
 1

 متابعات الزيتونة
 فلسطين اليوم

 4/6/2005النشرة اليومية 
 :األخبار الرئيسية

 عباس يبحث عن نائب .1
  

  :السلطة
 مرسوم رئاسي اليوم يقضي بتأجيل االنتخابات .2
 ظمة مع الفصائلأبو مازن إلى دمشق قريباً لبحث صالحيات المن .3
 لقائي مع شارون لن يتم في منزله بالقدس: الرئيس الفلسطيني .4
 إسرائيل تطالب أبو مازن بالكف عن التساهل مع قادة الجهاد اإلسالمي والعمل على اعتقالهم .5
 ت غزة لن تكون منطقة عسكرية مغلقةمستوطنا: السلطة الفلسطينية .6
  الجاري20شعث يقرر االنتهاء من توحيد وسائل اإلعالم الرسمية في  .7
  اشتباك مسلح بين الشرطة الفلسطينية وكتائب األقصى .8

 
  : المقاومة
   وحديث األزمة يسود المناقشاتبداية ساخنة الجتماع الثوري .9
    !  أبناء أحد المتهمين بالتخابر مع االحتالل هم الذين اغتالوا الشيخ علي فرج وشقيقه حسام: فتح .10
  فتح تجدد تمسكها بالثوابت الوطنية وبخيار النضال والسالم العادل في ذكرى حرب حزيران .11

  
  : ألرض، الشعب، القضيةا

    عن الطعام والشرابضراباًإريحا يبدأون اليوم أ معتقلين سياسيين في سجن 9 .12
  معاملة مذلة ألهالي أسرى معتقل نفحة واجراءات تعسفية ضد معتقلي رومينيم .13
  حادية الجانب ومنقوصةأنها أفراجات وتؤكد باإلالمحامية دقماق ترحب  .14
  خطيب األقصى يحمل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية أي اعتداء على الحرم القدسي .15
   متظاهرين ضد الجدار في بلعينىجنود االحتالل يعتدون عل .16
   صفقة لتسريب عقارات وأراض لليهود11يرينيوس وآخرين بـ إلية تكشف تورط سلف وثائق إسرائي .17
  يرينيوس صادر حقنا بالكالم والتصويت واتخذ القرارات بمعزل عن المجمع المقدسإ .18
  انفجار في مخيم فلسطيني بجنوب لبنان .19
    مواعظ وخطب أبو سيدو تستقطب اآلالف،داعية غزة األعجوبة عمره ثالثة عشر عاماً .20
  من فلسطينيي الضفة والقطاع الجئون% 42.6 .21
   سلطات االحتالل تنهي جزءاً من مدينة دينية سياحية أسفل األقصى  .22
  حول دون وصول عشرات المصلين الى الحرميتدابير القمعية في البلدة القديمة والشدد ياالحتالل : ليلالخ .23
  بدء االستعدادات لتنفيذ ثاني تعداد للسكان والمساكن والمنشآت: رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء .24
  بي يكفل مشاركة الجميع ويعكس التعددية السياسيةالدعوة إلى سن قانون انتخا .25

  
  :الكيان الصهيوني

  موفاز يؤكد أن تسليم المدن للفلسطينيين سيتأخر ألسابيع .26
  2002 عام  فلسطينياً ثأرا15ًشارون أمر بقتل : فضيحة إسرائيلية .27
   اهو يهدد بسحب دعمه خطة االنسحاب من غزة نتني .28
  رفض فلسطيني للمخطط اإلسرائيلي سلطات االحتالل تنهي جزءاً من مدينة دينية سياحية أسفل األقصى  .29
    أسرى 4االحتالل يسحب البطاقات الزرقاء من  .30
  يل تطالب بمقعد في مجلس األمناسرائ .31
  اتفاقات حول التعويضات مع نصف مزارعي غوش قطيف .32
  !!و آالف عميٍل في شفا عمر10الكيان الصهيوني ينوي توطين  .33
  األسلحة السورية غير مقبولةبرامج تطوير ، شالوم يطالب لبنان بنزع سالح حزب اهللا .34
  سرائيليين لخطة االنسحاب من غزة  تراجع دعم اإل .35
   %25ارتفاع نسبة العنف بين الشبان االسرائيليين بنسبة  .36
  إسرائيل تستخدم سالحاً جديداً .37



 2

   ربع مليون إسرائيلي ال يستطيعون الزواج في إسرائيل   .38
  مصدر عسكري إسرائيلي يحذر من إقدام المستعمرين على االنتحار خالل تنفيذ االنسحاب .39
   منظمة يهودية أميركية تنظم مظاهرة في نيويورك ضد خطة الفصل24 .40
   إسرائيل تتخوف من هجمات في أوزبكستان  .41
  1966حكومة إسرائيل رفضت مبادرة من الموساد لمحاولة التوصل للسالم مع مصر في  .42

  
   :اقتصاد، اجتماع

   تراجع التفاؤل في أوساط الفلسطينيين بشأن األوضاع االقتصادية .43
   السلطة تسعى للتحوُّل التكنولوجي .44
   مليون دوالر لتمويل المشاريع الصغيرة30اإلعالن قريباً عن تأسيس بنك جديد رأسماله  .45
  ارتفاع في حركة عبور البضائع بين مصر وغزة خالل مايو الماضي .46

  
  :عربي، إسالمي

     إصابة جندي مصري على الحدود مع قطاع غزة  .47
    لبنان أمام الفصائل الفلسطينية  ياغالق طريق سورإ .48
  لم يطرأ أي تغيير على حركة الفلسطينيين نتيجة إلغاء عدم الممانعة: مدير أمن الجسور األردني .49
  سرائيلإ أسيراً سورياً في سجون 11مساع لبلورة صفقة إلعادة رفات الجاسوس كوهين في مقابل إطالق  .50
  تجربة سوريا لصواريخ سكود .51
    ترسيخ األخوة والتسامحىشيخ األزهر يدعو العراقيين والفلسطينيين إل .52
   فضل اهللا يدعو الفلسطينيين لحماية مشروعهم التحرري .53

  
  :دولي

   إسرائيل  سبب غضب المسلمين الظلم الغربي للعرب والتأييد األمريكي لـ: كاري .54
   ة الموسادمسؤول سابق في حزب الحرية ينفي التجسس لمصلح: النمسا .55
  ، وتريد نجاح االنسحاب في المرحلة االكثر تفاؤال معتقل فلسطيني 400 لقرار اإلفراج عنمريكا ترحب أ .56

  
  :مقاالت ومقابالت

    وفيق الهواري   …لى المشاركةإهمال الالجئون الفلسطينيون من اإل .57
   عبد الوهاب المسيري   .  د...بعض مالمح الخريطة اإلدراكية اإلسرائيلية .58
  هاني المصري... حتى تصبح حرية األسرى هدفاً قابالً للتحقيق .59
  علي بدوان... كيف يمكن إعادة إحياء منظمة التحرير؟ .60

  
  كاريكاتير

 
***  

  عباس يبحث عن نائب 
ـ  مـا    :أمين أبو وردة   و نابلس  آمال شحادة    و القدس المحتلة  ها في عن مراسلي  4/6/2005الخليج اإلماراتية    نشرت  هفتح

لتكهنات في شأن مـن سـيتحمل عـبء إدارة          ل بورصة    من تصريح رئيس السلطة الفلسطينية برغبته في تعيين نائب له        
وذهبت توقعـات   .  القدوة ورجح مراقبون أنه سيختار أحمد قريع أو ناصر       .  عاماً 70بالغ من العمر    السلطة مع رئيسها ال   

 لدى عودته إلى رام اهللا ، وذلـك          ذلك وأعلن عباس .البرغوثي نائباً له   إلى أنه قد يعمد إلى اختيار مروان         -ب.أ-أخرى  
األراضي الفلسطينية إلى االدعاء بأن عباس يريد       وسارع مراقبون في    . بعد أقل من خمسة أشهر من توليه رئاسة السلطة        

فيما رأى آخرون أن إقدامه على هذه الخطوة يجعله متميزاً في           . تحييد منافسيه بتعيين نائب ال يملك صالحيات وافية تذكر        
. أمر مهم وقال عباس إن تعيين نائب      .أسلوب رئاسته عن سلفه الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي لم يعين نائباً حتى وفاته             

وقد قال هـو نفـسه إن        عاماً،   70ن عباس يبلغ من العمر       إ -ب.أ-الدكتور نبيل شعث    وقال  . لكنه لم يسم شخصاً بعينه    
  . وينوب عنه حين يكون خارج البالداألعمار بيد اهللا، لكنه يريد شخصاً يتقاسم معه المسؤوليات

 انه يرى ضرورة وجود نائب للرئيس حتى ال تحدث          عربيةلامقابلة مع قناة    في  ل أبومازن   وق 4/6/2005البيان   وذكرت
معرباً عن أمله فى ان يتم تنفيذ هذه الفكرة فـى أقـرب فرصـة               . أية مشاكل فى حال غيابه عن السلطة لسبب أو آلخر         

وبشأن ما إذا كان هناك اسم محدد لتولى مثل هذا المنصب أوضـح             .  إعطاء موعد محدد لتعيين نائب له      ورفض. ممكنة
  .البيان والوكاالتبيروت ـ  .ازن انه ال يوجد لديه اسم محددأبوم
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 االقاويل حـول     من ابو مازن  ه تصريح اثارما  : لندن علي الصالح   عن مراسلها في   4/6/2005 شرق األوسط ال وأضافت
ليس هناك مخطط فـوري  :وقال مصدر مقرب من ابو مازن للشرق األوسط . وضعه الصحي رغم تأكيده انه بصحة جيدة      

ان االمر يحتاج الـى     ف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه        وأضا.  توجد لدى ابو مازن النية في ذلك       يين نائب ، لكن   لتع
ذه المجلـس   وقت وهذا القرار مقرون بتعديل في الدستور الذي ال ينص على مثل هذا المنصب، كما يحتاج الى قرار يتخ                  

هناك أية تغييرات في والية المجلس التشريعي الحالي، مشيرا         غير ان المصدر استبعد ان تكون       .التشريعي في هذا الشأن   
 .الى انه ال بد ان ينتظر االمر الى ما بعد االنتخابات التشريعية التي يعتقد انها ستؤجل الى مطلع العام الجديد

ينيون  مسؤولون ونواب فلـسط    أن :  عبدالرؤوف أرناؤوط  رام اهللا  عن مراسلها في   4/6/2005الوطن السعودية    ونشرت
بارتياح إال أن الشخص الذي سيتولى هذا المنصب وموعد استحداث هذا المنصب بقيا محـل سـؤال،                 عباس  إعالن  تلقوا  

ورأى النائب قدورة فارس ، أن      .ال يمنع الرئيس من استحداث هذا المنصب       مسؤولون على أن القانون األساسي    فيما أكد ال  
استحداث منصب نائب الرئيس يكرس الحياة الديمقراطية ويعزز النظام         اعتبر  : لوطنلالخطوة ستكون محل ترحيب، وقال      

 السياسي الفلسطيني علما بأن المنصب مستحدث وال بد من وضع نصوص قانونية تحدد آلية العالقة بينه وبـين الـرئيس                   
لقـدومي فـي    أن يكون هذا الشخص هو، فـاروق ا عزمي الشعيبي للوطن وتوقع النائب   ,والمؤسسات الفلسطينية المختلفة  

سياق تسوية مع الرئيس أبو مازن بعد الخالف على منصب وزير الخارجية وليس على أساس تمتـين بنيـة مؤسـسات                     
  .السلطة أو المنظمة أو إيجاد الحلول للعالقة بين المنظمة والسلطة

للـصحافيين، ان   ل عبـاس    وق: رام اهللا - برهوم جرايسي ويوسف الشايب    عن مراسليها  4/6/2005الغد االردنية    ونقلت
  . سيقترح استحداث منصب نائب رئيسواضاف انه.ايجاد مثل هذا المنصب مهم للقيادة الفلسطينية

ل محمود عباس ان فكرة تعيين نائب فكرة مطروحة، وإنها موجودة لديه منـذ              وق فنقلت 4/6/2005الخليج اإلماراتية    أما
هـي التـي تـستحق تـولي هـذا      يام بالمهمة وكسب ثقة الشعب مشيراً إلى أن أي شخصية قادرة على الق .انتخابه رئيساً 

  أ.ن.ق. المنصب
ن عباس مصر على الحصول على كافة الموافقات الضرورية المتعلقة          أ شعث،   هأضافما   3/6/2005سي ان ان     وذكرت
  .بذلك

  .الحكومةانه سيطرح هذه الفكرة على المجلس التشريعي و الى قوله 4/6/2005الرأي العام الكويتية  وأشارت
إذا أردنا االعتماد على مؤسسات، فالبد من استحداث مثـل هـذا             انه   هحيضتو فذكرت 4/6/2005األيام الفلسطينية    اما

، التـي يمكـن أن      المنصب، وأن يعرض الموضوع على المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، وغيرهما من المؤسسات           
  .يكون لها رأي فيه

ئيس الفلسطيني ان يكون تحدث عن استحداث منصب نائب للرئيس وانما تحدث  الرينف 4/6/2005المستقبل  ونشرت
إذا ما .. ان منصب نائب الرئيس ضروري ومهم وال بد أن نفكر فيه بشكل جيدوقال .  أهمية وضرورة هذا المنصبعن
 رز، ا ش ا، ا ف بوفا، رويت . االعتماد عليه وتفعيل المؤسساتأردنا

 سقف التوقعات المنتظرة من      من  اسرائيل هحددتما   :القدس المحتلة سائدة حمد   راسلتها في   عن م  4/6/2005الحياة  ونقلت  
شارون بما ال يتجاوز بيع الفلسطينيين البضاعة القديمة نفسها التي باعها شارون في قمة شـرم                واللقاء المقبل بين عباس     

واكدت مصادر اسرائيلية ان جهاز االمـن       . ينالشيخ قبل نحو أربعة اشهر تحت عنوان بوادر نيات حسنة تجاه الفلسطيني           
واوضحت صحيفة  .  الجاري 21االسرائيلي يعد مسودة اجراءات بناء الثقة ليطرحها شارون على عباس خالل لقائهما في              

هآرتس ان هذه االجراءات تشمل عودة عائالت فلسطينية ابعدتها سلطات االحتالل الى قطاع غزة من منازلها في الضفة                  
بعد قيام افراد منها بتنفيذ عمليات تفجيرية ضد اهداف اسرائيلية، اضافة الى اتصاالت في شأن مبعـدي كنيـسة                   الغربية  

 في مقابل فك الحصار الذي فـرض        2002المهد الذين ابعدوا الى اوروبا في اوج االجتياح االسرائيلي لمدن الضفة العام             
  .على الكنيسة

  
  اباتمرسوم رئاسي اليوم يقضي بتأجيل االنتخ

إن الرئيس محمود عباس سيصدر اليوم مرسوما رئاسيا ، بتأجيـل انتخابـات المجلـس               : قالت مصادر مطلعة  : رام اهللا 
 .التشريعي ،التاحة الفرصة امام حل خالف بشأن اصالحات مقترحة في قانون االنتخابات

  4/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   مع الفصائل إلى دمشق قريباً لبحث صالحيات المنظمةأبو مازن
 عن زيارة قريبة لرئيس السلطة الفلسطينية إلى دمشق للتباحث مع الفصائل في موضـوع               كشفت مصادر فلسطينية للبيان   

مثلون عـن فـصائل     توزيع الصالحيات بين السلطة ومنظمة التحرير، وذلك قبل لقاء القاهرة الحواري الذي سيحضره م             
وكشفت .يارة اتفق عليها أبومازن و فاروق القدومي خالل لقائهما األخير         وأوضحت المصادر أن هذه الز    .الداخل والشتات 

عن أن هذا اللقاء جرى ترتيبه بعد وساطة من محسن إبراهيم إثر تفاقم الخالفات والحرب الكالمية بين أبومـازن وأبـو                     
  .اللطف حول موضوع الصالحيات

  4/6/2005البيان 
  

  في منزله بالقدس  لقائي مع شارون لن يتم : الرئيس الفلسطيني
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 الحكومة اإلسرائيلية الجمعة إن اللقاء المزمع عقده بين شارون وعباس سيعقد في             هقالت ما 3/6/2005سي ان ان     ذكرت
وأشار البيان إلى أن شارون دعا عباس للقاء معه في القدس وذلك بهدف تحقيق تقدم في القضايا والمدرجة علـى                    .القدس

  .عباس يتوقع أن يحقق اللقاء تقدماً في العملية السلميةوقال البيان إن .أجندة البحث
رئيس الوزراء اتصل برئيس السلطة ان   امسشارونتب  بيان صادر عن مك بهافاد ما 4/6/2005البلد  ونشرت

 وضوعات حزيران لتحقيق تقدم في الم21الفلسطينية ليتمنى له الشفاء العاجل ويؤكد له رغبته في ان يلتقيه في القدس في 
ان االجتماع سيعقد في القدس لكن لم يتم بعد تحديد الموقع مكتب الوقالت ناطقة باسم . المدرجة على جدول االعمال

  .بالضبط
في حالة عقده في القدس المحتلة سيكون اول اجتماع يعقد بين رئـيس وزراء اسـرائيلي       أنه 4/6/2005الدستور   وقالت

  .ورئيس فلسطيني في المدينة المقدسة
 الرئيس الفلسطيني ان يكون لقاؤه المرتقب مع ارييل شـارون فـي منـزل               ينف 4/6/2005الخليج اإلماراتية    توأورد

أن االتـصاالت   واوضح في تصريح لـه أمـس        . سيجري اللقاء في المنطقة هنا دون تحديد مكانه       : وقال.األخير بالقدس 
  ب.ف.  أا.ش.ا. الفلسطينية  االسرائيلية تتواصل من أجل إنجاح لقاء القمة

  
  إسرائيل تطالب أبو مازن بالكف عن التساهل مع قادة الجهاد اإلسالمي والعمل على اعتقالهم

 مع قادة   ن احتجاجها الشديد على ما اسمته التساهل      أعربت الحكومة االسرائيلية للسلطة الفلسطينية ع     :تل أبيب نظير مجلي   
ية كبرى في المدن االسرائيلية، وقالت ان هذا التساهل يـصل           حركة الجهاد الذين يواصلون االعداد لتنفيذ عمليات تفجير       

الى درجة التشجيع، حيث ان هذا التنظيم ال يواجه باية قوة ردع توضح له ان ما يقوم به هو خرق خطير يهـدد بنـسف                         
ضد قادة الجهاد    وجاء هذا الموقف، الذي ال يخلو أيضا من التهديد باستئناف االغتياالت االسرائيلية           .االتفاقات والتفاهمات 

وأرسلت نسخ من شرائط تحتوي على االعترافات المذكورة الى كل من الواليات المتحدة وبريطانيا وعـدة دول                 .وغيرهم
، الذي تتهمه بالتقاعس عن دوره في لجم قوى العنـف،           ها للتحريض على الرئيس الفلسطيني    غربية أخرى بهدف استغالل   

وكما كان متوقعا فان اليمين االسرائيلي اتهـم        .الب الغرب بممارسة الضغط عليه    كما التزم في تفاهمات شرم الشيخ، وتط      
شارون بالمسؤولية عن هذا التطور، وقال نتنياهو، ان خطة الفصل القاضية باالنسحاب من قطاع غزة وتفكيـك جميـع                   

دى الفلسطينيين على انهـا      مستوطنات نائية في شمال الضفة الغربية، تفهم ل        4مستوطناته واخالء مستوطنيها اضافة الى      
الـشعب  : واضـاف .اشارة ضعف من اسرائيل وهزيمة لها تشبه الهزيمة في لبنان واالنسحاب األحادي الجانب من هناك              

الفلسطيني اقتنع برواية حركة حماس القائلة ان العمليات التفجيرية تشكل عنصر ضغط على اسـرائيل وتحملهـا علـى                   
 .باالرحيل من المناطق الفلسطينية هر

  4/6/2005 شرق األوسطال
  

   لن تكون منطقة عسكرية مغلقةمستوطنات غزة: السلطة الفلسطينية
 نفى وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية ، ما تناقلته وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، حول نية السلطة               : رام اهللا ،  يوسف الشايب 

ر االنسحاب اإلسرائيلي منها، مؤكداً أن أي حديث عن         اإلعالن عن المستوطنات في قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، فو         
مشاريع مشتركة بين السلطة الوطنية وإسرائيل في غزة، ال أساس له من الصحة، فالموقف المعلن والثابت للسلطة يقضي                  

ـ ليس لـدينا أي علـم       : وقال للغد .نسحاب قوات االحتالل من قطاع غزة     بعدم إقامة أي من المشاريع المشتركة بعد ا         أيب
وأشار إلى أن هذه األنباء التي تروج لها الـصحف          . الوزارة بإعداد مثل هذه الوثائق     وثيقة، ولم نكلف أي فريق عمل من      

اإلسرائيلية، قد تهدف إلى إحداث إرباك في الساحة الفلسطينية، متحدثاً عن أن زيارة الـرئيس عبـاس إلـى واشـنطن،                     
لتنسيق والتعاون فيما يتعلق بالمعونات الدولية، بهدف خلـق مـشاريع           خرجت بالعمل على ا   ويلفنستون،وخاصة بعد لقائه    

تنسجم مع خطة التنمية الوطنية متوسطة المدى، والتي أعدتها وزارة التخطيط، وذلـك لـضمان التـرابط الجغرافـي،                   
  .واالقتصادي، بين الضفة الغربية وقطاع غزة

  4/6/2005الغد االردنية 
  

   الجاري20ائل اإلعالم الرسمية في شعث يقرر االنتهاء من توحيد وس
امس، قراراً باستمرار إجراءات توحيد الفضائية الفلسطينية وهيئة اإلذاعة والتلفزيون، علـى أن             أصدر نبيل شعث،  : لندن

، أنه يبدأ التوحيد باستخدام مسميات    وجاء في القرار كما ذكرت وفا     . يونيو حزيران الجاري   20تنتهي في موعد ال يتخطى      
مختلفة، إذ تسمى الهيئة الجديدة هيئة إذاعة وتلفزيون فلـسطين، وتـسمى اإلذاعـة صـوت فلـسطين                  ألجهزة ال موحدة ل 

  . ويتوقف استخدام المسميات السابقةوالتلفزيون باسم تلفزيون فلسطين
  4/6/2005 شرق األوسطال

  
   ك مسلح بين الشرطة الفلسطينية وكتائب األقصىاشتبا
 مواجهات بين قوات األمن الفلسطينية وناشطين مـن   من أمس في مدينة رام اهللا   تفجر  عن ما  4/6/2005البيـان    نشرت

واندلع إطالق  .كتائب شهداء األقصى أسفرت عن إصابة مدني، في تطور عسكري سيترك مفاعيله على الساحة الفلسطينية              
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عدد مـن ناشـطي كتائـب       ناء كان يتحصن فيه     النار في وسط المدينة عندما حاصر نحو مئة عنصر من قوات األمن ب            
 أ ف ب .األقصى
طينية دخل في عراك مع ناشطين من كتائب ان الجريح هو عنصر من قوات االمن الفلس 4/6/2005المستقبل  وذكرت
وطلب عندها العنصر االمني مساندة قوات .بينما كان خارج الخدمة بعد ان اتهمهم بسب امرأة من افراد عائلته االقصى

  رز، ا ش ا، ا ف بوفا، رويت .شتبكت مع الناشطيناالمن التي تدخلت وا
  
  بداية ساخنة الجتماع الثوري وحديث األزمة يسود المناقشات

وقال أعضاء فـي    . سجلت بداية ساخنة لدورة جديدة افتتحت مساء أمس، للمجلس الثوري لحركة فتح في المقاطعة أمس              
ن جدال حادا بدأ منذ اللحظة األولى حول جـدول االعمـال، إذ             إ: المجلس لـ األيام بعد اختتام الجلسة األولى فجر اليوم        

أصر أعضاء غاضبون على أن الجدول المطروح ال يستجيب لحدة األزمة التي تعيشها الحركة وأنه يجـب أن يقتـصر                    
  .على مناقشة األزمة بأبعادها التنظيمية وعالقة ذلك باالنتخابات التشريعية والمحلية

 أعمال معدل قدم كل من الرئيس محمود عباس  أبو مازن ورئـيس الـوزراء  أبـو عـالء                      وبعد االستقرار على جدول   
تقريرين مفصلين عن الزيارات التي تمت لعدد من الدول في االسابيع الماضية مركزين علـى المحادثـات الفلـسطينية                    

إن مداخالت األعضاء الـذين     : موقال أحد األعضاء لـ األيا    .االميركية في واشنطن، وعلى اللقاءات الفتحاوية في تونس       
تحدثوا أمس، ركزت على أزمة الحركة ومنهم من شن هجوما قويا على اللجنة المركزية محملـين إياهـا المـسؤولية،                    

وتطرقت مداخالت االعضاء إلـى القـانون االنتخـابي         .ومشيرين لإلخفاقات التي سجلتها الحركة في االنتخابات المحلية       
  .عية استمرارا للجدل حول المفاضلة بين نظامي النسبية والدوائرالخاص باالنتخابات التشري

 .كما تطرقت المداخالت إلى موضوع الفلتان األمني وخطورته
4/6/2005األيام الفلسطينية   

 
    !  أبناء أحد المتهمين بالتخابر مع االحتالل هم الذين اغتالوا الشيخ علي فرج وشقيقه حسام: فتح

ح إن أربعة أشقاء أبناء ألحد الذين اتهموا قبل سنوات بعالقته بمخابرات االحتالل، هـم الـذين      قالت مصادر في حركة فت    
قاموا ظهر اليوم باغتيال الشيخ علي فرج أبو الحسن مدير عام وزارة األوقاف في محافظات شـمال الـضفة الغربيـة                     

ام أمـين سـر حركـة فـتح فـي قريـة             وعضو لجنة إقليم فتح في نابلس وعضو لجنة التنسيق الفصائلي، وشقيقه حس           
وأكّدت المصادر أن هوية الجناة معروفة لديها وأن االغتيال وقع على خلفية ثأٍر قديم يعود إلى تصفية احد المتهمين                   .تلفيت

مـت   دماء األشقاء األربعة أبناء العميل ع أ  الذي ت لهاأهدرت فتح في بيانو.بالتخابر مع االحتالل إبان االنتفاضة األولى     
تصفيته في االنتفاضة األولى، وقالت إن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وطالبت أجهزة السلطة بإنزال عقوبة اإلعـدام                   
بحقّ الجناة وعدم التساهل معهم حتى ال تعم الفوضى والفتنة، كما دعت جماهير نابلس إلى االلتزام بالحداد العـام علـى                     

  .ية غدا السبتروح الشهيدين وإغالق المحال التجار
3/6/2005 48عرب  

 
  فتح تجدد تمسكها بالثوابت الوطنية وبخيار النضال والسالم العادل في ذكرى حرب حزيران

جددت حركة فتح، في غزة، امس، تمسكها بالثوابت الوطنية لمناسبة الذكرى الثامنة والثالثـين لحـرب حزيـران عـام          
 يواصل نضاله العادل والمشروع لنيل استقالله الوطني وإقامة دولتـه           أن شعبنا ال يزال   ،وقالت الحركة في بيان     .م1967

المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، في ظروف إقليمية ودولية مركبة ومتداخلة تتطلب من الجميع العمـل                 
وطنية واحدة لمواجهـة    على تعزيز الوحدة الوطنية وحشد وتجنيد كافة الطاقات واإلمكانيات الوطنية، وصهرها في بوتقة              

أكدت تمسكها بخيار النـضال     كما  .صري، ونهب األراضي وتهويد القدس    االحتالل واالستعمار وجدار الفصل والضم العن     
والسالم العادل، وترحيبها بالجهود والتحركات والمبادرات السياسية المطروحة إلخراج المنطقة من دائرة الصراع وبناء              

  .السالم العادل والشامل
  4/6/2005حياة الجديدة ال

 
   عن الطعام والشراب ضراباًإريحا يبدأون اليوم أ معتقلين سياسيين في سجن 9

 أعلن تسعة من المعتقلين السياسيين من كتائب شهداء األقصى والجهاد اإلسالمي في سجن أريحـا                :عماد أبو سمبل  اريحا  
قلون خالل اتصال هاتفي مـع مراسـل الحيـاة          قال المعت و. المركزي انهم سيبدأون اليوم االضراب عن الطعام والشراب       

 انهم سيستأنفون اليوم االضراب عن الطعام بعد أن كانوا فكوه في أعقاب الزيارات التي قام بهـا أعـضاء مـن                      الجديدة
بو محمود من كتائـب شـهداء األقـصى         وقال أ . لها باالفراج عنهم خالل أسبوعين    المجلس التشريعي لهم ووعدوهم خال    

عاملتنا علـى أسـاس اتفـاق       ود اإلضراب عن الطعام والشراب هذه المرة حتى يتم اإلفراج عنا جميعا وحتى تتم م              سنعا
ان فك اإلضراب عن الطعام كان مقابل وعود قطعها عدد من أعـضاء             د أبو المجد من الجهاد اإلسالمي       وأك. نالمطاردي

ليـه  دا منهم لم يعاود االتصال بنا أو يبلغنا إلـى مـا آلـت إ         المجلس التشريعي باإلفراج عنا خالل فترة قريبة، إال أن أح         
  .األمور

   4/6/2005الحياة الجديدة 
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  جراءات تعسفية ضد معتقلي رومينيمإمعاملة مذلة ألهالي أسرى معتقل نفحة و
ءات قاسـية  أفاد أهالي األسرى في سجن نفحة لنادي االسير الفلسطيني بأنهم تعرضوا لعملية اذالل بشعة واجرا : بيت لحم 

 انهم انتظروا ساعات طويلة تحت اشعة الشمس الحارقة، وتم منعهم من ادخال             واوقال .خالل زيارة ابنائهم في سجن نفحة     
وقال والد االسير خالد االزرق ان تفتيشات مذلة تعرض لها اهالي األسرى رجاالً ونـساء الـى    .المالبس الالزمة لذويهم  

  . قرروا عدم الزيارةدرجة ان العديد من اهالي األسرى
وقال ان اسرى نفحة يشتكون من حرمانهم من تقديم امتحانات التوجيهي لهذا العام موجهين نـداء الـى وزارة التربيـة                     
والتعليم ووزارة األسرى للتدخل السريع للسماح لهم بتقديم االمتحانات وطالب اسرى نفحة بادخال كتب التـوجيهي لهـم                  

وانتقدت زوجة االسير رزق صالح نوعية الباصات التي تقلهم الى السجون قائلة انهـا               .ابسبب وجود نواقص كثيرة فيه    
باصات قديمة وغير حديثة وتسبب التعب واالرهاق لذوي األسرى خاصة ان األهالي يقطعون رحلة طويلة منذ الرابعـة                  

سم االزرق والد األسير داود القـابع       من جهة اخرى، قال قا     .صباحاً وحتى الثانية عشرة ليالً خالل زياراتهم لسجن نفحة        
في سجن رومينيم انه فوجئ خالل زيارته لولده اول من امس، بخروج االسرى الى غرفة الزيارة مقيدي األرجل بسلسلة                   

ان الوضع كان مؤلماً وقاسياً خالل الزيارة ونحن نرى ابناءنا مربوطين بهذا الشكل المذل              : وقال .االغالل وبشكل جماعي  
وقال  .ن ذلك تم كعقاب للمعتقلين داخل السجن والذين بدأوا تحركاً باحتجاجات لتحسين شروط حياتهم االنسانية              موضحاً ا 

ان ابنه اخبره بان الوضع في السجن سيئ للغاية حيث تمارس اساليب التفتيش العاري وفرض الغرامات ويفتقد المعتقلون                  
رومينيم مهمل بالكامل من المؤسسات ووزارة األسـرى ويحتـاج          واشار الى ان سجن      .البسط مقومات الحياة االنسانية   

  .المعتقلون فيه الى دعم ومساندة وتكثيف زيارة المحامين والصليب االحمر الدولي
 4/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  حادية الجانب ومنقوصةأنها أفراجات وتؤكد المحامية دقماق ترحب باإل

 398 للدفاع عن حقوق االسرى باالفراج عـن          رئيسة مجلس امناء مؤسسة مانديال     ة دقماق  رحبت المحامية بثين   :رام اهللا 
اسيرا الخميس الماضي لكنها اكدت ان الخطوة االسرائيلية كانت مبادرة حسن نية احادية الجانب وانها تمت وفق معـايير                   

لـك فـي    جاء ذ ،  ت والقدس  واالسيرا 48اسرائيلية بحتة واستثنت االسرى المرضى واالطفال واسرى الجوالن ومناطق          
ان تكون الخطوة االيجابية اوسع من ذلك بكثير لتـشمل االسـيرات واالشـبال              ، حيث أملت    مقابلة معها حول االفراجات   

وافـادت بـأن    . والجوالن وكذلك اسرى الدوريات واخوتنا االسرى العرب       48واالسرى القدامى والمرضى واسرى الـ      
 لهم يصرون ويطالبون بايالء قـضيتهم االهميـة         هالمعتقالت ومن خالل زيارات   االسرى واالسيرات في كافة السجون وا     

االولى في أية مفاوضات او اتفاقيات مقبلة، ولديهم بنفس الوقت تحفظات مقبولة ومنطقية على عملية االفـراج الحاليـة                   
 وأضـافت ان    .هير شـعبنا  ويعتبرونها عملية خداع ومراوغة وانها عملية جزئية ناقصة ال تلبي رغباتهم وطموحات جما            

 المعنية  ناتج عن سياسة السلطات االسرائيلية وادارات السجون وتعاملها مع المؤسسات         مشاكل التواصل مع االسرى هي      
، وأن  ي كثير من االحيان التقدم بالعمـل      والعاملين فيها خاصة المحامين منهم، وهناك مشاكل تتعلق بالتمويل وهذه تعيق ف           

موضوع االسرى ولكنه محدود ومرهون للمفاهيم الدولية االمنية الجديدة فـي مكافحـة االرهـاب               هناك اهتمام دولي في     
والشفافية، ويجب على المنظمات العالمية والهيئات الدولية ومؤسسات حقوق االنسان في العالم ان تمارس الضغط علـى                 

تحسين ظروفهم المعيشية واالعتقالية والـصحية      الحكومة االسرائيلية النهاء معاناة االسرى والمعتقلين في سجونها وذلك ب         
  . الى حين االفراج الشامل والكامل عنهم جميعا

   4/6/2005الحياة الجديدة 
  

   يحمل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية أي اعتداء على الحرم القدسيخطيب األقصى
، أمـس، الحكومـة اإلسـرائيلية       حمل الشيخ محمد حسين، مدير وخطيب المسجد األقصى المبـارك         : القدس المحتلة وفا  

المسؤولية الكاملة عن تبعات وتداعيات، ما قد ينجم عن العبث بالمـسجد األقـصى المبـارك، والتهديـدات المتكـررة                    
والمتواصلة ضده، والتي كان آخرها تهديد الجماعات اليهودية المتطرفة، وعدد من المـسؤولين اإلسـرائيليين باقتحامـه                 

، أن أي مساس للمسجد لن تتوقف حدوده عنـد           الشيخ حسين في حديث خاص لـ وفا       وأكد.مقبلينيومي األحد واالثنين ال   
فلسطين وحدها، بل سيمتد إلى المنطقة والى العالم بأسره، الفتاً إلى مسؤولية الحكومات العربية واإلسالمية في الحفـاظ                  

ولفت إلى ضـرورة االنتبـاه إلـى        .لوسائلعلى المسجد المبارك، واتخاذ أي خطوات وإجراءات للمحافظة عليه بشتى ا          
التهديدات اإلسرائيلية الجديدة، القتحام المسجد يومي األحد واالثنين المقبلين، حيث يبدو أن الدعوات جاءت ضمن برنامج                
واضح، الهدف منه الوصول إلى المسجد، لفرض أمٍر واقع جديد فيه إلقامة طقوس دينية تخصهم أو استقطاع جزء منـه                    

مشيراً إلـى أن هـذه      . قامة كنيٍس أو هيكل أو ربما هدمه، وهذه النوايا معلنة وتُمهد لبناء الهيكل المزعوم مكانه              لغرض إ 
الدعوات، لم تصدر عن الجماعات والعصابات اليهودية المتطرفة فحسب، بل يؤازرهم فيها هـذه المـرة رجـال ديـن                    

لوصول إلى المسجد المبارك، مجـدداً موقـف مجلـس          وأعضاء كنيست وشخصيات سياسية إسرائيلية، ويدعون معهم ل       
األوقاف والهيئة اإلسالمية العليا، والموقف اإلسالمي العام والثابت، والذي ال يتغير وهو أن المـسجد األقـصى مـسجد                   

ن  دونماً، بما فيها المصليات والمساطب واألروقة والجدرا       144إسالمي بقراٍر رباني وهو بكل ما اشتمل عليه من مساحة           
  .وما يشتمل تحت وفوق األرض إلى عنان السماء، وهو يخص المسلمين وحدهم

   4/6/2005الحياة الجديدة 
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   متظاهرين ضد الجدار في بلعينىجنود االحتالل يعتدون عل
شارك المئات من المتظاهرين الفلسطينيين باإلضافة الي عـشرات الـشباب           : الناصرة 4/6/2005القدس العربي    نشرت

يين اليساريين من منظمة تعايش وشباب ضد الجدار يتقدمهم عدد من الشخصيات الفلسطينية في مظاهرة جبـارة                 اإلسرائيل
احمـد الطيبـي رئـيس      . ضد الجدار في قرية بلعين غربي مدينة رام اللة، منهم الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة ود               

ارس والشيخ حسن يوسف والوزير احمد مجدالني واألخ        مصطفي البرغوثي والوزير قدورة ف    . الحركة العربية للتغيير ود   
عبد الكريم قيس، ابو ليلي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والنائب العربي في الكنيست االسرائيلي عن الحركـة                  

 عليهـا   وبدأ جنود االحتالل الذين تواجدوا بكثرة في األراضي المصادرة والمقـام          .االسالمية عبد المالك دهامشة وآخرون    
جدار الفصل العنصري بالتحرش بالمتظاهرين واالعتداء ومنعهم من التقدم باتجاه األراضي المصادرة والـصالة فيهـا،                

وخالل جدال بين النائب الطيبـي وجنـود        .فقرر المتظاهرون إقامة الصالة علي بعد مئات األمتار من األرض المصادرة          
وصرح النائب الطيبي بعد تلقيـه      .نائب الطيبي في بطنه وانسحب من المكان،      االحتالل قام احد الجنود بتوجيه لكمة الي ال       

احيي نضال اهالي بلعين ووقفتهم الوحدوية الصامدة ولن تثنينا وحشية الجدار عـن االسـتمرار فـي                 : العالج في المكان  
  .الوقوف الي جانب اهلنا في بلعين في معركتهم ضد جدار الفصل العنصري

خرج أهالي قرية بلعين غرب  :غزة ـ الوطن :رام اهللا المحتلة ـ من رشيد هالل   4/6/2005ية الوطن العمان وأضافت
مدينة رام اهللا المحتلة في تظاهرة احتجاج بعد مصادقة محكمة االستئناف اإلسرائيلية على مواصـلة أعمـال التجريـف                   

المتظاهرون عشرة شباب ملفـوفين     وحمل  . والتخريب بحق مئات الدونمات من أراضيهم لصالح جدار الفصل العنصري         
وكتـب  . بأكفان، بدوا وكأنهم أموات، وتوجه المتظاهرون وهم يحملونهم إلى منطقة االحتكاك، شبه اليومية، غرب القرية              

مل، الحرية، االستقالل، اإلنسانية، الحياة، األرض، الدولة، األ      ت العربية واإلنكليزية والعبرية     على كل كفن عبارات باللغا    
  .، في إشارة إلى أن الجدار الفاصل يتسبب في قتل كل هذه المفاهيمقبل، االقتصاد، العدالةالمست

  
   صفقة لتسريب عقارات وأراض لليهود11يرينيوس وآخرين بـ إوثائق إسرائيلية تكشف تورط سلف 

ائق رسمية تؤكـد    كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـاأليام أنها تمكنت مؤخرا من حيازة وث          : كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   
 صفقة مع جهات إسرائيلية تم خاللها تـسريب         11تورط بطريرك الروم االرثوذكس السابق ثيوذوروس االول بعقد نحو          

عقارات وأراض في القدس وداخل الخط االخضر فضال عن تورط المسؤول المالي السابق باباديموس بصفقة ميدان عمر                 
ة السابق والحالي في    الى تورط عدد من اعضاء المجمع المقدس للبطريركي       بن الخطاب في باب الخليل في القدس اضافة         

  .هذه الصفقات
وفي التفاصيل تقول المصادر الفلسطينية إن المحامين المعينين من قبل البطريركية والمعتمدين من قبل السلطة الفلسطينية                

حكومة إسرائيل الخفاء معلومات اساسية تتعلق      رفعوا قضية في محكمة العدل العليا االسرائيلية يوم االحد الماضي، ضد            
بصفقة باب الخليل في دائرة اراضي اسرائيل وهو ما يعتبر مخالفا للقانون فالبطريرك باعتباره ممثل البطريركية من حقه                  

 مرات في الفتـرة     3ان يعرف تفاصيل أية صفقات تمت فيما يتعلق بممتلكات البطريركية خاصة وان البطريركية تقدمت               
ا بين شهر شباط وحتى شهر ايار باعتراضات وطلبات لدائرة االراضي االسرائيلية ووزارة المالية االسرائيلية بالكشف                م

عن أية صفقات تمت بخصوص اراضي البطريركية اال ان الجواب الدائم من الحكومة االسرائيلية انه ال يوجد أي اجراء                   
اك قناعة فلسطينية بأن هنـاك صـفقات مـسجلة اال ان الحكومـة              وأضافت المصادركانت هن  .وانه ال توجد أية صفقات    

االسرائيلية تحاول اخفاءها بشكل غير قانوني ولهذا اضطر الفلسطينيون للتوجه الى محكمة العـدل العليـا االسـرائيلية                  
ارة الماليـة   وبمجرد ان تم تقديم االلتماس استجاب المستشار القانوني للحكومة االسرائيلية ميني مـازوز، ومستـشار وز               

االسرائيلية للطلب وافرجوا عن مجموعة من الوثائق المتعلقة بصفقات تمت في بلدة القدس القديمة وممتلكـات الكنيـسة                  
وتشير المصادر الى انه اتضح من خالل هذه الوثائق أن هناك اكثر من صفقة تمت وليس فقط تلك الـصفقة                   .االرثوذكسية

 1999 و 1997يل وان هناك صفقات قديمة تمت في نفس المنطقة فـي عـامي              في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخل       
وقالـت  .وذلك في عهد البطريرك االسبق ثيوذوروس االول اما الصفقة االخيرة فتمت عملية البيع من خالل بابـاديموس                

رامها وبما يـشكل    يبدوا أن هناك تورطا كبيرا لدوائر حكومية اسرائيلية في هذه الصفقات قبل وخالل وبعد إب              : المصادر
 11وذكرت المصادر ان الوثائق تكشف صفقات قام بها البطريرك ثيوذوروس االول في             .خرقا كامال للقانون في اسرائيل    

موقعا في القدس واسرائيل منها صفقة في باب حطة في بلدة القدس القديمة وصفقة في منطقة سان جون في بلدة القـدس                      
تكشفت خالل العمليـة صـفقات      : نم من اراضي البطريركية في بيت شيمش وقالت        الف دو  15القديمة ايضا وصفقة بيع     

وتابعت المصادر، كشفت هـذه     .اخرى سابقة تمت خارج البلدة القديمة وأضافت، الحديث يدور عن مساحات وابنية كبيرة            
أمـا  .من الصفقات الوثائق وسلطت الضوء على دور عدد من اعضاء المجلس المقدس السابق والحالي وتورطهم في عدد                

باباديموس هو المسؤول مسؤولية مباشرة عن      : فيما يتعلق بصفقة ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل فتقول المصادر           
 .الصفقات ومعه بعض مكاتب المحاماة في اسرائيل والتي تورطت في العملية

 4/6/2005األيام الفلسطينية 
  
   القرارات بمعزل عن المجمع المقدسيرينيوس صادر حقنا بالكالم والتصويت واتخذإ

اختار المجمع المقدس للكنيسة االرثوذكسية في القدس مطلع االسبوع الجاري المتروبوليت بترا كورنيليوس : الناصرة
وسيقوم .قائما بأعمال البطريركية بعد قرار السينودوس في اسطنبول عزل البطريرك ايرينيوس االول من منصبه

وس بمهام البطريركية بشكل مؤقت الي حين انتخاب بطريرك جديد، لكن مصادر داخل البطريركية المتروبوليت كورنيلي
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وقال المتروبوليت كورنيليوس ان البطريركية .رجحت ان ال يتم انتخاب بطريرك جديد بسرعة بل التأني في االختيار
عتراف به بشكل رسمي قائما بأعمال بعثت برسائل الي الحكومات االسرائيلية والفلسطينية واالردنية من اجل اال

وفيما يتعلق بعدم توقيع الرئيس الفلسطيني علي قرار اقالة ايرينيوس من منصبه وكذلك الحكومة االسرائيلية، .البطريركية
اشار المتروبوليت كورنيليوس الي ان البطريركية بعثت برسالة الي الحكومة االسرائيلية لحثها علي التوقيع علي سحب 

اف من البطريرك السابق، مؤكدا ان الحكومة الفلسطينية بعثت برسالة الي السينودوس الذي انعقد االسبوع الماضي االعتر
في اسطنبول، اكدت من خاللها انها اتخذت قرارا بسحب االعتراف من البطريرك السابق وان التأخير في توقيع القرار 

ووصف المتروبوليت كورنيليوس البطريرك .اجد حاليا خارج الوطن الذي يتوالفلسطينيةيأتي بسبب انشغال رئيس السلطة 
ايرينيوس بانه كان يتصرف بشكل انفرادي وبمعزل عن اعضاء المجمع المقدس حيث كان يتخذ قرارات مصيرية تتعلق 

  .في البطريركية والعقارات دون الرجوع اليهم او اعالمهم بما يفعله
  4/6/2005القدس العربي  

  
  خيم فلسطيني بجنوب لبنانانفجار في م

انفجرت أمس عبوة ناسفة تحت سيارة يملكها الفلسطيني محمود عبد الرؤوف كانت متوقفة بـالقرب                :دا جنوب لبنان  صي
وقـد  . من مقر اللجنة األمنية في حي البستان اليهودي في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين جنوب مدينـة صـيدا                  

  .ت مصادر الكفاح المسلح في المخيم أن عبد الرؤوف ال ينتمي الى أي تنظيم فلسطينيوذكر. أصيبت السيارة بأضرار
  4/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
   مواعظ وخطب أبو سيدو تستقطب اآلالف ،اًداعية غزة األعجوبة عمره ثالثة عشر عام

ي حي الشعف شرق مدينة غزة بعد       على الذين يرتادون المحالت التجارية المحيطة بمسجد الرحمن ف        : غزة صالح النعامي  
صالة العصر، أن يتحلوا بالصبر حتى يعيد اصحاب هذه المحالت فتح ابوابها، فهؤالء التجار والكثيرون من سكان الحي                  

 عاما، هذا الطفل الذي ينظر اليـه سـكان   13ال يفوتون فرصة االستماع للدرس الذي يلقيه الشيخ الطفل أمجد ابو سيدو،     
 معجزة اصبح نجما من نجوم الوعظ في قطاع غزة، واصبح من العسير على القائمين على المساجد فـي                   مدينة غزة بأنه  

مدينة غزة وشمال القطاع أن يجدوا متسعاً في برنامج هذا الطفل الداعية لكي يلبي رغباتهم بالقاء خطبـة أو درس فـي                      
تأثره بالداعية المصري الراحل الـشيخ عبـد        الذين يستمعون للخطب ودروس هذا الداعية يعون بسرعة حجم          . مساجدهم

الحميد كشك، فابو سيدو دائما ما يفتتح خطبه ومواعظه بكلمات الشيخ كشك الشهيرة هنا مدرسة محمد صـلى اهللا عليـه                     
طالقة الشيخ الصغير، وحماسته وبالغته وسرعة بديهته جعلـت          .ا وما أرسلناك إال رحمة للعالمين     وسلم، كتب على بابه   

تمعون اليه يطلقون عليه اسم الشيخ كشك الصغير، ورغم االقبال الكبير على خطب ومواعظ ابو سـيدو، اال ان                   الذين يس 
هناك من يوجه انتقادات الولئك الذين سمحوا له بالخطابة والوعظ بسبب صغر عمره، فضالً عن عدم تمتعه بالقدر الكافي                

وقد وصل االمر باحد مؤذني المساجد ان رفـض  . ية هو التقليد فقط من العلوم الدينية، ويرون أن اكثر ما يملكه هذا الداع         
تزويده بمكبر الصوت لكي يلقي درسا، لكن اغلب من يستمعون اليه ينظرون اليه باعجاب كبير، ويكيلـون لـه المـديح                     

النـادي  ال انه يسعى لكي يعيش كباقي االطفال حيث يتوجـه الـى             إورغم تعلقه بالدعوة،    .ويطلبون منه مواصلة الوعظ   
 .الرياضي في مكان سكناه، وهو عاشق اللعاب الكومبيوتر

  4/6/2005 شرق األوسطال
  

  من فلسطينيي الضفة والقطاع الجئون% 42.6
قال لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء، ان االحصائيات االخيرة في الضفة الغربية بما فيهـا القـدس                  : رام اهللا 

وحسب شبانة فان عدد السكان في األراضي الفلسطينية        . من مواطنيها هم الجئون   % 42.6الشرقية وقطاع غزة، تبين أن      
 من  363 الفا و  856 من الذكور ومليون و    642 االف و  905 نسمة، منهم مليون و    500 الفا و  762 ماليين و  3المحتلة بلغ   

وتوقع شـبانة   . في قطاع غزة    نسمة 789 الفا و  389 نسمة في الضفة الغربية ومليون و      216 و 372االناث بواقع ملويني و   
 نسمة  899 الفا و  736 نسمة، منهم مليونان و    684 االف   409 ماليين و  4 لحوالي   2010أن يصل العدد في منتصف عام       

بلغ وأعلن أن عدد الفلسطينيين المقدر في محافظة القدس ي        .  نسمة في قطاع غزة    785 و 672في الضفة الغربية ومليون و    
 مواطناً  149,150 مواطناً في ذلك الجزء من المحافظة الذي ضمته سلطات االحتالل و           249,183 نسمة، منهم    398,633

 .في باقي المحافظة
  4/6/2005 شرق األوسطال

  
  سلطات االحتالل تنهي جزءاً من مدينة دينية سياحية أسفل األقصى  

مـن بنـاء الجـزء       اإلسرائيلي لأثار كشف خبير آثار فلسطيني النقاب عن انتهاء سلطات االحتال          :نابلس أمين أبو وردة   
 متراً في إطار بناء البنيـة التحتيـة لبنـاء الهيكـل             14األكبر من مدينة دينية سياحية أسفل المسجد األقصى على عمق           
وأكد الدكتور إبراهيم الفني، خبير اآلثار واألراضي، أن        .المزعوم على أنقاض المسجد المبارك، مواقف فلسطينية رافضة       

 متراً في الواجهة الغربية مـن حـائط         480يليةهي التي تشرف مباشرة على األعمال الممتدة على طول          الحكومةاإلسرائ
وأضاف الفني، أنه تم وضع الحجر األول والثاني في الطرف المقابل           . البراق وإلى المدرسة العمرية وحتى باب األسباط      
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داد الواجهة، عند البوابة المزدوجة، بما فيهـا البوابـة          وأنه تم توسيع الحفريات من جهة الشرق إلى الزاوية الغربية بامت          
وأشار الفني إلى أن سلطات االحتالل، انتهت من وضع تسميات تلمودية ويهودية جديدة في المنطقة المذكورة، في                 .الثالثية

مـن الهيكـل الـذي    محاولة لطمس وإلغاء هوية اآلثار اإلسالمية األموية والبيزنطية، ودمجها بالبناء الجديد وكأنها جزء     
أصبح نمطاً سياسياً وليس دينياً، مشيراً إلى أن الجهاز السياسي اإلسرائيلي هو الذي يعمل على إقامته وبنائه وليس كمـا                    

وأشار الفني إلى أن مخططات هدم المنازل فـي منطقـة           .يزعم أن المتطرفين اليهود هم الذين يسعون لتحقيق هذا الهدف         
والتي ستبدأ من باب المغاربـة، جنـوب         هدف األساسي وهو تحويل المنطقة إلىحديقة الهيكل      البستان في سلوان يعود لل    

وحذر من أن عملية الهدم ستتجاوز عدد المنازل المعلن عنها في منطقة البـستان،              .المسجد األقصى، وحتى بركة البساتين    
شروع خاتم سليمان، والـذي يمتـد علـى         مشيراً إلى وجود مشاريع متعددة تعمل سلطات االحتالل على تحقيقها ومنها م           

  .مستوى المنطقة التي تشرح كافة المسميات
  4/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  حول دون وصول عشرات المصلين الى الحرميالبلدة القديمة و القمعية في تدابيرالشدد ياالحتالل : الخليل

ا العسكرية المتصلة بإجراءات الحصار واالغـالق       شددت قوات االحتالل االسرائيلي، امس، تدابيره      :كتب فضل عطاونة  
في البلدة القديمة من مدينة الخليل، وحالت دون تمكين عشرات المواطنين من اداء صالة الجمعة في الحرم االبراهيمـي                   

 البلـدة   ، ان جنود الدوريات االسرائيلية العاملة في      يمة في احاديث منفصلة مع االيام     وقال مواطنون من البلدة القد    .الشريف
القديمة نفذوا عمليات توقيف واحتجاز على نطاق واسع استهدفت منع المصلين من الوصول الى الحرم وتأديـة صـالة                   

وأضافت المصادر، ان جنود االحتالل صلبوا عشرات الشبان على الجـدران وأجبـروهم علـى رفـع ايـديهم                   .الجمعة
  . وقارنوها بقوائم لمطلوبين لديهمالشخصيةواخضعوهم لعمليات تفتيش استفزازية ودققوا في بطاقاتهم 

  4/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  والمنشآتبدء االستعدادات لتنفيذ ثاني تعداد للسكان والمساكن : لجهاز المركزي لإلحصاءرئيس ا
كان أعلن لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء عن بدء االستعدادات لتنفيذ ثاني تعـداد للـس                :كتب فراس طنينة  

سيتم من خـالل هـذا      : ال شبانة في حوار خاص لـ األيام      وق.2007والمساكن والمنشآت خالل النصف الثاني من العام        
التعداد جمع البيانات عن الخصائص الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية للسكان، إضـافة إلـى الظـروف                

ن خالله جمع بيانات تفصيلية عن المباني والمنشآت االقتصادية، لتـوفير  السكنية والمعيشية لألسر الفلسطينية، كما سيتم م     
مؤشرات رئيسية في شتى المجاالت الستخدامها ألغراض التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات الالزمـة للتنميـة                

خالل فترات متفاوتـة،   شخص، في عدة مهمات 8000وتوقع أن يعمل في هذا التعداد قرابة   . الوطنية الشاملة للعقد القادم   
يتركز معظمها في فترة جمع بيانات السكان والمساكن ميدانياً، ويتم عادة من خاللها عد جميع األفراد واألسر والمـساكن                   

وأوضح أن  .والمباني والمنشآت بطرق وأساليب علمية متبعة عالمياً وفق الحاجات الوطنية والتوصيات الدولية بهذا الشأن             
ام يتطلب طرقاً ووسائل ضخمة، سواء أكانت مادية أم بشرية، فمن الناحية الفنية وتجنيد الـدعم المـادي،                  تنفيذ التعداد الع  

 UNFPAيما صندوق األمم المتحدة للسكان      أشار إلى أن الجهاز يعتمد على الدول المانحة وعلى المنظمات الدولية، ال س            
ان والسياسات السكانية، منوهاً إلى أن السلطة الوطنية الفلـسطينية          باعتبار أنها الجهة الدولية الرسمية المكلفة بقضايا السك       

تتكفل بتوفير جزء من الدعم المالي المباشر، إضافة إلى توفير الكوادر البشرية المكلفة بالتنفيـذ ووسـائل المواصـالت                   
  . والمقرات الالزمة لتنفيذ العمل

  4/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  بي يكفل مشاركة الجميع ويعكس التعددية السياسيةالدعوة إلى سن قانون انتخا
 لمعدل النتخابات المجلس التـشريعي القانون اركون في لقاء جماهيري مفتوح حول  دعا متحدثون ومشا   :غزة سمير حمتو  

إلى سن قانون انتخابي عصري يكفل مشاركة جميع القوى والفعاليات ويعكس التعددية السياسية في الشارع الفلـسطيني،                 
جاء ذلك، فـي اللقـاء      .البين بضرورة إجراء االنتخابات لضمان نجاح عملية اإلصالح والبناء في المجتمع الفلسطيني           مط

الذي نظمته مؤسسة الملتقى المدني في قاعة نادي خدمات الشاطئ بمدينة غزة، أمس، في إطار مشروع التثقيف والوعي                  
فلسطينية بتمويل من الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية، وشارك         االنتخابي الذي ينفذه الملتقى على مستوى األراضي ال       

حيدر عبد الشافي رئيس جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ومحسن أبو رمضان عـضو             .كمال الشرافي، ود  . فيه النائب د  
قوق المرأة، ومحمد أبـو     اللجنة الوطنية لتعديل قانون االنتخابات و زينب الغنيمي الناشطة والباحثة القانونية في مجال ح             

ذياب مدير مؤسسة الملتقى المدني بمدينة القدس و تغريد جمعة مديرة مؤسسة الملتقى المدني بغزة، وعدد مـن ممثلـي                    
   .المؤسسات والجمعيات األهلية والمئات من المواطنين

   4/6/2005الحياة الجديدة 
  

  موفاز يؤكد أن تسليم المدن للفلسطينيين سيتأخر ألسابيع
. أكد موفاز، أمس، ان تسليم الفلسطينيين مدنهم الثالث، قلقيلية وبيت لحم ورام اهللا، سيتأخر عدة أسابيع اضافية                 :ل أبيب ت

وكان موفـاز يـتكلم      .وعاد ليشترط على الفلسطينيين أن يثبتوا أوال انهم جادون في مكافحة االرهاب، حتى يتم تسليمها              
. رية واألمنية، صباح أمس، في اطار التحضير للقاء القمة بين عباس وبين شارون            خالل اجتماع داخلي عقده للقيادة العسك     
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وقال ناطق بلسانه إن االجتماع بحث عدة اقتراحات لخطوات اسرائيلية تظهر النيات الحسنة تجاه أبو مـازن، ورفـض                   
بل لدينا مصلحة في تسليمها   . دنموفاز اقتراحا بتسليم المدن على شرف هذا اللقاء، وقال نحن معنيون جدا في تسليمهم الم              

قبل تطبيق خطة الفصل، حيث ان هذه الخطوة مهمة لزرع الثقة بين الطرفين واقناع الفلسطينيين بأن اسرائيل جادة فـي                    
. اال انه أضاف لكن االنسحاب من هذه المدن ليس هدفا بحد ذاته ولن ننفذه بـأي ثمـن              . توجهها للتقدم نحو مسيرة السالم    

  .ون مع موفاز على مواصلة مناقشة الموضوع وايجاد اجراءات أخرى لبناء الثقةواتفق الحاضر
  4/6/2005 شرق األوسطال

  
  2002عام   فلسطينياً ثأرا15ًشارون أمر بقتل : فضيحة إسرائيلية

 سنذهب لقتل افراد شرطة فلسطينيين عند الحـاجز لنثـأر لمقتـل             :القدس المحتلة  سائدة حمد     4/6/2005الحياة  نشرت  
هكذا اصدر قائد سرية ياعييل النخبوية االسرائيلية االوامر لجنوده لتنفيذ مذبحـة ضـد افـراد الـشرطة                  . جنودنا الستة 

والـدوافع  ... 2002 الفلسطينيين المتموضعين على مدخل بيتونيا غرب مدينة رام اهللا مساء التاسع عشر من شباط فبراير              
 يشعر بها افراد الوحدة الخاصة، وحقيقة ان افراد الشرطة كانوا هدفا سـهال              الثأر والبطالة التي كان   : كما رواها المنفذون  

كانـت  : وسريعا بمثابة بط ساكن، والنتيجة كنا مسرورين، كما قال احد افراد الوحدة باللغة العربية، في حين اضاف آخر                 
 أمس عن تفاصـيل الجريمـة       معاريف االسرائيلية ونشر في ملحقها االسبوعي     هذا ما كشفه تحقيق اجرته صحيفة        .متعة

التي لم تبرح ذاكرة الفلسطينيين في فجر ذلك اليوم عندما قتلت قوات االحتالل عمدا تسعة رجال شرطة فلسطينيين كانوا                   
يهمون في الخامسة والنصف بتناول فطورهم فاختلطت دماؤهم بأرغفة الخبز، اضافة الى قتل ستة رجال شرطة آخـرين                  

  .عند نقاط تفتيش مختلفة
وكشف التحقيق ان الهدف من القتل الجماعي كان الثأر لمقتل ستة جنود اسرائيليين كانوا يتمركزون على حاجز احتاللي                  
على مدخل بلدة عين عريك شرق رام اهللا، وانه تم اختيار وحدة كوماندوز اسرائيلية خاصة لتنفيذ مهمة الثأر من رجـال                     

حينه وقبل االجتياح االسرائيلي لمناطق السلطة الفلسطينية تحدد حدود         شرطة فلسطينيين على حواجز فلسطينية كانت في        
 15جة مهمة الثأر التي قالت الصحيفة ان الجيش االسرائيلي اوكلها للوحدة خاصـة، مقتـل                وكانت نتي . السلطة مناطق أ  
  .شرطيا فلسطينيا

م الكبيرة بتلقي االوامـر بتنفيـذ        عن فرحته  واظهر التحقيق ان افراد الوحدة االسرائيلية الذين جرى الحديث معهم اعربوا          
المهمة، كما وصف احدهم مشهد ضحيته الذي كان في الخمسين من العمر وامتأل جسده بالثقوب من الصلية الكاملة التي                   

ونقلت  .كانت هذه المرة األولى التي اقتل فيها احدا والمرة االولى التي ارى فيها ميتا             ... متعة حقيقية استخدمها لقتله بأنه    
الصحيفة عن مصدر عسكري رفيع المستوى في تبريره للمذبحة قوله ان عمليات االغتيال لـم تـصل الـى مـستواها                     

كنـا  : واضاف. والوحدات العسكرية الخاصة كانت عاطلة عن العمل والجيش االسرائيلي كان يشعر انه يقف على الحياد              
عمليات االغتيال تـستغرق سـاعات فيمـا        ... انت هدفا شرعيا  نعتبر ان السلطة الفلسطينية ضالعة في االرهاب، لذلك ك        

كانت الحـواجز   ... الحواجز كانت تشكل هدفا متاحا وشكلت اهدافا يمكن مهاجمتها في غضون ساعتين او ثالث ساعات              
وروى الجندي د للصحيفة تفاصيل تلقي االوامر بالقتل وقال ان ضـابط الـسرية جمعهـم                 .متوفرة لتنفيذ ما هو مطلوب    

سنذهب لقتل افراد شرطة فلسطينيين لنثـأر       ... قتل ستة من جنودنا على احد الحواجز وسنخرخ لتنفيذ عملية انتقام          : قالو
وتابع عندما قال لنا الضابط اننا ذاهبون للثأر كنا نفكر اننا ذاهبون لقتل اناس ولم نحتج الى اقناع فقد                   . لمقتل جنودنا الستة  
وقـال جنـدي    . كنا مبسوطين : واضاف بالعربية . اعجب بالفكرة واننا بصدد قتل اشخاص     الجميع  ... كنا مليئين بالعزيمة  

نسفت رجليه ثم   .. اطلقت النار على شرطي وربما كان البقية يطلقون النار على اآلخرين وانا افرغت عليه صليتي              : آخر
يض وجثته مليئة بالثقوب فـي كـل   قلبته كان رجال في الخمسين من عمره سميناً وشاربه عر  ... قمت بعملية تثيبت القتل   

  .كانت متعة... كانت هذه المرة التي اقتل فيها احدا وأرى فيها ميتا ... مكان
في تحقيق أجرته حركة لنكسر الصمت المهتمـة بفـضح الممارسـات            : تل أبيب  4/6/2005 شرق األوسط ال وأضافت

  .لثأر التي استخدمها جيش االحتالل أخطر عمليات االالانسانية للجيش االسرائيلي ضد الفلسطينيين، تم الكشف عن احدى
 كشفت مصادر اسرائيلية عن ان شارون امر جـيش          :القدس فراس الخطيب   عن مراسلها في     4/6/2005البيان   ذكرتو

   من افراد الشرطة الفلسطينية، 15، بارتكاب مجزرة ثأرية وقتل 2002االحتالل في عام 
ان الجيش االسرائيلي هو الجيش  :زهير اندراوس الناصرة عن مراسلها فينقالً 4/6/2005القدس العربي  وأضافت

االكثر اخالقية في العالم، هذا ما صرح به مؤخرا شارون، ولكن يوما بعد يوم تنكشف االمور والخبايا لتجعل تصريح 
قترفها جنود االحتالل،  النقاب عن الجرائم التي ا جنود اسرائيليين االسرائيليين، كشفى علىشارون كذبة ال تنطلي حت

نشرت صحيفة معاريف االسرائيلية الجمعة في ملحقها االسبوعي تحقيقا عن بهيمية قادة جيش القيم واالخالق جاء فيه ان 
وحدة عسكرية اسرائيلية مختارة تلقت االوامر من القادة بقتل اكبر عدد من افراد الشرطة الفلسطينية انتقاما علي قيام 

 علي حاجز بيت عريك في 2002 من شباط فبراير من العام 19نية بقتل ستة جنود اسرائيليين في الـ المقاومة الفلسطي
 .وحسب الصحيفة االسرائيلية التي اختارت للتقرير عنوان االنتقام، السن بالسن والعين بالعين . الضفة الغربية المحتلة
 المجزرة فان الجيش االسرائيلي لم يستخلص ى عل الرغم من مرور ثالث سنوات ونيفى انه علىواشارت الصحيفة ال

العبر والنتائج ولم يجر تحقيقا او نقاشا حول العملية البربرية، كما ان القيادة العسكرية، اكدت الصحيفة، لم تر حاجة 
 كسر الجراء تحقيق قضائي في الجريمة النكراء، وبقيت القضية طي الكتمان حتي قرر الجنود الذين شاركوا في المجزرة

 ان الفيلم الذي صوره الجنود لتوثيق المجزرة ىواشارت الصحيفة ال .حاجز الصمت والتحدث باسهاب عن فعلتهم النكراء
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 اكثر االفالم طلبا في الوحدات النخبوية االسرائيلية، وقال ضابط في جيش ى صاخبة جدا وتحول الىصاحبته موسيق
  . يشاهد نفسه علي الشاشة وهو يقوم بقتل افراد الشرطة الفلسطينييناالحتالل للصحيفة ان كل جنديا كان يفرح عندما

 
  نتنياهو يهدد بسحب دعمه خطة االنسحاب من غزة 

ومع ضمان حصول شارون على أغلبية قوية فـي مجلـس            يد لالنسحاب المزمع من قطاع غزة،     هدد نتنياهو بسحب التأي   
ها بشكل أساسي على أنها تحد جديد لتقويض زعامة شـارون فـي             الوزراء في كل األحوال فإن تعليقات نتنياهو ينظر إلي        
وأبلغ نتنياهو أعضاء الليكود أن االنـسحاب مـن غـزة وأربـع              .حزب الليكود اليميني عندما ينتهي االنسحاب من غزة       

: وأضـاف قـائالً   . مستعمرات بالضفة الغربية سيطرح مرة أخرى في اقتراع في مجلس الوزراء وأنه سيصوت ضـده              
  رويترز.  بأنها هي وحدها التي جعلتنا نهرب ونتيجة لهذا فإن قوة حماس تتزايدحماسطينيون قبلوا حجة حركة الفلس

  4/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

 رفض فلسطيني للمخطط اإلسرائيلي سلطات االحتالل تنهي جزءاً من مدينة دينية سياحية أسفل األقصى  
أثار كشف خبير آثار فلسطيني النقاب عن انتهـاء سـلطات            : أمين أبو وردة   نابلس 4/6/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

 متراً في إطـار     14االحتالل اإلسرائيلي من بناء الجزء األكبر من مدينة دينية سياحية أسفل المسجد األقصى على عمق                
وأكد الـدكتور إبـراهيم      .افضةبناء البنية التحتية لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد المبارك، مواقف فلسطينية ر            

 480الفني، خبير اآلثار واألراضي، أن الحكومة اإلسرائيلية هي التي تشرف مباشرة على األعمال الممتدة علـى طـول     
وأضاف الفني، أنـه تـم وضـع        . متراً في الواجهة الغربية من حائط البراق وإلى المدرسة العمرية وحتى باب األسباط            

 الطرف المقابل وأنه تم توسيع الحفريات من جهة الشرق إلى الزاوية الغربية بامتداد الواجهـة،                الحجر األول والثاني في   
 إلى أن سلطات االحتالل، انتهت مـن وضـع تـسميات تلموديـة              وأشار .عند البوابة المزدوجة، بما فيها البوابة الثالثية      

اآلثار اإلسالمية األموية والبيزنطية، ودمجها بالبناء      ويهودية جديدة في المنطقة المذكورة، في محاولة لطمس وإلغاء هوية           
الجديد وكأنها جزء من الهيكل الذي أصبح نمطاً سياسياً وليس دينياً، مشيراً إلى أن الجهاز السياسي اإلسرائيلي هو الـذي                    

وأشـار إلـى أن      .يعمل على إقامته وبنائه وليس كما يزعم أن المتطرفين اليهود هم الذين يسعون لتحقيق هـذا الهـدف                 
مخططات هدم المنازل في منطقة البستان في سلوان يعود للهدف األساسي وهو تحويل المنطقة إلى حديقة الهيكل والتـي                   

  .ستبدأ من باب المغاربة، وحتى بركة البساتين
االقصى عبر  وندد الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين بالمخطط االسرائيلي واعتبره محاولة مبرمجة لنسف               
  .الحفريات اسفله وطالب االمتين العربية واالسالمية بالتدخل الفوري إلنقاذ المسجد األقصى من خطر محدق

أكد مدير المسجد األقصى الشيخ محمد حسين فى تصريح له امـس              : رام اهللا أ ش أ    4/6/2005ينية  بحراأليام ال  وأضافت
يمتد من بوابة باب المغاربة تحت األرض ويـسير بمحـاذاة الجـدار                مأن هذه الخطة عبارة عن نفق بدأ حفره منذ أعوا         

يقوم عليها األقصى وينعطف شرقا بمحاذاة المدخل الـشمالى            الغربى للمسجد األقصى ويخترق أساسات الجدار وأساسات      
يحتـوى مجـسمات       النفقألن     يأخذ الطابع اليهودى وهو خطوة لتحويل المنطقة لمزار سياحي           وأوضح أن النفق   .  للمسجد

  .. يهودية قديمة   للهيكل اليهودى المزعوم وألثار
  

   أسرى  4االحتالل يسحب البطاقات الزرقاء من 
أكد محامي نادي األسير الفلسطيني فواز الشلودي ان سلطات االحتالل سحبت البطاقات الزرقاء من أربعة                :نابلس الخليج 

: وقد أبلغ األسرى ذلك للمحامي الشلودي خالل زيارته لهم في السجن وهـم            . بعأسرى مقدسيين يقبعون في سجن بئر الس      
عبر األسير عالء العباسـي      .عالء الدين محمد العباسي، ووائل محمد قاسم، ووسام سعيد العباسي، ومحمود اسحق عودة            

لك نوعـاً مـن العقوبـة       واعتبر ذ . 48عن قلقه ان تتوسع هذه السياسة لتشمل أسرى آخرين من القدس ومن فلسطين ال               
وقال الشلودي ان اإلجراء تعسفي وغيـر قـانوني وال          . وجزءاً من سياسة تهويد مدينة القدس وطرد سكانها الفلسطينيين        

يستند الى أي معيار قانوني، ويأتي في سياق عدم االعتراف بمشروعية حق أبناء القدس مقاومة االحتالل والـدفاع عـن                    
  .مدينتهم وقضية شعبهم

  4/6/2005ج اإلماراتية الخلي
  
 سرائيل تطالب بمقعد في مجلس األمن إ

 اعتبر شالوم امس انه يجب ان يكون السرائيل الحق في شغل مقعد في مجلس االمن :د ب أ. نيويورك أ ف ب 
ن علينا ان نبدأ بالتفكير في ا: وقال في تصريح صحافي. خصوصا وانها تتجه نحو تطبيع عالقاتها مع الهيئة الدولية

واعرب شالوم عن االسف الن . نكون عضوا في مجلس االمن حتى ولو ان هذا االمر لن يحصل في الغد القريب
 التي ال يحق  لها الترشح لشغل مقعد من المقاعد العشرة غير 191اسرائيل هي الدولة الوحيدة بين الدول االعضاء الـ 

ورأى شالوم ان بالده . لى المجموعات الجغرافية في العالمالدائمة في مجلس االمن والتي توزع مداورة لمدة سنتين ع
ودعا شالوم أنان إلى المساعدة في ما وصفه بتطبيع وضع إسرائيل . يجب ان تكون لها نفس وضع وخيارات بقية الدول

ء في االمم المتحدة بعد عقود من معارضة الدول العربية وأعضاء حركة عدم االنحياز الذين يشكلون غالبية أعضا
وقال شالوم للصحافيين عقب اجتماع مع انان في مقر االمم المتحدة حان الوقت لتطبيع . الجمعية العامة لالمم المتحدة
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أحد : وأضاف. يتعين أن تتمتع إسرائيل بنفس الوضع والخيارات المكفولة لبقية الدول... وضع إسرائيل في االمم المتحدة
وأشار شالوم إلى طريقة اختيار الدول المرشحة لعضوية . ي مجلس االمنسبل التطبيع هو أن تصبح إسرائيل عضوا ف

مجلس االمن من القارات الخمس حيث قال إن إسرائيل تنتمي إلى المجموعة اآلسيوية لكن هذه القارة والتكتل العربي لن 
وقال إن الشعور المناهض لليهود في الجمعية العامة تغير على , المنيؤيدان ترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس ا

  . ما يبدو بعد اختيار السفير االسرائيلي لشغل منصب أحد نائبي رئيس الجمعية
  4/6/2005البلد 

  
 

  اتفاقات حول التعويضات مع نصف مزارعي غوش قطيف
مزارعين الذين سيتم اجالؤهم هذا الصيف مـن        افادت صحيفة هآرتس امس ان حوالي نصف ال       : ف ب . القدس المحتلة ا  

وقالت الصحيفة ان اتفاقات وقعـت مـع   . مجمع مستوطنات غوش قطيف في قطاع غزة وقعوا اتفاقات حول التعويضات         
 دونم قرب كيبوتز زيكيم جنوب اسرائيل فيما        1600 سيحصلون بموجبها على اراض تبلغ مساحتها        166ستين من اصل    

واضـاف المـصدر ان االدارة      . ى عشرين دونما قرب قرية في محـيط مدينـة عـسقالن           سيحصل عشرون اخرون عل   
االسرائيلية التي تشرف على تطبيق خطة الفصل تتفاوض من جهة اخرى على اتفاقات حول التعويضات مـع مجموعـة     

 . ثالثة من المستوطنين المزارعين في غوش قطيف
  4/6/2005 شرق األوسطال

  
  !!و آالف عميٍل في شفا عمر10وطين ي ينوي تالكيان الصهيون

 آالف  10أكّدت مصادر فلسطينية لمصادر صحفية عربية أن السلطات الصهيونية تنوي توطين ما يقارب مـن                 :وكاالت
وأضافت المصادر أنّه تجري في أروقة اللجنة اللوائية         .48عميل من مناطق غزة داخل قرى ومدن فلسطين المحتلة عام           

  .ء مخطّطاتٌ إلقامة حي سكني في مدينة شفا عمرو لتوطين العمالء فيهللتنظيم والبنا
  4/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 برامج تطوير األسلحة السورية غير مقبولة ، بنزع سالح حزب اهللاشالوم يطالب لبنان 

ن إلى نزع سالح حزب اهللا بعد ، لبنا1559أنان في نيويورك بحث خالله القرار الدولي الرقم بدعا شالوم، عقب لقاء 
كما اعتبر شالوم برامج تطوير أسلحة جديدة في سوريا وإيران غير مقبولة، متهماً دمشق . انتهاء االنتخابات النيابية

وشدد شالوم . وطهران بأنهما يصعدان في سباق التسلح في الشرق األوسط عبر السعي المتالك صواريخ طويلة األمد
لحكومة اللبنانية اثر انتهاء االنتخابات البرلمانية بنشر قوات الجيش اللبناني في شتى أنحاء البالد، على ضرورة أن تقوم ا

 . ، نزع سالح حزب اهللا1559وخاصة في جنوب لبنان، وينبغي بطبيعة الحال، تنفيذاً للقرار 
 أنهم سيقومون بكل ما وفي ما يتعلق بسوريا، قال شالوم إنها أجرت تجربة صاروخية قبل أيام فقط، وهي تظهر

وأضاف أن سباق التسلح اإلقليمي . يستطيعون من أجل أن يبقوا مهيمنين في المنطقة وتظهر للجميع أنهم ال يزالون هناك
منع السوريين واإليرانيين، وربما بعض البلدان األخرى التي ستتبعهم خالل ي إلى يصبح خطراً جداً، ودعا المجتمع الدول

 . لة تطوير هذه الصواريخوقت قصير، من محاو
وأضاف أن إيران تطور أيضا . وطالب شالوم، من جهة أخرى، بضرورة وقف إيران نشاطاتها النووية ال مجرد تعليقها

 أ ب، أ ش أ. صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب العديد من العواصم األوروبية
  4/6/2005السفير 

  
 غزة   سرائيليين لخطة االنسحاب من تراجع دعم اإل

 ان دعـم الـرأي العـام        معـاريف اظهر استطالع للرأي نشرت نتائجه الجمعة صـحيفة         : 4/6/2005الحقائق  نشرت  
فقط من االسـرائيليين دعمهـم حاليـا لهـذه الخطـة            % 50وابدى   .االسرائيلي لخطة االنسحاب من قطاع غزة يتراجع      

المرتقب من قطاع غزة استقر فـي االشـهر         بدون رأي فيما كان مستوى دعم االنسحاب        % 12وبقي  % 34وعارضها  
معاريف االستطالع بالتعاون مع معهد تـي ان اس          واجرت صحيفة  .الماضية على اكثر من ستين بالمئة من الرأي العام        

 %. 4,1 شخصا من الراشدين مع هامش خطأ يبلغ 531تيليسكر على عينة من 
اجع الذي عزاه استطالع معاريف تيلسيكر الى ملل الناس         على الرغم من هذا التر    : 4/6/2005الوطن القطرية   وأضافت  

 في المائـة منـذ االسـتطالع        46من الجدال الذي سببته هذه الخطة فقد ارتفع معدل شعبية شارون سبع نقاط مئوية الى                
 نحـو   ووضعت استطالعات الرأي نسبة التأييد لالنسحاب الذي وافق عليه الكنيست االسرائيلي عند           ‚ السابق قبل اسبوعين  

 فـي   38 في المائة فـان      50واشار احدث استطالع الى انه على الرغم من ان هذه النسبة تبلغ االن نحو               ‚  في المائة  60
  ‚  في المائة موقفهم12المائة فقط ممن شملهم االستطالع قالوا انهم يعارضون االنسحاب ولم يقرر 

 
  % 25سرائيليين بنسبة ارتفاع نسبة العنف بين الشبان اإل
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 المنتظر أن تقدم وزارة الرفاه االجتماعي االسرائيلية األحد، تقريرا الى الحكومة حول تفـشي ظـاهرة العنـف فـي            من
وستـستمع الحكومـة    %. 25 أوساط الشبية ارتفعت بنسة      إسرائيل حيث يستدل من معطيات الوزارة ان نسبة العنف في         
وعلم ان ابراهام    .معارف والقضاء، حول هذه الظاهرة    تي ال خالل الجلسة الى تقارير تقدمها وزارة األمن الداخلي ووزار        

ويلقي رافيتس بالمسؤولية على المهاجرين الى اسرائيل،       . رافيتس، سيطالب الحكومة باعالن خطة قومية الجتثاث العنف       
المـسببات  يتهرب رافيتس من االشارة الى و. انسحاق قيم التضامن واالنسانيةومن ثم على الوضع االقتصادي وما يسميه   

الحقيقية لظاهرة العنف، والقول صراحة ان المجتمع االسرائيلي العسكري يربي على العنـف ويرسـخه فـي صـفوف                   
وحسب معطيات الوزارة فان نسبة العنف بين أبناء المهاجرين تفوق نسبتها بين الفئـات األخـرى للمجتمـع                  . المواطنين
من الشبان الذين ارسلوا الى نويديات مغلقة بسبب ممارسة العنف          % 40وعلى سبيل المثال، تقول الوزارة ان       . االسرائيلي

  .هم مهاجرون
  3/6/2005 48عرب

  
 إسرائيل تستخدم سالحاً جديداً 

كشف مسؤولون في الجيش االسرائيلي وشهود عيان ان االحتالل استخدم، في قمع المتظاهرين في بلعين في الضفة 
واكد .  في بث اصوات مؤلمة بتردد خاص، وذلك لكسر شوكة المتظاهرينامس، تكتيكا جديدا لتفريق هؤالء، يتمثل

مسؤولون اسرائيليون ان االحتالل استخدم تكتيكا جديدا غير قاتل في بلعين امس، يعتمد ترددات صوتية لهدف تفريق 
، وهي على وقال مصور في اسوشييتد برس ان سيارة عسكرية اسرائيلية وصلت في نهاية التظاهرة بثت. المتظاهرين

وبرغم ان الصوت لم يكن حادا، اال ان المتظاهرين .  متر من المتجمعين، اصواتا مدة الواحدة منها حوالى دقيقة500بعد 
 اب. سدوا آذانهم وامسكوا برؤوسهم في انزعاج واضح

  4/6/2005السفير 
  

  ربع مليون إسرائيلي ال يستطيعون الزواج في إسرائيل   
ـ               أظهرت إحصائيات رسمية     د أن ربع مليون إسرائيلي مجبرون على الزواج في الخارج بسبب عدم وجـود إمكانيـة لعق

 ألف إسرائيلي مسجلون في دوائر األحوال الشخصية        254وقالت وزارة الداخلية إن هناك      · زواج مدني في الدولة العبرية    
إال أن قـانون األحـوال      · ياتي الـسابق  ن من االتحاد السوف    في المئة يتحدرو   78على أنهم مواطنون من دون ديانة بينهم        

 يجعـل   1917الشخصية اإلسرائيلي المنبثق من تشريعات اإلمبراطورية العثمانية التي كانت مطبقة في فلسطين حتـى ،              
وبـذلك يكـون    · أمور األحوال الشخصية والزواج والطالق والوفاة والميراث، ضمن صالحيات السلطات الدينية حصراً           

 ·وحيد الممكن في إسرائيل، بالنسبة إلى اليهود أو المسلمين أو المسيحيين أو الدروز على حد سواءالزواج الديني هو ال
  4/6/2005االتحاد االماراتية 

  
  مصدر عسكري إسرائيلي يحذر من إقدام المستعمرين على االنتحار خالل تنفيذ االنسحاب

، اليهود، المعارضين لخطة االنسحاب   المستعمرين  حذر ضابط عسكري إسرائيلي من إقدام       : الناصرة فلسطين  قدس برس    
إن هناك مخاوف من أن يقـدم المـستعمرون علـى القيـام             : ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن الضابط قوله      .على االنتحار 

  .باالنتحار، وذلك مع ازدياد ظاهرة رفض االمتثال لألوامر العسكرية واحتمال استخدام األسلحة النارية، على حد تعبيره
 4/6/2005الوطن العمانية  

  
   منظمة يهودية أميركية تنظم مظاهرة في نيويورك ضد خطة الفصل24

، وذلك ضد خطـة االنـسحاب       أضخم مظاهرة في العقد األخير     منظمة يهودية أميركية يمينية لما سمته        24تعد  : تل أبيب 
وستكون هذه مقدمة لسلسلة    . ستوطنين منهما اإلسرائيلي من قطاع غزة وبعض المناطق بشمال الضفة الغربية وإجالء الم          

. وستنظم المظاهرة في ساحة سنترال بارك في نيويـورك، غـدا           .ا هذه المنظمات بهدف افشل الخطة     نشاطات تبادر اليه  
وتشارك في اإلعداد لها منظمات يهودية ثرية مثل اإلسرائيلي الصغير ومنظمة صهيونيي أميركا واتحاد حاخامـات فـي         

  .تحدة وحباد وغيرهاالواليات الم
ويقدر القائمون على المظاهرة أن يصل عدد المشاركين عشرات األلوف من اليهـود ومـن المـسيحيين الـصهيونيين                   

ايفي ايتام وعدد مـن قـادة المـستوطنين اليهـود           ووسافر إللقاء الخطابات فيها كل من عوزي النداو،         . المناصرين لهم 
 هو التظاهر أمام العالم أجمع ان يهود الواليات المتحدة أيضا لن يسكتوا على              وقال يوسف بيرغر، ان الهدف     .المتطرفين

وكشف ايتام أن عضو الكـونغرس األميركـي، دوف هايكنـد،           . تنفيذ مخطط طرد اليهود من بيوتهم في أرض اسرائيل        
 المنظمات تـستعد    سيحضر معه الى اسرائيل في ختام المظاهرة لكي يتجول في المستوطنات المنوي اخالؤها، وان هذه              

الرسال ألوف اليهود األميركيين الى المستوطنات في فترة االخالء حتى يشاركوا في المقاومة وفي عملية افـشال خطـة                   
 . االنسحاب

  4/6/2005 شرق األوسطال
  

  إسرائيل تتخوف من هجمات في أوزبكستان  
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أعلنت وزارة الخارجيـة االسـرائيلية أمـس ان          .قلصت اسرائيل عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية في أوزبكستان       : وكاالت
حكومة تل أبيب أمرت معظم أفراد بعثتها في طشقند بمغادرة اوزبكستان، ولم يبق في السفارة هناك سوى السفير وطـاقم   

  ولم توضح الوزارة سبب هذا االجراء الذي يبدو انه مرتبط بالتحذير األمريكي  .حراس أمنيين
  4/6/2005الخليج اإلماراتية 

 
  1966حكومة إسرائيل رفضت مبادرة من الموساد لمحاولة التوصل للسالم مع مصر في 

، اقترح رئيس الموساد أريه عميت، على ليفي أشكول، خطة لالتصال مباشر مع عبد الناصـر،                1966في سنة   : تل أبيب 
. ميت من االسـتمرار فيهـا     لكن اشكول رفض الفكرة من أساسها ومنع ع       . وطرح مشروع للسالم بين تل أبيب والقاهرة      

هذا ما يتضح من بعض الوثائق التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت            . التحضير للحرب ضد الدول العربية     واستمر في 
لصحيفة، إلى جانب مسؤولين العبرية في عددها الصادر أمس، وصادق على صحتها عميت نفسه، خالل لقاء أجرته معه ا              

وأضاف آمنت وما زلت أؤمن     . ، بدأ يخطط للسالم مع مصر     1964نه للمنصب في سنة     وقال عميت انه منذ تعيي     .آخرين
بان عمل المخابرات ينبغي أال يقتصر على التجسس وإدارة الحروب والتوجه السلبي لألمور، بل من المفضل أن تحـاول       

ي العاصمة الفرنسية بـاريس،     وبدأنا نحاول الوصول إلى عبد الناصر، بواسطة سفارتنا ف        . خدمة الدولة في أمور ايجابية    
واختار . وتولى المهمة هناك زياما ديبون الذي كان ضابطا كبيرا في الموساد يعمل في من السفارة اإلسرائيلية في باريس                 

فقررت أن أتوجه بنفسي إلى     . لكن هذه االتصاالت لم تثمر شيئا     . عبد الناصر رجل اتصال معنا اسمه عبد الرحمن صادق        
ناصر وجها لوجه، إذ أن العالقة الشخصية المباشرة هي أقصر الطرق دائما وأكثرها نجاعة في العالقات                القاهرة أللتقي   

وتقول الصحيفة إن عميت بدأ يمهد األجواء إلقناع الحكومة بوجهة نظره هذه، ودرس الموضوع داخل مؤسسته،                . الدولية
ودعا إلى اجتماع سري في بيته      . ظرها في الموضوع  ثم توجه إلى عدد من الشخصيات المهمة في إسرائيل ليسمع وجهة ن           

 3 أعضاء كنيست من مختلف األطياف وقادة في الجيش والمخـابرات و           3 بمشاركة   1966 نوفمبر تشرين الثاني     27في  
وسانده يومها الجنـرال أالوف     .  صحافيين ممن يعرفون بأنهم يحفظون السر، وعرض عليهم الفكرة         3خبراء أكاديميين و  

 الذي فاجأ الحضور بالقول قبل عشر سنوات أرسل بن غوريون إلى عبد الناصر رسالة يقول فيها انه يعتقد انه                    هار ايبن، 
إذا جاءه الرئيس المصري في زيارة إلى تل أبيب، فانه واثق تمام الثقة بأنه سيتوصل إلى اتفاق سالم معه فـي غـضون         

قد أصل وقد نتوصل فعال إلى      .. لة في أن يصل إلى إسرائيل     ورد ناصر على الرسالة بالقول انه ما من مشك        . خمس دقائق 
وأضاف هار ايبن أن الوضع في مصر بات مغايرا في          . اتفاق سالم، لكن المشكلة هي أنني لن أستطيع العودة إلى مصر          

ـ            .  وانه يعتقد أن الفرصة باتت مواتية      1966هذا الوقت    ى وقال عميت من جهته إن هناك عدة أمور يمكن اقتراحهـا عل
  : مصر إلغرائها على قبول السالم، منها

ـ مساعدة مصر في الخبرة االقتصادية، بما في ذلك تقديم دعم مالي ببضع عشرات ماليـين الـدوالرات، شـرط أن ال      
أي ينبغـي   . تؤدي هذه المساعدة إلى تقوية مصر لدرجة تصبح فيه مهددة لمصالح إسرائيل االقتصادية ومن ثم العسكرية               

  .صر أن يكون محدودا، بحيث ال يتاح لها أن تصبح المنافس االقتصادي إلسرائيلعلى الدعم لم
  .ـ وقف النشاط اإلعالمي اإلسرائيلي المكثف ضد مصر في تلك األوقات في دول الغرب
  . ـ وقف التحريض على عبد الناصر ونظامه السياسي من خالل إذاعة صوت إسرائيل

  .لمصرية في الشرق األوسط وأفريقياـ وقف التدخل اإلسرائيلي ضد المصالح ا
  .ـ الموافقة اإلسرائيلية الصامتة على التدخل المصري في شؤون ليبيا

ـ الموافقة اإلسرائيلية الصامتة على المخططات المصرية ضد المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية في الخلـيج،                
 إسرائيل أمام مصر وسائر دول العالم فكرة تجميد وتأجيـل           بل ان عميت قال انه من جهته ال يجد مشكلة في أن تعرض            

ثم توجه باسمهم إلى رئيس الحكومة أشكول،       . وتمكن عميت من إقناع الجميع بوجهة نظره      . بناء الفرن النووي في ديمونا    
 .لكن هذا رفض الفكرة من دون عودة

  4/6/2005 شرق األوسطال
  

  ألوضاع االقتصادية تراجع التفاؤل في أوساط الفلسطينيين بشأن ا
تراجع االتجاه العام لمستويات التفاؤل لدى أصحاب ومديري المنشآت بشكل عام على مختلف المؤشرات العامـة علـى                  

حيث تراجعت نسبة المتفائلين بتحـسن      .2005مستوى األراضي الفلسطينية خالل شهر ابريل مقارنة مع شهر يناير لعام            
خالل مارس، وكذلك استمر التراجع في نـسبة المتفـائلين          % 9,9 مقارنة بـ    %1,1أوضاع المنشآت بشكل عام بنسبة      

لألشهر نفسها، في المقابل حـدث تحـسن      % 7,43مقارنة بـ   % 6,33بارتفاع مستوى التشغيل حيث وصلت النسبة الى        
وقد %.7,5 الى   على نسبة المتفائلين بارتفاع حجم المبيعات خالل شهر أبريل مقارنة مع شهر يناير، حيث وصلت النسبة               

سجلت النتائج تبايناً على مستوى االتجاه العام لهذه المؤشرات على مستوى المناطق الجغرافية، ففي الوقت الذي سـجلت                  
في باقي الضفة الغربية خالل ابريل مقارنة بمستواها        % 4,5فيه نسبة التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت تراجعاً وصل إلى          

  .البيان،غزة %.6,11 قطاع غزة بلغت نسبته للمؤشر نفسه في يناير كان هنالك تفاؤل في
  4/6/2005البيان 

  
  السلطة تسعى للتحوُّل التكنولوجي 
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 أعلن صبري صيدم، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بصدد اطالق مشروع الحكومة االلكترونيـة               
في نتائج المسح الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء حول اسـتخدام           خالل األيام القليلة المقبلة، إلى ان األرقام الواردة         

وأوضـح ان   .، تدل على وعي المواطن الفلسطيني في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات            النترنت من خالل النفاذ المباشر    ا
لك يـساعدنا   ، نفذ من أجل المواطن إلعطائه الفرصة للحديث عن نفسه، وذ          رنت بدون اشتراك النفاذ المباشر    مشروع االنت 

في حل المشاكل، منوهاً إلى ان خدمة االنترنت ليست مجانية، وان اإلعالنات في الصحف عن االنترنت المجاني غيـر                   
صحيحة، وهناك مواطنون اشتكوا من ارتفاع فواتير هواتفهم، لذلك سنتوجه الى الشركات المزودة لهذه الخدمـة لتغيـر                  

وجهت إلى هذه الشركات إلدراج أسمائها في هذه اإلعالنات، مشيراً إلى انه            وأوضح ان الوزارة ت   .استخدام هذا المصطلح  
وبـين الـوزير، ان     .اليكفي ادراج الرقم فقط، وان من حق المواطن ان يرى اسم الشركة العتبارات قانونية واخالقيـة               

رات العربية صاحبة المرتبة    فلسطين تحتل المرتبة الثانية في الخارطة العربية لمستخدمي االنترنت والحاسوب، بعد االما           
انه سعيد ببعض االرقام، ألنها تساعد على تطوير العمل، مثل اقبال الريف علـى النفـاذ المباشـر، امـا                    : االولى، وقال 

  غزة ـ البيان.المشاكل الفنية فسيتم نقاشها مع الشركة
  4/6/2005البيان 

  
  يع الصغيرةلتمويل المشار مليون دوالر 30اإلعالن قريباً عن تأسيس بنك جديد رأسماله 

يستعد رجال أعمال لالعالن عن تأسيس بنك جديد في االراضي الفلسطينية، برأسمال مصرح به يبلغ               : كتب جعفر صدقة  
وقال عبد المالـك الجـابر، احـد        . مليون دوالر اميركي، يستهدف المشاريع الصغيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة           30

لـااليام ان البنك سيباشر نشاطه على االرجح في غضون الشهرين القادمين ويـستهدف             المبادرين الى تأسيس المشروع     
الفئات االقل حظا في المجتمع الفلسطيني، وهم عادة محرومون من التسهيالت االئتمانية التي تقدمها البنوك العاملة فـي                  

فلـسطيني لتمويـل المـشاريع      بنـك ال  ال بنك الجديد، والذي سيعمل تحت اسـم      واوضح الجابر ان ال   .االراضي الفلسطينية 
 آالف دوالر فقط، بضمان المشروع نفسه، وباالعتمـاد         10 دوالر و  500، سيختص بتقديم قروض صغيرة بين       الصغيرة

على السمعة الشخصية للمقترض، والتكافل الجماعي لمجموعات المقترضين، دون الحاجة الى تقديم الضمانات التقليديـة               
  .لعقاريةكالكفاالت او الضمانات ا

  4/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  ارتفاع في حركة عبور البضائع بين مصر وغزة خالل مايو الماضي
 شـاحنة  785حققت حركة عبور البضائع واألفراد بين مصر وغزة خالل شهر مايو أيار الماضي ارتفاعا ملحوظا بلـغ                 

وقال مسؤول مصري بمعبر رفح الحدودي      .2004ي   فلسطينيا بالمقارنة بشهر مايو من العام الماض       723 ألفا و  13ونحو  
 شاحنة من المواد الغذائية والسلع والمنتجات المصرية المتنوعة إلـى منـاطق الحكـم     1502ان إسرائيل سمحت بإدخال     

 شـاحنة   717 مقابل   الذاتي الفلسطيني خالل الشهر الماضي، وذلك عن طريق الخط التجاري الدولي بمعبر رفح الحدودي             
 ألفـا  20ومن ناحية أخرى قال المسؤول إن إجمالي عدد العابرين لمعبر رفح خالل نفس الشهر قـد بلـغ               .اضيالعام الم 

 فلسطينيا خالل مايو من العام الماضي، حيث وصل إلى البالد مقبال من مناطق الحكم الذاتي           6872 فلسطينيا مقابل    595و
 فلسطينيا  419 آالف و  10لحكم الذاتي خالل نفس الشهر       فلسطينيا، وغادر مصر إلى مناطق ا      176 آالف و  10الفلسطيني  

وتـابع  .ومعظمهم من العاملين والمقيمين بمصر واألردن والسعودية ودول الخليج العربي وباقي الدول العربية واألجنبية             
تخفيف المسؤول أن هذا االرتفاع الملحوظ يرجع إلى تراجع عمليات إغالق معبر رفح الحدودي من الجانب اإلسرائيلي و                
  .حدة اإلجراءات إضافة إلى الهدوء الذي بدأ يسود المنطقة في أعقاب اتفاق شرم الشيخ في كانون الثاني الماضي

4/6/2005 شرق األوسطال  
  

    إصابة جندي مصري على الحدود مع قطاع غزة 
لى الشريط الحدودي بين    أعلن في القاهرة أمس الجمعة ان جندياً مصرياً أصيب برصاص مجهول أثناء توليه الحراسة ع              

 عاماً 21وقال مسؤول مصري في حرس الحدود طلب عدم نشر اسمه أمس الجندي حسن حافظ حسن                .مصر وقطاع غزة  
أصيب بطلق ناري نافذ في كتفه اليسرى أثناء وقوفه في محل خدمته على الحدود الدولية بنقطة المطلـة عنـد العالمـة                      

    رويترز. قرب معبر رفح الحدودي11الدولية رقم 
4/6/2005البيان   

  
     لبنان أمام الفصائل الفلسطينية ياغالق طريق سورإ

كشفت ذلك لـ الشرق مـصادر      . حظر على الفصائل الفلسطينية استخدام الطريق العسكري الذي كان يربط سوريا بلبنان           
صادر إن الفـصائل تـستخدم      واضافت الم . فلسطينية مسؤولة قالت إن هذا الحظر أعقب سحب القوات السورية من لبنان           

وتقـول  . اآلن للتنقل بين سوريا ولبنان فقط طريق دير العشاير حيث توجد نقطة حدود سورية وال توجد نقطـة لبنانيـة                   
االنتفاضة فقط اللذان يـستخدمان هـذا الطريـق،         /القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل، وفتح     /المصادر إن الجبهة الشعبية   
  .يارات ذات لوحات لبنانيةويمران عبره باستخدام س

  4/6/2005الشرق القطرية  
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  لم يطرأ أي تغيير على حركة الفلسطينيين نتيجة إلغاء عدم الممانعة: مدير أمن الجسور األردني

قال مدير إدارة أمن الجسور على نهر األردن، العقيد محمد رشيد، إن حركة مرور الفلسطينيين بـين منـاطق الـسلطة                     
ردن لم يطرأ عليها تغيير كبير نتيجة قرار إلغاء عدم الممانعة الذي أصدرته وزارة الداخلية األردنية فـي                  الفلسطينية واأل 

وعلـل  .  فلسطيني يعبرون إلى األردن يوميـا      900وأضاف أن نحو    .  منه 25 مايو أيار الماضي وتم تنفيذه في الـ         19
بتداء الموسم السياحي الصيفي، مشيرا إلـى أن إدارة أمـن           العقيد رشيد سبب ذلك لعدم بداية العطلة المدرسية الصيفية وا         

الجسور وضعت خطة لزيادة كوادرها لتسهيل حركة المسافرين المقبلين والمغادرين وتوفير الراحة من خـالل القاعـات                 
  .المكيفة

4/6/2005 شرق األوسطال  
  
  
  

  سرائيلإ سورياً في سجون  أسيرا11ًمساع لبلورة صفقة إلعادة رفات الجاسوس كوهين في مقابل إطالق 
 أي باب اسرائيلي ودولي وعربي اال       1965لم تترك عائلة الجاسوس االسرائيلي ايلي كوهين الذي اعدم في سورية العام             

وبعد فشل محاوالت الزوجة    . وطرقته في محاولة للتوصل الى طريق تضمن فيه استعادة رفاته، اال ان شيئاً لم يجدها نفعاً               
وفي زيارة لم يحظ بها اي من االهالي واالصدقاء،         . ريس، قررت االبنة صوفي أخذ زمام االمور بيدها       ناديا والشقيق مو  

وال حتى الصحافيين الذين حاولوا مرات عدة الحصول على تصريح لزيارة االسرى السوريين من أبناء الجـوالن فـي                   
لورة صفقة ترى انها االفـضل لتحقيـق   السجون االسرائيلية، حصلت صوفي على تصريح خاص لزيارتهم في محاولة لب        

ولم تكتف كوهين بهذه الزيارة بل وصلت الـى الجـوالن والتقـت             . هدفها، وهو تبادل رفات والدها باالسرى السوريين      
  .  عائالت أسرى ومسؤولين للتشاور معهم واقناعهم بتوجهها

نحن نتفهم الوضع لكن المسألة تعود الى       : ةكان رد االسرى الذين التقتهم صوفي كوهين قبل يومين وطرحت امامهم الفكر           
  .المسؤولين في دمشق

4/6/2005الحياة   
  

  تجربة سوريا لصواريخ سكود
عن مسوؤولين عسكريين في إسـرائيل أن سـوريا    صحفية نيويورك تايمز ما ورد في  2005 /3/6سي ان ان نشرت 

سرائيل من أن دمشق تولي أهميـة قـصوى         أجرت تجربة على صواريخ سكود األسبوع الماضي معززة بذلك مخاوف إ          
وقال المسؤولون إن أنظمة الدفاعات الجوية اإلسرائيلية رصـدت عمليـة           .لتجهيز الصواريخ بأسلحة كيمائية واستهدافها    

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أحد الصواريخ تحطم فوق تركيا وتناثرت بقايـاه             .اإلطالق، نقالً عن األسوشيتد برس    
 .في بلدتين

مصادر سورية مطلعة لـالوطن أكدت إجراء تجارب على إطـالق          ان   4/6/2005الوطن السعودية   ا ذكرت صحيفة    كم
وقالت المصادر إن دمشق أعلنت األسبوع الماضي عدم تهربها من المسؤولية عن حادث سقوط أجـزاء                . صواريخ سكود 

كرت أن السفير السوري في تركيا خالـد        و ذ . من صاروخ سكود في األراضي التركية الذي عد من باب الخطأ الصرف           
رعد قد قدم يوم االثنين الماضي توضيحا رسميا حول استفسارات عن الموضوع طلبتها منه الخارجية التركيـة بعـدما                   

و أضافت المصادر أن سوريا قد ردت بالتوضيح بأن حادث سقوط أجـزاء مـن صـاروخ    . استدعته لذلك بشكل رسمي  
و داخل أجزاء من األراضي التركية يعتبر حادثا ناجما عن خطأ تقني خالل تدريب              , لتركيةسكود قرب الحدود السورية ا    

  . عسكري 
   

   ترسيخ األخوة والتسامح ىشيخ األزهر يدعو العراقيين والفلسطينيين إل
 حتـي  محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر شعبي العراق وفلسطين للتعاون وترسيخ مبادئ األخوة الصادقة والتسامح             . دعا د 

احتشد أمس مئات المـصلين بالجـامع       كما  . يعم األمن ربوع البلدين ألن الحياة معركة بين الخير والشر طوال التاريخ             
األزهر بعد صالة الجمعة منددين يما تفعله قوات التحالف في العراق وبالدعم األمريكي لموقف إسرائيل وما تقـوم بـه                    

طالب المتظاهرون القادة العرب بتوحيـد الـصف        . تهاك لحقوق االنسان  إسرائيل في فلسطين من اغتصاب لألراضي وان      
 .والكلمة والتعاون في ظل الظروف الراهنة حتي يعود األمن واألمان في العراق وفلسطين
4/6/2005الجمهورية المصرية     

 
 

   فضل اهللا يدعو الفلسطينيين لحماية مشروعهم التحرري
مرحلة الحاضرة هي مرحلة اضاعة القضية الفلسطينية في ثوابتهـا الوطنيـة فـي              أكد السيد محمد حسين فضل اهللا ان ال       

التجاذب األميركي  االسرائيلي مما يفرض على الشعب الفلسطيني ان يكون واعيا لحاضره ومستقبله في حماية المشروع                 
  كلهاوذلك بالوحدة الوطنية التي تجمع الشعب كله وتخص القضية ‚ التحرري وامتداداته الجهادية

4/6/2005الوطن القطرية   
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  إسرائيل   سبب غضب المسلمين الظلم الغربي للعرب والتأييد األمريكي لـ: كاري

ربية في  عدم إنصاف الحكومات الغ   ر أساقفة كانتربري السابق من أن       حذر لورد جورج كاري كبي     :لندن  سوزانا طربوش   
سلمين إن تأييد أمريكـا األعمـى        من وجهة نظر الم   : وقال. مسلمينمظالم الرئيسية لل   يعد أحد ال   معاملتها للشعوب العربية  

  .الغرب هو السبب الرئيسي لغضب كثير من المسلمين على سرائيلإل
د في لندن أول من أمس تحت عنوان هل يمثـل اإلسـالم تهديـداً               وأبلغ كبير األساقفة السابق لكنيسة انجلترا مؤتمراً عق       

كنت االثنين الماضي في الضفة الغربية أنظر إلى الجـدار          : وزاد. في القدس المحتلة  ، بأنه كان األسبوع الماضي      للغرب
 إن محنة الشعب الفلسطيني هي األساس العاطفي لمشكالتنا         ،ا ال نخطئ في ما نقول     دعون. الذي يفصل اليهود عن العرب    

وذكر  . نحو إقامة عالم أكثر سالماً     طريقالراهنة وإذا تم إبراء هذا الجرح العميق فإن ذلك سيعني قطع شوط طويل في ال              
 في الوجود، وأن على المسيحيين أن يقفوا جنباً إلى جنب اليهود            ؤمن إيماناً جازماً بما سماه حق إسرائيل      لورد كاري أنه ي   

 الماضية لم تكن عطوفة على شعب عظيم آخر يوجد فـي األرض             50لكن السنوات ال    : وقال. ي مقاومة العداء للسامية   ف
إنهم يرون السهولة التي تستخدم بها الدول القوية        .  ومحطماً ومهمالً وممقوتاً   أضحى الفلسطينيون شعباً محتقراً   لقد  . نفسها

لقد نشأ مـن    : وأضاف . بالنسبة إليهم أن القوة هي الحق      ويبدو. قرارات محددة لألمم المتحدة، وكيف يتم تجاهل اآلخرين       
تحكم به وهو أسـاس      الماضية والحقوق المرفوضة غضب ال يمكن ال       50ات ال   الوعود التي لم يتم الوفاء بها خالل السنو       

وشدد على أن الغرب واإلسالم يتشاركان قيماً عدة، منها الحقيقة والعدل والشرف واألمانة وحـب الجـار                 ،أزمتنا الراهنة 
  .صحي بين الجانبينوقال إن هذه القيم المشتركة يمكن أن تصبح جزءاً من حوار . والواجب والخدمة والخضوع هللا

  4/6/2005الخليج اإلماراتية 
 

  مسؤول سابق في حزب الحرية ينفي التجسس لمصلحة الموساد : النمسا
، وهو األمين العام السابق لحزب الحريـة اليمينـي المتـشدد            اليميني النمساوي بيتر سيشروفسكي   السياسي   قال :د ب أ  

أنا لم أتجسس لمصلحة الموساد     فة هآرتِس اإلسرائيلية نشرت أمس      لة عبر الهاتف مع صحي    بزعامة يورغ هايدر في مقاب    
وأقر بأنه التقى بأعضاء في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية        . ولم ألحق ضررا بالمصالح النمسوية    ولم أتلق منه أي مبالغ      

إلى مساعدة إسرائيل   وذكر أنه كان يهدف من وراء هذه المقابالت         . ولكن بمعرفة زعماء حزبه ووزارة الدفاع النمسوية      
وأضاف انه اقترح على إسرائيل أن يتولى حزبه مهمة نقل    .على معرفة مصير ثالثة جنود إسرائيليين مخطوفين في لبنان        

وخصوصاً الرئيس الليبي معمـر  . الرسائل السرية بين إسرائيل والزعماء العرب الذين كانت تربطهم عالقة ودية بهايدر   
وتابع أن هايدر رفض هذا االقتراح خشية أن يؤثر على عالقاتـه مـع              . سابق صدام حسين  القذافي والرئيس العراقي ال   

عامـا، إلـى أن هـذه       57وأشار سيشروفسكي وهو صحافي ورجل أعمال يهودي يبلغ من العمـر             .الزعيمين العربيين 
. 2002سي عـام    االتصاالت بدأت عندما زار إسرائيل لتحسين صورة حزبه فيها وانتهت عندما ترك المعتـرك الـسيا               

التقيت مرات عدة في إسرائيل مع أعضاء في مؤسسة الدفاع وبخاصة مع نائب وزير الـدفاع إفـرايم سـنيه                    واضاف  
كما عقدت اجتماعات عدة في فيينا وكان بعض اإلسرائيليين يرتدون الزي العسكري بينما كان آخرون يرتـدون                 .. آنذاك

  .ريا وكنت أتصرف كسياسي يؤدي عمله فعلته كان علنيا وليس سكل ما.. الثياب المدنية ولم أكن أعرف هويتهم
  4/6/2005البيان  

  
  ، وتريد نجاح االنسحاب في المرحلة االكثر تفاؤالً معتقل فلسطيني 400 لقرار اإلفراج عنمريكا ترحب أ

 وقالت إن ذلك يشكل إجراء       ,  من المعتقلين الفلسطينيين    400 رحبت وزارة الخارجية األمريكية بقرار إسرائيل اإلفراج عن       
ف مصدر مسئول بالوزارة أن الواليات المتحـدة واالتحـاد           واضا  . حساسا ومهما لبناء الثقة في تفاهمات قمة شرم الشيخ        

 ألن المرحلة الحالية تعـد       , األوروبي يريدان ضمان إنجاح خطة االنسحاب اإلسرائيلي من غزة وجزء من الضفة الغربية            
    .  جيل كاملاألكثر تفاؤال منذ

  4/6/2005االهرام 
  

  لى المشاركةإهمال الالجئون الفلسطينيون من اإل
 وفيق الهواري 
لم يشهد أي مشروع تنفذه مؤسسة غير حكومية في الشتات الفلسطيني نقاشاً واسعاً وسجاالً حاداً مثل الذي يشهده مشروع                   

ين والجاليات الفلسطينية فـي بلـدان االغتـراب كيفيتـاس،         الهياكل المدنية لمخيمات الالجئين الفلسطيني    : أسس المشاركة 
وتشرف عليه جامعة اكسفورد من خالل اساتذة جامعيين وينفذ عبر فريق يعمل على تنسيق االنـشطة الطوعيـة التـي                    

  .تنظمها وتديرها الجاليات والمخميات نفسها
عدد من البلدان خصوصاً االوروبية منها عبـر        إذ علت اصوات النقد واالعتراض واالتهام بالشبهة للمشروع ومنفذيه في           

في حين شاركت نخب سياسية واجتماعية وشعبية في مخيمات لبنان في مختلـف النـشاطات وناقـشت                 . اقالم فلسطينية 
  .المشروع المقترح وتقدمت بتوصيات عدة حول االسئلة المقترحة

  من أين جاءت فكرة مشروع كيفيتاس؟
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 بعد قيام البعثة البرلمانية البريطانية المشتركة لتقـصي الحقـائق حـول             2001مارس  صدر تقرير حق العودة في آذار       
الالجئين الفلسطينيين بزيارات ميدانية الى مناطق انتشار الالجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وسورية واالردن               

ل اوضاعهم الماضية والحاضرة وتطلعـاتهم      ، ووجهت البعثة عدداً من االسئلة العامة الى الالجئين حو         2000ولبنان عام   
للمستقبل، وكان الفتاً وجود قاسم مشترك في الشهادات الشفهية والمكتوبة يتعلق باصرار الالجئين على حق العودة، ممـا                  
دفع بالبعثة البريطانية ألن توصي في تقريرها بترسيخ هذا الحق، كما هدف تقريرها الى تـشجيع الحكومـة البريطانيـة     

ولمـا  . حاد االوروبي على اتخاذ موقف افضل من حقوق الالجئين وكيفية تمثيل مصالحهم في أي مفاوضات الحقة               واالت
كانت الشروط الالزمة لتأمين حق العودة غير متوافرة في الوقت الراهن، فيما تـزداد اوضـاع الالجئـين الفلـسطينيين                    

م السباب سياسية تتعلق بالمفاوضـات مـن المـشاركة فـي            االقتصادية واالجتماعية والسياسية سوءاً، كما تم استثناؤه      
، كان الباب مفتوحاً امام طرح هذا المـشروع الـذي           1996 واالنتخابات الرئاسية عام     1995االنتخابات التشريعية عام    

  .يتحدث عن تطوير وتحسين قنوات االتصال بين الالجئين الفلسطينيين وممثلهم الوطني منظمة التحرير الفلسطينية
  ا هي أهداف المشروع؟م

يهدف المشروع الى تحسين قنوات االتصال وبناء هياكل وآليات مدنية لتحقيق افضل صلة بـين الالجئـين الفلـسطينيين                   
وممثليهم الوطنيين ومؤسساتهم الوطنية والمؤسسات الدولية واالنسانية التي تعمل في الوسط الفلسطيني وتقدم لـه العـون         

ئين اوسع مشاركة في نشاطات المجتمع المدني وفي ايـصال مـواقفهم الـى مركـز القـرار                  والمساعدة، مما يتيح لالج   
الفلسطيني ويعيد نسج العالقة بينهم وبين ممثلهم الوطني بطريقة صحيحة وصحية ويضمن لهم تمثيالً اكثر ديموقراطيـة،                 

بـط او اتـصال، كمـا ان هنـاك          خصوصاً ان هناك جاليات فلسطينية في اماكن عدة ال يربطها بمنظمة التحرير أي را             
  . بسبب االجتياح االسرائيلي للبنان1982تجمعات فلسطينية غُيبت مرجعيتها السياسية منذ 

وتفسح االسئلة التي ارتكز عليها المشروع المجال لكل الجئ باإلفصاح عن رأيه الخاص حول عدد من المواضيع التـي                   
وتتمحور االسئلة  . باً من آليات التواصل مع المؤسسات المهتمة المره       ترتبط بحاضره وتؤشر لمستقبله وتحدد ما يراه مناس       

حول القنوات المفضلة لالجئين، لالتصال بممثليهم وبالبلدان المضيفة والوكاالت االنسانية والمؤسسات الدولية والتجمعات             
 المدنية والقانونيـة واالجتماعيـة      والجاليات الفلسطينية االخرى، بما فيها المقيمة داخل فلسطين، كما تتطرق الى القضايا           
  .والسياسية التي يود الالجئون إثارتها مع هذه الجهات، واكثر االولويات إلحاحاً لديهم

ويرى منتقدو المشروع على أنه يستهدف ضرب التمثيل الشرعي لمنظمة التحرير والتفريط بحق العـودة فـي حـين ان          
العامة تهدف في جوهرها الى تصويب العالقة وتطويرها بين الالجئين          االسئلة التي تطرح في ورش العمل واالجتماعات        

الفلسطينيين والمنظمة، والى بناء قدرات الالجئين على تحديد مطالبهم من البلد المضيف والوكاالت الدوليـة واالنـسانية                 
 على الوضـع الفلـسطيني   عبر ابتداع آليات عمل من قبل الالجئين انفسهم، بطريقة ديموقراطية فعلية من دون أي اسقاط           

ويتضمن المشروع بعض االسئلة حول ما يريده الالجئون من المنظمة ومن االونروا ومن البلد              . بكل بلد من بلدان الشتات    
اما حول االتهام   . المضيف مما يعزز موقع المنظمة بصفتها الممثل الشرعي والمسؤول عن مصالح الالجئين الفلسطينيين            

فالرد بسيط جداً وهو ان فكرة المشروع أتت على خلفية ما اوصت به البعثة البريطانية بترسيخ هذا                 بالتفريط بحق العودة،    
هل نبقى نسير خلف شعار محق، من دون توفير القدرة على تنفيذه فنترك اوضاع الالجئـين تـزداد                  : الحق، لكن السؤال  

  .اللجوءسوءاً، تحت تهمة ان من يريد تحسين اوضاعهم يريد توطينهم في اماكن 
وقد عقدت اربعة اجتماعات عامة في لبنان في مناطق بيروت وصور وطرابلس والبقاع، حضرها نحـو الـف الجـئ                    
فلسطيني، طرحت فيها خلفية المشروع واهدافه، وكانت هناك استفسارات ونقاش للمشكالت العامة التـي يعـاني منهـا                  

 كـان فيهـا   . شخصاً يمثلون فئات مختلفة من المجتمـع 424 ورشة عمل شارك فيها  17الالجئون في لبنان، كما عقدت      
اجماع على انها المرة الوحيدة التي يطلب فيها من الالجئين التعبير عن رأيهم في قضايا التواصل مع القيادة والمؤسسات                   

ها حتـى   االخرى وتحديد المطالب العامة والملحة لهم، وانهم وجدوا في ورش العمل هذه مساحة حرة للتعبير يجب توسيع                
وكان هناك اجماع ايضاً على ان منظمة التحرير هي         . تتيح لهم مجاالً واسعاً لنقد ما هو سائد من اجل اصالحه وتطويره           

 في المئة اشاروا الى تقصير في قنوات االتصال بين قيادة المنظمة ومجتمع             80الممثل الشرعي والوحيد في حين ان نحو        
  .العالقة في اتجاه ديموقراطيالالجئين في لبنان ودعوا الى تصويب 

وأشار المشاركون الى غياب دور اللجان الشعبية في بعض المخيمات واقتصارها على ممثلين للفصائل الفلـسطينية فـي                  
مخيمات اخرى، واجمعوا على ضرورة انتخاب اللجان الشعبية بطريقة ديموقراطية تمثيلية لالجئين كي يشارك في اللجنة                

  .ئات المجتمع المحليالشعبية ممثلون عن ف
وكان من الطبيعي ان يطالب المشاركون من البلد المضيف لبنان بمنح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنيـة واالنـسانية                  
والغاء القرارات والقوانين الجائرة في حقهم وفك الحصار المضروب حول مخيمات الجنوب وانـشاء سـفارة للـسلطة                  

  .لفلسطينيين في الجانبين السياسي والقانونيالوطينة ترعى شؤون الالجئين ا
وعلى رغم االنتقادات الحادة لسياسة وكالة االونروا بتقليص خدماتها، فإن المشاركين اعلنوا تمسكهم بالوكالة ودعوا الـى                

مـا ان   وب. توسيع خدماتها وتطويرها وطالبوا المجتمع الدولي بزيادة مساهمته المادية لالونروا لتعود الى سابق عهـدها              
الالجئين هم المستفيدون من اعمال االونروا فقد اكد المشاركون على ضرورة الشفافية والديموقراطية في العالقـة بـين                  

  .الالجئين وبين االونروا
كما وجه عدد من المشاركين انتقادات واسعة للمؤسسات االهلية غير الحكومية على طريقة عملها واختيار برامجها فـي                  

واستطاع المشاركون في ورش العمل االشارة الـى        . اجات المجتمع المحلي بقدر ما يلبي رغبة الممولين       شكل ال يلبي ح   
  .المطالب الملحة في كل مخيم او تجمع فلسطيني في لبنان
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ربما كانت هذه من الفرص القليلة التي اتاحت لالجئ الفلسطيني التعبير عن رأيه في قضايا مختلفة، وهي خطوة مطلوبة                   
انهـم الجئـون   . ة نحو مشاركة الالجئ الفلسطيني عبر ابداء رأيه وايصال الصوت الـى قيادتـه الفلـسطينية            وضروري

اكدوا علـى   . رؤيتهم واضحة، وآراؤهم واضحة   . فلسطينيون عاديون ال تحتجزهم الخالفات الفكرية وااللتباسات السياسية       
نفسه اكدوا على اهمية ان يعيشوا في البلد المـضيف كبـاقي   منظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعياً ووحيداً، في الوقت  

  هل يقتنع المشككون والمعترضون بهذه الوقائع؟ ام يرغبون في ابتزاز الواقع ليالئم افكارهم؟. البشر
  4/6/2005الحياة 

 
  بعض مالمح الخريطة اإلدراكية اإلسرائيلية 

  عبد الوهاب المسيري    . د
اإلسرائيلية، أي كيف يرى اإلسرائيليون أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم؟، وماذا عن مشاعرهم           ماذا عن الخريطة اإلدراكية     

الكثيرون ممن يرصدون التجمع الصهيوني     . ووجدانهم وأحالمهم ودوافعهم؟ ما هي طبيعة إدراكهم للفلسطينيين وألنفسهم؟        
م وما يدور في عقولهم هو رصد لحركات ال         ال يدركون أن رصد سلوك اإلسرائيليين دون إدراك لدوافعهم الداخلية ورؤاه          

ولذا أذهب إلى ضرورة دراسة دوافـع اإلسـرائيليين ورؤاهـم           . داللة لها، أو حركات يمكن أن نفرض عليها أي داللة         
فاإلنسان، في معظم األحيان، ال يستجيب للدافع أو المؤثر المادي المباشر كما تفعل             . وتوقعاتهم من أنفسهم ومن مجتمعهم    

  .نات وإنما يستجيب لهذا الدافع أو المؤثر كما يدركه وبمقدار ما يسقط عليه من أساطير وأوهامالحيوا
وكي نصل إلى بعض مالمح الخريطة اإلدراكية التي تحدد عالقة المستوطنين الصهاينة بواقعهم وبالفلسطينيين وسلوكهم،               

عنوان .  توما للدراسات الفلسطينية واإلسرائيلية     ومدير معهد إميل   1948سنطالع سوياً مقال سلمان ناطور وهو من عرب         
ويتناول بعض األساطير الصهيونية، مثل أن فلسطين أرض بال شعب، وأن شعبها جماعات             , المقال هل حقاً ما فعلناه بكم؟     

م من البدو غير مستقرة، تركت أرضها ليس بسبب اإلرهاب الصهيوني، وإنما ألسباب مختلفة من بينها أنهم باعوا أرضه                 
أو أن القادة العرب هم الذين طلبوا من الفلسطينيين أن يغادروا أرضهم حتى يتم تطهيرها من اليهود، ومن ثم فالـصهاينة                     

  .وقد الحظ سلمان ناطور أن األمر آخذ في التغير. لم يرتكبوا جرماً أو إثماً
 قام بـه المركـز الفلـسطيني للدراسـات          ولكن، ما نسبة هذا التغير؟ يبدو أنها نسبة ضئيلة للغاية، ففي استطالع للرأي            

% 3اإلسرائيلية مدار حول مواقف اليهود في إسرائيل إزاء مواضيع مختلفة متعلقة بالنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني تبين أن                 
فقط ال غير من مجموع الذين شملهم االستطالع يعترفون بأن الدولة الصهيونية ارتكبت إثماً ضد الفلسطينيين، بينما نجـد              

يدعون أن الفلسطينيين أخطأوا التصرف فألحقوا الضرر بأنفسهم، وهذه صياغة تعني التهرب من أي مسؤولية               % 57ن  أ
لجأوا لصياغة  % 16وهناك  . قالوا إن الفلسطينيين تعرضوا لما يستحقون، وهذه إجابة يصعب فهمها         % 18بل إن   . خلقية

إنـه تـم ارتكـاب إثـم ضـد          % 16 في الوقت ذاته، إذ قال       مبهمة تعترف بوقوع إثم وتتهرب من المسؤولية األخالقية       
  .والنسبة الباقية لم تجب على أي من األسئلة السابقة! الفلسطينيين بغض النظر عن المسؤول عنه

من كل المستوطنين الصهاينة يرون أن أهم عوامل بقـاء          % 74وقد توصل استطالع الرأي الذي سبقت اإلشارة إليه أن          
% 48وفي استطالع آخر للـرأي قـال        . العسكري، أي أنهم يرون أن العامل األمني هو أهم العوامل         إسرائيل هو تفوقها    

قالوا هذا وهم يعلمون تمام العلم أن يهود        . ممن شملهم االستطالع إن أهم عوامل بقاء إسرائيل هو هجرة يهود العالم إليها            
إن أقامة عالقات طبيعيـة     % 47وقد قال   . ال ينوون الهجرة  العالم، خاصة يهود الواليات المتحدة الذين يشكلون غالبيتهم،         

وقد يبدو وكأن هناك    . مع الفلسطينيين والدول العربية واالندماج االقتصادي والثقافي في الشرق األوسط هي أهم العوامل            
الحـل األمنـي،    فهجرة يهود العالم إلي الدولة الصهيونية هي جزء من          . تناقضاً في هذه اإلجابات، ولكن األمر غير ذلك       

أما مـسألة االنـدماج االقتـصادي       . ألنها تعني وصول مادة بشرية قتالية ورأسمال وكفاءات تنعش االقتصاد اإلسرائيلي          
فاالندماج البد وأن يتم حسب الـشروط       . ولكن يمكن للباحث أن يخمن    . والثقافي فلم يبين االستطالع شروط هذا االندماج      

  . ألمر الرضوخ واالستسالم للخريطة اإلدراكية والشروط العنصرية واإلسرائيليةالصهيونية، والتي تعني في واقع ا
فالمـستوطنون فـي    . وموقف المستوطنين الصهاينة من المستوطنات في الضفة الغربية يتفاوت حسب موقعهم الجغرافي           

ضي الفلـسطينية التـي      يختلف موقفهم عن موقف المستوطنين في األرا       1967األراضي الفلسطينية التي احتلت قبل عام       
فالجميع يدعي أنه يشعر بالتعاطف نحو المستوطنين في الضفة الغربية والقطاع ولكن من الواضح أنه               . 1967احتلت بعد   

 مـصدر   ،تعاطف أجوف، ألنه حين ينتقل الحديث إلى األعباء االقتصادية الناجمة عن االستيطان فإن األمر يختلف تماماً               
ممـن شـملهم    % 55ففي استطالع أجراه يائير شيليج وجد أن        . 2003 سبتمبر   25هآرتس  هذه اإلحصائيات هو صحيفة     

االستطالع يرون أن المستوطنات تشكل عبئاً اقتصادياً وأنه ليس لها أهمية أمنية، وأنه يجب إلغاء كل المزايا االقتـصادية             
  .الممنوحة للمستوطنين

% 51عارضوا فـك المـستوطنات ووافـق        % 45المستوطنات  وبينما نجد أن ثمة انقساماً بين الصهاينة بخصوص فك          
عارضوا فإن مثل هـذا االنقـسام     % 65وافقوا،  % 34 67وبخصوص إقامة دولة فلسطينية في األرض التي احتلت عام          

إلـى الموافقـة،    % 5على االعتراف بهذا الحق، ويميـل       % 2إذ ال يوافق سوى     . يتالشى تماماً عند مناقشة حق العودة     
  . يميلون إلى المعارضة% 7باإلضافة إلى % 84ويعارضه 

ونفس الموقف الرافض لحق العودة يتضح في مقال أمنون دنكنر عن مقال كتبه صحفي إسرائيلي هو عـاموس شـوكين                    
. 2005 مـايو    8 معـاريف    ،يدعو للزواج المختلط بين اإلسرائيليين والعرب كطريقة لتحقيق السالم في الشرق األوسط           

فيشير إلى حق العـودة، والرؤيـة       . ر على هذه الدعوة وينبه إلى مخاطرها على التجمع الصهيوني         ويعترض أمنون دنكن  
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كيـف يمكـن   :الفلسطينية الراسخة أن رحم المرأة الفلسطينية سيغرق في نهاية األمر األكثرية اليهودية، ويضيف مستنكرا          
ر العرب الذين يقترح شوكين عليهم بسخاء الدخول        اقتراح أنه من أجل الحفاظ على األكثرية اليهودية بعد ذلك فإن جماهي           

فحتى لو لم يكونـوا هـم وأوالدهـم    . ها هنا واالستيطان معنا لن تكون لها حقوق مستوطنين وإنما حقوق سكان فحسب؟          
بعدهم على مدى األجيال مستحقين للمواطنة، فإنهم عندما سيكونون أكثرية واضحة في البالد، فلمن ستكون البالد؟ هـل                  

  قلية من مواطنيها، أم لألكثرية من سكانها؟لأل
إن الشعب اليهودي في العالم يتآكل بمعدل يسبب الذعر بزواجات          : لكن هناك إهانة أكبر   . كل هذا يهين الوعي   : ويستطرد

تحقيـق  مختلطة وبابتعاد عن اليهودية، ونجد ناشر صحيفة النخبة المثقفة اإلسرائيلية يؤيد الذوبان، ويراه الطريقة المثلى ل               
واإلهانة األكثر خطرا هي تلك التي يجب أن يشعر بها أولئك من بيننا الذين يشاركون شوكين إرادته السلمية مع                   . السالم

وهنا يتضح لهم أنهم عقدوا حلفا مع الشيطان، وأن شريكهم هذا يدبر، في جوهر              . االستعداد لتقديم بعض التنازالت األليمة    
  .  من أعدائنا، أن يجلب تحت غطاء السالم، نهاية وجود إسرائيل كدولة يهوديةاألمر، بالضبط كما يدبر األسوأ

  :ولنالحظ ما يلي
  
  
  
  . أن الهاجس الديموغرافي جزء أساسي من الخريطة اإلدراكية الصهيونية-1
  .ر مناسبة أن نهاية وجود إسرائيل كدولة يهودية تطارد الوجدان اإلسرائيلي بحدة وهو يعيد طرح نفسه بمناسبة وبغي-2
  .واهللا أعلم. أن رفض حق العودة هو العنصر األساسي والثابت في الخريطة اإلدراكية الصهيونية-3

  4/6/2005االتحاد االماراتية 
  

  حتى تصبح حرية األسرى هدفاً قابالً للتحقيق
  هاني المصري

من المقرر ان يتم االفراج عـن       وكان  .  اسير تطبيقاً لما تعهدت به في قمة شرم الشيخ         400أفرجت حكومة شارون عن     
هذه الدفعة في شهر شباط الماضي اال ان الحكومة االسرائيلية جمدت االفراج عنهم على اثر العملية االستـشهادية التـي                    

 شباط واوقعت خمسة قتلى في صفوف االسرائيليين رغم انها عملية فردية لم يتبنها رسميا اي فصيل، االمر                  25نفذت في   
 قوات االحتالل اعتقلت منذ شباط الماضي وحتى اآلن مئات الفلسطينيين اللذين يفوق عددهم اؤلئك الذين                األهم معرفة ان  
اال ان المهزلة التي تسميها اسرائيل االفراج عن االسرى ال تزال مستمرة، وهي تهـدف اساسـاً الـى                   . تم االفراج عنهم  

 الفلسطيني، ولكنها في الحقيقة ليـست سـوى عمليـة ذر             اسرائيل على دعم الرئيس    ثارضاء االدارة االميركية التي تح    
  .للرماد في العيون، تساعد على تحقيقها إدارة البيت األبيض

يوم الخميس الماضي امتزجت الفرحة بالحرية لالسرى المفرج عنهم، بالحزن واالسى لعدم االفراج عن بقيـة االسـرى                  
فاالفراج تم هذه المرة ايضاً وفقـا للمعـايير   . طفال واالسيراتخصوصاً ذوي االحكام العالية والمرضى وكبار السن واال   

االسرائيلية التي تميز بين االسرى على خلفية االحكام الصادرة بحقهم وعملياتهم وفصائلهم واماكن سـكنهم وجنـسيتهم                 
  .ومواقفهم

ية للـشعب الفلـسطيني     ال يكفي ان نردد صباح مساء، وعلى مدار االيام، ان قضية االسرى قضية حيوية ومهمة ومركز               
. وتخص كل بيت في فلسطين، ونبقى رغم ذلك رهائن الشتراطات اسرائيل ومعاييرها وابتزازاتها بهذه القضية الحساسة               

يجب ان نعمل على أساس القناعة بضرورة االفراج عن األسرى، وبأن هذا الهدف ممكن التحقيق واننا يجب ان نعمل كل                    
ـ ذا الهدف ال بد من وضع تصور متكامل وطريقة عمل ونضال يـشارك فـي و  وحتى يتحقق ه  . ما يلزم لتحقيقه   عهما ض

  .وتنفيذهما كل المعنيين من سلطة ومؤسسات ومجتمع مدني وأهالي االسرى واالسرى انفسهم
حجر الزاوية في هذا التصور وضع قضية االفراج عن االسرى عمليا وليس لفظيا في رأس جدول اعمـال الفلـسطينيين          

صوصاً بعد التزام الفلسطينيين بالتهدئة االمر الذي يسقط الذريعة الرئيسية من ايدي اسرائيل والتي تقول انهـا                 جميعاً وخ 
  .تخشى من قيام االسرى المفرج عنهم لتنفيذ عمليات مقاومة جديدة ضد اسرائيل

 كافة البـرامج    وحتى تكون قضية االسرى على رأس جدول االعمال يجب ان تبقى مطروحة بشكل يومي، وحاضرة في               
االسـرائيلية، وفـي    -واالجتماعات والمؤتمرات الفلسطينية، والتي تشارك بها فلسطين، وعلى طاولة اللقاءات الفلسطينية          

المدارس والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة والساحات العامة وفي كل المناسبات واالحـداث الكبـرى واالعيـاد،                
  .ي يوم االسير، وعند االفراج عن االسرى وعند تنظيم اضرابات االسرىوليس كقضية موسمية يحتفل بها فقط ف

وحتى ال تبقى قضية االسرى، وكأنها مجرد قضية اعالمية تثار بصورة روتينية، وفي بعض المناسبات فقط، ال بد مـن                    
. ع على أي اتفـاق    جعلها وجعل قضية االفراج عن االسرى دون تمييز شرطا لتوقيع اي اتفاق، وللتقدم على طريق التوقي               

وما يجعل هذا الهدف عمليا وقابالً للتحقيق ويمكن ان يكون مقبوالً ان هناك مئات االسرى ال يزالون داخـل المعـتقالت                     
  .لنجعل االفراج عن هؤالء شرطا الستئناف المفاوضات. االسرائيلية منذ ما قبل التوقيع على اتفاق اوسلو بسنوات عديدة

وال . وان تعلن انها مهتمة بقضية اطالق سراح االسرى وينتهي االمر ببقـائهم وراء القـضبان              ال يكفي ان تهتم السلطة      
يكفي ان تتظاهر الفصائل وقوى المجتمع المدني المختلفة، وان تعلن الفصائل بأنها وافقت على التهدئة مقابل االفراج عن                  

  .كل االسرى، ويبقى االسرى في سجونهم مع ذلك ورغم ذلك
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 االسرى في المكانة التي تستحقها يفترض ان تعرف اسرائيل والعالم كله انه دون االفراج عن االسرى او                  ان وضع قضية  
على االقل دون وضع معايير موضوعية لالفراج عن االسرى دون تمييز وضمن جداول زمنية معروفة ومحددة ومتفـق                  

يق السالم وحتى يتم التعامل مع هذا الموقف بجدية،         عليها، ال يمكن ان تستأنف عملية السالم وال ان تصل الى هدفها بتحق            
تستطيع السلطة ان تعلق اتصاالتها مع اسرائيل لبعض الوقت كإنذار واحتجاج على التعامـل االسـرائيلي المهـين مـع                    

بتوفير االسرى واذا كانت مسألة االفراج عن االسرى كلهم وفورا ومرة واحدة، متعذرة فلماذا ال يتم االهتمام بجدية أكبر،                   
 ،شروط اعتقال تتفق مع المعايير الدولية والقانون الدولي؟ ولماذا ال يتم االهتمام أكثر بتأمين الزيارة لذويهم واصـدقائهم                 

  المحروم الكثير منهم من الزيارة السباب واهية يتم اخفاؤها تحت ذريعة االسباب االمنية؟
متابعة قضاياهم بشكل متساو وتأمين رواتبهم بانتظام ومـساعدة         ولماذا ال يتم تأمين كافة متطلبات االسرى من محامين و         

أهلهم واطفالهم وتزويدهم باحتياجاتهم المختلفة المعيشية والتعليمية والثقافية والترفيهية؟ ولماذا ال يتم االهتمام بشكل دائـم                
انسان قدم ويقـدم اجمـل      ومنظم بإبداعات واعمال ونتاجات االسرى وصور صمودهم التي توضح ان االسير الفلسطيني             

سنوات عمره من اجل شعبه ووطنه، فهو مناضل من اجل الحرية وليس ارهابياً، والدليل انه تحمل قضية شعبه ووطنـه                    
وهو داخل السجن؟ يجب ان يعرف العالم كله قصص االسرى وسيرة حياتهم، والنماذج الكثيرة من االسرى الذين حصلوا                  

وقصص االسرى الفنانين المبـدعين فـي كافـة         . ية وحتى الدكتوراه وهم داخل السجن     على الشهادات العلمية من الثانو    
  مجاالت الفن واالدب، والذين يتقنون عدة لغات وحرف متعددة؟

لماذا ال يتم اطالق اسماء شوارع او مدارس او جوامع او نواد، أو غيرها من المؤسسات تكريما لالسرى الذين رحلوا او                     
الون يرزحون في غياهب السجون؟ لماذا ال تقام المعارض التي تحمل اعمال وابـداعات االسـرى   حرروا او الذين ال يز   

وتنقل ليس الى كل مدينة ومخيم وقرية في فلسطين وانما في مختلف أصقاع االرض ليشاهدها العالم كلـه، وخـصوصا                    
  .فلسطينيي الشتات والذين يتحرقون شوقا لمعرفة اي شيء عن شعبهم في فلسطين

وتطوير عملها ومحاسـبة    . ذا ال يتم توحيد او خلق آلية تنسيق للجهات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بقضية االسرى              لما
فبكل اسف نرى امامنا مسميات كثيرة تفتقد حتى للتنسيق، ورغم كثرتها نعجز            . المقصرين والمهملين والفاشلين والفاسدين   

 اسـير   7000نالحظ تتردد ارقام عديدة عن عدد االسرى تتراوح ما بين           مع ذلك عن معرفة العدد الفعلي لالسرى، فكما         
 اسير مما يضعف المصداقية الفلسطينية ويدل على غياب المساءلة والمحاسـبة وضـعف المـسؤولية                1000وتصل الى   

  .والتنظيم
 االخت، لكـي يـشعروا ان   لماذا ال يتم االهتمام الدائم بأهل واطفال االسرى لتعويضهم عن غياب االب او األم أواالخ أو    

  .قريبهم االسير لم يقدم تضحياته عبثا وانما لشعب حي يحفظ البنائه بطوالتهم وتضحياتهم ويقدرهم
واخيرا اذا كانت اسرائيل قد اقامت الدنيا ولم تقعدها من اجل االفراج عن عزام عزام الجاسوس الذي كان معتقالً بمصر                    

صرف بطريقة تجعل اسرائيل تدرك ومعها العالم أنه دون االفراج عـن االسـرى ال               الى ان تم االفراج عنه، فعلينا ان نت       
   .ابطال فلسطين... وهذا أبسط اشكال الوفاء البطال الحرية. أمن وال سالم وال استقرار
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  كيف يمكن إعادة إحياء منظمة التحرير؟
  علي بدوان  

تحظى بحضور يـومي علـى أجنـدة        ‚ قلة أصبح قضية إجماع دولي عاجل ال يمكن تجاهلها        قيام الدولة الفلسطينية المست   
وتكرست حقيقة ‚ 1993 ـ  1987وتعاظم هذا الحضور مع انطالقة االنتفاضة الكبرى األولى بين أعوام ‚ المجتمع الدولي

دولة التي غيبـت عـن الخريطـة    ففلسطين ـ ال ‚ البد منها على طريق السالم الحقيقي في ظل االنتفاضة الكبرى الثانية
بانتظار التجسيد المادي   ‚ الدولية بفعل قسري نتيجة عملية االقتالع والتبديد القومي للفلسطينيين أصبحت اآلن حاضرة بقوة            

  ‚على األرض الفلسطينية
 الـسياسية    تلخص حقيقة المعركة   28/9/2000إن معركة االستقالل الوطني الفلسطيني في ظل االنتفاضة المتواصلة منذ           

وأول مؤشرات هذا االستعار الخطوات اإلجرائية التي تقوم بها سلطات االحتالل لجهة محاولة             ‚ التي بدأ أوارها باالستعار   
في خطوة محسوبة عنـد شـارون لوقـف انـدفاع           ‚ التهميش الكامل للمؤسسات الفلسطينية بما في ذلك مؤسسات السلطة        

خاصة مع ارتقاء وتعاظم مستوى اإلجمـاع الـدولي   ‚  وفجر الدولة الفلسطينيةوتواصل الحراك الذي يبشر كل يوم بميالد     
  ‚إلى الخريطة الدولية، دولة مستقلة، على ضرورة استعادة حضور فلسطين

ويجري راهنا على أرض فلسطين تطلق آالم المخاض العـسير لـوالدة الدولـة الفلـسطينية                ‚ والوقائع القاسية لما جرى   
‚  لتأسيـسها  41حيث الـذكرى    ‚ يلة من مسار معقد وشائك سارت عليه منظمة التحرير الفلسطينية         بعد رحلة طو  ‚ المستقلة

واالنعطاف الكبير الذي ارتقى بنضال الشعب الفلسطيني من مستوى إلى مستويات اكثر تقـدما تبعـا للتحـوالت التـي                    
اسات التي أصـابت لـيس فقـط الحالـة          بالرغم من كل االنتك   ‚ والعمل الدؤوب والمثابر  ‚ ارتسمت بفعل الجهد الفلسطيني   

  ‚الفلسطينية بل ومجمل الحالة العربية خالل العقود الماضية
وفي ظل إجماع شعبي فلسطيني ملمـوس اسـتجابة         ‚ كان قيام منظمة التحرير في إطار الرسمية العربية وبترحيب منها         
التطورات والتفاعالت داخل فلسطين في مناطق      فكل  ‚ مباشرة وعملية لحالة قائمة ونامية في الوضع الفلسطيني ذاته آنذاك         

وعموم مواقع اللجوء الفلسطيني كانت تؤشـر علـى         ‚ 1948وحتى داخل المناطق المحتلة عام      ‚ الضفة والقدس والقطاع  
والمخاض العسير لوالدة الكيانية التمثيلية للشعب الفلسطيني بعد سلسلة         ‚ مجموعة من الحقائق الحسية التي تنذر بالمخاض      

التحوالت التي أفضت لالنتقال من واقع الذوبان الفلسطيني في اإلطار القومي العام وتحت سقف الـشعارات القوميـة     من  
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بدون فعل ملموس إلى الجمع بين الوطني والقومي  بين الخصوصية الفلسطينية والقومية وبما يحفـظ الهويـة الوطنيـة                    
وتقاسم ما تبقـى مـن      ‚ 1948ع أسرلة الفلسطينيين في مناطق      لشعب فلسطين ويظهرها أمام العالم بأسره نقيضا لمشاري       

  ‚وتهجير وتوطين الالجئين في المنافي‚ األرض
‚ ومن الرؤية والتكتيـك   ‚ واالشتقاقات‚ فإن مسيرة منظمة التحرير لم تكن على نسق متكامل من النهج والبرنامج           ‚ وبالتأكيد

والتـداعيات  ‚ تداخل الجدلي مع تشابكات الحالة العربية واالقليمية      وبال‚ فانتقلت المنظمة عبر مسيرتها من مفترق إلى آخر       
وما فرضته من انتكاسات وأخطاء وخطايا بحق الشعب الفلسطيني وصوال          ‚ بل والمرة للسياسات الرسمية العربية    ‚ السلبية

  : حيث التحول واالنعطاف االيجابي من خالل1974إلى عام 
لسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلـسطيني داخـل وخـارج            التكريس العربي لمنظمة التحرير الف    -1

األمر الذي فتح الميدان واسعا لالعتراف الدولي شبه الشامل بالمنظمة ودخولها           ‚ 1974وذلك في قمة الرباط عام      ‚ فلسطين
  ‚لعضوية األمم المتحدة وهيئاتها الدولية

رك لكل قوى وفصائل منظمة التحرير في الدورة الثانيـة عـشرة للمجلـس              إقرار البرنامج السياسي االئتالفي المشت    -2
 وبذا أصبحت المنظمة والشعب الفلسطيني يملكان ألول مرة منـذ           1974الوطني الفلسطيني التي عقدت في القاهرة إبريل        

ع االحـتالل بكـل     وعلى حدود الصراع المستمر م    ‚ النكبة برنامج العمل المباشر وفق المنظور الراهن من ميزان القوى         
وبما يعيد انبعاث الكيانية الفلسطينية     ‚ من أجل سالم وتسوية تقوم على أساس المرجعية الدولية        ‚ األشكال واألنماط الممكنة  

  ‚وعلى طريق حلول ناجزة على كامل أرض فلسطين االنتدابية‚ على جزء من أرض الوطن الفلسطيني
وبعد أكثر من عقـد     ‚ لشتات الى الداخل وهو تحول نوعي كبير بكل المقاييس        بعد انتقال ثقل العمل الفلسطيني من ا      ‚ واآلن

 االسرائيلي عند حـدود مـا آلـت إليـه     -  أوسلو المختلة والمختنقة على مسارها الفلسطيني-على مسيرة تسوية مدريد  
ستقالل بعد احتقان طـال      انتفاضة األقصى واال   -وانطلقت االنتفاضة الفلسطينية    ‚  مدريد -انهارت تسوية أوسلو    ‚ األمور

وعليه جاء االنهيار شبه الكامل لنهج التفـاوض بـين          ‚ وامتد على مسار اكثر من عشرة أعوام من عمر التسوية الجارية          
وأسلوب تجزئة مراحل الحل وترك القضايا المصيرية الجوهرية معلقة فـي           ‚ الطرفين الذي انحكم لسياسة الخطوة خطوة     

وفي الجانب اآلخر ال يزال شارون على موقفه الداعي للتوصـل الـى    ‚ ائر وقضية الالجئين  الهواء كقضية االستيطان الج   
ناسفا حتى خريطة الطريق األميركية فضال عن مرجعية الشرعية الدولية          ‚ حل مرحلي طويل األمد مع الطرف الفلسطيني      

يه التعاطي مـع الطـرف الفلـسطيني         على توج  1993كما ويلحظ التركيز اإلسرائيلي منذ عام       ‚ وقرارات األمم المتحدة    
 بـأن قيـام الـسلطة    1993فاسحاق رابين كرر منذ عـام       ‚ باعتباره يتم مع السلطة الفلسطينية وليس مع منظمة التحرير        

مستذكرا ما وقـع فـي التجربـة        ‚ الفلسطينية يعني تلقائيا الموت التدريجي والبطيء لمنظمة التحرير إلى لحظة التالشي          
حين تهمشت المنظمة الصهيونية العالمية بعد قيام الدولة العبرية لـصالح دور            ‚ ة غير صحيحة ومؤذية   الصهيونية وبمقارب 

فاسرائيل تنطلق بموقفها التفاوضي من موقع االعتراف فقط بالـشعب الفلـسطيني علـى أرض الـضفة                 ‚ اسرائيل الكلي 
الجئين في الشتات تقع ضـمن دائـرة حلـول          بينما تتجاهل أكثر من نصفه بالشتات معتبرة بأن حلول قضية ال          ‚ والقطاع

وعليه فإن وجود منظمة التحرير بصفتها الموحدة للفلسطينيين في الداخل والشتات أمر            ‚ التوطين والتهجير وإعادة التأهيل     
  ‚مرفوض اسرائيليا
ع اتفـاق أوسـلو      عقب توقي  1993والتفكك التي تعاني منها منظمة التحرير وكافة مؤسساتها منذ عام           ‚ إن حالة التهميش  

 عضو ليصبح أكبر برلمان     800وإغراق المجلس الوطني بأكثر من      ‚ وتحولها إلى منظمة شكلية   ‚ األول العالن المبادىء  
جعـل مـن هيئـات    ‚ فضال عن تعويم المجلس المركزي‚ في العالم لشعب ال يتجاوز تعداده أكثر من ثمانية ماليين نسمة       

وسـاعد علـى إضـعاف أوراق       ‚ طار االئتالفي المشترك في القيادة الفلسطينية     منظمة التحرير هيئات شكلية وتراجع اال     
  ‚ وأدوات وعوامل القوة الفلسطينية

تغـريم  : عركة سياسية قاسية عنوانهـا      ميواجه الفلسطينيون في المرحلة الراهنة بعد ما جرى في العراق           ‚ وبكل الحاالت 
ضغط عليهم ليصبحوا في حالة استجابة مرتفعة لمـا هـو مطـروح             وال‚ الفلسطينيين والعرب نتائج مرحلة مابعد العراق     

وعلى هذا تتكثف الجهود األميركية الساعية لتحقيق عدة أغراض دفعة واحدة يقف على رأسها إنـزال                ‚ إسرائيليا وأميركيا 
مـن  ‚ الطريـق المزيد من التفكك واالنقسام داخل صفوف منظمة التحرير واإليغال أكثر فاكثر في تهميشها وإزاحتها عن            

خالل االشتراطات األمنية الكبيرة التي تثقل خطة خريطة الطريق وتحولها إلى خطة أمنية بحتة مع تعـديالت شـارون                   
فضال عن تصنيع قيادات وأطر ومؤسسات فلسطينية أمنية وعسكرية بل وسياسية ممسوكة باليـد              ‚ وإضافاته على الخطة  
ونتائج الحراك الهائل الدائر على أرض الـضفة والقـدس          ‚ الشعب الفلسطيني ومن هنا فان مصائر     ‚ اإلسرائيلية األميركية 

ونقل الوحدة الميدانية التي    ‚ تتوقف في جانب هام منها على قدرة الفلسطينيين على إعادة توحيد الصف السياسي            ‚ والقطاع
ـ                ة التحريـر والقـرار     تجلت في االنتفاضة من مستوى التنسيق على األرض إلى وحدة وطنية وسياسية في إطار منظم

فالسلطة الفلسطينية تمثل  ‚ األمر الذي يقتضي إعادة إحياء منظمة التحرير وبعث الروح بكافة هيئاتها ومؤسساتها           ‚ المشترك
وتشكل ضـمانة   ‚ جزءاً من الشعب على جزء من األرض بينما تمثل منظمة التحرير كل الفلسطينيين في الداخل والشتات               

  ‚سطينية واستمرار الترابط بين الداخل والشتاتقوية لوحدة الطاقات الفل
 4/6/2005الوطن القطرية 
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