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   الفرنسية  - شهر عسل في العالقات اإلسرائيلية
 أنهى زيارة دامت    أن شارون  :ب.ف. ا ، وديع عواودة  -القدس المحتلة    30/7/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

ها الصحافة الفرنسية بشهر العسل والصفحة الجديدة، فيما اعتبرتها هآرتس نافذة فرص            ثالثة أيام لباريس، توجت   
واندرجت الزيارة ضمن المساعي المتبادلة الرساء العالقات الفرنسية        . لتحسين العالقات بين باريس وتل أبيب     

ا توترات بلغت ذروتهـا     اإلسرائيلية على أسس التعاون وخدمة المصالح المشتركة دوليا واقليميا، بعد ان شابته           
العام الماضي، حينما دعا شارون يهود فرنسا للهرب من الالسامية والهجرة للبالد، ما أثـار حفيظـة قـصر                   

وقبيل مراسم االستقبال الحميمة لشارون في مدينة األضواء، كان شيراك قد مهد لهـا، معربـا عـن                  . االليزيه
في المقابل كان شارون نفسه الذي صدرت       .  به ل هآرتس   تقديره للصديقة الكبيرة، في اطار حديث خاص ادلى       

عنه تصريحات ومواقف هجومية ضد فرنسا في السنوات األخيرة قد رد بالمثل، فوصف شيراك بأنه احد القادة                 
وهللـت هـارتس     .الكبار في العالم، شاكرا دعمه الثمين لعملية السالم، ودعاه لزيارته في مزرعته الخاصـة             

كل العالم ضدنا، ورأت ان مبعث االطراء الدولي علـى          : ها للمقولة االسلرائيلية التقليدية بأن    للزيارة واكدت نفي  
ونوهـت  . موقف إسرائيل هو مساعيها من اجل التخلص مما يفهم كميول كولونيالية، وهي تعني اخالء غـزة               

 عظمـى علـى رغـم       الصحيفة بأهمية التعاون مع فرنسا في مختلف المجاالت، ولفتت الى انها ال تزال دولة             
زعزعة مكانتها، واضافت ان فرنسا من اهم البلدان االوروبية، والثالثة في العالم من حيـث حجـم الجاليـات                   

وجاءت الزيارة غير المـسبوقة      .اليهودية، والرابعة باقتصادها كما أنها تتمتع بنفوذ في االمم المتحدة والمنطقة          
. بارات ومصالح متبادلة لفرنسا والكيان ولشارون وشيراك ايـضا        باريس بحفاوة استقباله وليدة اعت    الى   شارونل

وقد دعت فرنسا شارون لزيارتها مضيا في انتهاج سياسة خارجية، تقوم على محاولة التفاهم مع اسـتراتيجية                 
اإلسرائيلية في المنطقة، والقيام بدور اكثر فاعلية في اطارها خدمـة لمـصالحها الـسياسية               ،  الهيمنة األمريكية 

 االستعداد الفرنسي لفتح صفحة جديدة      شارونمن جهته، استغل     .القتصادية واالستراتيجية في الشرق األوسط    وا
مع إسرائيل، لخدمة مخططه بالظهور كرجل سالم في العالم، وترميم عالقات الكيان مع دولـة مهمـة مثـل                   

ربية لترويج أحاديتـه، رغـم      ولذا حرص شارون على استغالل زيارته واستغالل عجز الدبلوماسية الع         . فرنسا
كونها موجعة له، وكرر موقفه بأن المشكلة األساسية التي تكمن في الشرق االوسط تتمثل برفض العالم العربي                 

لكن شارون تطلع هو اآلخر الى تعزيز مكانته الداخليـة، مقابـل            . االعتراف بحق الشعب اليهودي باقامة دولة     
فيها من حزبه عليه، من خالل اظهار الثمار السياسية الدولية لخطتـه            تواصل تمرد المستوطنين وفئات ال بأس       

وال يبقى مستقبل عالقات فرنسا و إسرائيل مرهونا باستعداد االخيرة للتعامل مع اخالء القطـاع                .بإخالء غزة 
يعنـي ان   ما  . كبداية متجددة للعملية السياسية انما بمدى فاعلية الموقف العربي المشترك، بعد انجاز االنسحاب            

طبيعة عالقات إسرائيل مع العالم ستترتب ايضا على قدرة العالم العربي على اعادة المـشهد الـسياسي الـى                   
نصابه وحقيقته، بفضح مخططات سياسة الفورملين اإلسرائيلية الرامية الى تجميد عملية الـسالم، هربـا مـن                 

قف هذا على مبادرة القيادات والفعاليات العربيـة        ويتو. استحقاقاتها باستعادة كامل األراضي الفلسطينية المحتلة     
الرسمية وغير الرسمية على تعزيز التعاون مع االتحاد األوروبي والمبادرة الى حوار شامل وحقيقي معه حول                

كما ان توازن السياسات الفرنـسية واالوروبيـة         .قضايا تشغل بال العالم، وتهدد مصالحه كاألعمال اإلرهابية       
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مساند للحق الفلسطيني متأثر ايضا بمدى نجاح الجانـب الفلـسطيني فـي االلتفـاف حـول                 عامة نحو موقف    
  .استراتيجية موحدة، تعتمد موقفا وآليات عمل متناغمة وواضحة

 عن فجر عهد جديد وعودة الماضي المشرق، كما كـان خـالل             شارونوفي تقييم زيارته إلى باريس، تحدث       
وقال إنه بعد عقود شـهدت فـي بعـض          .  تقيمان عالقات وثيقة جدا    الخمسينات عندما كانت فرنسا وإسرائيل    

ووصف لقاءه مع شيراك بأنه كـان       . األحيان صعوبات ال يراوده أي شك في أن العالقات ماضية نحو التحسن           
وديا وحارا، وأضاف أن فرنسا تلعب دورا مركزيا في كل ما يجري في الشرق األوسـط ولبنـان وسـوريا                    

  .وإيران
 الصحافي االسـرائيلي    أن: تل أبيب نظير مجلي    نقالً عن مراسلها في    30/7/2005ق األوسط   شرالوأضافت  

أموت في حب   : كتب في أواسط شهر ابريل نيسان من السنة الماضية، مقاال اختتمه بالكلمات التالية             ا الدار فعكي
آرتس، لكن مكانته فـي     الدار هذا هو محرر في ه     . فرنسا، لكن مشكلتي معها ان من يعيش فيها هم الفرنسيون         

اسرائيل عالية، وهو الذي اختاره شارون، في حينه ليدعوه الى طعام اإلفطار في بيته وكشف أمامه ألول مرة                  
عن خطته لالنسحاب واجالء المستوطنين منها، مما يعني انه قريب من مركز القرار وقادر على قراءة األفكار                 

قسوة الى فرنسا والفرنسيين، فقد كان يعبر عن األجواء السائدة فـي     فعندما يتوجه بتلك ال   . في المؤسسة الحاكمة  
فقـد  . في تلك األيام بلغت األزمة أوجها بين اسـرائيل وفرنـسا          . مرافق الحكم وال يقول مجرد رأي شخصي      

هاجمت اسرائيل فرنسا واتهمت حكومتها على تشجيع الالسامية فيها، وهو الوصف الذي يطلقه االسـرائيليون               
ودعا شارون اليهود الفرنسيين علنا للهجرة الى اسرائيل باعتبار ان الحكومة           . مظهر للعداء السرائيل  على كل   

ورد السفير الفرنسي في تل أبيب، جرار آرو، بتـصريح حـاد قـال فيـه ان                 . الفرنسية ال توفر لهم الحماية    
نية في اسرائيل أنتم تتمتعـون      االسرائيليين يعانون من عقدة نفسية من العداء لفرنسا، وأضاف في محاضرة عل           

هـذه الطلعـات    . وفجأة، بدأت األمور تتجه نحـو االيجابيـة       . وراحت األزمة تشتد بين الطرفين    . بالعداء لنا 
  . 1948والنزالت ميزت العالقات بين البلدين منذ نشوء اسرائيل عام 

فالـصادرات  . ر أميركـي ، فان حجم التبادل التجاري بينهما زاد عن مليـاري دوال        2004وحسب تقارير سنة    
الجديـد فـي    .  مليونا 741 مليون دوالر فيما الواردات بلغت مليارا و       741االسرائيلية الى فرنسا وصلت إلى      

  : العالقة بين البلدين يكمن، من الجهة االسرائيلية فيما يلي
  . ـ الجالية اليهودية طلبت ذلك من شارون

  . يما يتعلق بالملف االيراني والتطورات األخيرة في لبنانـ موقف فرنسا القريب من الموقف االسرائيلي ف
ـ المعركة الداخلية في اسرائيل، اذ ان شارون أراد ان يظهر لخصومه في اليمين المتطرف انه ما زال يتمتع                   

  . بالثقة والقوة
ـ                   ات ـ طلب مساعدة فرنسا على وقف الحمالت في العالم العربي ضد اسرائيل والمساعدة علـى إقامـة عالق

  . دبلوماسية أو تجارية بينها وبين العالم العربي
أما من الجهة الفرنسية، فقد أرادوا تشجيع شارون على السير في طريق السالم، ما بعد تطبيق خطة الفـصل،                   

وفـي  . فهذا الموقف يحسب لحساب رصيد فرنسا في اسرائيل، ولدى الجالية اليهوديـة           . وعدم الوقوف عندها  
اكل داخلية للرئيس جاك شيراك، وهو عبر زيارة كهذه يستطيع أيـضا الظهـور أمـام                فرنسا أيضا توجد مش   

جمهوره على انه أيضا ال يتأثر من المعارضة، لكن غرضه األساس هو ان يحيي الموقع المميز لفرنـسا فـي                    
باع النهج  عملية السالم بالمنطقة، فهو يريد تعميق هذا الدور، وقد وعده شارون بالموافقة تحت شروط أهمها ات               

 . الموضوعي في معالجة الخالفات مع الفلسطينيين
 : عاما15هدفي استقدام مليون يهودي إلى إسرائيل خالل : شارون

ن هدفه للسنوات المقبلة أ  من شارون الخميسهقالما : ب.ف.باريس ـ أ  30/5/2005القدس العربي وأوردت 
عقده في باريس مع ممثلي المجموعـة اليهوديـة فـي    هو استقدام مليون يهودي الى إسرائيل وذلك خالل لقاء         
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. وأكد شارون أن الوسيلة األساسية لضمان مستقبل الشعب اليهودي هي المجيء لإلقامة فـي إسـرائيل               . فرنسا
وبعد أن أشاد بعمل الحكومة الفرنسية في مجال مكافحة السامية قال شارون إن يهود فرنـسا لهـم دور مهـم                     

 ألف شخص   600والمجموعة اليهودية في فرنسا التي تعد حوالى        . ين فرنسا وإسرائيل  ليقوموا به في التقارب ب    
وقـال  . هي ثاني اكبر مجموعة في العالم خارج إسرائيل بعد الواليات المتحدة لكن قبل بريطانيـا  وروسـيا                 

 لغـة   82 دولة يتكلمون    102، استوعبت إسرائيل مهاجرين من      1948شارون انه منذ إقامة دولة إسرائيل عام        
  . مختلفة
   :! أوصته بأالّ يثق بالعرب شارونةوالد

الذي لقاء   في ال   أحد الحاضرين  هسألإلى ما قاله شارون عندما      : السفير، ا ف ب    30/7/2005السفير  وأشارت  
 ماليين يهودي   5،5، فأجاب اليوم، وقبل وصولكم، ثمة       48عقده مع ممثلي المجموعة اليهودية عن فلسطينيي ال       

غالبيتهم تريد أن تعيش بـسالم      . ل وأكثر من مليون عربي فلسطيني بقليل، هم مواطنون إسرائيليون         في إسرائي 
أضاف ثمة أقلية صغيرة فاعلـة، غالبيتهـا عبـر الحركـة        . وأن تكون جزءاً عضوياً من المجتمع اإلسرائيلي      

لـديهم  . ر ليس مشكلة بـسيطة    إنها أقلية صغيرة، لكنها تنمو، واألم     . اإلسالمية ويقودها االيرانيون وحزب اهللا    
إن الرد على تلك المشاكل     . هويات إسرائيلية مثلنا، ولوحات السيارات نفسها، وال يمكن توقيفهم على الطرقات          

وروى شارون للحضور أنه خالل محادثـات الـسالم مـع           . يكمن في إحضار المزيد من اليهود الى إسرائيل       
لقد زرت مصر سابقاً، لكن ليس في مهمة سالم، ما أثار           . يدةمصر، ذهبت الى القاهرة واالسكندرية مرات عد      

وقال والدتي، وهي مزارعة كانت ربما تبلغ الخامسة والثمانين، كانت تتصل بـي هاتفيـاً               . الضحك في القاعة  
  . ال تثق بهمتقول لي دوماً شيئاً واحداً و
  

   في غزة تجمع شمل الفلسطينيين وتنبئ بمصالحةمصريةحفلة 
على هامش احتفال نظمه مكتب تمثيل مصر       أنه  :  غزة - فتحي صباح  عن مراسلها    30/7/2005ة   الحيا نشرت

الجمعة، التقى محمود عباس عدداً من قادة الفصائل الوطنية واالسالمية في أجواء            -في مدينة غزة ليل الخميس      
راً بين حركة حمـاس     حميمة قل نظيرها في الساحة الفلسطينية التي عصفت بها خالفات وصدامات دموية أخي            

جلس الرئيس الفلسطيني مع عدد من قياديي حماس والجهاد االسالمي           و .وأجهزة االمن الفلسطينية وحركة فتح    
 .والجبهة الشعبية ولجان المقاومة الشعبية، في حضور السفير المصري واللواء البحيري واللواء محمد ابراهيم             

ل الفصائل والسلطة وازالة الخالفات، كمـا نجحـوا فـي           ويبدو ان المصريين نجحوا مرة أخرى في جمع شم        
  .مرات سابقة في مهمات شاقة من هذا القبيل أيضاً

ح مصادر فلسطينية مطلعـة     يرج ت : غزة -طاهر النونو عن مراسلها    30/7/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت
خالفات العالقة بين الجـانبين،     للخليج أن يتم عقد لقاء بين محمود عباس وقيادة حركة حماس في غزة إلنهاء ال              

وقد عقد لقاء صغير الليلة الماضية بين عباس وقادة حمـاس            .وال سيما بعد شيوع أجواء مصالحة بين الجانبين       
وجلس خالل االحتفال عباس والرجوب مع      . الذين شوهدوا وهم يتعانقون على هامش احتفال السفارة المصرية        

وتبـادل  . تور محمود الزهار وسامي أبوزهري ومـشير المـصري        وفد حماس الذي ضم إسماعيل هنية والدك      
الطرفان العناق والقبل، وشاهدت الخليج خالل اللقاء عباس يتحدث بشكل منفرد مع هنية الـذي أجلـسه إلـى                   

وطال الحديث بينهما في أول لقاء من نوعه منذ بدء االشـتباكات المـسلحة بـين                . جواره وبقربهما أبوزهري  
ورجحت أن يصار إلى لقـاء بـين     . وأكدت مصادر مطلعة أن الحديث بين الجانبين كان ودياً         .مقاتلي الطرفين 

الجانبين بعد عودة عباس من القمة العربية الطارئة، ال سيما لالتفاق على موعد لالنتخابات التـشريعية التـي                  
ويتوقع أن  . بل يناير المق  20ترغب حماس في أن تجرى في أقرب وقت ممكن، فيما ترغب فتح أن تجرى في                

وشارك في احتفال الـسفارة      .يكون اللقاء الثنائي المقبل حاسماً ألنه سيسبق بدء جالء االحتالل عن قطاع غزة            
  .المصرية حشد من القيادات السياسية لكل الفصائل والسلطة الفلسطينية
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  تعديل وزاري يشمل حقيبة الداخلية إلرضاء حماس   

مصادر صحفية فلسطينية امس إن تعديال طفيفا سيجرى على الوزارة الفلسطينية           قالت  :  تغريد سعادة    ،رام اهللا 
وذكرت صحيفة المنار ان هذا التعديل كان قد نوقش بداية االسبوع الجـاري بـين عبـاس                 ·التي يترأسها قريع  

يل وقريع وشخصية فلسطينية مؤثرة وقد طلب قريع وتلك الشخصية في هذا اللقاء وخالل النقاش إجراء التعـد                
  . ووعد أبو مازن بالرد على الطلب خالل أيام قليلة وغادر بعدها الى غزة,الوزاري ليشمل حقيبة الداخلية

  30/7/2005االتحاد االماراتية 
  
   الفلسطينية المخابراتفيال ضابط ياغت

  قال ناطق رسمي من جهاز المخابرات العامة في تصريح صحفي امس ان مجموعة من المـشبوهين                : رام اهللا 
 واضاف بعد البحث والتحري تم معرفة الفاعلين حيث تم          ,والعمالء قامت باغتيال محمد رحال في مدينة نابلس       
  .اعتقال احدهما وسيقدم للقضاء، وما زال اآلخر هاربا

  30/7/2005الحياة الجديدة 
  

  الفلسطينيون يسعون النجاح االحتفاالت باالنسحاب
جاح االحتفاالت باالنسحاب االسرائيلي لكنهم يخشون من ان تـشكل   انىيسعي الفلسطينيون ال: غزة ـ ا ف ب 

وناقشت الفصائل الوطنية واالسـالمية      .غزة خطوة اخيرة ال يتم بعدها اي انسحاب من مناطق الضفة الغربية           
 ىفي اطار لجنة المتابعة العليا عدة صيغ ومقترحات من بينها اقتراح اقامة حفل مركزي تشارك فيه الفصائل ال                 

وتوقع حـسن الكاشـف فـي        .انب السلطة الوطنية بعد انسحاب القوات االسرائيلية واخالء مستوطنات غزة         ج
لكنـه  . تصريحات لوكالة فرانس برس خروج مسيرات عفوية منضبطة في شوارع غزة اثناء االنسحاب وبعده             

انه ال يمكن الي فصيل ان       ىورأ.  ان االحتفال المركزي للتعبير عن الفرح فكرة تستحق االهتمام والتنفيذ          ىرأ
 بالنصر بعـد    ىوتفيد مصادر محلية ان بعض الفصائل تستعد لتنظيم احتفاالت كبر          .يناقض حالة الفرح الشعبي   

ورغم الوقت   . حركته برنامج خاص لالحتفاالت    ىوفي هذا االطار اكد سامي ابو زهري انه ليس لد          .االنسحاب
اال ان فكـرة هـذه      .  لالشراف علي كل ما يتعلق باالنـسحاب       القصير تؤكد حماس امكانية تشكيل لجنة وطنية      

 ان تعاون السلطة مع الفصائل      ىورأ . اتفاق مع السلطة الفلسطينية    ىاللجنة التي تتبناها عدة فصائل لم تتحول ال       
.  الشعب الفلسطيني مما يضمن عدم حصول اي اشكاالت او مظاهر سلبية           ىسيخلق اجواء طمأنينة وارتياح لد    

 العمل بشكل   ى في هذه اللجنة واذا اصرت عل      ى اذا كانت السلطة معنية بذلك فعليها اشراك جميع القو         واكد انه 
. واوضح ان حركته ال تطرح اي شيء لتحقيق مـصالح ذاتيـة         .منفرد فهي تتحمل المسؤولية للفشل او النجاح      

لكن ما يـشغل   .رد ديكور واي مظاهر سلبية  نريد مشاركة حقيقية وليس مج   ىنريد مصلحة شعبنا لمنع الفوض    
 طريق االنسحاب من باقي المناطق      ىالسلطة الفلسطينية هو ان يشكل االنسحاب من قطاع غزة خطوة اخيرة عل           

ويشكك ابـو    .وقال نبيل ابو ردينة يجب ان يكون هذا االنسحاب جزءا من خارطة الطريق             .في الضفة الغربية  
 ان االنسحاب   ىوبعد ان رأ   . بالضفة الغربية  ىمن مناطق اخر  زهري في امكانية انتقال اسرائيل الي االنسحاب        

االسرائيلي لم يأت بالتفاوض بل جاء تحت ضغط المقاومة اوضح انه بالطريقة نفسها يمكن ان يدفع االحـتالل                  
 ىوخالفا لموقف حماس، توقع الكاشف ان تنسحب اسرائيل من مناطق اخر           .الي االنسحاب من الضفة الغربية    

وتابع لكن اسرائيل ستجعل هذه المناطق معزولة وقطاع غزة محاطا بجدار           . ربية بعد فترة طويلة   في الضفة الغ  
واقتـرح ان تتخـذ القيـادة        . االغراق بتفاصيل كثيرة مثل الحركة التجارية والمعابر لكسب الوقت         ىاضافة ال 

جب ان نتمـسك باسـتكمال      الفلسطينية من رام اهللا مركزا رئيسيا لمقارها وخصوصا الرئاسة والحكومة النه ي           
واخيرا، توقـع الكاشـف ان تـأتي        .  وقضية الجدار  ىالمشروع الوطني وحل قضايا القدس والالجئين واالسر      
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 ىوقال اذا دمرت البيوت داخل المستوطنات لن تكون خالفات او صراع عل            .الخالفات السياسية بعد االنسحاب   
واضـاف ان الـسلطة والفـصائل        . وال رموز احتالل   غنائم كما انه ليس هناك شئ ثمين في هذه المستوطنات         

 ان تولي وحدة الشعب واالرض اهمية اكثر من اي شيء اخر وان تبرز مشهد الفرح الفلسطيني في                  ىمدعوة ال 
  .واضاف من المهم ان نقدم الصورة التي نتمناها امام العالم. كافة المناطق وليس فقط في قطاع غزة

 30/7/2005الوطن السعودية 
  
  إسرائيل ستبقي هدفاً لنيران المقاومة: فصائلال

شددت األجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية الرئيسة في غزة، أن دولة االحتالل لن تكون في مأمن بعد                 :غزة
وقال قياديون في هذه األجنحة      .انسحابها من القطاع، وعليها أن تنسحب من األراضي الفلسطينية المحتلة كافة          

 القدس العربي ، ان الدولة العبرية هربت بجيشها ومستوطنيها مـن القطـاع تحـت ضـربات                 أسئلة ىرداً عل 
وفضل أحد قياديي كتائـب      . تحرير فلسطين  ىالمقاومة، إال أن ذلك ليس نهاية المشوار الذي ال يزال طويالً حت           

 .نسحاب االسـرائيلي   شكل ووسائل المقاومة التي ستتبعها حماس في مرحلة ما بعد اال           ىالقسام، عدم اإلشارة إل   
 حين رؤية شكل الهروب الصهيوني من القطاع، حيث ستتضح معالم هـذا             ىوقال إن حماس تفضل االنتظار إل     

 أن الكتائب لن    ى، شدد عل  هغير أن  .االنسحاب، ومن ثم يمكن اإلفصاح عن تكتيك المقاومة في المراحل المقبلة          
لمرحلة القادمة، إال أن توقف استهداف العدو لفترة مـا          تقوم بأي عمل ال يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في ا         

وتبنت حركة الجهاد موقفاً أكثر تـشدداً   .ضمن استراتيجية محددة للكتائب وقياداتها ال يعني توقف المقاومة كلياً  
 باقي الفصائل، واعتبرت أن الحرب مع االحتالل لن تنتهـي إال بتحريـر كامـل التـراب                  ىمن حماس، وحت  

  .الفلسطيني
 30/5/2005القدس العربي 

  
    المقاومة هي التي دحرت االحتالل : حماس

أبو مازن في مقر إقامته في غزة       وفي ختام لقاء نادر في ايجابيته ونتائجه المستقبلية، بين ممثلي حركة حماس             
حاب الليلة قبل الماضية، أعلن محمود الزهار أن حركته ستحتفل إلى جانب أبناء الـشعب الفلـسطيني باالنـس                 

وقـال فـي    . اإلسرائيلي من قطاع غزة، وذلك للتأكيد على أن المقاومة هي السبب في تحريـر تلـك األرض                
تصريحات صحافية أمس نحن سنحتفل لنرسخ مفهوم أن هذه األرض حررت بدماء أبناء الـشعب الفلـسطيني                 

 وأهمها سالح الـصمود     وفى مقدمتهم حركة حماس نحتفل بأن المقاومة هي التي طردت االحتالل بكل األسلحة            
وأشار إلى أن األراضي التي سـتخليها إسـرائيل هـي            .واإليمان وعدم التسليم للعدو بأي صورة من الصور       

يـذهبوا  . وقال إنه يجب أن ندخلها ويدخلها جميع أبناء الشعب الفلسطيني        . أراض فلسطينية وليست للمستوطنين   
وفـى رده علـى   . ا ارتكبت في البيوت وبحق المواطنين    ليروا حجم الجرائم التي ارتكبت بحق هذه األرض كم        

اعتدوا علينا وسنرد عليهم بالطريقة المناسبة مع التزامنا الكامـل          : سؤال حول استمرار التوغالت واالغتياالت    
بالتهدئة وما اتفقنا عليه في إعالن القاهرة ولذلك نقول على إسرائيل أن تستخلص العبرة من السنوات الماضية                 

  الوكاالت. حب ان أرادت أن تنسحب من دون اعتداءات على الشعب الفلسطينيوان تنس
 30/7/2005البيان  

  
  احترام اعالن القاهرة يضمن عدم تكرار أحداث غزة: حماس

 والفـصائل   ىأكد محمد غزال ان تنفيذ ماتم االتفاق عليه بـين القـو           : وكاالت االنباء  رام اهللا، القدس المحتلة   
ة والسلطة الفلسطينية في اعالن القاهرة هو الضمانة لعدم تكرار االحـداث المؤسـفة التـي                الوطنية واالسالمي 

 طريق بناء سياسة فلسطينية موحـدة       ىواضاف ان اتفاق القاهرة نقلة نوعية عل      . وقعت مؤخرا في قطاع غزة    
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ف الفلسطينية سيصب    وحذر من ان اي امتثال او اختالف يقع بين االطرا          ,وجبهة داخلية قوية تحتاج الي التنفيذ     
ـ             هزيمـة يـدفع ثمنهـا       ىفي مصلحة اسرائيل وسيحول النصر الذي يتوج باالنسحاب االسرائيلي المرتقب ال

  .الفلسطينيون
  30/7/2005أخبار اليوم 

  
  حماس تحمل االحتالل مسؤولية استشهاد أبو مغيصيب

ما يعكس معاناة األسرى في ظّل      أكّدت حركة حماس، أن استشهاد األسير أبو مغيصيب ، إنّ          : خاص –فلسطين  
سياسات إدارة السجون الصهيونية من اإلهمال والتعذيب واإلهانة بحقّ األسرى، مطالبةً بفتح تحقيٍق فوري في               
مالبسات وفاة األسير، ومطالبة أيضاً السلطة الفلسطينية ومنظّمات حقوق اإلنسان بمزيٍد من االطالع واالهتمام              

  .حتالل الصهيونيبشؤون األسرى لدى اال
  30/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  

   تدين استهداف الشخصيات اإلسالمية والسياسية اللبنانية حماس
أدانت حركة حماس بيان استهداف الشخصيات اإلسـالمية والـسياسية          :  وكاالت -علي حسين باكير  -بيروت  
المنشورات المشبوهة والتي تهدف إلى زرع الفتنـة        ندين ونرفض ما ورد في هذه       : وجاء في بيان لها   . اللبنانية

 الصهيوني  الذي يعمل دوما علـى إحـداث          -وإحداث البلبلة في الساحة اإلسالمية لخدمة المشروع األمريكي       
وأضاف أن هذه المنشورات التحريضية ضد مراجع دينيـة           .الفرقة وتقسيم المنطقة على أسس عرقية ومذهبية      

ركت في المقاومة ضد االحتالل الصهيوني للبنان ومـا زالـت تـدعم المقاومـة               ورموز وطنية وإسالمية شا   
واالنتفاضة في فلسطين، إنما تؤكد وجود أصابع صهيونية وراءها تسعى إلدخال لبنان في حالة مـن اإلربـاك                

  .والفتنة
  29/7/2005اسالم اون الين 

  
  يحتجزون موظفين في االمم المتحدةالعابد اقارب 
الشرطة الفلسطينية اطلقـت سـراح امـرأة        أن   : ا ف ب    نقال عن  غزةمن   30/7/2005دنية   الغد االر  نشرت

استرالية ورجال فلسطينيا امس خطفتهما اسرة ضابط امن فلسطيني مخطوف في غزة في محاولة للضغط على                
وقال مصدر امني فلسطيني ان ضباطا اجروا مفاوضـات مـع االسـرة              .الشرطة لتعمل على اطالق سراحه    

   . المعتقلينوا في اطالق سراحونجح
عباس استقبل الرهينتين في منزله في غزة فور أن : غزة ـ ا ف ب من  30/5/2005 القدس العربي واضافت

 .وقال احد الخاطفين ان قرار االفراج عنهما اتخذ اثر لقاء بين الخاطفين ورشـيد ابـو شـباك                .االفراج عنهما 
 موظفي االمم المتحدة اللذين هددا بقتلهما ان لم تتحـرك الـسلطة             واعلن اقارب جهاد العابد في بيان اختطاف      

 القيام بعملية   ىوقال فرد من عائلة العابد ان العائلة لم يكن امامها من خيار سو             .الفلسطينية لالفراج عن قريبهم   
  ان شخصا من داخل السلطة امر مجموعـة        ىواضاف لدينا دليل عل   . خطف النهم يتهمون اجهزة االمن بخطفه     

  .كتائب شهداء جنين بتنفيذ الخطف
في ساعة مبكرة من فجر اليوم أفرج عـن جهـاد           إلى أنه   : غزةمن   30/7/2005 األيام الفلسطينية    وأشارت

، من قبل الخاطفين، بعد ساعات من       هأنه تم اإلفراج عن   : وأوضح العميد عالء حسني، في حديث لأليام       .عابد1
  .ن اختطفا في بلدة جباليااإلفراج عن المواطنين األجنبيين اللذي
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     الفلسطينية في لبنانأنباء عن اختالق ذرائع وأزمات القتحام المخيمات

بحوزة بعض الذي  أفادت تقارير بأن اقتحام المخيمات الفلسطينية بلبنان وتجريدها من السالح الخفيف :بيروت
لبنانية تقوم على خدمة واشنطن وتل أبيب، القوى فيها، بات يشكل مطلبا أميركيا إسرائيليا تدعمه بقوة جهات 

ونقلت مصادر في بيروت ان اقتحام المخيمات الفلسطينية له عالقة · وتنفيذ سياساتهما الخطيرة في المنطقة
· بشكل أو بآخر باالحداث واالوضاع في الساحة الفلسطينية وما تتعرض له دمشق وحزب اهللا من ضغوطات

 واستنادا إلى خطة موضوعة تدرس تبريرات مختلفة لتنفيذ خطة االقتحام، وال وقالت المصادر إن جهات لبنانية
تستبعد المصادر أن تقع حوادث اغتيال في الساحة اللبنانية لبعض الشخصيات او تفجيرات في بعض المواقع ثم 

ال قوات  واعتقها،توجه أصابع االتهام الى الفلسطينيين في المخيمات واستغالل ذلك القتحامها ونزع سالح
وأكدت المصادر أن اقتحام المخيمات هو جزء من القرار · االمن اللبنانية ألعداد من سكان هذه المخيمات

ونقلت المصادر نفسها ان جهات تقوم منذ ايام بتحشيد بين اللبنانيين ·  الذي أصدره مجلس االمن الدولي1559
·واستخدام وسائل اعالم للمطالبة بجمع السالح من المخيمات  

30/7/2005االتحاد االماراتية   
 

  يطلقون الغاز المسيل على مظاهرة في بلعين االحتاللجنود
أفادت مصادر إسرائيلية أن جنود جيش اإلحتالل أطلقوا الجمعة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين 

جدار الفصل ، عبد اهللا أبو في قرية بلعين، الذين طالبوا بإطالق سراح رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة بناء 
وبحسب إدعاءات الجيش فإن الجنود استخدموا الغاز المسيل للدموع ألن المتظاهرين قاموا بإشعال .رحمة

اإلطارات، بيد أنه اتضح أنه لم يكن في المكان أي إطار مشتعل، ولم يتم رمي الحجارة باتجاه جنود 
ا تبين من خالله ان عناصر من شرطة حرس الحدود ونشرت صحيفة هآرتس يوم أمس تحقيقا صحفي.اإلحتالل

االسرائيلي ادلوا امام محكمة اسرائيلية بافادات كاذبة حول اعتداءات نفذوها ضد متظاهرين ضد بناء الجدار 
وقالت هآرتس ان ثالثة قضاة اسرائيليين وجهوا انتقادات شديدة في االسابيع االخيرة تجاه افراد .في المنطقة

.  حرس الحدود الستخدامهم العنف بشكل مفرط ضد المتظاهرينشرطة من وحدة   
29/7/2005 48عرب    

 
مرورعبر حاجزي أبو هولي والمطاحنالاالحتالل يعرقل حركة   
حركة تنقل األهالي على حاجزي المطاحن وأبو أمس عرقلت قوات االحتالل  صباح : خانيونس ـ خاص

 الطريق الساعة التاسعة من صباح اليوم، بعكس ما كان وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل، فتحت.هولي
مقرراً على الساعة السابعة، بعد أن أغلقته على السابعة والنصف من مساء أمس، مبينين أن الحاجزين على 

وأوضح شهود .طريق صالح الدين، هما الممر الوحيد الذي يصل بين محافظات جنوب قطاع غزة وشماله
 والتشديد الذي تفرضه قوات االحتالل على الحاجزين، خلقا حالة من اإلرباك العيان أن تلك اإلجراءات

واالزدحام عليهما، خاصة وأن قوات االحتالل ال تسمح إال بدخول عدد محدود جداً من السيارات من كل جهة، 
 وينتظر حتى وصولها إلى الجهة األخرى، حتى يسمح بدخول عدد جديد منها ووصوله إلى الجهة األولى،

ومن جهة أخرى، كشفت تقارير حقوقية .األمر الذي يحدد عدد السيارات التي يسمح بمرورها عبر الحاجز
زيف االدعاءات الصهيونية المتعلقة ببعض التسهيالت على الحواجز حيث جاء في التقارير أنه لم يطرأ أي 

شمال القطاع عن جنوبه، أو التي تخفيف أو تحسن على معاناة األهالي الذين يتنقلون عبر الحواجز التي تفصل 
.تفصل المدن عن المناطق التابعة لها، خاصة المناطق المتاخمة للمستوطنات  

29/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
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  من العالجمنعتبة بمرض في القلب  رضيعة مصا

قلب من العالج منعت سلطات االحتالل الصهيوني طفلة فلسطينية رضيعة مصابة بمرض ال: رام اهللا ـ خاص
وقال الدكتور معاوية . ، رغم أن عمرها ال تجاوز عدة أيام1948في المستشفيات داخل األراضي المحتلة عام 

حسنين، مدير عام اإلسعاف والطوارئ في وزار الصحة الفلسطينية، إن سلطات االحتالل تمنع الطفلة أنهار 
وأضاف .ية، رغم أنها تعاني من مرض في القلبتيسير علون ، من العالج في أحد المستشفيات اإلسرائيل

الدكتور حسنين في تقرير له أن الطفلة تنتظر السماح لها بالدخول منذ السابع والعشرين من الشهر الجاري، 
وهي موجودة حالياً في مستشفى الدرة في شمال غزة، مبيناً أن سلطات االحتالل تمنع أيضاً مرافق الطفلة من 

ات االحتالل ، مستمرة في منع المرضى من السفر الستكمال عالجهم خارج قطاع غزة، وأكد أن سلط.الدخول
.خالل الفترة من الثالث والعشرين من الشهر الجاري وحتى اليوم  

29/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  القدسحمايةخطيب األقصى يحمل العالم العربي واإلسالمي 
 محمد حسين، مدير المسجد األقصى ، في خطبة الجمعة، العالمين العربي حمل الشيخ : خاص–القدس المحتلة 

واإلسالمي والعالم بأسره مسؤولياته في حماية المدينة المقدسة ولجم سلطات االحتالل من تنفيذ مخطّطاتها 
 سلطات وحذّر من محاوالت.الهادفة إلى تهويد المدينة واالعتداء على حضارتها اإلسالمية وتراثها اإلنساني

االحتالل المتسارعة لتهويد مدينة القدس، خاصة بعد اإلعالن عن نيتها بناء حي استعماري وكنيس يهودي في 
وطالب في خطبته بشد الرحال إلى المسجد األقصى المبارك إلعماره والصالة فيه في جميع .باب الساهرة

لمسلمون بحماية المسجد ويؤكّدون عروبة وقال إنّه بهذه الطريقة يساهم ا. األوقات وعلى مدار أيام السنة
.وإسالمية مدينة القدس  

30/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  مواصي التشكيل لجنة طوارئ لحماية األراضي والسكان في 
ة       و ليل ة طوارئ                         :آتب أيمن اب شكيل لجن ة المواصي عن ت ات في منطق أعلنت مجموعة من الشخصيات والفعالي
ة األراضي و زة لحماي ن قطاع غ رائيلي م سحاب االس ح عشية االن ونس، ورف ان ي ي مواصي خ سكان ف ضم .ال وت

ى              ًا عل اللجنة، التي تعتبر األولى من نوعها في المواصي، أطباء ومهندسين ومدرسين وعماال وشبابا، وتعكف حالي
ة اال   ذ خط اء تنفي دث أثن د يح ارئ ق ة أي ط ي لمواجه اء المواص ع أنح ي جمي ة ف ان فرعي شكيل لج سحاب ت ن

إن اللجنة تشكلت لحماية أهالي المواصي، وتقديم آل أشكال           : وقال الدآتور خالد البردويل رئيس اللجنة     .االسرائيلي
اء الموجودة في               دات الكهرب ى مول ارة، والمحافظة عل شراب، وتوفيراالن ام وال أمين الطع م، وت ساندة له دعم والم ال

وفير ا     ى ت د          المواصي، مؤآدًا أن اللجنة ستعمل عل سحاب، التي ق رة االن سكان خالل فت ة الصحية لل ة والرعاي لخدم
ة          دالع انتفاض ذ ان ا من روض عليه صار المف ن الح ر م شدد أآب ي م سكري وأمن صار ع ة لح ا المنطق ضع فيه تخ

  .األقصى
30/7/2005األيام الفلسطينية   

 
  شاهد تنظّم دورة في صيدا

التعاون والتنسيق مع المعهد العربي لحقـوق اإلنـسان،   إفتتحت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان شاهد ـ ب 
دورة تدريبية في مجال رصد وكتابة التقارير عن أوضاع حقوق اإلنسان وذلك في مركـز الرحمـة لخدمـة                   
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تحدث في اإلفتتاح ممثل المعهد في لبنان ابراهيم عبد اهللا وأشار الى أهمية كتابـة التقـارير                 .المجتمع في صيدا  
  . حقوق اإلنسان ودورها في كشف اإلنتهاكات شرط إلتزامها المعايير الموضوعية والعلميةكأحد آليات حماية

من جهته أكد رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنسان ان الواقع الفلسطيني ال يختلف عـن واقـع المجتمعـات                   
متياز وان العالم لـن     العربية األخرى من حيث التردي، وأن المسألة الفلسطينية شكلت مأساة القرن الماضي بإ            

ثم تحدث المدير التنفيذي للمؤسـسة      . يعرف الهدوء والسالم ما لم ينل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة          
الفلسطينية لحقوق اإلنسان محمود الحنفي وأكد على أهمية الرصد والتوثيق ومن ثم كتابة التقارير عن أوضاع                

 متـدرباً ومتدربـة مـن       15يشارك في الـدورة     .حسينها وتعزيزها حقوق اإلنسان الفلسطيني في لبنان بهدف ت      
 أيام خبراء مـن     3يقوم بالتدريب الذي يستمر     . الطالب الفلسطينيين الجامعيين المهتمين بالشأن العام الفلسطيني      

  .مدربي المعهد العربي لحقوق اإلنسان
30/7/2005المستقبل اللبنانية   

 
للفلسطينيينعن حق العمل مخيمات لبنان ندوات في   

نظّمت المؤسسات األهلية العاملة في الوسط الفلسطيني ثالث ندوات عن حق العمل للفلسطينيين، األولـى فـي                 
مخيم شاتيال والثانية في مخيم برج البراجنة والثالث في مخيم البداوي وذلك في إطار حملة من أجل إقرار حق                   

فتحي كليب محاضرة في مركز التأهيل المهنـي لجمعيـة          وألقى الباحث الفلسطيني    .الفلسطينيين بالعمل بحرية  
اعتبر أن المـشكلة الرئيـسية      و".حق العمل للفلسطينيين ضرورة راهنة    "النجدة الشعبية في مخيم شاتيال بعنوان       

التي يشكو منها العمال الفلسطينيون تكمن في قانون تنظيم عمل األجانب الذي يتعاطى مع الفلسطينيين في لبنان                 
وحاضـر رئـيس    .م أجانب وال يميز بينهم وبين األجانب الراغبين بالدخول الى لبنان لممارسة مهـن             باعتباره

الجمعية اللبنانية لحقوق اإلنساني نعمة جمعة في مؤسسة إنماء في مخيم برج البراجنة بدعوة من المؤسـسات                 
للبنانية على المواثيق الخاصـة     تطرق الى حقوق اإلنسان، مشيراً الى تعارض موافقة وتوقيع الدولة ا          و.األهلية

ولفت الى الذرائع الكثيرة التي تغطي عدم منح الالجئين         .بحقوق اإلنسان مع حقوق اإلنسان الفلسطيني في لبنان       
وقال أن مذكرة وزير العمل طراد حمادة لم تغيـر          .الفلسطينيين حقوقهم المدنية واالجتماعية بما فيها حق العمل       

  .تشريعاتشيئاً في الجوهر في غياب 
وفي البداوي ـ زياد منصور ـ أقامت لجنة متابعة حق العمل الفلسطينية محاضرة في قاعة الرئيس الـشهيد    
ياسر عرفات في مخيم البداوي في إطار ورشات العمل المخصصة لبحث شؤون الالجئين، خـصوصاً حـق                 

نـسوية وعـدد مـن نـساء        العمل في لبنان، وذلك بحضور المؤسسات االجتماعية والتربويـة والمكاتـب ال           
الفلسطينيين وحـق   "وتناولت المحامية دالل ياسين عضو في المركز الحمائي لحقوق اإلنسان موضوع            .المخيم
فاستعرضت القوانين اللبنانية التي تنظم الوجود الفلسطيني في لبنان ويتم تغييرها مع تغيير وزير العمل               " العمل

ونفت وجود عالقـة للمخيمـات      . التوطين بل التمسك بحق العودة     واعتبرت أن حق العمل للفلسطينيين ال يعني      
الفلسطينية بالمشاكل األمنية التي تحصل في لبنان واعتبار المخيمات بؤراً أمنية مؤكدة أنهـا مخيمـات بـؤس                  

وقد وقّع الحضور على عريضة موجهة الى رئيس وأعضاء البرلمان اللبناني تطالبهم بإصدار قـانون               .وحرمان
  .جئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية واالجتماعية وفي طليعتها حق العمليمنح الال

  30/7/2005المستقبل اللبنانية 
 

  اإلفراج عن اثنين من أقدم األسرى اإلداريين في سجن النقب
أفرجت قوات االحتالل الصهيوني، أمس، عن اثنين من أقدم األسرى اإلداريين مـن سـجن                : خاص -قلقيلية  

 34 شهراً، ومحمد مصلح نزال وقد أمضى مـدة          32محمود خدرج وقد أمضى مدة      : ي، وهما النقب الصحراو 
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يشار إلى أن األسيرين هما اثنين من مئـات األسـرى           . وقد قام أهل األسيرين وأهالي البلدة باستقبالهم       .شهراً
  .الذين عانوا ويعانون من اإلداري ومن األوضاع السيئة في سجن النقب الصحراوي

  30/7/2005  الفلسطيني لإلعالم المركز
  

  األسرى األردنيون يطالبون الحكومة التدخل إلطالق سراحهم
ة          -عمان -محمد سويدان  ين الحكوم وني باسم األسرى االردني سجون اإلسرائيلية سلطان العجل  طالب األسير في ال

ة مص                  واب التحرك والعمل إلطالق سراحهم ومعرف نهم في       ومنظمات المجتمع المدني ومجلس الن ودين م ير المفق
رائيلية سجون اإلس ين   .ال ابع ملف األسرى االردني ة تت شر ان الحكوم روان المع وزراء م يس ال د نائب رئ ا أآ بينم

ذي أمضى          .وتسعى لمعرفة مصير المفقودين منهم     ال االسير ال ه       20وق سجون اإلسرائيلية نتيجة لقيام ا في ال  عام
ة ان األ         سطين المحتل ه األهوال والموت                     بعملية عسكرية في فل ان رأوا في د من الزم يهم عق ين مر عل سرى االردني

ر وأسوار القدس         ل المكب الة     .البطيء، مشيرا الى انهم امتداد طبيعي لشهداء الجيش العربي في جب وأعرب في رس
اإلفراج عن االسرى                  ة ب ين  مكتوبة قرأها شقيقه صالح العجلوني في مهرجان اقامته النقابات المهنية للمطالب االردني

سيت أسراها في                     في السجون االسرائيلية اول من امس عن عتبه على الحكومة والفعاليات الرسمية والشعبية التي ن
صهيوني  تالل ال جون االح ين اال ان وزارة      .س رى االردني دد االس ة بع عبية دقيق مية او ش صائية رس د اح وال توج

رات متباعدة، في                 أ 25الخارجية اصدرت قبل ثالث سنوات  قائمة بأسماء          ى فت نهم عل سيرا ومعتقال، خرج عدد م
يرا  35حين تشير مصادر نقابية ان عددهم اآلن يتجاوز            ودين        . أس غ عدده المفق ريج،         19ويبل د ف م محم ودا وه  مفق

ود، فالح الحويطات،                            د زي زبن، محم د، هيكل ال د الناصر حام زوق، عب اد الزق ون، عم ابراهيم الغرايبة، ماجد زب
ضين، موسى                   علي بني ها   ود مبي دلقموني، محم د ال ني، حاطب ابو الهيجاء، ياسين الشوابكة، يوسف االقطش، احم

  .القبيالت، عبد الحافظ فريج، محمد عودة، حسن شوشاري، ويوسف الرواشدة
  30/7/2005الغد االردنية 

  
  استئناف برنامج زيارات االسرى االثنين

ة الصليب االحمر الدولي أمس عن استئناف برنـامج الزيـارات            اعلنت لجن  - الحياة الجديدة    -القدس المحتلة   
ودعت اللجنة االهالي الى االسـراع فـي        . الهالي المعتقلين في سجون االحتالل ابتداء من يوم االثنين المقبل         

  .التوجه الى مكاتبها في كافة المحافظات للتسجيل وترتيب أمور الزيارة
   30/7/2005الحياة الجديدة 

  
  ت المستوطنين ستبدأ اإلخالء األحدمئات عائال

 اعلن بينس، الجمعة، ان مئات عائالت المستوطنين ستبدأ بـالخروج مـن القطـاع             :الناصرة،  برهوم جرايسي 
 .وإخالء بيوت المستوطنات بشكل جماعي ابتداء من يوم األحد لتسكن في حي مؤقت قـرب بلـدة نيتـسانيت                  

  .البيوت برغبتها، وحتى قبل الوقت المحددويجري الحديث عن العائالت التي قررت اخالء 
 عائلة مستوطنات غزة، لتسكن في ذلـك الحـي، فيمـا            130وحسب بينس، فإنه خالل األسبوع القادم ستخلي        

 756ستسكن العائالت األخرى في اماكن أخرى في جنوب البالد، وحسب المعطيات فإنه حتـى اآلن تقـدمت                  
مستوطنات في شمال الضفة الغربية بطلبات تعـويض، وتتوقـع           عائلة في غزة واربع      1700عائلة من اصل    

 عائلـة مـن     168 وحسب المعلومات، فإن      .الحكومة االسرائيلية ان يرتفع هذا الرقم كثيرا في االسبوع القادم         
شمال الضفة، تقدمت بطلبات تعويض وانتقال الى بيوت جديدة، فيما بلغ عدد العائالت من مستوطنات قطـاع                 

ويشتكي مستوطنون من تلكؤ الحكومة االسرائيلية في انهاء بناء االحياء البديلة داخل البلدات              .ة عائل 588غزة  
، فقد قالت مسؤولة عن مستوطنة بيآت سديه في غزة، انها وباقي العـائالت فـي                48االسرائيلية، في مناطق    
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 ان نبقـى الـى ان تـصل         المستوطنات معنيين باإلخالء قبل الخامس عشر من الشهر القادم، وقالت ال نريـد            
الفوضى الينا نريد االخالء حتى الثاني عشر من الشهر القادم، ولكن الحي الذي طلبناه فـي قريـة زراعيـة                    

وادعت الحكومة االسرائيلية، امس، انه حتى الخامس عشر مـن الـشهر القـادم               .تعاونية ال يزال غير جاهز    
  ين المستوطنين جاهزة الستقبالهمستكون كل البيوت المتنقلة والثابتة التي خصصت لتوط

  30/7/2005الغد االردنية 
  

  ربع المستوطنين في الضفة يرغبون في ترك مستوطناتهم
لم يكن شارون يعلم ان اقامة الجدار الفاصل سيكون احد اهم االسباب التي سـتدفع                : خاص ،كتب خليل العسلي  

ى غزة لمتابعة ما سيحدث هناك اال أن ما يحدث          فرغم ان العيون تتجه ال    .. المستوطنين الى الرحيل من الضفة    
في مستوطنات الضفة يعتبر اخطر بكثير، ويهدد حلم شارون والكثير من زعماء الصيهوينة ومن بينهم حبيـب                 

دل استطالع للرأي أجراه    فقد  .. السالم االول بيرس، الذي ساهم اكثر من غيره في اقامة المشروع االستيطاني           
% 51من المستوطنين في الضفة مستعدون للرحيل بهدوء، بينما اعـرب           % 27ثر من   معهد جيوغرافيا ان اك   

% 50كما اظهر استظالع الرأي ان      .. منهم انهم يشعرون بالقلق من االوضاع االمنية في الضفة بعد االنفصال          
  . من المستوطنين قدموا للضفة بحثا عن جودة الحياة والمكان الهادئ، ال ألسباب عقائدية

جري في مستوطنات الضفة الغربية أثار قلقاً بالغا لدى مكتب رئيس الحكومة الذي يعمل على ان تكون                 ان ما ي  
 لمرة واحدة على ان يتم تعزيز االستيطان في الضفة الغربية بكل الوسائل بعد بنـاء الجـدار،                   خطة االنفصال 

.. ت التي اصبح قسم منها شبه خاو      واحضار اكبر عدد من اليهود من انحاء العالم لتوطينهم في تلك المستوطنا           
ولهذا دعا شارون اعضاء وزراته الـى اجتمـاع         ولكن يتضح ان الجدار احد اهم اسباب هروب المستوطنين،          

ه طارئ بداية االسبوع القادم بعيدا عن اعين وسائل االعالم لبحث هذه الظاهرة والتي وصفها مصدر مقرب من                
 وهذه التضحيات االستغناء عن قطاع غزة مـن اجـل            شارون بعد كل هذا الجهد      بأنها آخر شيء كان يتوقعه    

  ..!!!!األمر الذي سيؤثر على مستقبله السياسي عيون الضفة
  29/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  تنوي إغالق الجنوب أمام المتظاهرين االسرائيلية الشرطة 

 إسرائيلية أن الشرطة، في ختام إجتماع لقيادة الشرطة بمشاركة المدير العام، كـرادي، تنـوي                أفادت مصادر 
اإلعالن في األسبوع القادم عن إغالق منطقة الجنوب أمام ناشطي اليمين وسد الطريق أمـامهم لمـنعهم مـن                   

كمـا تـدرس    . الوصول إلى مستوطنات غوش قطيف في إطار ثالث مظاهرات خطط لها يوم الثالثاء القـادم              
وجاء أنـه عـرض خـالل اإلجتمـاع معلومـات          .الشرطة إمكانية منع سفر الحافالت التي تنقل المتظاهرين       

وقالت مصادر فـي    . إستخبارية جديدة حول خطة ناشطي اليمين لعرقلة عمل الشرطة في مواجهة المتظاهرين           
 فإنها لن تسمح بحـصول أي فعاليـة       الشرطة أنها في الوقت الذي تواصل فيه الحوار مع المجلس اإلستيطاني،          

يجري التخطيط لها في غوش قطيف، وبحسب كرادي فإن الشرطة جاهزة للوقـوف أمـام كافـة محـاوالت                   
   .اإلستنزاف، وأنها ستنفذ فك اإلرتباط

ومن جهته فقد انتقد المجلس اإلستيطاني بحدة محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلى الجنوب، وبضمن ذلك                
  .  المركزية في بلدة سديروت شمال قطاع غزةالمظاهرة

  29/7/2005 48عرب 
  

  شارون يطلب عدم اطالع الفلسطينيين على موعد الرحيل 
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طلب شارون من الجيش ورئاسة األركان عدم اطالع الجانب الفلسطيني على موعد االنسحاب من غزة حتـى                 
لك خالل لقاء في باريس التي اختتم زيارتهـا         قبل البدء في االنسحاب، الذي اعتبره مؤلماً، لكنه ضروري، وذ         

 وكاالت. أمس
 30/7/2005البيان  

  
  شارون ينسق سراً مع المستوطنين في االحتجاجات  : آلوني

قالت آلوني ان حكومة شارون تنسق سرا مع المستوطنين فـي قـضية ابـداء                : وديع عواودة  ،القدس المحتلة 
ولفتت . ، القناع العالم بصعوبة االنسحاب من الضفة الغربية       االحتجاج على إخالء غزة وصناعة صدمة وطنية      

أن المستوطنين يمولون    الى   1948في حديث نشرته أمس صحيفة كل العرب الصادرة في فلسطين المحتلة في             
وأكدت أنـه فـي نهايـة المطـاف سـتخلى           . حمالتهم االعالمية واالحتجاجية على نفقة الحكومة االسرائيلية      

 .لك يعني تحويل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية الى ما يـشبه الجحـيم والمـستحيل               مستعمرات غزة، وذ  
وأضافت أنه على رغم كل االضطهاد، يمضي االسرائيليون في ارتداء ثوب الضحية، فيما يشارك بوش بهـذه                 

وى جـيش فـي     اللعبة في تصريحاته بأن اسرائيل تمتلك الحق بالدفاع عن نفسها، متجاهال بذلك أنها صاحبة أق              
الشرق األوسط، وهكذا كانت اسرائيل أيام جولدا مائير تزعم أنها الضحية، والعرب يوشكون على رميها فـي                 

وعما يخبئه المـستقبل،     .وتمنت آلوني تقديم شارون الى المحاكمة     . البحر، فيما مضت في ترحيل الفلسطينيين     
من أمريكا بالتحديد، وأكدت أن اسرائيل ال تـسير         قالت آلوني انها ليست متفائلة، إال إذا حصل تدخل خارجي و          

نحو السالم، منوهة إلى أن المؤسسة االعالمية تشارك في ذر الرماد بعيون االسـرائيليين وتحرضـهم علـى                  
  .العرب، وكأنهم أمام مخاطر وجودية

 30/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  تحضيرات لمحاكمات كبرى لشارون وبوش وبلير 
ة قدس برس من مصادر مسؤولة في هيئات نقابية عربية، أن التحضيرات جارية في الوقـت                علمت وكال : لندن

ومن المقرر أن توجه     .الراهن للقيام بمحاكمة كبرى لكل من بوش، وبلير، جنباً إلى جنب مع محاكمة لشارون             
 مجازر والتسبب في    خالل المحاكمات لكل من بوش وبلير، باإلضافة إلى شارون ذاته، اتهامات تتعلق بارتكاب            

ويشرف على هذه الخطوة اتحاد المحامين العرب، بالتنـسيق مـع نقابـة              .قتل أبرياء وانتهاك القانون الدولي    
محامي مصر، وجمعية هيئات المحامين في المغرب، ونقابة محامي الدار البيضاء، ومجموعة العمل الـوطني               

 المقترحات بشأن القضايا التي ستشملها المحاكمـة،        وقد أنجزت لهذا الغرض ورقة عمل تشتمل على        .المغربية
والتي تتركز على االتهامات بالتسبب في مجازر واغتياالت في كل من فلـسطين ولبنـان والعـراق وقاعـدة                   

 إلى تـشكيل    ةوبينما يسعى القائمون على هذه الخطوة المثير       .غوانتانامو العسكرية األمريكية المقتطعة من كوبا     
يات ذات وزن عالمي، فإنه من المقرر أن يجـري التحـضير لـدعوة شـهود لـإلدالء          هيئة قضاة من شخص   

بشهاداتهم في هذه القضايا، باإلضافة إلى تشكيل هيئة للدفاع عن الضحايا، وهيئة أخرى للنيابة العامة، الستيفاء                
  .أركان المحاكمات، التي يتوقع أن تحقق أصداء واسعة

  29/7/2005قدس برس 
  

  48ون على فلسطينيي متطرفون يعتد
 بـ شبه عـسكرية تقـوم عـصابة         48 في عملية وصفها المعتدى عليهم من فلسطينيي         ، آمال شحادة  ،الناصرة

 يمينيا متطرفا باالعتداء على العرب المتواجدين على شاطىء البحر بين حيفا وعكـا              150مؤلفة من اكثر من     
واطلـق المتطرفـون علـى       .م يقـدموا شـكوى    في وقت ترفض الشرطة التدخل بذريعة ان المعتدى عليهم ل         
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ويرتدي أعضاء العصابة اللون البرتقالي     . حملة اخالء العرب تشبيها باخالء المستوطنين من غزة       اعتداءاتهم  
ويحملون العصي والحجارة واألدوات الحادة ويعتدون على كل عربي يواجهونه في طريقهم ويمنعونـه مـن                

  .البقاء في المكان الذي يتواجد فيه
وقدم النائب مخول، استجوابا شفويا الى نائب وزير األمن الداخلي، طالبه بتفسير عدم مالحقة الـشرطة لهـذه                  

   .العصابة
   30/7/2005الرأي االردنية 

  
  راك يجتمعان سراً ابيرس وب

راك، يوم الثالثاء الماضـي،     الكتروني عن إجتماع سري عقده بيرس، مع ب       كشف موقع يديعوت أحرونوت اإل    
وجاء  .راك إلى الحياة السياسية في محاولة للتوصل إلى تفاهم لمنع اإلنتخابات المبكرة           ارة األولى بعد عودة ب    للم

راك سيوافق على إقتراح يشمل تعهد بيرس باإلستقالة من رئاسـة حـزب             اأن بيرس أراد معرفة إذا ما كان ب       
 تشكيل حكومة وحدة، كما تعهد بيرس ل      راك منصب وزير في حال      االعمل بعد اإلنتخابات العامة، وأن يشغل ب      

راك أنه حتى في حال خسارة بيـرس فـي اإلنتخابـات            اومن جهته قال ب   . راك بالتعاون معه بعد اإلنتخابات    اب
ولـم يتـضح حتـى اآلن     .الداخلية أو لم يقم بإلغاء ترشيحه، فإنه يستطيع أن يشغل منصب وزير في الحكومة     

  . أنه علم أنه من المتوقع أن يجتمعا ثانية يوم اإلثنين القادمالنتيجة التي توصل لها اإلثنان، إال
  29/7/2005 48عرب 

  
  سيارة عسكرية إسرائيلية جديدة لمواجهة االنتفاضة 

قالت مصادر إعالمية إسرائيلية إن جيش االحتالل يعمل حالياً على استبدال سياراته العسكرية المعروفـة بــ                 
وقالت المصادر إن السيارة العـسكرية الجديـدة سـتكون           .ليها سفارون سفاري بسيارة أكثر تطوراً سيطلق ع     

مزودة بامكانات متطورة جداً لمواجهة االنتفاضة، وبمقدورها التصدي للرصاص الفلسطيني خـالل عمليـات              
وأوضحت المصادر أن جيش االحتالل سيبدأ       .االقتحام التي تقوم بها قوات االحتالل للمدن والمناطق الفلسطينية        

 مليـون   14ستخدام أكثر من ستين سيارة من الطراز الحديث سفارون حصل عليها في إطار صفقة تقدر بـ                 با
يذكر أن السيارة العسكرية الجديدة تتسع إلثني عشر جندياً إضافة إلى السائق وبجـواره قائـد                 .دوالر أميركي 

  القدس المحتلة ـ البيان .الوحدة
 30/7/2005البيان 

  
  ح لمصر بتزويد السلطة بالذخيرةإسرائيل تدرس السما

إن إسرائيل تدرس إمكانية إتاحـة المجـال لمـصر لتزويـد الـذخيرة              :  قالت القناة الثانية اإلسرائيلية    ،القدس
وأضافت القناة، أن شارون، لم يصادق بعـد علـى           .للفلسطينيين، وذلك في أعقاب ضغط من الواليات المتحدة       

وبموجب الخطة فـإن إسـرائيل       .جري مباحثات مع موفاز، بهذا الصدد     القرار، إال أن مستشاره، فايسغالس، ي     
ستتيح لمصر أن تنقل كمية محدودة من الذخيرة إلى قوات األمن الفلسطينية مقابـل أن تأخـذ األخيـرة دوراً                    

كما جاء أن رايس أبلغت إسرائيل بأنه في حال عدم تزويد السلطة بالذخيرة فإنها سـتنهار                 .ملموساً في المنطقة  
  .وعندها ستبقى إسرائيل مع حماس في مركز الحلبة الفلسطينية

  29/7/2005األيام الفلسطينية 
 

  مخاوف يهودية من تصاعد الخالف بين الفاتيكان وإسرائيل 
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وقال رئيس حاخامات روما    ،  أعرب قادة اليهود عن قلقهم أمس من تصاعد حدة الخالف بين الفاتيكان وإسرائيل            
لجدل يضر الطرفين فقط، معربا عن أمله في انتهاء هذا األمر بسرعة، خصوصا قبل              ريكاردو دي سيغني إن ا    

وأضاف، فإنني قلق من تـصاعد حـدة نبـرة          . زيارة البابا إلى كنيس في مدينة كولونيا األلمانية الشهر المقبل         
الحاخام جـاك  وقال مدير مركز التفاهم الديني في نيو جرسي  . المناظرة، وانه يجب أن نتوقف بأسرع ما يمكن       

وانتقـد  . بمبوراد إن الجدال غير مناسب، وكان يجب أن يتم التعامل معه بدبلوماسية عوضا عن طريق اإلعالم       
 )ا ب. (كما انتقد بمبوراد الفاتيكان. تل أبيب الفتراضها أن البابا تعمد إهمال إسرائيل

  30/7/2005السفير 
  

  !توطنينالتحقيق مع جنود إسرائيليين بشبهة نهب بيوت المس
 قالت اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس، إن وحدة التحقيق في الشرطة العسكرية، شرعت فـي التحقيـق فـي                  :القدس

شبهات تشير إلى تورط ثالثة من الجنود النظاميين في الجيش اإلسرائيلي، برتبة ضباط صف، في أعمال نهب                 
 يشتبه بأن ثالثتهم قاموا بسرقة ممتلكات       وجاء أنه  .لممتلكات من بيوت المستوطنين في مستوطنتي غنيم وكديم       

 .من بيوت مستوطنين كانوا يقومون بحزم أمتعتهم وإخالء بيوتهم في المستوطنتين في إطار خطة فك االرتباط               
كما جاء أن الجنود الثالثة المشتبه بهم ال يخدمون في كتيبة ناحال، وإنما تم ضبطهم في أحد البيوت وتـذرعوا                    

وبحسب المستوطنين فإن المستوطنات تشهد موجة من االقتحامـات والنهـب            .عن شموع بأنهم كانوا يبحثون    
  .وسرقة األجهزة الكهربائية بشكل خاص

  30/7/2005األيام الفلسطينية 
 

  مطالبة الكيان بالتحقيق فوراً في تدمير قرية خربة طانا
قضائي مزوز، الى فـتح التحقيـق       دعت جمعية حقوقية تنشط داخل الكيان المستشار ال        : أمين أبو وردة   ،نابلس

فوراً في قضية هدم خربة طانا شرق نابلس ومعاقبة المسؤولين عن ذلك، وذكرت أن الضابط العـسكري فـي                   
المنطقة أخل بواجبه، وأن تدمير المباني التابعة للسكان في منطقة محتلة يناقض القانون الـدولي واإلنـساني،                 

حمية ومنها الحق في الكرامة وفي المأوى وغيرها من الحقوق ويعتبر           ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان الم     
  . جريمة حرب

تموز الحالي، عندما كان أهل القرية خارجها، اقتحم ممثلو المديرية المدنية وهدموا كل             / في الخامس من يوليو   ف
ومنها مبنى المدرسة   وهدم ممثلو المديرية حوالي عشرين مبنى،       . المباني في القرية بواسطة الجرافات الضخمة     

ولم يبق في القرية إال     . وسدت قوات االحتالل المغر في القرية التي يقيم فيها قسم من السكان           . الوحيد في القرية  
ولم يتلق أي من سكان القرية أي أمر ينذره بهدم بيته، إال أن بعض رعـاة المواشـي                  . مسجد قديم ومبنى آخر   

كما أن قوات االحتالل هدمت البيـوت فـي         . شهر الماضي أوامر هدم   وجدوا بالمصادفة قبل سنة وفي أوائل ال      
وقد يظهر هذا التوقيت صـورة مـشوهة عـن          . الفترة التي يقيم فيها أهل القرية مؤقتا في منطقة بيت فوريك          

  .الواقع، وكأن القرية غير مسكونة
 30/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
   لمستوطنين عن الدفيئاتل تعويض ال :سنقرط يؤآد

صاد ل     : آتب عبد الرؤوف ارناؤوط    ر االقت ا                  أآد وزي ه لموقفه سلطة تفهم غ ال ى أن الجانب االميرآي، ابل ام عل األي
دفيئات         ى ال رة عل ر مباش ة غي رة وال بطريق ستوطنين ال مباش ويض الم ى تع ا عل دم موافقته ه بع دت علي ذي أآ ال

ه في حال ترآت        الزراعية التي سيترآونها في مستوطنات قطاع غزة ما بعد االنسح      ى ان شددا عل اب اإلسرائيلي م
ى                              ة عل رفض الموافق سطيني ب ى أن الموقف الفل شددا عل دة مجاالت م ا في ع هذه الدفيئات فإنه يمكن االستفادة منه
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ر                           ة غي يم بطريق ان أق ى شيء آ ستوطنين عل ول بتعويض الم ابقة القب تعويض المستوطنين إنما جاء لعدم تسجيل س
  .فلسطينيةشرعية على األراضي ال

  30/7/2005األيام الفلسطينية 
  
  
  

  ودائع الجهاز المصرفي في فلسطين ارتفاع إجمالي
 أظهرت بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا في اجمالي الودائع بالبنوك العاملـة               - الغد   -عمان  

ـ             4609صف األول مـن العـام       في األراضي الفلسطينية بمقارنة الشهرين الماضيين، حيث بلغت مع نهاية الن
وتظهر بيانات اداء المصارف العاملة في فلسطين ارتفاع إجمالي الودائع في الجهاز المـصرفي               .ماليين دوالر 

عامةً، وانخفاض حجم ودائع العمالء على وجه الخصوص والتي تمثل ودائع القطاع الخاص وودائع القطـاع                
لك انخفاض التسهيالت االئتمانية الممنوحة لمختلـف القطاعـات         العام باستثناء ودائع المصارف فيما بينها وكذ      

  . االقتصادية
  30/7/2005اسالم اون الين 

  
   الرقابة األردنية تمنع كتاب ظلّه على األرض ألسامة العيسة  

ألقاب حكام مسلمين في رقوم مقدسية، للكاتب والصحفي        : منعت دائرة الرقابة األردنية كتاب ظله على األرض       
قال الكاتب أن الناشر قد     و.طيني أسامة العيسة، الذي صدر أواخر العام الماضي عن دار قدمس في دمشق              الفلس

ويقع منع الكتب الذي مازال متبعـاً فـي العـالم           . أبلغه بمنع الكتاب ومصادرة نسخه من قبل الرقابة األردنية        
لمنع وأشباح الرقابة بأشكالها المختلفة،     العربي ضمن مسلسل الكوميديا السوداء الذي يعيشه الكاتب العربي مع ا          

ألقاب حكام مسلمين في رقوم مقدسية لـم يـصل   : ويذكر أن كتاب ظله على األرض   .المباشرة وغير المباشرة  
  إلى المكتبات الفلسطينية لكون السوق األردنية هي المصدر األول المباشر للكتب التي تصل فلسطين المحتلة، 

  29/7/2005 48عرب 
  

  عربية تعلن مشاركتها في القمة الطارئة بشرم الشيخ دول البعض ال
أعلن اليمن ودولة االمارات العربية المتحدة أمس، مشاركتهما في القمة العربية الطارئـة             : رويترز، و ص ف   

ونقلت وكالة االنباء اليمنية سبأ عن وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي ان اليمن وفي أبوظبي، نقلت وكالة                  
وقـال ان االمـارات     . نباء االمارات وام عن ناطق رسمي ترحيبه بدعوة مبارك الى عقد قمة عربية طارئـة              أ

ولم يحـدد الـيمن واالمـارات       . ستشارك في أعمال هذه القمة، وفي اجتماعات وزراء الخارجية التي تسبقها          
  ية الطارئة وفي عمان، رحب االردن بانعقاد القمة العرب. مستوى تمثيل كل منهما في القمة

   30/7/2005النهار اللبنانية 
  امريكا تضغط علي اسرائيل للكشف عن صلتها بالتجسس علي البنتاغون

اتصلت االدارة االمريكية مؤخرا بالسفارة االسرائيلية في واشنطن لطلب الحصول علـي  : واشنطن ـ رويترز 
لين المحلل بوزارة الدفاع االمريكية     معلومات بخصوص اي اجتماعات بين دبلوماسيي السفارة ولورانس فرانك        

. ويمكن ان يطلب المحققون االمريكيون استجواب الدبلوماسيين االسرائيليين كتابة أو وجهـا لوجـه     . البنتاغون
ودافعت السفارة االسرائيلية عن سلوكها الـشهر الماضـي         . ورفضت السفارة االسرائيلية التعليق علي التحقيق     

وقال المتحدث باسم السفارة االسرائيلية في واشـنطن        . نكلين بافشاء معلومات سرية   عقب توجيه االتهام الي فرا    
دافيد سييجل في ذلك الحين دبلوماسيونا يتصرفون بموجب الوسائل الدبلوماسية القائمة تماما ولـم يفعلـوا اي                 
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نسوبة اليه عقوبـة    ويواجه فرانكلين في حال ادانته بجميع التهم الم        .شيء يمكن ان يتعارض مع تلك المعايير        
  .   عاما55قصوي تصل الي السجن 

  30/5/2005القدس العربي 
  

  وفود أمنية وطواقم استخبارية أمريكية وبريطانية ومصرية تتوجه إلى غزة
ت مصادر صحفية أن وفوداً أمنية وطواقم استخبارية بريطانية وأمريكية وأخرى مـصرية  كشف: غزة ـ خاص 

وتنهمك جهات   .إلشراف على تنفيذ قوات االحتالل لخطة الفصل في قطاع غزة         تحركت إلى غزة، لتشارك في ا     
وكانت وحدات فلسطينية قـد      .إقليمية ودولية ومحلية في تنفيذ الخطط الالزمة إلنجاح خطة الفصل دون عقبات           

األمنيـة  تلقت تدريبات أمنية في معسكرات خاصة مقامة في موريتانيا، وهذه الوحدات األمنية هي لتعزيز القوة   
  .الفلسطينية التي ستعمل على ضبط األوضاع أثناء االنسحاب الصهيوني

  29/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قوات األمن الفلسطينية واستمرار حالة الفوضى
  ستيف ايرلنغر 

حـضيض  قوات األمن الفلسطينية منقسمة على نفسها وضعيفة وكثيرة العدد واكثر من الالزم ومعنوياتها في ال              
ورد هـذا  ‚ وقليلة العتاد ويتوجب اآلن التركيز على بناء المؤسسات ذات الصلة بدل التركيز على الشخـصيات  

ثم اعداد هذه الدراسـة  ‚ األمر في اول دراسة مستقلة لالجواء األمنية الفلسطينية المعقدة بعد موت ياسر عرفات       
األميركي الذي انيطت به مهمة اصالح اآللـة األمنيـة   بالتعاون الوثيق مع الجنرال ويليام وارد المنسق األمني    

  ‚الفلسطينية المفوضوية
ويمثل هذا التقرير في حـد      ‚ يجيء اعداد هذه الدراسة من اجل وضع برنامج بعيد المدى إلصالح هذه القوات            

ب  االسـرائيلي وخاصـة بعـد االنـسحا        -ذاته جهدا ال يستهان به من اجل تعزيز التعاون األمني الفلسطيني            
  ‚االسرائيلي من قطاع غزة في منتصف اغسطس القادم

ويقول التقرير ان اكبر تهديد النجاز اي انسحاب اسرائيلي ناجح هو شـن هجمـات صـاروخية أو بمدفعيـة                    
المورتر من قبل حماس أو الجهاد االسالمي اضافة الى التخوف من قيام المستوطنين بشن اجتياحـات يقـصد                  

واخيـرا  ‚ للرد على العنف بالعنف بما يحول دون اتمام الجيش االسرائيلي النسحابه          منها استفزاز الفلسطينيين    
هناك استمرار فقدان الوضوح في الكيفية التي سيتم بها االنسحاب وهو شيء يتعمد الجيش االسرائيلي األخذ به                 

ية في غـزة قـد      استمرار العنف الفلسطيني ضد االهداف االسرائيل     ‚ مما يشكل صعوبات امام عملية االنسحاب     
يدفع الجيش االسرائيلي للعودة ثانية للمناطق الفلسطينية من اجل خلق منطقة عازلة عريضة وهـذا سـيترتب                 

  ‚عليه الدخول في صدامات دامية مع الفلسطينيين وانهيار التنسيق الفعال بين الطرفين
التقيـيم األمنـي     تحت عنـوان      ومقرها واشنطن  مبادرة التقييم االستراتيجي  هذا التقرير اعدته جماعة تسمى      

وقد سبق لهذه الجماعة ان عملت من قبل في كوسوفا وتيمور الـشرقية ومقـدونيا حيـث اعـدت                ‚ الفلسطيني
تقييمات أمنية وقدمت استشارات في المفاوضات من اجل تشجيع االطراف ذات العالقة على حـل نزاعاتهـا                 

‚  القدس ليس باالمكان تضمين التقرير حقائق مطلقـة        ويقول تشوبرا رئيس مكتب الجماعة في      ‚بالطرق السلمية 
ان هذا افضل ما نـستطيع تقديمـه فـي هـذه            ‚ اننا نعمل في اجواء مشوشة كمن يحاول اصابة هدف متحرك         

  ‚االجواء
يقول التقرير ان قوات األمن الفلسطينية قد تشكلت دون وجود تصور مسبق أو وفق خطة معينة وبالتالي فـإن                   

الحصول عليها كانت مشوهة نتيجة لسياسات عرفات التي قادت الى االزدواجية وبث التنـافس              النتيجة التي تم    
  ‚بين االجهزة األمنية المختلفة بما يخدم مصالحه
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يقول تشوبرا ان هنـاك   ‚القوات األمنية هي اقوى في غزة منها في الضفة الغربية ولكنها تعاني من قلة التنسيق 
هناك ضبابية بين الالعبين التابعين للسلطة وبين الالعبـين لغيرهـا وهـذا             ‚ طرةفجوة كبيرة بين القيادة والسي    

  ‚الشيء صعب للغاية من وجهة النظر العسكرية
بالرغم من التغييرات األخيرة التي اجراها عباس ووضعه معظم القوات تحت قيادة وزير الداخلية فإن الهيكلية                

‚ ادة األمن الوقائي السابقين مثل محمد دحالن وجبريل الرجوب        القديمة ال تزال موجودة الى حد ما وهي تشمل ق         
فهؤالء ليس لهم أي سلطة على القوات األمنية من الناحية الرسمية ولكن من الناحية الفعلية فإنه ال يزال لـديهم           

  ‚نفوذ واسع في اوساط تلك القوات
ن لدحالن وروابطه ضعيفة مع وزيـر       زعيم األمن الوقائي في غزة الجنرال رشيد ابو شباك يعتبر من الموالي           
  ‚الداخلية كما ان االنقسامات ما بين غزة والضفة الغربية عميقة للغاية

هناك اجهزة امنية لم يتم دمجها حتى اآلن في القوات األمنية مثل المخابرات العامة واالستخبارات العـسكرية                 
 تنسيق امني ضعيف بين هذه األجهزة التـي         وهناك‚ والقوات الخاصة وادارة التوجيه السياسي     ‚واألمن الخاص 

وهناك عناصر خطر أخرى مثل الدور القوي للقبلية الفلـسطينية          ‚ قد تعمد لمقاومة أي جهود قد تبذل لتوحيدها       
  ‚في قوات األمن والطبيعة الفوضوية لمقاتلي فتح أو القوات المحلية الموجودة في مخيمات الالجئين

من ‚ ن القوات ما يكفي لتفكيك حماس والجهاد االسالمي اذا ما قرر فعل ذلك            وتقول اسرائيل ان عباس يمتلك م     
  ‚هذا المنطلق رفضت اسرائيل السماح للفلسطينيين باستيراد عربات مدرعة وأسلحة أخرى

 قامت بتدمير معظم البنية التحتية األمنية وأغلبية نوعية         2002عندما شنت اسرائيل حربها على الفلسطينيين في        
  ‚الحالية والذخيرة المتوافرة لدى قوات األمن الفلسطينية تعتبر حديثة للغايةالسالح 

 في الوقت الذي تمتلك فيه الجماعات الفلـسطينية         4:1يقول التقرير ان النسبة الحالية لالفراد مقابل السالح هي          
  ‚األخرى مثل حماس والجهاد االسالمي وكتائب شهداء االقصى كميات جيدة من االسلحة
 29/7/2005ن القطرية الوط

  
  محترفو االستيطان 

  عبد الوهاب المسيري    . د
اك                              د استوطنوا هن ة ق ضفة الغربي صهاينة في ال ستوطنين ال الم العربي يتصورون أن الم رون في الع ال يزال الكثي

ًا          عن األرض التي   دفاعًا عن األيديولوجية الصهيونية والحلم اليهودي بالعودة إلى أرض الميعاد، وأنهم يقفون دفاع
وا                  سهم ليبث صهاينة عن أنف ا ال صورة التي يروجه األخرى، وهي ال استولوا عليها يمسكون السالح بيد والمحراث ب

  . الرعب في نفوسنا وحتى يبينوا للعالم مدى صالبتهم في دفاعهم عن أحالمهم وعن حقوقهم
الواقع        ة ا      . ولكن هذه الصورة ال عالقة لها ب د تآآلت األيديولوجي ة في التجمع            فق صهيونية، وحدثت تحوالت عميق ل

اتي                           . الصهيوني ة من طالب ى أن قابلت طالب ذا النموذج بعض الوقت إل أثير ه والبد أن أعترف أنني وقعت تحت ت
ارهم                   راهم باعتب عاشت في حيفا بعض الوقت والحظت أنها تتحدث بازدراء شديد عن المستوطنين الصهاينة، وال ت

ا           , نأبطاال أو مقاتلين شرسي    يئًا م ات في الصحف              . مما جعلني أشعر أن في األمر ش دأت أطالع بعض اإلعالن م ب ث
ربح               , اإلسرائيلية والحظت أن آثيرا منها يفترض أن المستوطن الصهيوني         ه هو ال ا يهم ستهلك وأن م سان م هو إن

ة               ات قومي ابه من مثالي ا ش ة     . المادي وليس الدفاع عن األرض وم ات خالي ذه اإلعالن ذا فه ا من أي إشارات    ول تمام
ذا اإلعالن عن ذي فرست إنترناشيونال بنك                 . دينية إال بطريقة ساخرة مستخفة     ال ه شيت  . خذ على سبيل المث المان

ة     . البنك المناسب الحقيقي للشعب صاحب الحقوق:األساسي في اإلعالن هو الجملة التالية   ى آلم ة لعب عل  rightثم
وق                  اإلنجليزية فهي تعني مناسب وتعني صاحب      م حق ود له أن اليه صهيوني ب  الحق، وهي إشارة ساخرة لالدعاء ال

إن            . مطلقة في أرض الميعاد    اد، ف ة في أرض الميع وبينما يتحدث اإلعالم الصهيوني عن حقوق اليهود األزلية الثابت
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ة                   العمالت األجنبي ا ب ذ   . اإلعالن يتحدث عن حقهم العملي المباشر الحرآي في أن يفتحوا حسابا جاري م ي ًا   ث آر حقوق
  .عملية أخرى مثل الحصول على العمالت المناسبة الحقة بالشروط المناسبة الحقة وهكذا

ة               ة اليهودي شرته الوآال و إعالن ن اني فه تيعاب              -أما اإلعالن الث سم الهجرة واالستيطان باالشتراك مع وزارة اس  ق
ز   ى الالجئ العزي ه إل و موج ر، وه كان والتعمي ين ووزارة اإلس هأول(الالجئ ا أي ) ي ة عالي ة العبري ن الكلم وهي م

ا    . الصعود إلى أرض الميعاد وهي تحمل معاني السمو والرقي الروحي       ذا يختفي تمام دعوه ألن   . آل ه اإلعالن ي ف
قة اآلن      شتري ش رائيل وأن ي ي إس ه ف ل منزل ره      . يجع ا يخب اد وإنم صهيون أو ألرض الميع ر ل د أي ذآ وال يوج

نم الفرصة للمزاي, اإلعالن وم فلتغت ك الي ة ل ا . ا الخاصة المتاح شقة وبعض مزاياه ن ال ه ثم ذآر ل م ي ارة . ث واإلش
ارة ساخرة    ذا          , الوحيدة للرموز اليهودية هي إش ة داوود أو هك شبه نجم ه ي وحي بأن سكتين ببيت ي دين مم إذ يظهر ي

ل ى األق ي عل ل ل دأ  . يخي ة، وب ي اإلدراآي دلت خريطت را وع ة نظري آثي ن وجه رت م ات غي ذه اإلعالن ت أرى ه
د تراجعت، وحل                   صهيونية ق المستوطنين الصهاينة من هذا المنظور الجديد، فوجدت أن االدعاءات األيديولوجية ال

  .محلها توجه استهالآي حاد، والتزام بالقيم النفعية المادية، والبحث عن اللذة في اإلطار المادي
د      . ة صهيونية إسرائيلية  خذ على سبيل المثال هذا الخبر عن نعومي شومر، أشهر مغنية قومي            يناء بع حينما زارت س

ة      1967احتالل إسرائيل لها عام      دها لتعطي ال            :  قالت بلهجة أيديولوجية صهيونية نهم د ي ذه هي األرض التي تم ه
ولكن حين حان الوقت إلخالء المستوطنات في سيناء، رفض بعض المستوطنين الصهاينة االنصياع ألوامر          . لتأخذ

صهيونية ة ال ـالدول سكهم ب وا تم د معارضي اإلخالء   وأعلن ة تؤي ومي شومر أغني ي تعطي، وغنَّت نع األرض الت
األرض   ومي      . وتطالب بالتمسك ب وا نع يناء، ودع سحاب من س سيرة احتجاج ضد االن ة م ستوطنون إقام رر الم وق

را                ا مدت         شومر لتغني أغنيتها الحماسية القومية، ففوجئوا بأن وآيل أعمالها يطلب منهم مبلغا آبي ك، أي أنه اء ذل لق
ي ذ ال لتعط دها لتأخ ا    . ي ديولوجيا آثيف تارا أي ان س األرض آ سكهم ب رف أن تم ومر تع ومي ش ت نع ل آان ى آ وعل

  .يغطون به رغبتهم الشرهة في الحصول على تعويضات باهظة من الدولة الصهيونية
ستوطنين         . ويتكرر الموقف اآلن في غزة     انعون          فقد الحظت الصحف اإلسرائيلية أن الم م ال يم يتم إخالؤه ذين س  ال

ر                         ا هي تعبي دار م األرض بمق في ذلك، وأن األصوات الرافضة العالية التي يصدرونها ليست تعبيرا عن تمسكهم ب
ضات   شأن التعوي وقفهم التفاوضي ب سين م ي تح تهم ف ن رغب د   . ع ه بع رائيلية أن صحف اإلس شرت بعض ال د ن وق

الستيطان في غزة والضفة الغربية وهم يعرفون جيدا أن الحكومة ستقوم           االنسحاب من سيناء قام بعض الصهاينة با      
بإخالئهم يوما ما، وستكون ملزمة بدفع تعويضات لهم، أي أنهم استوطنوا آي يحصلوا على تعويضات اإلخالء في            

  .المستقبل النقدي الوردي
ديولوجيًا و               ع أي وان ال داف اء         وقد الحظت إحدى الصحف اإلسرائيلية في مقال بعن ى البق ستوطنين عل راء تصميم الم

ع       ... في غزة   ة شراء وبي رثين بالثوابت                   . فقط عملي ر مكت ازلهم غي م من من ذين يزمعون إخالءه ستوطنين ال إن الم
سبب               م ب ذي سيعطى له ا حول حجم التعويض ال دور أساس ة ت الصهيونية وقد دخلوا في مفاوضات ساخنة مع الدول

  .اإلخالء
ت هذا التحول، ولذا فهم ال يصدعون الرؤوس بالحديث عن أرض الميعاد أو عن القومية            وقد أدرك سماسرة العقارا   

ن        ة ع ضفة الغربي ستوطنات ال ي م ازل ف عار المن اض أس ل انخف دة، مث ة العدي ا المادي ن المزاي ا ع ة، وإنم اليهودي
 ألف دوالر    170ف  فالمنزل المكون من ثالث أو أربع غرف يكل        . 1967نظائرها في فلسطين التي احتلت قبل عام        

  !وآأن األوطان عقارات وفنادق.  ألف دوالر، يا بالش270في معالية أدوميم، بينما في القدس الغربية يكلف 
ذا    , ويمكن وصف صهيونية هؤالء المستوطنين بأنها الصهيونية اللوآس أو الصهيونية مكيفة الهواء         د صككت ه وق

ضفة            المصطلح قياسًا على عبارة زئيف شيف االستيطان         ستوطنين في ال دي لوآس حيث يشير إلى أسلوب حياة الم
  . على عكس صهيونية المستوطنين األوائل التي آانت تتسم بالتقشف. الغربية الذي يتسم بالرفاهية الشديدة

ستخَدم في            "وقد صككت مصطلحا آخر وهو     ذي ُي تيطان المكوآي وال الصهيونية المكوآية قياسًا على مصطلح االس
ام             الصحف اإلسر  د ع ون في     1967ائيلية لإلشارة إلى المستوطنين الذين يقطنون األراضي المحتلة بع نهم يعمل  ولك

ة       . 1948األرض المحتلة منذ عام      ة مكوآي ا في حرآ ودون إليه د قطن   . فهم ينتقلون يوميًا من المستوطنات ويع وق
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ساآن           هؤالء في الضفة الغربية بدافع واحد وهو أن المساآن في المستوطنات أآثر              ة من الم ل تكلف ًا وأق فخامة وترف
و االستيطان  وُيقال إن آثيرًا من هؤالء المكوآيين هم        . خلف الخط األخضر   ذه     محترف ازلهم ه ذين اشتروا من ، أي ال

ل بعض  ى َنْق صهيونية إل ة ال بة إن اضطرت الدول ى تعويضات مناس ة للحصول عل ضفة الغربي ي ال واستوطنوا ف
  . في مستوطنة ياميت في سيناءالمستوطنات، آما حدث من قبل

  30/7/2005االتحاد االماراتية 
  
  
   

  فيالدلفي معرآة األنفاق الخاسرة ومشروع التطهير الديموغرافي 
  حلمي موسى  
اق                            ديد مع األنف ي، صراع ش التخلي عن محور فيالدلف سياسية ب ادة ال سبق اقتناع الجيش اإلسرائيلي وتوصيته للقي

أن            واستخدم الجي . الفلسطينية تنتاج ب ى اس ه توصل إل اق، ولكن ة األنف وفرة في معرآ ش اإلسرائيلي آل الوسائل المت
  . هذه المعرآة خاسرة ما لم تترافق مع عمل آبير

ين                 ل بواحد من اثن اة        : وحاول البعض في الجيش توضيح أن هذا العمل الكبير يتمث ق أو قن ة أخدود عمي األول، إقام
ق    ول النف ى ط ة عل اني تطه. بحري ة    والث ة عازل ة منطق ا بإقام ة ديموغرافي ر المنطق ةي سكان    معقم ن ال ة م  خالي

  .  متر على طول المحور300الفلسطينيين بعرض يصل إلى 
ار             . غير أن هذه األفكار الخالقة اصطدمت بعوائق قوية        ا لحف شكل إال دافع فاألخدود، بصرف النظر عن عمقه، ال ي

م يحل المشكلة              آما أن أسلوب تفجي   . األنفاق للحفر بشكل أعمق    ى نطاق واسع، ل ولكن  . رات األعماق المستخدم عل
ر      ي آبي ى خطر بيئ اه   : حفر قناة واسعة ومألها بمياه البحر إضافة إلى التكلفة المادية العالية، تنطوي عل إغراق المي

  . الجوفية النادرة في تلك المنطقة بمياه البحر
وت        . رافي آانت أشدغير أن العقبات التي واجهت مشروع التطهير الديموغ   ات البي دم مئ ذا المشروع ه ى ه د عن فق

دة ق هجرة جدي كانها وخل شريد اآلالف من س ة واسعة ضد المخطط اإلسرائيلي. وت ة دولي ى حمل يقود إل ذا س . وه
تقدم للمتضررين تعويضات                    ساني للمشروع حيث س د من الجهات اإلسرائيلية عن الوجه اإلن وبرغم حديث العدي

  . أخرى، فإن أحدا لم يتقبل الفكرةوستبنى لهم بيوت 
إخالء المحور ذا أوصى الجيش ب ل  . وهك ا نق و م ذه التوصية، وه ع ه سخط واضح م ل معارضو الفصل ب وتعام

ا           ة اإلسرائيلية العلي ذي              . المعرآة عمليا إلى الكنيست والمحكم ين ال ي ريفل ان روب يس البرلم ان رئ وفي الكنيست آ
فقد آان من أقرب المقربين له وصار من         . ة الفصل من النقيض إلى النقيض     انتقل في عالقته مع شارون بسبب خط      

ضا                  ا أي ى وجوده . ألد أعدائه، وهو يعتبر اآلن أن شارون يشكل خطرا ليس فقط على ديموقراطية إسرائيل وإنما عل
ة من التوق                        يس الحكوم ع رئ ازوز، من ي م ة اإلسرائيلية، مين شار القضائي للحكوم ى    وطلب ريفلين من المست ع عل ي

  . االتفاق ألن التوقيع قبل مصادقة الكنيست، يشكل خرقا التفاقية السالم بين الدولتين
ى                             اق مع مصر عل ُيلزمه بعرض االتف ن ينصاع لتعليمات شارون وس ار أن الكنيست ل وآانت المهمة األولى إظه

ة واألمن    وبالفعل جرت مناقشات حول إخالء محور فيالدلفي في آل م       . الكنيست للمصادقة عليه   ة الخارجي ن لجن
ة ي القاعة العام سبب الخطر  . وف ة ب ة عن الحكوم دم اقتراحات حجب ثق ة ق ة اليميني ل النيابي ن الكت ددا م ل إن ع ب

  . الكامن في إخالء المحور
وفي اجتماع خاص للجنة الفرعية لشؤون االستخبارات والخدمات السرية المتفرعة عن لجنة الخارجية واألمن في               

شأن إدخال            الكنيست،   اق مع مصر ب اتخذ قرار بغالبية ثمانية ضد اثنين يطالب الحكومة باالمتناع عن توقيع أي اتف
واتسم القرار بأهمية آبيرة ألن الموقعين عليه جاؤوا من           . قوات مصرية إلى منطقة فيالدلفي قبل مصادقة الكنيست       

  . العمل والليكود وشاس وأحزاب أخرى
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ى ال      داوالت واستعرضت                       ووجهت اللجنة رسالة إل سلة م ة أجرت مؤخرا سل ا أن اللجن شأن جاء فيه ذا ال ة به حكوم
يناء من   . تقارير استخباراتية في قضايا تتصل بإدخال قوات عسكرية مصرية إلى شرقي سيناء        وبسبب أن تجريد س

ة األصوات الخر                  وم وبغالبي ستنا الي ا في جل يا في األمن اإلسرائيلي، قررن دأ أساس ادة   السالح يشكل مب وج عن الع
  . وإشراآكم في قلقنا

رة              سنوات األخي وأضافت الرسالة وقد أجمعت آل الجهات التي حضرت أمامنا على أن المصريين لم يمتازوا في ال
يناء،    ي عمق س ب ف بكات التهري ى ضرب ش درة عل م الق وفرت له ك لت دون ذل م يري و أنه ب، ول افحتهم للتهري بمك

  .  العمل الناجع بتنازالت في المنطقة منزوعة السالحوإسكاتها وشلها من دون اشتراط بدء
زع سالح                       ى قضية ن رار عل ذا الق ة له ائج المصيرية المحتمل ويخلص أعضاء اللجنة في رسالتهم إلى أنه بسبب النت
ذلك                  سيناء في المستقبل، من المناسب أن يتخذ مثل هذا القرار ليس على أساس االعتبارات التكتيكية الفورية وإنما آ

  . فق رؤية الصورة الكاملة والحرص على مبدأ سيناء منزوعة السالحو
دة                         ة واضحة مؤي تالك شارون غالبي اني نظرا الم وقفهم البرلم ومن الجائز أن شعور معارضي اإلخالء بضعف م

ي          . لخطة الفصل، دفع الى مزج االعتراض البرلماني بعراقيل قضائية         ود ودان وقدم آل من يوفال شتاينتس من الليك
ان الجيش         . ياتوم من العمل التماسا ضد اإلخالء إلى المحكمة العليا        يس أرآ ا رئ رين هم رأي خبي ا االلتماس ب وأرفق

ر                دآتور مئي اإلسرائيلي األسبق الجنرال دان شومرون، والمستشار القضائي السابق لوزارة الخارجية اإلسرائيلية ال
  . روزين

ضا التماسات ضد إخالء فيالدلفي أو ترتيب األمر مع                    ولكن العديد من هيئات المستوطنين ومناصريهم       وا أي  رفع
  . مصر

م                           اق مع مصر ينسف أه ويقوم اعتراض األمنيين في الكنيست على فكرة أن إخالء محور فيالدلفي يترافق مع اتف
يناء زع سالح س ع مصر، وهو ن د م دة آامب ديفي ي معاه امين . إنجاز إسرائيلي ف ة بني ر المالي ومعروف أن وزي

ادة            ن ة مصرية بإع ة لمطالب شكل مقدم تنياهو عارض االتفاق بزعم أن إدخال قوات مصرية إلى محور فيالدلفي سي
  . فرض سيطرتها العسكرية على شرقي سيناء

سياسية                      وى ال ا شارون مع الق اطى به ة االستخفافية التي يتع غير أن آخرين آانوا يحتجون في األصل على الطريق
د           وهذا ما . في موضوع الفصل   ومي لبي فمن المعروف أن   .  تجلى بشكل واضح في موقف حرآة شينوي وزعيمها ت

صل    دعم لخطة الف دم ال ية صارت تق باب سياس ا ألس صل، ولكنه ة لخطة الف وى الداعم د الق ين أش ت ب ينوي آان ش
اق سي    . بالقطارة ال إن آل اتف اسي أو أي  ولذا آان لبيد بين أول من طالبوا بعرض اتفاق فيالدلفي على الكنيست، وق

  . تغيير في اتفاق مماثل يتطلب مصادقة الكنيست
ان           ل ايت ى         من ال أما رئيس اللجنة القانونية في الكنيست ميخائي ذي صادق عل ى أن الكنيست هو ال ود، فأصر عل ليك

ذي وقال ايتان للحكومة إذا آان االدعاء ال       . اتفاق السالم مع مصر، ولذا ينبغي أن يصادق على أي تغيير يطرأ عليه            
ة فال                              ديكم غالبي م تكن ل ست، وإذا ل ه في الكني يكم المصادقة علي يبرر نشر قوات مصرية في سيناء يمتلك القوة فعل

  . تقدموا على هذه الخطوة
اق                       أن االتف د ب ة تفي ة إعالمي دأ حمل ووافق شارون على عرض االتفاق مع مصر على الكنيست ولكن ليس قبل أن يب

تدعته           . ما هو مذآرة عسكرية   مع مصر ليس اتفاقا سياسيا وإن      ر إجرائي اس اق هو مجرد تغيي ذا االتف وبالتالي فإن ه
سالم مع مصر         دة ال ة وعسكرية       . معطيات تكتيكية وهو ال يغير في شيء معاه ديل ذي صبغة أمني ه مجرد تع وألن

  . فإنه بروتوآول عسكري وسيتم توقيعه فقط من ضابطين إسرائيلي ومصري برتبة لواء
  )فحوى االتفاق مع مصر حول فيالدلفي:  االثنينحلقة رابعة،(

  30/7/2005السفير 
 

  االنتقالي في حل مشكلة الالجئين
  جواد البشيتي
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بحسب قرار الجمعية العمومية لألمم المتحـدة       ‚ في الحل الدولي الشرعي لمشكلة الالجئين الفلسطينيين      ‚ األصل
ويض المالي فجاء حال لمشكلة الرغبة الشخصية في عـدم          أمَّا التع ‚ أو الحق في العودة   ‚ هو العودة ‚ 194الرقم  
فطابخو القرار افترضوا أنَّ بعض الالجئين ربَّما ال يرغبون في العودة إلى حيث كـانوا بـين سـنتي                   ‚ العودة
  ‚فضمَّنوا قرارهم عبارة حق التعويض المالي لالجئ الذي ال يرغب في العودة‚ 1949 و1948

ِوفْقَ مـا تَـضمَّنه     ‚ وإنَّما إلى إقليم الدولة العربية    ‚  الالجئ ليس إلى دولة إسرائيل     هو عودة ‚ واألصل في العودة  
أي أنَّ  ‚ في الوقـت نفـسه    ‚ أو إقليم دولته  ‚ وإلى وطنه ‚ فالالجئ يعود إلى منزله   ‚ 181قرار األمم المتحدة الرقم     

  ‚ ين في وحدتهما وتكاملهماالحل الدولي الشرعي لمشكلة الالجئين يستَِمد مقوماته ِمن القرار
فـ العودة أصبحت تعني حق الالجئ في العودة إلى حيث كان بـين             ‚ اختلف مفهوم العودة  ‚ 1967وبعد حرب   

 أصبح هو األساس في     1967فـ خطُّ الرابع ِمن يونيو      ‚ ولكن ِضمن إقليم دولة إسرائيل    ‚ 1949 و 1948سنتي  
  ‚ يهودية وجيرانهامفاوضات حل مشكلة الحدود بين الدولة ال

فُأقيم جـدار سياسـي ـ    ‚ حيث الغَلَبة لمنطق رسالة الضمانات التي تسلَّمها شارون ِمن الرئيس بوش‚ أمَّا اآلن
وأصبح حق العودة يعني حق كل الجئ فلسطيني        ‚ استراتيجي يمنع الالجئين ِمن العودة إلى منازلهم في إسرائيل        

‚ وال يشمل كـل الـضفة الغربيـة       ‚ التي يشمل إقليمها كل قطاع غزة     ‚ مقبلةفي العودة إلى الدولة الفلسطينية ال     
فالواليات المتحدة سمحت إلسرائيل بأن تضمَّ إليها ِمن أراضي الضفة الغربية كـل مـا يلبـي حاجتهـا إلـى                 

  ‚تها األبديةوتأكيد حقها المزعوم في أن تظل القدس الموحَّدة عاصم‚ وبناء الجدار األمني‚ االستيطان المركَّز
‚ أمَّا الحق في التعويض المالي الشخصي فلن نـراه        ‚ لقد انتهت الحقائق إلى هذا الحد في مسخها لـ حق العودة          

ثمَّ يوقِّع وثيقة يعِلن فيها تنازله النهائي واألبدي عن حقِّـه           ‚ متَرجماً بـ مشْهد الجٍئ يقبض مبلغاً ِمن المال       ‚ أبداً
  ‚ أبداً؛ ألنَّ المأساة لن تَِلد مهزلة ِمن ذاك الشكل‚ رى ذلكلن ن‚ في العودة 

فـ الدولة الفلسطينية المقبلـة     ‚ ال التوطين وال الوطن البديل    ‚ أيضاً‚ وفي الحل النهائي لمشكلة الالجئين لن نرى      
والتدريجي فسيتَِّخذُ  أمَّا التوطين الصريح لالجئين أو لبعضهم       ‚ لن يكون لها إقليم إالَّ الضفة الغربية وقطاع غزة        

  ‚ أرض الميعاد بالنسبة لالجئين الفلسطينيين‚ وحدها‚ فالدولة الفلسطينية هي‚ ذاك اإلقليم مسرحاً له
ال بـدَّ ِمـن     ‚ وإلى أن يصبح ممكناً عملياً وواقعياً جعل الدولة الفلسطينية أداة حلٍّ لمشكلة الالجئين وحق العودة              

فــ  ‚ لفلسطيني في الخارج ِمن حال الالجئ إلى حال المواطن في الدولة الفلسطينية           ينتقل فيها ا  ‚ مرحلة انتقالية 
  ‚ إنجاز الحل النهائي لمشكلة الالجئين‚ وِمن أجل‚ أن تنتهي قَبَل‚ ويجب‚ صفة الالجئ يمكن

  
ـ                   انوني هذا يعني أنَّ الالجئ أي ماليين الالجئين الفلسطينيين في الخارج يجب أن يصبح في وضع حقـوقي وق

وإذا ‚ وعليهـا ‚ واقتصادي واجتماعي ومعيشي وإنساني يحمله على الصبر في المرحلة االنتقالية طويلة األجـل           
وإنَّما بـصفة كونـه     ‚ فلن يعود إليها بصفة كونه الجئاً     ‚ بعد قيامها بسنة أو بسنوات    ‚ عاد إلى الدولة الفلسطينية   

  ‚ مواطنا عربياً أو أجنبياً ِمن أصل فلسطيني
وال شكَّ فـي أنَّ جعـل   ‚ وإن حِرص طابخوه على وصفه بـ الوضع المؤقَّت واالنتقالي‚ هذا يعد توطيناً ‚ ملياًع

والذين ما عادوا بـ    ‚ الدولة الفلسطينية المقبلة في وضع يسمح لها بأن تكون قوَّة جذٍْب للفلسطينيين في الخارج             
فــ الـدافع الـذاتي    ‚ حول هذا المؤقَّت واالنتقالي إلى دائم ونهائي    ما في مقدوره أن يمنع ت     ‚ وحده‚ هو‚ الجئين

لـن  ‚ وعلى أهميَّته ‚ لدى الالجئ الفلسطيني الذي أصبح مواطناً عربياً أو أجنبياً        ‚ الوجداني والعاطفي والروحي  
ة إذا لـم    التي ستشتد صـعوب   ‚ األساس في القرار أو الخيار الذي ستتمخَّض عنه المفاضلة        ‚ في وجه عام  ‚ يكون

  ‚ يدرج ازدواج الجنسية في عداد الحل
 29/7/2005الوطن القطرية 

  
  لماذا لم يقرعوا جدران الخزان بعد؟ :تجنيس الفلسطينيين
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  مهند صالحات
محمود عباس اليوم يمارس الخيزرانية العربية عبر قراراته وشعاراته من تـوطين لالجئـين تحـت مـسمي                  

مة الفلسطينية وتمكين رجاالته المقربين من أعناق الشعب الفلسطيني تحـت           التجنيس وغيره ونزع سالح المقاو    
  .شعار الوحدة الوطنية، والتهدئة وغيرها

ما كشفته الصحف اإلسرائيلية ومنها صحيفة معاريف من اتصاالت سرية بين عباس وشارون تحدثت عن نص                
عودة الالجئين الفلسطينيين إلي ديـارهم      رسالة من عباس لشارون قال فيها عباس انه علي اقتناع تام بان حق              

جاءت هـذه الرسـالة     .  ليس واقعياً وانه ليس باإلمكان تحقيقه        1948التي شردوا منها في نكبة العام المشؤوم        
لتكشف األفق لهذه اإلجراءات التي يقوم بها عباس الذي اختير أمريكياً كرجل للمرحلة ليقوم بما عجـز عنـه                   

 ورفض التوقيع علي كل ما سيوقع عليه عباس، والغريـب هـو أن الـشعب                عرفات حين اعتكف في قصره    
الفلسطيني بكافة شرائحه سواء المؤيدين لتيار عباس أو المعارضين يدركون مدي خطورة الدور الذي يقوم به                
عباس، واألكثر غرابة ما تقوم به الفصائل الفلسطينية من التهافت علي التعاطي مع إفرازات أوسـلو الـسابقة                  

  .متحججين بأن المرحلة تغيرت، وسقطت مع هذا التهافت كل شعاراتهم التي رفعوها من قبل
  30/5/2005القدس العربي 

  
  !حقائق يجب أْن تُقال

  جواد البشيتي
إنَّ أحداً ِمن الفلسطينيين، ولو كان لديه ِمن الدوافع ، و قوَّتها ، ما يملي عليه أن يكون، قـوالً وفعـالً، ضـد                        

جهاد اإلسالمي ، ال يستطيع، إالَّ إذا كان ضد الحقيقة الموضوعية في الوقت نفسه، أن ينِْكر األهميَّة                 حماس و ال  
السياسية، وغير السياسية، لـ التنظيمين بالنسبة إلي الشعب الفلسطيني ومقاومته القوميـة فـي كـل أشـكالها                  

ارتكاب األخطاء ، التي بعضها، وبسبب زمان       علي أنَّ ذلك ال يعني، ويجب أالَّ يعني، تنزيههما عن           . وصورها
ومكان ارتكابه، قد ينال مقتالً ِمن المصالح العليا للشعب الفلسطيني، التي ال تُري، دائماً، بعيون يقظة ال تغشاها                  

  .أوهام، بعضها أوهام سياسية عامَّة، وبعضها أوهام فئوية ضيقة
ت إحدي قنابلها البشرية في مركز تجاري في مدينة نتانيـا، وإذ            الجهاد اإلسالمي ارتكبت الخطأ األوَّل إذ فجَّر      

ثمَّ قامت حماس بارتكاب الخطأ الثاني إذ حاول خمسة ِمن مقاتلي جناحها العـسكري         . تبنَّت قيادتها هذا الهجوم     
إحباط إطالق قذائف هاون و صواريخ القسام علي مواقع استيطانية في قطاع غزة، فقامت قوَّة أمنية فلسطينية ب                

  . المحاولة
أقول بذلك وأنا أعلَم أنَّ إقناع فئة واسعة ِمن الفلسطينيين بـ خطأ ما قامت به الجهاد اإلسـالمي ومـا كانـت                      
حماس تعتزم القيام به هو ِمن الصعوبة بمكان، فـ حكومة شارون تُظِْهر وتُماِرس عـداء للفلـسطينيين فـي                   

ِمن الشرعية لضربات عسكرية فلسطينية أشد وأعنف، ولجعل التهدئـة          مقدوره، وحده، أن يمنح، دائماً، مزيداً       
وأعلَم، أيضاً، أنَّ للفلسطينيين الحق في أن يروا الجنود والمستوطنين اإلسـرائيليين يغـادرون              . أثراً بعد عين  

لحـروف  ولكنَّ هـذه ا   . قطاع غزة إلي األبد كما غادرت إسرائيل جنوب لبنان، أي أذالء مهزومين مدحورين            
تحتاج، فلسطينياً، إلي التنقيط حتي ال تنتقل الحرارة ِمن القلب إلي العقل ، الذي، في السياسة، يجـب أن يظـل            

  .بارداً 
لقد قرَّر شارون، وبما يتَّفق، تماماً، مع المصالح اإلسرائيلية العليا، أن يخْـِرج كـل المـستوطنين والجنـود                   

     قطاع غزة، غير م ٍق للفلسطينيين إالَّ الخيار اآلتي    اإلسرائيليين ِمنب :        ـدمَّرأخْذُ القطاع مدمرَّاً محروقاً أو غير م
هذه حقيقة، جميعنا   . وغير محروق علي أن يكون أقرب إلي السجن الجماعي الكبير منه إلي األرض المحرَّرة               

افعه اإلسرائيلية، نسخة ِمـن  فـ االنسحاب ِمن قطاع غزة ليس، في دو      ال يحب رؤيتها وال سماعها،      .. ال يحبها 
انسحاب إسرائيل ِمن جنوب لبنان، ولعل خير دليل علي ذلك أنَّ المقاومة العسكرية الفلسطينية في قطاع غزة،                 
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أو انطالقاً منه، يمكن أن تكون ناجحة ومثمرة، سياسياً، إذا هي أجبرت حكومة شـارون لـيس علـي تنفيـذ                     
، أي علي القيام بما يـضر بالمـصالح العليـا           ذه، وإنَّما علي وقْف تنفيذه      االنسحاب ، والمضي قُدماً، في تنفي     

  !اإلسرائيلية
الفلسطينيون، جميعاً، و حماس و الجهاد اإلسالمي علي وجه الخصوص، مدعوون إلي أن يفهموا االنـسحاب                

ن مصالحهم العليـا،    ِمن قطاع غزة علي هذا النحو فحسب حتي يعصموا أنفسهم ِمن أخطاء قد تصيب مقتالً مِ               
فإذا كانت صواريخ حزب اهللا في خواص قتالية وميدانية وسياسية تسمح لها بردع إسرائيل عن تدمير الجنوب                 
اللبناني وحرقه، فإنَّ صواريخ القسام تنعدم فيها تلك الخواص، وينبغي لها، بالتالي، أن تـردع مطْلقيهـا عـن                   

عن تدمير وإحراق القطاع ، قَبل، وفي أثناء، وبعد، انسحابها اُألحادي           إطالقها؛ ألنَّ إطالقها لن يردع إسرائيل       
  . الجانب منه

 30/5/2005القدس العربي 
  

  كاريكاتير
  

 
  

 30/7/2005الخليج اإلماراتية 
  
  


