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  تحذير فلسطيني من عواقب هدم منازل سلوان وعلى القدستها سيطرخطـة لتعزيز  تعتمـد اسرائيل
أفـاد مكتب شارون في بيان، أمس، بأن خطة لتنمية القدس بهدف           : ب.ف.، ا  القدس 2/6/2005األيام الفلسطينية   نشرت  

الـمدينة ستطرح على الحكومة اإلسرائيلية في السادس من حزيران الجـاري، للــموافقة             تعزيز سيطرة إسرائيل على     
ويصادف السادس من الشهـر الجاري يوم القدس، الذي تحيي فيه الدولة العبرية الذكرى الثامنة والثالثـين لــ                   .عليها

  .إعادة توحيد الـمدينة بعد احتالل شطرها الشرقي العربي
 مليون دوالر تنص بصورة خاصة      46 مليون شيكل    820تنمية القدس العاصمة التي تبلغ قيمتها       وأوضح البيان أن خطة     

وتـابع البيـان أن      .على بناء مساكن وتوفير وظائف يمكن أن تشجع األزواج الشبان على االنتقال لإلقامة في الــمدينة               
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عل منهـا مدينـة جذابـة بالنـسبة         رئيس الوزراء صرح بأن الخطة ستساعد على تعزيز سيطرتنا على القدس، وسـتج            
وفـي وقـت     .للـمستثمرين والسكان الجدد والسياح، وستجعل القدس تحتل الـمكانة التي تليق بها كأولى مدن إسرائيل             
 منزالً فـي    90سادت فيه الـمخاوف أوساط الـمواطنين الفلسطينيين من إمكانية أن تقدم بلدية القدس الغربية على هدم                

س الـمحتلة، فقد اعتبر أحمد قريع  أن إسرائيل إنما تسعى بذلك إلى إفشال جهود التهدئة التي تقوم بها                   بلدة سلوان في القد   
 .السلطة الفلسطينية، مشدداً على أن الحكومة اإلسرائيلية تقوم بمخطط واضح في محاولة لتهويد مدينة القـدس وضـمها                 

ة مصممون على تنفيذ مخطط هدم هذه الــمنازل، ولـو           وذكرت مصادر في بلدية القدس الغربية أن مسؤولي هذه البلدي         
بالقوة، وذلك في وقت اعتبر فيه مسؤولون فلسطينيون هذه الخطوة تحدياً إسرائيلياً مباشراً للواليات الـمتحدة األميركية،                

  .النهائيالتي اكدت وعلى لسان بوش رفضها قيام اسرائيل بأية خطوات أحادية من شأنها التأثير على مفاوضات الوضع 
، الذي تستخدمه اسـرائيل     212وحذرت فعاليات وطنية ودينية في الـمدينة من خطورة تفعيل الحكومة االسرائيلية قانون             

اآلن ذريعة لـمسح حي البستان في بلدة سلوان عن وجه االرض بهدم هذه الـمنازل، والذي سيكون من شأنه هدم العديد                    
ديمة، علـما بأن اسرائيل استغلت هذا القانون لهدم حي الــمغاربة فـي القـدس               من االحياء الـمحيطة ببلدة القدس الق     

  .القديمة لبناء ساحة البراق، كما قال التجمع الوطني الـمسيحي في بيان له، أمس
وكان ابو عالء أعرب عن بالغ استنكاره للـمخطط اإلسرائيلي وقال إن هذه العملية في هذا الوقت الدقيق الذي تبذل فيـه                

لسلطة الوطنية الفلسطينية جهوداً كبيرة لـمواصلة التهدئة، وتحاول فيه اإلدارة األميركية إعادة إحياء عملية السالم تؤكد                ا
تصميم الحكومة اإلسرائيلية على إفشال هذه الجهود، ووقوفها على رأس عملية تهويد القدس وتغييـر طابعهـا وهويتهـا              

 بعد أن استكملت قوات االحتالل تهويدها الديمغرافي والجغرافـي عبـر تطويقهـا       الحضارية والدينية والثقافية والسياسية   
بالـمستوطنات من الداخل والخارج، وإحكام قبضتها عليها بإقامة جدار الضم والفصل العنصري، وبعد القضية الخطيرة               

ـ           متكررة باالعتداء على الـمـسجد     لالستيالء على عقارات فلسطينية في القدس الشرقية بالتزوير واالحتيال والتهديدات ال
األقصى الـمبارك والتي تدل بشكل واضح على الـمخطط اإلسرائيلي الهادف إلى تهويد الـمدينة الــمقدسة وعزلهـا                 

  .وضمها
 أن الحكومة اإلسرائيلية واهمة إذا كانت تعتقد أنها تستطيع بهذه الـممارسات الباطلة وغير الـشرعية وغيـر                  قريعوأكد  

لـمرفوضة أن تغير من الطابع العربي اإلسالمي والـمسيحي للـمدينة الـمقدسة، وأن على الـمجتمع الدولي              القانونية ا 
أن يتحمل مسؤولياته بكل جدية ألن إسرائيل قد دخلت في ممارساتها منطقة الخطر الحقيقي الذي قد يعيد تفجير األوضاع                   

اليات الـمتحدة واللجنة الرباعية إلى التحرك الفـوري الـصارم   مرة أخرى، والتي عملنا جاهدين على تهدئتها، داعياً الو       
لحماية الـمدينة الـمقدسة التي تنتهك إسرائيل أرضها وثقافتها وحضارتها ومقدساتها، وتدمر اقتصادها وتحاصر سكانها              

 الـوزراء   وطالب رئـيس   .وتمارس كل االستفزازات والـممارسات العنصرية بحقهم لتهجيرهم من منازلهم وممتلكاتهم         
الواليات الـمتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم الـمتحدة والـمجتمع الدولي بأسره بتحمل مسؤولياتهم والتحـرك              
الجاد والعاجل للوقوف أمام الـمحاوالت اإلسرائيلية الهادفة إلى إفشال كافة الجهود الدولية إلعادة إحياء عملية الـسالم،                 

إلسالمية الشقيقة والصديقة التحرك العاجل من أجل إنقـاذ الــمدينة الــمقدسة ومحيطهـا               كما ناشد الدول العربية وا    
ومقدساتها من خطر التهويد، مؤكداً أن خطورة األوضاع تتجاوز الـمواقف اللفظية، وتستدعي وقفة حازمة وتحركاً جدياً                

  .وحاسماً على جميع الـمستويات
الوطني الـمسيحي، ان منطقة سلوان هي الساحة األماميـة التـي ينـوي             من جهته، اكد ديمتري دلياني، رئيس التجمع        

، في الوقت الذي تستمر فيه الجماعات اليهوديـة الــمتطرفة بتوجيـه              الدخول منها الى الـمسجد االقصى     االسرائيليون
  .التهديدات بالـمس بالـمسجد

يعطيها ذريعة تعتبرها قانونية لهدم أي مبنى يقع في          الذي   212تستخدم القانون   اني الى ان بلدية القدس الغربية       وأشار دلي 
، وأضاف اذا مـا تـم       لـمغاربة لبناء ساحة حائط البراق     لهدم حي ا   1968منطقة اثرية، حيث تم تفعيل هذا القانون العام         

في تطبيق هذا القانون الـمفروض علينا بشكل غير شرعي في منطقة سلوان لهدم منازل اكثر من ألف مقدسي ومقدسية                   
 فإنه من الـممكن أن يستخدمه االسـرائيليون        1967اكبر عملية هدم بيوت جماعية منذ االحتالل االسرائيلي للقدس العام           

 .للـمساس بالـمسجد االقصى نفسه والذي يبعد مئات االمتار عن بلدة سلوان وتحت نفس الذرائع والحجج غير الشرعية                
 والهادفة الـى    1977ما تأتي في سياق مخططات بلدية القدس الغربية للعام          ورأى دلياني ان هذه الخطوات االسرائيلية ان      

طرد اكبر عدد ممكن من ابناء القدس الفلسطينيين من الـمنطقة الـمحاذية للبلدة القديمة، خاصة حول الـمسجد األقصى                 
  .الـمبارك

رات الكنيسة االرثوذكسية فـي بـاب   وربط دلياني بين مخطط هدم الـمنازل هذا وبين استيالء جماعات يهودية على عقا     
الخليل مؤخرا، وذلك من خالل ربط حي البستان مع ما يسمى حارة اليهود في بلدة القدس القديمة، وصوالً الـى منطقـة                      

 الخليل، وقال هذا الـمخطط يحتاج الى تكاتف        -ين القدس الغربية سوى شارع القدس     باب الخليل، دون أي فاصل بينها وب      
ل موحدة ومصادر مالية وفنية كبيرة، إضافة الى تدخل الـمجتمع الدولي، خاصة الواليـات الــمتحدة                وطني وآلية عم  

وباقي الدول، اعضاء اللجنة الرباعية الذين اعلنوا موقفهم الرافض لتغيير الوضع القائم في االراضي الفلسطينية الـمحتلة                
 0، خاصة مدينة القدس1967العام 

 وابلغونا طلبنا من الجانب االسرائيلي وقف هدم المنازل في بلدة سلوان: ل عريقاتوق 2/6/2005صدى البلد  وأضافت
 .  كما طالبنا بوقف جميع االجراءات احادية الجانب خصوصا االستيطان والجدار.انهم سيردون يوم غد

 خـصوصاً أعـضاء   حضت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي، :القدس  سائدة حمد    في   2/6/2005الحياة   وعن مراسلة 
اللجنة الرباعية الدولية، الى التحرك الفوري والصارم لحماية المدينة المقدسة من مخططات التهويد االسرائيلية ولوقـف                



 4

عمليات الهدم الجماعي لمئات المنازل الفلسطينية في قرية سلوان المصنفة اآلن حياً من احياء القدس والترحيل القـسري                  
قت وصل فيه التحرك الشعبي في الحي المهدد بازالة معالمه الحضارية والتاريخية، ناهيك عن              آلالف الفلسطينيين، في و   

.  مبنى تؤوي الف انسان في حلول نهاية الشهر الجاري         96سكانه، أوجه لمواجهة قرار البلدية االسرائيلية في القدس هدم          
مال زحالقة الى جلسة نقاش عاجل في البرلمـان         دعا النائب العربي عن حزب التجمع الوطني في البرلمان االسرائيلي ج          

ـ   .لبحث المخطط االجرامي الذي تسعى اسرائيل الى تنفيذه        الحياة ان هـذا المخطـط يتجـاوز منـازل           وقال زحالقة ل
المقدسيين في منطقة البستان بحي سلوان ويستهدف الوجود العربي الفلسطيني في كل المناطق المتاخمة للقـدس القديمـة                  

وأكد زحالقة ان المعلومات المتوافرة لديه تشير الى ان رئيس بلدية القـدس              .يدها حضارياً وثقافياً وديموغرافياً   بهدف تهو 
وأكد زحالقة ان التجارب السابقة تؤكد ان كل االساليب لوقف عمليات هدم المنازل ال              . االسرائيلي مصمم على تنفيذ الهدم    

جهتها، وهذا ما لمسته عند زيارتي فـي خيمـة االعتـصام التـي نـصبها                تثمر اال اذا وقف المواطنون أنفسهم في موا       
  .المواطنون في الحي المهدد باالزالة

 بيتا في حي البستان     90قال عزمي بشارة ان المخطط الذي تعده بلدية القدس الغربية لهدم            : 2/6/2005 48عرب وذكرت
جوز التهاون معه ابداً، وهو جزء من مخطط اوسـع          في ضاحية سلوان، في القدس الشرقية، مخطط بالغ الخطورة وال ي          

وكان بشارة يتحدث خالل زيارة قام بها، مساء امس االربعـاء، الـى            . لالستيالء على جميع االراضي العربية في القدس      
 والتقـى بـشارة     .خيمة االعتصام في سلوان، حيث امضى هناك عدة ساعات تضامنا مع أصحاب البيوت المهددة بالهدم              

اللجنة الشعبية وعدداً كبيراً من اصحاب البيوت الذين استلموا اخطارات من قبل البلدية تبلغهم فيها قرار الهـدم،                  باعضاء  
واكد اصحاب البيوت اصرارهم علـى      .  عائلة فلسطينية  200واستمع الى تفاصيل المخطط االسرائيلي الذي سيشرد نحو         

  .يهم وانهم لن يفرطوا بشبر واحد من ارضهمالتصدي للهجمة االسرائيلية والدفاع عن بيوتهم واراض
هناك تخطيط لالستيالء على االراضي العربية في القدس بدءاً من البلدة القديمـة ومـروراً           : وفي كلمته قال النائب بشارة    

نحن نعتقد ان تزامن قرار الهدم مع تنفيـذ خطـة فـك        . باالحياء العربية المحيطة بها وال شك انهم يستهدفون كل سلوان         
 .االرتباط ليس صدفة، فالتوقيت سوف يستغل لصرف انظار الرأي العام عـن المخططـات االسـرائيلية االسـتيطانية                 

االمر االساسي لمواجهة هذا المخطط الصهيوني هو التخطيط السليم والمثابرة وتوفر وإرادة الصمود والنـضال               : واضاف
ض واتباعه بالناحية القضائية وتجنيد التضامن الكامل المحلـي         علينا البدء بتنظيم النضال على االر     . والتعاضد لمواجهته 

وانضم الى خيمة االعتصام في وقت الحق النائب جمال زحالقة          . والعالمي، ومن ناحيتنا سنقوم بكل الخطوات كجزء منكم       
بمثابـة اعـالن    الذي بادر الى طرح الموضوع في الهيئة العامة للكنيست امس، واكد في خطابه ان تنفيذ قرار الهدم هو                   

دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، إلى مقاطعـة            و. الحرب على السكان العرب في مدينة القدس      
الجلسة الخاصة التي ستعقدها الكنيست، يوم اإلثنين القريب، لإلحتفال بضم القدس الشرقية المحتلة الى القدس الغربية في                 

  . اطار ما يسمى توحيد القدس
جاءت دعوة زحالقة هذه، خالل طرحه إلقتراح عاجل على جدول أعمال الكنيست حول مخطط الهدم الواسع الذي تنـوي       

  . بلدية القدس الغربية تنفيذه في حي البستان، في بلدة سلوان الفلسطينية
دتها المزيد من سموم وتغيب وزير الداخلية، أوفير بينس، عن النقاش وحضرت نائبة الوزير، روحاما أبراهام، لتصب كعا             

، وتـصادق حاليـاً     40 أوامر هدم، وأقرت     10لقد قامت بلدية القدس بتنفيذ      : العنصرية تجاه العرب والفلسطينيين، وقالت    
وأثنت أبراهام على بلدية القدس وجهودها للحفاظ على القانون اإلسـرائيلي ممـن نعتـتهم بــ                 .  أمر إضافي  40على  

وأكـدت أبراهـام عـزم      .  حضروا من الخليل ومتواجدين في القدس بشكل غير قانوني         المجرمين وخارقي القانون الذين   
وعادت وأكدت نية البلدية إقامة متنزه      . البلدية على هدم البيوت، ودعم الحكومة لهذه الخطوة بإدعاء حفاظها على القانون           

  . لسطينيين عن بيوتهمحول البلدة القديمة في القدس، مما يعني نية الحكومة والبلدية تهجير آالف الف
 

 يتسلّم مهامه رئيساً لألركان   وحالوتسيعلون يتوقع زوال دولة إسرائيل
يعلون ل  تسلم رئيس األركان اإلسرائيلي حلوتس أمس، مهام منصبه خلفا :حلمي موسىمقاالً ل 2/6/2005السفير نشرت 

وقال حلوتس خالل حفل تنصيبه، . ستلي خطة الفصلالذي فاجأ اإلسرائيليين بالحديث عن الحرب اإلرهابية المقبلة التي 
ولكن سلفه أوضح .  ترتبط بمستقبل إسرائيل جوهرية ومهمة أن الجيش اإلسرائيلي سينفذ خطة الفصل التي وصفها بأنها 

وكان تعيين حلوتس خلفا ليعلون، . ، أن ثمة جملة ظروف تقود في النهاية إلى عدم وجود هآرتس في مقابلة مع صحيفة 
وذهب بعض المعلقين . عدم تمديد والية رئيس األركان الحالي كما جرت العادة، قد أثارا خالفات شديدة في إسرائيلو

والساسة إلى حد القول بان تعيين حلوتس شكل ترسيما للفساد السلطوي، بسبب القرابة الفكرية بين حلوتس وكل من 
ة إلى أن القيادة اإلسرائيلية حسمت أمرها، وباتت تركز على ولكن آخرين رأوا في اختيار حلوتس إشار. موفازوشارون 

وأبدى حلوتس درجات عالية من التطرف، عندما برر قتل المدنيين . الخطر اإليراني المتمثل في البرنامج النووي
 وتزايدت االحتجاجات تجاهه اثر. الفلسطينيين باستخدام قنابل من وزن طن في غارات على مناطق مأهولة في غزة

، والتي حمل فيها على  هآرتس وجرت عملية التسلم والتسليم في ظل تصريحات يعلون ل. اغتيال الشهيد صالح شحادة
وأكد حلوتس أنه سينفذ خطة الفصل بكل الحساسية والدقة . أنها ليست حقيقة منتهية حتى اآلن خطة الفصل معتبرا 

 ومقر وزارة الدفاع شارون تعيين حلوتس، أمام مكتب وخالل حفل التنصيب تظاهر العشرات من معارضي. المطلوبة
كذلك نشرت الصحف اإلسرائيلية صورا . أجنحته ملطخة بالدماء اإلسرائيلية في تل أبيب، مطالبين بإقالة حلوتس الن 

 .  الذي ينام مرتاح البال والذي غدا رئيسا لألركان قاتل األطفال لشعارات كتبت على الجدران ضد 



 5

. فسيكون هناك انفجار للعنف هآرتس أنه إذا لم تقم إسرائيل بعد تنفيذ خطة الفصل بخطوات أخرى، وقال يعلون ل
إذا لم نعط الفلسطينيين  واضاف انه . إطالق نار، عبوات ناسفة، انتحاريون، راجمات، قسام. عمليات من كل األنواع

 وسيكون وضع كفار سابا، تل  أتي في الضفة الغربيةاالنفجار األول سي. المزيد والمزيد والمزيد، فسيكون انفجار للعنف
واعتبر يعلون أن قيام دولة فلسطينية مع استمرار . ثمة احتمال كبير بحرب إرهابية ثانية. أبيب والقدس كوضع سديروت

فكرة أنه سيكون . مثل هذه الحرب قد تكون خطيرة على إسرائيل المطالبة بحق العودة سيقود إلى الحرب أيضا، وأن
فمثل هذه الدولة .  وتحقيق استقرار هي فكرة منفصلة عن الواقع وخطيرة2008ممكنا إقامة دولة فلسطينية حتى العام 

صيغة حل الدولتين لن تقود إلى االستقرار، معتبرا ان حل الدولتين   بأن يعلونويؤمن . ستتآمر على دولة إسرائيل
اجتماع اإلرهاب  ه مخاوف بشأن وجود إسرائيل، قال يعلون أنولدى سؤاله عما إن كانت لدي. ليس ذا صلة للشعبين

 .  والديموغرافيا مع عالمات استفهام لدينا حول عدالة الطريق، هي وصفة كي ال تكون هنا في النهاية دولة يهودية
  سهآرت واصل يعالون تحريضه على الفلسطينيين والسلطة وقال في تصريح لصحيفة : 2/6/2005صدى البلد  وأضافت

  واعتبر الموافقة على مشاركة حركة حماس, ان الفلسطينيين يرتاحون بالعيش في اجواء عصابات وليس في واقع سياسي
   .نهج عصابات وليس نهجا ديمقراطيافي االنتخابات التشريعية من دون نزع اسلحتها 

احيتين العسكرية واالستراتيجية حيال رجحت التقارير االسرائيلية ان تعيين حالوتس، يشير الى توجهات اسرائيل من الن
 في  التركيز على مخاطر امنية غير مجاورة السرائيل منطقة الشرق االوسط، وان اسرائيل حسمت امرها بضرورة 

 .اشارة واضحة الى ايران على خلفية برنامجها النووي
 في امكانية تحقيق حل يـستند الـى         بدى يعلون تشككه  ا ا  :رويترز القدس المحتلة    2/6/2005الراية القطرية    وجاء في 

وجود دولتين واشار الى مطالبات عباس بحق العودة لماليين الالجئين الفلسطينيين لالراضي التـي يطلـق عليهـا االن                   
وقال ان أي دولة فلسطينية تقوم في مثل هذه الظروف          . في الحياة السياسية   اسرائيل وجهود عباس الشراك حركة حماس     

  . تقويض اسرائيلستكون دولة تسعى ل
بات الشعب الفلسطيني امام تهديد دموي جديد        :القدس آمال شحادة   ن مراسلتها في  ع 2/6/2005الخليج اإلماراتية    ونقلت

 ان سقوط   2002 بتسلم حلوتس رئاسة أركان جيش الكيان الصهيوني، وهو الذي أعلن للعالم كله عام                األربعاء بدأ أمس   
، رئاسة األركان إشـارات غيـر       ويحمل تولي حلوتس  . ال يؤرقه ي ترتكبها قوات االحتالل     أطفال في جرائم االغتيال الت    

سارة بالنسبة الى إيران، إذ ترجح تكهنات على نطاق واسع انه سيشرف على مهاجمة منشآتها النووية بغارة او غـارات                    
وقـال  . اسرائيل اسة األركان في    وتولى حلوتس منصبه الجديد أمس ليصبح بذلك أول قائد لسالح الجو يتولى رئ            . جوية

  . سيكون مستعداً لمواجهة األخطار القريبة والبعيدة براً وبحراً وجواً حلوتس أمس ان جيش االحتالل 
ركز يعلون في لقاءاته الوداعية على القضايا السياسية، ما فُسر على أنه بداية لممارسة دور سياسي واحتمال انـضمامه                   

: وقـال  .اعتقاده بأن عباس لم يتخل عن حق عودة الالجئين الفلـسطينيين الـى ديـارهم              وأعرب عن    .الى حزب العمل  
العـودة الـى   . وليس حق العودة بالمفهوم الرمزي، بل حق العودة كمطلـب للتحقيـق  . ابومازن لم يتخل عن حق العودة  

لخطـط جـيش االحـتالل اثنـاء        وبالنسبة   . في المستقبل   المنازل، والقرى، ومعنى األمر أنه لن تكون هنا دولة يهودية         
 يستعد المكانية دخول خان يونس في اثناء فك االرتباط اذا ما فتحت منهـا                االسرائيلي االنسحاب قال يعلون، ان الجيش      

 للعـودة الـى      االسرائيلي مشيراً الى انه توجد امكانية ان يضطر الجيش         . النار ألن فك االرتباط ال يخلق واقعا مستقراً       
  .قطاع غزة

 في احتفـاالت وطقـوس رسـمية عديـدة         :2/6/2005 شرق األوسط ال  في تل أبيب نظير مجلي نقلت      ا مراسله حسببو
وتصريحات غزل متبادل، تم أمس تنصيب رئيس أركان الجيش االسرائيلي، الجنرال دان حالوتس، خلفا للجنرال موشيه                

ائيلي أكثر وأكثر، لكي يواجـه التحـديات        وفي حين صرح حالوتس أنه سيواصل مهمة تعزيز قوة الجيش االسر          . يعلون
وبمبادرة من حركة االحتجاج على جرائم       .االستراتيجية واآلنية، فقد واجهه المعارضون اليساريون اليهود باتهامات القاتل        

الحرب، كتبت شعارات على جدران البيوت والشوارع في الحي الذي يسكنه حالوتس في شمال تل أبيب، صباح أمـس،                   
والمقصود بهذه الشعارات التذكير بتصريحات حالوتس التـي         . أطفال 9قتل   و تس قاتل، ويداه ملطختان بالدماء    تقول حالو 

.  أطفال 9 مدنيا بريئا من بينهم      16، حيث قتل معه      اغتيال صالح شحادة   ، في أعقاب  2002  تموز أطلقها في شهر يوليو     
  . األطفال، أجاب أنا أنام الليل الطويل بضمير مرتاحوعندما سئل حالوتس يومها ان كان مرتاح الضمير، بعد مقتل

اذ ان رئيس األركـان     . وكان حفل تبادل الجنراالت قد بدأ في مكتب رئيس الوزراء، أرييل شارون، وبدا مشحونا بالتوتر              
ته سنة  السابق، يعلون، يغادر منصبه بشعور عارم بالغضب ألنه من دون كل رؤساء األركان السابقين لم تمدد فترة خدم                 

فيما فاز حالوتس بهذا    . خطة الفصل ه اعترض على    فشعر بان شارون ووزير دفاعه موفاز أقااله من المنصب ألن         . أخرى
وترقب الجميع ان يلمح يعلون الى      . المنصب ألنه يؤيد هذه الخطة ويعتبر تطبيقها احدى مهماته األساسية في هذه الدورة            

. اال انه لم يفعـل    .  شارون وموفاز ان يسِمع يعلون تصريحات انتقادية لهما        وخشي. هذا الخالف ويعكر صفو االحتفاالت    
بل انه كان ينوي ذكر خطة الفصل في اطار حديثه عن مهمات الجيش المستقبلية، لكنه في اللحظة األخيرة اسـتمع الـى                      

غزل من الجميـع الـى      في أعقاب ذلك، تحولت االحتفاالت الى خطابات        . نصح أصدقائه وألغى تلك الفقرة من الخطاب      
والحادثة الوحيدة التي سجلت في هذا السياق هي ان يعلون شكر باالسم كل من تكلم عنه، وتجاهل ذكر موفـاز،                    . الجميع

  .كونه يعتبره الخصم اللدود الذي منع تمديد فترة خدمته في رئاسة األركان لسنة أخرى
األوسط أول من امس، أثارت موجة تحريض واسعة عليـه          يذكر ان المقابلة الخاصة مع يعلون، التي نشرت في الشرق           

في أوساط اليمين، خصوصا تصريحه بأنه يعتقد بان اسرائيل تستطيع الدفاع عن نفسها اذا انسحبت من الجوالن وعقدت                  
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مام فقالت نائبة الوزير جيال جملئيل، ان يعلون، بهذه التصريحات، انما يمهد الطريق الى االنـض              . اتفاق سالم مع سورية   
 .لحزب العمل االسرائيلي

  
  

 تاريخه، لجانه، مهامه: المجلس التشريعي الفلسطيني
شكّل قرار حماس المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني حدثاً سياسياً مهماً، نظراً لما تمثله الحركة من ثقل                  

تي من الممكن أن تحصل نتيجة هذه المشاركة        ومع هذا القرار انصبت األنظار على التحوالت السياسية ال        . شعبي وسياسي 
الملف يستعرض دور المجلس التشريعي ورؤيـة        .وانعكاس ذلك على مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، ودور المقاومة        

  .حماس للمشاركة ورأي خبير فلسطيني في االحتماالت الواردة
  نبذة تاريخية

 انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطـاع    جرت 1996يناير  /في العشرين من شهر كانون الثاني     
وقد جرت هذه االنتخابات بناء على اتفـاق إعـالن           . غزة والقدس المحتلة، مترافقة مع اختيار رئيس السلطة الفلسطينية        

وجب االتفاقية االنتقاليـة  ، وبم  1أوسلو  المبادئ بشأن ترتيبات المرحلة االنتقالية المؤقتة في الضفة الغربية وقطاع غزة       
 والتي تضمنت فصالً خاصـاً      1995سبتمبر  / أيلول 28، الموقعة في      2أوسلو   المؤقتة حول الضفة الغربية وقطاع غزة       

عن تفـاصيل العملية االنتخابية وتركيبة المجلس ومهامه وواليته، واستناداً إلى قانون االنتخابات الذي صـدر بموجـب                 
وقد تمت عملية االنتخابات في ظل رعاية وإشراف ورقابة          .7/12/1995 في   1995 لسنة     13 المرسوم الرئاسي رقم    

دولية، حيث أشرف على هذه العملية حوالي ألفي مراقب جاءوا من أربعين دولة وعشر منظمات دولية، وممثلـون عـن                    
  .ينأكثر من أربعين منظمة غير حكومية، إضافة إلى مئات الصحفيين والمراقبين المحلي

في قطاع غـزة، وبلغـت      % 86.34في الضفة الغربية و   % 73.5بلغت نسبة المقترعين ممن يحق لهم اإلدالء بأصواتهم         
 مرشـحاً تقـدموا لهـذه       672 عضواً من أصل     88وذلك الختيار   % 79.9المشاركة في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً        

وعكس توزيع  . مركزا1668ً وقد جرت عملية االقتراع في       . مرشحاً قبل موعد االنتخابات    120االنتخابات، انسحب منها    
 51المقاعد على المحافظات الفلسطينية الستة عشر الحجم السكاني لكل محافظة، بحيث احتلت محافظات الضفة الغربيـة                 

، بينما    من عدد المقاعد  % 90.9  مقعداً   81 مقعداً، وقد احتل المسلمون      37مقعداً، في حين احتلت محافظات قطاع غزة        
.   %1.1 ، في حين تمثلت الطائفة السامرية في نابلس بمقعـد واحـد             من عدد المقاعد  % 8  مقاعد   6احتل المسيحيون   

وشارك في هذه االنتخابات ستة عشر حزباً وحركة سياسية، إضافة إلى عدد من المستقلين، وحقق الفوز فيها ممثلون عن                   
   %94.3  مقعـداً    83وقد احتل الفائزون من الـذكور       . ثلين عن المستقلين  أربعة أحزاب وحركات سياسية، إضافة إلى مم      

 امرأة خُضن العملية االنتخابية للحصول على عضوية        25 من أصل      %5.7 في حين نجحت في االنتخابات خمس نساء        
  .وامتنعت حركة حماس عن خوض االنتخابات لكنها لم تدع إلى مقاطعتها. المجلس التشريعي الفلسطيني

 أصدر عشرون مفكراً وقيادياً فلسطينياً بارزاً من الضفة الغربية وغزة، بينهم تسعة أعضاء من المجلس                27/9/1999في  
،     الفـساد واإلذالل واالسـتغالل      التشريعي، بياناً تضمن إدانة الذعة للسلطة الفلسطينية، متهمين إياها بقدر هائل من             

. ، والسماح ألوضاع الفلسطينيين العامة بالتدهور على كـل المـستويات              لسالمعملية ا   وخيانة الشعب الفلسطيني في     
السلطة الفلسطينية طالبت المجلس التشريعي برفع الحصانة عن أعضائه التسعة الموقعين على البيان لتقـديمهم لمحكمـة                 

األمين العام لمجلس الـوزراء  ، ووصف     مسلسل مرعب من الدجل والكذب والتضليل  أمن الدولة، واصفة البيان بأنه    
فئة ضلت الطريق الوطني إلى حد االنحراف عن رؤية الواقـع    الفلسطيني أحمد عبد الرحمن الموقعين على البيان بأنهم         

.     على حقيقته، وتقف بعيداً عن الصف الوطني وتعمل على تيئيس الشعب وال تحركها إال الوساوس والهواجس الذاتية                
 وخرج ببيان إنذار ندد فيه بأعـضائه        1/12/1999التشريعي الفلسطيني أن أدلى بدلوه حين انعقد يوم         ولم يلبث المجلس    

دعـوة إلـى     التسعة الموقعين على البيان المذكور، ووصف، في ختام اجتماع طارئ عقده في غزة، بيان العشرين بأنه              
ي، أحد الموقعين على البيان، لمحاولة اغتيـال أمـام          كما وتعرض النائب معاوية المصر    .     الفتنة واالقتتال الفلسطيني  
  .منزله في مدينة نابلس

وفـي  .  اعتُقل النائب في المجلس التشريعي مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربيـة               15/4/2002في  
  . جرى اعتقال النائب البارز في المجلس التشريعي حسام خضر17/3/2003
  .لس التشريعي الفلسطيني تعيين محمود عباس رئيساً لوزراء السلطة الفلسطينية أقر المج18/3/2003في 
 عرفات يكلّف رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع برئاسة الحكومة، وانتخاب روحي فتوح رئيـساً               2003سبتمبر  /أيلول

  .سر عرفات عين فتوح رئيساً مؤقتاً للسلطة الفلسطينية بعد وفاة السيد يا10/11/2004وفي . للمجلس
، توافق نواب المجلس التشريعي، بعد صراع ألسابيع عديدة، على تشكيلة الحكومة الجديـدة برئاسـة                2005-2-23في  

أحمد قريع بعدما استُبعد عدد من الوزراء القدامى، وشُكّلت حكومة تكنوقراط غالبيتها من الوجوه الجديدة ومـن خـارج                   
  .المجلس التشريعي

ومن المقـرر   . اع للفصائل في القاهرة مبدأ التمثيل النسبي في االنتخابات التشريعية الفلسطينية           أقر اجتم  15/3/2005في  
  .يوليو المقبل/ تموز17إجراء انتخابات المجلس التشريعي 
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ها أمين سـر المجلـس      نصت المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي للمجلس على تعيين هيئة المكتب أمانة عامة يرأس              
 اإلعالميـة  – القانونية – المالية  –الشؤون اإلدارية   : التشريعي وتشرف على جميع الدوائر، وهي كما ورد في هذه المادة          

  . البروتوكول– العالقات العامة –
 وعلى مدى فترة عمل المجلس جرى تطوير مستمر وحسب الحاجة لهيكلية المجلس حيث تم إضافة بعض الدوائر مثـل                  

  .الدائرة الفنية ودائرة مقرر عام المجلس
وتم إفراز وحدات محددة من بعض الدوائر، وكذلك تشكيل وحدات إضافية في المجلس، حيث شملت هذه الوحدات وحدة                  

  .  وحدة التخطيط- وحدة البحوث البرلمانية – وحدة المرأة – وحدة التطوير والتدريب –شؤون الموظفين 
وأن جميعها يتبـع أمـين   . ات تعمل بشكل متناسق لتسهيل عمل النواب ولتحقيق المجلس ألهدافه        وكل هذه الدوائر والوحد   

  .سر المجلس مباشرة
  الجلسات والقرارات

يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر، تبدأ األولـى فـي                     
سبتمبر، أو في دورات غير عادية بدعوة       / والثانية في األسبوع األول من شهر أيلول       مارس،/األسبوع األول من شهر آذار    

من رئيسه بناء على طلب من مجلس الوزراء، أو من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع رئيس المجلس إلى مثل هذا                      
  .أو طلب مجلس الوزراءاالجتماع يعتبر االجتماع منعقداً حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب أعضائه 

يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية للرقابة ولبحث مشاريع القوانين واالقتراحات والقضايا التي يحيلها المجلس أو رئيسه                
الالجئين والنازحين والمغتربين    لجنة شؤون الالجئين    . لجنة األراضي ومقاومة االستيطان، ج    . لجنة القدس، ب  . أ: إليها

ـ   المفاوضات والعالقات العربية والدولية    اللجنة السياسية   . ، د   الفلسطينيين القـانون األساسـي     اللجنة القانونية   . ، ه
الصناعة والتجارة واالستثمار واإلسـكان      اللجنة االقتصادية   . لجنة الموازنة والشؤون المالية، ز    . ، و   والقانون والقضاء 

لجنـة التربيـة والقـضايا      . ، ط   الداخلية واألمن والحكـم المحلـي      اخلية  لجنة الد . ، ح   والتموين والسياحة والتخطيط  
التربية والتعليم والثقافة واإلعالم والشؤون الدينية واآلثار والشؤون االجتماعية والصحة والعمـل والعمـال               االجتماعية  

.  المصادر الطبيعية والطاقـة، ك     لجنة. ، ي   واألسرى والشهداء والجرحى والمقاتلين القدامى والطفولة والشباب والمرأة       
  . لجنة الرقابة لحقوق اإلنسان والحريات العامة

  مهام المجلس التشريعي الفلسطيني 
  :حدد المجلس التشريعي خمس مهام رئيسية، وهذه المهام هي

  :في المجال التشريعي: أوالً
ائية وإدارية، وفي مجال الحريات العامـة        قانوناً، وتوزعت على مجاالت اقتصادية واجتماعية وقض       42أقر المجلس منها    
  . وحقوق اإلنسان

  :في المجال الرقابي: ثانياً
قام المجلس التشريعي بتحديد آليات عمل لدوره الرقابي، ولكنه لم يلتزم بتفعيل هذه اآلليات بل قام بتحـذير الكثيـر مـن           

  .نأعضائه الذين كانوا يحذرون من الفساد، كما جرى مع موقعي بيان العشري
  :في مجال تعزيز الديمقراطية: ثالثاً

من مهام المجلس التشريعي تعزيز الديمقراطية وبناء قواعدها، بهدف تكريس التقاليد البرلمانية في المجتمـع الفلـسطيني                 
مارس  /وأعلن المجلس في إطار ذلك تحديد يوم السابع من آذار         . وإشراك قطاعات أوسع من شعبنا الفلسطيني في القرار       

  .ل عام يوماً للديمقراطية في فلسطينمن ك
  :الدبلوماسية البرلمانية: رابعاً

بهدف حشد أوسع دعم وإسناد وتضامن عربي ودولي للمواقف السياسية الفلسطينية واألهداف الوطنية، من المفتـرض أن                 
  .  العالميقوم المجلس بحملة دبلوماسية برلمانية واسعة وبناء روابط وعالقات مباشرة مع جميع برلمانات

  :الجهد السياسي: خامساً
على المجلس التشريعي أن يقوم بجهد سياسي كبير على صعيد الساحة الداخلية وعلى صعيد عملية السالم والمفاوضـات                  
من خالل لجانه السياسية المتخصصة، كل في مجال اختصاصها، لجنة القدس، لجنة األراضي ومواجهة االستيطان ولجنة                

جنة األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل، واللجنة السياسية واللجان االقتصادية والمالية والـشؤون             شؤون الالجئين، ول  
 . االجتماعية والقانونية

 1/6/2005فلسطين المسلمة 
  

  لقاء شارون عباس
تزامن اعالن السلطة واسرائيل امس عن عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني ورئيس  عن: 2/6/2005السفير  نشرت

يعقد لقاءين مع ، موضحا انه سئب عريقات، من جهته، موعد اللقاءوأكد صا.  حزيران الحالي21في وزراء االسرائيلي ال
ي واشار عريقات الى انه تم خالل لقاء يوم امس، الذ.لقمة واالتفاق على جدول اعمالهامن اجل ضمان نجاح افايسغالس 

ركة خصوصا لجنة المعتقلين، واعادة دراسة معايير االفراج عن تفعيل اللجان المشتعقد في تل ابيب، االتفاق على 
طالبنا بوقف كافة االجراءات احادية الجانب . في الضفة الغربيةاالسرى واللجنة الخاصة باالنسحاب االسرائيلي من المدن

ئيلي انه سيفرج وجاء االعالن عن قمة ابو مازن شارون، بعد اعالن جيش االحتالل االسرا.خصوصا االستيطان والجدار
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ا ف ب، ا ب، رويترز، .  اسير فلسطيني، في ما اعتبر انه يعكس التعاون المستمر مع السلطة الفلسطينية400اليوم عن 
 48وفا، عرب 

نه سـيلتقي رئـيس     أ  من  محمود عباس  هقالما   :عمان- نادية سعد الدين   عن مراسلتها    2/6/2005الغد االردنية   وذكرت  
معتبراً أن أي   " غزة أوالً وأخيراً   في تفاهمات شرم الشيخ، وحذر من        لعشرين لبحث القضايا العالقة   الوزراء اإلسرائيلي وا  

ورفض عباس الـضمانات األميركيـة      .واإلسرائيلي يجب أن يخضع للتفاوض    تعديل في الحدود بين الجانبين الفلسطيني       
خريطة الطريق التي تفيد بإقامـة دولـة فلـسطينية          عدم التزام الجانب الفلسطيني بالمرحلة الثانية من        وفيما أكد   لشارون  
، إال أنه أشار في ذات الوقت إلى أن خريطة الطريق التي تنص صـراحة علـى                  مؤقتة باعتبارها خياراً مرفوضاً    بحدود

واعتبر عباس خالل لقائه مـساء أمـس أعـضاء          .338 و 242إنهاء االحتالل تعتبر أكثر قوة من قرارات األمم المتحدة          
قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً متعذراً في ظـل وجـود            أن  لوطني الفلسطيني المتواجدين في األردن      المجلس ا 

ي الـضفة   من األراضي الفلسطينية لكونها تقسم أراض      % 2ثالث كتل إستيطانية في نابلس والخليل والقدس على مساحة          
ش إلى شارون حول    ليس ملزماً بضمانات بو    جانب الفلسطيني كد عباس على أن ال    وفي المقابل أ  .الغربية إلى أربعة أجزاء   

إسرائيل تتعامـل مـع     أن  واعتبر  . االستيطانية في الضفة الغربية أمراً واقعاً وعدم إمكانية عودة الالجئين          اعتبار البلوكات 
 20جزئي وأعادت   قضية اإلفراج عن األسرى والمعتقلين بمزاجية وأحادية عدا عن أنها لم تنسحب إال من مدينتين بشكل                 

تأجيل إسرائيل  واعتبر أن   .دين إسرائيلياً في طولكرم وأريحا     مبعداً وقامت السلطة باستيعاب عدد من المطار       64من أصل   
وأضاف . هو نوع من المماطلة اإلسرائيلية     لموعد اللقاء المزمع بينه وبين شارون من السابع إلى الواحد والعشرين الحالي           

تنسيق بشأن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة إضافة إلى أربع مـستوطنات فـي الـضفة                نحن مستعدون للتعاون وال   
  .وحذر من أن تكون غزة أوالً وأخيراً.الغربية
ـ : االتحاد ووكاالت األنباء  -هللالقدس المحتلة، رام ا    من 2/6/2005االتحاد االماراتية    وأضافت ن رئـيس الـوزراء     الأع

 ثانية مع الرئيس الفلسطيني ، وقال بيان لمكتبه إن مسؤولين من الجانبين سـيجتمعون               االسرائيلي أمس اعتزامه عقد قمة    
واكد · قبل هذا الموعد لمناقشة وقف اطالق النار والتنسيق بخصوص االنسحاب االسرائيلي المزمع من غزة في اغسطس               

  ·. من يونيوعريقات انه ودوف فايسجالس اتفقا على ان يجتمع شارون وعباس خالل االسبوع الثالث
فـي  لـه   صائب عريقـات،    .  د أشارما   :الرؤوف أرناؤوط، وكاالت      عبد هكتبما 2/6/2005األيام الفلسطينية    ونشرت
أوالً، التنفيـذ الـدقيق     ة على جدول أعمال هذه القمة وهي         إلى أن ثمة ثالث نقاط رئيسية ستكون مطروح        ألياملتصريح  

الشيخ، بما في ذلك استمرار التهدئة، وتسليم الـمناطق الفلسطينية التي ُأعيـد            والكامل لـما تم االتفاق عليه في قمة شرم         
، وتفعيل لجنة األسرى من حيث تغيير معايير اإلفراج عن األسرى،           2000احتاللها بعد الثامن والعشرين من أيلول العام        

 تنفيذ ملف الـمطاردين والــمبعدين  واالتفاق على إطالق سراح دفعات من الـمعتقلين طبقاً لهذه الـمعايير، إضافة إلى         
ثانياً، موضوع االنسحاب اإلسـرائيلي     وأضاف  .ع غزة والخارج إلى الضفة الغربية     وذلك بإعادة جميع الـمبعدين من قطا     

من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، على أن يكون ذلك جزءاً من خارطة الطريق، وليس بـديالً عنهـا، وأن يكـون                      
ثالثاً، طرح مسألة هدم الـمنازل الفلسطينية في سلوان،        "وتابع  .، وأال يحول قطاع غزة إلى سجن      مالًاالنسحاب كامالً وشا  

  . لتوسع وإقامة جدار الفصل العنصريواستمرار اسرائيل بمخططات االستيطان وا
 مـن   هو هل    عن تأجيل اللقاء     عباستسائل   :ماجد االمير _ عمان   عن مراسلها في   2/6/2005الرأي االردنية    وأضافت

ان ما توصلنا اليه نظريا     وقال  . اجل اعطاء الفلسطينيين شيئا ما     اجل االستعداد لمزيد من العراقيل ام جاء بحسن النية من         
  . المهم ان يتم التطبيق على االرضال بأس به ولكن

  
   إسرائيلية سرية في القاهرة -محادثات فلسطينية

. طتهـا بتكـتم وسـرية شـديدين       إسرائيلية أحا  -محادثات أمنية فلسطينية  استضافت القاهرة أمس    : أشرف الفقي : القاهرة
 أن مسؤولين أمنيين شاركوا في جانب من المباحثات التي ناقشت ترتيبات االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع                وعلمت الوطن 

  . غزة، والخطوات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها على صعيد تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ 
األمني اإلسرائيلي فور وصوله إلى القاهرة محادثات مع عدد من المسؤولين المـصريين تناولـت نتـائج                 وأجرى الوفد   

كما تطرقت المحادثات في جانب منها إلى موضوع        . ي المصري إلى غزة والضفة الغربية     الزيارة التي قام بها الوفد األمن     
وتوقيع الجانبين المصري واإلسرائيلي التفاقية يـتم       نشر القوات المصرية على الحدود مع كل من قطاع غزة، وإسرائيل            

ولم يتوصل الجانبان في المحادثات إلى اتفاق على تلك االتفاقيـة، لكنهمـا             .بمقتضاها نشر كتيبتين مصريتين على الحدود     
ينيون علـى  وأثيرت خالفات بالنسبة للسيادة الفلسطينية على قطاع غزة إذ يصر الفلسط  . تعهدا باستمرار المحادثات بينهما   

أن تكون السيادة كاملة، فيما يرى اإلسرائيليون أن هناك بعض األمور المرتبطة بأمن إسرائيل ال يمكن التفريط فيها ومنها                
  . مسألة الرقابة على الحدود، ونظام الدخول والخروج من القطاع

   2/6/2005الوطن السعودية 
  

  يلتقي مسؤولين سوريين في دمشققريع
أمس زيارة إلى دمشق تستمر يومين أكد أن جدول أعمالها ال يشمل  بدأ  أحمد قريعان 2/6/2005السفير  نشرت

ا تقرر سوريس السوري اليوم، إن وقال قريع، الذي يستقبله الرئي. موضوع افتتاح سفارة فلسطينية في العاصمة السورية
ول األوضاع العربية والفلسطينية على وأضاف أن الهدف من زيارته هو تبادل الرأي ح. وتعرف متى وكيف تقرر ذلك

وقال، . ووصف العالقات السورية الفلسطينية بالجيدة والممتازة واألخوية. وجه الخصوص مع المسؤولين السوريين
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للسفير، إن العالقة بين سوريا وفلسطين أكبر من التمثيل الدبلوماسي، معربا عن أمله في أن تكون سوريا من أوائل الدول 
وأوضح أنه سيبحث مع األسد آلية تطوير العمل العربي وتفعيل دوره في .  بفتح سفارة لها في فلسطين المحررةالتي تقوم

وحول اجتماع الفصائل الذي عقد أخيرا .مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف األمة العربية وقضاياها المصيرية
ومن المقرر أن يطلع قريع األسد على نتائج زيارة .ن الفصائلفي دمشق، قال قريع انه كان في إطار التنسيق والتشاور بي

وكان .ضع التفاوضي المتعثر مع إسرائيلعباس الى الواليات المتحدة وعلى تطورات الوضع الفلسطيني الداخلي والو
 د ب أ، أ ش أ، سانا.قة الرئيس الفلسطيني محمود عباسقريع قد زار سوريا في كانون األول الماضي برف

إن هذه  : ل ممثّل منظمة التحرير في دمشق     قو:  خاص –القدس المحتلة    من 2/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     ذكرو
  .المباحثات ستتناول آخر التطورات في المنطقة، ونتائج الزيارة التي قام بها رئيس السلطة لواشنطن

  
تستهدف تدارس المستجدات وتـشكيل    قريعزيارةأن  : والوكاالتدمشق، رام اهللا ـ البيان من  2/6/2005لبيان  اوقالت

وصرح القائم بأعمال سفارة فلسطين في االردن عطا اهللا خيري ان قريع سـيطلع              .لجنة عليا لتفعيل العالقات بين البلدين     
وقال إن قريع بحث أمـس مـع        .األسد على تطورات الوضع الفلسطيني الداخلي والوضع التفاوضي المتعثر مع إسرائيل          

قال خيري إن قريع سيجتمع مـع وزيـر الخارجيـة           ووزراء السوري عطري العالقات الثنائية وسبل تطويرها        رئيس ال 
  .فاروق الشرع

  
 عناصر من االستخبارات العسكرية الفلسطينّية تغلق طرق في غزة وتقتحم المجلس التشريعّي 

 لالستخبارات العسكرية الفلـسطينية،     أغلقت عناصر تابعة  : خاص –غزة   من 2/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     ذكر
وحسب مصادر قريبة من العناصر المحتجـة       .الطريق الساحلية مقابل النصيرات، وطريق حكر الجامع جنوب دير البلح         

فإن هذه الخطوات تأتي احتجاجاً على قرار وزير الداخلية اللواء نصر يوسف بتقسيم جهاز االستخبارات العسكرية، الذي                 
  .لفترة السابقة موحداً في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزةكان طوال ا

م عناصر من جهاز االستخبارات العسكرية الفلـسطينية مقـر المجلـس التـشريعي              ااقتح 2/6/2005الحقائق   ونشرت
  الفلسطيني ومبنى المحافظة في غزة فترة من الزمن احتجاجا على قرار وزير داخلية السلطة

  
  الـمرجح هل باتت االنتخابات التشريعية أمام تأجيل محتوم؟؟تشرين الثاني الـموعد 

لدى وصوله إلى رام اللّه، سيجد الرئيس محمود عباس على مكتبه عدداً من الــملفات الداخليـة                 :كتب محمد إبراهيـم    
ي حكم الـمؤكد   وقد بات ف  .الساخنة، في مقدمتها ملف قانون االنتخابات التشريعية، التي يتوقف موعد إجرائها على إقراره            

أن الرئيس سيرد القانون الذي أقره الـمجلس التشريعي ، ومعه اقتراحات بتعديله من النظام الـمختلط إلى نظام لـوائح                   
ويرجح الخبراء أننا مقبلون على أزمة دستورية صغيرة، ذلك أن الرئيس عباس ال يمتلـك               .وطنية بنسبة مائة في الـمائة    

 لتأييد تعديالته، وال الـمجلس التشريعي يمتلك تأييداً بنسبة مماثلـة           لتشريعي من ثلثي األعضاء   داً كافياً في الـمجلس ا    تأيي
 عضواً، كمـا    132 عضواً وليس    88 من النظام األساسي، التي تحدد عدد أعضاء التشريعي بـ           48لتغيير الـمادة رقم    

ة الوطنية، ورغبة غالبية أعضاء التشريعي      وبين رغبة الرئيس بنظام الالئح    .قرر الـمجلس في مخالفة دستورية واضحة     
 عضواً، يتوقع أن يتوصل الطرفان إلى حلٍّ وسط         132 إلى   88بنظام أغلبية الدوائر ورغبتهم برفع أعضاء الـمجلس من         

قوائم وطنية، ورفع عدد أعضاء الـمجلس إلى الرقم الـذي يريـده          % 50دوائر، و  % 50يقوم على نظام مختلط بنسبة      
  .يعي الذين لـم يبقوا إجراء يسهل عودتهم إلى مقاعدهم في الدورة الـمقبلة إال واتخذوهأعضاء التشر

  .وثمة خبراء في هذا الشأن يتوقعون حاجة اللجنة إلى ثالثة أشهر، وذلك بالنظر إلى ازدياد عدد أعضاء 
  .الـمضضولقانونية التأجيل فإن حركة حماس ستجد نفسها مضطرة لقبوله، ولو على قدر كبير من 

وتقول بعض الـمصادر إن رئيس الـمكتب السياسي لحماس ، أعطى إشارات إيجابية لـمصر بشأن قبول تأجيل محدود                 
وتنفي قيادة حماس في الـضفة والقطـاع        .مختلط % 50دوائر، و  % 50إلى نهاية العام مقابل إقرار قانون مختلط بنسبة         

للعبة السياسية بين القوى التي تبحث الواحدة منها عن أية نقطة سـلبية             قبول التأجيل، لكن ربما ال يخرج ذلك عن قواعد ا         
 0ممكنة في األخرى لتسجل عليها نقطة في السباق االنتخابي

  2/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   قدومي لم يضع آلية لحل الخالف على السلطات-اجتماع عباس   
على رغم البيان المتفائل الذي أصـدره فـاروق   من انه : تونس  -رشيد خشانةعن مراسلها  2/6/2005الحيـاة    نشرت

قدومي في تونس أمس لتقويم نتائج اجتماع المصالحة مع عباس، أفادت مصادر مطلعة أن الجانبين لم يتوصال إلى اتفاق                   
لقـت  وعبر قدومي في بيان ت    . ياسيةفي محور الخالف والمتعلق بالنزاع على السلطات بين وزارة الخارجية والدائرة الس           

القدومي بأن قريـع  واعترف .  من دون إعطاء أي تفاصيلللنتائج التي أسفر عنها االجتماع     نسخة عنه عن ارتياحه      الحياة
إال أنه لم يشر إلى خطوات عملية أسفر عنها االجتماع عـدا االتفـاق              .لصعوبات التي كانت تحول دون عقده      ذلال ا  وغنيم

 وهي إشارة إلـى     لث األخير من الشهر المقبل خارج األراضي الفلسطينية       الث في   لى عقد اجتماع للجنة المركزية لـفتح     ع
لكن أوساطاً فلسطينية أكدت أن االجتماع اقتـصر  . تمكين قدومي الذي اليستطيع الدخول إلى مناطق السلطة من الحضور      

، ألن قدومي مازال مصراً      من دون حل العقدة األساسية للخالف      الشخصية بين الرجلين القويين في فتح     على إنهاء الجفوة    
على منح سلطات لدائرته على السفارات الفلسطينية في العالم فيما رفض عباس التخلي عن السلطات التي باتت تمارسها                  
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واستدلت على استمرار الخالف بكون قدومي لم يذهب إلى المطار لتوديع عباس وتم االقتصار في               . فعالً وزارة الخارجية  
  .خذ صور للمصالحة أمام عدسات المصورين في بيت قدوميختام االجتماع على أ

وصف فاروق القدومي امس اجتماعه بالرئيس الفلسطيني في تونس بانه ايجـابي            : 2/6/2005االتحاد االماراتية    وذكرت
 ومهم، وأضاف انه تم خالل اللقاء بحث عدد من القضايا المهمة واالستراتيجية المتعلقة بشكل خاص بترتيـب االوضـاع        
الداخلية لحركة فتح وكذلك اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة، كما تم االتفاق خـالل                   
االجتماع على عدد من االسس وفي مقدمتها عقد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح خالل الثلث االخير من شهر يونيـو                    

  ·زية لتعزيز الوحدة الفلسطينية وبناء مؤسسات منظمة التحريرفي الخارج وبحضور جميع اعضاء اللجنة المرك
عن ارتياحه للنتائج    تصريح صحفي   امس في   ب القدومياعر ا : تونس ـ رويترز من  2/6/2005ينية بحراأليام ال ونقلت
 .  استغرق نحو ساعتين   تمخضت عن االجتماع الذي   التي

  .ايجابي وهاماعه بعباس بالعاصمة التونسية بانه وصف القدومي اجتم 1/6/2005 48عرب وذكرت
واوضح القدومي ان االجتماع قد تناول ايضا تفاصيل زيارة عباس الى الواليات المتحدة وكذلك زيارته الى كندا والصين                  

  واليابان
ماعه مـع  إن اجت:  القدومي في تصريح صحافي، أمسه قال ما:وفـاتونس ــ   من2/6/2005األيام الفلسطينية   وقالت

الرئيس، قد جرى التمهيد له من قبل عدد من اإلخوة أعضاء اللجنة الـمركزية لحركة فتح، ومن بيـنهم أحمـد قريـع ،      
وأوضح القدومي أنه تم خالل االجتماع بحث إعـادة بنـاء           .معرباً عـن ارتياحه للنتائج التي تمخض عنها هذا االجتماع        

 التحديات التي تواجه شعبنا في هذه الـمرحلة الدقيقة والخطيـرة، التـي             مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لـمواجهة    
تشهد تهرباً إسرائيلياً من تنفيذ استحقاقات عملية التسوية، وتراجعاً عن تنفيذ االتفاقات والتفاهمات التي يتم التوصل إليهـا                  

تماع قد تم االتفاق فيه على عـدد        وأكد أن هذا االج   .بخصوص فك الحصار عن شعبنا واإلفراج عن األسرى والـمعتقلين        
 .رك السياسي خالل الفترة الـمقبلةمن األسس التي يبني االسترشاد بها في التح

  
  أبو مازن مر بعملية قسطرة في عمان  

 بعد أن عانى من اجهاد واالم في         في عمان   عاما ادخل المستشفى   70قال نجل الرئيس الفلسطيني، ياسر عباس، إن والده         
  أجريت له، امس االربعاء، عملية قسطرة لعالج ضيق في وعاء دموي في القلبحيث .الصدر

وقال ثالثة مسؤولين فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في وقت سابق إنهم اتصلوا بعباس بعد الجراحة يوم األربعـاء،                   
  .لكن تكشف فيما بعد أنه لم يغادر المستشفى. وان حالته جيدة وأنه غادر المستشفى

  2/6/2005 48عرب
  

  انتخابات اإلعادة في البلديات بانتظار تبدد االحتقان   
وصف جمال الشوبكي قرار اللجنة تأجيل االنتخابات في ثالث بلديات بقطاع غزة            : االتحاد ووكاالت االنباء  -غزة، رام اهللا  

حتـى  ة بعد زوال تلك االجواء      نحن نناقش أجواء االحتقان الموجودة ونريد أن نختار موعد االعاد         : وقال بأنه قرار حكيم  
، مؤكدا على احترام اللجنة لقرارات القضاء الفلسطيني وانها تعمل فقط لمصلحة الـشعب              تجري االنتخابات في جو سلمي    
 .وليس لمصلحة حماس او فتح

  2/6/2005االتحاد االماراتية 
  

 ةالتأكيد على ضرورة فصل منظمة التحرير عن مؤسسات السلط: خالل ندوٍة في غزة
د سياسيون ونواب وأكاديميون ومثّقفون على ضرورة       يشدت:  خاص –من غزة    2/6/2005المرآز الفلسطيني لإلعالم      ذآر

العمل السريع إلحياء وإعادة بناء دور منظمة التحرير الفلسطينية على أسٍس جديدة والفصل بينها وبين السلطة الفلسطينية،                 
ا عدد من أعضاء المجلس التشريعي وشخصياتٌ سياسية وممثّلون عن القوى من            وضرورة تشكيل لجنٍة وطنية يشارك فيه     
جاءت هذه الدعوات والمطالبات خالل لقاٍء سياسي لنقاش ورقٍة أعدها عبـد اهللا             .أجل الشروع في عملية إصالح المنظمة     

إن : اني ورقتـه وقـال    أين صارت وكيف تعود؟؟واستعرض الحـور     ... الحوراني ، بعنوان منظمة التحرير الفلسطينية     
وهي من أحيا القـضية الوطنيـة،       . المنظمة هي التكوين السياسي لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، وإطارها، وقيادتها         

وعبأ شعبنا ونظّمه حولها منذ أواسط الستينات من القرن الماضي، وهي من حمى القضية، وحملها إلى العـالم، وعرفـه                    
ا، وهي من شكل الوطن المعنوي الذي على أرضيته مارس الشعب الفلسطيني حياتـه الـسياسية                بها، واستقطب تأييده له   

وأضاف أن الكثير من أبنائها نسوها أو تناسوها، وانخرطوا أو انغمسوا في دوامة السلطة، ومظاهرها، وألقابها،                .والثقافية
سلطة، وأن الحقوق والثوابت الوطنية التـي حملتهـا         ونعمها، وتصرفوا على أساس أن دور المنظمة قد انتهى مع قيام ال           

                   من المنظمة وليست بديالً لها، وأن السلطة هي جزء المنظمة، وناضلت في سبيلها، قد تحقّقت بقيام السلطة، متجاهلين أن
ة عن القـضية  المنظمة هي مرجعية السلطة، والمسؤولة عنها وعن أدائها، وأن على عاتق المنظمة تقع المسؤولية السياسي    

الفلسطينية بكّل جوانبها، كما تقع عليها مسؤولية رعاية شؤون شعبنا الفلسطيني في كّل مناطق الشتات، وهو الذي يـشكّل               
53 %   المنظمة، وليس السلطة، هي من يمثّل الشعب الفلسطيني في المحافـل             .من مجموع الشعب الفلسطيني وأضاف أن

  .وض باسمه، وهي من يوقّع أية اتفاقاٍت تتعلّق بمستقبل الشعب الفلسطيني ومصيرهالعربية والدولية، ومن يتحدث ويفا
على الرغم من ان الورقة، التي قدمها الحوراني كانت          من أنه    : حسن جبر  هكتبما   2/6/2005األيام الفلسطينية    ونشرت

أعضاء لجنة المتابعة العليا والقوى الوطنية      مادة النقاش الرئيسية في الندوة، فإن المشاركين، الذين أسهموا في النقاش من             
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وعـرض  .ل الى منظمة تحرير قوية ومتماسكةواالسالمية تطرقوا الى كثير من المواقف واألفكار المهمة من أجل الوصو  
الحوراني خالل الندوة، ورقة عمل من أجل تجاوز الواقع المتردي، الذي وصلت اليه منظمة التحرير والخلل الذي طـال                   

تقوم على اعادة احيـاء     : إن عملية اصالح المنظمة تحتاج الى مرحلتين، األولى       : وقال. التنظيمية ومكانتها السياسية   بنيتها
واشار الى أن عملية االحياء تبدأ بتـصحيح اللجنـة التنفيذيـة، واسـتكمال              .المنظمة، بينما تقوم الثانية على اعادة بنائها      
يطها، وتحديد مهمات أعضائها، الى جانب دعوة ومتابعة المنظمات الـشعبية،           النواقص فيها، واعادة احياء دوائرها وتنش     

ان مسؤولية اللجنة التنفيذيـة للمنظمـة   : وقال الحوراني.وتفعيل دورها، واجراء االنتخابات، التي توقفت منذ سنين طويلة   
 معالجة وضع اللجنة التنفيذية     بعد تصحيح وضعها واستكمال عضويتها تشمل التحضير للمرحلة الثانية، معتبراً أن سرعة           

ودعا الـى   ..تتطلب دعوة المجلس المركزي لالنعقاد فوراً لملء الشواغر فيها، مع األخذ في االعتبار تمثيل الخارج فيها               
اشراك ممثلين عن التيار االسالمي في اللجان التحضيرية للمرحلة القادمة، الى جانب اشراك ممثلين عنهم في اجتماعات                 

نفيذية كمراقبين لهم حق النقاش والمشاركة في اتخاذ القرارات وفق صيغة يتم االتفاق عليها الى أن يتم دخـولهم                   اللجنة الت 
وعن المرحلة الثانية، قال الحوراني إنها تبدأ باعادة تشكيل المجلس الوطني عن طريـق انتخـاب                .للمنظمة بصفة رسمية  

ان اجراء انتخابات للشعب الفلسطيني في سـورية، ولبنـان، وبقيـة            أعضاء المجلس، والغاء نظام الكوتا، مشيراً الى امك       
البلدان العربية باالتفاق مع الحكومات العربية، باستثناء األردن الذي يجب أن يوضع لها ترتيب خاص فلسطيني أردنـي                  

ـ          : وقال.يتفق عليه مع الحكومة األردنية     صرهم عـن طريـق    إن أبناء الجاليات الموجودين في البلدان األجنبية يمكـن ح
واقترح الحوراني أن يكون النظام السياسي قائماً على مجلسين         .السفارات في البلدان بالتعاون مع ممثلي الجاليات وقياداتها       

وتتولى الثانية االشراف على    , الوطنية   تشريعيين، أو ما يسمى بغرفتين برلمانيتين، تختص أوالهما بمتابعة شؤون السلطة          
  .مة وهيئاتها التشريعية والقيادية لتعزيز دور المنظوذلك,منظمة التحرير 

  
  من عهد  الراحل أبو عّماروزير مالّية السلطة ينفي تلميحاٍت بفقدان مبالغ كبيرة من أموال الدعم 

نفى وزير المالية الفلسطيني الدكتور سالم فياض، التلميحات بأن مبالغ كبيرة من أموال الدعم منذ               : خاص –القدس المحتلة   
وقـال  .عهد رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات مفقودة، وتحدى أي شخٍص يعتقد بخالف ذلك أن يتقدم بالدليل                

 االختبار الصعب المتمثّـل     2002أغسطس عام   /إن السلطة الفلسطينية بدأت في شهر آب      : فياض في تصريحاٍت صحافية   
واحدة إلدارة االستثمارات الفلسطينية والعمليات التجاريـة، وفـي         بتنظيف الوضع الذي وصفه بالفوضى، وتأسيس هيئة        
  .النهاية جلب مدقّقين مستقلّين لفحص الدفاتر الفلسطينية

 2/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حذرت القوى الوطنية واالسالمية الفلسطينية من فخ التعاطي مع خطة فك االرتباط
لسطينية من فخ التعاطي مع خطة فك االرتباط بحجة تنسيق االنـسحاب مـن غـزة              حذرت القوى الوطنية واالسالمية الف    

والتعامل فنياً مع الجانب االسرائيلي ومن الوقوع في فخ الدولة الفلسطينية المؤقتة بعد االنـسحاب مـن غـزة ليـصبح                     
عت عباس الى اقرار قانون     التفاوض بين الجانبين على أساس دولتين تتنازعان على الحدود ال على مقاومة االحتالل، ود             

  · االنتخابات حسبما جاء في اعالن القاهرة الذي أكد تفعيل مؤسسات منظمة التحرير
 مليون دوالر العادة بناء ما دمره       62من جهة اخرى، قال وزير االسكان الفلسطيني محمد اشتية إن السلطة تحتاج لمبلغ              

ة الغربية وقطاع غزة منذ بدء انتفاضة االقصى في سبتمبر من عام            االحتالل االسرائيلي من منازل للفلسطينيين في الضف      
 · منزال بصورة كاملة7,951 واضاف إن الجيش االسرائيلي دمر منذ بدء االنتفاضة 2000،

  2/6/2005االتحاد االماراتية 
  

  إسرائيل تعلن اعتقال خلية لـ الجهاد خططت لتنفيذ عمليتين في القدس الغربية
ن الجيش اإلسرائيلي ايتان عروتسي، مساء أمس، أن الجيش اإلسرائيلي اعتقل مؤخراً خلية تابعة لحركة               أعلن الناطق بلسا  

الجهاد اإلسالمي خططت لتنفيذ عمليتين تفجيريتين في القدس الغربية، وأضاف لقد عملت هذه الخلية بالدعـم الكامل من                 
وذكر عروتسي أن ثالثة    .عسكرية والـمالية والتشجيع والتوجيه   منظمة حزب اهللا اللبنانية، وهذا يعني الدعم من النواحي ال         

   .من عناصر الخلية هم من قرية الـمعصرة قرب بيت لحم، وواحد من قرية صيدا، والخامس من بلدة العيزرية
2/6/2005األيام الفلسطينية   

 
  ي اإلفراج عنهمالجهاد اإلسالمي تندد بتعمد إسرائيل استثناء أسرى الحركة من قائمة األسرى المنو

ندد الشيخ خضر عدنان،احد قادة حركة الجهاد اإلسالمي في الضفة، بتعمد سلطات االحتالل اإلسرائيلي استثناء أسـرى                 
  . أسير400الحركة من قائمة األسرى المنوي اإلفراج عنهم، اليوم، وتشمل 

فراج عنهم يشكل امتدادا لما وصفها بالحملة       وقال عدنان، إن استثناء أسرى الجهاد اإلسالمي من قائمة االسرى المنوي اال           
  .المسعورة التي تشنها سلطات االحتالل ضد حركة الجهاد اإلسالمي

واكد ان الحرب اإلسرائيلية المتواصلة ضد الجهاد االسالمي تصاعدت خالل اليومين االخيرين، مشيرا الى ان سـلطات                 
ركة ومناصريها في شمال ووسـط الـضفة، اضـافة الـى            االحتالل اعتقلت، امس واول من امس، ستة من أعضاء الح         

واعتبـر  .محاولتها اغتيال مجموعة تابعة لـ سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة في جباليا بقطاع غزة أول من أمس                
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هاد هذه االعتداءات خرقا خطيرا للتهدئة المعلنة من قبل القوى الوطنية واإلسالمية، داعيا جميع كوادر واعضاء حركة الج                
  .اإلسالمي إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الركون إلى التهدئة المعلنة، ألننا كما قال عدنان نواجه عدوا ال يؤمن جانبه

2/6/2005األيام الفلسطينية   
 

  حماس تطالب بحماية الفلسطينيين في العراق  
ي العراق ووقف الهجمات ضدهم وتوفير       بضرورة حماية الالجئين الفلسطينيين ف     ت حركة المقاومة االسالمية حماس    طالب

األمن لهم وإعادتهم الى المخيمات التي اخرجوا منها، الفتة الى ان هناك مخططاً امريكياً لكسر إرادة الشعب الفلـسطيني                   
ودعت حماس امس السلطة الفلسطينية الى تحمل مسؤوليتها تجاه الفلسطينيين فـي العـراق           .ومقاومته لكل اشكال العدوان   

وناشدت المؤسسات الدولية وعلـى رأسـها األمـم         . لجهد من أجل حمايتهم ومتابعة هذا األمر مع الجهات المعنية         وبذل ا 
 ا.ش.ا.   المتحدة السعي لوقف هذه االنتهاكات والجرائم ضد الفلسطينيين

2/6/2005الخليج اإلماراتية   
  

  اتصاالت بينهما عقد لقاء بين أبو مازن ومشعل ال يحتاج واسطة وجرت مؤخراً: أبو زهري
أكد سامي أبو زهري أن عقد أي لقاء بين أبو مازن واألخ خالد مشعل ال يحتاج لوساطات في ظل قنـوات      : خاص –غزة  

 بـين أبـو    عديـدة  اتصاالتجرتخالل األيام الماضية ، منوهاً إلى أنه   ويمكن ترتيب لقاء في أي وقت مناسب       ،مفتوحة
اتـصاالت   إن   يذكر أن مصادر إعالمية قالـت     .زيارة أبو مازن للواليات المتحدة     و ،مازن ومشعل تتعلق بالوضع الداخلي    

انتخابـات   لعقد لقاء بين أبو مازن وخالد مشعل تفاديا النفجار الموقف جراء الخالف على موضـوع                  حاليا واسعة تجري 
  .اإلعادة

2/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  ح والسلطة الفلسطينيةرموز الفساد يتحكمون بـفتفدوى البرغوثي 
, حذرت البرغوثي من مغبة لجوء بعض الجهات الى استخدام اسم مروان سواء بحسن نية او بسوء نية بما يـسيء لـه                     

مؤكدة انه ال احد يملك حق التصريح باسمه دون مراجعة الجهة المعنية المختصة باصدار التصريحات الصحافية المتعلقة                 
االسرائيلي الخمـيس   « التي كانت زارت زوجها مروان في سجن هاداريم        البرغوثيوعرضت  .بمواقف االسير البرغوثي  

  .مجمل ما جرى في تلك الزيارة الماضي
موقف مروان بهذا الخصوص واضح وهو متمسك بأهمية        إن  :بشأن موقف مروان الخاص باجراء االنتخابات التشريعية        

خاصة وانه يؤكد ان حركة فتح هـي صـاحبة مـشروع            , اجراء االنتخابات في موعدها المحدد وضرورة عدم تاجيلها       
وال يجوز ان تسعى الى تأجيل االنتخابات في حين ان اطرافـا اخـرى              , الديمقراطية وهي التي قررت اجراء االنتخابات     

ومروان يرى ان االحرى بصاحبة هذا المشروع ان تحافظ عليه وعلى استكماله بالشكل             , تتمسك بموعد اجراء االنتخابات   
  .ي يليق بهذه الحركة وبتضحياتها وقدرتها على قيادة الشعب الفلسطيني بشكل ديمقراطيالذ

كما يشدد على اهمية االنتهاء من اقرار قانون االنتخابات المعدل بهدف تحديد االليات التـي يمكـن للمرشـحين التقـدم                     
فسها من الداخل والذي سيعود بالنفع علـى        كد على اهمية ان تباشر الحركة العمل من اجل دمقرطة ن          وأ.لالنتخابات المقبلة 

المجتمع باكمله بالنفع ويكريس الحياة الديمقراطية لما للحركة من قوى وتأثير ونفوذ في المجتمع اضافة الى كونها الحزب                  
  .الحاكم الذي يقود السلطة الوطنية

والفوز الذي حققته حركة     فتح   حركةت  اخفاقا و  موقف مروان من النتائج التي جرى تحقيقها في االنتخابات المحلية          وحول
رحب مروان بمشاركة حماس في االنتخابات خاصة وان هذه المشاركة تعطي            في تلك االنتخابات قالت البرغوثي       حماس

 ية فعليه ان يقبل ويحترم النتـائج      ويؤكد انه طالما احتكم الشعب الفلسطيني للديمقراط      , متانة و قوة اضافية للنظام السياسي     
في تحقيق نتائج مرضية في بعض األماكن بانه ناتج عن تأثير بعض رموز الفساد سواء في                 فتح   حركةاب اخفاق   ان اسب .

 على اهمية اللجوء واالحتكام الى الحوار الوطني كمـنهج فـي             مروان شددو.الحركة او في السلطة الوطنية على الحركة      
  ار وراء افتعال االقتتال الداخليية والتحذير من مخاطر االنجرالعالقات الوطنية ونبذ اية محاوالت الفتعال الفتنة الداخل

2/6/2005السياسة الكويتية   
  

  يناقش ملفات سياسية وتنظيمية    فتح   ثوري
لحركة فتح أن المجلس سيعقد اجتماع           حمدان عاشور أمين سر المجلس الثوري       عن 2/6/2005ينية  بحراأليام ال  نشرت
وقال عاشور بـان   . رام اهللا للدورة السادسة والعشرين لمناقشة العديد من القضايا والملفات الساخنة   غدا الجمعة في    هاما له 

سيناقشون نتائج زيارة الرئيس محمود عباس أبو مازن إلـى واشـنطن باإلضـافة إلـى نتـائج                     اعضاءالمجلس الثوري 
مضيفا أن اللجنة المركزية لفتح ستقدم لألعضاء تقريـرا            االنتخابات البلدية وإمكانية عقد أو تأجيل االنتخابات التشريعية،       

   . المنطقة   حول األوضاع السياسية المحلية وفي
فتح رئيس الدائرة الـسياسية فـي       «ابو مازن ورئيس اللجنة المركزية لحركة       «ان   2/6/2005الحياة  كما ذكرت جريدة    

موعد لعقد اجتماع اللجنة المركزية لـفتح بهيئتهـا الكاملـة          منظمة التحرير فاروق القدومي ابو اللطف اتفقا على تحديد          
  .خارج فلسطين بعد االنتهاء من اجتماع المجلس الثوري
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 مشروع أمريكّي بتأييٍد عربي أوروبي لسحب سالح المخّيمات وتوطين الفلسطينيين في لبنان
ربية يهدف إلـى تـصفية الوجـود        تجري دراسة مشروٍع بين عواصم عديدة منها واشنطن وباريس وعواصم ع          :وكاالت

الفلسطيني في مخيمات لبنان عبر التوطين، وترحيل قسٍم من الالجئين، وترتبط بجلب مئات اآلالف من فئات مسيحية في                  
إن هناك ضغوطاً كبيرة تمارس على القيادات الفلسطينية لتسليم األسـلحة           : وقالت المصادر .العراق إلى األراضي اللبنانية   

وأضافت المصادر أن هذه الخطة الخاصة بالالجئين هـي الخطـوة           . بناني، مقابل تعهد الجيش بحماية الالجئين     للجيش الل 
الثانية في مخطٍّط أمريكي يستهدف الساحة اللبنانية بعد تنفيذ انسحاب القوات السورية من لبنان، فـي حـين أن الخطـوة       

 .الثالثة هي سحب أسلحة حزب اهللا اللبناني
  2/6/2005لفلسطيني لإلعالم المركز ا

  
  
  

 متحف اعتصاماً في مدينة النقب احتجاجاً على قرار تحويل مسجد المدينة إلى الحركة اإلسالمّية تنظّم
نظّمت الحركة اإلسالمية في النقب، وبمشاركة مندوبين عن مؤسسة األقصى لرعاية المقدسـات             : خاص –القدس المحتلة   

 مدينة بئر السبع احتجاجاً على نية اإلدارة الصهيونية لبلدية بئر السبع تحويل مسجد بئر               اإلسالمية يوم أمس، اعتصاماً في    
    الشرطة الـصهيونية              .السبع الكبير إلى متحٍف بلدي وذكرت مؤسسة األقصى في بياٍن، أرسلت نسخة منه إلى مراسلنا، أن

الة جمعة في محيط مسجد بئر السبع، يهدف إلى         في منطقة بئر السبع رفضت طلباً للحركة اإلسالمية في النقب بإقامة ص           
إثارة موضوع قدسية المسجد وإعادته ألحضان المسلمين وإقامة الصالة فيه والقيام بما يحتاج من صيانة ورعاية، وادعت                 

 وفي حديٍث مع الشيخ علي أبو قرن، مـسؤول الحركـة          .الشرطة أن هناك قراراً من المحكمة يمنع إقامة مثل هذه الصالة          
هذا االعتصام هو أقّل الواجب الذي نؤكّد عليه، نحن نؤكّد أن هنالك سياسة عامة نحو المقدسات                 اإلسالمية في النقب، قال   

ال يمكن ألي قاٍض أن يتغافل عنها، ونحن من جانبنا ال يمكن أن ننسى مقدساتنا وإلى األبد، مشيراً إلى أن األهالي طلبوا                      
 إال أن الشرطة الصهيونية رفضت بحجة أن هناك قراراً من المحكمة بعدم جواز الصالة فـي                باألمس إقامة صالة جمعة،   

  .لمسجد وفي محيط المسجدا
  2/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  شرقي الخليلكرياً على أراضي جبل جوهراالحتالل يقيم موقعاً عس

، بإقامة موقع عسكري جديد على أراضي جبل جـوهر  شرعت قوات االحتالل الصهيوني صباح اليوم ،الخليل ـ خاص 
شرق مدينة الخليل؛ وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل باشرت منذ ساعات مساء أمس، وصباح اليوم، بنقل معدات                  
وتحصينات عسكرية إلى المنطقة المستهدفة بالقرب مـن المنفـذ الـذي كانـت اسـتولت عليـه منـذ بـدء انتفاضـة            

لمصادر أن قوات االحتالل جرفت األراضي في محيط الموقع العسكري الجديد الذي يطل على مركز               وأضافت ا .األقصى
 وأحاطته باألسالك الشائكة والسواتر الترابية، وأشارت إلـى أن       ،المدينة والبلدة القديمة وأحياء أبو سنينة وجبل التكروري       

ت الذي أقامت داخلها معسكراً وموقعاً لآلليات المجنـزرة         قوات االحتالل منعت الطلبة من الوصول إلى المنطقة، في الوق         
  . دونمات5الصهيونية، الفتة إلى أن ملكية األراضي المستهدفة تعود لعائلة أبو رجب وتبلغ مساحتها نحو 

  2/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

    فلسطينيين 10شهيد فى الضفة واالحتالل يعتقل 
ستشهد يوم امس فى مدينة قلقيلية في الضفة الغربية برصاص قوات االحتالل االسـرائيلية                أفادت مصادر ان فلسطينيا ا    

التى اعتقلت ايضا عشرة فلسطينيين معظمهم من حركة الجهاد االسالمى خـالل توغلهـا فـى منـاطق متفرقـة فـى                      
عنـدما فـتح جنـود    وذكرت مصادر فلسطينية ان الشهيد الذى سقط امس كان يستقل سيارة قرب حاجز الطيبـة                .الضفة

لكن الشهود قالوا ان الشهيد دهـس جنـدياً اسـرائيلياً قـرب     . االحتالل النار على السيارة بحجة رفضها التوقف للتفتيش  
ووصفت حالـة الجنـدي مـا بـين المتوسـطة         .الحاجز قبل ان يفتح جنود االحتالل النار على السيارة التي كان يستقلها           

رام اهللا ـ  . وفى بيت لحم جنوب الضفة.من المنطقة الصناعية فى رام اهللاثالثة شبان واعتقلت قوات االحتالل . والخطيرة
  والوكاالت» البيان«

  2/6/2005البيان 
  

  برصاص قوات االحتاللي بلدة بيت سوريكإصابة أربعة فلسطينيين ف
 غرب مدينـة القـدس   أصيب، ظهر اليوم، أربعة فلسطينيين بجراح في بلدة بيت سوريك شمال ،القدس المحتلة ـ خاص 

المحتلة، أثناء تصديهم لجرافات االحتالل الصهيوني التي شرعت بتجريف أراضيهم الزراعية، تمهيداً إلقامة جدار الفصل               
وأوضحت مصادر محلية أن العشرات من أهالي البلدة، اعتصموا منذ صباح اليوم األربعاء في أراضيهم               .العنصري عليها 

الل من تجريف أراضيهم الزراعية التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد، حيث فوجئوا بأعـداد              الزراعية لمنع جرافات االحت   
من قوات االحتالل المشاة والفرسان وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابة العديد مـنهم بجـراح، حيـث                    

منطقة أنصاف، لتقوم جرافـات     أجبرت قوات االحتالل األهالي على ترك أراضيهم التي تقع جنوب غرب البلدة وتسمى              
وأشارت المصادر إلى أن قوات االحتالل شرعت في تدمير آالف الدونمات من األراضي الزراعيـة               .االحتالل بتدميرها 
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التابعة للقرية قبل قرابة أربعة أشهر، ولكنها توقفت عن العمل بقرار من المحكمة الصهيونية، واآلن عادت للعمل مجـدداً           
  . القريبة من القرية وتضمها إلى مغتصبة هرداد، آالف دونم من أراضي القرية5من لتستولي على أكثر 

  2/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 المستوطنون يضرمون النار في مساحات شاسعة من األراضي الزراعية في قرية حوسان ببيت لحم
اق مساحات شاسعة من األراضي الزراعية  مساء أمس على إحرقدم مستوطنو مغتصبة بيتار عيليتأ ،بيت لحم ـ خاص 

وأفادت مصادر محلية أن عدداً من المستوطنين قاموا بإشعال النار في أرض تتـراوح              .في قرية حوسان غرب بيت لحم     
 دونماً مزروعة بالزيتون والعنب واللوزيات، وهي محاذية لمغتصبة بيتار عيليت، وتعود ملكيتها             40-30مساحتها ما بين    

وأشارت المصادر إلى أن الحريق أتى على جميع المحاصيل         .بد العزيز سباتين ومحمود حسن إبراهيم سباتين      للمواطنين ع 
سائر فادحة، موضحة أن أصحاب األرض يواجهون منذ مدة صعوبات في الوصول إليها، حيـث               خمخلفاً دماراً وخراباً و   

  .كانوا يمنعون من دخولها
  2/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 والتميمي يحذر من عمليات تهويد المدينة.. مستوطنون يكتبون شعارات معادية لإلسالم في الخليلال

استنكر الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة في فلسطين ما قام به المستوطنون الصهاينة مـن كتابـة     ،نابلس ـ خاص 
اإلسالم والمسلمين والعـرب، وذلـك علـى        شعارات معادية لإلسالم وللرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم وبحق            

واعتبر التميمي ذلـك اعتـداء      .جنبات طريق وادي النصارى في مدينة الخليل على مرأى من قوات االحتالل الصهيوني            
على عقيدة المسلمين ومساساً برموز اإلسالم، مؤكداً على أن ذلك سيؤدي إلى استفزاز مشاعر المـسلمين وإثـارة ردود                   

وحمل التميمي الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة عن ما يقوم         . مما ينذر بنتائج خطيرة ال تحمد عقباها       فعلهم الغاضبة، 
به المستوطنون في الخليل من تصعيد للوضع المتوتر في المدينة، واستمرارهم باالعتداء على أمالك أهلها، مشيراً إلى أن                  

وناشد التميمي العرب والمسلمين ومنظمة     .ومسجدها الحرم اإلبراهيمي  الهدف من تلك االعتداءات هو تهويد مدينة الخليل         
المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية ورابطة العالم اإلسالمي وجميع المرجعيات الدينية في العالم إلى اتخاذ موقـف                 

ي وهيئة األمم المتحدة إلـى      حاسم وحازم من االنتهاكات التي تتوالى ضد اإلسالم وأصوله وشعائره، داعياً المجتمع الدول            
  .تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني بمقدساته اإلسالمية والمسيحية

  2/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 مستوطن صهيوني يفتح النار على شاب معاق شرقي نابلس
 من قرية عقربا ماً عا36اب جابر يوسف بني جابرأطلق مستوطن صهيوني صباح اليوم النار على الش ،نابلس ـ خاص 

ـ    . شرقي نابلس، وأصابه بستة رصاصات في جسمه، وهو مصاب بحالة إعاقة مسبقاً            ة أن أحـد    وذكرت مـصادر محلي
، أطلق النار من السيارة التي كان يقودها قرب قريـة يـانون علـى                مدينة نابلس  شرقجنوب   مستوطني مغتصبة إيتمار  

وأضـافت  . شيرة إلى أن الشاب جابر يعاني مـن إعاقـة مـستديمة         الشاب جابر ما أدى إلى إصابته بستة رصاصات، م        
  .المصادر أن سيارة إسعاف نقلت الشاب المصاب إلى إحدى المؤسسات الطبية القريبة لتلقي العالج فيها

  2/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إسـرائيل تنـوي إزالة قرية الدهنية قبل حلول أيلول الـمقبل:سكان
الـمصرية جنوب  لواقعة على الحدود الفلسطينية     أكد عدد من سكان قرية الدهنية ا      :  ــ وكاالت  قطاع غزة ، قرية الدهنية 

قطاع غزة، أن السلطات اإلسرائيلية أبلغتهم رسمياً بأنها تنوي إزالة القرية بشكل نهائي، وتدمير منازلها التـي طالــما                   
 أكثر من سبعين عائلة فلسطينية من الـسكان األصـليين لهـذه    وتعيش.آوت الـمتعاونين معها، قبل حلول أيلول الـمقبل 

القرية، التي تعزلها إسرائيل عن محيطها منذ أكثر من عشرين عاماً، لتؤوي فيها عمالء لها من مصر وأراضي الـسلطة                    
يـة بالبـضائع،    وقال عبد اهللا إرميالت وهو التاجر الرئيسي الذي يزود القر         .الفلسطينية، حياة يصفها سكانها بالـمأساوية    

لوكالة أنباء رامتان، ان لجنة اسرائيلية تضم خمسة اعضاء زاروا القرية مؤخراً، وأبلغوا سكانها بأنهم بصدد اخالء القرية                 
ويقول ،" الـمقبل ال حجراً وال بشراً قبل األول من شهر أيلول        "بشكل كامل وهدم موجوداتها ومنازلها وأنهم لن يبقوا فيها          

ومجلساً قروياً، لـم يبق    رسة مكونة من طابقين وعيادة طبية     ة التي تضم روضة نموذجية ومسجداً ومد      إرميالت، ان القري  
  .فيها سوى عائلتين فقط لعمالء فلسطينيين ممن قدموا خدمات ألجهزة األمن االسرائيلية خالل فترة االنتفاضة الفلسطينية 

  2/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  للمستوطنات شرقي نابلساالحتالل يشرع بحملة توسعة 
 شرعت قوات االحتالل خالل االيام الماضية بحملة توسيع للمستوطنات المقامة           - بشار دراغمة    - الحياة الجديدة  -نابلس  

فات اإلسرائيلية تحت حراسـة مـن       اشرقي مدينة نابلس، وأفاد مواطنون من قرى دير الحطب وسالم وعزموط أن الجر            
ريف في محيط مستوطنة ألون موريه، إضافة إلى تجريفات أخرى في التلـة المقابلـة               جيش االحتالل شرعت بأعمال تج    

وأفاد المواطن أيمن زامل من قرية دير الحطب أن         .أللون موريه والتي تبعد حوالي كيلو متر واحد عن حدود المستوطنة          
ن تعمل في المناطق البعيـدة عـن        أعمال التوسعة هذه بدأت قبل ثالثة أسابيع، مشيرا إلى أن جرافات االحتالل تحاول أ             
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وأوضح زامل أن اعمال التوسـعة      .أعين الناس، حيث إن الكثير من المواطنين لم يلحظوا أعمال التوسعة هذه في بدايتها             
تتم في الجهة الغربية أي باتجاه مدينة نابلس، مؤكدا على أن قوات االحتالل لم تبلغ أصحاب األراضي بقرار مـصادرة                     

 100رتها لهـذا الغـرض بحـوالي    عت بأعمالها العدوانية مباشرة، وتقدر المساحة التي تمت مـصاد        أرضهم، وإنما شر  
كما وأوضح شهود عيان أن قوات االحتالل شرعت ايضا باعمال تجريف وإقامة أبراج مراقبة بالقرب من مستوطنة                 .دونم

ابلس، حيث بدأت قوات االحتالل بوضع      إيتمار المقاومة على أراضي المواطنين في بلدتي عورتا وبيت فوريك، شرقي ن           
هذه األبراج منذ عشرة أيام، وأوضح الشهود أن القوات اإلسرائيلية تعمد دائما إلى العمل في هذه المنطقـة فـي أوقـات                      

  . متأخرة من النهار، لعدم لفت نظر المواطنين لهذه االعتداءات
  2/6/2005 الحياة الجديدة

  
   محافظة جنين في ظل الحديث عن االنسحابممارسات بشعة ومصادرات تعسفية في

تنتشر في محافظة جنين العديد من التجمعات االستيطانية ومعسكرات الجيش التي            . مهند جدوع  - الحياة الجديدة    -جنين  
تشكل تهديدا ألمن المواطنين وسالمتهم فمعظم هذه التجمعات والمعسكرات االحتاللية تسيطر على األرض وتعيق حركة               

مواطنين على الطرقات الفرعية والرئيسية القريبة منها، كما ان الشوارع االلتفافية التي شقت لتأمين سالمة قطعان                تنقل ال 
طنين وسهولة تنقلهم أقيمت على حساب األراضي الفلسطينية تشكل كابوسا مرعبـا للمـواطنين وحركـة تـنقلهم                  المستو

ويعيش المواطنون في المناطق القريبة من هذه التجمعات رعبا يوميـا جـراء             .لمواصلة عملهم وممارسة حياتهم الطبيعية    
هم، حيث التشديدات واإلجـراءات التعـسفية ألسـباب         ممارسات جنود االحتالل وقطعان المستوطنين غير اإلنسانية بحق       

وحجج غير صحيحة كالحفاظ على امن المستوطنين وغير ذلك من األسباب والمبررات غير المنطقية، حيث تنتشر على                 
ي طول الطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية المحاذية او المؤدية الى هذه التجمعات االستيطانية الدوريات االحتاللية الت              

تقيم الحواجز الطيارة وتعرقل حركة المواطنين، وتمارس بحقهم أبشع االنتهاكات والمضايقات، وذلك بحجة توفير الحماية               
  .للمستوطنين

   2/6/2005الحياة الجديدة 
  

  إسرائيل الرابح الوحيد من انسحاب غزة  : الصانع
ان اسرائيل ستنسحب حتماً من قطـاع غـزة، ألنهـا           طلب الصانع رئيس القائمة العربية في الكنيست االسرائيلي،            أكد

الرابح الوحيد في هذا الموضوع، قال الصانع في حديث الذاعة صوت العرب عبر الهاتف من بئر سـبع، ان اسـرائيل                     
مثل صمت العالم علي جرائمها في الضفة الغربية والتعـاطف األمريكـي غيـر              . كسبت كثيراً من اعالن هذا االنسحاب     

  .ل مطالبها، باالضافة الي انها ستحدد وقت االنسحاب حسب رغبتها، علي أساس انها خطة من جانب واحدالمحدود مع ك
  2/6/2005الوفد المصرية 

  
 مسيرة لرفع آالف األعالم الفلسطينية غداً في بلعين:  على نكسة فلسطين38في الذكرى الـ

ان في بلعين غرب رام اهللا، عن تنظيمها مسيرة مركزيـة           أعلنت اللجنة العليا لمقاومة الجدار واالستيط     : خاص –رام اهللا   
، وفي خطوٍة تهدف إلى االستمرار فـي مقاومـة محـاوالت    1967غداً الجمعة في قرية بلعين بمناسبة ذكرى نكسة عام         

 وقال عبد اهللا أبو رحمة، في تصريٍح خاص، إنّه تم         .سلطات االحتالل إلقامة جدار الفصل العنصري على أراضي القرية        
الدعوة لمسيرٍة حاشدة في القرية ستشارك فيها كافة الفصائل والقوى الوطنيـة واإلسـالمية باإلضـافة إلـى عـشرات                    

وأضاف أبـو رحمـة أن مـن أهـم     .الشخصيات القيادية واالعتبارية الفلسطينية، وكذلك المئات من المتضامنين الدوليين       
 في الذكرى الثامنة والثالثين على احتالل باقي األراضي الفلـسطينية           الفعاليات التي ستشملها المسيرة المركزية التي تأتي      

في الضفة وغزة والقدس، سيكون رفع األعالم الفلسطينية فقط وباآلالف في خطوٍة تهدف إلى إبراز فلسطين كّل فلسطين،                  
سسات المختلفة ليعرف العـالم     ونتوقّع أن تشهد هذه المسيرة حضوراً حاشداً، ونتمنّى أن تلقّى صدى بين المسؤولين والمؤ             

  .أن نكسة فلسطين ما زالت مستمرة، وأن الجدار هو أبشع الصور الجديدة لهذه النكسة
  2/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تقرير إحصائي حول األسرى الذين سيفرج عنهم اليوم

ى لهم اقل من عـام أي مـا نـسبته           اسرى تبق ) 209(في حين   % 3.79 سنوات بنسبة    5اسير محكومين اقل من     ) 217(
3.52 .%  

  . اسير) 56( اعوام هم 4 اعوام واقل من 3عدد االسرى المحكومين اكثر من • 
  . اسير) 22( اعوام واقل من خمس اعوام هم 4االسرى ا لمحكومين اقل من • 
  . اسير) 98( عام هم 12 اعوام الى 5حكم باقي االسرى من • 
  . راسير تبقى اقل من شه) 30(• 
  شهور 3 -اسير تبقى لهم من شهر) 57(• 
   شهور 6-3اسير تبقى لهم من ) 70(• 
   شهور 9-6اسير تبقى لهم من ) 25(• 
  .  عام–اشهر 9اسير تبقى لهم من ) 17(• 
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  .  عامين-اسير تبقى لهم من عام) 59(• 
  .  اعوام3 -اسير تبقى لهم من عامين) 50(• 
  م  اعوا9-3اسير تبقى لهم من ) 82(• 

  2/6/2005 مفتاح
  

   رىساالسلطات االحتالل تطلق، اليوم، سراح 
ن جيش االحتالل االسرائيلي امس انه سـيفرج  الاع: ب. ف. القدس المحتلة ـ ا  من 2/6/2005 شرق األوسطال نشرت
ـ       وقال بيان   . مة على اطالق سراحهم    اسير فلسطيني وافقت الحكو    400عن   ار اثر قرار على المستوى السياسي وفي اط

عتقل من الضفة الغربيـة     م 400التعاون مع ادارة السجون عن      التنسيق الجاري مع السلطة الفلسطينية، سيفرج الخميس ب       
وسيغادر المعتقلون سجن كتسيعوت في صحراء النقب، جنوب اسرائيل، في حوالى عشرين حافلة سـتنقلهم               .وقطاع غزة 

تقع احدى النقاط العسكرية الخمس عند مدخل قطاع غزة واالربع          و. الى خمسة حواجز عسكرية ينتقلون منها الى منازلهم       
  .االخرى في الضفة الغربية

لماضية، التماساً قدمته مـا يـسمى المعهـد        المحكمة العليا االسرائيلية، الليلة ا     رفض : 2/6/2005 48عربوذكر موقع   
البيتهم لم يمضوا ثلثي محكـوميتهم، وان        أسيرا فلسطينيا، بادعاء ان غ     398 ضد اطالق سراح     القانوني البحاث االرهاب  

فجرا باعداد االسرى   وبدأت سلطات السجون،  .اطالق سراح المنتسبين منهم الى حركة حماس لن يساعد الرئيس الفلسطيني          
المقرر االفراج عنهم ونقلهم بحافالت الى الحواجز العسكرية التي يقيمها جيش االحتالل االسرائيلي على الطرق المؤديـة      

 أسـيرا   380 و    اسيراً عند معبر ايرز على مدخل قطاع غـزة،         18وسيتم اطالق سراح    .لضفة الغربية وقطاع غزة   الى ا 
 أسيراً، حاجز سالم    135 - طولكرم   700 أسيراً، حاجز    77 - أسيرا، بيتونيا رام اهللا      135 -على معابر ترقوميا الخليل     

  . أسيرا33ًجنين 
 الساعة العاشرة من صـباح      سيبدأ  االفراج عنهم في    من انه   :  وكاالت   -م  عواص من 2/6/2005الرأي االردنية    ونقلت
ووصف مسؤولون  فلسطينيون هذه الخطوة  بأنها  دعائية وان اسرائيل رفضت ان يكون لها رأي في تحديد اسماء                    .اليوم  

  . من يفرج عنهم 
  

 إسرائيل تؤكد تجسس عدنان ياسين على أبو مازن في تونس 
 افتضاح أمر العميل عدنان ياسين الذي زرعته االستخبارات اإلسرائيلية في مكتب أبو مازن عندما كان للمرة األولى منذ

وبرغم أن الحكومة اإلسرائيلية أصرت على اإلفراج عنه في . في العاصمة التونسية، اكدت إسرائيل انه كان عميال لها
يديعوت  ونشرت مراسلة الشؤون العربية في . لة بهإطار مفاوضات أوسلو، إال أنها ظلت على األقل علنا تنكر أي ص

.  سمدار بيري، امس تأكيدا لعمالة ياسين على لسان مستشار سياسي لرئيس الحكومة األسبق بنيامين نتنياهو أحرنوت
  مؤتمر هرتسليا وقال عوزي أراد، الذي كان أيضا مسؤوال كبيرا في الموساد اإلسرائيلي ويترأس اآلن ما بات يعرف ب

 .  الموساد تنصت على أبو مازن السنوي، أن 
وروى أراد، في يوم دراسي عقد في جامعة حيفا، في الذكرى الستين النتهاء الحرب العالمية الثانية، أن عميال جندته 

 وقال أراد ل. االستخبارات اإلسرائيلية زرع أجهزة تنصت في أثاث جيء به في حينه إلى مكتب أبو مازن في تونس
 انه كان شخصيا في ذاك الوقت يعمل في مهمة أخرى للموساد ولم يكن جزءا من النواة التي تشغل  احرونوتيديعوت 

 إلى أن رئيسي الوزراء اسحق رابين وشمعون بيريز، اللذين طُرح اسماهما في التحقيق  يديعوت وأشارت . ذاك العميل
    السفير. التنصتمع ياسين، نفيا في مناسبات مختلفة قطعا أي دور إسرائيل في 

  2/6/2005السفير 
  

  رئيس الشاباك السابق يتحدث عن دور العمالء في نجاح عمليات التصفية
، النقاب عن الدور الذي يلعبه العمالء الفلسطينيون في تنفيذ           السابق  كشف افي ديختر رئيس الشاباك     :صالح النعامي : غزة

ؤتمر لقادة وضباط سالح الجو المتقاعدين عقد أول من أمس في           وأمام م . عمليات تصفية قادة وعناصر حركات المقاومة     
مدينة هرتسليا الساحلية شمال تل أبيب، قال ديختر انه لم يتم تنفيذ أي عملية اغتيال إال بعد أن يبلغنـا احـد العمـالء ان             

كوبتر من طراز أباتشي     التي تطلقها طائرات الهلي    الهل فاير  تطيع أن تطاله صواريخ   المرشح للتصفية في المكان الذي تس     
 .األميركية الصنع في تنفيذ عمليات التصفية

  2/6/2005 شرق األوسطال
  

  إسرائيل تؤجل عودة سفيرها إلى السلفادور إلطالق اسم عرفات على ميدان في عاصمتها
ي في عاصمتها   قررت وزارة الخارجية االسرائيلية تأجيل عودة السفير للسلفادور احتجاجاً على تدشين ميدان رئيس            : غزة

ومارست اسرائيل ضغوطاً    .ودشن الميدان بمبادرة من رئيس بلدية العاصمة اليساري المعارض        . يحمل اسم ياسر عرفات   
وادعت الخارجية االسرائيلية ان اطالق اسم       .كبيرة على الحكومة السلفادورية لمنع رئيس بلدية العاصمة من تنفيذ الخطوة          

ليداً لرمز من رموز االرهاب، وان مدلوالت هذه الخطوة تتعارض مع العالقات الطيبـة   عرفات على هذا الميدان يمثل تخ     
واعربت مصادر اسرائيلية عن املها في ان تنجح الضغوط الممارسة على الحكومـة        .التي تسود بين اسرائيل والسلفادور    

  .السلفادورية في تراجع رئيس البلدية المتعاطف مع الفلسطينيين عما قام به
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  2/6/2005 ق األوسطشرال
  

   رجال شرطة اسرائيليين بتهمة بيع أسلحة لمقدسيين4اعتقال 
 اعتقلت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة االسرائيلية أمس أربعة رجال شرطة بتهمة بيع أسلحة وذخيرة                -القدس المحتلة   

ين والحكـم عليهمـا باالقامـة       وتم تمديد اعتقال رجلي شرطة فيما تم إطالق سراح آخـر          . لمواطنين من القدس الشرقية   
وتم أمس إحضار الشرطيين المشبوهين لمحكمة الصلح في القدس حيث تم تمديد اعتقالهما لمدة خمسة أيام على                 . المنزلية

 .ذمة التحقيق
   2/6/2005الحياة الجديدة 

 
  ترانسفيري دعا الى طرد العرب يكافئ بالعمل في خدمة الجمهور 

ية ومكافأة دعاتها وترسيخ التعامل بقفازات من حرير مع نـشطاء الترانـسفير اليهـود،               في قرار يوحي بتشجيع العنصر    
ـ          على داعية الترانسفير االسرائيلي      العمل في خدمة الجمهور    اكتفت محكمة صلح القدس، اليوم االربعاء، بفرض حكم ب

  .ات تدعو الى طرد العربدافيد هعبري، من سكان مستوطنة تفوح في الضفة الغربية، الذي ادين بكتابة شعار
  1/6/2005 48عرب

  
  ! من يزرع العنف الدموي في األرض الفلسطينية يحصد مثله في إسرائيل: مخول

اعتبر النائب عصام مخول أن قتل الشابتين معيان سبير وليئا قطاييب وأربعة من المشردين محرومي المـسكن، يـشكل                   
سرائيلي وتهدد نسيجه، وال يمكن فصله عن السياسة الرسمية للحكومة          جزءا من دائرة العنف التي تطغى على المجتمع اإل        

اإلسرائيلية، التي ترسخ الوعي واإلدراك بأن القتل والعنف هما جزء من قوانين اللعبة الشرعية، ما دام هذا العنف موجه                   
 العنف غير قابـل للتجزئـة،       إن: وأضاف .لتنفيذ اإلغتياالت والقتل اليومي تجاه الشعب الفلسطيني الواقع تحت اإلحتالل         

ومن يشرع العنف تجاه الفلسطينيين يشرعه في مجتمعه نفسه من حيث ال يدري، ومن يفاخر بعمليات التـصفية والقتـل                    
واغتيال القادة الفلسطينيين، هو المسؤول عن تجذير عقلية اإلغتيال والقتل وسفك الدماء في مجتمعه هـو، وفـي رؤوس                   

وقال إن دولة تمارس العنف الدموي في غزة والضفة الغربية، لن تكون قادرة على مواجهته في                 .شبيبته وأجياله الطالعة  
ليس بإمكان أي    :  ويصرح بمتعة متناهية بأنه     السابق ديختر  إن دولة يقف فيها رئيس الشاباك       . رحوفوت والرملة وحيفا  

ع العنف رسميا وترسخه في وعـي أبنائهـا         طفل فلسطيني اليوم، أن يرسم السماء بدون طيارة مروحية، هي دولة تشر           
وتساهم في تغلغله، ليطال جميع ألفئات المستغلة والمستهدفة إجتماعيا، كاألوالد والعمال والنساء ومحرومي الـسكن مـن        

  . الفقراء والعاطلين عن العمل، ضحايا العنف اإلجتماعي الذي تمارسه الدولة تجاههم
 إزدياد حاالت العنف بين الشبيبة     :  خالل مناقشة الهيئة العامة للكنيست لموضوع      وجاءت أقوال مخول هذه امس االربعاء،     

واعتبر مخول أن مناقشة هذا الموضوع في األول من حزيران، يوم الطفل العالمي، وبعـد                .، الذي كان بادر إلى طرحه     
حول دمـاء ضـحايا هـذا العنـف          بين الشبيبة، يحتم علينا أن ن      11%أربعة أشهر سجل العنف فيها ارتفاعا حادا بنسبة         

المنفلت، إلى صرخة مدوية في وجه المسؤولين في الحكم الذين يمتنعون أو يعجزون بشكل فاضح عن تـوفير الحمايـة                    
  . ألرواح الناس وللفئات المستهدفة

 للقيم فـي    علينا أن ننظر إلى ظاهرة العنف المتفشية بنظرة شمولية قادرة على قراءة ما يجري من انهيار               : وأنهى مخول 
  .المجتمع اإلسرائيلي، وعلى تقصي جذور هذا العنف اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية من أجل اجتثاثه نهائيا
  2/6/2005 48عرب

 
  بيريس يقترح الحفاظ على منازل مستوطنات غزة 

لتي سـيتم اخالؤهـا     أعلن بيريس أمس انه سيقترح على الحكومة الحفاظ على منازل المستوطنين اليهود في قطاع غزة ا               
اعتبارا من منتصف أغسطس المقبل، فى وقت اكد وزير الشؤون المدنية الفلسطينى محمد دحالن ان الـسلطة الوطنيـة                   

وقال بيريس سأقدم اقتراحا إلى الحكومة بهدف الحفاظ على المنازل لكن ليس            . الفلسطينية لن تدفع تعويضات للمستوطنين    
وأضاف ان تدمير المنازل سيكلف كثيرا،      . اد بأن غالبية من الوزراء ستوافق على ذلك       ولدي أسباب وجيهة لالعتق   . الكنس

 مليون طن من الركام، ما سيستغرق ثالثـة         1. 25 ألنه سيضطرنا إلزالة       مليون دوالر  34  مليون شيكل    150حوالى  
خطأ يمس صورة اسرائيل في     وتابع ان تدمير المنازل سيشكل      .  ال ينوون دفع اي شيء من اجل ذلك        أشهر واألميركيون 

وقال المهم لـيس معرفـة مـا اذا سـيقوم           . وقال ان صورة قيامنا يوميا بتدمير منازل ليست جيدة بالنسبة إلينا          . الخارج
غزة ـ مـاهر   . فلسطينيون بالرقص فوق سطوح منازل المستوطنين وإنما ان نكون جديين في مجالي الموازنة والسياسة

  ابراهيم والوكاالت
  2/6/2005ن البيا 

  
  التهدئة الحالية بفضل سياسة االغتياالت االسرائيلية: ديختر

 تفاخر ديختر، في محاضرة له امام كلية سالح الجو االسرائيلي، بـسياسة االغتيـاالت التـي                 :الناصرة برهوم جرايسي 
ئة الحاصلة حاليا هي بفـضل      التهد اتبعتها قوات االحتالل االسرائيلي ضد الشخصيات والمقاتلين الفلسطينيين، مدعيا ان           

إن قادة حماس قرروا القبول بالتهدئة، ولهـذا اصـبحوا اآلن يـرون              وادعى ديختر في تلك المحاضرة       .هذه االغتياالت 
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إن الطفل    لسالح الجو االسرائيلي، وقال       المديح الشمس، بعد ان خرجوا من مخابئهم خوفا من ان يصابوا، وكال ديختر             
اليوم سماء، فإنه ال يرسمها من دون رسم مروحية عسكرية، كما ان المقاتلين الفلسطينيين يعرفون               الفلسطيني حين يرسم    

ودافع ديختر بقوة عـن مجـزرة اغتيـال          .، قاصدا بذلك الطيران الحربي االسرائيلي      ان األخ األكبر يراقبهم في السماء     
طط ووجه الكثير من العمليات التي قتل فيهـا         صالح شحادة، وادعى ديختر محاوال تبرير الجريمة، ان صالح شحادة خ          
وتابع ديختر قائال، حول اختيـار ان يكـون          .اسرائيليون، وان اختياره بالتستر في اماكن مأهولة أدى الى تأخير اغتياله          

وزن القنبلة طنا وليس أقل، انه حين تم قصف مواقع بقنابل بوزن ربع طن نجح قادة في حماس بـاإلفالت مـن عمليـة                        
نتائجهـا    لنجاح هؤالء باإلفالت، ولهذا فقد اختار سالح الجور قنبلة بـوزن طـن لتكـون                  أسفه يال، معبرا عن    االغت

  !!.   مضمونة
  2/6/2005الغد االردنية  

  
  يد على الزناد وأخرى تكتتب في بورصة ناسداك األميركية: الجيش اإلسرائيلي

همة الجيش االسرائيلي تتمثل في احـتالل اراضـي الغيـر وقمـع              يعتقد العديد من المراقبين ان م      : ناصر التميمي  لندن
ورغم ان هذا االمر صحيح بشكل عـام، اال          .الفلسطينيين او العمل على تهديد االخرين بقوة الردع العسكرية التي يملكها          

جال االعمال  ان الجيش االسرائيلي يمتلك ميزة اخرى ال تحظى بكثير من االهتمام االعالمي، وهي قدرته على تخريج ر                
ولعل االمر يعود الى تركيبة الجـيش االسـرائيلي          .الذين يقومون بتأسيس شركات ناشيءة خصوصا في قطاعات التقنية        

التي هي بعيدة بشكل كبير عن الطبيعة الهرمية المعروفة للجيوش التقليدية، فالجيش االسرائيلي يدرب جنوده على التفكير                 
وبمعنى اخـر فانـه      .لم مع الظروف المستجدة بدال من انتظار االوامر من القيادات العليا          السريع والمبادرة الفعالة والتأق   

ـ        ال مركزية واسعة ومنضبطة، فحتى الضابط الصغير يمتلك هـامش           يمكن القول ان وحدات الجيش االسرائيلي تتمتع ب
  .حركة كبير ويستطيع في ظروف معينة ان يتــصرف بمعزل عن القيادة العليا

ـ   وفي هذ  الشرق األوسط بيتر ويلدينسكي من مؤسسة تي ان بي ان ما يميز الجيش االسرائيلي انه عبـارة                  ا السياق قال ل
عن فريق كرة قدم حيث يملك كل العب مهارات مختلفة، ويلعب بالطريقة التي يتطلبها الوضع مهما كانت قوة الفريـق                     

وبالمحـصلة النهائيـة    . جماعي ضمن الخطة المرسومة مسبقا     الخصم، اال انه في النهاية يحاول ان يكسب المباراة بشكل         
فان جزءا كبيرا من متقاعدي الجيش االسرائيلي او قدامى المحاربين انتهى بهم االمر الى تأسـيس شـركاتهم الخاصـة                    

االسرائيلية ونتيجة العالقة االميركية  . خصوصا في قطاع التقنية وأمن الشركات اإللكتروني الذي يشهد منافسة حادة للغاية           
المميزة، فان الشركات االسرائيلية الناشة في مجال التقنية لها وجود قوي للغاية فـي الواليـات المتحـدة، فالـشركات                    

 شركة يملكها اسرائيليون من     70االسرائيلية المسجلة في ناسداك هي االعلى مقارنة بالدول االخرى حيث يوجد اكثر من              
 االطار اشار بيتر ويلدينسكي ان االسرائيليين يمتلكـون ميـزة ال يتمتـع بهـا                وفي هذا  . شركة في ناسداك   340اصل  

االخرون، وهي قدرتهم على اختراق االسواق االميركية بطريقة فعالة، كما انهم يستطيعون التعاون مع اكبـر الـشركات               
ا موضع شبهة ومالحقة منذ     االميركية الكبرى من دون ان يثير ذلك أي حساسية، على عكس العرب والمسلمين الذين باتو              

 مليـار   5.2والشركات االسرائيلية الناشيءة استطاعت الحصول علـى         .2001  ايلول احداث الحادي عشر من سبتمبر      
دوالر من خالل االكتتاب العام على الشركات المسجلة في ناسداك على مدى الخمس سنوات الماضية بحسب االرقام التي                  

كما ان اسرائيل تعتبر من اعلـى دول العـالم فـي اسـتقبال رؤوس االمـوال                  . اخيرا اوردتها صحيفة نيويورك تايمز   
 مليار دوالر في قطاع التقنية خالل       16المخصصة للشركات الناشيءة خصوصا في قطاع التقنية، حيث استقبلت اسرائيل           

ه الى عقدة الخوف االسرائيلية     ولعل هذا النجاح يعود جذور     .الخمس سنوات الماضية طبقا للبيانات التي اوردها بنك اوف        
وربمـا ان هـذا     . من الهزيمة حيث انه مهما كانت الظروف او قلة المصادر او الوقت فان الجيش عليه ان يكمل المهمة                 

االمر هو الذي يفسر ان غالبية الشركات االسرائيلية الناشئة خصوصا في قطاع التقنية تبدأ عملها في ظل منافسة شديدة،                   
 حتى ضد الشركات العمالقة التي تفوقها باالمكانيات والموارد، حيث يكمن سر نجاحها في              هجوميةسياسات  وتقوم باتباع   

كما ان الخبرات التقنيـة التـي يملكهـا الجـيش            .تعظيم نقاط القوة التي تملكها، ومن ثم مهاجمة نقاط ضعف الخصوم          
سرائيلي، اضافة الى انه يوفر التدريب في العديد من         االسرائيلي تساهم هي االخرى في تحفيز نزعة االعمال، فالجيش اال         

المجاالت التقنية المتطورة، ال يضع قيودا على استغالل العديد من وسائل هذه التقنية لالغراض التجارية، وهي بالنتيجـة                  
، بينما يـستفيد    عالقة منفعة متبادلة حيث يستفيد رجال االعمال االسرائيليون من الخبرات التي يقدمها الجيش االسرائيلي             

وفي الحقيقة هنا فان الخدمة االجباريـة        .االخير من التقنيات التي يطورها االخرون خارج الثكنات العسكرية االسرائيلية         
في الجيش االسرائيلي ليست مضيعة للوقت، فالكثير من مجندي الجيش هم من اصحاب الخبرات وخريجـي الجامعـات                  

 مسؤوليات قيادية كبيرة بسرعة فائقة حتى وان كانت اعمارهم في بداية العشرينات             المؤهلين، وهؤالء يتم فرزهم ومنحهم    
 .سواء في الوحدات القتالية او التقنية، او بعبارة اخرى ان الجيش االسرائيلي هو مصنع تخريج النخبة التقنية في اسرائيل                  

ا االتـصاالت الالسـلكية والـشبكات       ويتميز الجيش االسرائيلي بتطور واضح كبير في بعض المجاالت التقنية خصوص          
وهذه القطاعات الحساسة غير معزولة عن عناصر الجيش حيث ال يضع الجيش            . ومعطيات األمن التقني، وتحديد االماكن    

 .االسرائيلي قيودا على منتسبيه السابقين من اجل استخدام الكثير من التطبيقات العسكرية لالستخدام التجاري
  2/6/2005 شرق األوسطال

  
  ..اسرائيل في اربع وعشرين ساعة..العنف الداخلي السمة األبرز
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ـ      حزيران تجرى   1في الوقت الذي كانت فيه الشرطة االسرائيلية صباح يوم االربعاء            :أمين كتب خليل العسلي خاص ب
ـ                 حصان طروادة  تفتيشاً في عدد من كبريات الشركات االسرائيلية الصناعية ومكاتب التحقيق الخاصة بحثا عما يسمى ب

ذلك الفيروس او برنامج التجسس االكثر بساطة وتعقيدا في نفس الوقت والذي كاد ان يؤدي الى انهيار قطاعات االقتصاد                   
كانـت المحـاكم     . االسرائيلي، واصبح يعرف باكبر قضية تجسس اقتصادى تجاوزات حدود اسرائيل لتصل الى اوروبا            

 حيفا وتل ابيب والقدس ونتانيا تمدد اعتقال عدد من الرجال وفتى والذين قـاموا  االسرائيلية في نفس الساعة، وفي كل من      
، اسم ال يعنى شـيئا        نيقوالي بونر   بارتكاب جريمة القتل كل السبابه، وحتى بدون اسباب، كما قال ذلك القاتل في حيفا               

 اغضبوه فقام بقتلهم خالل خمس دقائق منذ        بالنسبة لالسرائيليين، ولكنه كان يعني الموت بالنسبة لسكان حيفا ألن ضحاياه          
 وسار بطريقة وكان شيئا لـم يحـدث،           وجميع فقراء ومن المهاجرين الروس الجدد      لحظة التعرف عليهم وحرق جثثهم      

 ذات الخمسة عشر ربيعا على يد فتى في السادسة عشرة من عمره، ال            معيان بينما ال زالت اسرائيل منشغلة بمقتل الفتاة        
وقبل ذلك بساعات كانت الشرطة     . وى النه رغب بقتل اول شخص يصادفه في الطريق وكانت هي تعيسة الحظ            لشيء س 

 من مدينة الرامة مما اسفر عـن مقتـل           كطيف االسرائيلية قد انتهت من التحقيق بحادث اطالق النار على سيارة عائلة            
  ...ما قالت الشرطةطفلة في الثالثة من عمرها هي وعمتها، وجرح عائلتها وال سبب، ك

  ..ارقام مقلقة العنف يسرح ويمرح
وقبل ان نستمر في سرد احداث يوم واحد في حياة اسرئيل الحديثة نتوقف عن بعض االرقام عن مدى انتـشار ظـاهرة                      

  العنف،  ووفقا الرقام واحصاءات الشرطة االسرائيلية فانه تم فتح اكثر من
عن العام الذي سبقه، كما انه كل يومين تقع جريمـة قتـل فـي              % 3الى   بزيادة  تصل     2004 الف ملف جنائي عام      58

عن عام الماضي، وتقع كل سبع سـاعات جريمـة          % 20 شخص بارتفاع بنسبة     58اسرائيل فمنذ بداية العام الحالى قتل       
 هذا المعلن عنه في حـين تعتقـد         حالة 1306 الى اكثر من     2004اغتصاب حيث وصل عدد حاالت االغتصاب في عام         

والشيء المقلق هو انضمام اعداد كبيرة من الشبية والفتية  لدائرة الجريمة             .. منظمات المرأة ان الرقم اكبر من ذلك بكثير       
اما الـساعات   ..  الف ملف جنائي بحق فتية قاموا بمخالفات جنائية        42 بفتح اكثر من     2004حيث قامت الشرطة في عام      

ولكن ماذا بخصوص الشرطة التـي  .. بين السابعة مساءا وحتى منتصف الليل    االكثر خطورة في اسرائيل فهيالساعات ما       
 تعتبر مهمتها االولى توفير االمن للمواطنين؟  يتضح ان حماة القانون يعانون ايضا فان هناك شرطيين لكل الف مـوطن،             

خصي للمواطن، وكمـا    طبعا طالما ان الشرطة تعطي اولوياتها لموضوع الصراع مع الفلسطينيين على حساب االمن الش             
 مما حدا بالـصحفي      قال احدهم فان الجبهة الداخلية بدون حماية، والمجرمون يسرحون ويمرحون بدون حسيب او رقيب             

والتـي لـم      والذي يركز على الجرائم بكل بانواعها         بشدور حوكير  رافي غنات المعروف ببرنامجه التلفزيونى الشهير       
 انه بثمن دبابة واحدة يمكـن ان         :لها من خالل االتصاالت مع المواطنين الى القول        في محاولة لح    تستطع الشرطة حلها  

ننشر في شوراعنا افراد الشرطة لمحاربة العنف، وبدل دعم موقع استيطاني واحد غير مرخص يمكننا تـوفير االمـوال                   
 ان على    يديعوت احرونوت  حيفة  ، مضيفا في مقالة له في ص       الالزمة ليشعر المواطن انه يعيش في دولة طبيعية تهتم به         

 يقصد   الحكومة ان تعيد ترتيب اولوياتها ليكون الموضوع الداخلي أول تلك  االولويات وليس ما هو خلف الخط االخضر                 
 رئيس بلدية نيويورك السابق       رودي جولياني     نحن بحاجة الى جولياني اسرائيلى على غرار        ..   االراضى الفلسطينية 

  ..يحول نيويورك الى مدينة آمنة من خالل محاربته للجريمة المنظمة بال هوادةالذي استطاع ان 
في ساعات الظهر من نفس اليوم توفت طفلة لم يتجاوز عمرها االربعة اشهر حيث تعتقد الشرطةان سبب الوفـاة قيـام                     

وفـي   ..حقيق ال زال مستمرا   والدها العاطل عن العمل  بضربها من شدة غضبه لسؤ احواله االقتصادية وتم اعتقاله، والت              
مكان اخر كانت الشرطة االسرائيلية تستعد الحتمال قيام عشرات الشبان من المستوطنين ونـشطاء اليمـين المتطـرف                  
بمحاولة تشويش الحياة العامة واغالق الشوراع الرئيسية  ومفارق الطرق الحيوية في اسرائيل في اكثر االوقات اكتظاظا                 

تلك االعمال بدأت تثير اعصاب     .. جاجية على خطة االنفصال واخالء المستوطنات من قطاع غزة        في اطار اعمالهم االحت   
االسرائيلين لدرجة دفعت وزير االمن الداخلي جدعون عزرا الى التحذير من احتمال وقـوع مواجهـات عنيفـة بـين                     

  ..المستوطنين والمواطنين االسرائيليين الغاضبين
ئيل، وبالتحديد في ساعات ما بعد الظهر، فقد قام الزوج الغاضب من زوجتـه وبعـد                 وسط اسرا   رحفوت اما في مدينة    

 باالقدام على عمل لم يتوقعه احد عندما خرج الى حديقة منزلهما واشعل النار في كيس                 شيء عادى  مشادة كالمية حامية    
، وامـام     ألف دوالر  750نحو   شيكل  ولكنها ليست اي اوراق انها مبلغ ثالثة ماليين         ... نعم اوراق ... مليء باالوراق   

هذا المشهد غير المعقول سارعت الزوجة الى اقرب مغفر للشرطة وقدمت شكوى بحق زوجها، ونظرا لغرابة هذا النوع                  
من االنتقام فان الشرطة تدرس اذا ما كان عمل الزوج جريمة جنائية ام ال، المهم ان االموال التهمتها النيران فـي بلـد                       

ففي الوقت الذي يزداد فيه عدد الذي يعيشون تحت خط الفقر كل عام  يـزداد فيهـا                  .. وة االجتماعية اتساعا  تتسع فيه اله  
 فان في إسرائيل دوليتن في دولة واحـدة،          الهستدروت اصحاب الماليين، وكما قال عمير بريس رئيس اتحادات العمال          

  ...!!واحدة للفقراء، وواحدة لالغنياء 
  1/6/2005أمين 

  
 ف عن قيام إسرائيليين بتشكيل مجموعة نازيةالكش

 شخصا من النـازيين الجـدد فـي         20قالت صحيفة معاريف االسرائيلية إن الشرطة اكتشفت وجود مجموعة من نحو             
إسرائيل وهم من المهاجرين من دول االتحاد السوفيتي السابق، ولكن لم يعرف ما هي االجراءات التي سـتتخذ ضـدهم                    

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيط الذي قاد إلى هذه المجموعـة        . ئيل قوانين تعاقب على اعتناق النازية     حيث ال يوجد باسرا   
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 عاما تم اعتقاله لالشتباه في تعاطيه المخدرات ليتم العثور على وشم للصليب المعقوف على               20كان جنديا يبلغ من العمر      
. وطنة أرييل في الضفة الغربية تم الوصول إلى آخرين        وذكرت الصحيفة انه باستجواب هذا الجندي وهو من مست        . ذراعه

وقال المتحري حاييم فادلون لمعاريف إنه يشتبه في تورطهم في المشاركة في غرف دردشة علـى االنترنـت معاديـة                    
وأضـاف  . للسامية، فضال عن إجراء مراسم نازية سرية تضم الصليب المعقوف وغيرها من شعارات النازية الجديـدة               

ئال إنه ال يمكن كشف تفاصيل التحقيق، ولكنه يثير الذعر حيث يعيش هؤالء الناس في إسرائيل، وهم يضمرون                  فادلون قا 
  . نوايا في أنفسهم إلبادة اليهود

  2/6/2005بي بي سي العربية 
  

  تأكيد أهمية العناية بعنصر الجودة في المنتجات الفلسطينية للوصول إلى األسواق الخارجية
أكد مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصـفات والمقـاييس،              : ةكتب سائد أبو فرح   

أمس، أهمية العناية بعنصر الجودة، باعتبار ذلـك الـسبيل األمثـل لوصـول المنتجـات الفلـسطينية إلـى األسـواق                      
بال تريد في فندق غراند بـارك       وأشار سنقرط، خالل ورشة عمل نظمتها المؤسسة ومركز التجارة الفلسطيني           .الخارجية

برام اهللا، أمس، حول مواصفات الجودة وضرورة تطبيقها، وشارك فيها ألن برايدن، السكرتير العام لمنظمة المواصـفات              
 9000، إلى حصول تنام واضح في عدد الشركات الفلسطينية للحصول على شهادة الجودة الدوليـة أيـزو                  ISOالدولية  

ونوه إلى حـصول خمـس      . شركة فلسطينية باتت تحوز هذه الشهادة      147حالية، موضحا أن نحو     خالل فترة االنتفاضة ال   
، يضاف إليها العديد من الشركات الحاصلة على شـهادة اإلشـراف            14000شركات فلسطينية على شهادة الجودة أيزو       

لحالية، وهذا محط احترام    من هذه الشركات، حصلت على الشهادات خالل االنتفاضة ا        % 80: وقال.المعروفة بـ الهاسب  
  .وتقدير كل فلسطيني مسؤول

  2/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  وسط تعامالت نشطة% 0ر19مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً طفيفاً نسبته 
واصل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية، تراجعه خالل جلسة حافظت على معامالت نشطة              : نابلس ــ األيام  

 نقطة ما نسبته    1ر33 نقطة بانخفاض قدره     685ر91واغلق المؤشر العام للسوق القدس على       . مليون دينار  2ر4زت  تجاو
وتراجعت اسهم  . شركة جرى التداول على اسهم لها      14 شركات من بين     7وتاثر مؤشر القدس بانخفاض اسعار      %.0ر19

صناعة اللدائن، وباديكو، واالتصاالت، والكهربـاء،      شركات المستثمرون العرب، والمؤسسة العقارية العربية، وفلسطين ل       
وبنك القدس للتنمية واالستثمار، بينما ارتفعت اسهم العربية الفلسطينية لمراكز التسوق، وفلسطين لالسـتثمار العقـاري،                

  .والزيوت النباتية، في حين استقرت اسهم بيرزيت لالدوية، وسجاير القدس، والبنك االسالمي العربي
  2/6/2005لفلسطينية األيام ا

  
  السلطة قررت تخصيص مساعدات من الموازنة اإلضافية لدعم المزارعين المتضررين

وليد عبد ربه، وزير الزراعة، أمس، أن السلطة الوطنية قررت تخصيص مبالغ محـددة مـن                . أكد د : رام اهللا ــ وفا   
وقال عبد ربه في حيث خاص لــوفا علـى          .يليةالموازنة اإلضافية لدعم المزارعين المتضررين من اإلجراءات اإلسرائ       

هامش اجتماع عرضت فيه الخطة الزراعية متوسطة المدى على مجموعة من المانحين، إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على                  
أهمية القطاع الزراعي والدور الجديد الذي يجب أن يلعبه في مواجهة اإلجراءات اإلسـرائيلية، خاصـة جـدار الـضم                    

ف عبد ربه، في االجتماع الذي عقد في مدينة رام اهللا، أن هذه المساعدات سيجري توزيعها عـن طريـق                 وأضا.والتوسع
وزارة الزراعة بطريقة شفافة، بناء على معلومات تفصيلية جمعت مـن الميـدان ومقـابالت مـع جميـع المـزارعين            

لمحافظـات الـصغيرة وخـالل شـهرين     المتضررين وحصرا لألضرار الموجودة، مشيراً إلى أنه بدأ التنفيذ في بعض ا     
  .سينتهي هذا المشروع بالكامل

  2/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   ماليين دوالر حجم الخسائر المباشرة للمنشآت االقتصادية في محافظة جنين خالل االنتفاضة6
 أن الخـسائر    أكدت، أمس، دراسة أعدها نصر عطياني، مدير عام غرفة تجارة محافظة جنين،           : جنين ــ محمد بالص   

المادية المباشرة التي لحقت بالمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية في المحافظة، جراء ممارسات االحتالل،              
، والفقـر   %65خالل سنوات االنتفاضة، تجاوزت ستة ماليين دوالر، في وقـت تجـاوزت فيـه معـدالت البطالـة،                   

طقة منكوبة من قبل السلطة الوطنية، وأعلى الهيئات والمحافل الدوليـة،           وأشارت الدراسة، إلى أن إعالن جنين، من      %.60
وهيئة األمم المتحدة، بقي حبرا على ورق، باستثناء ما قامت به دولة اإلمارات العربية المتحدة، من تمويل مشروع إعادة                   

 أيلـول   28ومنذ  .2002ن العام   إعمار مخيم جنين، بعد التدمير الذي تعرض له من قبل آلة الحرب اإلسرائيلية، في نيسا              
، أكدت الدراسة التي حملت عنوان األوضاع االقتصادية في محافظة جنين، أن هـذه المحافظـة، تتعـرض                  2000العام  

لحصار وإغالق شديدين أصابا بالشلل جميع القطاعات االقتصادية فيها، خصوصا وأنها اعتمدت بـشكل كبيـر، علـى                  
  . الفلسطينيين داخل الخط األخضرالعالقات االقتصادية والتجارية مع

  2/6/2005األيام الفلسطينية 
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    وفد وزارة االقتصاد يطلع على تجربة دائرة الموازنة االردنية الفلسطينية 
قام فريق من موظفي وزارة االقتصاد الوطني في السلطة الوطنية الفلسطينية بزيارة لدائرة الموازنـة               :  الدستور -عمان  

حيث التقى مدير عام دائرة الموازنة العامة السيد ابراهيم         .ع على التجربة االردنية في اعداد الموازنات      العامة امس لالطال  
الدويري بالوفد، وقدمت مدير مديرية الحاسوب والمعلومات السيدة خولة احمد عرضا عن نشأة دائرة الموازنـة العامـة                  

لحجاج علـى مراحـل اعـداد       لمالية والدفاع السيد مطلق ا    واستعرض مدير مديرية قطاع االدارة ا     .وتطويرها وانجازاتها 
مدير مديرية الحاسوب محاضرة حـول  /تقدير النفقات التشغيلية والتحويلية والرأسمالية، والقت السيدة خولة احمد     الموازنة  

ازنة العامة اطلـع    نظام الموازنة اآللية ونظام التشكيالت اآللي وتطبيقات عمل الموازنة، وقام الوفد بجولة في دائرة المو              
 موظفا ما بين رؤساء اقسام ومدراء       12يذكر ان الوفد يضم     .فيها على اجراءات سيرة العمل في عدد من مديريات الدائرة         

جايكا لموظفي وزارة االقتـصاد الـوطني فـي          دوائر، ضمن برنامج خاص بدعم من المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي         
  .السلطة الوطنية الفلسطينية

  2/6/2005تور الدس
  
  

   دول عربية 4 مصدرا إسرائيليا يعملون في أسواق 2017
 دول عربية هي    4 مصدرا إسرائيليا يعملون في      2017كشفت إحصائية صادرة عن معهد التصدير اإلسرائيلي عن وجود          

% 8 تزيد عن    األردن ومصر والعراق والمغرب، وأظهرت ارتفاع الصادرات اإلسرائلية إلى أسواق الدول األربع بنسبة            
ه الصادرات بلغـت    في الربع األول من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن قيمة هذ                 

وبحسب معهد التصدير اإلسـرائيلي     %.72إلى مصر ارتفع بنسبة     وذكر المعهد اإلسرائيلي أن التصدير      . مليون دوالر  42
صادرات اإلسرائيلية إلى المغرب ، فيما انخفضت نسبة الصادرات إلى العراق بنـسبة             في ال % 28فإن ثمة ارتفاعا بنسبة     

  .%1.5ى األردن فقد انخفضت بنسبة  أما الصادرات اإلسرائيلية إل.88%
  2/6/2005الوطن السعودية  

 
  باريسشهر من السينما والثقافة والشعر في 

عاليات ثقافية فلسطينية تستمر شهرا وتتخـذ مـن المقـاهي           بدأت في باريس وضواحيها أمس، ف     ،إنعام كجه جي    : باريس
وأماكن التجمعات الخارجية ميدانا لها، وذلك بدعوة من جمعية التضامن الفرنسية ـ الفلسطينية وبـدعم مـن عـشرات     

وقالت آن صوفي ديفيشرو، المتحدثة الصحافية      .المنظمات األخرى التي تجاهد إلسماع صوت الحق الفلسطيني في فرنسا         
باسم الجمعية، إن هذا النشاط يأتي رداً على حملة إعالنية قامت بها جماعات قريبة من إسرائيل، تضمنت توزيع ملصقات                  

أردنا أن يكون ردنا ذكيا وعمليا، وذلك من خـالل الثقافـة            : وأضافت.  سالم كبيرة وتحتها اسم إسرائيل     تتوسطها حمامة 
، لكي نقول إن الفلسطينيين يريدون السالم أيضا، وإن هناك شعبا ال يتوقف             الشعر والموسيقى واألفالم  ; بفروعها المختلفة 

  .بداع والحياة رغم القمع المستمرعن اإل
، لثقافية التي تقام تحت شعار أهال وسـهال إلـى فلـسطين           ووافقت عشرات المقاهي الباريسية على استضافة األمسيات ا       

ة يشارك فيها فلسطينيون وفرنسيون، باإلضافة إلى ندوات فكرية         وتجري فيها عروض سينمائية وموسيقية وقراءات شعري      
 .حوارية حول العمق التاريخي لفلسطين واألوجه العديدة لإلبداع فيها

  2/6/2005 شرق األوسطال
  

  الفلسطينّيون في بريطانيا يحوِّلون ذكرى النكبة إلى مناسبٍة للتغنّي بالوطن والعودة
 تنظّمها الجاليات الفلسطينية في أوروبا بمناسبة الذكرى الـسنوية للنكبـة الفلـسطينية؛              في سياق الفعاليات التي    :وكاالت

 على مدار يومين، مهرجاناً ثقافياً وفنياًَ كبيراً ألبناء الجالية الفلـسطينية فـي              اصمة البريطانية ومدينة مانشستر   شهدت الع 
وتخلّلـت فعاليـات   . من أبناء الجالية العربية في بريطانيا      بريطانيا، حضره عدد غفير من العائالت الفلسطينية، وبمشاركةٍ       

 المعارض التعريفية بحقائق قضية فلسطين وتطوراتها، واألسواق الخيرية، بينما بيعت التراثيات والمطرزات             يوم فلسطين 
اليات ليوم فلسطين لتشمل    وقد تنَوعت الفع  .والصناعات التقليدية الفلسطينية، كما توفّرت أنواع األطباق الفلسطينية الشهيرة        

في القاعة الرئيسة عرضاً مرئياً لقصٍص من الواقع المعاش في فلسطين، وعرضاً وشرحاً مـدعماً بـالخرائط والـصور                  
والبيانات لقضية جدار الضم والفصل العنصري الذي تشيده سلطات االحتالل الصهيوني على األراضي الفلسطينية، كمـا                

  .سطيني الجديد في بريطانيا لوحاٍت فنية وثيقة الصلة بذكرى النكبة وبما عكس تمسكهم بحقّ العودةقدم أطفال الجيل الفل
وقد نظّم هذا المهرجان الكبير المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، الذي أكّد رئيسه زاهر بيراوي في كلمة االفتتاح أن الهدف                   

        في نفوس أبناء الجالية، يدفع إلى األمل ويدعو إلى العمل، مـشيراً             منه هوتحويل ذكرى النكبة هذا العام إلى حدٍث إيجابي 
، عودة وعدم نسيانهم لـوطنهم وأرضـهم      حدثٌ يجتمع فيه أبناء فلسطين للتعبير عن تمسكهم بحقّهم وحلمهم في ال            إلى أنّه 
المرثيات على ما آلـت     م، وتُقرأ   ذكرى سنوية تيئيسية، يستذكَر فيها الماضي األلي       من أن تتحول ذكرى النكبة إلى        محذّراً

  .، وفق تعبيرهإليه األمور
  2/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  استمرار الصراع والمخاطر المتزايدةملك االردن يحذر من 
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 جاللة الملك عبداهللا الثاني على أهمية التوصل الى السالم واالستقرار في الـشرق االوسـط لتمكـين دول المنطقـة                     دأك
من تحقيق وتوفير مستقبل افضل واكثر أمنا الى قلق االردن العميق من االوضاع السائدة وبخاصة لجهة التباطؤ                 وشعوبها  

  . في خريطة الطريقوماتها إن في تفاهمات شرم الشيخ افي تنفيذ اسرائيل التزا
   2/6/2005الرأي االردنية 

  
 ية  يطالبون بعدم التدخل في الشؤون الفلسطين في ايراناإلصالحيون

قال رئيس جبهة المشاركة االسالمية اكبر حزب اصالحي في البالد، والداعم االساسي للمرشح االصالحي مصطفى 
معين، محمد رضا خاتمي، إننا نؤيد القضية الفلسطينية، غير أن فلسطين دولة سيادية مع حكومة تتمتع بسيادة، وإيران ال 

  ف ب، ا ب، رويترز، د ب اا. من الصور أن تتدخل في شؤونهميتعين بأي صورة
2/6/2005السفير   

 
  

  لسنا معارضين للسالم الشامل والعادل : كروبي
 لسنا معارضين للسالم العادل    و عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم     نحن ندافع    -قال كروبي في حوار مع جريدة الحياة،      

المسلم والمسيحي جنبا الى جنب، وان يشاركوا        نرى ان لهذا الشعب ارضا يجب ان يعود اليها، وان يعيش اليهودي و             كما
لكن ما يجري اليوم ليس سالما عادال بل ظلم للشعب الفلسطيني الذي حرم             , ال نعارض سالماً عادالً   . في عملية االنتخاب  

  لن نقـيم أي    أبداً أجاب   وضوع العالقة مع اسرائيل مستقبال    لبحث م وفي سؤال استعداده    . من كل حقوقه بدعم من اميركا     
  .نوع من العالقات مع اسرائيل، ونعتبرها دولة مغتصبة ومحتلة الراضي المسلمين

2/6/2005الحياة   
    

  مشرف يربط االعتراف ب إسرائيل بقيام الدولة الفلسطينية  
وقال في تصريحات صحافية . أكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف مجدداً موقف بالده ازاء قضية االعتراف ب إسرائيل        

  .، إن باكستان ستعترف ب إسرائيل بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلةأمس
وكانت الحكومة الباكستانية قد أكدت تنفيذ ثالثة شروط قبل أن تقدم على االعتراف بالدولة العبرية، تتمثل في ضـرورة                   

ئيل وإقامة عالقات معهـا،     اقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس، ووجود إجماع باكستاني على االعتراف ب إسرا            
 أ.ش.أ. باإلضافة إلى وجود إجماع في منظمة المؤتمر االسالمي على االعتراف ب إسرائيل

2/6/2005الخليج اإلماراتية   
  

  المحامون العرب يختتمون مؤتمر المكال بالتحذير من قانون معاداة السامية 
التي اختتمت اعمالها أول من أمس في محافظة حـضرموت          حذر المكتب الدائم للمحامين العرب في ختام دورته األولى          

من مخاطر قانون الكونغرس األميركي الخاص بمعاداة السامية، وانتقد مواقف اإلدارة األميركية المشجعة والداعمة للكيان               
وأكد المكتب   .الصهيوني مادياً ومعنوياً بتعديها الواضح على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية            

وطالب جميع المنظمات   . تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يومياً لجرائم العدو الصهيوني وممارساته الهمجية           
الدولية المعنية بحقوق اإلنسان التدخل الفوري لإلفراج عن اآلالف من األسرى والمعتقلين فـي الـسجون والمعـتقالت                  

  .الصهيونية
2/6/2005البيان   

 
  نجاح إسرائيل في الحصول علي تعويضات كبيرة مقابل االنسحاب من غزة  : ماعات األورومتوسطيفي اجت

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية في بروكسل ان مباحثات الترويكا األوروبية، جرت مع المجموعة العربية وإسـرائيل                
في الحصول علي وعود أوروبية بتقـديم       في االجتماع الوزاري السابع األورو متوسطي بلوكسمبورج عن نجاح إسرائيل           

معونات جديدة كتعويضات مالية كبيرة للعائالت اإلسرائيلية التي ستنسحب من مستوطنات غزة الخالء المستوطنات فـي                
 . سالم دون مقاومة أو تعريض المنازل العمال الهدم والتخريب قبل تركها،وحتي يستفيد منها الفلسطينيون

2/6/2005الوفد المصرية   
 

 واشنطن تحدد إلسرائيل الئحة دول يحظر بيعها أسلحة 
من المقرر أن توقع إسرائيل والواليات المتحدة قريبا، على وثيقة تفاهم تقضي بإلزام الدولة العبرية بالحصول على موافقة 

ين وزارتي الدفاع في وشهد العامان األخيران توترا كبيرا ب. أميركية، قبل إبرام أي اتفاق لتصدير أسلحة إلى دول بعينها
ووصل التوتر بين الطرفين حد تجميد الحوار االستراتيجي . الدولتين، جراء صفقات أسلحة أبرمتها إسرائيل مع الصين

 . بينهما، واشتراط استقالة المدير العام لوزارة الدفاع اإلسرائيلية عاموس يارون الستئنافه
2/6/2005السفير   

  
  ريق ال تزال طويلةالط.. عباس في البيت األبيض 
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   علي بدوان
 تهأن خطوات محمود عباس وسياسته، منذ انتخابه حتى اآلن، تسير على إيقاع مدروس له عالقة بالبيئة الخاصة بشخصي                 

 يتمتع بشبكة مؤثرة من العالقات مع مختلف األطراف العربية، ويمتلك الجرأة والوضوح وحسن الدراية في معالجة                 حيث
 الساحة الفلسطينية وداخل صفوف حركة فتح، مع ما يشكله في الوقت الراهن من نقطة تـوازن بـين         القضايا الشائكة في  

مختلف التيارات واألجنحة الفتحاوية، التي ارتضت أن تكون تحت سقف مظلة الرئيس محمود عباس، الجامعة والموحدة                
  . لها، بعد غياب الرئيس الراحل ياسرعرفات

 من قبل الرئيس جورج بوش، ومختلف طواقم السياسة الخارجية األمريكيـة فـي       هرحيب ب وعلى الصعيد الدولي، فان الت    
زيارته األخيرة لواشنطن ، يحمل أكثر من داللة، ولعل أفصحها الداللة المتعلقة بضرورة وجود الشريك الفلسطيني القادر                 

  .على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب
حظة المناسبة قد حانت من أجل وضع حد للتطورات الدراماتيكية في الملف الفلسطيني ـ  فإدارة الرئيس بوش ترى أن الل

االسرائيلي، خصوصاً أن ادارة الرئيس بوش، في دورتها الثانية، لن تجد متسعاً من الوقت لترك الملف في فلسطين على                   
ه السياسة األمريكية في حيرة من      غاربه، بدون حلول تحت سقف خطة خارطة الطريق األمريكية، وفي وقت ما زالت في             

أمرها، نتيجة التطورات غير المحسوبة التي طرأت على الوضع العراقي بعد أن كان وزير الـدفاع األمريكـي دونالـد                    
الحرب النظيفة المحدودة الزمن والخسائر ، قبل وقت قليل من اجتياح قوات التحالف األمريكـي ـ    رامسفيلد قد بشر بـ
  . عراقاألنكلو سكسوني لل

وعليه، فان التصريحات األخيرة التي أطلقها الرئيس جورج بوش ، في مديح الرئيس الجديد للسلطة الفلسطينية ، لم ولن                   
تمثل تحوالً أمريكياً فعلياً في مسار معالجة ملف القضية الفلسطينية، وتحديداً بالنسبة لمشروع الدولة المـستقلة، بعـد أن                   

ي واالنسحاب من قطاع غزة ، ما لم تقترن بمواقف أمريكية ملموسة مساندة للـرئيس               لفصل األحاد لطرح شارون خطته    
الجديد، تساعد على ، وتضغط في، كبح جماح التطرف في السياسة االسرائيلية تجاه مواضيع التفـاوض مـع الطـرف                    

  . الفلسطيني
. رائيلية لمتطلبات سالم الشرعية الدوليـة     فالترحيب األمريكي يبقى منقوصاً ما لم يقترن بفعل أمريكي يدفع نحو أجوبة اس            

والتصريحات األمريكية المعلنة وعلى المستوى الرفيع األول في الواليات المتحدة ، مع الزيارة األولى للرئيس محمـود                 
عباس للواليات المتحدة منذ انتخابه، جاءت تحمل ترياقاً مغشوشاً، ومتناغمة بالتمام والكمال مع ما يـدفع اليـه شـارون                   

حيث االقرار األمريكـي بتـشريع عمليـات االسـتعمار          .. الالجئين، الحدود ، القدس     : خصوصاً في النظرة الى مسائل    
االستيطاني الصهيوني، ونسف حق العودة الذي يشكل صلب القضية الفلسطينية، وتالياً لم تأت تصريحات بوش بالجديـد                 

معلقة ، ومن هنا تكون الدعوة بعدم اإلفراط في التفاؤل ، فـال             المطلوب والمنتظر في شأن سائر قضايا الوضع النهائي ال        
تزال الطريق طويلة، فيما يبقى الطرف اإلسرائيلي ممسكا بمنهج المناورة والمماطلة والتسويف، مطالبا دوما بالحـصول                

سرائيلي فـي   على تنازالت وصلت الى العصب الحي في نسيج الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ، بل والصراع العربي اإل               
  .ما تبقى منه من قضايا

  2/6/2005 شرق األوسطال
 

  هكذا أفسد شارون زيارة أبو مازن الى واشنطن 
  إميل أمين  
يجب أن يكون معلوما أن االتفاقيات والتصريحات والخطابات الصادرة عن قادة العالم العربي ال تساوي الـورق الـذي                   

تعهدات القادة العرب وإذا كنا سننسحب من قطاع غزة فـإن الهـدف هـو               طبعت عليه لذا فإنه ال يتوجب االعتماد على         
  .تحرير اسرائيل من المسؤولية عنه أمام المجتمع الدولي

والمؤكد أن شارون كان يـشير      . هكذا استبق رئيس الوزراء اإلسرائيلي ارييل شارون زيارة محمود عباس إلى واشنطن           
  . إفساد العرس الفلسطيني األمريكي الذي يلتئم شمله في البيت األبيضإلى التعهدات وااللتزامات الفلسطينية قاصدا

المالحظ أن تصريحات شارون جاءت على هامش حدث يعد بمثابة استعراض للقوة اإلسرائيلية في أمريكا وهو المـؤتمر         
  .. كاالسنوي للجنة الشؤون األمريكية اإلسرائيلية ايبالك الذي يعبر عن نفوذ اللوبي اليهودي في أمري

أوردت صحيفة هاآرتس في العشرين من مايوأيار المنصرم أن المستشار الخاص لـرئيس الحكومـة اإلسـرائيلية دوف                  
فايسغالس سيغادر إلى واشنطن قبل يوم واحد من وصول عباس إليها حامال معه رزمة التسهيالت المقترحة من الجانـب          

مريكي في البيت األبيض ستيفن هادلي ليستبق بذلك ادعـاءات          اإلسرائيلي ليعرضها على رئيس مجلس األمن القومي األ       
  .فلسطينية بأن اسرائيل لم تنفذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة شرم الشيخ قبل ثالثة اشهر

 .ووفقا للصحيفة فإن مسؤولين إسرائيليين حذروا السلطة الفلسطينية من ترويج ادعاءات بأن اسرائيل ال تفي بالتزاماتهـا                
أما عن التسهيالت التي حملها فايسغالس لكي يعرضها أمام إدارة بوش ولو بصورة كالمية أكثر منها عمليا فتدور حـول    

 أسير وإعادة مبعدي كنيسة المهـد والمبعـدين مـن    400تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ من إطالق الدفعة الثانية من األسرى       
  . الضفة الغربية إلى قطاع غزة إلى بيوتهم

 معلنا أن نزع سالح الفصائل الفلسطينية شرط أساسي قبل          ،وصول رئيس الوزراء اإلسرائيلي شارون إلى نيويورك      ومع  
العودة إلى خريطة الطريق وقد أعد شارون على مسامع الحضور اتهاماته المتكررة لرئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية                 

رع دوما بأن المضي قدما في نزع سالح فصائل المقاومة مـن           الذي يصفه شارون بأنه غير جاد في هذه المسألة وأنه يتذ          
شأنه أن يقود إلى حرب أهلية فلسطينية نافيا أن اسرائيل تمارس ضغوطا على أبو مازن من شأنها أن تؤدي إلى حـدوث                      

ر ولكي يعزز شارون موقفه لدى الجانب األمريكي المروع على الـدوام بـأم            . مصادمات بين السلطة وعناصر المقاومة    
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اإلرهاب فقد أسهب من على منبر اإليباك كذلك في الحديث عن الوقف الكامل للعنف واإلرهاب الفلسطيني قبل الـشروع                   
في تطبيق خطة خارطة الطريق التي ترعاها الواليات المتحدة في إطار اللجنة الرباعية مكررا ومن جديد مزاعم وزيـر                   

ينية قد نجحت في تهريب قذائف صاروخية مضادة للطائرات تطلـق           دفاعه شاؤول موفاز من أن عناصر المقاومة الفلسط       
  .من على الكتف

أما الرسالة األوقع التي أوصلها فايسغالس قبل وأثناء وفي حضور شارون الذي وصفت زيارته بأنها زيارة غير رسمية                  
ـ                  ن طبيعـة التـسوية     فهي أنه يجب على الحكومة األمريكية أن تحاذر في تصريحاتها ذلك ألن أي تصريح أمريكـي ع

  . المستقبلية ويكون مقتربا من الموقف الفلسطيني سيثقل على شارون في السياسة الداخلية قبل فك االرتباط
تقول جلين كيسلر من اللوس أنجلوس تايمز األمريكية إن تصريحات وزيرة الخارجية األمريكية أمـام أقـوى جماعـات      

فقد أكدت رايـس اعتـزام      . ة التي كانت في انتظار أبو مازن في واشنطن        الضغط اليهودية هناك دليل على المهمة الشاق      
الرئيس بوش الضغط على أبو مازن لتحقيق العديد من المطالب األمريكية واإلسرائيلية وفي مقـدمتها تجريـد الفـصائل         

  .الفلسطينية من أسلحتها
في الحصول على أي مكاسب سياسية من       وفي ذات الوقت قلصت تصريحات رايس مساحة األمل أمام الرئيس الفلسطيني            

واشنطن مثل مطالبته الجانب األمريكي بإقامة جهاز مراقبة لضمان التزام الطرفين بتطبيق التفاهمات واالتفاقات وخريطة               
إن تصريحات شارون جاءت لتفرض المزيد من االرتباك على رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أبـو مـازن                 و. الطريق

 أن القدس المحتلة ليست موضع تفاوض مع الفلسطينيين وأن اسرائيل ستحتفظ بها إلى األبد كمـا أكـد                   حيث أكد شارون  
شارون تمسك اسرائيل بالمستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية وهو ما يعني من الناحية العملية القضاء على احتمال قيام                  

ت الرئيس الفلسطيني في واشنطن مـن جـراء الـدعم ل            وفي مشهد الضغوط التي الق    . دولة فلسطينية قادرة على البقاء    
إسرائيل من داخل الكونجرس األمريكي يأتي الحديث عن القيود المشددة التي مازالـت مفروضـة علـى المـساعدات                   
األمريكية للفلسطينيين فقد فرض الكونجرس وحتى اآلن قيودا على المساعدات التي وعد الرئيس بوش بتقـديمها إلـيهم                  

  . رئيس محمود عباس على تحقيق اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المرجوةلمساعدة ال
 وعـودة   67ذهب أبو مازن إذن إلى واشنطن بعد أن أقفل شارون الباب أمام عدد من الثوابت الفلسطينية مثل حدود عام                    

ة حكومة أبو مازن ماديا بصورة      الالجئين ووضع القدس إضافة إلى ما كانت أجواء الكونجرس تعيشه من رفض لمساعد            
. مباشرة لكن أمرا آخر كان كفيال بمفرده أال يدع أية فرصة لنجاح أبو مازن تمثل في عقد مؤتمر اإليباك في ذلك التوقيت                   

كانت اإليباك على الدوام هي الضاغط السياسي الرسمي للطائفة اليهودية في الكونجرس والمنظمة الوحيدة المسجلة فـي                 
غط لحساب اسرائيل والوسيط المخلص بين الجماعات األعضاء في مؤتمر الرؤسـاء اليهـودي وأعـضاء                واشنطن للض 
  .الكونجرس

ومما الشك فيه أن حظوظ أبو مازن التعسة هي التي ذهبت به إلى هناك في ظل إدارة تعي الدرس السابق الـذي كلـف                        
ي الضغط على رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو        إدارة كلينتون ثمنا باهظا يوم أن فكر الرئيس األمريكي السابق ف          

إلرغامه على قبول تسويات مع الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات وقد كان من جراء تلك الـضغوطات ورفـض                   
كلينتون الستقبال نتنياهو في البيت األبيض أن هدد األخير بقوله سأشعل لك واشنطن وقد كان غداة رحيله إلى اسـرائيل                    
أن انفجرت أزمة المتدربة في البيت األبيض مونيكا لوينسكي واشتعلت واشنطن وانشغلت إدارته فـي لملمـة أطـراف                   

  .الفضيحة
والحاصل هنا هذه المرة هو أن مشاركة شارون خصيصا في أعمال مؤتمر اإليباك إنما جاءت إلظهـار إلـى أي مـدى     

ي السيما أن هناك معلومات كثيرة لديها عن خطط أمريكا القادمـة        تستطيع حكومته التأثير في عملية صنع القرار األمريك       
في المنطقة العربية والشرق أوسطية وغيرها تستطيع أن تستخدمها متى شاءت البتزاز إدارة بوش والحديث هنـا علـى                   

  .لسان األسبوعية اليهودية جويش ويك الصادرة في واشنطن
   أو يطمح في استجابة حكومة بوش لرغباته؟ومن البديهي القول كيف كان ألبي مازن أن يطمع

ال تلمني إذا السيف نبا   صح         :يقول الراوي إنه شاهد أبو مازن في ختام رحلته وهو ينشد بيت الشعر العربي المعروف              
  مني العزم لكن دهري أبا

  2/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  صفة ا منفتح وحماسلالشعب الفلسطيني كالجسد الواحد 
  د ابو صافيسعيد محم:د

لقد أصبنا بالدهشة والذهول لما نسمعه ونتابعه من أنباء على خلفية االنتخابات البلدية والمحلية في وطننا الحبيب الذي 
يرزح تحت نير االحتالل، إن هذا الشعب العظيم أحوج ما يكون هذه األيام إلى الوحدة والتالحم ورص الصفوف وتوحيد 

يلي من قطاع غزة ـ إن تم ذلك ـ لترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق اإلصالحات المنشودة الكلمة عشية االنسحاب اإلسرائ
التي يحلم بها كل فلسطيني في الداخل والخارج تمهيداً إلقامة دولة فلسطينية على أسس ديمقراطية تتسع للجميع، أمالً في 

ا ومقاومته لعقود طويلة، وامتصوا دماءه وتاجروا القضاء على الفساد وتفويت الفرصة على الفاسدين الذين استنزفوا شعبن
ولقد جاءت عملية . بقضيته وراهنوا على تفسخ المجتمع الفلسطيني وإغراقه في بحر من دماء أبنائه البسطاء والشرفاء

االنتخابات البلدية ضمن مسلسل اإلصالحات التي ناضل شعبنا من أجل تثبيتها للتعبير عن نفسه واختيار مرشحيه في 
جميع المواقع بنفسه دون إكراه أو تسلط أو تعسف من أحد على أحد حتى يتسنى لشعبنا أن يعبر عن نفسه ويختار من 

  .يمثله
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ولم يكن يخطر ببال أحد أن يتم استيراد الفتن وثقافة اإلقصاء واإللغاء، ألن إلغاء اآلخر هو إلغاء للذات التي قد تجر 
 .لى مقعد هنا أو هناك فقضيتنا أقدس من ذلك بكثير شعبنا إلى متاهات الخالف واالختالف ع

ليس من الصعب أن يجد المتتبع لألوضاع على الساحة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني كان وما زال عرضة ألمزجة 
وأهواء بعض السياسيين والفالسفة ووسائل اإلعالم وأبطال المحاكم في كثير من األحيان، وذلك على الرغم من كل 

مواقف بعض السياسيين وكذلك مواقف بعض . رب المريرة التي توالت عليه تباعاً على مدى أكثر من ثمانين عاماًالتجا
وسائل اإلعالم تتالعب عن قصد أو عن غير قصد بآراء الشعب الفلسطيني وتضرب وحدته عرض الحائط في كثير من 

 قيادات 1948مرت على الشعب الفلسطيني وخاصة قبل عام وقد . األحيان وتأخذه إلى البحر ثم تعيده ناشفاً دون أن يبتل
 .كانت تنادي باالستقالل أثناء النهار، وتلوذ إلى أوكار اليهود ليالً من أجل مصالحها الخاصة 

وتعود أهم أسباب ذلك إلى عدم تحصين الشعب الفلسطيني بالوعي والشجاعة والتمسك بالثوابت والوحدة الوطنية 
لم تتطور برامج تحصين المواطن وبعض الكادر الفلسطيني ال على . نجراف نحو األهواء الشخصيةواإلسالمية دون اال

صعيد منظمة التحرير وال على صعيد الفصائل واألحزاب األخرى، وسادت الموقف برامج شراء الذمم واستقطاب الوالء 
لشعب الفلسطيني إلى فتنة ال يعلم إال اهللا الشخصي على حساب  الوالء للقضايا الوطنية ومصلحة شعبنا، حتى ال ينجر ا

 .متى تنتهي 
وهناك من يتساءل باستغراب حول إمكانية نجاح العدو الغاصب وعمالؤه في زرع بذور الفتنة بين أبناء الشعب 

 هل من الممكن لهذا الشعب المجبول بالتجارب المريرة والقاسية أن يختار هذا الطريق الشائك الذي يمحو. الفلسطيني
ويقفز عن كل تاريخه ونضاله وجهاده ووحدته ؟ تتعدد اإلجابات وتكثر التفسيرات وتتنوع الحجج وتتصادم اآلراء أحيانا، 
ولكننا يجب أن ننحاز إلى مصلحة شعبنا وأولياته في التخلص من االحتالل ومواصلة النضال من أجل تحرير أرضنا 

 .ن وإقامة دولتنا وتحقيق عودة الالجئين كل الالجئي
أن الكثيرين يرون أن حماس هي امتداد لفتح، وفتح ضمانة لحماس، وهذه هي الوحدة الوطنية وشراكة المقاومة ورفقة 

دع ألف زهرة تتفتح في البستان : السالح، وهذه هي قواعد اللعبة التي جسدها األخ الشهيد الراحل أبو عمار بقوله
ويمكن أن يعتبر الشعب الفلسطيني . شركاء في الدم شركاء في القرار: الفلسطيني، وشيخ المجاهدين أحمد ياسين بقوله

ضمن هذا السياق كجسد واحد نصفه فتح مع باقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ونصفه اآلخر حماس وباقي القوى 
 الجسم وإن إحداث أي خلل في هذا. اإلسالمية، وهذا هو الشعب الفلسطيني وهذا هو سر قوتنا وصمودنا ووحدتنا

 .الفلسطيني أو في جزء منه إنما يؤدي في الحقيقة إلى تدمير الجسم كله 
  2/6/2005الحقائق 

  
  !ثالث تسويات نهائية للصراع؛ شارونية، فلسطينية، وأميركية 

  الوف بن
كان عوزي لنداو منفعال عندما شاهد المؤتمر الصحافي الذي عقده جورج بوش ومحمود عباس فـي البيـت االبـيض،                    

. خميس الماضي، وفهم منه انهما يبرران ادعاءه بأن شارون لم يحصل على أي ثمن سياسي لخطة الفصل التي طرحها                  ال
بوش وعد أبو مازن بأن ال يتم أي تغيير علـى الخـط             . لنداو اعتقد في حينه انه قد ضبط رئيس الوزراء متلبسا بالكذب          

طانية وضرورة بقائها بيد اسرائيل كما يدعي شارون في تفـاخره           هو لم يذكر الكتل االستي    . االخضر إال بموافقة الطرفين   
  .بانجازه السياسي التاريخي الناجم عن االنسحاب المزمع من قطاع غزة

وهكذا نشأ تزاوج سياسي مثير بين رئيس السلطة الفلسطينية وبين رئيس المتمردين في الليكود، كالهما معنيـان بـإبراز                   
ولكن لو كان لنداو قد قرأ مقالة محمود عباس في وول ستريت جورنال التي              . ن في أميركا  االنجاز الذي حققه الفلسطينيو   

نشرت صبيحة لقائه مع بوش الكتشف ان اسرائيل تقوم ببناء منازل لثالثين ألف مستوطن في الضفة تحت غطاء اخـالء                    
تباط هو صـفقة غـزة مقابـل        هذا يعتبر تعزيزا وترسيخا الدعاء شارون بأن فك االر        .  مستوطن من قطاع غزة    7300
  .الضفة

 رئـيس الحكومـة أم      -اذا كان الحال كذلك، فمن الذي يساعده بوش وعباس في الصراع الداخلي الدائر فـي الليكـود                  
 الفلسطينية قد عززت موقف معارضي فك االرتباط، وهو لـم يهـدأ ولـم               -خصومه؟ شارون يعتقد ان القمة االميركية       

 من البيت االبيض بأن اميركا ما زالت متمسكة برسالة بوش للعـام             - وحصل عليه    -ا  يستكن حتى بعد ان طلب توضيح     
 والتي تتحدث عن ضرورة أخذ الكتل االستيطانية االسرائيلية القائمة في الضفة بالحسبان في اطار ترسيم الحـدود                  2004

 تلك، نهاية عملية الـسالم ورفـضوها        فهم قد أطلقوا على رسالة بوش     : اآلن جاء دور الفلسطينيين لالحتجاج    . المستقبلية
  . راضين جدا حسب رأيه-ولكن شارون يدعي انهم قد خرجوا راضين من البيت االبيض . بصورة قاطعة

فهما نابعان من االحتياجات الداخلية للضالعين الذين يفضلون الحديث عـن           . هذه البلبلة واإلبهام في المواقف ليسا صدفة      
كلهم يتحدثون عن التسوية الدائمة، وكل      . الجة المشاكل الملحة والعودة الى المفاوضات الحقيقية      المستقبل البعيد بدال من مع    

  .كل واحد وتسويته. واحد منهم يقصد شيئا مختلفا عن اآلخر
من المريح لبوش ان يضع الموقف االميركي اآلن حول الحدود الدائمة في رزمة مختلفة لكل واحد من الجانبين، وذلـك                    

ولكن المحادثـات حـول     . يضا موقفا يدحض ادعاءات األطراف الدولية االخرى بأنه قد سحب يده من الصراع            يوفر له ا  
في غضون ذلك يكتفي الرئيس بـوش       . التسوية الدائمة النهائية ما زالت بعيدة ومن المشكوك فيه ان تأتي في فترة واليته             

 محمود عباس، ويتنازل لهما عن اخالء البـؤر االسـتيطانية           بفك االرتباط الشاروني وبالدمقرطة الجزئية التي أقدم عليها       
  .هذه المسائل ستؤجل الى ما بعد فك االرتباط وبعد االنتخابات في الجانبين. ونزع سالح الفصائل االرهابية
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محمود عباس يبدي حماسة شديدة الستئناف المباحثات حول الحدود والقدس والالجئين، ويدعو شارون الى الجلوس معـه            
مغازالته تترافق مع التهديد بأن توسيع المستوطنات وبناء الجدار سـيؤديان الـى نهايـة حـل                 . على طاولة المفاوضات  

هو يتحدث عن انهاء الصراع خالل هذه السنة ويعرف ان الفرصة غير متـوفرة لـذلك                . الدولتين والدمقرطة الفلسطينية  
يحاته تهدف الى التغطية على نقاط ضعفه الداخلية وتعزيز موقـف           تصر. وانه ال يملك شريكا اسرائيليا لمثل هذه التسوية       

  .فمن المريح له ايضا ان يتحدث عن المستقبل وتهميش الحاضر المتعب. فتح في االنتخابات التشريعية الفلسطينية
تـل  وشارون؟ هو معني بكسب الوقت للحفاظ على سدة الحكم والفوز في المنافسة على زعامة الليكـود ودفـع ضـم الك    

لذلك هو ايضا يتحدث عن التسوية الدائمة القدس لن تكون مطروحة علـى طاولـة               . االستيطانية السرائيل على االرض   
انهاء الصراع سيأتي حسب رأيه فقـط عنـدما         . المفاوضات، ولكن جدوله الزمني أطول بكثير من جدول محمود عباس         

في مثل هذه   . ر سيحدث في هذه السنة، هذا اذا حدث أصال        من الصعب االعتقاد بان هذا االم     . يعترف العرب بالصهيونية  
  . الظروف ال توجد حتى بداية ألساس الحوار حول التسوية الدائمة

 هآرتس
 2/6/2005األيام الفلسطينية 

 
  االناشيد الوطنية

  عبد الوهاب المسيري
. ة ما تكون رؤية النخبة الحاكمةالنشيد الوطني ألي بلد يعبر عن أيديولوجية كاملة نابعة من رؤية للكون، وهي عاد

ومن ثم فالنشيد الوطني شأنه شأن األيديولوجية قد يكون . وتكون مهمة النشيد تجنيد الجماهير في خدمة هذه األيديولوجية
 .  وقد يكون أداة لتضليلها، إن كانت النخبة الحاكمة تعمل لصالح الجماهير،أداة لخدمة الجماهير

والنشيد في األصل كان . وهاتيكفاه كلمة عبرية معناها األمل. تيكفاه النشيد القومى اإلسرائيليويمكننا أن نتحدث عن الها
 :نشيد الحركة الصهيونية قبل إعالن الدولة، وفيما يلي مقطوعتان من النشيد

 ما دامت روح اليهودي
 في أعماق القلب تتوق

 ونحو الشرق
 تتطلع العيون لصهيون

 أملنا لم يفقد بعد
 :ي عامأمل ألف

 أن نصبح شعبا حرا في أرضنا
 أرض صهيون وأورشليم

والنشيد يشبه من بعض الوجوه الخطاب الصهيوني؛ فهو يتحدث عن التطلع إلى صهيون، وعن أمل لم يفقد بعد، وعن 
شعب واحد، وعن أرض صهيون، كما يؤكد كل الثوابت والمنطلقات الصهيونية من أن يهود العالم إنما هم شعب واحد 

 . ض النظر عن انتمائهم الطبقي أو اإلثني، أي أنه يؤكد مفاهيم الوحدة والخصوصية اليهودية بطريقة غير مباشرةبغ
وكما أنه يلزم عن عمد الصمت تجاه أغلبية اليهود الساحقة التي ترفض العودة إلى أرض المعاد وليست لديها أي رغبة 

 األرض، وهي اإلمبريالية العالمية التي منحته وعد بلفور ونصبت في ذلك، كما يلزم الصمت تجاه آلية العودة إلى هذه
حكومة االنتداب لتؤمن له موطئ قدم ثم زودته بالدعم المالي والعسكري والنفسي بعد إنشاء الدولة، وهي عملية وصلت 

 . إلى ذروتها مع توقيع االتفاق اإلستراتيجي بين الواليات المتحدة وإسرائيل
ائيل قضية بشأن مضمون النشيد القومي، فإذا كان يتحدث عن أحالم اليهود فكيف يمكن أن يعتبره أثيرت مؤخرا في إسر

 !مواطنو الدولة الصهيونية العرب نشيدهم الوطني؟
وغني عن الذكر القول إن هذه اآللية هي . ويلزم النشيد الصمت أيضا تجاه آلية إفراغ األرض من سكانها األصليين

 .مران، واللذان أصبحا حدثا يوميا بعد اندالع انتفاضة األقصىالعنف واإلرهاب المست
وهو ال يذكر أي شيء عن أي قيم مطلقة، دينية كانت أم أخالقية، فالشعب هو مرجعية ذاته، ونقطة الجذب ومصدر 

 . التماسك هو أرض صهيون
ي عادة ما تجعل تراب الوطن هو األرض ونشيد الهاتيكفاه ال يختلف في هذا عن األناشيد الوطنية العلمانية المختلفة الت

المقدسة وتجعل الذات القومية هي العبد والمعبود والمعبد، والوطن فوق الجميع، وتظهر قيم مثل التربة والتراب والدم 
 . والعرق، باعتبارها مطلقات مرجعية

لواحد والقومية اليهودية، فإن واقع ولكن على الرغم من االدعاءات القومية العلمانية لنشيد هاتيكفاه وحديثه عن الشعب ا
فمؤلف النشيد وملحنه وكلمات النشيد وألحانه تبين عدم تجانس الجماعات . النشيد ذاته يتحدى األسطورة الصهيونية

 . اليهودية، وعدم وجود أية وحدة ثقافية أو قومية بينهم
يطق العيش في فلسطين إال لفترة قصيرة انتقل فمؤلف النشيد تنصر بعض الوقت وانتقل من شرق أوربا إلى غربها، ولم 
وكلمات النشيد متأثرة بأنشودة وطنية بولندية . بعدها إلى الواليات المتحدة حيث استقر مع الماليين من المهاجرين اليهود

 العربة وموسيقى النشيد مقتبسة من أغنية شعبية رومانية من مولدافيا مسقط رأسه تُسمى. أصبحت النشيد القومى لبولندا
 .والثور

وقام الصهاينة بمحاوالت عدة إلعداد نشيد قومي ليست له أصول غربية غير يهودية، فأعلنوا عدة مسابقات، ولكن النتيجة 
 . جاءت دائما مخيبة لآلمال
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األفكار وألن األناشيد الوطنية تعبر عن رؤية أيديولوجية للذات ولآلخر فإنها نادرا ما تلجأ للمجاز، إذ يتم التعبير عن 
 . بشكل بسيط ومباشر

 كان يمجد الملك وكان مجرد صدى 1952وفي تطور النشيد الوطني المصري، فالنشيد الوطني المصري قبل عام 
، مع الفارق أن الملك في إنجلترا كان يملك وال يحكم، أما في بالدنا فالملك God Save the Kingلألغنية البريطانية 

 .سقطها ويتآمر، وال حول وال قوة إال باهللايملك ويحكم ويشكل وزارات وي
 :وبعد قيام الثورة قامت عدة محاوالت للوصول إلى نشيد وطني مصري، كان أولها

 على اإلله القوى االعتماد
 بالنظام والعمل واالتحاد

 أن الثورة لم تكن ويتسم هذا النشيد بأنه لم يكن مباشرا وحسب وإنما بكونه عاما للغاية، ولعل هذه الصفة األخيرة مردها
قد تحددت رؤيتها الثورية اإلصالحية بعد، كما أن طبيعة المواجهة مع إسرائيل واالستعمار الغربي ومدى حدتها لم تكن 

 . قد تحددت بعد
والنزعة التعبوية واضحة تماما في نشيد واهللا زمان يا سالحي الذي أصبح نشيد مصر الوطني بعد العدوان الثالثي على 

 :1956مصر عام 
 واهللا زمان يا سالحي اشتقت لك في كفاحي

 انطق وقول أنا صاحي يا حرب   واهللا زمان
 لعل النشيد الوطني العربي يكون بداية للوحدة التي لم نخترها طواعية بل سيفرضها الواقع الدولي علينا فرضا

 ال يتجاوزها، والنشيد 1956 عام لكن مشكلة هذا النشيد أنه مرتبط بلحظة محددة، لحظة العدوان الثالثي على مصر
وال يذكر النشيد شيئا عن العروبة أو اإلسالم، وهو مكتوب . الوطني يجب أن يتوجه للماضي والحاضر والمستقبل

 . بالعامية المصرية مما يجعله محصورا بحدود تاريخية اللحظة وجغرافية مصر
لحلم العربي نالت شعبية كبيرة خاصة بين الشباب، مما ويالحظ غياب نشيد وطني للعالم العربي ككل، رغم أن أغنية ا

يبين أن الحلم العربي لم يمت بعد، وما أحوجنا في عصر التكتالت االقتصادية السياسية الكبرى، أن تظهر كتلة عربية، 
ليتامى على تربط دولها وحدة ما، مهما كانت واهية، حتى يمكننا البقاء في مركز التاريخ وليس على هامشه، وال نكون كا

 . مأدبة اللئام
تصوروا كيف يمكن أن تكون عالقة البحرين، أو حتى تونس أو مصر، كل على حدة مع االتحاد األوروبي، أو مع 
الصين؟ وتخيلوا العكس، لو كل البالد العربية مجتمعة دخلت في عالقة سياسية أو تجارية مع كل كتلة من هذه الكتل 

بسبب -ا تماما، وألن يكون موقفنا التفاوضي أقوى، بدل أن نهرول نحو الكويز، ظنا منا الكبرى، ألن يكون الوضع مختلف
  أن إسرائيل هي الطريق إلى الجنة والسوق األميركي؟ –ضعفنا

ولعل النشيد الوطني العربي الذي يمكن أن يتكون من عدة بيوت شعرية قصيرة تلحن وتنشد في دقيقتين، قبل النشيد 
حتى نحتفظ بالحلم العربي لضمائرنا ولألجيال القادمة لعل هذا النشيد يكون بداية للوحدة التي لم الوطني لكل دولة، 

 . واهللا أعلم. نخترها طواعية فإن الواقع الدولي سيفرضها علينا فرضا
  30/5/2005الجزيرة نت 

  
  ماذا بقي من التهدئة في فلسطين 

     كمال رشيد .  د
 حديث، وهو مختلف عن الهدنة التي عرفت في التاريخ، وهو منسوب الـى الحالـة         التهدئة اصطالح سياسي او عسكري    

  .الفلسطينية
ل والفلسطينيون والطرف الوسيط وهـو الجانـب المـصري،          يوهذه التهدئة اصبحت عهدا وميثاقا بعد ان ارتضته اسرائ        

  .دا لمفاوضات اوسعوكانت الغاية منه توفير الدماء من الجانب الفلسطيني واالسرائيلي، وليكون تمهي
ولقد استشهد من الفلسطينيين برصاص االسرائيليين اكثر من ثالثين شهيدا منذ بداية العمل بتلك التهدئـة، ولـم يـستطع                    
الجانب الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية، وبخاصة حماس والجهاد االسالمي اال الرد والقتل والمعاملة بالمثل، مـع فـارق     

  . كل مرة كان جيش االحتالل االسرائيليمهم وهو ان البادىء في
ولم يكن صعبا على االسرائيليين ان يبرروا عدوانهم في كل مرة، وحسبهم ان يقولوا ان الذين اطلقنا عليهم الرصاص هم                    
من المقاومة الفلسطينية، وكانوا يعدون لعملية داخل المناطق المحتلة، وبذلك يكون عملهم مشروعا، ومن باب الدفاع عن                 

نفس، في منطقهم الذي تباركه االدارة االمريكية، حتى ان الذين كانوا يلعبون كرة القدم من ابناء فلسطين قـد اصـابهم                     ال
  .الرصاص تحت هذا الزعم

وبهذا ينفرط البند االول واألهم من بنود التهدئة، وهو المبادأة بالعدوان، والرد بالمثل، ولهذا جاء رد حماس بالـصواريخ                   
  .د ابنائها او المقربين اليها، والبادىء اظلمحين استشهد اح

  .وينفرط البند الثاني من شروط التهدئة حين تمتنع اسرائيل عن اطالق سراح مئات من االسرى، وتعلن ذلك رسميا
  .وينفرط البند الثالث حين تؤجل اسرائيل انسحابها من غزة، بسبب االعياد الدينية اليهودية

  .تتوسع في االستيطان، وتؤسس لمستوطنات جديدةوينفرط البند الرابع عندما 
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وينفرط البند الخامس حين تعلن اسرائيل انها ستعيد النظر في التهدئة واالنسحاب اذا فـازت حمـاس فـي االنتخابـات                     
التشريعية، وهنا تتمثل ديموقراطيتها وديموقراطية امريكا التي تقرها على هذا، وكأن االنتخابات ليست شـأنا فلـسطينيا،                 

  .يقرره الشعب الفلسطيني
واذا كان المتصارعان عمليا وواقعيا هما اسرائيل وفصائل المقاومة، فان الحرج في هذا االنفراط هو السلطة الفلـسطينية                  

  .التي وقفت في الوسط، وكأنها الوسيط وراعي السالم بين المقاومة الفلسطينية واسرائيل
 عن التهدئة واالنسحاب واطالق سراح االسرى، ووقـف االسـتيطان،           وهي محرجة امام الشعب الفلسطيني الذي يسألها      

  .ووقف الدماء
وهي محرجة مع فصائل المقاومة التي تسألها مع كل اعتداء وكل شهيد، ما رأيكم، هل التزمت اسرائيل، هل تسمحون لنا                    

  .بالرد، هل يمكننا ان نقف مكتوفي االيدي ودماء ابنائنا تسيل
ر آخر تراه أهم من خرق التهدئة بمقتل فلسطيني هنا او هناك، انها مشغولة باالنتخابات التشريعية                السلطة مشغولة جدا بأم   

  .القادمة، هل تجريها، هل تؤجلها، هل تعدل الدستور، وماذا لو فازت حماس وغضب موفاز
 2/6/2005الدستور 

 
  ية وبرنامج المنظمة دخول حماس إلى منظمة التحرير سيكون على قاعدة تغيير رؤ: غزال... مقابلة

. 1992 نابلس،دكتوراه في الهندسة المدنية من الواليـات المتحـدة           1957محمد غزال، مواليد    . د: الخليلسميرة الحاليقة   
عضو القيادة السياسة لحركـة حمـاس، انتدبتـه         . متزوج وله ولد وأربع بنات    . مدرس في كلية الهندسة بجامعة النجاح     

  . لماضي لإلعالن عن مشاركة حماس في المجلس التشريعيالحركة خالل شهر آذارمارس ا
   ما هي أوجه الخلل في منظمة التحرير الفلسطينية؟-
 كنتيجة من نتائج مؤتمر القمة العربي األول والذي عقد لمواجهة التحديات            1964أنشئت منظمة التحرير الفلسطينية عام      • 

ظمة ألوجه خلل خطيرة وكثيرة كان من أهمها االبتعاد عن الهـدف            اإلسرائيلية، وخالل مسيرتها التاريخية تعرضت المن     
ونشأ عن االبتعاد عن ذلك الهدف االعتراف بالكيان الـصهيوني؛          . 1948الرئيسي وهو تحرير األرض التي احتلت عام        

ائب منذ عام   وهو األمر الذي استلزم الحقاً إغفال دوره في النكبة، وإبراء ذمته من كل ما أصاب الشعب من ويالت ومص                  
  . وحتى اآلن1948

وأخلّت المنظمة بالثوابت الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واعتبرتها ملغاة كادوك والتصويت على ذلـك               
  .وممارسة ذلك عملياً من خالل مؤتمرات وثائق كوثيقة جنيف. في غزة بوجود الرئيس األمريكي كلينتون

دة جماعية وطنية مما أفسح المجال لسيطرة التفرد وهو األمر الذي أدى إلـى مـصائب                ولم تستطع المنظمة أن تشكل قيا     
  .جمة من إضاعة للجهود وإهدار للطاقات أصابت الشعب الفلسطيني خاصة في مرحلة السبعينات وحتى اآلن

سلطة والمنظمة ترسخ مـع  ثم جاء اتفاق أوسلو الذي أوجد السلطة الوطنية في الضفة والقطاع وأفرز تناقضاً واقعياً بين ال   
وفي الفتـرة األخيـرة     . ومع انتقال القيادات وعلى رأسها عرفات إلى الداخل ازداد هذا التناقض وبرز بقوة كبيرة             . األيام

وخاصة بعد وفاة عرفات استفحل الصراع وبدأ يطفو على السطح ويظهر في اإلعالم وخاصة الصراع الذي يـدور اآلن                   
  .بين أبو مازن والقدومي

ففي الوقت الذي ال يوجد فيه تمثيل لقوى أساسية في الـشعب        . لم تتم مراعاة التغير الزمني والواقعي في تكوين المنظمة        و
كالقوى اإلسالمية وعلى رأسها حماس، فإن قوى أخرى لم يعد لها وجود على أرض الواقع ال زالت موجودة وممثلة في                    

  .المنظمة
  لمنظمة ؟ ما هي خطة حماس إلصالح ما فسد في ا-
اعتراف الجميع بحاجة المنظمة لإلصالح الذي يراعـي        : خطة حماس إلصالح المنظمة مبنية على أركان أساسية وهي        • 

اعتماد الشعب كوسيلة أساسـية النتخـاب       . تغير الظرف الزمني والواقع الميداني من حيث القوى الموجودة على الساحة          
االتفاق على الثوابت التي تمثل حقيقـة الـصراع         . لية التي أضرت بالقضية   الممثلين واالبتعاد عن سياسة الكوتات الفصائ     

والتأكيد على حق شعبنا بالوصول إلى أهدافه بكل الوسائل المتاحـة           . وتركز على إنهاء المشكلة وعدم تجاوزها بأي حال       
بار للعمل الشعبي والجماهيري    تفعيل الوحدة الفلسطينية والعمل على إعادة االعت      . والمنسجمة مع حضارة شعبنا وأخالقياته    

  .تحديد أسس العالقات اإلقليمية والدولية بما يخدم القضية. في كل ساحات التواجد الفلسطيني
   هل ترون أن السلطة الفلسطينية جادة في اإلصالح؟-
 أو النيـة فـي      قد تكون بعض أطراف السلطة جادة في نيتها وعملها للتغيير، ولكن القسم األكبر ال يبدو عليه الرغبـة                 • 

إن معظم المقدمات والتصرفات والسياسات المتبعة حتى اآلن ال         . تحقيق اإلصالح لتعارض ذلك مع مصالحهم الشخصية      
وللحقيقة فإن التفاؤل في هذا األمر ال مبرر له؛ حيث إن األفراد الذين يقـودون               . تشير إلى تغيير في الواقع نحو األصلح      

ن هم أنفسهم الذين قادوا مرحلة الفساد وال يبدو في األفق أن تغييراً ما نحو األفضل قـد            المرحلة والمؤسسات والمواقع اآل   
  .لألسف الشديد أن وعود السلطة في هذا الجانب ال تعدو كونها وعوداً بال مضامين أو مصداقية. أصابهم

   كيف ترون منظمة التحرير شكالً ومضموناً بعد مشاركة حماس فيها؟-
فحماس ستسعى .  أن تشارك في المنظمة فال شك أن ذلك سيترك بصماته على القضية الفلسطينية برمتها           إذا قُدر لحماس  • 

فمن حيث الشكل ستـصبح المنظمـة       . لالنطالق من الركائز المذكورة سابقاً لتحقيق أكبر إصالح وفائدة للشعب وللقضية          
ي أنها ستمثل كل الفلـسطينيين فـي كـل سـاحات            أ. ممثالً شرعياً للفلسطينيين في الضفة والقطاع وكذلك في الخارج        
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تواجدهم، كما أنها ستعبر تعبيراً حقيقياً عن الواقع الفلسطيني من حيث إن اختيار ممثلي الشعب في المنظمة سـيتم عـن                     
  .طريق االنتخاب

ينية واالتفـاق   أما من حيث المضمون فنأمل أن تصبح المنظمة أكثر فاعلية وخاصة بعد تحديد الثوابت والسياسات الفلسط               
  .عليها، وبعد تخليصها من البيروقراطية المميتة واألمراض الفتاكة األخرى التي أصابتها عبر مسيرتها وتاريخها الطويل

   يرى الكثيرون أن دخول حماس في المنظمة أثر سلبي على مصداقيتها اكثر من إيجابيات التغيير، كيف تردون؟-
تحقق هذا األمر ليس صعباً في ضـوء االلتفـاف          .  تأثّر المنظمة ببرنامج حماس    دخول حماس في المنظمة سيؤدي إلى     • 

الجماهيري الكبير حول الثوابت الفلسطينية وراية المقاومة وعدم التنازل، وكذلك في ضوء اإلجماع الوطني والفـصائلي                
 انتفاضة األقصى المباركة    الذي تبدى في أكثر من محطة من محطات الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وخاصة بعد انطالق             

إن دخول حماس في منظمة التحرير سيعزز بعون اهللا من مقومات الصمود والبناء واإلعداد للنصر والتمكين                . 2000عام  
  .والتحرير وسيقلّل ويضعف من عوامل الفشل والفرقة والخالف التي تؤدي إلى الهزيمة والضياع

  د الدخول إلى التشريعي والبلديات بهدف اقتسام المناصب؟  ما هو ردكم على الذين روجوا أن حماس تري-
ال تعني هذه الترهات حماس كثيراً وخاصة في الوقت الذي تتقدم فيه الحركة على مستوى الجماهير، وتنال ثقتها علـى                    • 

بموضوعة اقتسام  وأما فيما يتعلق    . أنها الحركة األقدر على إيقاف الفساد وتصويب المسار وإصالح الخلل وتحقيق النتائج           
كذلك نحـب أن    . الغنائم فأوالً نحن ال نرى أن هذه المرحلة هي مرحلة غنائم، بل ال زلنا وشعبنا نعيش في مرحلة الجهاد                  

نؤكد للناس أنه قد عرضت على الحركة مقترحات ومغريات كثيرة ومن ضمنها المحافظة علـى حيـاة قـادة حمـاس                     
إن هدف حمـاس مـن   . لطة، ولكن الحركة رفضت ذلك بكل إباء وإصراروالحصول على مواقع ومراكز متقدمة في الس  

الدخول في المنظمة والمجلس التشريعي هو المحافظة على الشعب وقضيته ومستقبله في وجه اشتداد الهجمة الـصهيونية                 
  .الشرسة على األرض واإلنسان والمقدسات

  ريعي؟ ما هي أسباب ومبررات مشاركة حماس في انتخابات المجلس التش-
وضعت حركة حماس في رأس أهدافها مقاومة المحتل وصوالً إلى تحرير األرض، وهي تدرك بأن التحرير ال بد لـه                    • 

فاإلنسان الحر الذي يدرك معاني حريته وحدود حقوقه وواجباته هو الذي ينشئ            . من قاعدة أساسية تتمثل بتحرير اإلنسان     
اختيار من يمثله فـي  .  وأولى أساسيات حرية اإلنسان هي حريته في االختيار       .مجتمعاً حراً قوياً ال يمكن أن يذل أو يهزم        

وال يخفى على أحد أن من أسباب هزائمنا المتالحقة في هذا العصر هو فقـدان               . أموره ويقوده في جوانب حياته المختلفة     
درك بأنها محاسبة ومتابعة مـن قبـل        كما أن المجتمع لن يتقدم وينمو إال بقيادة ت        . حرية الفرد ومنها حرية اختيار قياداته     

من هنا فإن حماس تنظر لالنتخابات كوسيلة من وسائل بناء الفرد والمجتمع القادر على االنتـصار أو التأسـيس            . الشعب
  . لالنتصار

ترى حماس في دخولها للمجلس التشريعي فوائد عديدة من أهمها الحفاظ على المقاومة، وتحقيق مصالح الشعب والقضية                 
كما أن في اشتراك حماس     . باإلضافة إلى الوقوف أمام الفساد واإلفساد الذي عانى منه الشعب كثيراً          . ع سلبيات عديدة  ومن

  . في التشريعي تلبية لرغبة عارمة عند الشعب ناتجة عن الثقة بها وهو أمر ال يجوز للحركة أن تغض الطرف عنه
  انتخابات التشريعي قبل إعالن القانون؟  البعض يقول إن حماس تسرعت في إعالن مشاركتها في -
ولقـد  . ال يخفى على أحد أن جزءاً مهماً من نجاح أي سياسة أو قرار يعتمد على تحديد الوقـت المناسـب إلعالنـه                     • 

استغرقت عملية دراسة توقيت اإلعالن فترة طويلة، ونحن نعتقد أن اهللا عز وجل وفق الحركة للوقـت المناسـب لهـذا                     
أحد أسباب اإلعالن عن المشاركة قبل إقرار القانون هو الدفع باتجاه إقرار هذا القانون بعد إثبات جديـة                  ولعل  . اإلعالن

  .حماس في استعدادها للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي
   كيف سيكون شكل قوائم حماس االنتخابية، هل هم من قادة الحركة، أم من شخصيات مقربة منها؟ -
ولعل طبيعة القانون الذي سيتم     . فصيلية ال زالت تحت الدراسة، واإلعالن عنها سيتم في الوقت المناسب          هذه األمور الت  • 

  .إقراره من قبل المجلس التشريعي سيكون له تأثير على طبيعة القوائم والتحالفات
   يتّهم البعض حماس بأنها متلهفة للمشاركة في التشريعي، ما هو ردكم؟-
لك بسبب مطمع شخصي أو حزبي، وإنما ترى أن من حق شعبنا ممارسة حريته في اختيار من                 حماس ليست متلهفة لذ   • 

كما أن في تنفيذ االنتخابات في وقتها وحسب ما تم التفاهم عليه في             . يمثله، وال يجوز ألحد مصادرة هذا الحق من الشعب        
لعامة على المصلحة الشخـصية والحزبيـة،   القاهرة رسالة تعبر عن صدق الرغبة لدى السلطة وفتح في تقديم المصلحة ا      
  .وهو ما يؤدي إلى تأليف القلوب وتقريب المواقف وإزالة العقبات من الطريق

   ما موقفكم في حال صدر القانون بغير ما تريدون؟-
لمقر وبما  سنعتبر ذلك مخالفاً التفاقات القاهرة مما يعطينا الحق بالتصرف ضمن ما نراه مناسباً، وحسب طبيعة القانون ا                • 

  .يضمن حق شعبنا ومصلحة قضيتنا
  1/6/2005فلسطين المسلمة 

  
  :آاريكاتير
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  2/6/2005الخليج اإلماراتية 

 
  


