
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  : الرئيسيالخبر

    تستنكرالسلطةوبسور واٍق ثاٍن تهدد  إسرائيل .1
  

 :السلطة
 علن الحداد على الملك فهدتالسلطة الفلسطينية  .2
 مطالب فلسطينية على طاولة القمة الطارئة .3
 التشريعي الفلسطيني يبحث تعديل القانون األساسي .4
  يحمل عباس وقريع مسؤولية الفلتان األمنيخريشة .5
 تنسيق فك االرتباطلجوالت ميدانية  سرائيل تبدآنإالسلطة و .6
 عد االنتخابات التشريعيةمرسوم رئاسي يحدد مو .7
 الرجوب يجري محادثات مع المسؤولين المصريين .8
 مناطق المستوطنات ستغلق خالل األيام األولى بعد االنسحاب: دحالن .9
 لجان المحليةالشكاليات اختيار إلجنة االنتخابات تناقش  .10
  نتهاء من تشكيل اللجان االنتخابية للدوائرالشوبكي يعلن عن اإل .11

  

  : المقاومة
  يشدد على وحدانية السلطة وحق المقاومةقدومي ال .12
     المقاومة تقصف مستوطنات ومواقع عسكرية في قطاع غزة  .13
  لجان المقاومة الشعبية تنفي حل جناحها العسكري مقابل وظائف حكومية .14
  فتح تبدأ اتصاالت مع الفصائل لتنظيم االنتخابات التشريعية .15
   القدس جزٌء ال يتجّزأ من أرض فلسطين: حماس .16
  س تنعى الشيخ رجب أحمد العطارحما .17
   مجدالني يدعو الصحافيين إلى التركيز على االستيطان والجدار .18
  حماس تحذّر من تعيين مجلس بلدّي في الخليل بدالً من انتخابه .19
   الديمقراطيالشوبكي ال خيار امام فتح سوى الخيار  .20

 91  العدد -   1/8/2005: التاريخ



 

 2

  اجتماع لفتح لدراسة االستعدادات لالحتفال باالنسحاب .21
  

  : األرض، الشعب
   االحتالل يطلق النار على العمال في بيت حانون  .22
   معطيات متضاربة حول شهداء االنتفاضة .23
   إصابة طفلين برصاص االحتالل في بلدة بني نعيم .24
   جدار بينهم طفلةالربعة متظاهرين ضد أاصابة  .25
  مداهمة واعتقاالت في الضفة الغربية .26
  بدأ بناء ثالثة جدران على طول الحدود مع القطاعياالحتالل  .27
   إجراءات مشّددة عند مداخل مخيمات الجنوب والشمال .28
   بيوتالمتضامنون أجانب يتظاهرون في بروقين ضد هدم  .29
   تدريبات على حاجز حوارة .30
   لجنة طوارئ للحماية في خانيونس ورفح .31
   التميمي يدعو لمؤتمر عربي إسالمي عاجل .32
  األوقاف تصدر الطبعة الثانية من مصحف بيت المقدس .33
  تكريم الناجحين في مخيم النهر البارد .34
  ت غرب رام اهللا في منطقة قرى وبلداة جول،القواسمي .35
   تقييد حرية نشر أخبار أجهزة األمن بفلسطين  .36
  مواطنو رام اهللا والبيرة عطشى بسبب المماطلة اإلسرائيلية .37
   الضفة الغربية في ظل خطة االنفصال .38
    مؤّبد على أسيرين شقيقين20حكم بـ .39
  ! سنوات4االحتالل يحكم على فتى يعاني تشّوهاً خلقياً بـ .40
    قياديين فلسطينيين  7االحتالل يعتزم إطالق  .41
   أسير يحاول االنتحار بسبب ممارسات االحتالل  .42
  حريق في قسٍم مهجورالاألسرى الناجين من  .43

  

  :الكيان اإلسرائيلي
   إسرائيل تريد تزويد السلطة بالسالح لـ مكافحة حماس .44
  عباس وكتسابلقاء قمة قريب بين  .45
   يا مع معارضي االنسحابكتساف ينتقد تعامل المحكمة العل .46
  كثر لتشجيع هجرة اليهودأشارون يطالب وزراء حكومته العمل  .47
   سرائيلية واليمين المتطرفمحادثات سرية بين الحكومة اإل .48
  ط بالتظاهر منح ترخيص لمعارضي فك االرتبااننفييالشرطة ومزوز  .49
   بيبأمعارضو فك االرتباط يبادرون الى تخويف تجار تل  .50
  فيزا لمن أراد الدخول إلى غزة صدارإ .51
   ايتام وليفي ينضمان الى حزب ليبرمان .52



 

 3

    إسرائيليا1513ً تفلسطينية قتلالمقاومة ال: الشين بيت .53
  إلسرائيل أم ألميركا؟ .. قاعدة ضخمة قرب اللد .54
   نادي شالوم في موريتانيا للترويج للتطبيع .55
   !يرانسرائيل تطالب اوكرانيا باعادة صواريخ باعتها إلإ .56
   سرائيلية على الفلسطينيينإرملية  قذائف .57
  ترقية ضابط تورط في مقتل فتى فلسطيني بدم بارد .58
  ته في جريمة قتلهاديمان الهمص يدلي بافاإقاتل  .59
  ياسيةسرائيل ترتفع، بنسبة قإسعار الوقود في أ .60
  وحدة كوماندوز إلطالق المجرمين اإلسرائيليين في سجون العالم .61

  

  :اقتصاد
  

  ةالفقر في األراضي الفلسطيني .62
  نابلسعداد خطة لتشجيع االستثمار في إ .63
   طة للتنمية االقتصادية لما بعد االنسحاباالقتصاد تعلن عن خ .64
   سوق فلسطين لألرواق الماليةتقرير  .65
  قرار يقضي بتسليم المواد المصادرة للمحتاجين: سنقرط .66
  عادة القطاع الزراعي إلى وضعه الطبيعيسعي إل .67

  

  صحة
   ترتيبات طبية في جنين لمواجهة االنسحاب .68

  
  

  ثقافة
  القدس في الرواية العبرية المعاصرة .69
  طالب القدس سيتعلمون نصوصا لعزمي بشارة وادوارد سعيد .70

  

  :عربي، إسالمي، دولي
 بعد إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيليبوش األب يست .71
    فلسطين تساعد القاعدةةقضي: تركي الفيصل .72

  

  :مقاالت
    ممدوح نوفل   ...؟هل يفجر االنسحاب من غزة الخالفات الفلسطينية وتسود الفوضى .73
  عدلي صادق…ياق الشارونيالفصل األحادي والس .74
    افتتاحية الخليج …إياكم وسالح الفتنة .75
   جالل الخليل:  ترجمة،حسين أغا …)2 من 1(ستقبل الصراع السياسي الفلسطيني م .76
   حلمي موسى …ومصر إسرائيل وفيالدلفي .77
  عجاب بالتطرفإلد ايويزا.. األردن بين دولة تدعو الى االسالم المعتدل: دراسة أميركية .78



 

 4

   ماجد كيالي…بين التزامات السلطة ومسؤولية حماس: التوترات الفلسطينية الداخلية .79
 

  كاريكاتير
  

***  
  

    تستنكرالسلطةواٍق ثاٍن بسور وتهدد  إسرائيل
مـا ان دخـل عـاموس        :خاص 31/7/2005 - أمين - مركز اإلنترنت لالعالم العربي     في كتب خليل العسلي  

مستوطنة نتسنيت الى منزله الجديد في الموقع الجديد حتى اصدر شهقة استغراب وندم              فحمون وهو من سكان   
فلقد كان المنزل عبارة عـن بيـت        .. عدنا به شارون؟  ما هذا؟ هل هذا هو المنزل الجديد الذي و        : اتبعها بقول 

ان هذا البيـت ال     : متنقل، ولكنه فخم، يحتوى على غرفيتن وقطعة من العشب االخضر امام البيت، قال فحمون             
اتمنى ان يسمعني شارون الذي وعدنا بجزاء كبير اذا نحن تركنا           .. يكفيني انا وعائلتي المكونة من خمسة افراد      

  ..توطنات غزة بدون مقاومةمنازلنا في مس
هذه االقوال لم تكن محصورة على عائلة فحمون فحسب، بل انها كانت الصفة المميزة لمعظـم مـن اسـتلموا                    

ان هذه فضيحة ال يمكن السكوت عليها، فنحن اصال         : منازلهم الجديدة في موقع نتسنيم فقد قال يوسف بن دهان         
اننا فضلنا ان ال يرى اوالدنا لحظـة  ..  يصعب علينا تلك المرحلةلسنا بحاجة الى من.. نمر بفترة صعبة للغاية  

 تسلمنا مفاتيح المنزل، او قل الكرفان، النها لحظة صعبة، فلقد تركنا من ورائنا جمهور قوي داعم لنا ورائـع،                  
لتني لدرجة ان ابنتى ذات السبعة اعوام سـأ       .. كل هذا بسبب سقوط القسام علينا، فهذه القذائف دمرت معنوياتنا         

   ..اذا ما كان في البيت الجديد جدار عالي يحمينا من القسام
وقد اجمعت العائالت التي كانت اول دفعة من المستوطنين تترك غزة ان الوحدة التي أسسها رئيس الحكومـة                  
 الدارة شؤون المستوطنين وتنفيذ خطة االنفصال فشلت فشال ذريعا، وهذا كان حديث وسائل االعالم االسرائيلية              

التي حاول صحفيون يمثلونها االتصال بتلك الوحدة التى يرمز لها بمـصطلح سـالع ولكـن دون اي فائـدة،                    
فالخطوط اما مشغولة او انه ال مجيب، األمر الذي اضطر شارون الى التأكيد انه سيعالج ذلك االمـر بنفـسه،                    

من جهتـه، توقـع دانـي       . وان كل االعتراضات من قبل المستوطنين سوف تتم معالجتها بأسرع وقت ممكن           
 عائلة من غزة ستستقر هنـاك،       300عوزري مدير الموقع الجديد انه حتى نهاية االسبوع الحالي فان اكثر من             

  . مضيفا ان اكثر من مئة مهندس يعملون ليل نهار على اتمام بناء ما تبقى من المنازل الستقبال الدفعات القادمة
الحكومة من االبتسام اخيراً، ألن خطته بدأت تظهـر بوادرهـا علـى    ورغم اجواء التفاؤل التي مكنت رئيس       

ولكـن ال زال امـام رئـيس        . ارض الواقع فخروج اول دفعة من المستوطنين تعتبر نصر له امام المتشككين           
اضـاف ان   الذي  يوم توف ساميه، قائد الجيش االسرائيلي السابق في غزة           الوزراء الكثير ليتم انجازه، كما قال     

ان االكبر لرئيس الحكومة حاليا هو ضمان الهدوء من الجانب الفلسطينى ولجم غـضب المـستوطينين                االمتح
 فقد ايد شارون فورا بدون تردد تصريحات بويم عندما قال االحد لالذاعـة               ولهذا.. المتطرفين ونشطاء اليمين  

وم الفصائل الفلسطينية بقصفنا،    الرسمية انني ال اعتقد انه سيكون هناك وضع نقوم فيه باخالء المستوطنات وتق            
هذا لن يحدث اطالقا، وما سيحدث هو ان الجيش االسرائيلي سيوقف عملية االخالء ويقوم بشن هجوم كاسـح                  
على غزة بحيث سيتم استخدام وحدات كاملة من الجيش القتحام القطاع على غرار عملية السور الـواقى فـي                   

 سوف تستغرق عشرة ايام على اقل تقدير بعدها يمكـن اسـتئناف             الضفة الغربية قبل سنوات، مثل هذه العلمية      
هذه التصريحات وصفها شارون في اجتماع الحكومة االسبوعى بأنها واقعية، وهـذا مـا       .. اخالء المستوطنات 

  . سيحدث ان لم تقم السلطة بتوفير االمن والهدوء
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فاع فان سالح الجو سيلعب الدور اكبـر        بينما قالت مصادر عسكرية ان في حال تطبيق سيناريو نائب وزير الد           
في اي هجوم على التجمعات السكنية في غزة، ولهذا تم تركيز اكبر عدد ممكـن مـن الطـائرات المروحيـة             

وعلى صعيد التعامل مع المتطرفين اليهود فان الجيش االسرائيلي بـدأ           .. والحربية في معسكر بالقرب من غزة     
تخاذ بعض االجراءت االمنية في الضفة، وحول المستوطنات وفي القـدس           اعتبارا من بداية االسبوع الحالي با     

 المستوطنين والمتطرفين اليمينيـين بعمـل غيـر          الشرقية، وخاصة في حول المسجد االقصى تحسبا من قيام        
وبكلمات اخرى فان كـل الـضفة وغـزة واسـرئيل            متوقع، على حد تعبير المصادر العسكرية االسرائيلية،      

خطة االنفصال الى ثكنة عسكرية واحدة كبيرة يخيم عليها التوتر والقلق من المـستقبل ومـا                 بسبب    ستتحول
  ..يحمل هذا المستقبل في جعبته من مفاجآت للجميع

على االقل بالنسبة لشارون فان اكثر ما يقلقه من المستقبل ليس خطة االنفصال وما قد يرافقهـا مـن اعمـال               
مستقبل الشعب اليهودي وهذا ما اكده بصورة جلية في جلسة الحكومة عنـدما             متوقعة وغير متوقعة وانما يقلقه      

امر جميع الوزراء بالتركيز اثناء زيارتهم الى اي دولة في العالم على موضوع الهجرة اليهوديـة وتـشجيعها                  
تلـي  السرائيل بكل الوسائل، فمستقبل الشعب اليهودي اكثر ما يقلقني، وهذا سيكون هدفي في المرحلة التـي                 

وفي هذا االطار عرض يوآف كرسنتي احد الباحثين فى معهد االبحاث والتخطـيط لـسياسة              .. خطة االنسحاب 
الشعب اليهودي، تصوراً لحالة اليهود في السنوات القادمة، حيث اطلع الوزراء على استطالع للرأي أظهر ان                

ة بتشجيع العائالت اليهودية ماديا     من النساء يؤيدون سن قانون تقوم بموجبه الحكوم       % 68من الرجال و  % 72
  ... حتى يطرأ ارتفاع على عدد اليهود في العالم بانجاب طفل ثالث ورابع

أعلنت قوات االحتالل على لـسان وزيـر        :  وكاالت ها مندوبو هكتب ما 1/8/2005األيام الفلسطينية   وأضافت  
من المـستوطنات إلـى مـستوطنة       داخليتها بينس أن مئات عائالت المستوطنين بدأت صباح أمس، بالخروج           

وأوضح بينس عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية       .نيتسانيت تمهيداً لنقلهم إلى منطقة نيتسانيت جنوب غربي النقب        
أن عدداً من المستوطنين قرروا إخالء منازلهم بأنفسهم قبل الموعد المحدد، وذلـك مقابـل الحـصول علـى                   

تها أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن عدداً من المستوطنين شوهدوا          من جه  .تعويضات من الحكومة اإلسرائيلية   
وهم يقومون بنقل أمتعتهم وأثاث منازلهم عبر شاحنات كبيرة تخرج من عدد من المستوطنات المقامة في غزة                 

  .ال سيما مستوطنات غوش قطيف وكفار داروم
مستوطنين او لمدنيين اسرائيليين فـي      اعلن هيريل المكلف اجالء المستوطنين من قطاع غزة ان اي وجود لل           و

وقال في تصريح الى التلفزيون االسرائيلي الرسمي        .غزة ابتداء من الخامس عشر من آب سيعتبر غير شرعي         
ابتداء من الساعة صفر من الخامس عشر من آب سيعتبر وجود اسرائيليين في مستوطنات قطاع غـزة غيـر                   

ان فرقا من الجيش ستلتقي السكان الذين يكونون ال يزالـون           : ئالوتابع قا  .شرعي وسنمنع الدخول الى القطاع    
 ساعة للرحيل طبقا لقرار الحكومة ببدء االنسحاب في السابع عشر من            48في منازلهم لتحذيرهم بأنهم يملكون      

   .آب
 بويم قال في تصريح لإلذاعة اإلسرائيلية أن العملية العـسكرية         أن   :القدس 31/7/2005سي ان ان    وجاء في   

، وذلك رداً علـى     2002البرية ستكون واسعة النطاق، وستكون بحجم عملية الدرع الدفاعي التي أطلقتها عام             
  .سلسلة من العمليات االنتحارية التي نفذها نشطاء فلسطينيون في إسرائيل

لبقاء وقال وزير اإلسكان، هيرتسوغ إن الحكومة تخشى أن يتمسك نصف المستوطنين اليهود المقرر إجالؤهم با              
  .ويرفضون إعادة توطينهم في أماكن أخرى مما سيرغم القوات على إخراجهم قسرا

أن تقارير صحفية عبرية قد أفادت أن لدى الجيش اإلسرائيلي خطة           : الناصرة 1/8/2005قدس برس   وذكرت  
، في  وتقضي خطة قبضات حديدية العسكرية باحتالل مناطق في بيت حانون وبيت الهيا           . جاهزة الجتياح غزة  

شمال القطاع، وخان يونس، في وسطه، وإنشاء شريط عازل عرضـه خمـسة كيلـومترات، بهـدف منـع                   
  .الفلسطينيين من إطالق قذائف هاون باتجاه أهداف إسرائيلية
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ان هذه التهديـدات  من  ابو ردينة، هاعتبرما : القدس المحتلة ـ ا ف ب  1/8/2005القدس العربيوأروردت 
وقال هذه التهديدات لن تخدم االنسحاب الكامل والشامل والنظيف والهاديء وسـتؤثر             .ستؤثر سلبا علي التهدئة   

 الحكومة االسرائيلية وقـف التـدهور       ىوتابع عل  .سلبا علي التهدئة التي التزمت بها جميع الفصائل الفلسطينية        
ميـع والتهديـدات    واضاف نطالب اللجنة الرباعية بالتدخل لعدم خلق مناخ سينعكس سلبا علـي الج             .والتصعيد

وقـال ان الـسلطة تعـد نفـسها لتحمـل            .االسرائيلية خطيرة وستؤدي الي نتائج سلبية علي المسيرة السلمية        
مسؤولياتها الكاملة علي كل الصعد وخاصة في المجاالت االمنية واالجتماعية واالقتصادية لتـأمين انـسحاب               

  .هاديء دون تهديد وتصعيد
  
  

  داد على الملك فهد علن الحتالسلطة الفلسطينية 
، أعلن بموجبه الحداد الرسمي لمدة ثالثة أيام، وتـم تنكـيس            فهدأصدر عباس، مرسوماً رئاسياً عقب نبأ وفاة        

ودعا المرسوم الجهات المختـصة      .محافظات والسفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج     الاألعالم في جميع    
  . وأن ينشر في الجريدة الرسميةإلى تنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخه،

  1/8/2005 48عرب 
  

  مطالب فلسطينية على طاولة القمة الطارئة
 نبيل شعث أمس ان رئيس السلطة سيعرض هاعلنما :  رام اهللا ـ ا ف ب من1/8/2005 القدس العربينشرت

وقال ان  .ا بعده قمة شرم الشيخ اخر تطورات القضية الفلسطينية وال سيما االنسحاب من قطاع غزة ومىعل
واعتبر ان اية قمة عربية في هذه المرحلة مهمة  . االردن في طريقه الي مصرىعباس سيغادر اليوم متوجها ال

 هناك قضايا عديدة ستتم مناقشتها أنواكد  .ليس فقط دعما لدولة مصر لما اصابها من محنة وجريمة ارهابية
  .بنان والسودان راسها القضية الفلسطينية وقضايا العراق ولىوعل

، القمة  امس السلطة الفلسطينية، طالبتأن: ألفت حدادعن مراسلته  31/7/2005 48عرب وأضاف موقع 
يجب ان يقول الجميع بصوت مرتفع اننا مع السالم : وقال عريقات .العربية، بتفعيل مبادرة السالم العربية

ية والفلسطينية وانه لن يحل السالم ما دامت بشكل كامل مقابل االنسحاب االسرائيلي من كل االراضى العرب
ودعا القادة العرب الى توفير الدعم لليوم الذى سيلى تطبيق خطة فك االرتباط  .اسرائيل تحتل اراض عربية

  .وطالب بان تسفر القمة عن طرح برنامج اقتصادي شامل لمساعدة ابناء القدس .وتقديم مبلغ مالي الئق
قدومي الدول العربية المشاركة في القمة الطارئـة بتـوفير          الة  طالبإلى م  1/8/2005 الوفد المصرية    وأشارت

وطالـب بمـساندة    . الدعم المالي للسلطة لمواجهة عجز الميزانية الفلسطينية والبطالة وكساد التجارة الفلسطينية          
  . شارونىل الواليات المتحدة لتضغط بدورها عىاالدارة القادمة في قطاع غزة بعد االنسحاب والضغط عل

 عـن أن    أمـس  وزير فلسطيني    هكشفما  :  غزة  من 31/7/2005 اسالم اون الين      مراسلة عال عطا اهللا  ونقلت  
السلطة ستطرح عدة قضايا رئيسية على القمة الطارئة على رأسها المطالبة بعدم مكافأة الدول العربية إسرائيل                

بينمـا توقـع     .ابا إلى حدود الرابع من يونيـو      بتطبيع العالقات معها؛ ألن االنسحاب من قطاع غزة ليس انسح         
خبيران بالشأن الفلسطيني أن القمة لن تفعل الكثير للفلسطينيين بحكم التردي وحالة التبعية التي تعيشها األنظمة                

 .العربية، وألن هذه القمة تأتي من أجل التحديات التي تواجه األنظمة ال من أجل التحديات التي تواجه األمـة                  
 مجدالني إلى أنه سيتم مناقشة المساعدات المالية التي التزمت بها القمم السابقة، وتلك التـي أقرهـا                  كما أشار 

وتوقع أن يشار في القمة إلى االنتهاكات اإلسرائيلية خاصـة مـا             .المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الفلسطيني    
 .استمرار بناء جدار الفصل العنصري    يجري بالضفة من حملة استيطان واسعة ال سيما بالقدس المحتلة، وكذلك            

 سيعرض على القمة الرؤية الفلسطينية للقضايا العربية المختلفة، مثل سوريا ولبنـان             عباس أن    نبيل شعث  وأكد
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 أن تناقش القمة كيفية محاربة اإلرهاب الـذي يمارسـه األفـراد أو              هاني المصري  وتوقع .والعراق والسودان 
عبد الستار قاسم فأكد أن هدف القمة الوحيد هـو مناقـشة            .أما د  .هاب الدول الجماعات، وتبتعد عن مناقشة إر    

واسـتبعد أن يـتم وصـف االحـتالل          .اإلرهاب، وبالطبع المقصود هو اإلرهاب العربي وليس اإلسـرائيلي        
اإلسرائيلي باإلرهاب، في حين أكد أن البيان الختامي للقمة سيستنكر ما تقوم به إسرائيل، وذلـك مـن قبيـل                    

  .وبشكل عام توقع الفشل للقمة .ملة الشارع العربيمجا
  

  التشريعي الفلسطيني يبحث تعديل القانون األساسي 
 شرع المجلس التشريعي الفلسطيني في إدخال تعديالت على القانون األساسي للسلطة، لكن المـراقبين               :رام اهللا 

 المجلس التشريعي إلى درجة ستقضي      حذروا من أن هذه التعديالت ستقود إلى تعزيز النظام الرئاسي وتضعف          
ويرى الدكتور خليل الشقاقي أن التعديل المقترح ينتج نظاماً سياسـياً مختلطـاً             . معها على المساءلة البرلمانية   

كما أنه سيزيد من حدة التعارض       .يمزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني مع ميل واضح تجاه النظام الرئاسي          
 التي كفلها القانون األساسي لكل من الرئيس ومجلس الوزراء، ويقلص بـل وربمـا               والتنازع على الصالحيات  

ويشير إلى أن إقرار قانون انتخابات فلسطيني       . يلغي نهائيا دور المجلس التشريعي في مساءلة السلطة التنفيذية        
 دعـا إلـى     جديد خلق تناقضا مع القانون األساسي في مادتين حددتا عدد أعضاء المجلس وفترة عملـه ممـا                

ضرورة التعجيل بتعديل القانون األساسي إلزالة التناقض الفني البسيط، لكن أطرافاً فلسطينية أرادت اسـتغالل               
وقال إنه يتوجـب علـى المجلـس التـشريعي          . هذه الفرصة إلحداث تعديالت جوهرية على القانون األساسي       
لطة، وإزالة مدة والية المجلس التشريعي، وعـدد        االكتفاء بتعديل تقني يتعلق بالمواد الخاصة بوالية رئيس الس        

 أعضاء المجلس التشريعي تلبية لمتطلبات قانون االنتخابات العامة المقر في المجلس التشريعي بقراءته النهائية،             
 .2003وتقصير أجل استجواب الوزير في حال االستعجال انسجاما مع التعديل الذي طال القانون فـي العـام                  

ال حاجة لتعيين نائب لرئيس السلطة ذلك أن نجاح التجربة الفلسطينية في التطبيق الدقيق للقواعد               وأشار إلى أنه    
الدستورية بتولي رئيس المجلس التشريعي الرئاسة المؤقتة تتطلب ترسيخ المفاهيم التي أنتجتها باحترام سـيادة               

  .القانون وعلوية القواعد الدستورية وليس التخلي عنها في أول فرصة
  1/8/2005بيان  ال

  
   يحمل عباس وقريع مسؤولية الفلتان األمني  خريشة

وقال حسن خريشة خالل ورشة عمـل        .حمل مسؤولون فلسطينيون أمس عباس وقريع مسؤولية الفلتان األمني        
. بعنوان تحديات وتوقعات في قضايا اإلصالح األمني في فلسطين إن الوضع األمني ليس أفضل مـن الـسابق                 

 الوضع لن يتحسن إال بعد إجراء االنتخابات التشريعية موضحاً أن التـشريعي مـارس دوره فـي         وأضاف ان 
 عندما وضع وثيقة اإلصالح األمني لكن لم تتم االستجابة له من قبل رؤسـاء               2002اإلصالح األمني منذ عام     

  وكاالت. األجهزة األمنية
  1/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  تنسيق فك االرتباط لت ميدانية جوال السلطة واسرائيل تبدآن

من المتوقع ان تبدأ السلطة الفلسطينية واسرائيل هذا األسبوع، كما يبدو يوم غد، تنظيم جوالت ميدانية مشتركة                 
وقالت صحيفة هآرتس، نقال عن مصادر فلسطينية،       . لضباط من الطرفين يتولون مسؤولية تنسيق فك االرتباط       

ن، بين نصر يوسف، وموفاز، ستترجم الى لقاءات عملية يتم خاللهـا تفـصيل   ان اللقاءات التي جرت حتى اآل 
المسائل المتعلقة بتنسيق تسليم المستوطنات والمناطق المحيطة بها للفلسطينيين بعد استكمال اخالء المستوطنين             

  . والجيش من قطاع غزة
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  1/8/2005 48عرب 
  
  

  مرسوم رئاسي يحدد موعد االنتخابات التشريعية
ان مرسوما رئاسيا يحدد موعد االنتخابـات        أعلن نبيل شعث، في تصريح لأليام      :بد الرؤوف ارناؤوط  كتب ع 

التشريعية سيصدر عن الرئيس يوم االحد المقبل، مشيرا الى انه تم تكليف روحي فتوح بالحوار مع الفـصائل                  
كة فتح يوم االحد المقبل بنتـائج       الفلسطينية من اجل التوافق على هذا الموعد على ان يبلغ اللجنة المركزية لحر            

حواراته قبل صدور المرسوم، مشيرا الى ان من المتوقع ان تجرى االنتخابات حول تاريخ العشرين من كانون                 
  .الثاني المقبل

  1/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  الرجوب يجري محادثات مع المسؤولين المصريين
قال انهـا تتركـز     و ,من المسؤولين المصريين في القاهرة    بدأ جبريل الرجوب، امس مباحثات مع عدد        : القدس

على الدور المصري لتعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز السلطة واالجواء االيجابية وقضايا لهـا عالقـة بالقمـة                 
فقد التقى الرجوب امس مع عمر سليمان واسامه الباز وعمرو موسى على ان              .العربية وما نريده من هذه القمة     

وبشأن ما يتردد عن امكانية ان تستضيف القاهرة لقاء للفـصائل            .لمباحثات اليوم بلقاء ابو الغيط    يستكمل هذه ا  
اللقاءات ليست هدفا وانما وسيلة وبتقديرنا فان هذا الموضوع هو          : الفلسطينية بعد االنسحاب من قطاع غزة قال      

  .بيت اتفاق القاهرةمسؤولية الجميع وهناك تعاون من قبل الجميع ورغبة من قبل الجميع في تث
  1/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  مناطق المستوطنات ستغلق خالل األيام األولى بعد االنسحاب: دحالن

ن السلطة سـتغلق المنـاطق   من أ محمد دحالن، هقال عما :1/8/2005 األيام الفلـسطينية  في كتب حسن جبر  
وأكـد ان    .ام الثالثة األولى التالية لالنـسحاب     واألراضي المقامة فوقها المستوطنات في قطاع غزة، خالل االي        

االغالق يهدف الى اتاحة المجال أمام فريق عمل دولي لمعالجة األلغام والمواد السامة، التي يمكن أن تبقى بعد                  
وقال ان السلطة ستنظم احتفـاالت       .وأشار الى أن السلطة ستفتح هذه المناطق وفق ترتيبات محددة          .االنسحاب

وأعرب عن أمله فـي أن يـتم         .فيها عن الفرح بجالء االحتالل، بالتوافق مع كل الفصائل الوطنية         يتم التعبير   
من حـق المـواطنين أن يحتفلـوا شـريطة أن ال تكـون              : وقال .تنظيم احتفاالت مشتركة تحت علم فلسطين     

ف رب أسـرة،     أل 40ولفت، الى السعي الجاد من أجل تشغيل         .االحتفاالت مسلحة يذهب ضحيتها أناس أبرياء     
وأضاف أن األسر المستفيدة من فرص العمل ستشمل المتطـوعين، واألسـر الفقيـرة،               .حتى نهاية االنسحاب  

وكشف النقاب عن قيام السلطة باسـتئجار        .والقاطنين قرب المستوطنات، الذين عانوا من ويالت المستوطنات       
سنعمل مـن أجـل     : وتابع .حاب دون مقابل   حافلة صغيرة وكبيرة لنقل هؤالء المواطنين خالل فترة االنس         200

وقـال ان هنـاك      .البدء بتحرك اعالمي واسع النطاق بدعم من برنامج األمم المتحدة االنمائي، والبنك الدولي            
 ألف زي موحد للمواطنين والمتطوعين، الذين سيساهمون في حماية االنسحاب ومساندة عمـل              120لـتجهيز  

الوطنية اتخذت قراراً باعادة تشغيل العمـال، الـذين كـانوا يعملـون فـي               وقال ان السلطة     .األجهزة األمنية 
لدينا خطة بالتنسيق مع وزارة     : وتابع .المستوطنات، مؤكداً وجود امكانات لتشغيل أربعة آالف عامل منهم فوراً         

 الزراعيـة   وأوضح أن السلطة ستدير المرافق     .المالية لمضاعفة العدد الذي سيتم تشغيله الى ثمانية آالف عامل         
وتعهد بعدم تـأجير أو    .خالل ستة شهور بسبب عدم وجود مستثمرين فلسطينيين يخاطرون بادارة هذه المرافق           

وتحـدث عـن     .بيع أي من الممتلكات، مشدداً على أن ملكية الموجودات في المستوطنات ستؤول الى السلطة             
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وقـال ان   . لمجتمع الدولي في مؤتمر لنـدن     التحضيرات الجارية لالستفادة القصوى من المشاريع المقدمة من ا        
 مشروعاً ضرورياً، وسيتم تحديد األولويات منها، مؤكداً أن المشاريع تشمل اقامة مبان             26الطواقم الفنية أكدت    

في جنين، وأخرى في غزة، ومشروع ميناء غزة، واقامة طريق ساحلية سريعة، وتطوير شارع صالح الدين،                
 . المدارس، والمستشفيات، وتوسيع شبكة الضمان االجتماعي لألسـر المحتاجـة          الى جانب بناء عدد كبير من     

وعن مستقبل معبر رفح، قال ان السلطة تصر على ضرورة انهاء تحكم اسرائيل بحركة األفـراد والبـضائع                  
ن عـدم   وقال ان هناك مئة طريقة للتأكد م       .الفلسطينية، وال تريد أن ترى جندياً اسرائيلياً واحداً في معبر رفح          

 واشار الى أن فكرة وجود طرف ثالث تلقى تفهماً من المجتمع الدولي، وبعـض مراكـز صـنع            ,ادخال سالح 
وقال دحالن ان اسرائيل اقترحت نقل معبر رفح الى منطقة كيرم شالوم، اال أن الطـرف                 .القرار في اسرائيل  

ـ       .الفلسطيني يرفض ذلك لعدم جدواه     ضفة وغـزة، قـال إن الجانـب        وعن الطريق الواصلة بين محافظات ال
الفلسطيني انتهى، من اعداد دراسات أولية تشمل إقامة طريـق، وسـكة حديـد، ونقـل خـدمات الكهربـاء،                 

وقال إن ولفنسون سيقدم مقترحاً شامالً حول هذا الموضوع، وشكل لهذه الغاية فريقـاً               .واالتصاالت، وما شابه  
م المقبلة مع اإلسرائيليين، حيث سيتم اليوم عقد اجتمـاع بـين            إلى ذلك، قال إن لقاءات ستجرى في األيا        .فنياً

وقال إنه سيتم عقد اجتماع سيشارك فيه        .الفرق الفنية من الجانبين لمعالجة قضايا الكهرباء والمياه واالتصاالت        
ـ         .الى جانبه كل من ولفنسون، وموفاز من أجل تنسيق العمل          ة إلى ذلك، قال إن إسرائيل أبلغت السلطة الوطني

وأشـار   .بأن االنسحاب سيبدأ في الخامس عشر من آب، وسيستمر أربعة أسابيع، وقد يمدد إلى أسبوع خامس               
إلى أن جيش االحتالل سينسحب من غزة بعد شهر من انسحاب المستوطنين، حيث سينتقل إلى الضفة لتنفيـذ                  

نات، وسـيتم فتحـه للحـاالت       ولفت إلى أن معبر إيرز سيغلق أثناء تنفيذ االنسحاب من المـستوط            .االنسحاب
وعن العمل في معبر المنطار      .وقال إن العمال لن يخرجوا للعمل، حتى يتم االنسحاب الكامل من غزة            .الطارئة
معبر لن يغلق إال خالل االنسحاب من مستوطنة نتساريم، أو في حال وجـود تظـاهرات معارضـة                  القال إن   

ه طيلة فترة االنسحاب، في حين سيتم إغالق حـاجز التفـاح            ولفت إلى أن معبر رفح لن يتم إغالق        .لالنسحاب
كما أشار إلى أن حاجز أبو هولي سـيغلق أثنـاء            . من حاجز تل السلطان    هاالمؤدي إلى المواصي، وسيتم فتح    

  .النهار وسيتم فتحه لمدة خمس ساعات يومياً طيلة فترة االنسحاب، إلى جانب فتحه يومي الجمعة والسبت
د دحالن أن األراضي لن تـوزع       يأكت: غزة–يحيى المدهون   عن مراسلها    1/8/2005جديدة  الحياة ال  وأضافت

على المتنفذين وال على أفراد ولن تستغل بشكل أو بآخر لتمرير أمزجة هنا أو هناك، مشيرا الى ان الطـواقم                    
دام هذه األراضي   الفنية اعدت قوانين أقرت من الحكومة الفلسطينية وستمرر على المجلس التشريعي لمنع استخ            

  .أو توزيعها وستستخدم فقط في المصلحة العامة
  

  لجان المحليةاللجنة االنتخابات تناقش اشكاليات اختيار 
 كشف اجتماع عقد امس للقوى الوطنية ولجنة االنتخابات المحلية عن خالفات واسـعة بـين        : سامر تيم  -البيرة

ز في رام اهللا وفق ما أكده ممثلون عن عدد من الفصائل            الفصائل بشأن تشكيل لجان داخل المدن والقرى، تترك       
وطالب جمال الشوبكي الفصائل باختيار شخصيات اعتبارية بغض النظر عن فصائلهم وتنظيمـاتهم،              .والقوى

واوصى الشوبكي أعضاء    .قرى، وتم طرح كل موقع على حدة      الوعولجت في هذا االجتماع بعض القضايا في        
 .الشراف على اختيار االعضاء بالتوافق ما بين ممثلي القوى والفصائل في تلك المواقع            اللجنة بزيارة المواقع ل   

أما وكيل وزارة الحكم المحلي فأكد على عدم امكانية تمثيل كافة الفصائل في هذه اللجان، موضحا ان اختيـار                   
وفي ختام   .ذه العملية األعضاء مسؤولية لجنة االنتخابات، اال انه أكد حرص اللجنة على اشراك الفصائل في ه             

االجتماع تم التأكيد على ضرورة االلتزام بشروط اختيار اعضاء اللجان، وفقا للقانون الذي يحظر على اعضاء                
  .األجهزة األمنية وموظفي وزارة الحكم المحلي المشاركة فيها

  1/8/2005الحياة الجديدة 
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  للدوائرالشوبكي يعلن عن االنتهاء من تشكيل اللجان االنتخابية 
اعلن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات المحلية عن االنتهاء من تشكيل اللجان االنتخابية للدوائر مـشيرا               : رام اهللا 

الى ان تشكيل اللجان معتمد ولكنه قابل للتغيير والتعديل في المواقع التي ظهر فيها نوع من عدم االتفاق وفـق                    
ية االسبوع الماضي، وافاد الشوبكي ان العمل جار لتشكيل لجنـة           ما تقرر في لقائه مع ممثلي الفصائل في نها        

التنسيق للفصائل والتي ستقوم بمتابعة العملية االنتخابية والتنسيق بين الفصائل لتجنب اي خـالف قـد ينـشأ                  
ني ولتسير العملية االنتخابية بشكل ديمقراطي ونزيه وشفاف، وأكد ان العملية االنتخابية تسير وفق الجدول الزم              

المقرر لها حيث ان فترة النشر واالعتراض للمرحلة الثالثة من مراحل االنتخابات المحلية ستبدأ الثالثاء المقبل                
ذلك خالل لقائه ممثلي الفصائل امس، حيث اتفق على ان يقوم ممثلو وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع لجنـة                   

 بحل االشكاليات التي ظهرت في تشكيل بعـض اللجـان           التنسيق الوطنية واالسالمية لمحافظة رام اهللا والبيرة      
االنتخابية في المحافظة، وأكد ان اللجنة العليا مفتوحة على اي موضوع يعرض من قبل الفصائل وهي مستعدة                 

وفي نفس السياق    .للبحث والتعاون بما يخدم اجراء انتخابات وفق القانون واالجراءات المعتمدة من اللجنة العليا            
ية التدريب للعاملين في اللجان االنتخابية وطواقم النشر واالعتراض والتي بدأت يوم السبت الماضي              تستمر عمل 

  .تنتهي اليومو
  1/8/2005الحياة الجديدة 

  
  يشدد على وحدانية السلطة وحق المقاومةقدومي ال

سلطة، وذلك عبـر    أكد أن هناك سلطة فلسطينية واحدة، وقال بعد أن تحرر غزة يمكن أن يشارك الجميع في ال                
انتخابات تهدف اليجاد نوع من ادارة للحكم، وبعد أن يستتب األمن تبدأ المشاورات بـين فـصائل المقاومـة                   

واستبعد تعمد المنظمات الفلسطينية التوجه لحـرب أهليـة          .لمعرفة كيف يمكن أن يكون شكل االدارة في غزة        
ضـرورة أن   ى  وشدد عل . ر الحالي بسبب االحتالل   رغم وقوع مناوشات أو بعض الخالفات بينها، نتيجة التوت        

يكون االنسحاب من غزة بداية لتنفيذ اسرائيل خارطة الطريق، وإال فان المقاومة المسلحة سوف تستمر معتبراً                
ـ  .أن ذلك غير مناقض التفاق القاهرة الذي خرقه شارون      اسـتمرار االتـصاالت بـين اللبنـانيين     ىوأشار ال

الة كل الغموض وكل سوء التفاهمات التي تثيرها أطراف ال تريد السالم للبنان خاصة              والفلسطينيين من أجل إز   
  .فيما يتعلق بتسليم المخيمات الفلسطينية بلبنان أسلحتها

  1/8/2005الوفد المصرية  
  

     المقاومة تقصف مستوطنات ومواقع عسكرية في قطاع غزة 
ي وأصاب احدهما منزالً وألحق به أضراراً كبيرة، سقط صاروخان من طراز قسام على مستوطنة نيتسرحازان

وأعلن أحد األجنحة المسلحة التابعة لحركة . كما سقطت قذيفة هاون بالقرب من إحدى مستوطنات غوش قطيف
وقالت كتائب أبو الريش أن عناصرها أطلقوا أربعة صواريخ من . فتح قصف مستوطنات في القطاع قبل أمس

وأكدت أن عمليات القصف جاءت .  نتساريم، ونافيه ديكاليم جنوب قطاع غزة على مستوطنتي1طراز صمود 
  .رداً على  جرائم االحتالل الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

  1/8/2005البيان  
 

  لجان المقاومة الشعبية تنفي حل جناحها العسكري مقابل وظائف حكومية
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 للجميع أنها أصبحت فصيال فاعال علي الساحة قال محمد عبد العال، احد قادة اللجان، ان اللجان أثبتت
وشدد علي ان اللجان ستبقي تنظيما إسالميا مسلحا له برنامجه .الفلسطينية، ولديها قاعدة شعبية كبيرة جدا 

وقال عبد العال إن الحديث عن حل الجناح العسكري غير . السياسي ولن يستطيع احد أيا كان حل هذا التنظيم 
جان تعمل علي نقل نشاطها العسكري الي الضفة الغربية عقب االنسحاب االسرائيلي من قائم بدليل أن الل

 . القطاع ليتسني لها العمل من هناك ومقاومة االحتالل في المناطق التي ال تزال تخضع لالحتالل
  1/8/2005القدس العربي

 
  فتح تبدأ اتصاالت مع الفصائل لتنظيم االنتخابات التشريعية

عث أمس ان اللجنة المركزية لحركة فتح كلفت رئيس المجلس التشريعي روحي فتوح االتصال مع اعلن نبيل ش
 .الفصائل والقوي الفلسطينية لالتفاق علي موعد جديد لالنتخابات التشريعية

  1/8/2005القدس العربي
  

  القدس جزٌء ال يتجّزأ من أرض فلسطين : حماس
ضم مدينة القدس إلى دولة االحتالل الصهيوني،أن سياسة قالت حماس، في الذكرى الخامسة والعشرين ل

كما أن حكومة االحتالل قد , االحتالل تجاه مدينة القدس تكشف بوضوح كذب توجههم نحو سالم عادل وشامل
آسفةً ألن السلطة , صممت على أن تبقى القدس المحتلة العاصمة األبدية لهم وأنها غير قابلة للتقسيم أو التفاوض

طينية واألطراف الدولية تعاملت بنوع من التساهل أو التجاهل مع ما يجري في مدينة القدس من تهويد الفلس
مخطط ومبرمج وشغلت نفسها في قضايا هامشية كان هدف دولة االحتالل منها صرف األنظار عما يجري في 

ليس , المية عربية فلسطينيةأن المدينة ستبقى إس ت حماس وأكّد.المدينة المقدسة من مخططات جهنمية شيطانية
لالحتالل فيها أدنى حق، ومن هذا المنطلق فإننا سنظل على عهدنا مع مدينة اإلسراء والمعراج وسنحميها بكل 

ودعت . ولن نمنح هذا االحتالل الفاشي البغيض شرعية أو راحة فيها, ما نملك ولن نفرط بشبر من ترابها
ة القدس أهمية كبرى خصوصاً دعم أهلها وتقديم كل المساعدات السلطة الفلسطينية إلى ضرورة إيالء قضي

الممكنة لهم للحفاظ على وجودهم، مؤكّدةً أن دولة االحتالل ال تعرف إال سياسة القمع والهدم والتدمير وأن لغة 
ومن هنا نؤكد على خيار المقاومة كأسلوب أنجع في مواجهة , المفاوضات معها أثبتت عقمها وعدم جدواها

 .ططات االحتالل لتهويد المدينة المقدسةمخ
  1/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حماس تنعى الشيخ رجب أحمد العطار

   وقالت حماس في بيان النعي امسنعت حركة حماس الشيخ رجب أحمد العطار الذي وافته المنية 
عهد االحتالل في  مواقفه المشرفة أن الشيخ العطار كان ومنذ نشأته محباً للدين ومدافعاً عنه، وكانت له

وقد شهدت له المنابر في قطاع غزة بأنه رجل جسور يتكلم بكلمة الحق ويدافع عن , الصهيوني لفلسطين
وبسبب مواقف الشيخ المجاهد أبي خالد العطار تعرض إلى مضايقات سلطات االحتالل ومحاولة , المظلومين

  .منعه من الخطابة
  1/8/2005 م المركز الفلسطيني لإلعال

 
  مجدالني يدعو الصحافيين إلى التركيز على االستيطان والجدار 

كرمت جبهة النضال الشعبي في طولكرم، أمس، الصحافيين واالعالميين العاملين في المحافظة لدورهم 
دعا و.الوطني المميز، لمناسبة الذكرى الثامنة والثالثين النطالقتها، وذلك خالل حفل نظمته في مقر الجبهة
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مجدالني الصحافيين الى أخذ زمام المبادرة في تفعيل وتطوير نقابة الصحافيين للدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أن 
  .الحكومة الفلسطينية ستكون سندا لهم

  1/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  حماس تحذّر من تعيين مجلس بلدّي في الخليل بدالً من انتخابه
نزيهة لتشكيل مجلس بلدي لمدينة الخيلل، وحذرت من نوايا المنتفعين طالبت حركة حماس بإجراء انتخابات 

والمتسلقين الذين يسعون لمصادرة حق الشعب المجاهد في مدينة الخليل، بمنعه من اختيار مجلسه البلدي عبر 
ء وأشار مصدر مسؤول في حماس إلى أن السلطة الفلسطينية تماطل كثيراً في إجرا.االنتخابات الحرة النزيهة

، إضافة إلى أن رئيس المجلس 1976االنتخابات في المدينة رغم أن بقايا المجلس الحالي هم منتخبون منذ عام 
  .البلدي الحالي المهندس مصطفى النتشة مريض وال يستطيع أن يقوم بعمله على أتم وجه

  1/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قراطي الشوبكي ال خيار امام فتح سوى الخيار الديم
 كشف جمال الشوبكي عن وجود مساع على اكثر من صعيد لترتيب الوضع - منتصر حمدان-رام اهللا 

واكد الشوبكي في حديث .الداخلي لحركة فتح لمواجهة التحديات التي تواجه الحركة والمشروع الوطني برمته
 ان الخيار الديمقراطي واجراء خاص لـ الحياة الجديدة  ان هناك بلورة واضحة داخل اروقة حركة فتح باتجاه

االنتخابات الداخلية في الحركة يعتبران الخيارين الوحيدين امام الحركة للنجاح بترتيب اوضاعها في مواجهة 
وأضاف الشوبكي الذي تم ايفاده امس في مهمة تنظيمية لالردن من اجل االلتقاء .التحديات التي تواجهها الحركة
لحركة فتح بغية مواصلة الحوارات والنقاشات الداخلية، ان هناك وجهتي نظر بأعضاء من اللجنة المركزية 

داخل الحركة بشأن انعقاد المؤتمر العام للحركة حيث هناك من يطالب بضرورة انعقاد المؤتمر العام للحركة 
 التشريعية قبيل االنتخابات التشريعية وهناك من يرى ضرورة تجنب عقد المؤتمر العام للحركة قبل االنتخابات

وقال .تحسبا من انعكاس نتائج المؤتمر العام على ما يمكن ان يضعف الحركة في االنتخابات التشريعية 
الشوبكي  ليس امامنا من خيار سوى الديمقراطية واجراء االنتخابات الداخلية في الحركة  مشيرا بوضوح الى 

  .بيل اجراء االنتخابات التشريعيةتأييده لوجهة النظر الداعية لعقد المؤتمر العام للحركة ق
  1/8/2005الحياة الجديدة 

  
  اجتماع لفتح لدراسة االستعدادات لالحتفال باالنسحاب 

 شددت المحامية فدوى البرغوثي زوجة النائب األسير مروان البرغوثي على ضرورة -مهند جدوع-جنين 
ات في شمال الضفة، مؤكدة على ان هذا االستعداد لالحتفال بجالء االحتالل عن قطاع عزة وأربعة مستوطن

جاء ذلك . االنسحاب هو انتصار لالنتفاضة وانه جاء نتيجة لما صنعته سواعد الشهداء والجرحى واألسرى
خالل االجتماع التنظيمي الذي عقد أمس في مكتب حركة فتح في مدينة جنين لتهيئة األجواء لالحتفال بجالء 

  .ين، ولتقييم ومعالجة بعض الهموم والمشاكل التنظيميةاالحتالل عن أربع مستوطنات في جن
  1/8/2005الحياة الجديدة 

  
  االحتالل يطلق النار على العمال  في بيت حانون  

أطلق جنود االحتالل أمس نيران أسلحتهم الرشاشة على العمال الفلسطينيين في معبـر بيـت               : أ.ش.أ، أ .ن.ق
الحتالل جميع تصاريح العمل التي كانت بحـوزتهم، باسـتثناء          حانون شمال قطاع غزة، بعدما ألغت سلطات ا       

ووصف وزير العمل حسن أبولبدة عملية إطالق النار على العمال بأنها حـادث             .العاملين في المنطقة الصناعية   
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واستنكر أبولبدة في بيان ممارسات جنود      .خطير وأن العناية اإللهية وحدها حالت دون وقوع ضحايا بين العمال          
ل في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن إعادة فتح المعبر أمام العمال للدخول إلى أماكن عملهم، مـشيراً                   االحتال

إلى أن اعتداءات جنود االحتالل على العمال تكررت خالل السنوات الماضية وراح ضحيتها العديد من الشهداء                
 السيما منظمة العمل الدولية بـالتحرك       والجرحى والمصابين، وطالب المؤسسات والهيئات الدولية ذات العالقة       

سريعاً والضغط على سلطات االحتالل لوضع حد لهذه االعتداءات وتوفير حماية للعمال وتوفير بيئـة عمـل                 
وكانت نائبة مدير عام التشغيل زينب الغنيمي أكدت أن سلطات االحتالل قامت بإلغاء جميع تصاريح               .سليمة لهم 

 العمال، على الرغم من أنها قامت بفتح معبر بيت حانون أمامهم، وأشـارت              العمل الخاصة التي كانت بحوزة    
 تصريح عمل جديدة ستقوم بتوزيعها على العمال فور تسلمها مـن            2000إلى أنه من المقرر أن تتسلم الوزارة        

 الجانب اإلسرائيلي حتى يستطيع العمال الذهاب إلى أعمالهم، موضحة أن عدد التصاريح التي قامت سـلطات               
  .         وأكدت أن الهدف من إلغاء التصاريح هو إعادة الفحص األمني للعمال.  تصريح7000االحتالل بإلغائها بلغ 

  1/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  معطيات متضاربة حول شهداء االنتفاضة 
عدد الـشهداء    نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، ومركز بتسيلم اليوم االحد، تقارير متناقضة حول             :ألفت حداد 

والجرحى الفلسطينيين الذين سقطوا بنيران االحتالل االسرائيلي منذ بدء انتفاضة األقصى في التاسع والعشرين              
 34431 شـهداء و   3804وبينما تحدث التقرير الفلسطيني عن سقوط       .  وحتى اليوم  2000 أيلول   -من سبتمبر   

 ان التناقض في عـدد      48وعلم موقع عرب    . شهداء 3208جريحاً، قال التقرير االسرائيلي ان عدد الشهداء بلغ         
الشهداء قد يكون مرده عدم قيام مركز بتسيلم باحتساب عدد الشهداء الذين سقطوا خالل مواجهات مـع جـيش         

  .االحتالل او جراء تنفيذهم لعمليات انتحارية، وهو عادة ما يتم احتسابه في التقارير الفلسطينية
  31/7/2005 48عرب 

  
  ين برصاص االحتالل في بلدة بني نعيم إصابة طفل

وقالـت  . أصيب طفالن برصاص االحتالل، فجر امس، خالل مواجهات شهدتها بلدة بني نعـيم             - وفا -الخليل  
 عامـاً، ومحمـود يوسـف    12إن الطفلين إبراهيم محمود عيسى المناصرة : مصادر طبية في مستشفى الخليل  

منتصف الليلة قبل الماضية، جراء إصابتهما برصـاص قـوات           عاماً أدخال إلى المستشفى      11ظاهر حميدات   
وأوضحت المصادر، أن الطفل المناصرة أصيب بعيـارين        .االحتالل، حيث تلقيا العالجات واإلسعافات الالزمة     

وكانت بلدة بني نعيم، شـهدت      .معدنيين في منطقة الحوض، فيما أصيب الطفل حميدات بعيار معدني في الكتف           
قبت تدابير وإجراءات عسكرية قمعية زاولتها قوات االحتالل في البلدة على مـدار عـدة               مواجهات ساخنة أع  

  .ساعات، وتخللها التنكيل بعدد كبير من المواطنين واحتجازهم واقتحام ومداهمة منازل بحجة التفتيش
  1/8/2005الحياة الجديدة 

  
  جدار بينهم طفلة الاصابة اربعة متظاهرين ضد 

في بلدة كفل حارس ان اربعة متظاهرين ضد جدار الفصل العنصري الذي تقيمه سلطات              افاد مصدر فلسطيني    
االحتالل االسرائيلي في محيط البلدة، في اعماق الضفة الغربية، اصيبوا جراء قيام حرس الحدود االسـرائيلي                

ين اسـرائيليا   وحسب المصدر فإن من بين المـصاب      .برشقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع و العيارات المطاطية       
كما اعتقلت قوات االحتالل عددا من المتظـاهرين        .واحدا وثالثة فلسطينيين بينهم طفلة في السابعة من عمرها        

  .  بينهم ناشط سالم اجنبي
  1/8/2005 48عرب 
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  مداهمة واعتقاالت في الضفة الغربية
يل شمال مدينة طـولكرم واعتقلـت        اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي أمس بلدتي صيدا وعت        - قنا   -رام اهللا   

كما اقتحمت هذه القوات بلدة سيلة الحارثية غـرب         ‚ خالل المداهمة عددا من المواطنين الفلسطينيين في البلدتين       
مدينة جنين في الضفة الغربية وداهم جنود االحتالل خالل االقتحام عددا من المنازل بدعوى البحث عن شبان                  

وفي شرق مدينة رفح اعتقل الجيش االسرائيلي ثالثة عمال         ‚ ن اعتقال اي مواطن   مطاردين ولكنهم لم يتمكنوا م    
واعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي اربعة فتيان من بلدة        ‚ فلسطينيين قال انهم حاولوا التسلل الى داخل اسرائيل       

  .دير اسيتا في محافظة سلفيت 
 1/8/2005الوطن القطرية 

  
  ن على طول الحدود مع القطاعبدأ بناء ثالثة جدراياالحتالل 

 كيلو متراً بأنـه البعـاد       60بررت مصادر عسكرية اسرائيلية إقامة الجدار الجديد حول غزة، الذي يبلغ طوله             
وقالت ان الخطة الجديدة تدعو الى اضافة جـدارين جديـدين           . المتسللين الفلسطينيين بعد االنسحاب من القطاع     

قطاع غزة، وإلى اقامة حوائط خرسانية ارتفاعها سبعة أمتار فـي بـضعة             موازيين للجدار الذي يحيط حالياً ب     
وقال مسؤولون عسكريون اسرائيليون ان الجدار تجري إقامته على مسافة أقرب ببضعة عشرات مـن               . أماكن

وأضافوا إن الجدار الجديد المـزود بـأجهزة        . األمتار إلى خط الحدود مع غزة من الجدار االلكتروني الحالي         
ار وكاميرات مراقبة وأبراج حراسة ومواقع لرشاشات تعمل بالتحكم عن بعد سيقع على مسافة تـراوح                استشع
  .  متراً شرقي الجدار الحدودي الحالي على الجانب اإلسرائيلي150 و70بين 

  1/8/2005المستقبل اللبنانية 
  

  إجراءات مشّددة عند مداخل مخيمات الجنوب والشمال 
راءاته األمنية على مداخل المخيمات الفلسطينية في الجنوب والشمال خالل اليومين شدد الجيش اللبناني إج

الماضيين، في الوقت الذي برزت فيه بوادر حلحلة في موضوع مخيم عين الحلوة، إثر االتصاالت التي جرت 
وخرجت اللجنة . بين لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية في المخيم وقيادة الجيش في ثكنة صيدا، امس

بانطباعات مريحة إن لجهة االسباب التي دعت قيادة الجيش الى اتخاذ االجراءات المطبقة حول المخيم ام لجهة 
وعلمت السفير أن اللقاء . التأكيد على كونها إجراءات أمنية فقط ال غير وليست سياسية بأي شكل من األشكال

 الوضع في المخيم كزيادة عدد عناصر الجيش على الحواجز أثمر عن اتخاذ إجراءات عمالنية وميدانية لتريح
لتسريع إجراءات التفتيش ونصب كاميرات متطورة للمراقبة مسلّطة على السيارات ومن بداخلها عند كل 

 . مداخل ومخارج المخيم
اهيم وقد شارك في االجتماع الذي عقد في الثكنة مسؤول فرع مخابرات الجيش في الجنوب العقيد عباس ابر

ورئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري وعن لجنة المتابعة ابو احمد فضل وعبد مقدح وفؤاد عثمان 
في هذه االثناء، شددت القوى األمنية في . وخالد الشايب ونائب مسؤول الكفاح الفلسطيني في المخيم محمد علي

خيمات الالجئين في الرشيدية والبرج الشمالي إجراءاتها خالل عطلة نهاية األسبوع على مداخل م مدينة صور
والبص، فأخضعت مئات السيارات للتفتيش والتدقيق ما أدى إلى زحمة سير خانقة واصطفاف طوابير طويلة 

 . من السيارات لساعات أمام نقاط التفتيش التابعة للجيش اللبناني
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 بحق الفلسطينيين في مخيمات منطقة صور، سلطان أبو العينين أكد عدم وجود أي مبرر التخاذ هذه اإلجراءات
السفير انه ليس هناك أي إشارة تدل على ضلوع أي عنصر من هذه المخيمات منذ التسعينيات وحتى  وقال ل

. اليوم في أي أعمال تخّل باألمن وتخرق اإلستقرار، وأنا مسؤول عن كالمي تجاه السلطات والجهات المعنية
مستوى صور والجنوب مع المعنيين في مخابرات الجيش واألجهزة األمنية ولفت إلى أن لقاءين عقدا على 

وأثرنا موضوع اإلجراءات المشددة وتلقينا وعوداً بتخفيفها واالستعاضة <<األخرى خالل الساعات الماضية 
ك، الى ذل. عنها بإجراءات تقنية في غضون الثماني واألربعين ساعة المقبلة تسهم في التخفيف من أزمة السير

يشهد محيط مخيم البارد منذ أيام إجراءات أمنية غير مسبوقة يفرضها الجيش عند المدخلين الرئيسيين المؤديين 
إلى المخيم، وتخضع الداخلين إليه والخارجين منه للتفتيش والتدقيق في أوارقهم الثبوتية، وذلك في خطوة 

 ما أسفر عن حصول استنفارات أمنية لعدد من أثارت حفيظة أبناء المخيم والقيمين على الوضع األمني فيه،
الشبان في الجهة المواجهة للجيش اللبناني، جرت معالجتها من قبل قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية في 

 ! المخيم
  1/8/2005السفير 

  
  بيوت المتضامنون أجانب يتظاهرون في بروقين ضد هدم 

طاء حركات سالم أجنبية وإسرائيلية، في بلدة بروقين  نظم العشرات من المتضامنين األجانب ونش:سلفيت
العشرات من أهالي البلدة  وشارك في االعتصام.تظاهرة سلمية ضد هدم سلطات االحتالل منازل المواطنين

واعتبر رئيس بلدية .وأبناء المحافظة وأعضاء اللجنة الشعبية لمقاومة االستعمار وجدار الفصل العنصري
البيوت في بلدة بروقين ومحافظة سلفيت سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين، وعقاباً بروقين أن سياسة هدم 
 فرداً، بعد أن 120 بيتاً يكسنها أكثر من 18ولفت إلى أن سلطات االحتالل تهدد بهدم .جماعياً يمارس ضدهم

 .تسلم أصحابها أوامر عسكرية إسرائيلية وإخطارات بالهدم في فترات سابقة
  31/7/2005 الفلسطينية وفا وكالة االنباء

  
  تدريبات على حاجز حوارة 

 دب الذعر بين جنود االحتالل المتمركزين على حاجز حوارة جنوب نابلس واتخـذوا  : نابلس ـ سامر خويرة 
مواقع دفاعية وأطلقوا العنان لمجموعة من الكالب البوليسية، فيما تولى الضابط إعطاء التعليمات لقواتـه ممـا            

وبعـد  .مواطنين الفلسطينيين يقفون مدهوشين مما يجري، معتقدين أن الجنود أحبطوا هجوماً مفخخاً           كان مئات ال  
دقائق أعلن الضابط اإلسرائيلي المسؤول انتهاء األمر ليعود كل شيء إلى طبيعته، فقد اتضح أنها عملية تدريب                 

ود والذي كان في طريقه إلى مدينة       ويقول المواطن رائد مسع   .وهمية قامت بها تلك القوات استعداداً ألي طارئ       
تواجدت : رام اهللا إن الجنود تصرفوا بعصبية كبيرة، وتوقعت في لحظة ما أنهم سيطلقون علينا النار، وأضاف               

على الحاجز قبل هذه المرة عندما كانوا يمسكون بطفل يدعون أنه ينقل عبوات متفجرة لكنها المرة األولى التي                  
كنت امسك بيد طفلي وعندما بـدأ الـضابط يعطـي           : من جهتها قالت سها محمد    .يتصرفون بها بهذه الطريقة   

إنهم ... التعليمات وهو يصيح بأعلى صوته دب الخوف في قلب الطفل الذي لم يتوقف عن البكاء طوال الوقت                
  .يلعبون بمشاعرنا ويعتبروننا أهدافا للتدريب يطبقون علينا خططهم

  1/8/2005البيان   
  

  اية في خانيونس ورفح لجنة طوارئ للحم
 شكلت مجموعة من الشخصيات والفعاليات في منطقة المواصي لجنة طوارئ لحماية األراضي والسكان              : غزة

وتضم اللجنة أطباء ومهندسين ومدرسين وعماالً وشبابا، وتعكف        .في مواصي خانيونس، ورفح عشية االنسحاب     
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 لمواجهة أي طارئ قد يحـدث أثنـاء تنفيـذ خطـة             حالياً على تشكيل لجان فرعية في جميع أنحاء المواصي        
وصرح أحد األعضاء أن اللجنة تشكلت لحماية أهالي المواصي، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة              . االنسحاب

لهم، وتأمين الطعام والشراب، وتوفير اإلنارة، والمحافظة على مولدات الكهرباء الموجـودة فـي المواصـي،                
على توفير الخدمة والرعاية الصحية للسكان خالل فترة االنسحاب، التي قـد تخـضع              مؤكداً أن اللجنة ستعمل     

  .فيها المنطقة لحصار عسكري وأمني مشدد
  1/8/2005البيان   

  
   التميمي يدعو لمؤتمر عربي إسالمي عاجل

مة النقاذ   دعاالشيخ تيسير التميمي الى عقد مؤتمر عربى اسالمي عاجل على مستوى الق            - قنا   -القدس المحتلة   
القدس من التهويد واتخاذ القرارات الحازمة النقاذ المدينة من المذبحة التي تستهدف طمـس معالمهـا والغـاء                  

وانتقد الشيخ التميمي في بيان صحفي قرار الحكومة االسرائيلية بناء حي اسـتيطاني             ‚هويتها العربية واالسالمية  
ي البلدة القديمة في مدينة القدس وذلك لتضييق الخناق         وكنيس يهودي قرب المسجد االقصى في باب الساهرة ف        

وأكد أن تنفيذ هـذا  ‚على االقصى مما يجعله على مرمى حجر للجماعات اليهودية المتطرفة والتي تنوي به شرا        
القرار مس خطير بوضع مدينة القدس باعتباره جزءا ال يتجزأ من مخطط خبيث تقوم سلطات االحتالل بتنفيذه                 

دس على مراحل بهدف فرض حقائق جديدة على أرض الواقع وتصفية الوجود الفلـسطيني فيهـا                في مدينة الق  
للتضييق على سكانها االصليين وتهجيرهم منها وصوال الى التهويد النهائي الكامل لمدينة القدس واقامة هيكلهم               

  .المزعوم كما يخططون وينفذون
 1/8/2005الوطن القطرية 

  
  نية من مصحف بيت المقدساألوقاف تصدر الطبعة الثا

الدكتور يوسف جمعة سالمة، ، أن الوزارة قد أصدرت الطبعة الثانية من مصحف بيـت                أعلن : خاص –غزة  
 ألف نسخة وكلفة زادت علـى   100المقدس، مشيراً إلى أن الوزارة قامت مؤخراً وعلى نفقتها الخاصة بطباعة            

ت المقدس تمت على رواية اإلمام حفـص لقـراءة          وبين الشيخ سالمة أن طباعة مصحف بي      . ألف دوالر  250
اإلمام عاصم من الطريقة الشاطبية، وعلى أصح األقوال التي أجمع عليها علماء الرسم والضبط، مع تعريـف                 

  .بمصحف بيت المقدس الشريف ومختصر مفيد ألحكام تالوته ودعاء ختمه
  1/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  م النهر الباردتكريم الناجحين في مخي

أقام الشباب الديموقراطي الفلسطيني برعاية نائب الشمال هاشم علم الدين احتفاالً تكريمياً للطلبة الناجحين فـي                
حضر االحتفال ممثل النائب علم الدين ريـاض        .الشهادات الرسمية في صالة موج البحر في مخيم النهر البارد         

 ومديرو المـدارس واألسـاتذة وممثلـو فـصائل       ا وكالة أونرو  درويش، ووسام حمادة، ومدير قسم التربية في      
المقاومة الفلسطينية ومكاتب الطالب والمؤسسات االجتماعية والثقافية والتربوية باإلضافة الى الطلبة الناجحين            

  .وأهاليهم
  1/8/2005المستقبل اللبنانية 

  
   في منطقة قرى وبلدات غرب رام اهللاة جول،القواسمي

خالد القواسمي منطقة غرب رام اهللا والتقى أعضاء لجان المجالس البلدية           . ر وزير الحكم المحلي د     زا : رام اهللا 
وشملت جولة الوزير بلدات كفر نعمة وبلعين وصفا وبيت عور التحتا وخربثا المـصباح              .والقروية في المنطقة  
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واسمي عن كثـب علـى اآلثـار        وخالل جولته في بيت نوبا اطلع الق      . وبيت لقيا باالضافة الى تجمع بيت نوبا      
التدميرية لجدار الفصل العنصري الذي تواصل سلطات االحتالل اقامته في العديد من مناطق الضفة والقـدس                

وقدم المواطنون شروحات مفصلة للوزير حول معاناتهم اليومية المستمرة حيث فقدوا آالف الدونمات             . المحتلة
لها كونها تقع خلف الجدار، باالضافة الى منعهم من البناء وعدم           من أراضيهم الزراعية التي حرموا من استغال      

السماح لهم بتعبيد الطريق الموصل الى تجمعهم وأفاد األهالي ان سلطات االحتالل تمنعهم من اقامـة مدرسـة                  
الطفالهم ما يضطرهم ومنذ دخولهم المدرسة للسير ألكثر من اربعة كيلومترات على االقدام للوصول الى أقرب                
مدرسة في بلدة بيت لقيا، وقد وعد وزير الحكم المحلي بنقل همومهم الى طاولة البحث بمجلس الوزراء بهدف                  
مساعدتهم في حل مشاكلهم مؤكدا ان وزارته ستبذل قصارى جهدها لتطوير حياتهم المعيشية وتوفير متطلبـات     

  . صمودهم على ارضهم
  1/8/2005الحياة الجديدة 

  
    أجهزة األمن بفلسطين تقييد حرية نشر أخبار

استنكر إعالميون وحقوقيون فلسطينيون قرار وزارة الداخلية بحظر نشر أية أخبار تخص            : اهللا عال عطا  -غزة  
قوات األمن والشرطة الفلسطينية، دون إبالغ مكتب اإلعالم بالوزارة، وتعبئة نموذج خاص بذلك، وأكدوا فـي                

لرأي والتعبير، ويتنـافى مـع قـانون المطبوعـات والنـشر            تصريحات  السبت أن هذا القرار يمس حرية ا        
وأرجع الدكتور حسن أبو حشيش رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني صدور هذا القـرار إلـى حالـة                 .الفلسطيني

غازي حمد رئـيس    .االرتباك والتوتر التي تعيشها المؤسسات الفلسطينية وخاصة األمنية منها، قبيل االنسحاب          
ال يعقل أن يتقدم الصحفي بطلـب       : وتابع. ما حدث خطوة خاطئة   : ألسبوعية علق بقوله  تحرير جريدة الرسالة ا   

للداخلية ليقوم بتغطية األحداث، مؤكداً أن القرار يعكس مدى خشية الداخليـة مـن اإلعـالم فـي المرحلـة                    
خالف المادة  قرار ، مشددا على أنه ي     الوبدوره استنكر عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق اإلنسان          .القادمة

، والذي استند عليه قرار الداخلية، موضحاً أن        1995 من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الصادر عام         37
في المقابل نفى توفيق أبو خوصـة أن        .األصل في ممارسة قانون المطبوعات هو السماح واالستثناء هو التقييد         

وقال مسألة تحديد قضية نشر المعلومات جاءت       . الرأي يكون الهدف من هذا القرار تقييد حرية الصحافة وحرية        
بناء على جملة من األحداث التي وقعت مؤخراً، وشكلت إساءة وتشويها لقوات األمن والشرطة من قبل وسائل                 
إعالم محلية وصحفيين عرب وصحفيين فلسطينيين يعملون مع جهات أجنبية، مشدداً على أن القرار ينطلق من                

  .ة العامة وااللتزام بالمسئولية المهنيةالحرص على المصلح
  30/7/2005اسالم اون الين 

  
 مواطنو رام اهللا والبيرة عطشى بسبب المماطلة اإلسرائيلية 

 يعاني المواطنون في العديد من المناطق المرتفعة والقرى في محافظة رام اهللا والبيرة في الضفة : رام اهللا
 فصل الصيف القائظ، بسبب المماطلة اإلسرائيلية في تزويد الجانب الغربية، من انقطاع دائم للمياه خالل

وباتت صهاريج المياه، وطوابير النساء واألطفال الذين يحملون الغالونات .الفلسطيني بحصته من المياه
تي تنقطع واألواني المملوءة بالمياه، منظراً مألوفاً في العديد من مناطق محافظة رام اهللا والبيرة لتوفير المياه ال

 إلى فترة ما قبل م أن أزمة المياه الخانقة في المنطقة أعادتهمواطنونواعتبر .عن منازلهم لساعات طويلة
وتعاني كثير من المؤسسات الحكومية من انقطاع المياه، خاصة الواقعة في منطقة البالوع .خمسين عاماً سابقة

وأوضح عرفات خلف .نها المياه من مدخلهاواإلرسال، حيث تشتم رائحة بعض الوزارات التي انقطعت ع
رئيس بلدية بيتونيا، أن المشكلة التي تعاظمت الشكوى فيها خالل األيام الماضية، سببها أن مصلحة مياه 

وحول .إسرائيل ال تضخ الكمية الكافية، ما يدفع مصلحة المياه في المنطقة إلى قطعها عن بعض المناطق
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المشكلة، أوضح محمد جعص، مدير عام دائرة توزيع مياه الضفة وغزة، أن األسباب الحقيقية الكامنة وراء 
 تجمعاً 34المشكلة تقع في دائرة اهتمام مصلحة مياه رام اهللا التي تقوم بتغذية رام اهللا والبيرة، إضافة إلى 

  . مخيمات4سكنياً و
  31/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  ال الضفة الغربية في ظل خطة االنفص

 بينما تتجه االنظار نحو قطاع غزة حيث ستنفذ اسرائيل خطة فك االرتبـاط احـاديي الجانـب،     :وليد بطراوي 
تتزايد المخاف لدى الفلسطينيين بان هذه الخطة ما هي اال غطاء لما تقوم به الحكومة االسرائيلية فـي الـضفة                    

 تؤدي الى عزل الضفة الغربية عـن قطـاع          فخطة االنفصال قد  . الغربية من بناء للجدار وتوسيع للمستوطنات     
غزة، وتسارع وتيرة بناء الجدارالذي يلتهم اكثر من ثمانية وخمسين بالمئة من اراضي الضفة الغربية ويطوق                

الخطورة العامـة    ويقول مصطفى البرغوثي  . القدس الشرقية بالكامل سيؤدي الى فصل الفلسطينيين عن انفسهم        
ية قيام دولة فلسطينية مستقلة واستبدالها بفكرة دولية هزيلة في غزة على شكل             لمشروع شارون هي تدمير امكان    

معزل، وتحطيم امكانية الوصول الى حل نهائي وسالم حقيقي من خالل فرض حل اسرائيلي منفرد من جانـب       
تقول و. نواحد في جميع قضايا الحل النهائي، وهي قضايا االستيطان والقدس وحدود الدولة الفلسطينية والالجئي             

في المفاوضات االولى كنا اصحاب قضية نقية لها وضعها الحقـوقي والقـانوني واالنـساني               : حنان عشراوي 
االن . والقيمي وكنا نمثل قيماً كبرى، وكانت اسرائيل تمثل الدولة المحتلة التي تمارس العنف ضد شعب اعزل               

كدولة محتلة فرضـت ارادتهـا علـى العـالم          هناك متغيرات كبيرة، داخلية وعالمية، ولكن باالساس اسرائيل         
وفرضت رؤيتها فيما يتعلق بسبل حل النزاع، ووضعت نفسها في مصاف االخيار بينما نحـن فـي مـصاف                   
االشرار، وقامت ايضاً باختطاف السياسة االمريكية الخارجية فيما يتعلق بفك االرتباط وتوسـيع المـستوطنات               

  . وبناء الجدار
  29/7/2005بي بي سي العربية 

  
   مؤّبد على أسيرين شقيقين 20حكم بـ
قضت المحكمة العسكرية الصهيونية في سجن عوفر، ، على أسيرين شـقيقين مـن مدينـة                 : خاص –رام اهللا   

وقال محامي أنصار السجين إن المحكمة أدانـت الـشقيقين رمـضان وفهمـي              . مرة 20القدس بالسجن المؤبد    
 بتـاريخ   32ط وتنفيذ للعملية التفجيرية التي اسـتهدفت حافلـة رقـم            مشاهرة من القدس بالمشاركة في التخطي     

وقال المحامي جميل الخطيب إن األسيرين أصـرا        . واالنتماء إلى الجهاز العسكري لحركة حماس      18/6/2002
على المرافعة بنفسيهما أمام المحكمة حيث اتّهما فيها السياسة الصهيونية ضد الشعب الفلـسطيني بأنّهـا مـن                  

ورفض األسيران االعتراف بالمحكمة وهي غير عادلة وال تنظر إال بعيٍن           .حمل المسؤولية عن هذه العمليات    تت
  .واحدة وتتناقض مع القانون الصهيوني كونهما يحمالن الهوية اإلسرائيلية ومن سكان القدس المحتلة
  1/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ! سنوات4هاً خلقياً بـاالحتالل يحكم على فتى يعاني تشّو

 سنوات على فتى مـن    4أصدرت المحكمة العسكرية في معتقل سالم حكماً بالسجن الفعلي لمدة            : خاص -نابلس
وذكرت مصادر حقوقية أن المحكمـة      .مدينة قلقيلية، واألسير الشبل يعاني من تشوه خلقي في القفص الصدري          

 عاماً من مدينـة قلقيليـة،       17الفتى عبد اهللا عمر ياسين       سنوات على    4الصهيونية حكماً بالسجن الفعلي لمدة      
  .بتهمة العضوية في حركة الجهاد ، والتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية مزعومة ضد أهداف صهيونية



 

 19

  1/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  
  

   قياديين فلسطينيين   7االحتالل يعتزم إطالق 
 ان عددا مـن     48منار الفلسطينية الصادرة في فلسطين المحتلة عام        ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة ال    : رام اهللا 

المعتقلين الفلسطينيين ال يتجاوز السبعة معتقلين سيطلق سراحهم قبل نهاية العام الجاري، وعـشية االنتخابـات           
ة وقالت المصادر ان اسرائيل وافقت على اطالق سراح هؤالء وهم يتولون مواقع قيادية في الـسلط               · التشريعية

واضافت المـصادر   ·او في الحركات والفصائل الفلسطينية، بعد مشاورات مع االدارة االميركية وجهات اقليمية           
ان هذه الخطوة ترى فيها واشنطن واسرائيل وتلك الجهات فرصة جيدة لتعزيز التهدئة وتثبيتها ودعـم أركـان           

 الذين سيفرج عنهم سيتم إبعادهم الـى        واكدت المصادر ان المعتقلين   · السلطة في مواجهة خصومها السياسيين    
  ·قطاع غزة

  1/8/2005االتحاد االماراتية 
  

  أسير يحاول االنتحار بسبب ممارسات االحتالل  
أكد األسير الفلسطيني عمر موسى محمد عالء الدين من سكان بيت لحم والمعتقل في سجن المـسكوبية                 : نابلس

في زنازين المسكوبية قاسية جداً إلى درجة أن أحد األسـرى           لمحامي نادي األسير مأمون الحشيم إن األوضاع        
ويدعى مؤيد البرغوثي من رام اهللا حاول االنتحار بشنق نفسه لوال تدخل زمالئه بـسبب الـضغوط النفـسية                   

وقـال إن أفـراد     .وعمليات القمع واالعتداءات الوحشية التي يتعرض لها المعتقلون على يد الوحدات الخاصة           
في المسكوبية يقومون باستفزاز األسرى داخل الزنازين حيث يقومـون بتفتـيش حاجيـاتهم              شرطة االحتالل   

وأضاف . ورميها على األرض بشكل مهين، وتم سحب المصاحف والدخان من األسرى من دون أي مبررات              
  .ان األسرى يعانون من عدم نقلهم إلى السجون على الرغم من انتهاء اإلجراءات القانونية بحقهم

  1/8/2005ج اإلماراتية الخلي
  

  حريق في قسٍم مهجور الاألسرى الناجين من 
) أ( أسيراً كانوا يحتجزون في قـسم        240أفاد األسرى في معتقل النقب الصحراوي أن نحو          : خاص –رام اهللا   

بفروعه األربعة التي تعرضت لالحتراق قبل أسبوعين يعيشون ظروفاً مأساوية بعد أن فقدوا كافـة ممتلكـاتهم         
وقال األسرى في حديٍث خاص مع مركز األسرى لإلعالم، إن حوالي نصف المعتقلين الذين كـانوا                .وحاجياتهم

 وهو أحد األقسام القديمة والمهجـورة       3يقبعون في األقسام األربعة التي تعرضت للحريق تم نقلهم إلى قسم ج           
على األقسام األخرى المكتظة أصالً، كمـا  والذي ال تتوافر فيه أدني متطلبات الحياة، بينما وزع النصف اآلخر   

رفضت إدارة المعتقل تقديم أية مساعدة لهؤالء األسرى سواء من أغطية أو فراش أو مالبس بل قامت بإلقائهم                  
في هذا القسم، دون حتى تمديدات كهربائية وقد استطاع األسرى بصعوبة إصالح تمديدات الميـاه دون أدنـي                  

  .مساعدة من اإلدارة
  1/8/2005 الفلسطيني لإلعالم المركز 

  
  إسرائيل تريد تزويد السلطة بالسالح لـ مكافحة حماس 

ارتسمت عالمات استفهام حول زيارة مستشار شـارون         :القدس المحتلة  1/8/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
دف إلى تقوية إلى واشنطن لبحث تزويد السلطة بالسالح والذخيرة، وهو مسعى قال مسؤولون إسرائيليون إنه يه             
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السلطة في مواجهة حماس، إال أنه يواجه معارضة داخل أوساط إسرائيل اعربت عن خشيتها من تحول هـذا                  
السالح ضد قوات االحتالل، وقال بيريز إذا أردنا ان يقوم الفلسطينيون بمكافحة حماس ينبغي االخذ باالعتبـار                 

إن إسرائيل تعارض تجهيـز الـشرطة الفلـسطينية         إال أن مسؤوال في رئاسة الحكومة قال أمس         . احتياجاتهم
باألسلحة والذخيرة بكميات كبيرة، وأضاف محذرا لن نبدل موقفنا إال عندما نرى أن السلطة الفلسطينية تقـوم                 
بإصالحات حقيقية ألجهزة األمن وتعطي تعليمات واضحة لمصادرة كم األسلحة التي تملكها حركتـا حمـاس                

  .والجهاد االسالمي
، اذا اعطينـا   في رئاسـة الحكومـة   المسؤولهقالما : ب.ف. ا،القدس 1/8/2005شرق األوسـط   الوأضافت  

واضاف محـذرا   . موافقتنا في الوضع الراهن لالمور فهناك احتمال كبير بان تقع هذه االسلحة بأيدي ارهابيين             
 االمن وتعطـي تعليمـات      لن نبدل موقفنا اال عندما نرى ان السلطة الفلسطينية تقوم باصالحات حقيقية ألجهزة            

  . واضحة لمصادرة كم االسلحة التي تملكها حماس والجهاد
نتنياهو اعلن معارضته لتسليم أسلحة وذخيرة للفلسطينيين، زاعما        أن   الى 31/7/2005 48عرب  وأشار موقع   

يجـب  وشن نتنياهو هجوما على الـسلطة، وقـال انـه        . ان هذا السالح سيستخدم ضد المواطنين االسرائيليين      
وقال انهم ال   . االمتناع عن تقديم حتى رصاصة واحدة او بندقية واحدة للفلسطينيين وال اي وسيلة قتالية اخرى              

يواجهون اي مشكلة في الحصول على السالح لمحاربتنا ويواجهون مشكلة كهذه فقط عندما يريـدون محاربـة           
   !ابناء شعبهم االرهابيين

 
  بعباس وكتسالقاء قمة قريب بين 

 أن لقاء قمة سيجمعه مع عباس، في القريب من أجل تقريب وجهات النظر،              بكتساأعلن  : أبيب نظير مجلي  تل  
 ، لقاء ابو مـازن     بعض المراقبين أن   اعتبرو. لكنه لم يحدد موعد اللقاء ومكانه     . ودفع عملية السالم الى األمام    

ئيلي قال، أمس، انه سيشرح لنظيـره       قصاب، ضربا من تصحيح العالقة بين البلدين، علما بأن الرئيس االسرا          
وكيف تبعد آمال السالم    . الفلسطيني، مدى الضرر الذي تحدثه العمليات العسكرية الفلسطينية على عملية السالم          

  .بالنسبة لمعظم االسرائيليين
  1/8/2005شرق األوسط ال

  
  كتساف ينتقد تعامل المحكمة العليا مع معارضي االنسحاب 

أعرب كتساف عن استيائه من اداء السلطات االسرائيلية عشية تنفيذ فك االرتباط            :  جمال  جمال ،القدس المحتلة 
واعلن عن تشكيل لجنة عامة رسمية لفحص بنية النظام القائم في اسرائيل في وقت وجه فيه انتقـادات تجـاه                    

 60 ستكون مؤلفة من     وقال ان اللجنة   .المحكمة العليا االسرائيلية وتعاملها مع مظاهرات معارضي فك االرتباط        
شخصا بعضهم من االخصائيين االكاديميين وبعضهم االخر من مجاالت اخرى غير اكاديمية وسيرأسها رئيس              

 امتناع قضاء المحكمة العليا عن التدخل في قرار الشرطة االسرائيلية           كتسابوانتقد  . الجامعة العبرية في القدس   
افالت الى تجمعات لمظاهرة المـستوطنين واليمـين فـي          بمنع معارضي فك االرتباط من الوصول بواسطة ح       

ودعا مجلس المستوطنات في الضفة اليهود في اسرائيل الى المـشاركة فـي              .اسرائيل ضد تنفيذ فك االرتباط    
  .مسيرة تنطلق الثالثاء من سديروت باتجاه غوش قطيف

 اذ يتوجب التفرقـة بـين مخالفـة         وقال كتساف للصحفيين كنت اتوقع ان تحسم المحكمة العليا في هذه المسألة           
وفي هذه الحالة لم ينِو معارضو فك االرتباط القيام بعملية سطو او سرقة وانما ارادوا التظاهر ضـد                  . واخرى

ورأى كتـساف ان مكتـب       .خطة فك االرتباط، لكن المحكمة تركت الموضوع مفتوحا ولم تتخذ قرارا حيالـه            
اح لمعارضي فك االرتباط بالتظاهر ضد الخطة في اماكن معينـة            يجب اال يتدخل بتاتا في قضية السم       شارون

وقال انه ال يخشى من ان يؤدي الصراع على فك االرتباط الى             .الن هذه قضية تقع ضمن مسؤوليات الشرطة      
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حرب اهلية لكنه اضاف انه يخشى ان يؤدي تحريض جهات معينة في اليمـين االسـرائيلي المتطـرف الـى                    
واستنكر كتساف التحريض على شارون من جانب حاخامين مـن قـادة المجموعـات      .التعرض لحياة شارون  

. ووصف الوضع في اسرائيل عشية تنفيذ فك االرتباط بانه فترة ملتهبة للغاية، ال مثيل لهـا               . اليمينية المتطرفة 
تعلـق بفـك     عاما من النقاش االيديولوجي حول االحتالل واالستيطان علينا ان ننفذ القـرار الم             38بعد  : وقال

  .االرتباط بشكل ديمقراطي وباتزان
  1/8/2005 الدستور 

  
  شارون يطالب وزراء حكومته العمل اكثر لتشجيع هجرة اليهود 

طالب شارون، جميع وزراء حكومته بايالء الحيز األكبر من زياراتهم الى الخارج لتشجيع هجرة اليهود الـى                 
سرائيلية حول مستقبل الشعب اليهـودي، وافـادت االذاعـة          جاء ذلك خالل نقاش اجرته الحكومة اال      . اسرائيل

االسرائيلية ان شارون دعا معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي الى تقديم استعراض امام الحكومـة تـضمن                 
 العالم، وقال لوزرائه انه يشعر بالقلق ازاء مستقبل الـشعب اليهـودي             تقديرات حول عدد واوضاع اليهود في     

اما نتنياهو فيعتبر اليهودي هـو       .ولذلك عليهم التركيز اكثر خالل زياراتهم الى الخارج على موضوع الهجرة          
من يقيم في اسرائيل فقط، وحسب رأيه فانه يجب التوضيح ليهود العالم بأن على من يرغـب الحفـاظ علـى                     

وقال ان التحدي الذي تواجهه الحكومة االسرائيلية خالل العقد القريب يتمثل فـي             . ديته الهجرة الى اسرائيل   يهو
رفع مستوى المعيشة الى حد يضاهي مستوى المعيشة في اوروبا في سبيل جذب يهود الواليات المتحدة الـى                  

  !اسرائيل
  31/7/2005 48عرب 

  
  واليمين المتطرف محادثات سرية بين الحكومة االسرائيلية 

كشف النقاب اليوم االثنين عن قناة اتصاالت سرية جارية بين الحكومة االسـرائيلية وقيـاديين مـن اليمـين                   
المتطرف االسرائيلي بهدف االتفاق على حدود النشاطات االحتجاجية ضد خطة فك االرتبـاط وغيرهـا مـن                 

وافادت يديعوت احرونوت بانه يشارك في هذه        .بورالقضايا الحساسا المتعلقة باغالء المستوطنين مثل اخالء ق       
المحادثات السرية عن الحكومة كل من وزيرة القضاء ليفني وسكرتير الحكومة ميمون وعن اليمين المتطـرف                

واضافت الصحيفة ان شارون يتلقى تقـارير بـشكل          .الحاخام يوسف النقوة وحاخام مدينة صفد شموئيل الياهو       
وطالبت ليفنـي الحاخـامين      .ت وحتى ان شارون التقى مؤخرا مع الحاخام النقوة        متواصل حول هذه المحادثا   

بالعمل على منع استخدام العنف من جانب ناشطي اليمين المتطرف فـي اثنـاء المظـاهرات وبـان يفـصل                    
ونقلت يديعوت احرونوت عن مصادر      . باجسادهم بين هؤالء الناشطين وبين قوات االمن االسرائيلية        اتالحاخام

  .لعة على هذه المحادثات قولها ان ثمة ما يمكن الحديث حوله وان اللقاءات ستتواصلمط
  1/8/2005 48عرب 

  
   منح ترخيص لمعارضي فك االرتباط بالتظاهراننفييالشرطة ومزوز 

نفى مصدر رفيع في الشرطة االسرائيلية، موافقة قيادة الشرطة على السماح للمستوطنين وانـصارهم بتنظـيم                
اهرية بين سديروت واوفكيم، في اطار تظاهرات االحتجاج على خطة فك االرتباط، هذا فـي وقـت                 مسيرة تظ 

اعلن فيه قادة المستوطنين، الليلة الماضية، رفضهم القتراح قيل ان الشرطة عرضته عليهم ويقضي بالـسماح                
  .لهم بالتظاهر في سديروت او اوفكيم، ومن ثم العودة الى بيوتهم

ز، ظهر االثنين، ان الشرطة لم تمنح المستوطنين وانصارهم ترخيصا بالتظاهر ضد خطة             قال المستشار مزو  و
فك االرتباط في بلدة سديروت، يوم الثالثاء، مضيفا ان هذا القرار يأتي في اعقاب تصريحات شفهية وخطيـة                  
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احتجـاجهم  مختلفة، صدرت عن قيادة المعارضين للخطة، تؤكد ان الهدف من التظاهرة هو ليس االعراب عن                
  .على الخطة وانما تنظيم مسيرة نحو غوش قطيف بهدف عرقلة تنفيذ الخطة

  1/8/2005 48عرب 
  

  معارضو فك االرتباط يبادرون الى تخويف تجار تل ابيب 
فوجئ اصحاب المحال التجارية الفخمة في ساحة الدولة في تل ابيب، صباح اليوم االثنين، بتعليق مناشير على                 

ية تحذرهم من سرقة محالهم خالل فترة تنفيذ فك اال رتباط بسبب انشغال شـرطة اسـرائيل                 الواجهات الزجاج 
بتنفيذ المهمة القومية القاضية بطرد اليهود من غزة وشمال الضفة الغربية على حد تعبير المنشور الذي حمـل                  

عليـق هـذه    وترجح شرطة المدينة ان معارضي خطة فـك االرتبـاط يقفـون وراء ت             . توقيع مجرمو المدينة  
وقالت الشرطة ان وحدة التحقيق الجنائي قامت بانتزاع عدد من هذه المناشير بهدف فحصها ورفع               . المنشورات

  . بصمات األصابع عنها والبحث عن المسؤولين عن تعليقها
  1/8/2005 48عرب 

  
 فيزا لمن أراد الدخول إلى غزة  اصدار
عين على كل إسرائيلي ينوي زيارة غزة بعد تنفيذ فك ذكرت مصادر صحفية اسرائيلية اليوم، إنه يت: غزة

االرتباط الحصول على تأشيرة دخول فيزا بدعوى أنه من ناحية الحكومة االسرائيلية سيكون القطاع خارج 
كل عامل يسعى إلى التنقل بين غزة وإسرائيل سيتعين عليه أن يعرض : وقالت يديعوت أحرونوت أن .البالد

 .ار إسرائيليين وفلسطينيين أن يدفعوا الضريبة كي ينقلوا بضائع من جانب إلى آخرفيزا، وسيتعين على تج
وأضافت الصحيفة أن اإلسرائيلي الذي يرغب في الدخول إلى القطاع فسيتعين عليه أن يتوجه أوال إلى الشرطة 

ل على فيزا إلى االسرائيلية لطلب اإلذن، وبعد ذلك، يصل المسافر إلى معبر الحدود، حيث يسلم هويته ويحص
القطاع مشيرة إلى أن هويات المسافرين إلى غزة ستبقى في اسرائيل كي ال تسرق وتصل إلى المنظمات 

وبحسب الصحيفة فإن هذه التفاصيل ظهرت في وثيقة بعث بها مساعد المستشار القانوني لحكومة  .الفلسطينية
 .ةاسرائيل بالس إلى موفاز، ومن خطة تبلورت في وزارة الداخلي

وتكشف الوثيقة أن المعابر القائمة اليوم في قطاع غزة ستصبح عمليا محطات حدودية، ولن يكون هناك أي 
ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسئولين في وزارة الداخلية  .1948جهة تسمح بدخول فلسطينيين إلى أراضي 

 بحيث أن معابر الحدود، وعلى يخططون النتقال تدريجي من إدارة عسكرية إلى مسؤولية مدنية،: قولهم إنهم
 .رأسها معبر بيت حانون ايرز يديرها رجال إدارة السكان فقط

  31/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
 

  ايتام وليفي ينضمان الى حزب ليبرمان 
 يقوده  يعلن عضوا الكنيست ايتام وليفي االثنين، انضمامهما الى حزب االتحاد القومي اليميني الترانسفيري الذي             

ويأتي انضمام ليفي وايتام الى االتحاد القومي بعد نصف عام من انسحابهما من حزب المفدال اليميني                . ليبرمان
وأضافت القناة السابعة ان ليبرمان وايتام سيدعوان حزب المفدال لالنضمام اليهما واقامة كتلة يمينيـة               . الديني

فكرة االنضمام الى هذا التحالف عشية االنتخابات، اذا مـا          وقال مصدر في المفدال انه سيدرس       . دينية مشتركة 
  . أظهرت االستطالعات انه سيسفر عن عدد كبير من النواب

  31/7/2005 48عرب 
  

   إسرائيليا 1513 تالمقاومة الفلسطينية قتل: الشين بيت
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ت، خالل سنوات   كشفت معاريف أن تقريرا صادرا عن شين بيت اعترف بأن المقاومة الفلسطينية تمكن            : نابلس
، من خالل نجاحها في تنفيذ ما يزيد عـن          3380 إسرائيليا، وجرح أكثر من      1513انتفاضة األقصى، من قتل     

 فلـسطينيا ضـحوا بحيـاتهم فـي تنفيـذ           160وأوضح التقرير أن     . عملية فدائية، ضد أهداف إسرائيلية     143
الق نار وقذائف صاروخية، نفذتها مختلـف        ألف عملية إط   24العمليات، بينما قتل أكثر من ألف إسرائيلي في         

 في المائة   0,6وبحسب اإلحصائيات فإن العمليات الفدائية شكلت ما نسبته         .  األقصى الفصائل، منذ بدء انتفاضة   
 ألف عملية   24إال أن عدد القتلى الذين سقطوا على إثر تلك العمليات، شكل نصف عدد القتلى الذين سقطوا في                  

 عاما،  24 و 17التقرير عن أن معظم منفذي العمليات الفدائية هم من فئة العمر ما بين              كما تحدث    .إطالق نار 
   .وغالبا من غير المتزوجين

  31/7/2005قدس برس  
  

 إلسرائيل أم ألميركا؟  .. قاعدة ضخمة قرب اللد
حدة في تساؤالت بشأن الهدف من قاعدة عسكرية ضخمة تبنيها الواليات المت) israelinsider(أثار موقع 

جنوبي روش هاعين، بين رام اهللا ومطار اللد، بواسطة متعهد عربي، اعلن االسرائيليون انها ستكون مركز 
وقال متحدث باسم جيش االحتالل ان القاعدة، التي يطلق . تخزين إلمداد احتياطيي جيش االحتالل بما يحتاجونه

رئة لفرق االحتياطي، من بينها االسرة واللباس عليها اسم ناشهونيم ستستخدم كمنشأة تخزين لالمدادات الطا
ويروي . غير ان ضخامة حجم القاعدة، تثير الشكوك في صحة التفسير الذي اعطاه الجيش ...العسكري الخ

الصحافي االسرائيلي شاميش، الذي زار موقع البناء، واعتبر انها ستكون بحجم نصف تل ابيب، ان احد 
وقال مدير البناء في . جهزة كمبيوتر وكاميرات لم تر في عددها في حياتكالحراس قال له ان في القاعدة ا

ان جميع . القاعدة انها ستستخدم كمنشأة تخزين للجيش االسرائيلي، مشيرا الى ان االميركيين يبنونها لنا
 غير ان جنديا. المشرفين اميركيون، كما نفى وجود انفاق في القاعدة قبل ان يقطع الحديث مع الصحافي

لقد . اميركيا سابقا اطلع على صور القاعدة، قال من جهته رأيت هذا النوع من التجهيزات حين كنت في الجيش
ان . انها ليست ثكنات بأي شكل. كنت متمركزا، طوال سنوات، في قاعدة تشبه غالبية تجهيزاتها ما نشهده هنا

نية ضخمة، ربما تكون محشوة بأجهزة المنشآت المعدنية التي يتم بناؤها على الصخور هي منشآت الكترو
لقد رأيت منشآت محصنة تحت االرض، مماثلة لتلك، من ). سي آي ايه(ـمراقبة هاتفية الكترونية او تابعة ل

واعتبر الموقع ان قيام متعهد عربي ببناء القاعدة . انها منشأة الطالق الصواريخ. قبل في قاعدة في كاليفورنيا
ؤشر الى ان القاعدة ال تحمل معلومات سرية، في هذه المرحلة من البناء على واعتماده على عمال عرب، ي

اوضح المتحدث باسم الجيش و. االقل، او ان الهدف النهائي من بنائها قد ال يكون لصالح الجيش االسرائيلي
ر االسرائيلي ان عادة استخدام عمال عرب في بناء منشآت غير حساسة للجيش، ليس امرا غير شائع، واص

وقال ان . على ان المهندسين العسكريين االميركيين ساعدوا غالبا في السابق في بناء منشآت للجيش االسرائيلي
اضاف اذا  .االميركيين يساعدون في بناء القاعدة، لكنها اسرائيلية بالكامل، وستستخدمها القوات االسرائيلية

وتابع ليس الن ثمة . دمون محتويات هذه القاعدةحصل طارئ وتم استدعاء العديد من جنود االحتياط، فسيستخ
، كنتيجة 1998وذكر الموقع ان مشروع بناء القاعدة بدأ في العام . حربا وشيكة ال يعلم الجمهور شيئا عنها

. 2006، على ان ينتهي في العام 2001التفاقات واي ريفر وينص على بدء اعمال البناء الفعلي في العام 
، ان القاعدة التي يتم بناؤها هي الثانية في سلسلة 2001م بوست قد ذكرت، في العام وكانت صحيفة جيروزالي

 مليون دوالر، بهدف ايجاد بدائل لقواعد 266من خمس قواعد تعهدت الواليات المتحدة ببنائها، وتبلغ كلفتها 
 . الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية

  1/8/2005السفير 
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  ترويج للتطبيع نادي شالوم في موريتانيا لل

أنشأت سفارة اسرائيل في موريتانيا نادياً جديداً سمته نادي شالوم ويعمل علـى اختـراق صـفوف                  :نواكشوط
وعلمت الخليج من مصادر موثوقـة أن النـادي         . الزنوج الموريتانيين والترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني      

 داخل السفارة في نواكشوط حيـث تـتم اجتماعـات           يضم أساساً زنوجاً منحدرين من فئة التكارير، ومقره في        
وكـان أول   . التنسيق التي تعمل على الترويج للسالم مع إسرائيل وبث الدعاية في أوساط الزنوج الموريتانيين             

 االسرائيلية، والتي صار المنتسبون إليها منبوذين اجتماعيـاً         ،تنظيم للتطبيع قد سمي جمعية الصداقة الموريتانية      
وقالت مصادر في األمانة العامة للرباط الموريتاني لمقاومـة          . المضايقات واالستهزاء أينما ذهبوا    ويعانون من 

االختراق الصهيوني إن الفشل المحتوم سيكون مصير نادي شالوم، ذلك بأن الزنوج الموريتانيين أثبتـوا مثـل                 
ام الموريتاني وإسرائيل، والتي تقوم على      إخوانهم العرب أنهم ال يقبلون أبداً بهذه العالقة غير الشرعية بين النظ           

  .دماء وجثث الشهداء الفلسطينيين
  1/8/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ! اسرائيل تطالب اوكرانيا باعادة صواريخ باعتها اليران

 صاروخا تدعي اسرائيل ان الحكومة االوكرانيـة الـسابقة          12طلبت اسرائيل من الحكومة االوكرانية استعادة       
وأفـادت  . يران، فيما تقول اوكرانيا ان تجار أسلحة باعوا هذه الصواريخ اليران بشكل غير قـانوني              باعتها ال 

هآرتس ان اسرائيل طرحت هذا المطلب خالل الزيارة التي قام بها وزير الدفاع األوكراني غراتـشكو، الـى                  
   .ولم ترد اوكرانيا رسميا على الطلب االسرائيلي. اسرائيل

  1/8/2005 48عرب 
  
  رملية اسرائيلية على الفلسطينيين  ذائفق

ووفقـاً  . كشف مصدر عسكري إسرائيلي عن سالح جديد لقمع وإخماد االنتفاضة، دون ان يترك آثاراً تدينـه               
لتصريحات نقلتها األسوشيتدبرس سوف يستبدل الجيش اإلسرائيلي القـذائف الرمليـة المـضغوطة بالقـذائف               

. لبنادق العادية، وبدأ الجيش تجربته لقمع المتظاهرين في الضفة ضد جدار          المطاطية الحالية، ويمكن إطالقها با    
ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية تأكيداتها بأن القذائف الرملية أشد إيالماً من تلك المطاطية، لكنها ال تتـرك                  

  )ب.أ. (آثاراً في جسد المصاب
  1/8/2005البيان   

  
  م باردترقية ضابط تورط في مقتل فتى فلسطيني بد

وقع حالوتس قرارا بترقية ضابط في الجيش االسرائيلي كان قد تم توبيخه، الشهر الماضي فقط، لتورطه قبـل                  
وافاد مصدر اسرائيلي ان المقدم آدم زوسمان الـذي تمـت            .عامين، في جريمة مقتل فتى فلسطيني قرب رفح       

نوب، كان قد سـمح لفرقـة مـن الجنـود           ترقيته ليتولى منصب قائد لواء في قيادة الجيش االسرائيلي في الج          
المتدربين باطالق النيران العشوائية على منازل الفلسطينيين في منطقة رفح خالل مسيرة نظموها سيرا علـى                

وقد أسفر اطالق النار عن اصـابة       . االقدام، فور االنتهاء من تدريبهم، الى موقع للجيش في مستوطنة موراغ          
  .الغة استشهد متأثرا بهابجراح ب)  عاما15ً(فتى فلسطيني 

  31/7/2005 48عرب 
  

  ته في جريمة قتلهادقاتل ايمان الهمص يدلي بافا
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من المنتظر ان يدلي الضابط الدرزي ر المتهم بـاستخدام السالح بشكل غير قانوني في جريمة قتـل الطفلـة                   
امام المحكمة انه لم يقـم      وقالت معاريف، ان ر سيدعي      . ايمان الهمص بافادته امام محكمة عسكرية اسرائيلية      

  .بتنفيذ تثبيت القتل بجثة الشهيدة الهمص التي اجمعت االفادات على قتلها بدم بارد
  1/8/2005 48عرب 

  
  اسعار الوقود في اسرائيل ترتفع، بنسبة قياسية 

قارنة مـع   ترتفع أسعار وقود السيارات في اسرائيل، ابتداء من منتصف الليلة المقبلة بنسبة وصفت بالقياسية، م              
وحسب المعطيات التي نشرت في اسرائيل، اليوم االحد، فان اسـعار           . ارتفاع اسعار الوقود على مدار سنوات     

  .  أغورات لليتر الواحد4 - 3، ما يساوي %0.53الوقود سترتفع بنسبة 
امـا  . حـد  شيكل لليتر الوا   5.66 اوكتان بثالثة أغورات، ليصبح      95وبناء عليه سيرتفع سعر البنزين من نوع        

  .  شيكل5.70 اوكتان فسيرتقع بأربعة أغورات ليصبح 96سعر الليتر الواحد من بنزين 
  31/7/2005 48عرب 

  
  وحدة كوماندوز إلطالق المجرمين اإلسرائيليين في سجون العالم

 اعضاء، من جنـود االحتيـاط فـي وحـدات           7 كشف النقاب، امس، عن وجود عصابة دولية من          :الناصرة
وتقـول التقـارير     .االسرائيلي، تعمل على اطالق سراح المجرمين االسرائيليين فـي دول العـالم           الكوماندوز  

 سجينا جنائيا، ويقبع قسم كبير منهم في سجون اميركـا الالتينيـة             560اإلسرائيلية انه في سجون العالم هناك       
لمعلومـات التـي    وحـسب ا   .والجنوبية، وهناك أيضا عدد في سجون الشرق األقصى وبشكل خاص في الهند           

 300 ألف دوالر الـى      120ذكرتها صحيفة معاريف، فإن هذه العصابة تتلقى من عائلة السجين المعني ما بين              
 8ألف دوالر، إلطالق سراحه من السجن في دول العالم الثالث، حيث نجحت هذه العصابة في اطالق سـراح                   

ومن الوسائل التـي يتبعهـا       .آخر من النرويج  سجناء، من المكسيك وكوبا وكولومبيا وجنوب افريقيا، وسجين         
افراد العصابة، دفع رشاوى لقضاة او ضباط سجون، وأيضا اختالق اسباب إلخراج السجين من سـجنه، إمـا                  
للفحص او الحتياجات أخرى، وحينها بمساعدة افراد عصابات محلية يتم اختطاف السجين، الى مكان آخر ليتم                

  .  ازات سفر مزورة، كما جرى في جنوب افريقيا وكولومبيااخراجه الحقا من البالد، مع جو
  1/8/2005الغد االردنية 

  
  

  الفقر في األراضي الفلسطينية    
، فيما بلغ وفقـا لـنمط       %25.6بلغ متوسط نسبة الفقر بين األسر في األراضي الفلسطينية خالل العام الماضي             

من إجمالي األسر فـي    % 16.4ن الفقر الشديد نسبة     ، كما عانت م   %53.7، ووفقا للدخل    %30.6اإلنفاق نسبة   
% 20.3الفلسطيني، فـإن    " الجهاز المركزي لإلحصاء  "ووفقا ألرقام نشرها    . مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية   

 من حالة الفقر الـشديد،      2004من إجمالي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة عانوا خالل عام             
وبلغت نسبة الفقر لدى األسر التي يشكل العمل في القطـاع العـام             .  عانوا من فقر الدخل    %48.4في حين أن    

، بينما بلغت لدى األسر التي تعتمد على الزراعة أو المساعدات والتحـويالت             %16.5مصدر دخلها األساسي    
خل فبلغـت  على التوالي، أما األسر التي تعتمد على القطاع الخاص كمصدر للـد        % 37.7و% 37.5الخارجية  

وتظهر األرقام أن   . من إجمالي األسر الفقيرة   % 31.7، ومن ثم تشكل الفئة األخيرة نسبة        %28.9النسبة لديها   
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إلـى المـال    % 12.8من األسر المحتاجة في األراضي الفلسطينية تحتاج إلى الغذاء كأولوية أولـى، و            % 47
  . إليجاد وظائف% 11.5أيضا، ولتوفير تكاليف التعليم كأولوية أولى % 12.3كأولوية أولى، و

  1/8/2005االتحاد االماراتية 
  
  
  

  نابلسخطة لتشجيع االستثمار في  إعداد 
اعلن في نابلس، امس، عن تشكيل لجنة مشتركة من الغرفـة التجاريـة الـصناعية فـي                  :كتب جعفر صدقة  

وقال حـسام   .تثمار في المدينة  المحافظة، والهيئة العام لتشجيع االستثمار، وذلك بهدف اعداد خطة لتشجيع االس          
حجاوي، امين سر غرفة تجارة وصناعة نابلس، في لقاء جمع بين ممثلين عن الغرفة وعدد من تجار المدينـة                   
من جهة، وجعفر هديب مدير العامة لتشجيع االستثمار، ان مهمة اللجنة اعـداد دراسـة تتـضمن احتياجـات                   

وناقش المشاركون دور الهيئة العامة     .، لتسويقها امام المستثمرين   المدينة، واحتياجاتها من المشاريع االستثمارية    
لتشجيع االستثمار، وخصوصا في مدينة نابلس التي انهكها الحصار والممارسات االسرائيلية، واحتياجاتها فـي              

ـ           .هذا المجال  ة وفيما يتعلق بمدينة نابلس، قال هديب ان الجهود في المرحلة القادمة ستنصب على تطوير المنطق
واشار في هذا   .الصناعية القائمة، بدال من اضاعة الجهد واالموال في التفكير لمناطق صناعية قد ال يتم انشاؤها              

لكـن  . ماليين دوالر لتطوير المنطقة الصناعية في المدينة       6السياق، الى ان مؤسسة مالية عربية تعهدت بتقديم         
الحكومية، الهادفة الى تـشجيع المنتجـات المحليـة،         المشاركين من التجار اعربوا عن عدم ثقتهم باالجراءات         

وخصوصا االجراءات االخيرة التي اتخذتها وزارة االقتصاد الوطني لتنظيم التجارة الداخلية، والحد من اغراق              
  .االسواق بمنتجات مستوردة، كبطاقة المستورد المعروف

  1/8/2005األيام الفلسطينية 
  

  قتصادية لما بعد االنسحاب االقتصاد تعلن عن خطة للتنمية اال
 أعلن المهندس مازن سنقرط، ، امس، أن الوزارة انتهت مـن إعـداد خطـة تأشـيرية للتنميـة                    - وفا -غزة  

وأوضح سنقرط، في بيان صحفي، أن الخطة التي        .االقتصادية لقطاع غزة، في مرحلة ما بعد االنسحاب المزمع        
تاج ورشة عمل إستراتيجية التنمية لقطاع غزة، التي        عرضت على مجلس الوزراء في جلسته األخيرة، جاءت ن        

نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط في العاشر من الشهر الجاري، وبعـد تكليـف لجنـة مختـصة                   
وأكد سنقرط على الدور الهام والكبير للوزارات المختلفة المتعلقة فـي إعـادة             .بدراستها وتنقيحها بشكل نهائي   

أهيل وتطوير البنية التحتية والقوانين والتشريعات والسياسات االقتصادية، بما يتجـانس مـع      اإلعمار والبناء وت  
  .المخطط الهيكلي واإلقليمي الذي عرض من وزارة التخطيط والقطاع الخاص

  1/8/2005الحياة الجديدة 
  

  سوق فلسطين لألرواق المالية تقرير 
 91730887المالية، ان حجم التداول في الـسوق بلـغ           اظهر التقرير الشهري لسوق فلسطين لالوراق        :سنابل

 فـي المائـة،     6ر85دينارا خالل شهر تموز الماضي، فيما ارتفع مؤشر القدس خالل نفس الفترة بنسبة بلغت               
ان االرتفاع التراكمي في المؤشـر بلـغ        : وقال التقرير .مقارنة مع اخر جلسة تداول في شهر حزيران الماضي        

وبلغ عدد االسهم المتداولة    . نقطة 715ر57اخر جلسة تداول لشهر تموز، امس، على         نقطة، ليغلق في     45ر88
 شركة خالل   23وتم تداول اسهم    . عقدا 8834 سهما، نفذت من خالل      17726031في السوق خالل نفس الفترة      
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واحتلت المراتب الخمـس االولـى علـى        . شركة مدرجة، ومتداولة في السوق     24الشهر الماضي، من اصل     
باديكو، واالتصاالت ، وبيرزيت لالدوية، ومطاحن      : ي، من حيث التداول خالل الشهر الماضي، شركات       التوال

  .القمح الذهبي، والبنك االسالمي العربي
  1/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  
  

  قرار يقضي بتسليم المواد المصادرة  للمحتاجين: سنقرط
ليم جميع المواد المصادرة من قبل فرق الرقابة والتفتيش          قررمازن سنقرط امس تس    :ابراهيم ابو كامش  ،رام اهللا   

التابعة للوزارة في مختلف محافظات الوطن لمخازن الشؤون االجتماعية وذلـك مـن اجـل توزيعهـا علـى                
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده سنقرط امس مع اطقم اقسام الرقابة والتفتيش فـي محافظـات                 .المحتاجين

سنقرط االطقم الى االستعداد للعمل علـى بطاقـة المـستورد           . ودعا م .زارة برام اهللا  الضفة وذلك في مقر الو    
واعلن . المعروف لقطاع االثاث بعد النجاح الذي تحقق في قطاعي المالبس واالحذية خالل الشهرين الماضيين             

 1500 بطاقة مستورد معروف تم اصدارها حتى اآلن في الضفة وغـزة، وبـين ان حـوالي                  250ان حوالي   
في غزة تنتج اثاثا بجودة عالية وميزات تنافسية عالية واسعار          < 600>ورشة صناعية في قطاع االثاث، منها       

  .مقبولة قادرة على المنافسة بحاجة الى دعم من خالل اصدار بطاقة مستورد معروف لهذا القطاع
  1/8/2005الحياة الجديدة 

  
  عادة القطاع الزراعي إلى وضعه الطبيعيسعي إل
 أعلن وزير الزراعة، أمس، أن الوزارة تسعى إلى إعادة القطاع الزراعي إلى وضـعه الطبيعـي،                 :وفا– غزة

وتقديم أكبر دعم ممكن للمزارعين المتضررين من الممارسات اإلسرائيلية لمـساعدتهم فـي إعـادة إعمـار                 
ة للمزارعين المتـضررين    جاء ذلك، خالل توزيع الوزير المساعدات المالي      .أراضيهم بعد االنسحاب اإلسرائيلي   

في محافظة شمال غزة، بحضور إسماعيل أبو شمالة، محافظ شمال غزة، ومحمود أبو سـمرة، وكيـل وزارة                  
عمـاد الفـالوجي،    . كمال الـشرافي، وم   . الزراعة المساعد، وأعضاء المجلس التشريعي، الشيخ فؤاد عيد، ود        

مساعدات التي تم تقديمها أمس، للمـزارعين بلغـت         عبد ربه، إن ال   . وقال د .وعدد من المسؤولين والمزارعين   
 مزارعاً، مشيراً إلى أنها من ميزانية الـسلطة الوطنيـة، وتـأتي    518قيمتها ثالثة ماليين شيقل، واستفاد منها     

استكماالً للمساعدات السابقة، وبذلك قدر حجم المساعدات التي قدمتها السلطة الوطنية للمزارعين تسعة ماليين              
  .دوالر

  1/8/2005حياة الجديدة ال
  

  ترتيبات طبية في جنين لمواجهة االنسحاب 
 أعلن منسق النشاطات في لجان الرعاية الصحية في جنين فراس الحاج ان الهيئة اإلدارية               : مهند جدوع  ،جنين

قد أنجزت الترتيبات الالزمة لمواجهة الظروف المحتملة من إغالق وحصار على عدد مـن قـرى وبلـدات                  
وأوضح الحـاج  . بسبب قرب تنفيذ االنسحاب اإلسرائيلي من عدد من المستوطنات القريبة من المدينة         المحافظة،

جاهزية الرعاية للقيام بنشاطات طبية وميدانية في التجمعات السكانية وكذلك مع جميع المؤسـسات والمراكـز                
عدة في تلبيـة احتياجـات      الصحية في حاالت الطوارئ باإلضافة الى تشكيل عدد من طواقم المتطوعين للمسا           

الى جانب ذلك قررت الهيئة اإلدارية تخصيص ثالثة أيام في االسبوع المقبـل يقـدم خاللهـا                 .المجتمع المحلي 



 

 28

أطباء العظام واألطفال واألنف واالذن والحنجرة العالج في مركز سيلة الظهر التخصـصي التـابع للرعايـة                 
  .الصحية

  1/8/2005الحياة الجديدة 
  
  
  
  
  
  

  في الرواية العبرية المعاصرةالقدس 
القدس في الرواية العبرية هو عنوان الدراسة التي أجازتها جامعة عين شمس أخيراً للدكتور أحمـد الـشحات                  
الذي يكشف عبرها المواقف المتناقضة لإلسرائيليين من مدينة القدس التي تؤكد كل المؤشرات انها تُعـد مـن                  

األحداث الروائية، لما تتمتع به من تباينات عرقية، وثقافية فكرية، وألنها ذات            الناحية األدبية مكاناً مغرياً لصنع      
. مكانة مركزية في االهتمامات السياسية الدولية واإلقليمية، وألنها تكثف إشكالية الصراع العربي ـ اإلسرائيلي 

راة، فـصورتها  وكشفت الدراسة أن القدس تتسم باالزدواجية في الفكر اليهودي، خاصة داخل نـصوص التـو          
التوراتية تتراوح بين كونها المدينة المقدسة مدينة الرب مدينة داود وسليمان، وبين كونها المدينة النجسة غيـر                 

واعتمدت الدراسة على مجموعة متنوعة من الروايـات العبريـة          . المقدسة، الوثنية، ومدينة اللعنات والويالت    
أثيرهم الفاعل في إسرائيل، إلى جانب التنوع الزمنـي منـذ عـام             المعاصرة، ألدباء إسرائيليين لهم مكانتهم وت     

وذلك نظراً لما شهدته هذه الفترة من عودة مدينة القدس إلـى بـؤرة اهتمـام المجتمـع                  .1992 ولغاية   1967
  . اإلسرائيلي بما في ذلك الفن الروائي، بعد فترة من االنزواء والخفوت

  1/8/2005البيان  
  

  صوصا لعزمي بشارة وادوارد سعيد طالب القدس سيتعلمون ن
اعدت وزارة المعارف االسرائيلية برنامجا دراسيا تجريبيا جديدا تحت عنوان التعددية الثقافية بمشاركة ثـالث               
مدارس يهودية علمانية ومدرسة يهودية دينية ومدرسة عربية جميعها في القدس وسيتـسنى للطـالب الـذين                 

 ان برنامج    أمس وافادت صحيفة هآرتس  .متحان بجروت في التعددية الثقافية    يشاركون في هذا البرنامج التقدم ال     
التدريس سيتناول تعدد الهويات الثقافية والقومية في المجتمع الدمقراطي عامة وفي اسرائيل خاصة، وسيـشمل               

لم المنهاج الدراسي نصوصا باقالم مثقفين معروفين بينهم الدكتور عزمي بشارة والراحل ادوارد سـعيد وعـا               
يهودا ليون انه تمت المصادقة على المنهاج الدراسي مضيفا انه ليس           .وقال المفتش د  .االجتماع باروخ كيمرلينغ  

من تكلفة المشروع وسيتم جمع     % 80ويمول صندوق القدس    .قلقا على مناقشة الطالب لمواضيع سياسية حارقة      
  . واحد في الجامعة العبريةالطالب المشاركين في البرنامج من المدارس المشاركة في صف دراسي

  31/7/2005 48عرب
  
 بوش األب يستبعد إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

أعرب جورج بوش األب فى حديث لصحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية األسبوعية عن أمله أال يكون 
حقيقياً خاصة بعد االنسحاب من االنطباع السائد بأن الصراع الفلسطيني االسرائيلي لن يكون له نهاية انطباعا 

وطالب مع ذلك بعدم اإلفراط في التفاؤل بعد االنسحاب، مبررا ذلك . غزة الذي وصفه بأنه قرار إيجابي جدا
 أ.ش.ا . بأن منطقة الشرق األوسط تعتبر منطقة صعبة جدا
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 1/8/2005البيان  
 

   فلسطين تساعد القاعدة ةقضي: تركي الفيصل
ك أن الحق المهضوم للشعب الفلسطيني يؤجج مشاعر كل الشعوب، ال العربية فقط، انما األمير تركي ال شقال 

العربية واإلسالمية، واآلن حتى غير اإلسالمية، لكن استمرار االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين يسمح ألشخاص 
ئيل أمرا غير محق مثل بن الدن أن يستخدموه لجلب التأييد والدعم من أولئك الذين يرون في التعامل مع إسرا

 رويترز.بل انه ظالم لحقوق الشعب الفلسطيني
  1/8/2005السفير 

  هل يفجر االنسحاب من غزة الخالفات الفلسطينية وتسود الفوضى؟
  ممدوح نوفل        

بصرف النظر عن الحديث االسرائيلي واحياناً الفلسطيني عن تحقيق تقدم في التنسيق لتنفيذ االنسحاب واخـالء                
ولم نلحـظ تطـورات     . ين، فمجرى االحداث على االرض في قطاع غزة ال يبين شيئاً من هذا القبيل             المستوطن

سياسية أو أمنية نوعية تدفع القيادة االسرائيلية الى تغيير موقفها السلبي وتجبرها على التزام تنسيق الخطوة من                 
ابو مازن في القدس، التعـاون مـع        لقد رفض شارون قبل أقل من شهر في لقائه مع           . اجهزة األمن الفلسطينية  

ورفض طلبات متواضعة قدمها عباس ورئيس حكومته قريع تتعلق بتسهيل          . اجهزة السلطة في شأن االنسحاب    
ورفـض  . تعزيز قدرات الشرطة الفلسطينية وتمكينها من حفظ األمن في المناطق التي سيتم االنسحاب منهـا              

دفعة جديدة من المعتقلين، وحتى اآلن لم تنسحب قواته من          شارون تعزيز مكانة عباس وسلطته واطالق سراح        
  .بيت لحم وبقية المدن الفلسطينية الخمس

وبديهي القول إن الشيء الذي لم يعطه شارون للوزيرة رايس والرئيس عرفات لن يعطيه لدحالن مسؤول ملف                 
 اعطاء اجابات ملزمة على     وال يزال شارون وأركانه يماطلون في     . االنسحاب وال لوزير الداخلية نصر يوسف     

ادارة معبر رفح، بناء الميناء، تشغيل المطار، وجود الجيش االسرائيلي في محور            : اكثر من عشرة ملفات منها    
فيالدلفي، دور الطرف الثالث، الجدول الزمني لالنسحاب، ترتيبات عملية االخالء وتسلسلها الجغرافي، الممـر              

  .الخ...  سنة38ازل والمنشآت، قيمة استغالل االرض والمياه مدة اآلمن بين الضفة والقطاع، مصير المن
المصالح الفلسطينية العليا وضمنها مصالح حماس وقوى المعارضة        وأياً كان موقف شارون واهدافه، اعتقد بأن        

تقتضي التعامل مع االنسحاب باعتباره مكسباً وطنياً مهماً، يحرر جزءاً عزيزاً من االرض وأكثر من مليـون                 
وال يحق ل حمـاس او سـواها        وهذا االنجاز لم يحققه طرف بعينه،       .  ألف فلسطيني من نير االستعمار     300و

انه حقاً نتاج جهد كل قوى الشعب وصـمود         . هضم حقوق مناضلين آخرين، واالدعاء بأنه نتاج جهدها وحدها        
 ثمرة تـضحيات الـشهداء      وهو. الناس في ارضهم ومخيماتهم ومدنهم وقراهم في الضفة والقطاع وفي الشتات          

  .واالسرى والمعتقلين والمرأة والطفل والعامل والموظف والطالب والفالح
الى ذلك، يمكن القول ان االشتباكات المسلحة التي وقعت قبل ايام بين قوات الـشرطة الفلـسطينية ومـسلحي                   

الجـة األزمـة    حماس، وقصف بلدة سديروت والمستوطنات بالصواريخ والهاونات ال تصب في مـصلحة مع            
ولم تخف القيادة االسرائيلية انزعاجهـا      . الداخلية، وتسمم اجواء العالقات الوطنية وتزيد في خسائر الفلسطينيين        

واعتبرت جهات أمنية اسرائيلية حـصيلة      . من عدم اندفاع عباس ووزير داخليته نصر يوسف في قتال حماس          
ناطق واالحياء الحمساوية الحساسة محروسة مـن       الصدام في مصلحة حماس، إذ احتفظت بأسلحتها وظلت الم        

 فـي   قوات المرابطون الحمساوية  نزول  وقدر البعض ان    . مسلحي الحركة وشبه مغلقة في وجه رجال السلطة       
شوارع غزة وزواريب المخيمات، هو استعراض عضالت مقصود، ومناورة بالرصاص الحي وبروفة أجرتها             

  .د االنسحابالحركة تمهيداً للسيطرة على القطاع بع
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وفي سياق تصحيح العالقات الوطنية قبل فوات األوان، ال بد من معالجة األزمة الـساخنة المتعلقـة بالتعامـل           
هناك من يرى الخطوة فرصة ثمينة لالنتقام واذالل جيش االحتالل واالشتباك معه            . ميدانياً مع عملية االنسحاب   

يقابله رأي آخر يرفض هذا المنطق      .  حصل في جنوب لبنان    اثناء انسحابه وايقاع خسائر كبيرة في صفوفه كما       
صحيح ان منظر انسحاب الجيش االسرائيلي وقوات العميل لحـد          . التبسيطي في التعامل مع حدث استراتيجي     

من جنوب لبنان تحت وابل نيران حزب اهللا والمقاومة اللبنانية، بعث نشوة فـي نفـوس الـشعوب العربيـة،                    
وال . فلسطينيين والسوريين والمصريين الذين عانوا األمرين من االحـتالل االسـرائيلي          خصوصاً اللبنانيين وال  

جدال ايضاً في ان خروج اسرائيل من قطاع غزة سابقة مهمة في مسيرة الصراع لهـا مـا بعـدها، ورؤيـة                      
ـ                د فـي   الخروج االسرائيلي يتكرر في غزة يبعث نشوة اكبر في نفوس الفلسطينيين في الداخل والخارج، ويزي

لكن التدقيق الهادئ في الموقف يبين تباينـاً        . األمل في التحرر من االستعمار وسقوط الجدار وزوال االستيطان        
واذا كانـت الخطوتـان     . جوهرياً بين ظروف االنسحاب من جنوب لبنان واالنسحاب المتوقع من قطاع غـزة            

اً ان هذا التشابه ال يلغي التباين الجـوهري         تندرجان تحت بند ترتيبات اسرائيلية أحادية الجانب، فالصحيح ايض        
في مسائل تتعلق بالجغرافيا فقط، وعدم وجود االستيطان في جنوب لبنان، واالختالف في سلوك حزب العمـل                 

 ان خروج اسـرائيل مـن       بل األهم من ذلك كله هو     ... بزعامة باراك عن سلوك حزب ليكود بزعامة شارون       
يداً عن عملية السالم، ولم يكن ألي طرف ثالـث دور مباشـر، وكانـت               جنوب لبنان تم خارج أي حوار، وبع      

االدارة االميركية خارج الموضوع، ولم يكن اللبنانيون معنيين بتشجيع االدارة االميركية على الـضغط علـى                
  .اسرائيل

وبجانب ذلك، هناك مسائل جوهرية تبين خصوصيات وضع الجبهة الفلسطينية وتفرض على انصار االشـتباك               
منها ان االنسحاب ليس نهاية الصراع وال ينهي احتالل الضفة ولم يحـرر             . اثناء االنسحاب أخذها في االعتبار    
والقيمة المعنوية لصورة انسحاب اسرائيل تحت النار ال تـساوي الخـسائر            . القدس، وال يحل قضية الالجئين    

ل االنسحاب قـد يتـسبب فـي تـأخير          البشرية والمادية التي قد تلحق بالناس، واالصرار على االشتباك خال         
ويوفر ذريعة لخنق القطاع وفصله عن الضفة، ويربك السلطة ويضعف امكان استثمار            . االنسحاب ويطيل أمده  

  .الخطوة وتحويلها الى سابقة في مسيرة حل النزاع
د وفي كل الحاالت ليس من حق أحد التسبب في تعطيل توجهات السلطة، وحرمان رئيـسها المنتخـب محمـو        

وهو يؤمن ان طريق الحل الـسياسي       . عباس حقه في استكمال تنفيذ برنامجه الذي حاز على أساسه ثقة الناس           
هو االسلم وأقل كلفة وواجبه يفرض بذل الجهد لتحويل خطة االنفصال الى خطوة على طريق تنفيـذ خريطـة                   

 الى تسلم السلطة، لكنهـا ترتكـب        ال جدال في حق حماس التطلع     . الطريق الدولية وتفعيل دور اللجنة الرباعية     
خطأ استراتيجياً مدمراً اذا فكرت في تحقيق هذا الهـدف بـالقوة وخـارج صـناديق االقتـراع، وواصـلت                    

من حقها ومعها القوى الفلسطينية مطالبـة       . استعراضات القوة، وكررت االشتباكات المسلحة مع أجهزة السلطة       
ذ ما تم التوافق عليه في القاهرة في شـأن االنتخابـات المحليـة              ابو مازن وقيادة فتح والمجلس التشريعي تنفي      

والتشريعية، لكن ال يحق ألحد فرض نفسه سلطة بديلة أو سلطة موازية ومزاحمة السلطة في الـسيطرة علـى        
  . االراضي والمنشآت التي يخليها االحتالل والتحرك لملء الفراغ الذي يخلفه االنسحاب

  1/8/2005الحياة 
  

  حادي والسياق الشارونيالفصل األ
 عدلي صادق

االنفصال األحادي، الذي يراه شارون مالئماً لسياساته، ليرسم الحدود التي تناسب خططه األمنية 
 العلنية، فإن هذه الحدود تضم الكتل هووفقاً لتصريحات.  فرضها كأمر واقعىوالديموغرافية، والتي يسعي ال

وكل وادي األردن، وكل السفوح الشرقية للجبال الوسطي في الضفة،  . ىاالستيطانية الكبري والقدس الكبر



 

 31

مثلما يعني بالقدس الكبري مستوطنة معاليه أدوميم وكل المساحات من حولها والتي بينها وبين البلدة القديمة، 
 !وكل الطرق الموصلة بين مستوطنات الكتل الكبري
أمر عملياتي راهن، بدأ تنفيذه سلفاً، من خالل عملية إنه . هذا المنحي الشاروني، ليس مجرد تصور للمستقبل

إنهاء بناء الجدار العنصري، ومن خالل الشروع في بناء مستوطنات جديدة، وطرق جديدة، سيما في المنطقة 
 !الواقعة بين الجدار والخط األخضر

 ى إخراج ورقة أخر التسوية، فإن لديه النية فيىشارون الطريق عل والي حين أن يتبلور موقف دولي، يقطع
فمن خالل هذا اإلعالن، . إخالء المستوطنات في المناطق التي ال تقع ضمن خارطة الضمبعد حين، وهي 

. يسعي ألن يجدد لنفسه، صفة رجل السالم الذي يعاني ويواجه االعتراضات، حين يقوم بإخالء مستوطنين
، خصوصاً عندما تترافق هذه الخطوات وسيكون األمريكيون هم أول من يتعاطي مع هذا المفهوم الملفق

الشارونية، مع تصريحات حول نيته في تحقيق تسوية دائمة مع الفلسطينيين في المستقبل، بعد تفكيك الفصائل 
 !وبعد تكريس الحدود التي رسمها إلسرائيل

 خطته ويأمل شارون أن يتوصل بعد نفض غبار عملية االنفصال األحادي، الي اتفاق مع المستوطنين علي
 الدافع السياسي واأليديولوجي، الذي يحسم مسألة ىلكن فرصته في تحقيق ذلك ضئيلة، ألنه يفتقر ال. النهائية

ذلك ألن ممانعة المستوطنين ومسانديهم، في إخالء . االستيطان في مواضع تقع في عمق األراضي الفلسطينية
بالتالي فإن شارون، بخلفيته السياسية . قوش قطيف إنما هي ـ أصالً ـ بهدف التمسك بتلك المستوطنات

والفكرية، وبانتمائه لحركة االستيطان، ال يصلح للتسوية، وهو علي أية حال، لم يتصرف إال كرجل معاٍد 
 !للتسوية، وال يصلح لها، إذ لم يراع وجود شريك فلسطيني في أية مرحلة، أو عند تنفيذ خطته

لة استيعاب قطاع غزة؛ فإنه يسعي ألن يستوعب عملية التسوية السياق الشاروني، وإن كان قد أدرك استحا
ويدفع األمور الي العودة فما يهمه هو توسيع حدود إسرائيل، وال يكترث بالعالقات مع العالم العربي، . برمتها

 . احتالل ومقاومة مديدة، وربما هو يدفع األمور، الي انهيار السلطة الفلسطينية: الي المربع األول
  1/8/2005 العربيالقدس

  
  إياكم وسالح الفتنة

  افتتاحية الخليج  
كلما اقترب موعد تحرير قطاع غزة، اشتدت الحاجة إلى مزيد من التالحم الفلسطيني بين القـوى كافـة فـي                    

  .السلطة وخارجها، لقطع الطريق على محاوالت العدو لذبح الفلسطينيين بأسلحتهم هم وبأيديهم هم
سرائيليا عن مد السلطة باألسلحة المناسبة التي تمكنها من بسط نفوذها ومواجهة حمـاس،              وما يحكى أمريكياً وإ   

يعني أمراً واحداً هو أن العدو ما زال يراهن، رغم فشل كل المحاوالت الـسابقة، علـى فتنـة يوجـه فيهـا                       
  .الفلسطينيون أسلحتهم إلى صدور بعضهم بعضا
ئه على زعزعة الساحة الفلسطينية وخلق بؤر تفجيرية داخلهـا،  لقد اشتغل العدو في السابق مباشرة وعبر عمال       

  .  لكن الوعي الذي تحلت به القوى كافة دفن مشاريع االحتالل في مهدها
فإن المتوقع، حسب طبيعة هذا العدو اإلجرامية، أال تتوقف مكائده الرامية إلى اقتتال الفلسطينيين في ما بيـنهم،            

تطيعون حكم أنفسهم بأنفسهم، وفي ذلك ما فيه من استدراج تدخله، وفي الوقـت              وبذلك يؤكد مقولته إنهم ال يس     
  .نفسه إعفاء نفسه من االنسحاب من الضفة

من هنا تتعاظم مسؤولية السلطة والقوى الفلسطينية المقاومة في هذه المرحلة تحديداً، خـصوصاً لجهـة عـدم                  
إلى استخدام السالح كما حصل فـي الفتـرة         تحويل أي خالف سياسي أو تكتيكي إلى خالف شارعي، يتطور           

  .األخيرة بين السلطة وحماس
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ويمكن للسلطة أن تتسلح كيفما شاءت، وأن تمتلك القوة الالزمة مثل أية سلطة على وجه األرض، لكن الواجب                  
يقتضي أن يكون هذا السالح لحماية شعبها من العدوان ومن االحتالل، ولمنع أي اجتيـاح جديـد لألراضـي                   

ررة، وهذا هو المنتظر والمأمول من السلطة، والمنتظر والمأمول من القوى المقاومة التي مـن واجبهـا،                 المح
  . أيضا، أن تسهم في منع أي خلل ينفذ منه العدو إليقاع المحظور

  1/8/2005الخليج اإلماراتية 
  
  ) 2 من 1(ستقبل الصراع السياسي الفلسطيني م

  جالل الخليل : حسين أغا ترجمة
ألن لها طعمـاً خاصـاً بخـالف        . ر الفلسطينيون أن يشاركوا في انتخاباتهم التشريعية الثانية هذا الصيف         ينتظ

منظمة فتح العلمانية الوطنية التي هيمنت طوال عقـود علـى           . االنتخابات الرئاسية التي كانت نتيجتها متوقعة     
مؤسسات شبه الحكومية لها والدعم العلني لها       الحياة السياسية الفلسطينية تتمتع بميزات كونها في الحكم وبدعم ال         

أما حماس، المنظمة اإلسالمية الراديكالية، فلم يسبق لها أن شاركت في انتخابات تشريعية             .من كل القوى الدولية   
  . وطنية، كما تفتقد للتجربة الحكومية وتصفها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بأنها منظمة إرهابية

فموت عرفات وانهيار معاهدة أوسلو واالنقـسامات       . ح قلقة وحماس تكتسب المزيد من األرض      مع ذلك فإن فت   
أما حماس، التي ينظر إليهـا كمنظمـة        . الداخلية المزمنة والفساد عوامل أضعفت كلها حركة فتح إلى حد كبير          

ي موقـع الجاهزيـة     غير فاسدة وتتمتع بالكفاءة ومجهزة بمجموعة أكثر وضوحاً من األهداف السياسية، فهي ف            
هل تستطيع فتح تجاوز مرحلة االنتخابات وهي موحدة وبدون أضرار؟ أم هل ستفلح حماس في               . للفوز بالغنائم 

  تغيير السياسات الفلسطينية والتغير معها؟ وإلى أي مدى يجب أن يهتم العالم باألمر؟ 
أسس ياسر عرفات ورفاقـه     . ه سابقاً إن محاولة فهم ما أصبحت عليه فتح اآلن، يتطلب منا تذكر ما كانت علي             

حركة فتح بهدف إحياء حركة التحرر الوطني الفلسطينية التي كانت تقودها يومها قيادات غير قـادرة سياسـياً                  
فقـد  . ونجح عرفات ومن معه في تحقيق الهـدفين       . وللتأكيد على استقالليتها عن قرار الدول العربية الطامحة       

 السياسي الفلسطيني وتمكنت من تجسيد الطموحات الوطنية الفلسطينية كما          نجحت حركة فتح في تغيير الشعور     
  . حافظت على استقالليتها اإلقليمية

وإذا كان عرفات هو الموحد لهذه الحركة، فإن فتح كانت الخيمة الكبيرة التـي اسـتوعبت داخلهـا مختلـف                    
ه برز باعتباره الرجل المهيمن عليها فحسب،       كانت فتح امتداداً لعرفات، ليس ألن     . التطلعات والتوجهات المتباينة  

بل ألن فتح في شموليتها ومرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الداخلية والخارجية، إنمـا كانـت تقلـد                   
  . عرفات

كانت فتح علمانية ووطنية، لكنها شأن عرفات طمحت لتمثيل كل الفلسطينيين بغـض النظـر عـن قناعـاتهم                   
لم يكن لحركة فـتح     : ن مصدر قوتها ليس في توظيفها لما تمتلكه بقدر ما كان فيما تفتقده            كا. السياسية والدينية 

كل ما كانت تمثله لم يكن يتجاوز أكثـر         . عقيدة واضحة وال برنامج سياسي مفصل، بل وال حتى موقف حزبي          
  . من دعوة للتحرر الوطني

نـب التقليـديين، والليبـراليين بجانـب        وفي صفوفها، كنت تجد الماركسي بجانب اإلسالمي، الحـداثيين بجا         
. العسكريتاريين، التقدميين بجانب أبناء العائالت التقليدية، الطلبة بجانب الزعامة القبلية، الشباب بجانب العجائز            

فـتح هـي الـشعب      : ومثلما قال سعيد حمامي، أحد أعضاء فتح ومندوب منظمة التحرير الفلسطينية في لندن            
  . الفلسطيني

فهذه الحركة التي أسسها الفلسطينيون في الشتات، كـان         . ، فقد كانت فتح أيضاً تعبيراً عن عرفات       وبمعنى آخر 
نشاطها األساسي خارج األراضي الفلسطينية المحتلة وتستمد شرعيتها في وجه منها في سهولة تحرك قادتهـا                

 لبناء روابط قويـة مـع       وفي أواخر الستينات، سعت فتح    . بين الفلسطينيين في الشتات والحصول على دعمهم      
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ومعظم طاقتها ونجاحها الالحق استمدته من العالقة بين أنصارها في الداخل           . فلسطينيي الداخل تحت االحتالل   
  . والخارج

كما أن تسميتها بالتحالف أو الجبهـة فيهـا تـضييع لـسماتها             . ان تسمية فتح بالحزب يضيع طبيعتها الشاملة      
  . التنظيمية أيضاً
ح عسكري وأجهزة استخباراتية وشبكة إسناد ضخمة، وطوال تلك السنين كـان معظـم العـالم                وكان لفتح جنا  

. يراقب منظمة التحرير الفلسطينية، أما أولئك العارفون باألمور فقد كانوا يعرفون أن القوة الحقيقية هـي فـتح         
 الضفة الغربية وقطاع غزة،   بعد توقيع اتفاقيات أوسلو أصبحت كوادر فتح العمود الفقري للسلطة الفلسطينية في             

لكن حينما أصبح أبومازن رئيساً للسلطة الفلسطينية، كانت فتح قد فقدت شـكلها ومـضمونها مثلمـا فقـدت                   
  . اإلحساس الواضح بماهية هدفها

هل هي حركة تحرير قادتها     اتفاقيات أوسلو أحدثت تناقضاً في صلب حركة فتح الفلسطينية لم تتخلص منه بعد،              
فها االستقالل وسياستها الرئيسية المقاومة؟ أم هي حزب سياسي قادتها رجال دولة وهدفها بنـاء               مناضلون وهد 

 االحتالل اإلسرائيلي كان يدفعها في االتجاه األول، أمـا اتفاقيـات            المؤسسات وسياستها الرئيسية المفاوضات؟   
أنهم خسروا المعركة يوم كـسبوا      أوسلو فدفعتها في االتجاه اآلخر، وهذا ما جعل بعض الفلسطينيين يجادلون ب           

  . موطئ قدم في األراضي المحتلة
 استطاع عرفات إلى حد ما أن يتغلب على هذا الشرخ غير المريح بين قيم النـضال                 2000 و 1993بين عامي   

الوطني التحرري وآليات الحكم اليومي، وذلك باإلصرار على المبدأ النمطي لإلمساك بالبندقية بيـد وبغـصن                
يد أخرى، وإصراره على الزي العسكري وهو في البيت األبيض، ومع ذلك ظلت فتح تعـاني ذلـك                  الزيتون ب 

  هل هي حزب ثورة أم حزب حكم؟ : الصراع الداخلي
ونتيجة لهذا الصراع غير المحسوم، أعاد الكثيرون من أعضاء فتح صياغة طموحاتهم وهوياتهم، فبعد عقـود                

م إلى فلسطين للتنافس على المناصب في السلطة واستبدال المناصب          من التجول في الخارج، عاد الكثيرون منه      
  . الوزارية بمواقعهم كمناضلين ساسة، بل إن بعضهم تحول إلى رجال أعمال ووسطاء

كوادر فتح في الداخل الذين لم يدخلوا السلطة شعروا بأنهم ضحية عملية خداع كمـا ان فلـسطينيي الـشتات                    
ا أصبحت السلطة الفلسطينية تقوم بالحكم، أما حماس وغيرها من الجماعـات            ، وهكذ شعروا بأن فتح تجاهلتهم   

  . الراديكالية فهي التي تابعت القتال، أما فتح فلم يبق لها سوى بقايا المهتمين
وفي الكثير من األحوال حصل قادتها وكوادرها على مناصب في السلطة الفلسطينية لم يكونوا مـؤهلين لهـا                  

عاشت فتح  . وا يستحقونها، وحكموا منظمة ما عادوا قادرين على تفسير أجندتها وهدفها          وسعوا لمكاسب ما كان   
، أبوجهاد وأبو إياد وأبو يوسف وكمـال عـدوان، وغيـرهم مـن              على تجسيد البطولة لكنها فقدت كل أبطالها      

  . األسماء التي يعرفها كل بيت اختفوا
تنفذها، كانت حماس في غضون ذلك عازمـة علـى          وفيما فقدت فتح بعد أربعة عقود على تأسيسها أي خطة ل          

حماس كانت فرعاً نشأ من اإلخوان المسلمين شأن فتح، لكن فيما فسخت فتح عرى عالقتها               . وضع خطة جديدة  
باإلخوان من أجل البدء بالصراع المسلح، فإن قادة حماس المستقيلين ركزوا على القضايا الداخليـة وأعطـوا                 

اجهة المسلحة مع إسرائيل، والمفارقة هنا هي أن فتح، وليست حماس، هـي التـي               األولوية للمجتمع على المو   
  . كانت تتمتع بميزة الفصيل النضالي أكثر، ومع غياب الصراع المسلح فإن حماس هي التي تبقى لها ما تفعله

وط  استجابة لـضغ   1993 و 1987تأسست حماس في المراحل األولى لالنتفاضة الفلسطينية األولى بين عامي           
منذ . متزايدة من جانب اإلخوان المسلمين الذين كانت تطالبهم قيادتهم بتشكيل حضور منفصل متمايز عنهم لها              

البداية كانت حماس تحدياً لمنظمة التحرير الفلسطينية وخصوصاً فتح التي استطاعت سـريعاً أن تـدفع بكـل                  
  . الفصائل الفلسطينية األخرى داخل المنظمة إلى الهوامش
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ياً بدأت حماس تحمل السالح وتشن الهجمات على اإلسرائيليين، غير أن أجندتها االجتماعيـة والدينيـة                وتدريج
عملت حماس عبر المساجد والجمعيات اإلسـالمية واسـتطاعت         . كانت مسبقاً هي صاحبة الدور المركزي لها      

وألنها لم  . ر فاعلية من السلطة   تأسيس جمعيات خيرية بعد ظهور السلطة الفلسطينية وأثبتت أنها أقل فساداً وأكث           
تكن تريد إثارة صراع فلسطيني ـ فلسطيني وال التخلي عن الصراع ضد إسرائيل فقد بقيت حمـاس خـارج    

  . السلطة، وفيما واصلت استهدافها للدولة اليهودية تابعت أيضاً تركيزها على العمل االجتماعي والديني
لسطين، فقد أوضحت تماماً أنها ال تسعى لفرض هـذا الهـدف            ورغم تأكيدها على ان هدفها هو تحرير كامل ف        

كما دأبت على انتقاد اإلستراتيجية الدبلوماسية للسلطة والتأكيد على أن العنف كان ضرورياً             . على الفلسطينيين 
، ومع ذلك فقد كانت تقرر حجم هجماتها العسكرية وفق تقديرها للمـزاج الـشعبي             . لتحقيق األهداف الفلسطينية  

غضون ذلك كانت حماس تنتظر أن يحين الوقت لتلعب دوراً جديداً أكثر أهمية وتكتسب جانبـاً سياسـياً                  وفي  
  . وربما تكون األحداث قد أثبتت أنها محقة. مركزياً

  عن نيويورك ريفيو أوف بوكس
  1/8/2005البيان  

 
 ومصر  إسرائيل وفيالدلفي

 حلمي موسى  
 أي قبل إعالن خطة شارون للفصل خطة لحماية 2003 العام قال يعلون إن إسرائيل عرضت على مصر في

وأوضح أن سيناء غدت . المحور من الجانب المصري بقوات مختلفة غير أن المصريين لم يحركوا ساكنا
مخزنا للصواريخ واألسلحة المتوجهة من سوريا والسعودية وإيران إلى مناطق السلطة، وأن حزب اهللا وإيران 

وعبرت هذه األقوال عن . ألسلحة للقطاع يعتبر عمال استراتيجيا مهما في مواجهة إسرائيليعتبران أن تهريب ا
 . المأزق الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه لجهة عدم المشاركة المصرية في منع أعمال التهريب

من شارون وانطلقت اشارات كثيرة ليس فقط من القادة العسكريين وبعض القادة السياسيين اإلسرائيليين، وإنما 
بل إن رئيس أركان الجيش . نفسه تعبر عن انعدام الثقة بالجيش المصري في كل ما يتعلق بمحور فيالدلفي

السابق كان قد أعلن أن تفجير أحد األنفاق التي تم العثور عليها في الجانب الفلسطيني، أظهر أن فتحته في 
ارا اإلشارة إلى أن تهريب األسلحة من وحاولت إسرائيل مر. الجانب اآلخر تقع في موقع عسكري مصري

 . مصر إلى غزة ما كان ممكنا لوال سياسة غض الطرف من جانب األجهزة األمنية المصرية
وربما أنه في هذا السياق وقع حادث إطالق دبابة إسرائيلية نيران قذائفها على جنود مصريين في الجانب 

عبرت تلك الحادثة التي أسفرت عن استشهاد ثالثة جنود اآلخر من الحدود الشتباهها بأنهم من المخربين، و
 . مصريين، عن أن سياسة اإلصبع الرخوة على الزناد تسري على العرب على جانبي الحدود

فإخالء غزة من دون إخالء . غير أن المفارقة في نظر حكومة إسرائيل كانت سياسية وعسكرية على حد سواء
كما أن عدم قدرة . فهي ستبقى أرضا محتلة. لقانوني لهذه المناطق في شيءمحور فيالدلفي ال يغير من الواقع ا

إسرائيل ألسباب مختلفة على إقامة حزام أمني واسع على طول مخيم رفح، يجعل من التواجد العسكري في 
وهذا ما خلق مصلحة مشتركة بين الجيش وحكومة شارون لدفع مصر . المحور هدفا سهال للعمليات الفلسطينية

 . مساهمة في توفير الحللل
وكان الرد المصري منذ عرض خطة الفصل أن حكومة مبارك مستعدة للمساعدة في تنفيذ الخطة شرط ضمان 

وهذا يستدعي ضمان إقامة الممر اآلمن بين الضفة وغزة وإخالء الجيش . عدم تحويل القطاع إلى سجن كبير
 . اإلسرائيلي لمحور فيالدلفي
صاالت سياسية وأمنية قادها شارون وموفاز من الجانب اإلسرائيلي واللواء عمر وفي تلك اآلونة جرت ات

وما إن دخلت االتصاالت مرحلة التفاصيل حتى أوكلت إسرائيل مهمة التفاوض . سليمان من الجانب المصري
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وفي الجانب . بهذا الشأن إلى رئيس الطاقم السياسي األمني في وزارة الدفاع اإلسرائيلية الجنرال عاموس جلعاد
 . المصري تولت المخابرات العامة مهمة التنسيق وادى أكثر من ضابط برتبة لواء دورا في االتصاالت

وبرغم رغبة مصر في أن تسجل لنفسها مساهمة في تسهيل إخراج الجيش اإلسرائيلي من غزة، فإنها اختارت 
مصلحة في تسهيل تنفيذ خطة الفصل واعلنت مصر عبر عدد من ضباطها المفاوضين أن لها . أسلوب التسامي

ال دور أمنيا لمصر : وتحددت هذه المبادئ تقريبا على النحو اآلتي. ولكن من دون التراجع عن المبادئ المعلنة
في القطاع إال مساعدة السلطة الفلسطينية إشرافا وتدريبا وتقديم مشورة، وال تواجد عسكريا مصريا على 

واألهم أن مصر ترى وجوب اعتبار الحديث عن محور . ر فلسطيني مصريفيالدلفي إال في إطار أن المحو
فيالدلفي جزءا من حديث أوسع عن تأمين الحدود بأسرها حتى خليج العقبة، وأن كل المسألة تتعلق باستجابة 

 . مصرية لطلب إسرائيلي فلسطيني وليس بدافع حاجة مصرية
وبين هذه . دما بدأ الحديث في التفاصيل تبدت جملة عقباتفعن. وكانت األجواء طيبة قبل الدخول في التفاصيل

العقبات رغبة مصر في إظهار أي اتفاق بهذا الشأن كاتفاق سياسي وليس أمنيا وبالتالي يجب أن يجد تعبيرا له 
وإضافة إلى ذلك شددت مصر على أن القوات التي يجري الحديث عن نشرها حتى . في تعديل اتفاق السالم

 . سعة، ال ينبغي أن تلقي على مصر بأي مسؤولية عن عدم النجاح في منع التهريببصورتها المو
وبدا واضحا أن حكومة شارون، التي تواجه عقبات جدية، لم تكن في وارد ال تعديل اتفاق السالم وال السماح 

فع المصريين كما أن تذاكي المسؤولين اإلسرائيليين د. لمصر بادعاء عدم المسؤولية عن وقوع عمليات تهريب
فقد كانت هذه الشروط بالغة . مرارا إلى التأكيد أن ال شأن لهم باألمر إن كان سيتم وفق الشروط اإلسرائيلية

 . الصعوبة وتوحي بإمالءات وكأن مصر تعمل في خدمة إسرائيل
ت غير وكان من بين الشروط اإلسرائيلية حصر انتشار القوة المصرية بوحدات معينة وبتسليح خفيف ومدرعا

مجنزرة، وأن يكون االتفاق أمني الطابع من دون أي بعد سياسي وأن يبقى ساريا وفق رغبة الطرفين ويمكن 
وبين أخذ ورد تدخلت الواليات المتحدة سياسيا وأمنيا في المفاوضات . إلسرائيل المطالبة بإلغائه في كل وقت

وثوق عن قرب إبرام اتفاق حول المحور جاء وليس صدفة أن أول خبر م. المصرية اإلسرائيلية بشأن المحور
وبعد ذلك أشار إلى . من المنسق األمني األميركي الجنرال وليام وارد أمام لجنة فرعية للكونغرس األميركي

 . األمر كل من شارون وموفاز
ي فجرى اإلعالن عن أن االتفاق حول المحور ال يعن. وتضاربت المواقف اإلسرائيلية المعلنة بهذا الشأن

وبحسب . االنسحاب الفوري منه ولكن موفاز عاد وقال إن إخالء المحور قد يتزامن مع إخالء المستوطنات
 جنديا مصريا على طول المحور، وإنما يتضمن 750المعلومات المتوفرة، فإن االتفاق ال ينحصر في نشر 

كما أن االتفاق .  إيالت جندي مصري على طول الحدود حتى3600بنودا أخرى، بينها التطلع لنشر حوالى 
. يشمل إمكان تشغيل مروحية شرطة وإقامة مرسى متحرك لزوارق خفر السواحل المصرية قرب العريش

المحاذية للحدود مع مصر والتي ج ولكن االتفاق يحظر على المصريين إقامة خنادق أو متاريس في المنطقة 
 . تحظر معاهدة السالم تواجد قوات مصرية فيها

 جنديا على 130 قد وافقت قبل عامين، تحت اإللحاح اإلسرائيلي، على نشر قوة مدربة قوامها وكانت مصر
كما . ولكن ذلك لم يتحقق بسبب الشروط التي حاولت إسرائيل فرضها على هذه القوات. طول محور فيالدلفي

ناء تتجاوز ما تسمح به أن األمر ترافق مع تسريبات إسرائيلية حول إقامة الجيش المصري بنية تحتية له في سي
 . معاهدة السالم

. تجدر اإلشارة إلى أن الجنرال وارد كان قد أشار إلى أن التوقيع على اتفاق فيالدلفي سيتم في غضون أيام
ومن غير المستبعد أال يتم االتفاق على ذلك إال . ومرت أسابيع على هذا اإلعالن ولم يتم إبرام اتفاق حتى اآلن

 في مواجهة حملة االعتراضات، وهو يسعى اآلن الغموض البناءفشارون بحاجة إلى . في اللحظة األخيرة
ومن . للحصول على مقابل من أميركا ليس فقط لمنازل المستوطنين ومزارعهم، وإنما كذلك لمحور فيالدلفي
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دث المؤكد أنه يسعى أيضا لتأكيد حضور إسرائيل من خالل تواجد طرف ثالث في معبر رفح وضمان أال يح
 . تغيير جوهري ال على الحدود بين مصر وغزة وإنما في القطاع نفسه

  1/8/2005السفير 
 

  عجاب بالتطرفالد ايويزا.. األردن بين دولة تدعو الى االسالم المعتدل: دراسة أميركية
رة  وهو امر يقلق الحكومة وجارها العراق الذي بات بؤ         ،حمى نجومية الزرقاوي وبن الدن    في االردن   تتصاعد  

ويتطلع هؤالء المجندون الى معاقبـة أميركـا        . جذب لمئات الشباب المسلمين المتشددين من أنحاء العالم كافة        
  . وحلفائها

كذلك يشكل األردن هدفاً للقاعدة بسبب موقفه التاريخي الرافض لهـا وألدواتهـا، بينمـا تـشكل التحـديات                   
وربمـا يكـون ضـعف      .  خصباً لنشر مبادئ الزرقاوي    االقتصادية، وفي مقدمها الفقر والفساد والبطالة مرتعاً      

التقاليد الديموقراطية في األردن عامالً مهماً أدى الى عدم خلق قيادات سياسية غير تقليدية تقدم بديالً سياسـياً                  
مقبوالً لدى الشارع، لذلك ال غرابة في أن يكون اصحاب الصوت األعلى كالزرقاوي هم النموذج المرغـوب                 

ت بالقليلة من الناس بحسب الدكتور فارس بريزات الباحث في مركز الدراسات االستراتيجية في              لدى نسبة ليس  
  .الجامعة االردنية

لكن أحداً ال يستطيع وقف صعود نجم الزرقاوي الذي نسبت اليه مسؤولية أكثر األعمال عنفاً في العـراق، إذ                   
ي االردن يدل على انه امضى سنوات شبابه        ينظر إلى هذا الرجل كـ بطل شعبي على رغم ان سجله األمني ف            

  .كزائر متكرر للسجن بسبب قضايا جنائية وأخالقية قبل ان يعتنق الفكر السلفي الجهادي
 من بـين عـشرة   6فقد أظهرت الدراسة التي نفذها معهد بيو لالبحاث في واشنطن ترأسه مادلين اولبرايت ان              

 تراجعت النسبة في خمس دول أخرى ذات غالبية اسالمية شملتها           أردنيين يثقون ببن الدن، زعيم القاعدة، بينما      
  .الدراسة

، اظهرت ايـضاً تراجـع تأييـد االردنيـين          18ولكن الدراسة التي استطلعت رأي ألف مواطن فوق سن الـ           
 في المئـة    49 في المئة قبل عامين، إلى       70 من   -للعمليات المتزايدة التي تخلف ضحايا من المدنيين العراقيين       

  .آلن، وسط تزايد تركيز الحكومات العربية، ومن بينها االردن، على خطر االرهاب القادم من العراقا
وجاءت نتائج الدراسة هذه متقاربة مع نتائج دراسة أخرى نفذها مركز الدراسات االستراتيجية فـي الجامعـة                 

ية في كـل مـن االردن        أجريت على عينات وطنية ونخبو     2004األردنية حول موقف العرب من الغرب عام        
وأظهرت الدراسة تراجعاً في دعم عمليات المقاومة التي تقتل المدنيين، مـع       . ومصر وسورية ولبنان وفلسطين   

  .ان ثلثي العينة الوطنية في كل من األردن وفلسطين اعتبر القاعدة منظمة مقاومة مشروعة
يمتدح مواقف أبـو مـصعب الزرقـاوي فـي          فهناك من االردنيين من يقف ضد قتل المدنيين واالبرياء، لكنه           

وهناك من يقول إن العراق في حال حرب مع االميركيين وحلفائهم           . مواجهة ظلم اميركا واالنظمة التي تدعمها     
ويرى هؤالء أن امكانية تقليل االصابات بين المـدنيين         . وعمالئهم، وبالتالي فإن مقاومة المحتل واجب شرعي      

  . السكان والعراق تحول الى ساحة معركة مفتوحةمستحيلة الن المحتل قابع بين
لكن نجومية ابو مصعب المتصاعدة باتت تشكل مصدر قلق للمسؤولين في االردن، الحليـف االول ألميركـا                 

  .1994المرتبط بمعاهدة سالم مع إسرائيل تصطدم بمعارضة شعبية منذ العام 
ث األميركي، التي غض معظم االعـالم المحلـي         وقال مسؤول أردني لـ الحياة إن نتائج دراسة مركز األبحا         

النظر عن نشر نتائجها، تشكل مصدر قلق للسلطات وتدل على أن هناك خلالً كبيراً داخل المجتمع بين الواقـع                   
يجب ان نبحث عن األسباب الكامنة وراء النتائج ونـستوعبها قبـل ان يفوتنـا               : وأضاف المسؤول . والطموح

ة إحداث اصالحات سياسية واقتصادية، وعن اللحاق بركب العولمة، والتحديث،          القطار، فنحن نتكلم عن ضرور    
فمسلكيات وقيم المجتمـع االردنـي التـي        . واالنفتاح، بينما يصبح شخص ارهابي كأبي مصعب، بطالً شعبياً        
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 تسيطر عليها الصبغة العشائرية، تتغير باتجاه التشدد، بعدما كانت مضرب مثل في االعتدال والوسـطية فـي                
ويتصاعد المد الديني الذي يجد تربة خصبة، وخصوصاً بين الشباب الواقعين بـين             . العالم العربي، لعقود خلت   

بؤرتي اشتعال في العراق وفلسطين، وسط جو من االحباط واالغتراب والضياع، وفي مواجهة الفقر والبطالـة                
  . في إحداث إختراقات ثقافية فعليةوالفساد، بينما فشلت االيديولوجيات اليسارية والقومية والعلمانية

ويبدو ان شعبية الزرقاوي المتزايدة تشكل صوتاً احتجاجياً لشبكة مؤيديـه الواسـعة، وان اختلفـت مـواقفهم                  
 علماني، ان التأييد للزرقـاوي ال       ،وقال النائب المعارض عبدالرحيم ملحس    . السياسية واالجتماعية واالقتصادية  

ورأى ملحس ان   . الصليبيون، اليهود، والشيعة  : ي  مع ان اعداءه التاريخيين ثالثة      يكمن حصراً في الوازع الدين    
ابا مصعب اصبح في نظر كثيرين من الناس رأس حربة في الدفاع عن الحرية في فلسطين والعـراق وعـن                    

ـ      . العدل في كل مكان     بـين  ىفقد أضحى ابو مصعب أسطورة في نظر النخب االجتماعية واالقتـصادية، وحت
ك الذين درسوا في الغرب، وبالتحديد في اميركا، وبين الطبقة الوسطى االخـذه بالتآكـل، وبـين شـباب                   اولئ

الجامعات، واعالميين مستقلين اوحكوميين، ومعارضين سياسيين، وانتهاء بجيش الفقراء الذي يعاني تحت وطاة             
واختالط التجارة بالحكم في معظـم      البطالة، وغالء المعيشة، والتهميش السياسي واالقتصادي، ومزاعم الفساد،         

  .الدول العربية
فالواليات المتحدة تعـاني    . وزاد من حدة الغلو الشعبي مواقف واشنطن السياسية تجاه قضايا العرب والمسلمين           

 -ازمة صدقية حقيقية في الشارع العربي وهي غير جادة في تطبيق خارطة الطريق على المسار الفلـسطيني                  
  . اإلسرائيلي

فالفضائيات العربية دخلت سوق اإلعالم لتصور مجتمعات مقموعة تحـت          . في الطين بلة عولمة االعالم    وزاد  
 ،االحتالل بدالً من اعتماد المشاهدين سابقاً على شبكات التلفزة الغربية التي كانـت تعظـم صـورة الـضحية                  

  . على حساب الجالد،االجانب
رب األخيرة كحاضنة لمئات من الشباب المتطرفين من حول         وتزامن ذلك مع الدور الذي لعبه عراق ما بعد الح         

لكن الفارق، بحسب المسؤولين، يكمن في      . العالم، اسوة بالدور الذي لعبته أفغانستان في الثمانينات والتسعينيات        
 أن جيل الجهاديين االول في افغانستان على يد طالبان وبن الدن، كان أقل عنفاً وفتكاً من الجيل الجديد الـذي                   

  .وتزداد االمور تعقيداً في بالد مجاورة مثل مصر واالردن. تدرب في العراق
 في اختـراق تنظـيم      1992فالقاعدة في حال عداء تاريخي مع األردن، بسبب نشاطها االستخباراتي منذ العام             

فغانـستان،  القاعدة االم، وفي إحباط العشرات من العمليات التخريبية في البالد على يد مقاتلين عائـدين مـن ا           
، والتحالف السياسي والعسكري واالستخباراتي الوثيق بـين        1994وبسبب اتفاقية السالم االردنية مع اسرائيل       

  .اما التحديات االقتصادية والفقر، فتشكل مرتعاً خصباً للتعصب. عمان وواشنطن
ة أمن واستقرار الدولة     قضية إرهابية تستهدف محاولة زعزع     12وتنظر محكمة أمن الدولة حالياً في أكثر من         

وضرب المصالح الغربية على أيدي جماعات متشددة، منهم اتباع الزرقاوي وبن الدن، بحسب لـوائح اتهـام                 
قالت مصادر أمنية إنه محاولـة اسـتعمال مـواد          وجهها اإلدعاء العام لتلك الجماعات، كانت أكثرها إثارة ما          

 80و ما قالت المصادر نفسها إنه كان سيودي بحيـاة نحـو             كيماوية لنسف مقر دائرة االستخبارات العامة، وه      
، او   موقوف في السجون االردنية تجرى محاكمتهم بـسبب هـذه القـضايا            300وهناك أكثر من    . ألف مواطن 

يجرى التحقيق معهم في اتهامات جديدة، ومنهم عرب من جنسيات سعودية وعراقية وسورية، بعضهم تـدرب                
ين الجدد ابو محمد المقدسي، أحد أهم منظري الفكر السلفي الجهادي، والمرشـد             ومن بين الموقوف  . في العراق 

  .الروحي للزرقاوي ومن يدور في فلكه من جماعات العنف والتطرف والتكفير
وشددت الدولة األردنية قبضتها على أتباع الفكر التكفيري الجهادي عبر منعهـا اعـتالء أي خطيـب منـابر                   

اصالً على ترخيص من وزارة االوقاف، كما كثفت حمـالت مطـاردة الكتـب              المساجد، من دون ان يكون ح     
  .واالشرطة التي تغذي الغلو والتطرف
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وإضافة إلى ما سبق فإن لجاناً مختصة تنظر في تنقيح المناهج الدراسية وتفريغهـا مـن أي مـواد تعتبرهـا                     
ت مثالً فـي االصـالح لكـل البلـدان      تبنى االردن برنامج تحديث شامالً لنظامه التعليمي، با       تحريضية، بينما   

  .المجاورة
، المدعوم بالمد الفكري    بدأ األردن ببلورة استراتيجية لبناء موقف عربي وإسالمي لمكافحة التطرف الديني          وقد  

وفـي هـذا    . الجهادي والسلفي الذي يتنامى بعد تطورات األزمة العراقية ونتائج االنتخابات في لبنان وإيـران             
ؤتمر إسالمي كبير مطلع الشهر الماضي شارك فيه جميع ممثلي المذاهب الـسنية األربعـة               السياق جاء عقد م   

وتم اصدار فتوى، قد تكون األولـى       . إضافة إلى أتباع مذاهب شيعية كالجعفرية واالباضية والظاهرية والزيدية        
لة عمان المعلنة في    ووقع المجتمعون على رسا   . من نوعها في التاريخ اإلسالمي المعاصر، منع تكفير أي مسلم         

، والتي تدعو إلى سلوك منهج الوسطية واالعتدال الديني، وتبنـي لغـة الحـوار               2004تشرين الثاني نوفمبر    
وخطاب التعايش واحترام اآلخر، استناداً الى عقود طويلة من نموذج التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحين               

  .العرب
  1/8/2005الحياة 

  
 بين التزامات السلطة ومسؤولية حماس :  الداخليةالتوترات الفلسطينية

  ماجد كيالي 
إن التوتّرات الحاصلة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، تنبع، أوال، من غياب القدرة على التوصل إلـى                 
استراتيجية سياسية وميدانية مشتركة، على قاعدة تمثل متطلبات الحد األدنى لإلجماع السياسي، التي تفرضـها               

ازين القوى والمعطيات والحاجات السياسية الراهنة؛ وثانيا، من شيوع حال الفوضى وانعدام الـسيطرة فـي         مو
الساحة الفلسطينية، الناجمة عن تدنّي قدرة الفلسطينيين، خصوصا في ظل غياب عالقات التمثيل والديمقراطية              

و تحـسم فـي تنافـساتهم وأولويـاتهم      والمأسسة، على اعتماد طرق سياسية حديثة تنظّم أو ترشّد خالفـاتهم أ           
  . وخياراتهم؛ ثالثا، من سيادة ثقافة اإلكراه والعنف وروح العسكرة في الممارسة السياسية الفلسطينية

ففي المرحلة الماضية مثال، أي مرحلة االنتفاضة، التي بدأت بعد انهيار عملية اوسـلو، افتقـد الفلـسطينيون                  
هكذا نشأت في ظل هذه     .  عليها، توضح أهدافهم وتبين طرق عملهم الجديدة       الستراتيجية سياسية وميدانية متفق   

أوالهما تفترض  : األوضاع، التي احتدم فيها الصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، استراتيجيتين متعارضتين         
ألراضـي  المزاوجة بين االنتفاضة والمفاوضة، انطالقا من التركيز على هدف دحر االستيطان واالحتالل من ا             

الفلسطينية المحتلة، على قاعدة تحقيق الدولة الفلسطينية؛ وثانيتهما، ال تلق باالً للهدف السابق، الـذي تتأسـس                 
وتجمع عليه السياسة الفلسطينية ونظامه، السلطة والمنظمة، في مقابل التركيز على هدف التحرير وإنهاء وجود               

؛ بمعزل عن إمكانيات ذلك في ظـرف مـوازين القـوى            إسرائيل، وفق مفاهيم الحرب الوجودية، نحن أو هم       
وطبيعي أن االتجاه األول، ركز علـى تطعـيم االنتفاضـة بعمليـات             . والمعطيات غير المناسبة دوليا وإقليميا    

المقاومة المسلحة التي استهدفت الوجود االحتاللي اإلسرائيلي، في الضفة والقطاع أساسا، في حين ركّز االتجاه               
 في انتهاج نمط العمليات التفجيريـة،       48تهداف المدنيين في المدن اإلسرائيلية ذاتها، في مناطق         الثاني على اس  
  . االستشهادية

المعضلة أن الخالف بين هذين االتجاهين لم يكن من الممكن البـتّ بـه أو تنظيمـه أو ترشـيده بالوسـائل                      
 العمل السائدة في الساحة الفلـسطينية؛       الديمقراطية، وعبر المؤسسات، أوال، بسبب ضعف هذه وتلك في تقاليد         

وثانيا، بسبب عزوف المعارضة المتمثلة خصوصا بالتيار اإلسالمي حركتي حماس والجهاد عن االنضواء في              
إطار النظام الفلسطيني؛ وثالثا، بسبب المداخالت اإلقليمية؛ ورابعا، بسبب المداخالت اإلسرائيلية التي اشـتغلت              

  .  الفلسطيني بهدف استدراج القوى الفلسطينية لفخ االحتراب الداخليبدأب على توتير المجتمع
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وال شك هنا بأن طريقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، بما له وما عليه، في العمل واإلدارة، ساهمت بتعزيـز                   
ى فقدان السيطرة على األوضاع، وأدت إلى شيوع حال الفوضى والمزاجية في المجالين السياسي والميداني، عل              

وما فاقم هذا األمر، أيضا، أن كتائب األقصى التابعة لفتح ذاتها استدرجت            . مستوى فتح وفي الساحة الفلسطينية    
إلى نمط العمليات التفجيرية، االستشهادية، بدل أن تستقطب هي االتجاهات األخرى، بحكم إمكانياتها ونفوذهـا               

ي المحتلة؛ سواء بسبب تضارب توجهات قادة فـتح،         وبرنامجها، للتركيز على األهداف اإلسرائيلية في األراض      
  . أو بسبب حال التنافس مع حركة حماس

في هذا اإلطار، وعلى خلفية االنسحاب األحادي من قطاع غزة، يبدو أنه ثمة وجهتـي نظـر فـي الـساحة                     
ام الهـدوء   الفلسطينية للتعامل مع هذا االنسحاب، فثمة وجهة نظر للسلطة بقيادة فتح ومن معها تطالـب بـالتز                

لتمرير هذا االستحقاق، وعدم تقديم ذريعة لشارون للتهرب منه، باستدراج الفلسطينيين إلى مواجهات مجانيـة،               
ال داع لها طالما أن االنسحاب سيجري؛ وثمة وجهة نظر تأخذ بها المعارضة خصوصا حركة حمـاس تعتقـد                   

.  اإلسرائيلية، مهما كانت الدواعي والمبـررات      بأن التهدئة مشروطة وأنها ال يمكن أن ال ترد على االعتداءات          
وتنطلق وجهة النظر هذه من وعي مفاده أن الوجود اإلسرائيلي ينبغي أن يخرج مدحورا من قطاع غزة، على                  
طريقة الخروج من لبنان، وهي تعتقد بأنها يجب أن تحصد هي نتيجة االنسحاب من الناحية السياسية ال السلطة                  

  ... وهكذا..أو فتح
مشكلة اآلن أن الساحة الفلسطينية أحوج ما تكون إلى نوع من التهدئة، ليس ألن ذلـك مطلبـا إسـرائيليا، أو              ال

لتسهيل عملية االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، وإنما ألن هذا األمر بالذات بات حاجة فلـسطينية ملحـة،                  
  . وهم من أجل تحقيق أهدافهموألن هذا األمر له عالقة بتنظيم إدارة الفلسطينيين لصراعهم مع عد

فالمجتمع الفلسطيني بحاجة ماسة اللتقاط أنفاسه واستعادة قواه، بعد سنوات عديـدة مـن خـضوعه لعمليـات                  
الحصار والبطش والتقتيل والتدمير اإلسرائيلية، وبعد أن مر بنوع من التوتير واالستنزاف غيـر المحـسوب                

والتنافسات الفصائلية، التي حملت االنتفاضة أكثـر ممـا تحتمـل           المكاناته وطاقاته، بنتيجة الفوضى الحاصلة      
  . وأدخلتها في مواجهات فوق طاقتها

من ناحية أخرى فإن القوى الفلسطينية الفاعلة السلطة والفصائل هم بحاجة أيضا إلى مثـل هـذه التهدئـة، أو                    
 في المجالين الـسياسي والميـداني؛       الوقفة، إلعادة تقييم المرحلة الماضية، واستخالص الدروس المناسبة منها،        

بمعنى النظر إلى دروس الماضي بصورة نقدية جريئة ومسؤولة، لتحديد نجاحات االنتفاضة وإخفاقاتها، وتعيين              
  . االيجابيات وتوضيح السلبيات، وصوال لصياغة استراتيجية سياسية متفق عليها

يني في قطاع غـزة يثيـر، أيـضا، مـشاعر           اآلن، عدا عن مشاعر الغضب والقلق فإن مشهد التوتر الفلسط         
االستهجان واالستغراب، فبدال من االلتفات إلى مشاهد التوتر بين اإلسرائيليين، بين الحكومة والمستوطنين، بين              

ومن الواضح أنـه    . دعاة التسوية والمتطرفين، إذ بنا أمام مشهد يهدد بنوع من االحتراب بين القوى الفلسطينية             
  . على السلطة وعلى حركة حماس، في آن معاثمة مسؤوليات هنا 

فالسلطة الفلسطينية لم تنجح تماما في إشاعة أجواء من الثقة والصدقية، أوال، بسبب تأجيلها انتخابات المجلـس                 
التشريعي؛ وثانيا، بسبب استمرار استفرادها بالقرارات السياسية؛ وثالثا، بسبب عدم ترتيبها ألوضاعها الداخلية،             

المعارضة المتمثلة فـي حركـة حمـاس، فهـي          أما  . ؤسسات السلطة، وعلى صعيد حركة فتح     على صعيد م  
مسؤولة، أوال، لجهة سعيها فرض أجندتها الخاصة السياسية والميدانية، والتي ال تتناسب مع إمكانيات الـشعب                

ـ              ة فـي الـضفة     الفلسطيني والمعطيات السياسية المحيطة به، وال مع برنامج اإلجماع الفلسطيني، إقامـة دول
وثانيا، لجهة عدم رؤيتها لمتطلبات وحاجات الوضع الفلسطيني الحالي، بجوانبه السياسية واالقتصادية            ؛  والقطاع

واالجتماعية، بعد قرابة خمسة أعوام من المواجهات الحامية؛ وثالثا، لكونها ترفض االنخراط في إطار النظـام                
تنقل أزمة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، مـن الطـرف           الفلسطيني، والعمل من داخله، ورابعا، لكونها       

اإلسرائيلي، إلى الطرف الفلسطيني، بدل أن تركز على مفاقمة األزمة بـين اإلسـرائيليين؛ خامـسا، لكونهـا                  
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تستجيب المرة تلو المرة لفخ االستدراج اإلسرائيلي لمربع المواجهات العـسكرية، فـي اللحظـات الـسياسية                 
 لكونها تضع السلطة الفلسطينية، بالتزاماتها وتعهداتها، في زاوية حرجـة، بـرغم أن هـذه                الحاسمة، سادسا، 

  . السلطة رفضت الدعوات والضغوط اإلسرائيلية الرامية لنزع سالح المقاومة وتفكيك البنية التحتية لها
  2005 آب1ميدل ايست اونالين 
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