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***  
  اشتباكات مسلحة بين عناصر في االستخبارات العسكرية والشرطة الفلسطينية في غزة

عناصر االستخبارات العسكرية واصلت  ان :عوض  وليدرام اهللا  في هاعن مراسل 3/6/2005القدس العربي  نشرت
امس ولليوم الثاني علي التوالي احتجاجاتها علي قرار اللواء نصر يوسف بفصل الشرطة العسكرية عن جهاز 

از واتهمت مصادر رسمية اللواء موسي عرفات الرئيس السابق لجه.االستخبارات االمر الذي يفرغ الجهاز من مضمونه
وواصل عناصر االستخبارات احتجاجاتهم امس في قطاع غزة مطلقين النار بكثافة، .الستخبارات بالوقوف وراء االحداثا

ودارت اشتباكاتٌ .قبل ان يشتبكوا مع افراد الشرطة واقتحام مقر التشريعي في غزة واطالق النار امام وزارة الداخلية
رطة الفلسطينية في محيط مبني المجلس ا، وذلك قبل ان يتراجع افراد والش ة بين عناصر من جهاز االستخباراتعنيف

غير أن ستخبارات شاركوا في تلك االحداث، عنصر من اال600وقدر شهود عيان بان حوالي .الشرطة عن اطالق النار
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كة فتح ، في مصادر أمنية فلسطينية أكّدت أن اتصاالت تجري علي أعلي المستويات بين قيادات األجهزة األمنية وحر
واوضحت المصادر بان هناك نارا تشتعل تحت الرماد علي خلفية احالة عدد من قادة .محاولة للسيطرة علي الوضع

واشارت المصادر ان الكثير من االحداث يقف خلفها هؤالء الضباط .اجهزة االمن والشرطة قبل حوالي شهر الي التقاعد
ونوهت المصادر .بانهم يتمتعون بثقل كبير في االجهزة االمنية الفلسطينيةالمقالون وبانهم غير راضين عما حدث، علما 

كرية ويتحكم في معظم مفاصله لما له من تأثير الفعلي لجهاز االستخبارت العسالي ان اللواء موسي عرفات ما زال القائد 
قدرته علي ضبط داخلية وفي مومن الجدير بالذكر ان اللواء عرفات يشكك في مخططات وزير ال.كبير علي افراد الجهاز

  .االوضاع الداخلية
وفي ذات السياق ذكر شهود عيان آخرون أن عدداً مـن            : خاص ،غزة من 3/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

أفراد جهاز االستخبارات الفلسطيني حاصروا مجمعاً لألجهزة األمنية في مدينة غزة، احتجاجاً على قـراراٍت صـدرت                 
بعضهم عن العمل، وأدى هذا الحصار إلى وقوع تبادٍل إلطالق النار بـين االسـتخبارات واألجهـزة األمنيـة                   بتوقيف  

  .ولم يسجل حتى اآلن وقوع إصابات.الموجودة داخل المجمع
 المتظاهرون الغاضبون بعودة رئيس جهاز االستخبارات السابق اللواء موسى          مطالبة: 3/6/2005ردنية  الغد األ  وأضافت

بمؤامرة تـصفوية لتقـسيم واضـعاف االجهـزة          فات وبتنحي وزير الداخلية اللواء نصر يوسف الذي اتهموه بالقيام           عر
 اف ب. لقرارات وزير الداخلية الفلسطينيواعرب المتظاهرون في بيان وزع خالل التظاهرة عن سخطهم .العسكرية
 بوقف هـذه    د المتظاهرن يهد ت :لمشهراوي والوكاالت غزة عالء ا   عن مراسلها في   3/6/2005ماراتية  االتحاد اإل  ونشرت

· للعبث في اجهزتنا ومـصير ابنائنـا   انهم لن يقفوا ويتركوا المجال لهؤالء المرتزقة والفئة الضالة          القرارات مشيرين الى    
  ·ات االصالحبشدة هؤالء المتسلقين والدخالء من شق صفوفنا تحت مسميوحذروا 
ق عناصر االستخبارات الذين كانوا مزودين بالعديـد مـن انـواع            الانط: غزة من 3/6/2005 شرق األوسط ال وذكرت

وشـارك فـي    . ، حيث قاموا باطالق النار هناك ايضا      في منطقة الرمال الجنوبي   االسلحة باتجاه منزل الرئيس الفلسطيني      
زن توجهوا الى منزل اللواء     وبعد منزل ابو ما   . المسيرة االحتجاجية مسلحون قالوا انهم ينتمون الى كتائب شهداء االقصى         

المعتوه عندما اصر على اقالة جميع القادة       ادة جدا لنصر يوسف وصفه فيها بـ        موسى عرفات الذي كان وجه انتقادات ح      
 .الذين تتجاوز اعمارهم الستين عاماً

طنى الفلـسطينية    وزارة الداخلية واألمن الو    هأكدت الى ما    :غزة أ ش أ  رويترز      من 3/6/2005الشرق القطرية    وأشارت
وقال بيان صادر عـن المكتـب االعالمـى         . أنها ستواصل تنفيذ خطة اإلصالحات باعادة تنظيم وهيكلة األجهزة األمنية         

إن ما حدث امس الخميس في غزة من مظاهر سلبية ومدانة من شأنها أن تؤثر سـلبا علـى المـواطن                     : بوزارة الداخلية 
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتعامل مع هذه المظـاهر  .ضال الشعب الفلسطينيلى مسيرة ونوالمجتمع الفلسطينى وتسيء ا   
  .وفقا للقانون واألصول المرعية

وقالت هيئة رئاسة المجلس فـي      . د المجلس التشريعي الفلسطيني باقتحام مقره     يندت  :3/6/2005النهار اللبنانية    ونشرت
كر بشدة عملية االقتحام التي قامت بها مجموعة مسلحة من االستخبارات           تستن  انها   وفابيان نقلته وكالة االنباء الفلسطينية      

طائشة وجزء من حال الفلتان االمني وظاهرة اخذ القـانون          ووصفت عملية االقتحام بأنها     . قر المجلس بغزة  العسكرية لم 
ان المجموعة المسلحة   واوضحت  . ر تفشيها وعدم التصدي لها مباشرة     باليد، التي طالما حذر المجلس التشريعي من مخاط       

اطلقت النار عشوائياً داخل المقر وحطمت االبواب والنوافذ واالثاث بطريقة هستيرية غير مسؤولة مـن دون ابـداء اي                   
  و ص ف .ذي يمثل البرلمان الوطني المنتخباحترام لحصانة المكان ال

  
  محادثات عباس مع بوش  قريع يطلع األسد على نتائج

فيما جرى توافق بين رئيس الوزراء الفلسطيني   أنه: ابراهيم حميدي- دمشق عن مراسلها في 3/6/2005الحياة  نشرت
وقادة المنظمات الفلسطينية المعارضة على خطوات ملموسة الحياء مؤسسات منظمة الفلسطينية تتضمن قيام الرئيس 

 كيفية تقويم الموقف االميركي محمود عباس بزيارة دمشق قبل نهاية الشهر الجاري، ظهر خالف بين الطرفين في شأن
 من الرئيس جورج وع الماضي، وتنويه ابو عالء بالحصول على اربعة مكاسبخالل زيارة الرئيس عباس االسب

 في مكتب خالد الفاهوم، في حضور ماهر الطاهر ومحمد نزال وزياد  تمموسع مع قادة المنظمات المعارضةاللقاء ال.بوش
ن المجتمعين اتفقوا على خطوات ملموسة تتضمن قيام رئيس اللجنة التنفيذية واعضائها ورئيس  الحياةلوقال الفاهوم .نخالة

المجلس الوطني سليم الزعنون بزيارة دمشق في نهاية الشهر الجاري لعقد لقاء مع قادة المنظمات الفلسطينية، على ان 
 جديد يسمح لـحماس والجهاد باالنضمام، بما يسمح وطني الجديد وميثاقتعقد الجلسة التالية في القاهرة العالن المجلس ال

اذا اردنا ان : نه ابلغ المجتمعين اوقال الطاهر للحياة.تمتين الوحدة الوطنية الفلسطينيةاعادة احياء مؤسسات المنظمة وبـ
 المجلس االتفاق عليه، قبل ان يشير الى خرقنحقق شيئا كفلسطينيين ال بد من ترتيب وضعنا الداخلي وتنفيذ ما تم 

الميركية، اوضح الفاهوم ان قريع اكد حصول تغيير  الى العاصمة اوعن تقويم زيارة ابو مازن.التشريعي اتفاق القاهرة
 :وقال انه ابلغ قريع. ميركية ال تتجاوز كونها كالماً في الهواءلكن الطاهر اعتبر ان هذه الوعود اال.نسبي نحو االفضل

 الموقف االميركي من اسرائيل سواء بالنسبة الى القدس او المستوطنات، اذ ان بوش قدم ال نرى تغييراً جوهرياً في أننا
  .هم يبيعوننا الكالم، كفانا اوهام. ضمانات خطية لشارون

رسالة من محمود عباس تتعلق بنتائج الجولة التى  سانا ان االسد تسلم من قريع هذكرتما  3/6/2005المستقبل  نشرتو
 والعالقات االوضاع على الساحة الفلسطينيةاضافت ان اللقاء تناول و.الدول ومنها الواليات المتحدةمن قام بها في عدد 

وشدد .والمسؤولين السوريين بأنها كانت مهمة جدا وايجابية وبناءةووصف قريع مباحثاته مع االسد ..بين الشعبين الشقيقين
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وردا على .سطينية لمواجهة التحديات الراهنةد الصفوف الفلمتابعة التنسيق والتشاور مع سوريا وتوحيقريع على اهمية 
موضحا ..ان هذه القضية مطروحة بال شك قال قريع سؤال عما اذا كان تم طرح مسألة فتح سفارة لفلسطين فى دمشق 

ما يحدث العالقة جيدة وان قال ,حركة المقاومة االسالميةوعن العالقة بين فتح و.سوريا تعرف متى وكيف تتخذ القراران 
واعلنت .، مؤكدا ان الحوار يتم فى اطار الوحدة الوطنية التى ال بديل عنها فى اطار التنافس الحزبي ال اكثراالن هو

الجبهة الديموقراطية ان امينها العام وقريع بحثا اعادة بناء منظمة التحرير على اساس انتخاب مجلس وطني فلسطيني 
االصالحات الديموقراطية فت في بيان، انهما اتفقا على ان اضا. مثيل النسبيوالشتات يقوم على التموحد في الوطن 

والغاء القوانين االنقسامية واالقصائية .. تشترط اصدار قوانين االنتخابات التشريعية والبلدية الجديدة وفق التمثيل النسبي 
 ا ف ب، ا ش ا .التناحرية الحالية والقائمة على اغلبية الصوت الواحد

 ان قريع اطلع وزير الخارجية فاروق الشرع        رسمي سوري من  مصدر  ل  وقالى   3/6/2005الخليج اإلماراتية    رتوأشا
مستجدات االوضاع في المنطقة    واوضح ان اللقاء تناول     .ايضا على نتائج الزيارة التي قام بها عباس الى الواليات المتحدة          

جدد دعم سوريا للشعب الفلسطيني في نضاله العـادل         لشرع   ان ا  ساناوقالت  .ما وفي االراضي الفلسطينية خصوصا    عمو
وطنيـة لكـل   تعزيز الوحدة الدولته المستقلة على ترابه الوطني، مؤكدا اهمية   من اجل السيادة واالستقالل والعودة واقامة       

  ب.ف. أ .فصائل الشعب الفلسطيني
ان هناك توافقا عامـا علـى    نزال   محمدل  وق: هدى سالمة  دمشق عن مراسلتها في   3/6/2005الشرق القطرية    وذكرت

جاء ذلك فى اعقاب اجتماع عقده احمد قريع مع ممثلـى           . ضرورة وجود خطوات عملية وجدية لترتيب البيت الفلسطيني       
 الفضائية ان اللقاء بحث موضوع اعادة ترتيـب         واوضح نزال فى تصريح لقناة الجزيرة     . مشقالفصائل الفلسطينية فى د   

رورة ان تكون هناك خطوات عملية فى هذا الصدد، مشيرا الى ان قريع وعد بمتابعة هذا الموضوع                 البيت الفلسطينى وض  
  . وكل القضايا التى تم االتفاق عليها فى اعالن القاهرة

ن قريع أبدى تفاؤال بالزيارة التي قام بها وأبو أ، ماهر الطاهر، للسفير هقالما : دمشقمن  3/6/2005السفير  ونشرت
وتابع أن الفصائل شددت على ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وعلى إعادة إحياء منظمة اشنطن، ومازن إلى

 . كة جميع القوى فيها، إضافة إلى ضرورة التزام السلطة الفلسطينيةالتحرير الفلسطينية ومشار
  

  صهيونّية سرية في القاهرة  تنفي عقد اجتماعات أمنية فلسطينيةالسلطة
نفت مصادر أمنية فلسطينية ، اإلنباء التي ترددت عـن عقـد             :غزة خاص  3/6/2005لفلسطيني لإلعالم   المركز ا  نشر

        ة سرية في القاهرة بشأن االنسحاب الصهيونيتحـدث الرسـمي باسـم وزارة       وقال الم .اجتماعات أمنية فلسطينيةصهيوني
   محادثاٍت أمنية      : الداخلية، في تصريٍح صحافي فلسطينية مع حكومة االحتالل، دون علـم القيـادة          ال علم لوزارته عن أي 

  .ة الفلسطينية أو وزير الداخليةاألمني
انعكاسات االخبار المفبركـة والمـضللة علـى         من    المصادر الفلسطينية  حذرت: 3/6/2005االتحاد االماراتية    وأضافت

ملية التفاوض االمني مـع     ثبت عقمها في ع   جهود المؤسسة االمنية الفلسطينية الموحدة والتي ترفض القنوات الخلفية التي           
 .اسرائيل

  
  لقاء مرتقب بين أبو مازن وزعيم حماس في القاهرة

اكدت مصادر الوفد الفلسطيني المرافق للرئيس محمود عباس انه تقرر عقد لقاء مرتقب بينه وبين رئيس المكتب                  : عمان
وقالـت  . خابـات البلديـة    الخالفات حول نتـائج االنت     السياسي لحركة حماس الحتواء التوتر السائد في قطاع غزة جراء         

.  ان استعدادات مكثفة تجري حالياً لعقد اللقاء وان اطرافاً عربيـة تـضغط فـي هـذا االتجـاه       المصادر للشرق االوسط  
ع واوضحت المصادر ان اللقاء سيتناول ايضاً التزام الفصائل الفلسطينية بالهدنة المبرمة مع اسرائيل، اضافة الى موضو               

 .نزع سالح الفصائل الفلسطينية التي تنفذ عمليات ضد اسرائيل
  3/6/2005 شرق األوسطال

  
  حماس لم تشترط ضمانات لنزاهة االنتخابات : الشوبكي

 لم تقدم من خالل مندوبها في لجنة        إن حركة حماس  قال رئيس اللجنة العليا لالنتخابات المحلية الفلسطينية         :القدس المحتلة 
إن حماس شاركت   إلذاعة الفلسطينية   وأضاف في حديث ل   . لبا لضمان نزاهة انتخابات اإلعادة في قطاع غزة       االنتخابات ط 

بما فيها اختيار مندوبين في لجان الدوائر الثالث إلعـادة إجـراء            .في كل الترتيبات واإلجراءات المتعلقة في االنتخابات        
مؤكداً أن حماس مـن خـالل   . النتخابات إال بوسائل اإلعالمة ااالنتخابات ومع ذلك لم نسمع منها عن طلب لضمان نزاه    

 وأضـاف ان حمـاس    . ووافقت عليها بالكامل  مندوبها في لجنة االنتخابات تطلع على كل اإلجراءات التي تضمن النزاهة            
ت فـي   رغم أنها وافقت على نتائج االنتخابا     .أعلنت عن استعدادها بان تشارك في حال توفر ضمانات بنزاهة االنتخابات          

المرحلة األولى والثانية قبل إصدار المحاكم لبعض قرارات اإلعادة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لالنتخابـات ستـستخدم                  
وأكد أن عملية إعادة االنتخابات تحتاج لتوافق وطنـي وإلـى         . األسلوب نفسه الذي رضيت حركة حماس بنتائجه من قبل        

  .ةجهد كبير وتعاون من جميع القوى الفلسطيني
  3/6/205البيان 
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 اغتيال قصير مأساة للبنان وفلسطين :  شهيدىليل
 .سمير قصير بانه جريمة نكراءوصفت مندوبة فلسطين العامة في فرنسا أمس الخميس اغتيال : باريس ـ ا ف ب

 الذين ارادوا كم هذا وتابعت ان.  مأساة بالنسبة للبنان كذلك بالنسبة لفلسطين التي كان يتحدر منها هوقالت بيان ان اغتيال
الصوت لن ينجحوا الن سمير قصير كان وسيبقي الناطق باسم جيل بكامله من المثقفين والناشطين العرب الذين 

وقدمت شهيد باسم فلسطين  تعازيها الصادقة منددة .سيواصلون العمل لبناء مجتمع عربي معاصر وحر وديمقراطي 
شهيد ان قصير ساهم في نشر قضية الشعب الفلسطيني من خالل كتبه وذكرت .بأقصي حزم بهذه الجريمة النكراء 

 .ومقاالته ومداخالته الكثيرة عبر االذاعة والتلفزيون الفرنسيين 
  3/6/2005القدس العربي 

  
  السلطة تنفي فقد أموال من عهد عرفات   

وال الدعم من عهـد رئـيس الـسلطة      نفى الدكتور سالم فياض اشاعات بأن مبالغ كبيرة من أم          : والوكاالت داالتحاغزة    
وقال فياض في تصريحات · الفلسطينية الراحل ياسر عرفات مفقودة وتحدى أى شخص يعتقد بخالف ذلك ان يتقدم بالدليل             

 االختبار الصعب المتمثل باعادة ترتيب البيت       2002صحافية امس ان السلطة الفلسطينية بدأت فى شهر اغسطس من عام            
 المالي وتأسيس هيئة واحدة الدارة االستثمارات الفلسطينية والعمليات التجارية وفى النهايـة جلـب               الفلسطيني في الجانب  

  .مدققين مستقلين لفحص الدفاتر
  3/6/2005ماراتية االتحاد اإل

  
  أنا بصحة جيدة: أبو مازن بعد عملية القسطرة

ملية قسطرة في العاصمة االردنية عمـان       اعلن الرئيس الفلسطيني بعد خضوعه لع     : محمد الدعمة وفارس شرعان   : عمان
وجدوا انه ال بد من     ,انه بصحة جيدة وان االطباء لم يجدوا أي انسداد في شرايين القلب لدى اجراء عملية القسطرة               , امس

  .خارج من المستشفىلم يجدوا شيئا وانا اليوم . ان اجري قسطرة كنوع من التأكد من ان الشرايين ال توجد بها اي عقبة
 ان ابو مازن يعاني من ارهاق شديد بسبب الجهد المتواصـل الـذي يبذلـه وان                 ضح مدير المستشفى للشرق االوسط    اوو

واضاف ان العاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني اطمأن على صـحة            . حالته مطمئنة جداً وال تستدعي بقاءه في المستشفى       
 طبيبه الخاص لالطمئنان عليه، فيما عاده رئيس الوزراء الـدكتور        الرئيس الفلسطيني اثناء اقامته في المستشفى، كما أوفد       

. عدنان بدران لالطمئنان، وعدد من المسؤولين االردنيين واعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الموجـودين فـي االردن               
رئيس األميركي  وكان ابو مازن قد التقى اول من امس اعضاء المجلس الوطني في االردن واطلعهم على نتائج لقائه مع ال                  

جورج بوش ونائبه ديك تشيني وعدد من اعضاء الكونغرس، موضحاً ان رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون اجـل                  
  .اللقاء المرتقب بينهما لمدة اسبوعين، واصفاً ذلك بأنه نوع من المماطلة والتسويف

  3/6/2005 شرق األوسطال
  

  سالمي في الضفةلجهاد اإلسرائيلي يعتقل ثمانية من ناشطي االجيش اإل
اعتقل الجيش االسرائيلي أمس الخميس في الضفة الغربية ثمانية من ناشطي حركة الجهاد االسالمي متهمين بالتخطيط 

وقال المصدر ان خمسة من الناشطين تم توقيفهم .لتنفيذ هجمات ضد اهداف اسرائيلية، كما افاد مصدر عسكري اسرائيلي
 الخليل، جنوب الضفة الغربية، اثناء استعدادهم اللقاء قنابل يدوية علي موقع للجيش قريب من في قرية اذنا بالقرب من
اما الثالثة الباقون فاعتقلوا فجرا .واضاف ان الرجال الخمسة كانوا يخططون كذلك لتنفيذ عملية.القرية بهدف خطف جنود

لث عضو في خلية كانت تستهدف تنفيذ عمليتين وقال المصدر ان اثنين منهم تاجرا اسلحة والثا. في مدينة الخليل
 .انتحاريتين في القدس

3/6/2005القدس العربي   
  

  لن تكون هناك تهدئة مفتوحة طالما بقي أسرى في سجون االحتالل الصهيوني: الشيخ حسن يوسف
ما بقي أسرى فـي     أكد الشيخ حسن يوسف أحد قادة حركة حماس بالضفة الغربية ، أنه لن يكون هناك تهدئة مفتوحة طال                 

واعتبر يوسف أن هذه االفراجات منقوصة وغير كاملـة، واألولويـة يجـب أن تكـون                .سجون االحتالل خلف القضبان   
للمعتقلين القدامى الذين أمضوا عشرات السنين، ولكبار السن، واألخوات المعتقالت، وصغار السن، والمرضى، مؤكداً أن               

  .لتهدئة من أجل اإلفراج عن كافة األسرى والمعتقلين في سجون االحتاللفصائل المقاومة الفلسطينية وافقت على ا
3/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
    المجلس الثوري لـ فتح يلتئم اليوم  

وقـال  .  تبدأ مساء اليوم في مقر المقاطعة في رام اهللا اجتماعات المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطينية فتح                
 عضواً سيتوقف مطوالً أمـام الوضـع الـداخلي للحركـة خاصـة              126في الحركة إن المجلس المؤلف من       مسؤولون  

في وقت تتطلع الحركة إلى إجراء االنتخابات في نوفمبر بدالً من موعدها المعلن في يوليـو                .االنتخابات التشريعية المقبلة  
قدمتها عقد المؤتمر العام السادس المتأخر عن موعـده  لحاجتها إلى إجراءات تنظيمية تسبق عملية اختيار مرشحيها، في م  

  . عاما17ًحوالي 
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3/6/2005البيان   
 
 

  ندين استخدام العدو قضية األسرى البتزاز السلطة الفلسطينية ودفعها لتقديم تنازالت: حماس
لطة الفلـسطينية،   أدانت حركة المقاومة اإلسالمية حماس استخدام الكيان الصهيوني قضية األسرى وسيلة البتـزاز الـس              

لحملها على تقديم تنازالت سياسية لصالحه، معتبرة أن إطالق االحتالل لعدد محدود من األسرى إنما هي ذر للرماد فـي                    
  .العيون، وهي خطوة ال تلبي طموحات شعبنا، ومطالبته باإلفراج الكامل عن جميع األسرى

3/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  ت األقصى  مدينة يهودية تح
 متراً  14 بناء الجزء األكبر من مدينة دينية سياحية أسفل المسجد األقصى على عمق              كملت سلطات االحتالل اإلسرائيلي   أ

وقال الدكتور إبراهيم الفتـي خبيـر اآلثـار    . في إطار البنية التحتية لتشييد الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد المبارك          
 هي المشرفة مباشرة علـى       اإلسرائيلية لذي كشف النقاب عن هذا المخطط، ان الحكومة         واألراضي في القدس المحتلة ا    

عمريـة وحتـى بـاب       متراً في الواجهة الغربية، من حائط البراق وإلـى المدرسـة ال            480األعمال الممتدة على طول     
 وام.االسباط

  3/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  نازل في القدس  بشارة يستنكر قرار االحتالل هدم عشرات الم
قام النائب العربي عزمي بشارة امس االول، بزيارة استمرت ساعات الى منطقة البـستان فـي                : القدس المحتلة  الخليج   

وقـال  . ضاحية سلوان في القدس الشرقية المحتلة للتضامن مع اهالي الحي الذي ينوي االحتالل هدمه ومصادرة اراضيه               
للغاية، وال يجوز التهاون معه ابداً وهو جزء من مخطط اوسع لالسـتيالء علـى               من الواضح ان المخطط خطير      : بشارة

جميع االراضي العربية في القدس، بدءاً من البلدة القديمة ومروراً باالحياء العربية المحيطة بها وال شك انهم يـستهدفون                   
فة، فالتوقيت سوف يـستغل لـصرف       نحن نعتقد ان تزامن قرار الهدم مع تنفيذ خطة فك االرتباط ليس مصاد            . كل سلوان 

 .خططات االسرائيلية االستيطانيةانظار الرأي العام عن الم
  3/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  الفريديس تقيمان عشاءاً خيرياً في حيفا والصدقة الجاريةمؤسسة األقصى ومؤسسة 

 المنصرم، في حفل العـشاء       أيار 27 المحتلة يوم الجمعة     شارك نحو مائتي شخٍص من سكان مدينة حيفا       : خاص –نابلس  
الخيري الذي عِقد في ساحة مسجد الحليصة في مدينةحيفا المحتلة، واستُِهّل الحفل بقراءة آياٍت تالهـا الـشيخ مـصطفى                
اغبارية، ورحب الشيخ أسعد قلق عريف الحفل و إمام مسجد االستقالل بالحضور، وشكرهم على حسن التلبيـة وحـثّ                   

  ألقى الشيخ   .ع واإلنفاق في سبيل اهللا    الجميع على التبر ل          ثمعبد الكريم حجاجرة رئيس مؤسسة الصدقة الجارية، كلمةً فص
الكلمة الختامية ألقاهـا الـشيخ كمـال        .فيها المشاريع التي تقوم عليها كلٌّ من مؤسسة األقصى ومؤسسة الصدقة الجارية           

حيفا، بلد كلّنا   : ، مبدياً حبه لمدينة حيفا، وقال     48ية المحتلة   الخطيب نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطين       
  .نحبه، فهي معلَم بارز وتاريخ مجيد، بل إنّها ذلك األمل الذي يبرق من بعيد، حتى يلتم الشمل ويلتقي األحبة

يديس، حيث شارك المئات    ، في منتزه اآلثار في الفر     30/5/2005أما العشاء الخيري لمنطقة الساحل فقد عِقد يوم االثنين          
من أهالي الفريديس، جسر الزرقاء، عين حوض، دالية الكرمل، عسفيا، والخضيرة في العشاء الخيري، والـذي تـولّى                  
عرافته وإدارته الشيخعبد الرحمن أبو الهيجاء  مسؤول الحركة اإلسالمية لمنطقة المثلث الشمالي، و شكر الحضور لتلبية                 

عشاء الخيري، وقدم بين يدي كّل فقرٍة وفقرة تعقيباً حثّ فيه الحضور على مزيـٍد مـن العطـاء                   الدعوة والمشاركة في ال   
والتواصل مع المسجد األقصى المبارك والوقوف صفاً واحداً ضد مخطّطات األعداء التي تـستهدف األمـة ومقدسـاتها،     

 ومرضاته، واستهّل الحفل بقراءة آياٍت من الـذكر    معتبراً مشاركتهم في العشاء الخيري خطوةً تعبدية يبتغى منها وجه اهللا          
  .الحكيم تالها األخ نجاح خليل

  3/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ى بزيارة األقص48وزارة المعارف اإلسرائيلية ال تسمح لطالب المدارس العربية من مناطق الـ
امشة النائب العربي في الكنيست االسرائيلي عن كشف عبد المالك ده: من زهير اندراوس،الناصرة ـ القدس العربي 

الحركة االسالمية ورئيس القائمة العربية الموحدة، عن قيام وزارة المعارف االسرائيلية بعدم السماح لطالب المدارس 
ومن المعلوم ان كل صف في أي مدرسة في . بالقيام برحالت إلي المسجد األقصي المبارك48العربية من مناطق الـ

لكن .ئيل يرغب بالقيام بأية رحلة، عليه أن يأخذ الموافقة علي هذه الرحلة بمسارها وموعدها من وزارة المعارفإسرا
عدة مدارس عربية في البالد قدمت طلباتها مؤخرا لوزارة المعارف علي أن يشمل مسار الرحلة المسجد األقصي 

ر وترفض السماح لهم بزيارة المسجد االقصي المبارك المبارك، لكن الوزارة كانت ال تعطي موافقتها علي هذا المسا
النائب دهامشة كشف عن هذا الموضوع بعد توجه عدة مدارس إليه بهذا الصدد، .بحجة ان المنطقة خطرة وغير آمنة 
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حيث عرض الموضوع في الكنيست وقدم استجوابا شفويا عن الموضوع رد عليه نائب وزيرة المعارف، ميخائيل 
زب العمال الذي أبدي استغرابه من الموضوع، وأكد انه ال يؤيد منع الطالب العرب من زيارة االقصي، ملكيئور، من ح

    .معتبرا انه حق للطالب بزيارة مساجدهم 
  3/6/2005القدس العربي 

  
  يطالبون باالعتراف بهم كأقلية قومية 48فلسطينيو ال

لزام الدولة العبرية باالعتراف باالقلية الفلسطينية كأقلية  في اسرائيل، بإ48طالب مركز مساواة لحقوق فلسطينيس ال
وقال مدير المركز جعفر فرح ان مؤسسته تقدمت بطلب الى لجنة العمل حول االقليات . قومية اصلية وباحترام حقوقها

ة اصلية، مضيفا ان التابعة للجنة حقوق اإلنسان في االمم المتحدة، وطالبتها باالعتراف باالقلية الفلسطينية كأقلية قومي
المركز دعا ايضا الى تعديل المناهج التعليمية بما يتالءم والتاريخ والثقافة العربيين، وضمان الحقوق االقتصادية 

وتابع فرح . واالجتماعية للمجتمع العربي ومكافحة كل اشكال التمييز في تخصيص الميزانيات وتوزيع موارد الدولة
قلية العربية الفلسطينية في الحياة الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية والجماهيرية، طالبنا ايضا بضمان مشاركة اال

تأسيس هيئة استشارية من ممثلي األقلية ودعا المركز الى . في قضايا عدة كالتعليم والثقافةبما يشمل حق اإلدارة الذاتية 
بتأسيس هيئة حقوق إنسان رسمية للتحقيق في خروق لب القرارات الحكومية، كما طاالعربية لرصد التطورات وتقويم 

جميع مؤسسات الدولة لحقوق االقلية العربية بما في ذلك الشرطة والجيش ومثلها الجهات غير الرسمية، ومعاقبة 
يتوقع ان ترفض وزارة الخارجية االعتراف غير ان فرح اوضح انه . ن الممارسات والتحريض العنصريينالمسؤولين ع

  أ ف ب. دية الوحيدة في العالمقلية قومية، النها تعتبر اسرائيل الدولة اليهوبنا كأ
  3/6/2005السفير 

  
    إلى سجن كبيراالحتالل يحول المواصي

على رغم حديث اإلسرائيليين عن إدخال بعض التسهيالت للفلسطينيين ال يزال سـكان منطقـة               :  أنس عبد الرحمن   غزة
بسبب إجـراءات   ‚ قطاع غزة يعانون أثناء دخولهم أو خروجهم عبر حاجز التفاح         المواصي في خان يونس ورفح جنوب       

ويعيش أهالي المواصي على أمل ان تنتهي معاناتهم من جراء اإلجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات               ‚االحتالل المعقدة 
 لهم زراعة أرضهم وتـسويق      حتى يتسنى ‚ ويترقبون بفارغ الصبر االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة       ‚ االحتالل عليهم 

ويؤكد أهالي المواصي أن االحتالل ما زال يفرض إجـراءات صـارمة علـى الحـاجز                ‚منتوجاتهم إلى العالم الخارجي   
من إطالق العنان لقطعان    ‚ وتختلف فصول المعاناة التي يواجهها سكان المواصي      ‚فضالً عن عدم التزامه بالتهدئة    ‚ المذكور

وحرمان طلبـة   ‚ وا حملة من الهجمات تستهدف السكان المدنيين العزل الذين يقطنون المنطقة          المستوطنين المسلحين ليشن  
وكثيراً ما يضطر سكان مواصي رفح على وجه الخصوص للسير مـسافة            ‚ الجامعات من الوصول إلى كلياتهم ومعاهدهم     

نطقة تل السلطان تلـك المـسافة       وهي عبارة عن المسافة بين منطقة المواصي ومدارس م        ‚  كيلومترات يومياً  7تصل إلى   
حيث تمنع قوات االحتالل المركبات مـن التنقـل بـين مدينـة رفـح ومنطقـة                 ‚ التي يقطعها الطالب ذهاباً وإياباً يومياً     

‚  نـسمة  8000إلى سجن كبير ألكثر مـن       ‚ جنوب قطاع غزة  ‚ وال تزال قوات االحتالل تحول منطقة المواصي      ‚المواصي
‚ وال تزال قوات االحتالل تمنع مئات الصيادين من ممارسة مهنـة الـصيد            ‚ لى جحيم ال يطاق   محولة بذلك حياة سكانها إ    

  ‚بما فيه من معدات ومراكب‚ وتفرض سيطرتها على مرفأ الصيادين على الساحل
  3/6/2005الوطن القطرية 

  
  قوات االحتالل تحرق مساحات واسعة من مزارع بيت حانون   

 قوات االحتالل االسرائيلي مساحات واسعة من اراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية            احرقت:  والوكاالت غزة االتحاد 
وقالت مصادرامنية فلسطينية ان قوات االحتالل اطلقت بعد منتصف الليلة قبل الماضـية             · بيت حانون بشمال قطاع غزة    

الى احراق مساحات واسعة مـن تلـك   نيران اسلحتها الرشاشة وقنابل صوتية باتجاه مزارع االهالي شرق القرية ما ادى         
واكدت المصادر ان قوات االحتالل المتمركزة في ابراج المراقبة الى الشرق من بيت حانون منعـت طـواقم                  · المزارع

  ·الدفاع المدني الفلسطيني من الدخول للمنطقة الطفاء الحريق
  3/6/2005االتحاد االماراتية 

  
  ء الجدار العنصري المئات في مظاهرة سلمية في سلفيت ضد بنا

، في بلدة سلفيت فى الضفة الغربية المحتلة، في مـسيرة سـلمية              الفلسطينيين، يوم الخميس     خرج المئات من    :ألفت حداد 
وأطلقت الشرطة اإلسرائيلية قنابل    .احتجاجا على مصادرة اسرائيل ألراضي الفلسطينيين، لصالح جدار الفصل العنصري         

بل الصوتية على المتظاهرين، واعتدت على عدٍد مـنهم بالـضرب، مـا أدى إلـى إصـابة                  الغاز المسيل للدموع والقنا   
وشارك في المسيرة عشرات من نشطاء السالم الفلسطينيين واإلسرائيليين واألجانب، إضـافة إلـى عـدد مـن                  .بعضهم

  .المسؤولين والوزراء في السلطة الفلسطينية
  2/6/2005 48 عرب
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     طين العمالء عمرو تخوض معركة ضد تو شفا

 أن السلطات اإلسرائيلية تنوي توطين ما يقارب عشرة آالف عميل من مناطق غزة فـي          أكّدت مصادر فلسطينية لـالبيان   
تجري في أروقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء مخططـات إلقامـة   وأضافت المصادر أنه . 48 فلسطين   داخل قرى ومدن  
وكانت القوى الوطنية في شفاعمرو عقدت أول من أمس وبمـشاركة           . العمالء فيه دينة شفاعمرو لتوطين    حي سكني في م   

مندوبين عن جمعيات أهلية وقوى مجتمعية فاعلة ورجال دين وسياسة اجتماعاً إليجاد صيغة للتصدي لمخطـط تـوطين                  
ين خطورتهم الوطنية   وتداول المجتمعون في المخاطر الجدية من وراء توطينهم متناول        . العمالء وبناء حي سكني يجمعهم    

وبعد نقاش مستفيض قرر المجتمعـون خـوض        . واآلفات االجتماعية التي يخلقونها والتي تتنافى مع المجتمعات السليمة        .
كّل من تعز عليه كرامة وسمعة المدينة إلى التجنّد لمقاومـة           سكان العمالء في المدينة، ودعوة      معركة شعبية واسعة ضد إ    

  الناصرة ـ فراس الخطيب.المدينة من هذه اآلفاتء وحماية إسكان العمال
  3/6/2005البيان  

  
  المطالبة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمرضى الثالسيميا: جنين
دعا الـمشاركون في لقاء مفتوح نظم في جامعة القدس الـمفتوحة لـمنطقة جنين التعليمية، أمس، إلـى تحـسين          : جنين

ونظم اللقاء حول زواج األقارب وعالقته باألمراض الوراثيـة، تحـت   .ى الثالسيميامستوى الخدمات الـمقدمة إلى مرض    
شعار نحو صحة أفضل للشباب، وذلك بدعوة من جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا، بالتعاون مع مجلس طلبة الجامعـة،                  

 الدكتور هاني أبو الرب، مدير      وبدئ بكلـمة ألقاها  .وإذاعة البلد الـمحلية، وبحضور حشد من الطلبة واألساتذة والعاملين        
منطقة جنين التعليمية، طالب فيها جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا، بتوسيع نشاطاتها اإلعالمية والتثقيفية، لتشمل أئمـة                

وأشار أبو الرب، إلى قرار اتخذته جامعة القـدس الــمفتوحة،           .الـمساجد، واللجان الطالبية في الجامعات والـمدارس     
أي طالب مصاب بمرض الثالسيميا من طلبتها، من الرسوم الجامعية بدل الساعات الـمعتمدة له، وإعطائه               يقضي بإعفاء   

من جهته، استعرض الدكتور هشام درويـش،  .حق األولوية في التوظيف، إذا كان يحمل الـمؤهالت العلـمية الـمطلوبة 
 العلوم الطبية الـمساندة في جامعة القدس، أسـباب         نائب رئيس جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا في رام اهللا، عميد كلية          

وذكـر  .وأعراض الـمرض، وحجم معاناة الـمصاب به وأسرته، وتكاليفه الـمادية الباهظة، وحجم مشكلته في فلسطين             
  . ألفا يحملون الـمرض12 فلسطيني مصابين بمرض الثالسيميا، و800درويش أن هناك 

  3/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   ألف دونـم من األراضي 40االحتالل صادر أكثر من : الحكم المحلي في جنينمديرية 
 40أكدت مديرية الحكم الـمحلي في محافظة جنين، امس، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي، صادرت أكثر من                : جنين وفا 

لـمحافظة، علـى مـدى     ألف دونم من األراضي الواقعة بين بلدة يعبد وقرية برطعة وغيرها من القرى الـمجاورة في ا               
واعتبر فتحي عطاطرة، مدير عام الحكم الـمحلي فـي جنـين، أن            .العقدين الـماضيين، ألغراض توسعية واستعمارية    

الـمستوطنات اإلسرائيلية، شكلت دوماً تهديداً وخطراً على فرص السالم، وعلى حياة الـمواطنين، الذين حرمـوا مـن                 
ارسة حياة آمنة طبيعية، وتحولوا إلى رهائن في بلداتهم وقـراهم الــمحاصرة             تملك واستخدام أراضيهم، ومنعوا من مم     

  .بالـمستعمرات ومعسكرات قوات االحتالل
  3/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   من جنود االحتالل العتقال الفلسطينيينكالب بدالً

دام الكالب المدربة في عمليات اعتقال     تكثف قوات االحتالل االسرائيلي في اآلونة األخيرة استخ        :الناصرة برهوم جرايسي 
ن هذه الكالب   إ يديعوت احرنوت  وذكرت   .المقاتلين والمطاردين الفلسطينيين، الذين باتوا ينفذون المهمات بدال من الجنود         

باتت على قدرة لتمييز الذي يبحث عنه جنود االحتالل ويريدون اعتقاله، ويتم ارسال الكلب الى البيت المحاصـر حيـث                    
وكانت آخر العمليات هذه     .ض على المطارد ويغرس اسنانه في جسده ويجره ارضا الى أن يوصله الى جنود االحتالل              ينق

، فحين وصل الجنود الـى البيـت         الطيراوي من كتائب شهداء االقصى     قد تمت في مخيم بالطة، العتقال محمود نضال       
ي صعد الى السقف واختبأ تحت السخان الشمسي، فوصل         المستهدف أمروا سكانه بالخروج منه، وبقي فيه الطيراوي، الذ        

وحـسب الـشهود ومـا قالـه         . الى جنود االحتالل خارج المبنى     اليه الكلب وعضه في رجله وأخذ يجره الى ان أوصله         
 .عضات الكلباالحتالل فإن الطيراوي اصيب باصابات بالغة نتيجة 

  3/6/2005الغد االردنية 
  

  تتراجع في اللحظة األخيرة في اإلفراج عن قياديين في حماساسيرا و 398 تفرج عن سلطات االحتالل
 أسيرا فلسطينيا أفرجت السلطات اإلسرائيلية عنهم من        398استقبل آالف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس          

وقـد  . على حـريتهم   سجونها، فيما عبر العديد من األسرى عن بهجتهم بتحررهم من األسر اإلسرائيلي بالسجود شكرا هللا              
وصل المعتقلون في حافالت إسرائيلية إلى عدد من الحواجز في الضفة الغربية وإلى حاجز إيريز المقام على مدخل قطاع               

 أسـير إال أن     400وكان من المقرر اإلفراج عـن       .غزة حيث انتقلوا إلى حافالت فلسطينية ومنها إلى منازلهم في قراهم          
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 في اللحظات األخيرة عن اإلفراج عن أسيرين من حركة حماس هما القيادي في الحركـة                السلطات اإلسرائيلية تراجعت  
ووصف المسؤولون الفلسطينيون هذه الخطوة     .من منطقة رام اهللا جمال الطويل ورئيس بلدية قلقيلية المنتخب وجيه قواس           

يير اإلفراج عن األسرى تمهيدا لإلفـراج       بأنها غير كافية، ودعوا إسرائيل إلى تفعيل اللجنة المشتركة الخاصة بتغيير معا           
  . والنساء واألطفال1993عن دفعات جديدة من األسرى سيما كبار السن ومن اعتقلوا قبل عام 

   3/6/2005الوطن السعودية 
 
  والسلطة تعتبر الخطوة غير كافيةمبادرة وشارون وفاء بالتعهد  سرىفراج عن األتعتبر اإلسرائيل إ

ر نشرت   ب اعتبرت اذاعة الجيش االسرائيلي االفراج عن هؤالء المعتقلين بانها مبـادرة            .ف.أ 3/6/2005 أي االردنية ال
وأعتبـر   . الذين يحثون اسرائيل ايضا على دعم الرئيس الفلـسطيني         وارضاء االميركيين تهدف الى تعزيز موقف عباس      

 ، أسير فلسطيني بأنها غير كافيـة      400راج عن   أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم الخطوة االسرائيلية باالف         
 واوضـح أن    .واشار الى أن االفراج عن االسرى الفلسطينيين هو استحقاق أسرائيلي في عملية السالم يجـب أن ينفـذ                 

م من وجـود لجنـة مـشتركة فلـسطينية          االجراء االسرائيلي باالفراج عنهم جاء بال تنسيق مع الجانب الفلسطيني بالرغ          
  وضع معايير لالفراج عن االسرىاسرائيلية ل
السرائيل انتقادات شديدة جدا ضد السلطة الفلسطينية حول كـل            : قوله شارون  عن   3/6/2005الراية القطرية   واوردت  

لكن علينا تعزيز العناصـر المعتدلـة ضـمن الـسلطة           .. ما يتعلق بتطبيق الترتيبات التي اعلنت خالل قمة شرم الشيخ           
وكان شارون تعهد في الثامن من فبراير خالل قمة مع عباس في شرم الشيخ باالفراج عن                .  تعهداتناالفلسطينية واحترام   

  . معتقل فلسطيني من اصل حوالى سبعة االف900
  

  سرى المفرج عنهمألالمدة المتبقية ل
سرى في المعتقالت   أصدرت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، تقريراً بينت المدة الزمنية التي أمضاها األ             

 معتقلين يفترض   6 أسيراً بقي لهم أقل من شهر، منهم على األقل           18اإلسرائيلية والسنوات المتبقية لهم هناك، إذ تبين أن         
  .اإلفراج عنهم خالل أيام، أي أن مدة محكوميتهم انتهت

 أكثر من عـام وأقـل مـن         59هم   بقي لهم أقل من عامين، من      271 بقي لهم أقل من عام، و      212وأشار التقرير، إلى أن     
وقالـت عطـاف    .  سنوات 4 أسيراً بقي لهم أقل من       347 سنوات و  3 أسيراً محرراً بقي لهم أقل من        316عامين، وهناك   

عبد الوهاب، ممثلة عن لجنة أهالي األسرى في محافظة رام اهللا والبيرة، إن هذه خطوة مهمة وضرورية لبعث الفرحـة                    
السلطة الوطنية بالضغط على الجانـب اإلسـرائيلي        , وطالبت عبد الوهاب  . ذلك إنجازاً وطنياً  في قلوب األهالي، معتبرة     

  . آالف أسير ومعتقل8000لإلفراج عن جميع األسرى المتبقيين، والذين يصل عددهم نحو 
  3/6/2005الصحافي الدولي 

  
 فراج رغم الوعوداستثنوا من اإلسرى أ

 أعلن أنّه من بين األسري المفرج عنهم لم يتم شمول سوي أسيٍر واحد فقط من في تقريٍر رسمي لوزارة شؤون األسري،
 من القيادات السياسية، بعد أن من الصفقة أي استثناء األسري ذوي األحكام العالية، في حين استُثِْني اإلداريين، وكذلك تم

ويل من رام اهللا والشيخ وجيه قواس رئيس أعلنت سلطات السجون أنها ستطلق سراح عدٍد منهم، وهم الشيخ جمال الط
بلدية قلقيلية المنتخب، وكذلك الشيخ مفيد نزال من قباطية وهم قيادات حركة حماس باإلضافة إلي ستة من األسري 
 صفقة اإلفراج ستشملهم ومن ثم عاء أننقلهم من معسكر عوفر إلي معتقل النقب الصحراوي تحت اد اإلداريين الذين تم

مصلحة السجون أنهم لن يكونوا من بين المحررين علي الرغم من أن الشيخ جمال الطويل لم يتبقَّ علي فترة أعلنت 
 .اعتقاله اإلداري سوي أقّل من شهر، في حين يعاني الشيخ وجيه قواس من مرٍض في القلب يتهدد حياته

  3/6/2005القدس العربي 
  

  ى انتهاء محكوميتهم أقّل من عاممن األسرى المفرج عنهم اليوم بقي عل% 50
 أسيراً فلسطينياً في سجن النقب الصحراوي، وبدأ االحتالل الـصهيوني           330أظهرت دراسة ُأجِريت على      :خاص نابلس

، فيما بلغت نسبة أسرى حركـة        من ذوي األحكام العالية نسبياً ينتمون لحركة فتح        اإلفراج عنهم اليوم، أن غالبية األسرى     
 17النقـب، عـن أن      وكشفت الدراسة التي أعدها األسرى في        %.90ه القائمة الذين بقي لهم أقّل من عام         حماس في هذ  
 بقي لهم أكثر من أربع سنوات مقابـل          أسيراً من فتح   12عوام، كما أن     واثنين من اليسار بقي لهم خمسة أ       أسيراً من فتح  
لهم أكثر من ثالث سنوات مقابل اثنين من اليـسار وواحـد مـن               بقي    أسيراًَ من فتح   23 حماس، وهناك    أسيرٍِ واحد من  

 واثنان من حماس وثالثة من اليـسار،        فتح أسيراً من    41حماس، ومن بين األسرى الذين بِقي لهم أكثر من عامين هناك            
     ا الذين    وتسعة من حماس وثالثة من الجهاد وواحد من اليسار          من فتح  37لهم أكثر من عام هناك      ومن بين الذين بقيأم ،

وتـشير   . من اليسار وأربعـة مـن الجهـاد        13و  من فتح  65 أسيراً من حماس و    94م  بِقي لهم أقّل من عام فإن من بينه       
 على انتهاء محكوميتهم أقّل من عاٍم واحد% 50الدراسة إلى أن من األسرى الذين بدأ اإلفراج عنهم اليوم بقي.  

  3/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   للتضامن مع األسرى في نابلس جمعية أنصار السجين تنظم اعتصاماً"يقيدي وكتاب"ي ختام حملتها ف
 التي أطلقتها جمعية أنصار السجين بداية األسبوع الجاري، بهدف جمع           اختتاما لفعاليات حملة قيدي وكتابي     :نابلس خاص 

ت الجمعية اعتصاما تضامنيا مع األسـرى فـي سـجون    نظم، ة لتزويد األسرى بالكتب المختلفةالتبرعات العينية والمادي  
االحتالل الصهيوني، وشارك في االعتصام الذي أقيم على دوار الشهداء، العشرات من أهالي األسرى وممثلي عدد مـن                  

إن حملـة قيـدي     : ين بنابلس  مدير جمعية أنصار السج    وقال سائد ياسين   .المؤسسات والهيئات المختصة بقضايا األسرى    
القت إقباال واسعا، وتفاعال جيدا من قبل المواطنين والمؤسسات المختلفة، موضحا أن الجمعية اسـتقبلت خـالل                  وكتابي

األسبوع المنصرم أعدادا كبيرة من الكتب في شتى المجاالت باإلضافة إلى تبرعات نقدية من أجل شراء الكتب المطلوبة                  
  .األسرى، والوقوف إلى جانبهم حتى يتم اإلفراج عنهملألسرى، داعياً إلى استمرار الفعاليات التضامنية مع 

  3/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   ألسيٍر فلسطينّي من نابلس11تمديد االعتقال اإلداري للمّرة الـ
في اعتداء صهيوني جديد على حقوق اإلنسان الفلسطيني، مددت المحكمة العـسكرية الـصهيونية اليـوم،                 : خاص نابلس

، مـن سـكان مدينـة        عاماً 35الفلسطيني رائد قادري    لحادية عشرة على التوالي، االعتقال اإلداري بحقّ الشاب         وللمرة ا 
 سنوات في   4، حيث أمضى    إن قادري يعد عميد األسرى اإلداريين     : سيرة الفلسطينية وقالت مصادر في الحركة األ     .نابلس

سجن النقب الصحراوي.  
  3/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وآخر لتقديم االمتحاناتأسير فلسطيني يرفض إطالق سراحه دون أخيه 

ذكرت اإلذاعة العبرية الرسمية إن اثنين من األسرى الفلسطينيين رفضوا الخروج من السجن صباح اليوم رغم                 :وكاالت
ى المفرج عنهم، وفـضل     رفض الخروج من السجن اليوم مع األسر      االول  قرار إدارة السجون الصهيونية اإلفراج عنهم       

وأكّدت مصادر فلسطينية أن    .البقاء مع أخيه المعتقل في السجن، والذي ترفض سلطات االحتالل الصهيوني إطالق سراحه            
 بـالرفض التـام مـن ِقبـل         محاوالت متواصلة جرت إلقناع السجين بمغادرة المعتقل، إال أن جميع المحاوالت جوبهت           

  .روج لرغبته في تقديم امتحانات الثانوية العامة في السجن، والتي ستبدأ بعد أياٍم قليلةفض اآلخر الخوقد ر المعتقل،
  3/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  رئيس بلدية قلقيلية الغائب الحاضر  قواس 

 بلدية قلقيلية    رئيس كوميته إال بضعة أسابيع فلم يكن وجيه قواس       رغم أنه لم يتبق على انتهاء فترة مح       : غزة عال عطا اهللا   
 الخميس ومع ذلك فإن الرجل سيباشر مهام         يوم امس   فلسطيني أفرجت عنهم إسرائيل    400المنتخب حديثا ضمن أكثر من      

 قد فاز بأعلى نسبة أصوات في انتخابات المجلس البلدي لمدينة قلقيلية             عاما 39وكان قواس   .عمله من محبسه عبر الهاتف    
وخاض الرئيس المنتخـب لبلديـة      .552005ت البلدية الفلسطينية التي جرت يوم الخميس        في المرحلة الثانية من االنتخابا    

مية التي حصدت جميـع مقاعـد    اإلسالات من سجن عوفر اإلسرائيلي على الئحة قائمة التغيير واإلصالح     قلقيلية االنتخاب 
ية األسير عن فرحتـه بـالفوز    عبر رئيس البلدنت من داخل سجن عوفر.وفي اتصال هاتفي مع إسالم أون الين  المجلس

وشكر أهالي المدينة على ثقتهم به وقال بأن النجاح ال يأتي صدفة بل يحتاج إلى إعداد وتنظيم ووضع خطة تتنـاول أدق                      
وحول طريقة إدارته للبلدية التي تعتبر من البلديات الكبيرة في الضفة الغربية من داخل السجن، أكد قواس أن                   .التفاصيل

زمالئـي فـي    : قالو.لبلدية المنتخبين يعملون كفريق واحد وال مجال للتفرد والفردية في العمل اإلداري           أعضاء مجلس ا  
شخص الرئيس لـيس األسـاس فـي     :وأضاف. لة في تسلم زمام القيادة للبلديةالمجلس البلدي جميعهم لديهم األهلية الكام 

لذا سيكون ناب الرئيس قائما بأعمال الرئيس؛ وهذا        .. بالعمل الجماعي بل إن الرئيس سيكون أداة المجلس البلدي المنتخ         
رغم أسري فإنني على تواصل مـستمر مـع         :وتابع .عية هي السائدة في العمل اإلداري     لن يعيق العمل ألن الروح الجما     

يل كـل   إدارة البلدية واطّلعت على الهيكلة اإلدارية الجديدة، وقدمت نصائحي للمجلس البلدي وإخواني يزودونني بالتفاص             
وهذا األمر يساعد على التواصل وإنجاح العمل، إضافة إلى أنني على تواصل مـع شخـصيات المدينـة، وأقـوم                    .. يوم

 أوضح الـصحفي مـصطفى      نت.وفي تصريح الخميس لـإسالم أون الين     .ل بهم ودراسة بعض األمور الحساسة     باالتصا
ة عمليا هو الدكتور الصيدالني رامي المصري الحائز علـى    صبري الناطق اإلعالمي باسم بلدية قلقيلية أن من يدير البلدي         

المركز الثاني بحسب األصوات وعين نائبا لقواس وسيباشر مهام عمله بالنيابة، وبالتشاور معه، عـن طريـق وسـائل                   
قواس غائب بجسده ولكنه حاضر بفكـره؛       : لكن صبري استدرك قائال   .االتصال المتاحة الجواالت المهربة داخل السجون     

ل فترة اعتقالـه  فهو يتابع عبر الهاتف تفاصيل األمور، ونتمنى أن يكون في األيام القادمة بيننا، وأال تجدد سلطات االحتال        
  أشهر6كلما انتهت مدة محكوميته، وال يزال معتقال إداريا دون محاكمة، ف    2682002واعتقل قواس في    .كما تفعل كل مرة   
 مع  1992وقواس أحد المبعدين إلى مرج الزهور عام         .2662005محكومية يوم   وتنتهي أحدث مدة    . يتم تجديد االعتقال  

 1966وهو من مواليد    . أعوام 3 مدة   19871994واعتقل في االنتفاضة األولي     . مي من قادة حماس والجهاد اإلسال     400
 يدرس فـي كليـة      كما أنه . ومتزوج وأب لخمسة أطفال ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة النجاح            

  .الشريعة بالجامعة المفتوحة من داخل السجن
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كانت الحركة اإلسالمية في قلقيلية تبث رسالتها إلـى الجميـع متـضمنة الحـب               : وعن سر الفوز قال قواس    : سر الفوز 
  .التنافس كان من أجل خدمة المدينةواالحترام حتى مع الكتل المتنافسة ألن مجال 

 قواس برئاسة بلدية قلقيلية بمثابة إعالن وفاء للحركة األسيرة موضحا أنه حـصل علـى                من جانبه، أكد صبري أن فوز     
وعـن   . صـوت  500 صوتا والفارق بينه وبين الذي يليه        8650أعلى نسبة من األصوات في المدينة؛ حيث حصل على          

تماعية ال تزال محفورة    آثار جهوده وشخصيته االج   :  سنوات قال صبري   3 المدينة منذ    أسباب تقدم قواس رغم غيابه عن     
ونـوه  .حلها فلم يكن غريبا فوزه وبجدارة     كان داعية يتلمس هموم ومشاكل الناس ويعمل على         .. في كل بيت داخل المدينة    

 ألـف  20وكان أكثر مـن     .وض بالمدينة التي هي أشبه بالسجن     قلقيلية تثق بشخص قواس ومدى تفانيه للنه      إلى أن مدينة    
 الذي نظمته الحركة اإلسالمية في المحافظـة تحـت رعايـة            لنبدأ معا وا مؤخرا في مهرجان     مواطن من قلقيلية قد شارك    

  .المجلس البلدي المنتخب وذلك احتفاالً بفوز كتلة التغيير واإلصالح بكامل مقاعد المجلس البلدي الخمسة عشر
 في إشـارة إلـى      ورة خضراء ث على فوز قواس معتبرا أن ما جرى         ومن خالل وسائل اإلعالم، علق الجانب اإلسرائيلي      

ر هناك ثورة خضراء في مدينة قلقيلية ولم يفك       : لكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت    وكتب روني شكيد ا   .التيار اإلسالمي 
جيران قلقيلية مـن    : وال من صحيفة هاآرتس فكتب يقول     أما الصحفي أرنون رجي    .أحد أن حماس ستحصد كل الصناديق     

ب ألن الكتلة اإلسالمية وألول مرة تتسلم البلدية؛ لذلك ال يعلم اإلسرائيلي كيف سيكون أداء               اإلسرائيليين يعيشون حالة ترق   
  . ! كفار سابا؟مستوطنة س بالنسبة لجيرانه خاصةهذا المجل
على إسرائيل اإلفراج عن وجيه قواس؛ ألن هذا قرار الشارع في قلقيلية، وال يمكن أن يبقى في الـسجن مـدة                     : وأضاف
  .أطول

 2/6/2005ون الين أسالم إ
  
  قديمة ليقدمها شارون من جديد لعباس في لقائهما القادم  سرائيل تُعد بوادر نية حسنةإ

ـ              قديمة ليقدمها شارون فـي      بوادر نوايا حسنة   يعمل جهاز االمن االسرائيلي في هذه االيام على اعادة اعداد ما وصف ب
  بوادر النوايا الحسنة   وقالت صحيفة هآرتس اليوم الجمعة ان       . عباس يونيو الجاري مع  / حزيران 21دم في   اثناء لقائه القا  

هذه تشمل عودة عائالت فلسطينية من قطاع غزة الى الضفة الغربية بعد ان تم ابعادهم الى القطاع بعـد تنفيـذ ابنـائهم                       
ني حـول اعـادة مبعـدي        االسرائيلية اتصاالت مع الجانب الفلسطي      بوادر النوايا الحسنة   كذلك تشمل    .هجمات انتحارية 

كنيسة المهد في بيت لحم الذين ابعدوا الى دول اوروبية بعد حملة السور الواقي العسكرية الواسعة النطاق فـي الـضفة                     
وقالت الصحيفة االسرائيلية ان موفاز ينوي استكمال تسليم المسؤوليات االمنية علـى ثـالث              . 2002الغربية خالل العام    

  .ية الى ايدي السلطة الفلسطينيةمدن اخرى في الضفة الغرب
  3/6/2005 48عرب

  
  الوفد األمني اإلسرائيلي ينهي زيارته للقاهرة

أنهى وفد أمني اسرائيلي زيارته للقاهرة أمس استغرقت يومين التقى خاللها مع عدد من المسؤولين               : القاهرة إيهاب حسين  
وبحث . األسبوع الماضي حيث تم استعراض نتائج زيارته      األمنيين ومنهم الوفد المصري الذي زار األراضي الفلسطينية         

الوفد اإلسرائيلي بعض النقاط المرتبطة بعملية االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة التي تتم برعاية مصرية لتفـادي أي                  
 .صدامات تنتج عن اختالف في وجهات النظر الفلسطينية اإلسرائيلية

  3/6/2005 شرق األوسطال
  
  والسلطة تطلب تدخالً دولياًمعاليه أدوميم  نسحاب من غزة مع المصريين وتوسعتيبات االسرائيل تنسق ترإ

استمراراً لعمليات قضم األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أعلنـت إسـرائيل            : 3/6/2005  اإلماراتية البياننشرت  
إدارة أراضي إسرائيل وهي جهة حكومية      ونشرت   . منزالً جديداً في أكبر مستوطنة بالضفة      22أمس الخميس خططاً لبناء     

  .  قطعة أرض لبناء منازل تستوعب كل منها أسرة واحدة في مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس22مناقصة لشراء 
ودعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات كالً من واشنطن والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف بنـاء الوحـدات                  

وقال لرويترز انه يعتقد أن استمرار إسرائيل في سياستها االستيطانية يقوض الجهود المبذولـة إلحيـاء                 .السكنية الجديدة 
وانتقدت جماعة السالم اآلن اإلسرائيلية التي تراقب االستيطان خطط البناء الجديدة في معاليه أدوميم التـي                .عملية السالم 

إلسرائيلية تواصل عدم االلتزام بتعهداتها بموجب خريطـة        وقال ناطق باسم الحركة ان الحكومة ا      .  ألف شخص  30تضم  
من جهة أخرى اقتحمت قوات االحتالل مناطق عـدة فـي الـضفة              .الطريق خاصة تجميد األنشطة االستيطانية بالكامل     

 واقتحمت قوات االحتالل فجرا مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، لتأمين وصول          .الغربية، فضال عن حمالت دهم واعتقال     
   القاهرة ـ جمال شاهين،غزة، رام اهللا ـ محمد وماهر إبراهيم. المستوطنين إلى قبر النبي يوسف ألداء صلوات فيه

 قطعة  22نشرت ادارة اراضي اسرائيل مناقصة لشراء       : القدس المحتلة رويترز   3/6/2005السياسة الكويتية    وأضافت
ويعتزم شارون اخالء    .رة معاليه ادوميم قرب القدس المحتلة     ارض لبناء منازل تستوعب كل منها اسرة واحدة في مستعم         

جميع المستعمرات في غزة في اغسطس ولكنه اوضح انه ينوي االحتفاظ بأجزاء كبيرة من الضفة الغربية بما في ذلـك                    
 .الكتل االستيطانية الثالث الرئيسية وهي معاليه ادوميم وغوش عتصيون وآرييل 
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تجاهلـت  : غزة، نابلس  طاهر النونـو، أمـين أبـو وردة           نقالً عن مراسليها في    3/6/2005الخليج اإلماراتية    وذكرت
ودعـت  . اسرائيل أمس التزاماتها بموجب قمة شرم الشيخ وقررت توسيع معاليه ادوميم أكبر مستعمرات الضفة الغربية              

اكدت انها تقوض جهود إحياء     السلطة الفلسطينية الى تدخل امريكي ودولي عاجل لوقف سياسة توسيع المستعمرات التي             
  .عملية السالم

 وفي الوقت نفسه قال المستشار الخاص لشارون دوف فايـسجالس أن            :القدس المحتلة  3/6/2005الغد االردنية   وأوردت  
إسرائيل ستبدأ فقط إزالة المواقع االستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية بعد استكمال انسحاب أحادي الجانب مـن                  

 د ب أ .زةقطاع غ
 

  إسرائيل لن تتجه نحو التسوية الدائمة إال إذا أثبت الفلسطينيون أنهم يقيمون دولة ديمقراطية: فايسغالس
، دوف فايسغالس، أمس، ما كان يخشاه الفلسطينيون طيلة الوقت، مـن            شارونأكد كبير مستشاري     :تل أبيب نظير مجلي   

 الثالثة السياسية من خطة خريطة الطريق التي تتحـدث عـن التـسوية              ان اسرائيل ال تنوي االنتقال الى تطبيق المرحلة       
وقال ان المفاوضات حول المرحلة     . بل انها تريد التوجه الى المرحلة الثانية االختيارية وفرضها لتصبح إجبارية          . الدائمة

واضـاف فايـسغالس، أ     . مقراطيةالثالثة ستبدأ فقط عندما يثبت الفلسطينيون ان الدولة التي يقيمونها ستكون فعالً دولة دي             
وال ينوي التقدم بالطريقة غير المسؤولة      . الذي كان يتحدث في ندوة سياسية في تل أبيب، ان شارون، ال يحب االستعجال             

وعليـه فقـد    . وهو يخطط برنامجه السياسي بشكل مدروس بدقة من خالل مبدأ تقليل األخطار           . التي يريدها الفلسطينيون  
  :البرنامج على النحو التاليرسم فايسغالس هذا 

ـ االنتهاء أوال من تطبيق خطة الفصل في مجمل قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وعدم االنشغال في شيء آخر خالل                    
  . تطبيقها وذلك، كما قال، ألن الظروف واألجواء في اسرائيل ال تسمح لفتح جبهات جديدة مع المعارضة اليمينية

الخطوة األولى، يتم االنتقال الى مرحلة ثانية هي اخالء البؤر االستيطانية العشوائية التي أقيمـت               ـ بعد االنتهاء التام من      
  .في عمق الضفة الغربية من دون قرارات حكومية

، فاذا كان الفلسطينيون قد أدوا دورهم كامال في هذا النهج            التي ـ دراسة مدى تطبيق المرحلة األولى من خريطة الطريق        
  .ات حول المرحلة الثانية وهي التي تتحدث عن اقامة دولة فلسطينية في حدود موقتةتبدأ المفاوض

ـ فقط بعد ذلك، وبعد ان تنجح التجربة ويثبت الفلسطينيون ان الدولة التي يقيمونها ستكون دولة عصرية وديمقراطيـة،                   
  .يتم االنتقال الى المرحلة الثالثة وتبدأ مفاوضات التسوية الدائمة

ار شارون الى ان هذا الترتيب مقبول أيضا من االدارة األميركية، علما بـأن موظفـا أميركيـا كـان بـين                      ولمح مستش 
وحرص فايسغالس ان يبث رسالة، عبر هذا الموظف أيضا الى واشنطن، فقال ان شارون التزم                .المستمعين له في القاعة   

وكان من المفروض ان يـتم  . شوائية وهو عند التزامهأمام الرئيس األميركي جورج بوش بأن يخلي البؤر االستيطانية الع    
. االخالء منذ عدة شهور، اذ تأملنا أن يساعدنا في ذلك مجلس قيادة المستوطنات، اال ان المجلس ولألسـف لـم يـساعد                     

  .فاضطررنا الى تأجيل ذلك الى فترة زمنية مناسبة أكثر
وردد فايسغالس الشعار الذي رفعه أبو مازن، بالنسبة لضبط النظام في فلسطين، فقال في اسرائيل توجد دولـة واحـدة                    
وسلطة واحدة وجيش واحد وقانون واحد، وكل من يتجاوز ذلك ويحاول نشر الفوضى وعمل العـصابات فمـصيره ان                   

  . في القضاء بمنتهى الحزم والجديةيعالج
  3/6/2005 شرق األوسطال

  
  غضب المستوطنين  تثيرتصريحات فايسغالس 

وأثارت تصريحات فايسغالس غضب المستوطنين، فأصدروا بيانا هاجموه فيه وقالوا ها هو فايسغالس يثبت ما كنا نقوله                 
فبعد اخالء المستوطنات في غزة وشمال      . في الماضي ان خطة الفصل ما هي اال مقدمة، ستعقبها ازالة مستوطنات أخرى            

، سيتوجهون الزالة المستوطنات في بقية الضفة ثم ينتقلون الى المستوطنات النائية وهكذا دواليك، حتى ال تبقى أية                  الضفة
 وحتى الـى تقـسيم      1967ان شارون وفايسغالس يقودان اسرائيل الى االنسحاب الكامل الى حدود           . مستوطنة في الضفة  

. اننا سنحارب بكل ما اوتينا من قوة ضد أية محاولة الزالة مستوطنات           لذلك كله، ف  . مدينة القدس بين اليهود والفلسطينيين    
  .فيكفي ان تزال مستوطنة واحدة، حتى تكر المسبحة وتزال بقية المستوطنات

  3/6/2005 شرق األوسطال
  

  جم تصريحات فايسغالستهاسرائيلية سالم اآلن اإلحركة 
ان شـارون  ريحات فايسغالس، فقالت انه يؤكـد  خر على تصحركة سالم اآلن االسرائيلية بهجوم من الطرف اآل خرجت  

ونحن ال  . يسير في اتجاه التسويات األحادية الجانب التي ال تأخذ الفلسطينيين بعين االعتبار وتفرض عليهم األمور فرضا               
انـه ال   لكن المؤكد، حسب الخبرة والتجربة، هـو        . نصدق شارون ومستشاره في تصريحاتهما، وعلينا ان ننتظر النتائج        

  .فهو يقول انه سيخلي مستوطنات، لكننا لم نر منه شيئا سوى الكالم حتى اآلن. توجد أجندة واضحة لسياسة شارون
  3/6/2005 شرق األوسطال

  
  ال نستطيع دفع تكلفة االستيطان في غزة : سرائيلإ
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ل فايسغالس إنه علـى المـدى       وقا .اعترف دوف فايسغالس بأن اسرائيل ال تستطيع دفع تكلفة االستيطان في قطاع غزة            
البعيد ما كان باإلمكان إقامة االستيطان في قطاع غزة ألنه ال يمكن اقامة استيطان حقيقي في ثالثة جيوب صغيرة حولها                    

   ق ن ا .ن في اسرائيل تصبح عملية عسكريةمحيط عربي وكل زيارة مستوطن لطبيب أسنا
  3/6/2005البيان 

   
  !وتطبيعية حاب من غزة هاّم ألسباٍب ديموغرافيةاالنس: دراسة أمنية صهيونّية

دعمت دراسة أمنية صهيونية صدرت حديثاً، خطة االنسحاب من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، كـون                  :وكاالت
لعربيـة  هذا االنسحاب سيكون مهماً بالنسبة للكيان الصهيوني من الناحية الديمغرافية، والتطبيعية مع دول العالم، ال سيما ا    

تـدرك أن عمليـة        إسـرائيل  إن  : وقالت الدراسة التي أعدها طاقم بحٍث صهيوني من األجهزة األمنيـة           .واإلسالمية
تدرك أن انسحابها من قطاع غزة سيعزز عالقاتهـا          إسرائيل االنفصال ضرورية، ال سيما من ناحية ديموغرافية، كما أن        

   .مع واشنطن ومع العديد من دول العالم
  3/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   تحت حكم إسرائيل بالسالم وبغيرهىغور األردن سيبق: نتنياهو

كررت الحكومة اإلسرائيلية تمسكها بمنطقة غور األردن، ورفضها التنازل عنها، في أي تسوية قد تتم : ب. الناصرة ق
 .1967عام  من حزيران يونيو خطوط الرابع ى رفضها العودة إلىفي المستقبل، مشيرة بذلك إل

وأوضح أن غور األردن حيوي ألمن .  أبد اآلبدين ى تحت حكم إسرائيل إلىوقال نتنياهو إن منطقة غور األردن ستبق
 بدون ىإسرائيل، ويعتبر سورها الحامي الشرقي، ولذلك سيبقي تحت حكم إسرائيل، ضمن أي تسوية سياسية، وحت

كد نتنياهو، خالل جولة قام بها في منطقة غور األردن الخميس أن تل أبيب لن تعود وأ . مثل هذه التسويةىالتوصل إل
 إثارة حرب أهلية فلسطينية، بين ى عل حرضىمن جهة أخر .، ألنها كانت خطوطا غير آمنة1967إلي خطوط عام 

 استمرار نشوء ىمشيرا إلوقال كلما تواصلت عملية االنفصال تعززت التنظيمات اإلرهابية ، . السلطة وفصائل المقاومة
 ممارسة الضغوط ضد عباس من قبل واشنطن ىودعا نتنياهو إل .ما وصفه بـ دولة حماس في مناطق السلطة الفلسطينية

 العمل ضد التنظيمات اإلرهابية إال من خالل ذلك، مدعيا أن ا عباس ىوتل أبيب، ألنه ال يمكن حمل أبي مازن عل
  . إسرائيلىمسلحة في األراضي الفلسطينية، التي تسعي إلي القضاء عليتقاعس عن مواجهة التنظيمات ال

  3/6/2005القدس العربي 
  

  ىاقتحام المسجد االقصمن  يحزرعبد المالك دهامشة 
كشف النائب دهامشة ايضا، عن نية حركة رفافاه المتطرفة اقتحام المسجد االقص يوم االثنين القادم وإقامة الشعائر الدينية 

وقد عرض النائب دهامشة أمام أعضاء الكنيست، صورة لملصق تقوم .  في ذكر االحتالل االسرائيلي للقدسفيه، وذلك
الحركة اليهودية المتطرفة رفافاه بتوزيعه مؤخرا، يدعو إل االشتراك في المظاهرة والطقوس الدينية الساعة الثالثة بعد 

 الكنيست المتطرف أرييه إلداد من حزب موليدات، وباشتراك ظهر يوم االثنين القادم أمام باب األسباط، باشتراك عضو
رجال دين يهود وشخصيات معروفة من مستوطنات قطاع غزة، وسط أجواء من األغاني اليهودية والرقصات ذات 
 .الطابق الطقوسي، وستستغل هذه المظاهرة للتعبير عن رفضهم لخطة االنفصال من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية

دهامشة في خطابه في  وقد حذر . النائب دهامشة ان الملصق يختتم بجملة ان المظاهرة بتنسيق مع قوات األمنواستغرب
الكنيست الشرطة االسرائيلية من أن تكون جزءا من اللعبة ومن أن تسمح لهؤالء المتطرفين من االقتراب من االقصي 

وم االثنين القادم بحراسة االقصي المبارك ولن يسمحوا المبارك والدخول إليه، مؤكدا ان آالف المسلمين سيقومون ي
 عدم السماح ى، دعاه فيها إل أرييل شارونلىدهامشة برسالة مستعجلة إهذا وبعث  .لهؤالء المتطرفين باالقتراب نحوه

محمال  الحرم القدسي الشريف أو االقتراب منه يوم االثنين القادم، ىلمتطرفي حركة رفافاه وألي يهودي بالدخول إل
الحكومة االسرائيلية كل المسؤولية عن أية تطورات سيئة يمكن أن تحصل، إذا ما سمح للهؤالء المتطرفين من االقتراب 

 .من الحرم
  3/6/2005القدس العربي  

 
   خالل تنفيذ خطة االنفصال لمحاولة منعها 48فلسطينيي  مخاوف من قيام المستوطنين باستهداف 

نة رفيعو المستوى في جيش االحتالل الصهيوني، عن مخـاوفهم مـن قيـام المـستوطنين                أعرب ضباطٌ صهاي   :وكاالت
الصهاينة، الذين يعارضون خطة االنفصال، باستهداف المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل فلسطين المحتلة عـام               

ونقلـت   . أن يشكّل حالةً من البلبلة     ، إضافةً إلى شّل الحركة في الدولة، وذلك خالل تنفيذ الخطة، وهو ما من شأنه              1948
عن الضباط تحذيرهم من مغبة قيام المستوطنين بأعمال من شأنها أن تشّل حركة الدولة، في                يديعوت أحرونوت  صحيفة  

            ي          فترة تنفيذ خطة االنفصال واالنسحاب من قطاع غزة، مشيرين إلى أنساً لدى السلطات األمنية من أن تـؤدهناك توج
كـذلك   .، على حد تعبيرهم     العرب  إسرائيل المستوطنين إلى حدوث احتكاك بين المستوطنين ومواطني دولة         تصرفات  

، موضحين أن هذه التوجسات تزداد       قالع معارضة  حذّر الضباط من مغبة أن تتحول المستوطنات المنوي إخالؤها إلى           
  .أكثر فأكثر، كلما اقترب موعد تنفيذ خطة االنفصال

  3/6/2005ز الفلسطيني لإلعالم المرك
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  ! العرب المنتسبون لحزب العمل الصهيوني هم أغلبية فيه: فضيحة أخالقية

 االسرائيلي،   العمل الخميس، وبعد فرز وتنضيد غالبية استمارات االنتساب التي قدمها زعماء حزب             إتضح مساء امس    
 الصهيوني هو أكبر لواء فـي الحـزب،          العمل  في حزب     ألف استمارة انتساب جديد، أن لواء العرب       100والتي بلغت   

سرائيل إلـى   وإلى جانب الفضيحة األخالقية في تحول المنتسبين من العرب الفلسطينيين في إ           !خهوذلك ألول مرة في تاري    
، إلى جانب هذا تحول المنتسبون العرب إلى كفة ميزان وإلى قوة حاسمة في تقريـر تركيبـة                  أغلبية في حزب صهيوني   

قيادة الحزب وتسمية مرشحه للتنافس على رئاسة الحكومة في االنتخابات االسرائيلية القادمة، التي من المتوقع أن تجري                 
  .2006في نيسان 

 منتسب للحزب من الوسـط العربـي، وهـم     21,500وحسب المعطيات التي نُشرت حتى اآلن، فإن هناك ما يقرب الـ            
 منتـسب عربـي تقـدموا    14,600ستمارات االنتساب، وذلك في مقابل حوالي       من مجمل مقدمي ا   % 22يشكّلون حوالي   

وتشكل هذه الزيادة ارتفاعا كبيـرا يـصل        . من مجمل المنتسبين  % 13، وشكّلوا وقتها حوالي     2002باستمارات في العام    
بيـرة فـي عـدد      وترجح التقديرات أن هذه الزيادة الك      . الصهيوني في عدد العرب األعضاء في حزب العمل      % 47إلى  

 بن إليعيزر    فؤاد المواطنين العرب المنتسبين للحزب سببها النشاط الكبير الذي قام به المرشحان لرئاسة الحزب، بنيامين               
 من الكيبوتسات، وهي معقل الحـزب        العمل وإلى جانب هذا، طرأ انخفاض على عدد المنتسبين لحزب           .وعمير بيرتس 

 من مجمل منتسبي   % 10 منتسبا، وهو ما يشكل حوالي       9,772 منها حتى اآلن إلى      التاريخي، حيث وصل عدد المنتسبين    
وقال عدد من    .من مجمل المنتسبين  % 16، ما شكّل وقتها حوالي      2002 منتسبا في سنة     17,629 فقط، في مقابل      العمل
 ألـف  14لذي بلّغ عن ضمه حـوالي   اليوم إن عدد االنتسابات الكبير في الوسط العربي يخدم بن إليعيزر، ا          العمل قيادة  

عضو، ويخدم بيرتس، بينما يضر ذلك بأيهود براك والوزير متان فلنائي، إضافة إلى الضرر الذي سيلحق باالثنين جراء                  
  .االنخفاض في الكيبوتسات

  3/6/2005 48عرب
 

  سرائيل ليسوا يهوداًإلى إمن المهاجرين % 42
من المهاجرين اليهود الـى اسـرائيل فـي         % 42ية االسرائيلية، أمس ان      ذكرت وزارة الداخل   :الناصرة برهوم جرايسي 

السنوات الخمس األخيرة ليسوا يهودا، على الرغم من ان قانون الهجرة الى اسرائيل يحدد بشكل عنصري حق الهجـرة                   
 العقد األخير من العام     وتعتبر هذه النسبة قريبة أيضا لما كان عليه الحال في          .لليهود فقط، او لمن هو ابن او حفيد ليهودي        

 600 األخيرة، هناك حـوالي      15 مليون مهاجر الى اسرائيل في السنوات الـ         1,3الماضي، بمعنى انه من أصل حوالي       
ألف شخص ليسوا يهوديا، ويتناقض هذا الرقم مع احصائيات أخرى تصدر تباعا عن دائرة االحصاء المركزية، تقول ان                  

ودا وال عربا يعيشون في اسرائيل، والغالبية الساحقة من هؤالء هم من المـسيحيين               ألف شخص هم ليسوا يه     300حوالي  
  ..المهاجرين من دول االتحاد السوفييتي السابق ضمن عائالت يهودية

ومن شأن هذه المعطيات ان تزيد من المشكلة الديمغرافية في اسرائيل التي يسعى حكامها الـى الحفـاظ علـى الغالبيـة                   
ممن لم يعلنوا   % 4من العرب، و  % 20، و %76ائيل، وتبلغ نسبة اليهود حاليا، حسب المعطيات الرسمية         اليهودية في اسر  

  .عن انتمائهم
  3/6/2005الغد االردنية 

  
   القدس الفلسطيني لإلرتفاع مجدداًعودة مؤشر

 نقطة  2.40يرتقي   نقطة ل  688.31عند المستوى   % 0.35 عاد السوق الفلسطيني لالرتفاع مجددا بنسبة        :كتب سمير حماد  
 ألف سـهم بقيمـة      540.833حيث حققت التداوالت في سوق فلسطين لألوراق المالية تداوالً على           . عن االغالق السابق  

 شركة في السوق و كانت الشركة األكثر ارتفاع بينهم هي بنـك             16و جرت التداوالت على     .  مليون دينار أردني   2.485
  %.4.95 كانت أعلى نسبة انخفاض من نصيب الشركة الوطنية للتأمين بنسبة في حين% 4.76فلسطين لالستثمار بنسبة 

  3/6/2005البيان 
  

  أبوابها منشأة اقتصادية وإنتاجية أغلقت 250: نتيجة الظروف الصعبة التي تعيشها طولكرم
لى ما كان عليـه     تفاءل المواطنون الفلسطينيون في محافظة طولكرم بالضفة الغربية، بانتعاش اقتصادي وعودة الوضع إ            

، إال أن الوضع االقتصادي بقي على ما هو عليه سيئاً وصعباً، نتيجة استمرار قوات االحتالل بـسياستها                  2000قبل العام   
فمعظم القطاعات االقتصادية في    . المبرمجة ضد اإلنسان الفلسطيني وضد كل مقومات الحياة الفلسطينية، ومنها االقتصاد          

عرض للخسائر، وأصبحت األوضاع مأساوية بسبب السياسات االحتاللية المتمثلة بالحصار          طولكرم تعرضت وما زالت تت    
وحسب تقارير صـادرة مـن      .واإلغالق، وعدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل بحرية وأمان            

 تامة خالل الخمس السنوات السابقة       منشأة اقتصادية وإنتاجية أغلقت أبوابها بصورة      250ة التجارية في المدينة، فإن      الغرف
وذلك نتيجة الحصار واإلغالق وفرض القيود على حرية التنقل لإلفراد والبضائع، وإغالق كافة مداخل ومخارج محافظة                
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 من الدخول إلى المدينة للتسوق، والذين هم أهم مصادر الـدخل    1948طولكرم بالحواجز العسكرية، ومنع فلسطيني العام       
  المركز الصحافي الدولي : المصدر .ة في طولكرملقطاع التجار

  29/5/2005الصحافي الدولي 
  

  ضات عمال المنطقة الصناعية إيرز يطالب حكومة االحتالل بدفع تعوياتحاد النقابات: غزة
مـال  طالب االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حكومة االحتالل االسرائيلي بتقديم تعويضات مالية للع            : غزة خليل الشيخ  

الفلسطينيين، الذين عملوا في المنطقة الصناعية إيرز خالل السنوات الماضية، وتحولوا إلى عاطلين عـن العمـل بعـد                   
وأوضح راسم البياري، في حديث لـاأليام أن االتحـاد  .صدور قرار إغالق المنطقة في إطار خطة الفصل أحادية الجانب    

: وقال  . ايا تعويض ومساعدة العمال، بعد فصلهم من أماكن عملهم        وجه رسائل عدة لجهات محلية ودولية مختصة في قض        
إن قرار إغالق المنطقة الصناعية ايرز من قبل حكومة االحتالل هو قرار سياسي، مشيرا إلى ضعف احتمـال حـصول                    

حتالل قـدمت   العمال المتعطلين عن أعمالهم، على مستحقاتهم المالية من قبل المشغلين اإلسرائيليين، علما بأن حكومة اال              
وطالـب  . تعويضات للمشغلين اإلسرائيليين عن قرارها نقل منشآتهم الصناعية من ايرز إلى إسرائيل، بعد صدور القرار              

البياري، السلطة الوطنية بالتحرك العاجل والفعلي إلجبار إسرائيل على دفع المستحقات، ال سيما أن هؤالء العمال يمرون                 
  . بظروف اقتصادية صعبة

  3/6/2005 الفلسطينية األيام
  

  2004بنية القائمة في األراضي الفلسطينية لعام  يعلن نتائج مسح األحصاءاإل
، حيث  2004 أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء النتائج الرئيسية لمسح األبنية القائمة في األراضي الفلسطينية لعام               :البيرة

دة واإلضافات على المباني في األراضي الفلسطينية وقيمة اإلنفـاق          تظهر النتائج أن قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجدي        
على الصيانة والتحسينات الرأسمالية باإلضافة لقيمة الصيانة الجارية على المباني القائمة أظهرت تحسناً ملحوظـاً لهـذه                 

م اإلسـناد الزمنـي      عن عا  2005المتغيرات وكان ذلك من خالل المسح الذي نفذه الجهاز خالل النصف األول من عام               
2004.  

وتشير النتائج إلى أن إجمالي قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في األراضي الفلـسطينية                  
 مليون دوالر في قطاع غزة، توزعت       337,4 مليون في الضفة الغربية و     473,9 مليون دوالر اميركي، منها      811,3بلغ  

 مليـون دوالر    61,0 مليون دوالر للفلـل والـدور، و       121,3 مليون دوالر للعمارات، و    224,7 حسب نوع المبنى بواقع   
وبلغت قيمة اإلنفـاق    .  مليون دوالر إلنشاءات أخرى    0,6 مليون دوالر لمباني تحت التشييد، و      403,7لمباني المنشآت، و  

فيما بلغت قيمـة اإلنفـاق      .  مليون دوالر  76,4على الصيانة الجارية على المباني في األراضي الفلسطينية في ذات العام            
  .  مليون دوالر286,1على الصيانة والتحسينات الرأسمالية على المباني في األراضي الفلسطينية 

   3/6/2005الحياة الجديدة 
  

   مليون دوالر50 قيمتها ديم قروض للقطاع الخاصبوستالند ترست البريطاني يعتزم تقصندوق 
 البريطاني الفتتاح مقر له في االراضي الفلسطينية ليشرف على اعماله في الضفة             الند ترست يتجه صندوق بوست  : القدس

وقد . مليون دوالر على مدى فترة خمس سنوات  50الغربية وقطاع غزة في تقديم قروض للقطاع الخاص الفلسطيني بقيمة           
سمير حليلة، امين عـام مجلـس   . ودسالم فياض، وزير المالية.نظم الصندوق ورشة عمل في تل ابيب، امس بمشاركة د        

الوزراء، وعدد من ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، فيما شارك من الجانب االسرائيلي مستشار رئيس الـوزراء دوف                 
فايسغالس، ووزير التجارة والقائم باعمال رئيس الوزراء ايهود اولمرت، ونائب رئيس الوزراء شمعون بيريس، وذلـك                

  .ركي، واالردني، والمصري، والبريطاني، في تل ابيب، ورجال اعمال اسرائيليين وبريطانيينبمشاركة السفراء االمي
 3/6/2005األيام الفلسطينية 

  
    لةتتصدر نسبة النجاح في البجروت في موضوع الرياضيات على مستوى الدوأم الفحم 

وضوع الرياضيات على مستوى الدولة جاء      تصدر طالب مدينة ام الفحم نسبة النجاح في البجروت في م          ،عبد المنعم فؤاد    
 ، حيـث  2004ذلك من خالل النتائج التي اعلنتها وزارة العارف صباح امس الخميس حول موضوع الرياضيات للعـام             

 الف طالب قد تقـدموا امـس المتحـان البجـروت فـي              140كان الطالب الثانويون الذين يصل عددهم في الدولة الى          
من طالب وطالبات مدينة ام الفحم      % 81 التي اعلنتها الوزارة فيما يخص الرياضيات ، فإن          وحسب النتائج . الرياضيات  

فما فوق وهو المكان االول في الدولة ، فيما جاءت مدينـة            % 85الذين تقدموا الربع وحدات رياضيات قد نجحوا بمعدل         
نبرغ رئيسة قـسم االدارة التربويـة فـي وزارة          وقالت ليئا روز  . يهود في المرتبة الثانية ، والثالثة مدينة هود هشارون          

على عكس السنوات السابقة ، كنا نعرف مسبقا من يأتي في رأس القائمة ، لكـن اآلن                 : المعارف معلقة على هذه النتائج      
  . بعد العمل والجهد والمثابرة جاءت هذه النتائج ألم الفحم بدون عالقة مع الوضع االقتصادي واالجتماعي 
  2/6/2005الحرية صوت الحق و

  
  ى بزيارة األقص48وزارة المعارف اإلسرائيلية ال تسمح لطالب المدارس العربية من مناطق الـ
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، عن قيام وزارة المعارف  العربي في الكنيست االسرائيليكشف عبد المالك دهامشة النائب :الناصرة من زهير اندراوس
ومن  . المباركى المسجد األقصى بالقيام برحالت إل48ن مناطق الـاالسرائيلية بعدم السماح لطالب المدارس العربية م

 هذه الرحلة ىالمعلوم ان كل صف في أي مدرسة في إسرائيل يرغب بالقيام بأية رحلة، عليه أن يأخذ الموافقة عل
 ىرف عللكن عدة مدارس عربية في البالد قدمت طلباتها مؤخرا لوزارة المعا .بمسارها وموعدها من وزارة المعارف
 هذا المسار وترفض السماح ى المبارك، لكن الوزارة كانت ال تعطي موافقتها علىأن يشمل مسار الرحلة المسجد األقص

النائب دهامشة كشف عن هذا الموضوع بعد  . المبارك بحجة ان المنطقة خطرة وغير آمنة ىلهم بزيارة المسجد االقص
لموضوع في الكنيست وقدم استجوابا شفويا عن الموضوع رد عليه توجه عدة مدارس إليه بهذا الصدد، حيث عرض ا
 استغرابه من الموضوع، وأكد انه ال يؤيد منع الطالب العرب من ىنائب وزيرة المعارف، ميخائيل ملكيئور، الذي أبد

تي تقوم بها  ان هذه الخطوة الىهذا وأكد النائب دهامشة عل .، معتبرا انه حق للطالب بزيارة مساجدهمىزيارة االقص
  .وزارة المعارف تأتي في محاولة بائسة ألبعاد الطالب مكانيا ووجدانيا عن أقدس مقدساتهم في المنطقة

  3/6/2005القدس العربي 
  

  شعر  ... مع االنتفاضة
  أحمد ولد عبد القادر مطلع قصيدة للشاعر

  شارون قف واطلب طريقك للورى
  فدم الطفولة في الضمائر صرصرا

  لساجدين لترتضيليست جباه ا
  قدميك تختاالن أقذر أقذرا

  أتدنس األقصى وبعض جراحنا
  صبرى وشاتيال وننسى ما جرى
  ويجيبك الزلزال دمدم صاعدا
  ويجيبك االطفال خيبر خيبرا
  ورفيق أجنحة البراق نسائم

  تتلقف األرواح من فوق الذرى
3/6/2005الخليج اإلماراتية   

 
   الفلسطينية هيئة إدارية جديدة للجنة مقاومة التطبيع  توثيق مواقف الدولة الداعمة للقضية

انتخبت الجمعية العمومية للجنة اإلمارات الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو اإلسرائيلي، خالل اجتماعها الرابع الذي عقد                
  .في قصر الثقافة في الشارقة، مساء أمس األول الهيئة اإلدارية الجديدة

 اقتراحات أهمها مخاطبة الجهات والمؤسسات اإلعالمية بالدولة لتوثيق توصيات الشيخ زايـد             وشهدت أعمال اللجنة عدة   
رحمه اهللا، بشأن القضية الفلسطينية وموقفه الرافض للتطبيع مع العدو اإلسرائيلي، وكذلك تـصريحات صـاحب الـسمو      

از مواد القانون االتحادي التي تمنع وترفض       الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في هذا الشأن، والتأكيد على إبر             
وقدم عدد من األعضاء أفكاراً للتواصل اإلعالمي مع مواطني الدولة          .إقامة أية عالقات من أي نوع مع الكيان اإلسرائيلي        

  .لتوعيتهم بالقضية الفلسطينية
3/6/2005الخليج اإلماراتية   

 
  نحمر ولن أسمح بالتوطيأالدستور خط : ردني األالملك

وعبـرت اوسـاط سياسـية    , اكد الملك عبداهللا الثاني ان الدستور خط أحمر، وشدد ان رفض التوطين ثابت لـن يتغيـر    
وبرلمانية عن هواجس من البرنامج االصالحي الذي قالت إنه مفروض من الخارج ويهدف الى فتح الطريق نحو توطين                  

  . الفلسطينيين في االردن
3/6/2005ردنية الغد األ  

  
   يشترط على حملة الوثائق الفلسطينية الحصول على تأشيرةاألردن

ردني لدخولهم ألراضـيها، وقـال      أاشترطت الحكومة االردنية حصول الفلسطينيين من حملة الوثائق على تأشيرة وكفيل            
ان وزير الداخلية االردني عوني يرفاس، ان االجراءات لتسهيل دخول الفلسطينيين لألراضي االردنية يقتصر علـى سـك            

وقال ان حركة المغادرين والمقبلـين      . الضفة الغربية وال يشمل الفلسطينيين من حملة الوثائق المقيمين في الدول العربية           
من والى فلسطين معقولة ومتوازنة ولم يطرأ أي ارتفاع على نسبهم منذ ان اتخذت الحكومة االردنية قرار عدم الممانعـة                    

  .اواخر مايو ايار الماضي
3/6/2005 سطشرق األوال  

  
  بعد عملية القسطرة الناجحة   صحة أبو مازنىيطمئن علمبارك الرئيس 
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أجري الرئيس حسني مبارك اتصاال هاتفيا أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لالطمئنان علي صـحته                  
جريت عملية قسطرة ناجحـة فـي       وقد أ . بعد الفحوصات الطبية التي أجراها وللتهنئة بإطالق سراح السجناء الفلسطينيين         

غادر بعدها المستشفي وقال مدير المستشفي إن الفحوصات التـي أجريـت للـرئيس              .. مستشفي األردن أمس ألبو مازن    
 . الفلسطيني جميعها ممتازة وطبيعية

3/6/2005الجمهورية المصرية   
 

  ن تلقي سالحهاأسالمية بعد مريكا تميل للتعاطي مع المنظمات اإلأ سياسة : وهاليدايكرايمر
 الخبير  قال  في لندن  ؟هل يشكل االسالم خطرا علي الغرب     : في اليوم الثاني واالخير من مؤتمر     : لندن من سمير ناصيف   

 وندد بعدم   ،ال اعتقد بان شارون جدي في تعامله مع القضية الفلسطينية         : عن فلسطين    واالكاديمي البريطاني فريد هاليداي   
واعتبر بان االسالم يـشكل دورا      . ط في االوساط االمريكية والغربية       لقضايا الشرق االوس   وجود افكار وطروحات جديدة   

رئيسيا في الهوية االجتماعية للمسلمين عموما، وللمسلمين الشباب خصوصا، ولكنه اشار ايضا الي اهمية دور العوامـل                 
 االسـرائيلية   ط غير القضية الفلـسطينية      ق االوس واكد وجود قضايا اخري في الشر     . االقتصادية في التوجهات السياسية   

  .تتوجب معالجتها، علي الرغم من ارتباط معظم هذه القضايا ببعضها
 االكاديمي االمريكي اليميني التوجه مارتن كرايمر الذي عمل سابقا في معهد واشنطن لسياسات الشرق االدني وعلّم               وقال  

يكية الحالية في الشرق االوسط تتوجه نحو التفاعل والتعاطي مـع           بأن السياسة االمر  ة  في جامعات امريكية وعالمية بارز    
 .المنظمات االسالمية في العالم العربي بعدما كانت في السابق تسعي الي المواجهة معها

واشار كرايمر الي انه بعد نجاح التفاعل والتعاطي مع حزب الدعوة في العراق، الذي يقوده رئـيس الـوزراء الحـالي                     
ري، فان توجهات مماثلة قد تكون في الطريق للتعامل مع منظمة حماس في فلسطين، وحزب اهللا في لبنان،                  ابراهيم الجعف 

بيد انه تحفظ ازاء رغبة الواليات المتحدة في التعامل مع المنظمتين االخيرتين اذا استمرتا في حمـل الـسالح والتبعيـة                     
وفي رد علي سـؤال     . من امريكا ازاء االسالميين السعوديين    النظمة علي شاكلة ايران، كما تحفظ ازاء اي نظرة ايجابية           

حول ما اذا كانت اسرائيل قد خلقت ودعمت حركة حماس الستمرار الوضع المتأزم الذي يفيدها في فلسطين، وحول خلق                   
اعتقد بـان   ال  : الواليات المتحدة لمنظمة القاعدة لنفس السبب اي الستمرار هيمنتها في منطقة الشرق االوسط قال كرايمر              

 .اسرائيل وامريكا فعلتا ذلك، ولكنهما جندتا استمرارية دور هاتين المنظمتين 
  3/6/2005القدس العربي 

  
   تُعلَن قريباإسرائيلية ية أمريكيةوثيقة أمن: صحيفة عبرّية

 قريـب وثيقـة    العبرية أمس، نقالً عن مصادر أمنية صهيونية، أن أمريكا ستصدر عما        كشفت صحيفة معاريف   :وكاالت
    الوثيقة ست  : وقالت الصحيفة .أمنية جديدة مع الكيان الصهيوني أمريك    إن ن إعالن تفاهٍم أمنييـسمح لتـل     يإسرائيليتضم ،

 وبشأن احتماليـة قيـام تـل أبيـب        .أبيب بتصدير منتجاتها األمنية والعسكرية لدوٍل بعينها، سيتم تحديدها في تلك الوثيقة           
 أن تحصل على إنّه سيتعين آنذاك على تل أبيب    : ألمنيةرى ال تتضمنها الوثيقة، قالت المصادر ا      بمحاولة التصدير لدول أخ   

  .تأشيرٍة خاصة بالموافقة من وزارة الدفاع األمريكية
  3/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر الى الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية

انيا رعاياها الى تجنب السفر الى المناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة قطاع غزة وتوخي دعت بريط :ي ب ا
نصحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أصدرته امس و.اكبر قدر من الحذر في نقاط العبور بين إسرائيل واالردن

اع غزة وخاصة اثناء الليل، وتجنب السفر الى مدينة البريطانيين بتجنب السفر وفي جميع الحاالت الى الضفة الغربية وقط
 .بية اال في حاالت الضرورة القصوىغزة ومعظم انحاء الضفة الغر

انتحاريا كان  ، مشيرة الى ان ةكرية في إسرائيل واالراضي المحتلهناك تهديد مرتفع لالرهاب والنشاطات العس وقالت
 0ن إصابة اكثر من ل ابيب ما ادى الى مقتله مع خمسة إسرائيليين فضال عفجر نفسه قبل اشهر بأحد النوادي الليلية في ت

 في التطورات التي تشهدها منطقة الشرق االوسط يمكن ان تؤثر على االوضاع االمنيةوحذرت من ان . آخرين بجروح5
  .إسرائيل واالراضي الفلسطينية

 3/6/2005المستقبل 
 

  فلبيني ينتقد تعامل شرطتها مع العمال األجانبوال السفير الفرنسي يتهم إسرائيل بالغرور
نظير مجلي هاجم السفير الفلبيني في تل أبيب، انطونيو مودنا، الشرطة االسرائيلية بشدة علـى تعاملهـا غيـر              : تل أبيب 

زيين وقال إن هذه المعاملة تشبه معاملة النـا       . االنساني مع العمال األجانب بشكل عام ومع العمال الفلبينيين بشكل خاص          
 فهـذه تختـرق     ، لكن مشكلتنا هي مع الشرطة     وقال مودنا إنه ال يحمل على كل اليهود أو االسرائيليين         .لليهود في أوروبا  

  .ائم وال تعرف الرحمة وال األخالقحقوق االنسان بشكل د
هـا تتـسم    ان: وقـال . من جهة أخرى هاجم السفير الفرنسي، جيرار آرو، اسرائيل على سياستها ازاء كل من يعارضها              

 وكان آرو يتكلم في يوم دراسي للدبلوماسيين العاملين في اسرائيل حول وضع المسلمين في فرنسا وما إذا كانوا                 . بالغرور
والحقيقـة ان عـددهم      ماليـين    10يدعون انهم   . ان اسرائيل تضخم عدد المسلمين هناك     فقال  . يهددون الديمقراطية فيها  
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كد ان   عدائيين وال ساميين وغير ديمقراطيين، والحقيقة ان استطالعات الرأي تؤ          ويظهرونهم.  ماليين 7 و 6يتراوح بين   
  .منهم معتدلون % 95أكثر من 

 3/6/2005 شرق األوسطال
  

  لماذا التنسيق مع شارون؟
  فايز صالح أبوشمالة .  د

إلسرائيليين بشأن خطـوة    ال أعرف الثمن السياسي الذي يمكن قبضه جراء اإلعالن عن االستعداد الفلسطيني للتنسيق مع ا              
ولكنني أعرف حجم اإليذاء المعنوي الذي سيلحق بالشعب العربي الفلسطيني، وقـضيته الـسياسية،              ! االنسحاب من غزة  

وأقدر كمية الزفير الخارج من صدر شارون وهو يتنفس الصعداء، بعد أن سار زمناً على حبل دقيق للرهان بين فـرض                     
  اصلة رفضهم لذلك؟ التنسيق على الفلسطينيين، أو مو

وال أظن منخرطاً في السياسة يجهل تقدير المسافة بين انسحاب منسق، منظم، له بداية ونهاية، ويلقي بالتبعية والثقل على                   
اآلخرين، ويضع نقطة في آخر السطر، وبين انسحاب عشوائي، متخبط، يترك الخطوط مفتوحة على كـل االحتمـاالت،                  

  .ويفسح للمجهول مكاناً
ور شارون عدداً من الشهور على فكرة التنسيق، وزج في المعركة نائبه المقرب إيهود أولمرت، الذي ناور قبل أيام                   لقد نا 

معدودة من زيارة أبي مازن لواشنطن، وأعلن أن إسرائيل تدرس فكرة تأجيل االنسحاب من غزة، وسبق ذلـك منـاورة                    
يل االنسحاب من غزة ستة أشهر، وأن إسرائيل تـدرس خطـة          صادرة عن األجهزة األمنية اإلسرائيلية، توصي فيها بتأج       

القتحام غزة، لتأمين انسحاب آمن، وسبق ذلك مناورة ادعاء أحد الحاخامات اليهود أن موعد االنسحاب يتعـارض مـع                   
؛ األعياد اليهودية، وهي المالحظة التي أثارت استنكار واستغراب وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ذاتها، وسـبق ذلـك كلـه                 

  .مناورات الحكومة اإلسرائيلية، في تأييد وعدم تأييد خطوة فك االرتباط عن غزة
لقد كشف شارون أوراقه عشية زيارته لواشنطن التي سبقت زيارة أبي مازن بأيام، وطالب الفلسطينيين بتنسيق خطـوات                  

الذي وافق فـوراً علـى مقتـرح        فك االرتباط مع اإلسرائيليين، وكأنه في ذلك يضع أهم شرط لنجاح زيارة أبي مازن،               
  شارون، وأعلن عن االستعداد لتنسيق االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، فما الثمن الذي جناه، وما الذي أعطاه؟

إن االنسحاب اإلسرائيلي دون التنسيق الفلسطيني فيه قلب لمعادلة الكر والفر التي سادت في مجمـل الـصراع العربـي                     
بي مازن للتنسيق، لكانت هذه هي المرة الثانية في تاريخنا المعاصر التي يفر فيهـا الجـيش                 اإلسرائيلي، فلوال استعداد أ   

 والمرة األولى التـي     ،كانت جنوب لبنان  التي  المرة األولى   بعد  اإلسرائيلي من أرض المعركة دون تنسيق، وترتيب أمني         
ن بينهم وبين المكان رابطاً عقائدياً وتاريخياً،       يفر فيها المستوطنون من مكان يدعون أنه وطنهم المعطى لهم من الرب، وأ            

  .وأن التخلي عن تل أبيب أهون من التخلي عن مستوطنات غزة
  3/6/2005الخليج اإلماراتية 

 
  عباس  -قراءة في قمة بوش 

  أسعد عبد الرحمن    . د
 لنصل إلى اليوم الذي تعيش فيه       نعمل:، قال الرئيس بوش أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة        2001في العاشر من نوفمبر     

ويبـدو أن   . دولتان، إسرائيل وفلسطين معا بسالم في حدود آمنة ومعترف بها كما تطلب قرارات مجلس األمن الـدولي                
النتائج التي تمخضت عنها زيارة الرئيس الفلسطيني لواشنطن، والتي وصفها مسؤول في الوفد الفلسطيني بأنها تجـاوزت      

. ارت  عند البعض األقل تفاؤال ضوءا في نهاية النفق الذي تجمدت فيه عملية السالم منذ وقت طويـل                  كل توقعاتنا، قد أن   
وبعد ذلك الجمود، واندالع نيران االنتفاضة وما سبقها وواكبها من عنف دموي إسرائيلي أعاد احتالل الضفة والقطـاع،                  

مساهمة في صنع المأزق الذي وصـلت إليـه عمليـة           اتهم بوش رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك الزعيم ياسر عرفات بال         
إال أن وفاة الزعيم الفلسطيني وانتخاب محمود عباس أبو مازن رئيسا جديـدا للـسلطة،               . السالم مقرراً وقف التعامل معه    

  .أسقط هذه الورقة من يد اإلدارة األميركية
ذاتية في السلطة الفلسطينية قبل وبعد أن طلبتها        قاد الرئيس عباس، منذ انتخابه، بل منذ تولى رئاسة الوزراء، إصالحات            

وقـد رأت اإلدارة األميركيـة      . الواليات المتحدة شرطا إلعادة العالقات معها، كما توصل إلى اتفاق التهدئة المعـروف            
ورئيسها أن انتخاب عباس رئيسا قد ساهم بنشر الديمقراطية في العالم العربي مما دفـع وزيـرة الخارجيـة األميركيـة                     

ـ      وقد تـصادفت الزيـارة     . القائد المختلف عن سلفه والرجل الملتزم دون أدنى شك         كوندوليزا رايس إلى وصف عباس ب
األولى للرئيس عباس إلى البيت األبيض مع زيارة أرئيل شارون لواشنطن إللقاء كلمة أمام منظمة اإليبـاك الـصهيونية                   

وبهذه المناسبة، ألقـى شـارون خطابـا        .  الواليات المتحدة  والتي كانت قد قامت باستعراض قوة في وجه بعض سياسات         
فكيف يعقل أن يكون هناك فرصة حقيقية لسالم يرضـى عنـه            . تضمن مواقف متشددة تشكل بالفعل نسفا لجهود السالم       
، و ال إنهـاء للمـستوطنات التـي         1967ال عودة إلى حدود عام       :الفلسطينيون في ظل تأكيد شارون الءاته الثالث وهي       

بقى جزءا ال يتجزأ من إسرائيل، وال لعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق قرارات الشرعية الدولية وإصـراره                  ست
وكل ذلك جاء ضمن خطة إسرائيلية قديمة جديدة لتخريب عالقات          ! على بقاء القدس عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل       

ففـي  . ر أن الرئيسين بوش وعباس تجاوزا محاوالت التخريب تلـك         غي. واشنطن مع الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية     
المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الرئيسين، كرر بوش ثقته بعباس وبالتزام بالده بخريطة الطريق باعتبارها الوسيلة                

ـ   الوحيدة لتجسيد تصور الدولتين اللتين تتعايشان معا في سالم، ممتدحا اإلصالحات التي ينفذها الرئي               س عباس ورفضه ل
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كما دعا بـوش    . العنف، حاثا الدول العربية على المساهمة في خلق مناخ مالئم عن طريق تقديم مساعدات مالية للسلطة               
إسرائيل لتحسين حياة الفلسطينيين العاديين خاصة في الجانب اإلنساني، وأكد على ضرورة أن يكون الجدار اإلسـرائيلي                 

ارا سياسيا، وأال تتخذ إسرائيل أي خطوة تنتهك تعهداتها بموجـب مـشروع خريطـة               في الضفة جدارا لألمن وليس جد     
الطريق، ووقف كل عمليات التوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وإزالة جميع المـستوطنات غيـر القانونيـة         

  . والعشوائية
. شاء دولة فلسطينية سـلمية وديمقراطيـة  نلتقي في وقت أصبح إنجاز كبير في التاريخ في متناول اليد، إن: وأضاف بوش 

 وتأكيده على أن أي تعديل في هذا الخط يجب          1949ولعل أهم ما قاله الرئيس األميركي هو إشارته إلى خط الهدنة لعام             
وهذا التصريح يحقق توازنا معينا بعد تأكيداته المعاكسة المقدمة لرئيس          . أن يكون موضع اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين      

 الـذي يفـصل بـين إسـرائيل         1949فيومها، اعتبر بوش العودة إلى خـط        . لوزراء اإلسرائيلي شارون العام الماضي    ا
ومع أن الرئيس عباس لم ينجح في أخذ ضمانات خطية من بـوش، ومـع أن    . واألراضي الفلسطينية المحتلة غير واقعي    

م بموجب قرارات الشرعية الدولية، فإن مـا قالـه          هذا األخير لم يتطرق إلى موضوع الالجئين وحق عودتهم إلى دياره          
 بقدر معـين مـضمون      –أي تعديالت محتملة في الحدود يجب أن تكون بموافقة الطرفين أفرغ            : الرئيس األميركي حول  

  .الضمانات التي سبق وأعطاها لشارون حول ضم الكتل االستيطانية التي تحيط بالقدس
لى إقامة دولة فلسطينية، ومعارضة توسيع االسـتيطان، وغيـر ذلـك، نـصرا              اعتبر الرئيس عباس التأكيد األميركي ع     

إنني راض جدا عن نتائج اللقاء معبرا عن ارتياحه الكبير          : وأكد الرئيس الفلسطيني في تصريح له     . للدبلوماسية الفلسطينية 
عبرت عن تصميمها علـى إقامـة       ألن الواليات المتحدة قالت بوضوح إنها لن تدعم النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية، و           

ويبدو أن الرئيس بوش قد أعطى الفلـسطينيين        ! دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا وقابلة لالستمرار وغير مجزأة        
أقصى ما كانوا يتطلعون إليه في ظل الظروف الحالية، كما أعطى شارون قبل ذلك بعض ما كان يتمناه أال وهـو عـدم                       

، مع موافقة أميركية واضحة بضم الكتل االستيطانية الضخمة التي تحـيط بالقـدس،              1967د عام   منطقية العودة إلى حدو   
  . وكذلك وهو األهم عدم الموافقة على عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها

شك التزامات متعارضـة  كيف سيتمكن الرئيس بوش من الوفاء بالتزاماته نحو الطرفين وهي بدون    : ويبقى السؤال الكبير  
بشكل صارخ؟ ولالستخالص حول قمة بوش عباس، يبدو أن األهمية الرمزية لهذه الزيارة وتصريحات الـرئيس بـوش                  
تتجاوز بكثير أهميتها على صعيد النتائج الفعلية حسب ما قاله سكوت الزنكسي الخبير في شؤون الشرق األوسـط فـي                    

ومع ذلك، وبانتظار تأكيد ما وصل مـسامعنا مـن أن الـرئيس             .  الخارجية معهد السالم األميركي المتخصص بالسياسة    
 سواء في لقائه األخير مع شارون أو في لقائه األول مع الـرئيس عبـاس أكثـر                  –األميركي كان في الجلسات الداخلية      

 بـوش بوقـف     وضوحا في رفض عدد من المواقف والممارسات اإلسرائيلية، ال شك في أن المطالبة العلنية من الرئيس               
توسيع االستيطان وإزالة المستوطنات غير القانونية كان أمرا الفتا للنظر وبخاصة أن مصادر مطلعة طالما أكدت حرص                 

كـذلك، فـإن    . بوش على عدم إحراج شارون علنا قبل إتمامه االنسحاب من القطاع تجنبا إلضعاف موقفه المتأزم داخليا               
، إضافة إلى التعامل المباشر مع السلطة الفلسطينية ماليا، ناهيكم عـن            1949تأكيد بوش على التفاوض بخصوص حدود       

االستقبال الحافل في البيت األبيض، كلها أمور تجسد حقيقة النهوض بالعالقات األميركية الفلسطينية من القاع الذي كانت                 
  .ع القادمةقد وصلت إليه إلى مستوى سنعرف مداه على نحو أكثر تحديدا في األيام وربما األسابي

  3/6/2005االتحاد االماراتية 
  

  تكريس جدران الفصل العنصري وتجاهل حق العودة
  مصطفى قاعود 

منذ ان طرحت خريطة الطريق تقدمت العديد من المؤسسات ومراكز االبحاث الدولية بدراسات عديدة تناولـت مـستقبل                  
إال ان بعـض    ‚  تغوص في التفاصيل السياسية لعملية التسوية      مع االدعاء بأنها ال   ‚ الدولة الفلسطينية من الناحية االقتصادية    

الدراسات تستند الى رؤية سياسية منحازة للفهم االسرائيلي وتحديدا الشاروني منه للدولة الفلسطينية المفترضة في خريطة                
فيما يتعلـق   وذلك يمكن تبينه من خالل استخدام بعض المصطلحات النظيرة للمصطلحات الشارونية وخصوصا             ‚ الطريق

بقضايا الحل النهائي وعلى وجه الخصوص مسألة الالجئين الفلسطينيين والقدس والمياه وكان آخر تلك الدراسات دراستان                
اشرفت عليهما مؤسسة راند في الواليات المتحدة االميركية االولى بعنوان بناء دولة فلسطينية ناجحة والثانيـة بعنـوان                  

تتحدث الدراستان على ان قيام دولة فلسطينية ناجحة يتطلب احداث تنمية جذرية فـي              ‚ ينيةالقوس بنية منهجية لدولة فلسط    
 بليون دوالر اميركي خالل العقد االول مع تواصل حر بين اجزاء هذه الدولة وسلطة تنفيذيـة جيـدة                   33فلسطين بقيمة   

  .تكافح الفساد وتطبق القانون
 اجزاء هذه الدولة ينطلق من افتراض ان الدولة لن تكـون متواصـلة              ان مجرد استخدام الدراسة لعبارة تواصل حر بين       

ومعظم الدراسات التي قدمت بهذا الشأن      ‚ وانما مجموعة اجزاء متناثرة تتخللها محميات اسرائيلية ومناطق عازلة        ‚ جغرافيا
  .حتى اآلن هدفها التخفيف من وطأة عدم التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المفترضة

فالدراسة فـي احـدى فقراتهـا    ‚ صطلح القوس في الدراسة الثانية وجد على افتراض بقاء جدران الفصل العنصري         أما م 
 كيلو  365تسميه الممرحيث تقول ان الممر المسمى ايضا القوس سيدعم خطا سريعا للسكك الحديدية بين المدن يبلغ طوله                  

ن اسالك االلياف البصرية للربط بين اكبـر البلـدات والمـدن        وطريقا عاما وقناة لجر الماء وشبكة للطاقة وخطا م        ‚ مترا
الفلسطينية وهذا سيمثل حافزا النشاء المساكن واحداث الوظائف وكمية االعمال التجارية ومن المقدر ان يولد بناء القوس                 
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االضافية عالوة على أن اآلالف من الوظائف       ‚  وظيفة للفلسطينيين على مدى خمس سنوات      160‚000 الى   100‚000من  
  .ستعزز اعادة احياء مراكز المدن التاريخية وتحمي الغابات والمحميات الطبيعية واالراضي الزراعية

 ماليين دوالر اميركي ويجب     6من المقرر ان يحتاج بناء البنية التحتية االساسية للسكك الحديدية والطرق في القوس الى               
الدراسـتان تنطويـان   ‚ ضافة الى انفاق الفلسطينيين واستثماراتهم الخاصة ان تأتي من المعونات واالستثمارات الدولية باال      

على ايجابيات واضحة لجهة التخطيط االقتصادي والتنمية ولكنهما بذات الوقت تنطلقان من افتراضات سياسية ال تنـسجم                 
التي تأتي في سياق التقريـر      مع الحقوق الوطنية الفلسطينية والحلول العادلة لها والستيضاح تلك االفتراضات السياسية و           

  .مع ادعاء الحيادية ال بد من تناول ابرز النقاط الواردة في الدراستين
وتشترط ان يقر الفلسطينيون بشرعية قادتهم وبفعاليتهم وحسب الدراسة هذا يعتمد على بنود تـسوية الـسالم                 : الحاكمية1

يث ورد نصا حرية الالجئين في اعادة االستيطان فـي          بما في ذلك مساحة االراضي وتواصلها ووضع القدس ح        ‚ النهائية
هذا القول ينطوي على فهمين خطيرين االول عدم االقرار مسبقا بعودة الالجئـين الـى مـدنهم وقـراهم                   ‚ الدولة الجديدة 

والفهم الثاني والخطير هو استخدام مصطلح اعادة االستيطان وهـذا يـشير الـى اعتبـار                ‚ 194االصيلة حسب القرار    
اضي الفلسطينية المحتلة اراضي مشاع يحق لمن يشاء ان يستوطن فيها بمن فيهم االسرائيلون وبذلك تعطي الشرعية                 االر

  .للكتل االستيطانية االسرائيلية التي ستبقى في محيط القدس والضفة وفقا لتعهدات بوش
فلسطين مفتوحة واقتـصادها مزدهـرا      وفي الحاكمية يؤكد التقرير ان من االسهل تحقيق الحاكمية الجيدة لو كانت حدود              

واستيعابها لالجئين ممكنا وامنها مضمونا وسنواتها االولى مدعومة بمساعدة دولية طائلة وان تكافح الفساد والممارسـات                
  ‚التعسفية وان تعزز سيادة القانون وتمنح الصالحيات للقضاء وتعطي المزيد من السلطة للبرلمان

وان تـوفر   ‚ الدراسة االولى الدولة الفلسطينية المستقلة يجب ان تكون آمنة داخل حـدودها           جاء نصا في    : االمن الداخلي 2
وان تخلو من اعمال التخريب واالستغالل االجنبي وأال تشكل أي خطر على اسرائيل وستكون             ‚ السالمة االعتيادية لسكانها  

تخل باستقرار الدولة الفلسطينية وتهدد اسـرائيل       اكثر مسألة إلحاحا لألمن الداخلي اخماد نشاط المنظمات المناضلة التي           
والدعوة المبطنة الـى    ‚ كل الشروط المتعلقة بأمن اسرائيل واضحة ولكن ما ليس واضحا الحدود اآلمنة للدولة الفلسطينية             

على خلفية االغراءات االقتصادية على حساب القـضايا الـسياسية          » اخماد نشاط المنظمات  «حرب اهلية فلسطينية عبر     
  . القدس الحدود  الالجئين وحتى قبل قيام الدولة الفلسطينية الموعودة،الحساسة

 3‚6 من المتوقع ان ينمو عدد السكان الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة مـن نحـو                 :جاء في التقرير ما يلي    :  القوس 3
س البلدات والمـدن الرئيـسية       بسبب النمو الطبيعي للسكان والهجرة وسيربط القو       2020 مليون عام    6‚6مليون الى نحو    

  .بما فيها نابلس ورام اهللا والقدس والخليل وغزة‚ الفلسطينية
الدراسة تفترض ان حل مشكلة الالجئين هو بالعودة الى اراضي الدولة الفلـسطينية ولكـن               ‚ دعونا نناقش باالرقام  : أوال

ئين مع سكان الضفة وغزة والنمـو الطبيعـي         السؤال الذي يشير الى التناقض داخل الدراسة نفسها هو هل مجموع الالج           
 مليون الجئ فلسطيني مجهولو المـصير ربمـا هـو           2اذن هناك ما ال يقل من       ‚  مليون 6‚6 فقط   2020يساوي في عام    

اذن حسب التقرير ونظرية استيعاب     ‚  ماليين 5التوطين الن النمو الطبيعي لسكان الضفة وغزة من الممكن ان يصل الى             
هذا اوال اما القـضية الثانيـة       ‚ ولة كل ما يمكن استيعابه من الالجئين ال يتجاوز المليون ونصف المليون           الالجئين في الد  

  .واالهم هو تجاهل نظرية القوس لجدران الفصل العنصري وربما هي قائمة على افتراض بقاء تلك الجدران
االمن الكافي والحاكمية الجيدة واالراضي     » اجحةبناء دولة فلسطينية ن   « وشروط نجاحها وفقا لدراسة   : التنمية االقتصادية 4

وهنا يتحول الحديث عن تواصل الى مجرد كالم لالستهالك الن ترتيبات القوس تنطلق من افتـراض عـدم                  ‚ المتواصلة
 في دولة ال تكون اراضـيها       :تواصل االراضي رغم ان الدراسة ال تتجاهل تواصل االراضي اذ تقول ولالستهالك ايضا            

تأثر النمو االقتصادي تأثيرا سلبيا ويزيد الفقر الناتج عن ذلك من حدة االمتياز السياسي ويخلق وضعا يكون فيه                  متواصلة ي 
  .من الصعب جدا ال بل من المستحيل الحفاظ على االمن

لـيس مـن    ينطلق التقرير من تحويل مسألة المياه الى مسألة تفاوضية بين الفلسطينيين واالسرائيليين و            : الموارد المائية 5
 تعيد اسرائيل وفلسطين التفاوض بتوزيع المـوارد المائيـة          :منطلق الحق الكامل للفلسطينيين في مياههم اذ يقول التقرير        

القائمة ويجب وضع حد لعملية استخراج المياه من المكامن المائية الى حد يتخطى ما يمكن ضمان اسـتمراريته لتجنـب                    
دة فعالية االستعمال واعادة استخدام الماء وادارة عملية الري للتعامل مع جزء            ويجب زيا ‚ الوقوع في اسوأ حاالت النقص    

طبعا هنا لـيس المقـصود      ‚ من النقص في الماء ويجب ان يكون المجتمع الدولي مستعدا لتمويل بناء معامل تحلية المياه              
ة في الضفة وغزة ان تستحوذ اسرائيل       بالموارد المائية القائمة على جميع ارض فلسطين التاريخية وانما الموارد الموجود          

 التـي   1967 تأتي لتفاوض الفلسطينيين على الموارد المائية في اراضي عدوان           1948على الموارد المائية في اراضي      
من مخزون المياه   % 50ناهيك عن ان التقرير لم يلحظ ان اكثر من          ‚ من المفترض ان تعود جميعها الى الدولة الفلسطينية       

  ‚بار والينابيع اصبح اما خلف او تحت جدران الفصل العنصريالجوفية واآل
فكيف يمكن ان تكون مفاوضات عادلة على المياه في الوقت الذي تكرس في اسرائيل السيطرة على المياه عبـر سياسـة                     

  .االمر الواقع
المبكرة وتوفير التعليم لـذوي  ما ورد في التقرير ايجابي لجهة تقدم المدارس والجامعات وتوسيع برامج الطفولة     : التعليم6

ولكن هناك فقرة ملتبـسة وردت علـى الـشكل          ‚ الخ‚‚االحتياجات الخاصة وتنمية مهارات التربية والمسؤولية االجتماعية      
طبعـا ال   ‚ ان تخفض الجامعات من التركيز المفرط على العلوم االنسانية واالجتماعية وان توسع برامجها العلمية             : التالي

ولكن الحديث عن تقليص االهتمام بالعلوم االنسانية فيـه اشـارة واضـحة             ‚  الى توسيع البرامج العلمية    ضير من الدعوة  
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لتقليص االهتمام بتاريخ فلسطين على وجه الخصوص الن ذلك يتناقص مع االدعاءات الصهيونية الزائفة حـول الحـق                  
م الشاروني فـي مـأزق خطيـر لـذا يعتبرونهـا            وتلك العلوم االنسانية من شأنها ان تضع التسوية وفق الفه         ‚ التاريخي
  .تحريضية

أخيرا يمكن القول ان تلك الدراسات اذا كانت فعال وكما تدعي وجدت من اجل تعزيز اسباب نجاح الدولة الفلسطينية على                    
  .ان تلتزم الحيادية ال تدعيها ومن ثم تكرس المصطلحات الشارونية للحل وتدس السم في الدسم

 2/6/2005الوطن القطرية 
  

  حق العودة لن يموت ولن يكون األردن بديالً 
  يعقوب محمد  

وقضية الالجئين الفلسطينيين بصورة خاصة، وصمة عار علي جبين وصدر المجتمع الدولي، الـذي تواطـأت القـوي                  
  .االستعمارية المهيمنة فيه علي قيام الجريمة، بل ساعدت في وقوعها واستمرارها الي يومنا

دي أهمية هذه الذكري التي لم يحتفل بها أحد، فالمجتمع الدولي ال زال يمجد الصمت لهذه الجريمة النكراء                  ال أحد يدرك م   
وتحاول اسرائيل بكل قواها االستعمارية ان ترفض حق عودة الالجئين وتطمئن المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة بايجـاد       

طن الوحيد الذي قد يصبح بديال للفلـسطينيين مقابـل حـل            وطن بديل لهم حيث ذكر المجرم شارون بأن األردن هو الو          
المشكلة بالتعويض لهم عن حق العودة الي ديارهم وليس حق العودة الي الوطن، فالعودة الي الديار تعنـي العـودة الـي                

نية وهـذا   مسقط الرأس الذي ولد فيه االنسان الفلسطيني أما العودة الي الوطن فتعني العودة الي اراضي السلطة الفلـسطي                 
مرفوض، فعلي المجتمع الدولي ان يساهم بعودة الالجئين وتعويضهم عن المدة التي قضوها خارج ديارهم واالعتـراف                 

  .من قبل اسرائيل والمجتمع الدولي بأن حق العودة البد منه
 ذات مـرة لقـد      فقد قال شارون  . فكيف يسمح المجتمع الدولي السرائيل ان تتحدث عن بدائل للوطن األم وتطرح األردن            

وجدنا الحل انه األردن، وقد رد عليه المسؤولون األردنيون في نفس الوقت الذي صرح به أن األردن لن يكـون وطنـا                      
بديال وحتي لو رضيت كل القوي فان الفلسطينيين يرفضون ان يكون األردن وطنا بديالً لهم ألن األردن بلد مستقل وذات                    

دعم الحكومة األردنية وعلي رأسها جاللة الملك عبداهللا الثاني بقوة حق العـودة ويقـدم               سيادة وتحكمه اإلرادة األردنية وت    
جاللته الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، فقد يجوز ان يكون هناك اتفاق مع الـسلطة الفلـسطينية علـي اقامـة                     

  .ارجكونفدرالية أو فدرالية فهذا يعود إلرادة الشعبين وليس بقرار مفروض من الخ
يبدو من المفيد التذكير باالستراتيجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية، يتبين انها تستند الي القاعـدة، التـي روج لهـا                    

انها من نوع المشاكل المستعصية التي ال يقع حلها في متناول اليد، ويبدو ان حلها سيستغرق أجياال قبل                  : كيسنجر ومفادها 
بب جذورها القديمة، أو شدة تعقيدها، أو عمق جذورها الحضارية، وبذلك فإنه من الـسخف               الوصول الي حل ما، إما بس     

والحماقة بمكان، إقدام دولة كبيرة كالواليات المتحدة علي حرق أصابعها من أجل حل هذا النوع من المشاكل، ألنها لـن                    
أمريكا نفسها ولذلك يكفي احتواء الـشرر       تتوصل الي حل حاسم لها مهما فعلت، ناهيك عما قد تثيره من انقسامات داخل               

  .المتطاير عن هذه المشكلة
وعليه فإن الخطة األمريكية حيال القضية الفلسطينية، تقضي باحتواء المشكلة، وليس حلها، مـع التأكيـد علـي اعتبـار           

مريكي مـن قـضية     وبذلك تصبح وعود بوش األخيرة لشارون نتيجة منطقية لحقيقة الموقف األ          . اسرائيل الحليف النهائي  
فلسطين عموما وقضية الالجئين الفلسطينيين خصوصا فثمة العديد من الشواهد والمقدمات لهذا الموقف، حيـث ال تـزال                  
الجهود الدولية بقيادة اإلدارة األمريكية المبذولة من أجل ايجاد حل لقضية الالجئين، تواصل محاوالتها تخطـي القـوانين                  

، وذلك في األساس بسبب المطلـب       )11/12/1948 (194جمعية العامة لألمم المتحدة رقم      والممارسات الدولية وقرار ال   
  .االسرائيلي للحفاظ علي أغلبية ديموغرافية يهودية وسيطرة كاملة علي ممتلكات الالجئين الفلسطينيين

 الفلسطينيون من الجئين    كانت الرؤية األمريكية لكيفية حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين قد أعلنت بوضوح من خالل كتاب             
عندما قام مجلس الشؤون الخارجية األمريكي، في أعقاب اتفاق أوسلو، بتشكيل مجموعة دراسة مهمتهـا               . إلي مواطنين   

دراسة الجوانب المعقدة من القضية الفلسطينية وتقديم التوصيات بشأنها، باعتبار اتفاق أوسلو ، انطالقة جديدة في اتجـاه                  
أرزت علي مجموعة الدراسة، التي ركـزت اهتمامهـا         . وأشرفت االستاذة في جامعة سيراكوز دونا ي      . التسوية الشاملة 

  .علي ما اعتبرته أكثر القضايا تعقيدا وصعوبة في صراع الشرق األوسط، وهي قضية الالجئين الفلسطينيين
. 1997الخارجية األمريكي سـنة     من الجئين إلي مواطنين ، نشر من قبل مجلس الشؤون           : وكانت الحصيلة كتاباً بعنوان   

  :وتضمن هذا الكتاب الرؤية األمريكية لحل قضية الالجئين الفلسطينيين، والتي يمكن تلخيصها علي النحو التالي
إذا أردنا حال دائما ومقبوالً للصراع العربي االسرائيلي، فيجب أن يشمل هذا الحل منح الجنسية لالجئين الفلسطينيين فـي                   

ولن يتوقف هذا الصراع ما لم يحصل الالجئون الفلسطينيون علي الجنسية، ألن ذلك يعني أنهم               .  األوسط كل أنحاء الشرق  
ويجب أن يكـون قبـوالً متبـادالً بـين          . لن يعودوا بعدها مجرد ورقة للمساومة في جدول أعمال كل من طرفي النزاع            

ا تغير وضع الفلسطيني وعقليته كالجيء، ثـم اسـتيعابه          وال يمكن ان يتحقق هذا القبول إال إذ       . اإلسرائيليين والفلسطينيين 
ضمن خطة إقليمية دائمة تقوم علي أساس عودة عدد محدد من الالجئين الي اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، ودمج                   

لسطينية فـي   الالجئين الفلسطينيين في المجتمعات السورية واألردنية واللبنانية التي يقيمون فيها، وإعادة توطين عائالت ف             
كما يجب دفع التعويضات للفلسطينيين الذين ال يعودون الي أرضهم          . بلدان أخري من الشرق األوسط وفي البلدان الغربية       

عن الممتلكات التي خسروها هناك، ويجب السماح لهم، أيضاً، بأن يحملوا جنسية مزدوجة، هـي الجنـسية الفلـسطينية                   
  .وجنسية البلد الذي يقيمون فيه 
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هذا التصور لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين عن جهل بل تجاهل تام بحقيقة المشكلة الفلسطينية وطبيعة الشخـصية                 ينم  
الفلسطينية، وهذا أمر يدركه كل مطلع علي القضية الفلسطينية، فالمسألة بالنسبة لالجئين الفلسطينيين ليست مجرد سـكن                 

ية، إنها قضية شعب ووطن، ال قضية مجموعة من الالجئـين التـي             وجنسية، بل هي انتماء وتجذر في األرض الفلسطين       
  .تحتاج الي حلول إنسانية 

وفي الخلفية التاريخية فإن الموقف األمريكي من الفلسطينيين السكان األصليين لفلسطين، كـان متطابقـاً مـع الموقـف                   
رحيل مئات اآلالف من الفلـسطينيين       أعلن الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت عن خطة لت        1939الصهيوني، ففي عام ،   

وتوطينهم في العراق علي أن يمول هذه العملية صندوق يأتي ثلث أمواله من اليهود، والثاني من الحكومـة البريطانيـة،                    
  .والثلث الباقي من الحكومة األمريكية

لجنـة مجلـس الـشيوخ       عبر جورج ماك غي، وزير الخارجية األمريكية، في حينه، أمام            1950 فبراير شباط    16وفي  
إن : للشؤون الخارجية عن قلقه بين وجود الالجئين الفلسطينيين، ومستقبل المصالح األمريكية في الشرق األوسط بقولـه               

خسارة هذه النقطة سياسياً لصالح االتحاد السوفيتي ستكون كارثة كبري، وعلي أساس هذه الخلفية، فإن اهتمامنا بالالجئين                 
فإن تحقيق  ..  جزئياً علي اعتبارات انسانية، له مبرر إضافي، فما دامت مشكلة الالجئين غير محلولة             الفلسطينيين، المبني، 

وسيستمر الالجئون في لعب دور بؤرة طبيعية لالستغالل مـن قبـل العناصـر              .. التسوية السياسية في فلسطين ستتأخر    
  .الشيوعية والمخربة التي ال نستطيع نحن تجاهلها

  .ن الذين يزداد سخطهم ال يهدد أمن إسرائيل، أو دول عربية، بل أمن المنطقة العربية بأكملهاإن وضع الفلسطينيي
   3/6/2005الراية القطرية 

  
  المنظمة ال السلطة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني  : قدومي: مقابلة

عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحريـر       أكد فاروق القدومي، رئيس الدائرة السياسية و      : يمامة بدوان : حاورته في دبي  
الفلسطينية وزير خارجية دولة فلسطين، عدم ثقته بالمواقف اإلسرائيلية وذلك من خالل التجربة التي أثبتت ان إسـرائيل                  
تنقض أي اتفاق توقع عليه، مشيراً إلى خسائر المجتمع اإلسرائيلي جراء استمرار االنتفاضة حيث جعلت شـارون أبـو                   

  . طان يعلن انسحابه من قطاع غزة والذي يعد بداية تحرير األرض واالنسان الفلسطيني من االحتاللاالستي
وذكر ان خالفاته مع محمود عباس حول مسألة صالحيات وزير الخارجية واالصالح  الذي قام به في األجهزة األمنيـة                    

 والمجلس المركزي أيضاً، الفتاً إلـى       1988عام  ما هو إال تفرد بالسلطة من دون الرجوع إلى قرارات المجلس الوطني ل            
انهما السلطة ورئيسها ال يملكان الصالحية في ذلك األمر، حيث قاما بتجاوزات عديدة اضافة إلى عدم عقد اجتماع اللجنة                   

  .يةالمركزية لحركة فتح حتى اآلن، مضيفاً ان اصحاب الفساد ما زالوا يتمتعون بمناصب ومسؤوليات في المراكز القياد
ولفت في الحوار الذي اجري معه قبل لقائه مع ابومازن إلى ان عالقته مع أبومازن ال تقوم على أساس ثنائية الـرؤوس                      

  .بل هناك تباين في النهج السياسي لكل منهما
تـي  تم االتفاق مع األمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية على تشكيل لجنة متابعة بناء علـى القـرارات ال                 : واضاف

اتخذها اجتماع الفصائل الذي عقد في القاهرة في السابق، والذي يقضي بإعـادة تـرميم منظمـة التحريـر الفلـسطينية                     
ومؤسساتها المركزية، وفي هذا السياق ال بد لنا من التأكيد على أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية والتـشريعية                   

السور الواقي لهذا المشروع الناشئ الذي تتولى منظمة التحرير اقامته وتنميته           للسلطة الفلسطينية بكافة مؤسساتها كما انها       
كبداية لوجود كيان فلسطيني مستقل على جزء من أراضينا، اضافة إلى ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيـد           

  .لشعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات
 ألف فلسطيني وقـد ابلغنـا أن العـائالت الفلـسطينية            350د أكثر من    يوجد في بغدا  : اجاب ن في العراق  يالفلسطينيوعن  

تتعرض العتداءات متكررة بتهمة أن ابناءها يشتركون في أعمال للمقاومة العراقية ومع األسف الشديد تبـين أن هنـاك                   
قين عليهم شتى االتهامات    أفراداً من خارج االطار العراقي يحاولون افساد العالقة بين الفلسطينيين واشقائهم العراقيين مطل            

  .بحجة انهم يتعاونون مع المقاومة
وفي هذا الصدد، أجرينا اتصاالت مع األمين العام لجامعة الدول العربية وبعض السفراء العرب في الخارج وأعلمنـاهم                  

للفلـسطينيين الـذين    بما يجري لشعبنا في بغداد، كما طلبنا من األمين العام لألمم المتحدة القيام بدوره لتـوفير الحمايـة                   
  .يعتبرون الجئين في األراضي العراقية

  ؟ أنا وأبو اللطف رفاق درب وسنكمل المسيرة معاً كما بدأناها معاً على ما قاله أبو مازن مؤخراً ه عليقاما عن ت
د وأبـو يوسـف     ال شك ان المسيرة الفلسطينية بدأت بعدد من القادة وعلى رأسهم االخوة أبوعمار وأبوجهاد وأبو ايا               : قال

النجار الذين استشهدوا، وقد كان األخ أبومازن إلى جانبنا منذ البداية ولذلك ال بد ان نبقـى محـافظين علـى المبـادئ                       
واألهداف والوسائل التي حددناها للثورة الفلسطينية، وان اختلفنا نختلف من أجل القضية الفلسطينية فقط، ومثاال على ذلك                 

تفاضة تعود سلباً على الشعب الفلسطيني وقد بدأنا بثورة مسلحة بعد انسالخنا عـن أحزابنـا                كيف يقولون ان عسكرة االن    
السياسية، وكيف لنا ان نثق بالسياسة األمريكية التي تحمي إسرائيل وتعتبرها حليفاً استراتيجياً خارج حلف الناتو، وكيف                 

ي الفلسطينية بعد اتفاقية أوسلو فإنه لن يمس بـسوء وقـد            لنا ان نثق ب اإلسرائيليين الذين قالوا إنه من يعود إلى األراض           
اغتالوا األخ أبو علي مصطفى  األمين العام للجبهة الشعبية  والشيخ أحمد ياسين والدكتور عبدالعزيز الرنتيسي وغيـرهم          

داً في غـضون     شهي 86العشرات من القادة، وفي السابق وافقنا على عقد هدنة لمدة ثالثة شهور لنجدهم ينقضونها ويسقط                
 مستوطنة ليستوطن   200خمسين يوماً بل وأحكموا الحصار واالغالق على مدن الضفة وغزة واقاموا في الضفة أكثر من                

  . ألف مستوطن432بها 
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قرار أبو مازن توحيد األجهزة األمنية الفلسطينية هو لألسف مطلـب إسـرائيلي             : وبالنسبة لتوحيد االجهزة االمنية اجاب    
 من قوى األمن والشرطة إلى التقاعد أمر خاطئ، فليس هناك مـا يـسمى               2000 السلطة القاضي بإحالة     أمريكي، وقرار 

تقاعداً في الثورة الفلسطينية إال بعد استقالل األراضي وتحرر البالد من االحتالل، وبذلك هـم لـم يحترمـوا األنظمـة                     
رير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلـسطيني        والقوانين واخترعوا ألنفسهم أنظمة مختلفة متناسين ان منظمة التح        

فـي حـين    . والمعترف بها في األوساط العالمية واألمم المتحدة وليس السلطة، كما انهم ال يملكون صالحية ما قاموا به                
البقاء تسعى إسرائيل إلى عدم توحيد األجهزة األمنية الفلسطينية بل تريد الخالص منها وتصفية العناصر الوطنية منها وا                

  .على حياة العناصر التي ال تحرك ساكناً في صفوف المقاومة
كان من المفروض ان يتم التحقيق في حادثة        : وبخصوص رايه في حملة المليون توقيع للتعرف على اسباب موت عرفات          

التحقيق معهـم   اغتيال الرئيس عرفات، لكنه لم يجر، وبالرغم من براءة من عاشوا حوله او عدم براءتهم كان ال بد من                    
وكذلك االستفسار من الهيئة الطبية الفرنسية التي عالجت الشهيد أبوعمار عن أسباب وفاته الحقيقية، لكن لألسف، سـمعنا                  
مقوالت ال تنطبق على الواقع، وإذا أردنا تشخيص ما أصاب عرفات من أمراض فقد كان واضـحاً للعيـان بمظـاهره                     

ومن أجل إخفاء الجريمة جرى تطعيمه بجراثيم االيدز، وقيل من جانب الفرنسيين            . الخارجية والداخلية انه جرى تسميمه    
انه من األفضل للفلسطينيين أال نعلن السبب الحقيقي لوفاة الرئيس والحقيقة انهم كانوا ال يريدون إعالن السبب الحقيقـي                   

لبت من األطبـاء الفرنـسيين      وقد ذهبت الى باريس أثناء مرض الرئيس عرفات وط        . ألسباب سياسية وضغوط خارجية   
كما ان الطبيب الرئيسي الذي يعاينه منذ أكثر من عشرين عاماً قد اطلع على              . تقريراً طبياً عن حالته لكنهم رفضوا طلبي      

الكثير من التفاصيل واألعراض الظاهرة على أبوعمار، فالوجه النحاسي واللون الذي يميل الى لون النحاس فـي جـسده             
تي نزفت من رأسه في الساعات األخيرة من حياته تدل على ان المريض مصاب بالـسم القاتـل ولـيس                    أيضاً والدماء ال  

بااليدز الذي أشاعه رواد الصهيونية، وقد طلبنا من امريكا من خالل بعض االخوة الرؤساء العرب الحصول على الترياق                
  .ل واستشهد األخ أبوعمار رحمه اهللا وأحسن مثواهالمعاكس لهذا السم من اسرائيل لكن امريكا لم تبذل أي جهد مع اسرائي
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