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***  
 القدومي في بيروت

ن ال سالم دائماً وشامالً إال      أمس  أفاروق القدومي    ل  اميل لحود  هأبلغما  : بيروتمن   28/7/2005 الحياة   نشرت
خالل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تضمن حق عودة الفلسطينيين الى أرضهم وانسحاب               من  

القوات االسرائيلية من األراضي المحتلة في فلسطين ولبنان وسورية على حد سواء، محذراً مـن محـاوالت                 
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من جهته، قال القـدومي      .نشوداسرائيلية تهدف الى افتعال الخالفات وفرض أمر واقع يعرقل تحقيق السالم الم           
انه شرح لرئيس الجمهورية وبالتفاصيل التطورات االخيرة في االراضي الفلسطينية المحتلة واالجراءات التـي              
تقوم بها اسرائيل لالنسحاب من غزة ألننا نعتبر ان مشكالتنا وهمومنا وانجازاتنا هي انجازات مـشتركة مـع                  

قلنا ان االنسحاب اساسي وطالبنا بأن يكون مستمراً فال يتوقف فقط عنـد             و. اخواننا في لبنان وسورية واالردن    
أوجزنا له تفاصيل االنسحاب االسرائيلي من غزة وما يعقب هـذا           : وقال القدومي بعد زيارته نبيه بري      ..غزة

بمـا  االنسحاب وأكدنا انه سيكون في الموعد المحدد ألن اسرائيل في مأزق وتحتاج الى هذا االنسحاب ولكن ر                
اتخذت السلطة الفلسطينية االجراءات الالزمة بالتوافق مـع        : وأضاف .تترك وراءها متعاونين للفتنة الفلسطينية    

المنظمات االخرى حتى يتم االنسحاب بهدوء وتتولى السلطة بالتعاون مع المنظمـات االخـرى ادارة شـؤون                 
  .المنطقة المحررة

فاروق قدومي أطلع ، المسؤولين اللبنانيين على تفاصيل         أن :بيروت من   28/7/2005شرق األوسط   ال وذكرت
عملية االنسحاب االسرائيلي من منطقة غزة، واالنعكاسات االيجابية لهذه الخطوة على الوضـعين االجتمـاعي               

كما جرى بحث في موضوع المخيمات الفلسطينية في لبنان واالجراءات التي اتخذت             .واالقتصادي للفلسطينيين 
وقد أكد لحود حرص لبنان على أمن الفلسطينيين في لبنان وسالمتهم، والتطلع الى معالجة الواقع               . حولها اخيرا 

  .الراهن للمخيمات الفلسطينية بما يعزز االستقرار واألمن في البالد
 وزير الخارجية والمغتربين، في حضور      ىالتقالقدومي    أن :بيروتمن   28/5/2005القدس العربي    وأضافت

وبعـد   .  الفلسطينية والتطورات في االراضي المحتلة     -ساكر، وكان عرض للعالقات اللبنانية      السفير بطرس ع  
كان حديثنا مستفيضاً وخصوصاً    : اللقاء، عقد الوزير صلوخ والقدومي مؤتمراً صحافياً مشتركاً، استهله بالقول         

 عليه في المنطقة، الن مشكلة       ان يكون هناك سالم وان ينفذ كل ما يتم االتفاق          ى السالم، وعل  ىاننا حرصاء عل  
. واعتقد جازماً ان هذه الزيارة كان لها اثر كبير في حل الكثير من هذه المشكالت              . فلسطين هي مشكلة الجميع   

نقول دائماً ان قـضية الالجئـين قـضية         : وعن تشديد التدابير حول المخيمات ال سيما مخيم عين الحلوة، قال          
هذا امـر   :  والبند المتعلق بجمع السالح الفلسطيني، قال      1559 القرار   عنو. سياسية مرتبطة بمشكالت المنطقة   

وهنا، أكد الوزير صلوخ أن هذا القرار خاص بلبنان، وال نريد ان ندخل في تفاصـيل دقيقـة                  . خاص بلبنان   
 تـاريخ  اننا عائلة واحدة في هذه المنطقة يربطنـا  : وقال. تعالجها الحكومة اللبنانية مع حكومات الدول الشقيقة        

. لقد بحثنا في أمور كثيرة تتعلق بالمنطقة، وفي جوهر القضية التي نعمل لها جميعـا              : اضاف. طويل وجغرافيا 
 نتفق عليها لبنانياً وفلسطينياً وسورياً واردنياً، الننا جميعا في صف واحد وفـي رأي               ىوتكلمنا في مواضيع شت   
نية تنشيء نفسها علـي ركـائز صـلبة فـي أرضـها              أن الدولة الفلسطي   ىهمنا أن نر  . واحد وفي قرار واحد   

ونحن فرحون الن أي انسحاب كامل او غير كامل ـ سيصبح كامالً فـي المـستقبل ـ هـو فـي       . المغتصبة
لذلك نرجو ان يتم االنسحاب بطريقة سهلة، مرنة وسلمية، وان يـستتب االمـن وتـسود      . المصلحة الفلسطينية 

 الدول في المنطقة، اما اذا ال سـمح اهللا كانـت            ى ان ينعكس ايجاباً عل    الطمأنينة في النفوس، الن من شأن ذلك      
  .هناك نتائج سلبية فستكون لها انعكاساتها ايضا

القدومي بعـد لقائـه    اليهاشارإلى ما :  بيروتمنأمين مصطفى   28/7/2005 الوطن القطريـة     ه مراسل ونو 
 علـى   ن اللبنانيين والفلسطينيين مشتركة مـشدداً     ن الهموم والمشاكل بي   ألى  إمس  أوزير الخارجية والمغتربين    
   .أهمية التنسيق المستمر بينهما

 ان منظمـة    ئه وزيرالخارجية  القدومي بعد لقا   هأوضحما  : بيروتمن   28/7/2005الخليج اإلماراتية    وأوردت
عب التحرير حريصة على األمن في لبنان، لكنه أعرب عن أسفه لتزامن التدابير المتخذة مـع تعـرض الـش                  

  .مشيراً الى أن النية متجهة لتخفيف هذه االجراءات. الفلسطيني لضغوط كبيرة
 ان القدومي حمل الى لحود معلومات تفصيلية تتعلـق          ، مصادر هكشفت  ما 28/7/2005 البلد اللبنانية    وجاء في 

هذا االسم  واشارت هذه المعلومات الى ان صاحب       . بشخصية ابو همام التي نسب اليها التحضير الغتيال المر        
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هو رجل معتوه، واكد القدومي ان المعلومات التي نقلت الى المر ليست دقيقة، وان القصة التي نسجت حـول                   
وذكرت المصادر ان لحود وعد بتخفيف االجراءات حول مخيم عين الحلـوة             . هي قصة وهمية   همحاولة اغتيال 

وبالفعل فقد بدأت القوى العسكرية اللبنانيـة        .بما يسهل انتقال المواطنين ولكن من دون الغاء هذه االجراءات           
منذ عصر امس بتسهيل انتقال سيارات نقل الركاب العمومية باعفائها من تسجيل ارقام لوحاتها علـى مـداخل                  

  .المخيم، فيما استمر هذا االجراء نافذا على السيارات الخصوصية
اء، مدينة صيدا، وتوقف لبعض الوقت فـي     مس  زار  القدومي، أن إلى 28/7/2005 المستقبل اللبنانية    وأشارت

ساحة الشهداء، حيث وضع اكليال من الورد امام النصب التذكاري لشهداء المدينة، في حضور خالـد عـارف                  
  .وفتحي ابو العردات

  
  شارون يجتمع بالرئيس الفرنسي

يراك أن يحض   طلب شارون من ش   : باريس رنده تقي الدين   ما أوردته مراسلتها في      28/7/2005الحياة  نشرت  
ورد شيراك بأن الحكومة اللبنانية     . الحكومة اللبنانية على العمل لوقف هجمات حزب اهللا و التسلل عبر الحدود           

ليست مسؤولة عن هذا الوضع، مشيراً الى أن ما يجري اآلن في لبنان مسار سياسي جديد، والى وجود وزير                   
، الفتاً الى أن ذلك سيستغرق وقتاً، لكنـه         1559ذ القرار   وأكد أن فرنسا تدفع الى تنفي     . لحزب اهللا في الحكومة   

وأبلغ الرئيس الفرنسي ضيفه ان الحكومة اللبنانية ليست مـسؤولة عـن           . مسار لبناني داخلي، يتم بقرار داخلي     
وكان أبرز ما أعلنه الـرئيس       .تسلل حزب اهللا، وان هناك أطرافاً أخرى ينبغي الضغط عليها لوقف هذا التسلل            

 قوله بعد ترحيبه الحار برئيس الوزراء اإلسرائيلي ان فرنسا تقف عشية االنسحاب اإلسـرائيلي مـن                 الفرنسي
غزة الى جانب الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني، من أجل أن يكون القرار التاريخي مناسـبة لعـودة انطـالق                  

سرائيل، والى دولة فلسطينية    مسيرة السالم في إطار خريطة الطريق التي ينبغي أن تؤدي الى السالم واألمن إل             
وأوضح انه سيتطرق مع شارون الى مسألة لبنان والمفاوضات المتعلقة بالملف النـووي              .مستقلة وقابلة للحياة  

غادرت اسرائيل في ظروف    :  فقال شارونأما  . االيراني، وهما ملفان يشكالن أولوية بالنسبة الى الدولة العبرية        
ديرنا، وأشكره لمكافحته العداء للسامية، ما اعتبر بادرة اعتذار اسـرائيلية           صعبة ألعبر للرئيس شيراك عن تق     

عن اتهامات أغضبت في الماضي شيراك الذي كان ألغى زيارة لشارون الى فرنسا بعدما وصفها األخير بالبلد                 
تقدم فـي عمليـة     انني على ثقة بأن هذه الزيارة ستتيح تقارباً بين البلدين واحراز            : وقال .األكثر عداء للسامية  

السالم يرتدي أهمية كبرى بالنسبة الينا في الشرق األوسط، ووصف شيراك بأنه أحد كبار قادة العالم، وشكر له                  
وكان واضحاً أن زيارة شـارون تلبـي رغبـة           .مساعدته القيمة في تسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين       

 -وتكللت باقتراح من الرئيس الفرنسي بانشاء مؤسسة فرنـسية  اسرائيلية في تحسين العالقات الثنائية،  -فرنسية
وفي إطار االنـسحاب     .اسرائيلية لتعزيز تلك العالقات، كما قال الناطق باسم الرئيس الفرنسي جيروم بونافون           

االسرائيلي من غزة، تحدث شارون عن تقصيرات الجانب الفلسطيني، وتقـدم حمـاس لـدى الـرأي العـام                   
ورد شيراك بأنه ينبغي فـتح       . إن ابقاء النشاط االرهابي يجعل األمور أكثر صعوبة السرائيل         الفلسطيني، قائالً 

الباب ليس فقط لالنسحاب من غزة، ولكن ايضاً لمسيرة السالم كلياً كي يتمكن الفلسطينيون من تحقيـق تقـدم                   
واضـاف الـرئيس    . ل أفضل يظهر لهم ان العالم يتغير، وأال يبقوا في المأزق الحالي من دون أي توقع لمستقب              

الفرنسي انه اذا لم تتغير األوضاع الفلسطينية الى األفضل، ستزيد الصعوبات واألخطار، مؤكداً استعداد بـالده                
 .للمشاركة في دعم المسار السلمي مالياً، عبر خطة ولفنسون وأيضاً المساعدة في األمن للجانـب الفلـسطيني                

ادعو جميع  : وته، جميع يهود فرنسا الى الهجرة الى اسرائيل، وقال        وجدد شارون خالل لقاء مع الصحافيين دع      
وحـرص  . انه أهم هدف لحكومتي . اليهود في فرنسا وفي أي مكان في العالم للمجيء الى اسرائيل لالقامة فيها            

المقربون من رئيس الوزراء على القول إن يهود فرنسا ليسوا مدعوين للهجرة الى اسرائيل بصورة عاجلـة أو                  
وأكد شارون للصحافيين أن خريطة الطريق يمكن تطبيقها بعـد تطبيـق            . سباب على عالقة بمعاداة السامية    أل
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وكرر ربط تنفيذ الخريطة بـ وقـف كامـل         . خطة فك االرتباط في غزة، وإذا قام الفلسطينيون بما عليهم فعله          
  . اليوم وال غداًلن أقدم تنازالت في مجاالت اإلرهاب، ال: وزاد. لإلرهاب والعنف والتحريض

الجبار ابـو    عبد،  القدس ، فرح سمير  ،غزة ،القادر فارس  عبد نقالً عن مراسليها   28/7/2005عكاظ  وجاء في   
 .ان خارطة الطريق يمكن وضعها قيد التطبيق بعد االنـسحاب         من   شارون   هاكدما   :الوكاالت، و عمان ،غربية

لسطينيون بما ينبغي عليهم القيام به، سـنطبق خارطـة          وقال بعد تطبيق خطة فك االرتباط في غزة واذا قام الف          
ولتطبيق خارطة الطريق ينبغـي وقفـا تامـا         . اال انه اوضح اننا في مرحلة ما قبل خارطة الطريق          .الطريق

وقال ينبغي اجراء اصالحات داخل السلطة الفلسطينية وخـصوصا          .لالرهاب والعنف والتحريض على العنف    
ان مفتاح التقدم فـي     . فكك السلطة الفلسطينية المنظمات االرهابية وتصادر اسلحتها      ينبغي ان ت  . في مجال االمن  

واضـاف لـن اقـدم       .العملية السياسية يتوقف على الطريقة التي تكافح بموجبها السلطة الفلسطينية االرهـاب           
اللقـاء كـان    وبشأن محادثاته مع جاك شيراك، قال شارون، ان          .تنازالت ال اليوم وال غدا في مجال االرهاب       

  .حارا للغاية ووفر لنا شعورا ممتعا
أن : 28/7/2005الرأي العام الكويتيـة      نقلت   الحالوة خضير وزكي أبو    محمد أبو  ،القدسوعن مراسليها في    

عبر شارون عن سعادته لدعوة شيراك لـه         و .بأن زيارته ستتيح تقاربا بين فرنسا وإسرائيل       علن ثقته أ شارون،
أزور فرنسا في فترة صعبة في وقت يتواصل االرهاب الفلـسطيني وفـي فتـرة مـن                 : لزيارة باريس، وقال  

وأضاف رغم هذه الصعوبات، قررت المجـيء بنيـة          .النزاعات الداخلية في إسرائيل حول خطة فك االرتباط       
  .تعزيز العالقات بين إسرائيل وفرنسا التي نوليها اهمية كبرى

 قوله ان العالقات كانت فاترة، لكن ذلك انتهى االن، واضاف           وقال مسؤول مقرب من شارون ان أقل ما يمكن        
المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان إسرائيل وفرنسا تسعيان الى اغتنام الفرصة المتاحـة وتحـسين               

والحظ ان المسائل المتفـق عليهـا بـين     .العالقات الثنائية في كل المجاالت، بما فيها العسكرية واالستراتيجية     
ين لم تكن يوما بهذا العدد حتى ان اإلسرائيليين يبدون وللمرة األولى منذ عقود تأييدا للعب فرنـسا دورا                   الجانب

  .اكبر في النزاع مع الفلسطينيين
 حـول    قال شارون أن    ليلي حافظ ووكاالت األنباء    رسلتها م نقالً عن باريس   من 28/7/2005هرام  األوأضافت  

 وادعي   . ريطة الطريق وذلك سيتم في المرحلة النهائية من المفاوضات        الحدود إنها ستعود بناء علي نصوص خ      
شارون أن العالم العربي هو العائق األكبر أمام عملية السالم وليس فقط الفلسطينيين ألنه لم يعترف بعد بحـق                   

ت مـع   وأضاف أن إسرائيل أجرت اتفاقيـا       . اليهود في أن تكون لهم دولة مستقلة يهودية علي أرضهم األصلية          
 وضرب مثـاال علـي ذلـك بمـصر      ، المسئولين العرب ولكن الشعوب علي حسب قوله لم يقبلوا إسرائيل أبدا    

وأضاف أن    . واألردن حيث اشتكي من عدم وجود أي خريطة في أي مدرسة للمنطقة تحمل اسم إسرائيل عليها               
وأ أنواع الكراهية ولذلك فإنـه يفـضل         وادعي ان إسرائيل تواجه أس      ، المنظمات الطبية العربية تقاطع إسرائيل    
    . التقدم علي مراحل في العملية السياسية

 على اضفاء أجواء إيجابية على زيارة شارون        وان اجتهد يالفرنسي الى أن  27/7/2005 48عرب  وأشار موقع   
خـاذ  غير أن فرنسا اآلن باتت تعتقد أن شارون قـادر علـى ات             .بحسب تقارير صحفية في العاصمة الفرنسية     

خطوات جريئة في خطة السالم من دون التطرق الى استمرار االستيطان االسرائيلي في الضفة الغربية وبنـاء                 
هذا وسيجتمع شارون مع نظيره الفرنسي دومينك دو فيلبان الجـراء محادثـات             . جدار الفصل العنصري فيها   
  . ويلتقي زعماء يهود فرنسيين

طالب شارون شيراك، بالضغط لنزع سالح حزب اهللا، فرد سيد  :28/7/2005الـسفير   في   سامي كليب وكتب  
.  لكونه يؤكد صراحة على نزع سـالح الميليـشيات         1559اإلليزيه بأن الحل يكمن في التطبيق الكامل للقرار         

غير ان شارون شدد امام الصحافيين على ان الفرنسيين يتفهمون الخطر السوري والخطر الذي يمثله حزب اهللا                 
واوضحت مصادر في االليزيه ان محادثات      . ن التوصل الى درجة جديدة من التعاون مع اسرائيل        وانهم يريدو 
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شيراك وشارون تطرقت لماما الى الملف اللبناني، ذلك ان جل اللقاء تركز على الملفات االخرى وفي مقـدمها                  
ن قد ناقشها مع رايـس      االنسحاب االسرائيلي من غزة والملف النووي االيراني، وهي الملفات التي كان شارو           

  . قبيل وصوله الى باريس
وكان شارون قد وصل أمس االول الى باريس، في زيارة هي االولى منذ اربع سنوات ووصفت بالمهمة لكون                  
الطرفين الفرنسي واالسرائيلي يريدانها خطوة اضافية في سياق تحسين العالقات بينهما وتعميقها، لكن اسرائيل              

  . سا بغية إدراج حزب اهللا في الئحة المنظمات االرهابيةال تزال تضغط على فرن
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية بونافون ان شارون بادر الى إثارة موضوع حزب اهللا، فأكد له شيراك ان                  

، وقرأ لـضيفه الفقـرة المتعلقـة بنـزع سـالح            1559باريس ستواصل جهودها بغية التطبيق الكامل للقرار        
اضاف ان الزعيمين اتفقا بشأن مسألتي لبنان وايران، موضحا انهما شددا علـى اهميـة القـرار             و. الميليشيات

1559 .  
واشارت االوساط الفرنسية المطلعة الى ان شيراك، تماما كالمسؤولين الفرنسيين اآلخرين، يكررون لشارون ما              

ه من االفضل اعطاء بعـض الوقـت        يقولونه في لقاءاتهم مع المسؤولين المهتمين بشؤون المنطقة، ومفادها ان         
طار المناسـب لتـسليم سـالحه       يجاد اإل إ مع حزب اهللا، بغية       مثمراً للسلطات اللبنانية الجديدة لكي تقيم حواراً     

واالنغماس اكثر في الحياة السياسية، خصوصا ان باريس تلمح منـذ فتـرة الـى ربـط مـساعداتها للبنـان                     
ولكن شارون يسوق فكرة أخرى تقول انـه        . االصالحات االقتصادية باالصالحات السياسية التي ينبغي ان تلي       

ما لم يتم االسراع بنزع سالح الحزب، فان االمور قد تتغير خصوصا ان هذا الحزب تدخل اكثر من مرة فـي                     
وثمة من يشير الى ان الكالم عن حزب اهللا بدأ يميل في االوسـاط االوروبيـة                . االوضاع الفلسطينية الداخلية  

. كية الى ضرورة ايجاد حل لمزارع شبعا، الن من شأن ذلك تسهيل مهمة اقناع الحزب بتسليم سـالحه                واالمير
واكدت مصادر االليزيه ان المحادثات حول لبنان، والتي كانت سريعة ومختصرة، استعادت مضمون ما كـان                

  . شيراك قد قاله لصحيفة هآرتس االسرائيلية يوم الجمعة
وربما امكن سـماع    . ال شارون ان اللقاء كان حارا للغاية ووفر لنا شعورا ممتعا          وعن محادثاته مع شيراك، ق    

الضحكات في الخارج، مضيفا تحدثنا بشأن سوريا ولبنان وايران وبالتأكيد حول مسائل فلـسطينية والعالقـات                
لخطر الذي يمثله   ان هدف دولتينا هو تعزيز عالقاتنا، معتبرا ان الفرنسيين يتفهمون الخطر السوري وا            . الثنائية

وقال هناك تغيير اساسي في التفهم      . حزب اهللا وانهم يريدون التوصل الى درجة جديدة من التعاون مع اسرائيل           
اننا نلمسه، مضيفا انه لم يتطرق مع شيراك الى ما اسماه           . الذي تبديه اوروبا، وخصوصا فرنسا، حيال اسرائيل      

  . الجدار االمني، اي جدار الفصل
ن بالشكر للرئيس الفرنسي لمكافحته معاداة السامية بشكل حازم جدا، وقال ان فرنسا مثال بالنسبة               وتوجه شارو 

. للدول االوروبية االخرى في مجال مكافحة معاداة السامية التي يأخذها الفرنسيون على محمـل الجـد بقـوة                 
طـار تـسوية النـزاع بـين        ووصف شارون شيراك بانه أحد كبار قادة العالم، وشكر له مساعدته القيمة في ا             

واضـاف  . اسرائيل والفلسطينيين، وايمانه التام والكامل بتعزيز عالقات الصداقة العميقة بين اسرائيل وفرنـسا            
دعيت شيراك لزيارة اسرائيل واعرب عن سروره بهذه الدعوة، موضحا انه دعا شيراك ايضا الى مزرعتـه                 

  . يعط رده على الفورالواقعة في صحراء النقب لكن الرئيس الفرنسي لم 
هذه بالنسبة لي مناسبة لكي ابلغه مـرة اخـرى أن           . وقال شيراك من جهته انني ارحب ترحيبا حارا بشارون        
  . فرنسا صديق السرائيل وقد كانت كذلك منذ زمن بعيد

 ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي من وفد شارون قوله ان فرنسا ترغب بال جدال في العودة الى الشرق                  
االوسط، وقد ادركت انه ال يمكنها ان تفعل ذلك من دون المرور عبر القدس، بينما تعتبر باريس ان تقاربها مع                  
تل ابيب يساعدها في الوقوف الى جانب لبنان في استعادة سيادته واستقالله وانتعاشه االقتصادي، كما تـساعد                 

  . يراك التشديد عليها امسالفلسطينيين في اقامة دولتهم القابلة للحياة والتي اعاد ش
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   :متظاهرون ضد الجدار العنصري وسط باريس
مئـات المتظـاهرين     أن   باريس مارسيل عقـل   نقالً عن مراسلها في      28/7/2005الوطن السعودية   وذكرت  

الفرنسيين استقبلوا شارون في ساحة ال مادلين في وسط باريس باالحتجاج ضد سياسته تجاه الفلسطينيين بدعوة                
حزبا ومنظمة حقوقية وموالية للقضية الفلسطينية، وأقام المتظاهرون جدارا رمزيا خطّت عليه عبـارة               50من  

أوقفوا بناء الجدار وحملوا شموعا وطالبوا بتحطيم جدار العار في إشارة إلى الجدار الذي تبنيه إسـرائيل فـي                   
نظمة فرنسا فلسطين ألقى رئيسها روبير      وباسم م . الضفة الغربية، و ال لسياسة شارون، ال للحائط، ال لالحتالل         

إن االنسحاب من غزة هو ذر للرماد في العيون، مشيرا إلى أن غزة تبقى سجنا مفتوحا                 :كيسوس كلمة قال فيها   
 .طالما تواصل إسرائيل سيطرتها على حدود القطاع، وتستمر في بناء الجدار وتوسيع المستوطنات في الـضفة               

لوطني من أجل سالم عادل ودائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، كريستيان بيكيه           وطالب الناطق باسم التجمع ا    
المجتمع الدولي بفرض عقوبات دولية على الدولة العبرية إلجبارها على احترام توصيات محكمة العدل الدولية               

  .بشأن بناء الجدار الفاصل
  

  قريع يؤكد استعداد السلطة للتعامل مع االنسحاب 
د احمد قريـع أمـس      يأكت: القدس المحتلة  -آمال شحادة   عن مراسلتها    28/7/2005ج اإلماراتية   الخلي نشرت

استعداد األجهزة األمنية الفلسطينية لمواجهة استحقاقات االنسحاب اإلسرائيلي، مشددا على ضرورة اتمام عملية             
وطني في غزة، لـدى االجهـزة       وقال، بعد جولة تفقدية قام بها لمواقع االمن ال        . االنسحاب بشكل هادئ ومنظم   

االمنية استعداد من اجل بناء هذا الوطن وجعل عملية االنسحاب هادئة ومنظمة ننطلق منهـا لتحريـر كافـة                   
وجدد قريع رفضه القامة دولة فلسطينية بدون القدس، مؤكدا أيضا انه ال دولة بجدار الفصل العنصري                . الوطن

  .دولة من دون تحقيق حقوق شعبنا بالعودة وتقرير المصيرال دولة باالستيطان العدواني البغيض، ال 
ـ ك تأ  : وكاالت    القدس المحتلة ،   منعبدالرزاق ابو جزر     28/7/2005 األيام البحرينية    ونقل مراسل  د قريـع   ي

بر واعت   ،  سيثبتون للعالم قدرتهم على ذلك       مضيفا انهم    مواجهة هذا التحدي     لفرانس برس قدرة الفلسطينيين على    
  غزة وغدا القدس،     اليوم :  لعالم كله لنقل ل    مضيفا   ،  قد بدأت االن      معركة الفلسطينيين لم تنته باالنسحاب بل هي        ان

   .  غزة وغدا اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف   اليوم 
 التحـدي ان نجعـل   أنقريـع   هضـاف أام :غزة ـ والوكاالت  من  28/7/2005 االتحاد االماراتية وجاء في

االحتالل يرحل عن ارضنا بال رجعة، وهذا ال يتاتى اال من خالل قدرتنا على فرض االمن وسيادة القانون بان                   
نجعل انسحابه هادئا ومنظما حتى ال يعود لقد كرهناه، نعم لقد كرهنا هذا االحتالل ولذلك نريد له ان يرحل عن                    

 . ارضنا وال يعود
 قريع أن سلطات االحتالل، ستخرج مـن        قول :غزةمن   28/7/2005 الحياة الجديدة    مراسلير حمتو   سموبين  

وكان قريع يتحدث خالل تفقده امـس برفقـة عـدد مـن              .معبر رفح وسينعم الفلسطينيون بالحرية في سفرهم      
ية، التـي ستـشرف     المسؤولين مواقع أمنية شمال قطاع غزة، شهدوا خاللها تدريبات عسكرية لنواة القوة األمن            

وأكد أن حريـة المعـابر       . آالف عنصر  5على حفظ النظام واألمن خالل االنسحاب اإلسرائيلي والمكونة من          
 العالم كله كيف سنتـصرف، مـشيراً إلـى أن           ىإضافة إلى المطار والميناء، ستشكل رئة لنا نتنفس منها ونر         

ونوه إلى أن معبر رفح هو حدود قطـاع          .رفحمعلومات األخوة المصريين تفيد أن إسرائيل ستخرج من معبر          
  .غزة الجنوبية وحاجز بيت حانون شمال القطاع هو البوابة للضفة، وأن المنطار هي المعبر التجاري

ر وزارة الداخلية الفلسطينية أمـس      يحذإلى ت :  ا ف ب   نقال عن   غزة   من 28/5/2005 القدس العربي    واشارت
المستوطنات االسرائيلية التي ستخليها اسرائيل الشهر المقبل او االقتـراب          االربعاء المواطنين من االقتراب من      

وناشدت الوزارة في بيان صادر عن مديرية الـدفاع          . الغام ىمن الشريط الحدودي مع اسرائيل النه يحتوي عل       
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يط عدم االقتراب او الدخول الي منازل المستوطنين والكرفانات الخالية، وعدم االقتراب مـن منـاطق الـشر                
 حقول الغام ضد االفراد واالليـات       ىالحدودي والمناطق الخاضعة للسيطرة االسرائيلية عامة، النها تحتوي عل        

   .والتي تخلو من اي اشارات تحذيرية، وسياج مكهرب
 الوزارة من مواطنيها عـدم      هطلبتإلى ما    : غزة والوكاالت  منماهرابراهيم   28/7/2005 البيان   ونوه مراسل 

 .لمواقع العسكرية االسرائيلية المدمرة او القائمة، وعدم لمس االجسام الغريبة ومخلفات االحتالل           ب من ا  ااالقتر
وحذرت من خطورة العبث باالليات العسكرية التي قد يتركها االحتالل او ازالة االسـالك الـشائكة المحيطـة                  

لكثبان الرملية والمناطق كثيفـة     بالمستوطنات االسرائيلية وعدم العبث بأي اسالك اخرى، وعدم االقتراب من ا          
  . وقالت الوزارة ان هذه التعليمات تأتي حفاظا على امن وسالمة المواطن الفلسطيني. االشجار

  
  التشريعي يقر المواد المستعجلة الخاصة باالنتخابات التشريعية 

 المؤقتين، بإجمـاع    أقر المجلس التشريعي، في جلسته الثانية التي عقدت أمس، في مقريه           :كتب فايز أبو عون   
وأعلن روحـي    .نوابه دون استثناء المواد المستعجلة الخاصة باالنتخابات التشريعية، بالقراءتين األولى والثانية          

فتوح، في أعقاب اقرار مشروع القانون، انه أصبح اآلن جاهزاً الرساله الى مجلس الوزراء من أجل أن يقرر                  
وأكد أبـو زيـاد أن مـذكرة         .ديد عليه، وطلب اقراره بالقراءة الثالثة     قبوله بالقراءتين، أو ادخال أي تعديل ج      

أعضاء المجلس المطالبة بالتعديل، ومذكرة كل من رئيس السلطة ورئيس الوزراء، جاءت لتعزز المبادرة التي               
راء قامت بها اللجنة القانونية حين شرعت باجراء دراسة شاملة للقانون األساسي، وتشاورت مع العديد من الخب               

ومنظمات المجتمع المدني، واستعانت بالدائرة القانونية في المجلس التشريعي لبلورة مشروع تعـديل متكامـل               
للقانون األساسي يلبي االحتياجات القانونية للمجلس، ويحقق االنسجام التشريعي بين القوانين كافة وبين القانون              

  .االساسي
  28/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  ستبعد االستفتاء على حق العودة  ويرئيس لض تعيين نائب لالتشريعي يرف

استحداث منصب نائب لرئيس الـسلطة،        رفض عدد من النواب في جلسة المجلس التشريعي طلب عباس          :غزة
أو إجراء استفتاء للبت في حق العودة، واستنكار تصريحاته حول مطالبة الدول العربية بتجنيس الفلـسطينيين،                

وبرز الخالف خالل اجتماع اللجنة القانونية، حول اقتراح روحي فتـوح مناقـشة              . لتوطينهم واعتبارها مقدمة 
وقـرر  . إدخال تعديالت على قانون االنتخابات، مما دفعه إلى تقديم مذكرة جديدة تستبعد التعديالت الخالفيـة              

وقـال حـسن     .ئـب المجلس دعوة أبو مازن إلى اجتماع البرلمان لطرح مبرراته بشأن استحداث منصب النا            
ان منصب نائب الرئيس في هذه الظروف يعيد األمور إلى سنوات ماضية عديدة ، فقد ناضـلنا مـن                    :خريشة

اجل سحب بعض الصالحيات من الرئاسة لصالح مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، اآلن يراد تقوية الرئاسة               
 قـضية الالجئـين، والتـصريحات       أنا شخصيا أخاف على   : وأضاف. على حساب التشريعي ومجلس الوزراء    

األخيرة التي صدرت عن أبو مازن عن التجنيس، مقدمة للتوطين، ومن جانب آخر فهي تتوافق مع وثيقة أبـو                   
مازن ـ بيلين ، على الرغم من انه أنكرها والعودة إلى هذا الموضوع يدخلنا في المستقبل إلى استفتاء حـول   

: وقـال فتـوح   .لى ثوابتنا الوطنية وهي تحديدا قضية القدس والالجئينلن نقبل باالستفتاء ع  : وقال .حق العودة 
قضية نائب الرئيس مطروحة واالقتراح مقدم من الرئيس نفسه فهو يفضل أن يكون له نائب يعينه في وظيفتـه                   
وواجباته، وهذا المقترح معروض على المجلس التشريعي والمجلس سيد قراره، نظامنا نظام نيابي ديمقراطـي               

ويـرى عمـر     . حق الرئيس ان يكون له نائب وهذا ال يمس الصالحيات الدستورية او المجلس التشريعي              ومن
عساف ان هذا المجلس غير القادر على تشريع عدد من القوانين التي تصون مصلحة الشعب، هـذا المجلـس                   

 فنحن نرى انه عنـدما      أما الشيخ خضر عدنان فقال بالنسبة لقضية نائب الرئيس         .الذي انتهت مدته ليس مخوالً    
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يكون لنا دولة وأرض وكيان محرر نناقش مثل هذه األمور، ونرفض االستفتاء على ثوابت ال يمكن االسـتفتاء                  
  .عليها، مثل حق العودة الذي أقرته الشرائع السماوية والدولية

 28/7/2005البيان  
  

  لىالمرحلة الثالثة لالنتخابات المحلية ستجرى بعد االنسحاب االسرائي
أكد رئيس اتحاد الهيئات المحلية أن المرحلة الثالثة من االنتخابات المحلية ستجرى بعد             : كتب محسن اإلفرنجي  

وذكر في تصريح    .االنسحاب االسرائيلى لتعزيز دور الهيئات المحلية في المجتمع واستقرار أوضاعه الداخلية          
التي أعاقت في المرحلتين السابقتين إجـراء        تاللله أن االنتخابات القادمة ستجرى وسط أجواء خالية من االح         

 .االنتخابات بحرية وأدت إلى حدوث عدد من التجاوزات إضافة إلى نزع ثقة المواطن فـي هـذه االنتخابـات                  
وبالنسبة لدور االتحاد في الرقابة على االنتخابات المحلية أشار إلى أن االتحاد سـيمارس دوره فـي عمليـة                   

الترشيح وفترة الدعاية االنتخابية ويوم االقتراع ومراقبة سير عملية التصويت، وعمليـة            التسجيل لالنتخابات، و  
ودعا إلى تكثيف العمل     .انتهاء وإقفال مراكز ومحطات االقتراع وصوالً إلى عمليات العد والفرز في المحطات           

مية زيادة وعي المـواطنين  من أجل تجنب التجاوزات التي حدثت في التجربة االنتخابية السابقة  مؤكداً على أه             
حول عملية االنسحاب تالفياً للوقوع في شرك الشائعات المغرضة التي يسعى االحتالل إلى بثها بين صـفوف                 

  .المواطنين لضرب الجبهة الداخلية خالل فترة االنسحاب
  27/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  الشعيبي طالب بإقالة النائب العام 

أعلن النائب عزمي الشعيبي، امس، أن المجلس بصدد الكشف عن سلسلة مـن             :  وفا -امجد التميمي  -رام اهللا   
ملفات مشتبه بتورط أصحابها بحاالت فساد وسوء استخدام للمال العام مطالبا باقالة النائب العام لعـدم قيامـه                  

لمحلية إن المجلس سيقدم عـددا      وقال خالل لقائه مع مراسلي وسائل اإلعالم ا        .بالبت في اربع قضايا قدمت له     
 .من الشخصيات المتورطة في هذه الملفات للمساءلة والقضاء في حال ثبوت تورطها مهما كانـت مـسمياتها                

وأشار الى أن المجلس التشريعي قدم أربع قضايا للنائب العام، وهي قضية الحافالت الهولندية داف، وقـضية                 
المزرعـة الـشرقية قـرب رام اهللا، وتجـاوزات فـي وزارة             تعويضات حرب الخليج، وإسكان المعلمين في       
نتقد أولئك الذين يحاولون استخدام هذا الفـساد الشخـصي           وا .المواصالت حدث فيها سوء استخدام للمال العام      

وناشد المواطنين والموظفين الحكوميين الذين توجد لديهم معلومات يمكن أن           .لإلضرار بالسلطة الوطنية عموماً   
ء استخدام المال العام، أن يبادروا الى تقديمها للمجلس التشريعي الذي سيحفظ سرية المعلومات،              تكشف عن سو  

  .مؤكدا أن أيا منهم لن يتعرض ألي أذى في حال إدالئه بهذه المعلومات
  28/7/2005الحياة الجديدة 

  
  التشريعي يقرر تنظيم مؤتمر برلماني دولي في رام اهللا

لمجلس التشريعي، مساء أمس، وبحثت وضع مدينة القدس، والقـرار االسـرائيلي            قرر ا  : كتب سائد أبو فرحة   
بإقامة حي استيطاني جديد فيها، تنظيم مؤتمر برلماني دولي في رام اهللا خالل أيلول المقبل، يتنـاول مـسائل                   

يق مع كافة   وأكد المجلس خالل الجلسة، أن المؤتمر سيجرى بالتنس        .تهويد القدس، والجدار العازل، واالستيطان    
الهيئات القيادية والسياسية الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئاسة والحكومة والقوى الفلسطينية، وبمشاركة ممثلـين             

تم تسمية النائب رفيـق النتـشة،   وعن مختلف األوساط البرلمانية الدولية والعربية، حيث كلفت لجنة تحضيرية       
وطالب المجلس السلطة التنفيذية بإطالق      .الت الالزمة النعقاده  رئيسا لها، للشروع في إجراء الترتيبات واالتصا      

حملة واسعة، تستهدف كافة األطراف العربية والدولية، لوضعها في صورة المخـاطر التـي تتهـدد المدينـة                  
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المقدسة، وحثها على التحرك لوقف الممارسات االسرائيلية بحقها، مشيرا بالمقابل إلى أهمية مبادرة السلطة إلى               
اطبة جامعة الدول العربية لعقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية، التخاذ إجراءات فورية لحماية               مخ

كما دعا السلطة إلى اتخاذ قرار حاسم بمنع كافة اللقاءات الرسمية مع الجانب االسرائيلي فـي مدينـة                   .القدس
وحث القوى الفلسطينية على     .مقدسيينالقدس بشطريها، وزيادة المخصصات الموجهة لدعم صمود المواطنين ال        

وضع خطط إلطالق أوسع حملة ممكنة، لمواجهة اإلجراءات االسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة، إضافة              
   .إلى سياسة االستيطان وبناء الجدار

  28/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  مجلس وطني فلسطيني جديد بعد االنتخابات التشريعية: قبعة
 قال تيسير قبعة للغـد أن الفصائل الوطنية اتفقت على تشكيل مجلس وطني جديد بعد           :عمان –ة سعد الدين    نادي

إجراء االنتخابات التشريعية المقبل وذلك عقب اجتماعها قبل يومين في دمشق بوفد رأسه سليم الزعنون وضم                
قد ألول مرة منذ عشر سنوات اتفق       وبحسب قبعة فإن االجتماع التاريخي الذي يع       .قبعة وسمير غوشة وآخرين   

 عضواً يمثلون داخـل األراضـي الفلـسطينية المحتلـة        282على هيكل جديد لمجلس وطني واحد يتكون من         
 من الخارج سيمثلون المجلـس      150 نائباً يشكلون أعضاء المجلس التشريعي في الداخل و        132وخارجها منهم   

وسيراعى فـي    . التي يتواجد فيها فلسطينيون باستثناء األردن      وفقاً النتخابات ستجري في كافة المناطق والدول      
مسألة تحديد عضوية المجلس الجديد في الخارج نسبة تواجدهم في كل دولة يتواجدون فيها، مشيراً إلى التوجه                 

وأشار إلى أن الفصائل الوطنية ستقدم إلى مكتب المجلس الـوطني خـالل              .بإصدار قانون لتنظيم تلك العملية    
رقتين تضمنها بتصورها حيال األوضاع السياسية الراهنة إضافة إلى رؤيتها لكيفية تشكيل األعضاء في              شهر و 
وفي غضون شهرين من اآلن سيصار إلى تنظيم لقاء موسع يحضره مكتب المجلس الوطني واللجنـة                 .الخارج

من قبل الفصائل لغايات إقرارهـا      التنفيذية لمنظمة التحرير واألمناء العامين للفصائل لمناقشة األوراق المقدمة          
وأوضح أن االجتماع أكد االلتزام على التهدئة وعلى        . إيذاناً ببدء مرحلة التطبيق الفعلي لتشكيل المجلس الجديد       

اتفاق القاهرة وبحث في إعادة تفعيل منظمة التحرير إضافة إلى األوضاع الحالية في األراضـي الفلـسطينية،                 
 بإناطة مسؤولية اإلشراف على تنفيذ االنسحاب اإلسرائيلي المرتقب من قطـاع غـزة              مشيراً إلى اتفاقهم جميعاً   

  .الشهر المقبل إلى السلطة الوطنية
  28/7/2005الغد االردنية 

  
  األمن الفلسطيني يمنع إطالق صاروخ على مستوطنة في غزة 

نت من منع إطالق صـاروخ   قالت مصادر أمنية ان قوات األمن الوطني الفلسطيني تمك:غزة ـ ماهر إبراهيم 
كما أفادت المصادر    .من قبل مجموعة من المسلّحين في محيط مستوطنة كفار داروم، وتحفّظت على الصاروخ            

األمنية أن ستة صواريخ انفجرت في مكان إطالقها خلف أبراج العودة في منطقة السكة شمال قطاع غزة بعـد                   
وعلى صعيٍد آخر أفادت المـصادر األمنيـة        . ا بجوار منزل  أن أطلقتها مجموعة من المسلحين، سقط واحد منه       

  .بإصابة فلسطيني في مدينة غزة جراء انفجار جسم مشبوه به داخل منزله
 28/7/2005البيان  

  
  عدام بحق مواطنالسلطة الفلسطينية تنفذ حكم اإل

بحق احـد المـواطنيين      حكم االعدام    امسذكرت مصادر امنية فلسطينية ان وزارة الداخلية نفذت         : الفت حداد 
  . بعد ادانته بجريمة قتل،الفلسطينيين وذلك في مقر السجن المركزي في سرايا غزة

  27/7/2005 48عرب 
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  إختطاف مدير مكتب موسى عرفات

أنباء أولية تؤكد إختطاف جهاد عابد المدير السابق لمكتب موسى عرفات على يد مجموعـة مـن                 :  ألفت حداد 
  .  المنطقة الوسطى في قطاع غزةكتائب شهداء األقصى في 

  28/7/2005 48عرب 
  

  اللجنة التحضيرية تقرر عقد المؤتمر العام السادس لحركة فتح
 قررت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح أمس، تحديد موعد انعقاد المؤتمر في               : وفا –عمان  

رورة عقد جلسة عامة الجتماع اللجنة التحضيرية       كما أكدت اللجنة على ض    . 2006الثلث األخير من شهر اذار      
  .واللجان الفرعية في الوطن والشتات

   28/7/2005الحياة الجديدة 
  

    فتح وضع حركةفي ندوة حولالشوبكي والحوراني 
أكد اثنان من قياديي حركة فتح، أن تجاوز األزمة التي تعصف بالحركة، رهن بتكـريس               : كتب سائد أبو فرحة   

قراطية داخلها، وتحديد برنامج سياسي موحد لها، على أن يجري احترامه، وإعداده بما يتناسب مع               الحياة الديم 
وأشار القياديان، خالل ندوة تحت عنوان أزمة فتح، نظمتها الجمعيـة            .المتغيرات المختلفة في الشأن الفلسطيني    

لحركة، تتحمل مـسؤولية كبيـرة عـن        الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية، أمس، إلى أن اللجنة المركزية ل         
الوضع الذي آلت إليه فتح، مؤكدين ضرورة أن تبادر اللجنة إلى تعديل سياساتها وتوجهاتها، وتعيـين موعـد                  

وتحدث في الندوة النائبان جمال الشوبكي، ومحمد الحوراني، فيما          .جديد للمؤتمر العام السادس في أقرب وقت      
حركة فتح تعيش أزمة بنيوية     : وفي هذا السياق، قال الشوبكي     .اس زكي تغيب عنها كل من هاني الحسن، وعب      

في برنامجها السياسي، وطبيعة بنائها الهيكلي والهرمي، وهذا مرتبط بنظامها الذي لم يكيف مع الواقـع منـذ                  
أشعر بعدم وجود خطاب سياسي واحد للحركة، ما يزيد من حالة اإلرباك والخلل داخل فتح،               : وأردف .سنوات

ما أنها تنظيم كادره كبير، ولكن لألسف فإنه بال قيادة، تتعامل مع المشاكل اليومية، األمر الذي يـؤدي إلـى                    ك
 ، لم تسهم    تهوتطرق إلى واقع اللجنة المركزية، وتحديدا بعيد رحيل عرفات، موضحا أن وفا            .تراكم المشكالت 

واعتبر أن تحديـد موعـد المـؤتمر         .لذلكفي تغيير توجهات وآلية عمل أعضاء اللجنة، رغم الحاجة الماسة           
السادس للحركة، أمر أساسي، إلعادة بث الحياة الديمقراطية داخل الحركة، مضيفا دون حياة ديمقراطية كاملـة               

هناك سياسة خطيـرة يجـسدها الجـدار،        : بدوره، قال الحوراني   .بالحركة، ال يمكن أن تخرج فتح من األزمة       
اسي، تنشئ مناخا يولد لدى المجتمع شعورا بصعوبة التحديات وعدم اإلنجاز،           واالستيطان، وغياب المسار السي   

ورأى أن أزمة فتح، تكمن في بنيتهـا،         .وعلى خلفية ذلك تتحرك حركتا فتح وحماس، وسائر القوى الفلسطينية         
وه إلـى أن    ون .فهذه البنية تضم عددا كبيرا من الفتحاويين الذين ال يستطيعون تحديد حدود واضحة لهذه البنية              

طبيعة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، اللتين تخلطان األيديولوجيا بالسياسة، تعد من العوامل التي تفـرض               
فتح شأن وطني، وقد الحظت أن هناك مواطنين ليسوا أعضاء فيها، ولكن رغـم              : وقال .على فتح إثبات نفسها   

 وأعتقد أن فتح نقطـة التـوازن        . الفلسطينية ذلك يتطلعون إلى أن تكون قوية، ألن هذا يصب بخدمة المصلحة          
أزمة فتح هي بعدم تحديد برنـامج       : وأردف .بالتفكير السياسي واالجتماعي، وقبول مبدأ التعددية بشكل حقيقي       

 .سياسي واضح للحركة، في الوقت الذي تؤيد أغلبية أعضائها أن يصار إلى إحداث حراك ديمقراطي داخلهـا                
اب مرشحي الحركة لالنتخابات التشريعية استنادا إلى تنظيم انتخابـات داخليـة،            دعا إلى أن يصار إلى انتخ     و

عازيا موقفه إلى أن هناك تضخما في أعداد أعضاء الحركة الراغبين بخوض االنتخابات التشريعية، وبالتـالي                
تأكيد أهميـة   وانتهى الحوراني، إلى     .دون عقد انتخابات داخلية، يصعب إقناع هذه األعداد بعدم ترشيح نفسها          
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إيجاد قيادة ميدانية للحركة في الضفة والقطاع، لمتابعة مختلف همومها اليومية، مشيرا إلى أن ذلك لـن يمـس             
  .بأي شكل كان قيادتها السياسية

  28/7/2005األيام الفلسطينية 
  

    أفكار قادة الفصائل حول القمة الطارئةئعكاظ تستقر
 فـي ظـل اسـتحقاقات    ،سطينيون من القمة العربية الطارئة المقترحـة   ماذا يريد الفل   :غزة –عبدالقادر فارس   

 الذين أكدوا على أهمية انعقاد القمة       ، سؤال وجهته عكاظ لعدد من قادة وممثلي الفصائل        ؟االنسحاب اإلسرائيلي 
  وعدم إعطـاء   ، مطالبين القمة بزيادة الدعم المادي والسياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني         ،في الوقت الحاضر  

 بحسب ما تطالب به اإلدارة األمريكية لتطبيع العالقـات بـين الـدول العربيـة                ،إسرائيل ثمناً لهذا االنسحاب   
 حتى تكـون الـدول      ،يفترض بهذه القمة أن تكون محددة القرارات      : كايد الغول قال   .وإسرائيل بعد االنسحاب  

 وقيمـة أي    ،ات بدون القدرة علـى التنفيـذ       وليس شأنها شأن القمم التي تأخذ قرار       ،العربية قادرة على تنفيذها   
قرارات اآلن في وقت االنسحاب اإلسرائيلي هي محاولة دعم أهالي غزة وتحويل خطة االنسحاب هـذه الـى                  

 وأن ال تدفع الدول العربية ثمناً لقاء        ،خطوة في إطار سعي الشعب الفلسطيني لالستقرار والتحرر من االحتالل         
 وثانيا دعم الشعب الفلسطيني والتأكيد باستمرار على أن هذا      ،ائيل أي شيء جدي   هذه الخطوة بدون أن تقدم إسر     

 وثالثا ممارسة ضـغوط     ،1967االنسحاب لن يكون بديال عن االنسحاب الشامل من األراضي التي احتلت عام             
نـسحاب  على اللجنة الرباعية حتى ال تستجيب للضغوط اإلسرائيلية كما استجابت سابقاً وبحيث تصبح خطة اال              

 مـن الـسابق ألوانـه       :من جهته قال الشيخ نافذ عزام      .من غزة وكأنها البداية والنهاية ألي انسحاب إسرائيلي       
 ونحن كفلسطينيين يسعدنا أن يذهب االحتالل عن        ،الحديث عن تطبيع عربي لمجرد إنسحاب اسرائيل من غزة        

مـن  ف ،انسحاب إسرائيل من قطـاع غـزة       ولكن ال يمكن أن نقول إن المشكلة منتهية ب         ،متر مربع من األرض   
 وهذه خطـوة غيـر      ،الخطأ والخطأ الجسيم إذا تحدث العرب عن تطبيع لمجرد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة            

 ولذلك نحن نطالب القمة العربيـة دعـم الفلـسطينيين فـي             ،صحيحة وستنعكس سلباً على الشعب الفلسطيني     
األمريكية وضرورة استغالل كـل أوراق الـضغط بيـد          -ية  صمودهم ومراجعة حقيقية وجادة للعالقات العرب     

كما قال رمـزي    . العرب إلجبار أمريكا على التعامل بشكل مختلف مع القضايا التي تخص العرب والمسلمين            
 وكذلك نرحب بكـل أشـكال       ،نحن نرحب بأي قمة عربية وبأي تحرك عربي مشترك في سبيل السالم           : رباح

 وهـو يـسهم بتعزيـز       ، المرحلة ألن في هذا مصلحة وطنية وقومية عربيـة         التنسيق العربي الممكن في هذه    
 وأعتقد أن القضايا التي يجب أن توضع على جدول أولويات           ،التضامن العربي في مواجهة االستحقاقات القادمة     

  األول التمسك بضرورة إلزام إسـرائيل بتطبيـق        ،القمة القادمة والتي يجب أن تنطلق من ثالثة أمور مترابطة         
 بالتأكيد على وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية وهدم الجدار العازل ووقـف تهويـد                ،القرارات الدولية 

 والنقطة الثانية التأكيد على أن اإلطار الوحيد للسالم هو بتقدم المفاوضات وبالتزام إسرائيل بـالقرارات                ،القدس
يق للتعامل مع كل المستجدات في الوضـعين اإلقليمـي           والنقطة الثالثة أن يكون هناك أشكال من التنس        ،الدولية
 وخاصة توجيه رسالة قوية لإلدارة األمريكية لوقف انحيازها إلسرائيل وأخـذ المـصلحة العربيـة                ،والدولي

 كما أن المطلوب من القمة تقديم كل أنواع الـدعم           ، والتأكيد على دور أوروبي أوسع     ،والفلسطينية في االعتبار  
رير خياراتهم باستقالل كامل من خالل الدعم السياسي والمعنوي والمالي بشكل منتظم من أجـل               للفلسطينيين لتق 

  . إعادة ما هدمه االحتالل في قطاع غزة
  28/7/2005عكاظ 
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  سقوط ثالثة صواريخ قسام في منطقة سديروت 
قـة سـديروت فـي      افادت االذاعة االسرائيلية نقال عن مصدر عسكري ان دوي ثالثة انفجارات سمع في منط             

وحسب االذاعة لم يبلغ عن وقوع اصابات       . جنوب اسرائيل، صباح اليوم، نجم عن سقوط ثالثة صواريخ قسام         
  .  او اضرار

  28/7/2005 48عرب 
  

  المقاومة تفتح النار على موقع عسكري صهيوني جنوبي قطاع غزة
أسـلحتهم الرشاشـة صـوب موقـع     فتح رجال المقاومة الفلسطينية بعد ظهر األربعاء نيران : غزة ـ خاص 

وذكرت اإلذاعة الصهيونية أن مسلحين فلـسطينيين أطلقـوا          .عسكري صهيوني بالقرب في جنوب قطاع غزة      
النار باتجاه موقع لجيش االحتالل بالقرب من مستوطنة  في مجمع مستوطنات غوش قطيف، وزعمت مصادر                

  .االحتالل أنه لم تقع إصابات بين صفوف الجنود الصهاينة
  28/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  المقاومة تقصف المغتصبات الصهيونية 

رداً على العملية العدوانية التي شنها جيش االحتالل يوم أمس في مدينة جنين، قصف              : ـ خاص  القدس المحتلة 
ـ  1948رجال المقاومة الفلسطينية مغتصبتي أسديروت ونتيف هعسارة في األراضي المحتلـة عـام               سة  بخم

 .صواريخ من طراز قسام، كما فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على قوة عسكرية صهيونية جنوب قطاع غـزة                
وذكرت إذاعة العدو أن فلسطينيين أطلقوا صباح اليوم صاروخين من طراز قسام باتجـاه منطقـة أسـديروت                  

تها، أنه لم تقع أي إصـابة أو        هذا وزعمت اإلذاعة الصهيونية، كعاد     .وكيبوتس نتيف هعسارة في النقب المحتل     
  .أضرار داخل المغتصبات المستهدفة في كل تلك العمليات

  28/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اصابة تسعة متظاهرين ضد الجدار في مواجهات
 اصيب تسعة متظاهرين بجراح مع تجدد المواجهات اليوم بين متظاهرين ضد الجدار العازل وقـوات االمـن                 

ونقلت وسائل اعالم اسرائيلية عن مصادر عـسكرية         .يلية في اراضي قريتي بلعين وبدر قرب رام اهللا        االسرائ
واطلقـت   .اسرائيلية ادعائها بان المتظاهرين خرقوا امرا يقضي بان اراضي القريتين منطقة عسكرية مغلقـة             

باتجـاه المتظـاهرين الفلـسطينيين      القوات االسرائيلية في المكان االعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع           
وفي السياق ذاتـه     .واالسرائيليين المناهضين لبناء الجدار ما اسفر عن اصابة تسعة متظاهرين بجروح طفيفة           

نشرت صحيفة هآرتس اليوم تحقيقا صحفيا تبين من خالله ان عناصر من شرطة حرس الحدود ادلـوا امـام                   
واضـافت   .ات نفذوها ضد متظاهرين ضد بناء الجدار في المنطقة        محكمة اسرائيلية بافادات كاذبة حول اعتداء     

هآرتس ان القضاة شاهدوا اشرطة مصورة توثق المظاهرات التي يشارك فيها ناشطون اسرائيليون من حركـة              
وتناقضت المـشاهد   . فوضويين ضد الجدار ويظهر من خاللها استخدام القوات االسرائيلية العنف بشكل مفرط           

 مع ادعاءات افراد حرس الحدود بان تصرف المتظاهرين هو الذي دفع افراد الحـدود الـى                 في هذه االشرطة  
وقالت هآرتس انه تبين من تحقيق اجراه مراسلها ان افراد حرس الحدود االسرائيليين اختلقـوا     .استخدام العنف 

واضافت  .ه االتهامات في عدة مناسبات اتهامات ضد متظاهرين وحتى انهم اعتقلوا متظاهرين باالستناد الى هذ            
الصحيفة انه في عدة حاالت ادلى افراد حرس الجدود االسرائيليين بافادات كاذبة حول القاء متظاهرين الحجارة                

وانتقدت مصادر في الشرطة االسرائيلية      .باتجاههم في وقت جرت فيه هذه المظاهرات بهدوء وخلت من العنف          
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عتماد على افاداتهم يتم اعتقال متظاهرين لفترة ثمانية ايـام          بشدة تصرف افراد حرس الحدود خصوصا انه باال       
  .قبل جلبهم الى محكمة اسرائيلية

  28/7/2005 48عرب 
  

   في مدينة جنين اإلحتاللاستشهاد شاب فلسطيني بنيران 
 قتل شاب فلسطيني واصيب سبعة اخرون برصاص الجيش االسرائيلي في مواجهات            :رومل شحرور السويطي  

وقالت .م االربعاء بين فلسطينيين وقوات الجيش االسرائيلي في مدينة جنين في شمال الضفة الغربية             اندلعت اليو 
 عاما من جنـين اصـيب بجـروح خطيـرة خـالل             20مصادر في مدينة نابلس ان الشاب يوسف هصيص         

تـشفى  وتوفي الشاب هصيص بعد وصوله المس.المواجهات نقل على اثرها الى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس        
وافادت االذاعة االسرائيلية العامة بان جنديين اسرائيليين اصيبا بجروح طفيفة في           .بوقت قصير متأثرا بجراحه   

واضافت االذاعة االسـرائيلية ان     .جنين في اثناء تبادل اطالق النار بين الجيش االسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين          
وقالت االذاعة االسرائيلية العامة ان قوة عـسكرية      .االسالميالقوات االسرائيلية اعتقلت قياديا في حركة الجهاد        

اسرائيلية ستواصل اليوم تنفيذ حملة اعتقاالت في صفوف الناشطين الفلسطينيين في مدينة جنين الواقعة شـمال                
ونقلت وكالة وفا عن شهود عيان في جنين قولهم أن اكثر من عشرين آلية توغلت في وادي عز                  .الضفة الغربية 

 والحارة الشرقية للمدينة تساندها جرافات عسكرية وحاصرت منزال وأجبر الجنود أصحاب المنزل علـى               الدين
واضاف الشهود أن جنود االحتالل اعتلوا أسطح المنازل المجـاورة وتمركـز عـدد مـن القناصـة                  .إخالئه

ـ                 دة مـن كـل     االسرائيليين في العديد من المنازل واحتجزوا األطفال والنـساء والرجـال فـي غرفـة واح
واضافت المصادر الفلسطينية أن قوات االحتالل شرعت بإطالق النار بشكل عشوائي لدى توغلها فـي               .منزل

  .المناطق المذكورة، وأن أضرارا مادية كبيرة لحقت بالمنازل والسيارات المتواجدة في الشارع
  27/7/2005 48عرب 

  
  يعتقل طفال قرب الخليلاإلحتالل 

 13ة عسكرية إسرائيلية ظهر األربعاء علي اعتقال طفل فلسطيني، لم يتجاوز عمره             من جهة أخري أقدمت قو    
عاما، بحجة أنه كان يحمل سكينا، ويقف بالقرب من موقع عسكري تابع لجيش االحتالل في مدينـة الخليـل،                   

وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي فإن القوة اعتقلت الطفل قرب موقع عسكري قريـب             .جنوب الضفة الغربية  
ن مستوطنة نغوهوت اليهودية، جنوب غرب مدينة الخليل، وبحوزته سكينا، مشيرا إلي أنه تم نقل الطفل إلي                 م

  .جهاز االستخبارات اإلسرائيلي للتحقيق معه
 28/5/2005القدس العربي 

  
  إصابة فتاة برصاص االحتالل وإقامـة بـرج عسكـري قـرب تـل زعـرب

ومحلية لـ األيام أن قوات االحتالل عززت من تواجدها بشكل كبير         أوضحت مصادر أمنية    : كتب محمد الجمل  
على طول الشريط الحدودي محور فيالدلفي جنوب المحافظة، من خالل نشر أرتال من الدبابات علـى طـول                  
الحدود، وإحداث فتحات في الجدار األسمنتي المقام على طول الحدود، وتحديداً قبالـة األحيـاء ذات الكثافـة                  

 العالية، حيث تمركزت مجموعات من الدبابات بالقرب من هذه الفتحات، وشنت موجات من القـصف                السكانية
وأفاد عدد من المواطنين من سكان المناطق القريبة مـن موقـع تـل زعـرب العـسكري                  .تجاه أحياء المدينة  

، وأحاطتـه بجـدران     اإلسرائيلي، أن قوات االحتالل أقامت برج مراقبة جديداً عند الناحية الشرقية من الموقع            
إسمنتية مرتفعة، في خطوة تتعارض مع تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز، مـؤخراً، وأكـد                
خاللها أن قواته ستخلي ممر صالح الدين في تشرين األول القادم، ضـمن خطـة االنـسحاب مـن قطـاع                     
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 واسعة من حيـي زعـرب وتـل         وأوضح المواطنون أن برج المراقبة الجديد، الذي يشرف على مناطق         .غزة
السطان، باشر منذ إتمام إنشائه، ليل أول من أمس، بإطالق زخات من الرصاص صوب منـازل المـواطنين،                  

  .مشيرين إلى أن الرصاصات، التي أصابت الفتاة حجازي أطلقت من خالله
  28/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   وبيت لحم  في الخليل والهدمتجريفالاالحتالل يواصل 
، تجريف األراضي في بلدة ترقوميا غـرب         أمس استأنفت قوات االحتالل الصهيوني   :  خاص ،الخليل بيت لحم  

الخليل؛ وذكرت مصادر محلية أن عمليات التجريف تتواصل على مدار الساعة في أراضي األهالي في البلدة،                
ر في اللجنة العامـة للـدفاع       وقالت مصاد .فيما يتم اقتالع عشرات أشجار الزيتون تحت حراسة قوات االحتالل         

إن عمليات التجريف تتركز في مناطق جنوب وغرب مغتصبة أدورة المقامة على            : عن األراضي في المحافظة   
وأشـارت المـصادر إلـى أن مـساحة         .35أراضي األهالي، والمحاذية والمطلة على الطريق االلتفافي رقـم          

دمـرت  كمـا  . دونـم 200فصل العنصري، تقدر بنحو األراضي المستهدفة بالتدمير والتجريف لصالح جدار ال     
وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل دمرت       . قوات االحتالل ثالثة منازل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم         

 نفـراً، وحـسن     30 متر مربع، ويـؤوي      150رجا حسن دعدوع، ويبلغ مساحته      : ثالثة منازل تعود لكل من    
وأوضحت المصادر أن قوات    . أفراد 7 متر مربع ويؤوي     100شقيقه جعفر    متراً مربعاً، و   150يعقوب دعدوع   

االحتالل ترافقها جرافتان، اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب البلدة، وأغلقتها بـشكل محكـم ومنعـت األهـالي                  
  .والصحفيين من الوصول إليها قبل أن تباشر بعملية الهدم للمنازل

  28/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قتحم بلدة سبسطية وتفرض حظر التجول يتالل االح
 اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة سبسطية شمال مدينـة نـابلس فـي الـضفة                  : نابلس

وأوضح السيد مأمون كايد، رئيس بلدية سبسطية، أن قـوة مـن جـيش              .الغربية، وفرضت حظر التجول فيها    
لية عسكرية، اقتحمت البلدة وأعلنت عبر مكبرات الصوت حظر التجول          االحتالل معززة بحوالي خمس عشرة آ     
وأضاف كايد، أن هذه اآلليات التي انطلقـت مـن مـستعمرة شـافي              .وطالبت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم    

شمرون القريبة من البلدة، قامت بإطالق النار بشكل كثيف، مما أثار الخوف والهلع بين المواطنين وال سـيما                  
  .فال والنساء منهماألط

 28/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  قرار بإغالق حاجزي أبو هولي والمطاحن يومياً
إمعانا في سياسة القمع وتضييق الخناق على أبناء شعبنا الفلسطيني، أصـدر جـيش االحـتالل                :  خاص –غزة

 دير الـبلح والمطـاحن شـمال      الصهيوني مساء أمس األربعاء قرارا يقضي بإغالق حاجزي أبو هولي جنوب          
وكـان جـيش االحـتالل      .  صباحا  7.30 مساء وحتى الساعة     7.30مدينة خانيونس، بشكل يومي من الساعة       

الصهيوني قد أغلق الحاجزين المذكورين ألكثر من أربع وعشرين ساعة، األمر الذي منع   آالف المـواطنين                  
  .الفلسطينيين من العبور من جنوب قطاع غزة إلى شماله

  28/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  خطة إسرائيلية إلنشاء جدار إلكتروني حول األقصى  
أن الشرطة اإلسرائيلية كانت تعتزم هذا األسـبوع         ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت    : أمين أبو وردة   -نابلس  

ي تم الحـديث عنهـا قبـل        البدء بتنفيذ مخططها بإقامة جدار الكتروني حول المسجد االقصى، وهي الخطة الت           
أسابيع، لكن وبسبب خالف شديد بين وزير الشرطة جدعون عزرا وقائد شرطة القدس إيالن فرانكو تم تأجيل                 
تنفيذ هذا المخطط، إذ إن وزير الشرطة صرح بأن اللواء فرانكو لم يطلعه على موعـد تنفيـذ بنـاء الجـدار                      

يومين بهذا الخصوص، وقالت مصادر صحافية انه خـالل         االلكتروني المذكور، وذلك خالل اجتماع عقد قبل        
األيام القريبة سيتم حل  اإلشكال الحاصل، مما يعني أن البدء ببناء الجدار االلكتروني حول المسجد األقـصى                  

وأوضح الشيخ رائد صالح أن إقرار مخطط بناء حي يهودي داخل أسوار البلدة القديمـة فـي             . سيتم قريبا جدا  
يف في برج اللقلق خطوة احتاللية رديئة من قبل المؤسسة االسرائيلية في سـعيها لتهويـد القـدس      القدس الشر 

  .وحصار المسجد األقصى
 28/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  تسريع أعمال بناء الجدار العازل حول القدس 

ر الفاصل حـول مدينـة       بتراتعمل سلطات االحتالل االسرائيلي هذه االيام على تسريع البناء في الجدا           -عمان  
من الضفة الغربية المحتلة أي     % 5وحسب راديو صوت العرب الجديد فان الجدار يضم حوالي          .القدس المحتلة 

واشار الى ان اسرائيل منشغلة هذه االيام بـأكثر         .  كيلو مترا مربعا في القدس الشرقية المحتلة وما حولها         320
واوضـح ان   . ام المخطط الذي رسمته منذ حـوالي الـسنتين        من عمل البقاء العمل نشطا في سور القدس التم        

 الف فلسطيني من سكان القدس الذين سينقطعون عـن بقيـة الـضفة الغربيـة                249اسرائيل ستتحكم بحوالي    
  .وسيبنى السور ليخنق مخيم الالجئين في شعفاط وضاحية السالم في عناتا ورأس خميس. المحتلة

 28/7/2005 الدستور 
  

  ل حملته العدوانية على طولكرم وضواحيها واصياالحتالل 
واصلت قوات االحتالل الصهيوني حملتها العدوانية على محافظة طولكرم والتـي ابتـدأتها              : خاص –طولكرم  

قبل أسبوعين بعد عملية نتانيا االستشهادية، واجتاحت فيها المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة طولكرم               
وأغلقت قوات االحتالل خالل األسبوعين     .نبتا وبلعا وكفر اللبد، كما شملت بلدات الشعراوية       ومخيماتها وبلدات ع  

الماضيين مئات الطرق الفرعية والزراعية التي تربط بين بلدات المحافظة، وتفصل البلـدات عـن أراضـيها                 
لس شرق بلدة   الزراعية وتحول دون وصول المواطنين إلى أرضهم ومزارعهم، كما أغلقت شارع طولكرم ناب            

عنبتا بإعادة البوابة الحديدية، وعلى بعد مئات األمتار ينصب الجنود حاجزاً ثابتاً مع خيمٍة عند مفرق مستوطنة                 
وفي بلدة بلعا شرق طولكرم، حيث الطريق البـديل الموصـل           .عيناب يمنعوا من خالله المواطنين من المرور      

الق الشارع بين بلعا وقرية العطارة جنوب جنين بالسواتر         لمحافظتي نابلس وجنين، قامت جرافات االحتالل بإغ      
الترابية، وتشهد المنطقة وجوداً دائماً لدوريات االحتالل والقوات الخاصة الراجلة بين حقول الزيتـون، حيـث                
يمنع المواطنون من الوصول إلى أرضهم وجني خضرواتهم الصيفية ومحـصول التـين الـذي تـشتهر بـه                   

وفـي  .ود الصهاينة بالمضايقة والضرب للمواطنين الذي يحاولون الوصول إلى أراضـيهم          ويتعرض الجن .البلدة
بلدات الشعراوية تستمر المأساة منذ عدة شهور حيث الحواجز الدائمة على مداخل بلدات عالر وقفين وعتيـل                 

أما .كنقاط مراقبة التي ال تفارقها دوريات االحتالل الراجلة والمحمولة كما تسيطر على بعض منازل المواطنين              
مدينة طولكرم ومخيماتها فتشهد وجوداً شبه دائٍم لدوريات االحتالل التي تجوب الشوارع، كمـا تـشن قـوات                  
االحتالل حمالت الدهم والتفتيش ليل نهار كان آخرها صباح أمس حيث منعت التجـول فـي ضـاحية ذنابـة                    

ين وقامت بتفتيشها وتحطيم محتوياتها، واعتقلت أحد       تساندها طائرات مروحية وداهمت عدداً من منازل المواطن       
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وعلى الحاجز الجنوبي لطولكرم، وهو المنفذ      .عشر مواطناً من بينهم مطلوب لقوات االحتالل من سرايا القدس         
                  الوحيد للمحافظة على باقي الوطن، يقوم الجنود الصهاينة باحتجاز مئات السيارت لـساعاٍت طويلـة قبـل أن

رور بعد تفتيشها بدقة وفحص هوية راكبيها فيما يمنع الجنود من يسير على األقدام من تجاوز                يسمحوا لها بالم  
وتشهد بلدات عتيل وعالر وصيدا ودير الغصون وبلعا وعنبتا اقتحاماٍت متكررة خالل األيام الماضـية               .الحاجز

م الجنود بإطالق النار والغـاز      حيث يقوم الشبان برشقها بالحجارة ومطاردتها في شوارع تلك البلدات، فيما يقو           
  .السام تجاه المواطنين

  28/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تدشين شبكة فلسطينية شاملة على اإلنترنت في القاهرة  
دشنت في القاهرة قبل أيام شبكة فلسطينية لإلعالم والدراسات على شبكة اإلنترنـت تـضم مختلـف                 : القاهرة

تماعية والثقافية واالقتصادية باإلضافة إلى أخبار االنتفاضة ودراسات وأبحـاث جـادة            الجوانب السياسية واالج  
عن العديد من القضايا مثل قضية الالجئين والقدس وعمليات التسوية واالنتخابات، وقام على تنفيذها بـاحثون                

حظت من خالل دراسـة     ال: وقالت زينات أبو شاويش القائمة بأعمال الشبكة      .متطوعون لنشر الثقافة الفلسطينية   
أجريتها عن المواقع اإلسرائيلية أن مساحة المواقع الفلسطينية على شبكة االنترنت أكبر من المواقع اإلسرائيلية،              
إال أنها غير فاعلة ألسباب عديدة منها أنها إما مواقع خاضعة للسلطة أو أنها تابعة ألحد الفصائل كما أن لكـل                     

وعالجه، لذا اهتم فريق العمل بتدشين شبكة للمعلومات الفلـسطينية تهـتم بكـل              مواقع جانبا واحدا يتم تناوله      
وتضم الشبكة الفلسطينية الجديدة عددا من المفكرين المصريين شاركوا بإنتاجهم الفكري الذي            .الجوانب المختلفة 

مد يوسف أحمد    اإلسرائيلي ومنهم الدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور أح        -يتعلق بقضايا الصراع العربي     
ومجموعة من الصحافيين الشباب من مختلف األقطار العربية كما تعاقدت شبكة فلسطين لإلعالم والدراسـات               

  .مع عدد من المواقع إلمدادها بالدراسات واألبحاث منها الموقع األكاديمي ومركز البحوث السياسية
 28/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  من سجن النقب   أسرى سودانيين 6إسرائيل تنقل 

بنقل ستة من السجناء السودانيين الذين ينحدرون من إقليم درافـور، مـن              قامت السلطات االسرائيلية  : أ.ب.د
ورجح أسرى فلسطينيون أنه تم نقلهم الى سجن مركزي فـي           . معتقل النقب الصحراوي إلى جهة غير معلومة      

ال بيان صادر عـن مركـز األسـرى لالعـالم           وق .إسرائيل، بعدما انقطعت أخبارهم عن السجناء في النقب       
االسرائيلية قامت بإحضار األسرى الستة في بداية حزيران الماضي، بعدما ألقـت             الفلسطيني أمس إن السلطات   

القبض عليهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود الفلسطينية  المصرية بالقرب من مدينة رفح، وبعدما أخبرهم أحـد                 
ونقل المركز   .تطيعون اجتياز الحدود ودخول االراضي المحتلة من أجل العمل هناك         الشبان المصريين أنهم يس   

 عامـا، مقطوعـة عـن       25 الى   18عن أسرى فلسطينيين أن أخبار الشبان الستة الذين تتراوح أعمارهم بين            
  .         عائالتهم في السودان وان حكومتهم ال تعلم بأمر اعتقالهم من قبل القوات االسرائيلية
  28/7/2005لخليج اإلماراتية ا

  
  مؤسسة حقوقية تستنكر حادثة الحريق في سجن النقب 

وقال أقدم أسـيٍر     .استنكرت جمعية أنصار السجين الحادث الخطير الذي وقع في سجن النقب           : خاص –نابلس  
أدوات إنّه خرج من القسم ليس معه سوى ما يلبس وقد فقد كّل ما لديـه مـن مالبـس و                   : إداري، رائد قادري  

وقالت الجمعية في بياٍن لها وصل المركـز        . كهربائية وكنتينا وغيرها قد جمعها طول خمس سنوات متواصلة        
هذه الحادثة، حيث إنّه ليس الحادث األول بل وقع         عن  الفلسطيني لإلعالم نسخة منه، إدارة سجن النقب مسؤولة         
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الطريقة، والذي أدى إلى استشهاد أحد األسـرى        في الفترة القريبة الماضية حريق مماثل وكان سببه نفس سبب           
وأشـار  .حرقاً، ويعود سبب هذا الحادث لسوء تمديد الشبكة الكهربائية واالستخفاف بأرواح األسرى األبطـال             

مدير جمعية أنصار السجين، سائد ياسين، إلى أن الجمعية ستعمل على توفير ما تستطيعه مـن جميـع أدوات                   
لذين فقدوا كّل ما يملكونه بالتعاون مع أهل الخير والمؤسسات والجمعيات، داعيـاً             وحاجيات ومالبس لصالح ا   

المؤسسات والتنظيمات والهيئات إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أبنائهم األسرى والتحرك العاجل إلغاثتهم ألنهـم              
  .يفترشون األرض ويلتحفون السماء وخاصة في أجواء الحر الشديد في صحراء النقب

  28/7/2005  الفلسطيني لإلعالم المركز
  

  المؤسسة الحقوقية تقيم نادياً صيفياً خاصاً بأبناء األسرى
أقامت جمعية أنصار السجين في مدينة نابلس نادياً صيفياً خاصاً بأبناء األسـرى والمعتقلـين                : خاص –نابلس  

       وذكرت الجمعية في   .سرى األبطال  شبالً وزهرةً من أبناء األ     185وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ليضم
بياٍن لها أن الهدف من إقامة هذه النادي للتفريغ النفسي ألبناء األسرى الذين يعانون من فقدانهم لحنان والـدهم                   

         ب خلف قضبان األسر، وأيضاً لرفع مستواهم العلمي واإلبداعيوقد اشتمل النادي وهو الثاني علـى       . الذي غُي
 زاويـة   ،  زواية المـسرح  : لها كافة المجاالت العلمية والترفيهية واإلبداعية، وهي      ثماني زوايا تغطي من خال    

وركّزت هـذه الزوايـا     .  زاوية المسابقات  ، زاوية الفن  ، زاوية الرياضة  ، التفريغ النفسي  ،زاوية الطهي ،  النشيد
وادي الصيفية وورشات   على النشاطات الجماهيرية كان منها االعتصامات والمهرجانات والندوات الترفيهية والن         

   وكان من أبرز نشاطاتها معرض األسرى الذي أقامته في يوم األسير الفلـسطيني             . العمل ضمن برنامٍج تثقيفي
بعنوان شموع ال تنطفىء، وأيضاً حملة الكتاب التي تمت على مستوى الضفة والداخل بعنوان قيـدي وكتـاب                  

  .بغية تأسيس نواة مكتبٍة في كّل مواقع األسر
  28/7/2005 مركز الفلسطيني لإلعالم ال

  
   اإلداري رسالة لكّل أهالي قلقيلية قواستجديد االحتالل العتقال

في اتصاٍل هاتفي أجراه مندوب المركز الفلسطيني لإلعالم معه في سـجن            : قال األسير قواس   : خاص –قلقيلية  
ب استمرار احتجازي لغاية اآلن مع      عند بدء جلسة المحكمة استعلم قاضي المحكمة عن أسبا        : النقب الصحراوي 

وأوضـح   . أسـير  400أن اسمي كان مدرجاً على قائمة اإلفراجات في الصفقة األخيرة التي أفرج فيها  عـن                 
قواس خالل الجلسة أثبت للقاضي أن استمرار احتجازي لغاية اآلن هو عقاب جماعي ألكثر من خمسين ألـف                  

 مدينة قلقيلية، وكانت النتيجة بأنني حصلت على أعلى األصوات، األمـر  مواطٍن شاركوا في عمليٍة انتخابية في    
الذي جعل المخابرات الصهيونية في حيرٍة من أمرها، بحيث يحصل أسير فلسطيني مغيب عن مدينتـه فتـرة                  

كم غير  طويلة على أعلى األصوات، لذا كان تجديد االعتقال اإلداري بمثابة رسالة لكّل أهالي المدينة بأن إرادت               
وأضاف بعد كـّل هـذه المـداوالت أجبـر           .محترمة، وأن االنتخابات لن تعطيكم الشرعية في اختيار ممثّليكم        

القاضي المدعي العام بضرورة تقديم المخابرات تقريرها وإال سيكون اإلفراج عن األسير قواس فـي مـدٍة ال                  
  .تزيد عن أسبوعين

  27/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  جنالس في 29 عامه الـ سرى سعيد العتبة يدخل غداًيد األعم

 دعا االتحاد الديمقراطي فدا قيادة منظمة التحرير والسلطة الوطنيـة الـى رفـض               - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
جاء ذلك في بيان لـ فـدا        .المعايير االسرائيلية في تصنيف االسرى وتحديدا ما تسمى األيدي الملطخة بالدماء          

لمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين العتقال عضو اللجنة المركزية لالتحاد الرفيق سعيد العتبة الذي يدخل              امس  
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، 29/7/1977وقد اعتقل العتبة في مسقط رأسه بمدينـة نـابلس يـوم              . في األسر  29غدا الجمعة عامه الـ     
مؤبد لقيادته خليـة عـسكرية    بالسجن ال1978وحكمت عليه إحدى محاكم االحتالل العسكرية في حزيران عام        

فـي   عـنهم     األسرى الفلسطينيين والعرب الذين رفض االحتالل اإلفراج       من. نفذت عدة عمليات فدائية بطولية    
سعيد العتبة،فخري البرغوثي، نائـل البرغـوثي، سـمير         : سخيفة هي أن أيديهم ملطخة بدماء اليهود      الحجة  ال

اهيم أبو علي، عثمان مصلح، حسن سلمه، فؤاد الرازم، سامي          القنطار،أكرم منصور، إبراهيم جابر، محمد إبر     
يونس، كريم يونس، ماهر يونس، سليم كياله، عالء البازيان، عصام جندل، علي المسلماني، غـازي الـنمس،                 

  ". الشيص"نافز حرز، محمد أبو طير، أحمد السعود، ومؤيد عبد الصمد
  28/7/2005الحياة الجديدة 

   
    ي يعاني من حالة صحية صعبة األسير مروان القواسم

 عاماً من سكان مدينة الخليل في الـضفة الغربيـة، أنـه          20 أكد األسير مروان سعدي القواسمي       - وفا -البيرة
وأكد القواسمي في تصريح مـشفوع بالقـسم         .يعاني من مشكلة صحية متمثلة باألميبا المزمنة والصداع الشديد        

، أنه تعرض إلى حالة تسمم نتيجة تناوله علبة لبن كانت قد            48ي الـ   للمحامي محمد ذباب الشدفان داخل أراض     
 .فسدت نتيجة حرارة الغرفة، موضحاً أن حالته الصحية ال تحتمل أكل مثل هذه المواد، ولكنه يـضطر لـذلك                  

كثرة وأشار إلى أنه ومنذ اعتقاله قبل أحد عشر يوماً، يعاني من انتشار البثور الجلدية في أنحاء جسمه، نتيجة ل                  
وناشد األسير المـذكور جمعيـة الـصليب األحمـر الـدولي             .الحشرات والبق وانتشار الفطريات على يديه     

والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية والمنظمات الدولية والمحلية بالضغط على حكومة إسرائيل من أجل نقله مـن               
  .معتقل كفار عتصيون لتلقي العالج الالزم

 28/7/2005فا وكالة االنباء الفلسطينية و
  
  بو رومي يعاني من جلطة دماغيةأسير األ

نوه المحامي الشدفان من اللجنة العامة ضد التعذيب إلى أنه يوجد مجموعة من األسرى يعانون مـن ظـروف                   
 عامـاً مـن     38اعتقالية في غاية السوء لبقائهم داخل الزنازين، كما هو حال المعتقل مكافح موسى أبو رومي                

وأوضح أن األسير أبو رومي يعاني مـن         .حزيران الماضي - تم اعتقاله في الثالث من يونيو      العيزرية، والذي 
وضع صحي سيئ للغاية، وأنه بحاجة إلى عالج فوري وسريع، ألنه يعاني من جلطة دماغية وارتفـاع فـي                   

ـ     .الكولسترول، وارتفاع في ضغط الدم وظهور فطريات في األماكن الحساسة من الجسم            ير وأوضـح أن األس
المذكور يناشد من داخل زنازين التحقيق في سجن المسكوبية، بالضغط على حكومة االحتالل من أجل اإلفراج                

  .عنه أو نقله إلى المستشفى
  28/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  تردي األوضاع االعتقالية لألسيرات المرضى 

 مؤبـداً، علـى   16 أكدت األسيرة أحالم التميمي، من سكان رام اهللا، بالضفة الغربية، والمحكومة    - وفا -البيرة
  .تدهور الوضع اإلنساني والصحي لألسيرات وممارسة إجراءات قمع مشددة من قبل إدارة السجن بحقهن

، موضحةً أن غرف السجن     ولفت التميمي، إلى سياسة التفتيش العاري بحق األسيرات عند ذهابهن إلى المحكمة           
وتطرقت إلى سوء الطعام واكتـشاف األسـيرات وجـود           . حارة جداً وضيقة   هامليئة بالفئران والحشرات وأن   

واعتبرت أن أخطر ما تعانيه األسيرات سياسة اإلهمال الطبي للمريضات، مشيرةً إلـى              .صراصير وذباب فيه  
عاني من آالم في الكلى، وزهور حمدان، وتعاني مـن          األسيرة أمل جمعة، وت   : عدد من الحاالت المرضية منها    
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آالم الظهر واألسنان والعيون، وعبيدة أبو عيشة ولديها ديسك في الظهر، ووردة بقراوي وتعاني من فقر فـي                  
  .الدم ومشاكل في الكلى، وفاتن دراغمة، وقاهرة السعدي وشفاء القدسي وجميعهن يعانين من مشاكل في الرحم

  27/7/2005فلسطينية وفا وكالة االنباء ال
  
  حي المتدهورصالوضع الوشبال سرى األاأل

أفاد عدد من األسرى األشبال في سجن تلموند خالل لقائهم مع محامي نادي األسير رائد محاميد، إلى تـدهور                   
وبين األسير نورس تركمان مـن جنـين، الـذي التقـاه             .الوضع الصحي لألسرى وعدم تلقيهم العالج الالزم      

، أن الوضع الصحي لألسرى خطير في ظل سياسة حديدية متشددة وإجراءات قمعية تمارسـها إدارة                المحامي
 عاماً، ويعاني من    17نورس تركمان : وأوضح أن من أبرز الحاالت المرضية بين صفوف األشبال هي          .السجن

يق في التنفس،   عاماً، ويعاني من حاالت تشنج وآالم في الكلى وض        17إصابة في قدمه اليسرى، وصالح حشاش       
 عاماً، ويعاني من    16 عاماً ويعاني من حاالت تشنج وضيق في التنفس، ومحمد بركات              16ومحمد أبو حجلة    

  .مرض جلدي
  27/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  استشهاد فلسطيني بسجن النقب 

بصحراء النقـب بإسـرائيل     أفاد مراسل الجزيرة نت في غزة بأن أحد أعضاء حركة الجهاد استشهد في سجنه               
 عاما كـان    18ونقل المراسل عن مصادر طيبة أن شادي أبو مصعب ويبلغ من العمر             . بسبب اإلهمال الطبي  

  .يعاني من فشل كلوي لكنه ترك دون عناية طبية ولم يزره الطبيب إال بعد فوات األوان
  28/7/2005نت .الجزيرة

  
     أصغر أسير فلسطيني ينتظر االنفصال عن والدته

 تعود بدايات القصة إلى ما قبل ثالثة أعوام حين اعتقلت قـوات االحـتالل               :فلسطين المحتلة -عوض الرجوب 
المواطنة منال غانم من مدينة طولكرم حيث حكمت عليها بالسجن لمدة أربعة أعوام، ولم يمـض عـام علـى                    

دة القصوى التـي يـسمح فيهـا        االعتقال حتى أنجبت طفلها نور الذي قارب عمره اآلن على العامين وهي الم            
 نيسان  17عاما لها أربعة أبناء ومعتقلة منذ       28ومنال   .القانون اإلسرائيلي للطفل بالبقاء مع والدته داخل السجن       

ويـضع   .، وهي واحدة من تسع أمهات يعتقلن في سجون االحتالل لفترات متفاوتة بعيدا عن أطفـالهن               2003
لجدد بين خيارين إما إخراج المواليد من السجن أو إبقـاؤهم داخلـه لمـدة               القانون اإلسرائيلي أمهات المواليد ا    

الطفل األسير نور غنام لـن       .عامين، لكنه ال يسمح بتنقل األسير بين أحضان أمه داخل السجن وذويه خارجه            
 وبشكل عام يعاني الطفل نور وأمه كباقي األسيرات من قلـة            .يتمكن من رؤية أمه إال من خلف زجاج سميك        

لتغذية والرعاية الصحية والحرمان من زيارات األهل، بل إن إدارة سجن تلموند اإلسرائيلي تذهب إلى أبعـد                 ا
وتقول فاطمة النتشة محامية نادي األسير الفلسطيني إن منال تعيش هذه            .من ذلك حيث تمنع دخول األلعاب إليه      

نها وبين طفلها الذي تقرر فصله عنها في العاشر         األيام حالة نفسية صعبة وهي تعد األيام المتبقية التي تجمع بي          
وذكرت في حديثها للجزيرة نت أن الظروف التي يعيشها نور ليـست طبيعيـة مـن                 .من تشرين أول المقبل   

النواحي الصحية والنفسية حيث ال يتوفر له العالج والطعام الالزمين، كما يفتقد للتهوية حيث ال يـسمح لـألم                   
وأشارت النتشة إلى أن األم أمام خيارين كالهما مر، فهي تتمنـى لطفلهـا               . للفسحة وطفلها بأكثر من ساعتين   

الحرية خارج السجن بين أهله وأقاربه ليتعرف عليهم وفي هذه الحالة سيكون بعيدا عنها وتحن إليه ولن تـراه                   
عيدا عن أهله يعـيش     إال زائرا من وراء الزجاج، وفي ذات الوقت تأمل أن يبقى ابنها إلى جانبها لكنه سيبقى ب                

وأشارت إلى أن وجود طفل بهذا السن في الزنازين سـيترك            .م تفتقد ألدنى الحقوق   3×م3في زنزانة بمساحة    
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حتما آثاره السلبية على نفسيته خاصة وأن إدارة السجن ال تستثنيه من العقوبات حيث تحتجز ألعابه وال تـسمح                 
أمـا نـاجي    .تها بحيث ال يبقى في حوزته سوى لعبة واحـدة         إال بدخول لعبة واحدة على أن تستبدل بالتي سبق        

محمود غانم والد الطفل وزوج األسيرة منال فيعيش أيضا حالة ترقب وانتظار ويبذل قـصارى جهـده لـدى                   
وأكد فـي حـديث      .المنظمات الحقوقية للحصول على قرار باإلفراج عن زوجته مع ابنها لتكتمل فرحة العائلة            

مح له باحتضان طفله منذ والدته وأنه أجهش بالبكاء عندما شاهد طفله من خلف الزجاج               للجزيرة نت أنه لم يس    
السميك في إحدى الزيارات لسجن تلموند، وهو ال يستطيع أن يلمسه أو يقبله، موضحا أن بقية أطفاله يتطلعون                  

ة ابنه جزءا من الحرب     واعتبر ناجي حرمانه من رؤي     .إلى تلك اللحظة التي تجمعهم بشقيقهم الرابع األسير نور        
ويتساءل ناجي فيما إذا كان نور سيتمكن من العيش مع           النفسية التي تمارسها سلطات االحتالل ضد الفلسطينيين      

باقي إخوانه بشكل طبيعي أم ال؟ وكيف سيتعامل معه حين يسأل عن والدته ويطلب العودة إليها وهو ال يعلـم                    
ين ذات األعوام العشرة فتنتظر هي األخرى بشغف اإلفـراج عـن            أما الصغيرة نيف   أنها محرومة من الحرية؟   

شقيقها األسير قائلة إن حلمها هو أن تحمله وتداعبه بعد حرمان دام عامين، فيما ال يتردد بـاقي األخـوة فـي                      
  .سؤال والدهم عن عودة أمهم

  27/7/2005نت .الجزيرة
  

  إسرائيل تستعد لتنفيذ القبضة المدرعة ضد المقاومة   
يستعد الجيش االسرائيلي    : عالء المشهراوي  اسلهامرنقالً عن   غزة   من   28/7/2005االتحاد االماراتية   ت  نشر

وذكرت معاريف  . لتنفيذ عملية يطلق عليها القبضة المدرعة لحماية المستوطنات في غزة من خالل طوق أمني             
ينيين في غزة قبـل أن تنـسحب        أن ضباطا إسرائيليين يرغبون في القيام بعمل عسكري ضد المتشددين الفلسط          

ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار قولهم لن يكون هناك خيار سوى منـع             . القوات االسرائيلية من المنطقة لالبد    
وذكرت الـصحيفة أن    . هجمات الفلسطينيين أثناء إجراء عملية االنسحاب وذلك من خالل تدخل عسكري قوي           

وذكـر التقريـر أن     . قوات االسرائيلية التي ستنسحب من غزة     الفلسطينيين يحتمل أن يهاجموا المستوطنين وال     
  ·الجيش يرغب في عقد محادثات فورية مع القيادة الفلسطينية لمنع شن مزيد من الهجمات

حـسب هـذه    أنه  : القدس المحتلة آمال شحادة    نقالً عن مراسلتها في    28/7/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
. فلسطينية كاملة في الفترة التي تخلى فيها مستعمرات إسرائيلية مجاورة         المخططات سيسيطر الجيش على مدن      

فمثال ستكون هناك حاجة إلى السيطرة على دير البلح قبل إخالء كفار دروم وعلى خان يونس قبل الخروج من                   
 وقال المسؤولون إن الجيش ينتظر إذنا باالنطالق فـي        . نفيه دكاليم وغيرها من المستعمرات في غوش قطيف       

ويعقد موفاز في األيام المقبلة اجتماعات مع قادة        . حملة برية محدودة في المناطق الفلسطينية قبل بدء االنسحاب        
  . الجيش وجهاز األمن لبحث إمكانية الدخول في حملة برية في القطاع إذا استمرت حالة التوتر

  
  اسرائيل تقرر الخروج من فيالدلفي 

أعلن موفاز أن من المتوقع أن يخلي الجيش اإلسرائيلي محـور            :28/7/2005السفير   في   حلمي موسى كتب  
وإذا صحت توقعات موفاز فإن هذا يحسم جدال متواصال منـذ أكثـر مـن               . فيالدلفي في تشرين األول المقبل    

عامين في المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل حول جدوى البقاء في هذا المحور بعد إتمام االنسحاب                
 غير أن موفاز، أشار إلى أن تنفيذ إخالء فيالدلفي مرهون باالتفاق مع مصر حول شروط نشر قواتها                  .من غزة 

لن أتـرك   . ال أعتزم إبقاء جنود في محور فيالدلفي عندما نخرج من هنا          :  موفاز قالو. على طول هذا المحور   
ة سنكون نحن خـارج محـور   ومن ناحيتي، عند نهاية اإلخالء عشية رأس السنة العبري     . أي سيارة جيب هناك   

وأضاف أنه خالل االسبوع المقبل سينجز رئيس الطاقم السياسي األمني في وزارة الدفاع اإلسرائيلية              . فيالدلفي
وأوضح أن المصريين يوحون بأنهم يبذلون جهـودا        . الجنرال عاموس جلعاد االتفاق مع المصريين بهذا الشأن       



 

 23

ه عندما نحصل على الضمانات الالزمة سيكون بوسعنا الخروج         كبرى كي يحصلوا على السيطرة، وتقديري أن      
وهذه هي المرة األولى التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي بشكل واضـح عـن إخـالء محـور      . من فيالدلفي 

  . فيالدلفي مع إخالء مستوطنات غزة
ب بعضهم إلى حد    وذه. رأى الجيش والشاباك اإلسرائيليان في خطة شارون إخالء محور فيالدلفي وصفة قاتلة           

القول بأن إخالء هذا المحور سيدفع الفصائل الفلسطينية إلى تكرار ظاهرة جنوب لبنان في محاربـة إسـرائيل                  
فبعـد أن   . ولكن شارون كان يفكر في اتجاه آخـر       . خاصة أن االنسحاب يتم من طرف واحد ومن دون اتفاق         

ط في بلورة النتائج وإنما كـذلك فـي بلـورة    طرح خطته للفصل صار يحاول اإلفادة منها بشكل واسع ليس فق 
ومن ناحيته صار شارون يحاول التوضيح أن خطة الفصل في جانب منهـا هـي محاولـة                 . األسباب والدوافع 

. لتهديد مصر بقطاع غزة من خالل اإليحاء بأن إسرائيل ستترك غزة وال يهمها إن تحول القطاع إلى حماستان                 
نت لدى إسرائيل قدرات على سد منافذ القطاع من جانبها وتشكيل قدرة رادعة             وكان يريد القول بذلك أنه إذا كا      

وهذا يعني إلزام مصر بالتحرك والخروج      . ضد الفلسطينيين فإن الخطر سيكون في األساس موجها ضد مصر         
وعنـدما  . عن سلبيتها تجاه إسرائيل ومحاولة التفاعل معها حول ترتيب الفصل وحول الدور المصري في ذلك              

فقد شعر أنه أفلح في إشعار المصريين بـأن         . اعلت مصر مع التحركات اإلسرائيلية فرك شارون يديه فرحا        تف
وأن عليهم التحرك على الصعيدين الفلسطيني والعربي لتسهيل تنفيذ         . حبة البطاطا الساخنة صارت في حجرهم     

ة والـسياسية موحيـا لهـم أن      وقد استخدم هذا النجاح في مقارعة منتقديه في المؤسـستين العـسكري           . الفصل
  . األغراض الخفية في خطة الفصل، أكبر بكثير من تلك الظاهرة فيها

تصريحات حـالوتس فـي     أن  : القدس المحتلة سائدة حمد    نقالً عن مراسلتها في    28/7/2005الحياة  وأضافت  
على ما اعلـن عنـه      شأن عدم اتخاذ الجيش االسرائيلي قرارا باالنسحاب من ممر صالح الدين ألقت بظاللها              

الجانبان الفلسطيني واالسرائيلي عن احرازهما اختراقاً و تقدماً خالل اللقاء االخير الذي ضم دحالن وموفاز في                
الوقت الذي اكد فيه االخير ان االتفاق مع مصر لنشر افراد من حرس الحدود المصرية على طـول المعبـر                    

نـسحاب مـن فيالدلفـي    االالجيش لم يتخذ قراراً بعد بشأن   وقال حالوتس ان     .سيوقع خالل اسبوع في القاهرة    
وشكك حالوتس في   . مضيفاً ان للجيش االسرائيلي موقفاً من هذا الموضوع ولكنه سيعرضه في المكان المناسب            

امكانية اخالء المستوطنين اليهود من قطاع غزة خالل ثالثة اسابيع، مشيراً الى ان ذلك يعتمد على مدى شـدة                   
وفاجأت اقوال حالوتس التي ادلـى بهـا         .لتي سيواجهها الجيش االسرائيلي من جانب المستوطنين      المعارضة ا 

خالل جولة له في احدى القواعد العسكرية االسرائيلية المستوى السياسي في اسرائيل كونها جـاءت مناقـضة                 
الدلفي في حلول اكتـوبر     تماماً العالن وزير الدفاع موفاز قبل ساعات انه اتُخذ قرار باالنسحاب من محور في             

  .تشرين االول المقبل
وتشير تصريحات المسؤولين االسرائيليين العلنية المتناقضة الى وجود خالفـات فـي وجهـات النظـر بـين          

وذكرت مصادر اسرائيلية ان هذا الترتيب يتطلب تـوفر اجهـزة            .المؤسستين العسكرية والسياسية االسرائيلية   
فة انه تم االتفاق على تشكيل لجنتين مـشتركتين االولـى لتحـسين الحـواجز               تفتيش حديثة وغالية الثمن مضي    

  .العسكرية والمعابر والثانية لبحث كيفية السيطرة المستقبلية على هذه المعابر
 مـا    : وكاالت   القدس المحتلة عبدالرزاق ابو جزر،     نقالً عن مراسلها في    28/7/2005األيام البحرينية   وذكرت  

يتعلـق بمجازفـة       يؤيد االنسحاب من المنطقة الحدودية معتبـرا ان االمـر             انه  من صحافيين اولمرت لل  هاعلن
محاولـة     جلعاد سيتوجه قريبا الى مـصر فـي       وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع ان        .  يجب القيام بها     محسوبة

   . لوضع اللمسات االخيرة على االتفاق المتعلق بهذه النقطة
أعربـت مـصادر     : تغريد سـعادة   -رام اهللا    ما نتقلته مراسلتها في    28/7/2005ماراتية  االتحاد اال وأوردت  

اسرائيلية عن أملها بأن يؤدي اخالء الشريط الحدودي الى منع استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية معتبرة أن                
بعد تنفيذ فك االرتبـاط     اخالء الشريط سيلغي  المزاعم الفلسطينية التي تقول أن غزة سيتحول الى جيتو مغلق               
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واضافت انه من المتوقع ان يصل الجنود المصريون الى المحـور الحـدودي خـالل               . حسب تعبير المصادر  
  . االسابيع القريبة المقبلة

علمت أن جلعاد، سيسافر الى القاهرة في األسـبوع         الى أنها   : تل أبيب  28/7/2005شرق األوسط   الوأشارت  
 المصرية حول هذا االنسحاب، إذ أن قوات من حرس الحـدود المـصري    ،اإلسرائيليةالقادم، لكي يتم االتفاقية     

وستتـضمن  . ستنتشر على الجانب المصري من الحدود وتتولى شؤون مكافحة عمليات التهريب وحفر األنفاق            
وقـد  . االتفاقية تعهدا مصريا بهدم كل نفق يحفر وإجهاض أية محاولة لتهريب األسلحة أو المخدرات أو غيرها               

وافقت إسرائيل على الشروط المصرية بهذا الخصوص، حيث ستبقى القوات المصرية في المكـان مـن دون                 
تحديد زمني وستزود بأسلحة متوسطة مما كان محظورا على مصر إدخالها الى سـيناء حتـى اآلن بموجـب                   

. يين من دون تدخل إسرائيلي    وستعمل هذه القوات بالتعاون مع الفلسطين     . اتفاقية السالم الموقعة في كامب ديفيد     
وبالمقابل وافقت مصر وفلسطين على ان تكون هناك مراقبة طرف ثالث أوروبي أو اميركي على هذه الشريط                 

  . الحدودي
  

   اخالء مستوطني غوش قطيف خالل اسبوعين :موفاز
 قطيـف   هآرتس انه يشعر بالتشجيع مما يسميه االعتدال في صفوف المستوطنين فـي غـوش             ـ  قال موفاز، ل  

وأعرب موفاز في حديث أدلى به للصحيفة عن أمله بأن يتم تنفيـذ             . ودالئل تسليمهم بتطبيق خطة فك االرتباط     
ويتوقع موفاز خروج نسبة كبيرة من سكان غوش قطيف مـن           . االخالء خالل أسبوعين، او ثالثة على الغالب      

ز ان الـشعور الـسائد اآلن هـو ان          وقال موفـا  .  آب، أي قبل يومين من الموعد الرسمي       15القطاع بدء من    
وحسب رأيه يتعزز هـذا  . المستوطنين تحولوا من رفض االخالء والتنكر له الى استيعاب سقوط القرار النهائي   

الشعور بعد رفض االلتماسات التي تم تقديمها الى المحكمة العليا ضد خطة االنفصال، وفشل التصويت الـذي                 
خطة، وفشل منظمي مسيرات اليمين من ادخـال آالف المعارضـين           جرى في الكنيست على مشروع تأجيل ال      

ومن العوامل األخرى التي تشجع سكان المستوطنات على التسليم باالنسحاب، حسب           . للخطة الى غوش قطيف   
موفاز، وجود مادة في قانون االخالء والتعويض تنص على تقليص التعويضات التي سيحصل عليها كل من ال                 

كما يعتقد موفاز ان نشر صور المـستوطنين الـذين          . ى السابع عشر من آب، بنسبة كبيرة      يغادر مستوطنته حت  
سيبدأون االنتقال الى بيوتهم الجديدة في نيتسانيم، في مطلع آب المقبل، من شأنه تشجيع اآلخرين على مغـادرة                  

جعـل اكثـر مـن      وحسب تصورات الجهاز االمني االسرائيلي يمكن لهذه العوامل مجتمعة ان ت          . المستوطنات
وكان رئيس هيئة األركان العامة للجيش،      . نصف المستوطنين يغادرون قطاع غزة قبل بدء التنفيذ الفعلي للخطة         

 .دان حالوتس، قد توقع امس، ان تستغرق عملية إخالء المستوطنين من قطاع غزة أكثر مـن ثالثـة أسـابيع                   
نة، بيـد أن ذلـك مـرتبط بمـدى مقاومـة            وأضاف أن الجيش سيعمل على تنفيذ اإلخالء بأقصى سرعة ممك         

المعارضين للخطة، كما تطرق إلى اإلسرئيليين الذين يمكثون في القطاع بشكل غير قانوني، وقد وصل عددهم                
  . شخصاً، بحسب تقديرات الجيش2000إلى ما يقارب 

  28/7/2005 48عرب 
  

  إسرائيل ستضع مستوطنيها المعارضين لالنسحاب في أقفاص
افاد مصدر في الشرطة ان الشرطة االسرائيلية ستضع في اقفـاص بعـض              :القبس والوكاالت  -القدس، غزة   

  .المستوطنين الذين سيعارضون بالقوة عملية اجالئهم من غزة
وهذه االقفاص الخشبية التي تبلغ مساحتها حوالي مترين مربعين ستعلق برافعات وستتيح اجالء المـستوطنين               

  .وابق العليا لمبان يفترض ان تفكك في المستوطناتالذين سيحاولون التحصن في الط
  28/7/2005القبس الكويتية 
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  الجيش االسرائيلي يعرض جنوده على األطباء النفسيين، تمهيدا لالخالء 

 ألف جندي وشرطي اسرائيلي في قاعدة تـسيئيليم         60في اطار التدريبات العسكرية التي يشارك فيها اكثر من          
دا لتنفيذ خطة فك االرتباط، تعرض اسرائيل هذه القوات اليوم، على االطباء النفسيين             في جنوب اسرائيل، تمهي   

 .والخبراء المهنيين الذين سيساعدون الجنود على استيعاب المهمة المناطة بهم على حد تعبير مصدر اسرائيلي              
نفـسي مهنـي    وقالت يديعوت احرونوت ان التدريبات أظهرت ان الكثير من الجنود سيحتاجون الـى عـالج                

  . لمساعدتهم على تجاوز األيام العسيرة التي سيواجهاونها
  28/7/2005 48عرب 

 
  الشرطة االسرائيلية تمنع افرادها من ابداء اي رأي سياسي يتعلق باالنفصال 

أفادت االذاعة االسرائيلية صباح اليوم الخميس، ان قيادة الشرطة االسرائيلية أصدرت أوامر الى قواتها تمنعها               
. فيها من االدالء بأي موقف سياسي او اظهار أي نوع من التعاطف مع خطة فك االرتباط او المعارضين لهـا                   

وحسب االذاعة منع أفراد الشرطة من تعليق أية أشرطة ملونة، كتلك التي يوزعها المستوطنون او المعارضون                
 السياسية على سيارات الشرطة وكذلك      كما منع تعليق الشعارات   . لهم، على حقائبهم الشخصية او على سياراتهم      

على السيارات الخاصة الفراد الشرطة لدى قيادتهم لها وهم يرتدون الزي الرسمي او لدى ايقافها في موقـف                  
ومنع افراد الشرطة، من توجيه انتقادات علنية لسياسة الشرطة او الحكومة سواء كـان               .سيارات يتبع للشرطة  

وتأتي هذه األوامر الجديدة في أعقاب الـضجة التـي          . م او من خالل الكتابة    ذلك في لقاءات مع وسائل االعال     
أثارتها تصريحات لقائد في الشرطة االسرائيلية في لواء الجنوب ضد المستوطنين أثناء مسيرتهم التي هـدفت                

  .الوصول الى غوش قطيف في قطاع غزة، قبل اسبوعين
  28/7/2005 48عرب 

  
  زة منذ بداية العام للتصدي لالنسحاب  إسرائيلي استوطنوا في غ2000
، بأكثر من   )2005( ارتفع عدد المستوطنين في مستعمرات غزة، في النصف األول من العام الجاري              :الناصرة

ألفي مستوطن، ليبلغ العدد اإلجمالي نحو عشرة آالف، وذلك في إطار سـعي المـستوطنين للتـصدي لخطـة           
وقد . لي دخلوا قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي ولم يخرجوا منه بعد           وقال هارئيل إن ألفي إسرائي     .االنسحاب

شهدت المستوطنات التي من المقرر أن يتم االنسحاب منها أوال أسرع نسبة نمو في عدد المـستوطنين، كمـا                   
 في  50سجل موقع استيطاني واحد من المواقع المقرر إخالؤها في الضفة الغربية نموا وصل إلى ما يقرب من                  

  . مائةال
  27/7/2005قدس برس 

  
   بشرية سرائيل تستخدم الفلسطينين دروعاًإ

 أغلقت قوات االحتالل حاجز أبو هولي في وقت الذروة الذي يشهد عـودة آالف المـواطنين                 :غزة،  حامد جاد 
في خطـوة اعتبرهـا فلـسطينيون    . خاصة الموظفين منهم إلى مناطق سكناهم في محافظات رفح وخان يونس 

اتضحت النوايا اإلسرائيلية من وراء هذا اإلغالق المفاجئ للحاجز بعد مضي ثالث سـاعات علـى                و .مفاجئة
إغالقه عندما بدأت أرتال الشاحنات العسكرية اإلسرائيلية المحملة بأصناف مختلفة من موجودات المستوطنات             

ش قطيـف بطريـق     تسير على الجسر الممتد أعلى هذا الحاجز الذي يربط الطريق المؤدي لمستوطنات غـو             
ومع ازدياد توافد الفلسطينيين على هذا الحاجز بداية من ظهيرة اول            .كسوفيم الواصل إلى داخل الخط األخضر     

من امس وحتى ساعات الصباح األولى من يوم أمس واصلت الشاحنات اإلسرائيلية بوتيرة متـصاعدة وعـدد                 
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ث منـازل المـستوطنين علـى مـرأى آالف          هائل نقل موجودات المستوطنات خاصة المعدات الزراعية وأثا       
ولوحظ أن الشاحنات اإلسرائيلية تسير ببطء على غير عادتها          .المواطنين المحتجزين قسراً على جانبى الحاجز     

في مثل هذه التحركات حيث تكون هدفاً سهالً لصواريخ أو قذائف المقاومة الفلسطينية إال أن تواجد المواطنين                 
طمأنينة في التحرك على مدار ساعات طويلة لم يفصلها سوى بضعة دقـائق توقفـت               في هذا المكان أكسبها ال    

خاللها حركة سير الشاحنات وسمح جنود االحتالل خاللها ألعداد محدودة جـداً مـن المركبـات التـي تقـل           
  .المواطنين بالمرور ومن ثم أعيد إغالقه مجدداً حتى صباح أمس

  28/7/2005الغد االردنية 
  

  يا تنظر في التماس بشارة ضد رفع الحصانة المحكمة العل
بشارة علـى   .دتعقد المحكمة العليا اإلسرائيلية االحد القادم جلسة برئاسة اهرون باراك للبت نهائيا في إستئناف               

قرار محكمة الصلح في الناصرة القاضي بأن الحصانة البرلمانية ال تسري على تصريحاته في ام الفحم وفـي                  
ويحتمل أن تؤجل المحكمة النظـر فـي         .لشعبين اللبناني والفلسطيني في مقاومة اإلحتالل     القرداحة حول حق ا   

االلتماس وأن تحيله الى هيئة اوسع من سبعة او تسعة قضاة وذلك ألن المسألة قيد البحث وتشمل سابقة قضائية                   
محكمة الجنائيـة وتـسقط   بشارة ستوقف ال.في حالة قبول المحكمة العليا إلتماس النائب د   .1948اولى منذ عام    

التهمة بسبب الحصانة البرلمانية، اما إذا تم رفض اإلستئناف فسوف تستمر المحاكمة التي توقفت لكي تـستمع                 
  .المحكمة العليا إلى اإلستئناف

  27/7/2005 48عرب 
  

  أعضاء الكنيست العرب يعارضون اقتراح قانون المواطنة العنصري 
عرب بشدة مصادقة الهيئة العامة للكنيست، على اقتراح قانون المواطنـة            عارض أعضاء الكنيست ال    :الناصرة
ويهدف القانون إلى الحد من عدد الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة المسموح لهم دخول                .العنصري

مـن الواضـح أن الـدافع       : بشارة في خطابه  0دوقال   .إسرائيل، وإقامة عائالت والزواج من مواطنين عرب      
اسي لهذا القانون هو الدافع الديمغرافي وليس الدافع األمني، وحتى لو كان الدافع أمنياً فإن هـذا ال يبـرر                    األس

وأضاف أنه لم يهاجر المواطنون وال يطالبون بلم الشمل مع           .المس بحقوق متعلقة باألحوال الشخصية للمواطن     
وسـخر   .جوا ويختاروا مكان سكنهم بحريةمهاجرين بل هم أصل هذا الوطن ومن الطبيعي أن يتعارفوا ويتزاو  

من قول بعض أعضاء الكنيست من اليمين إن الزوجة تلحق بزوجها قائالً، لو كان كالمكم جدياً لسمحتم علـى                   
وبين أن هذا القانون جاء من أجـل تحديـد عـدد             .األقل للزوجات العربيات باإلقامة مع أزواجهن في الداخل       

نع ازديادهم بشتى الوسائل غير الدستورية، مؤكداً أنه من غير المعقـول أن             العرب في إسرائيل والعمل على م     
  .تقبل أي دولة حديثة ديمقراطية أو غير ديمقراطية أن تشرع قانوناً عنصرياً مثل هذا القانون

 من جهته، اعتبر زحالقة، أن هذا القانون غير إنساني بجميع المعايير وهذا أقل ما يقال عنه، مـضيفاً أن وراء                   
وشدد على   .هذا القانون يكمن الدافع العنصري والهوس الديمغرافي والخوف من تزايد عدد العرب في إسرائيل             

أن القانون غير إنساني ألنه يدمر آالف العائالت وهو يتناقض مع أبسط حقوق اإلنسان وهو الحق فـي إقامـة                    
ون يسري بأثر رجعي ويشمل العـائالت التـي    إن هذا القان  : وقال .العائلة الذي تحفظه جميع القوانين في العالم      

تكونت قبل سن القانون، متسائالً عن ذنب الرجل والمرأة اللذين تزوجا على أساس الحالة القانونية السابقة ولم                  
وقال لقد غير األوغاد أصول اللعبة، مضيفاً أن هذا القـانون            .يعرفا أصالً أن الكنيست ستسن مثل هذا القانون؟       

  .ر عابئين بمصير العائالت التي تقع ضحيته فهو يتركها ضائعة بال حليسنه أوغاد غي
إن هذا القانون موجه ضد العرب مواطني إسرائيل وضد الفلـسطينيين الـواقعين             : ومن جانبه، قال واصل طه    

ن وأضاف أن الدافع وراء القانو     .تحت االحتالل اإلسرائيلي، أما اإلدعاء بأن القانون هو أمني فهذا غير صحيح           
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وتساءل  .هو الحد من العرب بكل صورة كانت حتى لو كان ذلك من خالل سن قانون عنصري وغير إنساني                 
إذا كان األمر أمنياً وأن الحالة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين هي حالة حرب فلماذا ال تسمح إسرائيل بلم شمل                  

مهمـا شـرعت    : وقـال  .ة في المـشهد   العائالت والزواج من مصر واألردن وحاالت المنع عديدة آخرها حال         
الكنيست من قوانين عنصرية فهذا ال يعني أننا سنتنازل عن حقوقنا فنحن سكان البالد األصليون وال بالد لنـا                   

  .سواها
  28/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  موفاز يلغي زيارته لواشنطن

بسبب خالف نشب مع اإلدارة األمريكية حول  موفاز زيارة كان من المقرر أن يقوم بها الي واشنطن ىألغ
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع علي استمرار الحوار مع . مبيعات االسلحة االسرائيلية الي الصين

  . معربا عن أمله في إنهاء المفاوضات قريباً.. الواليات المتحدة في هذا الشأن
  28/7/2005الجمهورية المصرية 

  
  قية للتعاون األمني مع أوكرانيا تل أبيب توقع اتفا

وقع في تل أبيب على اتفاقية للتعاون األمني بين إسرائيل وأوكرانيا، تتركز بشكل خاص على مجال                : الناصرة
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية إن االتفاقية األمنية، التي وقعها موفاز ونظيره األوكراني            .ما يسمى مكافحة اإلرهاب   

ركز أيضاً على التعاون في مجال الصناعات األمنية، وبحث سبل تطويرها والتعاون في             أناتولي غريشينكو، ست  
  .كما ينص االتفاق على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة. هذا المجال

  27/7/2005قدس برس  
  

  اللوبي اليهودي يطارد حقوق اإلنسان
 وشمال افريقيا في منظمـة هيومـان        قالت سارة ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق االوسط       : أ.ش. أ -عمان

رايتس ووتش ان هيومان رايتس من اكثر المنظمات نقدا للحكومة االميركية فيما يتعلق بقضايا حقوق االنسان                
وانها قدمت تقارير موثقة بانتهاكات الحكومة االسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلة، وانها تواجه مـشكلة               

ودعت ويتـسن    .ظمة تستهدف تدمير المنظمة من قبل جماعات في اللوبي اليهودي         حقيقية تتمثل في حمالت من    
وسائل االعالم المختلفة لدعم المنظمة من خالل التقارير التي تنشرها في موقعهـا االلكترونـي علـى شـبكة              

ستمر وحول العمليات التفجيرية في كل من العراق وفلسطين، اعربت ويتسن عن قلقها لوجود تنام م               .االنترنت
في استهداف المدنيين بالعراق، وان العمليات الفلسطينية في الفترة االخيرة شهدت استهداف المـدنيين بـشكل                

واضافت ان المنظمة ترى في األساليب غير المبررة التي يقوم بها اصحاب عمليات التفجير المختلفـة                 .مباشر
واكدت ويتسن ان هيومان رايتس      .ضوع االرهاب والتي ينتج عنها قتل المدنيين االبرياء مشكلة اساسية في مو         

ووتش ترفض االحتالل وتعلم انه من اسباب تنامي مشاعر االحباط واليأس عنـد العـرب والمـسلمين، وان                  
  .منظمتها تؤمن بحق الشعوب في رفض ومقاومة االحتالل استناداً الى القانون الدولي االنساني

 28/7/2005السياسة الكويتية 
 

  ئيلي جديد لعناوين إلكترونية سورية اختراق إسرا
تم أمس اختراق مماثل    .. بعد اختراق البريد اإللكتروني ألسماء األسد من قبل الصهاينة        :  من وحيد تاجا   ،دمشق

للعديد من الصحفيين والكتاب والشخصيات العامة حيث فوجئ عدد كبير من السوريين بتلقي رسالة إلكترونيـة                
وتضمنت الرسالة رصـد مبلـغ عـشرة        .  الطيار الحربي اإلسرائيلي رود أراد     تطلب المساعدة لمعرفة مصير   
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وتـضمنت الرسـالة    . ماليين دوالر أميركي لمن يقدم أي معلومة موثوق بها تكشف مصير الطيار اإلسرائيلي            
التي تحمل اسم مساعدة وموقعة بأسماء عربية، ربطاً الى موقع إلكتروني يتضمن معلومات تفصيلية عـن أراد                 

وقـدم  . 1987ذ والدته الى االتصال األخير الذي جرى معه عبر إرساله رسالة عن حالته الـصحية عـام                  من
الموقع اغراءات مالية وشخصية كثيرة لمن يقدم معلومات موثوقة تقضي الى كشف مصيره، بمـا فـي ذلـك                   

من عبد النور صاحب نشرة     واستبعد المحلل السياسي اي   . الحفاظ على السرية الكاملة للمعلومات التي سترد إليها       
أي تعاون من الذين وصلتهم الرسالة ألن جميعهم واعون لخلفية األمر، وألن في هذا الموضوع               ) كلنا شركاء (

معتبرا ان استخدام اإلسرائيليين لهذا األسلوب دليل إلى انغالق         .. بعداً وطنياً ال تنجح فيه أساليب اإلغراء المالي       
  . الى أي معلومةالقنوات الدبلوماسية للوصول 

  28/7/2005الوطن العمانية 
  

  إسرائيل تسمح للسلطة الفلسطينية ببدء العمل في بناء ميناء غزة 
أكدت مصادر فلسطينية أن السلطة الفلسطينية حصلت على موافقة إسرائيلية للبدء فـي             : عمان–صالح حزين   

وقالت المصادر للحياة    .سحاب اإلسرائيلي منه  بناء ميناء غزة الواقع جنوب منطقة الشيخ عجلين، بعد إتمام االن          
إن السلطة الوطنية الفلسطينية بدأت اتصاالت مع الدول المانحة للحصول على مساعدات لبناء المينـاء الـذي                 

وأوضـحت   .ذلك ومئة مليون دوالر، فور الحصول على الموافقة الرسمية اإلسرائيلية على            90تقدر كلفته بين    
ووفقاً لدراسة جـدوى     .ية جاءت في أعقاب مفاوضات مضنية بين دحالن وحاييم رامون         أن الموافقة اإلسرائيل  

مشروع وضعتها شركة تركية، تتضمن المرحلة األولى من المشروع إنشاء ثالثة أرصفة تـستوعب بـواخر                لل
،  مليون طن سنوياً مـن البـضائع       1.5 ألف طن للباخرة الواحدة، وتستطيع التعامل مع ما يقرب من            25بزنة  

وعلمت الحياة أن المفاوضات المشار إليها بين دحالن ورامون تناولـت            .الصادرة من قطاع غزة والواردة إليه     
 .أيضاً إعادة بناء مطار غزة الذي دمرته إسرائيل من دون أن يعرف ما تم التوصل إليه في هذا الشأن

  28/7/2005الحياة 
  

 يةتجار فلسطينيون يتفاوضون لشراء الدفيئات الزراع
يجري تجار فلسطينيون مفاوضات سرية مع عدد من المستوطنين اليهود، أصحاب الدفيئات الزراعية             : تل أبيب 

في المستعمرات التي ستخليها اسرائيل لدى تطبيق خطة االنسحاب من قطاع غزة الشهر المقبـل، مـن أجـل                   
ية صفقات تبرم على اثرها، غيـر       واعتبرت الحكومة الفلسطينية هذه المفاوضات وأ     . شراء تلك الدفيئات منهم   

وقـال نـاطق بلـسان الحكومـة        . وحذرت من انها لن تعترف بها، وستبطلها حالما تعرف بوجودها         . شرعية
. الفلسطينية، ان كل ما سيخلفه المستوطنون اليهود وراءهم بعد الرحيل سيصبح ملكا عاما للسلطة الفلـسطينية               

وأكد ان المستوطنين اليهود ال يملكون حق التصرف في هـذه           . والحكومة وحدها ستكون مخولة بالتصرف بها     
وهي الوحيدة التي تستطيع بيعها، ومن يـشتريها مـن          . الدفيئات، ألنهم باعوها عمليا الى الحكومة الفلسطينية      

  . المستوطنين، انما يخسر أمواله
  28/7/2005شرق األوسط ال

  
  نسحابالمخاوف االقتصادية تثير عدم ارتياح في غزة قبل اال

يبدو كل يوم في قطاع غزة كيوم اضراب فالمدرسون وسائقو سـيارات االجـرة    :غزة ـ من نضال المغربي 
ويعكس العدد المتزايد مـن     . واالطباء والصيادون كلهم ينظمون اضرابا قصيرا عن العمل في اظهار للغضب          

لي الرغم من االمال التي اثارهـا       االحتجاجات االحباط ازاء حقيقة عدم وجود انفراج في المحنة االقتصادية ع          
وحالة االستياء تلك قد تكون نـذير       .انتخاب محمود عباس في كانون الثاني والهدنة التي اتفق عليها مع اسرائيل           
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شؤم لعباس عندما يسيطر الفلسطينيون علي المستوطنات في قطاع غزة المحتل من اسرائيل في وقت الحـق                  
وانهـار االقتـصاد    . ة عاجزة عن تحقيق تحسينات سـريعة وواضـحة        من العام الجاري اذا استمرت الزعام     

وكانت بعض االضرار االقتـصادية     . 2000الفلسطيني الضعيف بالفعل خالل االنتفاضة التي تفجرت في عام          
وقالت اسـرائيل ان    . نتيجة مباشرة للقتال وتسببت القيود االسرائيلية علي الناس والسلع في مزيد من االضرار            

اءات منعت المفجرين االنتحاريين والمسلحين علي الرغم من ان الفلسطينيين يصفونها بأنها عقـاب              هذه االجر 
وتضررت غزة بشدة بشكل خاص الن اسرائيل اغلقت ابوابها امام العمال الـذين يحققـون دخـوال                 . جماعي  
 مليون فلسطيني ارتفعت    1.3وتظهر االحصاءات الفلسطينية ان البطالة في تلك المنطقة التي يعيش فيها            . حيوية
 الفساد وسـؤ االدارة     ىوباالضافة الي الصراع اد   .  في المئة من عشرة في المئة قبل بدء اعمال العنف          40الي  

وقال المعلق االقتصادي الفلسطيني صالح عبـد       . الي تقويض االقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد علي المساعدات       
وتحسنت الحياة لعدد قليل في غزة منذ االتفاق علي وقـف           .الق  الشافي اننا في اسوأ وضع اقتصادي علي االط       

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين يحصلون علي تصاريح للعمل في اسرائيل الـي            . اطالق النار في فبراير شباط      
سبعة االف علي الرغم من ان هذا العدد يقل كثيرا عمن كانوا يحصلون علي تصاريح قبل االنتفاضة والـذين                   

وفي عالمة محلية علي التحسن اقام اصحاب مشروعات اكـشاك لبيـع اللحـوم              .  الف شخص  24م  كان عدده 
ولكن يمكن بسهولة اغالق البوابات     . المشوية والفواكه عند الحدود لالستفادة من العمال العائدين في نهاية اليوم          

 اسـرائيل بعـد   فور تصاعد اعمال العنف وال يوجد ما يضمن ان يستطيع سكان غزة مواصـلة العمـل فـي         
وسيوفر االنسحاب بالتأكيـد تعزيـزا سياسـيا        . االنسحاب من كل مستوطنات القطاع ابتداء من الشهر المقبل        

  . وسيعطي الفلسطينيين اول اراض يتولون حكمها دون حتي احتالل جزئي
  . ولكن اسرائيل تقول ان لديها ايضا مخاوف امنية والسيما في ضوء حقيقة ان غزة معقل للنشطين

وبدأت حركة حماس تزداد قوة بشكل لم يسبق له مثيل في تحدي عباس وذلك الي حد ما بسبب شبكة الجمعيات                    
وهذا يـضع مزيـدا مـن       . الخيرية التي تساعد الفلسطينيين الذين ال يرون نفعا يذكر من المؤسسات الرسمية           

وان . يستطيع تلبية هذه التوقعات   الضغوط علي عباس لتقديم شيء ولكن اقتصاديين يقولون ان من المستبعد ان             
وهذا لن يكون اال اذا كان االنسحاب كامال وانتهي اغالق          .. اي تغير ملموس لن يكون ممكنا قبل ثالث سنوات        

  .المعابر 
 28/5/2005القدس العربي  

  
  الدعوة إلى وضع آليات في التعامل مع األراضي

ات الستثمار االراضـي التـي سـتزول عنهـا          دعا مختصون ومزارعون إلى وضع آلي     :  خليل الشيخ  -غزة  
وحذروا من محاوالت اسـتغالل     .المستوطنات في قطاع غزة، بما يعود بالنفع والتطوير على القطاع الزراعي          

أصحاب النفوذ لهذه األراضي بعد االنسحاب، مؤكدين أهمية إيجاد تشريعات وقوانين تضمن تحقيق المـصلحة               
مه المركز العربي للتطوير الزراعي في غزة، أمس، بحضور عـدد مـن           جاء ذلك خالل لقاء موسع نظ     .العامة

واشتمل اللقاء، الذي جاء تحت عنوان خطة االنسحاب وكيفية اسـتثمارها           .المزارعين من مناطق ريفية مجاورة    
من منظور المزارعين على مداخالت حول استعراض للوضع القانوني ألراضي المستوطنات بعد االنـسحاب،              

  . بآليات رفع مستوى االنتاج الزراعي، وخلق فرص عمل جديدةوأخرى تتعلق
  28/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  ارباح  لمجموعة االتصاالت الفلسطينيةتحقيق 
 قال رئيس مجلس ادارة مجموعة االتصاالت الفلسطينية صبيح المصري ان المجموعة حققـت              - الغد   -عمان  

االول من العام الحالي بفضل الجهود الحثيثة التي يبـذلها مجلـس            نتائج مالية وتشغيلية ممتازة خالل النصف       
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االدارة واالدارة التي تعمل كل ما بوسعها لتحقيق اعلى درجات الكفاءة والفاعلية للتعامل مع السوق الفلسطينية                
وأعلن المصري ان ارباح الشركة الموحـدة       . الذي يمتاز بخصوصية عالية تميزه عن اي سوق اقتصادي آخر         

 مليون دينـار لـنفس      14 مليون دينار بالمقارنة مع حوالي       29نصف االول من العام الحالي بلغت ما يقارب         لل
واعتبر السوق الفلسطينية اكثر االسواق العربية انفتاحا في قطاع االتصاالت، مـشيرا            . الفترة من العام السابق   

كد ذلك وآخرهـا التقريـر الـصادر عـن          الى ان كافة التقارير الصادرة عن الجهات االستشارية المختصة تؤ         
  .الخبراء العرب وهي اكبر مؤسسة عربية محايدة مختصة في دراسات اسواق االتصاالت في الوطن العربي

  28/7/2005الغد االردنية 
  

  اإلحصاء يعلن المؤشرات الرئيسية لواقع الفقر 
لفلسطيني، النتائج األولية لإلحـصاءات     أعلن لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء ا       :  األيام -رام اهللا   

الرسمية بشأن معدالت الفقر والفقر الشديد في األراضي الفلسطينية من واقع النتـائج النهائيـة لمـسح إنفـاق                   
 2004 شهرا خـالل العـام       12واستهالك األسرة الفلسطينية، الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء على مدار           

وبلغ حجم العينة   . فلسطينية، تم اختيارها بشكل علمي لتمثيل المجتمع الفلسطيني       على عينة عشوائية من األسر ال     
وأشار شبانة إلى أن هـذه النتـائج        . في قطاع غزة   1038 في الضفة الغربية، مقابل      2060 أسرة، منها    3098

ة لمكافحـة   تمثل اإلعالن الرسمي عن إحصاءات الفقر، بينما سيقوم جهاز اإلحصاء، بالتعاون مع الهيئة الوطني             
الفقر، التي يترأسها وزير التخطيط غسان الخطيب، بإعداد التقرير الوطني للفقر، الذي سيتضمن تحليالً وافيـاً                
بشأن الفقر واتجاهاته واإلطار السياساتي الممكن لمعالجة ظاهرة الفقر، ويتوقع اإلعالن عن هذا التقرير خالل               

توضح اإلحصاءات الرسمية أن     :تائج التقرير على النحو التالي    واستعرض شبانه ن  . الربع األخير من هذا العام    
كما كشفت النتائج، استمرار الفجـوات       . بالمقارنة مع سنوات االنتفاضة    2004نسب الفقر تراجعت خالل عام      

في معدالت الفقر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرت مؤشرات الفقر تعكس نفس الدالالت، حيث بقيت                
وتبين، أيـضاً، أن األسـر فـي        . قر في قطاع غزة تفوق معدالت الفقر في الضفة بحوالي الضعف          معدالت الف 

القطاع بقيت أكثر فقرا من أسر الضفة، يحتل الغذاء األولوية األولى من حيث احتياجات األسر في األراضـي                  
  .الفلسطينية، يليه المال، ومن ثم توفير فرص عمل وتوفير وتغطية تكاليف التعليم

  28/7/2005يام الفلسطينية األ
  

  بينالي فلسطيني لتعميق االهتمام بالتراث 
يعد رواق مركز المعمار الشعبي، أحد أهم المراكز الثقافية الفلسطينية، التي تعمـل  : رام اهللا ـ يوسف الشايب 

 فـي الـضفة   على حماية الموروث الثقافي الفلسطيني، من خالل العمل على ترميم العديد من المباني التاريخية   
، وإصـدار   1948 ألف مبنى تاريخي يعود بناؤها إلى ما قبل العام           50الغربية، وإجراء مسح شامل ألكثر من       

كتب، ودراسات، وأبحاث حول الموروث المعماري في فلسطين، والعمل على إقرار قانون عصري لحماية هذا               
 15ولمناسبة مرور   . مار مستقبلي، وغير ذلك   الموروث، والتأسيس لنوع من التوعية بأهمية هذه المباني، كاستث        

عاماً على تأسيس رواق، يسعى المركز إلى تنظيم بينالي هو األول من نوعه في فلسطين، ويحمل اسم بينـالي                   
رواق، يتيح الفرصة للجمهور الفلسطيني، بزيارة أكثر من ثالثين مبنى تاريخياً في مختلف محافظات الـضفة                

، في حين ينظم جولة لعدد من منـدوبي         2005ع من يونيو وحتى السادس من سبتمبر        الغربية، ابتداء من التاس   
المؤسسات ذات العالقة، ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، ووسائل اإلعالم، عالوة على ممثلي المؤسـسات              

ـ      .. المانحة، والشخصيات الرسمية واالعتبارية في الثامن من يونيو           15ى  لتسليط الضوء على البينـالي، وعل
  . عاماً من النضال في سبيل حماية الموروث الثقافي الفلسطيني
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 28/7/2005البيان   
  

  انطالقة مشروع متحف الذاكرة الفلسطينية
 في ختام اجتماعات مجلس امناء جامعة القـدس المنعقـد فـي             - مركز جنين للدراسات االستراتيجية      -عمان  

د منيب المصري عن موافقة مجلس االمناء على تخـصيص          عمان يوم امس االربعاء اعلن رئيس المجلس السي       
قطعة ارض مناسبة في حرم الجامعة لمشروع متحف الذاكرة الفلسطينية كما بادر المـصري بتقـديم  تبـرع                   

ويـأتي متحـف    .شخصي بمبلغ خمسة ماليين دوالر لتمويل المتحف، والمباشرة في تنفيذ المرحلة االولى منه            
 ثقافي مستقل غير ربحي يتمتع باستقالل قانوني واداري بـصفته مؤسـسة غيـر               الذاكرة الفلسطينية كمشروع  

حكومية، وسيتم االشراف على التنظيم االداري للمتحف في المرحلة التأسيسية مـن قبـل مؤسـسة التعـاون                  
هذا وكانت مؤسسة التعاون قد بادرت القامة هـذا المتحـف بهـدف             .وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية    

يل وحفظ التاريخ الفلسطيني  عبر جمع وتوثيق وعرض الخبرة الفلسطينية التاريخية مع تركيز خاص على                تسج
  .الفترة الحديثة الممتدة  من نهاية القرن الثامن عشر مروراً باالقتالع والمقاومة والتغلب على آثار النكبة

   28/7/2005الرأي االردنية 
 

   السالح الفلسطيني  غالبية اللبنانيين مع تسليم:استطالع
 المتخصصة باستطالعات الـرأي العـام والدراسـات التـسويقية     Statistics Lebanon Ltdأجرت شركة 

اللبنانيون والقضية الفلسطينية وقد تم تنفيذه خالل مهلة زمنية امتدت ما بين            :  منه القسم الثاني تضمن  استطالعاً  
 مجيـب توزعـوا مـا بـين          400شملت العينة   .  ن منه  والثاني والعشري  2005الخامس عشر من تموز العام      

القاطنين في بيروت، جبل لبنان، الجنوب، الشمال والبقاع، كما شملت عينة متساوية من الجنسين، إضافة إلـى                 
فـضالً عـن فئـات الـدخل     . العليا، الدنيا والوسطى: الفئات العمرية المختلفة، والمستويات االجتماعية الثالثة    

   :وكانت نتائجه.المستويات الثقافية، والطوائف على اختالفهاالمختلفة، وكل 
قرار وزير العدل الذي أعطى الفلسطينيين الحق بالعمل فـي          % 57.00يرفض اللبنانيون المستطلعون بأكثرية     

  %. 3.50، ورفض اإلجابة %39.50لبنان، فيما أيده 
في بيـروت  % 64.29منهم، يليهم % 71.25أكثر الذين رفضوا قرار وزير العمل هم المستطلعون في الشمال    

في البقاع، وسجلت أدنـى نـسبة       % 58.33في بيروت الغربية،    % 61.11في جبل لبنان،    % 62.50الشرقية،  
  . في الجنوب % 11.54لرافضي قرار وزير العمل 

، فـي بيـروت الغربيـة     % 38.89، يليهم   %78.85أما الذين أيدوا قرار وزير العمل فأكثرهم من الجنوبيين          
  . في بيروت الشرقية% 32.14في جبل لبنان، % 34.03في البقاع، % 38.33

، فيمـا أفـاد العكـس       1559من اللبنانيين المستطلعين نزع السالح الفلسطيني تطبيقاً للقـرار          % 79.25يؤيد  
  %. 2.25منهم، ورفض اإلجابة % 18.50

  . من المسلمين% 77.46مقابل من المسيحيين المستطلعين تسليم السالح الفلسطيني، % 82.05يؤيد 
  . من المسيحيين% 17.96من المسلمين، مقابل % 18.85أما الذين ال يؤيدون تسليم السالح الفلسطيني فشكلوا 

  هل تؤيد إعطاء الفلسطينيين حقوق تملّك داخل األراضي اللبنانية؟ : السؤال التاسع
يين الحق بتملك األراضي اللبنانية، فيما أيـدها        إعطاء الفلسطين % 82.00يرفض اللبنانيون المستطلعون بنسبة     

  %. 3.75منهم ورفض االجابة % 14.25
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سجلت أعلى نسبة للذين يرفضون إعطاء الفلسطينيين الحق بتملك األراضي اللبنانية بين القاطنين في الـشمال                
% 83.33للقاطنين فـي جبـل لبنـان، و       % 90.28للقاطنين في بيروت الشرقية،     % 92.86، يليها   97.50%

  . للقاطنين في بيروت الغربية% 80.56للقاطنين في البقاع، و
 إلى   مما يدل احصائياً   2.8 تبين ان المعدل يساوي      1لى  إ 5ن معالجة النتائج باالعتماد على سلم االجابات من         أ
  . وضاع المعيشية للفلسطينيين تميل الى االعتدالن المستطلعين يعتبرون األأ

تائج أن المستطلعين في بيروت الشرقية يعتبرون الوضع المعيشي لالجئين الفلـسطينيين            يظهر المعدل العام للن   
وكـذلك فـي    ) 3.1(، اما في الشمال فيعتبرون الوضع المعيشي الفلسطيني جيداً بمعدل           )3.4(لى حد ما    إجيداً  

بر الجنوبيـون الوضـع     ، بينما اعت  )2.5(، كما في بيروت الغربية والبقاع بمعدل        )2.9(جبل لبنان انما بمعدل     
  ). 2.0(المعيشي الفلسطيني سيئاً بمعدل 

  :  يظهر رأي اللبنانيين من خالل االستطالع على الشكل التالي:خالصة
 اللبنانيون بأكثريتهم ال يؤيدون قرار وزير العمل بإعطاء الحق للفلسطينيين العمل في لبنان، وترفض الغالبية                -

  . تملكهم األراضي اللبنانية
  . 1559غالبية تؤيد تسليم السالح الفلسطيني وتطبيق ال  ال-
  .  األكثرية تعتبر الوضع المعيشي الفلسطيني عادالً-

   28/7/2005النهار اللبنانية 
  

  سرائيلية في الجنوبإنصر اهللا يحذر من عملية 
ربعـاء فـي   كان االمين العام لحزب اهللا السيد حسن نصر اهللا يتحدث مـساء أمـس اال   :بيروت ـ يو بي آي 

مهرجان حين حذر من قيام شارون بعمل ما في جنوب لبنان لصرف النظر عن انتصار المقاومة الثـاني فـي               
 جاء  1559وقال ان تخفيف اللهجة االمريكية بالنسبة لتطبيق القرار          .غزة بعد االنتصار االول في جنوب لبنان      

  . خيار شعبي وليست عصابة مسلحة يمكن ضربها نتيجة االنتخابات النيابية االخيرة التي اظهرت ان المقاومة
  28/5/2005القدس العربي 

  
  غالوي يطالب التعامل مع شارون كمجرم 

حذر النائب البريطاني جورج غالوي في محاضرة القاها مساء امس خالل احتفال اقامته جريـدة               :  بترا -عمان
 وقائع وخرائط جديدة واقتـرح غـالوي        الوحدة بمناسبة دخولها العام الخامس العرب مما يحاك ضدهم لفرض         

شروطا ضرورية لتجفيف منابع االرهاب وهي الكف عن قتل الشعب العراقي واخراج جيوش االحـتالل مـن                 
العراق واعتراف بريطانيا بمسؤوليتها عن مأساة الشعب الفلسطيني واالعتذار عن وعد بلفور ودفع التعويضات              

وجرى خـالل    . كرجل دولة والتعامل معه كمجرم ورجل عصابات       للفلسطينيين والكف عن التعامل مع شارون     
  .الحفل تكريم اعالم مسلسل التغريبة الفلسطينية والشهيدين طارق ايوب والدكتورة عائدة الدباس

  28/7/2005 الدستور
  

   وولفنسون يحذر من تحويل غزة إلي سجن كبير
ص بشأن االنسحاب اإلسرائيلي مـن قطـاع    حذر جيمس وولفنسون المبعوث الخا : واشنطن ـ من هدي توفيق 

 من تحويل قطاع غزة وشمال الضفة الـي          ،  في شهادته أمام اللجنة الفرعية لالعتمادات بالكونجرس أمس         ، غزة
 وأشار الي أنه اذا كان هناك سالم دائم فالبد من أن يتمتع الشعب الفلـسطيني بحقوقـه وآدميتـه                     . سجن كبير 

وأضـاف    .  وربط غزة بالضفة الغربية والعالم الخارجي جوا وبـرا وبحـرا            ، التنقلوباالحترام الكامل وحرية    
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  8000  ووسـطهم   ، وولفنسون أن الوضع معقد هناك حيث يعيش نحو مليون وربع المليون فلسطيني في غـزة              
 منهم بـال     %50  بينما يعيش الفلسطينيون في حالة فقر دائمة        ،  من مساحة غزة    %25 اسرائيلي تحتل مستعمراتهم  

 أن األرض واألمل في المستقبل هما مفتاح السالم وليس بإحاطـة             ، ووأوضح وولفنسون ألعضاء اللجنة     . عمل
 وطالـب    ،  موضحا أنه يجب ربط الشعب الفلـسطيني بعـضه الـبعض            ، األراضي الفلسطينية بالجدار العازل   

  واقتـصادياً  العـالم الخـارجي تجاريـاً     بضرورة بناء ميناء غزة والمطار بأسرع وقت حتي يمكن ربط غزة ب           
  . مليون دوالر 400 وأعلن أن العجز في الميزانية الفلسطينية  . وانشائيا

   28/7/2005هرام األ
  

  واشنطن تطلب اعتذارات خطية من تل أبيب
ذكرت صحيفة هآرتس ان االدارة االميركية تصر على ان يقدم وزير الـدفاع االسـرائيلي شـاوول موفـاز                   

وأكدت الصحيفة ان واشنطن تطالب باعتذارات       .ت عن عقد بيع اسلحة الى الصين اثار استياء واشنطن         اعتذارا
 شهرا لتعزيـز مراقبـة بيـع        18خطية اضافة الى تعديل القانون االسرائيلي عبر تصويت في الكنيست خالل            

اتفاقا مع الواليات المتحدة     واضافت الصحيفة ان اسرائيل لم تستجب حتى االن لهذه المطالب ولم تبرم              ،االسلحة
ولم يتوجه موفاز الذي كان يفترض ان يضع اللمسات االخيرة على االتفاق الى واشنطن في                .ينظم بيع االسلحة  

  . يوليو نتيجة هذه الخالفات وليس فقط بسبب تصاعد العنف مع الفلسطينيين كما ذكرت وزارته16
  28/7/2005الرأي العام الكويتية 

  
   تدين الجدار   كنيسة أميركية

 من مندوبي كنيسة أتباع المسيح أمس إسرائيل في لقاء لهم بمدينة بورتالند بوالية أوريغون بإزالة                3000طالب  
  .الجدار وتعويض الفلسطينيين عن األضرار المدمرة التي ألحقها بهم

  28/7/2005نت .الجزيرة
  

  بين التوتر المحكوم واالقتتال الداخلي.. غزة
  حسين معلوم  

  القضية الفلسطينية إلى أين؟
  .. إن مثل هذا التساؤل، المطروح اآلن، يمثل عنواناً للحظة الراهنة من عمر قضية العرب المركزية

المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس  ب تأجيـل             : ولعل أهم هذه التطورات، هو    
 وهو المرسوم، الذي ساهم في دفع الساحة السياسية إلـى           ..موعد االنتخابات التشريعية ، إلى أجل غير مسمى       

  .المزيد من التوتر، خاصة بين حركة حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية
نالحظ أن هذا التطور  المرسوم، قد جاء في أعقاب جولة أبو مازن التي شملت الواليات المتحدة وكندا، إضافة                   

 مليون دوالر ، وأخرى     50 قد حصل على معونات أمريكية بقيمة        أن أبو مازن  : والحظنا، أيضاً .. إلى المغرب 
أن الرئيس األمريكي بوش، في الوقت الذي أعاد فيه التأكيد،          : والحظنا، كذلك ..  مليون دوالر  6.9كندية بقيمة   

، أشار، في الوقـت     !مثله في ذلك مثل بول مارتن رئيس الوزراء الكندي، على أن حماس هي منظمة إرهابية؟              
  ...والفلسطينيين..  إلى أن حدود الدولة الفلسطينية يجب أن تحددها المفاوضات النهائية بين إسرائيلنفسه،

ترى، هل هناك عالقة بين تلك المالحظات الثالث، وبين قـرار           : إذا الحظنا هذا وذاك وما قبله، لنا أن نتساءل        
 الرئيس الفلسطيني يدرك تماماً تـداعيات  ثم، إذا كان من المنطقي أن     .. تأجيل االنتخابات إلى أجل غير مسمى؟     

.. مثل قرار التأجيل هذا، على تفاعالت الساحة الفلسطينية، داخلياً، فما االستهداف، إذن، من وراء هذا القرار؟               
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وأخيراً، ما االرتباط بين هذا وذاك، وبين رفض الرئيس األمريكي طلباً فلسطينياً ب تخطي المرحلة الثانية من                 
   والشروع في مفاوضات الوضع النهائي؟خريطة الطريق

والواقع أن مثل هذه التساؤالت المتتالية، تأتي متواكبة، قطعاً، مع حال ازدحام الـساحة الـسياسية الفلـسطينية        
  ..بمجموعة من التطورات التي شهدتها األيام األخيرة

حات واالعتقاالت واالغتياالت   ليس، فقط، على صعيد االجتيا    : ما يخص استمرار الممارسات اإلسرائيلية    : منها
وتجريف األرض الفلسطينية؛ ولكن، أيضاً، على صعيد االستمرار في بناء الجدار وتوسيع المستوطنات وتهويد              

  .مدينة القدس
الهجمة اإلسرائيلية على حركة الجهاد اإلسالمي، عبر اعتقال واغتيال أبرز كوادر الجنـاح العـسكري               : ومنها
عملية نتانيا، التي أمر شارون في إثرهـا        : الحركة إلى مجموعة من الردود، كان أهمها      األمر الذي دفع    .. لها

  .باستهداف قادة الحركة وكوادرها
وهو التطور األبرز في أحداث األيام األخيرة، المواجهات  المؤسفة  التي وقعت بين عناصر من حركة                 : ومنها

  ..حماس، وقوات األمن الوطني الفلسطينية
تطور األخير، هو ما يدفعنا إلى القول بأن اإلشكالية الفلسطينية قد عادت إلـى مربعهـا الـسياسي                  ولعل هذا ال  

  ..األول، كإشكالية صراع بين السلطة الوطنية الفلسطينية، أو حركة فتح باألحرى، وبين حركة حماس
انسحاب إسرائيل مـن    اإلسرائيلي لالنسحاب، البد من مالحظة أن ثمة عالقة ما بين            التحضيرب  في ما يتعلق    

  ..جنوب لبنان، وبين انسحابها المقرر  إسرائيلياً  من قطاع غزة
فكلنا ال يزال يتذكر، كيف تحول االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان  عن حـق  إلـى انتـصار للمقاومـة                  

حاصل  آنـذاك     اللبنانية، بل، كيف تحول الحزب، في تلك اللحظات إلى قوة استطاعت أن تمأل الفراغ األمني ال               
  .من جراء االنسحاب

وفي ما يبدو، فإن الدرس الذي يريد شارون وإدارته تالفي نتائجه، هو رغبة مؤسسات الدولة العبرية في عدم                  
إتاحة الفرصة إلعالن حماس االنتصار عليها، بعد تطبيق خطة االنفصال أحادي الجانب، واالنسحاب من قطاع               

.. ل، عن خطتها لملء الفراغ األمني في غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي          غزة؛ خاصة بعد إعالن حماس، من قب      
  .إسرائيل لرموز وكوادر حركات المقاومة الفلسطينية ومن ثم، تأتي، في هذا اإلطار، اغتياالت

بل، .. ألم تقم إسرائيل باغتيال عبد العزيز الرنتيسي، ومن قبله الشيخ القعيد أحمد ياسين            : ولكن، ربما يقول قائل   
وألم تكشف إسرائيل عن عزمها اغتيال ياسين، من قبل اغتياله فعلياً، ضمن قائمة كانت قد أعلنتها في أغسطس                  

  قبل طرح خطة االنفصال أحادي الجانب؟: ، أي2003عام 
ولكن، من الصحيح، أيضاً، أن االعتماد على الترتيب فـي اإلعـالن عـن الخطـوات                .. منطقياً، هذا صحيح  
وليكن في سياسة االغتياالت، التي      .ي بمفرده لمالمسة التوجهات االستراتيجية للدولة العبرية      اإلسرائيلية ال يكف  

  ..تعتمدها اسرائيل، نموذجاً على ذلك
أن جريمة قتل رموز المقاومة الفلسطينية، يجب رؤيتها ضمن التصور المؤسـسي اإلسـرائيلي فـي                : بمعنى

ياسة واضحة لها أهدافها، وليس مجرد حدث لحظة يـنم عـن            التعامل مع الفلسطينيين، من منظور أنها تمثل س       
عقلية إجرامية، كما يحب البعض أن يردد كجزء من عملية التسهيل في التعامل مـع قـضايا الـصراع بـين                     

  .والفلسطينيين.. إسرائيل
الدليل على ذلك، هو مالحظة البعض من عمليات االغتياالت التي قامت بها إسرائيل لـبعض مـن القيـادات                   

  .وفي الوقت نفسه، مالحظة نتائجها.. الفلسطينية
ضرب : أي.. وفي هذا السياق، تأتي المحاولة اإلسرائيلية في استكمال مخطط تصفية رموز المقاومة الفلسطينية            

  . القيادات الوسيطة لحركات المقاومة
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هم غاية في الخطورة    إن مشهد غزة السياسي يتمحور حول مشهدين        : ترى هل نغالي إذا قلنا    .. في هذا السياق  
على مستقبل القضية الفلسطينية؛ أحدهما، تؤكده مالمح ما دار من مواجهات داخلية؛ لو لم تـتم بـين الـسلطة         

واآلخر، تؤشر إليه مالمح مـا تقـوم بـه          .. وحماس، لكانت قد تمت بين السلطة والجهاد في إثر عملية نتانيا          
  .. المقاومة الفلسطينيةإسرائيل من اغتيال القيادات الوسيطة في حركات 

إن المشهد تبدو احتماالته في إطار البون الفاصل بـين مـشهد التـوتر      : بعبارة أخرى، ترى هل نغالي إذا قلنا      
  .المحكوم، الحاصل اآلن، وبين مشهد االقتتال الداخلي، الذي يمكن أن ينتج عن انفالت التحكم في هذا التوتر

 28/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ?يس وتحسين معيشة الفلسطيني يلغي حق العودةهل تجن
  أحمد أبو مطر. د 

 أنه متأكد لو وافقت إسرائيل علـى        ،الرئيس ياسرعرفات قبل وفاته بشهور قليلة قال علنا في تصريح صحافي          
ورغم وضوح هذا التصريح فلم يهاجم أحـدا  .  فإن نسبة عالية منهم لن يعودوا،حق العودة لالجئين الفلسطينيين 

!!.  لكن عند صدور هكذا موقف من سياسي أو كاتب آخر يتبارى الكثيرون لنقده وربمـا شـتمه                 ،رعرفاتياس
 فالكثير من التوجهات    ،وهذه مالحظة مهمة يرصدها كل من عايش المقاومة الفلسطينية في جمهورية الفاكهاني           

فمثال في اجتماعات المجلس     ،السياسية المفصلية في مسيرة المقاومة مررها عرفات عبر شخصيته الكاريزمية         
 أي  ،1967 أعلن ياسر عرفات قيام دولة فلسطين ضمن حدود عام           ،1988الوطني الفلسطيني في الجزائر عام      

 ،أن المجلس الوطني الفلسطيني وبحضور كافة التنظيمات الفلسطينية بما فيها الجبهتان الشعبية والديمقراطيـة              
من جانب واحد أي في الوقت الذي كانت دولـة إسـرائيل تحظـر              وافق على االعتراف بدولة إسرائيل علنا و      

وقد كنت حاضرا تلك االجتماعات ورأيت كيف صـفق الجميـع لـذلك             . االتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية   
 وأنا متأكد لو لم يكن عرفات شخصيا وراء ذلك االعتراف ما أمكن تمريره في المجلس الوطني                 ،االعالن وقوفا 

 ، وبحضور الرفيق بيل كلينتون الرئيس األميركي آنـذاك        1999وفي نهاية عام    . تحاوية عليه رغم السيطرة الف  
 وطلب منهم التصويت على إلغاء كافة مواد الميثاق الوطني الفلسطيني           ،جمع ياسر عرفات المجلس الوطني إياه     

االجمـاع وقوفـا     وبناء على توصية عرفات كانت موافقة المجلس الـوطني ب          ،التي تنص على تدمير إسرائيل    
 فهو في داخل الكونغرس األميركي ال يتمتع بربع هـذه           ، وكانت دهشة الرفيق كلينتون يومذاك كبيرة      ،وتصفيقا

  .الكاريزما العرفاتية المدهشة
فأية ثوابت بعد االعتراف بإسرائيل     . ?بعد كل هذه التنازالت هل هناك من يستطيع التحدث عن الثوابت الوطنية           

فلماذا نسينا كل هذه الثوابت و نتمسك بحق العـودة          . ?ي المئة من مساحة فلسطين التاريخية     على نحو ثمانين ف   
ورغم هذا اإلقرار فال أحد يملك الحق في مصادرة حلم أي فلسطيني بأن يحلم بـالعودة لقريتـه أو                   . المستحيل

  !!. بيارته أو مدينته إن أمكن ذلك
 هل تجنيس الفلسطينيين بجنسية الدول العربيـة        ، االمكانية  فحتى حدوث تلك   إن أمكن ذلك  وما دمنا نتحدث عن     

فهـل تحـسين أحـوال معيـشة        . ??عندما يمكن ذلك  أو األوروبية أو األميركية يمنع من يريد منهم أن يعود           
والذين يرفضون تجنيس الفلسطينيين لماذا قبلوا هـم        . ?الفلسطيني ومعاملته كالبشر سوف يجعله ينسى فلسطين      

 ويشكلون الجمعيات والهيئـات     ، ورغم ذلك يتحدثون عن حق العودة      ،روبية وأميركية وعربية  حمل جنسيات أو  
لماذا ما هو حالل لهم حرام على ماليين الالجئين الفلسطينيين الـذين يعيـشون              . ?لدعم هذا الحق والتبشير به    

ني بأية جنسية اليمكـن     إن تجنيس الفلسطي  . حياة أقذر من حياة الحيوانات في الغابات خاصة في مخيمات لبنان          
من يرفضون ذلك ويدعون الـدول العربيـة         والسؤال إلى    ،أن يمنعه من العودة إلى فلسطين إن تمكن من ذلك         

 هل يمكن أن يجيبوننا بأية جنسيات يتنقلون هـم ويـدعون لـرفض              ،واألجنبية لعدم األخذ به مثل خالد مشعل      
والدليل على ذلك أن نحو     . ??لسطين وال يثقون في شعبهم     ولماذا هم واثقون من والئهم لف      ،تجنيس الفلسطينيين 
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 وغالبية أوالدهم وأحفـادهم ولـدوا       ،1950مليونين من الالجئين الفلسطينيين حملوا الجنسية األردنية منذ عام          
 وهذه مسألة تحسب لصالح األردن إذ ال        ، ومع ذلك تنشط في أوساطهم الدعوة لحق العودة        ،أردنيين في األردن  

رنة حياة األردني من أصل فلسطيني الذي يعيش في أمان وكرامة ويحمل جنـسية محترمـة ويتبـوأ               يمكن مقا 
 ، بحياة الذل التي يعيشها في غالبية المنافي العربيـة         ،الوزارة ورئاسة الوزارة ومدير مديرية المخابرات العامة      

 ،سطيني العمل في نحو سبعين وظيفة     فمن ينسى ذل الوثيقة المصرية أو التعليمات اللبنانية التي تحظر على الفل           
وتمنع دخول االسمنت إلى المخيمات حتى لو كان كيسا الصالح دلف في سقف بيته الذي هو أساسا ال يـصلح                    

 ومنـازل   ، وأقول ذلك بصراحة ألني شاهدت حياة الفلسطيني في مخيمـات لبنـان وسـورية              ،لمعيشة البشر 
 1950 لذلك فإن قرار تجنيس الفلسطينيين منذ عـام  ،في األردن الفلسطينيين وفيللهم في عبدون وعمان الغربية       

 وعندما دعت الضرورة لدعم توجه منظمة التحرير        ، كان قرارا إنسانيا وشجاعا    ،في المملكة األردنية الهاشمية   
 أعلنت القيادة األردنية ما عرف ب فك االرتباط بـين الـضفتين           ،الفلسطينية نحو سعيها لدولة فلسطينية مستقلة     

 وما زالت سياسة األردن كل أردني من أصل فلسطيني هو مواطن أردني له كامل الحقوق وعليه                 ،1988ام  ع
 وعندما يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة فهذا األردني من أصل فلسطيني لـه                ،كامل الواجبات 

هذه هـي   . ودة إلى دولته ووطنه فلسطين    الحق في البقاء أردنيا في األردن أو التنازل عن جنسيته األردنية والع           
 ، لكنها الحقيقة المعاشة في األردن     ،السياسة والمواقف اإلنسانية رغم أن البعض سيعتبرها دعاية وتملقا لألردن         

وليت الشامتون أو المنكرون لذلك يطالبون بمثل هذه المعاملة لالجىء الفلسطيني في بقية الدول العربية علـى                 
  !!. بية واحدةألسنا أمة عراألقل 

 عبر قيام لجان حق العودة في مختلـف انحـاء           ،فالمسالة سهلة وبسيطة  ?? لماذا التشكيك والشتائم واالتهامات   
 ،العالم بتنظيم استفتاءات حرة تحت إشراف محايد لمعرفة توجه الماليين الستة من الفلسطينيين فـي الخـارج                

 ولكـن نتيجـة     ،رفة استحالة حصول هذه الموافقـة      رغم مع  ،وهل سيعودون إذا وافقت إسرائيل على عودتهم      
 فيبـدلوا فـي     ، أو تعطيهم نتيجة مغايرة    ،االستفتاء من الممكن أن تدعم تحركات ونشاطات الداعين لحق العودة         

 إن كان صحيحا أن غالبية      ،االستفتاء هو وحده يجيب على رؤية الرئيس عرفات السابقة        ...خططهم وتوجهاتهم 
وتحضرني هنا جلسة مع الكثير من الشباب والختيارية فـي          ... أن النتيجة ستكون مغايرة    الالجئين لن يعودوا أم   

 كنا نتحدث و ننظر لحق      ، ففي هذه الجلسة قبل عامين ونصف      ،مخيم رفح حيث نشأت وما زالت اسرتي تعيش       
وا كيف إحنـا    إدرس..دوشتونا بحق العودة وعودة الالجئين    ..اسكتوا:  وفجأة صرخ أحد الختيارية قائال       ،العودة

 أعلنت في قطاع    ،لو أن سفارة غربية أو اسكندينافية أو أميركية       : وبعد كلمته جاءتني فكرة     !!!. مانصير الجئين 
 ،غزة والضفة الغربية عن استعداد بالدها الستضافة مئتي ألف فلسطيني في بالدها للتوطين والتجنيس الفوري              

يا ترى من كم يوم قبـل الموعـد         ....ماء سيبدأ اليوم الفالني    وأن تسجيل األس   ،واألولوية لمن يسجل إسمه أوال    
  .???المحدد سيبدأ اصطفاف الطوابير أمام السفارة المذكورة

السبب واضح هو ضنك العيش وقسوة الحياة وجرائم االحتالل وفساد السلطة الفلسطينية بشكل يتفـوق علـى                 
ي القطاع والضفة يقسم الناس إلى مقيمين و عائـدين           وإال ما معنى أن الشعب الفلسطيني ف       ،غالبية بلدان العالم  

 فاستولوا على أغلب الوظـائف العليـا فـي          ،ويقصد بالعائدين الذين عادوا مع ياسر عرفات بعد إتفاقية أوسلو         
هم إال الراتب الـشهري أصـحاب ماليـين وقـصور وفنـادق             ة ل  وفجأة أصبح من ال حيل     ،غالبية الوزارات 

  !!!. وكازينوهات
 ،قائم في التناقض بين التوجهات الفلسطينية الرسمية التي تناست حق العودة في الكثير مـن الوثـائق                إن الخلل   

 ألن هذا من شأنه أن اليكسب حق العودة تأييـدا عالميـا             ،وبين اللجان والنشاطات الشعبية الداعية لحق العودة      
فهـم فـي     ،فوف دعاة حق العودة    كما أن التناقض وعدم الوضوح واقع في ص        ،مادام أهل الحق مختلفين حوله    

 حتى لو كانت فـي      ،1948غالبيتهم يريدون عودة الالجىء الفلسطيني إلى قريته وضيعته التي هجر منها عام             
 وهذا ضمنا يعني اعترافهم بدولة إسرائيل ويريدون فقط         ،دولة إسرائيل رغم استحالة موافقة إسرائيل على ذلك       
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والتناقض يكمن في أنهم عندما يعترفون بإسرائيل كدولة مستقلة ليس مـن             ،عودة الالجىء إلى قريته او مدينته     
وهـذا   ... فالدولة المستقلة هي التي تحدد سياستها الديموغرافيـة     ،حقهم أن يفرضوا عليها عودة أو خروج أحد       

  .تهيعني أن الجانب الفلسطيني الرسمي والشعبي يحتاج إلى وضوح أكثر في سياساته وواقعية أعمق في مطالبا
 28/7/2005السياسة الكويتية 

  
 أزمة غزة وسبل الخروج منها

  محسن أبو رمضان
حين غابت الرؤية السياسية الموحدة خالل سني االنتفاضة وتعمقت ظاهرة االزدواجيـة والتعدديـة بالخطـاب             

لسياسي ما بين   والرسالة واألهداف وبالتالي األدوات ايضاً، وقد أدى ذلك بطبيعة الحال لزيادة حدة االستقطاب ا             
كل من السلطة وعمودها الفقري حركة فتح وما بين حركة حماس خاصة في ظـل ضـعف وتـشتت القـوى             

  .الديمقراطية والتي لم تنجح في لملمة ذاتها وتشكيل ائتالف واسع يشكل تياراً ثالثاً في المجتمع
 العـام وتعزيـز االمتيـازات       وفي ظل ضعف السلطة وازدياد االنتقاد لها بسبب استخدام النفوذ وهدر المـال            

وتهميش القضاء وتسيس األجهزة والوزارات والهيئات الرسمية لصالح الحزب الحاكم، ازدادت قـوة حركـة               
حماس الشعبية ونفوذها الجماهيري في محاولة منها إلظهار ذاتها بأنها البديل النظيف والذي قدم وضحى فـي                 

االنتخابات للسلطات المحلية و التي حـصدت بهـا حمـاس           سياق االنتفاضة وقد تتوج ذلك بوضوح في نتائج         
أصواتا ونسباً عالية على حساب الحزب الحاكم في إطار انجازات واختراقات جزئيـة لـصالح قـوى التيـار                  
الديمقراطي بصورة فردية وغير موحدة وفي بعض المواقع، هذا رغم أن هذا التيار قد أثبت أن لديه حظوظـاً                   

ؤشرات ذلك نتائج االنتخابات الرئاسية وكذلك احتساب مجموع المقاعد واألصوات التي           واسعة بالمجتمع ولعل م   
  .حصل عليها ممثلو التيار الثالث في المواقع االنتخابية للبلديات 

لقد لعبت عدة عوامل في ازدياد الهوة والفجوة بين كل من السلطة وحركة حماس وبتقـديري فـإن الطـرفين                    
اهمته، فالسلطة لم تلتزم باتفاق القاهرة ولم تقم ببلورة الهيئـات المناسـبة لتفعيـل               يتحمالن المسؤولية كل بمس   

منظمة التحرير الفلسطينية التي بالضرورة أن تتشكل من القوى الحية بالمجتمع أخذاً بعين االعتبار التبدالت في                
لتي بقيت فوقية شـكالنية وال      موازين القوى الشعبية، كما لم تقم باتخاذ إجراءات جادة تجاه عملية اإلصالح وا            

تتطال الجذور في ظل استمرارية تهميش جهاز القضاء وعدم تفعيله مما أدى إلى زيادة االنقسامات بـالمجتمع                 
لصالح البنى القبلية والعشائرية وترسخت بالتالي حالة أخذ القانون باليد باالعتماد على توازنات القـوة الكميـة                 

لمواطنة التي تعززها مسألة سيادة القانون في سياق أن الجميع أمام القانون سواء             وآليات العنف بدالً من منطق ا     
  . دون تمييز 

واستمرت حالة تسييس الوزارات واألجهزة األمنية والتي لم تفتح لمشاركة باقي القوى والفاعليات وعلى قاعدة               
لية محاسبة ومساءلة إال لبعض الحاالت      الحقوق المتساوية والكفاءات المناسبة في األمكنة المناسبة، ولم تجر عم         

التي لم تحاكم بل تركت الوطن ولم تالحق بالمحاكم وكأن شيئا لم يكن وعلى قاعدة عفا اهللا عما مضى، حيـث                     
أن غياب آليات المساءلة والمحاسبة عمقت من أزمة الثقة ما بين المواطن والسلطة وشجعت القوى الـسياسية                 

زيادة نفوذها في إطار استقطاب أفقي وعمودي عن البنـاء المؤسـساتي للـسلطة              المنافسة على بناء قدراتها و    
وهيئاتها المختلفة، كما لم تقم السلطة الوطنية بتحديد موعد لالنتخابات التشريعية نتيجة األزمة التـي تحياهـا                 

نون الجديـد   حركة فتح وقد عزز ذلك أعضاء المجلس التشريعي الذين سوفوا وماطلوا كثيراً قبل اعتماد القـا               
والذي يجمع بين كل من النسبي والدوائر، كما أن قرار القضاء وان كان برأيي يجب احترامه وتنفيذه إال أنه لم                    
يخل من التأثيرات السياسية عليه في ظل القرار الذي تم اتخاذه بصدد إعادة إجراء االنتخابات في البلديات التي                  

بريج، بيت الهيا، حيث أن هذا القرار إضافة إلى كـل مـا ذكـر               حققت بها حركة حماس فوزاً مميزاً رفح، ال       
وخاصة تأجيل موعد االنتخابات التشريعية دون تحديد موعد واضح باألفق إضافة إلى عدم الشروع في بلورة                
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الهيئات التي ستساعد في تعزيز الشراكة السياسية على قاعدة تفعيل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، قد                
 إلى خلق حالة من التراكم والمالحظات السلبية لدى حركة حماس باتجاه السلطة وأدائهـا والتـي بـرزت                   أدى

  ".اتفاق القاهرة"بصورة الممعن بالتنفذ والسيطرة وغير المطبق لالتفاقات الوطنية 
لـسياسية  كما أن حركة حماس ساهمت في تعزيز حالة ازدواجية السلطة ابتداًء من التفرد باتخـاذ القـرارات ا        

والميدانية وفي تجاوز واضح لباقي مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية وفي توجه يشير إلـى أن موضـوعة                 
  االنسحاب 

هي انجاز ذاتي ولديهم الحق بالتصرف في الشؤون السياسية والميدانيـة بوصـفهم الالعـب               " إعادة االنتشار "
 الرامية لتشكيل هيئة إلدارة قطاع غزة أو المشاركة فـي           الوحيد المؤثر بالمدينة، وكذلك توجهاتهم واقتراحاتهم     

تقرير مصير ملف االنسحاب من المستوطنات بصورة ثنائية األمر الذي يعزز من عقلية المحاصصة والكوتـة                
تلك العقلية التي كانت منتقدة منذ زمن من قبل حركة حماس نفسها، ولكن تبدل الحالة والتوازنات ربما شجعها                  

 األطروحات والتي لم تلق االستجابة من قبل السلطة الوطنية ورئيسها على قاعدة أنها هي السلطة                على مثل تلك  
الشرعية وينبغى عدم إشراك اآلخرين في سياق الملفات المفصلية القادمة وخاصة ملف االنسحاب، إال في إطار                

  .السلطة ومكوناتها المتخصصة في هذا المجال فقط
ع يدور على محاولة السيطرة على إدارة األمور في قطاع غزة ولكن هذه المـرة               لقد أصبح واضحاً أن الصرا    

ليس بوسائل سلمية وهناك عدة أسباب في هذا السياق منها عدم رغبة السلطة بإشراك اآلخـرين فـي تجـاوز                    
واضح لالتفاقات و منها ايضاً توجه حركة حماس لمحاولة فرض موازين قوى ميدانية جديدة علـى األرض ال                  

ستطيع السلطة تجاوزها وتجبرها بالتالي على االتفاق معها على إدارة الشؤون الذاتية في قطاع غـزة أثنـاء                  ت
  .وبعد عملية االنسحاب

كما أن الممارسات التي قام بها أعضاء بلدية قلقيلية في محاولة فرض الرؤية الفكرية والعقائدية علـى سـائر                   
ت رغبة الحركة بفرض أفكارها ومفاهيمها في إطار غير قادر على           المجتمع الذي يمتاز بالتنوع والتعدد أظهر     

الفصل بين تبني المعتقدات ومحاولة فرضها على اآلخرين، خاصة أن شعبنا يتميز بميزة تاريخية وهو احترامه                
الف للتعددية والتسامح وعدم قبوله لفرض أفكار معينة على مكوناته الثقافية القائمة على التنوع والتعدد واالخـت        

  .في اطار جامع وطني وثقافي ديمقراطي 
إن المخرج برأيي قديماً جديداً يتجسد في محاولة إنهاء حالة الشرذمة والتناقض وازدواجية السلطة ويكمن فـي                 

حيدر عبد الشافي والذي يعكس ضمير األمة وهو في تـشكيل قيـادة    . االستجابة للدعوة التي كان قد اقترحها د      
 2004رسم البرنامج السياسي الذي يشكل القواسم المشتركة أي باالستناد إلى وثيقة آذار             وطنية موحدة مؤقتة ت   

التي أجمعت عليها القوى الوطنية واالسالمية وباالستناد إلى وثيقة االستقالل الـصادرة عـن دورة المجلـس                 
ـ          88الوطني الفلسطيني العام     ة والقـانون الـدولي      وخاصة أن هذا البرنامج يستند إلى قرارات الشرعية الدولي

  :اإلنساني وبالتالي فهو يستقطب قطاعات واسعة من القوى الدولية، على أن تقوم تلك القيادة بالمهمات التالية
 تثبيت أسس سيادة القانون وإنهاء حالة الفلتان وإحياء جهاز القضاء بصورة نزيهة ومستقلة، كمـا أن تلـك       -1

اء عملية االنسحاب مما يحافظ على المظهر الحضاري واإلنساني لـشعبنا           القيادة يجب أن تلعب دوراً إيجابياً أثن      
ويظهره بالجدير القادر على إدارة شؤونه وحقه في تقرير المصير وتجنب الفوضى والغوغائية في إطار وضع                

ألمثـل  معايير مشتركة تشارك بها كافة األطراف المؤثرة بالعملية السياسية والتنموية بهدف القيام باالستثمار ا             
لألراضي اإلضافية الناتجة عن االنسحاب المرتقب من مـستوطنات القطـاع، وذلـك بعيـداً عـن خطـري                   

  .المحاصصة أو االستخدام لصالح أصحاب النفوذ
 التحديد الفوري إلجراء انتخابات للمجلس التشريعي، حيث أضحت االنتخابات اآلليـة الحاسـمة إلخـراج                -2

مته الراهنة ومن أجل تعزيز الشراكة السياسية في صناعة القـرار الـسياسي             النظام السياسي الفلسطيني من أز    
  .والتنموي والحقوقي
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وهنا قد يسأل سائل ماذا عن مؤسسات السلطة؟ وبرأيي يجب أن تستمر تلك المؤسـسات بالعمـل كمـا هـي                     
من القوى والفاعليات   وبالحكومة الراهنة أو التي يمكن أن تتوسع لتشكيل قاعدة اجتماعية أوسع بمشاركة العديد              

الوطنية واالجتماعية، وعليه فمن الضروري عدم التخلي عن مبدأ وحدانية وشرعية السلطة التي كانـت أحـد                 
  .إنجازات المسيرة الوطنية الفلسطينية رغم االختالالت الحاصلة في أدائها التنموي واإلداري

يذ الوظيفتين الرئيسيتين المقترحتين سـالفاً وهـي        حيث أن القيادة أو الهيئة المقترحة يجب أن تكون مؤقتة لتنف          
بالتالي ليست بديال عن المؤسسات القائمة وخاصة مؤسسات السلطة الوطنية، بل من أجـل تـصويب أدائهـا                  

ف، بل األداة الجامعة القادرة على تعزيز الحوار التجاه اعـادة           .ت. وتفعيلها كما أنها ليست بديالً عن هيئات م       
على أسس من المشاركة والتعددية، هاتان المهمتان اللتان بالضرورة أن يتم تنفيـذهما بـصورة               بنائها واحيائها   

سريعة وعملية على قاعدة الحرص على وحدة نسيج المجتمع وباالستناد إلى سيادة القانون والشرعية الدستورية               
  .المستمدة من رأي المواطن الحر عبر صندوق االقتراع فقط

 احتمالية سيطرة حركة حماس على بنية المجلس التشريعي القادم فإنه يمكن تجاوزهـا              أما بصدد التخوفات عن   
في ظل اإلجماع على مبدأ تداول السلطة بصورة سلمية وديمقراطية عبر آلية االنتخابات الدورية وفي سـياق                 

ـ                 تفتاء شـعبي   االلتزام بالقانون األساسي الذي يجب أن يؤكد المجلس التشريعي بعدم شـرعية تعديلـه إال باس
وبموافقة ثلثي المواطنين بما يضمن استمرارية المواد والبنود الضامنة للحريات وحقوق اإلنسان ومبدأ دوريـة               

ستدخلنا في أتون أزمـة     " الدستور"االنتخابات واستقالل القضاء، حيث أن أية محاولة لتقويض القانون األساسي           
واطنة والحرية وعدم التمييز والمساواة وعلى قاعدة دورية        داخلية طاحنة، فالمرجعية يجب أن تستند ألسس الم       

االنتخابات وذلك بغض النظر عن طبيعة الحزب الحاكم سياسياً الذي يجب أن يكون مفصوالً عن مؤسسة الحكم            
  .مادياً وذهنياً كما يحدث في البلدان الديمقراطية

  28/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  :تيركاريكا
  

  
 28/7/2005 اإلماراتية تحاداإل

 
 


