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  الشراف على االنسحاب اقريع يبحث مع الفصائل 

ح احمد قريع أمس انه تمت دراسة جملة مـن          يصرت: ـ ا ف ب    غزةمن   29/5/2005 القدس العربي    نشرت
 ان كافة الفصائل اكدت مـشاركتها       ىالصيغ بشان التعامل مع االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، مشددا عل          

  .حول االنسحابفي تنظيم خطوة مشتركة 
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أن  احمد قريع     به صرحما   : وكاالت ,غزة–كامل ابراهيم    عن مراسلها   29/7/2005 الرأي االردنية    وأضافت
واضاف طرحت صيغ وهناك لجنـة صـياغة لبحـث           . بشكل سليم   االنسحاب الجميع يجمع على انجاح خطوة    

  .لدراسةاقود عملية الصيغ وسنعود لالجتماع االسبوع القادم برئاسة ابراهيم ابو النجا لي
 الى ان اهم الصيغ المطروحة      , اليه قريع  اشارما  :  غزة  من حامد جاد  29/7/2005 الغد االردنية    وذكر مراسل 

حكومة الوحدة الوطنية اوحكومة مؤقتة لعملية االنسحاب والتحضير لالنتخابات العامة وهناك صـيغ لعمليـة                
ستبقى او عملية ما يتم انجازه او الشق المدني واحتفـاالت           االطالع على ما يجري سواء لجهة الممتلكات التي         

وقال الجميع يريد وحدة الشعب الفلسطيني واعادة بنـاء هـذا            .مركزية واحدة تقوم بها السلطة جنبا الى جنب       
وتم خالل االجتماع مناقشة اتفاق القـاهرة        .الوطن ويريدون استكمال تحرير كامل االرض الفلسطينية المحتلة       

   .ة واالحداث التي وقعت مؤخرا بين السلطة الفلسطينية وحركة حماسوالتهدئ
ح قريع أن الـسلطة     يضتو: رام اهللا والوكاالت  من   29/7/2005المستقبل اللبنانية     مراسل احمد رمضان ونقل  

الوطنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ في إطار مرجعيـات واضـحة متمثلـة بـالمجلس                  
 كمرجعية للحكومة ومنظمة التحرير كمرجعية للسلطة وال نريد مرجعيات جديدة، بـل نؤكـد علـى                 التشريعي

ووجه دعوة الى جميع القوى والفـصائل للتعـاون          .وحدانية السلطة، وعلينا إعطاؤها مسؤولياتها بشكل كامل      
ذية للـسلطة وبالتـالي     والمساهمة في تحمل هذا العبء، مؤكدا أن الحكومة هي مظلة للجميع وهي االداة التنفي             

وقال خالد البطش لوكالة فرانس بـرس        .للشعب، وأن أي إضعاف لها يضعف الجميع وأي قوة لها قوة للجميع           
ان االجتماع كان ايجابيا، واوضح ان موقف حركته لم يتغير ازاء المشاركة في حكومة وحدة وطنيـة ولكـن                   

بثقت من االجتماع لضمان مشاركة اي فـصيل يريـد   سيتم بحث هذه الصيغة في اجتماع لجنة الصياغة التي ان         
 .المشاركة السياسية

  
  إسرائيل وفرنسا تحييان تحالفهما االستراتيجي 

مصدر فرنسي رفيع علـق لــ       ان  : باريس رندة تقي الدين   نقالً عن مراسلتها في      29/7/2005الحياة  نشرت  
ارون الى بـاريس، بقولـه إن األولويـة فـي            اإلسرائيلية، اثر زيارة ش    -الحياة على تحسن العالقة الفرنسية    

االهتمامات الفرنسية هي النشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وان تعطى الـشرطة الفلـسطينية أسـلحة                 
 اإلسرائيلية هي في منظور بـاريس أيـضاً         -وأضاف ان العالقة الفرنسية   . تمكنها من فرض االحترام للقوانين    

واعتبر المصدر أنه إذا نجح االنسحاب من غزة، فقد         . م في مشكالتهم مع إسرائيل    لدعم الفلسطينيين ومساعدته  
وقال المصدر إنه قيل للجانب اإلسـرائيلي       . يؤدي ذلك الى مستجدات في المنطقة، وهذا ما يراهن عليه الجميع          

 .وسع من غزة  في كل المحادثات مع شارون أنه ينبغي أن يكون هناك آفاق مستقبلية للشعب الفلسطيني أبعد وأ               
وقالت مصادر أخرى مطلعة على محادثات دوفيلبان ونظيره اإلسرائيلي خالل عشاء عمل في قـصر رئاسـة                 

وقـال  . الحكومة الفرنسية مساء أول من أمس، إن المحادثات كانت بمثابة حوار حقيقي وموسع بين المسؤولين              
وأشـارت  . ار من دون أي توتر أو صراعإن فرنسا بقيت على موقفها من القضايا الفلسطينية، ولكن ضمن حو    

  .مصادر فرنسية الى أن دوفيلبان تناول مع نظيره اإلسرائيلي قضية الجدار الفاصل
وعن رغبة فرنسا في تحسين العالقة مع إسرائيل، قالت المصادر إنها في سبيل تمكن فرنسا من لعب دور في                   

وقالت المصادر إن بإمكـان     . دي الفرنسي يتمنى ذلك    الفلسطيني، وأيضاً ألن الوسط اليهو     -الصراع اإلسرائيلي 
فرنسا أن تبقى واضحة في مواقفها من الصراع في منطقة الشرق األوسط، وفي الوقت نفـسه العمـل علـى                    
تحسين العالقة الثنائية مع إسرائيل وتعزيزها، فالتوتر والجدل الكالمي عندما يكون هناك اختالف في وجهـات                

  . هو األجدىالنظر ال يفيد، والحوار
شارون طالـب يهـود      أن   : الخليج والوكاالت  ، القدس المحتلة  ،باريس 29/7/2005الخليج اإلماراتية   وذكرت  

فرنسا بالهجرة إلى اسرائيل فيما تحدثت وسائل االعالم االسرائيلية عن ازدياد شعبيته ونجاحه في كسب تأييـد                 
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 أن محللين اسرائيليين اعتبروا تطور العالقات مـع         الرأي العام االسرائيلي حول خطة االنسحاب من غزة، بيد        
وقال شارون فـي     .فرنسا ليس اال شهر عسل مؤقتاً ال تتجاوز فترته المدة التي حددها شارون لتنفيذ االنسحاب              

لقاء مع الصحافيين قبل اجتماعاته المغلقة مع المسؤولين في المؤتمر اليهودي األوروبي وممثلين عن الجاليـة                
ي فرنسا ادعو كل اليهود في فرنسا وفي أي مكان آخر في العالم إلى القدوم إلى اسرائيل لإلقامة فيها                   اليهودية ف 

واعلن احد المستشارين المقربين من      .2006وتوقع وصول عشرة آالف مهاجر يهودي إلى اسرائيل خالل عام           
رت في الصحف االسـرائيلية     ونفى معلومات نش  . شارون انه ال حاجة للبحث عن أي سوء تفاهم بين الجانبين          

غيـر أن مـصادر     . امس حول تباين في وجهات النظر بشأن حزب اهللا اللبناني أو وجود اية خالفات اخـرى               
دبلوماسية في باريس ذكرت أن الجانبين لم يتطرقا إلى الخالقات التقليدية بينهما مثل الجدار أو االسـتيطان، أو            

 شيراك قوله إن اإلدارة األمريكية طلبت منه ان يطرح موضـوع            ونقلت الصحف االسرائيلية عن    .االغتياالت
 .تعزيز قوة االجهزة األمنية الفلسطينية أمام شارون وأن تسمح اسرائيل بتزويد األجهزة الفلـسطينية بالـذخيرة               

واشارت هآرتس إلى أن الزمن الذي يعيشه شارون ليس زمناً عادياً ألنه يريد أن يظهر للجمهور االسـرائيلي                  
   . خطة االنسحاب تؤتي ثماراً سياسية وتحسن صورة اسرائيل في العالمان

ونقل عن   .شارون ينهي اليوم الجمعة، زيارة رسمية الى باريس        الى أن  29/7/2005  48عرب  وأشار موقع   
مصدر في حاشية شارون انه طالب الفرنسيين، الخميس، بالضغط على السلطة الفلسطينية لمحاربة ما أسـماه                

   .وقال ان على باريس االدالء بكلمات واضحة في هذا الشأن. باالرها
  :ما لم يحارب أبو مازن حماس فلن تستأنف عملية السالم: شارون لشيراك

شيراك، ـأن شارون أوضح ل   من   غيسين،   هأكّد ما   :وكاالت 29/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  
يمكن الحديث اآلن عن مواقـف      : وقال غيسين  .تأنف عملية السالم  أنّه ما لم يقم عباس بمحاربة حماس، فلن تس        

واضحة لفرنسا عن حماس وبرنامج التسلح النووي اإليراني، حيث تراها فرنسا بأنها مواضيع هامـة للغايـة                 
وعن الموقف الفرنسي من قضية إشراك حماس فـي االنتخابـات            .ويجب معالجتها وفقاً للعالقات بين البلدين     

 .هناك تفهم فرنسي للمطالب التي تتعلق بتجريد المنظمـات المـسلحة          : نزع سالح حزب اهللا، قال    التشريعية و 
وأوضح أن هناك موقفاً واضحاً بأنه ال يمكن أن تقوم حماس في المستقبل بالمشاركة في االنتخابـات قبـل أن                    

اعدة أبو مازن على التغلّـب      مشيراً إلى أن الموقف الفرنسي بهذا الشأن يقضي بمس        . تضع سالحها وتجرد منه   
إذا أردنا أن نساعد أبو مازن على حل المشاكل فنحن          : لكن شارون، رد على ذلك بالقول     . على مشاكله الداخلية  

مشدداً علـى أنّـه ال      .  ال يمكننا ذلك وأبو مازن يجري اتصاالت وحوارات معها         ،ال يمكننا القبول بقيام حماس    
ا وبين الفلسطينيين ما لم يحارب أبو مازن حماس ويلغي فكرة قلبها إلى حركة              يمكن التقدم في المفاوضات بينن    

  .سياسية
سوريا بانها ال تفهم السياقات التـي تمـر         لم شيراك   ااته : القبس ،القدس 29/7/2005القبس الكويتية   وأوردت  

ن الغـضب   وقالت يديعوت احرونـوت ا     .على المنطقة، وهي تشكل خطرا على االستقرار في الشرق االوسط         
 قوله علينا ان نفـتح      شيركونسبت الى    .الفرنسي على االسد ادى بشيراك الى استخدام تعابير لم تطلق من قبل           

انهم اولئك الذين يقفون خلف حزب اهللا، ويـسلحونه، ويمنعـون حاليـا             .. عيوننا على السوريين، هم خطرون    
لي كنا في صدمة ونحن نسمع مـا        ي االسرائ وعلق واحد من كبار اعضاء الوفد      .حكومة لبنان من العمل بحرية    

  .شيراكقاله 
أثناء اللقاء بين شيراك وشارون سأل الرئيس الفرنسي ضيفه عما يربيه في مزرعته، فدعا بالمناسـبة شـيراك                

لكن شارون رد مـع      .لزيارة مزرعة شكيميم، فوعد الرئيس بتلبية الدعوة وبأن يجلب معه عجالً فرنسياً فاخراً            
وروى شارون ان العاهل األردني طلب منذ زمـن بعيـد أن             .مشكلة ما، ولم استطع قبولها رسميا     الهدايا لدي   

  .يهديه حصاناً عربياً أصيالً لكن ألسباب قانونية لم يتدبر األمر
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شارون، جدد المطالبة بنزع سالح حـزب       أن  : السفير، ا ف ب، ا ب، رويترز       29/7/2005السفير  وجاء في   
ر وجود عناصر استخباراتية سورية وأخرى من حراس الثورة االيرانيين في لبنـان،             اهللا، وتحدث عن استمرا   

كما اتهم دمشق بأنها لم تتخل بعد نهائيا عن رغبتها في السيطرة على لبنان، مشيدا بدور فرنـسا فـي سـحب                
ن بعـد   من جهتها، نقلت جيروزاليم بوست عن شارون قوله لصحافيين اسرائيليي         . القوات السورية من أراضيه   

لقائه شيراك ان اسرائيل وفرنسا اتفقتا على إنهاء عقود من العالقات الباردة بين الدولتين وإحياء التحالف الذي                 
اضاف شارون اذا كان أي شخص يشك في مكانة اسرائيل في اوروبـا             . 1967كان يجمعهما قبل حرب العام      

وتابع ال شك فـي انـه       . سبب خطة فك االرتباط   والعالم، فهذا االجتماع اثبت ان سمعة اسرائيل جيدة، وذلك ب         
وأوضح انه ابعد من االستقبال الحار الـذي        . حصل تغيير أساسي في صورة اسرائيل في اوروبا والعالم أجمع         

لقيه من شيراك، فقد كان مسرورا بما سمعه من الرئيس الفرنسي بشأن رؤية باريس الى مسائل مهمة بالنـسبة                   
 الفرنسية ال تـزال سـوريا مقـرا     3وقال شارون لمحطة فرانس     . ا والفلسطينيين الى تل ابيب، كإيران وسوري    

. للمنظمات االرهابية االكثر خطورة، حماس والجهاد االسالمي، مضيفا ان االوامر ال تزال تصدر من هنـاك               
لـى  التدريبات تتم على االراضي السورية في حين لم يتخّل السوريون بعد نهائيا عن رغبتهم في الـسيطرة ع                 

. وتابع ال تزال عناصر استخباراتية سورية في لبنان، اضافة الى عناصر من حراس الثورة االيـرانيين               . لبنان
ال يمكـن قيـام نظـام       . يجب نزع سالح هذه المنظمة االرهابيـة      . وقال شارون لدينا أخيرا مشكلة حزب اهللا      

  . ديموقراطي في لبنان بوجود تنظيم مسلح يدين بالوالء لسوريا وإيران
وعقد شارون لقاءات مغلقة مع مسؤولين يهود في اوروبا، بينهم رؤساء المؤتمر اليهودي االوروبي بيار بسنينو                

  . والمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا روجيه كوكرمان والوكالة اليهودية دافيد روش
لدولي، مضيفا ان فرنسا قادت جهدا      وقال شارون خالل هذه اللقاءات ان فرنسا أدت دورا مهما ضمن المجتمع ا            

. دوليا لسحب القوات السورية من لبنان، كما قامت بجهود دبلوماسية محددة لمنع إيران من حيازة اسلحة نووية                
وأوضح شارون ان خطة فك االرتباط خطة قاسية جدا ومؤلمة جدا، ستحسن امننا وتسمح بإحراز تقـدم فـي                   

. ان الخطة ستضمن لنا االحتفاظ بأجزاء كبيرة من الوطن اليهودي لألبد          اضاف  . عملية السالم مع الفلسطينيين   
بفضل هذه الخطة، لن تكون هناك      . وتابع انه قرار قاس، ربما القرار االقسى في حياتي كلها، إال انه ضروري            

نـاك  لن تكـون ه   . ، ولن تكون هناك عودة بتاتا لالجئين الفلسطينيين الى إسرائيل         1967عودة بتاتا الى حدود     
وقال اذا قمنا بتنازالت كبيرة، فسنكون بالطبع محبوبين مـن          . تسوية إبدا حول كل ما يمس بأمن اسرائيل، أبدا        

  . العالم أجمع ولكن ليست هذه نيتي بتاتا
  :شهيد تدعو فرنسا إلبالغ شارون االلتزام الدولي بالدولة الفلسطينية

مندوبة فلسطين العامة فـي فرنـسا       عنه  أعربت  ما  : ا ف ب، رويترز    29/7/2005المستقبل اللبنانية   ونقلت  
 .ليلى شهيد عن االمل في ان تؤكد باريس لشارون التزام االسرة الدولية بقيام دولة فلسطينية قابلة لالسـتمرار                 

وقالت شهيد التي كانت تتحدث الذاعة الشرق إن الحكومة الفرنسية تعتبر ان زيارة شـارون فرصـة يجـب                   
علينا اآلن ان نعرف ما اذا كان شارون يريد حقـاً ان يـدفع        ..  شارون في االتجاه الصحيح    االستفادة منها لدفع  

الى ابعد من ذلك وأنه لن يتوقف بما اننا لم نحصل نحن السلطة الفلسطينية حتى اآلن على اي رد حـول مـا                       
شـارون بـالتزام    ومضت تقول امل في ان تذكر السلطات الفرنسية          .يعتزم القيام به غداة االنسحاب من غزة      

أضافت من الواضح انه اذا ارادت فرنسا ان تلعـب دوراً،            .االسرة الدولية بقيام دولة فلسطينية قابلة لالستمرار      
اذا رغبت اوروبا في ان تؤدي دوراً في اطار هذه العملية غداة االنسحاب من غزة، فعلى فرنسا ان تقيم عالقة                    

علينا تطبيق خارطـة الطريـق      ..  انسحاب تام من االراضي المحتلة     وأكدت انه ال بد من     .ايجابية مع الجانبين  
وشددت علـى    .وضمان تواصل حقيقي لألراضي الفلسطينية التي ستقام عليها الدولة الوطنية القابلة لالستمرار           

ة ان الحكومة االسرائيلية وسط االنطباع االيجابي الذي يعطيه االنسحاب من غزة تقوم حالياً بضم الضفة الغربي               
 كلم داخل االراضي الفلسطينية وسيرسم حدوداً جديدة ويـضم  700بما انها تبني الجدار الذي سيمتد على طول      
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وخلصت الى القول مع هذه الحدود الجديدة لم يعد هناك مجال لقيام دولة فلـسطينية                .ثالثة تجمعات استيطانية  
  .ي المئة من الضفة الغربية ف50ألن التجمعات االستيطانية الثالثة ستضم تقريباً اكثر من 

  
  تطورات مهمة بشأن سالح المقاومة قريبا: أبومازن

 اكد محمود عباس ان موقفه من سالح المقاومة لم يتغير وانه يتوقع تطورات مهمة فـي هـذا                   : وكاالت -غزة
ينية تريـد   وقال في مقابلة مع قناة العربية ان السلطة الفلـسط         . الشأن بعد االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة      

تنمية العمل السياسي على مراحل مشيرا في هذا السياق الى انه بدأ مع الفصائل الفلسطينية حوار التهدئة فـي                   
القاهرة وان الخطوة القادمة ستكون عقب االنسحاب االسرائيلي من غزة حيث لن يكون هناك أي مبـرر ألي                  

‚  التي من المتوقع ان تشارك فيهـا معظـم الفـصائل           احتكاك مع االسرائيليين اضافة الى االنتخابات التشريعية      
وحول ما تقوله التقارير األميركية عن ضعف األجهزة األمنية الفلسطينية أوضح عباس ان األميركيين اعترفوا               

وقال مادام األميركيـون     ‚بحدوث تقدم محدود فيما يتعلق بإصالح االجهزة االمنية واالدارية والمالية والقضائية          
 مؤكدا ان السلطة ستستمر في برنامجها االصالحى النهاء كافـة           ,ان االصالح قد بدأ فهذا شيء جيد      اعترفوا ب 

  .الظواهر السلبية الموجودة في اجهزتها
 29/7/2005الوطن القطرية 

  
  الوزراء في غزة لإلشراف على اإلنسحاب

غزة جـاء لتعزيـز دور هـذه         قال سمير حليلة للغد أن انتقال عدد  من الوزراء إلى قطاع              : غزة-حامد جاد 
حيث سيتم دمج مساحات األراضي التي      . الوزارات لتنفيذ المهام المترتبة على االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع        

واعتبر أن إنجاح االنسحاب سـيعكس       .سينسحب منها االحتالل مع أراضي قطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة         
بشكل صحيح كي يكون االنسحاب جزءاً من خطـة خارطـة       سيطرة فلسطينية ناجحة على قطاع غزة وإدارته        

واوضح أن التنسيق القائم بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي مازال محدوداً حيث التحصل الـسلطة               .الطريق
من إسرائيل على اإلجابة الصحيحة للعديد من األسئلة في الوقت المناسب كي تزيد الـسلطة مـن جاهزيتهـا                   

وأكد حليلة أن توجهات السلطة ترمي إلى هدم منازل المستوطنين وقيام إسرائيل بإزالة              .بللتعامل مع االنسحا  
مشيرا أن السلطة ترفض قيام أي جهة دولية بتعـويض المـستوطنين مـن أي أمـوال أو                  . ركام المستوطنات 

  .مساعدات مخصصة لدعم الشعب الفلسطيني
  29/7/2005الغد االردنية 

  
  سيخضعان للسيطرة اإلسرائيليةشمال الضفة والممر اآلمن 

أن المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل في شمال الضفة الغربية لن تتمتع بالـسلطة              : أوضح صائب عريقات  
وأشار إلى أن الجانب اإلسرائيلي رفض تحويل شمال الضفة إلى مناطق أ، مضيفا أن إسرائيل               . الوطنية الكاملة 

أن الممر اآلمن الواصل بين قطـاع غـزة والـضفة           : وأضاف . ب ستحول شمال الضفة إلى المنطقة المصنفة     
ولفت إلى أن التعـديالت التـي تحـدث عنهـا الجانـب              .الغربية أيضا سيخضع للسيطرة األمنية اإلسرائيلية     

نظام القائم حاليا سيستغرق وقتا طويال، عاما أو أكثر لتحويله إلى نظام من             الاإلسرائيلي لنظام نقل البضائع من      
إن قضية المعبر البري في رفح مازالت عالقة، مشيرا إلى أن إسرائيل قد تغيـر النظـام                 : وقال .ى باب باب إل 

  .الجمركي
  29/7/2005الوطن السعودية 
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  لن نواجه مشكلة في ادارة غزة بعد االنسحاب: وزير األوقاف
مـا بعـد االنـسحاب      قال الشيخ يوسف سالمة حول استعداد الفلـسطينيين لمرحلـة            :دبي من جمال المجايدة   

الحقيقة اننا لن نواجه هذا الموقـف بعـد االنـسحاب         :  المستوطنات، ىاإلسرائيلي وكيفية تجنب الصراعات عل    
اإلسرائيلي، ألننا قسمنا األراضي المقامة عليها المستوطنات إلي قسمين، األول ملكية خاصة، والثاني أمـالك               

ك لهذه الملكية سوف نقوم بتسليمهم األرض المملوكة لهم، أمـا           دولة، أما الملكية الخاصة وفي حالة اثبات المال       
في حالة أمالك الدولة فإننا سوف نقيم عليها مشاريع عامة مثل مدينة الشيخ خليفة أو مستـشفيات أو مالعـب                    

وأكد ان الشعب الفلسطيني في سفينة واحـدة وان         . ومدارس، وحالياً نقوم بعمل مسح لهذه األراضي واألمالك       
 الوطنية والتي تضم كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني في حالة انعقـاد دائـم، منوهـا                 ىلمتابعة للقو لجنة ا 

  . وحدة الشعب الفلسطينيىبدورها في المحافظة عل
  29/5/2005القدس العربي 

  
  خالفات بين تياري القدومي وعباس داخل التشريعي 

جل المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الخمـيس  أ: رام اهللا ـ وكاالت  من 29/5/2005 القدس العربي نشرت
مناقشه قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني بسبب استمرار الخالفات بين وزارة الخارجيـة للـسلطة والـدائرة              

 الصالحيات خصوصا في تعيين السفراء وتمثيل الوفود الرسمية الفلسطينية فـي            ىالسياسية لمنظمة التحرير عل   
 اعادة صياغة مقدمة    ى يتسن ى تم تاجيل النقاش حت    ,وقال روحي فتوح في ختام الجلسة      .ليةالمحافل العربية والدو  

وكان النقاش قد احتدم بين النواب بعد اعالن فتوح انه          . القانون من جديد بما يضمن حسن العالقة بين الطرفين        
  .ىسيتم البدء بمناقشة القانون في قراءته االول

ل عزام األحمـد ان  وق :رام اهللا المحتلة ـ غزة ـ وكاالت األنباء    من 29/7/2005 الشرق القطرية وأضافت
الرئيس عباس اصدر مرسوما رئاسيا يحدد صالحيات العمل الدبلوماسي الفلسطيني انها من صالحيات منظمة              

وقال عبد العزيز شاهين يجب ان نناقش القانون الننا ممثلون للشعب الفلسطيني فـي              . التحرير ودولة فلسطين  
اما حكمت زيد فقال ان المنظمة هي مرجعيـة الـسلطة           . شارة الى ان الخالف شخصي بين القدومي وعباس       ا

وهناك خطأ دستوري حيث انه يوجد وزير خارجية منتخب من المجلس الوطني الفلـسطيني وناصـر القـدوة              
. ة لمنظمة لتحريـر   وزير للشؤون الخارجية ومرجعيته القدومي الذي هو في نفس الوقت رئيس الدائرة السياسي            

اما ماهر المصري فقال من االفضل اال نناقش الموضوع اال بعد اضافة مقدمة سياسية وقانونية توضح العالقة                 
  . بين الجهتين ويجب انعكاس المقدمة على كل مواد القانون

  
  التشريعي يدعو الجامعة والمؤتمر اإلسالمي ولجنة القدس لالنعقاد

دعا المجلس التشريعي جامعة الدول العربية ومنظمة       : أرناؤوط، وائل بنات، د ب أ     عبدالرؤوف  : رام اهللا، غزة  
المؤتمر اإلسالمي ولجنة القدس لالنعقاد وبشكل عاجل على مستوى وزراء الخارجية، للوقوف عند مسؤولياتها              

افة األطـراف   القومية والدينية لمواجهة ما تتعرض له القدس من عدوان إسرائيلي كما ودعا إلى العمل لدى ك               
 .الدولية واإلقليمية المعنية لعقد مؤتمر دولي في أسرع وقت ممكن لبحث هذه الممارسات وسبل التصدي لهـا                

وطلب المجلس في قرار اتخذه في أعقاب تزايد الجرائم اإلسرائيلية في مدينة القدس من الحكومـة تخـصيص                  
لقدس، واقتطاع مبلغ دينار أردني واحد وما يعادله        موازنة لتمويل البرامج والخطط المتعلقة بدعم صمود أبناء ا        

بالعمالت المتداولة من رواتب الموظفين كأحد المصادر لتمويل هذه الموازنة، وتعـويض المتـضررين مـن                
  . الممارسات اإلسرائيلية

  29/7/2005الوطن السعودية 
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   أبو مازن في مصر غدا والسلطة ترحب بالقمة
لطة الوطنية بدعوة مبارك لعقد قمة عربية طارئة في الثالث من أغسطس المقبـل  رحبت الس:  أ .  ش . غزة ـ أ 

وأكد أن    .  إن القضية الفلسطينية يجب أن تكون محورا رئيسيا في القمة           :  وقال نبيل شعث    ,  في مدينة شرم الشيخ   
    .  مصر لهذا الغرضى وسيتوجه غدا إل , أبو مازن سيشارك في القمة

  29/7/2005االهرام 
  

  انشاء ثالث غرف عمليات مشتركة لمتابعة االنسحاب من غزة
 اتفقت وزارة الشؤون المدنية أمس مع الجانـب اإلسـرائيلي           :ـ نسرين حمدان ويحيى المدهون      غزة -رام اهللا 

على إنشاء ثالث غرف عمليات مشتركة لمتابعة األحداث أثناء االنسحاب اإلسرائيلي المزمع باإلضـافة الـى                
 االعتراضات الخاصة بمناقشة موضوع الممنوعين من السفر للخارج والممنوعين كذلك من دخول             تفعيل لجنة 

وأوضح دحالن في تصريح صحفي له أمس أنه         .إسرائيل والضفة من فئات التجار والعمال والطلبة والمرضى       
ميـع المعنيـين     ودعا المـصدر ج    ,وبعد اجتماع مطول بين الجانبين تم االتفاق على تفعيل لجنة االعتراضات          

المندرجين تحت هذه الفئات لمراجعة الدائرة القانونية بوزارة الشؤون المدنية لتقديم الطلبات ابتداء من األسبوع               
   .المقبل، مؤكدا أن لجنة االعتراضات تشمل المستشارين القانونيين في الوزارة

  29/7/2005الحياة الجديدة 
  

   القدومي يتابع ما يجري في محيط المخيمات
سعد الحريري التقى امس فاروق قدومي الذي زاره فـي          أن  : بيروتمن   29/7/2005شرق األوسط   ال نشرت

وضعنا النائب الحريري في اجواء     : وقال قدومي عقب اللقاء   . دارته في قريطم، بحضور النائبة بهية الحريري      
وقد شرحنا له التطورات التي     . داًوال شك في ان هذه المرحلة دقيقة ج       . همومنا كفلسطينيين في الداخل والخارج    

وهذا سيريحنا بالفعل الى حد كبير      . ستجري داخل االراضي الفلسطينية المحتلة، اي انسحاب اسرائيل من غزة         
وهذا بالفعـل   . ويرفع عنا الكثير من الحواجز التي وضعت ومن المنغصات التي يثيرها المستوطنون في غزة             

  .إنجاز جزئي كما قلنا
القدومي أشار في تصريح له الى بعض المشكالت التي تثيرهـا           أن  : بيروتمن   29/7/2005اة  الحي وجاء في 

جهات وشعرنا ان سعد الحريري استوعبها ومن همومه العمل على حلها، أي قضية المخيمـات واإلجـراءات                 
.  اللبنانيـة  – ونحن بالفعل على اتصال مع المسؤولين في لبنان للبحث في أي شيء يتعلق بالعالقات الفلسطينية              

وأوضح انه اطلع من النائبة الحريري على االتصاالت التي تجرى لتسهيل أي اتصال ممكن لـآلالف داخـل                  
الى ذلك، رفعت الجبهة     .المخيمات وإزالة أي مشكلة قد تحصل خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها لبنان             

ذكرة الى نبيه بري في شأن العالقات الفلـسطينية         الديموقراطية والمنظمات الديموقراطية الفلسطينية في لبنان م      
 اللبنانية، وطالبت بالعمل على رفع حال الغبن عن الالجئين بمنحهم حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية وخصوصاً               –

حق التملك وتشريع حق العمل وفتح حوار رسمي من اجل وضع خطة مشتركة لتوفير الدعم لحق الالجئين في                  
وشددت المذكرة على ان امن المخيمـات        .تبار للمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير في بيروت      العودة وإعادة االع  

هو جزء من امن عموم المناطق اللبنانية، ودعت الى وقف التضييقات المفروضة على المخيمات وال سيما عين                 
 .نية ال جـزراً امنيـة     الحلوة وعدم سوق االتهامات جزافاً بل اخذ خصوصيتها في االعتبار باعتبارها بيئة وط            

وكان وفد من رابطة علماء فلسطين برئاسة الشيخ اياد ابو العردات التقى النائبة الحريري وجرى البحث فـي                  
 وما تم التوصل إليه من اتفـاق مـع قيـادة            هاوضاع عين الحلوة في ضوء التدابير األمنية المتخذة عند مداخل         

وأكدت الحريري ان األمور ستأخذ      .لمواطن اللبناني والفلسطيني  الجيش للتخفيف من تأثيرها المباشر في حياة ا       
شكالً اكثر سالسة من خالل تسهيل عملية الدخول والخروج عبر نقاط الجيش وتحفظ األمـن والكرامـة فـي                   
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واعتبرت الحريري ان    .الوقت نفسه من دون المس بموضوع اإلجراءات األمنية ألنها مطلوبة من قيادة الجيش            
 الفلسطيني في صيدا يحتاج ألن نرى مشكالته ونعالجها في شكل معمق ودائم وليس              -داخل اللبناني   النسيج المت 

بتسكين اوجاعه، وأن اإلجراءات وطريقة التعاطي اآلنية تحت سقف الخوف والقلق ال تحلها إال لجان متابعـة                 
وتوقفـت الحملـة األهليـة       .يةمن الطرفين، ومقاربة الملف الفلسطيني من مختلف جوانبه اإلنسانية واالجتماع         

لنصرة فلسطين والعراق في اجتماعها الدوري عند اإلجراءات األمنية المتشددة غير المقنعة وما تولـده مـن                 
ودعت كل األطراف والجهات السياسية في لبنان الى        . توترات ال تخدم العالقة بين لبنان واألشقاء الفلسطينيين       

ح المسؤولية مع الملف الفلسطيني بعيداً من المزايدات وإثارة المـشاعر،           التعامل بدرجة عالية من الحكمة ورو     
  .ألن الفلسطينيين ليسوا مكسر عصا وال هدفاً سهالً يمكن استرضاء الخارج عبر استهدافهم

لقد أبدى النائب سعد استعدادا كامال للتعاون ألنه كما         :  قوله القدوميعن   29/7/2005المستقبل اللبنانية    ونقلت
كما شرحت لنا النائب    . هده الشهيد يعتبر القضية الفلسطينية جزءا من واجباته القومية وانه يسير على منهج            وال

بهية الحريري شرحا وافيا لالتصاالت التي يقومون بها لتسهيل أي اتصال ممكن لآلالف في داخل المخيمـات                 
كان االجتماع مطوال ونـشكر     : وختم. وإزالة أي مشكلة قد تحصل في ظل الظروف التي يمر بها لبنان الشقيق            

  .النائبين سعد وبهية على هذا االجتماع وعلى ما قدماه لنا من دعم لهذه القضية التي نعتبرها قضية مشتركة
بحثنا جميع المشاكل، بشكل سـريع، التـي        :  القدومي بعد لقاء السنيورة    ولقإلى   29/7/2005السفير   ونوهت

أن يكون هناك اتصال مستمر، على كل المستويات من أجل التخلص من هذه             نعتبرها مشاكل مشتركة، واتفقنا     
المظاهر السلبية التي يمكن ان تمس العالقات الثنائية بيننا وبين اخواننا، منها الوجود الفلسطيني الضيف، ومـا                 

. وبين أشـقائنا  يمكن ان يتأتى نتيجة هذا الوجود من بعض المظاهر التي يستغلها البعض إلثارة الخالفات بيننا                
 ال شك ان لبنـان      وأضاف, والحقيقة ان هذه االتصاالت السريعة المتكررة هي التي تزيل هذه المظاهر السلبية           

كما بحثنا في ان نعمل من اجل السالم العادل والدائم في           . استطاع ان يقطع هذه المرحلة ويجتازها بنجاح كبير       
سبة الى انسحاب اسرائيل، وإن شاء اهللا خالل فترة من الـزمن            منطقة الشرق االوسط، وقدمنا شرحا وافيا بالن      

وفي نفس الوقت نعرف ان هذا سينعكس ايجابيا علـى          . يكون جزء من االراضي الفلسطينية المحتلة قد تحرر       
وشكر القدومي السنيورة على مواقفه واالستعداد الكامل       . كل فلسطيني اذا كان مواطنا في بلده او اذا كان الجئاً          

  .ي أبداه من اجل ان يدعم القضية الفلسطينية التي يعتبرها لبنان قضيتهالذ
 القدومي بعد لقائه السنيورة أن اللقاء كان        هأوضح ماالى  : بيروتمن   29/7/2005الخليج اإلماراتية    وأشارت

 مـن نقـاط     بهدف تعزيز العالقات الثنائية، مشيراً إلى أنه صار بإمكان الطرفين اللبناني والفلسطيني التخلص            
  .الضعف التي تحكم عالقتهما، بعدما تم تحديدها

وصف فتحي أبو العردات الذي رافق القدومي في جوالته الزيارة بأنهـا             29/7/2005البلد اللبنانية    وأوردت
هامة وايجابية وحملت عناوين عدة أبرزها التنسيق السياسي والتشاور بين البلدين علـى أبـواب االنـسحاب                 

 غزة، تهنئة الحكومة اللبنانية على تشكيلها ونيلها الثقة وشكر المسؤولين اللبنانيين علـى قـرار                اإلسرائيلي من 
  .تسهيل عمل الفلسطينيين فضالً عن بند طارئ وهو االجراءات األمنية التي اتخذت عند مداخل المخيمات

  
  مسؤولون ومراقبون يحللون أزمة فتح 

 حركة فتح ومراقبون سياسيون خالل ندوة في رام اهللا أمـس علـى    أجمع كوادر من:محمد إبراهيم ـ رام اهللا 
وجود أزمة عميقة في فتح، وأقروا بأن عدم إيجاد حلول سيقود الحركة إلى التمزق واالنقـسام والفـشل فـي                    

واعتبر المحلل السياسي مهدي عبد الهادي       .االنتخابات المقبلة ما يفتح الطريق أمام حركة حماس للحلول مكانها         
فتح تعاني من مجموعة من األزمات، أولها أزمة في الرؤيا وتتمثل في عدم توفر إمكانية لحل سياسي قـائم                   أن  

أما األزمة الثانية، فهي فـي       .وتساءل عما إذا كانت ال تزال متحمسة لهذه الرؤيا؟        . على أساس دولتين لشعبين   
أما الثالثة فهي أزمة بنيوية وتتمثـل فـي         . القيادة وتتمثل في عجز اللجنة المركزية عن اتخاذ قرارات حاسمة         
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في حين رأى أن األزمة الرابعة في الحكم مشيراً إلى مـا            . غياب المؤتمر السادس وغياب االنتخابات الداخلية     
هل حل هذه األزمات يمكـن بـانقالب        : وتساءل .تعيشه السلطة بعد عشر سنوات علي قيامها من فساد وفلتان         

ن حل األزمة مشروط باتخاذ القرارات المالئمة، مشيراً إلى أن األطراف التـي             أبيض داخل الحركة؟ واعتبر أ    
. من الممكن أن تحل األزمة هي اللجنة المركزية والمجلس الثوري والتنظيم بما فيه من أعضاء في التـشريعي                 

 إلـى   راني محمد الحو  أشار و .لكنه قال بأن هذا يشترط بصدور قرارات محددة وآليات منها انتخابات التشريعي           
أن الحركة اعتمدت على الرموز أكثر من اعتمادها على التنظيم، معتبرا أن عصر الرموز انتهى مـع رحيـل                  

وحمل بشدة على قرار القدومي فصل عدلي صادق معتبراً ذلك تعبيراً عن مـدى انحطـاط األزمـة                   .عرفات
هن سيترتب عليه تشرذم عملي يؤثر    وحذر من أن استمرار الوضع الرا      .والتعسف في استخدام الموقع التنظيمي    

على العالقات االجتماعية ويؤدي إلى المزيد من ترهل األطر واعتكاف عـدد أكبـر مـن أعـضاء الحركـة       
الشوبكي بمرارة عن الدور السلبي للجنة المركزية مشيراً إلى تجربة عقد           جمال  وتحدث  . واعتزالهم العمل العام  

بالتشكيك بكل خطوة جرت، وقيامها أيضاً بإلغاء مجلة حركيـة كانـت            المؤتمرات في الخليل بعد قيام السلطة       
إن اللجنة المركزية باعتبارها الخلية األولى في فتح        : وقال. تصدر وتتناول قضايا الفساد وسوء اإلدارة وغيرها      

هي المسؤول األول عن حل مشكالت فتح، وأكد على ضرورة عقد كونفرنس في الحركة بأسرع وقت في حال                  
  . عقد المؤتمر والقيام بانتخاب لجنة مركزية تعيد الحياة الديمقراطية للحركةتعذر

 29/7/2005البيان  
  

   الغموض يلف عملية اختطاف جهاد العابد
 مصادر مقربة من كتائـب شـهداء        هقالت ما   : خاص –غزة  من   29/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     نقل

نشبت ومـتّهم أيـضاً     محمود  يقف وراء محاولة قتل      المخطوف   فاتجنين إن المدير السابق لمكتب موسى عر      
  .بقضايا فساٍد واختالس أموال، حسب تعبيرها

م كتائب شهداء جنـين مـسؤولي المخـابرات    ااته: ـ وكاالت غزة من 29/5/2005 القدس العربي    وأضافت
  . بق نشطاء تابعين لحركة فتحالعسكرية الفلسطينية في السابق بمحاولة اعتقال اعضائها الذين كانوا في السا

 متحدث باسـم وزارة الداخليـة       هقالإلى ما   :  رويترز نقال عن   غزة   من 29/7/2005 الرأي االردنية    وأشارت
وامتنعت كتائب شهداء    .الفلسطينية ان اجهزة االمن تحقق في واقعة الخطف لكنه لم يعط مزيدا من المعلومات             

  .ر معرفة الدافع وراء الخطفجنين عن التعليق كما لم يتسن على الفو
جهـاد  قالت مصادر فلسطينية أن عملية الخطف تمت أثناء عودة          : غزة من 28/7/2005 قدس برس    وذكرت

عابد برفقة زوجته وأوالده من مصر، حيث تم اقتيادهم إلى مخيم البريج وسط القطاع، ومن ثـم أفـرج عـن                     
  .زوجته وأوالده وبقي عابد رهن االحتجاز

 مصادر أمنيـة فلـسطينية أن   ه ذكرتما:  غزة، والوكاالت  منماهر إبراهيم    29/7/2005لبيان     ا ونقل مراسل 
  . مسؤولين سياسيين وأمنيين بارزين في غزة رفعوا من حجم الحراسات خوفا من تعرضهم للهجوم

  
   حالة االحتقان الداخلي ال تزال قائمة: حماس
 حماس، أن األسباب التي أدت إلي حالـة االحتقـان       د حركة يأك ت :غزة من   29/5/2005 القدس العربي    نشرت

الداخلي، وما تبعها من أحداث مؤسفة، وصلت حد اإلشتباكات المسلحة، وسقوط ضحايا، ما زالت قائمة سياسياً                
وقال إسماعيل هنية، ان عوامل عدة أسهمت في ما جري من أحـداث،              .رغم النجاح في تطويق األزمة ميدانياً     

واتهم هنية جهات في السلطة بمحاولـة تغييـب          .تفاهمات القاهرة من قبل السلطة الفلسطينية     أهمها عدم التقيد ب   
مظاهر تواجد الحركة في الساحة الفلسطينية، والعمل علي تحجيم مساحتها اإلعالمية، أو فيما يتعلـق بتـشكيل                 

 عقد نقـاش جـذري      ىوقال إن األزمة أظهرت الحاجة إل      . المس بالحركة وبمقاوميها   ىمكتب إعالمي يهدف إل   
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وعميق مع السلطة وحركة فتح، للوصول إلي عالج جذري، والخروج بأمور واضحة، رافـضاً مـا أسـماه                  
وفي اإلطار توقع هنية عقد لقاءات قريبة مع قيادة حركة فتح لمعالجة كافة              .اللقاءات البروتوكولية غير المثمرة   

 . المصلحة الوطنية  ى وصفها بالحريصة عل   ىت فتح الت  إن هناك إشارات إيجابية من بعض قيادا      : القضايا، وقال 
 طريق  ى أن االنسحاب إنجاز وطني، مؤكداً أنه خطوة عل        ىوفيما يتعلق باالنسحاب اإلسرائيلي المتوقع، لفت إل      

 أن االنسحاب جاء تحت ضغط المقاومة، مجدداً رفض حركة          ىوشدد هنية عل   .تحرير بقية األرض الفلسطينية   
وكرر دعوة حمـاس إلـي       .لطة مع الدولة العبرية، بما سيفرز التزامات سياسية أو أمنية         حماس أي تنسيق للس   

ـ          ىتشكيل هيئة وطنية عليا، لإلشراف عل       اعتبـار أن هـذا      ى تنفيذ االنسحاب، وما يتعلق به من تبعـات، عل
  . متابعة وطنيةىاالنسحاب إنجاز وطني ويحتاج إل

 أن حركـة حمـاس مـستعدة         هنية ديكتأ: غزة –ر فارس   عبدالقادعن مراسلها    29/7/2005 عكاظ   وأضافت
للتجاوب مع كل المساعي المخلصة الحتواء األزمة والتوصل إلى حل مبني على المصلحة الوطنيـة للـشعب                 

  . الفلسطيني
  

  االنسحاب إنجاز للمقاومة: حماس
مة المـسلحة ويعـد     اعتبرت حركة حماس أن االنسحاب االسرائيلي المقرر كان نتيجة للمقاو         : غزة-حامد جاد 

وقال اسماعيل هنية أن االنسحاب االسرائيلي الخطوة االولى تجاه تحرير ما تبقى مـن               .إنجازا وطنيا فلسطينيا  
  . ولن يكون االول وال االخير. االراضي المحتلة

  29/7/2005الغد االردنية 
  

  مؤتمر فتح نهاية مارس  
ضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فـتح فـي ختـام     اللجنة التحأن 29/7/2005الخليج اإلماراتيـة     نشرت

وبحثـت  . اجتماعاتها في عمان، حددت الثلث األخير من شهر مارس المقبل، موعداً للمؤتمر المقبل للحركـة              
اللجنة خالل اجتماعاتها نتائج أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، وهي لجنة العضوية ولجنة               

ي ولجنة البرنامج السياسي، مؤكدة على ضرورة عقد جلسة عامة الجتماع اللجنـة التحـضيرية               النظام األساس 
  أ.ن.ق. واللجان الفرعية في فلسطين

 مصادر ان اللجنة التي يرأسـها  هقالتما  :لقمان اسكندر ـ عمان عن مراسلها  29/7/2005 البيان  واضافت
فرنجي، وحكم بلعـاوي،    زكريا اآلغا، وعبد اهللا اإل    عضوية كل من هاني الحسن وعباس زكي، و       بمحمد غنيم و  

وانتصار الوزير وعثمان ابو غربية قررت بدء االنتخابات القاعدية للحركة في منطقتي الخليل وبيت لحم خالل                
األسابيع القليلة المقبلة، على ان يتبعها انتخابات مماثلة في قطاع غزة، ثم العودة إلـى بقيـة منـاطق الـضفة                     

خصوص انتخابات أعضاء المؤتمر العام السابع للحركة من الخارج قررت اللجنـة التـشاور مـع                وب .الغربية
بعض مسؤولي الحركة في األقاليم الخارجية وخاصة في لبنان واألردن وسوريا وشمال أفريقيا واألميـركيتين               

ـ         دوبي هـذه الـساحات   وأوروبا العتماد أو انتخاب في الدول التي يمكن إجراء انتخابات حركية فيها أسماء من
  .للمؤتمر

  
  ائتالف رباعي لفصائل الكسور العشرية

علمت المستقبل من مصادر في الفصائل الفلسطينية ان كالً من الجبهة الديمقراطية، وحزب فدا وجبهة               : رام اهللا 
النضال، وحزب الشعب توصلوا إلتفاق رباعي لخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلـة بقائمـة إئتالفيـة                

واضافت المصادر، ان الفصائل المذكورة ستفتح ابواب الترشيح للمستقلين من الشخصيات           . موحدة في ما بينهم   
اليسارية والديموقراطية على قوائمها، ومن المرجح ان تخصص لهم نـسبة مئويـة محـددة، علـى المقاعـد               
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ان الجبهة الشعبية والمبـادرة     واوضحت هذه المصادر    .  مقعداً 15 الى   10المضمونة، التي يتوقع أال تزيد عن       
الفلسطينية يتجهان لخوض االنتخابات التشريعية، بقوائم منفردة خاصة بكل منهما، ألنهما لم تتوصال الى اتفاق               

واشارت الفصائل االربعة المؤتلفة انها ستجري انتخابات       . مع الفصائل االربعة المذكورة، وال الى اتفاق بينهما       
ي ضوء نتائجها حجم كل فصيل، والموقع الذي سيشغله مرشحيها، في ترتيب القائمـة              تمهيدية داخلية، يتحدد ف   

  .االنتخابية
  29/7/2005المستقبل اللبنانية 

  
  الفلسطينيون يعتبرون انهم حّملوا ظلما مسؤولية انعدام االمن في لبنان

لشهر من جانب قـوات     قال الجئون فلسطينيون أصبحوا عرضة لتدقيق أمني اشد هذا ا          :من آيات بسمة   بيروت
الجيش اللبناني المنتشرة حول مخيماتهم انهم يشعرون وقد حملوا ظلما مسؤولية انعدام االمن في لبنان ويخشون                

وقال ممثلون فلسطينيون عن المخيمات ان الجـيش اللبنـاني ال   . من أن أحدا لن يحميهم اذا تخلوا عن سالحهم    
االثنتي عشرة في لبنان لكـن القـوات المنتـشرة عنـد مـداخل      يستطيع ان يدخل جميع المخيمات الفلسطينية   

وجـري  . المخيمات كثفت عمليات تفتيش السيارات والتدقيق في هويات السكان خالل االيام التسعة الماضـية             
تكثيف الحملة االمنية بعد ان اتهم الياس المر وزير الدفاع اللبناني متشددين اسالميين في المخيمات بالـضلوع                 

 عاما ربة منزل وام لثالثة وتسكن في        28وقالت غادة عثمان    . ة فاشلة لقتله بسيارة ملغومة هذا الشهر      في محاول 
مخيم مار الياس لالجئين في بيروت هذه االتهامات ليست جديدة نحن نتهم بكل شيء يحدث هنا لذا لم نفاجأ بها                    

متزايد علي الفـصائل الفلـسطينية       الف الجئ يعيشون في هذه المخيمات المكتظة الضغط ال         390ويدرك نحو   .
.  الذي يدعو لحل جميع الميليـشيات فـي لبنـان          1559المسلحة اللقاء سالحها تطبيقا لقرار مجلس االمن رقم         

ويقول مسؤولون فلسطينيون ان الفصائل سلمت اسلحتها الثقيلة مع نهاية الحرب االهلية بموجـب اتفـاق مـع                  
 وبينما بقي حزب اهللا قـوة سياسـية         .لصغيرة بغرض التأمين الشخصي   الحكومة وال تحتفظ االن اال باالسلحة ا      

وعسكرية ال يستهان بها حتي اصبح له للمرة االولي وزيرا في الحكومة اللبنانية الجديـدة فـان الفلـسطينيين                   
 عاما وهو يقطن في مار الياس يتكلمون عن سـالح           54وقال عمر فارس    . يشعرون بالضعف وافتقاد الحماية   

الحقيقة ان الفلسطينيين ال يثقـون ال  .. ات الفلسطينية وكأننا عصابات نحن اصحاب قضية ولسنا مافيات الميليشي
ويعتقـد بعـض   .باالمم المتحدة وال بالجامعة العربية وال اي منظمة دولية لكي تحميهم وتؤمن لهـم حقـوقهم                 

 علي تحويل بعضها مثل مخـيم عـين         اللبنانيين ان االتفاق القائم منذ امد بابقاء الجيش خارج المخيمات ساعد          
ويقول دبلوماسيون أمريكيـون    . الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان الي مالذات للمجرمين والمتشددين االسالميين         

أيضا انهم يشكون في أن تكون سورية أخفت عناصر مخابراتها في المخيمات بعد انسحاب القوات السورية من                 
. ي في اعقاب اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني االسـبق          لبنان في نيسان تحت ضغط دولي ولبنان      

ورفض حزب اهللا والجماعات الفلسطينية     . 1559ولبي االنسحاب السوري أحد شروط قرار مجلس االمن رقم          
 عاما الذي يعيش في مار      29وقال خميس ابو عفش     . تنفيذ جزء أساسي آخر من القرار يدعو الي نزع سالحها         

ال لن نسلم سالحنا لكي نذبح مـرة        .. ظن اننا نسينا ماذا فعلت امل والجيش بنا ايام الحرب االهلية          الياس هل ت  
  رويترز.اخري ابدا 

 29/5/2005القدس العربي  
  

  االحتالل يغتال فلسطينّياً بدٍم بارد أمام والديه 
د موسـى، البـالغ مـن       اغتال جنود االحتالل الصهيوني الشاب الفلسطيني مؤيد فتحي رشي         : خاص –طولكرم  

 عاماً، من قرية شوفة جنوب طولكرم، بإطالق النار عليه بدٍم بارٍد في منزله وأمـام أعـين أبويـة                    30العمر  
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وقد وصل جثمان الشهيد في الرابعة من مساء اليوم إلى مستـشفى            .28/7/2005وأخوته، مساء اليوم الخميس     
          قوات االحتالل داهمت منزل الشهيد فـي قريـة شـوفة           الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، ويفيد شهود عيان أن

ويضيف .وأطلقت النار عليه بدٍم بارد ودون سؤال، واعتقلت شقيقيه عالء ومعزوز واقتادتهم إلى جهة مجهولة              
الشهود أن مؤيد لم يكن مطلوباً لقوات االحتالل وإنما هو شاب عادي يعيش حياته العادية، مستهجنين اغتيالـه                  

وتدعي مصادر الجيش الصهيوني أن الشهيد هو من نشطاء الجهاد اإلسالمي وأن لـه              . قة الوحشية بهذه الطري 
  .عالقة بالعملية االستشهادية في نتانيا، حسب زعمها

  29/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إصابة ثالثة فتيٍة وسّيدة في مواجهاٍت مع االحتالل في بلعا
تيٍة وسيدة بالرصاص المطاطي في مواجهات مع جنود االحتالل في بلدة بلعا            أصيب ثالثة ف   : خاص –طولكرم  

وتشهد البلدة مواجهاٍت عنيفة لليوم الخامس على التوالي بين جنود االحتالل وعشرات الـشبان              .شرق طولكرم 
ـ                 ود الذين يطاردون آلياته في شوارع البلدة ويرشقونها بالحجارة والزجاجات الحارقـة، ويطلـق خاللهـا الجن

 ،الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز بشكل عشوائي مما أدى إلى إصابة الفتية الثالثة بالرصاص المطاطي              
كما أصيبت السيدة هدى زيـاد شـحرور بالرصـاص          . وقد نُِقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت لتلقّي العالج        

الخاصة في محيط بلدة بلعا منـذ إعـادة         وينتشر الجنود الصهاينة والوحدات     .المطاطي بالوجه وهي في منزلها    
محاصيلهم الزراعية،   احتاللها قبل أسبوعين ويعتدون على المواطنين ويحرمونهم الوصول إلى أراضيهم وجني          

كما أغلقت قوات االحتالل الطرق الزراعية بالسواتر الترابية والحجارة الكبيرة وفصلت البلدة عـن محافظـة                
ها مع قرية العطارة جنوب جنين، فيما تقيم حاجزاً شبه دائم على مدخل البلدة              جنين بإغالق الطريق الذي يربط    

  .على طريق نابلس
  29/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  إجراء لتكثيف التهويد  .. هدم المنازل

ين أضحت أكوام الحجارة المتناثرة من أجزاء بيت تيسير عيد، البالغ من العمـر سـت              :  أمين أبو وردة   -نابلس  
عاماً، في بلدة جينصافوط شرقي مدينة قلقيلية شاهدة على الدمار الذي خلفته جرافات االحتالل خالل االسـبوع                 

ورغم الخسارة، التي منيت بها أسرة عيد جراء الهدم، إال ان ضباط جيش االحتالل طـالبوه بـدفع                  . الماضي
لمجاورة، حيث تم هدم منازل ياسر الربع، وإلى        وانتقلت عمليات الهدم إلى بلدة الفندق ا      .تكاليف اجراءات الهدم  

بلدة بروفين حيث تم هدم منزل ساطي جميل عامر، اضافة إلى ثالثة منازل في قرية الخضر غربي مدينة بيت                   
وفي القدس المحتلة هدمت بلدية االحتالل منزالً سكنياً في حي الصلعة بحجة البناء مـن               .لحم في الضفة الغربية   

ت قوات االحتالل بهدم منشآت زراعية في منطقة األغوار الشمالية شرقي طوباس في             كما شرع .دون ترخيص 
وسلمت عدداً من المواطنين في بلدة مسحة في سلفيت انذارات بهـدم منـازلهم،              . شمال الضفة بشكل عشوائي   

حـتالل  وأمهلـت سـلطات اال    . ومراجعة ما يسمى االدارة المدنية العسكرية اإلسرائيلية في مستعمرة بيت ايل          
  .أصحاب األراضي ثالثة أيام لالعتراض على القرار

وأكد ياسر عالونة الباحث في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ان هدم المنـازل هـو مـن أقـسى                    
العقوبات على المواطن الفلسطيني، معتبراً ان اجراءات الهدم غير قانونية ومخالفة ألبسط المواثيق والقـوانين               

واتهمت لجنة إسرائيلية، مناهضة لهدم منازل الفلسطينيين،       . رغم انها تغلف أحياناً بستار عدم الترخيص       الدولية،
حكومة إسرائيل بهدم المزيد من المنازل الفلسطينية، لبناء منازل يهودية اضافية في القدس الـشرقية المحتلـة،        

الك االسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة،      وأكدت أن هدم منازل المواطنين الفلسطينيين واالستيالء على األم        
بالتزامن مع بناء منازل يهودية جديدة، هو دليل واضح على ان إسرائيل تقوم باستخدام خطة انسحابها األحادي                 
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وأكـدت  .من قطاع غزة، كأداة لصرف أنظار العالم عن حقيقة تعزيزها الحتاللها لمدينة القـدس وضـواحيها               
ان إسرائيل انتهجت طوال عقود سياسة الهدم واالخالء القسري لمنازل الفلـسطينيين فـي              منظمة العفو الدولية    

وأوضحت ان جيش االحتالل دمر ما يزيـد علـى          . 1948الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق المحتلة عام        
 الزراعية  ثالثة آالف منزل ومئات المباني العامة والممتلكات التجارية الخاصة ومساحات شاسعة من األراضي            

كما جرى طرد عشرات اآلالف من الرجال والنساء واألطفـال          . خالل السنوات الثالث ونصف السنة الماضية     
قسراً من منازلهم، وأصبحوا بال مأوى أو فقدوا مصدر رزقهم، فيما لحقت أضرار جـسيمة بـآالف المنـازل                   

  .والممتلكات األخرى
 29/7/2005الخليج اإلماراتية 

 
   جنين -بوابة حديدية على طريق نابلس قيم ياالحتالل 

شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الخميس، بإقامة بوابة حديدية على حاجز شافي           :  خدمة قدس برس   -نابلس  
شومرون، شمال غرب مدينة نابلس، الذي يصل بين المدينة ومدينة جنين، شمال الضفة الغربية، بعد أن أغلقته                 

وأدى إغـالق قـوات     .طنة القريبة إلطالق نار من قبل مسلحين فلـسطينيين        صباح اليوم، عند تعرض المستو    
. االحتالل للحاجز إلى عرقلة حركة المرور، وازدحام المواطنين الفلسطينيين، وخـصوصاً طلبـة الجامعـات              

وتظاهر عشرات المواطنين الفلسطينيين من بلدة دير شرف غرب المدينة، احتجاجا على إقامة هـذه البوابـة،                 
وذكر شهود عيان لـقدس برس أن القوات اإلسـرائيلية أخبـرتهم أن            .تقطع عليهم الوصول إلى أراضيهم    التي  

السير على هذه الطريق سيمنع ابتداء من مطلع الشهر القادم، وذلك تمهيدا لعملية االنـسحاب، التـي سـتخلي                   
لسياق ذاته أغلقـت قـوات      وفي ا .بموجبها قوات االحتالل بعض المستوطنات القريبة من مدينتي نابلس وجنين         

وذكر . االحتالل اإلسرائيلي اليوم طريق الباذان، المدخل الشرقي لمدينة نابلس، أمام حركة المواطنين والبضائع            
شهود عيان أن قوات االحتالل أقامت حاجزا منعت من خالله الخروج أو الدخول للمدينة، دون إبداء األسباب،                 

وأضاف شهود العيان أن    .المركبات، التي تقل المواطنين من وإلى المدينة      حيث أدى ذلك إلى ازدحام المئات من        
الجنود المتمركزين على الحاجز رفضوا إدخال المواطنين، وحتى الحاالت المرضية، مما اضطر المواطنـون              

  .للمشي على األقدام نحو الحاجز
  28/7/2005قدس برس  

  
  يساً وعروساً عر452الحركة اإلسالمية في نابلس تقيم عرساً  لـ 

في أكبر تظاهرة اجتماعية سعيدة شهدتها الضفة الغربية، زفت جماهير محافظة نابلس الليلـة  : نابلس ـ خاص 
 عريساً وعروساً وذلك في العرس الجماعي اإلسالمي الرابع أفراح جبال النار، الـذي نظمتـه                452الماضية  

وحضر العرس الذي أقيم على أرض ملعـب        .الخيريةالحركة اإلسالمية ولجنة العفاف التابعة لجمعية التضامن        
بلدية نابلس عشرات اآلالف من الفلسطينيين الذين قدموا من مختلف منـاطق محافظـة نـابلس والمحافظـات      

 ألف فلسطيني، فيما شهد العرس حضوراً       70األخرى وقدرت اللجنة التحضيرية للعرس عدد الحاضرين بنحو         
وكانت زفة العرسان انطلقـت     .ضائيات العربية والعالمية العرس في بث مباشر      إعالميا ملفتاً ونقلت عدد من الف     

بعد صالة المغرب من أمام مسجد السالم بالمدينة تقدمتها مجموعة من الزهـرات وفـرق الكـشافة، وحمـل                   
العرسان المصاحف وباقات الزهور واتشحوا باألوشحة الخضراء، وصوالً إلى مكـان العـرس حيـث كـان                 

  .لنشيد واألهازيج الشعبيةاستقبالهم با
  29/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  حملة لمواجهة مخطط  فيسكونسين في الناصرة

تبدا اللجنة الشعبية لمواجهة خطة فيسكونسين وجمعية صوت العامل النقابية في الناصرة صباح الجمعة بحملـة                
 الناصرة، وهي خطة تهدف الى قـذف االالف  جماهيرية واسعة وذلك لمواجهة خطة  فيسكونسين الحكومية في   

ومن المتوقع ان تبـدأ     . من العائالت العربية في مدينة الناصرة من دائرة ضمان الدخل الى دائرة الفقر المدقع             
يوم الجمعة حيث سيبدأ العمال والعاطلون عن العمل ونشيطو القوى السياسية واالجتماعية في المدينـة               الالحملة  

ومن المتوقع  .الف من المنشورات والنشرات التي تحذر من تطبيق هذه الخطة في الناصرة           بتوزيع عشرات اال  
ان ان تتركز هذه الحملة في كافة االحياء في الناصرة، اضافة الى دعوة كافة االئمة في المساجد الـى تركيـز            

 وخـصوصا فـي     خطبة الجمعة في مساجد الناصرة على االبعاد الخطيرة والمدمرة لهذه الخطة في الناصـرة             
هذا وستعلن اللجنة الشعبية لمكافحة مخطط فيسكونسين في وقت الحق عن برامجها النـضالية              .صفوف النساء 

  . في الناصرة لمكافحة هذا المخطط الحكومي الذي يستهدف كافة اهالي الناصرة
  28/7/2005  48عرب 

  
  ألف علم فلسطيني فوق مستوطنات غزة ستون 

اخالء اسرائيل لمستوطناتها في قطاع غزة يوم عيد، ويتم حاليـاً حياكـة عـشرات               يستعد الفلسطينيون لجعل    
اآلالف من األعالم الفلسطينية ذات األلوان األبيض واألسود واألخضر واألحمر في ورش بمدينة غـزة كـي                 

 مستوطنة في غزة كانت رمزاً كريهاً لالحتالل بمجرد اكتمال االنـسحاب الـذي يبـدأ فـي                  21ترفرف على   
وقال أحمد أبو دية صاحب أكبر مصنع لتجهيز األعالم في غزة أمس األعـالم الفلـسطينية                .تصف أغسطس من

 ألف  60وأضاف ان السلطة أمرت باعداد      .سوف تخبر العالم كله أن هذه أرض فلسطينية وقد عادت ألصحابها          
م من أجل الوفاء بالموعـد      ويحيك العمال بأحد المصانع نحو ثالثة آالف علم صغير في اليو          .علم لهذه المناسبة  

 ألف علم آخر شعار حركة فتح التـي يتزعمهـا           35وسوف يحمل نحو    .المحدد للتسليم في السابع من أغسطس     
 عرفـات بـاألبيض     و ألف علـم صـور عبـاس         20الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حين ستطبع على         

ئات العمال في قطاع غـزة الفقيـر الـذي    وأتاح ذلك الكثير من فرص العمل التي يحتاج اليها بشدة م  .واالسود
وكانت صـناعة األعـالم فـي غـزة انتعـشت أثنـاء االنتفاضـة               . تضرر بشكل بالغ في السنوات األخيرة     

  رويترز.الفلسطينية
 29/7/2005البيان   

  
  تحقيق جيفارا البديري وطاقم الجزيرة على المعابر

والبلدات والحارات الفلـسطينة المحـسوم، والحـسم،        اإلسرائيليون يسمون حواجز المعابر الفاصلة بين القرى        
عربياً ـ والعربية أخت العبرية بعد تقديم أحرف وتأخير أخرى ـ يذكرنا بالحـسومات والـرخص التجاريـة      

في الجزء الثاني من التحقيق التلفزيـوني الحـواجز تقـوم جيفـارا             . االوكازيونات وربما بالحواسم الصدامية   
لجزيرة في األرض المحتلة، بتتبع درب اآلالم الفلسطيني من معبر ايريتز الى غزة             البديري، إحدى مراسالت ا   

فترينا بتحقيقها التلفزيوني فظائع االحتالل التي تتمثل باستنزاف وقت الفلسطيني، وتمزيق عمره، وقتل وقتـه،               
ستـشار وزيـر    وأهانته باالنتظار الى درجة التبول عليه، وتعريضه ألشعة غامضة ضررها مؤكد رغم نفي م             

محمد دحالن أكد وجود أضرار بدليل عدم اقتراب        . الدفاع اإلسرائيلي شبينغر وزعمه أنها أجهزة آمنة وقانونية       
تستعرض جيفارا البـديري    . وتوظيف فلسطيني لفحص إخوانه   . اإلسرائيليين من الجهاز الى مسافة آمان كافية      
على المعبر  . الحواجز معامل صناعة الحقد وتربيته    يمكن تسمية   . عشرات القصص والمآسي التي تتكرر يومياً     

يرفض الشبح اإلسـرائيلي    . تقترب البديري مكلمة شبحاً ما، يرد عليها صوت الجندي اإلسرائيلي من مكان ما            
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محمد دحالن علّق متهكما على الذريعة نحن       . انه عاطل منذ األزل والى األبد     . دخولها بحجة عطل الكومبيوتر   
امرأة حامل وضعت حملها على المعبـر،       ! كانياتنا ضئيلة ومع ذلك ال تتعطل كومبيوتراتنا؟      تحت االحتالل وإم  

هل وضعته كرهاً أم انتظاراً أم يأساً؟ تختتم جيفارا البديري برنامجها القاسي المريـر بنبرتهـا                . وسمته معبر 
!! ة مـن المـشاهد المألوفـة      أي تطيب بعد هذا الجرعة المـر      . طيب اهللا أوقاتكم  : الحماسية المفقود هذه المرة   

البرامج المـسلية األخـرى علـى       .. ننصرف الى أوقات طيبة في برامج أخرى فقد تعودنا على مشاهد أقسى           
  .الموائد الفضائية البصرية كفيلة بهضم المحسوم

  29/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

   يطالب السلطة بوقف تنفيذ أحكام اإلعدام يمركز حقوق
 لحقوق اإلنسان يطالب السلطة الوطنية بوقف تنفيذ جميع أحكام اإلعدام الصادرة عن المحاكم              المركز الفلسطيني 

الفلسطينية، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو أمن دولة، وينبغي إلغاء هذه العقوبة القاسية والتي تنتهك حقـوق                  
ها السلطة الوطنية أحكـام باإلعـدام       وتعد هذه المرة هي الثانية التي تنفذ في       .اإلنسان من التشريعات الفلسطينية   

 يونيـو   12خالل هذا العام، حيث نفذت أربعة أحكام باإلعدام بحق أربعة سجناء جنائيين في مدينة غزة بتاريخ                 
، جميعهم أدينوا بجرائم قتل، وحكم عليهم باإلعدام من قبل محاكم أمن الدولة ومحاكم مدنية في سـنوات                  2005
كز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، يرتفع عدد أحكام اإلعدام التي نفذتها السلطة الوطنيـة             ووفقاً لتوثيق المر  .  سابقة

 حكماً، فيما قُتل تسعة محكومين آخرين خارج إطار         13 وحتى اآلن إلى     1994الفلسطينية منذ إقامتها في العام      
باإلعدام صدرت عن    حكماً   73القانون، من قبل مسلحين في السجون أو في قاعات المحاكم، وذلك من مجموع              

ويخشى المركز أن يكون تنفيذ هذا الحكم مقدمة لتنفيذ أحكام أخرى فـي             .  1994المحاكم الفلسطينية منذ العام     
  .المستقبل

  28/7/2005 المركز الفلسطيني لحقوق االنسان
  

  االتفاق على عقد مؤتمر شعبي لبحث ظاهرة الفلتان األمني 
ياسية وعدد من الفعاليات والهيئات األهلية في رام اهللا والبيرة، الـسادس            حددت القوى الس  : كتب سائد أبو فرحة   

وتـم تحديـد    .من الشهر المقبل، موعدا لعقد المؤتمر الشعبي المتعلق ببحث ظاهرة الفلتان األمني في المحافظة             
الـسياسية  موعد المؤتمر، المقرر أن تستضيف فعالياته قاعة بلدية البيرة، خالل اجتماع موسع نظمته القـوى                

وفعاليات ومؤسسات أهلية في مقر نقابة المحامين بالبيرة أمس، وظهر إجماع بين المشاركين فيه على ضرورة                
وتخلل االجتماع جدل واسع، حول الموعد األمثل لتنظيم المؤتمر،         .عقد المؤتمر، الذي تم إرجاؤه مرتين من قبل       

األسبوعين، وبين مؤيد لعقده مطلع الشهر المقبل، بغية        وانقسم الحضور بين مؤيد لتنظيمه خالل فترة ال تتعدى          
استكمال التحضيرات الالزمة النعقاده، وضمان أوسع مشاركة، بيد أن الرأي األول تغلب على الثـاني، فـي                 

من جهته، اعتبر   .ضوء تأييد معظم المشاركين إجراء المؤتمر قبيل االنسحاب االسرائيلي المفترض من القطاع           
المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، تحديد موعد المؤتمر أمرا في غاية األهمية، موضحا            عمر عساف، عضو    

أن عقده قبيل تنفيذ خطة االنسحاب االسرائيلي أحادي الجانب من القطاع، يجيء لنقل رسالة واضحة ومحـددة                 
القتتـال  لمختلف الهيئات الفلسطينية، وفي مقدمتها الـسلطة الوطنيـة بـضرورة رص الـصفوف، ومنـع ا                

المؤتمر بمثابة رسالة واضحة للسلطة، بضرورة أن تأخذ دورها في مواجهـة            : وقال عساف لـ األيام   .الداخلي
واصل أبو يوسف،   . بدوره، اعتبر د  .الفلتان األمني في األراضي الفلسطينية، والذي بات ظاهرة مقلقة للمواطن         

المؤتمر تكمن في بحث ظاهرة خطيرة، قال إنه ليس         عضو األمانة العامة لجبهة التحرير الفلسطينية، أن أهمية         
  .من المقبول السكوت عنها

  29/7/2005األيام الفلسطينية 
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  اسرائيل تعتزم محاصرة غزة باالسوار بعد االنسحاب

قال مسؤولون عسكريون أمس الخميس ان اسرائيل تسارع باكمال حـاجز ثالثـي مـن    : تل ابيب ـ رويترز 
 العكس مـن جـدار      ىويصر الجيش علي انه عل    . هادها مع غزة بعد انسحابها من     االسوار والحوائط علي حدو   

  .الضفة فان المشروع الجديد لن يقتطع من االراضي الفلسطينية
  . لكن السلطة الفلسطينية قالت ان هذه الخطوة االسرائيلية ستجعل قطاع غزة مثل سجن كبير

اضافة سياجين جديدين موازيين للسور الذي يحـيط        وقال مسؤول عسكري اسرائيلي كبير ان الخطة تدعو الي          
 مليون  220وقدرت التكلفة بنحو    .  اقامة حوائط خرسانية ارتفاعها سبعة امتار في بضعة اماكن         ىحاليا بغزة وال  

وتقوم اسرائيل بتعزيز دفاعاتها الحدودية بما في ذلك انشاء قواعد جديدة للجيش للتعـويض عـن فقـد                . دوالر
في غزة بعد ازالة الواحد والعشرين مستوطنة يهودية كلها من القطاع المحتل ابتـداء مـن                تواجدها العسكري   

  . منتصف آب
ولقـد  .. قال مسؤول كبير للصحفيين خالل جولة في مواقع انشاء الحاجز هدفنا هو حماية مواطنينا وجنودنـا               

وقال مع ذلك انه حتي السور       . شيء آخر غير السور الحالي حتي نضمن االمن الكامل         ىرأينا اننا في حاجة ال    
الثالثي في غزة قد ال يكون كافيا لوقف هجمات النشطاء وان الجيش قد يكون عليه ان يشن غارات داخل غزة                    

قال كبير المفاوضين   . ووصف شارون االنسحاب بانه فك ارتباط من الصراع مع الفلسطينييين         . بعد االنسحاب 
 الجسور مع الفلسطينيين تصر اسرائيل علي بناء الحوائط واالسـوار           الفلسطينيين عريقات انه بدال من ان تبني      

 عندما تركت   2000قال المسؤول العسكري ان اسرائيل تعلمت دروسا من انسحابها من لبنان في عام              . الخانقة
. سورا منفردا علي حدودها الشمالية حيث يشتبك الجيش منذ ذلك الوقت في احيان كثيرة مع مسلحي حزب اهللا                 

قال المسؤول  .  كيلومترا علي طول حدودها الكاملة مع غزة       60ل ان الجيش يقيم االن سياجين سيمتدان نحو         وقا
ان سياجا من المعدن واالسالك الشائكة تجري اقامته علي مسافة اقرب ببضعة عشرات من االمتار الي خـط                  

 بـاجهزة استـشعار وكـاميرات       وقال ان السور اآلخر المزود    . الحدود مع غزة من السور االلكتروني الحالي      
 متـرا  150 و 70 مسافة تتراوح بين     ىمراقبة وابراج حراسة ومواقع لرشاشات تعمل بالتحكم عن بعد سيقع عل          

وقال ان حائطا طوله كيلومترا واحدا سيتم بناؤه علـي          . شرقي السور الحدودي الحالي علي الجانب االسرائيلي      
 بناء حائطين اصغر في االماكن التي تكون فيها المدن االسـرائيلية            الحدود االسرائيلية مع شمال غزة كما سيتم      

  . معرضة لنيران الفلسطينيين
 29/5/2005القدس العربي  

  
   قانونين لمنع تعويض الفلسطينيين والحد من لّم شملهمسن

الكنيست أضاف الى كتاب قوانينـه قـانونين عنـصريين جديـدين            أن  : الناصرة 29/7/2005الحياة  نشرت  
تهدفان الفلسطينيين على جانبي الخط األخضر، غير عابئ بأنهما يتعارضـان ومبـادئ حقـوق االنـسان                 يس

وأقرت الكنيست، بأصوات نواب االحزاب الصهيونية، باستثناء بعض نواب ميرتس علـى             .والمواثيق الدولية 
ت ممتلكـاتهم جـراء     مشروع قانون يقطع الطريق الى المحاكم االسرائيلية على فلسطينيين أصيبوا أو تضرر           

ويتضمن القانون بنداً باعتباره ساري المفعول بـأثر  . 1967ممارسات جيش االحتالل في المناطق المحتلة عام  
 ما يعني شطب دعاوى قدمها فلـسطينيون الـى المحـاكم            2000رجعي، منذ بدء االنتفاضة في خريف العام        

الجديد يوفر على خزينة الدولة العبرية نحو مئتي مليـون          ووفقاً للتقديرات، فإن القانون     . االسرائيلية بتعويضهم 
كما صدقت الكنيست على مشروع قانون منع لم شمل العائالت الفلسطينية وحصر مـنح رجـال مـن                   .دوالر

ـ             1967مناطق العام     عامـاً   35 متزوجين بفلسطينيات من داخل اسرائيل الهوية االسرائيلية لمن هم فـوق الـ
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كما فرضت قيوداً متـشددة علـى اطفـال هـذه           .  عاماً 25 ممن بلغن    1948ينيي  ولنساء متزوجات من فلسط   
  .العائالت

بشارة ان اسرائيل تريد عبر هذه التشريعات غير القانونية والعنصرية فرض حقوق الدولـة المحتلـة                .دوقال  
 آخر عما يـسمى     وقال زحالقة ان القانونين الجديدين ينزعان قناعاً       .وسلطتها وسطوتها، لكن من دون واجباتها     

راطية االسرائيلية، وندد بانسياق نواب الوسط من شينوي والعمـل وراء قوننـة العنـصرية رافـضاً                 الديموق
االدعاءات األمنية التي حاولت اسرائيل بواسطتها تبرير القيود على لم شمل العائالت، وقال ان الدافع الحقيقي                 

 بركة ان قانون االنتفاضة يؤكـد       ورأى .لهذا القانون هو الهاجس الديموغرافي انها عنصرية مكشوفة وواضحة        
ان اسرائيل تتقدم بخطى سريعة نحو النظام الفاشي، مشيراً الى ان اجهزة االستخبارات وقيادة الجيش دفعت في                 

  .اتجاه سن هذا القانون
 النائبـة مـن     هرأت الى ما    :آمال شحادة، وديع عواودة   -القدس المحتلة  29/7/2005الخليج اإلماراتية   وأشارت  
مل يولي تامير، التي صوتت ضد القانون، أنه قانون سيئ، وأن أي فلسطيني بـريء جـرح خـالل                   حزب الع 

كذلك اعتبرت سبع منظمات مدافعـة علـى حقـوق    . االنتفاضة ال يملك أدنى فرصة للحصول على تعويضات   
 مثل النهـب    االنسان ان هذا القانون يمنح حصانة لقوات االمن الرتكاب مخالفات ال عالقة لها بعمليات الحرب              
  .وسوء المعامالت في الحواجز المقامة على الطرقات واالضرار غير المبررة التي تلحق بالممتلكات

زيفولون اورليف، النائب عن الحزب الوطني الديني المعارض الناطق باسم المستوطنين، فقد برر القانون              وقال  
ئيل ويرتكبوا اعتداءات، وأضاف ان الفلـسطينيين       لم الشمل بأن الفلسطينيين يستغلون الزواج ليتسللوا إلى إسرا        

  .في حالة حرب ضد دولة إسرائيل
  

   اإلنسحابالجيش االسرائيلي يوصي بشن عدوان على غزة تزامناً مع 
اليوم الجمعة، ان ضابطين كبيـرين       يستدل من معلومات نشرتها هآرتس    : 29/7/2005  48عرب  نشر موقع   

 القيادة العسكرية االسرائيلية بشن عدوان عسكري على الفلسطينيين فـي           في جيش االحتالل االسرائيلي اوصيا    
وقالت الصحيفة ان موفاز، لم يقرر بعد موقفه من هـذه            .غزة، تزامنا مع تنفيذ خطة فك االرتباط او قبل ذلك         

ملـك  التوصية ناقلة عنه انه يعتقد انه يجب استخالص كل الخطوات السياسية اوالً وان الـسلطة الفلـسطينية ت                 
 وقالـت الـصحيفة ان  . مصلحة واضحة في العمل على منع اطالق النار على المستوطنات أثناء تنفيذ الخطـة       

حالوتس، خالل زيارة   وهرئيل، وقائد جيش االحتالل في غزة، العميد كوخابي، طرحا هذه التوصية امام موفاز              
 وحسب الصحيفة طلب هرئيل وكوخابي      .تفقدية قام بها موفاز وحالوتس الى مقر قيادة جيش االحتالل في غزة           

وسوغا هـذا   . السماح للجيش بشن هجوم ميداني على الفلسطينيين في موعد قريب من موعد تنفيذ فك االرتباط              
 حادث اطالق   100-80وحسب ما ادعياه فان القطاع يشهد ما بين         . العدوان بتدهور األوضاع االمنية في غزة     

تمرار هذا الوضع خالل تنفيذ فك االرتباط يجعل اسرائيل تخاطر بـسقوط    وحسب أقوالهما فان اس   . نار اسبوعياً 
واضافت الـصحيفة ان هرئيـل وكوخـابي        . عدد كبير من المصابين والقتلى في صفوف قواتها والمستوطنين        

اوصيا بتفعيل الخطة المسماة قبضات فوالذية أثناء االخالء، وهو ما يسمى الدائرة الرابعة من دوائـر خطـة                  
لكن موفـاز، حـسب الـصحيفة، يعتقـد ان الـسلطة            .  الجيش والشرطة خالل تنفيذ خطة فك االرتباط       انتشار

الفلسطينية قادرة على صد موجة االرهاب، كما يعتقد ان حماس ستبذل جهدا لكبح جماح نشطائها، فيمـا قـد                   
س ضغطا على   وقالت الصحيفة ان واشنطن تمار    . تواصل تنظيمات صغيرة العمل لكن أضرارها ستكون طفيفة       

وأضافت الصحيفة ان موفاز يشعر بالقلق ازاء بقاء الجيش لفترة           !سوريا كي تكبح جماح قيادة الجهاد االسالمي      
متواصلة في األحزمة األمنية، ويعتقد ان ذلك قد يؤدي الى احتكاك كبير مع الفلسطينيين ويؤدي الـى انهيـار                   

ر اسرائيلية ان موفاز يتحفظ من التوصية في ضوء التقدم          وتعتقد مصاد . سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع    
 المصرية ذات الصلة بنشر قوات مصرية على محـور صـالح            -الحاصل على صعيد المفاوضات االسرائيلية    
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وقالت المصادر االمنية للصحيفة ان قـرار العمـل   . وتأمل اسرائيل ان يتم توقيع اتفاق بهذا الشأن قريبا       . الدين
وحسب اقوالهم فإن هرئيل طرح احتماال بديال يقضي بقيام الواليات          . اع مناط بمأزق صعب   العسكري في القط  

  . المتحدة بالضغط على الفلسطينيين لوقف اطالق النار، لكنه يشكلل بحدوث ذلك
 هآرتس عن مـصادر عـسكرية قولهـا إن          هنقلتما   :وكاالت+ الجزيرة   29/7/2005نت  .الجزيرةوأضافت  

  . اآلن موفاز، نظرا للتعقيدات التي يمكن أن تشكلها مثل هذه العملياتالتوصية يرفضها حتى
  

  سلطات االحتالل تقدم موعد االنسحاب 
. أفادت مصادر إسرائيلية أن شارون قرر تقديم موعد االنسحاب مـن غـزة            :  الخليج، وكاالت  ،القدس المحتلة 

وأكـدت  . اإلسرائيلي ومستـشاري شـارون  وقالت المصادر إن هذا القرار تم إبالغه إلى عدد من قادة الجيش  
المصادر أن جهات إقليمية ودولية أبلغت شارون أن تطورات وأحداثاً خطيرة قد تشهدها الـساحة الفلـسطينية                 

  .وانه من األفضل أن يقوم شارون بسحب قواته قبل الموعد المحدد
 29/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الث نقاط   اليمين المتطرف يعد خطة القتحام غزة في ث

أعد ممثلو اليمين االسرائيلي المتطرف خطة سرية القتحام غزة فـي ثـالث             : والوكاالت  تغريد سعادة  ،رام اهللا 
 وقالت يديعوت احرونوت ان ممثلي اليمين دعوا اآلالف من اتباعهم للمشاركة في مسيرات              .نقاط وفي آن واحد   

 واضـافت ان عـشرات االف       .توطنات غوش قطيف  حاشدة ستنطلق الثالثاء من مستعمرة سديروت باتجاه مس       
المتظاهرين سيحاولون التسلل الى المناطق التي اعلن عنها كمناطق عسكرية مغلقة وصوال لغوش قطيف عبر               

 واشارت الصحيفة نقال عن مصدر امني بأن خطـة اتبـاع            .حاجز كيسونيم ومعبر كارني ومن شمال القطاع      
 واجهزة االمن ومستحدات حالة من الفوضـى الخطـرة ويخـشى            لتسيير مظاهرتين كبيرتين سيرهق الجيش    

   .المصدر ان يتعرض المتظاهرون لقذائف القسام ولذلك تقرر تجنيد المزيد من قوات االحتياط لمواجهة الوضع
  29/7/2005االتحاد االماراتية 

  
  ال ننوي اغالق غزة بعد االنسحاب : بيريز

. ل ال تنوي اغالق غزة بعد انسحاب قواتها واخـالء مـستوطناتها           قال بيريز ان اسرائي    :ب.ف. ا ،معبر ايريز 
واضاف بيريز للصحفيين خالل زيارة الى معبري ايريز وكارني، ان العبور الى الخارج اساسي بالنسبة الـى                 

وعرض تقنيات جديدة مـن شـأنها ان        . ال يمكننا ان ننسحب من غزة وان نغلق كل مداخلها ومخارجها          . غزة
لمراقبة المشددة على االفراد والبضائع، بينها آالت تصوير من صنع صيني مخصصة لكـشف              تختصر آليات ا  

واعلن بيريز المكلف بالشق االقتصادي لعملية االنسحاب، تأييده لحرية مرور االشخاص والبضائع            . المتفجرات
  . بين الضفة وغزة لكي يكون االنسحاب كامال، شامال

   29/7/2005الشرق القطرية 
  

   نحن سنهدم مباني المستوطنات والسلطة ستتكفل بطمر األنقاض:موفاز
قال موفاز إن عملية هدم المباني في المستوطنات المنوي إخالؤها سـتقوم بهـا وزارة               :  خاص ،القدس المحتلة 

الحرب الصهيونية ومقاولون مدنيون صهاينة، بينما تتكفل السلطة الفلسطينية وشركات مدنية أخـرى بعمليـة               
وأوضحت إذاعة العدو أن تصريحات موفاز هذه جاءت خالل زيارة قـام بهـا               . المباني المهدمة  طمر أنقاض 

  .اليوم لمركز التجنيد التابع لجيش االحتالل
  29/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  المستوطنون يلوون ذراع الجيش 

ن وجنود الجيش في مـستوطنة       بين المستوطني  خميسأفادت مصادر إسرائيلية أن مواجهات وقعت بعد ظهر ال        
وبحسب الجيش فإن قوة قـد وصـلت        .شفي شومرون على خلفية إقامة حاجز في المنطقة، ولم يتم إعتقال أحد           

. إلى المكان بهدف تثبيت بوابة حديدية على مخرج المستوطنات في أعقاب إنفجار سيارة مفخخة قبل أسبوعين               
 لمنع تثبيت البوابـة الحديديـة،        ش ومستوطنة سانور  في حين وصل عدد من المستوطنين من مستوطنة حوم        

وصرحت عناصر من الجيش فـي       .وعندها نشبت مواجهات مع الجيش تم خاللها وقف العمل وتكسير البوابة          
أعقاب المواجهات أن الحديث هو عن ظاهرة خطيرة قام بها مجموعة من الجنائيين اشتبكت مع الجيش الـذي                  

  .لمستوطنون أن البوابة هي جزء من خطة تنفيذ خطة فك اإلرتباطجاء لحمايتهم، في حين يقول ا
  28/7/2005  48عرب 

  
  ربط بلدات يهودية بمنظومة لإلنذار المبكر من صواريخ فلسطينية 

تمهيداً لالنسحاب من قطاع غزة ذكرت مصادر صحفية عبرية أنه يجري العمل حاليـاً علـى                : القدس المحتلة 
ة المحاذية لقطاع غزة، والواقعة داخل أراضي الخط األخضر بمنظومة لإلنـذار            ربط عدد من البلدات اليهودي    

  .المبكر من الصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع، مثل القسام والقدس والناصر وغيرها
وأفادت يديعوت أحرونوت العبرية إن بلدات يهودية من بينها مدينة عسقالن يتم ربطهـا بمنظومـات اإلنـذار            

وزعمت الـصحيفة بـأن المنظومـات        .ر اإلسرائيليين من تعرضها لهجمات صاروخية فلسطينية      المبكر لتحذي 
مجهزة بأجهزة استشعار بصرية بإمكانها رصد إطالق القذائف الصاروخية في مرحلة مبكرة وإبالغ الـسكان               

تستخدم جهـات   إال أن مصادر أمنية إسرائيلية أعربت عن خشيتها من أن           . بإطالقها قبل سقوطها بتسعين ثانية    
فلسطينية ميناء غزة، عقب االنسحاب، لنقل الصواريخ بعيدة المدى من نفس الطراز الذي يملكه حزب اهللا فـي                  

  .لبنان
  28/7/2005قدس برس 

  
  بشارة يفضح قرارا للمجلس الوزاري االسرائيلي المصغر .د

ماعيـة واالقتـصادية بتعزيـز       بشارة بياناً فضح فيه قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون االجت          .داصدر  
وقال بشارة انه بعيداً عن اعين االعالم عقد المجلس الوزاري المصغر جلسة يوم              .االستيطان في غور االردن   

 مليـون   85قررت اللجنة اسـتثمار     ) هكذا حرفياً (، وفي اطار تعزيزاالستيطان في غور االردن        2005\7\21
كما قررت ان تتفـق وزارتـا االسـكان         . الزراعة هناك  في تطوير    2008-2006شيكل جديد بين السنوات     

والمالية على ميزانية تخصص لتطوير البنية التحتية لالسكان في مستوطنات غور االردن ومستوطنة معـالي               
كما تم في الجلسة ذاتها توسيع مشروع تشجيع         .2006-2005افرايم ومستوطنات شمال البحر الميت في العام        

وعقب بشارة على هذه     ).158،  157،  156ارقام القرارات هي،    (سكن في غور االردن     االزواج الشابة على ال   
ان هذه عينة صغيرة ممـا يجـري فـي هيئـات الحكومـة      : القرارات التي حصل عليه مكتبه البرلماني قائالً  

  . االسرائيلية من تعزيز لالستيطان في الضفة الغربية في ظل خطة فك االرتباط
  29/7/2005  48عرب 

  
  جنة برلمانية لمراقبة الفساد في إسرائيل ل

أن الكنيست قرر تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة فساد        من   اإلذاعة اإلسرائيلية    هبثَّت  ما 29/7/2005البيان    نشرت  
وقد صوت البرلمان اإلسرائيلي بغالبية كبيرة على تشكيل هذه اللجنة في آخر جلسة فـي               . السلطة في إسرائيل  



 

 22

 فـي   2004 بعدما كان القاضي غولدبيرغ مراقب الدولة المنتهية واليته انتقد في تقريره للعام              دورته الصيفية، 
ودان خصوصا فساد السلطة الذي رأى انه أخطر مـن أي           . مايو الماضي تعيينات سياسية عشوائية في اإلدارة      

ي البرلمان اإلسرائيلي الذي    وكانت مسألة الفساد في السلطة الحاكمة أثارت جدال حادا ف         .تهديد تتعرض له الدولة   
دان عدد من أعضائه إدارة شارون، الذي رأى في هذه االنتقادات حملة سياسية تهدف إلى تلطيخ سمعة الليكود                  

  )ب.ف.أ( .الحزب الذي يتزعمه
الكنيست أقر اقامة لجنة    أن  برهوم جرايسي    الناصرةنقالً عن مراسلها في      29/7/2005الغد االردنية   وأضافت  

وقد بادر الى هـذا الطلـب النائـب          .واللجنة االدارية للكنيست   على الرغم من معارضة حزب الليكود     تحقيق  
المتطرف إلداد، وعلى الرغم من مواقفه السياسية، إال انه حظي بدعم نواب اليسار واليمين والوسط، بعـد ان                  

واجمـع المحللـون     .عائلتهشاعت في السنوات األخيرة الكثير من الفضائح، وخاصة تلك المرتبطة بشارون و           
السياسيون في اسرائيل على ان هذه المبادرة صدرت عن قوى اليمين في اطار حملتهم ضد شارون على خلفية                  
خطة فك االرتباط، خاصة وانه ضمن حملتهم االعالمية يركزون على ان شارون هرب الى خطة فك االرتباط                 

بب كثرة هذه الملفات وما نشر ايضا عن مجمل فـساد           بسبب فضائح عائلته، حسب ما يشيعه اليمين، ولكن بس        
 .السلطة فقد ترفع اعضاء الكنيست عن الجدل السياسي ودعموا هذه المبادرة

  
  التحقيق مع هنغبي سوف يثمر عن الئحة إتهام : مزوز

ـ             الخميسفي مقابلة أجريت مساء      وف  مع مزوز، قال إن التحقيق مع الوزير هنغبي بشأن التعيينات السياسية س
عندما قررت فتح التحقيق، لم يكن القرار عبثياً، فقد كنت أتوقع أن هناك             : وأضاف .تؤدي إلى تقديمه للمحاكمة   

إحتماالً معقوالً بأن يثمر التحقيق عن الئحة إتهام، ويتأكد ذلك من خالل إطالعي عن كثـب علـى تطـورات                    
  .م وفي اإلتجاه الصحيحوبحسب أقوال مزوز فإن التحقيق يسير بشكل منهجي ومنظ .التحقيق

  28/7/2005  48عرب 
  

 ضابط إسرائيلي يمارس عشرات االعتداءات الجنسية
كشف النقاب في القدس عن احدى أخطر قضايا االعتداءات االسرائيلية على الفلسطينيين، اذ تبين ان               : تل أبيب 

لفلسطينيات الشابات مقابل   ضابط أمن كبيرا مارس اعتداءات جنسية على عشرات الفتيات الصغيرات والنساء ا           
ويدعى الضابط عوديد زخاريا، وهو المسؤول األول عـن فـرق           . السماح لهن بالقدوم الى العمل في اسرائيل      

األمن العاملة في منطقة معاليه أدوميم، وفي اطار عمله، يراقب سكان القرى الفلسطينية فـي المنطقـة ليمنـع         
ته لممارسة االبتزاز الجنسي مع الفتيات والشابات الفلـسطينيات         وقد استغل وظيف  . دخول أي منهم الى اسرائيل    

وحـسب  . الالئي وقعن بين يديه وهن يحاولن العبور الى اسرائيل عبر الطرق الوعرة، بحثا عن مصدر رزق               
الشكاوى المقدمة الى الشرطة االسرائيلية ضده، فانه كان يعرض على الواحدة منهن صفقة، ان يمارس الجنس                

ل السماح لها بالدخول الى اسرائيل، فاذا وافقت، تمت الصفقة، واذا اعترضت، كـان ينفـذ اعتـداءه       معها مقاب 
وانتشر خبر هذه االعتداءات بين النساء الفلسطينيات العامالت، فقررن         . بالقوة، مستخدما التهديد حتى الضرب    

والقت هذه الجمعيات تجاوبـا     التوجه بشكوى الى الشرطة باشراف بعض جمعيات حقوق االنسان االسرائيلية،           
سريعا من الشرطة، ألنها رأت في الموضوع خطرا على أمن اسرائيل، حيث انها وجدت هذه الطريقة سـهلة                  

بناء على ذلك، نصبت الشرطة كمينـا للـضابط المـذكور،           . لمرور صبايا يعتقد انهن سينفذن عمليات تفجير      
الكمين حيث انها وصلت الى المكان الذي يتولى حراسـته          وجندت امرأة عربية فلسطينية لاليقاع به، ووقع في         

فالتقاها وقدم لها العرض التقليدي فرفضت، وراح يحاول االعتداء عليها، وخالل هذا الوقـت كانـت تـسجل                  
تصرفاته بكاميرا فيديو، وقبل ان ينجح في تنفيذ جريمته، في الوقت الذي كان فيه قد أرخى سرواله، داهمتـه                   

  . ت القبض عليه وتم تمديد اعتقاله في المحكمة، وستقدم ضده الئحة اتهامقوة الشرطة وألق



 

 23

  29/7/2005شرق األوسط ال
  

  مستشفى إسرائيلي يرفض معالجة جريح فلسطيني
إدارة مشفى هداسـا عـين كـارم        أن  :  خاص ،القدس المحتلة  29/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم    نشر  

كانت قوات االحتالل أطلقت عليه النار يوم أمس وأصابته بجـروح           الصهيونية رفضت معالجة شاب فلسطيني      
وذكرت معاريف أن سيارات اإلسعاف العسكرية الصهيونية انتظرت مدة طويلـة أمـام              .خطيرة قبل أن تعتقله   

   .مشفى إلى أن تقرر توجيهه إلى مشفى شعاري تسديك في القدس المحتلةالبوابات 
رواية الجيش، فان مدير المستشفى نفـسه، البروفـسور         ى أنه حسب    ال 29/7/2005شرق األوسط   الوأشارت  

يائير بيرنباوم، كان الطبيب المناوب، فأعلن رفضه استقبال الجريح بدعوى ان قسم الطوارئ مليء بالمرضـى    
وعبثا حاول قائد القوة العسكرية اقناعه بأن حالة الشاب ال تسمح باالنتظـار             . وال يوجد فيه سرير واحد فارغ     

ب منه ان يستقبله ولو بشكل مؤقت بحيث يتم ايقاف النزيف وتقديم اسعاف أولي ثم ينقل الى مستشفى آخر،                  وطل
اال ان تصرف مدير مستشفى هداسا أثار موجة من االمتعاض في           . اال ان الطبيب المذكور رفض ذلك بإصرار      

واية أخرى حول الموضوع، اذ     أما مستشفى هداسا فقال ر    . صفوف جمعيات حقوق االنسان، فطلبت التحقيق فيه      
ادعى انه كانت هناك فعال مشكلة وجود سرير فارغ ولهذا راح الطبيب يناقش الضابط وهو متوجه في طريقه                  
الى المستشفى، اال انه حالما عرف الطبيب المناوب ان الجريح قد وصل الى بوابة المستـشفى وافـق علـى                    

  . في تلك اللحظة ونقله الى المستشفى اآلخراستقباله ومعالجته، بيد ان الضابط رفض ادخاله 
  

  انتحار مجند اسرائيلي في قاعدة عسكرية في الجنوب 
أقدم جندي اسرائيلي على االنتحار، الليلة الماضية، في قاعدة عسكرية للتدريبات محاذية لمنطقـة           : ياسر العقبي 

ويشار إلى أن هذا هو حـادث        .ثوشرعت الشرطة العسكرية بالتحقيق في مالبسات الحاد      . جنوب جبل الخليل  
وقد أعلن في مطلع الـشهر عـن نيـة    . االنتحار العشرين لجنود في الجيش اإلسرائيلي منذ مطلع العام الحالي      

يوسي باينهورن، فتح تحقيق شامل حول ظاهرة االنتحار فـي          ) احتياط(مراقب جهاز األمن اإلسرائيلي، العقيد      
  .ر كل أسبوعين تقريباويقدم جندي على االنتحا. صفوف الجنود

  29/7/2005  48عرب 
  

 دبلوماسي إسرائيلي ينتخب نائبا لرئيس اللجنة الدولية لنزع السالح
انتخب الدبلوماسي اإلسرائيلي مئير يتسحاقي، نائبا لرئيس اللجنة الدولية لنزع السالح التابعة للجمعية             : تل أبيب 

إسرائيلي نائبا للرئيس، جاء كممثل للمجموعة األوروبية، اال        وعلى الرغم من ان انتخاب      . العامة لألمم المتحدة  
فقد بدأت هذه العالقات تشهد تقـدما       . انه يحمل مغزى إضافيا على صعيد العالقات بين اسرائيل واألمم المتحدة          

  . ملحوظا في عدة مجاالت
  29/7/2005شرق األوسط ال

  
  وباإسرائيل تريد فتح الحوار مع المسلمين المعتدلين في أور

إن إسرائيل ستفتح حوارا    : قال المسؤول في الخارجية لإلذاعة العسكرية رضا منصور       :  أف ب  ،القدس المحتلة 
 .مع المسلمين المعتدلين داخل الجاليات المسلمة في أوروبا الغربية لمكافحة المتطرفين الذين يروجون لإلرهاب             

ت المسلمة في أوروبا الغربيـة والـذين يـدينون          نريد أن نرصد ونشجع العناصر المعتدلة داخل الجاليا       : وقال
إن إسرائيل ستحاول إقامة هذه العالقـات فـي         : وأوضح .اإلرهاب ومعاداة السامية، بواسطة سفاراتنا المختلفة     

أن هـذه   : وأضـاف  .الدول التي توجد فيها أقلية مسلمة كبيرة مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليـا             
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مر أيضا عبر الجاليات اليهودية المحلية بهدف تنفيذ أعمال مشتركة ضد المتطرفين داخـل              العالقات يجب أن ت   
من جهته اعتبر المسؤول في وزارة الخارجية أيضا نمرود بركان أنـه بتـشجيع               .مختلف المجتمعات المدنية  

 .األصوات المعتدلة في صفوف المسلمين، يمكن الحد من عدد االعتداءات اإلرهابية
   29/7/2005عودية الوطن الس

  
  يجب قتل العرب وتفجيرهم بالطائرات  : انعنصري

طلبت النيابة العامة من الشرطة فتح ملف تحقيق جنائي ضد الزوجين نوعم واليشيع فدرمان بناء على شـكوى                  
وكان المستوطنان العنـصريان     .تقدم بها المحامي عالء حيدر المستشار القانوني في مركز مكافحة العنصرية          

 من القنـاة    ينڤارض المستوطنين الذي اعده الصحفي حاييم يا       رمان قد شاركا في برنامج بالعبرية تحت اسم       فد
االسرائيلية االولى قبل شهر وقاال خالله انه يجب اعطاء العرب انذارا لكي يتركوا البالد واذا لم يفعلوا فيجـب                   

 العنصرية الموجهة الى المستشار القضائي       في رسالة مركز مكافحة    وجاء. ائراتقتلهم ويجب ان نقصفهم بالط    
للحكومة انه ال شك ان هذه التفوهات الخطيرة تعتبر جريمة وفق قانون العقوبات ألنها تحرض على العنصرية                 

  . ولذلك ال يمكن المرور مر الكرام على الزوجين فدرمان اللذين أهدرا دم العرب
حات والتصرفات المتعلقة بعائلة فدرمان بهدف ارسالها الـى          ويقوم المركز هذه االيام بتوثيق جميع التصري       هذا

 المحامي حيدر ان المركز يشعر بالرضا من قـرار النيابـة            وقال. النيابة العامة الستخدامها في عملية التحقيق     
  . بالتحقيق مع الزوجين لكننا ننتظر تقديم لوائح اتهام ضدهما وادانتهما 

  28/7/2005صوت الحق والحرية 
 

   حادث القطار يقدمون دعوى تعويضات مشتركة مصابو
قرر مصابو حادث القطار الذي وقع في الشهر الماضي تقديم دعوى جماعية مشتركة بسبب األضـرار التـي                  

 مـن   30وجـاء أن     .وقعت لهم، وستقدم الدعوى ضد شركة قطارات إسرائيل وشركة تأمين القطار فينـيكس            
ويقول المحامي أنه    .المحامي حاييم زليخوف إستعداداً لتقديم الدعوى     المصابين قد توجه في مطلع األسبوع إلى        

ال يمكن حالياً قياس الحجم المالي للدعوى التي ستقدم، حيث أن ذلك مرتبط بنسبة العجز لدى المصابين والتـي           
  .شيكل مليون 150وتشير التقديرات األولية إلى أنه من المتوقع أن يزيد حجم التعويضات عن  .ستتضح الحقاً

  28/7/2005  48عرب 
  

     السلطة تتعهد بتوفير المناخ االستثماري المالئم 
ن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بتهيئة البيئة االستثمارية المالئمـة  أأكد مازن سنقرط، :  نابلس ـ سامر خويرة 

وقال خـالل   .املةللقطاع الخاص، كي يمارس دوره االقتصادي والتنموي، وفي استيعاب المزيد من األيدي الع            
افتتاح ورشة عمل حول وضع استراتيجية للهيئة العامة لتشجيع االستثمار، وبالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان               
ومتابعة االستثمار المتعدد، التابعة للبنك الدولي إن دور الحكومة الفلسطينية يتمثل في وضع األرضية المحفزة               

وزارة االقتصاد بصدد تنظيم مؤتمر استثماري كبير سيعقد خالل الفترة          موضحاً في الوقت ذاته، أن      . لالستثمار
ورأى أن دور القطاع الخـاص      .المقبلة، وسيطرح خالله الكثير من المشاريع لتنفيذها في األراضي الفلسطينية         

ب يكتسب أهمية كبيرة في دفع عجلة التطور االقتصادي، ال سيما اثر قرار الحكومة الفلسطينية بعـدم اسـتيعا                 
، إال في قطاعي الصحة، والتعليم، ما يفرض        2006، و 2005موظفين جدد في المؤسسة الرسمية خالل العامين        

  . على الحكومة العمل على توفير بيئة استثمارية مالئمة للقطاع الخاص
 29/7/2005البيان   

  



 

 25

  
  صندوق االستثمار الفلسطيني يؤسس شركة لدعم وتنمية المشاريع 

تهى صندوق االستثمار الفلسطيني من تأسيس شركة التطوير الفلـسطينية البـالغ رأسـمالها              ان :كتب حامد جاد  
 مليون دوالر أميركي، وتستهدف دعم وتنمية المشاريع الصغيرة المتوسطة، ورفدها بالـسيولة             100التأسيسي  

يها المـستوطنات   كما تهدف الشركة إلى تعزيز فرص العمل في األراضي المقامة عل          .النقدية الالزمة لتطويرها  
اإلسرائيلية بعد إخالئها والحفاظ على استمرارية تشغيل العمالة الفلسطينية في المشاريع المختلفة المقامة، والتي              

جاء ذلك في سياق كلمة ألقاها الدكتور جهاد الـوزير          .ستقام فوق هذه األراضي بعد االنسحاب اإلسرائيلي منها       
زارة المالية في مركز الشوا الثقافي في مدينة غزة، أمـس، لمناسـبة             وكيل وزارة المالية خالل حفل نظمته و      

من جهته، أكد محمد القدوة محافظ غزة في كلمة ألقاها باسـم            .اختتام سلسلة من دورات تدريبية نظمتها الوزارة      
  .شريةالسلطة الفلسطينية أهمية الجهود، التي تبذلها مؤسسات السلطة من أجل تأهيل وبناء قدرات كوادرها الب

  29/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  تراجع طفيف في مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية
 في المائة، اذ تراجـع مؤشـر        0ر2سجلت سوق فلسطين لالوراق المالية، امس، انخفاضا طفيفا بنسبة          : نابلس

سط تعامالت   نقطة في الجلسة السابقة، و     711ر38 نقطة من    709ر97 نقطة، واغلق على     1ر41القدس بمقدار   
 شركة، بعـدما شـهدت      13وتأثر المؤشر بتراجع اداء معظم اسهم الشركات التي تم تداولها، وعددها            .معتدلة

  . ماليين دينار10السوق تعامالت نشطة في جلسة االربعاء، تجاوزت قيمتها، للمرة االولى في تاريخ السوق، 
  29/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   لالكتتاب العام قريباوباديكعرض نسبة من رأسمال 

حققت شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة باديكو الفلسطينية في النصف االول من العام الحالي              :رام اللة 
 مليون دوالر وذلك بعد حجز مبلغ مناسب كاحتياطي عام، بحسب رئـيس مجلـس               60.2ارباحا صافية قدرها    

ي في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام اهللا مساء االربعـاء            وبين المصر . ادارة الشركة منيب رشيد المصري    
الماضي، ان الشركة حافظت على توزيع متوازن في موجوداتها واستثماراتها ووظفت جـزءا مـن االمـوال                 
المتاحة في استثمارات محلية واقليمية في اسهم بنوك وشركات عالية التصنيف وذلـك بموجـب اسـتراتيجية                 

واكد المصري  .  رئيس واعضاء مجلس االدارة وقامت بتنفيذها االدارة العامة للشركة           وسياسة استثمارية اعدها  
ان استراتيجية الشركة منذ تأسيسها اشراك اكبر عدد ممكن من المستثمرين معها في شركاتها، مشيرا الى انـه                  

االكتتاب العـام   سيعرض في القريب نسبة من رأسمال شركة سوق فلسطين لالوراق المالية السوق المالية الى               
  .للجمهور 

  29/7/2005الغد االردنية 
  

  منتخب بيت لحم لكرة القدم يفوز على ثقافي بيت ساحور 
حقق منتخب بيت لحم لكرة القدم، فوزه األول في إطار استعداداته لمالقاة أحد الفرق الكورية، حيث                :  بيت لحم 

مقابل هدف واحد، في المباراة التـي جمعتهمـا         فاز مساء أمس، على ثقافي بيت ساحور، بنتيجة ثالثة أهداف           
  .على الملعب البلدي في بيت ساحور في الضفة الغربية

  29/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
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  معهد إدوارد سعيد للموسيقى يشارك في مهرجان الرباط 
 موسيقية حالمـة ضـمن      يحيي معهد إدوارد سعيد للموسيقى األحد القادم بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية           

ويشارك المعهد الذي يعد أهم مركز لتدريس العزف واأللحان         .فعاليات مهرجان الرباط للثقافة والفنون بالمغرب     
في فلسطين واألراضي المحتلة بالعديد من أعماله المتميزة في المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى الثاني مـن                 

حالية للمعهد يقول أحد أفراده إنهم يعملون حاليا لتأسـيس برنـامج            وفي إطار النشاطات ال   .آب القادم / أغسطس
جامعي يعطي تدريبا متقدما للطلبة الخريجين ليصبحوا موسيقيين محترفين باإلضافة إلى توفير دروس للهـواة               

 وهـو تـابع     1993يشار إلى أن معهد إدوارد سعيد تأسس عام         .وتقديم كل أشكال الدعم للفرق الفنية التابعة له       
لجامعة بيرزيت ويختص في الدراسة األكاديمية التي تشمل الجانب النظري والعملي، ويصبح الطـالب بعـد                

 2004يضم المعهد الذي أطلق عليه عـام        .تخرجهم من المعهد مؤهلين لاللتحاق بأي جامعة أو أكاديمية عالمية         
وله ثالثة فروع في الضفة الغربية،       طالب   400اسم المفكر الفلسطيني الراحل أدوارد سعيد تكريما له ما يفوق           

ويعمل منذ تأسيسه على بناء مؤسسة موسيقية قائمة على أسس ومواصفات مهنية عالية لها تأثيرها في الحيـاة                  
  .الموسيقية الفلسطينية بسبب ما وفره من مكان ومناخ موسيقي ساعد في التطوير

  28/7/2005  48عرب 
  

  لجمهور العربي يجهل ابداعاتناا: المطربة الفلسطينية كاميليا جبران
أكدت الفنانة الفلسطينية كاميليا جبران أن االحتالل لعب دورا فـي قطـع النـسيج    : الرباط ـ القدس العربي  

وقالت الفنانة كاميليا جبران فـي نـدوة        . عن باقي مكونات الثقافة العربية     1948الثقافي الفلسطيني في فلسطين     
ـ صحافية عقدتها في إطار فعاليات        لمهرجان الرباط الدولي للثقافة والفنون إن هذا االحتالل ساهم          11الدورة ال

في حرمان الفنانين والمبدعين الفلسطينيين من حقهم في التجريب واإلبداع، موضحة أن الـسياسة االسـرائيلية                
طينية  لعائلـة فلـس    1963وأشارت الفنانة التي ولدت عـام       .تحاول اجهاض أية محاولة لتكوين فكر فلسطيني      

بالجليل إلي أن ثمة جهال من جانب الجمهور العربي بتجارب وابداعات العديد من الفنانين الفلسطينيين، الـذين                 
وأحيت كاميليا مرفقة صوتها بالعزف علي العود مساء االربعاء بمسرح محمد           .1948يعيشون داخل حدود عام     

وركزت كاميليا جبران علي أهمية     . ي والقصائد الخامس بالرباط سهرة غنائية قدمت خاللها مجموعة من االغان        
توفر عنصر الحرية لدي الفنان مبرزة أن هذه الحرية تفتح المجال أمام التجريب بشكل يمكن من البحث عـن                   

واختارت كاميليا جبران، وهي ابنة معلم الموسيقي وصانع اآلالت الـشرقية إليـاس             .لون للموسيقي الفلسطينية  
 بحثا عن أفق أرحب لإلبداع، يتجاوز معجم المقاومة المألوف، بحثـا عـن مفـردات                جبران، أن تقيم بأوروبا   

  .الحرية من خالل قصائد شعراء من قبيل جبران خليل جبران وديميتري أناليس
 29/5/2005القدس العربي 

  
   بيت مفتوح؛ وعبده متى حكواتي متجول في عكا -شكرا

 بيت مفتوح للتعرف على     - عكا القديمة ضمن مسار شكرا     تقام كل يوم سبت، جوالت خاصة ومنظمة في مدينة        
إنه مسار شيق لروائع    : ة السياحية هدى خطيب من عكا     شدوتقول المر  .معالم المدينة القديمة وأماكنها السياحية    

 .ومذاقات وفنون وروايات تحكى عن عكا القديمة، يقدمها مرشدون وحكواتية، أشهرهم الفنـان عبـده متـى                
دود الفعل على هذا المسار ممتازة، ويأتي الكثير من جميع البالد ويستمتعون جـدا، وقـد                إن ر : وتضيف هدى 

أصدرنا مؤخراً مجلة بعنوان شكراً نشرح فيها عن مشروعنا وعن الكثير من المعالم العكيـة وعـن فنانيهـا                   
هر زهـرة، مـن      من أبناء الشبيبة من عكا، بإرشاد ما       20لقد جندنا حوالي    : وتقول هدى .وشخصياتها البارزة 

 أكشاك، صممت خصيصاً لهذا المشروع وقاموا بتوزيع خـرائط مـسارات            3متناس عكا القديمة، وقفوا حول      
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 بيت مفتوح واستقبلوا زوار السوق ببشاشة وترحاب وبالتعبير عن رغبة شديدة للمساعدة والشرح عـن                -شكراً
 بالمثول حول األكشاك كل يـوم سـبت مـن           لقد ارتبط أبناء الشبيبة بالمشروع والتزموا     : وتعلق هدى .المسار

الفنان عبده متى، من عشاق عكا القديمة، ومنذ سنوات كـون لنفـسه             و.العاشرة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر     
شخصية فلكلورية اسمها أبو الطوفان ومن خالل هذه الشخصية يطوف بالزوار داخل األزقة وبـين األسـوار،               

وعبده، معروف بالوسط الفني كراوي وعازف عود ومؤد        .  وطريف يحكي لهم قصة كل حجر، بشكل مسرحي      
  .لألغاني، يقوم بعمله هذا في عكا وخارجها

  29/7/2005  48عرب 
  

  أمني إسرائيلي جعجع اجتمع مع وفد
ة    وات اللبناني د حزب الق صادرها الخاصة ان قائ ال عن م دس نق ي الق صادرة ف بوعية ال ار االس ت صحيفة المن قال

ة                            المنحل سمير ج    ى ثالث اريس ال سية ب ور وصوله العاصمة الفرن اء الماضي اجتمع ف ه الثالث رج عن ذي اف عجع ال
 انضم الى مستشار خاص    وانهضباط اسرائيليين من دائرة التخطيط السياسي واألمني في وزارة الدفاع االسرائيلية            
ة       ة العبري ع الدول ه م ة الوصل طوال سنوات اعتقال ر حلق اريس ويعتب يم في ب ه يق شار  , ل ذا المست ى ان ه شيرة ال م

ة اخرى  ي عاصمة اوروبي ستكمل ف ى ان ت رائيليين عل ضباط االس ع ال سرية م ه ال ي لقاءات وات ف د الق يرافق قائ  .س
اء الطوائف في      ونسبت المنار الى مصادرها قولهم ان جعجع سيعيد تشكيل ميليشياته بدعم اسرائيلي ومبارآة زعم

اء جعجع                  وبضوء أخضر من االدارة اال    , لبنان ة للق فارتها بالعاصمة اللبناني را في س ميرآية التي اوفدت موظفا آبي
واب    , بعد اقل من ساعتين من خروجه من السجن        وهو نفسه الموظف الذي التقى عقيلته ستريدا النائبة في مجلس الن

  .اللبناني عشية اطالق سراح زوجها
  29/7/2005السياسة الكويتية 

  
  رائيل الف عامل اردني في اس25

,  الف عامل اردني فـي اسـرائيل       25كشف تقرير اسرائيلي النقاب عن وجود       :  العرب اليوم  -القدس المحتلة   
وجاء في تقرير لـدائرة االحـصاء        .وافاد بأن نصف هؤالء العاملين فقط حاصلون على تصاريح عمل رسمية          

ل في اسرائيل بموجب تصاريح عمل       للعم 2004 ألف عامل اردني دخلوا في العام        14المركزية االسرائيلية ان    
وتشير تقديرات دائرة االحصاء الى وجود قرابة        .من العمال االجانب في اسرائيل    % 30ليشكلوا اكبر مجموعة    

  . الف عامل اردني يعملون في اسرائيل بصفة غير قانونية11
   29/7/2005العرب اليوم 

  
   طارئة  عربيةمبارك يدعو لقمة

في كلمة ألقاها في اجتماع جماهيري بمدينة شبين الكـوم فـي اطـار التـشاور                 قال مبارك    -رويترز-مصر
والتنسيق مع االخوة القادة العرب فانني أدعو الى قمة عربية استثنائية أقترح أن تنعقد في شـرم الـشيخ يـوم                     

ها منطقتنا  وبرر الرئيس المصري دعوته للقمة بما قال انه المرحلة الحرجة التي تجتاز           .  اب المقبل  3االربعاء  
العربية بما تشهده من تطورات تبعث على القلق ما بين مستجدات الوضع على الساحة الفلسطينية والموقف في                 

  .العراق والعديد من التحديات التي تعرض المنطقة لمنزلقات خطرة
  29/7/2005الرأي االردنية 

  
  قمة للالجامعة العربية توجه الدعوات 
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ين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الدعوات الرسمية لعقد قمة عربيـة              وجه االم  -ب  .ف. ا -القاهرة  
استثنائية في الثالث من آب في شرم الشيخ في مصر بناء على طلب من الرئيس المـصري حـسني مبـارك،                  

وقال مصدر في االمانة العامة للجامعة لوكالة فرانس برس ان مندوبي الجامعة             .حسب ما اعلنت الجامعة امس    
وقال مـصدر فـي الجامعـة ان وزراء         . العربية سيجتمعون السبت في القاهرة لوضع جدول االعمال النهائي        

  . الخارجية العرب سيجتمعون االثنين في المنتجع البحري على البحر االحمر للتحضير للقمة
   29/7/2005الحياة الجديدة 

  
  سلحة لساحل العاج اال بيع حظرلق في خرق اسرائيلي يتحق

  وصل الى اسرائيل مؤخرا وفد خاص من االمم المتحدة للتحقيق في شبهات حول خـرق شـركات                   :48عرب
ورجال اعمال من اسرائيل للحظر الذي فرضه مجلس االمن الدولي على بيع اسلحة لساحل العـاج، والتقـى                  

 .ية في اسرائيل  اعضاء الوفد الدولي مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع وممثلين عن الصناعات االمن            
ان استعداد اسرائيل للتعاون مع     قالت  قال موقع هآرتس االلكتروني ان مصادر في وزارة الخارجية االسرائيلية           

لكـن مـصادر     .فريق التحقيق الدولي يدل على ان ليس لدينا ما نخفيه وان اسرائيل تنفذ قرار االمم المتحـدة                
يل سيطرة على كل رجل اعمال اسرائيلي يتجول في انحـاء           الخارجية االسرائيلية اضافت انه ليس لدى اسرائ      

وذكرت هآرتس ان هذه المرة االولـى        .العالم ويبيع اسلحة غير اسرائيلية وليس من فائض الجيش االسرائيلي         
 ينبع من عدة اسـباب  هوقالت ان .التي توافق فيها اسرائيل على زيارة فريق تحقيق من هذا النوع والتعاون معه         

وط التي تمارسها وزارة الخارجية االسرائيلية على وزارة الدفاع وتجار االسلحة في اسرائيل فيمـا               بينها الضغ 
االزمة الحاصلة في    و .يتعلق بالتقيد باالعتبارات السياسية وليس باالرباح المالية فقط لدى ابرام صفقات اسلحة           

ن فرنسا كانت قد اشتكت لدى اسـرائيل        واضافت ا  .هذه الفترة مع الواليات المتحدة على خلفية مبيعات للصين        
قبل تسعة شهور من ان اسلحة وعتادا اسرائيليا ساعدت حكومة ساحل العاج في مهاجمة الجنـود الفرنـسيين                  

والتقى فريق التحقيق مع ممثلين عن شركة فاريانت التي تنتج اجهـزة   .العاملين ضمن قوة سالم في تلك الدولة   
شركة فاريانت ابرمت عقدا مع ساحل العاج لتزويدها بعتاد تكنولوجي لكن           وتبين ان    .اتصاالت وتنصت امنية  

  .العقد لم يخرج الى حيز التنفيذ
  28/7/2005  48عرب 

  
  وزير الخارجية الفرنسية يزور إسرائيل واألراضي الفلسطينية

يس الوزراء  أعلن وزير الخارجية الفرنسية فيليب روست بالزي بعد اجتماعه مع رئ:باريس ـ من ليلي حافظ 
اإلسرائيلي أرييل شارون أنه سيزور إسرائيل واألراضي الفلسطينية من الرابع إلي السابع من سبتمبر المقبـل                

 في الوقت ذاته وجه رئيس الـوزراء          من الشهر المقبل    17 بعد االنسحاب من قطاع غزة المفترض أن يبدأ في        
   . شيراك لزيارة إسرائيلاالسرائيلي أرييل شارون دعوة إلي الرئيس الفرنسي جاك

   29/7/2005االهرام 
  

  ال نتلقى دروسًا من أحد : الفاتيكان يرد على إسرائيل
ة اإلسرائيلية أن   :رد الفاتيكان أمس على االتهامات اإلسرائيلية وقال في بيان: أ ف ب، رويترز    آما ال تقبل الحكوم

ًا وتعليمات من أي سلطة حول       يملي عليها أحد ما يجب أن تفعل، آذلك ال يمكن للكرسي الر      سولي أن يتلقى دروس
ا والتي                       . وجهة ومضامين تصريحاته   ه االتهامات التي ال أساس له ى تموي سعى إل ان ي وأشار الفاتيكان إلى أن برآ

وحي                         د ت اختالق قصة ق اني، وب وجهت إلى البابا بندآت عبر الترآيز على صمت مزعوم نسب إلى يوحنا بولس الث
ع       . سرائيلية تدخلت مرارًا لدى الكرسي الرسوليبأن الحكومة اإل   اني ضد جمي ولس الث ا ب داخالت يوحن وذآر بأن م



 

 29

ًا                          م يكن ممكن ه ل ى ان ه شدد عل أشكال اإلرهاب وضد االعتداءات التي استهدفت إسرائيل آانت آثيرة وعلنية، إال ان
ذه ا   رائيل، خاصة الن ه تهدفت إس ي اس ات الت ع الهجم ى جمي ات عل صدر إدان ى  أن ت ورًا عل رد ف ت ت رة آان ألخي

ة العمل                         تم إدان الي أن ت ان صعبًا بالت الهجمات، ولم تكن ردودها تتطابق دائمًا مع مبادئ القانون الدولي، موضحًا آ
  . األول والسكوت عن العمل الثاني

  29/7/2005السفير 
  

  إف بي آي يحقق مع دبلوماسي إسرائيلي
يدرالي األمريكي إف بي آي بالتحقيق مع رئيس المكتب السياسي في            طالب مكتب التحقيقات الف    :د ب أ  :تل أبيب 

السفارة اإلسرائيلية بواشنطن ناؤور جيلون لالشتباه بصلته بقضية تجـسس علـى وزارة الـدفاع األمريكيـة                 
وقال موقع صحيفة هاآرتس اإلسرائيلية اإللكتروني إن التحقيق مع الدبلوماسي اإلسـرائيلي ربمـا               .البنتاجون

 بقضية خبير الشؤون اإليرانية بوزارة الدفاع األمريكية لورانس فرانكلين الذي يخضع حاليـا للتحقيـق                يتعلق
وأضاف الموقـع أن     .لالشتباه بأنه سرب وثائق سرية إلسرائيل عبر لجنة العالقات اإلسرائيلية األمريكية إيباك           

أجمع الطرفان خالله على أنه ال      , المحتلةلجنة وزارية بحثت الطلب األمريكي قبل أسابيع خالل لقاء في القدس            
  . يجب السماح باستجواب جيلون أو غيره إال أن إسرائيل ستكون مستعدة للرد على األسئلة كتابة

   29/7/2005الوطن السعودية 
  

  سنة بتهمة دعم القاعدة وحماس75سجن الشيخ المؤيد 
نطن  ي: واش اد مك ادي حزب االصالح :عم ى قي ي عل اض أميرآ م ق د   حك ي حسن المؤي د عل ي محم شيخ اليمن  ال
ه         75بالسجن   ة             1.25 سنة في سجن أميرآي وتغريم ل تنظيم القاعدة وحرآ دعم وتموي آمر ل تهم الت ون دوالر ب  ملي

ة، حضرة القاضي                    . حماس الفلسطينية  ه خارج المحكم م علي ذ الحك  ونقل عن المؤيد قوله للقاضي، عندما اقتيد لتنفي
م ادعم حماس                  انا لم افعل شيئا وال انو      ي ل  من   .ي ان افعل شيئا ضد االميرآيين الذين اعتبرهم راية للحرية، آما انن

م متعسف                    را ان الحك يمن، معتب ا في ال يس جرم ان ان دعم حماس ل ام جودم د ويلي ال محامي المؤي ان  . جانبه ق وآ
ل           عاما 57االدعاء الحكومي األميرآي قد قال ان لديه تسجيالت للمؤيد البالغ من العمر              يقوم بتموي ه س ا إن  يقول فيه

اير               . حرآة حماس الفلسطينية بمبلغ مليوني دوالر      ة في ين شرطة االلماني ل ال  2003وقد تم القاء القبض عليه من قب
م في     .  سبتمبر 11آلنا نتذآر   : وقال القاضي ستيرلنغ جونسون في حكمه     . وتم ترحيله للواليات المتحدة    وصدر الحك
و االخرى                           15د  محكمة اتحادية بسجن المؤي    ة تل ى ان يقضي عقوب ه عل ة من خمس وجهت الي ا عن آل تهم .  عام

ديم                  م تق ه في ته وبرأت ساحة المؤيد من تهمة منفصلة هي التقديم الفعلي لهذه المساعدات الى القاعدة لكن تمت ادانت
يمن             . دعم مادي وامدادات الى حماس     د من ال ورت مع      وآان عميل للمباحث االميرآية قد استدرج المؤي ى فرانكف ال

ار في                   . مساعده بدعوى لقاء متبرع اميرآي     سي، اشعل الن د العن يذآر ان احد المخبرين في هذه القضية، وهو محم
  . نفسه امام البيت االبيض في نوفمبر الماضي بدعوى ان المباحث االميرآية اساءت معاملته
  29/7/2005شرق األوسط ال

  
  تنازل عن السلطةبين استعجال حماس وترّيث فتح في ال

  ابراهيم حميدي    
 من يعرف تفاصيل التوازنات السياسية الفلسطينية، يستطيع قراءة ابعاد قبول الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس              

ـ         خالد مشعل، ويمكن ان يفهم جيدا ابعاد مرافقة         حماسحركة   تناول العشاء في منزل رئيس المكتب السياسي ل
لرجوب واللواء امين الهندي الرئيس عباس خالل زيارته دمشق بدايـة الـشهر             مستشار االمن القومي جبريل ا    

  .الجاري
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 دعوة عباس والوفد المرافق الى مأدبة عـشاء         قصديكان مشعل   . مشعل يقدم لعباس صورة تذكارية عن القدس      
 عليهـا   خاصة بعد ساعات على اللقاء الجماعي الذي جرى على مأدبة غداء اقامها الرئيس بشار االسد، وجمع               

فكـان لقـاء    .  االنتفاضة العقيد ابو موسى    -جميع قادة المنظمات الفلسطينية المعارضة بمن في ذلك زعيم فتح           
 ابو موسى على مائدة االسد االول بين جناحي فتح منذ االنشقاق في بداية الثمانينات واالول بين كـل                   -عباس  

  .قادة المنظمات ورئيس سوري
يهها الى عباس من خالل هذا اللقاء االنفرادي هي ان حماس قوة سياسية ال يمكن               الرسالة التي اراد مشعل توج    

كما ان عباس اراد بدوره، من خالل قبوله الدعوة، قبـول هـذه             . ان توضع في كفة واحدة مع بقية المنظمات       
جل المواجهة  المعادلة عسى ان تحل االشارات السياسية والرسائل الرمزية المتبادلة محل السياسة المباشرة وتؤ            

وأرفق رئيس المكتب السياسي رسالته ببعد رمزي اخر، عندما سلم عباس صورة لمسجد االقصى ثم               . المسلحة
ان االقـصى فـي     : وزعت صورة هذه المناسبة على مواقع االنترنت، وكأن مشعل يقول للرئيس الفلـسطيني            

  .عنقك
اولهـا،  . ت تاريخية قريبة او بعيدة في الزمن      ال شك ان هذه الصورة لم تأت من فراغ، اذ استندت الى مرجعيا            

ـ             التفريط ب القدس، بعدما اعجـب       ان هناك قلقا لدى حماس وبقية المنظمات المعارضة من ان يقوم عباس ب
ـ  الصمود المفاجئ للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات برفضه التنازل عن القـدس والالجئـين               الجميع ب

رغم الضغوط الهائلة التي مارسها الرئيس االميركي السابق بيـل كلنتـون            خالل مفاوضات كامب ديفيد على      
ثانيا، ما قاله ابو مازن لقادة المنظمات على طاولـة الغـداء            . ورئيس الوزراء االسرائيلي السابق ايهود باراك     

س عباس  ثالثا، التزام الرئي  . بضرورة اتباع سياسية المرحلية وقبول الحصول على أي مكسب من االسرائيليين          
  .الصمت لدى الحديث عن موضوع الالجئين وحق العودة

وللعلم، فان احد المواضيع االساسية التي جرى بحثها على دردشة مأدبة الغداء بين قادة المنظمات كـان حـق                   
 القيادة العامة احمد جبريل والجهـاد االسـالمي رمـضان شـلح             -اذ تحدث مشعل وزعماء الشعبية      . العودة

ـ    والديمقراطية ن  وفيما سعى كل بلغته الى التأكيد علـى        . الشعبية ماهر الطاهر   ايف حواتمة ومسؤول الخارج ل
ـ                  بقاء  حق العودة ورفض التوطين سواء عبر التزام سياسة علنية من كل المنظمات او عبر عقد مؤتمر دولي ل

مـن دون المزيـد مـن       هذا الملف حيا، فان عباس اكتفى بالقول ان حق العودة مصان حسب القوانين الدولية               
ـ               الـزام الـرئيس     التفاصيل، االمر الذي لم يطمئن بعض الحاضرين، فجرى التعبير عن ذلك بقيام مشعل بـ

ـ                  الفلسطيني بحمل صورة رمزية القصى القدس ليضعها في صدر مكتبه، هدية من رئيس المكتب السياسي لـ
  .حماس

ماس في غزة محمود الزهار يشن انتقادات علـى          مشعل، كان مسؤول ح    -الالفت انه بالتزامن مع لقاء عباس       
ـ                    سياسات ابو مازن، بل ان الحركة االسالمية بثت بيانا عن لقاء تضمن تأكيد مشعل على كل المواقف العلنية ل

حماس بما في ذلك العتب على عباس لتأجيل االنتخابات التشريعية من دون التشاور معها، اضافة الى المطالبة                 
  .مرجعية وطنية عليا في الداخل والخارجباالسراع بتشكيل 

سياسة الشد والجذب بين فتح التي تؤجل التنازل المؤلم         وال شك في ان هذه االشارات المتناقضة ال تخرج عن           
كما ان هذا االسلوب ال يبتعد كثيرا عن        .  الى السلطة  الصعود الموجع  وحماس التي تعجل     السلطة المطلقة عن  

  . الحفاظ على التوازنات الصعبة في داخل حركته السياسيةحرص كل من مشعل وعباس على
ـ      جماعات الداخل والخارج وجماعة الكويت وغزة التي يبرع ابو الوليد في            ومثلما تضم حماس افكارا متعددة ل

الحفاظ على توازناتها بعالقاته الدولية واالقليمية الواسعة وبتعرضه لمحاولة االغتيال الفاشلة فـي االردن قبـل       
ـ    س ـ   نوات وباستعانة الحركة االسالمية ب االخوان خصوصا قيادة مصر، فان عبـاس   مشورة التنظيم العالمي ل

  .يلجـأ الى دبلوماسية الصورة للحفاظ على التوازن بين الحرس القديم والحرس الجديد
  عباس والحرس القديم
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ن الملف االمني هو االسـاس      يصح القول ان الرئيس عباس جلب معه كال من الرجوب والهندي الى دمشق ال             
مع المنظمات المعارضة على اساس تجديد التهدئة التي تم التوصل اليها في القاهرة قبل اشـهر، والن امـورا                   

لكن ال بد من النظر الى هذا الفريـق المرافـق فـي اطـار التوازنـات                 . فنية في حاجة الى بحث مع دمشق      
 الذي يستقوي به عباس على الحرس القديم مثل هاني الحسن           اذ ان الرجوب هو من الحرس الجديد      . الفلسطينية

ومثلما حرص ابو اللطف على زيارة دمشق ومغادرتها قبل وصول عباس، مـع             . ورئيس فتح فاروق القدومي   
ان الشخصين تصالحا قبل ايام في عمان، فان الرئيس الفلسطيني حرص على جلب الرجوب، بل انه جلب معه                  

ابق اللواء امين الهندي ليس النه احد رموز الحرس القديم وحسب، بل النه محسوب على               قائد االمن الوقائي الس   
النجم محمد دحـالن الـشخص   -جماعة ابو اياد، على ان يرسل عباس من خالل هذا المزيج رسالة الى الرجل          

  .المركزي في قضية االنسحاب من غزة باتصاالته مع االميركيين واالوروبيين واالسرائيليين
  .  عباس ومشعل في دمشقلقاء

فتح سفارة فلسطينية فـي دمـشق،       : أثار وفد عباس، خصوصا الرجوب، أربع نقاط مع الجانب السوري، هي          
وتسهيل دخول الفلسطينيين واعتماد جوازات سفر السلطة، وفتح النداء الدولي الفلسطيني باعتباره لـيس تابعـاً          

  .النتفاضة وشخصية سوريةا-السرائيل، وممتلكات فتح التي تقع في ايدي فتح
ـ    الحياة، فان دمشق اقترحت التريث في موضوع السفارة باعتبـار ان الدولـة              وبحسب المعلومات المتوافرة ل

الفلسطينية لم تؤسس بعد، وبالتالي بقاء الموضوع عالقاً، لكنها وعدت خيراً في شأن تسهيل دخول الفلسطينيين،                
كمـا  . ل يومياً ويحتاجون الى موافقات مسبقة واجـراءات روتينيـة          شخصاً يطلبون الدخو   40باعتبار ان نحو    

وعدت دمشق بـ بحث الجانب التقني لفتح االتصاالت الهاتفية بين الطرفين، بحيث يكون الجانـب الفلـسطيني               
  .قادرا على المبادرة باالتصال مع سورية

قة العباسيين الدمشقية كان في أيدي      وعن موضوع ممتلكات فتح، استعاد عباس أخيراً منزالً من طابقين في منط           
شخصية سورية كبيرة، كما أن الحسم في امر الشقة األخرى التي يسكن فيها فنان سوري شـهير فـي ايـدي                     

  .القضاء
وحرص المسؤولون السوريون على ارسال رسالة الى الجانبين االوروبي واالميركي في شأن دعـم دمـشق                

ـ اذ ابدى الرئيس السد االستعد    . التهدئة المساعدة الجراء المزيد من الحوار الفلـسطيني لتعزيـز الوحـدة            اد ل
ـ       صدقية وشفافية عباس على عكس عرفات الذي كان الشك المتبادل           الوطنية، قبل ان ينوه مسؤولون اخرون ب
  .الميزة االساسية في عالقته مع دمـــشق

وكان بينها طلب عبـاس     .  االمنية اساسية  -فلسطينيا، كان وجود الرجوب والهندي دليال الى ان االمور الفنية           
من قادة المنظمات عدم التعرض لقوات االحتالل خالل االنسحاب وتقديم بعض الوعـود فـي شـأن عـودة                   

  .شخصيات قيادية معارضة الى غزة بعد االنسحاب
 اذ طلب   وكان تجديد التهدئة احد االسباب االساسية لزيارة عباس ولقائه المنظمات وخصوصا حماس والجهاد،            

ابو مازن من قادة هاتين المنظمتين التمسك بالتهدئة، وعدم االنجرار الى استفزازات شارون التـي تـستهدف                 
االستفراد بأي من هذين الفصيلين لالنقضاض عليهما العطاء االنطباع ان انسحابه من غزة جاء بعد القـضاء                 

  .على حماس والجهاد
تل ثالثة اشـخاص وجـرح ثالثـين وتبنتهـا الجهـاد االسـالمي              وال شك ان عملية نتانيا التي اسفرت عن ق        

والمواجهات بين حماس والسلطة واستهداف مستوطنات اسرائيلية، عكست الفهم الخاطيء لكل من عباس مـن               
  .جهة والجهاد وحماس من جهة ثانية

التهدئـة علـى     لـكان ابو مازن يعتقد انه حصل على التزام التهدئة، لكن كان لقادة حماس والجهاد تفسيرهم                
  . اساس ان تكون تبادلية بمعنى ان تكون الردود محسوبة، واال تكون التهدئة استسالماً

  29/7/2005الحياة 
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  ما بعد االنسحاب من غزة 
   محمد الصياد  

إنه قرار صـعب للغايـة       .بعد احتالل دام زهاء ثمان وثالثين سنة، قررت إسرائيل ان تنسحب من قطاع غزة             
ألن االنسحاب هذه المرة من جزء من فلسطين السليبة وليس مـن            .  حصيلته الدولة العربية العلقم    سوف تتجرع 

 االسرائيلي علـى    1967حزيران    يونيو 5سيناء المصرية أو من مناطق أردنية أو سورية محتلة إبان عدوان            
ني ذو عقليـة توسـعية      وألن الحكومة التي ستنفذ االنسحاب يقف على رأسها صهيو        . الدول العربية المجاورة  

  . استيطانية ال تدانيها االنسحابات من األراضي المحتلة
لم يكن قرار االنسحاب سهالً على حكومة اسرائيلية، فما بالك بحكومة شارونية هي الحكومية األكثر يمينية في                 

 محذرة من انـدالع     بدليل أن أصواتاً كثيرة ارتفعت في اسرائيل      . 1948تاريخ الدولة العبرية منذ تأسيسها عام       
  .حرب أهلية بين يهود اسرائيل إذا ما قررت حكومة شارون المضي قدماً في خطة االنسحاب من غزة

فالرجل عرف اتجاهات السياسة األمريكية،     . ولكن شارون حسمها وقرر تنفيذ خطة االنسحاب مهما كلف األمر         
كثب على نيات اإلدارة األمريكية فيما يتعلـق        حيث أتاحت له زياراته الكثيرة إلى البيت األبيض االطالع عن           

  .برؤيتها لدولة فلسطينية مستقلة وبمآالت خارطة الطريق التي طرحتها وتبنتها اللجنة الرباعية
وهو لذلك راح يتصرف بوحي من المبدأ الوقائي، أي التضحية بغزة في سبيل االحتفاظ بالضفة وكامل القـدس                  

  .ر البندقيةالشريف، إنها عقلية شيلوك في تاج
وكي يتحق ذلك يتعين تنظيم ورص صفوف الداخل الفلسطيني على نحو متماسك ومرن في ذات الوقت، حيثما                 
تطلبت دالة السياسة ذلك، وبموازاة هذا التنظيم والتأطير للموقف وللفعل السياسي الفلسطيني، فإن عمالً عربيـاً                

  . واالسناد للموقف الوطني الفلسطينييستلزم تحضيره وتهيئته في الحال، غايته تقديم الدعم
ولعلنا نزعم أن أفضل من يستطيع تولي هذه المهمة هو مصر بحكم الدور الذي تلعبه القاهرة بالتنـسيق مـع                    
واشنطن منذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد كوسيط مرجح للجانب الفلسطيني في ما يعرف بعمليـة الـسالم بـين                   

القات المميزة التي تربط القاهرة بكل من السلطة الوطنيـة الفلـسطينية            العرب وإسرائيل، وبحكم الجوار والع    
  .وفصائل المقاومة الفلسطينية

  أين هذه الفرضية من الواقع؟: والسؤال اآلن
فال السلطة الوطنية الفلـسطينية وال التنظيمـات الفلـسطينية          . والجواب لألسف الشديد أنها بعيدة كل البعد عنه       

 وبما يقوم به شارون ويختلسه في وضح النهار من أراض مقدسـية وغيرهـا مـن                 األخرى مهتمة بما يجري   
مستغالً انشغال العالم بالتفجيرات االرهابية في لندن وغيرها، وال مـصر فـي وارد              إجراءات بالغة الخطورة    

لمتـصلة  التفرغ للقيام بدورها كما ينبغي، فهي مهمومة ومنشغلة بمشكالتها الداخلية خصوصاً منها الـسياسية ا              
أيلول المقبل، والـضغوط     باشتداد المعارضة الستمرار ترشيح الرئيس مبارك لوالية رئاسية جديدة في سبتمبر          

الداخلية والخارجية التي يتعرض لها النظام لتفكيك قبضة الحزب الحـاكم وهيمنتـه علـى الحيـاة الـسياسية                   
  .تخابية والحريات العامة والتمكين العامواالقتصادية، وذلك بإحداث اصالحات حقيقية تطال القوانين االن

كما أن الوضع العربي العام هو اآلخر ال يساعد مصر على القيام بدورها التقليدي المعتـاد فـي مثـل هـذه                      
الحاالت، فسوريا تعاني، كما مصر، من ضغوط داخلية ال تقلل من جديتها تهوينات بعـض رمـوز النخـب                   

 عن الضغوط الخارجية، األمريكية والفرنسية على وجه الخـصوص،          المرتبطة والمحسوبة على النظام، فضالً    
 والتـي ازدادت فـي أعقـاب        2003التي تتعرض لها سوريا منذ الغزو األمريكي البريطاني للعراق في عام ،           

  .آذار الماضي  فبراير14اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 
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 صعدت حركة حمـاس مـن تحركاتهـا الـسياسية           أما األدهى واألمر فهو في الساحة الفلسطينية نفسها، حيث        
والعسكرية الرامية إلى إفهام السلطة الوطنية بوزنها وبأحقيتها في االضطالع بدور أساسي في إدارة قطاع غزة                

آب المقبل، وقد دخلت في سبيل ذلـك فـي مناوشـات عديـدة               بعد االنسحاب االسرائيلي المقرر في اغسطس     
ة فتح التي تشكل العمود الفقري ليس للسلطة الفلسطينية وحـسب، وإنمـا             واشتباكات محدودة مع عناصر حرك    

  .النطالقة واشتداد عود النضال الوطني الفلسطيني
وترتكب حركة حماس خطأ إن هي اعتقد أن الوقت قد أزف القتسام تركة غزة انطالقاً من شعورها بأن نفوذها                   

طة إدارة الحكم الذاتي الوطني الفلسطيني، يؤهلهـا  الطاغي الذي تكرس في القطاع في ظل االحتالل وغياب سل       
لمنازعة الحكومة الفلسطينية وأجهزتها السيطرة على القطاع وسلطة إدارته، فالشعب الفلسطيني فـي القطـاع               
بحاجة إلى سلطة وأجهزة تؤمن له األمن واالنتظام الطبيعي للحياة اليومية المعيشة بعد االنسحاب االسـرائيلي،                

  .اع فوضوي مدمروليس إلى صر
وعلى ذلك فإن حماس مدعوة، للترحيب ببسط السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها األمنية والتنموية واإلدارية،              

ويكفي هذه الحركة المناضلة فخراً أنها اسهمت       . سلطتها وسيادتها على كامل التراب الفلسطيني في قطاع غزة        
  .عربياً، في تحرير القطاع من االحتالل االسرائيليبقسطها الوفير المقدر شعبياً، وفلسطينياً و

حتى إذا ما فعلت ذلك فإن مهام كبرى أخرى سوف تبقى ملقاة على عاتقها كما علـى عـاتق كافـة األطـر                       
الفلسطينية، وتتصل بتوحيد وتعبئة الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمدنية لخوض معركة استكمال تحريـر              

من أجل تأمين حراك وزخم عربي ودولي، شعبي ورسمي، يتواصل بوساطته الضغط            الضفة الغربية والقدس،    
الدولي على إسرائيل من أجل تطبيق كامل القرارات واالتفاقات الدوليـة المتعلقـة بالحـل الـسلمي للقـضية                   

  .الفلسطينية، فوحدة الصف الفلسطيني هنا مسألة حيوية ال غنى عنها
 29/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ورطة الجيش واالعتبارات االقتصادية واأليديولوجية : ائيل وفيالدلفيإسر

  حلمي موسى  
وصف غاي باخور في يديعوت أحرنوت أمس االتفاق مع مصر على إخالء محور فيالدلفـي بأنـه خـسارة                   
 مضاعفة، مشيراً إلى المفارقة الكامنة في اتخاذ القرار بشأن مصير هذا المحور حيث ان االتفاق مـع مـصر                  

واعتبر أن قرار اإلخـالء نمـوذج للقـرارات         . يرتبط أيضا بالمساس بمبدأ نزع السالح في شبه جزيرة سيناء         
  . المصيرية المتعلقة بالفصل والتي تتخذ بتسرع

فهنـاك  . والواقع أن اآلراء في إسرائيل حول محور فيالدلفي لم تنحصر في المفارقة التي أشار إليها بـاخور                
. ة ذات صلة بالجوانب األيديولوجية واالقتصادية والـسياسية واألمنيـة واالسـتراتيجية           اعتبارات ودوافع كثير  

. فهناك من رأوا أصال في خطة الفصل تعبيراً عن تراجع الساسة اإلسرائيليين عن إيمانهم بـأرض إسـرائيل                 
 قدسـية   أن التخلي عن السيطرة على محور فيالدلفي بالذات هو إعالن أول عن التخلي عـن              وهناك من رأى    

  . فكرة أرض إسرائيل ووحدتها
فاليمين اإلسرائيلي الذي تقبل على مضض في الثمانينيات فكرة مناحيم بيغن حول الحكم الذاتي للفلسطينيين ظل                

وعندما بدأت فكرة الدولة الفلـسطينية تغـزو        . على موقفه من أن كل ذلك يتم تحت غطاء السيادة اإلسرائيلية          
وها هو شارون يعرض لـيس      .  اإلسرائيلية على الغالف الخارجي لها قضية مبدأ       أوساط اليمين ظلت السيطرة   

صحيح أن هذا التخلي يخضع حتـى اآلن الشـتراطات          . فقط إخالء مستوطنات وإنما التخلي عن فكرة الغالف       
  . إسرائيلية مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية، ولكن هذه االشتراطات غير مقنعة لليمين األيديولوجي

لك فإن اعتراضات على إخالء المحور جاءت أيضا من قطاعات اقتصادية رأت خطراً في اختراق الغـالف                 كذ
فزوال اإلشراف اإلسرائيلي عـن معبـر       . الجمركي المقرر في اتفاقية باريس بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية        



 

 34

إذا ترافق ذلك مع استمرار     و. رفح وميناء غزة يعني حرية استيراد الفلسطينيين للبضائع وخصوصاً من مصر          
  . تنقل البضائع بين الضفة والقطاع وتبادلها مع إسرائيل فإن ذلك يعني نهاية الغالف الجمركي

وطالب رئيس الغرف التجارية اإلسرائيلية أورئيل لين، مطلع الشهر الحالي، حكومة إسرائيل بترتيب الـشؤون               
وقال إن أية تسوية يجب أن تمنع التـدفق الحـر           .  األمنية االقتصادية في المعبر أيضا وعدم االكتفاء بالشؤون      

للبضائع من الضفة إلى داخل األراضي اإلسرائيلية خشية إلحاق الضرر باقتصاد وصحة وسالمة الجمهور في               
وأضاف أن معهد المواصفات اإلسرائيلي سيفقد سيطرته على األدوية واألغذية المصنعة في الـضفة              . إسرائيل

  . صل موادها الخام عبر المنافذ الفلسطينية الحرةوالقطاع والتي ت
غير أن االعتبارات األيديولوجية واالقتصادية لم تحظ بالتغطية اإلعالمية وجرى التركيز على البعدين السياسي              

وفي هذا السياق برز على وجه الخصوص الدور الذي أداه رئـيس            . واألمني في الخالف حول إخالء المحور     
وشتاينتس هذا يرى في كل ذبابة تأتي من جهة         . ألمن في الكنيست يوفال شتاينتس من الليكود      لجنة الخارجية وا  

وقد أعلن أنه ال ينبغي لرئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون أن يبدل خطراً تكتيكيـاً               . مصر طائرة معادية  
  . لى الحدودمثل تهريب السالح للفلسطينيين بخطر استراتيجي يتمثل في انتشار عسكري مصري ع

األول إقناعه لستة رؤساء    : غير أن شتاينتس نجح فعال في إثارة االهتمام بأبعاد إخالء المحور من خالل أمرين             
سابقين للجنة الخارجية واألمن في الكنيست من أحزاب مختلفة بإصدار بيان يحذر فيه من ضرب مبـدأ نـزع                   

نة اإلعالن عن أن إخالء محور فيالدلفي يعتبر تغييـراً          والثاني طلبه من المستشارة القضائية للج     . سالح سيناء 
  . جوهرياً في معاهدة السالم اإلسرائيلية المصرية، األمر الذي يحتاج إلى مصادقة الكنيست

وقد أعلن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مازوز أن االتفاق مع مصر على نشر سبعمئة وخمسين                
بين ال يغير جوهرياً معاهدة السالم مع مصر، وبالتالي ال حاجة لـشارون فـي               من رجال حرس الحدود المدر    

غير أن الضجة واالعتراضات التي أثيرت من أكثر من جهة في الكنيست وبينها             . عرض األمر على الكنيست   
من داخل الليكود والعمل دفعت شارون إلى اإلعالن عن أنه سيعرض االتفاق مع مصر حول فيالدلفـي علـى             

  . يستالكن
فإسرائيل بلورت لنفسها سياسة تقوم على قاعدة أنهـا         . وفي الجيش وأجهزة األمن اإلسرائيلية كانت الحيرة أشد       

غير أن هذه القاعدة توشك على التغير من خالل االعتماد على أن األمـن              . ال تعتمد في أمنها على أحد سواها      
وأن االتفاق مع مصر كفيل بتنظيم أسـس القـضايا   في قطاع غزة ستتواله السلطة الفلسطينية برعاية مصرية،      

  . األمنية المطلوبة داخل القطاع وعلى الحدود مع مصر
ال يمكننا الثقة بالحكومة المصرية مئة في المئة، كما أن ثقتنـا            ... نحن في ورطة  :قال الجيش كلمته    ومع ذلك   

 فإنه ال معنى لبقاء الجيش اإلسرائيلي فـي         ولكن إذا كان ال بد من تنفيذ الفصل       . بالسلطة الفلسطينية أقل بكثير   
ورأى الجيش أن بقاءه في المحور من دون الموافقة على إقامة حزام أمني واسع هو أسوأ الخيارات؛                 . فيالدلفي

فتهريب األسلحة سيتواصل وستستمر العمليات ضد الجيش وسيسقط جنود ولن تحظى إسرائيل بأي تعاون من               
ل من الناحية الدولية ستبقى قوة احتالل في قطاع غزة بعد تحويله إلـى سـجن                واألهم أن إسرائي  . جانب مصر 

  . كبير
وكان جيش االحتالل اإلسرائيلي قد طلب من بعض كبار خبراء القانون الدولي في العالم رأياً حـول الوضـع                   

حـور فيالدلفـي    إذا أخلت إسـرائيل م    : وكان الجواب موحداً تقريباً   . القانوني إلسرائيل بعد إتمام خطة الفصل     
ومـن دون ذلـك ال      . وسمحت بإقامة الميناء وتشغيل مطار غزة فإنها ستكون قد أخلت مسؤوليتها عن القطاع            

  . معنى قانونياً لتنفيذ خطة الفصل
وعندما بدا أن الجيش يتجه إلى التوصية بإخالء المحور نشط وزراء معارضون تحت الطاولة لخطة الفـصل                 

   .في انتقاد االتفاق مع مصر
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وقد حاول االنطالق في معارضته من موقف وطني متشدد إذ          . وكان أبرز هؤالء وزير المالية بنيامين نتنياهو      
إذا ما غادر الجـيش اإلسـرائيلي       . أعلن ال أحد سيحمي مواطني إسرائيل أفضل من جنود الجيش اإلسرائيلي          

ن نقل أسلحة فتاكة عبر هذا المحور إلى        محور فيالدلفي، فستُفتح ثغرة واسعة لإلرهابيين يتمكنون من خاللها م         
  . داخل المناطق

  )فيالدلفي والصراع في الكنيست والمحكمة العليا: حلقة ثالثة غدا(
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 األردن ومصر والسعودية رفضوا مشروعاً إسرائيلياً لتبادل األراضي : حواتمة

  شاكر الجوهري:     حاوره في دمشق
 عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في انتقاد انفراد حركة حماس بـالرد علـى               أفاض نايف حواتمة أمين   

االعتداءات اإلسرائيلية دون تنسيق مع بقية الفصائل الفلسطينية، ورفـض توظيـف تـوازن القـوى لتبريـر                  
ريطة االشتباكات التي وقعت بين فتح و حماس، لكنه تجاهل الرد على سؤال يتعلق بدور استحقاقات مشروع خ                

حواتمة الذي التقته الشرق بعيد عودته لدمشق من زيارة لـألردن شـارك             . الطريق في انتاج هذه االشتباكات    
خاللها في افتتاح مؤتمر عام حزب اردني يرى أن حماس اخطأت حين انفردت بالرد على العدوان االسرائيلي،                 

دية على قاعدة التمثيل النسبي، حين شـاركت        وقال إنها خالفت اتفاق القاهرة الخاص بإصدار قانون انتخابات بل         
وأشار الى أن الفائزين في االنتخابات البلدية الفلسطينية في مرحلتيهـا           . في المرحلة الثانية من هذه االنتخابات     

 في المائة من اصوات المقترعين، في حـين أن الخاسـرين غيـر الموحـدين         45األولى والثانية حصلوا على   
واعتبر حواتمة العالقات الكفاحية بين جبهته، وحـزب الـشعب          .  من هذه األصوات    في المائة  55حصلوا على 

الديمقراطي األردني حشد جزءا من العالقات التي تربط الحركتين الوطنيتين األردنية والفلسطينية في مواجهة              
  . المشروع االسرائيلي الذي يستهدف الكيانين الفلسطيني واألردني سواء بسواء

هناك اجماع بين األحزاب االسرائيلية الصهيونية على أال عـودة          . أيضا مشكلة الشعب الالجىء   وبين ان هناك    
لالجئين، في الوقت الذي تمثل فيه هذه القضية قضية كبرى مشتركة متداخلة بيننا وبين األردن، وخطر مباشر                 

ني الذي كفلته القـوانين     على مصير الشعبين، ألن عودة الالجئين تنسجم مع حق تقرير المصير للشعب الفلسطي            
وسيؤدي حق تقرير المصير بالضرورة أيضا الى حل مشاكل كبيرة فـي األردن،             . وقرارات الشرعية الدولية  

وفي المقدمة قدرتها على النهوض بهويته الكيانية األردنية، واألهم أال يتواصل هذا النمط من التطفيش للـشعب            
والداخل العربي، ألن هذا يهدد مواصلة مشروع الدولة التوسـعية          الفلسطيني من اراضيه الى الداخل األردني،       

االسرائيلية الصهيونية اليوم على حساب األرض الفلسطينية وشعب فلـسطين، وغـدا سـتمد يـدها الطويلـة            
  . بالضرورة الى داخل األقطار العربية المجاورة، وفي المقدمة منها األردن

في ادراج شارون، قدمها الجنرال يغور ايالند رئـيس مجلـس           هنا أضيف قضية مهمة وكبيرة جدا، موجودة        
وهي مشروع يقوم على قاعدة وعنوان      .. األمن القومي االسرائيلي الذي يعمل بشكل مباشر تحت إمرة شارون         

الخيار األردني، باتجاه تبادل اراض مصرية ـ اسرائيلية، واردنية ـ اسرائيلية في منطقة النقب ومـا حولهـا     
ومقابل هذا، وهو ما تعتبره اسرائيل اغراء كبيـرا،    .  بري مباشر بين مصر واألردن والسعودية      اليجاد تواصل 

وطعما كبيرا، مصادرة الكيانية الوطنية الفلسطينية، ومصادرة الكيانية الوطنية األردنية وتشكيل حالة هالميـة              
اع التوسعية االسـرائيلية، للقـوى      بل منسجمة مع األطم   .. غير معروفة الهوية، ال للفلسطينيين، وال لألردنيين      

  . اليمينية، واليمينية المتطرفة التي ال تزال تتطلع الى التوسع، فالتوسع والتوسع
الحلول التي تؤدي الى سالم شامل ومتوازن يجب أن تـشمل القـدس العربيـة ومجمـوع الـضفة                   : واضاف

  . الفلسطينية وحل مشكلة الشعب الالجىء
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زن قالت إن بإمكان الـدول العربيـة أن تعطـي ـ اذا شـاءت ـ الالجئـين        تصريحات األخ أبو ما: وعلق
  . الفلسطينيين جنسياتها

نحن أعلنا مباشرة أن هذا خطأ سياسي، ليس في مكانه أو وقته، وأن قضايا الالجئين الفلسطينيين فـي الـبالد                    
كن حلها، وهي محلولة جزئية     هذه يم . العربية أبعد وأعمق بكثير جدا من مسألة جواز سفر لتسهيل حركة التنقل           

عبر وثائق السفر الخاصة بالالجئين الفلسطينيين التي تصدرها بعض الدول العربية مثل سوريا، لبنان، مصر،               
  .. إلخ.. العراق

. يتحمل مسؤولية خالف ذلك كل من ينتهج سياسة احتكارية وفئوية تقوم على الهيمنة            : وعن خطأ حماس اجاب   
س خالل نقاشات شارك فيها العديد من الفصائل، حيث كان حاضـرا عـن حمـاس                وكما قلت لالخوة في حما    

االخوة خالد مشعل ومحمد نزال واخوة آخرين، وأنتم أيضا عليكم أن تستجيبوا فعليا لما تعلنونـه مـن التـزام                    
ابـات  كذلك، كان علـيكم أال تـذهبوا النتخ       . بقرارات اعالن القاهرة، وبمبدأ شركاء في الدم شركاء في القرار         

الجولة الثانية المحلية والبلدية بموجب القانون القديم، بل كان عليكم االنتظار حتى صدور القانون الجديد، ويتم                
وبالتالي، فإن ما فعلتموه هو كسر لقرارات اعالن القاهرة، والعودة لمـا قبـل              . بعدها التوافق على االنتخابات   

  . داعيات التي نشهدهاذلك، فكان من نتيجة ذلك تعميق االنقسامات والت
نحن الهم عندنا هو الحلول الوطنية الشاملة لقضايانا، وليس البحث عن حلول فئوية واحتكارية، والنتائج مدمرة،                

بينمـا  .. كما نشهد بهذا االقتتال في شوارع وأزقة غزة، وتداعياتها، وتعميق تناحرات انقسامية أكثـر فـأكثر               
قدم حلوال وطنية شاملة ألي أزمة داخليـة تخـص أي فـصيل، وفـي               االجماع الوطني على قرارات القاهرة      

العالقات الفلسطينية ـ الفلسطينية، واألهم في صف الشعب الفلسطيني في الوطن، حتى يصبح ممكنا أن نأتلف  
في اطار التمثيل النسبي بشكل متحد يعكس نفسه على تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما دعـت لـذلك اللجنـة                    

وبـذا  . ة فتح، وكما اعلنا أننا نبحث وندرس هذا بمقدار جدية الدعوة التي أطلقتها مركزية فتح              المركزية لحرك 
نكون قد فتحنا كل الطرق أمام االصالح الديمقراطي الشامل واشراك كل التيارات وفقا لمبدأ التمثيل النـسبي،                 

 فلسطيني موحـد لمنظمـة      ونكون قد فتحنا باب اعمال تمهيدية استكشافية، لوضع أسس انتخاب مجلس وطني           
التحرير االئتالفية، كما ناقشت ذلك مع أخي سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الذي التقيته فـي                 
عمان، ألن المرجعية الموحدة للشعب الفلسطيني مفككة منذ أكثر من عشر سنوات وحتى اآلن، وهذا يتطلـب                 

 أسس رئيسية هي القوانين االنتخابية الجديدة التي ستصدر،         أيضا بناء مجلس وطني فلسطيني موحد، يعتمد على       
  . كما جرى في حواري مع األخ أبو مازن، خالل ايام قليلة مقبلة

حينذاك تصبح كل مخيمات لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس قوائم التمثيل النسبي، وكذلك الحال بالنـسبة                 
فلسطينية في الدول األوروبية وهكذا، كما فعل العقالء والحكماء         للمخيمات الفلسطينية في سوريا، والتجمعات ال     

 مليون ناخب فـي     12في جنوب افريقيا، حين انتخبوا على قاعدة التمثيل النسبي داخل جنوب افريقيا، وانتخب              
  . اقطار الشتات المجاورة، ليحموا الوحدة الوطنية ويعززوها على قاعدة الشراكة السياسية، ولكل ما سعى

   29/7/2005رق القطرية الش
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