدة مواجهة مشروع شارون الذي يسعى مـن وراء           غزة مشددة على الوحدة الوطنية وان يتم ترسيخه       

واضافت المصادر ان قادة الفصائل في دمشق       . االنسحاب من غزة الى احداث فتنة داخل الصف الفلسطيني كله         
اكدوا على اهمية تعديل قانون االنتخابات الخاصة بالمجلس التشريعي الفلسطيني مشيرة الى انه تم االتفاق على                

 تحضيرية وعقد اجتماعات لمختلف ممثلي الشعب الفلسطيني من اجل التحضير النتخابات المجلس             تشكيل لجان 
  .الوطني سواء عبر انتخابات مباشرة او من خالل ايجاد آليات اخرى على ان يتم تمثيل كل اطياف الفلسطينيين

 27/7/2005الوطن القطرية 
  

   أحمر  االقتتال مرفوض والدم الفلسطيني خط: منظمة التحرير
  أكد أمس سمير غوشة أن االقتتال الفلسطيني مرفوض والدم الفلسطيني خط أحمر ال يراق اال بمواجهة قوات                 

 البند السادس في اتفاق القاهرة الذي ينص ويصر علي الحـوار لحـل أي            ىمشيراً في هذا االطار ال    . االحتالل
 يسمحوا لحلم شارون بالتحقق ولن يدعوا قـوات         ان الفلسطينيين بتالحمهم ووحدتهم الوطنية لن     : وقال. خالف

ـ  ـ  االحتالل تهنأ باالقتتال الفلسطيني   رفـض امـالءات شـارون    ىالفلسطيني النهم مدركون ومجمعون عل
 ونفـي خـالل     ,ومتمسكون بكل اشكال النضال السياسي الجماهيري والمقاومة والصمود في وجـه االحـتالل            

فصائل من اجراء انتخابات المجلس التشريعي ألن هناك اتفاقاً         تصريحات صحفية وجود أي خوف لدي بعض ال       
 عـضواً الـي     88علي تعديل قانون االنتخابات علي أن يجري كل أربع سنوات ويرتفع عدد اعـضائه مـن                 

مؤكداً أن فك االرتبـاط     . وأعرب عن اعتقاده بان خطة شارون واضحة وفق تصريحاته ومواقفه          .عضوا132ً
 األرض حيث يستمر ببناء جدار الفصل       ى لخلق واقع عل   ىلنهائية ونحن ندرك انه يسع    عند شارون هو الخطوة ا    

وقال لن نقبل بأي شكل من      . العنصري ويزيد من البؤر االستيطانية ويقوم بحملة شرسة لعزل القدس وتهويدها          
رون لتنفيـذ    شا ىمطالباً المجتمع الدولي بالضغط عل    . األشكال وتحت أي ظرف بأي تنازل عن حقوقنا الوطنية        
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جـدار واالنـسحاب    ال القانونية لمحكمة العدل الدولية بعدم مـشروعية         ىقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الفتو    
 من  ى حدود الرابع من يونيو في فلسطين والجوالن وما تبق         ىاالسرائيلي الكامل عن األراضي العربية المحتلة ال      

يام بمسئوليتها ازاء ما تتعرض له القدس من تهويد وحصار          وطالب لجنة القدس بضرورة الق     .األراضي اللبنانية 
  .   الدولي لفضح الممارسات االسرائيلية المناقضة ألي عرف دوليى المستوىوعزلة وأن تتحرك عل

  6/7/2005الوفد المصرية  
  
   بالوفد األمني المصريىمازن التق أبو

ول اللقاء متابعة سبل ترتيب البيت الفلـسطيني        تناو. التقي عباس أمس بالوفد األمني المصري الذي يزور غزة        
سرائيلي وجهود رأب الصدع الـذي نـشأ        اإلالنسحاب  لوتعميق الحوار الداخلي وفقاً إلعالن القاهرة استعداداً        

  .  التهدئة بين الفصائل وإسرائيلىوالحفاظ عل. مؤخراً بين السلطة وحماس
  27/7/2005الجمهورية المصرية 

  
   مليون دوالر 100لدعم للفلسطينيين إلى أميركا ترفع قيمة ا

 قال سمير حليلة إن اإلدارة األميركية رفعت قيمة الدعم المقدم إلى الجانب الفلـسطيني               :عمان ،نادية سعد الدين  
وأضاف للغــد    . مليون دوالر مع نهاية العام     100عبر شركات أميركية ومنظمات غير حكومية ليبلغ حوالي         

وأوضح بأن الجانبين الفلسطيني واألميركـي يدرسـان    .ء خالل زيارة رايس إلى رامأن اإلعالن األميركي جا 
إلى ذلك   . مليون دوالر كدعم أمريكي مقدم إلى السلطة الوطنية أعلن عنه مؤخراً           50حالياً أوجه صرف حوالي     

لـسطيني فـي   نفى حليلة وجود رابط بين زيارة رايس المفاجئة إلى بيروت بعد إسرائيل وبين وضع السالح الف     
المخيمات في لبنان كشرط لتنفيذ اإلنسحاب اإلسرائيلي من القطاع، مشيراً إلى أن تلك الزيارة المفاجئـة إلـى                  

  .بيروت تخدم المصالح واألهداف األميركية وال ربط بينها وبين وضع السالح الفلسطيني في المخيمات هناك
  27/7/2005الغد االردنية 

  
  !فلسطينية تحظر نشر مقاالت تسيء للسلطةوزارة التربية والتعليم ال

وزارة على العاملين في المؤسسات الحكومية نشر مقاالٍت تسيء أو تحـرض علـى              الحظرت   : خاص –غزة  
ووفقاً لما جاء في التعميم، فإنّـه   .السلطة الفلسطينية في الصحف، وذلك بناء على قراٍر أصدره مجلس الوزراء       

وطالب التعميم من مديري المدارس إعالم المدرسين بفحوى القرار،         . يخالف القرار سيتم اتخاذ تأديبية بحقّ من      
  .وأخذ توقيعهم بما يفيد علمهم بالقرار

  27/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  أجهزة األمن تعثر على عبوة ناسفة في مخيم المغازي 
 على عبوة ناسفة في مخيم المغازي وسط أفادت مصادر أمنية، اليوم، أن أجهزة األمن والشرطة، عثرت: غزة

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية واألمن الوطني، أنه تم العثور على عبوٍة ناسفة زرعت على  .قطاع غزة
 .مدخل مخيم المغازي في المحافظة الوسطى، حيث حضرت وحدة هندسة المتفجرات وتعاملت معها
  27/7/2005وكالة االنباء وفا 

  
   العرب من تقديم تنازالت لالنسحاب من غزة  الجهاد تحذر

 حذرت حركة الجهاد االسالمي من ان تقدم القمة العربية التي يجري الحديث عن عقدها خالل االسبوعين 
اننا نحذر من ان يكون ثمن : وقال خالد البطش.المقبلين تنازالت جديدة لالنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة
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التطبيع مع االحتالل االسرائيلي وتعطي ارييل شارون سوقا جديدا في العالم االنسحاب قمة عربية تشرع 
  أ.ن.ق.العربي

 27/7/2005الخليج اإلماراتية 
 

  حماس ال تريد االستفراد بالسلطة  : مشعل
أنا أطمئن الشارع الفلسطيني، : وأضاف. إن حماس تريد الشراكة مع اآلخرين، وليس التفرد: قال خالد مشعل
حماس قادمة، وهي موجودة وحاضرة، من أجل أن .. يع القوى بأن حماس ليست قادمة لتتفردوأطمئن جم

تشارك اآلخرين، وأن يشاركها اآلخرون في بناء الوطن، وتحرير األرض، ومقاومة المحتل، وخدمة الشعب 
 االقتراع لكن مشعل أصر على أن تكون الديمقراطية وصناديق. الفلسطيني، وهذه مساحة من التنافس مطلوبة

هي الفيصل في بناء المؤسسات الفلسطينية، بما فيها المجلس التشريعي والحكومة، لكنه رفض اإلجابة عن 
سؤال البرنامج السياسي لحماس لما بعد االنتخابات، وإن كانت ستشارك في الحكومة أم ال، وماذا ستفعل 

ددا على أن الحركة ستقدم جوابا محددا هل ستوقفه أم ستقيمه على أسس جديدة، مش.. بخصوص مسار التسوية
وأرجع مشعل إقبال االتحاد األوروبي على إجراء حوار مع حماس إلى .عن الموضوع في الوقت المناسب

اعتراف األوروبيين بوزن الحركة، وأنه ال يمكن القفز عنها، وثبت لديهم أن أي حل يتجاوز حماس وفصائل 
حه، ورأوا الوزن الحقيقي للحركة عسكريا وسياسيا، وعبر صناديق المقاومة ال مستقبل له، وال مجال لنجا
إن دوافع الحركة للقاء األوروبيين إنما هي لتوضيح حجم المظلمة : وقال. االقتراع، وعبر الشعبية على األرض

  قدس برس.للعالم
 27/7/2005الخليج اإلماراتية 

 
  مسؤول في الديمقراطية يشيد بلقاء الفصائل في دمشق  

 رئيس وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للقاء الفصائل في دمشق فهد سليمان ان االجتماع كان قال
أن يلتقي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وهيئة الرئاسة مع قيادات الفصائل للبحث في : وأضاف . مثمراً

الحوار الوطني الفلسطيني إلى أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، أمر إيجابي بحد ذاته، ويدفع 
األمام، لكنه ليس كافياً ألن المهمة األساسية التي تقف حيالها الحركة الوطنية الفلسطينية إنما تتمثل بإعادة 
. صياغة العالقات الفلسطينية الداخلية في إطار منظمة التحرير واعتماد صيغة جدية للشراكة السياسية الحقيقية

تمر الحوار الفلسطيني الذي عقد بالقاهرة، أتى لكي يعتمد آلية واضحة في سبيل وأشار سليمان الى أن مؤ
تحقيق هذا األمر، آلية تقوم على تشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني 

  .واألمناء العامين واللجنة التنفيذية
 27/7/2005الخليج اإلماراتية 

 
    في سديروتيب منزالًصاروخ فلسطيني يص

ذكرت مصادر في الشرطة ان صاروخا يدوي الصنع اطلق صباح أمس من قطاع غزة وسقط في مدينة 
واضافت المصادر ان الصاروخ الحق اضرارا بسيارات عدة ‚ سديروت بجنوب اسرائيل بدون وقوع اصابات

 جهة اخرى ذكرت مصادر من‚ وبشرفة احد المنازل فيما اصيب خمسة اشخاص بصدمة ويتلقون العالج
عسكرية اسرائيلية ان ناشطا من حركة الجهاد االسالمي اصيب بجروح خطيرة برصاص عناصر وحدة 

  وكاالت.خاصة للشرطة في الخليل بالضفة الغربية
  27/7/2005الوطن القطرية 
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  مارات لى رئيس دولة اإلإحماس توجه رسالة شكر 
لة اإلمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وجهت حركة حماس امس رسالة شكر لرئيس دو

وقالت .لى حكام االمارات وشعبها على ما قدموه ويقدمونه لشعبنا من منح ومساعدات في مختلف المجاالتإو
حماس في رسالتها لقد كانت اللفتة االخيرة التي قدمتها االمارات و تمثلت في المبادرة الكريمة بقرار اقامة 

نة سكنية على أنقاض المستوطنات الجاثمة على أرض قطاع غزة و اعتماد مائة مليون دوالر لها ، إنما مدي
تدل على األصالة والعطاء الال محدود و األخوة الصادقة ، وهي دليل اضافي على سخاء و كرم االخوة في 

 واكدت حماس على عمق .بنا دولة االمارات و بذلهم الالمحدود و دعمهم لتوفير السكن المالئم ألبناء شع
العالقة بين شعبنا ودولة اإلمارات حكومة وشعبا معربة عن املها في أن تحذو الدول العربية واإلسالمية حذو 

  .اإلمارات العربية وتقديم كل أشكال العون والمساعدة لشعبنا الفلسطيني الصامد الذي قهر جيش االحتالل
  27/7/2005الحياة الجديدة 

 
  هدم منزالً سكنياً في جبل المكّبر ي االحتالل

أقدمت السلطات الصهيونية ، على هدم منزل سكني في حي الصلعة في قرية جبـل  : القدس المحتلة ـ خاص 
وأفادت مـصادر محليـة أن قـوة        .المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، وسط إجراءات أمنية صهيونية مشددة         

ي وفرضت طوقاً عسكرياً محكماً عليه، قبل أن تقوم جرافات          عسكرية من جيش وشرطة االحتالل، اقتحمت الح      
وأشارت تلك المصادر إلى أن جنـود       . متراً مربعاً  120ضخمة بهدم منزل المواطن عاطف أبوحسن ومساحته        

  .االحتالل منعوا أصحاب المنزل من االقتراب أو حتى نقل حاجياتهم األساسية منه
  26/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  عمليات الدهم واالعتقاالتيواصل االحتالل 

في مدينة الخليل، أقدمت قوات خاصة تابعة لقوات االحتالل على فتح نيرانها باتجاه : رام اهللا ـ احمد رمضان 
وحسب مصادر في   . سفيان قنيبي، أحد أعضاء كتائب األقصى وأصابته بجروح خطيرة، قبل أن تقوم باختطافه            

خاصة تابعة لما يسمى بـحرس الحدود حاصرت بناية في منطقة الحاووز جنـوبي             جيش االحتالل ، فإن قوة      
مدينة الخليل بهدف اعتقال المواطن قنيبي اال انه رفض تسليم تفسه، فأطلق الجنود اإلسرائيليون النـار عليـه،                  

الخـط  وأكدت المصادر ان قنيبي أصيب بجراح خطيرة ونقل إلى مستشفى داخـل             .وأصابوه ثم قاموا باختطافه   
وادعى جيش االحتالل ان قنيبي مسؤول عن عدد من العمليات التي نفذت ضد قواتـه فـي منطقـة                   . األخضر

وفي سياق آخر أفادت مصادر فلسطينية، من منطقة عزبة األشقر، شرق قلقيليـة، أن         .الخليل في اآلونة االخيرة   
صباح امس، علـى فلـسطيني يبلـغ        جنود االحتالل المتمركزين عند حاجز الزاوية، اعتدوا بالضرب المبرح          

 من عمره، بحجة عدم حيازته على تصريح عمل، مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلي، حيث نقل الـى                   28الـ
قوات االحتالل اعتقلت امس احد اعضاء حركة الجهاد اإلسالمي في قرية ذنابة            .المستشفى وهو في حالة خطرة    

وفي سياق آخر   .  ابو حاكم اعتقل على أيدي أفراد قوة خاصة        جنوب شرق قلقيلية، وأفادت مصادر إسرائيلية ان      
اقتحمت قوات االحتالل، فجر امس، مدرسة حارس الثانوية في بلدة حارس شمال سلفيت وقامت بتكسير أبواب                

كما اعتقلت، تـسعة مـواطنين مـن مدينـة          . المدرسة والعبث بمحتوياتها بشكل متعمد بحجة وجود مطاردين       
  .د اقتحامها المدينةطولكرم وضواحيها بع

  27/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

 استشهاد فتى من الخليل دهسه مستعمر 
  .استشهد، الليلة، فتى من بلدة بيت أمر شمال الخليل في الضفة الغربية، دهسه أحد المستعمرين بسيارته: الخليل
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 عامـاً تـوفي     14اهيم العالمـة    وأفادت مصادر طبية تابعة لجمعية الهالل األحمر، أن الفتى موسى جمال إبر           
متأثراً بجراح أصيب بها، جراء دهسه من قبل أحد المستعمرين، األمر الذي أكدته مصادر أمنية وطنية، والتي                 

وأشار جبريل محمد العالمة، أبن عم الشهيد الفتى        .أشارت إلى أن تحقيقاً جاري لمعرفة ظروف استشهاد الفتى        
ه موسى، دهس عند الساعة العاشرة، بينما كان يتواجد علـى طريـق             في حديث خاص لـوفا، إلى أن أبن عم       

وأضاف العالمة، أن قوة من جيش االحتالل جاءت إلى مكـان           .القدس المحاذي للبلدة من الجهة الشرقية     -الخليل
الحادث، ونقلت جثمان الفتى إلى معسكر قوات االحتالل في مستعمرة غوش عتصيون الجاثمة على أراضـي                

 .مال بيت أمرالمواطنين ش
  26/7/2005وكالة االنباء وفا 

  
  سرائيلية ضبط كمية كبيرة من النفايات اإل: طولكرم
 قال مكتب سلطة جودة البيئة في محافظة طولكرم، انه تمكن من ضبط كمية كبيـرة مـن النفايـات                     :طولكرم

 سلطة جودة البيئة فـي      واوضح عصام القاسم، مدير مكتب    . االسرائيلية الصلبة في بلدة شوفة، جنوب طولكرم      
طولكرم، أن المكتب تلقى اتصاالت هاتفية من عدة مواطنين في البلدة تفيد بأن مقاوالً إسـرائيلياً يقـوم تحـت                    
حراسة جيش االحتالل بدفن كميات من النفايات الصلبة في اراضي القرية، مشيراً الى انه جرى التحفظ علـى                  

واشار قاسم الى ان المكتب طلب من       . بين انها مواد سامة وخطرة    هذه المواد وآخذ عينات منها للفحص، حيث ت       
المجلس المحلي في شوفة اتخاذ كل االجراءات الالزمة لمنع المقاول اإلسرائيلي من إدخال أي كمية من هـذه                  
النفايات إلى القرية وتوعية المواطنين بعدم التعاون مع هذا المقاول الذي يحاول خداع المواطنين مـن خـالل                  

من جهته، أكد نعمان دروبي رئيس المجلس المحلي فـي شـوفه، ان المجلـس               . سلة من االكاذيب والوعود   سل
اصدر تعميماً يمنع بموجبه إدخال أي نفايات إلى القرية اال بعد الحصول على آذن خاص من الجهات صـاحبة                   

  .العالقة
  27/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  طالبة بتحسين وضعهم  قبالة التشريعي للميعتصمونالمهنيون 

نفذ اعضاء مجمع النقابات المهنية، أمس، اعتصاماً قبالة مقر رئاسـة مجلـس الـوزراء،                :كتب فراس طنينة  
والمجلس التشريعي، بمشاركة ثالثة آالف من أعضاء النقابات المهنية الحكومية في مسيرة جماهيرية انطلقـت               

لخدمة المدنية، وبتعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا القـانون،         من وسط مدينة رام اهللا، للمطالبة بتنفيذ قانون ا        
نقابات األطباء، أطباء األسـنان، الـصيادلة،       : وشارك في االعتصام  . بما ينسجم مع تحسين ظروفهم الوظيفية     

وتتلخص مطالب النقابات المهنية، من خالل الرسـالة التـي سـلموها لـرئيس              . المهندسين، والطب البيطري  
 وألعضاء المجلس التشريعي، بربط الراتب الشهري للموظف بجدول غالء المعيشة، وفقاً لما هو مقر               الوزراء

كما يطالب المجمع بأن تتـراوح عـالوة المهنـة    .بالقانون، وأن ال يقل الراتب األساسي عن مستوى خط الفقر      
الية، ورفع وإقرار عـالوة     ، وذلك وفقاً لطبيعة وعدد سنوات الدراسة، وتكاليفها الم        %120 -80للموظف بين   

المخاطرة، حيث أن جميع قطاع المهنيين معرضون للمخاطرة من انتقال عدوى األمراض لألطباء، وإصـابات               
وطالبوا كذلك بعالوات الندرة، حيث يطالب مجمع النقابات بمنح المهنيين والكفاءات بعـالوة             .العمل للمهندسين 

فلسطينية لتبقى في فلسطين، واستقطاب الكفـاءات الفلـسطينية فـي           الندرة، وذلك بغية الحفاظ على الكفاءات ال      
كما دعوا إلى فتح سلم الدرجات أمام المهنيين، وبالعالوة الفنية واإلدارية، بحيث تكون تراكمية وأن ال                .الشتات

تلغي إحداهما األخرى، واعتماد ساعات العمل اإلضافية الفعلية للموظفين، ورفع سقفها، مـن خـالل تعـديل                 
  .القانون الخاص بذلك

  27/7/2005األيام الفلسطينية 
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  نقابة الصحافيين تدعو إلدخال الفرح خالل االنسحاب 

دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، فرع غزة، كافة الصحافيين في قطاع غزة لالستعداد بروٍح              : خاص –غزة  
ه خالل االنسحاب الصهيوني من قطـاع       واحدة إلدخال الفرح إلى قلوب أبناء الشعب الفلسطيني ونسائه وأطفال         

أيها الصحفيون، لنستعد جميعاً بروح واحدة موحدة إلدخال الفرح إلى          : وقالت النقابة في بيانٍ   .غزة الشهر المقبل  
. قلوب أبناء شعبنا الذين انتظروا طويالً لتنزاح الغمة وتبزغ شمس النصر التي كافح من أجل رؤيتها طـويالً                 

لوجه الحضاري الجميل المشرق لشعبنا المكافح بمسئولية وطنية ومهنية مسئولة وأمينة           وأضاف البيان لنظهر ا   
خالل فترة تنفيذ االندحار ولنثبت أن هذا الشعب يستحق أن يحتل مكاناً رفيعاً تحت الشمس، لنكتـب ونـصور                   

 النـصر ولنؤكـد     ونظهر ما يرفع معنوياتنا ويحسن مزاجنا العام ويؤكد حرصنا على الوحدة واإليمان بحتمية            
  .للجميع أننا مساهم إيجابي في معركة الكرامة والحياة التي يخوضها أبناء اإلنسانية جمعاء

  27/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   على العودةاهالي قريتي اقرث وبرعم المهجرين يصرون 
جليل االعلي داخل الخط تحول حفل القداس، الذي نظم في قرية اقرث المهجرة الواقعة في ال :الناصرة

االخضر، علي الحدود اللبنانية ـ االسرائيلية، راحة لنفس المطران الراحل يوسف ريا، الي تظاهرة كبيرة من 
وكانت لجنة التأبين قد نظمت حفال دينيا وخطابيا داخل .اجل عودة االهالي المهجرين الي قريتهم واراضيهم

هدم، بمناسبة مرور اربعين يوما علي وفاة المطران يوسف ريا كنيسة اقرث، المبني الوحيد الناجي من ال
وكان الراحل، وهو من اصل لبناني قد . مطران طائفة الكاثوليك في عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل سابقا

عرف خالل الستينات والسبعينات بمواقفه الوطنية وبنضاله الدائم من اجل عودة االهالي المهجرين الي قريتيهم 
وبسبب مواقفه الوطنية خالل .  بعدما هجر أهلهما بحجة االمن1951قرث وكفر برعم، واللتين هدمتا في العام ا

تواجده في فلسطين عملت السلطات االسرائيلية علي تحديد تحركاته في الداخل الفلسطيني، وعندما ازدادت 
 رأسه في لبنان، ولكنه حتي يومه الممارسات االسرائيلية ضده قرر ترك البالد والطائفة وعاد الي مسقط

 .االخير واصل المطالبة باعادة اهالي القريتين المهجرين الي بيوتهم
  27/7/2005القدس العربي

  
  مشكلة المياه تم تأجيلها لمفاوضات الحل النهائي 

ل  في قرية دورا القرع شمال رام اهللا تضطر ياسمين فوزي، ومنذ بدايـة فـص               :الضفة الغربية وليد بطراوي   
تقـول ياسـمين ال     . الصيف، للسير من بيتها مسافة طويلة تحت اشعة الشمس الحارقة للوصول الى نبع القرية             

يوجد لدينا ماء ولهذا نأتي الى النبع يومياً ونقوم بمليء الماء في الزجاجات واالوعية البالستيكية، وهـذا امـر                   
في القرية من هم اوفر حظاً من ياسـمين، فقـد           . متعب يتطلب جهداً ووقتاً، لكننا ال نستطيع العيش بدون ماء         

حفروا آباراً قرب منازلهم كما هو حال عائلة سمير عبد الكريم نحن نسخدم مياه البئر التـي أوشـكت علـى                     
الوضع المائي فـي    .فمنذ العشرين من ايار انقطعت المياه عنّا      . االنتهاء، فما تبقى لن يكفينا حتى نهاية االسبوع       

 هو جزء من حالة عامة في االراضي الفلسطينية كما يقول رئيس مجموعـة الهيـدرولوجيين             قرية دورا القرع  
ويضيف التميمي ستة وستون بالمئة من المجتمع الفلـسطيني فـي الـضفة             . الفلسطينيي عبد الرحمن التميمي   

ما فـي قطـاع   ا. الغربية يعاني من ازمة مياه خانقة، وفي اشهر الصيف يرتفع الرقم الى خمسة وسبعين بالمئة          
اسرائيل ومنذ احتاللها للضفة الغربية عام      . غزة، فتقريباً جميعه يعاني من ازمة مياه من حيث الكمية والنوعية          

 ما زالت تسيطر على مصادر المياه الفلسطينية وتبيعها الى الفلسطينيين عن طريق شـركة ميكـوروت                 1967
راض الضفة الغربية وليس في داخل إسرائيل، حـسب         االسرائيلية على الرغم من وجود االحواض المائية في ا        
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ففي الضفة الغربية هناك ثالثة احواض مائية كما يقول التميمي الحـوض الـشرقي              . قول المسؤول الفلسطيني  
الشرقي الذي ال يمكـن للفلـسطينيين       -الذي استنفذ تماماً االن ويعطي اقصى طاقته المائية، والحوض الشمالي         

فقط والباقي يذهب   % 12اما الحوض الغربي فيستهلك الفلسطينيون منه       . قيود االسرائيلية االستفادة منه بسبب ال   
ومع استكمال الجدار في منطقة مستوطنة ارئيل سيكون الحـوض          . السرائيل وللمستوطنات في الضفة الغربية    

مقابـل المـستوطنين    وفي مقارنة بين ما يستهلك الفلسطينيون من مياه         . الغربي تحت السيطرة االسرائيلية كلياً    
 مترا مكعبا من المياه للفرد في السنة لجميع         140المواطن الفلسطيني يستهلك تقريباً     : االسرائيليين يقول التميمي  

 متر مكعب في السنة، والفلسطيني يدفع ثالثـة        600االغراض، بينما يصل استهالك المستوطن االسرائيلي الى        
قضايا المياه والقدس والالجئين والحدود تم تأجيلها لمفاوضات الحـل          . اضعاف ما يدفعه االسرائيلي ثمناً للماء     

النهائي بين الفلسطينيين واالسرائيليين، وقد يستطيع الفلسطينيون االنتظار لحل قضية القدس، ولكن قضية الماء              
  . أكثر إلحاحا

  25/7/2005بي بي سي العربية 
 

  األسرى المحررون يطالبون السلطة بإنصافهم 
طالب حوالي خمسين أسيراً فلسطينياً أفرج عنهم مؤخراً من سجون االحتالل السلطة  : ماهر إبراهيمغزة ـ

الفلسطينية بإنصافهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم ليعيشوا حياة كريمة وأوضح األسرى في رسالة سيقومون 
 ببالنا ان نكون في مؤخرة الركب بتوزيعها على المسؤولين الفلسطينيين  فوجئنا بواقع لم نكن نتوقعه ولم يخطر

وقال . وغيرنا ممن يجيد النفاق والرياء وهو في الحقيقة فاسد ومفسد يتقدم الركب، ومع هذا لم نفقد األمل
 عاماً من بيت لحم وقد أمضى في السجون اإلسرائيلية أكثر من أربع 34األسير المحرر جميل زواهرة  

ر ولم يمض على إطالق سراحه سوى بضعة أشهر تأهيل األسرى سنوات كان آخرها اعتقال استمر ستة أشه
   شيكل بصورة مؤقتة، ولكن هذا ال يجدي نفعاً مع شخص مثلي يعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد 900يعطينا 

 27/7/2005البيان  
  

  ! األسرى الفلسطينيون يتعرضون لإلغتصاب
 سنة من سكان مدينة الخليل المعتقل حالياً في 17 أفاد األسير محمد عبد الجواد غيث: نابلس ـ سامر خويرة

 لمحامي نادي األسير حسين الشيخ انه تعرض العتداء وحشي عندما 19/7/2005سجن عتصيون منذ تاريخ 
وقال غيث إن جنود  .تم اعتقاله مع ابن عمه من منطقة الحرم اإلبراهيمي عند حاجز عسكري قريب من منزله

ضرب المبرح مما أدى إلى كسر يده اليسرى، ثم قاموا بتعريتهما من المالبس أمام الحاجز انهالوا عليهما بال
وأشار . المستوطنين الموجودين هناك وقاموا بتصويرهما بواسطة الهواتف واالستهزاء بهما والضحك عليهما
هما بإطالق إلى أنه أثناء عملية نقلهما إلى سجن عتصيون كان الجنود يوجهون لهما الشتائم البذيئة وتخويف

  .النار، كما قاموا بإطالق كلب عليهما إلرعابهما
 27/7/2005البيان  

  
  محكمة النقب تؤجل النظر في قضية رئيس بلدية قلقيلية

 أجلت محكمة االستئناف العسكرية اإلسرائيلية في سجن النقب الصحراوي في جلستها، امس، - وفا-قلقيلية 
الذي أوقف إدارياً في سجن عوفر منذ أكثر   بلدية قلقيلية المنتخبالنظر في قضية األسير وجيه قواس رئيس

 آب المقبل 9من ثالث سنوات، ونقل مؤخراً إلى سجن النقب الصحراوي، إلى جلسة تعقد في سجن عوفر في 
  .يذكر. للبت في قضيته

   27/7/2005الحياة الجديدة 
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   اإلرهاب    تقويض  عباس  يطالب   شارون
وفقا لمـا    إجراءات جادة لمكافحة االرهاب        باتخاذ   عباسلشارون   مطالبة 27/7/2005حرينية  األيام الب نشرت  

يشهد حتـى االن هـذا         مقابلة مع الصحيفة إنه لم       وقال شارون في   .  نقلته عنه صحيفة لوموند الفرنسية اليومية     
االرهـاب     يجب وقـف     واضاف   ، يدعو للشفقة    وهذا شيء  .  إن عباس قانع بالقيام بالقليل     وقال شارون    .  االجراء

من أجل تنفيذ خطة السالم المعروفة بخريطة الطريق         على الفور وتسليم االسلحة وتقويض المنظمات االرهابية         
  االطار الزمني    ينفذ خالل    غزة سوف    وأكد أن االنسحاب من قطاع      . غزة   بشكل شامل بعد االنسحاب من قطاع     

   . أغسطس  15  في المنظور  
ان االنسحاب لـيس سـوى مرحلـة    من  ه شاروناكدما :  ا ف ب  ،باريس 27/7/2005الدسـتور     وأضافت  

تمهيدية قبل التمكن من تطبيق خريطة الطريق خطة السالم الدولية الرامية الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على                 
صفه باالرهاب كليا ومصادرة االسلحة وتفكيك      واضاف لتطبيق هذه الخطة تطبيقا تاما يجب وقف ما و         . مراحل

وقال شارون ان    .وتابع اذا لم يعد الهدوء لن يتمكن الفلسطينيون من تحقيق حلمهم الوطني           . المنظمات االرهابية 
لكنني لم ار بعد اي تحرك جدي من جانبه لمكافحـة فـصائل            .. اجهزته على اتصال يومي بالرئيس الفلسطيني     

وبعد ان اكد انه على عالقات شخصية جيدة جدا بعبـاس         . لالسف باتخاذ خطوات محدودة    انه يكتفي .. المقاومة
. وتابع ال اريد التضحية بحياة مواطن اسرائيلي لـدعم ابـو مـازن            . قال ان هناك حدودا لرغبته في المساعدة      

ليهود في دولـة    واضاف ان العقبة الرئيسية هي ان العالم العربي وليس الفلسطينيون فقط لم يعترف بعد بحق ا               
هنا فـي هـذه     . اننا نواجه اسوأ اشكال الكراهية لهذا السبب افضل عملية على مراحل          .. مستقلة على اراضيهم  

  .المنطقة ال قيمة للخطابات والمحادثات والوعود وال حتى االتفاقات الموقعة والمهم هو االفعال فقط
  

  يران هدد باستخدام كل الوسائل لمنع االنسحاب تحت النيموفاز 
كرر موفاز تهديدات شارون للفلسطينيين باستخدام كل الوسائل لمنع اطالق نار علـى             :  أسعد تلحمي  ،الناصرة

الجيش االسرائيلي والمستوطنين في قطاع غزة أثناء اجالئهم المزمع البدء به بعد ثالثة اسابيع، فيما هدد قائـد                  
لى ان تجتاح هذه القوات المناطق التي تطلـق منهـا           القوات البرية بتأجيل االنسحاب في حال تعرضها للنار ع        

وقال موفاز ان الجيش يملك خططاً جاهزة لوقف النيران الفلسطينية في حال اطالقهـا أثنـاء تنفيـذ                   .النيران
وتوقـع موفـاز ان يخلـي    . فلسطينيين هو في مصلحة الطرفينوأضاف ان تنسيق االنسحاب مع ال     . االنسحاب

وأعلن قائد القوات البرية فـي الجـيش        .  الشهر المقبل  15معظم المستوطنين المرشحين لالجالء منازلهم حتى       
 ألف جندي وشرطي اسرائيلي سيشاركون فـي تنفيـذ فـك            50االسرائيلي الميجر جنرال رون طال ان نحو        

  .م االنسحاب تحت نيران فلسطينيةوتعهد أال يت. االرتباط
  27/7/2005الحياة 

  
  شالوم يدعو السلطة لمنع الهجمات بعد االنسحاب

وفي مقابلـة مـع      .ل شالوم السلطة الفلسطينية مسئولية منع الهجمات علي اسرائيل بعد االنسحاب من غزة            حم
ان القرار بين يدي السلطة الفلـسطينية       شبكة سكاي نيوز التليفزيونية البريطانية قال شالوم عقب لقائه مع بلير            

كما اعرب عن اسفه لعدم قيام الفلسطينيين بما         .يعود لها ان تضع حدا لهجمات حماس والجهاد االسالمي علينا         
واوضح شالوم ان اسرائيل ترغب في ان تتسلم السلطة مقاليد االمور في غـزة معتبـرا ان ذلـك                    .يجب فعله 

  .سبة الي المستقبل اذا تم السالمسيشكل نموذجا ايجابيا جدا بالن
  27/7/2005أخبار اليوم 
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   يتهم دحالن بمنع عباس من محاربة حماسديسكين

فاجأ ديسكين اعضاء اللجنة البرلمانية عندما قال ان دحالن يعرقـل قيـام             : 26/7/2005 48عرب  نشر موقع   
ت حماس في تطوير صـاروخ      وقال رئيس الشاباك انه حتى لو نجح       .عباس باتخاذ خطوات فعلية ضد حماس     

  .قسام طويل المدى فانها ستكون حذرة في استخدامه بسبب التبعات الخطيرة التي ستعقب ذلك
انه عامـل   . ان دحالن بمثابة أثقال على قدمي رئيس السلطة       من   ما قاله ديكسن   27/7/2005 الحياة   توأضاف

وكتبت يديعوت احرونوت في موقعها علـى        .مشوش يستغل حقيقة ان سياسيين وقياديين في اسرائيل يتوددونه        
شبكة االنترنت ان أقوال ديسكين فاجأت النواب باعتبار دحالن األمل االبيض السرائيل في مـسألتي تنـسيق                 

  .االنسحاب ومحاربة االرهاب الفلسطيني
  

  الشاباك يحذر من تنفيذ الجهاد العالمي عمليات في اسرائيل
وقال . ان اسرائيل هدف لنشاط الجهاد العالمي بعد هجمات شرم الشيخ          قال ديسكين    :الناصرة،  برهوم جرايسي 

انه حسب تقارير المخابرات االسرائيلية، فإن في صحراء سيناء ينشط مركز للجهاد العالمي، وحـذر مـن ان                  
وتناقض تصريحات ديسكين تقريرا صادرا عن جهـاز المخـابرات العـسكرية            . يمتد هذا النشاط الى اسرائيل    

ية وتصريحات لضابط عسكري تؤكد انه حسب المعلومـات التـي لـدى االسـتخبارات العـسكرية                 االسرائيل
  .االسرئيلية فإن اسرائيل ليست مستهدفة من تنظيم القاعدة وحركة الجهاد العالمية

  27/7/2005الغد االردنية 
  

  إخالء المستوطنين قد يستغرق أكثر من ثالثة أسابيع 
 أشار اليوم، األربعاء، إلى أن عملية إخالء المستوطنين من غزة قد تستغرق             أفاد موقع هآرتس أن حالوتس، قد     

وأضاف أن الجيش سيعمل على تنفيذ اإلخالء بأقصى سرعة ممكنة، بيد            .أكثر من ثالثة أسابيع كما كان مقرراً      
ع بـشكل   أن ذلك مرتبط بمدى مقاومة المعارضين للخطة، كما تطرق إلى اإلسرئيليين الذين يمكثون في القطا              

كما أشار في زيارتـه      . شخصاً، بحسب تقديرات الجيش    2000غير قانوني، وقد وصل عددهم إلى ما يقارب         
إلى إحدى قواعد الجيش إلى أن لم يتم إتخاذ قرار بشأن إخالء محور فيالديلفي، وبحسب أقواله فإن الجيش لـه                    

  ..مواقف أخرى سيعرضها في المكان المناسب
  27/7/2005 48عرب 

  
  خالء شريط فيالدلفي في أكتوبر إائيل تقرر اسر

 قالت ناطقة باسم وزارة الجيش االسرائيلية مساء امس ان وزيـر الجـيش              -ب  .ف. ا -القدس القدس المحتلة    
شاؤول موفاز قرر ان تنسحب القوات االسرائيلية من ممر فيالدلفيا الذي يمتد على طول الحدود بين قطاع غزة            

سوف نوقـع االسـبوع     "وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس      . اب المزمع من غزة   ومصر بالتزامن مع االنسح   
 جنديا على طول ممـر فيالدلفيـا لكـي    750المقبل على االرجح اتفاقية مع مصر تنشر هذه االخيرة بموجبها   

ر واشارت المتحدثة الـى ان المستـشا      ". تتمكن قواتنا من مغادرة الممر بالتزامن مع مغادرتها كل قطاع غزة          
السياسي لدى وزارة الجيش االسرائيلية الجنرال عاموس غلعاد سيتوجه قريبا الى مصر في محاولـة لوضـع                 

وقالت محطة التلفزيون االسـرائيلية الرسـمية ان الجـيش           .اللمسات االخيرة على االتفاق المتعلق بهذه النقطة      
يما سينتهي من تفكيـك قواعـده فـي         يتوقع اجالء مجمل مستوطني القطاع الثمانية آالف قبل منتصف ايلول ف          

  . المنطقة ومغادرة الممر في مطلع تشرين االول
   27/7/2005الحياة الجديدة 
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  راضي الفلسطينيةسرائيل اخطأت باقامة مستوطنات في األإ: بيريس

, نقال بيريس ان على اسرائيل اال تساهم في اشعال الموقف مع الفلـسطينيي            :  الوكاالت ، برلين ،القدس المحتلة 
واعترف بيـريس    .واعتبر ان اي عمل عسكري سيكون ذريعة لما وصفها بجماعات االرهاب للقيام بضرباتها            

, ان اسرائيل قد اخطأت باقامة مستوطنات في االراضي الفلـسطينية         في مقابلة مع صحيفة زوددويتشه االلمانية       
  .وقال ان حزب الليكود تراجع عن حلمه في اقامة اسرائيل الكبرى

لكنه في غضون ثالثة اسـابيع مـن    ,  الى ان شارون كان رفض منذ عامين االنسحاب من اي مستوطنة           واشار
فقد وافق زعـيم    , وحسب الصحيفة  .ووصف بيريس ذلك بأنه قرار تاريخي     ,  مستوطنة 21االن سينسحب من    

توطنات واكد على انه لن تبنـى اي مـس        .. حزب العمل على حدوث انسحابات اضافية بعد االنسحاب من غزة         
واضاف بيريس انه البد من المستقبل من تحديد مسار خط الحدود بين االسـرائيليين               .جديدة في الضفة الغربية   

 .والبد ايضا من االتفاق على تناول وضع القضايا االخرى مثل القدس وقضية عـودة الالجئـين               , والفلسطينيين
  . عباس وقال انه سياسي جاد والبد من التفاوض معهـواشاد ب

 27/7/2005السياسة الكويتية 
  

  يةإرهابمنظمة حزب اهللا ، و حماس حصان طروادة:شالوم
جدد شالوم، بعد لقائه سترو في لندن امس، مطالبة االتحاد االوروبي بإدراج حزب اهللا على الئحة المنظمات 

ة انها ستشكل حصان االرهابية، وبمنع حماس من المشاركة في االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة بحج
وحث شالوم، بريطانيا على إدراج حزب اهللا على الالئحة السوداء . طروادة يدمر العملية الديموقراطية

وطالب شالوم االتحاد بعدم . ورد سترو بالقول ان المسألة تتم مراجعتها بشكل دقيق للغاية. للمنظمات االرهابية
بأال يتحدث أحد معهم، معتبراً أن االمر سيقوض وقال نرغب بأن نضمن . إجراء اتصاالت مع حماس
أضاف من المهم أن يعرب االتحاد االوروبي بوضوح عن معارضته لمشاركة . االصوات المعتدلة في المنطقة

حماس في االنتخابات الفلسطينية، معتبراً ان ضم حماس المتطرفة االرهابية بصفتها شريكاً شرعياً في العملية 
 الباب أمام حصان طروادة الذي سيدمر أي أمل في قيام ديموقراطية فلسطينية وتحقيق السياسية، يعني فتح

 )أب. (سالم في الشرق االوسط
  27/7/2005السفير 

  
  الئحة اتهام ضد عومري شارون 

وقالـت االذاعـة     .قدم مزوز مساء الثالثاء الئحة اتهام ضد عومري شارون من دون اجراء صفقة ادعاء عام              
ئيلية ان مزوز قدم الئحة االتهام الى رئيس الكنيست ريفلين وسيقدم في الفترة القريبة الى محكمة                العامة االسرا 

ونقل موقع يديعوت احرونوت عن مصادر في وزارة القضاء االسرائيلية قولها ان المفاوضات بـين                .اسرائيلية
فات خطيرة من القـانون     محامي عومري ومزوز فشلت بسبب اصرار مزوز على ان تشمل الئحة االتهام مخال            

وتوجه النيابة العامة االسرائيلية الى شارون االبن تهما تتعلق بتسجيل كـاذب فـي              . الجنائي ضد شارون االبن   
 ليتم تسجيل القانون بـشكل  لثالثاءوقد انتظر مزوز حتى مساء ا      .وثائق جمعية وخرق االمانة وقسم يمين كاذب      
  . لرسمي في سجل القوانين ليصبح ساري المفعو

من جانبه اعلن شارون االبن انه يتنازل عن حصانته البرلمانية من خالل رسالة بعثها الى رئـيس الكنيـست                   
  . والى رئيس لجنة الكنيست بارؤون

  26/7/2005 48عرب 
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  تزايد المخاوف االسرائيلية من اغتيال شارون  

مخاوف دوائر صناع القرار والرأي العام      مع دنو موعد تنفيذ اخالء غزة تتصاعد         :القدس المحتلة وديع عواودة   
وفي محاولة لتجفيف منابع التحريض على القتل اقـدم المستـشار القـضائي             . في اسرائيل من اغتيال شارون    

للحكومة الول مرة امس على التوصية بتقديم حاخام مدينة كريات موتسكين للمحكمة التأديبية اثر نعته شارون                
لرأي بأن غالبية االسرائيليين يعتقدون ان قتل رئيس الحكومة مـا زال امـرا              وافادت استطالعات ا   .ب الخائن 

وفي استطالع اجرته الدكتورة مينة تسيمح صاحبة اهم مركز السـتطالعات الـرأي فـي               . واقعيا وواردا جدا  
برة  في المائة من االسرائيليين ان المجتمع لم يستخلص ع         58نهاية الشهر الماضي، قال     ) معهد داحف (اسرائيل  

 .ونوهت تسيمح في معرض تفسيراتها للنتائج ان خطة فك االرتباط اججت المخاوف باالغتيال            . من قتل رابين  
 قال أمس تسفي اليبيلغ انه يعتقد ان        48وفي محاضرة امام مجموعة من الصحافيين في مدينة يافا داخل اراضي          

شار ما وصفه ب جنون التطرف والجهل       االرضية جاهزة في اسرائيل لتكرار اغتيال رئيس وزرائها جراء انت         
لدى المستعمرين وأضاف لالسف يؤثر المتطرفون في ما يحدث داخل المجتمع االسرائيلي اكثر من المجلـس                
الوطني للسالم واالمن الذي اشارك في عضويته وهو يضم الف ضابط شاركوا في كافة حـروب اسـرائيل،                  

وهذا ما أكدته شـولميت      .لفين اليوم اولهما عاقل والثاني مجنون     واعتبر بيلغ ان االسرائيليين باتوا شعبين مخت      
الوني إذ لفتت في محاضرتها امام الصحافيين الى انه ال يوجد اي سبب يحول دون قيام مستوطن او متطـرف                    

واتهمـت رجـال الـدين      . بمحاولة التغيير على السياسة وعلى مجرى التاريخ بواسطة االغتيـال الـسياسي           
ومـع ازديـاد    . المستعمرات بالتحريض على القتل بطرق غير مباشرة من خالل فتاوى دينية          والحاخامات في   

درجة حرارة النقاش والتحريض يالحظ قيام الشاباك باحاطة شارون بسور بشري مكون من ثمانية رجال امن                
ـ     . يالزمون تحركاته حتى داخل الكنيست ومقر الحكومة درءا ألي خطر          ا يـشبه   ويدأب الشاباك اليوم وسط م

الهستيريا على تشديد كافة التدابير االحتياطية االمنية فمنذ مطلع الشهر الماضي ال يتحرك شـارون مـن دون                  
ارتداء سترة واقية وبواسطة سيارة خاصة مصفحة تم تسليحها بالحديد خشية قيام انتحاري يهودي بتفجير ذاته                 

عاليات العامة مسألة معقدة للغاية وتستدعي عملية       وجراء هذه الحالة أمست مشاركات شارون في الف       . قريبا منه 
عسكرية واسعة لخلق منطقة معقمة من أي مخاطر بمشاركة اعداد كبيرة من رجال االمن اضافة الى األجهزة                 
والكالب الخاصة والبوابات االلكترونية لرصد المواد المتفجرة، وقد حرمت هذه التدابير شارون كما قال فـي                

وردا على سؤال مقدمة برنامج قابل الصحافة الـذي         . رونوت من شغفه بريادة المطاعم    تصريح ل يديعوت اح   
بثته القناة الثانية ليلة امس االول حول خوفه من االغتيال اكتفى بالقول يحزنني انني افنيت عمري بالدفاع عن                  

  .اليهود وها انا اواجه مخاطر االعتداء من قبل ابناء جلدتي
  27/7/2005الخليج اإلماراتية 

   
  صالة يهودية لموت شارون 

 مجموعة من المتطرفين اليهود المعارضين لالنسحاب أقامت مراسـم دينيـة             أن 27/7/2005البيان    نشرت  
. وتدعى هذه المراسم بولسا دينورا وسبق إقامتها قبل اغتيال رابـين          . ترأسها حاخام صلوا فيها لموت شارون     
ام باللغة اآلرامية وتطلب من السماء ان ترسل نيرانها لتقـضي علـى             وهي صالة من التقليد اليهودي القديم تق      

وأقيمت المراسم فجر الجمعة بحضور عشرين شخصاً بينهم الحاخام يوسف دايان فـي مقبـرة    . شخص ملعون 
وحسب يديعوت أحرونوت أن المشاركين تضرعوا إلى السماء لترسـل المالئكـة            . روشا بينا في أعالي الجليل    

  أ ف ب. ذ دعائهم ألن البشر ال يمكنهم اإلطاحة بشارون بسبب الحراسة المشددة التي يحظى بهاالمدمرة لتنفي
حياة شارون بخطر، ليس فقط من خالل اليمين المتطـرف الـذي         أن   27/7/2005المستقبل اللبنانية   وذكرت  

الئكة ألذيته بـسبب     اصوليين استنجدوا بالم   اتسبق أن قتل أحد أنصاره سلفه رابين، بل ايضا من خالل حاخام           
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 اقاموا فجر الـسبت الماضـي       اتفقد نشرت وسائل اعالم اسرائيلية امس ان حاخام        .قراره االنسحاب من غزة   
طقسا يهوديا سحريا في مقبرة بلدة في شمال اسرائيل يدعى بولسا دينورا من ضمن مراسم كابااله الدينية، التي                  

وقال الحاخام دايان ان المراسم تمت بالتطابق        . ملعون تطلب من السماء ان ترسل نيرانها لتقضي على شخص        
وأشـار   .مع التقليد وقد شارك فيها رجال يتقون اهللا متزوجون وملتحون وعمرهم ال يقل عن اربعـين سـنة                 

المشاركون في هذه الصالة الى انهم تضرعوا الى السماء لترسل المالئكة المدمرة لتنفيذ دعائهم الن البـشر ال                  
وقال باروش بن يوسف وهو احد المـشاركين         . شارون بسبب الحراسة المشددة التي يحظى بها       يمكنهم اطاحة 

في المراسم الدينية ان شلومو بن يوسف هو نقيض شارون تماما فهو قدم حياته من اجل اسرائيل بينما شارون                   
 )رويترز، المستقبل. (نأمل ان يأخذه القدوس المبارك من بيننا. ينهب الشعب

  
  رائيل يؤزم عالقتها بالفاتيكان ولندنإرهاب إس

اثار اغفال البابا بنديكت السادس عشر ذكر اسرائيل في سياق تعـداده  : الفاتيكان ـ القدس المحتلة ـ وكاالت  
. للدول التي تعاني من االرهاب غضب الحكومة االسرائيلية التي وصلت الى حد استدعاء سفير الفاتيكان لديها               

عاء وزارة الخارجية االسرائيلية لسفير البابا في القدس المحتلة، باتهام اسرائيل بانهـا             ورد الفاتيكان على استد   
وجاء هذا االشكال بين اسرائيل والفاتيكان بعد اقل من ثالثـة اسـابيع             . استغلت االطار العام لتشوية نوايا البابا     

ائيلي بـالتزام البابـا الجديـد       على توجيه شارون دعوة الى البابا لزيارة اسرائيل وفي خضم الترحيب االسـر            
ولم تكتف   .االستمرار في التقارب مع اليهود بالتطابق مع النهج الذي سلكه قبله البابا الراحل يوحنا بولس الثاني               

الخارجية االسرائيلية بنشر بيان نددت فيه باحجام البابا عن ذكر اسرائيل معتبرة ان ذلـك يـدعم المتطـرفين                   
لمعتدلين بين الفلسطينيين، بل وصلت الى حد استدعاء السفير البابوي المونسنيور           المعارضين للسالم ويضعف ا   

  . بييترو سامبي
على صعيد آخر اعتبر شالوم امس في لندن ان تصريحات عمدتها كين ليفنغستون عن ان السياسة االسـرائيلية          

سـكان  (ية عن دماء االخـرين      ان تمييز الدماء االسرائيل   :وقال شالوم    .يمكن ان تشجع االرهاب، غير مقبولة     
صدمنا في اسرائيل لسماعنا تصريحات عمدة لندن ولـن         : واضاف في مؤتمر صحفي   . امر غير مقبول  ) لندن

وعلـق   .واكد انه اثار القضية مع بليـر وسـترو        . اكرر ما قاله بعض االسرائيليين عنه وعن سالمته الفكرية        
  .  بوضوح ان مالحظاته خاطئة وغير مقبولةفي ما يتعلق بليفنغستون، اسمحوا لي ان اقول: سترو

 27/7/2005الوطن العمانية 
  

  النيابة اإلسرائيلية تبرر قتل راشيل كوري
  .برر ممثل النيابة اإلسرائيلية، قتل ناشطة السالم االميركية راشيل كوري بأنها عملية دولة: تل أبيب وفا

لى المحكمة المركزية في تل أبيب دفاعاً عن قيام جنود          جاء ذلك، خالل تقديم النيابة اإلسرائيلية أمس، مذكرة إ        
إن النيابـة   : وقال المحامي حسين أبو حسين، في حـديث لــ وفـا            .االحتالل بقتل الناشطة األميركية كوري    

اإلسرائيلية العامة تحاول التحايل على المحكمة من خالل استغالل أحد القوانين اإلسرائيلية، الذي يبرر للدولـة                
وأضاف أبو حسين، إن الشركة األميركية، كتربيلر، قدمت هي األخـرى            .أمور طارئة دفاعاً عن أمنها    القيام ب 

طلباً لصد الدعوى التي قدمها محام فلسطيني مقيم في الواليات المتحدة، بتقديم الئحة مماثلة ضدها كونها تصنع                 
ئحة االتهام في إسرائيل، ولفت إلى      إنه يجب تقديم ال   : وأوضح أن الشركة قالت في دعوتها      .الجرافات الضخمة 

  .أن هذا الطلب محاولة التفافية ألن المحكمة اإلسرائيلية لن تكون مخولة بالنظر بمثل هذه الدعوى
  27/7/2005األيام الفلسطينية 
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  لجنة الداخلية البرلمانية تناقش سياسة اسرائيل بتوزيع اراض للعرب 

الثالثاء تخصيص قسائم بناء من أرض التابعة لدائرة اراضـي اسـرائيل            ناقشت لجنة الداخلية التابعة للكنيست      
 اولمرت، وبحضور مدير عام الـدائرة يعقـوب أفراتـي           شارونللقرى والمدن العربية بحضور القائم باعمال       
وقد إستعرض اولمرت األوضاع السائدة حاليـاً فـي البلـدات            .ومسؤولون آخرون من وزارة التجارة والعمل     

عما معرفته باألزمة التي تعاني منها هذه البلدات من ناحية البناء والعمل، وقال أنه يعمل من اجـل                  العربية زا 
جسر الهوة بين الوسطين العربي واليهودي، واعترف بأن القرى والمدن العربية تفتقر ألراضـي الدولـة، ألن    

ر واللجنة األسباب التي أدت الى      واستعرض النائب واصل طه أمام الوزي      .غالبية الملكية فيها هي ملكية خاصة     
إفتقار البلدات العربية ألراضي الدولة، أهمها التخطيط المسبق والموجه من قبل وزارة الداخلية التي أدت الـى                 
هذه النتائج، بعد أن تم التضييق على هذه البلدات وذلك من خالل عدم توسيع مناطق النفوذ والخرائط الهكليـة                   

 في المخططات التي نفذتها وزارة الداخلية ورعتها هو مضمونها الذي لـم يـضم               فيها، وأضاف طه أن المهم    
أصالً أراضي دولة كافية بقصد محاصرة هذه البلدات بموجب سياسة الحكومات المتعاقبه، لذلك طالـب طـه                 
الوزير وحكومته العمل على حل هذه القضايا من خالل توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية ووقـف الـسياسة                  

وتطرق النائب طه الى عـدم وجـود        . المبرمجة ضد المواطنين العرب عندما يتعلق األمر باألرض والحقوق        
مناطق صناعية كافية في القرى والمدن العربية مطالباً الوزير بالعمل على إنصاف الوسط العربي من خـالل                 

موجب عدد السكان في هذه     مشاركتهم في مناطق صناعية مجاورة على أساس محاصصه عادلة تعتمد التوزيع ب           
وقال طه أنه فيمـا يتعلـق بالـضائقة          .البلدات والمناطق، وليس بموجب مقاييس أخرى تكرس الظلم والتمييز        

السكنية لألزواج الشابة في البلدات العربية فهي خانقة جداً وبحاجة الى عالج سريع وتغيير في سياسة توزيـع                  
  .رائيل قسائم البناء الذي تنتهجه دائرة اراضي اس

  26/7/2005 48عرب 
  

   تحريف مقصود بترجمات معاني القرآن للعبرية
 عن تحريف مقصود فـي      - أستاذ اللغة العبرية في جامعة الملك سعود بالرياض          -محمد أحمد حسين    .كشف د 

عدد من ترجمات معاني القرآن من العربية الى العبرية، والتي قام بها مستشرقون يهود إلـى جانـب رسـائل           
 صلى اهللا عليـه     -نة في الترجمات عينها، تحمل عدائية واضحة تجاه االسالم والمسلمين، وللنبي محمد             مضم
ونقلت صحيفة الشرق األوسط عن األكاديمي السعودي أن نسخة عبرية جديـدة            . على وجه الخصوص   -وسلم  

 عن جدوى ودوافع    من المصحف الشريف صدرت على يد مستشرق اسرائيلي في مطلع العام الجاري، متسائالً            
 منها مطبوعة ومتداولة، واألخرى مخطوطـة       3 ترجمات عبرية سابقة؛     4إصدار هذه الترجمة طالما أن هناك       

) جامعة تل أبيـب   ( األستاذ في    -وبين الدكتور أن الترجمة الحديثة تمت على يد أوري روبين            .وغير متداولة؟ 
والتفسير والسيرة النبوية والحديث الشريف، مـشيراً        وهو باحث متخصص في اللغة العربية والقرآن الكريم          -

 سنوات قبل أن تدرج ضمن سلسلة كتب ودراسات متخصصة في علوم األديـان،              5الى أن الترجمة استغرقت     
تهتم بنشر الترجمات العبرية لعدد من الكتب العربية الى العبرية، تتبناها دار نشر جامعة تل أبيـب، ويـشرف               

وأشار إلـى أن المتـرجم       . المستشرق والمؤرخ والمتخصص في علوم األديان      - كلينبرغ   عليها الدكتور أفيعاد  
أفصح عن محاولته في بناء النص القرآني المترجم بواسطة شروحات ومالحظات في الحواشي، مـع تـساؤل                 

ـ     إنـه سـؤال ال يوجـه فقـط        : ، يعقبه استطراد للمترجم نصه    )ماذا يقول القرآن؟  : (يتصدر مقدمة الترجمة ب
فهذا الـسؤال يتعلـق    ..بل سؤال له تداعيات اجتماعية وسياسية وثقافية عميقة   ..للمتخصصين في علوم القرآن   

حسين عن استيائه لما حصل في الترجمات السابقة للقرآن من المغالطات، مؤكـداً أن              .وأعرب د  .بالموت غالباً 
ية، ملمحاً الى أن التحريفات المقـصودة  بعض المترجمين قد عبثوا بالنصوص القرآنية مستغلين خصائصا اللغو      
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وأضاف أن صعوبة نقل الخصائص البالغية للقرآن شكلت         .يتبين الهدف من ورائها، إذ تخدم فكراً دينياً معادياً        
  ).علم المعاني(ـ وهو ما يعرف ب-عائقاً أمام المترجمين، نتج عنه تحريفات أخرى غير مقصودة

   27/7/2005اللواء االردنية 
  

   قوي للمنتجات التركية في السوق الفلسطيني حضور 
 تجمع كافة التقارير الصادرة عن المؤسسات، الرسمية وغير الرسمية، ذات العالقـة   :نابلس ـ سامر خويرة 

بالتجارة الخارجية، أن المنتجات التركية باتت من أكثر المنتجات حضوراً في السوق الفلسطيني، بالمقابل فـإن                
 مليون دوالر سـنوياً،     150فمقابل حوالي   .ة تشق طريقها بصعوبة بالغة إلى السوق التركي       المنتجات الفلسطيني 

حجم االستيراد من تركيا، المباشر وعبر تجار إسرائيليين، فإن الصادرات الفلسطينية إلى تركيـا ال تتجـاوز                 
ق ثنـائي بـين البلـدين       وحتى قبل حوالي عام، كان أحد التفسيرات لهذا الخلل، يتمثل بغياب اتفا           .مليون دوالر 

للتجارة الحرة، األمر الذي سعت السلطة الفلسطينية إلى تداركه، لكن تجربة عام لم تشر إلى أن هـذا االتفـاق                    
وال يتوقع صائب   . ترك أثراً كبيراً على ميزان التجارة بين األراضي الفلسطينية وتركيا، وبقي األمر على حاله             

لوطني، المهندس الرئيسي لالتفاق، أن يكون هناك تأثير سـريع لالتفـاق   بامية، وكيل مساعد وزارة االقتصاد ا 
على األرض، خصوصاً انه لم يمض شهران على سريانه بعد مصادقته من قبل المؤسـسات الـسياسية فـي                   

وقال بامية كان دخول المنتجات التركية إلى األراضي الفلسطينية بإعفاء جمركي تحصيالً حاصالً بسبب              .البلدين
اق التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل، وهدفنا من االتفاق تعديل هذا الخلل على المـدى القـصير، ليـصبح       اتف

االستيراد جميعه مباشراً، إضافة إلى األثر لصالح المنتجات الفلسطينية، وشراكات استثمارية للقطاع الخـاص              
  .في كال البلدين، ولكن على المدى الطويل

 27/7/2005البيان   
  

   خطة إلنعاش الوضع االقتصادي بعد اإلنسحاب:ر االقتصادوزي
أعلن وزير االقتصاد سنقرط، اليوم أن خطة أعدتها الوزارة تهدف إلنعاش الوضع االقتـصادي فـي      :  رام اهللا 

قطاع غزة بعد اإلنسحاب اإلسرائيلي المزمع منتصف الشهر القادم، قد عرضت على مجلـس الـوزراء فـي                  
 هـدفاً   13ل مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء ، أن الخطة تحتوي علـى               وأوضح خال .جلسته اليوم 

استراتيجياً موجهة بشكل أساسي لمحاربة الفقر والحد من البطالة، مشيراً إلى أن توصيات الخطـة إسـتنبطت                 
ا وأشار إلى أن الكثير من القـضاي      .خالل ورشة عمل سابقة عقدت بهدف النهوض بالوضع اإلقتصادي في غزة          

والمعلومات ال زالت غير واضحة للجانب الفلسطيني بشأن االنسحاب اإلسرائيلي فيما يتعلق بالحدود والمعـابر               
وغيرها، الفتاً إلى ان ال تنسيق أو مفاوضات حقيقية بل ان ما هو حاصل إجـراءات تنـسيقية فـي حـدودها                      

طني على مستوى اللجان الفنية سـيلتقي وفـداً         وأعلن ان وفداً فلسطينياً من وزارتي المالية واالقتصاد الو        .الدنيا
سنقرط ان هناك توافقـاً فلـسطينياً مـع         .وأكد م .إسرائيلياً تحت رعاية أوروبية لمناقشة اإلجراءات االقتصادية      

األطراف الدولية، السيما ممثل الرباعية جيمس ولفنسون، حول تعطيل اإلجراءات واإلغالق اإلسرائيلي لفرص             
لوطني، مشيراً إلى أن دراسات البنك الدولي تطالب بإنهاء هـذه اإلجـراءات اإلغالقيـة               النهوض باالقتصاد ا  

إن الوزارة عملت كل ما هو مطلوب منها في إطار اإلصالحات اإلقتـصادية لخلـق بيئـة                 : وقال.اإلسرائيلية
لفلسطيني من أن   اقتصادية مناسبة، وجلب استثمارات خارجية، باإلضافة إلى خلق بيئة قانونية تمكن اإلقتصاد ا            

سنقرط، أن فلسطين اليوم تتمتع بأفضل اتفاقيات اقتـصادية، مـشيراً إلـى العالقـة               .وبين م .يعمل وأن ينهض  
 .اإلقتصادية القوية مع أوروبا والعالم العربي

  26/7/2005وكالة االنباء وفا 
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   مليون دينار29أرباح مجموعة االتصاالت بلغت 
س إدارة مجموعة االتصاالت، أمس، أن أرباح الشركة الموحدة للنـصف            أعلن صبيح المصري رئي    -رام اهللا   

 مليون دينار لنفس الفتـرة مـن العـام          14 مليون دينار مقارنة بـ      29 بلغت ما يقارب     2005األول من العام    
وأضاف المصري ان المجموعة حققت نتائج مالية وتشغيلية ممتازة خالل النـصف االول مـن العـام                 .السابق

ضل الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس االدارة واالدارة التي تعمل كل ما بوسعها لتحقيق اعلى درجات                الحالي بف 
الكفاءة والفاعلية للتعامل مع السوق الفلسطينية التي تمتاز بخصوصية عالية تميزها عن اي سـوق اقتـصادية                 

  .اخرى، اذ تعتبر اكثر االسواق العربية انفتاحا في قطاع االتصاالت
  27/7/2005يام الفلسطينية األ

  
  وزارة االشغال تنهي العمل في تنفيذ طريق عالر وصيدا

 - انهت وزارة االشغال العامة واالسكان العمل في شق الطريـق الزراعـي عـالر        - الحياة الجديدة    -البيرة  
لمزارعين  كيلومتر في محافظة طولكرم، ويربط عالر بصيدا من المنطقة الشرقية ويسهل على ا             2صيدا بطول   

من جهة اخرى تواصل الوزارة العمل في       .الوصول الى اراضيهم ويسهل عملية خروج المواطنين من قرارهم        
برنامج الطرق الزراعية التي باشرته قبل شهرين في محافظة جنين واستمر في محافظة طولكرم ويمتـد الـى                

الوادي االشقر في منطقة عنبتـا       -بقية المحافظات، حيث ستواصل الوزارة شق طرق زراعية في كفر رمان            
وكانت وزارة االشغال العامة واالسكان قد شرعت بتنفيذ المرحلة االولى من برنـامج شـق               .  كم 2,5وطوله  

  .الطرق الزراعية في محافظات الضفة
   27/7/2005الحياة الجديدة 

  
   أوراق إسرائيلية ،مؤخرا عن مدارصدر 

 مـن سلـسلة     28المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية الورقة      صدر مؤخرا عن مدار     :  الدستور -رام اهللا   
أوراق إسرائيلية تحت العنوان في أسفل المنزلق، ترجمة عن العبرية إلى العربية لمقـالتين للخبيـر القـضائي            
اإلسرائيلي موشيه نغبي يعرض فيهما ما يعتبر أنه فشل ذريع لمنظومة أجهزة سيادة القانون اإلسـرائيلية فـي                  

ية الديمقراطية من الذين يحاولون تدميرها وتقويضها من الداخل لغاياتهم المخصوصة، التي ليس أبـسطها               حما
 ،  2004والمقالتان مأخوذتان من كتاب لنغبي صدر أخيرا خريـف          . التغطية على الفساد المستشري في القمة     

  . يشتمل على العرض ذاته بصورة أكثر سعة وشمولية
 27/7/2005 الدستور 

  
  تفاق بين االمانتين للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ا

التقى وفد من االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيين برئاسة األمين العام المتوكل طـه  : الدستور ـ رام اهللا 
وعضوية الشعراء عبد الناصر صالــح ، فايز أبو شمالة، ربحي محمـود، وبرعايـة أمـين عـام مكتـب                    

سمير شحادة ، أعضاء األمانة العامــة      . ف والسلطة الوطنية د   .ت.ات الشعبيـــة في م   المؤسسات والمنظم 
لالتحـاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين في دمشق، وتوصل الوفدان إلى إصدار اعالن جاء فيه انه فـي                 

 في الجزائر كـانون     ضوء قرارات المؤتمر الثاني والعشرين لالتحاد العام للكتاب واألدباء العـرب الذي عقد           
يين،  وعلى ضوء ما تم في فلسطين من تطورات تتعلق بوحدة االتحاد العام للكتاب واألدباء الفلسطين               2003أول  

دأت قبل مـا يزيد على العام، فقد التقى وفد األمانة العامة لالتحاد العـام للكتـاب                وتواصالً لالجتماعات التي ب   
د االمانة العامة لالتحاد العـام للكتـاب والـصحفيين الفلـسطينيين فــي              واالدباء الفلسطينيين في الداخل بوف    

واكد االعالن على وحدة الحركة الثقافية الفلسطينية وتنظيمها النقابي وعلى ان يتم فصل الكتاب عن               .الخـارج
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لسطينية كاملـة   الصحفيين واإلبقاء على االتحاد العام للكتاب واألدباء والتوكيد على التمسك بالثوابت الوطنية الف            
ورفض كافـة أشـكال     . وعلى الميثاق الوطني األصــل، وميثاق شرف االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب          

وتشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق من األمانتين العامتين لالتحـاد فــي فلسطين والخـارج للتـشاور              . التطبيع
   .والتنسيق بشأن وحدة االتحاد ، خالل عام من تاريخه

  20/7/2005 الدستور 
  

   دراسة قانونية حول جرائم االحتالل
غزة ـ قنا ـ اوضحت دراسة قانونية صدرت حول جرائم االحتالل االسرائيلي وممارسـاته الدمويـة ضـد      
الشعب الفلسطيني أن هذه الممارسات جاءت متسقة مع طبيعة االيديولوجية الصهيونية التـي الزمـت الدولـة                 

وأشارت الدراسة الى مواصلة جيش االحتالل تصديه لالنتفاضـة         ‚  قبل أكثر من نصف قرن     العبرية منذ نشأتها  
فى االراضي المحتلة موضحة السيناريوهات التي كانت تعدها سلطات االحتالل لمواجهـة زخـم االنتفاضـة                

اومـة علـى    المتصاعد يوما بعد يوم خاصة ما تعلق منها بتشديد القبضة الحديدية من جهة وزيادة تكاليف المق               
‚ الفلسطينيين من جهة أخرى سواء من حيث سالمتهم الشخصية أو من حيث نوعيـة الحيـاة التـى يحيونهـا                   

وأضافت الدراسة الصادرة عن المركز العربي للبحوث والدارسات في غزة أن االنتهاكات االسرائيلية لم تكـن                
دتها أحداث االنتفاضة شكلت اسـتمرارا لـنهج        وليدة أحداث االنتفاضتين االولى والثانية بل االنتهاكات التي شه        

القمع المنظم الذي اختطته سلطات االحتالل منذ اليوم االول لالحتالل مما حرم الفلسطينيين من التمتع بأبـسط                 
  ‚الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية

 27/7/2005الوطن القطرية 
  

  االحتالل يعتقل أحد أعضاء فرقة مركز يافا الثقافي 
 توجهت الثالثاء فرقة عائدون للفنون الشعبية والمسرحية التابعة لمركز يافا الثقـافي             :شحرور السويطي رومل  

في مخيم بالطة الى العاصمة االردنية عمان في طريقها الى بريطانيا للمشاركة في عدة مهرجانات دولية فـي                  
قة الحنونة االردنية التي سيحل اعـضاء       اسكتلندا وايرلندا ولندن، وكان في استقبال الفرقة في عمان وفد من فر           

وأوضح رئيس المركز تيسير نصر اهللا ان الفرقة تضم مجموعة من           .الفرقة ضيوفا عليها خالل اليومين المقبلين     
االطفال من الجنسين وستشارك في مهرجان ادنبرا باسكتلندا في عرض مسرحي ودبكة شـعبية وكـذلك فـي                  

ث استكملت هناك شهرا كامال تقدم خالله العديد من العـروض للجاليـات        مهرجان نيلي في ايرلندا الشمالية حي     
وأشار نصر اهللا الى ان سلطات االحتالل اعتقلت أحد اعضاء الفرقة وهو الطفـل محمـد                .االسالمية والعربية   

 عاما بعد احتجازه على جسر اللنبي مدة خمس ساعات، معتبرا هذا اإلجراء غيـر المبـرر                 15سميح سوالمة   
  .اإلنساني اعتبره إجراء تعسفيا هدفه إعاقة زيارة الفرقة والتأثير عليها وعلى أدائهاوغير 

  26/7/2005 48عرب 
  

  جدارية محمود درويش إلى البلغارية 
تعرف قراء البلغارية مؤخرا إلى جدارية محمود درويش بعد أن نقلتها إلى لغة هذه الدولة البلقانية المترجمـة                  

وصدرت تلك القصيدة الطويلـة التـي كتبهـا         . العربي في جامعة صوفيا مايا تسونيفا      المعروفة وأستاذة األدب  
 صفحة مـن  100الشاعر بتأثير حالة الغيبوبة التي عاشها قبل بضعة أعوام في أحد مستشفيات باريس في نحو         

بدقـة   عاما من نقل روح الـنص        30وتمكنت تسونيفا المواكبة للموضوع الفلسطيني منذ نحو        .القطع المتوسط 
 وضعها الكاتـب البلغـاري      2004مقدمة الكتاب الذي صدر أواخر العام       .حافظت على لغة درويش وشعريتها    

يقول ليفتشف في أحد مقـاطع التقـديم        .ليوبومير ليفتشف الذي تولى رئاسة اتحاد كتاب بالده خالل الثمانينيات         



 

 29

لـم يتـأثر    , مراقبا محايدا لمعاناة شعبه   محمود درويش انتزع من األلم صورا جمالية نادرة، ورغم أنه لم يكن             
يـشار  .هو ال يحض على اإلرهاب لكنه يفتح أعيننا على أهوال المستقبل          . درويش بالتجليات السياسية للكراهية   

, الى أن القارئ البلغاري يعرف درويش من خالل كتاب ذاكرة للنسيان النثري الذي ترجمته تـسونيفا أيـضا                 
  .رجمة المذكورة ضمن مجموعة ضمت أعمال بعض الشعراء الفلسطينيينإضافة إلى قصائد نقلتها المت

  27/7/2005 48عرب 
  

   أغسطس15قمة عربية طارئة في شرم الشيخ 
علمت الوطن أن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى نجح في الحصول على : أشرف الفقي: القاهرة
ث القضايا الراهنة التي تمر بها األمة العربية وتحدد لها  دولة عربية على عقد قمة عربية طارئة لبح11موافقة 

الخامس عشر من أغسطس المقبل كموعد مبدئي على أن يحسم بشكل نهائي يوم الخميس المقبل وعلى أن تعقد 
ولفت المصدر إلى أن موسى دعا إلى عقد القمة الطارئة استجابة لعدة رسائل من عدد من  .بمنتجع شرم الشيخ

جية العرب تدعو لعقد قمة طارئة لمواجهة الوضع المتدهور في العراق وفلسطين، خاصة وزراء الخار
 ونفى المصدر تطرق القمة الطارئة إلى قضايا خالفية بين الدول العربية، وعلمت ،موضوع الجدار العازل

د أسند الوطن أن اتصاالت تجرى حالياً للتوصل إلى موقف عربي موحد في القمة وتالفي حدوث خالفات وق
   .ملف القمة لمصر بالتنسيق مع الجزائر رئيسة القمة

   27/7/2005الوطن السعودية 
  

   زالة الجدار الفاصل إسرائيلي من غزة بعد سوريا ترحب باالنسحاب اإل
 صرح وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في محاضرة القاها بمناسبة عيد الصحافيين - اف ب -دمشق 

مس ان سوريا ترحب باالنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة ، لكن بعد ازالة المستوطنات السوريين في دمشق أ
  .والجدار العازل وحصار القدس

 27/7/2005 الدستور 
  

  السلطات األسبانية تحتجز مدير اإلغاثة الطبية الفلسطينية في نابلس  
 محافظة نابلس الدكتور غسان قال مدير اإلغاثة الطبية الفلسطينية في:  رومل شحرور السويطي-48عرب 

 وخالل عودته من اإلكوادور بعد مشاركته هناك في  اليوم أنه48حمدان في اتصال هاتفي مع موقع عرب
 متر مربع مع 15مؤتمر دولي لصحة الشعوب تعرض لالحتجاز في غرفة صغيرة ال تزيد مساحتها عن 

طار مدريد ألكثر من ثمان ساعات بدون أي  شخص آخر من دول أمريكا الالتينية وأفريقيا في م60حوالي 
وأوضح بأنه وبعد احتجاجه للضباط االسبان ووقوع مشادات كالمية معهم بسبب هذا اإلجراء غير  .مبرر

وأكد بأن الضباط المسؤولين  .المبرر قالوا له بأن هناك أوامر عليا ودواعي أمنية دعتهم لتنفيذ هذا اإلجراء
 الغرفة وعدم الخروج منها، موضحا بأن ظروف الغرفة ال تختلف عن أية أمروه وجميع من معه بالتزام

وقال  .زنزانة في سجن حقيقي مشيرا الى أنه رفض االنصياع لهم وبقي واقفا معظم الوقت خارج الغرفة
حمدان بأنه أبلغ الضباط المسؤولين في المطار وكذلك عددا من المسؤولين االسبان عبر االتصال الهاتفي .د

 بأن مثل هذه اإلجراءات العنصرية ال تختلف كثيرا عن تلك التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، معهم
 .كما أوضح لهم بأن مثل هذه الممارسات ستضر بطبيعة العالقات الطيبة بين الشعبين الفلسطيني واالسباني

   من أبرز القادة الفلسطينيين حمدان يرأس الوفد العربي في حركة صحة شعوب العالم وهو. يشار إلى أن د
  .الميدانيين خاصة في مجال اإلغاثة الطبية

  26/7/2005 48عرب 
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  سرائيليضرار االحتالل اإلأردن تتقدم بمشروع قرار دولي حول دولة بينها األ 18

مم  دولة بينها االردن بمشروع قرار للمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لال18  تقدمت - بترا -نيويورك 
المتحدة حول االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل االسرائيلي على االحوال المعيشية للشعب 

 واشار مشروع القرار الى القلق البالغ  ازاء الدمار الذي الحقته اسرائيل .الفلسطيني في االراضي المحتلة
 واعرب 0دارها غير الشرعي باالراضي الزراعية خالل الفترة االخيرة خصوصا ما نتج عن  بناء ج

المشروع عن القلق ايضا من تدهور االحوال االقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني ازاء قيام اسرائيل 
واكد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على االراضي  0باستغالل مواردهم الطبيعية

   .1967خري التي احتلت منذ عام الفلسطينية المحتلة واالراضي العربية اال
   27/7/2005الرأي االردنية 

  
   بوش والدولة الفلسطينية

برغم أن الرئيس األمريكي جورج بوش يعد واحدا من أكثر الرؤساء االمريكيين الذين أنحازوا السرائيل منذ 
  :لي أبرز تصريحاتهقيام إسرائيل وحتي اآلن إال انه أعلن وبوضوح تأييده لقيام دولة فلسطينية وفيما ي

  ,  نعمل لنصل الي اليوم الذي تعيش فيه دولتان اكد بوش امام الجمعية العامة لالمم المتحدة  :2001  نوفمبر 10 
   .  معا بسالم في حدود آمنة ومعترف بها كما تطلب قرارات مجلس االمن الدولي , اسرائيل وفلسطين

سرائيل والعملية االسرائيلية التي ادت الي اعادة احتالل مناطق بعد سلسلة من الهجمات في ا  :2002  ابريل 4 
 في   بالمساهمة الي حد كبير '  اتهم بوش رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات , فلسطينية تتمتع بحكم ذاتي
   .  وخيانة آمال شعبه الوصول الي هذا الوضع

 قيادة   القامة دولة فلسطينية وهو انشاء في خطاب في البيت االبيض وضع بوش شرطا :2002  يونيو 24 
   . فلسطينية جديد ومختلفة ال عالقة لها باالرهابيين

 رجل استطيع العمل  قال بوش ان محمود عباس الذي عين رئيسا لحكومة السلطة الفلسطينية  :2003  ابريل 30 
     خارطة الطريق في اليوم نفسه   نشرت اللجنة الرباعية . معه

 مع محمود عباس ورئيس الحكومة االسرائيلية ارييل  ) االردن (  اكد بوش بعد لقاء في العقبة  :2003  يونيو 4 
 يجب ان تقسم االراضي المقدسة بين دولة فلسطينية وبين دولة  :  الجميع يتقاسمون اليوم هدفا  شارون ان
   .  بسالم مع بعضهما البعض ومع كل دول الشرق االوسط   لتعيشا  اسرائيل

 من الصعب جدا تعزيز الثقة بين  اكد بوش خالل استقباله عباس في البيت االبيض انه  :2003  يوليو 25 
   . الفلسطينيين واالسرائيليين بجدار يمر عبر الضفة الغربية

 عرفات فشل   اكد بوش في تعليق علي استقالة محمود عباس من منصب رئيس الحكومة ان :2003  سبتمبر 18 
   . ئيس الوزراء عباس رأي عمله يدمر من قبل الحرس القديم واقصد بذلك ياسر عرفاتكقائد ور

 اعتقد ان الجدول    االهرام  قال بوش في مقابلة مع االستاذ ابراهيم نافع رئيس تحرير صحيفة  :2004  مايو 7 
   . لم يعد اليوم واقعيا كما كان منذ عامين 2005 الزمني الذي وضع ل

 بالنسبة   واضاف .  موت عرفات لحظة تحمل معني كبيرا في التاريخ الفلسطيني  قال بوش ان  :2004  نوفمبر 11 
للشعب الفلسطيني نأمل ان يحمل المستقبل السالم وتكريس تطلعاتهم الي فلسطين مستقلة وديمقراطية تعيش 

   . بسالم مع جيرانها
 اعتقد ان لدينا فرصة كبيرة   ثانية مدتها اربعة اعواماكد بوش بعد اعادة إنتخابه لوالية   :2004  نوفمبر 12 

   . اريد ان اري ذلك قد تحقق خالل اربعة اعوام واعتقد ان هذا ممكن القامة دولة فلسطينية
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 وساكون   اقدم التهاني الي ابو مازن تعليقا علي انتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية  :2005  يناير 10 
   . ه هنا في واشنطن اذا قرر القدومسعيدا باستقبال

ادعم بقوة مبادرته الشجاعة  قال بوش خالل استقباله شارون في مزرعته في كروفورد  :2005  ابريل 1 
 ابلغت رئيس الوزراء بقلقي من اتخاذ اسرائيل  واضاف . لالنسحاب من غزة ومن جزء من الضفة الغربية

 علي اسرائيل ازالة  ,  لذلك . طريق وتمس بالوضع النهائي للمفاوضاتمبادرات تخالف التزاماتها حيال خريطة ال
   .المستوطنات غير المشروعة واحترام التزاماتها حيال خريطة الطريق فيما يتعلق بمستوطنات الضفة
  27/7/2005االهرام 

  
  تقرير دولي ينتقد ضعف األجهزة األمنية الفلسطينية  

 ، وهي لجنة دولية  دولي حول اجهزة السلطةقييم االستراتيجي تقريرقد وضع مسؤولو مبادرة التل: ب.ف.أ
تشكلت في اطار تفويض للجنرال االمريكي وليام وورد، الذي عين في الربيع الماضي لتشجيع اصالح اجهزة 

 82واستنادا الى التقرير المؤلف من  . جهازا حاليا12االمن الفلسطينية وخفض عددها الى ثالثة مقابل نحو 
حة، فإن العديد من عناصر قوات االمن هذه متعددو الوالءات ولديهم ال مباالة على الرغم من الجهود التي صف

بذلتها السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، وأعرب التقرير عن األسف ألن هذه االجهزة تبدي ضعفا شديدا 
واشار التقرير خصوصا الى  .ياسة الحكومةفي مجال القدرات الشاملة على القيام بالمهام الرئيسية وتطبيق س

نقص في التنسيق واستغالل للسلطة وتبديد للمعدات وانقسامات بين االجهزة العاملة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، واضاف ان اختالس االموال واالبتزاز واستغالل السلطة في انشطة السوق السوداء ليست امورا غير 

وأسف التقرير ايضا لكون وخلص الى ان القدرات العمالنية . م للرقابة القضائيةمعتادة في وقت يوجد غياب تا
وفي وقت يدين ابو مازن باستمرار الهجمات التي  .الشاملة ضعيفة في الضفة الغربية ومتوسطة في غزة

ى تستهدف االسرائيليين، يؤكد التقرير ان ضعف القدرات في مجال المخابرات يحد من قدرة قوات االمن عل
وصرح جارات شوبرا، رئيس مكتب مبادرة التقييم  .منع هذا النوع من االنشطة، ال سيما في الضفة الغربية

االستراتيجي ومقره القدس، بأن القدرات المحدودة لقوات االمن الفلسطينية تضطر محمود عباس الى اللجوء 
 حماس مصلحة في ان يسير فك االرتباط لتوافق بدال من االلزام للمحافظة على االمن، واضاف التقرير لاالى 

. رغم ان حماس تملك اكثر الوسائل العاقة االنسحاب فانها ستتجنب اثارة فوضى شاملة: على ما يرام وتابع
إال أن الحركات االصغر، مثل الجهاد لديها كل الفرص لرفض التقيد بضبط النفس وربما تشن هجمات من 

المستوطنين من نسحاب واجالء االومع افتراض ان .  ية شديدة القسوةشأنها ان تثير ردودا عسكرية اسرائيل
، فيشير التقرير الى امكانية اندالع نزاعات بشأن المستعمرات التي تم اخالؤها، اذ يمكن ان تضع غزة

  .   مجموعات محلية او عائالت يدها على المناطق التي تم اخالؤها نظرا للضعف النسبي للقوات األمنية
 27/7/2005اإلماراتية الخليج 

  
  وتواجه خطر اللوبي اليهودينؤيد مقاومة االحتالل : هيومان رايتس

  قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق االوسط لمنظمة هيومان رايتس سارة ويتسن ان المنظمة - الغد-عمان 
تس من اكثر وذكرت ان هيومان راي. تواجه حمالت تستهدف تدميرها من قبل جماعات اللوبي اليهودي

المنظمات نقداً للحكومة االميركية فيما يتعلق بقضايا حقوق االنسان، موضحة ان المنظمة قدمت تقارير موثقة 
ودعت ويتسن وسائل االعالم المختلفة لدعم . بانتهاكات الحكومة االسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلة

  .ا اإللكتروني على شبكة االنترنتالمنظمة من خالل التقارير التي تنشرها في موقعه
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وتؤمن بحق الشعوب في رفضه ومقاومته، ,  وأكدت ويتسن ان هيومان رايتس ووتش ترفض االحتالل
موضحة ان الحد االدنى مما تستطيع هيومان رايتس فعله هو العمل على تعزيز القانون االنساني الدولي لحماية 

  .المدنيين
  27/7/2005الغد االردنية 

  
  طط حماس لالنقالب على السلطة الفلسطينية؟هل تخ

استبعد محللون سياسيون وخبراء في شؤون الحركات اإلسالمية أن تكون حركة حماس تسعى فعال لالنقالب 
على السلطة الفلسطينية، نافين بذلك اتهامات وجهتها السلطة الفلسطينية وقادة في حركة فتح واألجهزة األمنية 

في هذا المجال؛ عقب األحداث التي وقعت بين أعضاء من حركة حماس والشرطة الفلسطينية لحركة حماس 
 شكك من جهته في جدية عدلي صادقالكاتب والمحلل السياسي .الفلسطينية في مدينة غزة وشمال القطاع

: االتهامات الموجهة لحماس بمحاولة السيطرة على القطاع واالنقالب على السلطة، وقال صادق لـالسبيل
حماس ال تريد السلطة وتريد ان تكون المباراة : وأضاف. امات حينما تطلق ال يكون مطلقها معنيا بصحتهااالته

الديموقراطية صحيحة، وأعلنت حماس قبل عدة شهور، أنها حتى لو فازت في االنتخابات التشريعية لن تشارك 
طة في ظل هذه األوضاع وال تريد وأكد صادق أن حركة حماس ال يناسبها ان تتسلم السل. في حكومة بمفردها

تحمل المسؤولية وال المشاركة في الحكومة الوطنية وال تريد ان تشكّل هي حكومة حتى لو فازت في 
ورأى ان حماس تعاني من إشكالية تخوفها من تكرار حمالت القمع التي تعرضت لها قبل انتفاضة . االنتخابات

ة، مطالبا الحركة بعدم االمتثال لما وصفها بـالروح الثأرية الناتجة األقصى على يد األجهزة األمنية الفلسطيني
المنطق مختلف اآلن، : وتابع بالقول. م1996-1995عن تخوفها من عودة االعتقاالت التي حدثت عامي 

واعترف صادق بأن السلطة الفلسطينية . واألجواء مختلفة والمناخ مختلف وال يستطيع أحد أن يقصي أحداً
 تأسيسها بمحاولة إقصاء حركة حماس، وان الذين كانوا يقومون بعملية اإلقصاء كانوا متفائلين قامت بعد

عماد ويشترك النائب في المجلس التشريعي ووزير االتصاالت السابق . ويتصورون ان العملية السياسية ستنجز
ومحاولة السيطرة على  مع صادق في تشكيكه في جدية اتهامات السلطة لحماس باالنقالب عليها الفالوجي

قطاع غزة، ورأى أنها اتهامات معتادة تقذفها أي سلطة على حركات المعارضة بغض النظر عما إذا كانت 
 ان الذي حدث مؤخرا لم صالح البردويل.ويوضح مدير التجمع الوطني للثقافة والفكر د. حركة إسالمية أم ال

ر ثقافية، حيث يدور صراع حول ثقافتين األولى ثقافة يكن حدثا عابرا ووليد اللحظة، وأنه يعتمد على جذو
  . المقاومة والثانية ثقافة التفاوض

حاول أصحاب ثقافة التفاوض إخضاع الجميع لثقافتهم ويحاولون تجيير إنجاز االنسحاب من : وقال البردويل
شرعية وبدءوا حمالت القطاع لصالحهم، فحاولوا تشويه صورة المقاومة وثقافة المقاومة وتصويرها أنها غير 

، في إشارة منه إلى البيانات الكثيرة التي أصدرتها وزارة الداخلية الفلسطينية حول مضار إطالق التشويه
  . الصورايخ على المستوطنات االسرائيلية

  26/7/2005السبيل االردنية 
  

  حول ما جرى في غزة بين السلطة وحماس
  ياسر الزعاترة 

 من الحرب األهلية في الساحة الفلسطينية، لكن وقائع ما يجري على األرض ما              من حق المخلصين أن يحذّروا    
  . زالت تؤكد أن ما يجري ليس نذير حرب أهلية بحال من األحوال

ما ينبغي أن يقال هنا هو أن ثمة تجربة مشابهة ينبغي التذكير بها هنا، هي تلك التي مر بها قطاع غزة منذ عام              
، حين اندلعت انتفاضة األقصى، فيما كان ثمة تجربة أخرى يجهلهـا كثيـرون      2000 وصوالً إلى العام     1994
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يوم كانت حماس في    هي تلك الممتدة ما بين بداية الثمانينيات وصوالً إلى اندالع االنتفاضة الفلسطينية األولى،              
، تماعي والتعليمي طور إثبات نفسها كقوة أساسية على الساحة الفلسطينية، وإن من خالل النشاط السياسي واالج             

وليس المسلح، وبالطبع ليس تحت مسمى حركة المقاومة اإلسالمية حماس، وإنمـا تحـت مـسمى الحركـة                  
  . اإلسالمية أو المجمع اإلسالمي في غزة

في كال المرتين سال الدم الفلسطيني وإن على نحو محدود في المرة األولى، لكي ال يقول البعض إن هذه المرة                    
ففي أعوام ما قبل االنتفاضة األولى كانـت الحركـة اإلسـالمية            يدة التي سال فيها ذلك الدم،       األخيرة هي الوح  

مضطرة في بعض األحيان إلى الرد على بعض ممارسات عناصر فتح بشيء من العنـف الـذي ال يتجـاوز                    
صل مع أحد   ، إذ وصلت حد االغتيال كما ح      استخدام الهراوات والسكاكين، فيما كانت ممارسات فتح أكثر عنفاً        

  .  الدكتور إسماعيل الخطيب،رموز اإلسالميين
سياق تلك األحداث كان يتمثل في إصرار حركة فتح على عدم السماح للحركة اإلسالمية الناشئة بالتمـدد فـي                   

أما في المرحلة األخرى ما بين أوسلو       . القطاع، وقد وقع شيء من ذلك في بعض الجامعات في الضفة الغربية           
قصى، فقد كان العنف سلطوياً فتحاوياً بامتياز لم تبادر حركة حماس إلى الرد عليه، حتى عنـدما                 وانتفاضة األ 

تجاوز كل الحدود فأطلق النار على المتظاهرين أمام مسجد فلسطين، وحتى عندما اعتقل المئات مـن كـوادر                  
  . الحركة، ومعهم عدد من كبار رموزها في الضفة وغزة

لسياق المذكور، إذ إنه جزء ال يتجزأ من سعي حركة فتح لالسـتئثار بالـسلطة،               ما يجري اآلن ال يخرج عن ا      
ومن ثم الحيلولة دون حماس ومجرد التفكير في االقتراب منها، ليس بالقوة فحسب، بل حتى باالنتخابات أيضاً،                 

رية، فـإن مـن     وإذا كانت حكاية التزوير الذي مارسته حماس في االنتخابات البلدية هي من النوع المثير للسخ              
غير المستبعد أن يكون ثمة ما هو أسوأ منها في االنتخابات التشريعية إذا ما تجاوزت حـصة حمـاس الحـد                     

  . المسموح به
ما جرى إذن خالل األسبوعين األخيرين هو رسالة واضحة من طرف حركة فتح لحماس بأنها لن تتـسامح                  

 التي لن يسمح ألحد بـاالقتراب       فتح الند لضفة هي   ، فالقطاع وما سيتيسر من ا     معها في حال تجاوزت حدودها    
منها، وإذ لم يفلح التهديد البسيط فسيكون هناك ما هو أقوى، ليس على صعيد القوة المسلحة، بل على صـعيد                    
الحمالت السياسية واإلعالمية أيضاً، فضالً عن كل ما من شأنه الحد من نفوذ الحركة على األرض مثل ضرب                  

من هنا يمكن القول إن ما جرى لم يكن صداماً مسلحاً بين فريقين، بـل هـو                 . االجتماعيةالمؤسسات الخيرية و  
استعراض قوة واستقواء من طرف على آخر، بدليل أن أحداً من عناصر فتح أو األجهزة األمنية لـم يـصب                    

  . بأذى خالل المواجهات التي جرت، اقله حتى كتابة هذه السطور
تمت على خلفية منع بعض عناصر حماس من إطالق الـصواريخ علـى             صحيح أن بعض تلك الصدامات قد       

المستوطنات، لكن الثابت هو أن أجهزة فتح العسكرية لم تتوقـف عـن ممارسـة ذات الفعـل، أي إطـالق                     
 1948الصواريخ، فيما لم يكن ثمة إجراء بحق الجهاد التي نفذت عملية استشهادية في األراضي المحتلة عـام                  

  . ن حماس هي المقصودة وليس مسألة إطالق الصواريخ بعينهااألمر الذي يؤكد أ
ال يعني ذلك أن السلطة ال تريد وقف إطالق الصواريخ، إذ أنها تريد ذلك بالفعل، وبالطبع على خلفية القناعـة                    
بإمكانية تعطيلها لالنسحاب اإلسرائيلي من القطاع، وهي قناعة ال تبدو صحيحة وال منطقية، والسبب هـو أن                 

ن لن يوقف االنسحاب الذي يشكل مشروعه السياسي الوحيد الذي يسوقه على العالم كدليل علـى نوايـاه                  شارو
السلمية، فضالً عن كون المشروع الذي يجسد نظريته حول الحل االنتقالي بعيد المدى، فيما يمكـن القـول إن                   

هي التـي تريـد تهدئـة الملـف         االنسحاب قد بدأ عملياً، فضالً عن أن واشنطن لن تقبل بوقفه في أي حال، و              
  . الفلسطيني من أجل التفرغ للملف العراقي

حماس في واقع الحال هي األكثر حرصاً على إتمام االنسحاب، لكنها تريده أن يظهر علـى حقيقتـه بوصـفه                    
مـا  ، كما ال تريده أن يـتم في       انسحاباً أملته المقاومة والصمود الفلسطيني، وليس انسحاباً جاء بفعل المفاوضات         



 

 34

شارون يمعن في إذالل الفلسطينيين، وبالطبع من أجل أال يكون نهائياً أو محطة باتجاه تثبيت االسـتيطان فـي                   
والخالصة أنها تريده انسحاباً برسم التكرار في الضفة، األمر الذي ال يفقهه أولئك المأخوذين بـشهوة                . الضفة

  . ، هي مساحة قطاع غزة67 فقط من األراضي المحتلة عام% 6السلطة، حتى لو كانت على 
أما حكاية الحيلولة دون سيطرة حماس على القطاع فال تبدو منطقية بحال، ليس لعدم القدرة أو االسـتحقاق، إذ                   

بل إلدراك الحركة لجملة الظروف الموضوعية التـي تحـول          يعلم الجميع أنها الحركة األقوى واألكثر شعبية،        
كة واسعة دفاعاً عن سلطتها، األمر الذي سيكون كارثياً علـى الـشعب          دون ذلك، ومنها قابلية فتح لدخول معر      

الفلسطيني، ومنها أيضاً سيطرة االحتالل العملية على القطاع رغم االنسحاب، أي من الجـو البحـر والبـر،                  
وبالتالي العيش تحت رحمته أو التصالح معه، األمر الذي ترفضه حماس، ومنها أيضاً رفض مـصر لوجـود                  

  . اصرتها الفلسطينية، ومعها الوضع العربي والدوليحماس في خ
من هنا يمكن القول إن شروط الحرب األهلية غير متوافرة بحال، وما جرى وسيجري هو عدوان من سـلطة                   
وحزبها الحاكم، وبدعم من االحتالل والخارج على حركة أكثر شعبية، تماماً كما يحدث في أكثـر مـن بلـد                    

الصعب تسويقه على الناس بحكاية الدفاع عن مصالح الشعب، فيما لن يـؤدي             عربي، وهو عدوان سيكون من      
  .إلى تراجع شعبية الطرف المستهدف، بقدر ما سيمنحه المزيد من القوة والشعبية والمصداقية

  26/7/2005السبيل االردنية 
 

  أنهينا مرحلة النقاهة في السجن ونستعد للعودة الى المهمات والمسؤوليات :شيخ األقصى
  مالك الذيب : حاوره عبر الهاتف

  بداية فضيلة الشيخ رائد صالح ما مشاعركم وانتم اآلن بين اهلكم واخوانكم ومحبيكم؟ : السبيل
 في الحقيقة مشاعرنا اآلن مزيج من الفرح من جهة وبين االستعداد للعودة الى حلبة المهمات والمـسؤوليات                  -

بحمد اهللا رب   -لنقاهة الطويلة التي عشناها في السجن؛ لذلك نحن         الكبرى من جهة اخرى بعد ان انهينا مرحلة ا        
 على يقين تام اننا ما خرجنا من السجن من اجل ان نستريح، بل خرجنا لنجدد العزم والعمل والعطاء                   -العالمين

 المتواصل الى ان نلقى اهللا سبحانه وتعالى، خدمة لقضايانا المختلفة وفي مقدمتها القـدس الـشريف والمـسجد                 
  . األقصى المبارك

كيف تصفون المحاكمة التي تعرضتم لها والتهم التي وجهت لكم، خصوصاً ان هناك من يتحدث عـن نزاهـة                   
  الجهاز القضائي الصهيوني؟ 

 هي اوهام وخياالت من نسج جهاز المخابرات االسرائيلي، حيث استهدفوا من خاللها اعاقة نشاط الحركـة                 -
جاد شرخ بينها وبين الواقع الفلسطيني عندنا في الداخل وصـرف جهودهـا             االسالمية ودورها وحضورها واي   

اليومية عن فلسطين بشكل عام والمسجد األقصى بشكل خاص؛ ولذلك جاء هذا الملف بهذه االوهام التي حاولوا                 
فهـم  جاهدين من خاللها توجيه تهمة للحركة االسالمية في فلسطين بأنها مرتبطة مع كل العالم بدون استثناء،                 

يتحدثون وكأن هناك اتصال مشبوه للحركة االسالمية مع كل الكرة االرضية، لدرجة انهم حـاولوا ان يجـدوا                  
عالقة بيننا وبين بعض المؤسسات االسالمية في اوروبا، وامريكا وافريقيا، ناهيك عن عالقات مـشبوهة مـع                 

ذلك ذاب وبانت الحقيقـة اننـا حركـة          كل   -بحمد اهللا جل وعال   -ايران وجمعية االغاثة في افغانستان ولكن       
  . اسالمية ذات فهم اسالمي صحيح وذات نشاط انساني، اجتماعي، تعليمي، تربوي ال يخفى على أي احد

توقعت الحكومة االسرائيلية أن اعتقالكم سيؤدي الى اضعاف دور الحركة االسالمية وتحجيمها، هـل صـدقت                
  هذه التوقعات؟ 

بوا بحمد اهللا رب العالمين، وما خططوا له جاءت النتائج بعكـسه تمامـاً حيـث                 لقد خططوا لذلك ولكنهم خا     -
تضاعف نشاط الحركة االسالمية عدداً وعدة ومؤيدين وفعاليات، وكذلك تضاعف عطاؤها على كل االصـعدة               



 

 35

ا ان دل   التي كانت قد ادتها قبل اعتقالنا وهذا بشهادة كل االطياف السياسية الفلسطينية عندنا في الداخل، وهـذ                
  . فانما يدل على ان عدوان الظالم ال يعود اال لنحره، وان الحق هو الذي سينتصر ان شاء اهللا تعالى

اتخذت النيابة االسرائيلية قراراً بمنعكم من دخول القدس والمسجد االقصى خالل االربعة اشهر القادمـة، مـا                 
  موقفكم من هذا القرار، وهل ستعملون على مقاومته؟ 

 ال تردد فيه، اذا شعرنا ان هناك ضرورة شرعية لدخول المسجد االقصى المبارك فسندخل فوراً بدون                 موقفنا -
  . ولو كان ذلك االمر غداً او بعد اسبوع او بعد شهر! ان نستأذن احداً

صدرت مؤخراً تصريحات علنية لمتطرفين يهود تهدد بهدم المسجد االقصى واقامة الهيكل المزعوم مكانه، ما               
  ! جدية مثل هذه التهديدات، وهل تضعون نصب اعينكم مواجهتها؟مدى 

 حقيقة، هذا جانب يمثل خطراً على المسجد االقصى المبارك، لذلك يجب علينـا ان نقـرأ الواقـع جيـداً،                     -
فاصحاب هذه التهديدات ليسوا الخطر االساس الذي يهدد المسجد االقصى المبارك، وانما المؤسسة االسرائيلية              

م وحتـى اآلن    1967 كاملة، فهي الخطر االول واألخير عليه، فهي باحتاللها له وبقوة السالح منذ عام               الرسمية
هي التي ال تزال تقوم بهدم وتدمير االقصى عملياً، وهي التي ال تزال تصر على فرض هيمنتهـا االحتالليـة                    

  . عليه حتى هذه اللحظات
  لقدس، وتحديداً جنوب المدينة المقدسة؟ ما تعليقكم على تحويل مسار الجدار العازل صوب ا

 الجدار العازل هو جزء من خطوات احتاللية ذات سياسة استراتيجية متزامنة مع بعضها بعضا، وفي نظري                 -
يخطئ من يفهم تداعيات الجدار العازل بمعزل عن بقية الخطوات واالهـداف االخـرى، وبمعنـى اوضـح                  

روعها على كافة المجاالت، فهي تعلن عن انسحابها احادي الجانب          فالمؤسسة االسرائيلية تعمل على تحقيق مش     
من قطاع غزة، وبنفس الوقت تعلن عن تكثيف عملية االستيطان في الضفة الغربية بشكل عملـي ومتواصـل،                  
وتعلن عن تسييج القدس الشريف وفرض سيادتها وهيمنتها على المسجد االقصى المبارك ومن ثم تقوم ببنـاء                 

  . ري جنوب القدسجدار فصل عنص
  ما النداء الذي توجهونه للشعوب العربية واالسالمية؟ 

الكلمة االولى اننا ال ننكر على انفسنا كأمة اسالمية وعالم عربي واسالمي اننا نعـيش               : ما اقوله كلمتان فقط   -
ـ                 راً قبـل ذلـك     في واقع مؤلم، ولكنه لم يكن للمرة االولى في تاريخنا العربي واالسالمي، فقد كان واقعاً مري

 كأمة واحدة بانتصارنا على العدوان الدامي يومها، وعليه فيجب علينـا ان             -بحمد اهللا رب العالمين   -وتخطيناه  
نكون على يقين تام اننا سنتخطى هذا الحاضر المؤلم، وسنطرد الظلم والعدوان مـن عمـق عالمنـا العربـي                    

  . واالسالمي ان شاء اهللا تعالى
ى يجب علينا ان ال نسمح لليأس ان يمزقنا شر ممزق، حيث انني ما زلـت علـى                  هذا من جهة، من جهة اخر     

قناعة كبيرة ان الواقع االسالمي العربي بحاجة الى مصالحة تاريخية فورية وصادقة ما بين االنظمة والشعوب                
  . وإال فالبديل ان تحدث صدامات ال يريدها احد وليست في صالح احد وهو امر مؤسف ال شك فيه

  ستبعدون حدوث كوارث مأساوية للمسجد االقصى في أية لحظة؟ هل ت
 في اخطر مرحلة تاريخية مرت على المسجد االقـصى المبـارك،            -تحديداً اآلن - اطالقاً ال نستبعد، ولعلنا      -

وبقراءة سريعة لما يحيط باالقصى من تهديدات ومؤامرات تجعل كل مسلم غيور يعرف حقيقة ان االقصى في                 
ي الكلمة من معنى، فعلى كل مسلم ان يقوم بدوره بالقدر المستطاع لدرء هذا الخطر وحفظ ورد                 خطر بكل ما ف   

  . كرامة القدس والمسجد االقصى واألمة جميعاً
  الشيخ رائد صالح، ما مشاريعكم المستقبلية لخدمة وحماية المسجد االقصى المبارك؟ 

 اآلن والتي استهدفت اعمار واحياء المسجد االقـصى          نحن نؤكد مواصلتنا لكل الفعاليات التي قمنا بها حتى         -
المبارك كمسيرة البيارق وكصندوق طفل االقصى وبقية الفعاليات االخرى مثال قاعة الـدروس واالفطـارات               
الجماعية ومشاريع الترميم واالعمار، وكل ذلك سنكثفه ان شاء اهللا تعالى وسنسعى باسلوب جاد ودائب الظهار                
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 الشريف والمسجد االقصى المبارك بشكل خاص وفلسطين بـشكل عـام، لـيس للعـالم                عالمية قضية القدس  
االسالمي فقط بل لالنسانية جميعاً، ألن قضية المسجد االقصى هي مفتاح الخير والـشر للمـسلمين والعـرب                  

  .والعالم بدون استثناء
  26/7/2005السبيل االردنية 

 
 اسرائيل ليست شركة ترميم للزعماء الفلسطينيين

 يوئيل ماركوس
 . لدرجة ان أحدا لم يشعر بالرغبة في تحلية الجلسة بالحلويات التقليدية،كالم كونداليزا رايس سهاللم يكن 

كوندي فايسغالس أكثرت من توزيع االبتسامات من الناحية الخارجية، إال ان محادثاتها المغلقة أظهرت وجه 
لقد أدت الي شعور الجميع بالضغط والتوتر . يلرايس المتصلب القسمات والحافل بالمطالب من اسرائ

هي تحدثت معنا بوقاحة وكانت متبلدة المشاعر تماما إزاء الضغوط التي يعاني . الحقيقيين، قال شخص داخلي
هي ضغطت علينا حتي نقوم بسلسلة من التنازالت والبوادر االيجابية حتي . منها شارون في الساحة الداخلية

 .نعزز موقف أبو مازن 
. حديثها كان أشبه ببالغ يتحدث مع ابنته الصغيرة. مطالبها لم تمر في هذه المرة عبر مصفاتها التحليلية اللذيذة

طالبت اسرائيل باعطاء السالح والذخيرة لقوات السلطة وتسريع معالجة قضية المعابر وتحسين التعامل مع 
القسام ُأطلقت علي مراكزنا السكانية يوميا بمبادرة أعوان أبو مازن والسماح لهم بالعمل، وكأن قذائف الهاون و
أحد المشاركين قال انها تحدثت مثل استاذ يخاطب . منا، ولذلك علينا اآلن ان نعوض رئيس السلطة عن ذلك

طالبت اسرائيل بأن تضبط النفس في ردود أفعالها وان تسمح ألبو مازن بأن يكافح ضد حماس وإال . تالميذه
خالل زيارة كونداليسا رايس الي رام اهللا . وكأن اسرائيل تحول دون قيامه بذلك.  أيديهاسقطت غزة كلها في

 ىأثنت علي زعامة أبو مازن و مكافحته لالرهاب ، بينما عبرت عندنا عن قلقها لضعف أبو مازن وحثتنا عل
 .رايس تتحدث وكأن اسرائيل هي شركة ترميم محدودة الضمان للزعماء. ترسيخ مواقعه

مازن، كما أسلفنا، كان رئيسا للوزراء ذات مرة، إال ان عرفات قام بقطع الطريق عليه وتسبب في أبو 
فترة التسامح مع أبو مازن قد ولت وما زال غير مسيطر علي . اآلن أصبح أبو مازن هو الرئيس. استقالته
س وزراء ضعيف علي في اسرائيل كان ذات مرة رئي. ان هناك قوة بالتحديد في ضعف القائدصحيح . الوضع

طرد بن غوريون مؤسس . اشكول كان ضعيفا لدرجة دفعته للقيام بما ال يصدق. هذه الشاكلة اسمه ليفي اشكول
 رئيسا للوزراء خالل حرب حزيران التي صنعت ىاشكول كان ضعيفا لدرجة جعلته يبق. الدولة من الحزب

 .أكبر انتصارات اسرائيل
ومن الناحية . تكمن في أن من يريد الخير له يقدم له التعزيزات والمساندة قوة القائد الضعيف ىمن جهة اخر

في حالة أبو مازن تريد ادارة بوش اعطاءه التعزيزات بسبب . االخري يسامحونه اذا لم يلب المتوقع منه
ئل االرهابية التزامه بـ دمقرطة السلطة، بينما ال نري إال عدم التزامه بتعهداته األساسية األولية بتصفية الفصا

 . لالنسحاب من المناطقىوهذا في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل بخطوتها التاريخية االول. وبنزع سالحها
 توازنه بعد ىهناك من يقول انه ال يعقل ان يكون أبو مازن زعيما ضعيفا ومحتاجا الي عكازات للسيطرة عل

أبو مازن قادر علي أمور أكثر مما .  ضمن قادتهاعشرات السنين من النشاط في حركة تحرير فلسطين وبقائه
 ىبن غوريون لم يكن بحاجة لدعم من الخارج حت: كان عندنا اشخاص مثله في السابق. يدعي انه قادر عليه

 ينسحب من لبنان بين ليلة ىوبراك لم يكن بحاجة لعكازات حت. يغرق سفينة ألتلينا ونزع سالح البلماخ
هؤالء القادة الثالثة فعلوا ما .  يقرر اخالء غوش قطيفىاجة لمساعدة خارجية حتشارون لم يكن بح. وضحاها

 . وقريبة جدا من الحرب األهليةىفعلوه في مواجهة معارضة داخلية كبر
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اذا كان بحاجة للتبرع بالدم فمن .  اسرائيل أن تساعده وأن تساعد نفسها طالما ان االدارة تطلب ذلكىإال أن عل
ولكن ليس من . ذلك ألننا ايضا نهتم بأن يكون لنا شريك قوي وموثوق.  في عملية التبرعالممكن المشاركة

اذا كان ضعيفا فعال الي درجة عدم قدرته علي ايقاف االرهاب والتفاوض حول التسوية . الممكن تبديل دمه كله
يس ان تصرخ في وجوهنا بامكان را. واالستعداد للتنازالت المؤلمة من ناحيته هو ايضا فانه شريك غير مالئم

ليس لدينا مصنع لترميم الزعماء الفلسطينيين، فنحن نتدبر أنفسنا بشق األنفس مع بضاعتنا .  يوم الغدىحت
  .المعطوبة

  26/7/2005هآرتس 
  27/7/2005القدس العربي

 
 ..!!حماس واالنقضاض على السلطة

  عادل أبو هاشم
حولت حادثة الدهس المتعمدة التي تعرض لها أربعة مـن           ت 1987في السابع من شهر كانون أول ديسمبر عام         

العمال الفلسطينيين وأودت بحياتهم بواسطة شاحنة يقودها مستوطن يهودي، إلى الشرارة التي أشعلت االنتفاضة              
  .1967الفلسطينية، في سائر أنحاء األراضي المحتلة عام 

الشعب الفلسطيني المنتفض واألعزل، واحـدة      ومنذ ذلك التاريخ وحتى ما يزيد على ستة أعوام الحقة، خاض            
من أشمل وأشد حروب االستقالل الشعبية على امتداد القرن الماضي، حيث سـقط آالف الـشهداء وعـشرات                  

  .األلوف من الجرحى وآالف المعتقلين
وفي نفس الوقت والظروف ولدت حركة المقاومة اإلسالمية حماس وتوقع الكثيرون لهـذه الحركـة االنـدثار                 

الضمحالل، واعتبروها مجرد حالة عابرة اعتلت أمواج االنتفاضة لن تلبث أن تتالشى وتزول تحت وطـأة                وا
ضغوط االحتالل وقلة الموارد واإلمكانات واالزدحام الفصائلي في الساحة الفلسطينية، ولكن بعد سبعة عـشر               

ت حركة حماس مـن مواصـلة       عاماً من قيام حماس، بدت هذه التوقعات مجرد فقاعات في الهواء، حيث تمكن            
النضال ضد المحتل في ظروف صعبة للغاية، وصقلت االنتفاضة الفلسطينية المباركـة األولـى، وانتفاضـة                

النضالية بصورة متميزة في سجل جهاد الشعب الفلـسطيني ، وقـدمت             األقصى الحالية تجربة حركة حماس      
ية، حتى غدت حماس وشهداؤها ورموزها وكتائبها       الحركة قائمة طويلة من النماذج الفذة والبطوالت األسطور       

عناوين محفورة في ذاكرة الشعب الفلسطيني، وجعلت مجموعات اإلستشهاديين القساميين الشارع اإلسـرائيلي             
، وذهبـت   1948يعيش حالة من الرعب والهلع على مستقبله، وأعادته إلى األجواء التي سادت أيام حرب عام                

، C.I.A مدير وكالة اإلستخبارات األمريكية        وليام بيرنز ومن بعده جورج تينيت      محاوالت المبعوث األمريكي  
والجنرال أنتوني زيني لوقف اإلنتفاضة وفك عرى الوحدة الوطنية القائمة بـين مختلـف القـوى والفـصائل                  

فـي  الفلسطينية سدى بعد أن أبدى الشعب الفلسطيني ثباته وصموده على األرض، في حين أصبح زمام األمر                 
الواقع بيد الجيل الجديد من األساطير اإلستشهاديين الذين استرخصوا دمائهم من أجل الحفاظ علـى كـرامتهم                 

  .وعزتهم وشعبهم، وبات مجرم الحرب شارون الذي استرخص الدم الفلسطيني يحسب لهم ألف حساب
 المطالب اإلسرائيلية علـى     ، ازدادت 1994ومنذ دخول السلطة الفلسطينية مناطق الحكم الذاتي في تموز يوليو           

السلطة الفلسطينية لوقف العمل النضالي الفلسطيني المتمثل في حركتي حماس والجهاد والرافضة لخيار أوسلو،              
 اإلسرائيلية اتفاقيـات أمنيـة هـدفها        -وبات أمن إسرائيل هماً فلسطينياً، وأصبحت جميع االتفاقيات الفلسطينية        

ل، وتعرض المئات من قيادات وكوادر ونشطاء الحركتين لإلعتقـال علـى            الوحيد القضاء على مقاومة اإلحتال    
  ..!!أيدي رجال األجهزة األمنية الفلسطينية، وفرضت اإلقامة الجبرية على الشيخ أحمد ياسين أكثر من مرة 

يـدي  واعتقلت القادة الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، والدكتور محمود الزهار، وتم حلق ذقنيهما علـى أ               
  .!أشاوس السلطة في المعتقل، والشهيد القائد الدكتور إبراهيم المقادمة حيث تم حرق جسده بمكواة كهربائية
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وكان باستطاعة كوادر القسام الرد على كل هذه الجرائم بحق قادتها، ولكن حركة حماس أثبتت في كـل مـرة                    
نة رفعها بعض قيادات السلطة في الحفـاظ   الذي يخاف على وليده من الموت في ظل شعارات رنا          أم الولد أنها  

  .!على المشروع الوطني الفلسطيني والحفاظ على الوليد الفلسطيني
فإن ما يحكم حركة حماس وسلوكها الشخصي والسياسي هو صدق انتمائها لمبادئها وشعبها ووطنها، وخشيتها               

  .من اهللا وابتغاءها من فضله
ة المركزية لحركة فتح في أكثر من مناسبة بالقول بأن األيام ستثبت            وهذا ما أكده األخ هاني الحسن عضو اللجن       

ـًا أم الولد التي حافظت على الدم الفلسطيني   .بأن حركة حماس كانت وستبقى دوم
 مع العـدو اإلسـرائيلي، وقـد         توازن الرعب  وفي انتفاضة األقصى الحالية رفعت المقاومة الفلسطينية شعار         

ب كتائب شهداء األقصى وسرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى ولجـان             إستطاعت كتائب القسام بجان   
المقاومة الشعبية وجميع الفصائل المقاتلة أن تفرض هذا الشعار وتترجمه من خـالل عملياتهـا اإلستـشهادية                 

  .والقتالية إلى واقع عملي يخيم على ليل العدو الصهيوني ونهاره
ي قلب الكيان اإلسرائيلي ردا على محـاوالت اإلبـادة والقتـل والتـدمير              وبعد تزايد الضربات اإلستشهادية ف    

 تشويه حركة حماس إعالمياً بعـد       – فلسطينياً وعربياً ودولياً     –اإلسرائيلي لكل ما هو فلسطيني، حاول البعض        
ي  إلى خلق دائرة من الخالف الفقهي والـسياسي والفكـر  -هذا البعض-بل سعى   فشل القضاء عليها عسكرياً،     

حول االنتفاضة وكل ما يرتبط بها، في محاولة يائسة في تحويل الحديث عن االنتفاضة من غايـة مـشروعة                   
للشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه إلى حديث حول نزع الشرعية األخالقية عن النـضال الفلـسطيني ووصـفه                 

، حيث وصف البعض    لوطنيباإلرهاب، ومشروعية السلطة وعدم مشروعية المقاومة والكفاح من أجل التحرر ا          
المقاومة التي تبديها حماس بالتناقض مع المصلحة الفلسطينية العليا، حيث أخذ العدو اإلسـرائيلي مـن هـذه                  

 أن العمليات   - هذا البعض  -العمليات ذريعة لقصف المدن الفلسطينية وتدمير مقرات ومؤسسات السلطة وتناسى         
ومة اإلسرائيلية وحلفائها، وأوصل إلى الجميع رسالة الغـضب         اإلستشهادية هي الشيء الوحيد الذي أوجع الحك      

الفلسطيني باللغة التي يفهمونها، وهو ما يفسر لنا إصرارهم علـى وصـف أبطـال العمليـات اإلستـشهادية                   
ـًا، وباإلرهابيين في أحيان أخرى كثيرة، وذلك اإلصرار ليس له إال معنى واحد هـو أنهـم                   باإلنتحاريين حين

دوا العرب والمسلمين من السالح الوحيد الذي تبقى لهم للدفاع عن شرف أمـتهم وكرامتهـا،                يريدون أن يجر  
  .! لكي ينفتح الطريق لكسر إراداتهم وتركيعهم  

ولئن كان لحركة حماس شرف السبق في ابتكار أساليب حديثة ووسائل جديـدة لمقارعـة العـدو الـصهيوني          
ة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني فحسب، بل وفـي نفـوس كـل              الغاشم، فإن ذلك ال يعزز من مكانتها العالي       

العرب والمسلمين الذين لم تعد حركة حماس مجهولة لديهم بعد ذلك السجل الجهادي المضيء الحافل الـذي ال                  
ينكره إال جاحد، وهو الذي رفع أسهمها لدى كافة المستويات الرسمية والشعبية على حـد سـواء، وأصـابت                   

يلي بالذعر والتخبط حتى وصلت إلى أعلى المستويات السياسية والعـسكرية داخـل الكيـان               المجتمع اإلسرائ 
ـًا كما لم يكن من ذي قبل حتى أنه وقف أمام وسائل                   ـًا ومتخبط الصهيوني، فهذا المجرم شارون يقف مهزوم

ن الـضحية فـي   اإلعالم في أعقاب إحدى العمليات البطولية ليعلن أن على العالم أن يعرف من هو المجرم وم           
  .مرحلة يائسة إلستجداء العطف الدولي

وفي ظل إنتفاضة األقصى وما أثمرت عنه من ثمار مباركة كان أبرزها هذه الوحدة الفلسطينية المعمدة بشالل                 
الدم الفلسطيني، وهذا التناغم الرائع بين فصائل شعبنا وذلك التنافس المحمود بينها في تسديد ضربات موجعـة                 

تل والتي أدت في مجملها إلى فرار العدو اإلسرائيلي من قطاع غزة، ظهرت األحداث المؤسفة في                لعدونا المح 
مدينة غزة وجباليا وبيت الهيا من صدامات أوقعت قتلى وإصابات بـين أنـصار حركـة حمـاس واألمـن                    

ـًا ضد حركة حماس بترديد ما مـن                 شـأنه أن    الفلسطيني، وعاد بعض المتـنفذين في السلطة لكيل التهم جزاف
يزعزع وحدة الشعب الفلسطيني التي بها نضمن الظهور على األعداء وتفويت مؤامرات العمالء والدخالء على               
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شعبنا، حيث اتهمها البعض باالنقضاض على السلطة، والسعي لتقاسم الكعكة، والوثب على كيانيـة الـسلطة،                
  ..!! وبأنها خارجة عن القانون 

دنية الفلسطيني محمد دحالن باتهام بالقول أن حركة حمـاس تحـاول القيـام              ووصل األمر بوزير الشؤون الم    
ولـم يوضـح لنـا      .! بانقالب عسكري على السلطة الفلسطينية لتحقيق هدف شارون في القضاء على السلطة           

المسؤولين الفلسطينيين عن أي قانون خرجت حركة حماس؟ عن القانون اإلسرائيلي الذي يعتبـر الفلـسطيني                
أم هـو   ..!! لذلك تسعى إسرائيل من خالل هذا القانون إلى قتل جميع الفلسطينيين          !  الفلسطيني الميت؟  الجيد هو 

أم عن القانون الفلسطيني الذي قيدت إسرائيل       .! القانون األمريكي الذي يعتبر مجرم الحرب شارون رجل سالم        
يح عشرات المرات من قبل نفـس       كل رموزه بعد أن كانت لها اليد الطولى في صياغته وتوجيهه، والذي استب            

  !المسؤولين الذين اتهموا حركة حماس بالخروج عن القانون؟
لـم تـنجح موجـات       إن جميع المحاوالت التي خطط لها لتغييب حركة حماس في الماضي لم تـنجح، كمـا                 

ض الحركـة، أو    االغتياالت والقتل واالستئصال واالعتقاالت المتتالية ألبنائها وتدمير بنيتها التحتية في إجهـا           
طمس دورها الجهادي، وبقيت حركة حماس على العهد الذي عهدناها به، واسـتمر أبطالهـا الـذين عرفـوا                   
بتسابقهم للشهادة على مبدأ مقارعة العدو الصهيوني في كل األرض الفلسطيني، حتى المسؤولين اإلسـرائيليين               

لسطيني، وهذا مـا صـرح بـه مـسؤول          يدركون بأن حركة حماس ليست برافد صغير وبعيد عن الشارع الف          
إسرائيلي بأن حماس أصبحت جزءاً أصيالً وكبيراً من المواطنين الذين نحاربهم اآلن، وحماس هي عنصر من                
العناصر الفلسطينية األساسية ولن يقضى عليها مهما اشتدت الضربات وحتى لو ألقـي بكـل ناشـطيها فـي                   

  .السجون
نجحت حركة حماس في البقاء ألنها لم تهدر الـدم الفلـسطيني، وال             لقد  : كلمة أخيرة نوجهها لحركة حماس    

الرصاص الفلسطيني في غير ميدان المعركة مع العدو اإلسرائيلي، وألنها وضعت دائمـاً مـصلحة الـشعب                 
الفلسطيني ووحدته قبل كل شيء، وبقيت رموز حماس عنواناً لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة، وتعبيراً              

ئع، وبقيت حماس ممثلة إلرادة الشعب الفلسطيني وتمرده ضد المحتل رغم ما واجهتـه فـي                عن حقه الضا  
سبيل ذلك، وظلت حدقات مجاهدي القسام، وفوهات بنادق كتائب القسام مصوبة باتجاه صدر واحد، هو صدر                

  .المحتل
ـ               رين وللمتربـصين   إن األحداث األخيرة المؤسفة التي وقعت في غزة وجباليا وبيت الهيا أعطت ذريعة لآلخ

بالحركة الذين دأبوا على تشويه سمعة المقاومة التهام حركة حماس بأنها تكرس ثقافـة الثـأر فـي المجتمـع                    
الفلسطيني، هذه الثقافة البائسة التي حاول العدو اإلسرائيلي تكريسها بين الشعب الفلـسطيني طـوال سـنوات                 

شل هذه السياسة بفضل تضحياته وصـموده وادراكـه         اإلحتالل البغيضة، واستطاع هذا الشعب المجاهد أن يف       
  .للمؤامرات والمخططات التي يحيكها أعدائه له

 عبر حقول األلغام واألشراك المنصوبة لها مـن قبـل سـلطات االحـتالل               –وما تحتاجه الحركة هذه األيام      
مق رؤيتها بإلقاء نظرة نافذة      أن تع  –اإلسرائيلي وجحافل العمالء الذين ال تالحقهم السلطة الفلسطينية كما ينبغي           

لتتأكد من أن الكمائن التي نصبت لها منذ نـشأتها          صادقة إلى داخلها وعلى كل ما حولها وعبر كل ما يجري،            
ـًا ومن بعض المتنفذين في السلطة الفلـسطينية                 ـًا ودولي وإلى اآلن قد ازدادت، وأن المطلوب إسرائيلياً وإقليمي

، ومن التخطيط إلى التخبط، لتبعدها عـن        تنقلها من صياغة الفعل إلى رد الفعل      ،  استدراجها إلى معارك جانبية   
  .هدفها وغايتها التي انطلقت من أجلها قوة تحرر وطني 
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 إذا لم يرد شارون السالم فعليه تحمل مسؤولية االضطرابات في المنطقة: عباس
حذر الرئيس الفلسطيني من مخاطر تحول قطاع غزة الى سجن كبير، مـشددا             :  النونو طاهر: حاوره في غزة  

على ضرورة وأهمية التواصل بين القطاع وباقي االراضي الفلسطينية وبين القطاع والعالم، مشيرا الى ان مـا                 
ة اي  محمـال ارييـل شـارون مـسؤولي       يسمعه من الواليات المتحدة هو كالم جميل ولكن يحتاج الى تطبيق،            

اضطرابات تحدث اذا لم يلتزم بالسالم الحقيقي الذي يعني انهاء االحتالل لالرض الفلـسطينية وحـل قـضايا                  
وشدد ابو مازن على ضرورة تحمل كل الفصائل مسؤولياتها وحذر من خطورة هذه المرحلة              . المرحلة النهائية 

  . ركة حماس في طريقها الى االنتهاءالتي ال تحتمل اي توتر من اي نوع واوضح ان االزمة بين السلطة وح
  27/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
 :كاريكاتير
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