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  كاريكاتير

  
***  

    الفلسطينيينوولفنسون يبحث تنسيق اإلنسحاب مع
ل عباس ان وولفنسون يبذل جهودا كبيـرة مـن          و ق : ألفت حداد  همراسلتعن   30/7/2005 48 عرب ذكر موقع 

ؤكدا اجل تنسيق المواقف بيننا وبين اإلسرائيليين حتى يكون الخروج اإلسرائيلي خروجا هادئا وجيدا وطبيعيا، م            
واوضح انه بحث مع     . من اجل انجاح مهمته    لهفى ذات الوقت ان الجانب الفلسطيني سيقدم كل الدعم والتعاون           

وولفنسون خالل اللقاء المشاريع االقتصادية التي تنوي السلطة القيام بها من اجل اسـتغالل األراضـي التـي                  
وأثنى في تصريحات للصحفيين     .الي لالنسحاب وقال ناقشنا ماذ سيحل بنا في اليوم الت        .ستخلى عقب االنسحاب  

على جهود وولنفسون بالقول  لقد قام بجهود رائعة جدا منذ تسلمه هذه المهمة وقدم آراء مهمة جدا سواء فـي                     
الكونغرس أو اجتماع دول الثماني الكبار وهو مستمر بايجابية لعمل هذا الجهد ناجحا إن شاء اهللا فـي أقـرب                    

 الجهود التي يبذلها ابو مازن في سـبيل تـأمين انـسحاب  متـوازن                ى وولفنسون عل  ومن جانبه اثنى   .فرصة
وسلمي، مشيرا الى ضرورة ان يعلم الفلسطينيون أن ما يحدث اآلن ليس لعبة سياسية ولكن هـذا االنـسحاب                   

  .سيقود إلى حياة أفضل
 الفلـسطينيين   أن ولفنـسون نـصح    : ب.ف. أ نقال عـن     من تل أبيب     31/7/2005الشرق األوسط    وأضافت

واكـد  . باستخدام حطام منازل المستوطنين اإلسرائيليين التي ستدمر في قطاع غزة بعـد عمليـة االنـسحاب               
يمكن استخدام معظم الحطام الذي يتكون من االسمنت واآلجـر فـي            أنه  ولفنسون للصحافيين بعد لقائه عباس      

ان المفاوضات متواصلة وهي مهمـة لكنهـا        وحول اتفاق محتمل مع مصر النتشال الحطام قال         . اعادة البناء 
واعتبر ان اعادة استخدام الردم ليس مضرا بقطـاع غـزة او القطـاع              . ليست اساسية في تسوية هذه المسألة     

واضاف اعتقد انه سيبت فـي      . انه قرار ذو طابع تجاري يستطيع رجال االعمال الفلسطينيون اتخاذه         والخاص،  
  .لمقبلةهذه القضية خالل االيام القليلة ا

ولفنـسون التقـى    إلى أن :القدس المحتلة، غزة  -آمال شحادة    31/7/2005 الخليج اإلماراتية    وأشارت مراسلة 
ونسبت إذاعة إسرائيل إلى ولفنسون تأكيده أهمية       . دحالن، وتناول اللقاء تطورات وتبعات االنسحاب اإلسرائيلي      
  .ور على المعابرالتواصل بين الضفة الغربية والقطاع وحرية الحركة والعب

دحالن كـشف بعـد اللقـاء عـن تقـدم           إلى أن   : غزةمن   31/7/2005الغد االردنية   مراسل   حامد جاد ونوه  
السيد ولفونسون  و ،وقال للصحافيين حدث تقدم في هذا المجال      . بخصوص مسألة المعابر على حدود قطاع غزة      

ن ولفونسون الى تركيز جهوده في المرحلـة      ودعا دحال  .مقتنع ان قطاع غزة يجب ان يكون منفتحا على العالم         
  .المقبلة على معبر رفح الحدودي ومستقبله، مشددا على ضرورة انهاء التواجد االسرائيلي في المعبر

  
  النسحاب ي ااحتمال شن هجوم صاروخي على مسيرة معارض

 ضوء المخاوف من قيام     عقدت األجهزة األمنية في إسرائيل اجتماعات تقييمية في       : جمال جمال ،  القدس المحتلة 
تنظيمات فلسطينية بشن هجوم صاروخي يستهدف مسيرة تضم عشرات آالف من المتظـاهرين المعارضـين               

وقالت مصادر اسرائيلية ان االجتماع بحث ما وصف بكارثة محتملة اذا            .لخطة االنسحاب في غزة يوم الثالثاء     
ماس والجهاد بشن هجوم بصواريخ القسام وقـذائف        ما فكرت التنظيمات الفلسطينية فعال وعلى رأسها حركتا ح        
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ويـسود توجـه    .الهاون على المتظاهرين اإلسرائيليين خالل توجههم من مستوطنة سديروت الى غوش قطيف  
داخل األجهزة العسكرية اإلسرائيلية بضرورة استخدام الطائرات لمنـع تنفيـذ هجمـات ضـد المـستوطنين                 

  .رات اآلالفالمعارضين والذين سيصل عددهم الى عش
  31/7/2005الدستور 

  
  انتقادات لخطة بناء سور غزة العازل

انتقدت السلطة الفلسطينية إسرائيل لعزمها بناء سور عازل حـول قطـاع             :القدس المحتلة، غزة  -آمال شحادة   
وقال صائب عريقات إلذاعة صوت فلسطين إن بناء سور عازل حول قطاع غزة سيصيب الفلـسطينيين                . غزة

وأضاف أن بناء مثل هذا السور حول قطاع غزة يهدف إلى تحويل المنطقة بأكملها إلى سجن كبير،                 . قباالختنا
إن مـن يريـد إخـالء       : وقـال  . مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غـزة       5.1كما سيقوض حركة أكثر من      

ية خلطـت بـين   المستعمرات وتحقيق السالم هو من ينجح بالفعل في مد جسور السالم، لكن العقلية اإلسـرائيل      
مفاهيم السالم والدفاع واألمن، وأضاف أن السالم مع الفلسطينيين ال يمكن تحقيقه بالمرة مع االسـتمرار فـي                  

كذلك أكد ديفيد وولـش أن      . توسيع المستعمرات وبناء األسوار العازلة ومهاجمة الفلسطينيين جوا وبحرا وبرا         
  .ة يشدد على ضرورة أال تبقى غزة معزولة عن العالمموقف بالده من خطة االنسحاب من غزة والضفة الغربي

  31/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  منطقة نتساريـم ربما تستخدم لخدمة ميناء غزة: دحالن
قال محمد دحالن للصحافيين في غزة إن منطقة نتساريم يمكن أن تصبح مكانا لتقديم الخـدمات                : ا.ب.د-غزة  

ينية لبنائه على شواطئ غزة، حيث لدى السلطة الفلسطينية خطط عديدة           لميناء غزة الذي تخطط السلطة الفلسط     
وقال في إشارة إلـى   . في المئة من أراضي قطاع غزة 40في استخدام مناطق المستوطنات التي تقع على نحو         

وأضاف إن عباس وافق على بنـاء المينـاء          .حجر االساس للميناء إن الميناء سيبنى غرب مستوطنة نتساريم        
  .ر عقب االنسحاب االسرائيلي وإخالء قطاع غزةوالمطا

  31/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  توجه نحو استدعاء قوات دولية بعد االنسحاب
أفادت مصادر فلسطينية أمس بأن فرقا فلسطينية وأمريكية وأوروبية تدرس          : آمال شحادة -القدس المحتلة، غزة  

 للحفاظ على األمن وعدم خرق التهدئة وضمان االستقرار         حاليا إمكان استدعاء قوات طوارئ دولية لقطاع غزة       
وقالت المصادر إن هذه القوات سيكون هدفها أيضا وضـع          . وعدم استهداف إسرائيل بعد االنسحاب من القطاع      

  .حد الدعاءات إسرائيل حول تهريب وسائل قتالية عبر الحدود المصرية لقطاع غزة
  31/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  لسلطة االنسحاب من غزة دون سالح؟؟هل تؤمن ا

 فرغت السلطة من إعداد خطة أمنية من ثالث مراحل لتأمين ما تقول إنه انسحاب سلس وسهل وآمـن                 : رام اهللا 
للجيش اإلسرائيلي والمستوطنين من قطاع غزة، لكن السؤال الدائر اليوم في األوساط والدوائر المنخرطة فـي                

هل تتمكن أجهزة األمن الفلسطينية من تنفيـذ هـذه          : جنرال وورد، وولفنسون هو   تنفيذ هذه العملية، بما فيها ال     
  .المهمة دون توفر السالح والعتاد الالزم؟

وتشمل الخطة األمنية ثالث مراحل هي قبل وأثناء وبعد االنسحاب، وتشارك فيها جميع األجهزة األمنيـة دون                 
زة األمن القوات الالزمة لتنفيذ هذه الخطة بينها قـوة          وقد أعدت أجه   .استثناء، بكل ما فيها من عناصر وضباط      
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خاصة مؤلفة من خمسة آالف وخمسمائة رجل أمن جرى تجنيدهم وتدريبهم بصورة خاصة لهذه المهمة، لكـن                 
وقال أبو خوصة إن     .ينقصهم، كما باقي قوات األمن التي ستتولى هذه المهمة، السالح والعتاد والذخائر الالزمة            

: وأضـاف .  قوات األمن لألجهزة والمعدات والسالح والذخائر تصل إلى مائة في المائة تقريباً            نسبة احتياجات 
وقال إن قوات األمن سـتقوم      %. 10من احتياجاتنا، ونسبة الذخائر تقل عن       % 20نسبة السالح لدينا تقل عن      

إن نقص السالح والعتاد    بمهمتها في تأمين االنسحاب وحماية المنشآت حتى لو استخدمت العصي لكن بالتأكيد ف            
ويقول مسؤولون في السلطة إنهـا سـتعلن        . ووسائل االتصال والنقل سيؤثر على قدرتها على تنفيذ هذه المهمة         

حالة طوارئ في صفوف قوات األمن أثناء عملية االنسحاب من غزة وإنها ستوفر الحماية للمنـشآت وتـؤمن                  
ات الشرطة بحماية جميع المنشآت تساندها في ذلك القـوات          ستقوم قو : وقال .انتقالها بسالسة للجهات المختصة   

ويقول مـسؤولون فـي      .الخاصة التي أنشئت لهذا الغرض، ثم تقوم بعد ذلك بتسليمها للطواقم الفنية المختصة            
ويقول مـسؤولون أمنيـون إن      . السلطة إن الخطة األمنية وضعت بالتنسيق مع الجانبين اإلسرائيلي والمصري         

تشر في المناطق الفاصلة بين التجمعات السكانية الفلسطينية والمستوطنات، وهي المناطق التي            قوات األمن ستن  
وقال أبو خوصة إن قوات األمن ستشكل ثالثة أحزمـة           .دأبت مجموعات مسلحة على إطالق الصواريخ منها      

  .فاصلة بين المواطنين والمنشآت الجاري إخالؤها
  31/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  ي عمان لتقييم مباحثات تشكيل المجلس الوطنيلقاء ف
 القدومي في لقاء له مع اعضاء هقالما : اسعد العزونيعن مراسلها 31/7/2005 العرب اليوم األردنيـة      نشرت

 وان هناك ايجابيـة  ،المجلس الوطني المقيمين في عمان امس ان اي انسحاب من االراضي المحتلة امر ايجابي   
واضـاف ان االنـسحاب      .وهي انسحاب اخر يتبعه من بعـض منـاطق الـضفة           ،اخرى لالنسحاب من غزة   

ل مضطرة لالنسحاب بسبب المقاومة ورغبتها بالتخلص من جزء كبيـر           يلي من غزة سيتم ألن اسرائ     ياالسرائ
 ولهذا فان هنـاك تخوفـاً مـن         ، موضحا في ذات السياق ان الفوضى تسود قطاع غزة         ،من الشعب الفلسطيني  

الى ذلك اوضح ان ما جرى مؤخرا في قطاع غزة اعطـى             . وهل سيكون هناك هدوء ام ال      ،تبعات االنسحاب 
 ، وان هناك من يساعده ويهيء له االجواء     ،اشارات اهمها ان شارون يعمل على انفجار الحرب االهلية في غزة          

ينية المشبوهة من    وبالتالي فانها مهيأة لمنع مراكز القوى الفلسط       ،مؤكدا ان القيادة تعرف هؤالء شخصاً شخصاً      
 ومؤكدا انه سيتم ابعادها عن قطاع غزة الذي سيستغرق          ، متهما هذه المراكز بالتبعية السرائيل وامريكا      ،العبث

 وان غـزة    ،وبين ان الشعب الفلسطيني يعاني من الفقر المدقع بسبب االحـتالل           .عدة اشهر الحالل االمن فيه    
غير انه حذر مجددا من تعاون مراكز القوى مع شيمون بيريز           ربما تكون منفذا لحل بعض مشاكله االقتصادية        

وفـي   . مؤكدا في ذات السياق ان القيادة الفلسطينية ستقف لهم بالمرصـاد           ،بماليين الدوالرات لبناء ميناء غزة    
 اوضح ان مواقف االتحاد االوروبي سياسية ولن يذهب ابعد مـن            ،معرض حديثه عن مواقف المجتمع الدولي     

 وانتهى بـه القـول ان       ، فيما وصف موقف بوش بالمتأرجح     ،دور المرسوم له هو دفع االموال فقط       وان ال  ،ذلك
وشدد على ان شعلة المقاومة      .مواقف ايران وتركيا تجاه القضية الفلسطينية ايجابية واقوى من مواقف االخرين          

ذلك مصدر خـوف القيـادة       وان   ،الفلسطينية هي االقوى وهي القوة الفلسطينية الوحيدة شرط ان تبقى منظمة          
وبخصوص قمة شرم    .وقال ان امريكا تعمل على ضخ االموال لتحقيق الهدوء         .بسبب وجود المافيات المتعددة   

 مؤكدا ايضا ان دول الجوار تعـاني مـن          ، وانه لن يشارك فيها    ، اكد انها ستناقش االرهاب فقط     ،الشيخ المقبلة 
 وبالتالي فان الفلـسطينيين لـن يـسمحوا        ،باالمن الفلسطيني  لكنه اوضح ان امنهم استراتيجي ومرتبط        ،مشاكل

وبخصوص انضمام حركة حماس الى      . بالرغم من االختالف معهم في السياسة الخارجية       ،بالعبث بأمن الجوار  
منظمة التحرير اوضح انه قال لمشعل في دمشق ان المنظمة هي حماية له شخصياً الن االمريكان يعتبرونـه                  

 مشيرا الى انه اوضـح لـه ان         ،ش يستأذن من الكونغرس كل ستة اشهر للتحدث مع المنظمة          وان بو  ،ارهابياً
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 اكد ان لحود استجاب للمطالب الفلسطينية       ،بلحود وحول لقائه االخير   .المواقف الصلبة تغير المواقف االمريكية    
 لجنة مـن    67يضم  وكشف النقاب عن لقاء موسع       .حول معاناة مخيمات لبنان وامر برفع الحواجز من حولها        

اما الزعنون فقال ان لقاءاته مع رئـيس مجلـس          . تشرين ثاني المقبل لكنه لم يبين مكان االنعقاد        29الشتات في 
الشعب السوري واعضاء من المجلس كانت ايجابية وانهم طرحوا على الوفد الفلسطيني بعـضا مـن مـشاكل                  

ازات سفر اردنية وان االتفاق تم علـى ان يقـوم           المخيمات الفلسطينية واهمها عدم وجود وثائق سورية او جو        
الجانب الفلسطيني بتزويد الجانب السوري بدراسة قانونية لمساعدتهم على حل مشاكلهم ضـمن حـدود وان ال              

كما انه تم االتفاق على سياسة برلمانية مشتركة وان يكون هناك تنـسيق كامـل               . يدخل ذلك في باب التجنيس    
 حيث اكد الوزير علـى  ،اما لقاؤه مع الشرع فوصفه بالحميمي  .ني في ايلول المقبل   وخاصة في المؤتمر البرلما   

 وانهم تعهدوا بتوفير االجواء الالزمة للحوار الوطني تحت مظلـة           ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية     
ـ               ،منظمة التحرير   .ذا الخـصوص  كما تعهدوا بتقديم كل ما يلزم النجاح ذلك حيث اصدر الشرع تعليماتـه به

وحول لقاء الوفد بامناء الفصائل بين الزعنون ان خالد مشعل طلب لقاء منفـرداً وتمـت االسـتجابة لطلبـه                    
 وتم التركيز فيه على ما حصل في قطاع غـزة مـؤخراً وضـرورة               ،واستغرق اللقاء ساعتين في مكان سري     

سطينية ان حماس ال ترغب بالسلطة وانها       وان مشعل طلب منه ان يطمئن عباس والقيادة الفل         .االلتزام بالتهدئة 
 مشيراً الى انه تمنى عليه ان يعمم ذلك على كوادر حمـاس بالـداخل   ،تقر باقدمية قيادة فتح للنضال الفلسطيني    

وحول االجتماع المشترك قال الزعنون انهم تباحثوا في مصير المجلس الوطني وضرورة             .لعدم اثارة االزمات  
كد تيسير قبعة ان لقاءات دمشق االخيرة استراتيجية وتاريخية مشيداً بمواقـف خالـد         ومن جهته ا   ،الحفاظ عليه 

  . ومطالبا بمتابعة ما تم االتفاق عليه في دمشق،مشعل ودعوته االقلية االلتزام بموقف االغلبية
د القدومي ان ممر صالح الدين سيكون مـصرياً بالكامـل بعـد             يأكت: عمانمن   31/7/2005 الحياة   وأضافت

نسحاب إسرائيل ولن يبقى فيه جندي إسرائيلي واحد، غير انه اشار الى إمكانية قيام إسرائيل بإزعاج الـسلطة                  ا
وأكد ان القيادة الفلسطينية ستمنع إطـالق الرصـاص مـن غـزة              .الفلسطينية في موضوعي المطار واالمن    

حركة فتح بحكم غـزة، مـشيراً       ان غزة ستدار جماعياً ولن تنفرد       : وستضيق الخناق على مراكز القوى، وقال     
وكشف عن نيته العمل على تصحيح العالقة بـين          .إلى ان القيادة الجماعية ال تلحق الضرر بالسلطة او مكانتها         

المجلس الوطني والمجلس التشريعي، مؤكداً ان المرجعية السياسية للجميع هي منظمة التحريـر وان المجلـس             
  .يثاق الوطنيالوطني هو صاحب االختصاص في تغيير الم

 قد نتمكن من إدخال مـن       :ل القدومي وق:  عمان – نادية سعد الدين   31/7/2005 الغد االردنية    وذكرت مراسلة 
يريد من الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة ومن ثم إدخالهم إلى الضفة الغربية في محاولة لزيادة عددهم فيهـا                   

لي في تقليص عدد السكان الفلسطينيين والعرب في        ومواصلة النضال بعد أن نجحت سلطات االحتالل اإلسرائي       
 ألف نسمة، مشيراً إلى محاوالت دفـع الفلـسطينيين          227القدس المحتلة رغم أن عددهم الحالي يقدر بحوالي         

  .شرق الحاجز للدخول إلى دولة لالجئين وهو األمر الذي لن نسمح به
  

  الداخلية تعتزم معاقبة خاطفي موظفي االمم المتحدة
 وزارة الداخلية الفلسطينية امس إنهـا تعتـزم         هقالتما   : د ب أ   -غزة   من   31/7/2005الرأي األردنية    نشرت

وقال توفيق أبو خوصة الذاعة صـوت        .معاقبة كل الذين لهم صلة بخطف امرأة استرالية وزميل لها فلسطيني          
  .فلسطين إن الوزارة قررت التحقيق مع أي أحد له عالقة بعملية الخطف

 شبكة المنظمات األهلية، بشدة كـل عمليـات خطـف           ةدانإ: غزةمن   31/7/2005أليام الفلسطينية    ا وذكرت
وأكدت رفضها لعمليـات االختطـاف وغيرهـا مـن           .االجانب والمواطنين الفلسطينيين، التي وقعت في غزة      

خطراً جدياً على   الممارسات الالمسؤولة، التي تأتي في اطار حال الفوضى واالنفالت االمني، التي باتت تشكل              
ودعت الشبكة السلطة الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها فـي          .حال السلم االجتماعي، وسيادة القانون في المجتمع      
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إنفاذ سيادة القانون، وعدم التهاون مع مرتكبي هذة الجرائم وتقديمهم للعدالة، مطالبة المجلس التشريعي والقوى               
ب الفلسطيني بعدم االكتفاء بإدانة هذة الجرائم، بخاصة فـي هـذه            السياسية والمجتمعية ومختلف قطاعات الشع    

وشددت الشبكة على ضرورة التحرك الشعبي والتكاتف مـن الجميـع لمواجهـة ظـاهرة                .المرحلة التاريخية 
االنفالت وفوضى السالح، التي تتناقض مع نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته من اجل الحرية، من جهتهـا،                

وأكدت أن مثل هذه األحداث تـشكل إسـاءة للـشعب     .ير لحقوق اإلنسان عملية االختطاف   دانت مؤسسة الضم  
  .الفلسطيني وتفتح المجال أمام اإلدعاءات اإلسرائيلية، التي تصف الشعب الفلسطيني والمقاومة باإلرهاب

  
  وزارة الالقدوة يسند مهام ديبلوماسية جديدة في 

د من رؤساء القطاعات والمكاتب في الوزارة جملـة مـن المهـام             أسند ناصر القدوة إلى عد     :كتب حامد جاد    
ـ وتضمنت القرارات تعيين السفير عبد الرحمن بسيسو رئيساً لديوان           .والوظائف وزير ، والـسفير مـروان      ال

 لعمليـة الـسالم،      للـوزير  لوزير للعالقات متعددة األطراف، والسفير مجدي الخالدي مساعداً       لجيالني مساعداً   
راهيم خريشي مساعداً للشؤون العامة والقنصلية، والسفير سعيد القدرة رئيساً لمكتب الرقابة الداخلية،             والسفير إب 

والسفير معين شريم مساعداً للشؤون الخارجية وقائماً بأعمال رئيس قطـاع الالجئـين وشـؤون المغتـربين،                 
 في وقت الحق تعيين رئيس لقطـاع        وأشارت القرارات إلى أنه سيتم     .والمستشار أول فداء عبد الهادي مساعداً     

وسـيتولى   .العالقات الثنائية وقطاع العالقات االقتصادية الدولية ومدير إلدارة الشؤون القانونية والمعاهـدات           
ودعـا   .القدوة متابعة العمل اليومي مع المدراء المعنيين لهذه القطاعات واإلدارات إلى حين تعيين رؤساء لها              

ائف إلى التعاون مع السفير عبد اهللا عبد اهللا والسفير نبيل الرمالوي والعمـل علـى                من أسندت إليهم هذه الوظ    
ودعا جميـع أعـضاء الـسلك        .تنفيذ خطط العمل المقررة واستكمال إعداد الوصف الوظيفي لجميع الوظائف         

 مع التوقف التام    الديبلوماسي إلى استخدام مسمياتهم الوظيفية الجديدة والمراتب الديبلوماسية المقررة لكل منهم،          
وأوضح التعميم، أنه بموجب تعليمات الوزير، سـتتم عمليـة إعـادة             .عن استخدام المسميات اإلدارية السابقة    

التسكين بانتهاج أسلم اإلجراءات اإلدارية وأكثرها مالءمة ونجاعة، منوهاً إلى أن رؤساء القطاعات سـيتولون               
  .إنجاز هذا العمل على نحو فوري وعاجل

  31/7/2005الفلسطينية األيام 
  

   من مشاريع القوانين لعددالتشريعيمناقشات في 
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعاً امس لمناقشة عـدد مـن             : نفوذ البكري - غزة   -رام اهللا 

ون وذلـك   وناقشت اللجنة مشروع قانون التنفيذ في سياق إدخال تعديالت القراءة األولى للقان           . مشاريع القوانين 
في سياق إعداده إلقراره بالقراءة الثانية في المجلس، ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا المقر بالمناقشة               

كما ناقشت مشروع قانون صيانة حرمة العلم الفلسطيني         .العامة وذلك في سياق إعداده إلقراره بالقراءة األولى       
قانون األراضي المقر بالمناقشة العامة فـي المجلـس إلعـداده           المقر بالمناقشة العامة، وكذلك ناقشت مشروع       

للقراءة األولى، واتفقت اللجنة على عقد ورشة عمل موسعة تدعو خاللها خبراء قانونيين ومحامين واالشخاص               
تم االتفـاق    وفي غزة    .والجهات ذات العالقة واالختصاص لتبادل وجهات النظر واآلراء حول مشروع القانون          

شكيل لجنة تحضيرية من المنظمات الشبابية والحقوقية لمتابعة مـسودة قـانون رعايـة الـشباب                امس على ت  
والرياضة ووضع التوصيات الالزمة ورفعها للمجلس التشريعي في أقرب وقت خاصة وأن المجلس سـيناقش               

مجلس التـشريعي   جاء ذلك خالل اللقاء الذي نظمته وحدة المرأة والطفل بـال           .مسودة القانون في جلسته المقبلة    
  .لمناقشة مسودة قانون رعاية الشباب والرياضة

  31/7/2005الحياة الجديدة 
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  تعاون بين السلطة والفصائليغة صلالمتابعة العليا تسعى 
 يسود موقف السلطة الفلـسطينية      ا كبير ا تباين أن: غزة-فتحي صباح   عن مراسلها    31/7/2005 الحياة   نشرت

طار لجنة المتابعة العليا للقوى في شأن مسألة الشراكة في كـل مـا يتعلـق                وبعض الفصائل المنضوية تحت ا    
وبينما ستبدأ اسرائيل تنفيذ خطة االنسحاب، فإن مشاركة الفصائل والقوى للسلطة فـي             . باالنسحاب االسرائيلي 

وضع الخطط الخاصة باالنسحاب وتنفيذها ما تزال محل شك، بل ورفض من جانب بعض اقطاب السلطة الذي                 
وفي المقابل فإن القوى والفصائل ولجنة المتابعـة         .يعتبر ان اي صيغة في هذا الشأن ستشكل بديالً من السلطة          

تؤكد للسلطة ان اي مشاركة لها في صنع القرار وتنفيذه، او اي هيئة وحدوية ستشكل لضمان جمـع الـسلطة                    
لـذا  . كمالً لها وليس الهدف اقتسام غنائم     والفصائل في بوتقة واحدة، لن تكون بديالً عن السلطة، بل شريكاً وم           

تسعى لجنة الصياغة التابعة للجنة المتابعة جادة للوصول الى صيغة ما لهيئة وطنية ستشكل بغية ايجاد آلية من                  
التعاون والتكاتف التمام عملية االنسحاب بأقل خسائر ممكنة وبهدوء ونظام وطريقة مشرفة ال تسيء للـشعب                

زيدان للحياة ان كال الطرفين لديه الرغبة في التوصل الى صيغة ما للشراكة             صالح  ، قال   من جانبه . الفلسطيني
  .بينهما

صالح زيدان استبعد احتمال فـشل المـساعي الفلـسطينية          أن  : غزةمن   31/7/2005 الغد االردنية    وأضافت
 .بملـف االنـسحاب   المبذولة للخروج بصيغة تعاون وشراكة حقيقية بين الفصائل والسلطة في كل ما يتعلـق               

 أوضح للغد أن لجنة الصياغة      ه إال أن  ،وبالرغم من تباين وجهات نظر وتوجهات الطرفين لصيغة هذه الشراكة         
ستطرح في اجتماعها اليوم صيغة توافقية سيصار إلى بحثها ضمن اجتماع تعقده لجنة المتابعة تمهيداً لالتفـاق                 

إلى انه في حال رفض قريع لما ستطرحه لجنة المتابعة          ولفت   .على صيغة الشراكة ومن ثم عرضها على قريع       
 ستتوجه لبحث األمر مع عباس مؤكداً أن الفصائل ستبحث عن كل وسيلة ممكنة لتعزيز مـشاركتها                 هاعليه فإن 

من جهته اعتبر رباح مهنا أن السلطة تسعى لشراكة مع الفصائل من نـوع معـين                 .في صنع القرار السياسي   
وأكد أهمية   . للفصائل في صورة ما يجري وليس مشاركة الفصائل في صنع القرار           يقتصر على وضع السلطة   

 إضافة إلى عقد اجتماعات مشتركة مع       ،العمل على تنفيذ صيغة الشراكة التي اقترحها قريع على لجنة المتابعة          
ل مـا   كمخرج مناسب لتحقيق الشراكة ومنع الخالف بين الطرفين في مسألة حق كل طرف في متابعة ك                عباس

 .يتعلق باالنسحاب اإلسرائيلي
  

  فتح تدعو إلى رفع مستوى الجاهزية لمواجهة استحقاقات االنسحاب
 دعت حركة فتح إلى تسريع ورفع وتيرة ومـستوى االسـتعداد والجاهزيـة الوطنيـة                :كتب محسن اإلفرنجي  

ج الـوطني خـالل عمليـة        مؤكدة على أهمية التنسيق والتعاون لتنفيذ البرنـام        ،لمواجهة استحقاقات االنسحاب  
وأكدت فـي    . حفاظاً على أمن المواطنين وسالمة ممتلكاتهم العامة والخاصة وتعزيز سلطة القانون           ،االنسحاب

بيان لها على ضرورة وأهمية توحيد األداء الفلسطيني عبر برنامج وطني موحد يتم تنفيـذه تحـت مـسؤولية                   
نسحاب مدعاة وسبباً لتكريس دورهـا ووحـدانيتها علـى          السلطة الوطنية داعية العتبار التعاطي مع خطة اال       

 .األرض الفلسطينية وتجنيب الساحة الفلسطينية أية تصدعات مع الحفاظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني             
من األهمية بمكان أن يعوض نقص وتدني مستوى التنسيق مع الجانب اإلسرائيلي، بتعميق ورفـع               : وقال البيان 

عيد الوطني الفلسطيني بين السلطة الوطنية وكافة الفصائل والقوى السياسية ومنظمات المجتمع            مستواه على الص  
وأعربت الحركة عن تخوفها من التصريحات اإلسرائيلية التي تبين أن االنـسحاب             .المدني والفعاليات الوطنية  

  . الفلسطينيقابل للتغيير المستمر مع تخوفات من مفاجآت من شأنها أن تشكل إرباكاً للجانب
  30/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
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  الشعبية والديمقراطية تستعدان لعقد مؤتمر شعبي
تستعد الجبهتان الشعبية والديمقراطية لعقد مؤتمر شعبي لبحث درء أسباب االقتتال الداخلي، واللجوء الى              : غزة

 وقال رمزي ربـاح،    .اهرة، وذلك يوم الثالثاء القادم    السالح في حل الخالفات الداخلية، وتطبيق بنود اعالن الق        
ان المؤتمر يهدف بالدرجة األولى الى توسيع المشاركة الشعبية في وضع الحلول الكفيلة بترتيب البيت الداخلي،                

وبين أن المؤتمر يرمي الى اعتماد       .وصون الوحدة الوطنية، ورفض االقتتال واللجوء للسالح في حل الخالفات         
وقال إنه يجب اعتمـاد الحـوار        .ة إلعادة بناء الوحدة على أساس االلتزام بتنفيذ قرارات القاهرة         أسس واضح 

الديمقراطي وسيلة لحل الخالفات والتبيانات، مؤكداً تغليب المصلحة الوطنية، على كـل االعتبـارات الفئويـة                
 ورفض االقتتـال، وتنفيـذ      وأوضح أن المؤتمر سيعقد تحت شعار من أجل حماية الوحدة الوطنية،           .والخاصة

ودعا رباح إلى تبني الحل الوطني بمشاركة الجميع، والتحضير النتخابات ديمقراطية تشريعية             .إعالن القاهرة 
وشدد على أن المؤتمر يهـدف       .وبلدية وفق قوانين انتخابية جديدة، قائمة على التمثيل النسبي والنظام المختلط          

الوطني، الذي وصفه بالعريض، من القضايا المطروحـة علـى الـساحة            إلى إبراز موقف التيار الديمقراطي      
وأشار إلى مشاركة واسعة من الشخصيات الوطنية والديمقراطية المستقلة، والفعاليات األكاديميـة،             .الفلسطينية

.  د والثقافية، واالجتماعية، والمؤسسات األهلية، والتجمعات الشعبية، في المؤتمر، الذي من المقرر أن يرأسـه             
  .حيدر عبد الشافي

  31/7/2005األيام الفلسطينية 
  

   بحل قضيتهرايسلجنة مناصرة العريان تعد رسالة لمطالبة 
قال مسؤول لجنة مناصرة العريان، إن اللجنة بصدد إعداد مسودة رسالة لرايس، تطرح من خاللها قضية                : غزة

 . وضمان حريته الدسـتورية واألكاديميـة      تهاكمواكد ان الرسالة ستطالب اإلدارة األميركية بوقف مح       . العريان
وكانت اللجنة أعلنت األسبوع الماضي عن انطالق حملتها في فلسطين، داعيـة كافـة المنظمـات الحقوقيـة                  
واإلنسانية واإلعالمية، المحلية والعربية والعالمية والمنظمات والهيئات المدافعة عن حريـة الـرأي والتعبيـر               

دين المسيحيين والمسلمين واألكاديميين والمحـامين والمثقفـين، لالنـضمام إليهـا            وحقوق اإلنسان، ورجال ال   
واعتبرت اعتقال العريان وزمالئه لدفاعه عن القضية الفلـسطينية، ومواقفـه    .والوقوف إلى جانب تلك القضية 

وقال  .ألميركيمن الحرب على العراق، سابقة خطيرة واعتداء على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور ا              
 سبتمبر سـتقلب    11ال يجوز أن تعاقب الواليات المتحدة إنساناً على نشاط مرخص، وإذا كانت نقمة               الحساينة

واعتبـر أن اسـتمرار      .الموازين، فأملنا أن تهتم اإلدارة األميركية بالقضية وتتعامل معها بشيء من النزاهـة            
بمصداقية أميركا في السعي لدمقرطة المنطقة، كونها تـدعي  الواليات المتحدة في اعتقال األخير وزمالئه يمس   

وحـول مـدى     .أنها تسعى لجلب الخير إلى المنطقة، بينما تعتقل فلسطينيا بريئاً بضغط من اللوبي الصهيوني             
نحن مرتاحون للمشاركة، وهناك العشرات انضموا إلى اللجنة، وما زلنا نستقبل اإلخوة            : االستجابة للحملة، قال  

يرغبون باالنضمام إلينا، مشيرا إلى أن منظمة أمنستي تبنت القضية إلـى جانـب مؤسـسات أكاديميـة                  الذين  
نحن سندعم هذه المؤسسات من خالل نشاطنا في فلـسطين، وسنوسـع            : وقال .ومؤسسات حقوق إنسان أخرى   

مـن   .يان وزمالئه حملتنا لتصل إلى البلدان العربية المجاورة إلى أن نشكل قاعدة عريضة تقف إلى جانب العر              
 بدعم ما يسمى اإلرهاب من خالل إرساله نقـوداً إلـى      زوجها نهلة العريان، االتهامات األميركية ل     نفتجانبها،  

 وصلت اآلن إلى المحكمة، حيـث أن ضـابط          تهوأكدت أن قضي   .الجمعيات اإلنسانية ودور األيتام في فلسطين     
ة، وهو سيظل يشهد ضدنا لمدة شهر على األقل، وهو          المباحث المسؤول عن القضية ما زال في كرسي الشهاد        

الذي يترجم لهيئة المحلفين ما نقوله في مكالماتنا بالرغم من أنه ال يعرف اللغة العربية، متهمة ذلـك الـضابط                    
هو يـدعي أن أشـياء      : وقالت .بأنه حاقد وعنصري بشكل كبير لدرجة أنه يسمي قطاع غزة بجنوب إسرائيل           

كما عبـرت    .دثات، وهذا غير صحيح، ألنه يريد أن يعلم الناس عن قصة غير حقيقية            خطيرة جرت في المحا   
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عن ارتياح أسرتها لحملة التضامن مع زوجها وزمالئه، حيث أضافت كنا نشعر بأننا لوحدنا في هذا الصراع،                 
رفوا على ظروف   ولكن الحمد هللا إخواننا وأخواتنا وقفوا معنا، وما نريده هو أن يعلم الجميع بقضية زوجي ويتع               

 متعلقة بقضية دعم شعب بريء مضطهد، ويجب على الكل أن يقف معنا فـي               تهالمحاكمة، خصوصاً أن قضي   
  .هذه القضية

  31/7/2005األيام الفلسطينية 
  

   أعوام ألسيرين10 عاماً و12السجن 
عاما، واحمد  12 ثائر ربايعة بالسجن الفعلي مدة    : حكمت محكمة سالم العسكرية، امس، على االسرى      : طولكرم
وفي االطار ذاته، قال مكتب نادي االسير        . شهرا 34 شهراً، واحمد عدوان     45 اعوام، وسمير جراد     10زنديق  

كما قـررت ذات     . من االسرى بذريعة استكمال التحقيق     مجموعةمحكمة مددت فترة توقيف     الفي طولكرم، ان    
  . آخرينالمحكمة تأجيل محاكمة اسرى

  31/7/2005األيام الفلسطينية 
  

   سنوات ونصف السنة على أسيرة3الحكم بالسجن 
حكمت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية في معتقل عوفر، امس على األسـيرة نيفـين الـشويكي،               :  وفا -الخليل

وقالت مصادر نادي األسير في الخليل إن األسيرة كانت عقب           .بالسجن الفعلي لمدة ثالث سنوات ونصف السنة      
وأشارت المصادر، إلى أن األسيرة تعرضت لظروف تحقيق غاية في الـصعوبة             .ال لزوجها تنفيذ عملية اغتي  

يـذكر، أن    .وللتعذيب بصورة وحشية، ووجهت إليها تهمة العضوية في الجهاد اإلسالمي، ومقاومة االحـتالل            
  .معتقلون لدى قوات االحتالل والد األسيرة، وثالثة من أشقائها

  31/7/2005الحياة الجديدة 
  
  حامو نادي االسير يؤكدون تدهور االوضاع الصحية لالسرىم

افاد محامو نادي االسير الذين قاموا بزيارات لعدة سجون اسرائيلية ان االوضاع الـصحية لالسـرى                : رام اهللا 
تزداد سوءاً وان شكاوى االسرى من االهمال الصحي تزداد في ظل المباالة ادارة السجون وتعمدها عدم تقديم                 

تمكنت جمعية  من ناحية أخرى    . لالزم لالسرى المرضى ومماطالتها في اجراء العمليات الجراحية لهم        العالج ا 
 فـي   ،انصار السجين فرعا الخليل وبيت لحم، امس، وعبر محاميتها من ادخال بعض المواد الغذائية والصحية              

  .مركز توقيف عتصيون
  31/7/2005الحياة الجديدة 

  
  ع بوابات األقصى كاميرا تصوير على جمي19نصب 
 كاميرا تصوير حديثـة علـى جميـع         19 نصبت الشرطة اإلسرائيلية اول امس       : من زكي أبو الحالوة    ،القدس

وقـال المهنـدس     . كاميرات على كل باب باستثناء باب المغاربة       3-2ابواب المسجد االقصى المبارك بمعدل      
ميرات كما تقول الشرطة اإلسرائيلية هو منع       عدنان الحسيني مدير اوقاف القدس ان الهدف من تركيب هذه الكا          
وقال ان المتطرفين يـدخلون مـن بـاب          .المتطرفين اليهود من تنفيذ اعتداءات على المسجد األقصى المبارك        

المغاربة وهو الباب الذي ال يوجد عليه كاميرات تصوير علما ان السلطات اإلسرائيلية كانت قد صادرت مفتاح                 
واعتبر نشر هذه الكاميرات خطوة ليست موجهة        .هي تتحكم بإغالقه وفتحه متى تشاء      و 67هذا الباب منذ عام     

مشيرا الى ان االوقاف كانت قـد رفـضت االجـراءات            .ضد المتطرفين اليهود وإنما ضد المصلين المسلمين      
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ين اإلسرائيلية منذ مايزيد عن عشرين عاما على اعتبار ان المسجد االقصى مسجد اسالمي وهو يخص المسلم               
وقـال ان الجهـات      .ويجب عدم التعرض له ال من بعيد وال من قريب الي إجراء تحـت أي حجـة كانـت                  

ـ                     عمليـة   ـاالسرائيلية كانت تتوقف عند هذا الحد اال انه ومنذ ما يزيد عن شهرين بدأت تستغل ما يـسمى ب
 ان هويـات    واكـد  .االنسحاب من غزة والتهديدات ضد المسجد األقصى من اجل وقـف عمليـة االنـسحاب              

المتطرفين اليهود المقيمين في محيط المسجد معروفة لدى الشرطة االسرائيلية وهم تحت المراقبة اإلسـرائيلية               
وبالتالي ال يشكلون خطراوال يشكل ذريعة لوضع الكاميرات مضيفا انه بامكان الشرطة ايضا منع المستوطنين               

ار ما تقوم به من منع المصلين المسلمين للوصول الى          القادمين من الخارج عند وصولهم حدود المدينة على غر        
ووصف الحسيني اإلجراء اإلسرائيلي هذا بأنه غير مبرر ويتم بـالقوة ودون             .مدينة القدس او المسجد االقصى    

  .موافقة األوقاف اإلسالمية واعتبره تغييراً في السياسة اإلسرائيلية بشكل كبير باتجاه القوة وليس باتجاه المنطق
ى أيضا باإلجراء اإلسرائيلي تعدياً كبيراً على المقبرة اإلخشيدية في باب األسباط حيث جرت فيها حفريات                ورأ

واسـتهجن   .من اجل تمديد كوابل أجهزة التصوير ما شكل اعتداء على القبور والموتى في المقبرة المـذكورة               
ان ذلك يشكل اعتداء على خصوصية      وضع كاميراتين اثنتين على دورة الخدمات المخصصة للنساء مشيرا الى           

وحذر الحسيني من ان األمور داخل المسجد وصلت الى درجة خطيـرة جـدا وان علـى الـسلطات                    .المكان
اإلسرائيلية ان تبتعد عن المسجد األقصى الن اإلجراءات اإلسرائيلية هذه تنتقص من حقوق دائـرة األوقـاف                 

وقال على العكس فان هذه اإلجـراءات ال تخـدم امـن             .سجداإلسالمية التي تمثل جميع مسلمي العالم في الم       
المسجد بل تثير المشاعر وتمهد األجواء لمزيد من التوتر وقد تؤدي الى مضاعفات وربما في هذه المـرة لـن                 

  .تكون سهلة
 وفي أعقاب نصب الكاميرات بعثت دائرة األوقاف اإلسالمية برسائل الى الجهات العربية واإلسالمية تحذر فيها              

من اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة كما تم االعتراض عليها الى الجهات الرسمية العليا في الحكومة اإلسرائيلية               
حيث أكدت دائرة األوقاف اإلسالمية بان ما يجري هو عملية التفاف على المسجد األقصى ويشكل انتقاصا من                 

من جهته عقب الشيخ عكرمـة       .في غاية الخطورة  السيادة اإلسالمية على المكان تمهيدا لمراحل قادمة ستكون         
صبري على نصب الكاميرات بالقول ان الحكومة االسرائيلية تقوم بمثل هذه اإلجراءات الحكام السيطرة علـى                
المسجد االقصى المبارك تحت ذرائع أمنية وقد سبق ان اشرنا الى ان مراقبة الجماعات اليهوديـة المتطرفـة                  

وان المصلين المسلمين يحـسون بالرقابـة المـشددة         . ن في محيط المسجد االقصى    تكون خارج البوابات وتكو   
عليهم وال يوجد مكان عبادة في العالم يقع تحت هذه الرقابة المشددة مما يعيق تحـرك المـصلين المـسلمين                    

ف واكد المفتي ان الشرطة االسرائيلية تحاول التدخل فـي شـؤون ادارة االوقـا              .ويتعارض مع حرية العبادة   
  .للمسجد االقصى وهذا تجاوز للصالحيات االمنية الموكولة اليها

  31/7/2005القدس الفلسطينية 
  

  مخاوف في غزة من فوضى بعد االنسحاب
بعد ساعات قليلة ستبدأ عملية تاريخية غير مسبوقة فـي حيـاة الـشعب الفلـسطيني، إذ                 :  فتحي صباح  ،غزة

ض وطنه فلسطين الذي ربما لم يعرف االستقالل والتحـرر          سيتحرر، وللمرة األولى في تاريخه، جزء من أر       
وربما سيستفيق الفلسطينيون يوماً ما في الشهر المقبل، ولن يجدوا االحـتالل جاثمـاً علـى                . يوماً في تاريخه  

ولكن هناك مخاوف جمعية فلسطينية تقريباً من أن يتحول هذا االنتـصار            .  عاماً 38صدورهم كما جثم طوال     
ر المقاومة اللبنانية الى كابوس يقّض مضاجع الفلسطينيين، ويشوه صورتهم المشرقة في أذهـان              الشبيه بانتصا 

 عـــندما نهـب بعـض       2003) ابريل(بعض العالم، ويعيد الى األذهان صور بغداد في التاسع من نيسان            
مطية جديـدة   أشرف شقفة من أن تنطبع في أذهان الناس عبر العالم صورة ن           .ويخشى د  .الــعراقيين مدينتهم 

للشعب الفلسطيني، مفادها أنه غير متحضر وال يستحق دولة مستقلة يعيش في كنفهـا أسـوة ببقيـة شـعوب                    



 

 12

 .األرض، لذا فهو يعد الدقائق والساعات وااليام الباقية لبدء االنسحاب االسرائيلي من القطاع وانتهائـه بـسالم                
عة اإلسالمية بغزة يتوقع انسحاباً هادئاً ومنظمـاً مـن          ومع أن االستاذ المساعد في الجغرافيا البشرية في الجام        

القطاع، إال أنه يتوقع بعض المشاكل من عامة الناس، مثل استيالء بعضهم على بعض أراٍض وممتلكات فـي                  
 يّعول على أن قوات األمن ستردع هؤالء المواطنين عن فعل ذلك، متوقعاً أن ال تتمكن مـن    هلكن. المستوطنات

اصة وأن الناس فرحون ويريدون أن يحتفلوا بهذا االنجاز تحت ضـربات المقاومـة، علمـاً أن                 ذلك تماماً، بخ  
  .بعضهم قد يذهب للسرقة

ويتفق الطبيب أسامة المالحي مع شقفة في مخاوفه من أن يقوم البعض بممارسات مسيئة، ما يؤثر سـلباً فـي                    
راف بالتهدئة ويطلـق النـار علـى قـوات     كما يتوقع ايضاً ان ال يلتزم بعض االط. صورة الشعب الفلسطيني 

. االحتالل، مستدركاً أن ذلك لن يؤثر في عملية االنسحاب التي ستستمر، ال محالة حسب ما هو مخطـط لهـا                   
ورأى المالحي أن االنسحاب جاء نتيجة ضغوط المقاومة وعملياتها، والزالة االعباء الماليـة واألمنيـة التـي                 

  .السرائيل وجيشهاتحملها المستوطنات والمستوطنون 
وعلى رغم أن ايهاب حماد يعتبر االنسحاب خطوة جيدة وثمرة نضال لالنتفاضتين، فإنه يرى فيـه تـسهيالت                  

ويتفق مـع سـابقيه     . سياسية أكثر منه تحرير أراض، خصوصاً أن الضفة كلها تقريباً ما تزال تحت االحتالل             
اً على الفلـسطينيين، ألن اسـرائيل سـترد بالقـصف           على أن تنفيذ عمليات فدائية اثناء االنسحاب سيؤثر سلب        

لكن حماد خالف سابقيه الرأي في احتمال وقوع عمليات سـلب ونهـب مـن                .واالجتياح وربما حظر التجول   
المستوطنات بعد اخالئها، مستنداً الى ان السلطة اتخذت من االحتياطات واالجراءات والتدابير ما يكفي لمنـع                

  .وقوع ذلك
حيدر يبدو متشائماً تماماً وال يرى أي أمل في انفراج قريب في الوضع الفلسطيني، على رغـم                 ومع ذلك، فإن    

ويقول إن الفاسدين المفسدين كانوا يسرقون ما هو متاح لهم حتى اآلن، وهذا المتاح سـيزيد بعـد                  . االنسحاب
 لـصالحهم الخـاص،     االنسحاب، ما يعني أن بعض المسؤولين والمتنفذين سيستولون على األراضي والمنشآت          

   .وسيعيثون فساداً، في حين سيظل الناس يعانون مما يعانون منه اآلن وربما ستزداد معاناتهم أكثر
وألجل اشراك المواطنين والقطاعات االجتماعية المختلفة في تحويل عملية االنسحاب االسرائيلي وجعلها مفيدة             

شكلت لجان المساندة والحماية االهلية برئاسة النائب الـدكتور         للمصالح الفلسطينية، خالفاً ألهدافها االسرائيلية،      
ويقول الشرافي لـ الحياة إن لجان المساندة والحماية األهلية تجسد الشراكة المجتمعية للـسلطة               .كمال الشرافي 

 في مسألة االنسحاب، مشدداً على انها ليست بديالً عن أجهزة ومؤسسات السلطة الرسمية أو منظمات المجتمع               
وأضاف ان عمل اللجان ينصب على المواطن الفلسطيني قبـل          . المدني، وهي تنسق وتتكامل مع هذه االجسام      

وألن المواطن الفلسطيني   . االنسحاب وأثناءه وبعده، وهذا يستدعي اطالعه على كل التطورات بهذا الخصوص          
قناعة بأن في الـسلطة     تشكلت لديه على مدى عشر سنوات من عمر السلطة مخاوف وشكوك وصورة نمطية و             

يوجد فساد وفاسدون بما يكفي لتحويل االنتصار الى مصالح شخصية وليست وطنية عامة، فإن لجان المـساندة                 
تؤكد أن هذا السلوك لن يتكرر اآلن، وهو ما يحاول الشرافي أن يشرحه ويؤكده للمواطنين من خالل نـدوات                   

ضيف الشرافي انه يحاول اقناع المواطن بأن األرض        وي .وورش عمل ولقاءات جماهيرية ومطبوعات اعالمية     
التي ستتحرر والممتلكات ستعود بالنفع عليه، السيما وانه ضحى طوال السنوات الماضية ومن حقـه ان يـنعم                  

وقلل مـن شـأن المخـاوف       . بهذا االنجاز الوطني الذي يشكل الخطوة األولى نحو استكمال المسيرة الوطنية          
 الفلسطينيين بمهاجمة بعض المنشآت أو المباني القليلـة، التـي سـتبقيها سـلطات               والتوقعات بأن يقوم بعض   

 عاماً، مشيراً الى ان المناطق التي سيتم اخالؤها ستعلن منطقة عسكرية            38االحتالل في المناطق، التي احتلتها      
أجهزة قـد تخلفهـا     مغلقة، من أجل اتاحة الفرصة امام رجال األمن بالتأكد من خلوها من ألغام ومتفجرات أو                

قوات االحتالل وراءها، من قبل الخبراء المعنيين والمختصين من الفلسطينيين ومن االمـم المتحـدة، وكـذلك                 
واستبعد قيام فصائل أو مجموعـات مقاومـة بالـسيطرة علـى     . خلوها من النفايات والملوثات والمواد السامة     
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ك أمراً منافياً للحقيقة ألن جميع الفصائل، على اختالف         االراضي التي ستنسحب منها قوات االحتالل، معتبراً ذل       
واسـتدرك قـائالً إن هـذه       . ألوانها السياسية، أقرت بوجود السلطة ومسؤوليتها عن كل األرض والممتلكـات          

الفصائل بحاجة الى تطمينات وتأكيدات إلى أن هذه األراضي ستعود بالنفع على المجتمع ولـيس علـى فئـة                   
  .ري التعامل معه اآلنبعينها، وهذا ما يج

  31/7/2005الحياة 
  

      الرمال الفلسطينية   إسرائيل تلوث المياة وتستنزف
  يوسف أبو صفية   .دأن  :   عبد الرازق أبو جزر    غزة نقالً عن مراسلها في    31/7/2005األيام البحرينية   نشرت  
  ة باتجـاه أراضـي    ادمة والملوث ألف ليتر مكعب من المياه الع       15 غوش قطيف سكبوا        عن أن مستوطنو   كشف

وثالثـة آبـار للميـاه الجوفيـة           الزراعية،   مما أدى إلى تلويث تلك األراضي         منطقة المواصي،    المواطنين في  
ال زالت تواصـل انتهاكاتهـا      ،1967يل ومنذ العام إن إسرائ   أبو صفية، .  غير صالحة للشرب وقال د    أصبحت

يعتبر    على أن االحتالل اإلسرائيلي      مشدداً   رض الفلسطينية بشكل مباشر وغير مباشر،     البيئية ضد اإلنسان واأل   
  يوإحالل الشعب اإلسرائيل     يقوم على ترحيل الشعب الفلسطيني       و   من أخطر أنواع االحتالل على وجه البسيطة،      

يشدوا الرحال إلـى       بأن   شارون ليهود فرنسا،  وجهها     إن الدليل على ذلك هو الدعوة األخيرة التي        :  قائالً   محله، 
واشار إلى أن إسرائيل تلجأ إلى كل الوسـائل واألسـاليب لقتـل وتـدمير الحيـاة                  .  وطنهم وديارهم إسرائيل  

وقـال أن مئـات        وتلويث الغذاء وسحب الرمال الفلـسطينية،        ومن ضمنها تلويث مصادر المياه،       الفلسطينية،
     الزراعية تم تجريفها واقتالع أشجارها ومحاصيلها الزراعية،   راضيالكيلومترات من األ

 أبـو صـفية   . اليه د  أشار ما   :31/7/2005الخليج اإلماراتية    أضافت   غزة طاهر النونو  ونقالً عن مراسلها في     
ـ       والذي أشار    ه خـالل  إلى نقل النفايات وتهريبها من المصانع االسرائيلية إلى أراضي القطاع والضفة، مبيناً أن

 طن من المواد السامة والنفايات من داخل اسرائيل إلى قرية شوفة            6000األسبوعين المنصرمين تم نقل ودفن      
ونبه إلى أن أساليب التهريب االسرائيلية تتنوع وتختلف، فهي إما أن تكون مواد صلبة أو نفايات                . في طولكرم 

 ألف 50مستعمرة غوش قطيف وحدها، تم دفن    وفي غزة أوضح أنه في محيط        .سائلة وتدخل على شكل بويات    
إن اسرائيل تسرق الرمال، إذ تنشىء حفر كبيرة، وتغطـي هـذه الحفـر              : طن من تلك النفايات السامة، قائالً     

ورصد أبوصفية قيام قوات االحتالل بتهريب الرمال من خالل          .بالمواد السامة التي تأتي بها من خارج القطاع       
 للرمال الفلسطينية كل يوم، من شارع كوسفيم الذي يربط مستعمرات غوش قطيف              مقطورة إسرائيلية  600نقل  

ونبه إلى أن الضفة الغربية هي األكثر        .باتجاه الخط األخضر، إلى منطقة قريبة من المجدل، شمال قطاع غزة          
 200ي تنتج عـن  تأثراً من تلويث المياه الفلسطينية وتصريف المياه العادمة، مشيراً الى ان كميات المجاري الت     

 مليون متر مكعب سنوياً، في حـين أن نـسبة ميـاه             57ألف مستعمر والتي تصب في مياه الضفة، تصل إلى          
  . مليون متر مكعب30المجاري التي تنتج عن مليوني فلسطيني، تصل في السنة إلى 

  
  مركز حقوقي يطالب وزير الداخلية بإعادة حرية الصحافة والنشر

ن لحقوق اإلنسان إنه بعث برسالة إلى نصر يوسف، طالبه فيها بإعادة النظر في قـرار                قال مركز الميزا  : غزة
، الذي يحظر نشر أي أخبار مقروءة أو مسموعة أو مرئية تخص قوات األمن والـشرطة دون                  الداخلية وزارة

مـذكور،  واعتبر المركـز أن القـرار ال       .إبالغ مكتب اإلعالم في وزارة الداخلية، وتعبئة نموذج خاص بذلك         
وتابع  .ينطوي على مساس خطير بحرية اإلعالم والصحافة، وحقوق المواطنين في المعرفة، وتلقي المعلومات            

 هو السماح بنقل المعلومات، أما االستثناء فهـو         1995المركز، أن األصل في قانون المطبوعات والنشر لسنة         
وأورد البيان هذه    .انون، وذلك في حاالت محددة     من الق  37التقييد في أضيق الحدود، وهو ما أكدته المادة رقم          
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الحاالت، موضحا أنها تلك التي تتعلق بنشر المعلومات السرية عن الـشرطة وقـوات األمـن، أو أسـلحتها                   
وعتادها، وتحركها، أو تدريبها، وكذلك المقاالت والمواد الصحافية، التي تتناول تحقيـر الـديانات والمـذاهب                

، باإلضافة إلى المواد الصحافية، التي من شأنها اإلسـاءة إلـى الوحـدة الوطنيـة، أو                 المكفولة حريتها قانوناً  
وعبر المركز عن إدراكه للظروف الصعبة، التي تمـر بهـا          .التحريض على ارتكاب الجرائم، ونشر الكراهية     

ـ            ا، معربـاً عـن     األراضي الفلسطينية، والمهام الجسيمة المنوطة بعمل وزارة الداخلية والتحديات التي تواجهه
مركز الذي  الورأى   .اعتقاده أن تلك الظروف يجب أن تجعل من احترام القانون وحماية الحريات مطلباً أساسياً             

دان بشدة قيام بعض وسائل اإلعالم بنشر صور مغرضة تمس باألمن القومي والمصلحة الوطنية، أن ذلـك ال                  
مات لمكتب اإلعالم في وزارة الداخلية، مؤكداً أن أي         يشكل مبرراً لتقييد حرية الصحافة، وإخضاع نشر المعلو       

وشـدد علـى أن      .تجاوز من قبل البعض يجب أن يتخذ بحقه المقتضى القانوني، وعلى القضاء أن يقرر بذلك              
نشر األخبار حق مكفول لوسائل اإلعالم، ولها استخدام جميع الوسائل للحصول على المعلومات وفقا للقـانون،                

 بشأن المطبوعات والنشر، حيث نصت المادة الثانية منه         1995 للعام   9ك ورد في القانون رقم      مشيراً الى أن ذل   
على أن الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قـوالً                  

  .وكتابة وتصويراً، ورسماً في وسائل التعبير واإلعالم
  31/7/2005األيام الفلسطينية 

 
  اسرائيل ترفض سحب اعترافها بأرينيوس

 أبلغت الحكومة االسرائيلية رسميا امس بطريركية الروم االرثوذكس في القدس بأنها لـن تـسحب                : بترا ،غزة
اعترافها بالبطريرك المخلوع أرينيوس االول، اال اذا توقف المجمع المقدس عـن كـل النـشاطات القـضائية                 

وقاف والعقارات في منطقة باب الخليل لالسرائيليين التي أبرمـت فـي عهـد              والقانونية اللغاء صفقات بيع اال    
ونسبت وفا الى بيان صحفي صدر عن المكتب االعالمي للبطريركية امس، أن سـلطات               .البطريرك المعزول 

االحتالل أكدت أنها ستبقي البطريرك أرينيوس وتعترف به كبطريرك للقدس النه قدم لها خدمات كبيرة، ولـن                 
ب اعترافها به اال في حال الغاء المجمع المقدس للبطريركية كل االجراءات القانونية التي اتخذها بهـدف                 تسح

واكد المكتب االعالمي، أن المجمع المقدس لن يخضع أو يرضـخ لـضغوطات وابتـزازات                .الغاء الصفقات 
التي تم تسريبها الى جهات     سلطات االحتالل، وسيعمل بكل قوة وحزم من أجل استعادة كل االوقاف والعقارات             

واكدت البطريركية رفضها الي    . مؤكدا استمراريته في اجراءات انتخاب البطريرك الجديد بعد أيام        . أسرائيلية
ضغوطات وابتزازات، مشيدة بقرار الحكومتين االردنية والفلسطينية بسحب االعتـراف بـالبطريرك الـسابق              

  .ئم مقام البطريركيةوالمصادقة على تعيين المطران كورنيليوس قا
  31/7/2005الرأي األردنية 

  
 اعتصام في بيروت للمطالبة بإقرار الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في لبنان

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمنظمات الديمقراطية الفلـسطينية وفعاليـات مخيمـات             : بيروت
. لمجلس النيابي بإقرار الحقوق االنسانية للفلسطينيين في لبنان       بيروت اعتصاماً حاشداً في مخيم شاتيال لمطالبة ا       

وشارك في االعتصام ممثل نقيب الصحافة اللبنانية وممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلـسطينية واللجـان            
ال : وأرسل النائب وائل أبو فاعور كلمة تضامن للمعتصمين قـال فيهـا           . الشعبية والمؤسسات والهيئات االهلية   

وطالب عـضو قيـادة     . ضامن فقط معكم، بل نحمل همومكم وقضاياكم في المجلس النيابي وفي كل الميادين            نت
الديمقراطية في لبنان، أبو عماد شاتيال، المجلس النيابي بإقرار الحقوق االنسانية للفلسطينيين، وفـي مقـدمتها                

ني وإعطاء اجازة العمل، والسماح بتملـك       إصدار تشريعات تسمح بمساواة العامل الفلسطيني بأخيه العامل اللبنا        
  . المأوى لحين حق العودة وشمول العفو العام الفلسطيني وافتتاح مكتب لمنظمة التحرير
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  31/7/2005شرق األوسط ال
  

  انتخابات قطاع الخدمات في األونروا غداً
الغوث الدولية لالجئـين     تجري يوم اإلثنين انتخابات مجلس قطاع الخدمات في وكالة           :عمان،  نادية سعد الدين  

 عمال سينتخبون غداً اإلثنين مجلسهم      1106ويقدر قطاع العاملين في الخدمات بحوالي        ).األونروا(الفلسطينيين  
 عضواً لثالث سنوات مقبلة، فيما يقوم أعضاء المجلس الفائزين بانتخاب سبعة أعضاء من بينهم           43المؤلف من   

 مقعـداً   43 مرشحاً علـى     66ويتنافس   .ات التي تنتخب بدورها رئيساً لها     يشكلون اللجنة التنفيذية لقطاع الخدم    
  .يمثلون سبعة مناطق انتخابية

  31/7/2005الغد االردنية 
 

  إزالة أجزاء كبيرة لثكنة عسكرية وإخالء مستوطنات شمال غزة
ـ :غزة، حامد جاد  سانيت وإيلـي   يتوقع سكان منطقة السيفا المحاطة بمستوطنات شمال غزة الثالث دوجيت وني

ويستند سكان هذه المنطقـة      .سيناي أن تشهد منطقتهم بداية إجالء المستوطنات واالنسحاب اإلسرائيلي من غزة          
في توقعاتهم إلى جملة من المؤشرات والمشاهدات الحية المتمثلة بإخالء مستوطني مستوطنة دوجيـت لكافـة                

ة، وإن كان عدداً منهم ما يزال متواجداً في المـستوطنة           موجوداتهم وأثاثهم المنزلي خالل األيام القليلة الماضي      
إضافة إلى إزالة موجودات الثكنة العسكرية اإلسرائيلية القائمة على مدخل هذه المنطقة، حيث أزالـت قـوات                 
االحتالل ليلة اول من أمس برج المراقبة والمكعبات اإلسمنتية ومعدات مختلفة من هذا الموقع، وأبقـت علـى                  

د لقواتها اقتصر على ثالثة جنود فقط، كما أبقت على بوابة الفحص اإللكتروني التي يمـر سـكان                  تواجد محدو 
وتنسجم توقعات السكان في منطقة السيفا، مع تفاصيل االنسحاب          .المنطقة فيها أثناء دخولهم ومغادرتهم للمنطقة     

ودة إلى إخـالء مـستوطنات      المعلن بداية من مستوطنات شمال غزة ثم مستوطنات شمال الضفة، ومن ثم الع            
وسط القطاع وانتهاء بمستوطنات مجمع غوش قطيف، إال أن هذه الخطة الشارونية المكونة من أربع مراحـل                 

  .اختزلت إلى مرحلة واحدة
وفي أحاديث منفردة أجرتها الغد مع عدد  من سكان منطقة السيفا حول معايشتهم للساعات األخيرة التي تفصل                  

اب اإلسرائيلي من أراضيهم، كشف موسى الغول مختار منطقة السيفا النقاب عـن اجتمـاع               بينهم وبين االنسح  
عقده مسؤولو االرتباط العسكري اإلسرائيلي مؤخراً مع سكان المنطقة، حيث أبلغ الطرف اإلسرائيلي الـسكان               

 سكان المنطقة   باتخاذ التدابير الالزمة لتأمين مخزون غذائي وتمويني تحسباً من إغالق عسكري سيفرض على            
وأوضح الغول أن عدداً من المنظمات الدولية واألهلية ومنها وكالـة            .بداية من يوم غٍد االثنين ولمدة أسبوعين      

الغوث أونروا وهيئة الصليب األحمر الدولية قدمت لهم مساعدات غذائية ومستلزمات طبية ومولـدا كهربائيـا                
ولفت إلى أن عائالت اإلسرائيليين المقيمـة فـي          . االنسحاب لتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية خالل فترة      

مستوطنة دوجيت أخلت كافة منازلها من أثاث وتجهيزات منزلية على مدار األسبوعين الماضيين، وأن عـدداً                
ونوه إلى أن المنـازل      .من مستوطني دوجيت الذين يعملون في صيد األسماك مازالوا متواجدين حتى اللحظة           

وأشار الغول إلى أن مختار مستوطنة       .نات تم نقلها إلى داخل الخط األخضر منذ األسبوع الماضي         المتنقلة كرفا 
إيلي سيناي المدعو آفي فرحان جاء إلى منزله الغول طالباً مساعدته في التوسط لدى السلطة من اجل تمكينـه                   

مستوطنة، الفتاً إلى أن غالبيـة      الحصول على جنسية فلسطينية تمكنه البقاء في منزله غير الشرعي القائم في ال            
سكان هذه المستوطنة هم من المستوطنين المتدينين الذي يعملون في وظائف مختلفة داخل إسـرائيل ويـأتون                 

ولم يخف الغول مخاوفه من مرحلة ما بعد االنسحاب، مبيناً أن مخاوفه تتعلق بإمكانيـة                .للمبيت في المستوطنة  
 .ع محطة إسرائيلية لتوليد الكهرباء تقع بمحاذاة الحدود الشمالية لمنطقة السيفا          استهداف المقاومة الفلسطينية لموق   
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واعتبر الغول أن استهداف المقاومة ألي موقع سينعكس سلباً وبشكل مباشر على سكان هـذه المنطقـة الـذين          
  .يقعون في مرمى النيران والقصف اإلسرائيلي

ـ      أما ياسر زنداح أشار إلى أن عدد العائالت اإلسر          عائلة جميعها   28ائيلية المقيمة في مستوطنة دوجيت تقدر ب
 .أخلت منازلها، وأن عدداً محدداً منهم مازال متواجداً بشكل فردي بعد أن رحلت العائالت من النساء واألطفال                
 وتوقع أن تفرض قوات االحتالل على منطقة سكناه إغالقاً مشدداً خالل اليومين المقبلين الفتاً إلـى مـشاهدته                 

ونوه إلى التغيـر     .اليومية لنزوح كافة عائالت المستوطنين في المستوطنات الثالث وإخالء موجودات منازلهم          
الذي طرأ على معاملة المستوطنين لسكان منطقة السيفا مقارنة مع معامالتهم ومضايقتهم السابقة، موضـحاً أن                

ما مرت سياراتهم على مزارعهم فى منطقة       من تبقى من المستوطنين الذكور أصبحوا يرددون التحية شالوم كل         
عن أمله في أن تقترن عملية االنسحاب ببسط السيطرة الفلسطينية التامة علـى حـدود القطـاع،                  وعبر .السيفا

  .وتشغيل مطار غزة وبناء الميناء كي ال يتحول القطاع من سجن صغير إلى سجن كبير بعد االنسحاب
  31/7/2005الغد االردنية 

  
  التحقيق في عرض أموال على جنود يرفضون تنفيذ فك اإلرتباط مزوز يطلب 

أصدر المستشار مزوز، تعليمات للشرطة بفتح تحقيق ضد الهيئة التي عرضت مبالغ مالية علـى جنـود فـي                   
وبحسب الصحيفة   .الجيش في حال رفضهم اإلمتثال ألوامر تنفيذ فك اإلرتباط، وفقما أفادت يديعوت أحرونوت            

 دوالر ألحد ضباط الجيش الذي وافق على رفض أوامر          1000هيئة البيت القومي منحت مبلغ      فإن هيئة تدعى    
وفي أعقاب النـشر،     .اإلخالء، وأعلنت أنها تتعهد بمواصلة تقديم مبالغ مماثلة لكل جندي يرفض تنفيذ األوامر            

 المحاكمة بتهمة تنفيذ أعمال    توجه بيلين، إلى المستشار القضائي وطلب منه تقديم ذوي العالقة بهذه المبادرة إلى            
وفي رده على بيلين، قال مزوز أنه ينظر إلى القضية بخطورة، بيد أنه لم يتضح حتى اآلن فيما إذا تـم                      .تمرد

تطبيق هذه اإلعالنات، وبشكل مواز، توجه بيلين إلى الجيش وطلب محاكمة كل جندي يتعاون مع هذه المبادرة                 
اتها، فقد رحب بيلين بقرار مزوز وقال بأنه يأمل أن ينتهي التحقيـق             وبحسب المصادر ذ   .في محكمة عسكرية  

في الموضوع بسرعة، وأنه على الجهاز القضائي أن يضع حداً لهذا الجنون الذي يشكل خطراً علـى سـلطة                   
  . القانون في إسرائيل

  30/7/2005 48عرب
  

  رايس وفايسغالس يبحثان في حصول الفلسطينيين على ذخيرة السلحتهم 
حث فايسغالس االثنين مع رايس في مطلب االدارة االمريكية ان توافق اسرائيل علـى ان تتـزود الـسلطة                   يب

ر الليلة الماضية   وافادت تقارير صحفية اسرائيلية اليوم االحد ان فايسغالس غاد         .بذخيرة لالسلحة التي بحوزتها   
اسرائيل متوجها الى الواليات المتحدة الجراء مباحثات مع مسؤولين في االدارة المريكية تشمل ايضا مساعدات               

ونقلت يديعوت احرونوت عن مصادر فلسطينية في غزة قولها ان          . مالية لتمويل مشروع تطوير الجليل والنقب     
رة نارية لبنادق من نوع كالشينكوف موجـودة بحـوزة          اسرائيل وافقت على ان تشتري السلطة من مصر اعي        

لكن هآرتس قالت ان فايسغالس سيبحث مع مسؤولين امريكيين بيـنهم رايـس فـي                .اجهزة االمن الفلسطينية  
وفاز يتحفظـان مـن     مواضافت ان شارون و    .حصول اجهزة االمن الفلسطينية على شحنة من االعيرة النارية        

يرة بادعاء التحسب من مشاكل سياسية داخلية قد تنشأ في المستقبل وان ذلك يشكل              اقتناء الفلسطينيين لهذه الذخ   
 .عودة على الخطأ الذي ارتكبته اسرائيل في اتفاق اوسلو بالسماح لالجهزة االمنية الفلـسطينية بحمـل بنـادق                 

تصال لكن  وبحسب هآرتس فان اسرائيل وافقت على ان تحصل اجهزة االمن الفلسطينية على شاحنات واجهزة ا              
وسيحاول فايسغالس ان يتلمس خالل لقاءاته في واشـنطن          .الطلب باحصول على الذخيرة ما زال قيد الفحص       

مدى اصرار االدارة االمريكية على طلبها بتسليح الفلسطينيين وهو ما سيؤثر على القرار االسرائيلي في هـذا                 
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ازات سياسية السرائيل تتعدى المـساعدات      واضافت هآرتس انه من الجائز ان يطالب فايسغالس بانج         .الصدد
اغسطس المقبل للوقوف عن كثب     /وتابعت هآرتس ان رايس قد تعود الى المنطقة في منتصف شهر اب            .المالية

  .على سير عملية فك االرتباط وابراز ضلوع الواليات المتحدة فيها
  31/7/2005 48عرب

 
  لحمايته  .. شارون في قفص

 حماية شارون أثناء افتتاح دورة األلعاب الرياضية اليهودية مكابي، ومن الخيارات            أنهى الشاباك تفاصيل خطة   
إن مئات من رجال االمن وطائرات عمودية وغرفـة         : وقالت يديعوت أحرونوت   .وضعه في قفص من زجاج    

عمليات مزودة بأحدث االجهزة االلكترونية، عدا التصوير الجوي، ستكون من عناصر الخطـة التـي أعـدت                 
وعلل الشاباك هذه االستعدادات     .اية شارون حتى يتمكن من إلقاء كلمة بسيطة في حفل افتتاح دورة االلعاب            لحم

بارتفاع مستوى التهديد على حياة شارون بشكل يتناسب طرديا مع اقتراب موعد االنسحاب، وقالت انـه مـع                  
هود ان يخرج الخطة التي اختمـرت       اقتراب الموعد المحدد لالنسحاب يمكن للقاتل المفترض من المتطرفين الي         

ان احد سـيناريوهات االغتيـال قيـام مجموعـة          : وأضافت الصحيفة  .داخل رأسه مدة طويلة الى حيز التنفيذ      
اسرائيلية متطرفة خدمت في وحدة قتالية خاصة، مثل وحدة االركان الخاصة أو قوات الكومانـدوز البحـري،                 

إن هذا الهلع االستخباري من قيام وحدة كوماندوز خاصة باغتيـال           : وقالت .بالتسلل الى مكان شارون واغتياله    
شارون أجبر الشاباك على اتخاذ عدة تدابير منها تغير مسار موكبه بشكل يومي والقيام بخطوات تضليل مـن                  

  )ا.ن.ق. (خالل سفر موكب شبيه بموكب رئيس الوزراء في عدة اماكن وفي الوقت  نفسه
  31/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
   سريان حصانة بشارة :قرار مبدئي

 بشارة على قرار محكمة الـصلح       .دعقدت المحكمة العليا اإلسرائيلية اليوم األحد جلسة للبت نهائياً في إلتماس            
في الناصرة أن الحصانة البرلمانية ال تسري على تصريحاته في ام الفحم وفي القرداحة حول حـق الـشعبين                   

وقد استمعت المحكمة الدعاءات النيابة المبدئية ولمحامي بشارة مـن           .ومة اإلحتالل اللبناني والفلسطيني في مقا   
وقد ادعت المحامية اوريت كورن من النيابة العامة ان الحـصانة البرلمانيـة ال تـسري علـى                  . مركز عدالة 

 وتؤيـد   خطابات بشارة التي القاها في ام الفحم والقرداحة نظراً ألحتوائها على تصريحات ومـضامين تمـدح               
وان هذه الخطابات في اعتقاد النيابة ال تمت بصلة الى خطابات برلمانية التي من المفروض               . منظمات ارهابية 

ان تسري عليها الحصانة البرلمانية، لذا يتوجب على المحكمة ان تعطي قراراً مبدئياً بمنـع المواقـف التـي                   
 جبارين ان هذه الخطابات وما ورد فيهـا هـي           في المقابل ادعى المحامي حسن     .تتضمنها مثل هذه الخطابات   

جزء من البرنامج السياسي للتجمع الوطني الديموقراطي والتي على اساسه انتخب للبرلمان وبما انها خطابـات        
سياسية فالحصانة البرلمانية تسري عليها، خاصة ان المحكمة العليا نفسها قررت قبول استئناف بشارة والتجمع               

 بـالرغم مـن وجـود       2003مع الوطني الديموقراطي وبشارة شخصيا في انتخابـات         ضد منع مشاركة التج   
الخطابات في تلك الفترة، وانه من غير المعقول ان تصدر المحكمة العليا قراراً ينـاقض قرارهـا مـن سـنة                     

. لذا فاالدعاء المركزي ان هذه الخطابات وما ورد فيها تصب ضمن الحصانة البرلمانية للنائب بشارة              . 2003
وقرر القاضي براك ان المحكمة العليا هي التي ستصدر القرار بهذه القضية نظراً الهميتها وليـست محكمـة                  

فـي حالـة قبـول       . الصلح في الناصرة، وسيتم اصدار القرار في وقت الحق بعد دراسة ملف القضية مجدداً             
التهمة بسبب الحصانة البرلمانية، امـا      بشارة ستوقف المحكمة الجنائية وتسقط      . المحكمة العليا إلتماس النائب د    

  .إذا تم رفض اإلستئناف فسوف تستمر المحاكمة التي توقفت لكي تستمع المحكمة العليا إلى اإلستئناف
  31/7/2005 48عرب
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  زعيم يهودي في فرنسا يدعو شارون لتحقيق السالم العادل

الى القناعة بانه اليمكن تحقيق السالم السرائيل       هودية في فرنسا شارون     ي  دعا احد قادة الطائفة ال      : بترا ،باريس
من خالل اقامة نقاط مراقبة عسكرية ولكن السالم يتولد من خالل تعزيز المبادالت مع جيرانها باقامة حـدود                  

وقال ثيو كلين زعـيم المجلـس األعلـى          .يمكن ان تكون نقاط التقاء وتعاون بدال ان تكون نقاط تصادم مسلح           
ا في مقال له نشرته صحيفة لوموند الفرنسية وجه من خالله رسالة الى شارون ان المشكلة                السابق ليهود فرنس  

بين اسرائيل وفلسطين اليمكن ان تجد حال لها اال في اطار تعاون بين الطرفين يؤدي الـى تطـوير عناصـر                   
سم حدود معتـرف    التكامل التي تؤهل لالنتقال من مرحلة الصراع الى مرحلة التهدئة واالعتراف المتبادل ور            

واضاف اليمكن السرائيل ان تنغلق على نفسها داخل حدودها         . بها دوليا بين االراضي االسرائيلية والفلسطينية     
ة تلك التي تعطي لكل شعب الشعور بان يعيش حرا في وطنه وابعـاد كافـة عوامـل                  يذلك الن الحدود المثال   

ا اليمكن اال مـن خـالل الطـرق         ي النزاع القائم حال   التصادم مع الجيران على هذه الحدود وهذا يعني بان حل         
  .ب العسكريةيالسياسية ولن يكون باالسال

  31/7/2005الرأي األردنية 
  

   فلسطينيا   26إرهابي إسرائيلي يعترف بأغتيال 
يديعوت احرونوت امس عن تفاصيل الجرائم وعمليات القتـل التـى نفـذها             'كشفت  : عالء المشهراوي ،  غزة

 26يلي من اصل روسى يقود وحدة المستعربين فى قوات حرس الحدود والتى وصلت الى قتـل                 ارهابي اسرائ 
 .مقاوما فلسطينيا خالل انتفاضة االقصى معظمهم من قيادات الشعب الفلسطينى وخاصة من الجهاد االسـالمى              

وقد روى  . وسىالصياد قيامه باغتيال مؤيد م    ـ  واشارت الصحيفة الى ان آخر جرائم هذا االرهابي المعروف ب         
هذا االرهابى للصحيفة االسرائيلية قصص القتل التى يرتكبها ومعاونوه بدم بارد رغم اصابته فى أحـد هـذه                  

 وسام الشجاعة تقديرا لكثرة جرائمه وعمليات االغتيال التـى          ـاالشتباكات حيث حصل مؤخرا على مايسمى ب      
يفة بتسمية هذا المجرم الرائدى وفى أول تعقيـب         واكتفت الصح .. قادها وهو ثانى أهم وسام فى جيش االحتالل       

 وقال متحدث باسم سرايا القدس فـى طـولكرم ان           .من سرايا القدس هددت بقتل الضابط االسرائيلى االرهابى       
   .المجاهدين ال يخافون تهديدات العدو وبطشه

  31/7/2005االتحاد االماراتية 
 

  مقتل شاب وإصابة ثالثة آخرين 
من كريات أونو اليوم، وهو في حالة خطـرة جـداً إلـى مستـشفى                يلية أنه تم نقل شاب    أفادت مصادر إسرائ  

وتشير تحقيقات الشرطة إلى أن الشاب كان قد شارك في إحدى الحفالت فـي منطقـة                 .سوروكا في بئر السبع   
ادة كيبوتس الهف، وأفرط في تناول الكحول، وفي مرحلة معينة قامت مجموعة من الشباب بقطر نقطتين من م                

وجاء أن الـشرطة قامـت       .ال تزال مجهوله في فمه، األمر الذي جعله يفقد الوعي ويصاب بتشنجات عصبية            
  .باعتقال ستة من منظمي الحفلة ويجري التحقيق معهم

وعلى الصعيد نفسه، صعيد الجريمة، أصيبت فتاتان في الثامنة عشرة من عمريهما، ليلة أمس، مـن كريـات                  
  .وسطة وخطيرة جراء تعرضهما للطعن بالقرب من أحد النوادي الليليةشمونة بجراح ما بين مت

وجاء أن المشتبه به تم إستدعاؤه إلى النادي الليلي من قبل عمه الذي أحس باإلهانة ألن الفتاتين لـم تـستجيبا                     
 إلـى   كما جاء أن الفتاتين قد أصيبتا بطعنات في أنحاء مختلفة في جسديهما وتـم نقلهمـا                !لتحرشاته الجنسية 

وأفادت المصادر ذاتها أيضاً أن المشتبه بهما قد تمكنا من الفرار إال أن              .مستشفى في مدينة صفد لتلقي العالج     
  .هويتهما معروفة للشرطة التي تقوم بأعمال البحث عنهما للتحقيق معهما
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أثنـاء  وعلى الصعيد نفسه، لقي شاب من بات يام مصرعه جراء إنطالق رصاصة من مسدس والد صديق له                  
وكانت قد تلقت الشرطة تقريراً يشير إلى إصابة الشاب بالرصاص، وعلى الفور هرعت قـوة        .عبثهما بالسالح 

  .من رجال الشرطة وطواقم اإلسعاف إلى المكان، إال أن الشاب كان قد فارق الحياة
  30/7/2005 48عرب

 
   نتائج مسح اتجاهات أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية:اإلحصاء

أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، عن نتائج مسح اتجاهات أصحاب ومدراء المنـشآت الـصناعية              : فاو،  غزة
وشدد تقرير المسح على أن النشاط الصناعي يعتبر من أهم           .2005حول األوضاع االقتصادية، لشهر حزيران      

من الناتج المحلي   % 10ر2الركائز التي يقوم عليها االقتصاد بشكل عام، لكنه في الواقع الوطني شكل ما نسبته             
، متراجعاً عما كان عليه في فترة ما قبل االنتفاضة حيث شكلت مساهمته             2003اإلجمالي باألسعار الثابتة للعام     

وأشار التقرير إلى أن فحص االتجاه العام للنشاط الصناعي مـن خـالل              .2000خالل العام   % 15ر7ما نسبته 
 خطوة باتجاه تطوير هذا النشاط، ورفع مساهمته في االقتـصاد        آراء أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية يشكل     

ذات (  منـشأة  261وبين أن حجم العينة للمـسح بلغـت          .إضافة إلى مراقبة االتجاه العام لألوضاع االقتصادية      
  .)من إجمالي االنتاج الصناعي% 70الوزن االقتصادي الكبير والتي يشكل إنتاجها ما يقارب

النتائج أظهرت تراجع مستوى التفـاؤل بتحـسن أوضـاع المنـشآت بـشكل عـام                ولفت االستطالع إلى أن     
ـ    % 5ر4بنسبة خالل شهر أيار على مـستوى األراضـي الفلـسطينية          % 12ر6خالل شهر حزيران مقارنة ب

وأوضح أنها أظهرت كذلك تراجع التفاؤل بارتفـاع مـستوى           .2005مقارنة بما كانت عليه في كانون الثاني        
ـ    % 33ر6، حيث وصلت النسبة إلى    التشغيل بشكل عام   خالل شهر أيار   % 42ر9خالل شهر حزيران مقارنة ب

وأكد وجود تحسن في مستوى      .2005على مستوى األراضي الفلسطينية مقارنة بما كانت عليه في كانون ثاني            
ارنة بـ  خالل شهر حزيران مق    % 8ر  6التفاؤل بارتفاع حجم المبيعات بشكل عام، الفتاً إلى وصول النسبة إلى          

  .خالل شهر أيار% 4ر4
واظهرت نتائج االستطالع تفاؤالً واضحاً ألصحاب ومدراء المنشآت الصناعية على المدى المتوسط مقارنة مع              

 .المدى القصير، بوجود تفاؤل فيما يتعلق بتحسن وضع المنشآت على المدى المتوسط مقارنة بالمدى القـصير               
% 44ر2تحسن وضع المنشآت خالل المدى المتوسط مقارنة بنسبة         متفائلين ب  % 52ر8وأظهر االستطالع أن    

فيما يتعلق بارتفاع مستوى التشغيل على المـدى المتوسـط بارتفـاع             % 27ر4على المدى القصير، وتفاؤالً     
على المدى القصير، وتفاؤالً واضحاً فيمـا يتعلـق بارتفـاع حجـم              % 24ر9مستوى التشغيل مقابل توقعات     

إلى تفاؤلهم بزيادة حجم المبيعات      % 56ر  7ى المتوسط مقارنة بالمدى القصير، حيث أشار      المبيعات على المد  
  .على المدى القصير % 49ر5خالل المدى المتوسط مقارنة بنسبة 

وأظهرت نتائج االستطالع تفاؤالً واضحاً ألصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في قطاع غزة مقارنة مع باقي               
 المؤشرات، حيث كانت آراء أصحاب المنشآت الصناعية في غزة أكثر تفـاؤالً فيمـا               الضفة الغربية في غالبية   

يتعلق بارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط منها في باقي الضفة الغربية، حيث بلغت النسبة في قطاع                 
جم المبيعات  كما أكد وجود تفاؤل فيما يتعلق بارتفاع ح        .في باقي الضفة الغربية    % 18ر8مقابل % 62ر8غزة  

إلى تفاؤلهم بزيادة حجم المبيعات خالل المدى المتوسـط          % 60ر8على المدى المتوسط في غزة، حيث أشار        
  .في باقي الضفة الغربية % 55ر6مقارنة بنسبة

ولفتت نتائج االستطالع إلى وجود اختالف واضح في آراء أصحاب المنشآت الصناعية، حول السبب الـرئيس                
توى المبيعات في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعتبر انخفـاض القـدرة                لتراجع أو ثبات مس   

الشرائية للمستهلكين السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات في كل من باقي الضفة الغربية وقطـاع                 
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ـ  .من أصحاب المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية بذلك   % 56ر4غزة، من خالل توقعات    ار إلـى  واش
من أصحاب ومدراء    % 30ر8في قطاع غزة يتوقعون أن يكون هو السبب الرئيس، وكذلك يتوقع           % 21ر1أن

المنشآت الصناعية في قطاع غزة، أن السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات، هو صـعوبات فـي                  
من  % 15ر6وأكد أن   %.2ر0وصول مستلزمات اإلنتاج للمنشأة، بينما كانت النسبة في باقي الضفة الغربية            

أصحاب المنشآت الصناعية في قطاع غزة يتوقعون أن السبب لتراجع مستوى المبيعات، يعـود إلـى تراجـع                  
  .في باقي الضفة الغربية % 4ر0الطلب على منتجات المنشأة بينما كانت النسبة 

تجاه العام لمستويات التفاؤل لدى     وحول االتجاه العام للمؤشرات الرئيسية، أظهر االستطالع استمرار تراجع اال         
أصحاب ومدراء المنشآت، واستمرار تراجع مستويات التفاؤل بشكل عام على مختلف المؤشرات العامة علـى               

وأكد على تراجـع     .2005مستوى األراضي الفلسطينية خالل شهر حزيران مقارنة مع شهر كانون ثاني للعام           
ـ   %5ر4 عام بنسبةنسبة المتفائلين بتحسن أوضاع المنشآت بشكل     % 12ر6، خالل شهر حزيران مقارنـة بـ

ـ  % 33ر6خالل شهر أيار، وتراجع نسبة المتفائلين بارتفاع مستوى التشغيل إلى          لـشهري  % 42ر9مقارنة ب
ولفت إلى حدوث تحسن على نسبة المتفـائلين         .2005حزيران وأيار على التوالي مقارنة مع شهر كانون ثاني          

% 8ر6خالل شهر حزيران مقارنة مع شهر كانون الثاني، حيث وصلت النـسبة إلـى             بارتفاع حجم المبيعات    
مقارنـة مـع   % 4ر4خالل شهر حزيران مسجلة نمواً عن نسبة التفاؤل المتحققة خالل شهر أيار، حيث بلغت             

وسجلت النتائج تبايناً على مستوى االتجاه العام لهذه المؤشرات علـى مـستوى المنـاطق                .شهر كانون الثاني  
في باقي  % 2ر2الجغرافية، ففي الوقت الذي سجلت فيه نسبة التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت تراجعاً وصل إلى             

، كان هنالك تراجع في 2005الضفة الغربية خالل شهر حزيران مقارنة بمستواها خالل شهر كانون ثاني للعام             
وسـجلت علـى     %.19ر2مؤشـر   مستويات التفاؤل بصورة أكبر في قطاع غزة، حيث بلغت النسبة لنفس ال           

في باقي   % 46ر  4مستوى التفاؤل ارتفاع مستوى التشغيل فقد كانت نسبة التراجع في مستويات التفاؤل حوالي            
  .في قطاع غزة% 22ر7الضفة الغربية، مقابل ازدياد التفاؤل بنسبة

غربية، مقابـل تراجـع     في باقي الضفة ال    % 29ر1كما شهدت نسبة التفاؤل بارتفاع حجم المبيعات نمواً بنسبة        
  .في قطاع غزة لنفس أشهر المقارنة % 50ر4مستويات التفاؤل بنسبة

وأظهر االستطالع استمرار االتجاه العام بارتفاع مستوى التشاؤم من تحسن أحوال المنشآت لألشـهر الـستة                
وأشـار إلـى     .القادمة على مستوى األراضي الفلسطينية، دون وجود فوارق على مستوى المناطق الجغرافية           

خالل شهر حزيران مقارنة     % 31ر6تراجع نسبة المتفائلين بتحسن أوضاع المنشآت خالل الستة أشهر القادمة         
خالل شهر أيار، واستمرار التراجع في نسبة المتفـائلين بارتفـاع مـستوى التـشغيل لتـصل                  % 30ر2بـ
ـ % 54ر2إلى ارتفاع حجم المبيعات خالل الستة     وأوضح أن نسبة المتفائلين ب     .لنفس األشهر  % 54ر5مقارنة ب

  .خالل شهر أيار % 20ر5خالل شهر حزيران مقابل  % 27ر0أشهر القادمة تراجعت بـ 
وتدلل هذه المؤشرات على التراجع العام لمستويات التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت االقتصادية وفق توقعـات               

  .2005توقعاتهم عند بداية العام أصحاب ومدراء هذه المنشآت، مقارنة بما كانت عليه آمالهم و
ولفت االستطالع إلى أن الضفة الغربية تميل للتفاؤل أكثر من غزة على المدى القصير فيما يتعلـق بتوقعـات                   

مـن أصـحاب ومـدراء المنـشآت         % 44ر2أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية على المدى القصير، بتوقع       
  .شكل عام مما هو عليه اآلنالصناعية أن أوضاع إنتاج منشآتهم سيكون أفضل ب

وأظهرت توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في األراضي الفلسطينية حول التـشغيل لـشهر تمـوز                
منهم انخفاض المستوى خالل    % 2ر9منهم تحسناً في هذا المؤشر، فيما توقع      % 24ر9بعض التفاؤل، حيث توقع   

  .وى الحاليبقاء المستوى على نفس المست% 72ر2شهر تموز، ويتوقع 
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وكانت آراء أصحاب المنشآت الصناعية في قطاع غزة حول التشغيل أكثر تفاؤال منها في باقي الضفة الغربية،                 
في  % 18ر  1تحسناً على المستوى خالل شهر تموز في قطاع غزة، أشار         % 52ر5ففي الوقت الذي توقع فيه    

 81ر1قعوا أن ال يطرأ أي تغيير على المستوى       باقي الضفة الغربية لهذا التحسن، في حين كانت نسبة الذين تو          
من أصحاب ومـدراء     % 49ر  5وأظهرت النتائج أن   .في قطاع غزة   % 35ر7في باقي الضفة الغربية و    % 

المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة يتوقعون ارتفاع حجم المبيعات خـالل شـهر تمـوز،                  
منهم أن مستوى المبيعات سـيحافظ      % 37ر2لوقت الذي رأى فيه   منهم انخفاض المبيعات، في ا    % 13ر3وتوقع

  .2005على نفس المستوى كما كان في شهر حزيران 
كما أظهرت اآلراء في باقي الضفة الغربية تفاؤالً أكثر فيما يتعلق بارتفاع مستوى المبيعات منها فـي قطـاع                   

فـي   % 30ر3توى المبيعات، مقابـل  في الضفة الغربية تفاؤال بارتفاع مس% 54ر 1غزة، حيث أظهرت آراء   
في الضفة الغربية أن شهر تموز سيشهد انخفاضاً على مستوى المبيعات، مقابل             % 13ر  6وأشار .قطاع غزة 

في  % 57ر9في قطاع غزة، بينما كانت نسبة الذين توقعوا أال يطرأ أي تغير على مستوى المبيعات               % 11ر8
في قطاع غـزة     % 64ر3ولفت على المدى المتوسط إلى أن      .في باقي الضفة الغربية    % 32ر3قطاع غزة و  

في باقي الضفة الغربية، متفائلون بتحسن إنتاج منشآتهم على صعيد توقعات أصحاب ومدراء              % 49ر  9مقابل
وأكد أن آراء أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في قطـاع غـزة             .المنشآت الصناعية على المدى المتوسط    

لغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على وضع إنتاج منشآتهم خالل األشهر الـستة القادمـة               تميل إلى التفاؤل، إذ ب    
 % 6ر  2وأظهر االستطالع أن   .أن ال يطرأ أي تغير على وضع المنشآت        % 29ر5، في حين يتوقع     64.3%

من أصـحاب المنـشآت      % 49ر9يتوقعون أن الوضع سيكون أسوأ خالل األشهر الستة القادمة، في مقابل أن           
يتوقعـون  % 4ر4الصناعية في باقي الضفة الغربية يتوقعون أن يكون وضع إنتاج المنشآت أفـضل، مقابـل                

يتوقعون أن ال يطرأ أي تغير على إنتاج المنشآت الصناعية خالل األشـهر             % 45ر7انخفاض إنتاج المنشآت و   
  .الستة القادمة في الضفة الغربية

يتوقعـون   % 27ر4ي الضفة وقطاع غزة، أشار االستطالع أن      وفيما يتعلق بمستوى التشغيل على مستوى باق      
منهم إلى توقعات بأن مستوى التشغيل سينخفض خالل الستة أشهر          % 2ر7ارتفاع مستوى التشغيل، بينما أشار    

منهم بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي تقريباً على مـستوى بـاقي               % 69ر9القادمة، بينما توقع  
وأكد االستطالع على وجود تباين على مستوى المناطق الجغرافية، ففي حين كان اتجـاه               .الضفة وقطاع غزة  

آراء أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية في قطاع غزة تميل إلى التفاؤل، حيث بلغت نسبة الـذين يتوقعـون                  
ل على نفس   ، ونسبة الذين يتوقعون بقاء مستوى التشغي       %62ر8ارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط       

، أما على صعيد التوقعات في باقي الضفة الغربية فقد كانت أقل تفاؤالً، حيث كانـت                 %25ر0المستوى الحالي 
، يتوقعـون    %0ر4مقابـل  % 18ر8نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل خالل األشهر الستة القادمة           

  .كريتوقعون أال يطرأ أي تغير يذ % 80ر8انخفاض مستوى التشغيل و
من أصحاب ومدراء المنـشآت      % 56ر  7وفيما يتعلق بمستوى المبيعات خالل األشهر الستة القادمة، أظهر أن         

الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، يتوقعون ارتفاع حجم المبيعات خالل األشهر الـستة القادمـة،                 
 يحدث أي تغيـر علـى مـستوى         يتوقعون أال  % 37ر1منهم انخفاض حجم المبيعات، و     % 6ر  2بينما توقع 
يعتبرون أن السبب األساسي لتراجـع أو ثبـات مـستوى            % 47ر4وأظهرت نتائج االستطالع أن    .المبيعات

أن  % 9ر  3المبيعات المتوقع للستة شهور القادمة، هو انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، بالمقابـل يـرى             
رون أن السبب يعود لظهـور سـلع منافـسة، بينمـا            ي % 7ر6السبب يعود إلى صعوبات في التصدير، مقابل      

 % 13ر2وأشـار إلـى أن     .أن السبب في ذلك يعود إلى تراجع الطلب على منتجات المنـشأة            % 6ر  9يرى
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يعتبرون أنه يعود ألسباب أخرى تنحصر في اختالف المواسم وارتباط منتجات المنشأة بموسم الشتاء، وبالتالي               
وبـين   . باإلضافة إلى أسباب أخرى تتعلق باألوضاع األمنية والحـواجز         انخفاض المبيعات في فصل الصيف،    

االستطالع وجود تباين في نسب التوقعات ما بين باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، بارتفاع نسبة اآلراء التـي                  
% 56ر  4تشير إلى أن السبب يعود إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في باقي الضفة الغربيـة، بواقـع                

  .في قطاع غزة % 21ر 1مقابل
وأفاد أن هذا التباين يظهر بصورة جليه عند مقارنة اآلراء الخاصة بالصعوبات المعيقة لوصـول مـستلزمات                 

 30ر8اإلنتاج للمنشأة، ما بين كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كانت التوقعات في قطـاع غـزة                  
  0في باقي الضفة الغربية % 2ر 0، مقابل%

  31/7/2005أليام الفلسطينية ا
  

   مليون دوالر40 نقطة وحجم التداول يقارب 700مؤشر القدس يتجاوز 
 استعادت سوق فلسطين لألوراق المالية نشاطها األسبوع الماضي، عقب إعالن عدد مـن الـشركات                :رام اهللا 

.  مليـون دوالر   40نحو   مليون سهم بقيمة بلغت      7.16وتم تداول   . المدرجة عن نتائج أرباحها نصف السنوية     
 فـي نهايـة األسـبوع،       709.97 نقطة مرة أخرى، ليغلق عند       700وتمكّن مؤشر القدس من اختراق مستوى       

رقماً قياسياً جديداً، حيث    ) PADICO(وسجل سهم شركة فلسطين للتنمية واالستثمار        .5.35%بارتفاع نسبته   
  .  األسبوع الماضي11% دوالر مرتفعاً 4.20أغلق على سعر 

  31/7/2005الغد االردنية 
 

   مليون دوالر صافي أرباح شركة الكهرباء5ر184
بلغت قيمة صافي األرباح التي حققتها الشركة الفلسطينية للكهرباء خالل النـصف األول مـن                :كتب حامد جاد  
ول مـن    مليون دوالر حجم األرباح التي حققتها خالل الربع األ         2ر7 مليون دوالر، منها     5ر184العام الحالي   

واعتبر وليد سليمان المدير التنفيذي العام للشركة أن قيمة األرباح التي حققتها الشركة خالل العـام                 .العام نفسه 
الماضي إضافة إلى أرباحها المحققة خالل النصف األول من العام الحالي تعكس استمرار النتائج المالية التـي                 

وتوقع سلمان أن تتجاوز قيمة أرباح الشركة عن العام الحـالي            .حققتها الشركة خالل السنوات القليلة الماضية     
   . مليون دوالر10ر5ككل أكثر من 

  31/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  مكتب المحافظة الخليل ينظم احتفاالً لتكريم األوائل
، وذلـك فـي     نظم مكتب محافظة الخليل، احتفاال لتكريم الطالبات والطالب االوائل في امتحان الثانوية           : الخليل

قاعة االمانة بالمدينة، وبحضور حشد من المواطنين وممثلي الفعاليات والمؤسسات في المحافظة، بينهم المحافظ              
عريف الجعبري ومدير التربية والتعليم في الخليل وجنوب الخليل محمد عمران القواسمي وخليـل الطميـزي                

 المحافظة العميد عوني سمارة، ورئيس مجلس امناء        وقائد منطقة الخليل العميد عوني النتشة ومدير عام شرطة        
وتضمن االحتفال الذي نظم برعاية عباس القاء كلمات من قبل المحـافظ             .رابطة الجامعيين احمد سعيد التميمي    

وأشاد الجعبري في كلمة قدمها نيابة عن الرئيس بالجهود التـي بـذلتها وزارة               .ومديري التربية في المحافظة   
يم العالي لتذليل العقبات ودعم الطلبة لتحقيق نجاحات مشرفة في ظروف صعبة واستثنائية، مشيرا              التربية والتعل 

في سياق كلمته الى ان الطالبات والطلبة المتفوقين يشكلون أمال لمستقبل شعبهم ووطنهم، باعتبارهم جزءا مـن      
تربية والتعليم في المحافظـة، القواسـمي       بدورهما، اشاد مديرا ال    .قيادته المقبلة في المجاالت الحياتية المختلفة     
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والطميزي في كلمتين منفصلتين بالنتائج المشرفة التي حققها الطلبة، مشيرين الى ان سالح العلـم والمعرفـة،                 
يعتبر واحدا من اسلحة التحرر واالستقالل الوطني، وضمان التقدم في المجالين االقتصادي واالجتماعي للشعب              

 المؤسسات التعليمية الفلسطينية العليا والجهات المختلفـة بـدعم الطلبـة االوائـل فـي                الفلسطيني، فيما طالبا  
 طالبـة وطالبـاً مـن       25وشمل االحتفال تكريم     .المحافظات المختلفة، بمساعدتهم في تسديد االقساط الجامعية      

  .هادة تقديرية دوالر من قبل الرئيس وهدية وش200االوائل في محافظة الخليل، ومنح كل واحد منهم مبلغ 
  31/7/2005األيام الفلسطينية 

 
  اختتام مخيمات صيفية وكشفية وثقافية:أريحا
أعلنت اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية، عن اختتام عدد مـن المخيمـات الـصيفية الرياضـية                : وفا،  أريحا

وتمويل من مؤسسة إنقاذ    والكشفية والثقافية، التي أقيمت في مناطق مختلفة من محافظة أريحا واألغوار، بدعم             
  .الطفل ومؤسسة الحق في اللعب

  31/7/2005األيام الفلسطينية 
 

  ابطال فلسطين يشمخون بثالث ميداليات ذهبية
ضمن بطولة القمة التي اقيمت ادوارها النهائيـة يـومي          :  الناطق االعالمي التحاد التايكواندو    ،من رياض فرج  

 الحسين عزف السالم الوطني الفلسطيني معلنا تتـويج ابطـال           امس واول من امس في صالة االمير حمزة بن        
الالعـب اسـامة     :فلسطين بالذهب واستطاع ثالثة ابطال من الحصول على المراكز االولى في االوزان التالية            

 كغم، الالعب احمد االشيب وفاز بالمركز االول والميدالية         68وتد وفاز بالمركز االول والميدالية الذهبية بوزن        
 كغـم   22 كغم، الالعب يزن تحسين ابو زايدة وفاز بالمركز االول والميدالية الذهبية بـوزن               58ذهبية بوزن   ال

  . العبا من مختلف الجنسيات420وشارك في البطولة 
  31/7/2005األيام الفلسطينية 

  
   وراء بيان القاعدةتقف إسرائيل قاسم

يم قاسم اسرائيل بأنها وراء البيان الذي حمل توقيع تنظيم          اتهم نائب األمين العام لـ حزب اهللا الشيخ نع        : بيروت
القاعدة في بالد الشام ألنه يريد ان يحدث فتنة بين اللبنانيين وأكد أن الحزب سيكون في مواجهة الفتنة وسنمنع                   

   . شيعية،أي فتنة سنّية
  31/7/2005الحياة 

  
  ن  المعشر يؤكد إلغاء زيارة لشالوم بسبب قضية األسرى األردنيي

أعلن مروان المعشر استعداده للذهاب الى القدس المحتلة للقاء شارون، اذا كان في ذلك سبيل الخـالء                  :عمان
وأكد المعشر، في لقاء جمعه مـع        .اربعة اسرى اردنيين اعتقلتهم قوات االحتالل قبل ابرام معاهدة وادي عربة          

وكشف . م االفراج عن اقدم اربعة اسرى اردنيين      نقابة المهندسين، ان اسرائيل ما زالت مصرة على موقفها بعد         
المعشر إلغاء زيارة كان سيقوم بها شالوم إلى األردن العام الماضي، بسبب قضية األسرى، مشيراً الى ارسـال   
العديد من المبعوثين الخاصين إلغالق هذا الملف بوساطات عدة منها امريكية وبريطانية، اال انها اصـطدمت                

رض بما افشل كل الجهود، بحجة ان اطالق سـراحهم سـيفتح البـاب امـام المعتقلـين                  بموقف شارون المعا  
 في الكيـان،  1967واقر المعشر بعدم وجود الكثير من المعلومات حول ملف الموقوفين منذ العام         . الفلسطينيين

  .اً امنياً سجين25لكنها تحمل ايضاً قوائم بأسماء اشخاص فلسطينيين، موضحاً ان قائمة الموقوفين تتضمن 
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  31/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  منظمة مغربية ترفض استضافة بالدها منتدى يشارك فيه إسرائيليون  
دانت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطني لمساندة العراق وفسطين في المغـرب، إقحـام المنتخبـين                

نه استمرار في التحايل مـن أجـل خدمـة          كما شجبت ما قالت إ    . عمليات تطبيع قالت إنها خطيرة     البلديين في 
وجاء موقف المنظمة، حسب ما      .المشروع الصهيوني، وطعن فلسطين والقدس، وتحد لإلرادة الشعبية المغربية        

ذكر منسقها السفياني، بعدما علمت بقرار السلطات أن يحتضن المغرب مؤتمرا دوليا للمنتدى الـدولي للتنميـة            
  )قدس برس.(وان، خالل أيلول المقبلفي جهة طنجة تط) INTA(الحضرية 

  31/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  فازت حماس واستحال تداول السلطة 
  عيدة المطلق قناة  . د

تعيش الساحة الفلسطينية حالة من التوتر واالحتقان الداخلي، على خلفية الدورة الثانية لالنتخابات البلدية التـي                
نتائج تلك االنتخابات حين قررت حركة فتح الطعـن فـي النتـائج،             فازت بها حركة حماس، واالنقالب على       

تطور قرار االلغاء واالعـادة     . واستخدمت القضاء لمصادرة قرار الناخبين في الدوائر التي فازت فيها حماس          
لقد التقـت مخـاوف     . الى أشكال من العنف واالستعراض العسكري، وانعكس في تأجيل االنتخابات التشريعية          

عنـدها  .  مخاوف االسرائيليين واألمريكيين من أن تأتي اللعبة الديمقراطية بحماس الى سدة الحكـم             السلطة مع 
ارتأت الواليات المتحدة ضرورة تأجيل االنتخابات ألجل غير مسمى، فعباس ليس مـضطراً أمريكيـاً علـى                 

.  فوز انتخـابي كاسـح      الجراء انتخابات، تأتي بمجلس تشريعي جديد تتمتع فيه حماس بنفوذ غالب بعد            -األقل
واسرائيل بدورها ترفض العملية الديمقراطية الفلسطينية التي يمكن أن تؤدي لفوز ممثّلين عن حماس والمقاومة               

  . الفلسطينية في المجلس التشريعي
أما السلطة وفي ضوء الحالة التي نشأت عن ارهاصات االنتخابات المحلية سرعان ما اسـتجابت لالمـالءات                  

  . ا  بتأجيل االنتخابات دون تحديد موعد جديد أو قانون انتخابي تجري عليه االنتخابات القادمةفكان قراره
 حماس اعتبرت تأجيل االنتخابات التشريعية خرقاً لتفاهمات القاهرة بشأن الهدنة؛ وانضم اليها في هذا الموقف               

واتهمت السلطة بـالخروج    ” بي للغاية قرار سل “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي وصفت قرار التأجيل بأنه          
وبدأ التصعيد الرسمي الفلسطيني ضد المقاومة بتصريحات قيادات عليـا فـي            . على اجماع الشعب الفلسطيني   

فوزير الداخلية  نصر يوسف دعا الى توجيه الرصاص ضد المقاومة، وفرض التهدئة بـالقوة ومنـع                 . السلطة
وأما عباس فيهدد ويتوعد المقاومة بـأن ال سـلطة فـوق            . فاعلينقصف المستوطنات االسرائيلية، واعتقال ال    

األرض الفلسطينية اال السلطة الوطنية الفلسطينية، وال قانون غير القانون الذي تقره المجـالس المنتخبـة، وال                 
  . سالح شرعي في الشوارع والمدن والقرى والمخيمات اال سالح قوات وأجهزة السلطة

فهل . ه ال غبار عليها من حيث المبدأ، ولكنها جاءت في غير سياقها وغير زمانها             تصريحات عباس أو تهديدات   
قامت الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس؟ هل بسطت  السلطة الفلسطينية سيادتها على كامل التـراب                

لحواجز ونقـاط   الفلسطيني؟ وهل تم كنس االحتالل؟ هل توقف االستيطان وبناء الجدران العازلة؟ هل أزيلت ا             
  التفتيش؟ وهل تحرر األسرى وعاد الالجئون؟ وهل وهل وهل؟

وأما التعميم السري لوزير الداخلية فقد صب الزيت على النار؛ فنكأ جرحاً سابقاً نشأ عن تهديد سابق له بـأن                    
متساوقة يسيل الدم الى الركب على هذه الخلفيات طالبت حماس باقالة وزير الداخلية خاصة وأن دعوته جاءت                 

مع  أوامر موفاز  لقيادات الجيش باالستعداد لشن عدوان واسع النطاق على غزة، وتكثيف عمليات االغتيـال                  
  . بحق نشطاء في حركتي حماس، والجهاد االسالمي
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 بخسارة كراسي وامتيازات التفرد بالسلطة؛ مما       -لقد شكلت نتائج االنتخابات المحلية تهديداً لفتح الحزب الحاكم        
وأصبح تـداول الـسلطة عبـر الطـرق         . ا  تفكر  كباقي أنظمة الحكم بالسعي الى وقف تقدم المعارضة           جعله

  . الديمقراطية أمراً بعيد المنال
ان ما يجرى على الساحة الفلسطينية أفقد السلطة الكثير من شرعيتها وأصبحت بحاجة ماسة العـادة تأسـيس                  

وال يؤسـس لهـذه     . غيرات الجديدة في المجتمع الفلسطيني    شرعية وطنية جديدة تحترم وتراعي الحقائق والمت      
أما أن تقوم السلطة الفلسطينية     . الشرعية اال انتخابات حرة ونزيهة في جميع مؤسسات العمل الوطني الفلسطيني          

  ! باستفزاز المقاومة بالتوازي مع حملة االغتياالت الصهيونية لرجال المقاومة، فهذا مما يعمق األزمة
المقاومة الوطنية الفلسطينية في انتظار جزاء سنمار؛ فما بين أوامر موفاز، وتعليمات نصر يوسف              لقد أصبحت   

  ! باتت كالمستجير من الرمضاء بالنار
  31/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ؟..هل يمكن تجاوز هذا الشلل السياسي: العالم العربي

 بالل الحسن
عربية طارئة، ولم يكن عمرو موسى األمين ليفعل ذلك، لـوال           تحركت الجامعة العربية فجأة من أجل عقد قمة         

وقد كانت القمم العربية تنعقد في العادة من أجل هدف ايجابي، من            . أنه وجد رغبة عربية تتطلع إلى هذه القمة       
ولكن هذه القمة تنعقد لمعالجة نزعة سلبية، فالسياسة العربية مشلولة، وهي           . أجل تفعيل موقف عربي باتجاه ما     

لقد أعلن عمرو أن القمة     . تريد أن تبحث في هذا الشلل الذي تعيشه، بعد أن أصبح الشلل عبئا ال يمكن احتماله               
ستنعقد من أجل البحث في االنسحاب االسرائيلي، ولكنني ال أعتقد أن هذا العنوان المغري هو الدافع الحقيقـي                  

فقد أصبحت الدول العربية ألول مـرة، خـارج         إن الدافع الحقيقي يمكن طرحه بشكل معكوس،        . النعقاد القمة 
ال بل إن سياسـات كثيـرة       . إن كل شيء يتقرر بعيدا عنها     .  اإلسرائيلي ،نطاق البحث في الصراع الفلسطيني    

إسرائيل تقرر أنها ستنسحب من غزة، ولكن ال أحد يعرف مـا هـو مـصير القطـاع بعـد         . تتقرر تحديا لها  
للقطاع؟ هل سيمتلك القطاع االستقالل والسيادة؟ ال أحد         ى االحتالل االنسحاب، هل هو أرض محررة؟ هل انته      

ال أحد يمتلك جوابـا علـى هـذه األسـئلة، وال حتـى              . يملك جوابا على هذه األسئلة، وال حتى الفلسطينيون       
  . المصريون

 إسرائيل تقرر أنها ستواصل بناء الجدار، وبشكل خاص حول القدس، لتفصل بين القدس والـضفة، وسـتكون                
وهي ستباشر بعد قليل بناء حـي سـكني، وبنـاء           . القدس والمستوطنات المحيطة بها جزءا من دولة إسرائيل       

ويجري هذا  . كنيس، داخل البلدة القديمة، مع كل ما يمثله ذلك من تحد لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين              
ت، وبعيدا عـن أي اعتبـار لخيـار         كله بقرار إسرائيلي، قرار يقرر مستقبل القدس والضفة من دون مفاوضا          

السالم االستراتيجي الذي أعلن العرب أنه خيارهم في إدارة الصراع مع إسرائيل، وها هم يرون أن هذا الخيار                  
  . قد أصبح خارج التعامل

ويدرك الحكام العرب، أن هذا التعامل اإلسرائيلي المنفرد، الذي يقرر ويبت وينفذ من دون أي التفات لمواقـف           
رين من حوله، ال يمكن أن يبقى منحصرا في تقرير مصير غزة، أو تقرير مـصير الـضفة، أو تقريـر                     اآلخ

مصير القدس بكل معانيها، فهو موقف إسرائيلي ال بد وأن يسحب نفسه على التعامل مع األوضـاع اللبنانيـة                   
لموقف اإلسرائيلي المنفرد   ولكن ما يلفت النظر أيضا أن هذا ا       . والسورية باعتبارهما بلدين مجاورين إلسرائيل    

إنـه يـشمل    . ال يقتصر على دول الجوار الجغرافي، بل هو يتسع ويتسع ليشمل دوال عربية غيـر مجـاورة                
السعودية بشكل أساسي، والتي يبدو أن سياسة حكومة شارون بدأت تضعها في نطاق المواجهة المباشرة حتـى                 

 اإلسرائيلي الرسمي، الذي رسم صورة بانوراميـة        وقد عبر عن ذلك بوضوح التقرير     . من دون جوار جغرافي   
للصواريخ التي تحيط بإسرائيل، وجعل من صواريخ السعودية جزءا من هذه الصورة، إضـافة إلـى لبنـان                  
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وتعبر هذه الرؤية اإلسرائيلية للمخاطر األمنية المحيطة بها، عن استعداد للمواجهة والحـرب             . وسوريا وايران 
  . اوض والسالميطغى على االستعداد للتف

ويأتي موضوع اإلرهاب بعد ذلك، ليضيف عنوانا أساسيا آخر يدفع باتجاه الشلل الذي تعـاني منـه الـسياسة                   
اإلرهاب الذي يمارس داخل البالد العربيـة نفـسها، ويـدفعها إلـى             : واإلرهاب المقصود هنا نوعان   . العربية

با اضافة الى اندونيسيا، والذي يلقي بظالل كتيمة        االنشغال بشؤونه وشجونه، ثم اإلرهاب الذي يمارس في اورو        
على آثاره وامتداداته نحو المحيط العربي واإلسالمي، موجدا حالة من الحذر والتالوم بين هذه الدول االوروبية                

  . وبين بعض الدول العربية
 تلعب هذه السياسة دورا     ثم تأتي ثالثة األثافي، في السياسة األميركية التي تتم ممارستها مع دول المنطقة، حيث             

فسوريا مثال مشلولة اآلن إزاء لبنان بحيـث ال         . في فرض الشلل على السياسة العربية حتى في نطاقها الثنائي         
تستطيع أن تتعامل معه بشكل طبيعي، والسعودية مشلولة إزاء دول مجلس التعاون الخليجي، حين يبادر بعضها                

أما مصر فقـد تـم شـل        . إلى المجلس من أجل استشارته أو إعالمه      إلى توقيع اتفاقات تجارية من دون عودة        
سياستها اإلقليمية منذ زمن، وأدى التدخل األميركي في السودان مثال إلى إبعادها عن المسرح السياسي، وهـي                 

ـ  ،  التي كانت العبا أساسيا فيه، ولم تعد عالقاتها مع ليبيا مجدية بعد أن أصبح الطريق األميركي                ا الليبي مفتوح
وتفرض السياسة األميركية على الرئيس الفلسطيني أن يؤجل التعامل مع كل قضايا الـسلطة              . على مصراعيه 

. األساسية، والتركيز فقط على نقطة أمنية وحيدة عنوانها تأمين خروج هادئ للجيش اإلسـرائيلي مـن غـزة                 
وعود اقتـصادية، وكـأنهم      أو مع رايس ال يسمع سوى        بوشوعندما يحاول عباس أن يتحدث في السياسة مع         

  . يقولون له إن السياسة تبحث مع شارون، ويتم معكم فقط بحث الشؤون المعاشية واألمنية
وشـلل يطـال   . وشلل عن اتخاذ القرار  . شلل عن الحركة  . وتعبر هذه المظاهر كلها عن حالة عميقة من الشلل        

وقد تمادت حالة الشلل في السياسة العربية،       . لدولوالشلل في السياسة هو دائما أخطر ما يواجه القادة وا         . التنفيذ
حتى أن أي بلد لم يعد متفائال بالحصول على أي دعم أو مساندة من أي بلد عربي آخر، يحتفظ معه بعالقـات                      

وإذا ارتأى بلد ما أن مواجهة خطر يداهمه يحتـاج إلـى مـد              . ود وصداقة، مهما كانت المخاطر التي تواجهه      
  . قيق، يجد أن الشلل الضارب في أعصاب هذه السياسة يمنعه من الحركةالجسور باتجاه بلد ش

إن أول ما يحتاجه الوضع العربي هو سعي للخروج من حالة الشلل القائمة، حيث يـشكل انعقـاد         : ولذلك نقول 
ولكن ما يجب أن نالحظه هنا أن شلل الـدول ال يعـالج             . القمة العربية الطارئة المكان المناسب من أجل ذلك       

وأول ما يتوجب على القادة حـين       . بتحريك األطراف والعضالت، إنما يعالج أوال وأساسا باإلرادة والقرارات        
يلتقون في القمة أن يناقشوا كيفية إنهاء حالة الشلل القائمة، ويعلنون لكل من يهمه األمر أن هذا الوضع ال يمكن                    

ال يمكـن   . بنان، أو بسوريا، أو بالسعودية، أو بمصر      أن يستمر، سواء كان األمر يتعلق بالقدس، أو بغزة، أو بل          
ال يمكن استمرار الحالة    . استمرار الحالة التي يقرر فيها اآلخرون ثم يطلب من العرب كلهم أن يبقوا متفرجين             

التي يتحرك فيها اآلخرون، ثم يطلب من العرب أن يتحركوا فرادى فقـط، فمـا يتعلـق بفلـسطين يعالجـه                     
ل لآلخرين به، وما يتعلق بمصر تعالجه مصر وال دخل لآلخرين به، فهذه االنفرادية فـي                الفلسطينيون وال دخ  

التباحث والتقرير تقود المنطقة نحو الهاوية وال تقودها أبدا نحو الهدوء واالستقرار، ذلك أن غيـاب الفاعليـة                  
 إلنقاذ الحكومات العربية من     إن القمة العربية بهذا المعنى، هي مسعى      . السياسية هو المرادف للتوتر واالنفجار    

فما نحن فيه اآلن ليس ضعف      . مأزقها، وهي مسعى يسبق كل حديث عن التضأمن والتعاون والضغط المشترك          
والقمة المطلوبة هي لفك الحبل     . التضأمن أو غيابه، بل هو عملية الخنق التي يواجهها كل بلد عربي على حدة             

  . عن عنق اإلرادة العربية
  31/7/2005شرق األوسط ال
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  مفيد نحلة
في لقاءاته مع الصحافة الفرنسية في باريس اظهر شارون ارتياحه لحرارة االستقبال في قصر االليزيه من قبل                 
شيراك، واعداً االسرائيليين اينما كانوا بحلول واقعية لمسألة االرهاب ونزع اسلحة حزب اهللا، وتخلـي ايـران                 

ودعوته الخجولة الـى العـودة الـى    .. صيب اليورانيوم والتوازن االكثر آمانا للجالية اليهودية الفرنسية عن تخ 
تلك هي اجندة شارون المقروءة والمعلنة، لكن اشياء كبيرة تدور في رأس زعيم الليكود ولم               .. خارطة الطريق 

جـاء زائـرا الـى      .. لكشف عن خفاياه  بل كان يعض على شفتيه حين يرتبك، متجاهال توارد االسئلة ل          .. يقلها
باريس، وهو يدرك ان شيراك بحاجة الى قدومه، حتى ان وزراءه وصفوا هذه الزيارة بأنها حدث هـام هـل                    
تكون هذه االحداث هامة حين يأتي رئيس وزراء اسرائيل الى بلد اضعفه خيار الدستور االوروبـي، واصـبح                  

بريقه، هل يكون االنجاز الشاروني في باريس رد اعتبار لشخـصه           رئيسه حائرا بين ان يتخذ موقفا او ان يفقد          
المستهدف من المستوطنين والمتدينين الذين يرون فيه خطرا على دولة اسرائيل، زيارته هذه اكدت للمستوطنين               
ان شارون ال زال يربط عالقاته السياسية باحداث اقليمية مؤثرة، فالعواصم االوروبية تعـاني مـن الهـاجس                  

ي، هو يقول لهم االن الهاجس االمني الذي ابحث عنه، يكون او يتأتى من محاربة االرهاب، يعرض على                  االمن
ويعرض علـى بليـر خطـة      . مصر خدماته المجانية لمحاربة المتطرفين االسالميين بعد تفجيرات شرم الشيخ         

لى بذل مجهودات اكبـر  متكاملة لرصد حركات االرهابيين، ويعرض على فرنسا االن رؤيا جديدة في دعوتها ا  
لنزع سالح حزب اهللا والمشاركة بفاعلية في دعم جهوده للرحيل من غزة واقناع الشريك الفلسطيني المغيـب                 

شارون قال كالمـا كثيـرا فـي        .. بأن ينام ليل االنسحاب حتى تغلق آخر البوابات الحديدية وراء حاجز ارينز           
طريق يمكن وضعها قيد التطبيق بعد االنسحاب من غزة ويتم          مؤتمراته الصحفية، واكد ان العودة الى خارطة ال       

اجراء اصالحات داخل السلطة الفلسطينية وخصوصا في مجـال االمـن، ونـزع             (ذلك بشروطه الال معقولة،     
حرارة الزيارة اوهمت شارون بأنه القادر على اللعب بـاالوراق          ) اسلحة حماس والجهاد االسالمي ومصادرتها    

راك اليه بعد فقدان لحظة االختبار مع االتحاد االوروبي، اكثر من حاجة شارون لفرنـسا               او خلطها، فحاجة شي   
او االتحاد االوروبي، الذي يرى في الدول االوروبية منحازة للقضية الفلسطينية، ما لم يقله شارون في باريس،                 

دعـوة فرنـسا، والمانيـا      اكثر من رسالة خرجت في مقابالته، كيفية التعامل مع الخطاب االيراني الجديـد، و             
وبريطانيا الى مواصلة الحوار الجاد لكسر االرادة االيرانية وتخليها عن صنع القنبلة النووية، اما ملف االرهاب                

  .فلم يعرضه شارون على باريس، النه يرى فيه حلقة اخرى لتزايد النقمة على االسالم والعرب في آن معا
  31/7/2005الرأي األردنية 

  
  !!لعد العكسي لعملية اإلخالءهل بدأ ا..

  هاني حبيب 
قبل مغادرته غزة إلى شرم الشيخ، التقى عباس بولفنسون، وهذا اللقاء يشكل بداية العد العكسي لتنفيـذ خطـة                   
الفصل، من الناحية العملية، ويمكن معرفة ذلك من خالل األنشطة المترافقة مع هذا اللقاء، وباألخص عقد قمة                 

هذا الشهر في شرم الشيخ، على خلفية تنفيذ تلك الخطة، ومسائل عربيـة أخـرى تـأتي                 عربية في الثالث من     
وبالترافق مع بداية هذا التحرك للعد العكسي، بدأت إسرائيل تعد العدة للتنفيذ على              .المسألة العراقية في طليعتها   

وطنات فـي غـزة،     األرض، من خالل جملة من التهديدات باجتياحات متكررة لمناطق محددة، تحيط بالمـست            
وكذلك عبر رسائل أكثر واقعية وتفهماً، مثل إمكانية إتاحة إسرائيل المجال لمصر كي تزود الجانب الفلسطيني                

وسواء أكان ذلك بفعل الضغط األميركي الذي يقال إن رايس قد فرضته على شارون، أو بفضل يقين                 . بالذخيرة
الشرعية السائدة الوحيدة، ما يسهل على إسرائيل تنفيـذ         إسرائيلي بضرورة تعزيز قدرة السلطة على أن تكون         

سواء أكان ذلك أم ذاك، فإن هـذه  . خطتها دون مشكالت تتوازى مع المشاكل الداخلية التي يثيرها المستوطنون    
 بنظر اسرائيل   -الخطوة التي تقضي بنقل كمية محدودة ومحددة من الذخيرة الى قوات االمن الفلسطينية ينزع               



 

 28

ذه القوات بعدم توفر الذخيرة وعناصر اخرى عديدة ما يجعلها اقل قدرة على مواجهـة اسـتحقاقات       ذرائع ه  -
عملية اإلخالء، خاصة ان هناك المزيد من الشائعات وربما المعلومات التي تفيد بأن قوى المعارضة، خاصـة                 

ما يجعل من المعارضة قـوة      حماس، زادت من قدراتها االمنية والعسكرية، اضافة الى امكانياتها الجماهيرية،           
منافسة وليست مشاركة، في تنظيم عملية السيادة، وإفقاد السلطة امكانيات فرض ارادتها القهرية، كأية سـلطة،                

  .وفقاً للقانون
 رصاصات فقط، مع ان زخات الرصاص التي        4ووفقاً للقناة الثانية االسرائيلية، فإن لدى كل شرطي فلسطيني          

تزيد على تلك التي تطلق اثناء عمليات المواجهة لـدى االجتياحـات االسـرائيلية،              تطلق في اي فرح عادي،      
الرصاص اذاً متوفر، ولكن ليس لدى الجهة التي يجب ان تنفرد بامتالكه، اذا اسـتثنينا الفـصائل المـسلحة،                   

ر والرصاص المستخدم فقط في المواجهات والعمليات وليس الرصاص االستعراضي والموجه لزيـادة التـوت             
  .الداخلي واالنفالت االمني

وفي هذا السياق، بدأت اسرائيل بتعزيز رسالتها الجديدة والتي تشير الى ان ال خوف من حماس في زعزعـة                   
وحسب وزير الجيش االسرائيلي وكما نقلت عنه هآرتس فإنه         . عملية االستقرار اثناء وبعد تنفيذ عملية االخالء      

االرهاب، كما ان حماس ستبذل جهداً لكبح جماح نشطائها، فيمـا قـد             يعتقد ان السلطة قادرة على صد موجة        
تواصل تنظيمات صغيرة، كحركة الجهاد ولجان المقاومة الشعبية وكتائب ابو الريش، محاولة شـن هجمـات،                
لكن قدرتها على التسبب بأضرار محدودة، وحسب هآرتس ايضا، فإن الواليـات المتحـدة مارسـت مـؤخراً                  

  . دمشق كي تكبح جماح الجهاد االسالميضغوطاً مركزة على
وتبدو الرسالة االسرائيلية واضحة بهذا الصدد، ذلك ان معظم العمليات العدوانية االسرائيلية باتت ومنذ وقـت                
ليس بالقصير تستهدف نشطاء الجهاد االسالمي، كإثبات من ان القلق على استقرار االوضاع يتأتى مـن هـذا                  

وفقاً للرؤية االسرائيلية، ان من مصلحتها التوافق اكثر، ولكن ليس بالكامل، مـع       الفصيل بعدما ادركت حماس،     
  .متطلبات الوضع الراهن، على اساس من المشاركة السياسية

وهذا يسوقنا الى االشارات المستجدة حول تعديل وزاري فلسطيني مرتقب، قد يكون محدوداً ليطال وزارتـين،                
شارات تعيد ما نقلته الى اجتماعات عقدت بين عبـاس وقريـع مـن جهـة                من بينها وزارة الداخلية، هذه اال     

وشخصية فلسطينية مؤثرة، قد تكون من قيادة حماس، توصلت الى اتفاق بطي صفحة المناوشات مقابل النزول                
  .عند طلب حماس المعلن بإقالة وزير الداخلية

ماء الفلسطينية، ذلـك ان االيـام المقبلـة مـن           لكننا نستبعد اجراء مثل هذا التعديل، اال اذا كان ذلك يحقن الد           
المفترض ان تشهد عملية تحرك رسمي وشعبي واسع النطاق استعدادا لوضع الخطة الفلسطينية المقابلة لخطـة                
شارون إلخالء غزة وشمال الضفة موضع التنفيذ، وهذا يعني المزيد من استقرار في الوضع بما يسمح بتعزيز                 

العودة الى مشاورات حول تعديل وزاري من شأنه، في هذا الوقت بالذات، ان يهدد              سيادة السلطة، وال شك ان      
واذا مـا   . عملية االستقرار في وضع السلطة، وهو االمر المطلوب اآلن على ضوء االستحقاقات المتـسارعة             

لضعف اقدمت السلطة على مثل هذا التعديل، فإنها ترسل رسالة خاطئة في هذا الوقت العصيب، رسالة تشي با                
والتراجع، دون ضمانات حقيقية بأن مثل هذا التعديل، سيكبح جماح القوى التي تتأهب للعب دور مواز للسلطة                 

  .اثناء عملية تنفيذ شارون لخطته
العدد العكسي قد بدأ بالفعل، وعليه فإن جملة من االنشطة والتحركات ذات الطبيعة االعالمية والسياسية باتـت                 

ر الفلسطيني المتعطش لالحتفال بطرد المستوطنين واخالء المستوطنات واعادة االرض          مطلوبة، لتهيئة الجمهو  
وما تم انجازه على هذا الصعيد، رغـم        . الى اصحابها، وباعتقادنا ان هناك ما زال الكثير الذي يجب ان يعمل           

ـ                  ر بالهيكليـات   الجهد والتفاني والعمل الشاق، ما زال محدودا، وما زال هناك متسع من الوقـت إلعـادة النظ
  .التنظيمية القائمة كي تتمكن من القيام بدورها بشكل فعال
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وقد التقيت مع عدد من االعالميين الفلسطينيين مؤخرا، وتبين لي من النقاش ان هؤالء بمعظمهم ليسوا علـى                  
ي اشارك  دراية بما تم عمله، على الجانب االعالمي خصوصا، وهذا يعني عجز االطر القائمة، بما فيها تلك الت                

 عدم اهتمام العاملين فـي      - بالمقابل   -فيها، عن توصيل المعلومة الى المعنيين بنقلها الى الجمهور، كما يعني            
ميدان االعالم، بالحصول على مثل هذه المعلومات، اذ ان االمر يتطلب من االعالمي المهتم الحـصول علـى                  

روفة، هناك خلل في الرسالة االعالمية، تعـود فـي          المعلومة بنفسه، اذا لم تصل اليه عبر قنوات معلومة ومع         
الغالب، الى مرسلها، وربما عدم وضوح رسالته واالدوات والوسائل المطلوبة، ما يضع على كاهل كافة االطر                
المعنية، خاصة لجان المساندة والحماية الشعبية، وعلى األخص اللجان االعالمية مهمة تقييم االوضاع الراهنة،              

ة صادقة، للعقبات التي تجعل الرسالة االعالمية مشوشة وغير واضحة، مع اني أتلمـس نـشاطا                ودراسة حقيقي 
بارزا في اللجان االعالمية الفرعية، وقدرة واضحة على التأثير على محيطها الجماهيري، اال ان ذلـك، دون                 

 المناسب، كما ان هناك عددا      اعادة تنظيم وتقييم للحالة الراهنة، لن يوفر للمواطن االجابات المطلوبة في الوقت           
كبيرا من الكادر االعالمي الرسمي والخاص، ما زال بمنأى عن دور حقيقي في هذا المجال، اي اننا لم نتمكن                   
من استثمار كل الطاقات المطلوبة للقيام بهذا الجهد العظيم، وال بد هنا من الوقوف على اسباب ذلك، وتصحيح                  

  !!.قات نحو هذا الهدف المحددالوضع بما يسمح باستثمار كل الطا
  31/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  !!مخاطر تشكيل هيئة وطنية إلدارة قطاع غزة

  طالل الشريف. د
أخيراً أعلن قريع عن إجماع فلسطيني إلنجاح عملية االنسحاب اإلسرائيلي من غزة وذلك في أعقاب اجتمـاع                 

 من االشتباكات التي جرت بين السلطة وحمـاس، والتـي           مع لجنة المتابعة الوطنية واإلسالمية، بعد أسبوعين      
 .بينت مدى االنزالق الخطير الذي قد نصل إليه إذا لم نتفق على رؤية صحيحة للعالقات البينيـة الفلـسطينية                  

واإلجماع الذي تحدث عنه رئيس الوزراء وأعلن فيه عن لجنة صياغة لهذه العالقة الجديدة تجتمع في األسبوع                 
  :المتوقع أن تكون هذه العالقة على أحد األنماط التاليةالقادم، ومن 

أن تترك الفصائل السلطة لتقرير كيفية إدارة غزة مقابل التعهد من السلطة بتطبيق بنود اتفـاق القـاهرة                  : أوالً
وخاصة تحديد موعد قريب لالنتخابات التشريعية، وهذا ما أوحت به التعديالت الدستورية الجتمـاع المجلـس                

  .عي األخيرةالتشري
  .اتفاق على تشكيل هيئة وطنية إلدارة غزة: ثانياً
  .تقاسم مزدوج لإلدارة بين حماس والسلطة على حساب الفصائل االخرى: ثالثاً

النمط األول وهو الذي كان طبيعياً، لكن ما جرى في الحقبة الماضية جعل شعبنا حساس لدرجة عدم الثقة فـي                    
أما النمط الثالث فيدخل في خضم       . مقدراته من الجهات والشخصيات المتنفذة    السلطة وخوفه من االستيالء على      

اللعبة السياسية الممكنة في عالم السياسة ودسائسها، والذي يعتمد على موازين القوي، وقد ال يصل بمضاعفاته                
  .الخطيرة إلى مجمل المستقبل السياسي الفلسطيني

طاع عزة فهو يحمل في طياته مخاطر عدة قـد تـساهم بطريقـة              أما الثاني وهو تشكيل هيئة وطنية إلدارة ق        
  :مباشرة أو غير مباشرة في

تقويض الوحدة السياسية الفلسطينية إذا ما فصلت الترتيبات السياسية في غزة عن الضفة الغربية، وكذلك                 -1
تعدان شيئاً فشيئاً بحكـم     من الممكن أن يقسم ذلك اإلرادة السياسية الفلسطينية إلي جزئين غير متناغمين، وقد يب             

  .الواقع الجديد على األرض إذا طالت مدة االحتالل في الضفة الغربية
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 سوف تظهر الفصائل الفلسطينية بمظهر االختالف فقط على المصلحة الحزبية في حالة المـشاركة فـي                  -2
 الفصائل بعجزها عن    اإلدارة وقد يشجع ذلك السلطة على التقاعس في المسيرة الديمقراطية واإلصالح وتظهر           

  ...إمكانية
المشاركة في تشكيل مرجعية إلدارة الصراع، وكأنها قبلت بمرجعية تنفيذية إجرائية فقط، واحتمال انجـرا                -3

رها الحقاً إلي إشكاليات الجزئيات والتفصيالت، واستمرار دورها في هذه الحلقة وخاصـة إذا مـا ظهـرت                  
 مثل البطالة واألمن، ونسيان دورها في إدارة الصراع الذي قد يتراجع            المشاكل الكبرى المتوقعة بعد االنسحاب    

  .بحكم ما قد يواجهه شعبنا من معاناة في الوضع الجديد
تعدد الشرعيات مرة بالتوافق، ومرة باالنتخابات، ومرة بالتوازنات العسكرية مما يـشكل خطـراً علـي                  -4

  .ندوق االقتراعالمسيرة الديمقراطية التي يجب فقط أن تكون عبر ص
وما هو الوضع القانوني لهذه الهيئة، هل هي تشريعية؟ وكيف؟ وهل هي تنفيذية؟ وكيف؟ وهل سـتكون                   -5

  قوتها التنفيذية من عناصرها وتحت إمرة من؟
وقضايا وإشكاليات فرعية كثيرة ليست في الحسبان قد تظهر الحقاً إذا لم تلتزم قوات األمن بما تقـرره هـذه                    

اً لعدم موافقة حزب السلطة علي ما يتفق عليه، وخاصة وأن حالة الفلتان وعدم االنضباط الزالـت                 اللجنة نظر 
  .تتفاعل، ووصلت للحد الذي ال يبشر بإمكانية انتهائها

أما الحل الحقيقي والمضمون فهو تشكيل قيادة وطنية موحدة تضطلع بمهـام اإلعـداد الفـوري لالنتخابـات                  
ابات البلدية واشتراك كافة القوي في صنع القرار وإدارة الصراع، ووضع برنـامج             التشريعية واستكمال االنتخ  

إصالح جذري وإعادة ربط النسيج الشامل بين فلسطينيي الداخل والشتات من خالل إجراء انتخابات للمجلـس                
  . الوطني الفلسطيني ويشارك فيها الجميع

  30/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  ق إلى ما بعد غزة في الطري
  ناصيف حتي  :  بقلم 

 تشتد بوادر الحرب األهلية الفلسطينية على ضوء االنقسامات السياسية الحادة وحالة االحتقان الحاصـلة فـي                
 شـارون ويستفيد  . المجتمع الفلسطيني واالرتباك والغموض حول مرحلة ما بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة           

ا يستفيد من تركيز األضواء الدولية وغيرها على الشرخ الحاصل فـي المجتمـع              من انتفاضة المستوطنين، كم   
: اإلسرائيلي بين السلطة وحزب المستوطنين، ليرفع الثمن المطلوب دفعه من أجل القيام بهذه التنازالت المؤلمة              

اسـي وعنفـي    ويبدو الصراع الدائر حالياً من سياسـي ودبلوم       . الثمن األميركي والدولي والفلسطيني والعربي    
بمشاركة األطراف المعنية كافة، صراع الربع ساعة األخيرة قبل منتصف الليل، وكأنه في حقيقة األمر صراع                

 إلى المنطقة للمرة الثانيـة تحـت عنـوان تـسهيل            رايستأتي  . حول اليوم التالي، غداة االنسحاب اإلسرائيلي     
ة الدقيقة جداً دون أن نعرف إلى أي وضـع سـيجري   االنسحاب والحد من الخسائر للطرفين في الفترة االنتقالي  

وعود اقتصادية بشكل خاص للسلطة الفلسطينية ضرورية جداً بالطبع ولكنهـا           . االنتقال بعد االنسحاب من غزة    
من أهـم   . غير كافية في غياب أية التزامات فعلية في الشأن السياسي مقابل هدايا تقدمها واشنطن إلى إسرائيل               

ب التعليق على تصريحات شارون حول رؤيته لمستقبل التسوية وحول االستيطان فـي الـضفة               هذه الهدايا تجن  
الغربية وحول القدس التي لن تقسم، واعتبار هذه التصريحات أنها تندرج في سياسة االستهالك الداخلي التـي                 

 الموقف الفلـسطيني    وذلك رغم النتائج السلبية جداً لهذه التصريحات على       . يحتاجها إلنجاح االنسحاب من غزة    
الرسمي وعلى المزاج الشعبي الفلسطيني ورغم أن هذه التصريحات تعكس كما تبشر بـسياسات وإجـراءات                
إسرائيلية على األرض مثل اإلعالن عن بناء مشروع استيطاني جديد في قلب الحي اإلسالمي في القدس مـع                  

وإلى جانب هدية أال تعليق األميركية قدمت       . لتسويةالتذكير بنتائج وتداعيات هذه الحقائق الجديدة على مستقبل ا        
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واشنطن أيضاً في زيارة رايس هدية ثانية تتعلق بتوفير الدعم المالي الذي نالت به إسرائيل كفاتورة لالنسحاب                 
والهدية الثالثة الثمينة جداً تمثلت في الوعد على العمـل لعقـد   . ولتطوير مناطق إسرائيلية داخل الخط األخضر   

 دولي بعد االنسحاب من غزة يضم، إلى جانب إسرائيل والسلطة الفلسطينية، القوى الدولية المعنية ومنها                مؤتمر
بالطبع دول الرباعي كما يضم عدداً من الدول العربية بغية البحث في تطوير مشاريع اقتصادية إقليميـة فـي                   

إلى أيـن   . ائيلية تحت عنوان تنمية غزة    الشرق األوسط، بمعنى آخر إعادة تحريك عملية التطبيع العربية اإلسر         
بعد تحقيق رزمة شـروط مطلوبـة علـى         ..  يقول إنه مع تطبيق خريطة الطريق ولكن       شارون. نحن ذاهبون 

من هـذه الـشروط     . السلطة الفلسطينية أن تنفذها في المرحلة التمهيدية أو السابقة للولوج في خريطة الطريق            
 الفلسطيني والمقصود بالشبكات اإلرهابية بـالطبع حمـاس والجهـاد           تفكيك الشبكات اإلرهابية وجمع السالح    

إنها شروط للتهرب بامتياز من الدخول في االلتزامات التي تنص عليها خريطـة الطريـق               . وكتائب األقصى 
ومنها بداية االنسحاب من الضفة الغربية، انها وصفة واضحة لحرب أهلية فلسطينية طالما أن هنالك انـسداداً                 

إنها شروط تذكر بتلك التي وضـعت لنـسف          .في األفق السياسي للتسوية، مسؤول عنه شارون وحكومته       كلياً  
تبدو االسـتراتيجية   . توصيات لجنة ميتشل باألمس غير البعيد ولتالفي مرة أخرى ولوج عملية التسوية الفعلية            

تعزيز الوضـع القـائم علـى       اإلسرائيلية واضحة لما بعد االنسحاب من غزة وقوامها إدارة الجمود من خالل             
األرض أو تعزيز االحتالل ونسف شروط التسوية العادلة والمطلوبة، كل ذلك بسبب الحاجة إلـى فتـرة مـن                   
الزمن قد تصل إلى خمس سنوات، كما يؤكد أكثر من مصدر إسرائيلي وأميركي، لهضم التنازالت المؤلمة من                 

مام الفلسطينيين تحد كبير في بلورة استراتيجية تتعلق باليوم         أ. قبل المجتمع اإلسرائيلي والتي سيقوم بها شارون      
قوام هذا التحدي النجاح في ترتيب البيت الفلسطيني، والطريق إلى ذلك يكون بإطالق حـوار وطنـي                 . التالي

حوار ال يقوم على االلتفاف على القضايا الخالفية أو ممارسة سياسة الهروب إلى األمام . فلسطيني ـ فلسطيني 
بل محاولة بلورة سياسات ومواقف مشتركة تجاه االسـتحقاقات الراهنـة        . خالل تأجيل البحث بهذه القضايا    من  

والمستقبلية من خالل الحفاظ على الثوابت واألهداف االستراتيجية الفلسطينية، والتوصل أخيـراً إلـى تـشكيل               
 دون ذلك سيأتي االنسحاب من غـزة  .حكومة اتحاد وطني فعلية يشارك فيها الجميع ويتحمل الجميع مسؤولياته       

على حساب تحقيق التسوية العادلة والمشروعة، كما يريد شارون، بدل أن يندرج في تحقيق تلك التسوية كمـا                  
  .يريد الفلسطينيون

  31/7/2005البيان 
  :كاريكاتير
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