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***  
  أبو مازن يؤجل االنتخابات الستكمال االجراءات  وحماس ترى القرار خروجاً عن اجماع القاهرة 

عباس أن يتشاور مع قادة الفصائل قبل أن يصدر مرسومه بتأجيل  كان على 5/6/2005الوطن القطرية  نشرت
 . وهو السابع عشر من يوليو المقبل.د األصلي السابق إلجراء االنتخابات فالموع.االنتخابات التشريعية ألجل غير مسمى

إننا نخشى من أن يؤدي قرار التأجيل إلى  .كان ثمرة من ثمار تفاهمات جماعية جرت في القاهرة بين السلطة والفصائل
 فقد غضب أيضا نواب .ل خاصة أن رد الفعل الغاضب على هذا القرار لم يقتصر على قادة الفصائ.أزمة سياسية داخلية

 وبعد أن قال خريشة إن مجموعة . في مقدمتهم حسن خريشة نائب رئيس المجلس.مستقلون في المجلس التشريعي الحالي
 وأنه . وأنه قد يكون مؤشرا خطيرا. فإنه وصف قرار الرئيس بأنه عمل غير صحيح.من النواب يفكرون في االستقالة

وعلى أية حال فإنه ال تزال هناك فرصة لتفادي وقوع أزمة سياسية .وق االقتراعيشكل تراجعا عن االحتكام إلى صند
 وال بد أن نقول .شاملة إذا قبل الرئيس الفلسطيني بإجراء تشاور مع قادة الفصائل حول تحديد الموعد الجديد لالنتخابات

 .إن الرئيس الفلسطيني أحسن صنعا في أنه لم يحدد الموعد الجديد بنفسه مقدما
وقع عباس مرسوماً رئاسياً يلغي الموعد المحدد لالنتخابـات          :القدس المحتلة غزة   5/6/2005الخليج اإلماراتية    اء في ج

وبـرر  . التشريعية ويحدد موعدها بمرسوم رئاسي يصدر بعد استكمال االجراءات القانونية الالزمة والمشاورات الوطنية            
وقال ان المرسوم جاء من أجل اجـراء المزيـد مـن            . اورات الداخلية عباس قرار التأجيل ب الحاجة الى مزيد من المش        

وأضاف، لذلك ال بد    . المشاورات، وان هناك قضايا قانونية والقانون لم يبت به المجلس التشريعي، والوقت أصبح قصيراً             
أوضـح عبـاس ان     و. من تأجيل االنتخابات حتى تكتمل القضايا القانونية والمشاورات، عند ذلك يتم تحديد موعد آخـر              

  .المجلس الثوري لحركة فتح يدرس قضية االنتخابات، وأنه سيخاطب المجلس التشريعي بهذا الخصوص
. ورفضت حركة حماس قرار عباس واعتبرته دليالً على عدم جدية السلطة الفلسطينية في تنفيذ التزامات حوار القـاهرة                 

س رفضها لقرار تأجيل االنتخابات التشريعية، ألنـه جـاء          تؤكد حركة حما  : وقال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري     
بطريقة متفردة وبعيداً عن التشاور مع القوى الفلسطينية، واعتبر أن إرجاء االنتخابات يأتي استجابة العتبـارات حزبيـة             

ني، كمـا   مرتبطة بوضع حركة فتح بعيداً عن أي اعتبارات وطنية، واصفاً ذلك ب الخروج عن اإلجماع الوطني الفلسطي                
حذر من أن يؤدي التأجيل إلى حدوث حالة من الفوضى في الساحة الفلسطينية بسبب تأثيره السلبي في صدقية العالقة بين                    

ونددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتأجيل االنتخابات معتبرة ذلك قراراً غير مقبـول              .السلطة والقوى الفلسطينية  
ر مرسوم قانون االنتخابات التشريعية وفق ما اتفق عليه في إعالن القـاهرة وتحديـد               وطالبت الرئيس الفلسطيني بإصدا   

أما حركة الجهاد اإلسالمي فاعتبرت أن قرار التأجيل كان متوقعاً على ضوء عدم إقـرار قـانون             . موعد قريب إلجرائها  
د من أعضاء المجلس يعتزمـون  وأعلن نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أمس أنه وعد    .االنتخابات

  .تقديم استقالتهم
أكد عباس، أن المجلس الثوري ليست لديه أية مشكلة بالنسبة لمبدأ المناصفة  :5/6/2005االيام الفلسطينية  وأضافت

وقال رئيس  .وسيبحث باقي التفاصيل األخرى الليلة، حتى نستطيع إرسال رسالة إلى المجلس التشريعي بهذا الخصوص
تأجلت االنتخابات الى ان يتم استكمال : وتابع .ء احمد قريع إن التأجيل جاء الستكمال االطار القانوني لالنتخاباتالوزرا

وما زالت هناك قضايا في حاجة لمزيد من . االطار القانوني لها من جانب المجلس التشريعي ويصادق عليه الرئيس
 .مثيل النسبي أو الدوائر االنتخابيةالدراسة وخاصة فيما يتعلق بنظام االنتخابات أو الت

رغم ان التأجيل كان متوقعاً وجرى نقاشه على أكثر من صعيد، اال أن الفصائل كررت موقفها بهذا الشأن، بعد أن أصبح 
وتراوحت المواقف بين الموافقة شريطة عدم اللجوء الى التأجيل  .القرار نافذاً بمرسوم رئاسي أصدره الرئيس أمس

ا أعلنت حركة فتح، وبين المعارضة الفورية، التي أبدتها حركة حماس، الى الدعوة لتحديد موعد سريع المفتوح، كم
وتعديل قانون االنتخابات، كما طالبت الجبهة الشعبية، وصوالً الى الدعوة الى عدم اجراء االنتخابات في ظل االحتالل، 

 .مثلما كان موقف حركة الجهاد االسالمي
رار التأجيل يمثل اشارة اضافية الى عدم جدية السلطة في االلتزام بالتفاهمات، مشيراً الى أن هذا أن قأبو زهري أكد 

وقال إن القرار يضيف مزيداً من االرباك  .األمر قد يترك أثراً على صدقية العالقة بين السلطة والقوى الفلسطينية
الفلسطيني ألنه جاء في ظروف تتزايد فيها المطالب والفوضى على الساحة الفلسطينية ويعطي انطباعاً سلبياً للشعب 

 .األميركية واالسرائيلية بتأجيل االنتخابات
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من جانبه، قال دياب اللوح عضو المجلس الثوري، ان قرار تأجيل االنتخابات التشريعية منوط بالرئيس، مؤكداً أن فتح لم 
وقال إن االعتراض، الذي أبدته حركة  .المجلس الثوريتتدخل، ولم تناقش القرار، ولم يكن على جدول أعمال اجتماعات 

حماس غير موضوعي، خاصة وأن قرار الرئيس ينص على أن يتم تحديد الموعد القادم الجراء االنتخابات بالتشاور مع 
أجيل لسنا مع الت: وقال .ويؤكد اللوح أن مصلحة فتح تكمن في اجراء االنتخابات في الوقت المناسب .كل القوى والفصائل

 .المفتوح، أو التأجيل الى ما ال نهاية، بل نحن مع موعد يتم االتفاق عليه بين الفصائل والقوى
وحاول جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، الذي كان يتوقع التأجيل أن يتجاوز اشكال تكرار الحديث 

إن الجبهة تدعو الى تحديد : وقال . الجراء االنتخاباتعن الموقف من قرار التأجيل عبر الدعوة الى تحديد موعد سريع
موعد سريع الجراء االنتخابات، وتعديل قانون االنتخابات، واألخذ بالتمثيل النسبي، كما اتفقت القوى في حوار القاهرة 

د يدفع األوضاع وحذر مجدالوي من تأجيل االنتخابات التشريعية الى اشعار آخر، مؤكداً أن ذلك ق .باعتباره الحد األدنى
 .على الساحة الى احتماالت خطرة من شأنها أن تمس العالقات الوطنية

وعبر عن أمله في أن  . أساساً يرفض أن تجري االنتخابات في ظل االحتالل الجهادقال خالد البطش ان موقف حركة
اذا تم التأجيل فهذه مسألة بحاجة : لوقا .يكون قرار الرئيس في هذا السياق، وأن يتم التركيز على االنتفاضة والمقاومة

ودعا البطش الى حوار  .الى تفاهم داخلي على المستوى الوطني، خاصة وأن هناك أطرافاً ترغب في إجراء االنتخابات
عباس حمد الهندي، إن قرار  مبدوره قال .جدي حول هذه المسألة بين كل القوى بغض النظر عن مشاركتها من عدمها

وأوضح الهندي إن  .مع عدم إقرار مشروع قانون االنتخابات المعدل من قبل المجلس التشريعيكان متوقعا خاصة 
ورأى الهندي أن الرئيس رد مشروع  .إمكانية إجراء االنتخابات قبل إقرار قانون االنتخابات الجديد كان أمراً غير ممكن

ختلط بنسبة الثلثين للتمثيل النسبي والثلث للدوائر جاء القانون في قراءته الثالثة للمجلس التشريعي الذي اعتمد النظام الم
بعكس ما تم التوافق عليه في إعالن القاهرة بين الفصائل باعتماد النظام االنتخابي المختلط مناصفة بين التمثيل النسبي 

ير متاح حالياً على وأشار إلى أن االعداد لالنتخابات التشريعية يتطلب ثالثة اشهر، وهو االمر الذي أصبح غ .والدوائر
ضرورة اعتماد التمثيل ترى وأكد أن حركة الجهاد  .ضوء الخالفات التي شهدها المجلس التشريعي حول التمثيل النسبي

  .النسبي الكامل كأساس لالنتخابات أو على االقل مناصفة كما جاء في إعالن القاهرة
بعد االطالع على القـانون األساسـي       : سي على انه  ينص المرسوم الرئا  : لندن غزة  5/6/2005 شرق األوسط ال وذكرت

 5 وتعديالته، وعلى المرسوم الرئاسـي رقـم         1995 لسنة   13، وعلى قانون االنتخابات العامة رقم       2003المعدل لسنة   
... 2005-5-23 بتـاريخ    2005 -939ت  . وعلى كتاب لجنة االنتخابات المركزيـة رقـم م        ... 2005-1-8بتاريخ  

 المقر بالقراءة الثالثـة واسـتناداً       1995 لسنة   13توافق الوطني حول تعديل قانون االنتخابات العامة رقم         وباالستناد إلى ال  
وبنـاء علـى    ... لمالحظاتنا المنسجمة مع التوافق الوطني في القاهرة والمتعلقة بالقراءة الثالثة لمشروع هـذا القـانون              

 يلغى الموعد المحدد لالنتخابات التـشريعية       1مادة  : منا بما هو آت   رس; وتحقيقاً للمصلحة العامة  ; الصالحيات المخولة لنا  
 يحدد موعد االنتخابات التشريعية بمرسوم رئاسي يصدر        2مادة   . 2005-1-8 بتاريخ   5بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم     

ما يخصه تنفيذ هذا وعلى جميع الجهات المختصة كل في       . بعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة والمشاورات الوطنية      
لكن المرسوم لم يتطرق الى القانون االنتخابي الـذي          .المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية         

وقـال مـشير    . ونددت حماس بقرار ابو مازن، معتبرة اياه تجاوزا لتفاهمات القـاهرة          . على اساسه ستجرى االنتخابات   
ووصف المصري االسباب   .  موعدها يعد ضرورة وطنية من اجل القضاء على الفساد         المصري ان اجراء االنتخابات في    

واضاف انه كان من المتوقع ان يؤجل ابو مازن االنتخابات النه لم يقم بالمـصادقة علـى          . التي ساقها ابو مازن بالواهية    
سيجمع قيادة حماس بابو مازن سيتم      وشدد على انه خالل اللقاء الذي       . قانون االنتخابات الذي رفعه له المجلس التشريعي      
وأرجـع  . القرار بانه لطمة للديمقراطية الفلـسطينية     حماس  وصفت  و .بحث تأجيل االنتخابات ومحاولة تحديد موعد جديد      

مسؤول في حماس في تصريح لـ الشرق األوسط القرار الى الضغوط الكبيرة الداخلية والخارجية التي يتعرض لها أبـو                   
  . قت نفسه قال اننا ال نعذره، فهو يفترض ان يكون رئيسا للشعب الفلسطيني بأكملهمازن، لكنه في الو

 كشف مسؤول فلـسطيني     :رام اهللا، نابلس محمد إبراهيم والوكاالت      ن مراسلها في  ع 5/6/2005البيان اإلماراتية    ونقلت
وقال هـذا المـسؤول إن      .  مشعل خالدورفيع المستوى عن لقاء للفصائل سيعقد قريباً في القاهرة بحضور كل من عباس              

وكشف مسؤول رفيع    .عباس تشاور مع خالد مشعل بشأن تأجيل االنتخابات وأن األخير فضل إرجاء ذلك إلى لقاء القاهرة               
المستوى لـ البيان أن قادة فتح وضعوا على مكتب عباس موعدين مالئمين إلجراء االنتخابات األول في ديسمبر والثاني                  

  . وقال المسؤول إن عباس فضل تأجيل تحديد الموعد إلى لقائه المقبل مع الفصائل في القاهرة .ام المقبلفي يناير مطلع الع
وقد رفضت حركة حماس المرسوم الرئاسي الذي وصفه الشيخ حسن يوسف بأنه يثبت عدم جدية الـسلطة فـي إجـراء                     

ليمية وراء مطالـب    لى وقوف جهات دولية وإق    وأعرب يوسف عن قلق الحركة من إلغاء االنتخابات مشيراً إ         . االنتخابات
 تأسف لمثل هذا القرار، خاصة أن الرئيس قد أكد أكثر من مرة علـى               ة حماس وقال محمد غزال إن حرك    . من هذا النوع  

موعد االنتخابات في السابع عشر من يوليو المقبل، كما أن مسؤولين كباراً في السلطة أشاروا في تصريحات عدة أنهـم                    
وانتقد غزال في حديث خاص اللبيان عدم مشاورة أي من أطراف محادثـات             . االنتخابات في موعدها المحدد   مع إجراء   

وقال إن هذا القـرار األحـادي       . القاهرة التي جرت بين مختلف الفصائل الفلسطينية في فبراير الماضي في قرار التأجيل            
حـق الـشعب الفلـسطيني      :  منهج الرؤية الجماعية، قائال    يكرس الرؤية الواحدة من قبل السلطة الفلسطينية وابتعادها عن        

  . يصادر ويسلب مجددا، لمصالح ذاتية داخلية بعيدا عن رؤى وترتيبات محددة متفق عليها
لكن مسؤولي فتح يطمئنون حماس بأن االنتخابات ستجرى حتماً بعد تمكن الحركة من معالجة مشكالتها الداخلية وهو ما                  

   .ؤتمر الحركة في اغسطس المقبليتوقعه المسؤولون في م
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علمت الحياة ان اللجنة المركزية لحركة فتح اقترحـت         :5/6/2005الحياة    قالت  سائدة حمد  -رام اهللا    وعن مراسلتها في  
تشكيل لجنة فتحاوية لتنظيم خوض فتح االنتخابات التشريعية، لكن المجلس الثوري رفض تعيين اعضاء هذه اللجنة مـن                  

وقال نائب رئيس الوزراء وزير االعالم الفلـسطيني         .ركزية واصر على ان ينتخب هو اعضاءها انتخاباً       جانب اللجنة الم  
نبيل شعث امس أن الرئيس عباس سيرد قانون االنتخابات مع التعديالت المقترحة عليه الى المجلس التـشريعي ليـضع                   

  .صيغته القانونية النهائية
حق للرئيس تأجيل موعد االنتخابات، موضحاً في الوقـت ذاتـه ان الـرئيس              اكد روحي فتوح في تصريح لـالحياة انه ي       

عباس استند الى عدم موافقته على القانون المعدل الذي اقره المجلس التشريعي والذي يشمل تمثيل المنتخبين بحسب نظام                  
 التوافق الـوطني الـذي تـم         في المئة وهو قانون خارج عن      33 في المئة ونظام التمثيل النسبي بنسبة        67الدوائر بنسبة   

  .واضاف ان قرار الرئيس جاء ألسباب تقنية. التوصل اليه في اعالن القاهرة بين الفصائل الفلسطينية
وقـال  . وانتقد الشيخ حسن يوسف قرار التأجيل، متهماً السلطة الفلسطينية بـالتفرد في اتخاذ القرار ألسباب فئوية ضيقة               

غير ان يوسف رفض القول مـا اذا كـان هـذا             .جماع الوطني الذي ابرم في القاهرة     لـالحياة ان التأجيل خروج عن اال     
نحن لدينا قرار بالمشاركة ويجب التوصل الى صيغة توافقية         : التأجيل سيؤدي الى مقاطعة حماس لالنتخابات برمتها وقال       

غات والتبريرات التي ساقها الرئيس     وقال ان المسو   .وقال ان عدم تحديد موعد جديد لالنتخابات غير مطمئن        . في ما بيننا  
  .الفلسطيني غير مقنعة اذ كان باالمكان التوصل الى حل منذ اعالن القاهرة وليس في اللحظة االخيرة

دخلت الساحة الفلسطينية مجدداً في دوامة األزمة االنتخابية مع إصدار : رام اهللا وغزة 5/6/2005المستقبل  وجاء في
زن أمس مرسوماً بتأجيل االنتخابات التشريعية الى أجل غير مسمى، ورد حركة المقاومة الرئيس محمود عباس ابو ما

 .اإلسالمية حماس برفضها القرار الذي وصفته بأنه خطوة نابعة من المخاوف من تحقيقها نتائج قوية في االنتخابات
شريعية قراراً صائباً وقانونياً وجاء اعتبر عبد الكريم ابو صالح أن قرار الرئيس الفلسطيني بإرجاء االنتخابات التو

ونقلت عنه وكالة فرانس برس أن القانون الجديد يجب نشره بعد إقراره  .مصوباً ألوضاع واقعية فلسطينية وقانونياً
ومصادقة الرئيس عليه في الجريدة الرسمية وبعد ذلك نحن بحاجة الى ثالثة أشهر بين تاريخ نشر القانون وإجراء 

نحن نتوقع أن يرد الرئيس الفلسطيني قانون االنتخابات الى المجلس .. لك نحن بحاجة الى مزيد من الوقتاالنتخابات لذ
التشريعي للمطالبة بإعادة صياغته العتماد مبدأ التمثيل النسبي بالكامل أو مناصفة حسبما تعهد ابو مازن للفصائل في 

  .القاهرة
  

   عشرات المسلحين من فتح يغلقون معبر رفح  ،األمنيالفلسطينيون يطالبون السلطة بإنهاء الفلتان 
أغلق أمس عشرات المسلحين والملثمين التابعين إلى الجناح العسكري : غزة حامد جاد 5/6/2005الغد االردنية  نشرت

 احتجاجا على سياسة وزارة الداخلية. لحركة فتح الطريق المؤدية إلى معبر رفح الحدودي الواصل بين قطاع غزة ومصر
وقام المسلحون بإيقاف السيارات . الفلسطينية في تجنيد نحو خمسة آالف جندي لرفدهم بقوات األمن الوطني والشرطة

وتمكن  .التي تقل المسافرين المتجهين إلى مصر وتفتيش من بداخلها بحثاً عن كل من يحمل جواز سفر دبلوماسي
شمالية ساهر أبو عيادة وقاموا باحتجازه لعدة ساعات، المسلحون من مصادرة جواز سفر ممثل السلطة لدى كوريا ال

وأثارت هذه األعمال تراجعاً ملحوظاً لدى كافة من يحملون جوازات السفر الدبلوماسية حيث  .وصادروا جواز سفره
وأصدرت صقور فتح . امتنعوا عن الوصول إلى المعبر لحين معالجة هذا األمر من قبل األجهزة الفلسطينية المختصة

اناً طالبت فيه بضرورة استيعاب الحاالت المناضلة تحت شعار إعطاء الحق واألولوية لمن ضحى وناضل واالحتكام بي
وقالت صقور فتح في بيانها نحن نسعى  .لألعراف والتقاليد الوطنية التي من شأنها الحفاظ على معنوية المناضل وحقوقه

  .دف أي شخصيةإلى اإلصالح ومحاربة الفساد بكل مسمياته وال نسته
من جهته أشار الناطق اإلعالمي باسم وزارة الداخلية توفيق ابو خوصه إلى أن قيادة األمن الوطني في رفح سارعت فور 

واعتبر أبو  .وقوع هذه األعمال بالتدخل لمنع المسلحين من إعاقة حركة المسافرين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية
 األسباب التي حملت المسلحين على القيام بمثل هذه األعمال كنتيجة لحالة البطالة والفقر خوصة أن وزارة الداخلية تتفهم

إال أنها ترفض هذا األسلوب االحتجاجي خاصة وأن الوزارة فتحت مؤخراً باب التجنيد لنحو خمسة آالف مواطن 
  .لاللتحاق بقوات األمن الوطني والشرطة

المسلحون على توقيف سيارات مسؤولي السلطة المميـزة ببطاقـات          حرص  : غزة 5/6/2005 شرق األوسط ال وذكرت
ـ             التي منحتها لهم إسرائيل VIPتسجيلها الخاصة، وإجبار ركابها على النزول منها، وتجريدهم من كل الوثائق، ال سيما ال

فيظتهم هـو قـرار     قال المسلحون إن أكثر ما أثار ح      . لتسهيل تنقلهم بين أراضي السلطة، وأيضا عند السفر إلى الخارج         
 عـشرة إلـى ثالثـة       وزارة الداخلية بأن يتراوح عمر المنضمين للدورات الجديدة في أجهزة األمن الفلسطينية بين تسعة             

وقال المسلحون إن هذه المعايير تمس بشكل خاص بكبار السن من المقاومين الذين كان لهـم دور فـي                    .وعشرين عاماً 
  . مواجهة قوات االحتالل

منع المسلحون عددا من المسافرين من الوصول الى المعبر خصوصا : غزة 5/6/2005حاد االمارتية الت وجاء في
السيارات التي تحمل لوحات كتب عليها رقم السيارة باللون االحمر وهو ما يعني ان مستقلي السيارة هم من المسؤولين 

  ·في السلطة الفلسطينية
 منتقدا الشروط التي    باعادتنا وبتوفير فرص عمل لنا في االجهزة االمنيةوقال احد المسلحين نطالب السلطة الفلسطينية

 عنصر 5000وضعتها وزارة الداخلية الفلسطينية لمن يرغب في االنضمام الى االجهزة االمنية ضمن خطتها لتجنيد 
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 والشرطة  شرطي جديد في جهازي االمن الوطني5000واضاف ان الشروط التي وضعتها الوزارة لتجنيد  ·جديد
  ·الفلسطينية ال تنطبق علينا فاعمارنا تفوق االعمار التي حددتها الشروط

 قد صادروا جواز سفر الدبلوماسي فتحونفى توفيق أبو خوصة المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية أن يكون ناشطو 
ان نشطاء فتح لديهم مشاكل خاصة وقال أبو خوصة · وقال إنهم أبلغوه بأنه لن يتمكن من عبور الحدود· الفلسطيني

ولكنه أضاف منع الناس من مغادرة غزة ليس السبيل االمثل ·ويرغبون في االندماج مع االجهزة االمنية الفلسطينية
  ·لتوصيل رسالتهم

ناشد المواطنون الفلـسطينيون امـس       :كاالتوغزة طاهر النونو و    عن مراسلها في   5/6/2005الخليج اإلماراتية    ونقلت
. طة بوضع حد لحالة الفلتان االمني التي تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة بعدما تزايدت حاالت اختـراق القـانون                  السل

وجرت اشتباكات مسلحة في رام اهللا وانتشر مسلحون امس في مدينة رفح قرب المعبر الحدودي مع مصر واعلنوا منـع                    
أما وكالة األنباء الفرنـسية فنقلـت عـن أحـد            . ن السفر أي مسؤول فلسطيني يحمل جواز سفر خاصاً أو دبلوماسياً م         

المسلحين قوله نطالب السلطة بإعادتنا وتوفير فرص عمل لنا في  األجهزة األمنية منتقدا الشروط التي وضـعتها وزارة                   
ـ        5000الداخلية الفلسطينية لمن يرغب في االنضمام إليها ضمن خطتها األخيرة لتجنيد             ن  عنصر جديد فـي جهـاز األم

  .والشرطة
واعتبر ابو خوصة ان مسؤولية انهاء الفلتان االمني على الجميع وال يجوز بالمطلق ان نلقي اللوم لمسألة االنفالت االمني                   

بالرغم انها تتحمل المسؤولية االكبر في هذا الموضوع، لكن هـي مـسؤولية             ! فقط على وزارة الداخلية واالمن الوطني     
نبها استنكرت هيئة رئاسة المجلس التشريعي، في رام اهللا، بشدة عملية االقتحـام التـي               من جا  .جماعية ومسؤولية وطنية  

قامت بها مجموعة مسلحة من جهاز االستخبارات لمقر المجلس، في مدينة غزة يوم الخميس الماضي ووصفت رئاسـة                  
الة الفلتان األمني وظاهرة أخـذ  المجلس، في بيان صحافي، عملية االقتحام بأنها طائشة، واعتبرت هذا العمل جزءاً من ح            

القانون باليد، التي طالما حذر المجلس التشريعي من مخاطر تفشيها وعدم التصدي لها مباشرة، مؤكدةً انها قررت علـى                   
وطالبت رئاسـة التـشريعي، الـسلطة        .ضوء ما حدث، وقف الدوام والعمل في المجلس، احتجاجاً على عملية االقتحام           

بأخذ زمام المبادرة فوراً وفرض احترام سيادة القانون وإنهاء حالة الفوضى والفلتان، لكي ال يدفع شعبنا                الوطنية التنفيذية،   
الثمن غالياً لها، وتذهب مكتسباته أدراج الرياح، وتبعده عن نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامـة دولتـه                   

  .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
تقادات للسلطة التنفيذية وعدم تطابق االقوال باالفعال وقال نحن نعلن بشكل متواصل اننـا وحـدنا                ووجه حسن خريشة ان   

االجهزة االمنية لكن على االرض حتى هذه اللحظة ال يوجد توحيد لالجهزة االمنية ونقول اننا نحارب الجريمـة ولكـن                    
اك جرائم ترتكب بحق مواطنين ابرياء ال يتخذ        نحاربها فقط على الورق وبتصريحات اعالمية ولكن على ارض الواقع هن          

أي اجراء بحق المعتدين او القتلة او الذين يثيرون هذه المشاكل على اعتبار ان لديهم  خلفيات تستطيع انقاذهم من أي تهم                      
ؤالء في  توجه اليهم، فلو كان الشخص المعتدي ليس له جهة تحميه لتم اعتقاله منذ اللحظات االولى، وحتى عندما يعتقل ه                  

اليوم التالي يكون خارج السجن وبالتالي اصبح المجتمع الفلسطيني يعيش حالة من البحث عن من يحميه، ومـن يحميـه                    
وشدد خريشة ان هناك مـسؤولية    . باالساس اصبح هناك انكفاء حول العائلة اكثر منه توجه نحو القانون واالجهزة االمنية            

  .زراءكبيرة في انهاء هذا الوضع على مجلس الو
  

  رابطة علماء فلسطين تستنجد بالعرب والمسلمين لمنع اقتحام المتطرفين اليهود باحات األقصى 
حذرت رابطة علماء فلسطين حكومة االحتالل من مغبة السماح          :نابلس سامر خويرة   5/6/2005البيان اإلماراتية   نشرت  

باحات المسجد األقصى غداً االثنين، مؤكـدة أن المـساس          للجماعات اليهودية المتطرفة بتنفيذ مخططاتها الرامية القتحام        
بالمسجد يعني انهيار التهدئة في األراضي الفلسطينية وإشعال المنطقة، ودعت المسلمين في العالم إلى كسر دائـرة ردود                  

جد خطط وتـسعى القتحـام المـس      ال تزال الجماعات اليهودية المتطرفة ت     : وقالت الرابطة في تصريح صحافي     .األفعال
، وال تزال حكومة االحتالل الغاصب تغض الطرف عن ممارسات هذه الجماعـات اليهوديـة المتطرفـة، بـل                   األقصى

، حيث دعت الجماعات المتطرفة المغتصبين اليهود إلى تدنيس ثرى مسرى           عمل على تغيير معالم مدينة القدس     تشاركها ال 
  .لجاريرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في السادس من شهر يونيو ا

وأكدت الرابطة أنها تنظر بـ خطورة بالغة إلى هذه المخططات والمساعي الحاقدة، والرامية لدوس كرامة المسلمين فـي                  
التراب، مضيفة نؤكد للقاصي والداني أن المساس باألقصى كفيل بإشعال المنطقة لهيباً تحت أقدام االحتالل ومتطرفيـه،                 

بيثة بالمرور إال على أجسادنا، فاألقصى آية من كتاب ربنا نتسابق للشهادة علـى              ألننا لن نسمح لمثل هذه المخططات الخ      
في الوقت الذي نؤكد فيه أن المسجد األقصى خط أحمر ال يمكن تجـاوزه، فإننـا نحمـل                  : وقالت أيضاً . عتباته المقدسة 

حام باحات المسجد األقصى المبـارك      حكومة االحتالل المسؤولية الكاملة لما يترتب على مثل هذا االعتداد اآلثم، ألن اقت            
من قبل المتطرفين سيبدد حالة التهدئة في األراضي الفلسطينية، ويلهب مشاعر المسلمين في العواصم العربية واإلسالمية                

  .والعالمية
ـ                 سجد وطالبت المسلمين في العواصم العربية واإلسالمية بالتظاهر، معتبرة األنباء المتوالية عن التخطـيط للمـساس بالم

مضيفة نهيب بالجماهير العربية واإلسـالمية      . األقصى محاولة واضحة لترويض المسلمين وتهيئتهم للقبول باألمر الواقع        
األبية أن تخرج في مسيرات حاشدة، حتى يعلم االحتالل أن المساس باألقصى يعني أنهاراً مـن الـدماء وطوفانـاً مـن                      

  .الم اإلسالمي رهين ردود األفعال؟وتساءلت الرابطة إلى متى سيبقى الع. األشالء
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من ناحيته أشاد الشيخ محمد حسين مدير وخطيب األقصى إلى أن هذه الدعوات لم : 5/6/2005الوطن القطرية  وأضافت
 بل يؤازرهم فيها هذه المرة رجال دين وأعضاء كنيست .تصدر عن الجماعات والعصابات اليهودية المتطرفة فحسب

 وجدد الشيخ حسين موقف مجلس االوقاف والهيئة .معهم للوصول الى المسجد المباركوشخصيات سياسية ويدعون 
االسالمية العليا والموقف االسالمي العام والثابت والذي ال يتغير وهو أن المسجد االقصى مسجد اسالمي بقرار رباني 

قة والجدران وما يشتمل تحت  دونما بما فيها المصليات والمساطب واالرو144وهو بكل ما اشتمل عليه من مساحة 
 من جهتها دعت القوى والمؤسسات والفعاليات الوطنية .وفوق االرض الى عنان السماء وهو يخص المسلمين وحدهم

 جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن 48واالسالمية في مدينة القدس وفي االراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ول الى القدس الى شد الرحال الى المسجد االقصى المبارك والرباط فيه للدفاع  خاصة ممن يستطيعون الوص.وجودهم

 وكانت منظمات يهودية متطرفة ورجال دين وأعضاء كنيست وأعضاء من حكومة االحتالل .عنه وصد أي عدوان عليه
 ساحة باب االسباط من االسرائيلي قد أعلنوا نيتهم تنظيم حشد كبير يوم غد االثنين الذي يصادف السادس من يونيو في

  .أجل اقتحام المسجد االقصى احياء لذكرى ما يسمى البطولة اليهودية باحتالل المقدسات االسالمية والمسجد االقصى
  

  تجّمع في رام اهللا واعتصام في غزة اليوم :فلسطين تستنكر اغتيال قصير
: ضد العقل والفكر التقدمي في المنطقة العربيةاغتيال سمير قصير جريمة :  محمد الطاهر،غزة،  احمد رمضان،رام اهللا

فقد احتشد عشرات الكتاب . بهذه الكلمات لخص الفلسطينيون مشاعرهم اتجاه اغتيال الزميل الشهيد سمير قصير
واإلعالميين وممثلون عن المجتمع المدني وكافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني الثقافية واالجتماعية امس في مدينة رام 

 احتجاجاً على جريمة اغتيال اإلعالمي والمثقف اللبناني سمير قصير، وتضامناً مع شعب لبنان في نضاله من أجل اهللا
واجمع المحتشدون على أن اغتيال قصير محاولة الغتيال حرية التعبير والرأي، ليس في . الحرية واالستقالل والتقدم

 بياناً قدموا فيه تعازيهم إلى لبنان وفلسطين والعالم العربي وأصدر المجتمعون. لبنان وحسب، بل وفي العالم العربي
وللفكر الديموقراطي على هذه الخسارة، وأدانوا الجريمة النكراء، معتبرين أن هذه الجريمة التي نفذتها قوى متخلفة 

أضاف . ستقبلوجبانة تستهدف اغتيال الحرية، وتكميم األفواه، والوقوف في وجه موجة الحرية والديموقراطية والم
ونحن إذ نعرب عن أصدق مشاعر المواساة والتضامن مع ألسرة الشهيد وللصحافيين والمثقفين اللبنانيين والشعب : البيان

اللبناني الشقيق، فإننا واثقون من أن رصاص الغدر والذي تمكن من حياة سمير قصير لن يستطيع وقف مسيرة شعوبنا 
  . نحو الحرية واالستقالل والتقدم

اني وعائلة الفقيد عبر نحنان عشراوي، الشعب اللبوتعبيراً عن مشاركتهم الشعب اللبناني مصابه، خاطب ياسر عبدربه و
وقد بدأ اللقاء . برنامج نهاركم سعيد على الـال بي سي، معبرين عن االستنكار الشديد الستهداف الكلمة وحرية التعبير

اة الشعب الفلسطيني ألهالي الفقيد ولشعب لبنان، مؤكداً التضامن الفلسطيني التضامني بكلمة لعبد ربه، عبر فيها عن مواس
 . مع لبنان وقواه الحية التي تناضل في سبيل الحرية واالستقالل

باسم المثقفين واإلعالميين والكتاب ورجال الفكر في فلسطين، باسم المجتمع المدني الفلسطيني، والفئات والقوى : وقال
مات حقوق اإلنسان والهيئات الشعبية في هذا البلد، نعبر عن تضامننا مع الشعب اللبناني وإدانتنا الديمقراطية ومنظ

لجريمة اغتيال الشهيد قصير الذي كان في طليعة المثقفين المدافعين عن الديمقراطية في لبنان وحريته واستقالله، وكذلك 
وحذر عبد ربه من أن هناك من . واألخوة الفلسطينية اللبنانيةعن القضية الفلسطينية العادلة ومعاناة الشعب الفلسطيني، 

يحاول تصوير أن قوى الظالم والتطرف هي الوحيدة التي تنمو وتنتشر في منطقتنا، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك 
عى إلى تحقيق نهوضاً لقوى التقدم والحرية والديموقراطية في هذه المنطقة، وهي القوى التي تدافع بحق عن شعوبها، وتس

بتضامننا مع قصير والمدافعين عن الحرية نحن نتضامن مع : اضاف. أهداف تلك الشعوب في العيش بحرية وكرامة
هذه الظالمية التي نعيشها هي رديفة .. المستقبل وأنفسنا وشعبنا وقضيتنا، فنحن نبحث عن أفق متنور غير األفق الظالمي

 . لجرائم االحتالل
 كلمة لها أن سالح االغتيال هو أبشع وأدنى وسائل محاربة الفكر والحرية، مشيرة إلى أن واعتبرت عشراوي في

استشهاد قصير خسارة للشعب اللبناني، وللديموقراطيين اللبنانيين، وللشعبين الفلسطيني والعربي، ولصانعي الفكر 
ون من أجل الديموقراطية والحرية والتقدمية إننا في لقائنا هذا نتضامن مع جميع المثقفين الذين يناضل: وقالت. المتنور

ولفتت عشراوي إلى أن هذا التضامن مع . أن لبنان عريق في هذا المجال ونأمل أن يتعافى بسرعة.. وصون الحقوق
واعتبرت أن جريمة اغتيال قصير . قصير ليس ألنه ينحدر من أصل فلسطيني، بل ألننا نتشارك في الفكر واألهداف

 إليه من جرأة الكلمة والديموقراطية والحرية والفكر التنويري، أنه استهدف ألنه ينتمي لتيار استهدفت ما يرمز
 . ديموقراطي تنويري يتجاوز بيروت ولبنان

كما اصدرت حركة فتح بيانا نعت فيه بمزيد من الحزن واألسى وأصدق مشاعر التضامن والمواساة فقيد الصحافة 
بي الكبير، معتبرة أن فقدانه خسارة كبيرة ومؤلمة للشعبين الفلسطيني واللبناني العربية، سمير قصير الصحافي العر

واألمة العربية، فلقد كان في مقدمة وطليعة الصفوف في الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وقضايا األمة العربية ووحدة 
 .الشعب اللبناني الشقيق واستقاللية قراره
يين الشهيد وتقدمت من زوجته االعالمية جيزيل خورى ومن اسرة صحيفة النهار كما نعت نقابة الصحافيين الفلسطين

ودعت النقابة كل الصحافيين في  .اللبنانية وكافة الصحفيين اللبنانيين والمحبين للبنان شعبا ووطنا باحر التعازي الحارة
الكلمة وحقوق االنسان المشاركة في قطاع غزة وكل الذين يحبون الخير للبنان شعبا ووطنا وكافة المدافعين عن حرية 

  .االعتصام الذي تنظمه النقابة اليوم االحد الساعة الثانية عشرة ظهرا امام مقرها في غزة
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  5/6/2005المستقبل 
  

  ل حماس تقلل من قيمتها وتعتبرها تسويقاً إلسرائي، أبو مازن شارون لن تعقد في القدسقمة : الخطيب
 شارون لن يعقد في منـزل  وأكد غسان الخطيب أن اللقاء الذي سيجمع أبو مازن     :لريماوي عبد الرحيم ا   ، القدس المحتلة 

األخير الن هناك حساسية سياسية إذا عقد في شرق القدس التي تعتبر منطقة محتلة في حين أكد الناطق اإلعالمي باسـم                     
لعدو اإلسرائيلي فرصة لتـسويق نفـسه       حركة حماس سامي أبو زهري ان القمة المنتظرة هذه ال قيمة لها، ألنها تعطي ا              

والقمم الفلسطينية اإلسرائيلية فارغة المضمون ألنها ال تحقق مصالح الشعب الفلسطيني، فقمة شـرم الـشيخ                 .أمام العالم 
وقال الخطيب، في تـصريحات     .صدرت عنها وعود والتزامات إسرائيلية إال ان إسرائيل لم تنفذ أي شيء مما التزمت به              

وأضاف ان االجتماع سيبحث في     .رة الفضائية إن مكان انعقاد القمة قضية شكلية فالمهم هو تحقيق بعض التقدم            لقناة الجزي 
استحقاقات كثيرة أهمها استمرار التوسع االستيطاني اإلسرائيلي وخطورته على الوضع القائم حاليا، واسـتحقاقات شـرم                

يذها سواء في ما يخص موضوع األسرى أو الحواجز االعتقاالت          الشيخ والتفاهمات التي أخفقت إسرائيل حتى اآلن في تنف        
وأوضح أن التطمينات التي لمسها الجانب الفلسطيني في واشـنطن يجـب ان             . وإحجامها عن إخالء المناطق الفلسطينية    

ـ                  ن تعكس نفسها في المواقف اإلسرائيلية لمصلحة العودة إلى خارطة الطريق وتوظيف االنسحاب من قطاع غزة كجزء م
تلك الخريطة واالنسجام مع الشرعية الدولية ووقف سياسة االستيطان وخصوصاً في القدس ألن الواليات المتحـدة هـي                  

  .الدولة الوحيدة القادرة على التأثير على اسرائيل
ـ                   ه وقال ابوزهرى لـ البيان إن االحتالل اإلسرائيلي سينتهي طالما هناك فلسطيني يطالب ويجاهد من اجل تحقيـق أهداف

الوطنية ما ضاع حق وراءه مطالب واالحتالل اإلسرائيلي سيزول كما زالـت كـل االحـتالالت الـسابقة لألراضـي                    
ودعا إلى ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة في صناعة القرار السياسي، وطالب بالعمـل                 .الفلسطينية

ة لتمكين الشعب الفلسطيني مـن االسـتمرار فـي مـشروع            الحثيث لتعزيز الصمود الفلسطيني وتوفير المقومات الالزم      
وقال ان الفصائل الوطنية واإلسالمية الفلسطينية لم تكن جزءاً من عنوان الهزيمة التـي نـتج عنهـا احـتالل                     .المقاومة

، والفصائل بمجموعها بذلت وال زالت تبـذل الكثيـر مـن اجـل تحريـر األرض                 1967األراضي الفلسطينية في عام     
نية، واألداء الفلسطيني اليوم باالتجاه االيجابي، وحركة حماس تشعر رغم كل التضحيات والـثمن الـذي يدفعـه                  الفلسطي

وأوضح ان الفلسطينيين طـوروا مـن        .الشعب الفلسطيني، ان الشعب الفلسطيني وفصائله يسيرون في الطريق الصحيح         
طينية هي تجربة تتطور باسـتمرار، واألداء الفلـسطيني         أدائهم النضالي والجهادي ضد العدو اإلسرائيلي، والتجربة الفلس       

وقـال إن إسـرائيل      .يتطور باألدوات المستخدمة في الجهاد زالمقاومةس وهناك تفاعل جماهيري فلسطيني مع المقاومة           
 مصرة على تهويد القدس،وهذا يؤثر على التهدئة المعلنة، وإعالن التهدئة جاء لخدمة مصالح الـشعب الفلـسطيني، وإذا                 

  .واصلت إسرائيل نهجها ضد الشعب واألرض، فان فصائل المقاومة سترد على كل عدوان إسرائيلي
  5/6/2005البيان اإلماراتية 

  
  السفارات المهمة للسلطة والهامشية لمنظمة التحرير : تفاصيل اتفاق أبومازن ـ قدومي

تة عقدت بين أبو مازن القدومي مؤداها إيقاف        أكدت مصادر قيادية فلسطينية في دمشق أن تسوية مؤق         :دمشق تيسير أحمد  
  .الحمالت اإلعالمية المتبادلة واالتفاق على تسوية بشأن مرجعية السفارات الفلسطينية

ونقلت المصادر عن قريع، تأكيده حصول هذه التسوية خالل لقاء أبو مازن وأبو اللطف في تونس وتأجيل بحث القـضايا                    
ومـن   . المركزية لـ فتح الذي من المقرر أن يعقد في عمان العاصمة األردنيـة قريبـاً               الخالفية إلى حين اجتماع اللجنة    

ووزارة الخارجية التابعة   لمنظمة  لالقضايا التي جرى بحثها وتم االتفاق عليها من حيث المبدأ صالحيات الدائرة السياسية              
رة خارجية السلطة مثل سفارة واشـنطن واألمـم         ، بحيث تتبع السفارات في الدول المعنية بالعملية التفاوضية لوزا         للسلطة

وبـشأن موضـوع     .المتحدة ولندن وباريس والقاهرة وعمان، على أن تبقى باقي السفارات الهامشية تابعة ألبو اللطـف              
السفارة الفلسطينية في دمشق نقلت المصادر عن قريع إن دمشق في هذه األيام غير مستعدة لمناقشة هذا الموضوع كونها                   

على مؤتمر مصيري لحزب البعث الحاكم، والذي سيعالج من ضمن ما يعالجه جميع القضايا المتصلة بالعالقة مـع                  مقبلة  
  .الفلسطينيين إن كانت ستبقى كما هي أم ستتخذ بعداً جديداً يتضمن تبادالً في التمثيل الدبلوماسي

  5/6/2005البيان اإلماراتية 
  

  كات إضراب محامي نابلس احتجاجاً على االنتها
علق محامو نابلس أمس عملهم ليوم واحد أمام المحاكم في المحافظة احتجاجا على االنتهاكات والتعديات المستمرة                 :نابلس

وعقد عدد من المحامين اجتماعاً داخل إحدى قاعات مجمع المحـاكم فـي             . التي يتعرض لها القضاة والنيابة والمحامون     
التي تعترض عمل المحامين أمام المحاكم والتهديدات التي تمارس على أطراف           المدينة شرحوا خالله األوضاع والعقبات      

وجاءت هذه الخطـوة    . وتمت اإلشارة إلى عدم وجود حماية أمنية كافية داخل المحاكم          .العدالة من محامين وقضاة ونيابة    
دالة وخاصة ما حـدث فـي       من جانب المحامين في أعقاب تكرار حوادث االعتداء والتهديد التي تتعرض لها أطراف الع             

قاعة محكمة صلح نابلس يوم الخميس الماضي من قبل احد المواطنين الذي هدد القاضي إذا لم يأمر باإلفراج عن نجلـه                     
ووقع الحاضرون في االجتماع على مذكرة تم رفعها إلى مجلس نقابـة المحـامين مطـالبين إياهـا بتحمـل                     .الموقوف

ني ووضع األمور في نصابها الصحيح، كما طالبوا وزيري العدل والداخليـة ومجلـس              مسؤولياتها والقيام بدورها القانو   
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القضاء األعلى وجميع القوى الخيرة والمناضلين التدخل إلنقاذ مرفق العدالة، مشددين على انتمائهم إلى الجسم القـانوني                 
  .المتمثل في نقابة محامي فلسطين

ية لنقابة المحامين في نابلس انه تمت مخاطبة النقابة وشرح ما آلت إليه             من جانبه أوضح فواز صايمة رئيس اللجنة الفرع       
مضيفا بان النقابة وخالل جلستها يـوم        .األوضاع وموقف محامي نابلس منها واألسباب التي اضطرتهم إلى تعليق العمل          

رتـي العـدل    الخميس الماضي قررت متابعة الموضوع مع الجهات ذات االختصاص في مجلس القضاء األعلـى ووزا              
وقرر محامو نابلس عقد اجتماع آخر لهم غدا األحد لمتابعة الموضوع ودراسة الخطوات التصعيدية في حـال                  .والداخلية

  .عدم االستجابة لمطالبهم
  5/6/2005البيان اإلماراتية 

  
 شارون يتصل بعباس هاتفيا لالطمئنان على صحته   

عباس متمنيا له الشفاء اثرعملية قسطرة وذكرت االذاعة االسرائيلية بيا اتصل شارون هاتف : تغريد سعادة والوكاالت،غزة
 ·أن شارون أعرب لعباس عن أمله في االلتقاء به في أقرب وقت

وقال مسؤول ملف المفاوضات لدى منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات انه من السابق ألوانه التكهن بنتائج اللقاء 
 واشار الى انه سيعقد اجتماعين تحضيريين للقاء القمة مع دوف فايسجالس مدير مكتب ·المرتقب بين عباس و شارون

 ·شارون من اجل االتفاق والتشاور حول جدول اعمال االجتماع 
  5/6/2005االتحداد االماراتية 

  
  عباس-جهات إسرائيلية تعرقل لقاء شارون: عبد ربه

رائيلية تحاول ايجاد الذرائع من اجل منع عقد أي لقاء بين عباس اكد ياسر عبد ربه ان هناك جهات اس: رام اهللا قنا
سوا امس إن االسرائيليين يحاولون حتى اآلن إيجاد كل الذرائع من أجل تعطيل  وقال فى تصريح الى راديو· وشارون

 الفصل داخل وشارون ويريدون االستمرار فى الخطوات االحادية المنفردة خاصة بناء جدار ابو مازن عقد أى لقاء بين
االراضي الفلسطينية وتوسيع الكتل االستيطانية وفرض صيغتهم الخاصة باالنسحاب من قطاع غزة من دون أي تنسيق 

 اسير فلسطيني مؤخرا من قبل االسرائيليين بأنه اجراء شكلي، 400واعتبر عملية اطالق سراح · مع السلطة الفلسطينية
بانها قابلة للحل وليست مستحيلة، واستدرك قائال الموقف االسرائيلى ووصف عبد ربه المصاعب التى تواجه عباس 

وأضاف ان االسرائيليين حتى االن لم يعلنوا صراحة االنسحاب من كل قطاع ·يجعل هذه المصاعب تتضاعف اكثر فأكثر
طاع والضفة غزة بما فيها منطقة الحدود مع مصر واجواء القطاع ومياهه، وكذلك الربط من خالل ممر آمن بين الق

مؤكدا ان عدم وضوح هذا االمر يؤدي الى تعقيد الوضع أكثر على االرض وبدوره يتيح  ·الغربية وغيرها من االجراءات
 ·المجال لوقوع انفالتات واضعاف قدرة السلطة على االمساك باالمور بشكل كامل

  5/6/2005الوطن القطرية 
  

 الفلسطينيين في العراقالسلطة الفلسطينية تتدخل لوقف االعتداءات على 
 وقال سمير حليلة إن مجلس . قررت السلطة الفلسطينية التدخل فورا لمساعدة الفلسطينيين المقيمين في العراق:رام اهللا
في   قرر تفويض القدوة لمتابعة الموضوع بصفته مسؤوال عن كل فلسطيني يعيش داخل االراضي الفلسطينية أوالوزراء

دا إن الحكومة الفلسطينية ناقشت القضايا المتعلقة بالظروف المعيشية للفلسطينيين المقيمين مؤك. أي مكان في العالم
وأضاف أن مجلس الوزراء سيبحث غدا االثنين الوضع بصورة مفصلة ويأمل أن يثمر االجتماع عن قرارات  .بالعراق

  .إيجابية لمساعدة المواطنين الفلسطينيين في العراق
  5/6/2005الغد االردنية 

 
  تمهيداً لوضعها في متحف خاص ،تشكيل لجنة لحصر مقتنيات عرفات وأغراضه الخاصة

عباس امس، قراراً بتشكيل لجنة لحصر مقتنيات عرفات وأغراضه الخاصة تمهيداً لوضعها في متحف أصدر: وفا رام اهللا
 .خاص

رفيق . د،       مزي خوري أميناً للسرر. د، ناصر القدوة عضواً. د، طيب عبد الرحيم رئيساً :أسماء أعضاء اللجنة
 .سامي مسلم عضواً. د، الحسيني عضواً

  5/6/2005االيام الفلسطينية 
  

  متهماً بالتعامل مع الشاباك150محكمة البداية تبدأ اليوم بالنظر في ملفات 
جنايات الكبرى ذكرت مصادر قضائية في مجلس القضاء األعلى أن محكمة بداية غزة دائرة ال :كتب فايز أبو عون

 . متهماً بالتعامل مع جهاز األمن العام االسرائيلي الشاباك150ستشرع اليوم في النظر في ملفات نحو 
وأوضحت الـمصادر القضائية ذاتها لـ االيام ان ملفات الـمتهمين بالعمالة والتعاون مع الشاباك حولت الى محكمة 

 االجراءات القانونية الالزمة، واتخذت الـمقتضى القانوني بحقهم بعد البداية من قبل النيابة العامة، التي استكملت
وأشار الـمصدر القضائي  .تسلـمها ملفاتهم جميعاً من قبل أجهزة األمن الـمختلفة، التي قامت باعتقالهم والتحقيق معهم
 يقضي بنقل هذه الجلسات من الى أن عودة الـمحكمة الستئناف عقد جلساتها جاء بعد اتخاذ مجلس القضاء األعلى، قراراً
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مبنى السرايا الى مجمع الـمحاكم لتفادي وقوع أية محاوالت اعتداء، أو تهجم، أو ما شابه ذلك على القضاة، أو وكالء 
 .النيابة، ما قد يسيء لسلطة القضاء وسيادة القانون

اراً صائباً، كان يفترض أن يتم اتخاذه من جهته، اعتبر القاضي فهمي النجار، قرار نقل الجلسات الى مجمع الـمحاكم قر
من قبل، مؤكداً أن هيئة الـمحكمة ستعمل كل ما في وسعها للنظر في كل الـملفات الـمحالة اليها من قبل النيابة 

وأكد النجار  .بانتظام، وحسب التواريخ الـمحددة لها، لكن بوتيرة أكبر من ذي قبل من أجل تعويض ما فات من جلسات
 ان هيئة الـمحكمة تنظر باستمرار، ومن منطلق حرصها على اعطاء كل ذي حق حقه، أن يجري النظر في لـ االيام،

كل ملفات الـمتهمين، ال سيما هذا النوع من الـملفات، التي تعتبر خطيرة جداً، واصدار حكمها العادل على الـمتهمين، 
ومن الـمتوقع أن  .ه حتى يعود ألهله ويندمج في مجتمعهالـمدانين وغير الـمدانين، والحكم ببراءة من لـم تثبت ادانت

 . متهماً في قضية واحدة، بينهم أربع نساء12 متهماً بالعمالة، منهم 20تنظر الـمحكمة في جلساتها اليوم في ملفات نحو 
  5/6/2005االيام الفلسطينية 

  
   ليات االنفالتتحّمل السلطة مسؤو وحماس الشيخ علي فرج وشقيقه حسامقتلة فتح تهدر دم 

شل اإلضراب العام مدينة نابلس، حداداً على اغتيال شـقيقين مـن قيـاديي              : رام اهللا  5/6/2005 شرق األوسط النشرت  
ورفض أهل القتيلين دفن جثمانيهمـا إلـى أن يجـري           . 1987حركة فتح في المدينة على أيدي أبناء عميل قتل في عام            

ودعت فتح لإلضراب حدادا على روح الشيخ علي فـرج وشـقيقه   . اعلين وتقديمهم للمحاكمة ونيل العقابالقبض على الف  
حسام، وقالت مصادر في فتح إن األشقاء األربعة الذين كانوا مسلحين، استقلوا شاحنة واعترضوا الـسيارة التـي كـان                    

ي أحد مساجد قبالن، وقاموا بصدم السيارة عمداً قبل  يستقلها الشيخ علي وشقيقه حسام أثناء توجههما ألداء صالة الجمعة ف          
وأكدت فتح أن هوية األربعة معروفة لهـا،        . أن يطلقوا النار من مسافة صفر على الشقيقين األمر الذي أدى إلى وفاتهما            

  .وأنهم قاموا بالعملية انتقاما لتصفية فتح والدهم الذي كان متهما بالعمالة لصالح دولة االحتالل
فتح بياناً جاء فيه في الوقت الذي تواصل فيه اآللة العسكرية الصهيونية عدوانها على الشعب الفلسطيني، تمتد                 وأصدرت  

وأهدرت الحركة دم األشقاء األربعة، مشددة على أن هذه الجريمة لن تمـر             . يد الخيانة إلى قادة العمل الوطني والشرفاء      
هم، حتـى ال تعـم الفوضـى        ة اإلعدام بحقّ القتلة وعدم التساهل مع      وحثت فتح السلطة على إنزال عقوب     . من دون عقاب  

وأصدر المجلس الثوري لحركة فتح بيانا      . واستقبلت هذه الجريمة باستنكار واسع في الضفة الغربية وقطاع غزة          .والفتنة
ابلس الجريمة، داعية السلطة    وأدانت لجنة التنسيق بين الفصائل الفلسطينية في ن       . ندد فيه بالجريمة ودعا إلى معاقبة الجناة      

إلى إيقاع أقصى العقوبات والقصاص العادل بحقّ الجناة ووضع حد لكّل من تسول له نفسه االعتداء علـى المناضـلين                    
 .والشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني على حد تعبير بيان اللجنة

ركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أمس الحـداد  أعلنت ح  :نابلس، القدس المحتلة   5/6/2005البيان اإلماراتية    وأضافت
 علي فرج وشقيقه حسام في وقت حملت حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس علـى               الشيخالعام في مدينة نابلس على روح       

. لسان قيادي فيها السلطة الفلسطينية مسؤولية االنفالت األمني الذي تعيشه األراضي الفلسطينية، لتساهلها مع المجـرمين               
إن االنفالت األمني نشأ عن تهاون السلطات الرسمية في التعامل مع هذه القضية منذ البداية،               : البيان وقال محمد غزال ل   

. وعدم قيامها كذلك بتحقيق استقاللية القضاء القادر على محاكمة القتلة بنزاهة وتنفيذ أحكامه بعيداً عن أيـة ضـغوطات                  
وقال غزال لألسـف    . لحل هذه اإلشكالية التي باتت تؤرق المجتمع الفلسطيني       وأضاف السلطة لم تقم بأي خطوات فعلية        

كانت السلطة في كثير من األحيان جزءاً من حالة الفلتان األمني، ففي الغالب يكون أفرادها هم الذين يقفـون وراء هـذه                      
  . التجاوزات، وهي لم تقم بأي إجراء بحقهم لردعهم وتوفير األمن للمواطن الفلسطيني

  
  حماس تحذر من تصوير االنسحاب على انه إنجاز: ذكرى النكسة   في

ـ         : غزة اف ب   االنجـرار وراء      السلطة الفلسطينية مـن      للنكسة،  38 حذرت حركة حماس امس السبت بمناسبة الذكرى ال
بيان    ووصفت الحركة في    . غزة على انه انجاز كبير       االنسحاب من    الهادفة الى تصوير     المخططات الصهيونية واألمريكية  

  . محاوالت صهيونية تريد استدراج السلطة نحو حلول مجتزأة ال تمت للحقوق الفلسطينية بصلة               لها هذه المخططات بانها   
  لوضـعها    والخـارجي    على الصعيدين الداخلي     قطعتها   المراحل التي    اعادة النظر في     ودعا البيان السلطة الفلسطينية الى    

  . ضغوطات خارجية   ضمن منظور المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن اي 
 5/6/2005ينية بحراأليام ال

 
  جيش االحتالل يقوم بعملية اعتقاالت كبرى في الضفة  

أعلنت اإلذاعة العبرية أمس السبت أن جيش االحتالل اإلسرائيلي يقوم بعملية كبرى في الضفة الغربية تستهدف اعتقـال                  
من أعضاء الجهاد اإلسالمي في المنطقة، وقالت اإلذاعة إن الجزء األول من عملية مطاردة عدد من مطلـوبي                  العشرات  

 فلسطينياً من شمال وجنوب الضفة الغربيـة        25الجهاد قد استكمل حيث بلغ عدد الذين اعتقلوا في األيام الثالثة الماضية             
  .وضواحي القدس الشرقية

5/6/2005الخليج اإلماراتية   
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 خدمات األونروا تطالب بإعادة النظر في أسس التعيين
طالبت اللجنة التنفيذية لقطاع الخدمات العامة في وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين األونروا بإعادة النظر في 

 35ن أصل ودعا أعضاء اللجنة السبعة م.وتوسيع مظلة التأمين الصحي, لياًأسس ومعايير التعيينات المعمول بها حا
عضواً يشكلون مجلس قطاع الخدمات في بيان صدر مؤخراً إلى مساواة أبناء الموظفات غير المعالين بأبناء الموظفين 

إلى جانب ذلك أثار أعضاء اللجنة في البيان الذي جاء عقب اجتماع .المعالين بحيث يشملون جميعاً في أقساط التأمين
موظف نعيم الحلو الموقوف عن العمل منذ قرابة العام بال راتب شهري وبدون جمعهم مؤخراً مع مدير الوكالة قضية ال

 عاماً 25ويأتي قرار توقيف الموظف الحلو الذي يعمل سائقاً في الوكالة منذ قرابة  .اتخاذ أي إجراء حياله حتى اللحظة
يها عن بعض مواطن الفساد على خلفية اتهامه بإرسال مذكرة عبر البريد اإللكتروني إلى موظفي األونروا يكشف ف

 .اإلداري والمالي في الوكالة ما دفع األخيرة إلى إيقافه عن العمل
5/6/2005الغد االردنية   

 
 المصانع الكيماوية اإلسرائيلية تهدد سكان طولكرم

ناطق المحيطة فة الغربية والمتشكل المصانع الكيماوية اإلسرائيلية خطرا حقيقيا على المواطنين في مدينة طولكرم في الض
‚ وقد سعت الدولة العبرية منذ فترة طويلة لوضع برنامج طويل األمد لمحاربة المواطن الفلسطيني بشتى الوسائل.بها

وذلك الرتباط البيئة الوثيق بقيمة ‚ ويأتي موضوع البيئة أحد أهم المواضيع المركزية التي أعدتها إسرائيل في هذا السياق
ومن هنا تبرز قضية المنطقة الصناعية اإلسرائيلية الموجودة غرب مدينة ‚ نصب أعينهماإلنسان والتي وضعوها هدفا

 .ها لمواطنين من المدينة المذكورةطولكرم والمقامة على أراضي الوقف اإلسالمي وعلى أراض تعود ملكيت
 ومصنع ديكسون المنطقة الصناعية التي نتحدث عنها تضم مصنع غاشوري للمبيدات الحشرية ومصنع شاحف اسخوخيت

وفالتر المياه وأنابيب السماد الكيماوي الزراعي وجميعها تقع ‚ ومصنع لينوي اسخوخيت لصناعة ومعالجة الزجاج‚ للغاز
 ‚على الحدود الغربية لمدينة طولكرم

امت بنقلها إال أن السلطات اإلسرائيلية ق‚ يذكر أن هذه المصانع سبق وأنشئت في منطقة كفار سابا ونتانيا داخل إسرائيل
إلنسان وبناء على قرارات المحاكم اإلسرائيلية التي أغلقتها لخطورتها على صحة ا‚  ألسباب بيئية1987إلى طولكرم سنة 

 .والبيئة
لقد أثبتت الدراسات واألبحاث التي أجريت إلى وجود نسبة عالية من أمراض الجهاز التنفسي والجلد والعيون كذلك أثبتت 

صابين باألمراض ت الصحية الصادرة عن صحة طولكرم إلى وجود نسبة من المرضى المالدراسات واإلحصاءا
 .الصدرية والسرطان

5/6/2005الوطن القطرية   
 

   مليارا416محام فلسطيني يطالب بريطانيا بـ 
شعب رفع محامي فلسطيني دعوي ضد الحكومة البريطانية لدفع ثمن احتاللها لفلسطين وما سببته من ألم ومعاناة لل

وقالت الفضائية الفلسطينية امس ان المحامي خالد محاميد وهو من سكان ام الفحم داخل الخط االخضر طالب ‚ الفلسطيني
وقال المحامي ‚  مليار دوالر تعويضا عن احتاللها لفلسطين اكثر من ثالثين عاما416الحكومة البريطانية بدفع مبلغ 

 قنا . او اخالقيةتدفع ثمن استعمارها لفلسطين دون اي مبرر او اسس قانونيةالفلسطيني ان الحكومة البريطانية يجب ان 
5/6/2005الوطن القطرية   

 
  والدة أسير تجاهد من أجل زيارته 

لم تكن والدة األسير سامي الصراوي من مدينة نابلس تعلم أن إسرائيل ستحاسبها مجددا على نـضالها واعتقالهـا        :نابلس
بعد محاوالت جهيدة استطاعت أم سامي أن تحصل على موافقة لها بزيـارة نجلهـا سـامي                 ف. قبل خمسة وعشرين عاما   

لكن المعاناة لم تنته عند هذا الحد، فخالل انتظارها مع زوجها وابنتها        .األسير في سجن شطة بعد أن كانت مرفوضة أمنيا        
وأم  . الزيارة ألنها كانـت أسـيرة سـابقة        الدخول إلى السجن قام مسؤول األمن هناك بمناداتها وأخبرها أنها ممنوعة من           

وأوضـحت أم    .سامي مناضلة ومعتقلة سابقة، قضت عامين خلف قضبان السجون، بحجة مقاومة االحتالل اإلسـرائيلي             
 سنوات بصحبة زوجهـا المـسن   8سامي أنها وألول مرة تذهب لزيارة ولدها المعتقل منذ سنتين والمحكوم عليه بالسجن   

وتقول والدة األسير    . سنوات 7ط مزمن وجلطتين على دماغيتين، برفقة ابنتهم الصغرى تسنيم البالغة           الذي يعاني من ضغ   
إنها توجهت إلى الصليب األحمر وكافة المؤسسات والجهات المختصة بقضايا األسرى، من اجل الحصول على تأشـيرة                 

سرتها، باستثناء الشقيقة الصغرى لـسامي تـسنيم   للزيارة، ولكن لم يحالفها الحظ كونها مرفوضة امنيا هي وجميع أفراد أ           
وتصف أم سامي شعورها عندما تلقت خبر منعهـا مـن الزيـارة أثنـاء                .التي تكلفت أعباء المسؤولية رغم صغر سنها      

انتظارها أمام السجن بـ المأساوي، وأنها حزينة جدا لحرمانها من الزيارة التي طالما انتظرتها بفارغ الصبر، متحملـة                  
السفر الطويل والحرارة الشديدة من اجل رؤية ولدها التي لم تره منذ عامين، سائلة اهللا عز وجل أن يفـرج كربـه                      مشقة  

وتؤكد والدة األسير انه من حقها زيارة ولدها كسائر األهالي، قائلة إنهم يحاسـبونا علـى                 .وان يجعله في ميزان حسناته    
ي الصراوي كافة المؤسسات والهيئات الدولية التي تُعنـى بـشؤون           وناشدت والدة األسير سام   .شيء قد مضى الدهر عليه    

  .األسرى بوضع قضية األسرى على سلم األولويات



 11

  5/6/2005البيان اإلماراتية 
  

 طلبة طولكرم ينزلون مبكراً لسوق العمل بعد تردي األوضاع بسبب الحصار اإلسرائيلي
الغربية باالنتشار في أسواقها مع بداية العطلة الصيفية، نظراً شرع طالب المدارس في طولكرم، في الضفة : طولكرم وفا

 .لألحوال االقتصادية المتردية ألسرهم التي باتت عاجزة عن توفير قوت أبنائها بعد سنوات الحصار واإلغالق اإلسرائيلي
لرزق لقاء عملهم بمهن ومع كل صباح، يكون سوق المدينة أشبه بخلية نحل تعج بهؤالء الفتية إيذاناً ببدء رحلة كسب ا

بسيطة تاركين خلفهم طفولتهم البريئة وأحالمهم تماماً كما تركوا كتبهم وألعابهم لقاء أجور زهيدة يحصلون عليها مع 
وتعتبر سوق الخضار المركزية المالذ األساس، الذي تتهافت عليه هذه األعداد الكبيرة من صغار  .نهاية يوم عمل شاق

ويستطيع مرتاد سوق الخضار هذه األيام  . ذهاباً وإياباً بحثاً عن لقمة عيش كريمة تسد الرمقالسن حيث يطوفون داخله
تمييز أصوات هؤالء الفتية التي تتعالى لجلب أنظار المواطنين إلى بضائعهم التي يحملونها بين أيديهم مثل الوالعات 

 .وعلب السكاكر والبطاريات أو أمام بسطاتهم الصغيرة
عالء عبد الجبار، ابن الصف السابع األساسي على رصيف أحد الشوارع الفرعية وسط المدينة امام ويجلس الفتى 

ويقول عبد  .والعاته وعلب الدخان التي وضعها أمامه ينادي عليها بصوته الخافت لجلب انظار المارة وشد انتباههم
غم من أن هذه المهنة بسيطة ال توفر لي سوى الجبار، وقد ارتسمت عالمات الخجل على وجهه المليء بالبراءة، على الر

بضعة شواكل إال أنها تدخل الفرحة إلى قلبي عندما اسلم مردود عملي اليومي لوالدي مساهمة ببعض المصاريف بدالً من 
 .التسكع بال هدف أو استجداء الناس

ة شقيقه األكبر في بيع الخضار على وعلى الجهة المقابلة من الرصيف يقف الفتى جهاد محمود، ابن الثالثة عشرة لمساعد
ويقول جهاد، رغم طبيعة العمل الشاقة والتي تجبرني على االستيقاظ مبكراً  .بسطته المتواضعة خالل العطلة الصيفية

لشراء ما توفر من خضراوات والبقاء طيلة النهار واقفاً، لمتابعة طلبات الزبائن، إال أنني أشعر بالسعادة والرضى كوني 
أسرتي في معيشتها وتوفير احتياجاتها بعيداً عن التفكير بالذهاب إلى أماكن التنزه والمشاركة في الرحالت أساعد 
 .الصيفية

وتعتبر األوضاع االقتصادية السيئة التي تلقي بظاللها على المواطنين السبب الرئيس الضطرار هؤالء األطفال إلى 
وقات الفراغ النضمامهم إلى سوق العمل وتحمل المسؤوليات في وقت التضحية بألعابهم وأحالمهم واستغالل عطلتهم وأ

 .مبكر في خطوة منهم لمقاومة ظروف االحتالل وإكمال رحلة الحياة
  5/6/2005االيام الفلسطينية 

  
  لقاء شارون ـ عباس سيجعل خطة فك االرتباط ثنائية: بيريز

ن خطة فـك     ان اللقاء الوشيك بين شارون عباس سيـجعل م        ون بيريز  شمع قال النائب االول لرئيس الحكومة االسرائيلية     
اضـاف   .زة ثنائية وليست احادية الجانب، مضيفاً ان الرجلين سيبحثان ايضاً مسائل كثيرة شـائكة             االرتباط عن قطاع غ   

  . ميةبيريز ان حزبه يقـف كالصخرة من اجل تنفيذ االنسحاب من غزة وانه لن يكتفي بذلك اذ يجب مواصلة العملية السل
هناك : ورداً على سؤال حول امكان ان تطلق اسرائيل مفاوضات سياسية مع حركة المقاومة االسالمية حماس قال بيريز                

وعندما تصبح حماس قطاً سنتفاوض معها لكنها ما زالت تنشب مخالبها وتعتمد            ... من يقول ان مالطفة النمر تجعله قطاً      
انه رجل جدي وقائد حقيقـي      : طة وقال شاد بيريز في المقابل برئيس السل     ا .عهاالبندقية والقنابل، ما يحول دون الحديث م      

اننا نحترمه جداً فهو لم يرتكـب       . ثمة مشاكل داخلية تواجهه اهمها التغلب على الماضي الصعب        . غير كثيراً من االمور   
 .اي خطأ حتى اآلن وليس من العدل والنزاهة توجيه االنتقاد له

5/6/2005الحياة   
 
  هرة ضد الجدار قرب مستوطنة ارييل تظا

أعلن ناطق عسكري ان متظاهراً اسرائيلياً أصيب بجروح طفيفة أمس السبت في تظاهرة ضد إقامة جدار الفصل الـذي                   
ووقع الحادث شرق مستوطنة ارييل على مشارف قرية مرده الفلسطينية حيث           . تبنيه سلطات االحتالل في الضفة الغربية     

  أ ف ب.  ن فلسطينيين وناشطين يساريين اسرائيليين في هذه التظاهرة شخص م500شارك نحو 
5/6/2005البيان اإلماراتية   

 
 الهدوء يخيم على مجريات تداول بورصة فلسطين لالسبوع الثاني

  يبدو أن حالة االستقرار التي سيطرت على مجريات تداول سوق فلسطين لألوراق المالية األسبوع السابق امتدت:رام اهللا
لتسيطر على أحداث األسبوع الماضي، فعلى الرغم من الزيادة في قيم وحجوم التداول إال أنها الزالت ضحلة عند األخذ 

 ليغلق عند المستوى -0.88%بعين االعتبار النشاط الذي شهده السوق في الفترة السابقة فانخفض مؤشر القدس بنسبة 
 . نقطة 688.31

 من مجمل قيمة 64%م تداوله باستثناء شركة االتصاالت الفلسطينية التي شكلت وتميز األسبوع الماضي بضآلة حجو
 مليون دوالر ويالحظ المراقبون أن سهم بالتل تراوح 10.31 مليون سهم بقيمة تجاوزت 0.77تداول السوق بعد تداول 

 . -0.42.%0% دينار متراجعا 9.45مكانه إذ أغلق عند المستوى 
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  5/6/2005الغد االردنية 
  

 
  اجتماع تأسيسي لجمعية صداقة فلسطينية ـ برازيلية

عقد في نهاية األسبوع الماضي، في مقر وزارة اإلعالم، في محافظة رام اهللا، اجتماع تأسيسي موسع ألبناء الجالية                  : لندن
لـصداقة مـع     البرازيلية، لتعزيز أواصـر ا     ، تشكيل جمعية الصداقة الفلسطينية    الفلسطينية المقيمين في البرازيل، تدارس    

وانبثقت عن االجتماع لجنة تتكـون      . الشعب البرازيلي، وتوطيد العالقات على كافة األصعدة لخدمة مصالحهما المشتركة         
من صفية هاني ومنيرة عبد الكريم عساف ويوسف عبد الحق وراسم جاسر وهاني الدحلة، لمتابعة جميع القضايا القانونية                  

 .لتشكيل الجمعية
  5/6/2005 شرق األوسطال

  
  تجمع األدباء الفلسطينيين يدعو الى التصدي للتطبيع  

وجه تجمع األدباء والكتاب الفلسطينيين رسالة الى اتحادات الكتاب والتجمعات الثقافية العربية بهدف فتح قنـوات         :القاهرة
ة الثقافية في العالم العربـي،      التواصل بينه وبين هذه االتحادات والتفاعل الثقافي والفكري والتصدي لدعاة التطبيع والعولم           

كما يـدعو التجمـع الـى زيـارة موقعـه           . وتبادل المشاركات األدبية والثقافية لما فيه مصلحة الحركة الثقافية العربية         
  .www.adabfalasteeni.org: االلكتروني

  5/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  محمود درويش في الجزائر  
ن الغياب، يعود الشاعر محمود درويش الى الجزائر، استجابة للدعوة التي وجهتها             سنة م  12بعد   :الجزائر رابح هوادف  

اليه وزارة الثقافة الجزائرية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتلفزيون واتحاد الكتاب الجزائريين، حيث سـيحيي أمـسية                 
 مختـارات مـن قـصائد دواوينـه         وسيقرأ درويش  .ة ابن خلدون في الجزائر العاصمة     شعرية مساء اليوم األحد في قاع     

عصافير بال أجنحة وأوراق الزيتون وعاشق من فلسطين وخاتمك المسك وأحد عشر كوكباً ويلقى درويش ترحيباً كبيـراً                  
  .من قبل الشعب الجزائري وعشاق الشعر عموماً، وهواة القصيدة الملتزمة بصفة خاصة

  5/6/2005الخليج اإلماراتية 
 

  ا للشعبين الفلسطيني والعراقي  اكدا دعمهممشرفوخليفة 
عقد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة جلسة مباحثات مع الـرئيس برويـز مـشرف رئـيس                      

  .جمهورية باكستان االسالمية الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة وذلك في قصر المشرف بعد ظهر أمس
الثنائية إضافة الى تطورات االوضاع في منطقة الشرق االوسط خاصة          واستعرض الجانبان سبل تطوير وتعزيز العالقات       

االزمتين العراقية والفلسطينية مجددين موقفهما الثابت والداعم لتعزيز عملية السالم الشامل في المنطقة وفـق قـرارات                 
  وام. الشرعية الدولية

5/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

  ضاحي خلفان يستقبل القنصل الفلسطيني  
استقبل الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، في مكتبه صباح أمس، سليم أبـو سـلطان القنـصل العـام                      

تم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامـة لـشرطة دبـي،          .الفلسطيني في دبي  
  .فينوالقنصلية الفلسطينية، وبعض األمور التي تهم الطر

5/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

  البحرين تسدد مساهمتها في صندوقي األقصى والقدس
 ألـف دوالر،  750أعلن الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك اإلسالمي للتنمية، أن مملكة البحرين سددت مبلـغ          : لندن

 جراء سياسـة االحـتالل اإلسـرائيلي        لتعزيز الموارد المتاحة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته الناجمة         
، 2002وأشار رئيس البنك إلى أن هذا المبلغ يندرج في نطاق االستجابة لقرار قمة بيروت العربية المنعقدة عام                  .التعسفية

 مليون دوالر، لصندوقي األقصى والقـدس، ويخـصص لـدعم           150بدعوة الدول األعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدره         
 . فلسطينمجاالت التنمية في

5/6/2005 شرق األوسطال  
 

 دمشق تؤكد حقها في امتالك أسلحة دفاعية   
اكد وزير االعالم السوري مهدي دخل اهللا انه من حق بالده ان تمتلك اسلحة دفاعية مادامت اراضيها محتلة من قبل 

امتالك سوريا لصواريخ بعيدة وجاء تأكيد دخل اهللا تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية سيلفان شالوم حول · اسرائيل
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 عن دخل اهللا تاكيده ان اتهامات اسرائيل لسوريا بامتالك القدرات الدفاعية   سانا  ونقلت وكالة االنباء السورية · المدى
تنم مرة اخرى عن نوايا اسرائيل العدوانية المستمرة ومشاركتها في مجمل الضغوط الراهنة على سوريا مما يؤكد ان 

 · سي لهذه الضغوط هو خدمة السياسات والمواقف العدوانية االسرائيليةالسبب الرئي
نحن على علم بأن صواريخ قد اطلقت وسأكتفي   من جهته، اكتفى المتحدث باسم البيت االبيض سكوت ماكليالن بالقول 

 ·بهذا الحد
5/6/2005االتحاد االماراتية   

 
 مع اسرائيلتفكيك صـاروخ كاتيوشـا منصـوب قرب الحدود : لبنان

فككت االجهزة االمنية اللبنانية مساء امس، عشية االنتخابات التشريعية في جنوب لبنان، صاروخ كاتيوشا كان منصوباً 
 .داخل االراضي اللبنانية على بعد نحو كيلومتر واحد عن الحدود مع اسرائيل كما افادت الشرطة اللبنانية

5/6/2005االيام الفلسطينية   
 

 لمرأة يدعو الى الصمود والمقاومةاتحاد ا، الوطني الفلسطيني يتمسك بحق العودة: سةالنكفي ذكرى 
 أكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة التمسك بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم :عمان

ألراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك  ودعا إلى مواصلة النضال إلنهاء االحتالل لجميع ا194وفقاً للقرار الدولي 
نكسة على ضرورة استناد المفاوضات مع الوشدد المجلس في بيان أصدره أمس في عمان بمناسبة ذكرى  .القدس

اإلسرائيليين إلى مبدأ األرض مقابل السالم، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته وأخذ دوره في صنع السالم 
لضغوط الجادة على الحكومة اإلسرائيلية من أجل حملها على االلتزام باالتفاقيات المبرمة وتنفيذ المنشود عبر ممارسة ا

ودعا المجلس إلى تعزيز الوحدة الوطنية وصون وحدة الموقف الفلسطيني  .االلتزامات الواردة في خطة خريطة الطريق
 .الرسمي والشعبي لدعم تمسك السلطة الوطنية بالثوابت الوطنية

انبها حذرت أحزاب المعارضة في بيان أصدرته أمس من المحاوالت الرامية إلى تكريس ما أنتجه العدوان من ج
واقامة كيان فلسطيني غير مستقل في اطار ,  من حيث شطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين1967اإلسرائيلي عام 

ي لالقليم المحيط بفلسطين وبالعمق العربي لصالح هيمنة امنية وسياسية واقتصادية اسرائيلية مندمجة مع المفهوم االمن
 االميركية تقود الى ادماج هذا -عدا عن تسويق مشاريع اقليمية كبرى حسب وجهة النظر االسرائيلية , الكيان الصهيوني

 تحقيقه واعتبر البيان أن إسرائيل تفرض اآلن ما لم تتمكن من .الكيان الصهيوني العدواني في االقتصاد العربي وقيادته
عبر عدوان حزيران يونيو من خالل المعاهدات التي تم فرضها على الجانب الفلسطيني والعربي وحالة الضعف والهوان 

وأعرب اتحاد المرأة األردنية عن مخاوفه وقلقه الشديدين من التحديات التي . التي تعيشها الحالة العربية الرسمية والشعبية
وفي بيان  .ايا المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واالحتالل األميركي في العراقتواجهها األمة العربية في القض

، أكد االتحاد أن الخامس من حزيران كان إحدى محطات الهجمة 1967صحافي بمناسبة ذكرى نكسة حزيران عام 
النكسة الستذكار ما تتعرض واستغل البيان ذكرى  .المستمرة للمشروع األميركي والصهيوني الواضحة والخطرة أهدافه

واالنصياع لما هو ... له األمة من تحديات، داعيا إلى الصمود والمقاومة، واالبتعاد عن حلول االستكانة والمساومة 
مطروح من مشاريع أميركية لحل القضية الفلسطينية، والتي اعتبرها البيان مشاريع لتصفية القضية وال تخدم إال األطماع 

وعد البيان خطة رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون لالنسحاب من قطاع غزة  .ائيلية واألميركيةواألهداف اإلسر
تعبيرا عن مأزق إسرائيلي في القطاع نتيجة للمقاومة البطولية المتواصلة، منبها إلى انعكاسه على زيادة وتوسيع 

وجدد البيان  .ألراضي الفلسطينية في مناطق أخرىاالستيطان في الضفة الغربية وتهويد القدس وضم أجزاء واسعة من ا
مساندة االتحاد للشعب الفلسطيني لالستمرار في صموده ومقاومته ودحر كافة المشاريع والمخططات اإلسرائيلية، رافضا 

حية إلى كما وجه البيان ت .من جديد التطبيع بكل أشكاله وألوانه وزاريبه وحيله وأساليبه الماكرة، حسبما جاء في البيان
المرأة الفلسطينية إضافة إلى األسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب ومنهم األردنيون في السجون االسرائيلية، كما حيى 

 .المناضلين المعتقلين في السجون الفلسطينية والعربية
  5/6/2005الغد االردنية 

 
  !مع استمرار مظاهر الفلتان، يتساءل المواطن عن غده

كي  رياض المال.د  
بعد حادثة القتل األخيرة التي أودت بحياة سمير رنتيسي في مدينة رام اهللا، باإلضافة إلى حالة التمرد لمنتسبي 
االستخبارات العسكرية، واستعراضهم المسلح في شوارع مدينة غزة، وإطالق النار بكثافة في الهواء، واقتحامهم مقر 

اكات بين األجهزة األمنية التي تمت مساء الجمعة في رام اهللا بمكان يعج التشريعي وتدمير محتوياته، إضافة إلى االشتب
باألطفال على خلفية خالف شخصي بين أشخاص لهم أقارب في تلك األجهزة، كثُر الحديث عن الحاجة إلى إعادة تفسير 

مييز اليومي لعدم انتمائهم العديد من المضامين المهمة لدى العامة من المواطنين الذين يتعرضون بشكل مستمر لحاالت الت
لطبقة السلطة والحزب الحاكم، حتى على مستوى القتل، وال يجدون ما يشفي غليلهم عند إجابات المسؤولين المبهمة أو 

مفاهيم بسيطة مثل دولة . تصرفاتهم غير المقنعة أو حجبهم الحقيقة عن المواطن من أجل حماية مسؤول من عدالة القانون
 فوق الجميع والمكاشفة والمحاسبة والمساءلة والشفافية ومحاربة الفساد وسرقة المال العام، وحقوق القانون والقانون

المواطن غير الحزبي أو المواطن الذي ليس له أب سياسي يحميه وتطبيقات العدالة، جميعها أضحت مفاهيم بال معنى 
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 القيمة واألهمية والوقع الذي تحظى به في بقية دول عند غالبية المواطنين نتيجة لتصرفات المسؤولين، ولم تعد لها نفس
ومع الوقت تزداد الفجوة بين الشعب وسلطته، ومع كل جريمة جديدة أو تصرف أحمق خارج القانون . العالم األخرى

تساهم السلطة في حفر هوة أوسع بينها وبين المواطن، ويصبح الطرفان كمن يعيش في عالمين مختلفين، األول ال مبال 
في حالة كالتي نعيشها، المواطن ال يملك الكثير لحماية نفسه بعد أن فقد . والثاني يبحث عن أمنه وكرامته الضائعين

وما دام ال يتوفر لديه الكثير من اإلمكانيات العملية لحماية نفسه، فهو يقْدم وسيستمر في اإلقدام على . الحماية من سلطته
 ذلك كجزء من معاقبته لها على أدائها المخيب لآلمال في حماية مواطنيها من نفسها معاقبة السلطة انتخابياً لفشلها في
 .وممن يتحرك باسمها أو يمثلها

يتساءل هذا المواطن كم من جريمة يجب أن تقترف بحق مواطنيها العزل من قبل المحميين من أصحاب النفوذ قبل أن 
العام يمكن تحملها مالياً قبل أن تستفيق السلطة على حقيقة تتحرك السلطة بإجراءات حازمة؟، وكم من سرقة للمال 

الوضع وتمنع المتنفذين من تهريب األموال إلى الخارج أو من هروبهم شخصياً إلى الخارج؟ وكم من تصرف أرعن 
يصدر عن مسؤول أو ابن مسؤول أو زوجة مسؤول أو مرافق لمسؤول أو موظف صغير عند مسؤول في األماكن 

 تجد لها عقاباً أو متابعة تذكر؟، وكم من حادثة أظهرت للمواطن المتسائل وكأن الجهاز األمني الفالني أو العامة وال
الوزارة الفالنية أو السيارة الرسمية ما هي إالّ ملك شخصي للموظف المسؤول ولعائلته، وبدالً من العمل لمصلحة 

لموظف يعملون لدى المسؤول فقط ودفاعاً عن مصالح المواطن والوطن، يجد المواطن أن الجهاز أو الوزارة أو ا
في خضم هذه األوضاع وهذه األحداث . المسؤول الشخصية حتى لو تضاربت مع المصلحة العامة في أغلب األحيان؟

تسكت األصوات وتختبئ االنتقادات وتتبخر األحزاب ويختفي المنتقدون للفساد والمنادون باإلصالح والمدافعون عن 
 .والشفافيةالمحاسبة 

يبدي المواطن استغراباً متواصالً من تصرف السلطة التي تحاول دوماً طمس أسماء شخصياتها المتهمة وكأن الحديث 
يدور عن غرباء أو مجهولي الهوية، مانعة تداول المعرفة وإحقاق حق المواطن في التعرف على تفاصيل التحقيقات 

ة تلك التي استغلت مناصبها ومواقعها ونفوذها في السلطة وخارجها من أجل ونتائجها والتأكيد على األسماء المتهمة خاص
 . تحقيق استفادة منفعية لها

5/6/2005االيام الفلسطينية   
 

  .عصابة القتل التي تحكم إسرائيل
  بالل الحسن

لة فلسطين، وهـي    تتوالى في إسرائيل منذ فترة، تصريحات تركز على أن فكرة إنشاء دولتين لشعبين، دولة إسرائيل ودو               
 حتى اآلن، ليست فكرة صائبة، وستولد المشاكل بـدل أن           1991الفكرة التي قامت عليها كل عملية المفاوضات منذ العام          

 بتصريحات  1/6/2005وقد كان موشي يعالون رئيس أركان إسرائيل السابق، قد أدلى يوم تركه للخدمة              . تساعد في حلها  
ام دولة فلسطينية سيؤدي في مرحلة ما إلى نشوب حرب قـد تـشكل خطـرا علـى                  واضحة في هذا االتجاه وقال إن قي      

، وتحقيق استقرار، هي فكرة معزولـة عـن         2008إسرائيل، وأضاف إن الفكرة بإمكان قيام دولة فلسطينية بحلول العام           
  .ألن هذه الدولة ستسعى إلى تقويض أركان إسرائيل..... الواقع وخطيرة

فهو يريد التخلي عـن قطـاع       . النظرية للسياسة العملية التي يطبقها شارون منذ تسلمه للسلطة        وهذه الفكرة هي الخالصة     
غزة، وضم نصف الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل، والسماح للفلسطينيين بإدارة شؤون حياتهم اليومية والمعيـشية فـي                  

قتة، تقع بالضرورة في قبضة الهيمنة اإلسرائيلية       المدن والقرى، مع االستعداد لقبول تسمية تلك المناطق دولة فلسطينية مؤ          
وقد كان دوف فايسغالس مستشار شارون األول، هو أفضل من عبر عن هذا النهج علنا، حين قال إن خطة فـك             . الكاملة

هآرتس . االرتباط مع قطاع غزة من جانب إسرائيل وحدها، تهدف إلى تجميد العملية السياسية ومنع إقامة دولة فلسطينية                
  .2004/10/8ـ 

وحين يكون هذا هو الهدف الحقيقي للسياسة، فال بد من اختيار مساعدين وقادة عسكريين من النوع المالئم لتنفيـذ هـذا                     
وقد نجح شـارون فـي أن يحـيط نفـسه         . الهدف، قادة ال يتطلعون إلى التفاوض بل يمارسون االضطهاد والقمع والقتل          

  :بمجموعة بارزة منهم، أهمهم ثالثة رجال
األول هو يوفال ديسكين، رئيس جهاز االستخبارات اإلسرائيلية العامة الشاباك، الذي أعلن آرييل شارون تعيينه رسـميا                 

 خلفا لرئيسه آفي ديختر، وتسلم المنصب رسميا في شهر مايو أيار الماضـي، وكـان      10/2/2005في هذا المنصب يوم     
وحين ثارت ضجة عالمية ضد مـنهج االغتيـاالت         .  ضد الفلسطينيين  أثناء عمله مع ديختر مسؤوال عن تنفيذ االغتياالت       

الذي تنفذه دولة تستطيع اعتقال األشخاص ومحاكمتهم، بادر ديسكين إلى اختبار مصطلح إحباط مركـز أو إحبـاط فـي                    
لجنـة  وفور إعالن شارون عن اختياره للمنصب طالبـت ال        . الموقع، باعتبار االغتيال جزءا من عملية مقاومة اإلرهاب       

الشعبية اإلسرائيلية ضد التعذيب رئيس الحكومة شارون ومستشاره القضائي ميني مزوز، باالمتناع عن هـذا التعيـين،                 
وقالت اللجنة في رسالتها إلى شارون ومزوز إن ديـسكين مـسؤول عـن              . ووصفته بأنه أبرز أركان سياسة االغتياالت     

الضحايا، وغالبيتهم من األبرياء، في عمليات إعدام من دون  مئات 2004 ـ  2000سياسة حصدت في السنوات األخيرة 
وكان ديسكين ينفذ عمليات االغتيال بالتعاون مع ضباط الجيش، ومـع           . محاكمة من شأنها أن تعتبر جرائم حرب خطيرة       

  .قائد سالح الجو بالذات
أمام أعضاء لجنة الخارجية واألمن     أما في مواقفه الحالية، فهو منزعج من توجه حركة حماس نحو العمل السياسي، وقال               

البرلمانية إن إسرائيل ستواجه صعوبات في تنفيذ االغتياالت الموضعية ضد حماس السياسية، كما فعلـت ضـد حمـاس            
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وقال إنه يفضل حماس إرهابية يمكن      . العسكرية، وأنه لن يكون سهال اغتيال قادة الحركة السياسيين النعدام التبريرات لها           
  .ت لها، على حماس سياسية اجتماعية ارهابية داخل السلطة الفلسطينيةتوجيه الضربا
 بعد أيام من اختيار ديسكن رئيسا للشاباك، أعلن شاؤول موفاز وزير الدفاع، أنه قرر تعيـين الجنـرال دان                    دان حالوتس 

أركان يأتي من صـفوف     حالوتس رئيسا لهيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي خلفا لموشيه يعالون، وهو أول رئيس هيئة               
سالح الجو اإلسرائيلي، بعد حاييم السكوف الذي شغل منصب رئيس هيئة األركان وقائدا لسالح الجو، ولكنه لـم يكـن                    

  .طيارا مثل حالوتس
عندما صدر قرار تعيين حالوتس نائبا لرئيس هيئة األركان، قدمت الجمعية اإلسرائيلية لمناهضة التعذيب التماسـا إلـى                  

لعليا ضد القرار، على خلفية اغتيال صالح شحاده أحد قادة حماس في غزة، بسبب ما أدت إليه من قتل العديـد                     المحكمة ا 
ألقى سالح الجو اإلسرائيلي في حينه قنبلة تزن نصف طن على بناية سكنية بعد منتصف الليل، ما                 . من المدنيين واألطفال  

وقد أثار هذا الحادث ضجة حتى في إسرائيل نفـسها، فقـدمت            . ل مدنيا بينهم عدد كبير من األطفا      24أدى إلى استشهاد    
مجموعة من ضباط سالح الطيران رسالة تعلن رفض الخدمة من أجل عدم المشاركة في تنفيذ جرائم االغتيـاالت التـي                    

ولكن حالوتس رد على هذا الموقف بتصريحات صحافية خاطب فيها جنوده داعيا إياهم إلى عـدم                . تخصص بها حالوتس  
ويتسع نطاق مذابح حالوتس ليـشمل مذبحـة مخـيم          . لشعور بتعذيب الضمير، والنوم نوما هادئا في الليل كما يفعل هو          ا

وفي عملية فاشلة الغتيال محمد سدر في الخليل        .  شهيدا مدنيا  14 والتي أوقعت    2004النصيرات في شهر تشرين األول      
وفي عملية اغتيال قائدي حماس في نابلس جمـال منـصور           .  عاما 16أعوام وفتى   10 قتل طفل    2001في كانون األول    

  . قتل طفل في الثأمنة وطفل في العاشرة كانا يسيران في الشارع2001وجمال داموني في تموز 
وفي سياق مسلسل هذه الحوادث، ظهرت مقاالت في الصحف اإلسرائيلية، وتصريحات عن بعض الضباط، تتحدث عـن                 

كن الجواب الفعلي عن هذا السؤال نجده لدى المحكمة العليا، التي رفضت التـدخل، ردا               ول. أخالقيات الجيش اإلسرائيلي  
قال أحد العاملين تحت إمرة حلوتس حلوتس هو مجرد مقاول، كان مقاول بنـاء وهـو              . على االلتماسات التي قدمت إليها    

  .اآلن مقاول اغتياالت
  .يلي مئير داغانأما الرجل الثالث فهو رئيس الموساد اإلسرائ: مئير داغان

كان آنذاك قائدا لوحدة كوماندوس     . في السبعينات، كان الضابط مئير داغان يعمل تحت إمرة آرييل شارون في قطاع غزة             
استمر عمل داغان سنتين قتل     . حملت اسم ريمون أي القنبلة اليدوية، وكانت مهمتها مالحقة الناشطين الفلسطينيين وقتلهم           

وفي الثمانينات، كان الضابط داغان يعمل في قيادة الوحدة االستخبارية المعروفـة ب             .طينيينخاللهما العشرات من الفلس   
وفي التسعينات، كـان    . العاملة في لبنان، والتي نفذت العديد من عمليات القتل واالغتيال وتفجير السيارات الملغومة             504

 اختار  2004وفي مطلع العام     .2001ارون عام   الجنرال داغان ينشط في حزب الليكود، ويرأس طاقم انتخابات آرييل ش          
وضع داغان خطة لتحويل الموساد من جهـاز        . شارون مساعده الدائم ليصبح رئيسا لجهاز المخابرات الخارجية الموساد        

فـور تـولي    .لجمع المعلومات االستخبارية إلى جهاز عملياتي، أي جهاز لتنفيذ عمليات خارجية أساسها القتل واالغتيال             
لمسؤولياته استقال من جهاز الموساد حوالي مائتين من الكوادر بينهم سبعة رؤساء أقسام، وقـام داغـان بتعيـين                   داغان  

قالت نشرة فورين ريبـورت إن إسـرائيل سـتوجه    . أشخاص جدد مهمتهم العمل باتجاه ايران وباكستان ومنظمة القاعدة        
مع المعلومات إلى منظمة قتالية، ونسبت إليـه قولـه إننـا    اهتمامها إلى األخطار الخارجية، وسيتحول الموساد منظمة لج      

سندرب العمالء إلى درجة من المهارة واألداء ستجعل القاعدة تندم لوجودها، وسنتصيد علماء الذرة االيـرانيين إلـى أن                   
  .مايتمنوا أن يكونوا أساتذة مدارس وليس علماء، وسنجعل حياة حزب اهللا جحيما ويندم على أنه حمل السالح يو

إذ أن مهمتهم الحقيقية هي القتـل  . هل يمكن لرجال من هذا النوع أن يوفروا المناخ المالئم لمفاوضات سياسية؟ بالقطع ال     
  .واالغتيال

5/6/2005 شرق األوسطال  
 

 !النحن نعرف وال هم يعرفون
  مازن حماد

هذا % 50األسبوع الماضي إلى % 59 بعد أن تراجعت نسبة اإلسرائيليين المؤيدين لخطة شارون االنفصال عن غزة من
هل : كان ال بد أن يثار سؤال مهم‚ وبعد أن تنبأ رئيس األركان المنصرف موشيه يعلون بدمار إسرائيل‚ األسبوع

 اإلسرائيليون متفائلون أم متشائمون تجاه مستقبل التسوية ومستقبلهم كمواطنين في الدولة العبرية؟
م السياسية العميقة التي طالما شطرت المجتمع إلى نصفين كثيرا ما كانا متساويين اإلسرائيليون مشهورون بانقساماته

إلى أن جاء آرييل شارون ودفعهم يمينا ليحول معادلة خمسين مقابل خمسين إلى ستين مقابل أربعين ‚ تقريبا معظم الوقت
ذت اغتياالت طالت رموزا مثل فانهارت أوسلو وقوطع عرفات وشُنت عمليات التوغل على غرار السور الواقي ونف

 .سين والدكتور عبدالعزيز الرنتيسيالشيخ أحمد يا
وعندما قال الجنرال يعلون في مقابلته الصحفية الوداعية إنه ال توجد قوى في العالم تستطيع منع الفلسطينيين من السعي 

‚ ليسوا وحدهم الذين يحلمون بيافاردت عليه افتتاحية في هآرتس بالقول إن الفلسطينيين ‚ إلى استرداد يافا وصفد
 .ابل عادوا إليه‚ فاإلسرائيليون لم يحلموا بالخليل فحسب

وإذا ‚ وإذا كانت قناعات يعلون تقوده إلى توقع حرب جديدة مع الفلسطينيين حتى لو أعيدت إليهم الضفة وغزة كاملتين
فإن شيئا لن يخفف من رعب يستقر في ‚ الحقيقةكان يرى وعد بوش بإقامة دولة فلسطينية في عهده حلما ال عالقة له ب

حتى لو وضعت أمامه الئحة باإلنجازات التي حققتها إسرائيل خالل السنوات األخيرة بمافي ذلك معاهدتا ‚ عقله الباطن
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وضعف سوريا المطاردة دوليا وعدم قدرتها أو رغبتها في إعالن حرب على ‚ السالم الموقعتان مع مصر واألردن
عالوة على ‚ واحتالل أميركا للعراق مما قضى تماما على إمكانية استعادة وضعها كعدو خطير للدولة العبرية‚ إسرائيل

غير أن هذه ‚وانتهاء عصر العمليات االنتحارية كما طمأن أبو مازن اإلسرائيليين‚ التحوالت المواتية التي تحدث في لبنان
وموشيه يعلون ليس وحده الذي ‚ فوس الطبقة االستراتيجية اإلسرائيليةالحقائق ال تكفي لزرع الطمأنينة واالستقرار في ن

وهذا رئيس لجنة الشؤون الخارجية ‚ فهذا رئيس الوزراء السابق إيهود باراك يتنبأ بانتفاضة ثالثة‚ يتوقع حربا جديدة
 ذات أبعاد د صراعاتوالدفاع في الكنيست يوفال شتاينتز كما قال آري شافيت في تقرير نشرته هآرتس أمس ال يستبع

 .كارثية مع إيران ومصر
الخطير في تقرير شافيت أن هؤالء الثالثة هم مجرد طليعة لعدد أكبر من مسؤولين مرموقين يحذرون من عدم اتضاح 

وال توجد أي اتفاقية إسرائيلية ‚ فال شيء في األفق‚ الرؤية في مرحلة ما بعد االنفصال عن غزة في شهر أغسطس المقبل
 .ك بين الواليات المتحدة وإسرائيلوال تنسيق هنا‚ نية فعليةفلسطي

وإن من ‚ لنووي اإليرانيوعندما يقول الكاتب إنه ال تتوافر أي اهتمامات جادة تجاه المسألة الفلسطينية أو التهديد ا
إخالؤه في غزة أن نتوقع غيوماً سوداء فوق أطالل غوش قطيف ــ مجمع المستوطنات الذي سيتم ‚  تبعاً لذلكالطبيعي

بل ما سيحدث هو العكس تماماً ‚ أال تجد إسرائيل نفسها على عتبات مستقبل مزدهر‚ والكالم لشافيت‚ ومن الطبيعي أيضاً
 .فسها وسط دائرة من النار والدمارألن إسرائيل ستجد ن

ففي ذلك ‚ في التاريخالذي سيتقرر فيه مصيره ومكانه ‚ شارون من ناحيته منشغل في االستعداد ألغسطس شهر الحسم
وفيه أو بعده بقليل ستجرى االنتخابات ‚ 2006وفيه ستتم المصادقة على ميزانية ‚ الشهر ستنفذ خطة االنفصال عن غزة

وفيه أيضاً سترتفع أصوات وزراء مثل نتانياهو الذي يعتبر خطة شارون إلخالء غزة تزييتاً ‚ التشريعية الفلسطينية
 .وتدعيماً لسلطة حماس في القطاع‚ لدواليب اإلرهاب الفلسطيني

 !ال نحن نعرف وال هم يعرفون: هل اإلسرائيليون متفائلون أم متشائمون؟ الجواب: نعود إلى السؤال
 

5/6/2005الوطن القطرية   
 

  هاتكفا نشيد اليأس 
 خيري منصور  

 الى النفور من النـشيد الـصهيوني        وربما باستنكار، عن السبب الذي يدفع الفلسطينيين      .. يتساءل شلومو افينري باندهاش   
  .ويضيف ان النجمة السداسية ال تروق لهؤالء العرب رغم انهم مواطنون في الدولة العبرية.. هاتكفا او األمل

ولكي يبرهن على ان الصهيونية تصل الى ذروة الغباء وهي تتذاكى، يقارن بين أعالم أوروبية وعلم الدولة الـصهيونية،                   
لنرويج والدنمارك وفنلندا تضع الصليب على أعالمها كما ان العلم البريطاني يؤلـف بـين ثالثـة                 فدول مثل سويسرا وا   

  .صلبان هي صليب القديس جورج االنجليزي وصليب القديس اندريو االسكتلندي وصليب القديس باتريك االيرلندي
م، متجاهالً أمرين على األقل، أولهمـا ان        لهذا فهو ال يرى فرقاً بين نجمة داوود كشعار للعلم الصهيوني وبين تلك األعال             

تلك الدول ليست محتلة او غازية لألرض التي ترفع عليها أعالمها، ويبدو ان احتالل فلسطين وتشريد أهلها ال يكفي إذ ال                     
د فقـط   أي أمل اليهو  .. بد من تهويدهم أيضاً من خالل الوقوف واالنحاء والتصفيق لنشيد هاتكفا الذي يعني بالعبرية األمل              

من احتل األرض، يسعى الى احتالل الذاكرة والعقل بحيث يحـرم           .في دولتهم، او ما يتوهمون انه امبراطوريتهم القادمة       
وهـذه  .العربي الفلسطيني من رموزه الدينية والقومية ومن تراثه الغزير الذي صاغ له وعيه ووجدانه وهويتـه الخالـدة                 

تبدأ اآلن، بل اقترنت بتأسيس الدولة العبرية يوم كان عدد الفلـسطينيين الـذين              الرغبة العارمة في تهويد الفلسطينيين لم       
 مائة وخمسين ألفاً وهم اآلن يتجاوزون المليون، لهذا يطلق علـيهم فـي             1948يعيشون كأسرى في المناطق المحتلة عام       

  .أدبيات االستيطان، اللغم الديمغرافي الموقوت
ير الرمزي والمضاد للكينونة الفلسطينية، ومطالبة الفلسطينيين بالتجاوب والتناغم مع           هاتكفا او األمل الصهيوني هو التعب     

هذا النشيد حتى الرقص هي شكل من أشكال التنكيل القومي، فهم قوم لهم نشيد موغل في التاريخ، سواء كـان قـصيدة                      
  .صاغها شاعر او أغنية شعبية شارك الماليين في تأليفها وراء القضبان

به العنصريون والمتطرفون اليهود اآلن كان حتى وقت قريب طي الكتمان، او متداوالً فـي نطـاق عرقـي                   وما يجهر   
واألرجح ان ما آل إليه المشهد القومي من انحالل وتفكك أتاح للمتطرفين والغالة من اليهود ان يصرخوا بأعلى                  .. محدود

  .والفادح أيضاًصوتهم، فالفرصة مواتية، وقد ال تتكرر على هذا النحو الفاضح 
وبعض ما يصدر عن جهات صهيونية هذه األيام يحتاح الى عالم انثربولوجيا بقدر ما يحتـاج الـى محللـين سياسـيين                      
ونفسيين، فمن المعروف عن االحتالالت االستيطانية ذات االستراتيجية اإلبادية، انها تسعى الى ترميز هذه اإلبـادة مـن                  

  .خالل تكريس األمر الواقع
و على الزي القومي، وعلى التراث الشعبي، وكل ما له صلة بالوجدان القومي، لن يتردد في االسـتيالء علـى                    فمن يسط 

  .النشيد، واستبداله بنشيد مضاد، يجعل األمل كله من حصته، واليأس كله من حصة ضحيته
دءاً من قصيدة سليمان العيسى     لقد أنشد الفلسطينيون وهم أسرى في عقر وطنهم كل األناشيد القومية للعرب المعاصرين، ب             

  .بالدي.. بالدي.. الشهيرة بالد العرب أوطاني حتى نشيد سيد درويش بالدي
  .ولم يرطنوا بالعبرية، كما ان زيتونهم لم يصبح حفيفه بالعبرية رغم كل محاوالت الترجمة والحذف واالقصاء
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 كان الطبل من جلد الـضحية والـوتر مـن لحمهـا             لينشد الغزاة هاتكفا كيفما يشاؤون وعلى أي ايقاع يريدون، حتى لو          
  .أما عرب فلسطين، فالشمس ذاتها هي نشيدهم مع كل شفق فصيح !المضفور

5/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

  عقود النكبات والنكسات  
 افتتاحية الخليج  

 نكبة اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها      لو أن العرب تعلموا درساً واحداً من النكبات والنكسات التي ابتلوا بها، وتحديداً منذ             
 لما كانت كل سنيهم في العقود األخيرة كوارث ناجمة عن تراجعهم أمام هجمة معلنة تستهدفهم في وجودهم                  1948العام ، 

والمصير، ممن يريدون السطو على المنطقة ونهب ثرواتها وتغيير وجهها العربي، بالترغيـب والترهيـب والـضغوط                 
  . والحديد والنار، وأي وسيلة متاحة وفق شريعة الغاب المهيمنة على العالم منذ فترة طويلةوالعقوبات والحصارات

 ها هو العدو الصهيوني يواصل االجتياحات واالغتياالت والتشريد وبناء          1967وفي ذكرى ما اصطلح على تسميته نكسة        
 غزة والضفة والقدس ومقدسـاتها، لكأنـه   المستعمرات والجدران العنصرية وممارسة عمليات القضم والضم والتهويد في   

 48ليست هناك شرعية دولية وال قرارات صادرة عنها ، مع أن أقل توصيف لما يتعرض له الشعب الفلـسطيني منـذ                      
  . حتى اآلن هو حرب إبادة معلنة67مرورا ب 

  ما الذي يفعله العرب إزاء ذلك ، وأي فعل لهم يحد من هذه الهجمة ويكفل وضع حد لها ؟
 شيء غير الشجب واالستنكار واالدانة والهروب الى األمام، وهو هروب نزولي  الى قعر الحفر التي يريد أصـحاب                    ال

مشاريع الهيمنة واالستعمار تحويلها الى قبور جماعية، طالما أن المستهدفين بها ينساقون اليها من دون أية ممانعة، بـل                   
ى التطبيع مع العدو ومنحه براءة ذمة على كل ما ارتكبه ضـد العـرب               ثمة من يروج لها ويسوقها من خالل الهرولة ال        

ما ينقذ العرب يتمثل في وحدتهم وتعاونهم وتضامنهم واستخدام امكاناتهم في الدفاع عـن              .عموما والفلسطينيين خصوصا  
  .الوجود واألرض والعرض، لكن هذا كله يتحول من يدعو اليه الى حالم وغير واقعي ويعيش في زمن مضى

وعبثا يحاول العرب مواصلة الهروب الى األمام ألنه فرار الى الحتف، وال بد في ذكرى نكسة من النكسات من وقفة مع                     
  .الذات ومراجعة النفس والحسابات، لعل في ذلك ما يوصل الى وقف حال االنهيار

راعي مواثيق وال يحترم شرائع، بل      وعبثا أيضا، وأساسا، الرهان على اتفاقات ومعاهدات مع هذا العدو الغاصب الذي الي            
 .يستخدم كل شيء من أجل كسب الوقت والتحفز لالنقضاض على ما تبقى تنفيذا لما في جعبة أطماعه من مخططات

5/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

  !أم ملهاة.. مأساة
 أحمد الربعي

لثانوية العامة، حـين قيـل لنـا إن االمتحـان           في مثل هذا اليوم وقبل ثمانية وثالثين عاماً، كنا منهمكين في اختبارات ا            
وفـي اليـوم    . الناس كلها انشغلت بأجهزة المذياع    .فلقد بدأ هجوم العرب على إسرائيل من أجل تحرير فلسطين         . سيتوقف

األول للحرب أعلن راديو صوت العرب إسقاط مائة وثالثين طائرة للعدو، وبعدها أعلن راديـو األردن إسـقاط اثنتـين                    
  .التقارير كلها تتحدث عن تقدم من الجبهة المصرية والسورية واألردنية على إسرائيل. رة للعدووستين طائ

وبينما كانت اإلذاعات العربيـة     . المحيط الهادر إلى الخليج الثائر     كانت أجواء كذبة كبرى انطلت على ماليين الناس، من        
سرائيل تتقدم بثقة نحو جبهات متهاوية، وجيوش غير        تشحن الناس بالعواطف واألغاني، وتلهب المشاعر بالخطب، كانت إ        

اكتشف الناس بعد أيام قليلة أننا كنا ضحية لقيادات ضحكت على النـاس،             .مدربة، وغياب حقيقي ألية خطة هجوم منظمة      
زيمـة  وكانت النتيجة ه  . وأن لديها خططا وبرامج   . وأن لديها قيادات صادقة   . وأوهمتها بأن لديها جيوشا قادرة على القتال      

سقطت مـدن وقـرى     .. ساحقة ما زلنا ندفع ثمنها، وكانت النتيجة سقوط ما تبقى من أرض فلسطين بأكملها بيد إسرائيل               
قطاع غزة والضفة الغربية، وسقطت سيناء المصرية بأكملها، وسقطت الجوالن، وأصبحت مدن عربية كدمشق والقاهرة               

  !مفتوحة بال حماية وال جيوش
ننا بكل خطبنا وأغانينا وأهازيجنا وجيوشنا التي أكلت األخضر واليابس علـى حـساب التعلـيم                لم يرد أحد أن يصدق أ     

والصحة والتنمية، قد هزمنا شر هزيمة، وكانت النتيجة أن اتفقنا على تسمية ما حدث نكسة بعد أن سمينا سقوط فلسطين                    
ولت شعوبها إلى جياع، والتـي وعـدتهم        الجيوش التي أسقطت األنظمة الملكية بحجة إسعاد الشعوب ح        . نكبة 1948في  

بالحرية حولت المجتمعات إلى سجون، والتي أعلنت في بيان االنقالب األول أنها ستحرر فلسطين سلمت ما تبقـى مـن                    
  .أرض فلسطين إلسرائيل

لمريـرة  ولكن، ما ندريه هو أن ماليين من البشر ركضت بعد تلك التجربة ا            !ما الذي تعلمناه من درس الهزيمة؟ ال ندري       
وما ندريه أنه لـم     . بسنوات، مصدقة رواية الصحاف بأن جيش صدام قد هزم أمريكا، وأن العلوج قد ردوا على أدبارهم               

 إلى سقوط بغـداد بتهمة التقصير، أو سوء التقديــر، أو حتـى تهمـة               1967يحدث أن حوكم أحد من المسؤولين منذ        
 !هل هي مأساة أم ملهاة؟!مخالفة قانون المرور

5/6/2005 رق األوسطشال  
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