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  و االزمة بين فتح وحماسنتخابات التأجيل ا
إعالن فتح عبر لجنة المتابعة     وإعالن حماس مقاطعتها لالنتخابات،      أن: حلمي موسى  ما كتبه  1/6/2005السفير  نشرت  

ف من حدة التوتر ودفع القوى األخرى إلى االعتقاد بـأن           موافقتها على التأجيل، وبالتالي عدم إجراء االنتخابات اليوم، خف        
فالتأجيل يفتح الباب إلعادة النقاش ليس فقط في انتخابات اإلعادة، وإنما في كل القانون االنتخابي               . الحل بات على األبواب   

. لة إلقرار هذه القـوانين    ومن الواضح أن هناك، برغم التوتر الميداني، اتفاقاً عاماً حول الصيغ المقبو           . البلدي والتشريعي 
كمـا أن   . فالقانون المتفق عليه في حوار القاهرة، هو القانون المختلط النسبي واألكثري مناصفة في االنتخابات التشريعية              

وثمة من يرى أنـه بـرغم هـذا         . هناك شبه اتفاق على سن قانون انتخابات محلية وبلدية وفق النسبية المطلقة والكاملة            
ويرى هؤالء أن تأجيل موعد االنتخابات      . تراب موعد تنفيذ خطة الفصل قد ال يفسح المجال لتهدئة داخلية          التوافق، فإن اق  

غير أن هنـاك مـن يـرى    . التشريعية يمنح الراغبين في كسر التهدئة فرصة أكبر، وبالتالي يتيح المجال لتصعيد داخلي         
القوى جميعاً إلى الترفع عن مصالحها الضيقة واالقتراب        العكس، ويقول إن الرغبة في تقاسم العمل وخدمة الجمهور يدفع           

وكان الجهد المصري قد انصب في األيام الماضية على إقناع حماس بالتخلّي عن سياسة شد الحبـال                 . من مزاج الشارع  
حتـى  غير أنه وما إن غادر الوفد المصري غـزة،          . مع السلطة حول االنتخابات، والقبول بقرارات المحكمة الفلسطينية       

وهذا ما أشار إليه المتحدثون باسم حمـاس فـي مـؤتمرهم            . تبدلت الصورة وصارت فتح هي من يبدو في موقع المعاند         
فقد قال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أنه تم االتفاق مع حركة فتح على تأجيل انتخابـات                  . الصحافي في القطاع  

وأوضح أن التأجيل كان جزءاً من الضمانات التـي         . ية عن التأجيل  اإلعادة لمدة شهر، ولكن فتح تراجعت وألسباب داخل       
طالبت بها حركته، ورجوع حركة فتح عن عملية التأجيل هو إخالل باالتفاق المبرم بينهما وعليها تحمل كافـة النتـائج                    

اعيـاً أبنـاء الـشعب      وبالتالي فإن حركته لن تعترف بنتائج انتخابات اإلعادة وكل ما يترتب عليها د            . المترتبة على ذلك  
وشدد ابو زهري على أن عدم مشاركة حماس في انتخابات اإلعادة ال يعني عدم              . الفلسطيني الى مقاطعة هذه االنتخابات    

وأعربت لجنة المتابعة العليا    . مشاركتها في انتخابات المرحلة الثالثة من االنتخابات المحلية والبلدية واالنتخابات التشريعية          
ودعا رئيس لجنة المتابعة إبراهيم أبو النجا الحركة إلى العودة إلـى            . رع حماس في إعالن موقف المقاطعة     عن أسفها لتس  

وأكد أبو النجا وجود إجماع وطني من قبل كافة الفصائل علـى            . مائدة الحوار الوطني منعاً إلحداث فتنة أو اقتتال داخلي        
زع فتيل االقتتال الداخلي وإلعطاء فرصة أمام الجميع للتوصل إلى          تأجيل موعد االنتخابات المعادة، وذلك كخطوة أولى لن       

السفير وجود اتفاق حول تأجيل موعد االنتخابات        ولكن مصادر لجنة المتابعة أكدت ل     . اتفاق موحد يرضي كافة الفصائل    
جرى فيهـا انتخابـات     المعادة واالتفاق على أن تتولى اللجنة إعداد آليات تضمن نزاهة االنتخابات في الدوائر التي سـت               

وتأكد التأجيل بعد إعالن فتح     . اإلعادة، مشيرة إلى أن اإلعادة قد تجرى بالتزامن مع المرحلة الثالثة من االنتخابات البلدية             
وقالت . رسمياً قبولها قرار لجنة المتابعة الطلب من اللجنة العليا لالنتخابات المحلية تأجيل موعد االنتخابات لتاريخ الحق               
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ة في بيان إن موقفها هذا يأتي استجابةً لتوجه اإلخوة في القوى والفصائل الفلسطينية، وحرصاً على تماسك جبهتنـا              الحرك
  .الداخلية ولقطع السبل على كل المحاوالت التي تستهدف هذه الوحدة

المشاركة ن حركته قررت عدم من أ سامي أبو زهري هقالما : ب. غزة ـ ق من 1/6/2005القدس العربي  وأضافت
في انتخابات اإلعادة في كل من رفح والبريج وبيت الهيا داعيا أبناء الشعب الفلسطيني إلي مقاطعة هذه 

وأوضح أبو زهري خالل مؤتمر صحافي عقده ظهر امس عدم االعتراف بنتائج هذه االنتخابات وما يترتب .االنتخابات
ما تم االتفاق عليه في اجتماع لجنة المتابعة للعليا للقوي الوطنية عليها مطالبا لجنة المتابعة العليا بالعمل علي تنفيذ 

وقال إنه في اجتماع لجنة المتابعة الذي جري مساء االثنين تم االتفاق علي مشاركة القوي في انتخابات .واإلسالمية
نضاج الضمانات عبر الحوار اإلعادة والطلب إلي اللجنة العليا لالنتخابات تأجيل موعد اإلعادة إلعطاء الوقت المناسب إل

الوطني الداخلي وقد وافقت الحركة علي هذا الموقف ورأت فيه انفراجا لألزمة الراهنة إال أنها فوجئت بتراجع حركة فتح 
 لجنة اوأشار أبو زهري إلي أن إبراهيم أبو النجا والدكتور زياد أبو عمرو منسق.عن هذا االتفاق بعد موافقتها عليه

أكد أبو و.  عمل الالزم قبل إعالن حركة فتح رفضها لذلكىتفاق وحثاه عل بجمال الشوبكي وأبلغاه بهذا االالمتابعة اتصال
  .الضمانات توفير ى الوفد المصري ملزم بأن يحافظ علنبأزهري 
وفتح الباب    خلط االوراق من جديد    أعادت حركة حماس  أن: غزة-فتحي صباح  عن مراسلها  1/6/2005الحياة   وذكرت

 عندما أعلنت مقاطعتها االنتخابات المحلية المعادة، التي كان من المفترض أن تـنظم اليـوم                م مواجهة مع حركة فتح    اما
 حـول ارجـاء     توصل إلى اتفاق بينها وبين حركـة فـتح         بعد استنفاد كل الجهود من أجل ال       وجاء قرار حماس  .األربعاء

 في اجتماع عقدته لجنة المتابعة العليـا للقـوى الوطنيـة             من مصادر شاركت   وعلمت الحياة .االنتخابات الى موعد الحق   
ئل في اللجنة فشلوا فـي ثنـي         ان بقية ممثلي الفصا    اح أمس في حضور ممثلين عن حركتي حماس وفتح        واالسالمية صب 

  .ل االنتخابات في البلديات الثالث عن موقفها الرافض لتأجيحركة فتح
 لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية عن تأجيـل  هأعلنتما : غزة-لبنا ياسر ا  عن 31/5/2005السبيل االردنية    ونشرت

 انه سيعود من جديـد فـي        اة تهدف لنزع فتيل التوتر الذي بد       دوائر بقطاع غزة، في خطو     3موعد انتخابات اإلعادة في     
 الفصائل للعودة إلـى مائـدة       ودعا إبراهيم ابو النجا كافة    .النتخاباتالعادة ا قطاع غزة بعد إعالن حركة حماس مقاطعتها        

الحوار من اجل التوافق على صيغة مشتركة لمعالجة القضايا الخالفية القائمة على قاعدة تأجيل انتخابـات اإلعـادة فـي       
ن مـسألة  اوقد رحبت حركة حماس بإعالن ابو النجا وقال سامي ابو زهري .لجنة العليا لالنتخابات المحلية   موعد تحدده ال  

من الضمانات التي تطالب بها حركة حماس والن هذا التأجيل سيعطي فرصة لتوفير الضمانات لعقـد                التأجيل هي جزء    
  .االنتخابات بآليات يتفق عليها الجميع وفي الوقت المناسب

  حركة فـتح   ةوافق م : نابلس  و غزةمن    أمين أبووردة   و طاهر النونو عن مراسليها    1/6/2005الخليج اإلماراتية    وذكرت
وجاءت هذه الموافقة اسـتجابة     .عادة االنتخابات المحلية في ثالث دوائر في القطاع كان مقررا إجراؤها اليوم           على تأجيل إ  

وأشارت . على الوحدة الوطنية  من منطلق الحرص    نية التي اعتبرت ان موقفها يأتي       لدعوة لجنة المتابعة للفصائل الفلسطي    
  .تالى انه ال يوجد اي موعد محدد إلجراء تلك االنتخابا

استغرابها العليا   اللجنة   ل احمد حلس في مؤتمر صحافي ان فتح تشاطر        وق :غزةمن   1/6/2005 شرق األوسط ال وذكرت
 .بمقاطعة انتخابات االعادة واسفها لموقف حماس السلبي والمتسرع

صـلة مـسيرة    اللجنـة العليـا علـى أهميـة موا        ديأكت: ، وكاالت   رام اهللا ، غزة      1/6/2005األيام الفلسطينية    نقلتو
الديمقراطية، وانجاز كافة المراحل االنتخابية، محذرة في الوقت ذاته من أي عرقلة لهذه المسيرة، التي لن تـصب فـي                    

وفي غزة ، نجحت لجنة المتابعة للقوى الوطنية واالسالمية فـي نـزع   .خدمة مصلحة شعبنا وفي تطلعه نحو الديمقراطية    
، ظهر أمس، مقاطعتها لالنتخابات المعادة، وعـدم         بعد أن أعلنت حركة حماس     تنشأ في غزة،  فتيل أزمة كبيرة كادت أن      

ي حثيثة بين الفصيلين الرئيسيين     وبذلت اللجنة، بعد الظهر، مساع    .اعترافها بالنتائج المترتبة عليها، خالل مؤتمر صحافي      
لموعـد والـضمانات الالزمـة       من أجل تأجيل االنتخابات ألجل غير مسمى، يصار بعده إلى االتفاق حول ا             فتح وحماس 

 حاولت تصوير األمر على غير حقيقته       أن حماس  وقال أحمد حلس في مؤتمر صحافي برفقة سمير مشهراوي           .هاالنجاح
 لم تغير مواقفها أبداً ولم تتنازل أبداً، لكنهـا اسـتجابت لتوجـه              إن فتح : وقال.وااليحاء للمواطن انها عادت عن تعهداتها     

ائل الفلسطينية، وحرصاً على تماسك جبهتنا الداخلية ولقطع السبل على كل المحـاوالت، التـي               اإلخوة في القوى والفص   
الل تعاملها المسؤول، مؤكـداً أن       على عدم تجدد حالة االحتقان من خ       وأبدى مشهراوي حرص فتح   .تستهدف هذه الوحدة  

بات في البلديات الثالث اذا كانت سـتدخلنا فـي    على استعداد للتنازل عن االنتخاوأكد ان فتح. ال تريد انتصاراً وهمياً    فتح
فـتح بالعمالـة    ة جرى خاللها اتهام رموز وقيـادة        وعرض مشهراوي ملفاً قال انه يحتوي على روايات مفبرك        .حمام دم 

  .والتخابر، داعياً الى ضرورة عدم الهبوط الى هذا المستوى من النقاش
  

 الي اللجنة المركزية لقاء مجاملة بين عباس والقدومي واحالة الخالفات 
تعانق السيدان محمود عباس وفاروق  :لندن ـ رام اهللا وليد عوض  عن مراسلها 1/6/2005القدس العربي نشرت 

ين لقدومي عندما زار االول منزل الثاني في تونس من اجل لقاء مصالحة يؤدي الي ازالة الخالفات المتفاقمة بين الرجال
و لقاء المصالحة حضره كل من السادة محمود غنيم واحمد قريع .ر االربعة الماضيةوعكستها الصحافة علي مدي االشه

السيد قدومي قال انه ليس هناك اي خالف شخصي بينه وبين السيد عباس،  .المعتصم وعدد من المسؤولين اآلخرينابو
 والحظ المراقبون ان وانما هناك خالفات سياسية تتعلق بمحاولة الرئيس عباس تجاوز منظمة التحرير ومؤسساتها

السيدين قدومي وغنيم لم يذهبا الي المطار ليكونا في استقبال السيد عباس، والشخص الوحيد الذي خرج من المسؤولين 
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المعلومات التي تسربت عن لقاء .الكبار هو السيد ابو المعتصم، وبعض موظفي المؤسسات الفلسطينية في تونس
 علي عقد اللجنة المركزية لحركة فتح في تونس او القاهرة او عمان، لبحث كل المصالحة افادت انه تم اتفاق مبدأي

وعلمت القدس العربي ان السيدين .المشاكل والخالفات بما في ذلك ازدواجية مرجعية التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني
س، وعندما علم السيد عباس بذلك قدومي وغنيم لم يشعرا باالرتياح لوجود السيد القدوة مع السيد عباس اثناء زيارته لتون

مصدر .كلف السيد القدوة بمهمة اخري، ولم يصطحبه معه الي تونس تجنبا لتفاقم الخالفات وسعيا لترطيب االجواء
 العناقات قال لـ القدس العربي ان الخالفات ما زالت علي حالها، ولكن االجواء باتت اقل حدة مما كانت عبفلسطيني تا

 .عليه بين الرجلين
 أن الجلسة أسفرت عن      من  مصادر فلسطينية   به أفادتما   :تونس   -رشيد خشانة  عن مراسلها  1/6/2005الحياة   وذكرت

حل توفيقي يرضي الطـــرفين ويحافظ على حبل الود بين عباس وقريع من جهة وقــدومي من جهة ثانية، لكن لم                   
عد انـسحاب    تمنيا على قدومي أن يدخل إلى غزة ب        وأوضحت المصادر أن عباس وقريع    .ترشح تفاصيل أكثر عن اإلتفاق    

 وضـرورة معـاودة     تطرقت المحادثات إلى أوضاع حركة فتح     و. ، ولم يبد اعتراضاً على الفكرة     الجيش اإلسرائيلي منها  
تفعيلها في أفق المؤتمر المقرر للشهر المقبل، إال أن مصادر فتحوية أكدت أنه سيؤجل بالنظر السـتحقاقات اإلنـسحاب                   

  . رائيلي من غزةاإلس
ما زال الغموض يكتنف موعد اجتماعات اللجنة المركزية        : اسعد العزوني  عن مراسلها  1/6/2005العرب اليوم    ونشرت

فيما تتحدث مصادر فلسطينية مطلعة عن احتمـال عقـد          , لحركة فتح بالرغم من التصريحات التي تصدر من هنا وهناك         
 ان اعضاء المجلس المتواجدين     لعرب اليوم لوقالت هذه المصادر     . في رام اهللا   المجلس الثوري للحركة يوم الجمعة المقبل     

مضيفة ان المجلس سيبحث العديد من القـضايا والملفـات اهمهـا            , في الداخل يؤمنون النصاب الذي يسمح بعقد المجلس       
المركزية لحركـة فـتح     وردا على سؤال حول اجتماعات اللجنة       .االنتخابات واالصالحات والواقع الفلسطيني بشكل عام     

اال ان وجود الـرئيس     , اكدت هذه المصادر انه كان مقررا عقدها في عمان يوم االثنين الماضي           , والتي كثر الحديث عنها   
وتم االكتفاء بلقاء تونس بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء احمـد           , عباس في رحلة خارجية ادى الى تأجيل االجتماعات       

واوضحت ان الوضع حتى اول امس كـان صـعباً ومعقـدا وان              .قدومي وابو ماهر غنيم   قريع من جهة وبين فاروق ال     
س المجلس الوطني سليم الزعنون مـع الجـانبين هـدأ           ياال ان اتصاال اجراه رئ    , بالغيوماالجواء التصالحية كانت ملبدة     

  .اء او غداً الخميسمشيرة الى ان الزعنون سيغادر الى الوطن مع الرئيس محمود عباس اليوم االربع, االمور
اما بخصوص اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اكدت ذات المصادر انها تأجلت الى حين التوصل                

حيث ان الرئيس عباس كان يريد بحـث بنـد واحـد فـي تلـك                , الى شيء متفق عليه في اللجنة المركزية لحركة فتح        
مشيرة الى ان المجلس المركـزي      , تنفيذية لمنظمة التحرير رئيسا لدولة فلسطين     االجتماعات وهو اقراره من قبل اللجنة ال      

 .حيث ان المجلس الوطني الفلسطيني اعطى الصالحيات للمجلس المركزي في هذا المجال, هو الذي يثبت هذا القرار
  

 عباس تعهد خطيا لتل ابيب وواشنطن بعدم اعدام العمالء الفلسطينيين
كشفت صحيفة هآرتس االسرائيلية في عددها الصادر امس الثالثاء النقاب عن ان  :دراوس من زهير انالناصرة ـ

السلطة الوطنية الفلسطينية تعهدت للدولة العبرية بعدم إعدام العمالء بعد إدانتهم بالتعامل مع االجهزة االمنية 
اعة يهودية التخاذ إجراءاٍت ضد السلطة وردت المحكمة العليا اليوم التماسا قدمته ناشطة اسرائيلية وجم.االسرائيلية

 ارييل شارون، ىوزراء االسرائيليين قد توجهوا الوكان العديد من ال. الفلسطينية لمنعها من تنفيذ أحكام اعدام ضد عمالء
ن وطلبوا منه الضغط علي الفلسطينيين لعدم اخراج احكام اعدام العمالء الي حيز التنفيذ زاعمين انه من غير المعقول ا

تتخلي الدولة العبرية عن اناس قدموا التضحيات الجسام من اجل المحافظة علي امن اسرائيل واالسرائيليين، كما لفتوا 
 وهذا األمر الشاباك في المستقبل،الي ان اعدام العمالء من قبل الفلسطينيين سيؤثر سلبا علي تجنيد عمالء لصالح جهاز 

واضافت الصحيفة ان قاضي المحكمة العليا االسرائيلية رفض االلتماس، بناء .لي سافرا باالمن القومي االسرائييمس مسا
علي تعهد قدمه مسؤولون فلسطينيون باسم محمود عباس السرائيل من خالل لجنة مفاوضات مشتركة بين الجانبين، بعدم 

 .ائيليةريكية، حسب الصحيفة االسرتنفيذ قرارات اإلعدام، وتم تقديم تعهٍد مماثل لإلدارة األم
  1/6/2005القدس العربي  

  
   بوش رفض السماح لعباس بطرح قضايا الحل الدائم معه مصادر للسبيل
على الرغم من محاولة الرئيس االمريكي جورج بوش تصنع الحفاوة وهو يستقبل رئيس السلطة              :  السبيل -القدس المحتلة   

فض بشكل مطلق كل الطلبات السياسية التي كان يـراهن          محمود عباس خالل لقائه به في البيت االبيض، اال انه عمليا ر           
فقد رفض بوش تزويد عباس باي من الضمانات التـي طلبهـا            . عباس على العودة لالراضي المحتلة وهو حاصل عليها       

 ان بوش رفض السماح لعباس بطـرح قـضايا          ليس هذا فحسب، فقد علمت السبيل     . الدائمسيما على صعيد قضايا الحل      
  . خالل اللقاء بينهماالحل الدائم 

  31/5/2005السبيل االردنية 
  

  االستخبارات العسكرية تفرج عن المعتقلين المدنيين لديها
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أمس، أن االستخبارات العسكرية أفرجت عن جميع المعتقلين المدنيين المحتجزين             : لندن  

مشيرة إلى  . بعد دراسة ملفات كل منهم على حدة      إن هذا اإلجراء جاء      وقالت في بيان صحافي   . 40 حوالي   لديها وعددهم 
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أن الوزير ، كان قد أصدر تعليماته األسبوع الماضي، بإغالق هذا الملف، مشددا على ضرورة أن ينحصر عمل أجهـزة                    
لشرطة والقـضاء   األمن في مجال االختصاص فقط، والتأكيد على أن القضايا المدنية للمواطنين تقع في دائرة اختصاص ا               

 .وفقًا للقانون
  1/6/2005 شرق األوسطال

  
 تقرير أمنّي صهيونّي يقّر بأّن الفصائل الفلسطينية ملتزمة بالتهدئة

أقر تقرير أمني صهيوني بأن فصائل المقاومة الفلسطينية ما زالت ملتزمة بالتهدئة بالرغم من بعض العمليـات                  :وكاالت
  . رداً على مواصلة جيش االحتالل لخرقهايون ضد أهداف صهيونيةالتي ينفّذها مقاومون فلسطين

 أن الفترة األخيـرة تـشهد        الصهيونية وأشارت مصادر أمنية صهيونية رفيعة المستوى إلى تقريٍر أعدته األجهزة األمنية          
 .ة ما زالت قائمةً بـشكٍل عـام    ما يعني أن التهدئ    ،انخفاضاً في عدد القتلى الصهاينة، جراء العمليات الهجومية الفلسطينية        

  .وبحسب التقرير فإن جنديين صهيونيين قُِتال خالل األشهر الثالث الماضية
منوهة لم تشهد أي عمليٍة فدائية من ِقبل فلسطينيين منذ أكثر من ثالثة أشهر،                إن أراضي الخط األخضر    :وقالت المصادر 

  .يس السلطة المبذولة أن هذا يعني تطوراً إيجابياً في جهود رئإلى
  1/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   تندد بتراجع اسرائيل عن اطالق سراح االسيرين الطويل وقواسحماس

 تراجع سلطات االحتالل عن االفراج عن الشيخين جمال الطويـل، احـد             حماسدان مصدر مسؤول في حركة      : رام اهللا   
 الرئيس المنتخب لبلدية قلقيلية، في خطوة مخابراتية تهدف الـى الحـاق             قادة الحركة في الضفة الغربية، ووجيه قواس،      

األذى النفسي والمعنوي بالشيخين، وعائلتيهما، وفي حيلة لنقلهما من سجن عوفر الى سجن النقب، بعـدما فـشلت ادارة                   
  .معتقل عوفر في ذلك مراراً بسبب احتجاجات المعتقتلين هناك

، ان ادارة المعتقل ابلغت الطويل وقواس بقرار االفراج، ونقلتهمـا الـى سـجن              وقال المصدر في تصريح صحافي امس     
  .النقب مع بقية المعتقلين المنوي االفراج عنهم لتتم عملية االفراج، كما العادة، من سجن النقب

عد العـدل،   حوال الى االعتقال االداري بعد انتهاء محكوميتهما، في مخالفة فاضحة ألبسط قوا           واوضح ان الطويل وقواس     
 .والحقوق االنسانية

  1/6/2005األيام الفلسطينية 
  

 أربعة فصائل فلسطينية تدعو إلى تشكيل لجنة وطنية عليا لحل المشاكل العالقة
 والجبهـة   ،حركـة حمـاس    أجتمع أمس ممثلين عن أربعة فصائل وطنية وٍإسالمية، ضمت كل من          :  خاص –خانيونس  

 فـي   القيـادة العامـة   ، وذلك فـي مقـر الجبهـة الـشعبية            الصاعقة  و ،رير العربية  وجبهة التح  ،الشعبية القيادة العامة  
الفصائل األربعة دعت إلى تشكيل لجنة وطنية عليـا فـي محافظـة             وذكرت مصادر شاركت في االجتماع أن       .خانيونس

 الصهيونيةت واالعتداءات    وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديا     ،خانيونس لحل كافة المشاكل الوطنية والسياسية العالقة      
  .اليومية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني األعزل

  1/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ما حدث في محاكم الطعون : دراسة قانونية
دحضت دراسة قانونية الطعون االنتخابية التي قدمتها قائمة حركة فتح في انتخابات بلدية البريج أمـام                :  خاص ،خانيونس
  .البتدائية التي أصدرت قرارها بإعادة االنتخابات في عدد من المراكز والمحطات االنتخابيةالمحكمة ا

من الناخبين في البريج، وأعدتها قائمة التغيير واإلصالح، جميـع الطعـون            % 51.23وأوردت الدراسة التي وقع عليها      
ث تم توزيعها بآالف النسخ على جميـع مـواطني          المقدمة من فتح، وقامت بتفنيدها بندا بندا، وفق أدلة قانونية بحتة، حي           

  .المخيم، ليكونوا على دراية بما حدث في أروقة المحاكم
  الدعاية االنتخابية في يوم االنتخاب وداخل مراكز االقتراع

ـ                  وم ومن بين الطعون المقدمة التي أوردتها الدراسة، استمرار قائمة التغيير واإلصالح بممارسة الدعاية االنتخابية فـي ي
االنتخاب وداخل مراكز االقتراع، وعدم قيام اللجنة المشرفة على االنتخابات بعمل أي جهد لمنع ذلك، وجاء تفنيد الطعن                  
من خالل قيام لجنة االنتخابات والمجلس البلدي بنزع اليافطات القماشية من الشوارع قبل يوم مـن االقتـراع، كمـا أن                     

انحصرت في البطاقة التي تحتوي على أسماء المرشـحين وأرقـامهم، وهـذا             مظاهر الدعاية التي حصلت يوم االقتراع       
التصرف قامت به جميع القوائم التابعة لفتح وحماس والشعبية والديمقراطية، وليس األمر مقصورا على قائمـة التغييـر                  

س، فلماذا يكـون هـذا      واإلصالح كما يزعم الطاعنون، وحدث هذا في جميع الدوائر االنتخابية التي فازت بها فتح وحما              
  !.موضوعاً للطعن في المناطق السكانية الكبرى التي فازت بها حماس في رفح والبريج وبيت الهيا ؟

  حيادية أعضاء لجان المحطات في المراكز االنتخابية في البريج
والشفافية، من خـالل   وجاء في طعن آخر، عدم التزام أعضاء لجان المحطات في المراكز االنتخابية في البريج بالحيادية                

قيامهم بالتأثير على الناخبين في اختيار مرشحين معينين، ويطلبون من الناخبين انتخاب قائمة معينة، وسـماحهم لـبعض                  
المرشحين بتوزيع بطاقات دعائية لصالح قائمة معينة داخل المحطات، وقد فندت الدراسة هـذا الطعـن بـشهادة جميـع              
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ؤساء المراكز على عدم حدوث مضمون االتهام، ورفض االتهام من أصله لمـا فيـه               العاملين في محطات االنتخاب ور    
  .إساءة بالغة لهم

  نسب اقتراع عالية في البريج
عدم قيام أعضاء مراكز االقتراع بالتعاون مع الناخبين الذين بتعريفهم على أمـاكن االقتـراع،               من  كما طعنت قائمة فتح     

، وليس كما يزعم    %49، فيما وصلت في السجل المدني إلى        %93.3نتخابي بلغت   علما بأن نسبة االقتراع في السجل اال      
  !.فقط، فكيف شاركت هذه النسبة العالية من الناخبين في عملية االقتراع؟% 15منشور فتح الذي وزع في البريج بأنها 

  السماح للمرشحين والمراقبين من دخول مراكز االقتراع
 قامت بمنع المرشحين والمراقبين من دخول مراكز االقتراع، وتم فتح عـدد مـن               وزعمت قائمة فتح أن بعض المحطات     

 محطـة بإشـراف     31األوراق بدون حضورهم، األمر الذي تفنده الدراسة من خالل إثبات أن عملية الفرز تمـت فـي                  
  .الموظفينالمراقبين الذين تواجدوا أثناء إغالق المحطات والمراكز، وتوقيعاتهم موجودة إلى جانب توقيعات 

  االنتخاب عن أشخاص متوفين أو مسافرين أو فاقدي األهلية
كما اتهمت فتح لجان االقتراع بالتواطؤ مع الناخبين، حيث ثبت أن الكثير من المواطنين قاموا باالنتخاب عـن أشـخاص                

ر أو سجين، ويعـرف     متوفين أو مسافرين أو فاقدي األهلية، ومع ذلك فإنه ال يعقل أن ينتخب ناخب مكان ميت أو مساف                 
بذلك ممثل قائمة العطاء والبناء التابعة لحركة فتح دون التدخل لمنعه والطعن في عمله، علما بأن القانون ينص صـراحة               

 دينار أو العقوبتين معاً، وتتساءل الدراسة ِلم لَم يقـدم الطـاعنون             1000أن هذه جريمة تستوجب السجن سنة أو غرامة         
  .ولماذا انتظروا حتى إعالن النتائج التي أعلنت فوز قائمة التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماسطعنًا أثناء االقتراع، 

  إصدار البطاقات لوكالء المرشحين
وواصلت قائمة فتح كيل االتهامات للجنة االنتخابات من خالل حرمان وكالء المرشحين مـن دخـول جميـع المراكـز                    

 وسماح اللجنة لوكالء قائمة معينة باستخدام بطاقات انتهت صالحيتها، علما بـأن             االنتخابية ألنها لم تصدر لهم بطاقات،     
يوم االقتراع شهد مساواة لجميع وكالء المرشحين بالحرمان من البطاقات، إذ لم تصدر من أصله بطاقات للوكالء ولكافة                  

  .المتنافسين
  ناخبين لم يجدوا أسماءهم في مراكز االقتراع

ناك ثمانمائة ناخب لم يجدوا أسماءهم في مراكز االقتراع، علما بأن هذا الرقم فيه تضخيم مقصود    وزعمت قائمة فتح أن ه    
به التضليل، وهذا ما يؤكده مسئول الكمبيوتر في اللجنة العليا، والذي أفاد بأنه أجرى فحص على كـل الكـشوف التـي                      

يين المركز والمحطة لهم وإرسالها عبـر الفـاكس،    اسما لهم حق االقتراع وتم تع155وصلته من لجنة البريج، فوجد أن  
ووصل أول فاكس منها في الساعة الرابعة تقريباً، وليس كما يزعم الطعن فيقول الساعة السادسة والنـصف، أمـا بقيـة                    

بريج األسماء فبعد الفحص لم يجد قسم الكمبيوتر لها حق االقتراع في دائرة البريج ألسباب عديدة منها أنهم خارج دائرة ال                   
االنتخابية، أو مسجلين في سجل انتخابي في مكان غير البريج، أو أنهم مارسوا االنتخاب في المرحلة األولى النتخابـات                   

  .المجالس المحلية
  ما حدث في قاعة المحكمة

ى الذي  وبعد أن أوردت الدراسة عددا كبيرا من الطعون االنتخابية، وقامت بتفنيدها بمرتكزات قانونية محكمة، تطرقت إل               
 صناديق، وأعادت عدها والنظـر فيهـا بحـضور          5حدث في قاعة المحكمة عند جلب الصناديق، حيث فتحت المحكمة           

المحامين والجمهور، وإنه لألسف الشديد لم تلتفت المحكمة إلى الحقائق الموضوعية، حيث ثبت بما ال يدع مجاالً للـشك                   
الذي تم أمام اللجنة، ومطابق لشهادات مراقبين قائمة التغيير واإلصالح،          أن النتائج كلها كانت متطابقة بالكامل مع الفرز         

  . ورقات صحيحة ضمن األوراق الباطلة، وهذه ال تؤثر على سالمة العملية االنتخابية4عدا أنه وجدت 
  مسرحية معدة مسبقا

لطاعنين بإلغاء االنتخابات في دائرة     وقد أكدت الدراسة أن مجمل هذه الطعون تفتقر إلى القيمة القانونية التي تبرر طلب ا              
البريج إلغاء كليا أو جزئيا، السيما وأن الوقائع المادية المستخرجة من الصناديق أثبتت بطالن الطعون، علما بـأن هـذه                    
الطعون تم صياغتها بناء على محاضر اللجان السرية، وهي ملك لرئاسة اللجنة العليا، وال يجوز تـسريبها أو إعطائهـا                    

  .حد مهما كان، وهذا التصرف مناف للقانون، ويستوجب التحقيق والمحاكمة واإلقالة الفورية من العملأل
بسبب طبيعة الجهد اإلنساني، لذا يجب النظر إلى قيمة هـذا الخطـأ    % 1كما أن كل عملية انتخابية قد يشوبها نسبة خطأ          

  .ومدى تأثيره على النتيجة العامة
طعن مقتبسة تماما من تقرير رئيس لجنة البريج المحلية، ثم إن شهادته نفسه العلنيـة أمـام                 كما أن نصوصا من الئحة ال     

المحكمة فيها إدانة للجنة العليا لالنتخابات التي هو موظف فيها، وهي بالتأكيد ضد دفاع محامي اللجنـة، وتقـدم خدمـة                     
جنة المقدم عنده على قواعد المهنة، ووجوب تحلي        لمحامي الطاعنين، وليس هذا مستغربا بحكم الوالء السياسي لرئيس الل         

  .المسئول بالعدالة والشفافية
كما أن موافقة القضاة على حصر الخصومة في الطرفين المذكورين، اللجنة وحركة فتح، فيمـا كـان محـامو حمـاس                     

 محـامي اللجنـة     يجلسون في القاعة مراقبين فقط، وقد حاول أحد المحامين من حماس الدخول إلى الخصومة من خالل               
معاونًا فرفض األخير، علما بأن بات من المعلوم أن المتضرر الوحيد من نتائج هذه الخصومة القضائية هو حركة حماس                   
الفائزة في البريج باسم قائمة التغيير واإلصالح، والقانون يسمح للمتضرر من جراء خصومة آخرين أن يكون طرفًا فـي                   

أن يترك المتخاصمون يسنون سكين الذبح ويضعونها على رقبته وهو يتفرج، كمـا أن              الخصومة يدافع بها عن نفسه، ال       
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اثنين من القضاة ينتمون إلى حركة فتح، مما فسر تدخلهم إلحداث تردد وقطع تواصل األفكار عند محامي اللجنـة أثنـاء               
  .المرافعة، في الوقت الذي كانوا يعطون الفرصة الكافية لمحامي فتح ليصول ويجول

اختتمت الدراسة بالقول أن ما حدث هو مسرحية معدة مسبقًا بغرض سرقة فوز حماس في البريج، والمناطق األخـرى                   و
في رفح، وبيت الهيا، من خالل اإلعادة الجزئية والتشهير بأن حماس زورت وغشت، مع العلم أن حماس ليست طرفًـا                    

  .في الخصومة القانونية
مة في نهاية الدراسة، وهي قرار المحكمة والتعليق عليه، وتقريـر محـامي حمـاس،               وقد تم إيراد عدد من المالحق الها      

  .وتقرير حول نتائج محكمة دير البلح، فضال عن الئحة الطعن، وعدد من تصاريح مشفوعة بالقسم
  فتح تعيد تسجيل عشرات الناخبين لينتخبوا مرة أخرى

ة فتح تقوم في هذه األيام بإعادة تسجيل عشرات الناخبين          من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية في مخيم البريج أن حرك          
في المخيم الذين سبق وأن انتخبوا في المرة األولى، ليتم السماح لهم بإعادة االنتخاب، األمر الذي يعد مخالفـة قانونيـة                     

  .وانتخابية كبيرة
ة العليا لالنتخابات المحلية قائمـة تـضم        وذكرت مصادر مراقبة لسير العملية االنتخابية، أن قائمة فتح قامت بتسليم اللجن           

 اسما من أسماء الناخبين على أنهم لم ينتخبوا أبدا، وعند مراجعة العشرات منهم أكدوا أنهم مارسوا حقهم االنتخابي،                   156
  .وأنهم لن يسمحوا لحركة فتح باستغالل أسمائهم في سلوكيات غير قانونية

  1/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   حزيران6منظمات يهودية تحرض على اقتحام جماعي لألقصى يوم : سالقد
حذرت مؤسسة االقصى العمار المقدسات االسالمية من نية جماعات دينية يهودية تنظيم اقتحام جماعي للمـسجد                : القدس

أعـضاء  االقصى المبارك يوم السادس من الشهر الجاري مشيرة الى ان منظمات يهودية متطرفة ورجال دين يهـودا و                 
كنيست من اليمين االسرائيلي وشخصيات شعبية وجهوا دعوة عامة الى الجمهور االسرائيلي القتحام جمـاعي للمـسجد                 

  .االقصى يوم السادس من شهر حزيران الجاري ودعتهم كذلك الى اعتصام شعبي عصر نفس اليوم قبالة باب االسباط
وته هذه تأتي بمناسبة تحرير القدس وتخليـدا لـذكرى البطولـة     المنظمات أن دع  هوقالت المؤسسة في بيان لها ادعت هذ      

  .اليهودية ضد خطط الطرد
منتدى الخالص االسرائيلي قد عممت اليوم اعالنـا         و وأضافت كانت كل من الحركة من أجل إقامة الهيكل، حركة ريفافاه          

يوم االثنين السادس من حزيران     صالة واعتصام، ودعت الحركات الثالث الى جعل         تحت عنوان نتواصل مع جبل الهيكل     
الجاري يوم صعود الى القدس والتواصل مع جبل الهيكل، بهدف الصالة واالعتصام وتخليد ذكرى البطولة اليهودية ضد                 

وأضاف االعالن انه في تمام الساعة الثالثة من اليوم المذكور سينظم اعتصام جماهيري تقـديرا                .خطط الطرد واإلخالء  
وهو موقع انطالق قوات المظالت االسرائيلية في حرب        باب االسباط بالتسمية العربية     في شارع االسود    للبطولة اليهودية   

وذكر االعالن أن عضو الكنيست أرييه الداد من حركة موليدت اليمينية، ورجال دين ربانيم من قطـاع غـزة                   . 67العام  
ى شخصيات شعبية وجماهيرية، واشـار االعـالن ان         والضفة الغربية وشمالي البالد سيشاركون باالعتصام باالضافة ال       

  .االعتصام سترافقه أغان وأهازيج دينية 
وتضمن االعالن دعوة باسم رجال دين، وشخصيات تعمل من اجل إقامة الهيكل الى الجمهور الواسـع للمـشاركة بــ                    

مـن اجـل     اس االحذية القماشية،  اقتحام جماعي للمسجد االقصى، بعد االستعداد بالشكل المناسب من تطهير الرجلين ولب           
وذكر االعالن أن هذه الفعالية منسقة مع قوات االمن االسرائيلية،           .ابطال خطط الخراب واالبادة التي ستقع على رؤوسنا       

كما تضمن االعالن صورة لمجسم الهيكل الثالث المزعوم، وصورة القوات االسرائيلية وهي تعلن عن احتالل االقـصى                 
خل باحات الحرم القدسي، وكذلك صورة جماعية لالسرائيلين بالقرب من قبة الصخرة وهم يرفعـون                من دا  1967العام  

 .العلم االسرائيلي
 1/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  منزالً فلسطينياً قرب المسجد األقصى90شرع بإجراءات هدم  االحتالل ي. عاما38ً منذ أكبر عملية هدم في 

 الصهيوني في مدينة القدس في إجراءات لهدم عشرات المنازل الفلسطينية في حي البستان            شرعت بلدية االحتالل    :وكاالت
وبحسب اإلذاعة العبرية فقـد بـدأت       .بلدة سلوان الفلسطينية، المحاذية للمسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة          ب

ستكون، في  ان، مشيرةً إلى أن عملية الهدم       لدة سلو  منزالً في ب   90 إجراءاتها لهدم حوالي     باتخاذفي القدس    االحتالل   بلدية
 حتالل في القدس أوري شطريت    وكان مهندس بلدية اال   .1967ا في القدس الشرقية منذ عام       حال تنفيذها، األكبر من نوعه    

 حي   أنها شُيدت بصورة غير قانونية في      ادعى الماضي تعليماته بهدم جميع المنازل، التي         أصدر في شهر تشرين ثاني     قد
 وحدة كاملة من ناحية علـم       قة خضراء، ويشكّل مع مدينة داود      أن الحي المذكور يعتبر منط     ، زاعماً البستان القديم بسلوان  

مكان، لخلق تواصل مـع     تخطط إلقامة متنزه وطني في ال     "في القدس   االحتالل  وأضاف أن بلدية    . اآلثار، على حد زعمه   
 أحد نشطاء الحي، أن السكان ينوون معارضة هذه الخطـوة بكـل الوسـائل               من جهته أوضح وديع الفاخري    .مدينة داود 

وقالت مصادر في بلدية    . عائلة فلسطينية في حي البستان تلقّت أوامر هدم        30القانونية المتاحة لهم، مشيراً إلى أن حوالي        
كان أهالي حي البـستان البـالغ        إن مساعي تبذل للعثور على أراٍض بديلة تابعة للحكومة، بهدف إس           :االحتالل في القدس  

 شخص، مؤكّدةً في الوقـت      2500عددهم ألف شخص، في حين تشير اإلحصاءات الفلسطينية إلى أن عددهم يتجاوز الـ              
  . توجد حلول بديلة،على حد قولهاذاته أن عملية الهدم ستنفّذ حتى ولو لم
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  1/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  

  ئيل انتهت من تجهيز البنية التحتية القامة الهيكلاسرا: ابراهيم الفني. د
وقال موسـى  .حذر خبير آثار فلسطيني من ان سلطات االحتالل تكاد تكون انتهت من اعداد البنية التحتية للهيكل المزعوم     

الل محمود عودة عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان ال نستبعد ان يرسل أوري لوبليانسكي رئيس بلدية االحت                 
في القدس جرافاته الى حينا مع بدء انسحاب قوات االحتالل من غزة، مستغال انشغال العالم بهذا االنـسحاب، وقـال ان                     

واشار عودة الى   .اجراء كهذا فيما لو تم سنقاومه بكل ما أوتينا من قوة، ولن نسمح ألى كان باقتالعنا من أرضنا ومنازلنا                  
 كمـا نـشر     88 منزال، وليس    96هدم وفق خريطة وزعتها بلدية االحتالل يصل الى         ان اجمالي عدد المنازل المهددة بال     

وأكد عودة ان ذريعة سلطات االحتالل . نسمة1200 دونما، فيما يقطنها اكثر من   46سابقا، مقامة جميعها على ما مساحته       
اؤها على أنقاض منازل شـيدت فـي        لهدم منازل هذه العائالت هي نيتها بناء حديقة تطلق عليها اسم حديقة الملك سيتم بن              

ونوه عضو لجنة الدفاع    .أعوام االربعينيات والخمسينيات والستينيات وبعض هذه المنازل شيد في السنوات الخمس األخيرة           
عن أراضي وعقارات سلوان الى ان سلطات البلدية تفرض قيودا مشددة على البناء في المنطقـة، بـل ال تمـنح البتـة                       

ويـرى الفنـي ان     .شيرا الى ان سلوان تحديدا تكاد تشبه مناطق في افغانستان حيث انعدام الخدمات            تراخيص للمواطنين م  
 الـف سـائح   200كثر من المخطط حول القدس القديمة ومنها سلوان يستهدف تحويل المنطقة الى منطقة جذب سياحي أل 

  .شمل شبكات المياه، الكهرباء والخدمات العامة أنجزت بالفعل، وهي تثار، ان البنية التحتية للهيكلويؤكد خبير اآل.يوميا
   1/6/2005الحياة الجديدة 

  
 تحذيرات فلسطينية من مشاريع مشبوهة اليجاد بديل لحق العودة

حذر مركر فلسطيني يعني بشؤون الالجئين الفلسطينيين امس من مشاريع :رام اهللا ـ القدس العربي ـ من وليد عوض
العودة، وذلك في وقت يتواصل فيه الحديث داخل مخيمات الالجئين في الضفة الغربية مشبوهة تسعي اليجاد بديل لحق 

ودعا مركز حق العودة .وقطاع غزة عن وجود مشاريع ومؤسسات مشبوهة تسعي لتصفية قضيتهم تحت مسميات عديدة
ئين الفلسطينيين بالعودة الي وشؤون الالجئين الثقافي الي مقاطعة كل المشاريع المشبوهة التي تستهدف النيل من حق الالج

أسس المشاركة بالهياكل المدنية له المشروع المعروف باسم كيفتاس وهاجم المركز في بيان .االراضي التي هجروا منها
، ومشروع بانوراما في الداخل المؤسس علي اللجنة الكندية ات الفلسطينية في بلدان االغترابلمخيمات الالجئين والجالي

وقال المركز ان . بديلة عن حق العودة والذي بدأ بخطواته في مخيمي قلنديا والجلزون بالضفة الغربيةالبحث عن حلول
هذين المشروعين يهدفان الي إيجاد بدائل عن حق العودة، وهما يتساوقان مع الرغبات اإلسرائيلية واألمريكية بإضاعة 

  .باط بين الشعب الفلسطيني وعزل الخارج عن الداخلهذا الحق المقدس، إضافة إلي أنهما يهدفان إلي فك عري االرت
  1/6/2005القدس العربي 

  
   بمحاولة اغتيال جندي إسرائيلي48اتهام بدوي من فلسطينيي 

كشفت السلطات اإلسرائيلية عن خلية من مواطنين عرب في إسرائيل، حاولت اغتيال جنديا : سطالشرق األوتل أبيب ـ  
 عاما، من سكان قرية اللقية في النقـب،         26الئحة االتهام التي وجهت إلى طالل أبو غنايم،         وجاء في   . إسرائيليا، أو أكثر  

، دأنه اشترى بندقية من طراز كالشنيكوف وتوجه نحو موقف سيارات للجنود فصوب البندقية نحوهم وضغط على الزنـا                 
 .قية أخرىإال أن البندقية لم تعمل، وبذلك نجا الجنود، أما هو فهرب وذهب ليفتش عن بند

  1/6/2005 شرق األوسطال
  

 شهداء مخيم بالطة تعلن انسحابها من انتخابات اإلعادة لمركز شباب المخيمكتلة 
أعلنت كتلة شهداء مخيم بالطة أمس، انسحابها من انتخابات اإلعادة للهيئة اإلدارية لمركز شباب مخـيم   ،نابلس ـ خاص 

بة على حركة حماس، في رسالة موجهة إلى مديرية الشباب والرياضـة            بالطة؛ وقالت كتلة شهداء مخيم بالطة، المحسو      
إن الكتلة ترفض سياسة اإلعادة لالنتخابات، وتعتبرها تجسيدا للفوضـى،          : نابلس، ومراقب مركز شباب بالطة    بمحافظة  

الشباب والرياضـة   وحملت الرسالة وزارة    .لفوضوي في إدارة العمل االنتخابي    وتعميقا للروح غير الديمقراطية، والنهج ا     
مسؤولية التدهور واالنفالت وتعزيز نهج مصادرة حق الناخب واحترام صوته باتخاذها قرار إعادة االنتخابات الذي يأتي                

  .بعد االعتداء على النتائج األولية التي أفرزتها االنتخابات األولى، والتي كانت تشير إلى تقدم وفوز كتلة شهداء المخيم
  1/6/2005إلعالم المركز الفلسطيني ل

  
 إصابة عدد ممن شهدوا زورا بالمحاكم الفلسطينية بصدمات نفسية وعصبية وجلطات متنوعة

أفادت مصادر طبية أن عدد من المواطنين الذين شهدوا بـشهادات زور فـي المحـاكم الفلـسطينية             ، خاص  -خانيونس
ها إلى المستشفيات فـي قطـاع غـزة لتلقـى           أصيبوا بصدمات نفسية وعصبية وجلطات متنوعة نقلوا على إثر        ،  مؤخراً
والعظـة مـن هـذه        وإنما ألخذ دروس العبرة    ،إن الخبر ال يقصد منه الشماتة بأحد ال سمح اهللا         : وقالت المصادر .العالج

وحول اآلثار المترتبة على شهادة الزور في المجتمع الفلسطيني         .الشهادة أال وهي شهادة الزور التي تعتبر من أكبر الكبائر         
 وبناء عليها قد تبنى عقوبة أو فتنـة         ، أساس شهادة الزور مبنية على الكذب      إن: مفتي خانيونس الشيخ إحسان عاشور    ال  ق
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وحول إصابة عدد مـن     .ولهذا حذرنا رب العزة عن هذه الشهادة الكاذبة       ،  في المجتمع على أساس غير صحيح وغير قويم       
 ليس هناك نص اقتصاص ربـاني فـي الـدنيا           : المفتي عاشور  الذين شهدوا بشهادات زور بصدمات نفسية وعصبية قال       

 وهذه العقوبة في الدنيا ال تنفي عنه العقوبة فـي           ، ومن ارتكب هذه المعصية وعجل اهللا له بالعقاب فهذا تحذير له           ،لهؤالء
 الرجل صالحاً فاهللا عز      وربما يكون هذا   ، فربما هذه العقوبة حافزاً له كي يجدد إيمانه ويغير شهادته التي أدلى بها             ،اآلخرة

   .وجل يريد أن يحذره في الدنيا كي يلحق نفسه قبل الهالك في اآلخرة
  1/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  خطة فلسطينية الستثمار مستعمرات غزة بتحويلها إلى مناطق سياحية وصناعية  

المستعمرات التي ستخليها اسرائيل في قطاع غـزة  اعدت السلطة الفلسطينية خطة الستثمار : آمال شحادة-القدس المحتلة  
في محاولة لتطوير االقتصاد الفلسطيني، بحيث تتحول كتلة غوش قطيف االستيطانية الى فنادق، ومـستعمرات شـمالي                 

اما مستعمرة نيتساريم، وسط القطـاع، فـستتحول الـى منطقـة            . القطاع الى منطقة صناعية جديدة ترتبط بمنطقة ايرز       
ونشرت صحيفة يديعوت احرونوت تفاصيل الخطة التي سربها لها مسؤولون اسـرائيليون            .رئيسية لميناء غزة  التخزين ال 

وحسب الخطة فان السلطة الفلسطينية ستعلن عـن منـاطق          . التقوا  بنظرائهم الفلسطينيين  الذين عرضوا عليهم االقتراح        
طينيون لتفكيك مباني مستوطنة كفار دروم وتحويلها الـى     عسكرية مغلقة، منعا لتدفق آالف المواطنين اليها، ويخطط الفلس        

اال ان  . وبالقرب من رفح ستقام منطقة تجارية حرة لتشجيع العالقات االقتصادية مع مـصر            . منطقة زراعية أو صناعية   
اما غوش قطيف فستستغل الغراض سياحية وسـتقام فيهـا   . هذا المخطط مرتبط بانسحاب اسرائيل من المحور الحدودي    

  . ادق تستغل شاطئ البحر والحيوانات البرية في المكانفن
  1/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
   شجرة زيتون  200مواجهات في الضفة احتجاجاً على اقتالع 

أصيب عدد من الفلسطينيين بقرية بلعين في الضفة الغربية اثنان منهم جروحهما خطيرة خالل اشتباكات اندلعت مع قوات                  
وهرع االهالي بمساعدة متـضامنين اجانـب       . شجرة زيتون في منطقة الواد غرب البلدة       200مت باقتالع االحتالل التي قا  

اولة لمنع الجرافـات    لحماية اشجارهم مستخدمين صناديق معدنية حيث قيدوا رؤوسهم وايديهم في هذه الصناديق في مح             
واعلنـت قـوات    .نى على اجساد الفلـسطينيين     من اقتالع االشجار، في اشارة رمزية الى ان جدار الفصل يب           االسرائيلية

 دقيقة لمغادرتهـا    15االحتالل ان المنطقة عسكرية مغلقة يحذر على المواطنين ووسائل االعالم دخولها وامهلت االهالي              
وعلى الفور قاموا بمهاجمة االهالي والمتطوعين الذين قيدوا انفسهم في الصناديق المعدنية وقـاموا بـضربهم بـالهري                  

امت باعتقال   البنادق في محاولة لتحطيم هذا الجدار المعدني مما ادى الى اصابة عدد منهم بجروح ورضوض، وق                واعقاب
 ومتضامن جنوب افريقي، واعتدت على شابين من القرية بالـضرب المبـرح نقـل احـدهم الـى                   ناشط سالم اسرائيلي  

 بعد ان طاردتهم بالقنابل المسيلة للدموع والطلقات        وحاصرت قوات االحتالل االهالي داخل القرية بأعداد كبيرة       .المستشفى
 ا.ش.ا.  شجرة من المنطقة200الع المطاطية ثم شرعت باقت

  1/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  2000ف يقلّد  صباغ وخوري وسام نجمة بيت لحم يخل،باالنابة عن الرئيس خالل حفل تكريمي في أثينا
 الماضية، في مدينة أثينا، لكل من حسيب صباغ، وسعيد خوري، في ضوء قـرار               نظم حفل تكريمي، الليلة قبل    : رام اهللا   

، تقديراً لدورهما في خدمة القضية الفلسطينية، وتفانيهما        2000ل منهما وسام نجمة بيت لحم       الرئيس محمود عباس منح ك    
  .في العمل لرفع شأن القضية الفلسطينية على الصعيدين العربي والدولي

 في الحفل، حيث قام بتقليدهما الوسامين، بحضور حشد من الشخصيات           افة يحيى يخلف الرئيس أبو مازن     قومثّل وزير الث  
وكان من أبرز الحضور ممثل رئيس الجمهورية اليونانية، وممثل رئيس األساقفة، وبعض            . الفلسطينية والعربية واليونانية  

قة، وشخصيات اجتماعية بارزة، كما حضر الحفل الدكتور        الوزراء في الحكومة اليونانية، والسفراء العرب والدول الصدي       
وافتتح السفير مروان عبد الحميد الحفل بكلمة أشار خاللها الى أهمية هذا التكريم، وعدد مناقب المكرمين،                .رمزي خوري 

ي، أو من   ودورهما في الخير والبناء واالعمار، وفي العمل الفلسطيني سواء من خالل المجلس الوطني، والمجلس المركز              
 .خالل مشاركتهما في دعم االقتصاد الفلسطيني، وتنمية اإلنسان الفلسطيني

  1/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   وعدداً من المسؤولين في القدسقوات االحتالل تحتجز ابو غربية
، بـدعوى   احتجزت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء امس، عدداً من المسؤولين في منطقـة وادي الجـوز              : وفا-القدس  

اللواء عثمان أبـو    : وذكرت مصادر صحافية بأن قوات االحتالل أعتقلت كالً من        .التواجد غير القانوني في القدس المحتلة     
غربية نائب القائد العام لشؤون التوجيه السياسي، المفوض السياسي والوطني العام، والنائب المقدسي حاتم عبـد القـادر                  

 في القدس، واسحاق القواسمي، مدير دائرة التـرميم         ة أمين سر اقليم حركة فتح     ح زحيك عضو المجلس التشريعي، وصال   
 في بيت حنينا، في منطقة وادي الجوز قرب الحـرم القدسـي الـشريف،               لشرق، وحازم غرابلة أمين سر فتح     في بيت ا  

نيين إلى مركز التوقيف    إن قوات االحتالل اقتادت المسؤولين الفلسطي     : وواضافت  .بدعوى التواجد غير القانوني في القدس     
إن : وقال النائب عبـد القـادر     .والتحقيق في المسكوبية ،غرب القدس، وأنها تجري استجواباً وتحقيقاً مع اللواء أبو غربية            
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ووصـف عمليـة    . تواجدهم في القدس قانوني وهم يحملون الهوية المقدسية، بينما يحمل اللواء أبو غربية تصريحاً للتنقل              
 .زازيةاالحتجاز باالستف

 1/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  نصف األسرى ينهون محكومياتهم خالل أشهر واليمين يتوجه إلى المحكمة إللغاء اإلفراج 
تبين من مراجعة أولية لقائمة األسرى الفلسطينيين، الذين قررت إسرائيل، بشكل أحادي الجانب،             : نظير مجلي    -تل أبيب 

نهى معظم فترة محكومياتهم، وكان من المفروض ان يطلـق سـراحهم خـالل              اطالق سراحهم غدا، أن حوالي نصفهم أ      
ففي . ومع ذلك، فإن النصف الثاني يدل اطالقهم على تغيير ايجابي ملحوظ في المقاييس االسرائيلية             . الشهور القليلة المقبلة  

 االسرائيلي توجهت أمس الى     حين انتقد الفلسطينيون طريقة اختيار األسرى المذكورين، فإن عناصر في اليمين المتطرف           
إذ في المصالح األمنيـة االسـرائيلية   المحكمة العليا، بطلب إلغاء هذه العملية بشكل عام بدعوى أنها خطوة تلحق الضرر       

وجاء في الدعوى ان مـن بـين        . ون إلى ممارسة األعمال اإلرهابية    ثبت أن السجناء الذين يطلق سراحهم، عادة ما يعود        
م، هناك عددا كبيرا من السجناء الذين أطلقوا النار على إسرائيليين أو علـى فلـسطينيين متهمـين                  الذين سيطلق سراحه  

قرارها االمتناع عن اطالق سجناء ملطخـة أيـديهم         بالتعاون مع اسرائيل، مما يدل على أن الحكومة لم تكن صادقة في             
 مـن حركـة الجهـاد       9 من حركة حماس و    101 أسير فلسطيني، غالبيتهم من حركة فتح و       400وتشمل القائمة   .بالدماء

 شـهرا   80 أسيرا ممن يعتبرون نوعيين، كونهم محكومين لفترات طويلة تتراوح ما بـين              62كما يوجد بينهم    . االسالمي
 600موع ما يزيد عـن      وتتضمن القائمة أسيرا اداريا واحدا معتقل منذ شهر اكتوبر الماضي، من مج           .  شهرا 144وبين  

 .معتقل اداري
  1/6/2005  األوسطشرقال

  
 أسيراً قاصراً في معتقل سالم 20الصهاينة يعتدون على 

 قاصراً في الـسجن تقـّل       20أفاد محامي نادي األسير مهند الخراز، أن جنود االحتالل اعتدوا على             : خاص –بيت لحم   
على األسرى بشكٍل وحشي     إن جنود المعسكر اعتدوا      :وقال األسير إبراهيم محمد حميد من تلفيت      .  سنة 17أعمارهم عن   

، تم إخراجـه مـن       أحد األسرى  وأضاف أن .ووجهوا ضرباٍت شديدة لهم على مناطق الرقبة والرأس واألعضاء التناسلية         
بـسبب  .  فوقع على األرض، وأصيب بكدماٍت وجروٍح بليغـة        ، وتعصيب عينيه بنظارة سوداء وتم االعتداء عليه       ،غرفته
  أهله مدة شهر وتم حرمانه من زيارة ،الضرب

 1/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   اسيرا من االطفال تحتجزهم اسرائيل يعانون ظروفا بالغة الصعوبة330: وزارة شؤون االسرى
امس، لمناسبة  بينت االدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم في الوزارة، في تقرير أصدرته            :  وفا –غزة  - تقرير اخباري 
، أن المجتمع الدولي أحاط شريحة األطفال بالرعاية، وكفل لهم األمن واألمان والحماية، عبر مواثيـق                المييوم الطفل الع  

ونوهت إلى أن االحتالل اإلسرائيلى يرفض تلك       .واتفاقيات عديدة، إما يخص األطفال بها أو تضمنت بنوداً عديدة لحمايهم          
 أنه جعل الطفل الفلسطيني هدفاً النتهاكاتـه وتجاوزاتـه، فكـان            االتفاقيات، ويتعامل معها باستهتار واستخفاف، موضحاً     

عشرات من األطفال ضحايا للقصف وإطالق الرصاص العشوائي، وأصبح عشرات منهم معاقين جـراء سياسة االحتالل               
ـ    330وما زالت تحتجز في سـجونها       .القمعية، وكذلك لم تخل السجون والمعتقالت اإلسرائيلية من األطفال         بع ، بيـنهم س

سجن : ن على عدة سجون، هي    زهرات، في ظل ظروف تفتقر إلى الحد األدنى من شروط الحياة األساسية، وهم موزعو             
وأشارت الوزارة إلى أن بقية األطفال موزعـون        .54، وسجن مجدو  38، سجن النقب    80 أطفال، سجن عوفر   104تلموند  

وحـسب  .  فقط 2005 طفالً اعتقلوا خالل العام الجاري       97 على العديد من مراكز التحقيق والتوقيف اإلسرائيلية، وبينهم       
 موقوفون في انتظار المحاكمة، كما يخـضع        107 طفالً محكوماً، ويوجد     213الحالة القانونية لهؤالء األطفال، فإن هناك       

 المعتقلين،  وأكدت الوزارة أنه كان لمدينة نابلس الحصة الكبرى من األطفال         .عشرة أطفال لالعتقال اإلداري من دون تهمة      
 طفـالً   52ثم تليها بيت لحم، التي يبلغ عدد المعتقلين من أبنائها األطفـال             ..  طفالً أسيراً من أبناء المدينة     83حيث يوجد   

 طفالً أسيراً ال تزيد أعمـارهم عـن         82وأوضح تقرير الوزارة أن     . طفالً 50ثم رام اهللا حيث يوجد بين األسرى        .. أسيراً
ـ          عاماً، وبعضهم يقل ع    15  أسـيراً   450كمـا أوضـح أن      ..  عاماً 13مره عن ذلك، حيث ال يتجاوز عمر اثنين منهم ال

مـن   % 99وأشار التقرير إلى أن     .اعتقلوا وهم أطفال، وتجاوزوا سن الثامنة عشرة داخل السجن، وال يزالون قيد األسر            
وأفـاد أن حكومـة     .والشبح والضرب األطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب، وخاصةً بطريقة وضع الكيس على الرأس            

االحتالل تنتهج سياسة التمييز ضد األطفال، حيث يستند جهاز القضاء اإلسرائيلي، في إصدار األحكـام ضـد األسـرى                   
ونوهت الوزارة إلى أن إسرائيل تتعامل، في الوقـت ذاتـه، مـع األطفـال      ،132لسن، إلى األمر العسكري رقم      صغار ا 

.. مختلف، أقرته من خالل نظام قضائي خاص باألحداث، تتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة     اإلسرائيليين بموجب قانون    
وخالفاً اللتزاماتها بتوفير ضمانات قـضائية      ..  عاماً 18فهي تعتبر أن الطفل اإلسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز عمره            

 الدولي اإلنساني، طبقـت سـلطات االحـتالل    مناسبة العتقال األطفال ومحاكمتهم، بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون    
اإلسرائيلي أوامر عسكريةً عنصريةً على األطفال الفلسطينيين األسرى، وتعاملت معهم من خالل محاكم عسكرية تفتقـر                

  .إلى الحد األدنى من معايير المحاكمات العادلة
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   1/6/2005الحياة الجديدة 
  

  سلطة الفلسطينية على االرهابشارون يعتقد ان قمة بوش ـ عباس أوقفت حرب ال
 نقلت صحيفة هآرتس االسرائيلية، عن شارون خيبة أمله من نتائج لقاء القمـة بـين                :الناصرة 1/6/2005الحياة  نشرت  
عباس، خصوصاً لجهة أن الفلسطينيين يشعرون اآلن أن ال ضغط عليهم لمحاربة االرهاب أو للقيـام بخطـوات                  وبوش  

بلغ شارون أعضاء في لجنة اإلعانات التابعة للكونغرس األميركي التقاهم في القدس المحتلـة   فورية في هذا السياق، كما أ     
وأضاف شارون أن هذا التوجه األميركي يضعف التأييد الشعبي في اسرائيل لخطة فك االرتباط عن غزة                . أول من أمس  

انني بحاجـة الـى     : وقال. ي عمل لمحاربته  بداعي ان االرهاب الفلسطيني سيتعاظم بعد االنسحاب ألن السلطة ال تقوم بأ           
      ثقل عليعيه ضد الرئيس األميركي الذي أوضح للـرئيس               .هدوء لتنفيذ االنسحاب وهذا ما يوتابع قائالً ان ليس لديه ما يد

الفلسطيني معارضته االرهاب لكن الفلسطينيين فسروا نتائج القمة على أنها أزاحت ضغوطاً جدية عن السلطة لمحاربـة                 
رهاب والتعجيل في تنفيذ االصالحات وأن بامكانها مواصلة الحوار مع الفصائل المسلحة للتوصل الى تــــفاهمات                اال

  .بدل نزع األسلحة عنها
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي اسرائيلي رفيع المستوى أن الرئيس األميركي أمهل الـرئيس الفلـسطيني لمحاربـة                  

ابات التشريعية الفلسطينية على أن تباشر السلطة تنفيذ التزاماتها بمـا فيهـا تفكيـك               الفصائل المسلحة الى ما بعد االنتخ     
  .المنظمات المسلحة

ن استيائه من الضغوط غير الكافية في رأيه التـي        عاعرب شارون   : ب.ف.القدس ا  1/6/2005الرأي االردنية    وأضافت
رائيلي رفيع رفض كشف اسمه الى وكالة فرانس        ونقل مسؤول اس   .يمارسها بوش على عباس ليتصدى للمنظمات المسلحة      

برس قول شارون ثمة شعور لدى الفلسطينيين ان ال ضغوط جدية عليهم ليحاربوا االرهاب وان قيامهم بـالتحرك لـيس                    
  .امرا عاجال

ـ                 ى وكان بوش خاطب ضيفه الواليات المتحدة والمجتمع الدولي يرحبان بادانتكم االرهاب واضاف جميع الذين يلجأون ال
وعلق المسؤول االسرائيلي قصد بوش ان يبدو علنا فـي           .االرهاب هم اعداء الشعب الفلسطيني وعليهم ان يدفعوا الثمن        

مظهر المتصالح مع عباس ليثبت انه يقلب الصفحة بعد وفاة عرفات، ويستفيد الفلسطينيون مـن ذلـك ليؤجلـوا تفكيـك                     
لموقف على الرأي العام االسرائيلي وقـال ان النـاس يطرحـون            وشكا شارون من انعكاسات هذا ا      .المنظمات االرهابية 

االسئلة ويقولون ان كل خطة فك االرتباط ليست سوى خدعة فالشعور السائد ان االرهاب يتعزز ولـم يتخـذ اي تـدبير                      
  .الحتوائه

  
  يساريون إسرائيليون يحتجون على تسلم حالوتس رئاسة األركان

تنظم قوى يسارية إسرائيلية، يوم غٍد األربعاء، في كل من مدينتي القدس وتـل              : لندن 1/6/2005 شرق األوسط النشرت  
وتـشارك فـي    . أبيب، تظاهرتين احتجاجيتين ضد تسلم دان حالوتس، اليوم منصبه رئيسا ألركان الجـيش اإلسـرائيلي              

خدمة االحتالل، ويوجد حـد،     كتلة السالم اإلسرائيلية وتعايش، والموقعون على رسالة الطالب الثانويين ضد           : التظاهرتين
واعتبرت القوى في دعوتها لجمهورها للمشاركة في التظاهرتين، أن تعيين حـالوتس وصـمة              . وعدد من القوى األخرى   
 . عار في جبين إسرائيل

يشار الى حلوتس هو المسؤول عـن اغتيـال         : القدس وديع عواودة  عن مراسلها في    1/6/2005الخليج اإلماراتية   ونقلت  
والحقا صرح حلوتس انه عندما يطلـق       .  مدنيا فلسطينيا  15دة في غزة بواسطة قنبلة بزنة طن راح ضحيتها          صالح شحا 

  . القنابل من طائرته الحربية ال يشعر بشيء سوى اهتزاز اجنحتها وانه غير نادم وينام الليل هانئا
تواظب على ممارسة احتالل قاس الراضـي       وفي بيانها اعلنت المنظمات بانه ال داع الستهجان هذا التعيين من قبل دولة              

 . عن غزةفك االرتباط  الكبيرة المعروفة بالشعب الفلسطيني من دون ابداء اي نية النهائه رغم المسرحية
  

  1967العالقات مع الفلسطينيين في أدنى درك لها منذ العام : كاتساف في المانيا
 البرلمان األلماني، من تأجيل عملية السالم والمـصالحة مـع    حذر كاتساف، في خطاب ألقاه أمس أمام:برلين ـ اسكندر 

الشعب الفلسطيني الى العقد المقبل أو الى الجيل المقبل، ومن انتصار القوى الفلسطينية المتطرفة على القوى الفلـسطينية                  
  .ورأى أنه في حال انتصار القوى المتطرفة سيسود خطر تصعيد حقيقي في المنطقة. العقالنية
لرئيس اإلسرائيلي في خطابه، على أن إسرائيل لن تقبل بعد اآلن بإسالة دم مواطنيها فـي شـوارعها ومقاهيهـا                    وشدد ا 

سندافع في مختلف الحاالت الممكنة عن حق مواطنينا من دون العيش           : وأكد قائالً . ا ومواقف باصاتها  ومطاعمها ومالهيه 
وكـرر أن   . 1967موجودة اليوم في أدنى درك لها منذ عام         ورأى أن العالقات مع الفلسطينيين      . في خوف من اإلرهاب   

. السالم والمصالحة مع الفلسطينيين أصبحا في متناول اليد، ونحن نعيش فرصة تاريخية وذهبية يتوجـب أن ال نفوتهـا                  
ـ     وأشار الى أ   ية خريطة الطريق، كما أعربت عن استعدادها لدعم انشاء دولـة فلـسطين           ن إسرائيل قبلت باتفاق أوسلو وب

ودعا كاتساف العالم الحر الى ممارسة الضغط        .طارحة خطة فصل، جوهرها اخالء قطاع غزة من المستوطنات اليهودية         
وأضاف انه توجد دول ومنظمـات      . على السلطة الفلسطينية لتنفيذ وعودها بمحاربة اإلرهاب الذي قال إنه يهدد إسرائيل           

طر امتالك بعض هذه الدول اسلحة دمار شامل، معتبراً أنها تهـدد            وحذر من خ  . إسالمية ما زالت تنادي بسحق إسرائيل     
  .ودعا كاتساف برلين الى محاربة اليمين المتطرف والعداء للسامية بصورة أكثر حزماً .وجود إسرائيل

  1/6/2005الحياة 
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  بين إسرائيل وإيران    المصالح   تضارب في    ال :  كاتساف

بين بالده وإيران وأن طهران        المصالح   تضارب في    يوجد   موشيه كاتساف امس أنه ال       سرائيليأكد الرئيس اال    : دبا  ، برلين 
االسـلحة     كلمة أمام البرلمان االلماني      وقال كاتساف في    . يهددون وجودها    ليست بحاجة السلحة نووية النه ليس لها أعداء       

وأكد كاتساف تقديره لتـاريخ       .ائيل والشرق االوسط وكذلك لدول أوروبا     تهديدا مباشرا السر     النووية بالنسبة اليران تعني   
أن إيران ال تزال       وأضاف    . إيران بعد أن طردنا من القدس        جيل في   100 عاشت على مدى       أسرتي   وحضارة إيران قائال  

  ال   يده بغصن زيتون لطهران قائال       ول مد لكنه حا   . الشرق االوسط    في   االرهاب   تمثل أخطر عدو السرائيل ومازالت تساند     
  . بين البلدين   المصالح بين إسرائيل وإيران وال توجد حدود مشتركة   يوجد تضارب في 

 1/6/2005ينية بحراأليام ال
  

  اسرائيل تعتزم إقامة سبعة معابر في الضفة بدل الحواجز العسكرية يديرها موظفون مدنيون
قالت الحكومة االسرائيلية انها تنوي استبدال الحواجز العسكرية المقامة في داخـل الـضفة               :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   

 7الغربية بأخرى تكون على نظام معابر على طول المسار المعدل لجدار الفصل العنصري مشيرة الى انها تخطط القامة                   
 غزة مع ادخال تعديالت كبيرة سيما علـى         معابر في الضفة الغربية والقدس على ان يبقى معبرا ايريز وكارني في قطاع            

وجاء تقرير صادر عن وزارة الخارجية االسرائيلية فان المعابر ستكون في ايريز وكارني اما في الـضفة                  .معبر ايريز 
 معبر بيتونيا، معبر الجلمة، معبر قلنديا، معبر قلقيلية، معبر شعار افرايم          :  معابر هي  7الغربية ومنطقة القدس فسيتم بناء      

 مليون شيكل في حين تتوقع اسرائيل       170-120 وأضاف التقرير تكلفة كل معبر تقدر بنحو         ،300ومعبر ترقوميا ومعبر    
  .  مليون شيكل300 مليون الى مليار و100ان التكلفة االجمالية للمعابر ستصل الى ما بين مليار و

ر القديمة بين اسرائيل وقطاع غـزة وبـين اسـرائيل           وتابع التقرير بدأت اسرائيل بناء معابر جديدة ستستبدل نقاط العبو         
وبعكس ما هو قائم اليوم فان المعابر الجديدة ستدار من قبل موظفين مدنيين من اجل تقليص االحتكـاك                  .والضفة الغربية   

كما ان استخدام التكنولوجيا المتطورة سـيقلص عـدم االنزعـاج النـاجم عـن      . بين الجيش والمدنيين في داخل المعابر   
والتي ستمكنهم من العبور    " بطاقات ذكية "لفحوصات االمنية الطويلة وبذا فانه على سبيل المثال سيحصل المسافرون على            ا

  .بدون أي فحص امني جسدي
ويستدل من رسم توضيحي تم ارفاقه بهذا التقرير فان البطاقات الذكية تتضمن معلومات كاملة عن حاملها وفيما اذا كـان                    

معبر بحيث يتم الفحص من اخالل ادخال البطاقة في الة خاصة مضافا اليها بطاقات المواطن حامـل                 مسموحا له عبور ال   
وتقول وزارة الخارجية االسرائيلية ان ذلك يأتي في اطار اعتماد نظام امني جديد وقالت كجزء من التحضيرات                  .البطاقة

يلي واالجهزة االمنية الفلـسطينية، فقـد قـررت    لتطبيق خطة االنفصال وفي ضوء تحسن التعاون ما بين الجيش االسرائ        
اسرائيل اعتماد نظام امني جديد في الضفة الغربية وقطاع غزة يقوم على اساس الحد االدنى من االحتكاك بين الـسكان                    

  .الفلسطينيين واالمن االسرائيلي
تها من الحواجز في داخل الضفة      وأضافت طبقا لذلك فان القوات االمنية االسرائيلية ستحول عبء مراقبتها وجهود سيطر           

وهذا يعني انخفاضا حادا في عدد الحواجز ونقاط        . الغربية وقطاع غزة الى معابر على طول المسار الجديد للسياج االمني          
التفتيش في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة وبموازاة ذلك بناء معابر ونقاط عبور جديدة بـين االراضـي الفلـسطينية                    

  .ام الجديد سيمكن حرية حركة للسكان في المناطق التي ستقام فيهاالنظ..واسرائيل
وتشير الوزارة االسرائيلية الى ان النظام الجديد سيطبق بداية في منطقة جنين حيث يتوقع التحول الى النظام الجديد مـع                    

بية بدءا من الشمال ونزوال     صيف العام الحالي ثم تقضي الخطة بتطبيق النظام الجديد تدريجيا في جميع انحاء الضفة الغر              
وختمت الوزارة، اسرائيل تفحص نظاما جديدا الدارة حركة السكان والبضائع من االراضي الفلـسطينية               .باتجاه الجنوب 

الى اسرائيل وبالعكس ويقوم النظام الجديد هذا على اساس االنفتاح بمعنى ان تقييد حركة البضائع والسكان السباب امنية                  
 .ا االدنىستتقلص الى حده

 1/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  تصرفات خطيرة جداً من السفير اإلسرائيلي وزوجته في واشنطن : تل ابيب
اعلن مراقب هيئة الخدمة المدنية االسرائيلية شمويل هوالندر ان نتائج تحقيق اداري يجري حاليا بشأن تصرف الـسفير                  

وقال لالذاعة االسرائيلية ان المحقق الخـاص       . د تكون خطيرة جدا   االسرائيلي في واشنطن وزوجته مع موظفي السفارة ق       
المكلف وضع التقرير حول ما حصل في السفارة في واشنطن استجوب عشرات الشهود الذين كانوا خائفين فـي معظـم                    

يخـضع  وافادت االذاعة ان هذا التقرير سينتهي مبدئيا في نهايـة االسـبوع وس            . االحيان، ونتائجه قد تكون خطيرة جدا     
  أ ف ب. لعمليات تحقق في وزارة الخارجية قبل ان ينشر

  1/6/2005البيان 
 

  تحريض اسرائيلي على حزب اهللا  
نشر موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية على شبكة االنترنت مقاالً تحريضياً باسمها ضـد حـزب اهللا، ودعـا الحكومـة                    

وتابع الموقع قائالً بما أن      . إسرائيل فحسب، بل أمن لبنان أيضاً      والشعب اللبناني إلى نزع سالح الحزب كونه ال يهدد أمن         
إسرائيل ال تحتل أي شبر من األراضي اللبنانية باعتبار أن مزارع شبعا سورية وليست لبنانية فال يوجد أي مبرر يسمح                    
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خ، زاعمـاً أن     صـارو  12000لحزب اهللا بمواصلة عمله كجيش أو ميليشيا، وبالطبع ال يوجد مبرر يسمح له بحيـازة                
المشكلة تكمن في أن حزب اهللا يعتبر أراضي إسرائيل كافة، بما فيها تل أبيب وحيفا والخضيرة ونتانيا، أراضي محتلـة،                    

 .ولذلك فإن هذه المنظمة غير مستعدة ألي اعتراف بدولة إسرائيلة
  1/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  
  

  إسرائيل وجنوب أفريقيا تعاودان تعاونهما األمني
هآرتس اإلسرائيلية أمس، أن إسرائيل وجنوب أفريقيا ستعاودان قريبا تعاونهما حيفة أفادت ص: ب.ف.القدس المحتلة ـ أ 

وأوضحت الصحيفة أنه ينتظر وصول وفد كبير من وزارة الدفاع الجنوب           .  سنة 15في المجال األمني بعد توقف لحوالي       
وقالت الصحيفة، نقال عن مصدر لم       . 1994ء نظام الفصل العنصري عام      أفريقية األسبوع المقبل للمرة األولى منذ انتها      

وتابع المصدر نفسه،   . تسمه، إن مدير عام وزارة الدفاع اإلسرائيلية، الجنرال عاموس يارون، سيستقبل وفد جنوب أفريقيا             
 .أن البلدين يفكران في مشاريع مشتركة في مجال التسلح والطيران المدني

1/6/2005 شرق األوسطال  
 

 مجموعة من االسرائيليين والفلسطينيين واالجانب تُعد خريطة طريق اقتصادية لغزة بموازاة االنسحاب
مصير العالقات االقتصادية بين قطاع غزة المعزول وبين اسرائيل، : 31/5/2005هآرتس  عكيفا الدار المراسل السياسي

توطنين التي ستترك في غوش قطيف، أو عن قضية مكانة وبينه وبين الضفة الغربية ال يختلف عن مصير منازل المس
ليس : معبر رفح الحدودي، هذا ناهيك عن الحديث عن خريطة الطريق وسياسة شارون في مرحلة ما بعد فك االرتباط

 أواسط آب اغسطس يوجد الكثير من الوقت التخاذ ىفنحن ما زلنا في مطلع حزيران يونيو وحت! هناك أي شيء ملح
 . ألف انسان، وكيفية اخراج وإدخال الغذاء والمنتوجات منهم وإليهم300 كيفية إطعام مليون وقرار حول

مجموعة من االسرائيليين والفلسطينيين، ومن بينهم ثالثة من كبار المسؤولين في الحكومة والخبراء األجانب، قرروا قبل 
يرانهم االسرائيليين خلف الحدود الذين سيدفعون عدة اشهر عدم امكانية ترك هؤالء الناس لمصيرهم المجهول ومصير ج

منذ عدة ايام أصبحت هذه الخطة رهن . من هنا ولدت خارطة الطريق االقتصادية لقطاع غزة .هم ايضا ثمن اإلهمال
معدو هذه الخريطة يحذرون من توجه آخذ في التبلور في . ىاستخدام السياسيين، ونحن نقوم بنشرها هنا للمرة االول

خطة االنفصال تشكل خروجا عن .  الحكومة العليا الستغالل فك ارتباط اسرائيل عن غزة لعزل القطاع عن الضفةأروقة
 تتوافق ىحت: النظام االقتصادي المتفق عليه اليوم في المناطق عموما وفي غزة خصوصا ، كتب معدو الوثيقة وأضافوا

 يحظر ان تقود االتفاقات والترتيبات الجديدة الي نظام الخطة مع معايير خريطة الطريق، كما يدعي المخططون لها،
 ان ىف عل.ت.الوثيقة تذكر ان اوسلو ب تضمن اتفاقا بين اسرائيل وم. اقتصادي مختلف في غزة والضفة الغربية 

. قالية  وحدتها الكاملة خالل الفترة االنتىالجانبين يعتبران الضفة الغربية وغزة وحدة اقليمية واحدة وسيتم الحفاظ عل
 اسم اكس أون فروبانس المدينة الفرنسية الصورية ى علAIXاعضاء الطاقم الذي أعد الوثيقة يلقبون أنفسهم بـ مجموعة 

رئيس المجموعة ومؤسسها البروفيسور جلبرت بن حيون من قسم االقتصاد في . التي تأسست فيها مجموعة العمل
ضاء المجموعة جاءوا من العالم االكاديمي، ومن بينهم منسق الوثيقة أغلبية اع .الجامعة الفرنسية الجنوبية بول سزان

االسرائيلية البروفيسور آريه أرنون من جامعة بن غوريون، ورئيس الجامعة البروفيسور جيمي فينبلت، واالقتصاديون 
سابقا، والدكتور الدكتور سمير حزبون، والدكتور أمين بيضون، والبروفيسور رؤوبين حورش مدير عام وزارة الصناعة 

سعد الخطيب من مركز التجارة الفلسطينية، والدكتور رون فونداك مدير عام مركز بيرس للسالم، واالقتصادي صائب 
بامية منسق الوثيقة من الجانب الفلسطيني، والدكتور ايلي ساغي من قسم االقتصاد في جامعة تل ابيب، ويورام غباي 

 .1995المحامية تامي هاكر من الوفد االسرائيلي التفاقية باريس المسؤول عن مداخيل الدولة سابقا، و
 مسؤوالن حكوميان بارزان حرصا - هذه الوثيقة وقع ايضا ـ مع مالحظة ان ليس كل شيء مقبوال عليهم تماما ىعل
 م الشرق االوسط في وزارةغباي بار رئيس قس:  تخفيض مستوي مكانتهما في المجموعة بواسطة لقب مراقبينىعل

كبير المراقبين الفلسطينيين كان أمين عام المجلس الوزاري . ، ويشاي شورك رئيس قسم في مكتب بيرسالصناعة
 .االتحاد االوروبي والبنك الدولي وسلطة النقد الدولية أرسلوا مراقبين عنهم ايضا. االقتصادي سمير حليلة

 ما يناقض االلتزام باتفاقية باريس التي ىك االرتباط تلمح ال ان بعض أجزاء قرار فىمعدو الوثيقة يلفتون اهتمام القراء ال
اذا لم يتم تعديل الخطة ، حذر المعدون ستكون النتيجة حصر عالقات غزة .  حالهاى بقائها علىتؤكد نفس الخطة عل

 من الخطة، االقتصادية مع السوق االسرائيلية والضفة ومصر وغيرها بصورة محدودة جدا، واذا طُبقت الصيغة المتطرفة
المعدون  . منطقة معزولة وضعيفة اقتصادياىبما في ذلك اغالق المعابر الخارجية للقطاع، فان االمر سيحول غزة ال

 ان لسكان غزة والضفة تاريخاً مشتركاً وعالقات عائلية وثقافية واقتصادية هامة وذات عالقة بالتجارة ىأجمعوا عل
هم يعتقدون ان تطوير دولة فلسطينية مستقلة وذات اقتصاد متطور يتطلب .  ذلكىلوالعمل والدراسة العليا والصحة وما ا

عالقة برية صادقة وموثوقة بين جزأيها لحركة الناس والبضائع، وهذه الصلة ستصبح حيوية ايضا لتجسيد االستثمارات 
 . البعيد مثل خطوط المياه والغاز والكهرباء واالتصاالتى المدى علىوالمشاريع الكبر

 ان فك االرتباط الناجح والسيادة االقتصادية الفلسطينية يتطلبان ايضا سهولة وصول سكان ىاالقتصاديون يجمعون عل
 ومسارات االستيراد الموثوقة لالردن ومصر مع استخدام التكنولوجيا واالساليب  مسارات التصدير االسرائيليةىغزة ال
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 االقتصاد لن يحدث ايضا من دون إزالة األطواق الداخلية في الضفة وغزة انتعاش.  األمنىاالدارية المتطورة للحفاظ عل
وكل ذلك ايضا ليس كافيا لسد الفجوة االقتصادية الناجمة عن قيود تصدير العمال . وضمان نظام حدودي ناجع

 .رة ما قبل االنتفاضةالفلسطينيين السرائيل والعودة الي مستوي النشاط االقتصادي المشابه لما كان عليه في السابق في فت
معدو الوثيقة يذكرون ان العمال الفلسطينيين في اسرائيل يوفرون مصدر دخل هام لسكان المناطق، ويحذرون من ان 

الفلسطينيون ايضا ليسوا معفيين من  .حرمانهم من هذا المصدر سيلحق ضررا شديدا في جهود اعادة البناء في القطاع
يتوجب عليهم تحسين الوضع األمني كما تتطلب خريطة الطريق السياسية، وحث الواجبات في هذه الوثيقة، إذ 

 .االصالحات الداخلية بما في ذلك فرض سلطة القانون وفصل السلطات وتطوير آليات المساعدة القضائية
تفادة من تجربتها أخيرا، يلمح معدو الوثيقة الي ان الوقت مالئم جدا لعقد اتفاقات ليس في المجال االقتصادي فقط، واالس

خالل السنوات االربع األخيرة نشأت في المنطقة فجوة عميقة من عدم الثقة لدرجة ان الحديث عن عقد اتفاق . الناجحة
بين الجانبين أصبح يماثل الهذيان، هم يكتبون ونحن نعتقد ان هناك ضرورة للبحث في اتفاقات جديدة الن البدائل اسوأ 

 .لتفاوض وحل الصراع المرير بين اسرائيل وفلسطين الجانبان مستعدان ل، بكثير
  1/6/2005القدس العربي 

  
  فلسطين أصبحت منطقة اتصال واحدة اعتباراً من اليوم: االتصاالت

ذكرت شركة االتصاالت الفلسطينية انه اصبح بامكان جميع مشتركي الشركة دون استثناء ابتـداء مـن                :  االيام -نابلس  
طنية من هواتفهم دون ان تتوفر لديهم خدمة الصفر الوطني، وذلك تطبيقاً لبنود حملة التخفيضات               اليوم اجراء مكالمات و   

والعروضات التي كانت االتصاالت قد اطلقتها منذ ما يقارب الشهر واعلنت فيها عن اعتزامها توحيـد فلـسطين هاتفيـاً         
عمول بها حالياً على جميع محافظات فلسطين وفي        وجعلها منطقة اتصال واحدة، بحيث تطبق تعرفة المكالمات المحلية الم         

مقدمتها محافظة القدس، وتلغى المكالمات الوطنية بين المحافظات، علماً بان نسبة التخفيض علـى اسـعار المكالمـات                  
 قامت باعادة   2004وخالل العام   " االتصاالت"يذكر ان   %.83المحلية الناتجة عن جعل فلسطين منطقة اتصال واحدة تبلغ          

  . منطقة الى سبعة مناطق35كيل مناطق اتصال فلسطين وتقليصها من تش
  1/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   مليار دوالر في األراضي الفلسطينية 1.5 تستثمر باديكوجهود لتطوير القطاع الزراعي 

راضـي الفلـسطينية     مليون دوالر لدورة استثمارية جديدة فـي األ        700 التي بلغ حجم استثماراتها        تستعد شركة باديكو  
 مليار دوالر، حيث أشار منيب المصري، رئيس مجلس إدارة الشركةً إلـى أن              1. 5للسنوات الخمس المقبلة تبلغ قيمتها      

وكـشف المـصري عـن مـؤتمر     . سبع شركات كبيرة من طراز بـاديكو  ثمة متسعاً في االقتصاد الفلسطيني لست إلى        
يجري اإلعداد لعقده في بيت لحم قبل نهاية العام لتشجيعهم على االستثمار في             للمستثمرين الفلسطينيين المغتربين والعرب     

وقال المصري إنه عرض هذا االقتراح على رئيس الوزراء أحمد قريع وأن األخير أبدى حماسة كبيـرة لـه،                   . فلسطين
  : سامر خويرة،نابلس. متعهداً بوضع كل إمكانيات الحكومة إلنجاحه

  1/6/2005البيان  
  

   بين اليونسيف واللجنة السعودية على التعاون في دعم االطفال الفلسطينييناتفاق
اعلنت اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني خططها لبناء اطار عمل استراتيجي جديد مع منظمة االمم المتحدة 

  .للطفولة اليونسيف لتقديم العون لألطفال في االراضي الفلسطينية المحتلة
ف في بيان امس، انه تم التوصل الى اتفاقية لهذا الغرض، في نهاية يومين من اجتماعات جرت هذا وقالت اليونسي

االسبوع بين ممثلين عن منظمة اليونسيف في مكتب منطقة الخليج واالراضي الفلسطينية المحتلة ومسؤولين رفيعي 
كز على تقديم المساعدة في مجالي التعليم واضافت ان اطار العمل المقترح سير.المستوى من وزارة الداخلية السعودية

  .والصحة لصالح الجيل الجديد من الفتيات والفتيان الفلسطينيين
1/6/2005األيام الفلسطينية   

 
  يثير حنق اليمين على السيد تلفزيون أرض المستوطنينفيلم وثائقي عن 

ر المستوطنين ضد سلسلة أفالم وثائقية تظاهر العشرات من نشطاء اليمين وأنصا: كتب محرر الشؤون اإلسرائيلية
ويرى هؤالء في هذه . أخرجها كبير مذيعي التلفزيون في إسرائيل حاييم يافين عن مكانة المستوطنين في الضفة والقطاع

ورغم أن . األفالم تأكيداً لسيطرة اليسار على اإلعالم في إسرائيل حيث يؤمنون أن صورة المستوطنين فيها مجحفة جداً
السيد   فإنهم تظاهروا ضد يافين المعروف بلقب  أرض المستوطنين اة الثانية التجارية تحت اسملة ستُعرض في القنالسلس

وهتف المتظاهرون ضد يافين  .دماً للنشرة المسائية الرئيسية في مقر التلفزيون العام في القدس حيث يعمل مق تلفزيون
ودعا عدد من قادة . لته ألنه يمثل في نظرهم اليسار المتطرفودوره في التحريض ضد المستوطنين وطالبوا بإقا

 التي تبدت في فيلم أرض  المستوطنين إلى إيقاف دور يافين في النشرة المسائية الرئيسية بسبب آرائه اليسارية المتحيزة
 . المستوطنين

 عة استغربوا قيام مقدم نشرة حقيقة كون العاملين في سلطة اإلذا وقال رئيس مجلس المستوطنات بنتسي ليبرمان إن 
ومجلس .  في التلفزيون العام بعرض آراء يسارية فاضحة ال تناسب الموضوعية المطلوبة، تعزز مطلب إقالته مباط
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المستوطنات يشدد في هذا الوقت تحديداً حيث توجد توترات، من المهم أن يكون مقدم النشرة الرئيسية معبراً عن تنوع 
 .  لتحيز الشخصياآلراء بعيداً عن ا

وتستند السلسة الوثائقية والمكونة من خمس حلقات والتي بدأ بثها أمس على القناة الثانية إلى جوالت قام بها يافين في 
وتعرض السلسلة . المستوطنات والمواقع االستيطانية غير المرخّصة وكذلك القرى الفلسطينية المجاورة لها طوال عامين

. يين الذين صودرت أراضيهم أو باتوا محاصرين بالحواجز والقيود تحت ستار حماية المستوطنينأيضاً لمعاناة الفلسطين
 اإلسرائيلي  ويرى البعض أن قيمة السلسلة الوثائقية تكمن في حقيقة أن هذه هي المرة األولى التي يقدم فيها سيد تلفزيون

لسلسلة عبارة عن رحلة تلفزيونية شخصية من دون فنيين فا. على تحديد موقفه من األخبار التي كان يذيعها طوال الوقت
.  نعيش على الحراب، محتلون، نقمع شعبا آخر1967 أننا منذ العام  وللمرة األولى يعلن يافين في الفيلم . وبكاميرا فردية

وقد رأى .  ضدهمويعرض الفيلم تعرض يافين مراراً للشتائم من جانب المستوطنين الذين يرون في اإلعالم سالحاً يسارياً
ليس بوسعي حقاً : توم سيغف في هآرتس أن السلسلة هي نوع من التطهر الضميري لدى يافين الذي يقول في الفيلم
لم نر، لم نسمع، لم : المساعدة في حل هذه الضائقة، سوى قدرتي على توثيقها، حتى ال يمكن لي وألمثالي أن نقول

لم انتقل  ر يسارية مما كان أبداً ولكنه حتى في الفيلم يرد على من يتهمونه ويرفض يافين أن يكون قد بات أكث. نعرف
 .  لليسار بل أن الدولة انحرفت يميناً

  أرض المستوطنين ويافين يظهر نفسه في الفيلم كصهيوني ويرفض وصف الصهيونية بالعنصرية لكنه بعد جوالته في 
السيطرة على شعب آخر، ولست مستعداً ألن يصنع أحمد لي  و ال يريد فه.  الصهيونية الحقيقية يتساءل عما تبقّى من 

 .  غير يهودي بل إنه يرى في كل ما تفعله إسرائيل في المناطق المحتلة عمالً .  كوباً من القهوة
صاحبة وقد رفضت القناة األولى العامة بث السلسلة كما أن بث الفيلم على القناة التجارية يعود إلى حقيقة أن الشركة 

 . حسب توم سيغف فيلم حقيقي األمر الذي أتاح ألصحابها التجرؤ على بثّ . امتياز القناة تنهي امتيازها قريباً
  1/6/2005السفير 

  
 مصر لن تكون شرطّي غزة وليس على حكومة إسرائيل توقّع ذلك منها: سفير مصر لدي الكيان الصهيونّي

 المصري لدى تل أبيب، في مقابلٍة خاصة نشرتها اليوم صحيفة جيروسالم             إبراهيم، السفير  عاصمقال   : خاص –بيت لحم   
وال : وأضـاف . بوست ال يجب أن تنتظر إسرائيل من مصر أن تمنع أي اعتداءاٍت بعد انسحابها أحادي الجانب من غزة                 

  .يجب أن تنتظر إسرائيل من مصر أن تكون شرطيها في غزة
1/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  تمنع علي سالم من السفر الى إسرائيل :مصر

قال المسرحي المصري على سالم، إنه ال يفهم سبب منعه من التوجه إلي إسرائيل في زيارة عمل، تلبية لدعوة من جامعة 
ورفضت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية المصرية أو . بن غوريون اإلسرائيلية، للحصول على الدكتوراه الفخرية

الماضي، بزيارة إلى  كانون الثاني  سالم، الذي قام خالل شهررة اإلسرائيلية في القاهرة، التعليق على قرار منع سفرالسفا
وأبلغ سالم الشرق األوسط، بأنه طلب من عاموس عوز، أحد أشهر أدباء إسرائيل، وأحد . تل أبيب من دون أية مشاكل

  . ه الدكتوراه الفخريةيتسلم بدال منالناشطين في حركة السالم اآلن اإلسرائيلية، أن 
1/6/2005 شرق األوسطال  

 
  اليهود واألقدام السود يعودون تدريجيا إلى قسنطينة: الجزائر

، تشهد قسنطينة كبرى ن المدن، مثل وهران وتلمسانعلى غرار العاصمة وغيرها م: ب .ف.شرق الجزائر ـ ا قسنطينة 
االقدام السود وهو االسم الذي يطلق على الفرنسيين المولودين في الجزائر           مدن الشرق الجزائري عودة محتشمة لليهود و      

عبد العزيز بوتفليقة الى باريس قبـل اربـع         بدأ االمر اثر زيارة الرئيس       . 1962الذين غادروا البالد عند استقاللها في       
 سنوات

1/6/2005 شرق األوسطال  
 

 ر سيارة مفخخةأنباء عن مقتل حاخامْين يهوديين في بغداد في انفجا
 إن سيارة مفخخة انفجرت عند مدخل مطار بغداد الدولي، مستهدفة سيارة من نـوع               :وقال شهود عيان لوكالة قدس برس     

جي أم سي رباعية الدفع، وهي من النوع الذي غالباً ما تستخدمه القوات األمنية والهيئات المدنية األمريكية في بغداد، مما                    
مقتل اثنين ممن كانوا فيها، وهم حاخامات يهود كان ذلك بادياً على زيهم، باإلضافة إلى إصـابة         أدى إلى تدمير العربة، و    

ولم يكن باإلمكان   . إنّه تم نقل القتلى والجرحى بواسطة عربات أمريكية إلى جهة مجهولة            العيان وقال شهود . اثنين آخرين 
 على الحادث، في حين بقيت المنطقة مغلقة قرابة الساعة، قبـل            التأكّد من صحة تلك األبناء، إذ لم يعلّق الجيش األمريكي         

 ريكية التي كانت قد حاصرت المكانأن تنسحب القوات األم
1/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
 كالم شالوم في لوكسمبورغ يثير ردوداً من وزراء خارجية لبنان وسوريا ومصر 
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على هامش مؤتمر الشراكة األوروبية المتوسطية   التي القاهاداخلة شالومرد وزراء خارجية مصر وسوريا ولبنان على م
 فقال ابو ،قامة عالقات اقتصادية ومشاريع إقليمية مشتركة بين إسرائيل والبلدان العربية حيث دعا إلفي اللوكسمبورغ

هكذا وان مصر ستعطي الغيط غاضباً بأنه يجد تعالياً غير مقبول في لهجة شالوم وأن األمور ال يمكن ان تبقى 
 . ع يا سيلفانقليل من التواض: م مداخلته قائالوخت. المساعدات

وجاء في مداخلة الشرع ان حديث شالوم مس كل الحضور معتبراً أنه صحيح أن أموراً كثيرة تغيرت في الشرق األوسط 
 . غير ان تعنّت إسرائيل لم يتغير

 : اآلتيةورد حمود على مداخلة شالوم مؤكداً األمور 
بالنسبة لموضوع السالم، اعربت الدول العربية مجتمعة عن التزامها بالسالم رغبة منها بالوصول الى شرق أوسط : أوالً
نحن متمسكون به اذا كان . ان مبادرتنا العربية للسالم كما يذكر الجميع هي عن اقتناع بأن السالم ضرورة للجميع. آمن

 . ن االعتبار المسار الفلسطيني وال ينسى المسارين اللبناني والسوريعادال، شامال ودائما يأخذ في عي
خالفاً لما يقوله وزير خارجية اسرائيل فإن مسار برشلونة أحرز تقدماً في كثير من األمور، لكننا نؤكد انه ما زال : ثانياً

ان العالقات التي تربطه بمنطقتنا هي يتوجب عمل المزيد وان لالتحاد االوروبي دوراً محورياً في دعم عملية السالم، إذ 
 . جغرافية وتاريخية وحضارية

وأنا مضطر ألن أجيب على ما ورد على لسان وزير خارجية اسرائيل، فالذي يسمعه يظن ان اسرائيل جمعية خيرية ال 
لدولية تطالب تريد سوى الخير للمنطقة بينما جميعنا يعرف ان هناك حقوقا للفلسطينيين وللعرب، وقرارات للشرعية ا

اسرائيل باالنسحاب من سوريا ولبنان إضافة لحق عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم، وعندما تُعطى هذه الحقوق 
  . ومن البديهي اننا ال نستطيع القيام بمشاريع مشتركة قبل ذلك. يكون لكل حادث حديث

1/6/2005السفير   
 

   من غزةتعويضات أوروبية للمستوطنين مقابل االنسحاب
أكد مصدر دبلوماسي أوروبي لـالوطن حصول إسرائيل على وعود أوروبية بتقديم معونات جديدة كتعويـضات ماليـة                 
للعائالت اإلسرائيلية التي ستنسحب من مستوطنات غزة، إلغرائهم للرحيل في سالم دون مقاومة أو تعـريض المنـازل                  

  .الفلسطينيونألعمال الهدم والتخريب قبل تركها حتى يستفيد منها 
كما شدد األوروبيون في حوارهم مع إسرائيل على ضرورة تقديمها العون للـسلطة الفلـسطينية إلجـراء االنتخابـات                   
البرلمانية المقبلة في جو آمن وحر، وأكد الجانب األوروبي أن تحقيق الديمقراطية في فلسطين من شأنه مـساعدة ودفـع                    

 .يجابية على دولة إسرائيلعملية السالم، وسيكون له التأثيرات اإل
  1/6/2005الوطن السعودية 

  
  الشرطة االلمانية تحقق في دعاوى تجسس صناعي ضد مهندس إسرائيلي

 جيجابايت من المعلومـات     560أفادت الشرطة االلمانية امس أنها صادرت وحدات تخزين خاصة بأجهزة كمبيوتر بسعة             
واعتقـل  . يروس إلكتروني يعود للمبرمج االسرائيلي مايكل هيفراتي      بعد فتح تحقيق في وقائع تجسس صناعي باستخدام ف        

وذكرت وسائل االعالم االسـرائيلية ان      . المهندس في لندن في االسبوع الماضي ومازال في انتظار صدور حكم بترحيله           
  . شبكة التجسس التي كان يعمل في إطارها كانت تستهدف عددا من الشركات الكبيرة

ومثل أجهزة مراقبة المكالمات الهاتفيـة      .  شخصا اعتقلوا على خلفية الشبكة التجسسية      16نية أن هناك    وتفيد تقارير بريطا  
ثم يجري نقل هـذه     . فان الفيروس يعمل على مراقبة ومعرفة كل شيء يقرؤه مديرو هذه الشركات على أجهزة الكمبيوتر              

 د ب أ  . المعلومات إلى شركة منافسة
1/6/2005الرأي االردنية   

  
 القضية الفلسطينية مصدر التوتر في الشرق األوسط  : شينيت

وأشار إلـي ان    . وصف ديك تشيني نائب الرئيس االمريكي القضية الفلسطينية بانها اكثر القضايا تعقيدا في الوقت الحالي              
ار مع محطـة    وقال تشيني في حو   . الرئيس االمريكي السابق بيل كلينتون امضي وقتا طويال في محاولة حلها دون نتيجة            

إن ان رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون استطاع إعادة عملية السالم إلي مسارها بقراره االنسحاب مـن                 . إن. سي
وأكد تشيني ضرورة حل القـضية      . وساعده في ذلك وصول محمود عباس إلي رئاسة فلسطين بانتخاب ديمقراطي          . غزة

وانه لو تم االنسحاب من غـزة بنجـاح، وقامـت           .قرار في الشرق االوسط   الفلسطينية النها المصدر الرئيسي لعدم االست     
الحكومة الفلسطينية بدورها لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني فسيكون ممكنا التقدم إلي االمام والعـودة إلـي خارطـة                  

  .الطريق
1/6/2005الوفد المصرية   

 
  القضاء والديمقراطية 

  ناجي صادق شراب  .  د
من القلق والخوف الشديدين على الوالدة الديمقراطية الفلسطينية المبكرة بعد ردود الفعل السلبية في أعقـاب                انتابتني حالة   

  .صدور حكم قضائي بإعادة االنتخابات في عدد من المناطق التي ثبت فيها تالعب وتزوير في صناديق االنتخابات
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عد مرتكزات ديمقراطية حقيقة تحمي وتصون هـذه الحالـة   وان كان لهذه االحداث من دالالت سياسية فهي أننا لم نملك ب      
الديمقراطية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأول هذه المرتكزات االتفاق على مبادئ وأسس الدارة الخالفـات بطـرق                 

  .سلمية بعيدة عن العنف واستعراض القوى
هذا يتأكد عبر صناديق االنتخابات وليس عبر       والتنظيم الجماهيري هو التنظيم الذي يحظى بشرعية سياسية وقبول كبير و          

وأما المرتكز الثاني الذي تقوم عليه الديمقراطية ويحميها من االنحراف فهو وجود قـضاء قـوي                . استعراضات عسكرية 
عادل ونزيه ومستقل ولعل من ابرز الضمانات واكثرها فاعلية إشراف القضاء على العمليـة االنتخابيـة فـي مراحلهـا       

  .دءا بسجالت الناخبين وإشرافه على عملية التصويت وعملية فرز االصوات واعالن النتائجالمتعددة ب
وفي ظني أن اعطاء دور للمحاكم والقضاء بشأن تقرير نزاهة االنتخابات أمر غير مسبوق في العديد مـن دول العـالم                     

  .الثالث
وهذا سببه بيئة االنتخابات في هذه البلدان وقد تصل         ان هامش التزوير قد يتباين من نظام الى آخر في دول العالم الثالث،              

ولذلك فإن اكتشاف تالعب أو تزوير بنسب ضئيلة في صناديق االنتخابـات فـي الحالـة                . هذه النسب الى درجات عالية    
 النـسبة  الفلسطينية ال ينال من الحكم النهائي للمراقبين الدوليين في نزاهة وشفافية االنتخابات الفلسطينية وقد تبـدو هـذه              

وانا هنا ال أقلل من التجربة الديمقراطية       . مبررة الى حد ما في بيئة سياسية لم تكتمل فيها بعد مقومات الديمقراطية الكاملة             
الفلسطينية وال أبرر أي تزوير مهما كانت نسبته إال أن العوائق السلبية كثيرة وأبرزها سيادة ثقافة القوة وعدم التعود بعد                    

واألمر الثاني كان من المهم البحث أو كشف االسباب والمالبسات التي           . ى المؤسسات السياسية والقضائية   على االحتكام ال  
أدت الى التزوير ومعالجتها واالمر الثالث والمهم جدا أن اعطاء دور للمحاكم والقضاء أمر في غاية االهميـة وسيـشكل        

 التنازع حول دور المحاكم ونزاهتها تبدو الحاجة ملحة لالتفاق          وبدال من . سابقة مهمة في ضمانة نزاهة االنتخابات القادمة      
على اعطاء دور للقضاء والقضاة والمحامين ومراكز حقوق االنسان أن تتولى االشراف على االنتخابات القادمة وفي هذا                 

بل إننا نـضيف بـذلك      . االجراء اذا ما اعتمد ضمانة كبيرة لنزاهة االنتخابات القادمة وتأكيد على دور القضاء واستقالله             
  .مبدأ من مبادئ الديمقراطية وهو وجود قضاء مستقل واقرار لسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دونما استثناء

ان البديل لعدم اقرار هذه المبادئ هو خيار الفوضى وانتشار ثقافة التشكيك وتراجع دور المؤسسات ومن ثـم تعـريض                    
  .ارالتجربة الديمقراطية كلها لالنهي

  1/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  نكبة فلسطين في العراق
 زهير اندراوس

عناصر هذه . تتعرض الجالية الفلسطينية في العراق الي اعتداءات متكررة من قبل عمالء االحتالل االنكلو امريكي
مون في هذه االيام الزمرة من العمالء الذين وصلوا الي العراق بواسطة الطـــــائرات العامودية االمريكية يقو

الجرائم .  الف شخص200باعمال مقززة ضد ابناء الجالية الفلسطينية في العراق الشقيق والتي يبلغ عدد افرادها نحو 
. التي ترتكب بحقهم من قبل قوات االمن العراقية تتزايد يوما بعد يـــــوم، وال احد يتحرك لرفع الغبن عنهم

 .ترتكب ضدهم لسبب واحد ووحيد وهو كونهم فلسطينيينوالالفت ان االعتداءات والجرائم 
فلسطيني ه  وبعد ان تبين لهم ان شاب قامت دورية من الحرس الوطني العراقي بايقاف،وهذا االسبوع استمعت الي قصة

 االمن اقتيد الشاب معصب العينين ومكبال بيديه ورجليه الي احد مقرات. بدأ مسلسل التعذيب والتنكيل واالهانة واالذالل
المحققون شتموا الفلسطينيين وقالوا له فيما قالوا انه ينتمي لشعب يفجر . وهناك تعرض، كما يقول، البشع صنوف العذاب

وفعال تمكن هذا الشاب بعد اطالق سراحه من الوصول . نفسه ويهدد السالم العالمي واقترحوا عليه مغادرة العراق فورا
 .ة اسبوعين تلقي خاللها العالج في قسم العناية المكثفةالي نابلس حيث مكث في المستشفي لمد

من حديثه يستشف ان الفلسطينيين في العراق يتعرضون يوميا الي المضايقات واالستفزازات واالهانات، وقام النظام 
ع والحدائق العميل بطردهم من البيوت التي كانوا يسكونها فتحولوا بقدرة قادر الي الجئين في العراق يسكنون في الشوار

العامة وساحات المدارس، ويخشون من ان يقوم الرئيس العراقي الجديد، باصدار مرسوم رئاسي يقضي بترحيلهم من 
 .البالد ضمن ما يسمي الترانسفير

وضع الفلسطينيين في العراق علي شفا الهاوية، وعلي جامعة الدول العربية علي الرغم من هالميتها ان تتحرك بسرعة 
ل التنكيل بالفلسطينيين، كما ان السلطة الفلسطينية ورئيسها السيد محمود عباس ملزمون وليسوا مطالبين باتخاذ لوقف اعما

وال غضاضة في ان تقوم منظمات حقوق االنسان في . الخطوات المناسبة لدرء الخطر المحدق بابناء جلدتهم في العراق
 .لجديدة التي افرزها االحتالل األمريكي البغيض والمقيتالعالم بالتحقيق في الموضوع ووضع حد لهذه المأساة ا

  .  ال يملك وطنا يعود اليه1948ونقول، ان الشعب الفلسطيني الذي وصل الي العراق بعد التغريبة الفلسطينية في العام 
  1/6/2005القدس العربي 

 
  !إلى أين وصل المشروع اإلسالمي في فلسطين؟

  سلطان طه العجلوني 
ر من المراقبين ان االنجازات الكبيرة والمهمة التي حققتها حركة المقاومة االسالمية حماس فـي االنتخابـات                 يعتقد الكثي 

البلدية األخيرة بدورتيها هي المؤشر البارز والداللة األهم على نجاح المشروع االسالمي الفلسطيني الذي تعتبر حمـاس                  
  . ربان سفينته وحامل لوائه
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اقبون ان االنجازات االنتخابية عموماً قد تكون مؤشراً مخادعاً يعكس مزاجاً شعبياً مؤقتاً ال يلبث ان                الذي لم يشر اليه المر    
تغير رياح االحداث وجهته، كما ان هذه االنجازات قد تكون هشة ال تستند الى قاعدة شعبية مؤمنة باختيارهـا ومـستعدة               

قالب استباقي من حزب الجيش، كما حدث في الجزائر وتركيا          للدفاع عنه وحمايته ضد أي تالعب من الفرد الحاكم او ان          
  . وغيرهما 

الحكم بالنجاح او الفشل على أي مشروع اصالحي يهدف الى تغيير الواقع في مجتمع ما يجب ان ينطلـق مـن دراسـة                       
أبعد أثرا، ومن ثم مدى     االنجازات االجتماعية واالخالقية والفكرية التي يكون التغيير فيها اصعب إحداثاً ولكن أدوم بقاء و             

والمتابع للتقارير االخبارية التي غطت الجوالت االنتخابيـة فـي          . تأثيره على المحيط الخارجي الذي يتبادل معه التأثير       
الضفة والقطاع ال بد ان يجد صعوبة في التمييز بين انصار وباالخص مناصرات حركتي حماس وفتح، حيث كنت ترى                   

هذه المشاهد التـي تدغـدغ الوجـدان        !! اع ترتدي النقاب فتحسبها من حماس فإذا هي لفتح        الناشطة خارج مراكز االقتر   
وتبعث االمل، لم نعرفها منذ ان ابتعدت فتح عن منبعها االسالمي واتجهت باتجاه القومية العلمانية او اليـسارية اواخـر                    

  . الستينات استجابة للمد القومي واليساري الذي غمر العالم العربي آنذاك
قد يقال ان ذلك كان دعاية انتخابيةمن فتح لمنازعة حماس على الفئة المتدينة، لكن من يرى ظاهرة الحجاب في المجتمع                    

  . الفلسطيني في السنوات األخيرة خاصة في المدن، يدرك ان ذلك لم يكن سطحياً
ب اولى على عامة الناس، اخـذ صـوراً         التأثير االسالمي على التيارات المختلفة العاملة على الساحة الفلسطينية ومن با          

واشكاالً عديدة، منها اسماء الكتل االنتخابية واالجنحة العسكرية، والتأثير الواضح للنشيد االسالمي على االغاني الوطنيـة    
ـ      . والفصائلية التي راحت تتبنى اساليبه وآالته ومفرداته، وتقلل من العنصر النسائي فيه            ي ولكن التأثير االبرز يتجلـى ف

اعادة الصبغة الدينية العقائدية للصراع مع بني صهيون، واالثبات ان خيار المقاومة هو البرنامج الوحيد القادر علـى ان                   
  . يكون القاسم المشترك الوحيد القادر الذي يحظى باالجماع الوطني ويثبت نفسه في حلبة االنجاز

لقد استطاعت حماس ان تكون رائدة المشروع       .  حدود فلسطين  التأثير االيجابي للمشروع االسالمي الفلسطيني لم يقف عند       
االسالمي بال منازع، فحماس التي استطاعت ان تحافظ على الوسطية واالعتدال السياسي ورفض االنجرار لمواجهة مع                

على السلطة، استطاعت ايضاً ان توافق ذلك مع عملها الجهادي وتركزه فقط ضد المحتل، دون ان يطغى أي من جناحيها                    
اآلخر، فحافظت على توازنها بثقة، وقد نجحت حماس في دعم البرنامج االصالحي والشوري والعمل المؤسساتي رغـم                 
وجود االحتالل وتعرض قادتها وكوادرها الى االغتيال واالعتقال واالبعاد وهدم البيوت، في حين تـرفض الكثيـر مـن                   

  . الحقة األمنية وقانون الطوارئالحركات االسالمية ان تجري اصالحات سياسية بحجة الم
الدليل اآلخر على صالحية حماس في ان تكون مثاالً للحركة االسالمية العالمية، ان حماس فهمت باكراً أهميـة اشـراك                    
قطاعات العمال والشباب والنساء في هيئاتها الحركية وتقديمهم في صفوف القيادة والتمثيل، فيما تحصل عليه من مراكز                 

  . البرلمان،او كما أتوقع.. تمع المدني او البلدياتقوى في المج
  31/5/2005السبيل االردنية 

 
  وتكسبها واشنطن كي ال تكون االنتخابات حرباً داخلية قذرة

  عادل سمارة. د
أيهما أصعب، تجربة النضال الوطني أم تجربة النضال الديمقراطي؟ ايهما أصعب تجربة مقاومـة االحـتالل أم تجربـة          

فساد واإلفساد المحلي؟ أيهما أصعب اكتساب التاييد الرسمي الدولي للمقاومة بعموميتها أم اكتساب التأييد الشعبي               مقاومة ال 
الـخ هنـاك    ...الدولي ضد االحتالل االستعماري االستيطاني؟ أيهما أثمن موقف الشارع العربي أم موقف الحكام العرب             

دعي هذه األمور في اللحظات التي يشتد فيها إنكشاف الرصيد الذي راكمه             الكثير من االسئلة المركبة والمعقدة، ولكننا نست      
  . شعبنا في السنوات األخيرة

فما أن بدأ الحديث عن تجاوز القوى التي رفضت أوسلو وال سيما حماس حتى  بدأ امتشاق أسلحة التناقض الداخلي، فـي           
  :تجاوز ألمرين هامين

  روكأننا انتهينا من معركة التحري: األول
  .وكأن الديمقراطية هي معركة تُخاض باسلحة المقاومة: والثاني

فالمهم هو أن نحسم    . ارة  العواطف الوطنية واستدعاء التشفي االجنبي لتجنب الصراع الداخلي         ثال أود في هذا السياق إست     
  :الموقف بين أمور ثالثة

  . لدفعه، أي الى أي حد لماذا قررت قوى الرفض دخول االنتخابات وما هو الثمن الذي تستعد -
   وهل يمكن لالنظمة المعادية التي تعتبر موتانا ومن سيلدون منا إرهابيين، أن تبحث لنا حقا عن طريق ديمقراطي؟-
   وهل الديمقراطية حتى بالمفهوم الغربي المزعوم ممكنة بكل هذه الفورية في مجتمع عالمثالثي ؟-

لعل أحـدها   . ي ال تزال ترفض أوسلو المشاركة في االنتخابات لعدة أسباب         قررت القوى الرافضة ألوسلو، وأعني هنا الت      
فبدل ان يستغرق الفساد واالفساد عشرات الـسنين لـم          . ان النظام السياسي الحالي في فلسطين قد تعفن باختصار الزمن         

ساد وقد سـاعد علـى   وكأنه اختصار ثوري للمتطلبات الزمنية للف. يتطلب سوى بضع سنوات  او الحد االدنى من البضع    
. وقد يكون لهـذا تفـسيره الـسهل       . ذلك االختصار الجغرافي او المكاني أي إقامة حكم ذاتي في دولة من بضع دونمات             

ف واالنظمة العربية كانت كافية لتكون القيادة الفلسطينية نموذجاً أو تلميذا نجيبـاً             .ت.فتجربة عشرات السنين بين قيادة م     
ية حيث هضمت بسرعة تراثها في انعدام ثقافة التنمية، وانعدام الديمقراطية، واالعجاب بـالغرب             للغاية عن االنظمة العرب   

الرأسمالي وامتالك الحاكم لالرض وما عليها وما في باطنها، أما سمائها، سماء الوطن العربي فهو للنسور، وال نـسور                   
  . بين هذه االنظمة
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وم محاولة تخليص الطبقات الشعبية بل البلد باسره من نظـام االقتـصاد             لذا اعتقدت القوى الرافضة ألوسلو أن عليها الي       
اين أنـتم أمـام انتهـاك       : وربما ان هذا ليس مجرد اعتقاد، فطالما سمعنا هذا الطلب من أناس عاديين            . السياسي للفساد   

  .الحريات واالموال ؟ والمقصود كل من رفض أوسلو
اء أوسلو استطاعوا تثبيت اوسلو على االرض ليتحكم بالعباد والعبيـد إلـى             ولكن علينا االعتراف أن فريق أوسلو بل فرق       

بل إلى درجة أصبح على الرافضين كي يخدموا المجتمع أن يدخلوا في            . درجة أصبح اقتالعه أمر ليس بمقدور الرافضين      
شكنازي واالنظمـة العربيـة   معركة أوسلو التي ألقت ورائها الطبقات الحاكمة في الواليات المتحدة والكيان الصهيوني اال  

ورؤية الواقع الجديد ال يعني ان أوسـلو        . لقد وصلنا الى درجة لم يعد بوسعنا عدم رؤية الواقع الجديد ألوسلو           . بكل ثقلها 
إما البقاء على موقف متطهر وهذا       :ومن هنا اصبح على كل الرافضين وعلى رأسهم حماس        . تغير وال يعني أننا نؤمن به     

  . الدخول في معركة غير مقنعة عقيدياً ولكن فيها خدمة للناسأو، إرضاء للنفس
ومن هنا كان االعتقاد بأن دخول المجلس التشريعي وهو ليس  تشريعياً يمكن أن يخدم في إعادة بنـاء الحيـاة اليوميـة                       

  . للناس، أي تخفيف انتهاك أموالهم وأحوالهم
 الرفض فهي معركة حق العودة، التي سـيتم خوضـها هـذه    أما المعركة االساسية التي سيخوضها كل من لم يتخلى عن     

المرة من داخل المجلس التشريعي وهناك لن يكون حق العودة مسألة تشريعية بل سياسية قومية ودينية وطبقية، فليقرأهـا             
  .كل حسب عقيدته

وأن يتخلوا عن وصـف شـعبنا   واالمر الثاني، أي هل يمكن لألعداء أن يختاروا لنا، أو ينيروا لنا،  طريق الديمقراطية؟   
فاالبواب مغلقـة،   . ولكن، على القوى الرافضة وخاصة حركة حماس، أن تدخل التجربة         . باالرهاب؟ والجواب ببساطة ال   

الخ جاهزة بل صدرت منـذ زمـن وال         ...والمرحلة وقحة وقبيحة، وتهم االرهاب وعدم الديمقراطية واالصولية والسلفية        
 في مطابع البيت األبيض وحسب بل في مطابع المنظمات المحلية غير الحكوميـة وأدعيـاء       تزال تتم طباعتها يوميا ليس    

إنهـم يروننـا    . غربنين والمثقفين الذين في خدمة اآلخر العدو وكل أنواع القطط السمان          تالمجتمع المدني، واالكاديميين الم   
 فـالقومي ارهـابي واالشـتراكي ارهـابي         .جميعا، وليس  حماس التي حملوها كل االوصاف السابقة، يروننا إرهابيين          

  . واليساري ارهابي طالما لم يدخل المطهر االميركي الصهيوني
إن تجربة الديمقراطية تجربـة إنـسانية       . وباعتقادي ان علينا كرافضين ألوسلو أن ندخل التجربة، ولكن بوعي شديد جداً           

هم، فالديمقراطية بدأت في اثينـا، وحـضارة اليونـان          هامة وراقية، ولمن لديهم حساسية من الغرب الراسمالي، وأنا من         
ولكنها تصبح رديئة جداً عندما تدخل معبر التسوية التي تشرف عليها الطبقة الحاكمـة فـي الواليـات المتحـدة      . شرقية

ى ولكن كل هذا يجب ان ال يحول دون التجربة حتى لو كانت من قبيل التدريب عل               . والكيان الصهيوني واالنظمة العربية   
  . وألن االمر بهذا المعنى، علينا أن ال نبني كثيرا ال على العملية االنتخابية وال على النتائج. السياسة والدقرطة

، هم أنفسهم الذين تقطر أجساد األمم وخاصة االمـة العربيـة ومنهـا    1967فالذين يتبنون دقرطة االراضي المحتلة عام      
ومع ذلك هناك ظروف ال بـد مـن         . االميركان او الصهاينة أو الحكام العرب     الفلسطينيين دماً من سيوفهم، سواء الحكام       

فإذا كانت الناس مع المشاركة في االنتخابات فليكن، وإذا حصل تزويـراً فعلينـا ان               . تفهمها عبر قراءة راس المواطنين    
  . نكشفه للناس، بل سيكشفونه قبلنا، وهذا هو األهم

تحق مسألة التزوير اللجوء الى حالة انفجارية في الشارع الفلسطيني؟ وهل يمكن            وهنا نصل النقطة الحاسمة، وهي هل تس      
الحديث حتى عن شجار في قرية فلسطيني صغيرة بمعزل عن حضور فعلي لتل أبيب وواشنطن ودزينتين من العواصـم                   

  . ال: بصراحة . القطرية الخطيرة
   تستحق هذه المسألة سفك الدماء؟ثم هل هدف القوى الرافضةهو وصول السلطة وبهذه السرعة؟ وهل

أما إذا انساق المناضل غير المتنفع الى هذا المأزق، فيكون قـد   . بالنسبة للفاسدين ، إن كل قرش يستحق دم الوطن بأكمله         
  . فقد البوصلة وأصبح متنافساً مع الفساد على الفساد

وعلينا التنبه الى ان صـانعي      . سلطة؟ بالتأكيد ال  وحتى بمعزل عن الفساد، فهل وصلت االرض المحتلة الى تمثُّل تبادل ال           
وهـم يتمنـون ان     . سالم راس المال وديمقرطية االحتالل والتسوية، يعرفون تماماً أن المناخ هنا غير جاهز لهذا التبادل              

فلـن يكـون    . تسقط القوى الرافضة وخاصة حماس في مأزق انفجاري ليتم مسح أكبر عدد ممكن من شعبنا من الوجود                
وأتمنى أن يفهم   . نفجار ضد فاسد في هذا الجهاز أو ذاك، بل سيكون في مواجهة الجيش الصهيوني والجيش االميركي               اال

مـن  . فالجيش الصهيوني يمكنه ان يجتاح مدينة غزة بعد ان يفرشها بسجادة من القنابل            . هل هو غريب؟ ال   . الجميع هذا 
  أين لي هذا التعبير الوسخ والحقير؟

  الـساعة    1991-1-17 وفي صبيحة    1991ففي عام   .  ديمقراطي من بريطانيا من التلفزيون البريطاني      إنه من أقدم بلد   
الواحدة صباحاً حيث بدأ العدوان على العراق، بدأ التلفزيون البريطاني ، وكنت آنذاك في لندن، بدأ بثه بعبارة تقول حرفيا                  

They are carpeting Baghdad with bombsفهل هناك عبارة أكثر وحشية . د بسجادة من القنابل إنهم يفرشون بغدا
  من هذه، ؟ 

  !ستكون مجزرة في االرض المحتلة إذن، ومن أجل ماذا؟ من أجل مقعد هنا وآخر هناك
أما األمر الثالث، أي إمكانية الدقرطة في العالم الثالث، فهذه عملية في غاية التعقيد وهي على األقل بحاجة الـى زمـن                      

أمـا وقـد    . فبدون مجتمع صناعي لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية       . يس زمن مجاني يقاس بااليام العادية     تنموي، نعم ول  
الخ وحتى واشنطن وال يزال دورا رئيسا في منع تطـور العـالم             ...لعب االستعمار من لندن وباريس وأمستردام وبرلين      

وهذا تأكيد على ان االستعمار ال يؤمن بأي خيـر          . الثالث وخاصة الوطن العربي فإنه قد منع واحتجز فرص الديمقراطية         
  .لغيره
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. هناك استثناء صعب، فقد تكون الديمقراطية ممكنة لو كانت هناك  مساحة من الوعي والثقافة بحيث يقبل االنسان اآلخر                  
  . فهل هذا المستوى الثقافي موجودا في االرض المحتلة؟ ندع اإلجابة للناس

وإذا لم يفعله النظام الحاكم ستفعله اميركا، ألن        . سيكون تزويرا في التشريعي؟ نعم سيكون     ومرة أخرى الى التزوير، هل      
  . الداعين لهذه الديمقراطية تحت االحتالل يريدون وليداً مشوهاً بما هم أعداء

الرفض ان  بل على قوى    . ولكن التزوير، باعتقادي يجب ان ال يثني أحداً كتنظيمات أو كتل عن المشاركة في االنتخابات              
أقصد تحديداُ إن تجمعا او تحالفا من القوى االسـالمية          . وباعتقادي هذا هو الدرس التاريخي    . تشكل جبهة انتخابية واحدة   

والعروبية واليسارية المضادة للتسوية والمتمسكة بحق العودة هو مكسب تاريخي يؤكد لشعبنا أن جبهة االصرار على حق                 
ألن حصوال على االكثرية في انتخابات تحت االحتالل ال   . را حصلت على االكثرية أم ال     وال يهم كثي  . العودة هي االوسع    

  . يعود لصندوق االقتراع، بل لصانع الصندوق
ان تكوين تحالف ثالثي هو تجاوز تاريخي لخلل قديم كانت تعيشه القوى الوطنية واالسالمية قبل عـشرات الـسنين، أي                    

س لكسب أكثرية في انتخابات احتاللية، بل لتنشيط الحوار داخل هذه التيارات وصوال             هذا تحالف هام، لي   . تتصارع داخليا 
الى تطور ذاتي في قبول اآلخر وتطوير كل طرف لمواقف اآلخر وقناعاته بما يخدم مستقبل الطبقات الـشعبية بمفهـوم                    

ال يهم، فليفهم   . سالمية بمفهوم االسالميين  اليسار، وبما يخدم االمة العربية بمفهوم القوميين العروبيين وبما يخدم االمة اال           
  .كل فريق األمر بخطابه الخاص ألن ما يهمنا هي النتائج على االرض مهما اختلفت قرءاتها

وأخيرا، اذا كانت المشاركة في االنتخابات تكتيكية واضطرارية وغير استراتيجية فلماذا المنافسة المكلفة على السلطة؟ ال                
  . بين المقاومة ونقائها وبين السياسة والدرجة العالية في نجاستهابد  من موازنة متزنة

 1/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  من جانب واحد ايضا... االستيطان 
  رياض حمودة ياسين

م اخالء للمستوطنات اليهودية    2005-2-20تتضمن خطة فك االرتباط المعدلة التي صادقت عليها حكومة شارون بتاريخ            
بمعنى أنه سيتم تقـسيم الـضفة الغربيـة مـا بـين             . ع غزة واربع مستوطنات معزولة في شمال الضفة الغربية        في قطا 

الفلسطينيين والمستوطنين من خالل توسيع رقعة المستوطنات التي تحتل معظم مساحة غور االردن باستثناء ممر ضـيق                 
توطنة موديعين شمال غربـي رام اهللا، ومـستوطنة         في منطقة اريحا ومستوطنة ارييل التي تمتد شماال حتى نابلس، ومس          

وهو ما يعني بلغة االرقـام أن       . معاليه ادوميم شرق القدس ومستوطنة غوش عتصيون بين مدينتي القدس والخليل جنوبا           
  .من مساحة الضفة الغربية اضافة الى مدينة القدس بالكامل ستكون بحوزة االسرائيليين% 17

الرض تمسكها الشديد بالمستوطنات والسعي لتسمينها وخاصة تلك الواقعة شرق القدس، اذ            تؤكد اجراءات اسرائيل على ا    
 وحدة استيطانية فـي مـستعمرة       3500 وحدة استطيانة جديدة لتوسيع الكتل االستيطانية، منها         9500بدأت اسرائيل ببناء    

ي تواصل محتمل بين شمال الضفة الغربيـة        معاليه ادوميم وربطها بالتلة الفرنسية في محاولة لقطع الطريق نهائيا على ا           
مما يعني  . وجنوبها، وضم اجزاء من القدس لمشروع القدس الكبرى مبتروبوليتان لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها              

  .استحالة قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وسكانيا
تأجيل، تحاول إقناع مـستوطني قطـاع غـزة         ومع اعالن حكومة شارون المضي قدما في تنفيذ خطة الفصل حتى بعد ال            

وعددهم يصل الى ثمانية آالف مستوطن بضرورة تنفيذ اخالء هادئ ومساعدة قوات الجـيش لتنفيـذ خطـة االنـسحاب           
والفصل، ولهذا الغرض فقد اقر قانون االخالء والتعويض بهدف تعويض المستوطنين الـذين سـيجري اخالؤهـم فـي                   

العلم ان الجيش االسرائيلي قدر ان تستغرق عملية االنسحاب واالخالء ما بين ثمانيـة  منتصف آب حسب آخر تأجيل، مع       
  .الى تسعة اسابيع من تاريخ بدئها

تنظر حكومة شارون بأهمية بالغة الى محاورة بل الى ارضاء جمهور المستوطنين الذين سيتم اخالؤهم في القـضايا ذات      
جيه خاصة بالخطة وأقامت لجنة لشؤون االخالء والتعـويض واالسـتيطان           الصلة بتطبيق الخطة، لذلك فقد كلفت لجنة تو       

  .البديل والتي ستكون الجهة الوحيدة المخولة بتنسيق واجراء الحوار مع جمهور المستوطنين الذي سيتم اخالؤه
 31وا في   فحكومة شارون تريد اخالء هادئا، وخاصة بعد ان هدد المستوطنون برفض االستجابة لمخطط الفصل، فقد قام               

 ألفا ومعهم نشطاء اليمين المتطرف ربما في اشـارة الـى            150م بتنظيم مظاهرة كبرى احتشد فيها قرابة        2005 - 1 -
  .رفض الخطة في محاولة للحصول على مزيد من المكاسب وابتزاز حكومة شارون

االخيرة لواشنطن والتي القـت     واخيرا، رغم االنتقادات الشديدة لخطط شارون بتوسيع المستوطنات وخاصة زيارته قبل            
اعتراضات حول توسيع مشاريعه االستيطانية في الضفة الغربية والقدس، اال أن شارون باعالنه المـضي قـدما بـضم                   
وتوسيع التجمعات االستيطانية في الضفة الغربية والقدس يطلق العنان لمزيد من عقبات السالم، وربما يعتمد في ذلك على              

م والتي تضمنت تقديم ضمانات بشأن القضايا الـشائكة         2004يها من االدارة االميركية في نيسان       الرسالة التي حصل عل   
المرتبطة بالقضية الفلسطينية، مثل الحدود والالجئين والمستوطنات، بمعنى ان اسرائيل بدأت تتصرف في قضايا الوضع               

  .النهائي من جانب واحد
   1/6/2005الرأي االردنية 

  
 كيف يكون المخرج؟ : ومةمسألة سالح المقا

 سليم الحص  



 21

المقاومة إنما هي فعل إيمان بحق المواطن العربي في الحياة، بتطلعه إلى غد أفضل، بمكان الئق لألمة تحت شمس نظام 
 . عالمي جديد

 العراق هذا الحكم يسري على المقاومة في فلسطين، كما على المقاومة في لبنان، وكذلك على المقاومة في العراق، مع أن
 . يشهد عمليات تفجير تستهدف أبرياء عزال، والمقاومة من قتل األبرياء براء

 طرح مطلب نزع أسلحة الميليشيات، والمقصود سالح المقاومة وسالح المخيمات الفلسطينية، مع أن 1559القرار 
 إلى السطح فيطرح بشدة بعد ومن المفترض أن يعود هذا الموضوع. اللبنانيين ال يعتبرون المقاومة من الميليشيات

المقاومة رفضت تجريدها من سالحها رفضاً مطلقاً، ولكن قيادتها أكدت االستعداد لمناقشة الموضوع، . االنتخابات النيابية
فالمسألة إذاً ال بد . وسائر األطراف اللبنانيين يسلمون بأن الموضوع يجب أن يبقى داخلياً، بمنأى عن أي تدخالت خارجية

 . ون محل حوار داخلي بنّاءأن تك
ما كان ثمة مشكلة في سالح المقاومة لو لم يكن الشعب اللبناني مفروزاً فئات، والسالح في يد فئة من هذه الفئات دون 

 . المشكلة في نهاية التحليل هي في الطائفية. سواها
.  أمامي موضوع سالح حزب اهللافطرحوا. خالل األزمة الوطنية التي عبرت كان لي لقاء مع أعضاء من لقاء معارض

ولدى اعتراضي بأن مواقفهم المعلنة توحي بأنهم كانوا قرروا عدم إثارته مع أنه من المواضيع المطالَب بها في القرار 
ولكن عند ذاك سيثار مجدداً في جدية . قيل لي إن الموضوع يمكن أن يحيد إلى ما بعد االنتخابات النيابية. 1559الدولي 
لم يكون سالح في يد فريق من اللبنانيين وال يكون في أيدي األفرقاء اآلخرين، من مثل تنظيم : ردفوا التساؤلوأ. كلية

القوات اللبنانية وحزب الكتائب وغيرهما؟ وعندما ذكّرت بأن سالح المقاومة موجه حصراً ضد إسرائيل، جاء الجواب أن 
 . ن إذا قضت الظروف في لحظة من اللحظاتليس ما يضمن إعادة توجيهه صوب فريق آخر داخل لبنا

لماذا ال . هنا يجب أن يكون مكمن الحل. المشكلة طائفية. المشكلة إذاً هي في أن السالح موجود في يد فئة دون أخرى
 تُرفع عن المقاومة صفة الفئوية، وهي اليوم إسالمية، فتطمئن سائر الفئات إلى أن السالح لن يتعدى يوماً حدود المواجهة

 . مع إسرائيل ولن يستخدم في صراع يمكن أن ينشب بين الفئات اللبنانية
 : إذا انطلقنا من هذا االستنتاج، خلصنا إلى جملة اقتراحات

 لماذا ال يكون للمقاومة مجلس أعلى استشاري توجيهي يتكون من جميع الرؤساء السابقين للجمهورية والمجلس النيابي 1
هكذا تغدو سائر الفئات اللبنانية معنية مباشرة بأوجه استخدام . لسابقين للمجلس والحكومةوالحكومة، ونواب الرئيس ا

 . السالح
 لماذا ال يكون ثمة هيئة وطنية لتعميم المقاومة، وذلك عبر المساعدة على تطعيم حركة المقاومة بعناصر وناشطين من 2

فلماذا ال تكون بنية المقاومة كذلك عبر عملية تطعيم . ليست فئويةسائر الفئات اللبنانية؟ القضية أساساً هي لبنانية وطنية و
 . واسعة متوافق عليها

 لماذا ال تكون بين المقاومة والجيش هيئة ارتباط عليا، تساعد على حفظ سياسات المقاومة وتوجهاتها ضمن األطر 3
  آخر؟ االستراتيجية الوطنية العامة، في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية وال شيء

إن مجرد التوافق على مثل هذه الهيكلية المقترحة سيكون من شأنه تحييد مسألة سالح المقاومة داخلياً، فال تعود مادة 
للمزايدات السياسية التي قد تهدد االستقرار وأجواء الوفاق وبالتالي الوحدة الوطنية داخل لبنان، وال يعود ثمة سبيل 

وسيكون من جراء األخذ بهذا التوجه تسخيف وصمة اإلرهاب التي . 1559رار لمواصلة الضغط الدولي بموجب الق
 . تطلقها اإلدارة األميركية على حزب اهللا

قد يكون هذا إلى حد ما . سيقال هنا إن هذا التصور سيؤول عملياً إلى سلخ المقاومة عن حزب اهللا كحزب عقائدي
 . بمعنى نزع الصبغة الطائفية عنهالعل هذا هو ثمن تعميم المقاومة ولبننتها، . صحيحاً

 مسألة سالح المخيمات الفلسطينية 
إذا تم التوصل إلى حل ناجع لمسألة سالح المقاومة اللبنانية بنزع وصمة الفئوية عنها، سهل حل مسألة سالح المخيمات 

إلى تفاهم حول هذا وهذا يفترض التوصل . فسالح المقاومة هو الذي يحمي المخيمات حتى إشعار آخر. الفلسطينية
التصور مع قادة المخيمات ومع السلطة الفلسطينية في فلسطين، وال بد أن يترافق ذلك مع ضمان الحد األدنى من الحقوق 

 . اإلنسانية لالجئين
ويمكن . ومن المفيد أن تحظى هذه الصيغة للحل برعاية عربية عبر جامعة الدول العربية ومباركة الدول العربية الرئيسة

  .ن تطالب هذه الدول عند ذاك بدعم مادي ومعنوي وسياسي للمقاومة في حلتها الجديدةأ
  1/6/2005السفير 

 
  كاريكاتير
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