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  :كاريكاتير
***  
  

  اتساع حركة االحتجاج ألجنحة فتح العسكرية
جاجات االجنحة العسكرية المنبثقة عن حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع تواصلت احت: 6/6/2005الدستور نشرت 

فقد اقتحم حوالي اربعين مسلحا من كتائب شهداء االقصى ظهر امس  .غزة للمطالبة بضمهم الى اجهزة السلطة االمنية
ادرتها مطلقين النار مكاتب محافظ نابلس ووزارة الداخلية ودائرة ضريبة الدخل وأرغموا موظفي هذه المكاتب على مغ

وطالب المسلحون عباس باحترام وعده بضمهم الى اجهزة االمن الفلسطينية وبحل قضية مالحقتهم من قبل  .في الهواء
كما واصل مسحلون  ،ابلس محمود العالول بجروح طفيفةوأسفر اطالق النار عن اصابة احد حراس محافظ ن. اسرائيل

لى التوالي اغالق الطريق المؤدية الى معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة من عناصر صقور فتح ولليوم الثاني ع
  . ومنعوا الدبلوماسيين الفلسطينيين من التوجه الى المعبر

 استعدادها لتلبية مطالب عناصر  عن وزارة الداخلية الفلسطينية امسهأعلنتما  6/6/2005 شرق األوسطال وذكرت
فتح بضمهم الى االجهزة االمنية الفلسطينية فيما منح المحتجون في قطاع غزة االجنحة العسكرية المنبثقة عن حركة 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية توفيق ابو خوصة ان الحاالت  . ساعة لتنفيذ ذلك24وزارة الداخلية مهلة 
واضاف لقد اخبرنا االخوان .  بهمالنضالية سيتم استيعابها في االجهزة االمنية بعد تدريبهم في دورات عسكرية خاصة

  .رفح وردهم كان ايجابياالذين تظاهروا واغلقوا الطريق المؤدي الى معبر 
ان هناك توجها لدي المسلحين بالتعرض  عن مراسلها في رام اهللا وليد عوض 6/6/2005القدس العربي  ضافتأو

ول السفير الفلسطيني في كوريا الجنوبية لمدة للمسؤولين الفلسطينيين، خاصة وان هؤالء المسلحين احتجزوا امس اال
ومن جانبهم هدد نشطاء صقور فتح . ساعتين بعد أخذ جواز سفره الدبلوماسي قبل ان يطلقوا سراحه ليغادر قطاع غزة

 محمد .دومن ناحيته حمل  . سيارات المسؤولين الفلسطينيين في حال استمر التجاهل في تحقيق مطالبهمىباطالق النار عل
  . زال السلطة الفلسطينية المسؤولية ازاء استفحال حالة االنفالت األمني الذي تعيشه المناطق الفلسطينيةغ

 قطع الطريق أمام المسافرين من حملة  تعتبروزارة الداخلية واألمن الوطنيان  :6/6/2005الوطن السعودية  وجاء في
على الرغم من تفهمها االحتياجات , غير حضاريسلوكا , جوازات السفر الدبلوماسية قرب معبر رفح الحدودي
دانت كما .وخصوصا شريحة المناضلين من حالة بطالة وفقر, والصعوبات التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني

مشيرة إلى أن العدد المطلوب تجنيده في صفوف قوات األمن الوطني , الوزارة بشدة أي محاولة ألخذ القانون باليد
في غضون ذلك قالت مصادر فلسطينية إن عدداً من .يمكن أن يحل مشكلة البطالة وعدم توفر فرص العملوالشرطة ال 

مشيرة إلى أن أفراد األمن والشرطة وضعوا في حال تأهب , قادة األجهزة األمنية عقدوا اجتماعا للوصول إلى حل لألزمة
  .  إليها المسلحونعلى الطريق المؤدية إلى المعبر تحسبا لخطوات تصعيدية قد يلجأ

  
  مصادر فلسطينية تتوقع عدة مرشحين .. بعد قرار عباس تعيين نائباً له

ان مـن    مصادر دبلوماسـية عربيـة       ه اكدت ما: عمان فارس شرعان   عن مراسلها في   6/6/2005 شرق األوسط ال قالت
ن عن قـرار تعيينـه بهـذا    ، موضحة ان االعال الفلسطيني، هو الطيب عبد الرحيم    المرشح إلشغال منصب نائب الرئيس    

واوضحت المصادر ان قرار تعيين عبد الرحيم قد اتخذ ولـم           . المنصب سيتم قبل االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة      
 . يبق سوى االعالن عنه مشيرة الى ان لديها معلومات مؤكدة بهذا الخصوص

 مصادر فلسطينية مطلعة امس هحتاوض ما :وضرام اهللا وليد ع عن مراسلها في 6/6/2005القدس العربي  ونشرت
واشارت المصادر .لقدس العربي بان هناك توجها ومساعي من جانب الرئيس الفلسطيني لتعيين فاروق القدومي نائبا لهل

 .الي ان عباس سيعمل علي السماح للقدومي بدخول االراضي الفلسطينية
 أن أقوى المرشحين لتولي المنصب       من  المصادر هذكرتما  : غزة خاص  من 6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

، رغم أنه   إال أن نفس المصادر أشارت إلى أن القدومي ما زال يرفض قبول المنصب ألسباب عديدة              ,هو فاروق القدومي    
ـ       ,وأوضحت المصادر أن المرشح الثاني هو أحمد قريع          .ليس ضد استحداث المنصب    ع منوهين إلى أنه إذا ما اختير قري

أما بالنـسبة إلـى المرشـحين       .لهذا المنصب، فإن الدكتور سالم فياض سيكون أقوى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء           
نبيل عمرو، كما لم تستبعد أن يختار عباس شخصية مستقلة لتكون نائبا له، وربما تكـون             واآلخرين، فأشارت إلى دحالن     

 نائب للرئيس سيفتح الباب على مصراعيه أمام تغييرات كبيرة          إلى أن تعيين  وألمحت   .هذه الشخصية تقيم خارج فلسطين    
وواسعة، وتحديدا في جهاز القضاء، وإعادة النظر ودراسة التعيينات في كافة الوزارات، والتدقيق في سجالت وملفـات                 

  .د اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتحوأكدت أن مسائل كثيرة ستتضح بع .ديوان الموظفين
  

   تنازالت تاريخية ىديث عن ضرورة الرحيل عن الدنيا بسمعة طيبة وبدون التوقيع علعباس يكثر الح
الحظت شخصيات أردنية صديقة لمحمود عباس وعلي صلة شخصية به انه أكثر فـي اآلونـة                : عمان من بسام البدارين   

اريخيـة مـع تكـراره      األخيرة من التحدث عن ضرورة الرحيل عن الدنيا بسمعة طيبة وبدون التوقيع علي تنـازالت ت               
إلشارات يفهم منها أنه وخالفا لما يشاع عنه معني جدا بان ال يشتمه أطفال فلسطين حتي بعد مئة عام ومعنـي بـأن ال                        

ونقلت هذه الشخصيات عنه  للقدس العربي إكثـاره        .يذكره التاريخ كمفرط بأي حق من حقوق الشعب الفلسطيني األساسية         
ض األبيات الشعرية القديمة التي تتحدث عن نشدان الحرية والملك والحق وليس الزعامة             في األونة األخيرة من ترديد بع     
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والتي تتحدث عن ترفعه عن ملذات الدنيا وزهده باألضواء والمواقع وشعوره بثقل المسؤولية التاريخيـة الملقـاة علـي                   
 لترديد عبارات الزهد وخالفا للعادة      وقالت هذه الشخصيات بأن عباس اصبح مؤخرا أقرب لألفكار التصوفية وأميل          .عاتقه

تقصد في عمان وفي عدة مناسبات ظهر فيها مؤخرا التحدث عن الرحيل بكرامة عن الدنيا حتـي انـه أبلـغ األطبـاء                       
األردنيين الذين اجروا له عملية قسطرة بانه لم يعد يخشي الموت مطمئنا إياهم بضرورة إبالغه عن حالته الصحية كمـا                    

وبرزت كل هذه اإلنطباعات في سياق تزايد تناقل المعلومات فـي اوسـاط النخبـة               .نه مؤمن بقدر اهللا   هي في الحقيقة إل   
األردنية حول الوضع الصحي السيئ للرئيس عباس وحول غموض يحيط بتطورات صحية بـدأ يـشكو منهـا مـؤخرا                    

ضح ان عباس يعـاني     ولوحظ علي نحو وا   . خصوصا وان عباس وعلي نحو مفاجئ وافق علي الخضوع لعملية قسطرة          
من حالة إكتئاب خالل حضوره في عمان فقد كان هادئا للغاية وال يشعر بالحماس وتحدث بهـدوء ألعـضاء المجلـس                     

ولـم يـتم    .الوطني ولم يهتم ابدا بعدم وقوف الكثير من أعضاء المجلس الوطني للسالم عليه عندما دخل قاعة اإلجتمـاع                 
 القسطرة التي أجراها وإكتفت الرئاسة بإشارة حول اإلطمئنان علي صحة الرئيس            الكشف بعد عن التقديرات الطبية لعملية     

وحول عدم وجود مشكالت حقيقية لكن أوساط مالصقة لعباس تحدثت عن سيطرة مشاعر باإلكتئاب علـي الرجـل فـي     
 في القلب وهي    اآلونة األخيرة خصوصا بعد زيارته األخيرة لواشنطن وعن متاعب في التنفس وآالم في الصدر وخفقات              

ويتم تداول معلومات ايضا حول فقدان عباس تـدريجيا لـشهيته           .إشارات أصر األطباء في ضوئها علي إجراء القسطرة       
وعلمـت القـدس    .وإقباله الضعيف علي الطعام وقلة إهتمامه بمظهره قياسا بالماضي حيث كان يهتم بتفاصيل التفاصـيل              

متكررة وغير مبررة فيما يشعر باإلرهاق الدائم وبدأ يظهر عصبي المـزاج  العربي ان الرئيس عباس يعاني من إلتهابات        
خصوصا بعد السفر الطويل كما أنه يكثر من اإلختالء بنفسه ويقلل عدد الذين يقابلهم في رام اهللا وبـدأ يـضيق ذرعـا                       

يقلل من كالمه بشكل عام     وعباس اآلن يتحدث يهدوء و    .باإلجتماعات الطويلة وال يحب التالقي مع اإلجتماعات الجماهيرية       
وقياسا باألشهر األولي بعد توليه الرئاسة يفقد العنفوان والتألق ولم يعد يهتم كثيرا بالمسائل البروتوكولية التي يطلب مـن                   
مرافقيه تجاوزها حتي انه لم يعد يهتم بهذه المسائل خالل وقفاته المتكررة في عمان او في القاهرة لدرجة ان مكتبه لم يعد                 

وخالل األسابيع القليلة الماضية مال عباس بشكل واضح لتجنب قـراءة           .ل بالمراسم األردنية عندما يحضر او يغادر      يتص
الملفات الكبيرة وطلب من معاونيه ومرافقيه عدة مرات تقديم ملخصات له وعبر عن عدم رضـاه عـن األداء اإلداري                    

يرات في الجهاز اإلداري القيادي داخل الرئاسـة وإحـضاره          داخل مقر الرئاسة في رام اهللا حتي بعد إعالنه بعض التغي          
وثمة شكوك لم يتم تأكيدها رسميا حول شعور عباس شخصيا بان مرض السرطان             .بعض المحسوبين عليه في أطقم مكتبه     

عاد إليه علي نحو أو آخر لكنه رفض مؤخرا نصائح األطباء بإجراء فحوصات للتأكد من ذلك وابلغه مختصون وأطبـاء                    
ن مظاهر اإلعياء واإلرهاق وضيق النفس التي يشعر بها هي عوارض تنتج عن إما وجود مشكلة في القلـب او عـن                      با

اإلرهاق الشديد وال عالقة لها بمرض السرطان لكنه وافق بصعوبة علي إجـراء قـسطرة القلـب ورفـض الخـضوع                     
  .لفحوصات سرطان واعدا بان يفعل ذلك الحقا

  6/6/2005القدس العربي
  

     ال نصدق وعود بوش حتى تتحقق على أرض الواقع : عباس
قال عباس إنه ال يوجد لديه خطة بديلة للتعامل مع اسرائيل في حال عدم التزام ارئيـل شـارون                    :شاكر الجوهري  مانع

وأبدى عباس تفاؤال حذرا ومحدودا بنتائج زيارته للواليـات         . بخطة االنسحاب األحادي من قطاع غزة، وخريطة الطريق       
ونفي عبـاس   . المتحدة األمريكية والتقائه الرئيس األمريكي ، لكنه أبدى أن لقاءه مع ديك تشيني نائب بوش كان األصعب                

 مع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في األردن بحضور الشرق أن يكون تم اتفاق في حوار القـاهرة علـى   في حديثه 
وقـال هـذه    . د للدوائر االنتخابية، ونصفها اآلخر للتمثيل النسبي      اصدار قانون انتخاب فلسطيني على قاعدة نصف المقاع       

وقال ربما كـان    . الى حوار القاهرة الذي نجم عنه اتفاق التهدئة        وأشار.لزمة للمجلس التشريعي الفلسطيني   توصية غير م  
ث عـن مبـادرة شـارون    وانتقل عباس للحدي. هذا االتفاق محرجا إلسرائيل ألنها ال تريد التهدئة، وفقا لمعرفتنا بشارون    

األحادية لالنسحاب من قطاع غزة، التي قال إن األمريكيين ارتاحوا لها وانبهروا بها، مشيرا الى أنه بموجب هذه الخطة                   
وافق األمريكيون على ابقاء البلوكات االستيطانية الكبرى باعتبارها اصبحت امرا واقعا، وعلى أنه لم يعد هنـاك مجـال                   

.. معتبرا ذلك من قبيل تقديم النتائج على المقدمات، وتحديد نتائج المفاوضات قبل أن تبـدأ              .. طينيينلعودة الالجئين الفلس  
ومع ذلك، قال عبـاس،     . مؤكدا أن االستيطان غير شرعي، وأن هناك قرارات دولية تتعلق بقضية وحق الالجئين بالعودة             

مستوطنات في شـمال الـضفة       4نة في قطاع غزة، و     مستوط 23أبدينا استعدادنا للتفاهم والتنسيق من أجل الخروج من         
وأعرب عن خشيته من أن تتحول غزة اوال الى غزة اوال واخيرا، الفتا الى أنه يضع في االعتبـار أن شـارون                      .الغربية

  .رفض هذا الخيار، ما دام غير ملزمنحن نوأكد .يفكر في دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة مشار لها في خريطة الطريق
شنطن، قال أبو مازن، عقدنا لقاءات مكثفة مع الكونغرس، حيث كان شارون سبقنا بأكثر من زيارة حـين كانـت                    في وا 

وأشار عباس الى أنه حين وصل      .ررون خاللها مصيرنا ونحن غائبون    اإلدارة األمريكية منقطعة عنا لفترة طويلة، كانوا يق       
وبـين أنـه    . ن الرفض واالتهامات، وهذا ما حدث     صفة م واعتقدت أنني سأواجه بعا    شارون موجودا هناك     واشنطن كان 

د، ثـم مـع ديـك       التقى بعد ذلك مع اللوبي الصهيوني واللوبي المسيحي، إن جاز التعبير، في اشارة الى المحافظين الجد               
  . تشيني نائب الرئيس وكان أصعب أنواع االجتماعات

  : لسطيني، حيث تركزت مداخالتهم علىعند هذا الحد أعطي الكالم لعدد من أعضاء المجلس الوطني الف
  . ف بين القدومي وعباس، ورفع شعار يا أبناء فتح اتحدواضرورة حل الخال: أوال
  . ضرورة التحقيق في اسباب وفاة ياسر عرفات، وتشكيل لجنة خاصة بذلك: ثانيا
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سطيني، خاصة لجهة اصـدار قـانون       الفل،  ضرورة التزام السلطة باتفاق القاهرة الذي انبثق عن الحوار الفلسطيني         : ثالثا
  . انتخاب يقسم مقاعد المجلس التشريعي مناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي

  . الخطة البديلة في حال عدم التزام شارون بالتسوية السياسية: رابعا
  . ضرورة التعجيل بإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير الفلسطينية: خامسا
: عدات أمين عام الجبهة الشعبية المسجون لدى السلطة الفلسطينية في سجن اريحـا سـابعا              اطالق سراح أحمد س   : سادسا
وكان الفتا سجال غير مباشر جرى بين اثنين من أعضاء المجلس الوطني همـا              .ورة انعقاد المؤتمر العام لحركة فتح     ضر

ـ      الشيخ نادر التميمي مفتي جيش التحرير الفلسطيني، الذي طالب عباس االلتزام با            ن لثوابت الفلسطينية، وعدم التنـازل ع
وأكد عباس أنه سيطبق قناعاتـه    .رندعمك إن لم تتنازل عن حقوقنا، وغير ذلك لنا رأي آخ          وقال له   . حق الالجئين بالعودة  

السياسية التي قال إن الشعب الفلسطيني انتخبه على أساسها، والمتعلقة بخيار الحل السياسي للقضية الفلـسطينية، وأكـد                  
وقال إنه ال يـصدق حـديث بـوش         . ه بالثوابت الفلسطينية رافضا أن يذكره أحد بها، وذلك في اشارة الى التميمي            تمسك

  . ووعوده التي استمع اليها أثناء التقائه في واشنطن
   6/6/2005الشرق القطرية 

  
   يونيو الجاري12عباس يبدأ جولة خليجية 

 يونيو الجاري جولة خليجية يزور خاللها اربع دول ويشارك في قمة            12يبدأ محمود عباس اعتبارا من      : ب.ف.رام اهللا ا  
وسيزور عباس دولتين خليجيتين    .  يونيو في الدوحة حسب ما علم من مكتبه        16 و 15 والصين المرتقبة في     77-مجموعة

االسـرائيلي  وخالل الجولة يعتزم عباس الحصول على دعم سياسي ومالي في اطار االنسحاب             . قبل القمة واثنتين بعدها   
 .من قطاع غزة الصيف المقبل

  6/6/2005 شرق األوسطال
  

   إلى دور أوسع لألمم المتحدة في عملية السالمقريع يدعو
ب رئـيس   اعرا: وائل بنات  و  غزة عبدالرؤوف أرناؤوط    و رام اهللا  عن مراسليها في     6/6/2005الوطن السعودية    نشرت

يني من عدم تعاون الجانب اإلسرائيلي في قضية تنسيق االنسحاب مـن            الوزراء أحمد قريع عن خيبة أمل الجانب الفلسط       
غزة التي يلح المجتمع الدولي عليها، لرفضه إعطاء أية معلومات للجانب الفلسطيني ورفضه الموافقة على إعادة تأهيـل                  

 اآلمن بـين الـضفة     المطار وهو مرفق حيوي القتصاد غزة والضفة الغربية، باإلضافة إلى عدم الموافقة على فتح الممر              
، مشددا على أهمية أن تأخذ األمم المتحدة دورها الحقيقي في عملية السالم وإعـادة               قطاع وإبقاء السيطرة على المعابر    وال

  .لك من أهمية لمستقبل المنطقةتفعيل خارطة الطريق لما في ذ
 استنكاره وقلقه الشديد من اإلجـراءات       رئيس الوزراء عن بالغ   ما قاله   : رام اهللا  من 2/6/2005الحياة الجديدة    وأضافت

اإلسرائيلية أحادية الجانب والتي تعيق بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة في ظل استمرار التوسع االستيطاني وببناء جـدار                  
الفصل والضم العنصري وعزل القدس وضمها وخنق قطاع غزة وعزله عـن الـضفة الغربيـة واسـتمرار مـصادرة              

  وت األراضي وهدم البي
 السيد دي سوتو عن تطلعه للعمل مع السلطة الفلسطينية،           عنه  أعرب  ما :القدس من 6/6/2005األيام الفلسطينية   وذكرت  

وأن هناك أمالً ولو ضئيالً، يمكن استغالله لدعم عملية السالم مؤكداً موقف اللجنة الرباعية في اجتماعهـا األخيـر فـي                     
ير قانوني في القدس، كون هذه القضية من قضايا مفاوضات الوضع الـدائم،             كما أشار إلى عدم جواز احداث تغي      .موسكو

  .واعداً بطرح موضوع ما يحصل في القدس من انتهاكات إسرائيلية على أعضاء اللجنة الرباعية التخاذ موقف بشأنها
  

  السلطة تدّرب ضّباطها على كيفية التعامل مع اإلعالميين في حال االنسحاب الصهيونّي
سطيني في مدينة غـزة،  انطلقت فعاليات الدورة الثالثة التي ينظّمها المكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية واألمن الفل         :وكاالت

؛ لتأهيل مجموعة من ضباط األمن والشرطة على كيفية التعاطي والتعامل مع رجـال     تحت عنوان اإلعالم واألمن القومي    
  .الفلسطينية لتغطية عملية االنسحاب الصهيونياإلعالم والصحافة المتوقع وصولها إلى األراضي 

  6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   الحالي18رايس تزور األراضي الفلسطينية يوم 
تصل كونداليزا رايس الى االراضي الفلسطينية في الثامن عشر من الشهر الجاري، حيث من المقرر ان تجتمـع                  : سالقد

ويصل اليوم الى المنطقـة الـرئيس       .تقي في اليوم التالي في اسرائيل مع القيادة االسرائيلية        مع القيادة الفلسطينية قبل ان تل     
السابق للبنك الدولي ومندوب اللجنة الرباعية الدولية للتنسيق بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي بخصوص االنـسحاب               

 .ذ من مدينة القدس مقرا لهمن غزة جيمس ولفنسون ليبدأ بذلك مهام عمله رسميا حيث علم انه سيتخ
 6/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  اعتقلنا ثالثة من قتلة الشهيدين فرج والرابع فر إلى إسرائيل :الشرطة
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أعلن مدير عام الشرطة عن إلقاء القبض على ثالثة من قتلة الشقيقين الشهيدين علـي وحـسام فـرج،                    :كتب حسن جبر  
أن دوافعهم ليست وطنيـة أو      ,د حسني في مؤتمر صحافي عقده أمس، بمدينة غزة        وأكد العمي  .وفرار الرابع إلى إسرائيل   

وأشار إلى ما تقوم به الشرطة من مهام جديدة بتكليف مـن            .نظيفة وسيتم تقديمهم للقضاء لينالوا أقصى عقوبة يستحقونها       
من مرحلة إلى أخرى يتم فيهـا       وقال إن الشرطة تنتقل     .القيادة والمستوى السياسي من أجل ضبط النظام العام في الشارع         

ونوه إلى أن الوضع يخرج في بعض األحيان عن السيطرة بسبب           .العمل من أجل الحفاظ على النظام العام وضبط القانون        
  .عدم اكتمال الخطط والظروف، مؤكداً وجود سالح في الشارع وخارجين عن القانون، يستغلون الظروف األمنية السائدة

  6/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  كتائب أبو الريش تعلن عن قنص جندّي صهيوني على حاجز المطاحن جنوب قطاع غزة
. يوم األحد، عن أنها قنصت جندياً صهيونياً على حاجز المطاحن وسط قطاع غزة كتائب الشهيد أحمد أبو الريش، أعلنت

 .ات الصهيونية المتكررةوأكّدت كتائب الشهيد أبو الريش أن العملية تأتي رداً على وصفته بالخروق
6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  عشر سنواتهواتف منزلها   تشعر بالغثيان للتجسس علىزوجة العريان

 بتهمة تزعم خلية الجهاد مقررة محاكمته في تامبا فلوريداقالت السيدة نهلة العريان، زوجة الدكتور سامي العريان، ال
واضافت  . 2003 وحتى 1993يان للتجسس على هواتف منزلها لمدة عشر سنوات من عام الفلسطيني، انها تشعر بالغث

 150 ألف مكالمة هاتفية خالل فترة مراقبة المباحث االميركية لمنزلها، ولكنهم سيستخدمون في القضية 472لقد سجلوا 
 . مكالمة فقط، أي اقل من عشر ساعات، حسبما عرفت من ممثلي االدعاء

6/6/2005 شرق األوسطال  
  

  لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس تدعو إلى رفض كّل االتفاقيات التي تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني
دعت لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس إلى رفض كل الصيغ والمبادرات واالتفاقيات التي تتعارض مع حقوق الشعب 

  . ذات السيادة، وإزالة المستوطنات الصهيونيةالفلسطيني المشروعة، وخاصة حق العودة، والدولة المستقلة
وطالبت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم، ووصل نسخة منه للمركز الفلسطيني لإلعالم، في ذكرى نكسة حزيران عام 

  . بالتمسك بحق شعبنا بالمقاومة بكافة أشكالها، ووفقا لما يتم اإلجماع عليه وطنيا1967
6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
 إرجاء عقد المؤتمر العام لفتح 

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح جميل شحادة امس ان المجلس قرر ارجاء عقد المؤتمر العام للحركة، الذي كان 
 خول المجلس اللجنة المركزية تحديد موعد جديد لعقد المؤتمر، وقد  شحادة انهأضافو. مقررا في الرابع من آب المقبل

 بناء على اسباب تتعلق بالتحضيرات للمؤتمر من اجل عقد مؤتمرات فتح في الداخل والخارج وهذا يحتاج اتخذ القرار
ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة المركزية في عمان نهاية الشهر الحالي، بحضور جميع اعضائها من الداخل . لوقت اطول

 أ ف ب.  االراضي الفلسطينيةوالخارج، ال سيما رئيس حركة فتح فاروق القدومي الذي ال يزور
6/6/2005السفير   

  
  آلية العالقة بين الحزب والدولة لىحياء العالقات والتعرف ع الصين إلىلإوفد فتحاوي 

تمكنت حركة فتح خالل االسبوع الماضي من احياء عالقتها القديمة بالصين عبر زيارة هامة قام بها بدعوة من الحكومة 
وضم الوفد الذي ترأسه  .ح ويضم عشرة قياديين من الحركة في مستويات تنظيمية متعددةالصينية وفد يمثل حركة فت

السفير في الدائرة السياسية جمعة الناجي خمسة اعضاء من كادر فتح في الضفة الغربية واربعة اعضاء من الكادر في 
 من الحركة للصين سنويا لتأطير وفي ختام الزيارة طلبت الحكومة الصينية من حركة فتح ايفاد فريقين. قطاع غزة 

التعاون بين الجانبين وللتنسيق في مجال التدريب والتنظيم والتأهيل كما استعدت الصين لرعاية مشاريع تدريب وتخطيط 
 . خاصة تابعة لحركة فتح

6/6/2005القدس العربي   
  

  اإلفرنجّي يواصل تهّجمه على حماس ويتّهمها بالظهور على اإلعالم بأّي ثمن
صل عبد اهللا اإلفرنجي، رئيس مكتب التعبئة و التنظيم في حركة فتح، بغزة، هجومه على حركة المقاومة اإلسالمية وا

  .اإلعالمي حماس، واعتبر رفضها لتأجيل االنتخابات التشريعية هو فقط للظهور
6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
   الراجمات في الضفة

 في األسابيع األخيرة نحو خمس قذائف من جنين باتجاه مستوطنتي غانيم وكاديم في شمالي أطلقت حركة الجهاد اإلسالمي
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وينظرون في الجيش اإلسرائيلي بقلق . وانفجرت الصواريخ في الجو، على مسافة غير بعيدة من مكان إطالقها. السامرة
  5/6هآرتس . ي إطار خطة الفصلكبير إلى هذا التطور الذي يشير إلى ما سوف يحدث في المنطقة بعد إخالئها ف

6/6/2005السفير   
 

  جلسات المجلس الثورّي يشهد انقالباً على اللجنة المركزية لحركة فتح
تشهد جلسات المجلس الثوري لحركة فتح عملية انقالٍب على أعضاء اللجنة المركزية للحركة فتح، وقالت مصادر 

 اجتماعاته باالعتراض على جدول األعمال الذي قدمه بعض صحافية مقربة من حركة فتح إن المجلس الثوري بدأ
وقد أصر األغلبية .أعضاء اللجنة المركزية ووصفه أحد أعضاء المجلس الثوري بأنّه تقليدي وال يرتقي لمستوى التحديات

ربعة من أعضاء الثوري على ضرورة إعادة الصالحيات للمجلس حتى يستطيع الثوري مناقشة ومتابعة القضايا األ
السابقة، وبحسب مصادر مقربة من االجتماعات لم يستمع أعضاء المجلس الثوري ألي من أعضاء اللجنة المركزية ولم 
يسمحوا بأي مداخلٍة ألي عضٍو من اللجنة المركزية باستثناء عبد اهللا اإلفرنجي الذي عرض مداخلة حول عالقة حركة 

  .فتح بحماس
6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  حماس مستعدة للحوار مع أي جهة في الساحة الدولية: أبو مرزوق

 من إجراء حوار مع أي جهة في الساحة الدولية مبدياً االستعداد  حماسقال موسى أبو مرزوق إنه ال مانع عند حركة
أن عالقة الحركة مع األطراف وأشار إلى .لذلك، إالّ أنه استبعد تنظيم حوار مع اإلدارة األميركية في المستقبل المنظور

الدولية تقوم على أساس التأكيد على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني وبما يوضح موقفنا ورؤية شعبنا للصراع القائم مع 
االحتالل الصهيوني، الفتاً إلى أن الحوارات التي تجري حالياً مع الحركة ال تأخذ طابعاً رسمياً مع دولة بعينها وقد غلب 

  .لطابع األكاديمي االستكشافي من طرفهم والتعريفي من طرفناعليها ا
6/6/2005الغد االردنية   

 
  تسعة معتقلين سياسيين يستأنفون إضرابهم عن الطعام: أريحا
واصل تسعة من المعتقلين السياسيين في سجن أريحا، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، إضرابهم عـن الطعـام،                  : أريحا

وذكرت مـصادر   . عدم تنفيذ الوعود التي قطعت لهم مؤخرا، بالعمل على حل قضيتهم واإلفراج عنهم             وذلك احتجاجا على  
، أن المعتقلين عمدوا إلى الشروع مجددا باإلضراب، احتجاجا على عدم تنفيذ الوعود التـي أعطيـت لهـم                   مطلعة لأليام 
لمعتقلين، دون أن يقوم أي طرف بالتحـدث        واستغربت هذه المصادر، انقضاء المهلة التي حددت لحل مشكلة ا         .بتحريرهم

وأوضحت أن المعتقلين يشعرون بأن قضيتهم مهملة، وأنه ليـست          .إليهم، أو اتخاذ أية خطوة لتحقيق ما تم التعهد به إليهم          
ونوهت إلى تصميم المعتقلين ، على المضي قدما فـي اإلضـراب، إلـى أن               .هناك أية بوادر لتخليصهم من قيود السجن      

  . سراحهميجري إطالق
  6/6/2005األيام الفلسطينية 

 
  سلطات االحتالل تطلق سراح قياديين من حماس..  عاماً في سجون االحتالل15بعد أن أمضى أحدهما 

ية، سراح اثنين من قيادات حماس في السجون الـصهيون        أمس  طلقت سلطات االحتالل الصهيوني ظهر      أ: رام اهللا خاص  
 .، وكالهما من سكان مخيم الجلزون القريـب مـن رام اهللا      عاما 40ما، وباجس نخلة     عا 40هما المجاهدان فؤاد الهودلي     

 عاما، بتهم أمنية ونـشاطات      15وذكرت مصادر محلية أن األسير الهودلي اعتقل أوائل التسعينيات، وحكم عليه بالسجن             
ي طوال فترة اعتقاله على جميع      وتنقل الهودل  .عسكرية في كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس          

فقـد  المجاهد باجس نخلـة      اما   . الصهيوني من سجن عزل أيلون الرملة    السجون المركزية الصهيونية، وقد أطلق سراحه       
  . شهرا في سجن النقب الصحراوي بتهمة نشاطه في حركة حماس17 ىقض

  6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   معتقال في معسكر قدوميم31لى اعتداءات بالضرب ع: نادي األسير
فاد محامي نادي االسير جمال ابتلي ان اعتداءات وحشية وقعت على عدد من االسرى في معتقل                أ: سامة العيسة  بيت لحم 

 من   سنة 17 مصباح عبد الكريم الزير      األسير محمد : واالسرى القاصرون الذين تعرضوا لالعتداء هم      .قدوميم العسكري 
عتداء عليه بالضرب باألرجل على البطن من قبل الجنود ويعاني جراء ذلك من آالم شديدة في البطن                 سكان سلفيت، تم اال   
 من سكان مخيم عسكر، يعاني من إصابة سـابقة و تـم              سنة 16ر رشاد ياسر محمود ياسين      واألسي. وال يقدم له العالج   

 ده من قبل الجنود وهو مقيد اليـدين، واألسـير         االعتداء عليه اثناء التحقيق بضربه بواسطة االرجل على كافة أنحاء جس          
 سكان نابلس، وتم االعتداء عليه بالضرب والدق على الـرأس والظهـر والـصدر                سنة 15محمد مصطفى محمد النادي     

سير احمد حسين سلمان    ويعاني من ضيق التنفس ووخزة في الصدر وتم عرضه على الطبيب ولم يصرف له عالج، واأل               
م بالطة واعتدى عليه الجنود بالضرب ويعاني من صداع دائم والتهاب في المـسالك البوليـة                 سكان مخي   سنة 17حشاش
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واشار المحامي ابتلي الى ان االسرى في معسكر قدوميم يعانون من سياسة التجويع وان االطعمة المقدمة                 .ويحتاج للعالج 
   .لهم متعفنة ويشتكون من نقص المالبس الداخلية واالحذية

   6/6/2005دة الحياة الجدي
  
  
  

  سرى يصارعون الموتأمناشدة الطالق سراح : سرىاأل
ناشد األسرى عبر الوزير ابو زايدة كافة منظمات حقوق اإلنسان والصليب األحمر الدولي العمل علـى إطـالق سـراح              

سـرطان  األسير مراد أبو ساكوت والذي يصارع الموت في مستشفى سجن الرملة حيث أن حالته صعبة جدا ويعاني من                   
في الرئة وكذلك األسير أحمد التميمي بفشل كلوي حاد ويحتاج إلى زراعة كلى بأقصى سرعة إضافة إلى الكثيـر مـن                     
األسرى الذين يواجهون خطر الموت جراء تدهور أوضاعهم الصحية في ظل إهمال طبي متعمد من قبل إدارات الـسجن   

  .وعدم تقديم العالج المناسب لهم
   6/6/2005الحياة الجديدة 

  
  همال متعمدإ، وعفنة  مياه:سجن الدامون

 جميع المؤسـسات الحقوقيـة والجمعيـات اإلنـسانية          طالب األسرى في سجن الدامون     :طينابلس رومل شحرور السوي   
والصليب األحمر ووزارة الصحة بالتدخل السريع والضغط على مصلحة السجون وإدارة سجن الدامون المركـزي مـن                 

 من الحنفيات   م السجن المختلفة من نزول الدود     وشكت عدة غرف في أقسا     .لشرب الملوثة باستمرار  أجل حل مشكلة مياه ا    
المخصصة للشرب أو وجود الدود في بعض زجاجات الماء المخصصة للشرب، ما يشير إلى اإلهمال الصحي المعتمـد                  

 . الذي يشرب منـه األسـرى       القذر ن بأنه يشرب من ذات الماء     من قبل إدارة السجن لهذا األمر، حيث يحتج مدير السج         
وتوقع األسرى توتر العالقات ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود قد ينتهي بمواجهة بين األسرى وبين إدارة السجن                 
ألن مياه الشرب خط أحمر، علما أنه في الفترة األخيرة قد عانى وشكى كثير من األسرى في الـسجون المركزيـة مـن     

  .ة المياه التي يشربوهامرضى الكلى بسبب عدم صحي
   6/6/2005الحياة الجديدة 

  
  سيرين يمنع من زيارة ابنه رغم حصوله على التصريحوالد أل
 منعت سلطات االحتالل وادارة سجن جلبوع المواطن احمد حسين الخليلي والد االسير سامر الخليلـي المحكـوم         :رام اهللا 

 على التصريح الالزم للزيـارة      هلو حص  بالرغم من  السباب امنية بررت رفضها بالمنع     من زيارته امس االول و      عاما 32
والمواطن الخليلي لم يتمكن من رؤية او زيارة ابنه ما يقارب الثالث سـنوات               .من لجنة الصليب االحمر الدولي بنابلس،     

فـي سـجون    وهي فترة اعتقال نجله سامي، وكان الوالد اعتقل عدة مرات خالل االنتفاضة االولى وامضى عدة سنوات                 
 معتقل ايضا ويمضي حكما مدته ثـالث سـنوات فـي سـجن النقـب                 عاما 17ر انه نجله الصغير ياسر      يذك .االحتالل

  .الصحراوي
  6/6/2005الحياة الجديدة 

  
   بالسجن والغرامة على عدد من األسرىسالم العسكرية تصدر أحكاماً محكمة
ة العسكرية االحتاللية قضت بالسجن الفعلي على األسير عـادل           أفاد محامي نادي األسير محمد الحلبي أن المحكم        :نابلس

 شـهرا   13 شيقل، وعلى األسير رائد يوسف حمامي بالـسجن الفعلـي            2000 شهرا وغرامة    15هاني بوز بالسجن مدة     
 شيقل غرامة، ومروان اسعد كعبـي بالـسجن         1500 شهرا و  33 شيقل غرامة، ومهند نزار غانم بالسجن الفعلي         1500و

 سنوات، وعاصم عبد الرحيم جعـارة       4 شيقل غرامة، وكايد فوزي أبو والريش بالسجن الفعلي          3000 شهرا و  13 الفعلي
من جهـة أخـرى أفـاد        . شيقل غرامة  2000 شهرا و  28 عاما، ومحمد شعبان اسليم بالسجن الفعلي        12بالسجن الفعلي   

عالء الدين محمد دياب، واحمد سامي،      : ى وهم المحامي الحلبي أن المحكمة أرجأت النظر في ملفات عدد آخر من األسر           
وسامر فتحي قنديل وياسين منصور زمزوم ومؤيد محمد سناكرة ومحمد سعيد عواد وهالل زهير زبارة واحمد رشيد نج،            
وإيهاب محمود أبو سالم وماجد محمد دار ناجي، ومحمود عوض بهنجاوي وصادق خالد فقه وموسى سـامي سـروجي                   

  .اتم طاهر شاهين وعامر يحيى جعارين ورامي محمد عبد ربهومصعب عادل محمود وح
  6/6/2005الحياة الجديدة 

  
   خالل حفل تكريمي لهماإلعالن عن تأسيس مركز دراسات األسرى والمحررين الثقافي التنموي تكوين

عـدد مـن ذوي     نظمت جمعية األسرى والمحررين الفلسطينية حفال تكريميا في رام اهللا أمس الـسبت، ل              :خاص رام اهللا 
 67األسرى الذين استشهدوا في أقبية التحقيق وزنازين العزل في سجون االحتالل، وكذلك لألسرى الذين اعتقلـوا عـام                   

 عاما في سجون االحتالل،     25وقضوا أكثر من سبعة أعوام في األسر، كما شمل التكريم األسرى الذين أمضوا أكثر من                
وأعلنت جمعية األسرى والمحررين     .زن في سنوات المقاومة الفلسطينية األولى     إضافة إلى عدد من األسيرات اللواتي بر      



 9

، والذي سيعنى بشؤون الحركة األسـيرة  ثقافي التنموي تكوينفي حفلها عن تأسيس مركز دراسات األسرى والمحررين ال    
ررين من السجون الصهيونية    الثقافية، ويسعى في أحد أهدافه إلى توثيق التاريخ الشفهي والمكتوب لتجربة األسرى والمح            

وقالت ختام خطاب أمينة سر جمعية األسرى والمحررين المسؤول المباشـر عـن              .على مدار أعوام المقاومة الفلسطينية    
إن أهداف المركز تتمثل في عقد ورشات عمل، وندوات دورية حول نمط حياة األسرى داخل السجون وتـأثيره                  : المركز

لألسرى لتلخيص هذه التجربة وتقييمها وتعميم نتائجها الجيدة، وكذلك محاولة إبـراز أهـم              على التكوين النفسي والقيمي     
إنجازات األسرى خاصة التجربة الديمقراطية، حيث ساد في داخل السجون نمط حياة ديمقراطي في نهايـة الـسبعينات                  

 إلى مؤسسة    وتطوير تكوين  ه طبيعية،     وبداية الثمانينات مكن األسرى من العيش في ظل األسوار والقيود بحالة نفسية شب            
قادرة على تأهيل األسرى نفسيا ومهنيا واجتماعيا بإنشاء مراكز التدريب لتسهيل دمجهم في المجتمع، وسيعمل المركـز                 
على هذا الصعيد خاصة على االهتمام باألسيرات المحررات ألنهن يعانين أكثر من غيرهن من مشاكل ال حـصر لهـا                    

ه بعد تحررهن، وأضافت خطاب إلى جانب االهتمام باألسرى األطفال الذين تعرضوا للقمع في فترة               داخل األسر وخارج  
وأشارت إلى أن من أهداف المركز أيضا تطوير آليات تعزيز دخل األسـرى، وذكـرت خطـاب أن                   مبكرة من حياتهم،  

 والذين عايشوا التجربة االعتقاليـة      المركز سيمنح العضوية لكل أسير مازال يقبع في سجون االحتالل، وكذلك المحررين           
  .من األسرى العرب والفلسطينيين

  6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  المحامون ينفذون إضراباً تحذيرياً احتجاجاً على االعتداءات على المحاكم والسلك القانوني
كم الشرعية والنظامية، ودوائر النيابـة      علق المحامون أمس، العمل أمام كافة المحا      : كتب سائد أبو فرحة وفايز أبو عون      

العامة، ومختلف الدوائر الرسمية، وذلك في إطار إضراب تحذيري لمدة يوم واحد، دعت إليه نقابة المحامين، احتجاجـا                  
وأدى اإلضراب إلى إصابة مرافـق      .على االعتداءات المتكررة على المحاكم والقضاة والمحامين في األراضي الفلسطينية         

، فيما أكدت مصادر في نقابة المحامين، أن اإلضراب بمثابة خطوة أوليـة قـد               ي الضفة وغزة بحالة من الشلل     ء ف القضا
مسؤول العالقـات   وتطرق.تتبعها خطوات تصعيدية أخرى، إذا لم يتم إنهاء االنتهاكات المتواصلة بحق القضاة والمحامين        

حيال إصالح الجهاز القضائي، والعمل لبـسط سـيادة           عباس إلى ثقته بجدية توجهات الرئيس محمود      ،العامة في النقابة  
ورأى أن ما اتخذ من إجراءات لتحسين       .القانون، لكنه أكد أهمية تعاون الجميع من أفراد ومؤسسات، إلنجاح هذا المسعى           

  .لنظريحال الجهاز القضائي، ال يرقى إلى المستوى المطلوب، معتبرا أن ما يطرح في هذا الصدد، ال يتعدى الجانب ا
  6/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   تحت حماية االحتالل شجرة زيتون في قرية مردا850ون المستوطنون الصهاينة يقطع

، جنوب نابلس، تحت حمايـٍة مـن قـوات           شجرة زيتون في قرية مردا     850طع  قام المستوطنون اليوم بق    :نابلس خاص 
 مجموعـةً مـن المـستوطنين           وقال فؤاد الخفش، عضو اللجنة الش     .االحتالل الصهيوني عبية لمقاومة الجدار الفاصل، إن

 المجاورة وقامت بقطع عدٍد من أشجار الزيتـون         اقعة بين القرية ومستوطنة آرئيل    حضرت صباح اليوم إلى األراضي الو     
مغـادرة  باستخدام مناشير كهربائية، وقد تداعى األهالي إلى المنطقة للتّصدي للمـستوطنين ممـا حـدا بالمـستوطنين ل                 

وأوضح الخفش أن المستوطنين عادوا في ساعات العصر ومعهم تعزيزاٍت من قوات االحتالل التي وفّـرت لهـم                  .المكان
وذكـر الخفـش أن     . شجرة 850الحماية حيث استأنفوا عملهم بقطع األشجار، وبلغ إجمالي عدد األشجار المقطوعة زهاء             

دف إلى إقامة الجدار الفاصل في األراضـي المزروعـة بـالزيتون،            قوات االحتالل تذرعت بأن سبب قطع األشجار يه       
وأضاف أن اعتصاماً لألهالي سينظّم اليوم على األراضي التي تم قطع األشجار فيها، داعياً ممثّلي المؤسسات الحقوقيـة                  

، خاصـة وأن أشـجار      واإلنسانية الدولية والمتضامنين األجانب إلى المشاركة في االعتصام والتضامن مع أهالي القرية           
  .الزيتون تشكّل مصدر الدخل الوحيد لألهالي

  6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الالجئون الفلسطينيون في لبنان يترقبون االنتخابات بأمل  
 .ال يجرؤ الالجئون الفلسطينيون في لبنان على التحدث عن االمل، ألن طموحهم بحياة افضل غالبا ما كان ينتهي بخيبـة                   

لكنهم يريدون اليوم ان ينظروا إلى االنتخابات التشريعية اللبنانية كوعد بتحسين وضعهم اإلنسانيوتبدو ظروف الحياة التي                
 العامةمستشفيات ومـدارس    بيوتهم األسمنتية تتكدس بعضها فوق بعض والخدمات اللبنانية       : يعيشها الالجئون بالغة القسوة   

التابعـة لالمـم المتحـدة      لتعويل اال على الدعم الخجول لوكالة غوث الالجئين          ممنوعة عليهم وال يستطيعون ا     ووظائف
 12، والذي يعد األكبر بين مخيمات لبنان ال،        كلم جنوب بيروت   40لمجاور لصيدا   في دهاليز مخيم عين الحلوة ا     .االونروا

الذي التهمت الرطوبة جدرانـه     ويعلق أحد الالجئين من داخل منزله،       . يكاد عرض بعض األزقة ال يتجاوز كتفي اإلنسان       
ويؤكـد  .ويتسلل بعض الضوء من نافذته اليتيمة، حتى المسامير ندخلها خلسة الن السلطات تمنعنا من البناء داخل المخيم                

باشرنا اتصاالت لتشكيل قيادة موحدة من اجل البدء بمفاوضات مـع           : منير المقدح، أحد الكوادر العسكرية في حركة فتح       
ووفق الناطور فان هذه المفاوضات تهدف إلى تسوية قضية السالح الفلسطيني الذي ال يضم إال األسلحة                . يةالحكومة اللبنان 

وفي االنتظار استفاد الالجئون من االنـسحاب الـسوري لتـدبير           . الخفيفة، إلى جانب ضرورة تحسين صورة المخيمات      
ان يتحدثون عن وطنهم االم بشغف فانهم ال يعرفونـه إال           ورغم ان الشبان الفلسطينيين المولودين في لبن      . شؤونهم الداخلية 

  رويترز. نحن فوطننا يعيش فيناويقول فؤاد عابد الناس يعيشون في أوطانهم، أما . من خالل حكايات ذويهم
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  6/6/2005الخليج اإلماراتية 
  
  

  البطريرك إيرينيوس األول يتهم أثينا بالمساهمة في إقالته من بطريركية القدس
اتهم بطريرك كنيسة الروم األرثوذكس في القدس ايرينيوس األول، الذي أقيل مؤخرا مـن منـصبه، إثـر                  : ب.ف.أثينا أ 

فضيحة بيع مبان تابعة للكنسية في القدس لمستثمرين يهود، الحكومة اليونانية بأنها ساهمت في إقالته، وذلك في رسـالة                   
، ان ايرينيوس األول أكد في رسـالة         يمين واليفتيروتيبيا يسار   ينيوأفادت صحفيتا ابويفمات  .نشرتها الصحف اليونانية أمس   

 حاكهـا   لصحف اليونانية، أن هناك مؤامرة    وجهها لرئيس الوزراء اليوناني كوستاس كرمنليس، ونشرت مقاطع منها في ا          
انية إلـى   إن مسؤولين من عدة أجهزة في اليونان، دفعوا أعضاء من الحكومة اليون           وأوضح  . ضده عدد من رجال الكنيسة    

 . األزمة، من خالل دبلوماسية سريةالتدخل في هذه
  6/6/2005 شرق األوسطال

  
   يدعو لشد الرحال إلى المسجد األقصى والتمسك بالثوابت الوطنيةركز حق العودةم

جد األقـصى    الثقافي أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمس        دعا مركز حق العودة وشؤون الالجئين     :  خاص -نابلس
، وذلك تأكيدا على حقنا المقدس باألقصى، والوقوف فـي وجـه نـداءات              1967 في ذكرى نكسة حزيران عام       المبارك

 إن هذه   ،هقال المركز في بيان صدر عن     و.المستوطنين المتكررة، ودعواتهم في هذا اليوم القتحام المسجد األقصى المبارك         
ستوطنين مستمرة، للنيل من المسجد األقصى في محاولـة لهدمـة         الذكرى تأتي والنوايا الصهيونية الحاقدة ومخططات الم      

وتقويض أركانه، ألن بقاء المسجد األقصى رافعا لكلمة التوحيد يؤمه المصلون من كل البقاع، هو شـوكة فـي حلـوق                     
ق العودة  وجدد تمسكه بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها ح       .األعداء وعنوانا للتذكير بضرورة العمل على تحريره      

  .لالجئين، وعودة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وزوال االستيطان، وتحطيم الجدار العنصري
  6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
    طيني بسبب العراقيل اإلسرائيليةاستقالة حقوقي فلس

نة الوطنية لالصالح في الـسلطة      قدم راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق االنسان استقالته من عضوية اللج           
وقال . الوطنية جراء القيود االسرائيلية المفروضة على تنقله من قطاع غزة الى الضفة الغربية لحضور اجتماعات اللجنة               

الصوراني في بيان صحافي انه بعث برسالة الى أحمد قريع رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لالصالح أشار فيها الى               
ل أن يكون عضوا فاعال ونشطا الى جانب زمالئه وزميالته في اللجنة من أجل تحقيق االهداف المرجوة مـن   أنه كان يأم  

  أ.ن.ق. تها اللجنةوراء تأسيسها غير أنه لم يتمكن حتى من المشاركة في اجتماع واحد من االجتماعات التى عقد
  6/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  نصري  تظاهرة في بيت سوريك ضد الجدار الع

 مـن   دهم متضامنون أجانب وإسـرائيليون    خرج الفلسطينيون من سكان بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة يسان           
وشرعت جرافات االحتالل في تجريـف      .نشطاء السالم في مسميرة احتجاجاً على اقامة الجدار العنصري على أراضيهم          

حات كبيرة من االراضي الزراعية التي تعتبـر مـورد الـرزق            اراضي بلدة بيت سوريك القامة الجدار الذي يلتهم مسا        
وواصل .  عليها الرئيسي لسكان البلدة اضافة الى المساحات التي تمتصادرتها سابقاً من أراضي القرية إلقامة المستعمرات             

شـرق بيـت     حملة االعتقاالت في الضفة الغربية حيث اعتقل شابين من قريتي الشواورة ودار صالح               الجيش اإلسرائيلي 
  ا.ش.ا.     جنوب الضفةلحم 

  6/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  كتلة الصحافّي الفلسطيني تدعو للتحّرك الفوري لحماية الصحافي العربي
أعربت كتلة الصحافي الفلسطيني عن قلقها للحالة المتردية التي وصلت إليها األوضاع الصحافية في العـالم                :غزة خاص 

ضه للتصفية الجسدية  , يد الصحافي نفسه لفقدان حياته    بما في ذلك تهد   , العربيكما حدث في األيـام األخيـرة مـع         , وتعر
وتقدمت الكتلة في بياٍن لها مـن       .والزميل الصحافي سمير القصير في لبنان     , الزميل الصحافي سمير الرنتيسي في رام اهللا      

وأكّـدت علـى    . والمشاركة الوجدانيـة  , المواساةالمجموع الصحافي بشكٍل عام ومن عائالت المغدورين بآيات التعزية و         
وإبعادها عن النزاعات السياسية ألنّها هي أداة توعية وتنميـة          , ضرورة سرعة التحرك من أجل حماية الحركة الصحافية       

م وطالبت الكتلة الجهات الرسمية والمجتمعية من مراكز حقوقية ونقابية وإعالمية للتحرك القوي لـصيانة الـد               .الجماهير
  .الصحافي، وأكّدت على أهمية أْن يستمر الزمالء في أداء مهمتهم ورسالتهم السامية في تنوير وتبصير الرأي العام

  6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حركات يمينية متطرفة تهدد باقتحام االقصى في ذكرى االحتالل
المسجد االقصى، امس، رغم قرار المحكمـة االسـرائيلية           هددت حركات يمينية متطرفة باقتحام        :الناصرة امال شحادة  

العليا برفض طلب الحركة االشد تطرفا،امناء جبل الهيكل  بالدخول الى االقصى، في ذكرى احتالل القـدس ، الجـراء                    
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ـ .  واعلنت امس اكثر من حركة يمينية متطرفة عن قرارها باقتحام االقصى واداء الصالة            . المراسيم الدينية هناك   ف وتق
واعلن  قادتها عـن     . على راسها حركةريفافاة التي تهدد منذ شهرين باقتحام االقصى   رغم انها لم تنجح بتجنيد المئات،                

قرارهم بوصول االقصى امس الداء الصالةاالحتفالية، كما اطلقوا عليها في ذكرى احتالل مدينة القدس، رافضين قـرار                 
  .واجهاتالشرطة بمنع دخول اليهود خوفا من اندالع م

   6/6/2005ردنية الرأي األ
  
  
  

  لى صيام اليوم نصرة لألقصىإالتميمي يدعو 
 دعا قاضي قضاة فلسطين الشيخ تيسير التميمي امس الى صيام اليوم االثنـين نـصرة لألقـصى فـي وجـه        :غزة بترا 

يهوديـة متطرفـة    وحذر الشيخ التميمي في بيان صحفي مـن مخططـات           .المخططات اليهودية المتطرفة لالعتداء عليه    
لالعتداء على المسجد االقصى اليوم الذي يوافق ذكرى احتالل مدينة القدس معتبرا في الوقت ذاته تكرار هذه المحاوالت                  
بشكل شهري يستهدف رصد ردود فعل األمة العربية واالسالمية وانتهاز الفرصة المواتية لتنفيذ مخططهم لهدم المـسجد                 

ووجه الـشيخ   .على أنقاضه خاصة بعد الكشف عن بناء مدينة دينية سياحية تحت أساساته           االقصى وبناء هيكلهم المزعوم     
التميمي نداء يدعو فيه المسلمين الى اعتبار اليوم يوم غضب عارم تخرج فيه المسيرات الجماهيرية الغاضبة في شوارع                  

أبنـاء  وطالب الشعب الفلسطيني وخاصة     .مدن العالم العربي واالسالمي للتنديد بما وصفه بالجريمة النكراء على االقصى          
وطالب قاضي القضاة جميع    . الى اليقظة وشد الرحال الى االقصى من أجل حمايته والدفاع عنه           48القدس وفلسطينيي عام  

الهيئات والمؤسسات الدولية والدينية في العالم والمجتمع الدولي لوقف محاوالت االعتداء على الحرم الـشريف، وحمـل                 
رائيلية المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء، وطالبها باعتقال أعضاء الجماعات المتطرفة التي تعرف السلطات              الحكومة االس 

  .االسرائيلية أعضاءها وعليها أن ترفع الحماية عنهم
   6/6/2005ردنية الرأي األ

  
   متهما بالتجسس150محكمة فلسطينية تنظر في ملفات 

 150ن محكمة الجنايات الكبرى بمدينة غزة شرعت في النظر في ملفات نحو            قالت مصادر فلسطينية امس أ     :غزة د ب أ   
وذكرت المصادر أن ملفات الـمتهمين حولت إلى محكمة بداية غزة          .متهماً فلسطينيا بالتخابر مع أجهزة األمن اإلسرائيلية      

 ة التي قامـت باعتقـالهم والتحقيـق       من قبل النيابة العامة الفلسطينية بعد تسلـمها ملفاتهم من قبل أجهزة األمن الفلسطيني            
وتعد هذه الجلسة هي األولى منذ شهر لهيئة المحكمة التي توقفت عن العمل بسبب ما تعرضت له من اعتداء مـن                     .معهم

عـدداً مـن    وبحسب مصادر أمنية فلسطينية فـإن       .السرايا  مجمع األجهزة األمنية   قبل بعض الـمتهمين وذويهم في مبنى     
جسس تم اعتقالهم خالل شهر نيسان الـماضي من قبل أجهزة األمن الفلسطينية الـمختـصة التـي                الـمتهمين بقضايا الت  

وأوضحت المصادر أن الـمحكمة نظرت في جلـساتها        .يابة تمهيداً لتقديمهم للـمحاكمة   أجرت التحقيق معهم واحالتهم للن    
 متهمـاً   23يشار إلى أن نحـو    .هم أربع نساء   في قضية واحدة بين     متهماً 21 متهماً بالعمالة منهم     20امس في ملفات نحو     

بالتهم نفسها كان من الـمفترض أن يخضعوا لـمحاكمات خالل شهر أيار الماضي إال أنه تم إرجاء النظر في كل هـذه                     
 .الـملفات إلى وقت الحق لـم يتم تحديده بعد

   6/6/2005الرأي االردنية 
  

   نعلينالتماس جديد إلى العليا اإلسرائيلية ضد الجدار في
قالت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل انها قدمت امس التماساً معدالً الى محكمة العدل العليا االسـرائيلية              : القدس األيام 

ضد رئيس الوزراء االسرائيلي ارئيل شارون ووزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز وقائد المنطقة الوسطى في الجيش                 
ين وسكان البلدة اليهودية شيالت، وطالبت فيه المحكمة بإصدار أمر بتغيير مسار الجدار             االسرائيلي، باسم سكان قرية نعل    

وذكر االلتماس، الذي قدمه المحامي أفنير بينتشوك من جمعية حقوق المـواطن،            . الفاصل المخطط بناؤه في تلك المنطقة     
زراعيـة، مـا سيـضر بمـصادر     ان مسار الجدار في حال بنائه سيفصل بين سكان قرية نعلين ونـصف أراضـيهم ال              

رزقهموجاء في االلتماس أنه حتى لو تجاهلنا ما جاء في قرار المحكمة الدولية بخصوص عدم قانونية المستوطنات فـي                   
األراضي المحتلة، فمنذ اللحظة التي يمس فيها قائد قوات الجيش بحقوق الفلسطينيين، بهدف المحافظة على المـستوطنات              

يذكر أن مسار الجدار الفاصل في منطقـة        . قوانين ويخل بواجباته وفق القانون اإلنساني الدولي      وتوسيعها، فهو يخالف ال   
 .ألفي مناشي هو االَخر حدد وفق اعتبارات غير أمنية ولغرض توسيع المستوطنات وإقامة مستوطنات أخرى في المنطقة

  6/6/2005األيام الفلسطينية 
  
  

  تيجية يشارك فيها الجميع للمحافظة على البيئةالدعوة إلى وضع وتنفيذ خطة وطنية استرا
ع برنامج  أكد متحدثون مختصون ومشاركون في حفل نظمته في غزة سلطة جودة البيئة، بالتعاون م              :كتب فايز أبو عون   

، لمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ضرورة وضع خطـة         UNDP برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني      -األمم المتحدة اإلنمائي  
 واستراتيجية يشارك فيها الجميع للمحافظة على البيئة والعمل على تنفيذها من خالل إيجاد آلية تعاون بـين كافـة                    وطنية
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، لكي تستطيع القطاعات    رة الخضراء والمباني المستدامة   العمالمتحدثون على أهمية تبني توجهات      وشدد ا .الجهات المعنية 
نمائي وتحمل مسؤولياتها تجاه حماية البيئة والحفاظ على المـوارد الطبيعيـة            العمرانية والبيئية القيام بدورها الوطني واإل     

الشحيحة، وخفض استهالك الطاقة واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية واالعتماد بشكل أكبـر علـى مـصادر الطاقـة                  
 يساعد في حل المـشاكل      واقترحوا وضع مخططات تفصيلية للمناطق واألحياء والعمل على تلبية احتياجاتها بما          .المتجددة

البيئية، مع الحفاظ على شاطئ البحر كمصدر طبيعي مهم لمدينة غزة، وحفظه من التوسع العمراني ومن التلوث، والعمل                  
ودعوا إلى  .على زيادة المساحة الخضراء والمفتوحة، وتشجير المناطق التي باإلمكان زراعتها باألشجار الحرجية والزينة            

 خطر اإلنجراف الذي يمثل بحد ذاته خطراً على السطح الخـصب، واسـتبدالها بالطبقـة تحـت                  الحفاظ على التربة من   
السطحية ضعيفة الخصوبة، مؤكدين في الوقت ذاته أن تتابع المحاصيل يحافظ على خصوبة هذه التربة، وأن ذلك يتـأتى                   

  .من خالل تنظيم دورات توعية للمزارعين للحفاظ على البيئة
 6/6/2005األيام الفلسطينية 

 
  قريباً.. بدء تنفيذ مشروع إسكان الحي اإلماراتي في محافظة رفح: اشتية

محمد اشتية، وزير األشغال العامة واإلسكان جاهزية دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة لتمويـل               . أكد د  :كتب حامد جاد  
 وحدة سيتم بنائهـا مـن   238ئها، و وحدة ستقوم الوزارة ببنا400 وحدة سكنية في محافظة رفح، منها     638مشروع بناء   
وأوضح اشتية أن هذا المشروع يعد جزءاً من مـشاريع إسـكان            .أونرواوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين     خالل وكالة غ  

تستهدف توفير الوحدات السكنية ألصحاب البيوت التي دمرها االحتالل اإلسرائيلي في رفح، الفتاً إلى أن كالً من المملكة                  
عودية والحكومة اليابانية ستمول بناء مئات الوحدات السكنية، إضافة إلى التمويل اإلمـاراتي ليـصبح بـذلك                 العربية الس 

وأشار اشـتية فـي مـؤتمر       . وحدة سكنية  1600إجمالي عدد الوحدات السكنية الممولة من قبل الجهات الثالث المذكورة           
المدمرة في رفح إلى أن عدد الوحدات السكنية التـي          صحافي عقده، أمس، عقب لقائه وفداً من أهالي وأصحاب المنازل           

 وحدة سكنية، أما عدد المنازل المدمرة في مختلف األراضـي           2900دمرها االحتالل كلياً في مدينة ومخيم رفح بلغ نحو          
  . ألف منزل63 منزالً، في حين بلغ عدد المنازل المدمرة جزئياً نحو 7950الفلسطينية فقد بلغ 

  6/6/2005ة األيام الفلسطيني
  

  المطالبة بتشكيل هيئة وطنية تتولى ملف خطة الفصل وتوفير البيانات المتعلقة بذلك
 أكد مختصون في األمن والقانون وأكاديميون على أهمية تطوير اإلطار القانوني والمؤسساتي لـيحكم               :غزة نفوذ البكري  

 هيئة وطنية تتولى هذا الملف والعمل على بنـاء          األداء الفلسطيني في كل ما يتعلق بموضوع االنفصال من غزة وتشكيل          
وتطوير قاعدة بيانات ونظام للمعلومات إضافة إلى إعادة تأهيل وتدريب أفراد األجهزة األمنية ليتالءم مع حجم التحديات                 

سـرائيلية  جاء ذلك خالل المؤتمر الذي نظمته شبكة المنظمات األهلية أمس بعنوان تأثيرات وأبعاد خطة الفصل اإل            .المقبلة
من غزة وشمال الضفة بحضور العديد من رجال القانون واألمن والنواب والفعاليات وذلك في قاعة فنـدق جرانـدبالس                   

وألقى عضو الهيئة التنسيقية للشبكة عبد الكريم عاشور كلمة افتتاحية أكد خاللها على أهمية المؤتمر مشيرة إلى أن                  .بغزة
شاورية مع ممثلي المنظمات والمجتمع والمختصين لدراسة تأثيرات وأبعـاد خطـة            الشبكة عقدت سلسلة من اللقاءات الت     

  .الفصل
   6/6/2005الحياة الجديدة 

  
   منحة يابانية

 مليون دوالر لمصلحة صـحة االطفـال        3‚2 زهاء   ونيسف قدمت حكومة اليابان لمنظمة االمم المتحدة للطفولة ي        :قنا غزة
وذكر بيان لمكتب المنظمة في عمان ان هذا الدعم يساهم في تـأمين التغطيـة               ‚ لةوالنساء في االراضى الفلسطينية المحت    

 عـام   2005باللقاحات االساسية ومحاربة انتشار االوبئة كما سيساعد على تعزيز الجهود الحثيثة لتحقيق أهـداف العـام                 
عد بكثير من مجرد تقديم الموارد      وقالت اليونيسف ان الشراكة مع اليابان تصل الى أب        ‚ القضاء على اضطرابات عوز اليود    

  ‚ عاما من الشراكة العالمية مع اليونيسف في معالجة قضايا االمان البشري50وتبنى على أكثر من 
 6/6/2005الوطن القطرية 

  
  1967إسرائيل أخطأت بضم جميع القدس الشرقية بعد حرب : بيريس
مـن يعتقـد    :  وقال 1967قية بعد حرب حزيران العام       اعتبر بيريس ان اسرائيل اخطأت بضم جميع القدس الشر         :القدس

 الف عربي في القدس الشرقية في وقت تبقى فيه القدس عاصمة يهودية هو مخطئ كما هـو االمـر                    240بامكانية ضم   
اذا لم يكن هناك سالم في القدس فلـن يكـون     : واضاف .بالنسبة للذين يعتقدون بامكانية تقسيم المدينة باالسيجة والجدران       

دون النقب والجليـل والقـدس      : ك سالم في البلد، واذا لم نغادر قطاع غزة فانه لن يكون هناك سالم في القدس وتابع                هنا
 .فليس هناك اسرائيل

 6/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  إسرائيل تحتفل بنكسة العرب 
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وانطلقـت  . 1967ن لحرب يونيـو     بدأت إسرائيل أمس سلسلة احتفاالت بما تسميه يوم القدس في الذكرى الثامنة والثالثي            
االحتفاالت بمسيرة شارك فيها آالف األشخاص بينهم قرابة ألف عسكري ومجموعات من الراقصين والفرق الموسـيقية                

وفي برنامج االحتفاالت مسيرة    . وأقيمت صالة أمام حائط البراق    . والمزارعين على متن آالت زراعية قديمة وسط القدس       
كمـا تقـدم إلـى الحكومـة        . ت تنطلق اليوم االثنين من وسط القدس الغربية إلى حائط البراق          كبرى سميت مسيرة الرايا   

وفي . اإلسرائيلية اليوم خطة تهدف إلى تعزيز سيطرة إسرائيل على المدينة وفق ما أعلن مكتب شارون األسبوع الماضي                
لتلة التي كان الجيش األردني ينتشر فيها فـي         مناسبة هذه الذكرى ستعقد الحكومة اإلسرائيلية اجتماعاً خاصاً في منطقة ا          

ع دفاعي حصين   القدس ابان الحرب وأدى سقوطها في أيدي المظليين اإلسرائيليين بعد معارك طاحنة إلى نسف آخر موق               
  وكاالت. عن القدس الشرقية

  6/6/2005البيان 
  

  جيش االحتالل يشتري جرافات ضخمة لمحاربة األنفاق في غزة   
كشفت مصادر اسرائيلية عن أن اسرائيل ابتاعت مؤخّراً جرافات أمريكية السـتخدامها             :ريد سعادة والوكاالت  رام اهللا تغ  

في أعمال حفر القنوات واألنفاق، وقد نقلت مصادر فلسطينية عن المصادر االسرائيلية أن هذه الجرافات سـتبدأ عملهـا                   
ية فإنها ستقوم بالتعامل مع ما أسمته بخطـر األنفـاق فـي محـور               خالل األسابيع القادمة، واستناداً إلى مصادر اسرائيل      

فيالدلفيا، وتزن الواحدة من هذه الجرافات مائة طن وتكلّف ماليين الشيكالت، وتستخدم الجرافات الجديـدة فـي الحفـر                   
وقـد تـم    غزة، وهي قادرة على حفر القنـوات         وبسرعة فائقة، وسوف تستخدم في       والجرف وتحفر مئات األمتار يومياً    

  ·تدريب طواقم من الجيش االسرائيلي للعمل على هذه الجرافات
  6/6/2005االتحاد االماراتية 

  
  الشرطة اإلسرائيلية تعتدي على نواب عرب إسرائيليين

افاد مكتب عزمي بشارة ان الشرطة االسرائيلية اعتدت بالضرب امس على عدد مـن              : ب ورويترز .ف.القدس المحتلة ا  
وجاء في بيـان     .السرائيليين بينما كانوا يحاولون التصدي لعملية تدمير منزل تملكه عائلة عربية في حيفا            النواب العرب ا  

من مكتب بشارة ان مئات من افراد الوحدات الخاصة التابعة للشرطة االسرائيلية اقتحمت قبيل الظهر امس محيط منـزل                   
 .مهعائلة ابو شقرة في حيفا الذي اصدرت بلدية حيفا قرارا بهد

  6/6/2005 شرق األوسطال
  

   الحكومة تمتنع عن تنفيذ توصيات ساسون بخصوص البؤر كي ال تدخل في مواجهات مع المستوطنين
قالت المحامية طاليا ساسون، ان شيئا لم يتغير منذ قدمت تقريرها الى شارون، قبل ثالثة أشهر، ال بل اضيفت عـشرات                     

ويستدل من فحص أجرته صحيفة هآرتس االسـرائيلية لطريقـة تعامـل            . ربيةزة الى البؤر في الضفة الغ     المباني الجاه 
الجهات األمنية والسياسية مع تقرير ساسون، أن الجهاز االمني قام بتنجيع عملية جمع المعلومات عـن انـشاء المبـاني                    

 ال تـدخل فـي      الجديدة في هذه البؤر فيما لم تقم الجهات السياسية بأي خطوات لتطبيق توصيات تقرير ساسـون كـي                 
وباعتراف الجهاز األمني االسرئيلي تم منذ مطلـع العـام          .  عشية موعد تطبيق خطة االنفصال     مواجهات مع المستوطنين  

 بناية جديدة في البؤر االستيطانية العشوائية، علما ان أكثر من ثلثيها أضيف بعد تقديم تقرير ساسون                 197الجاري اضافة   
 ساسون تؤكد انه لم يحدث اي       اال ان .  من هذه المباني، بناء على طلبه      37 انه تم هدم     ويدعي الجيش . في الثامن من آذار   

وقالت في محاضرة ألقتها في جامعة بن غوريون في بئـر الـسبع،             . تقدم باتجاه تنفيذ توصياتها منذ تقديمها الى شارون       
ربما قامت  . لقد تم نشر التفاصيل وهذا جيد، لكن كل شيء يتواصل         . لم يتم عمل أي شيء منذ تقديم التقرير       : امس االحد 

  .غالق بعض الحنفيات لكنه لم يتم اتخاذ اي قرار عملي والبناء يتواصل في البؤروزارة االسكان با
وحسب هآرتس يكتفي الجيش االسرائيلي باصدار اوامر بوقف البناء في هذه البؤر لكنه ال يقوم بأي خطوة عملية لتطبيقها                   

وتقول هآرتس ان الجـيش نجـح        .وطنينلدخول في مواجهات مع المست    ألن القيادة السياسية تعتقد ان الوقت ليس مالئما ل        
بتطبيق توصية واحدة من توصيات ساسون، وهي منع نقل المباني الجاهزة الى البؤر االستيطانية، لكنه في المقابل يغض                  
النظر عن قيام المستوطنين ببناء مباني جاهزة في هذه البؤر وهي الطريقة التي وجد فيها المستوطنون منفذا للتحايل على                   

وتضيف هآرتس ان بعض المكاتب الحكومية تقدم المساعدات للمستوطنين في انـشاء المبـاني              ! ل المباني الجاهزة  منع نق 
  . الثابتة في البؤر االستيطانية

  6/6/2005 48عرب
  

  قامة احتفال استفزازي عند باب األسباط إالمحكمة العليا تمنع اليمين المتطرف من 
ين، احتفاالت اسرائيل بما يسمى يوم القدس الذي تحيي فيه ذكـرى احـتالل وضـم    تجري في القدس الغربية، اليوم االثن   

في المقابل  تشهد القدس الشرقية المحتلة حالة توتر شديد جراء تهديد اليمين المتطرف وانصار ما يسمى                 . القدس الشرقية 
وكانـت   .قصى واقتحـام باحاتـه  على حرمة األ حركة ريففاة وحركة أمناء جبل الهيكل باعادة تكرار محاوالت االعتداء           

المحكمة العليا قد رفضت امس السماح النصار ريففاة وتنظيمات يمينية متطرفة اخرى باقامة احتفاالت بمناسبة احـتالل                 
القدس الشرقية، عند باب األسباط، فيما ينتظر ان تقرر المحكمة، صباح اليوم، ما اذا كانت ستسمح لليمـين المتطـرف                    

  . الهيكل بدخول باحات األقصىبقيادة امناء جبل 
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  6/6/2005 48عرب
  
 

  ! عائلة شارون مشتبهة بخروقات في ضم أراض إلى مزرعتها تصل إلى مئات الدونمات
أفادت مصادر إسرائيلية أن دائرة أراضي إسرائيل ستقوم قريباً بإرسال طاقم مراقبين ومساحين لفحص خروقات في ضم                 

وتشتبه دائرة أراضي إسرائيل أن حجم الخروقات يصل إلى مئـات           . شارونلابعة  أراض إلى مزرعة هشكميم الجميز الت     
ونقلت المصادر اإلسرائيلية عن دائـرة أراضـي         .الدونمات والتي جرى ضمها إلى مزرعة شارون دون موافقة الدائرة         

مزرعة تجديـد إتفاقيـة     إسرائيل أن هذه المعلومات وصلت إلى الدائرة منذ عدة سنوات، وخالل هذه الفترة حاولوا في ال               
الضمان اي االستئجار على األرض، إال أنه وبسبب عدم فحص المساحات ومالءمتها إلتفاقية اإلستئجار، لم يتم تجديـدها       

ومن جهتها رفضت دائرة أراضي إسرائيل هذه اإلدعاءات وقالت أنها غير ناجمة عن إهمال متعمد                !ولم يعالج الموضوع  
  . نما عن عدم معالجة الموضوع في وقتهأو غض طرف أو صنع جميل، وإ

  5/6/2005 48عرب
  

  سرائيلية  إمعارضون لخطة االنسحاب من غزة يغلقون مكاتب حكومية 
صعد اليمين المتطرف والمستوطنون من معـركتهم        :آمال شحادة ،  القدس المحتلة : 6/6/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

موعة منهم بإغالق عدد من المكاتب الحكومية بسالسل ووضع مـواد           وقامت مج . ضد خطة االنسحاب االحادي من غزة     
ونجح معارضو الخطة، امس، بعرقلة عمل عدد من المكاتب الحكوميـة فـي              .الصقة داخل االقفال العاقة فتح االبواب     

ة األوراق  القدس المحتلة وتل أبيب وأثاروا الفوضى بمنع المئات من موظفي وزارات التعليم والقضاء واالستيعاب وسلط              
النقدية في القدس ودائرة االجراء والتنفيذ في تل ابيب ومدرسة رشون لتسيون وثالثة فروع بريد في بيتح تكفا، من دخول                    

وقام المستوطنون بهذه الخطوة ضمن تهديداتهم للـوزارات المعنيـة بتنفيـذ             .المكاتب المغلقة بالمواد الالصقة والسالسل    
حيث علق المستوطنون على ابواب المكاتب مناشير حذروا فيها من مواصـلة تعـاون              قرارات لها عالقة بخطة الفصل      

الوزارات مع ما اسموها بالسلطة الفاسدة وهددوا بشل مكاتب حكومية في مختلف انحاء اسرائيل اذا تواصل هذا التعاون،                  
   .وبإيقاظ سكان اسرائيل على كابوس يشمل شل كل الحكومة على حد تعبيرهم

 وقال شمويل بن روبي المتحدث باسم الشرطة انه تم القاء           :القدس المحتلة رويترز   :6/6/2005اية القطرية   الر وأضافت
القبض على خمسة مراهقين في سن السادسة عشرة يشتبه في اشتراكهم في اغالق مبنى تابع لوزارة التعليم باالضافة الى                   

وعرضت القناة الثانية بالتلفزيون االسرائيلي لقطـات  . ةمحكمة في منطقة القدس ومكتب االشراف على تعامالت البورص     
لطابور من الناس ينتظر خارج مكتب موصد تابع لوزارة الداخلية في احدى ضواحي تل أبيب وعلى الباب الفتـة كتـب        

  .عليها لن نسمح بالترحيل
  

    مازن أبو   يطلبون اللجوء من   المستوطنون
يهود مهددون باالبعاد خالل الصيف        امس االحد ان مستوطنين      يديعوت احرونوت    ةافادت صحيف    : القدس المحتله وكاالت  

شـمال     بنوها فـي     وامكانية شراء المنازل التي      اللجوء السياسي    ابو مازن    طلبوا من    المقبل من قبل السلطات االسرائيلية،    
واوضـح    .  ترغب فينا دولة اسرائيل فاننا ال نرغـب فيهـا          اذا لم  ستوان من سكان كاديم        واعلن دروري   . الضفة الغربية 

طلبوا فيهـا      عن طريق وسيط اجنبي      ابو مازن    ستوان انه وقع مع عدد من اسر المستوطنات االربع عريضة سلمت الى           
ـ       السامرة   البقاء في    نرغب في  واضاف    . من الفلسطينيين    اللجوء السياسي  يس تحـت الـسلطة     تحت السلطة الفلسطينية ول

  نحن نريد ان نبقـى     .  سوريا والعراق وايران وباكستان      كافة انحاء العالم في      اليهود منتشرون في     واوضح ان   . االسرائيلية
أمـان     يرام بالنسبة لنا واننا سنعيش فـي    يخيفنا واعتقد ان كل شىء سيكون على ما   يهودا تحت السيادة الفلسطينية هذا ال    

   . مناطق اخرى من العالم   يعيشون في   غرار اليهود الذين   على
 6/6/2005ينية بحراأليام ال

  
  الكنيست يناقش تفشى القتل والجرائم 

 ناقش الكنيست امس فى جلسة خاصة لبحث موضـوع الجريمـة            :القدس المحتلة قنا   6/6/2005الراية القطرية    نشرت
ومن أسباب ارتفاع نسبة هـذه      ..  ارتفاع نسبة أعمال القتل بهدف السلب      وظاهرة العنف المستشرية فى اسرائيل فى ضوء      

الجرائم انتشار تعاطى المخدرات وتزايد أعداد العاطلين عن العمل فى صفوف الشباب االسرائيلى لتخفـيض الحكومـة                 
وقالت .. قة فى اسرائيل  االسرائيلية معاشات البطالة وصندوق التقاعد والحاالت االجتماعية بسبب االزمة االقتصادية الخان          

صحيفة يديعوت أحرونوت ان أحد جنراالت الشرطة ويدعى كرادي سوف يعرض على الحكومة نتائج ارتفعت بموجبها                
 بالمائة منذ مطلع العام الحالى مقارنة مع السنة الماضية كمـا ازدادت عمليـات العنـف                 34نسبة عمليات القتل بحوالى     

 نسبة فانها بين الشباب الذين يرتادون النوادى الليلية مصطحبين معهم سـكاكين حيـث                بالمائة أما أعلى   5االسرى بنسبة   
وتقول التقارير االسرائيلية ان الشرطة تقوم بالبحث عبثا عن السبل الكفيلة بالسيطرة علـى              ..  بالمائة 16ارتفعت بحوالي   

  .  فى أى بلد من العالم هذه الظاهرة دون البحث عن االسباب وستقوم بتبنى خطط وطرق عالجية مشابهة
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انتقدت اوساط واسعة في اسرائيل اعالن الحكومـة         :ياسر العقبي  عن مراسله نقالً   5/6/2005 48 عرب وأضاف موقع 
تشكيل لجنة لمتابعة ظاهرة العنف المستشري في المجتمع االسرائيلي ما يعني وفق هذه االوساط ان الحكومة االسرائيلية                 

  . ة العنفغير جدية في معالجة ظاهر
 جـدول   وطالب المفتش العام للشرطة االسرائيلية، موشيه كرادي، الحكومة بجعل مكافحة العنف في مقدمة سلم أولويات              

وقالت مصادر في وزارة الرفاه االجتماعي إن عدد األحداث الذين تم تـوجيههم إلـى دائـرة                 . األعمال القومي السرائيل  
ويستشف من معطيـات   !عف خالل السنوات االربع الماضيةم جرائم عنف تضا مراقبة سلوك االحداث في أعقاب ارتكابه     

 جريمة قتـل    49 اسرائيليا قتلوا منذ مطلع العام الجاري، في أعمال العنف المستشرية في اسرائيل، مقابل               71الشرطة ان   
لمقابل تفيد معطيـات وزارة     في ا %. 43ويعني ذلك ارتفاع نسبة جرائم القتل بنحو        . في الفترة المقابلة من العام الماضي     

وربط نائب وزير الرفاه    .  ألف إمرأة في إسرائيل تعرضن للعنف خالل السنة الماضية         140الرفاه االجتماعي، أن حوالي     
االجتماعي، ابراهام رافيتس، بين العنف المستشري في المجتمع اإلسرائيلي وتدهور االوضـاع االمنيـة واالقتـصادية،                

  .ي العنف للمهاجرين الجددوحمل المسؤولية عن تفش
إنّه تتم جريمة اغتـصاب كـّل       كشفت معطيات صهيونية رسمية      :وكاالت 6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    وأورد  

 في المائـة    16، وهو ارتفاع بنسبة     2004 جرائم اغتصاب في العام      1306سبع ساعات في الدولة العبرية، حيث سجلت        
 يؤكّد تـورطهم أكثـر فـي         عاماً، ما  18 لصهاينة تحت سن     2004 ملفاً في العام     41230، وقد تم فتح     2003عن العام   
  .الجرائم

  
  البريد االلكتروني لزوجة الرئيس السوري لـ قراءة افكاره ى سرائيل تجسست علإ

ذكرت صحيفة بريطانية ان اجهزة االستخبارات االسرائيلية العسكرية تنصتت علي البريد  :لندن القدس العربي
 اسماء األسد بغرض جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات عن زوجها الرئيس بشار ىااللكتروني للسيدة السورية األول

وأكدت مصادر امنية اسرائيلية عملية التجسس التي شملت تسجيل الرسائل االلكترونية المتبادلة بين اسماء االسد  .االسد
التجسس التي برزت االسبوع الماضي وشملت تنصت شركات وجاء الكشف عن هذه العملية ضمن فضيحة . وزوجها

ونقلت صحيفة صاندي تايمز في عددها الصادر  .عسكرية اسرائيلية كبري علي اسرار منافسين عبر البريد االلكتروني
 ولع ىاالحد عن مصادر استخباراتية اسرائيلية قولها ان اسماء االسد وزوجها كانا هدفا ملحا لعملية التجسس، مشيرة ال

الرئيس السوري بالكمبيوتر، في حين ان زوجته درست الكمبيوتر في كينغز كوليدج في لندن، ويعرف عنها انها تمضي 
 علم بعملية ىوقالت المصادر ان االسد كان عل .ساعات في اجراء اتصاالت مع افراد اسرتها واصدقائها عبر االنترنت

لق مصدر عسكري اسرائيلي قائال ان نساء القادة عادة ما يكن اهدافا وع.  مسؤولين اوروبيينىالتجسس، وشكا االمر ال
 ان اجهزة الكمبيوتر الخاصة بالزعماء غالبا ما تكون محكمة الحماية، علي عكس ىسهلة لعمليات التجسس، مشيرا ال

ات قيمة، لكن  ان رسائل اسماء الخاصة ليست ذىووفقا للصحيفة، فان اجهزة االستخبارات االسرائيلية تر .الزوجات
 . عملية التنصت بحد ذاتها تعتبر اداة قيمة لتتبع طريقة تفكير الرئيس، مشيرة الي ان اسرائيل معنية باالسد وليس بزوجته

  6/6/2005القدس العربي 
  

  تجربة الصواريخ السورية موجهة للخارج والداخل: سرائيليةالمخابرات اإل
سكرية االسرائيلية، في تقرير لها نشرته صحيفة هآرتس االسـرائيلية، ان            ادعت المخابرات الع   :الناصرة برهوم جرايسي 

تجربة الصواريخ التي اجرتها سورية في االسبوعين األخيرين كانت موجهـة للخـارج، وخاصـة للواليـات المتحـدة                   
وقالـت   .ريةواسرائيل، ولكن ايضا في نفس الوقت تجاه الداخل، للظهور كنظام ثابت، على حد تعبير المخابرات العـسك                

، ولكن وسـائل االعـالم      اة الثانية للتلفزيون االسرائيلي   الصحيفة، إن المخابرات العسكرية سربت بداية خبر التجربة للقن        
األخرى ووكاالت االنباء لم تعلق أهمية على هذا النبأ، فاستدعت المخابرات مراسل نيويورك تايمز في اسرائيل ونقلت له                  

 وتقول المخابرات العسكرية في تقريرها، إن سـورية لـم تجـر             .وزتها، مع تعليق اسرائيلي   معلوماتها والصور التي بح   
تجربة من هذا النوع منذ اربع سنوات، ولهذا فإنها تعتبر ان التوقيت لم يكن صدفة، وهو يتـزامن مـع ثالثـة أمـور،                        

، واالنتخابـات البرلمانيـة التـي       التهديدات االميركية المتواصلة لسورية، وتحركات اوساط المعارضة في داخل سورية         
وتدعي المخابرات أيضا، إن النظام السوري بـات يواجـه           .تجري في هذه االيام بعد انسحاب القوات السورية من لبنان         

تحركا واسعا من المعارضة، وهناك مظاهرات، خاصة من اوساط االكراد، كما ان عم الرئيس السوري، رفعت االسـد                  
 وهذا ايضا بحد ذاته تهديد للنظام القائم، ولكن المخابرات االسرائيلية ال تـرى سـقوطا قريبـا                  يهدد بالعودة الى سورية،   

ويدعي التقريـر    .للنظام في سورية، ولكنه في وضع اشكالي وليس له بدال حقيقيا، على حد تعبير المخابرات االسرائيلية               
البحث عن صفقات تسلح جديدة، مثل صفقة الصواريخ        المذكور ان حالة التململ التي لدى الرئيس بشار االسد تدفعه الى            

مع روسيا، التي لم تنفذ بعد، وايضا يسعى الى تطوير ذاتي للصواريخ التي بحوزة جيشه، رغم ان الفجوة فـي مـستوى                      
التسلح بين سورية واسرائيل كبيرة لصالح اسرائيل، وليس بامكان سورية ان تسدها في السنوات القريبة، وتحاول سورية                 

طوير صواريخ ارض ارض من نوع سكاد، وصواريخ مضادة للطائرات، وان التجربة األخيرة كانت لصواريخ سـكاد                 ت
  . كيلومترا300 كيلومترا، وآخر لمدى 700ذات مدى 

  6/6/2005الغد االردنية 
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  سرائيل عضوية مجلس األمن مخالف لنصوص ميثاق األمم المتحدةإطلب : خبراء
براء أن مطالبة اسرائيل لالنضمام في العضوية الدائمة لمجلس األمن، أمر مخالف لنصوص              أكد خ  :عمان أشرف الراعي 

ورأوا في هـذه المطالبـة انهـا         .ميثاق هيئة األمم المتحدة، بسبب ما تمارسه من انتهاكات تعترض مسيرة السلم الدولي            
يل من ممارسات يتناقض مع أهـداف األمـم         مماحكات يستبعد قبولها على الجبهة الدولية، ال سيما وأن ما تقوم به اسرائ            

من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدولي العام في الجامعة األردنية غسان الجندي المطالبـة االسـرائيلية هـدفها                   .المتحدة
 .الترويج الدعاء شارون اعتزامه إنقاذ الفلسطينيين، وسط توقعات الخبراء عدم قبول عضوية اسرائيل في مجلس األمـن                

إن طلب اسرائيل الدخول في عضوية مجلس األمن يخالف نصوص ميثاق هيئة األمم المتحدة، ال سـيما المـادتين                   وقال  
وفيما استذكر الجندي طرد اسرائيل مـن لجنـة          .الثانية والرابعة منه لما تمارسه من احتالل وانتهاك لحقوق الفلسطينيين         

ي عضوية األمم المتحدة يتناقض مع هدف األمم المتحدة في حفظ           التنمية األساسية الغربية، أكد على أن دخول اسرائيل ف        
  .األمن والسلم الدوليين

وأيده أستاذ القانون الدولي العام المساعد في جامعة عمان العربية للدراسات العليا عبدالسالم هماش الذي أكـد أن طلـب                    
دي على أن االعتراف الـدولي باسـرائيل ال         وشدد الجن  .ونيااسرائيل االنضمام لعضوية مجلس األمن أمر غير سليم قان        

 دعا دول العالم إلى عدم االعتراف بضم مدينـة          478يرتبط بالعضوية في المجلس ال سيما وأن قرار مجلس األمن رقم            
وضاف لـ الغـد أن الساحة السياسية الدولية شهدت خالل الفترة األخيرة جدالً واسعا، حول أحقيـة                 .القدس إلى اسرائيل  

 البقاء في عضوية هيئة األمم المتحدة بدعم مفترض بسبب حق النقض الفيتو الذي تستعمله أميركا، وليس الدخول                  اسرائيل
  .في العضوية الدائمة لمجلس األمن

في تـوفير الـسلم واألمـن       وقال هماش إن الممارسات التي ترتكبها اسرائيل تتعارض مع مهمة مجلس األمن األساسية              
ى أن ذلك يهدف لمواجهة التحديات المعاصرة وإعادة هيكلة مجلس األمن الدولي بما يتناسب مع               وشدد هماش عل   .الدوليين

وقال هماش أن اسرائيل استغلت فرصة اقتراح هذه اللجنة إيجاد طبقة جديدة من دول               .وضعية المجتمع الدولي المعاصر   
ولـم يتوقـع     .ألمم المتحدة وتقدمت بطلب انضمام    دائمة العضوية، ال تملك حق النقض الفيتو تمهيدا لتغيير إعادة هيكلة ا           

هماش أن يلقى هذا الطلب تأييدا من الدول األعضاء لوجود دول أكثر تقدما من اسرائيل في كافة المجاالت وأقدر علـى                     
  .لقارة اآلسيويةتمثيل ا

 تلقى  لب سوى مماحكات لن   ووافقه الرأي أمين عام الحزب الشيوعي منير حمارنة الذي لم ير في تقديم إسرائيل لهذا الط               
وقال إن طلب اسرائيل ينتظر تصويتا هائال بعدم قانونيته رغم اللغط الواسع الذي أثير حـول                 .قبوال على الساحة الدولية   

  .انضمام اسرائيل لعضوية مجلس األمن
بقى فـي هيئـة     إلى ذلك، قال أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي حمزة منصور إن الكيان الصهيوني ال يستحق أن ي                 

 القاضي بعودة   194 كان مشروطا بتنفيذها للقرار      1949األمم المتحدة، الفتا إلى أن قرار هيئة األمم بقبول عضويتها عام            
الالجئين الفلسطينيين إال أنها لم تنفذه ما يفقدها شرعية انضمامها للهيئة أو تقديمها لعضوية مجلس األمن، داعيا األقطـار                   

  . بطلب ينهي عضويتها في هيئة األمم المتحدة والتصدي لدخولها في مجلس األمن بصالبةالعربية إلى التقدم
  6/6/2005الغد االردنية 

 
  أميركية؟ ...غواصة التجسس: جدل متجدد في إسرائيل

ذكرت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي امس ان غواصة رصدها جيش االحتالل تتجسس على الساحل االسرائيلي، 
وكانت الغواصة في مهمة تجسس في البحر، انطالقا من مدينة نهاريا شمالي . في تشرين الثاني الماضي، كانت اميركية

 تشرين الثاني الماضي، ان الغواصة 15وذكر تقرير نشر في . اسرائيل، حين كشفتها االستخبارات البحرية االسرائيلية
 القناة الثانية، الذي لم يستند الى مصادر بعينها، الى ان الغواصة وأشار تقرير. استدارت وغادرت المنطقة بعد رصدها

. لم يتم تحديده غير ان مسؤولين عسكريين اسرائيليين قالوا ان الغواصة لم تكن اميركية، بل تعود الى بلد غربي. اميركية
مسؤولون اميركيون على وأوضح مسؤولون في مكتب موفاز، انهم لم يسمعوا عن ان الغواصة اميركية، فيما لم يعلق 

 اب. االمر
  6/6/2005السفير 

 
  قمة االتجار بالنساء 

فالتقرير السنوي لوزارة الخارجية األميركية يـصف       . عادت إسرائيل للعب دور النجم في الجانب غير السليم من القائمة          
وجاء في التقريـر أن تجـارة       . كويشير إلى وجوب المتابعة الدولية المستمرة لذل       إسرائيل بأنها هدف دولي لتجار النساء     

النساء في إسرائيل تستند إلى النساء من شرق أوروبا، اللواتي يجري تهريبهن بشكل عام عبر مصر، ويفـرض علـيهن                    
ومـن كـل الـدول    . مصدر النساء هو من مولدافيا، اوزبكستان، روسيا، كازخستان وأوكراينـا       . تقديم الخدمات الجنسية  

  5/6معاريف . ي الرائدة في تصديرالنساء إلى إسرائيلالمذكورة، فإن أوزبكستان ه
  6/6/2005السفير 

  
  إسرائيل تجسد إرهاب الدولة

ال يخلو تقرير منظمة العفو الدولية أمنيستى السنوي وال تقارير هيومان رايتس ووتش من اسم إسرائيل كدولـة تحتـرف                 
هناك إجماع دولي على    . ق اإلنسانية وال القوانين الدولية    انتهاك حقوق اإلنسان، وتمارس إرهاب الدولة، وال تحترم المواثي        
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تقرير  .أن إسرائيل تتجاهل تماما المادة الرابعة من معاهدات جنيف والتي توصف بأنها حجر األساس في القانون الدولي                
 الماضـي  ففي العـام .  أكد من جديد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني     2005أمنيستى األخير لعام    
وأشار التقرير إلى أن تضييق الخناق على الفلسطينيين أدى إلى          .  طفال 150 فلسطيني من بينهم     700وحده قتلت أكثر من     

  . انتشار الفقر ووضع عراقيل في طريقهم للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية
كشف أحدث انتهاكـات إسـرائيلية لحقـوق        صحيفة االندبندنت التي فضحت جرائم إسرائيل قبل إعالن التهدئة، عادت لت          

يقول كاتبها الصحافي جوهان هارى أن حياة المواطنين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة أقرب إلى               . اإلنسان
وضرب على ذلك مثاال بما يحدث لهم فـي مدينـة    . ق التي تمارسها سلطات االحتالل    الجحيم بسبب سياسة القمع واإلغال    

 ألف فلـسطيني محاصـرين    130قول انه شاهد بنفسه على مدى أسبوعين قضاهما في الخليل كيف يعيش نحو              في. الخليل
أكد الصحافي هـاري أن الفلـسطينيين       .  مستوطنا إسرائيليا فقط بحرية التنقل والحياة الرغدة       450داخل بيوتهم لكي ينعم     

 ومن يغامر منهم ويخرج من مسكنه، فهو مهدد بإطالق          يمضون معظم أيام السنة في منازلهم بأمر من القوات اإلسرائيلية         
  . النار عليه من قبل جنود االحتالل

وهـو يعـد    . أحدث جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين هي استخدامها جهاز األشعة في معبر رفح لتفتيش جميع المسافرين              
الفلسطينيين عراة، ويشوه األجنة في بطـون       هذا الجهاز يصور    . انتهاكا جديدا لحقوق اإلنسان الفلسطيني وإهداراً لكرامته      

وكانت من ضحاياه امرأة في الخامسة والستين من عمرها، استشهدت بسبب تعرضها للفحـص بهـذا الجهـاز                  . أمهاتهم
كما استشهد طفل فلـسطيني      . بعد ربع ساعة من التعرض للجهاز      اإلشعاعي الذي ترتب عليه توقف نشاط دورتها الدموية       

وهناك . ادر من الجهاز الذي تدرك إسرائيل أضراره الصحية ولكنها تتعمد استخدامه ضد الفلسطينيين            بسبب اإلشعاع الص  
ومن المؤسـف   . إجماع بين األطباء على أن األشعة التي يتعرض لها من يخضع للتفتيش ستظهر عليه آثارها بعد سنوات                

  .ائيلية الجديدة التي تمتهن كرامة الفلسطينيينأن الفلسطينيين ال يجدون استجابة دولية لحمايتهم من الوسائل اإلسر
  6/6/2005البيان 

  
  آالف دوالر خسائر القطاع الزراعي في مدينة الخليل خالل الشهر الماضي 308

أكد تقرير صادر عن مديرية الزراعة في الخليل، أن حجم الخسائر واألضرار الزراعية في المحافظة، خـالل                  ، وكاالت
 آالف دوالر، بسبب الممارسات واإلجراءات التعسفية وعمليات التدمير، التـي تنفـذها قـوات         308الشهر الماضي، بلغ    
 ألف دوالر،   114وأوضح التقرير أن قيمة األضرار في مجال البنية التحتية الزراعية بلغت أكثر من              .االحتالل الصهيوني 

م برك وخزانات مياه، وتجريف أسوار      تركزت في مجال حظائر الحيوانات والبركسات، حيث تم هدم عشر منشآت، وهد           
وحذر مختصون ومهتمون في المجال الزراعي من تـصاعد         .وأسيجة وجدران إستنادية، ومحطات تجارب وخطوط مياه      

عمليات تدمير وتجريف األراضي والمنشآت الزراعية في األيام القادمة، في ظل استمرار قوات االحتالل الصهيوني في                
  .اقتالع أشجارهم، ال سيما في مناطق جنوب وغرب الخليلتدمير أراضي المواطنين و

  6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مزارعون يتلفون كميات من إنتاج العنب احتجاجاً على إغراق السوق المحلية بمنتجات المستوطنات: أريحا
ع عدد من اشجار حقولهم، واتـالف       قام عدد من مزارعي العنب في محافظة اريحا واالغوار، امس، باقتال          :  االيام اريحا

كميات من انتاج العنب، والقائها في مديرية زراعة اريحا، احتجاجاً على تدني اسعار منتج العنب، بسبب اغراق األسواق                  
واعلن ابراهيم دعيق، رئيس اتحاد المزارعين عـن        .المحلية بكميات كبيرة من منتجات المستوطنات، وباسعار متدنية جداً        

 العنب اتالف واقتالع اشجار حقولهم اذا لم تقم وزارعة الزراعة والجهات المعنية في السلطة الوطنية بوضع                 نية مزارعي 
واضاف دعيق، ان هناك عدداً من التجار يقوم     .حد لترويج منتجات المستوطنات، االمر الذي كبد المزارعين خسائر فادحة         

 االسواق المحلية في الضفة الغربية، بهـدف ضـرب المنـتج            بتسويق منتجات المستوطنات باسعار زهيدة جداً في كافة       
واوضح رئيس لجنة مقاطعة المنتجات االسرائيلية، الدكتور كمال قبعة، ان اللجنة تعمل منذ فترة بالتعاون مـع                 .الفلسطيني

وطالب . الوطني الجهات الرسمية، على منع ادخال منتج المستوطنات لالسواق المحلية لحماية المزارع الفلسطيني واالنتاج            
قبعة السلطة الوطنية باتخاذ كافة االجراءات الرادعة بحق كل من يعمل على ادخـال وتـسويق منتجـات المـستوطنات                   

يذكر ان العشرات من المزارعين قدموا، امس، مذكرة ناشدوا فيها الرئيس محمود عباس             .االسرائيلية الى االسواق المحلية   
الى جانب المزارعين والدفاع عنهم في مواجهة سياسة االحـتالل االسـرائيلي            ورئيس واعضاء مجلس الوزراء الوقوف      

 .المبرمجة والهادفة الى ضرب االقتصاد الفلسطيني
  6/6/2005األيام الفلسطينية 

  
      ل السوق الفلسطينية بالشراكة مع سكاي للدعاية واالعالن تدخصداءأ

ارات العالقات العامة في منطقة الشرق األوسط، امـس اتفاقيـة   دبي الدستوروقعت شركة أصداء، الرائدة في مجال استش 
شراكة مع سكاي للدعاية واالعالن الشركة الفلسطينية التي توفر خدمات شاملة في مجال العالقات اإلعالمية وتتخذ مـن                  

رية، مع التركيـز  وستضمن الشراكة الجديدة تزويد السوق الفلسطينية بطيف واسع من الخدمات االستشا. رام اهللا مقرا لها  
وتغطي خدمات سكاي، التي تأسـست      .على القطاع الحكومي وقطاع المؤسسات وبرامج الترويج االستثماري المتخصصة        

 مجاالت عدة تشمل االعالن والعالقات العامة وشراء الوسائط االعالميـة وادارة الفعاليـات والتـسويق                1966في عام ،  
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لقد شـجعتنا   :  الشرق االوسط سونيل جون    -وقال مدير عام أصداء   . لترويجيةالمباشر واالعالنات الخارجية والحمالت ا    
التطورات االيجابية التي تشهدها المنطقة على مزاولة نشاطنا المباشر في االراضي الفلسطينية، ونحن نرى فـي سـكاي                  

في حين قال مدير عام سكاي      . اللدعاية واالعالن شريكاً قادراً على االمساك بزمام المبادرة واالرتقاء إلى تطلعات عمالئن           
التعاون المشترك بيننا سيحقق أفضل النتائج، حيث ستقوم سكاي بتمثيل عمالء أصداء في             : للدعاية واالعالن طارق عباس   

االراضي الفلسطينية، بينما تعمل أصداء من جانبها على توصيل الرسائل االعالمية للمؤسسات والشركات الفلسطينية إلى               
  . ض في مختلف أنحاء العالم العربيالجمهور العري

  6/6/2005الدستور 
  
  
  

  مركز تحديث الصناعة يعلن اطالق دراسة الحجر والرخام في بيت لحم
بيت لحم اقام مركز تحديث الصناعة وبالتعاون مع اتحاد الحجر والرخام في مدينة بيت لحم ورشة عمل اعلن فيها اطالق                    

طين والتي اعدتها شركة داتا للدراسات، حيث تعتبـر هـذه الدراسـة ضـمن      دراسة حول قطاع الحجر والرخام في فلس      
الدراسات التي يقوم مركز تحديث الصناعة على اعدادها للقطاعات الصناعية المستهدفة في المرحلة المقبلة مـن عمـل                  

 االتفاقيـات   المركز، وتهدف هذه الدراسة الى ان تكون مرجعا في اعداد وتحديث وتطوير السياسات الـصناعية وعقـد                
التجارية باالضافة الى تحديد مكامن القوة والضعف المؤثرة في التسويق داخل السوق المحلي او التصدير الى االسـواق                  

وعقدت الورشة بحضور عدد من اصحاب المؤسسات من القطاعين العام والخاص باالضافة الـى عـدد مـن                  .الخارجية
ية وغيرهم من االشخاص ذوي العالقة، فـضال عـن ممثلـين مـن              اصحاب الشركات االستشارية والشركات االقتصاد    

وناقش الحضور مخرجات هذه الدراسة، حيث ركز       .الوزارات المختلفة واصحاب مصانع الحجر والرخام ورجال االعمال       
الحضور في النقاش على اهم الوسائل المتاحة لدعم قطاع الحجر والرخام في فلـسطين مـن اجـل الـصمود والبقـاء،                

كما ركز الحـضور علـى طـرح    . فة الى الدعم المستمر للحد من التدهور الحالي الحاصل في االنتاج والمبيعات          باالضا
  .موضوع ضرورة توفير التسهيالت التي من شأنها العمل على زيادة رقعة التصدير الفلسطيني في االسواق العالمية

   6/6/2005الحياة الجديدة 
  

  ريحاأا ويبحث معه تمويل مخطط هيكلي لمدينة الوزير القواسمي يلتقي وفدا فرنسي
خالد القواسمي وفدا فرنسيا برئاسة ميشيل بافيزا يمثل مدينة رن الفرنسية، ووفدا من             .  التقى وزير الحكم المحلي د     :البيرة

حيـث منحـت    بلدية اريحا وآخر من جامعة بيرزيت، وقد تمت مناقشة اتفاقية التعاون بين البلدية الفرنسية وبلدية اريحا،                 
 الف دوالر لبلدية اريحا النجاز المخطط الهيكلي للمدينة، وقد تـم اختيـار مدينـة اريحـا                  265بلدية رن الفرنسية مبلغ     

 الى مراحل المشروع الذي      الوزير وتطرق.كنموذج، السباب تاريخية وسيتم العمل على تعميم النتائج على المدن االخرى          
معلومات وتحليلها وكتابة النتائج والموجهات والتصوير الجوي واالطار القـانوني          يستغرق عامين كاملين بدءا من جمع ال      

وقد حضر اللقاء وليد عساف مدير عام العالقات العامة في الوزارة وعدنان حماد وسعد الحجاج، عضوا مجلس                 .للمخطط
  .اريحا المنتخب كما رافق ميشيل بافيزا الينا تليبو منسقة المشروع

  6/6/2005الحياة الجديدة 
  

   يفتتح فعاليات المهرجان الثقافي الثاني عشر مركز الشروق واألمل:خان يونس
افتتح مركز الشروق واألمل التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر في مقره بمحافظة خان يونس، أمس، فعاليـات    : غزة األيام 

فة بأيدينا، بمشاركة حشد كبير من التربويين،       المهرجان الثقافي الثاني عشر للعام الجاري تحت شعار نبحر وخيوط المعر          
ويستمر المهرجان ثالثة أسابيع متواصلة، مستهدفاً األطفال       .وممثلي مؤسسات الطفولة، وأولياء األمور، وأطفال المحافظة      

  عاماً ممن يقطنون الحي النمساوي، ومخيم خان يونس، إضافة إلى أطفال المؤسسات، واألحياء الشعبية،              12ـ6من عمر   
 طفل وطفلة، فعالياته برحلة سيزور خاللها األطفـال عـدداً مـن             300وسيختتم المهرجان، الذي يشارك فيه      .والحارات

  . المؤسسات الثقافية والتربوية، والمناطق األثرية وشاطئ بحر غزة
 6/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  األردن يبدأ منح اللبنانيين تأشيرة دخول مجانية على الحدود

لحكومة االردنية منح تأشيرات مجانية للرعايا اللبنانيين على الحدود البرية والبحرية وفي المطارات تنفيذاً لالتفاق بدأت ا
الى بيروت  ئيس الحكومة الدكتور عدنان بدرانالذي توصلت اليه مع الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص خالل زيارة ر

 . اواخر الشهر الماضي
6/6/2005 شرق األوسطال  

  
  الفلسطينية على حساب األردن ال حل للقضية: اهللا يحذر الملك عبد

أكد العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني امس ان حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب االردن مؤكدا رفض 
ير صحيفتي ونفى الملك عبداهللا بقوة في حديث لرئيس تحر .االردن لفكرة توطين الالجئين الفلسطينيين في ارضيه
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الدستور والعرب اليوم األردنيتين اجري معه امس وجود خطة لتوطين الالجئين الفلسطينيين في األردن ضمن اطار حل 
  .القضية الفلسطينية

6/6/2005السياسة الكويتية   
  

  األردن يزيل ألغام منطقة الكرامة الحدودية مع إسرائيل 
وبدأت عمليات . كرامة في غور األردن على الحدود المشتركة مع إسرائيلبدأ األردن أمس في إزالة األلغام في منطقة ال

ويقول مسؤولون أردنيون انه حتى اليوم تمت إزالة . اإلزالة قبل سنة واحدة من توقيع معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية
 ألف 200متبقية وهي حوالي ثلث المجموع الكلي لأللغام المزروعة في األردن وان الجهود مكثفة إلزالة الكمية ال

 وهو الموعد المتفق عليه في معاهدة اوتاوا حيث كانت 2009ويسعى األردن إلى إزالة المتبقي من األلغام بحلول .لغم
 والتزم المسؤولون باالتفاقية وذلك بإزالة األلغام 1999المملكة من أوائل الدول العربية التي وقعت على المعاهدة في عام 

  رويترز.  القوات األردنية والقوات اإلسرائيلية في أراض استعيدت من إسرائيلالتي زرعتها
6/6/2005البيان    

 
  واشنطن ضغطت على محمود عباس لتأجيل انتخابات المجلس التشريعي إلى أجٍل غير مسّمى

لغـت رئـيس الـسلطة     أكّدت مصادر فلسطينية مطّلعة للمركز الفلسطيني لإلعالم أن الواليات المتحدة أب           :فلسطين خاص 
تـي كانـت     في انتخابات المجلس التشريعي ال     من فوز حركة المقاومة اإلسالمية حماس     الفلسطينية محمود عباس خشيتها     

يوليو القادم، السيما بعد إبداء الكيان الصهيوني رفضه للعملية الديمقراطية التي يمكنها أْن تـؤدي               ،  مقررة في شهر تموز   
أنّـه لـيس مـضطراً إلجـراء هـذه          ، و ية ووصولهم إلى المجلس التشريعي    المقاومة الفلسطين لفوز ممثّلين عن حماس و    

االنتخابات، وأن الواليات المتحدة حريصة على استمرار عملية التسوية ضمن المعادلة المتاحة حالياً، وأن فوز حماس قد                 
وقد أثمرت   .، على حد تعبير هذه المصادر     الفلسطينيةالمعادلة بشكٍل ال يخدم المصالح اإلسرائيلية أو        يؤدي إلى تغير هذه     

 المقررة في السابع عشر     هذه الضغوط األمريكية بإعالن محمود عباس قراراً رئاسياً بتأجيل موعد االنتخابات التشريعية،           
  .يوليو القادم إلى أجٍل غير مسمى-من تموز

  6/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 ا من حماس واشنطن قد تخفف موقفه
 قال مسؤولون ودبلوماسيون إن إدارة الرئيس االميركي جورج بوش بدأت تظهـر مـا يفيـد                 :كروفورد تكساس رويترز  

بتخفيف موقفها المتشدد تجاه حركة حماس كرد فعل على النفوذ السياسي المتصاعد للحركة في األراضـي الفلـسطينية                  
وقال مسؤولون كبار في االدارة االميركية إنهم قد يكونـون مـستعدين            . ونداءات من الحلفاء االوروبيين للتحلي بالمرونة     

إلجراء اتصاالت مع بعض المرتبطين سياسيا بحماس وأنهم ال يستبعدون التعامل مع الحركة إذا تخلـت عـن سـالحها                    
وانـه اذا   .. وقال دبلوماسي اوروبي انه داخل ادارة بوش يوجد اآلن إدراك بأن حماس لها دور تؤديـه               . وأوقفت العنف 

  .ادخلتها الى الصف السياسي فإنك ستهمش حينئذ العناصر العسكرية لهذه الجماعات
  6/6/2005السفير 

 
 ويهدد التهدئة ... إرجاء االنتخابات الفلسطينية يستجيب لمخاوف فتحاوية وإسرائيلية وأميركية

  حلمي موسى
 يقضي بتأجيل االنتخابات التشريعية، التي كـان مـن          وبعد طول إنكار، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً        

وبرغم أن التأجيل كان متوقعا، إال أن العديـد مـن القـوى       .  تموز المقبل، إلى موعد غير محدد      17المقرر اجراؤها في    
 . الفلسطينية حملت على القرار ورأت فيه استمرارا لسياسة التفرد التي تنتهجها حركة فتح

الجهد السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة، على تعديل القانون االنتخابي من ناحيـة، وتحديـد               ومن المؤكد أن يتركز     
 . موعد جديد إلجراء االنتخابات من ناحية اخرى

، 1995 لـسنة  13وبرر المرسوم تأجيل االنتخابات استناداً إلى التوافق الوطني حول تعديل قـانون االنتخابـات الـرقم                 
ت المنسجمة مع التوافق الوطني في القاهرة، موضحا أن الموعد الجديد لالنتخابات التشريعية سـيحدد               واستناداً للمالحظا 

وجرى اإليحاء بـأن جولـة جديـدة للحـوار الـوطني            . بعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة والمشاورات الوطنية      
 . الفلسطيني ستعقد في القاهرة قريبا، لالتفاق حول موعد جديد

فاجئ مرسوم تأجيل االنتخابات أحدا، وخاصة بعد تحويل المجلس التشريعي لمشروع قانون اجتاز القراءات الثالث،               ولم ي 
وخلق ذلك وضعا تعين فيه على أبو مازن إما المصادقة علـى القـانون              . ولكنه ال ينسجم مع االتفاق الوطني في القاهرة       

وكما هو معروف، بـرر     . ى ثلث المقاعد وليس نصفها، أو رفضه      المرفوع من المجلس والذي أدخل نظام النسبية فقط إل        
 . أبو مازن رفض مشروع القانون المرفوع باختالفه عن االتفاق الوطني في حوار القاهرة

فثمة عوامل  . غير أن أحدا في الساحة الفلسطينية وخارجها ال يؤمن أن دوافع التأجيل تعود فقط إلى نقاط االتفاق الوطني                 
 . جاهلها، بينها الحركي الفتحاوي والمحلي الفلسطيني واإلقليمي والدوليأخرى يصعب ت
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ولكن ال يمكن القفز عن حقيقة أن االستعجال الراهن في إجراء االنتخابات الفلسطينية، والـذي القـى رضـى داخليـا                     
 وبالتالي فإن ما كـان      .فلسطينيا، لم يكن يتناسب مع واقع أن المجلس التشريعي انتهت واليته منذ أكثر من خمس سنوات               
 . يعيق االنتخابات عوامل كثيرة، بينها غروز عملية التسوية في األوحال وانعدام آفاق خالصها قريبا

كذلك فإن االنتخابات المحلية، التي أظهرت فوز حركة حماس بنسبة عالية من األصوات ونجاحها في زعزعة اسـتقرار                  
وبدا لفـتح أن الجمهـور      . ت خشية حقيقية من خسارة فتح ريادتها السياسية       حركة فتح في قيادة المجتمع الفلسطيني، خلق      

 . يعاقبها، ليس فقط على أخطائها في السلطة، وإنما كذلك على مسيرة التسوية السياسية
ولم يرق ذلك أيضا ال لألميركيين وال لإلسرائيليين، الذين باتوا يخشون من أن شعارات الديموقراطية واإلصـالح التـي                   

كما أن إجراء االنتخابات الفلسطينية قبل أسابيع من بدء تنفيـذ           . ضونها على السلطة، ستجلب إلى القيادة حركة حماس       يفر
ولذلك سعت واشنطن للضغط على ابو مـازن  . خطة الفصل، يمكن أن يجعل من فوز حماس هزيمة لكل مشروع التسوية 

 . لى ما بعد إظهار منافع هذه الخطة للجمهور الفلسطينيلتأجيل االنتخابات إلى ما بعد تنفيذ خطة الفصل، وربما إ
والواقع أن قيادة السلطة الفلسطينية أدركت منذ البداية صعوبة إنجاز االنتخابات في المواعيد المقـررة أصـال، ولكنهـا                   

وجود أمل  ناورت داخليا من أجل تحقيق أغراض عديدة، في مقدمها التهدئة والبحث عن سبيل لحل الخالفات عبر إظهار                  
 . بالتغيير

وبرغم إشارة الكثير من المسؤولين الفتحاويين إلى أن االنتخابات لم تعد ممكنة في الموعد المقرر، فإن ابو مـازن ظـل                     
ولكن تحت الطاولة كانت تجري مداوالت بين فتح والعديد من القـوى            . يكرر موقفه بأن االنتخابات ستجرى في موعدها      

 . ب تأجيل االنتخابات، وضرورة االتفاق على صيغة أخرى للقانون االنتخابي ونظامهالفلسطينية األخرى حول وجو
. وثمة نوع من التفاهم الداخلي، الذي يستند إلى أن النظام االنتخابي يجب أن يكون مختلطا ومناصفة من الدوائر والنسبية                  

ويرى مطلعون على هذا الجـدال      . دوائر أيضا ولكن يدور في فتح جدال حول ما إذا كان ينبغي أيضا انتهاج النسبية في ال              
أن كتلة فتح في المجلس التشريعي، التي رفضت مبدأ المناصفة ووافقت فقط على سريان النسبية في ثلث المقاعد فقط، لن                    

ويعتبر هؤالء أن تأجيل االنتخابات يعني استمرار الجـدل الـداخلي لوقـت             . تقبل البتة المناصفة والنسبية داخل الدوائر     
 . ويلط

. وهنا تدخل العوامل األخرى التي يمكن أن تجعل من تأجيل االنتخابات بوابة لتغييرات في الواقع الـسياسي الفلـسطيني                  
فبرغم أن حماس وقوى فلسطينية أخرى رفضت قرار التأجيل، إال أن هذه القوى تميل إلى قبول ذلك إن كـان اإلرجـاء                      

وكانـت  . اع ابو مازن باالتفاق مع هذه القوى على عدد هـذه الـشهور            ولكن ذلك يتطلب في نظرها، إسر     . لشهور قليلة 
ولكن إذا  . أوساط فلسطينية قد أشارت في الماضي إلى أن االنتخابات ستؤجل إلى نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل                 

 . لم يتم االتفاق على موعد، فإن موقف حماس من التهدئة، على سبيل المثال، قد يتغير
انت التهدئة جزءا من منظومة عمل ترمي إلى إحداث تغيير في الـساحة الفلـسطينية، وكانـت االنتخابـات أحـد                     فقد ك 

وبعدما حرمت حماس من التمتع بانتصارها في االنتخابات البلدية في بيت الهيا ورفح والبريج، وتأجيل هـذه                 . عناصرها
 .  االلتزام بعناصر التهدئة األخرىاالنتخابات إلى موعد غير محدد، من الصعب إقناعها باستمرار

فالوفـد  . وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن الحديث عن عقد جولة حوار وطني أخرى في القاهرة قريبا قد يكون سابقا ألوانه                    
وثمة مـن يعتقـد أن      . األمني المصري الذي زار غزة مؤخرا لحل الخالفات بين فتح وحماس، خرج بشعور غير مريح              

  .حتضان حوار مماثل، ال يسبقه تفاهم أو اتفاق فلسطينيمصر لن تسارع ال
  6/6/2005السفير 

 
  

 إسرائيل بين خطة الفصل وتفشي الفساد تواجه تزايد العنف الداخلي 
 حلمي موسى  
. انشغلت إسرائيل مؤخراً بقضايا مقاومة تنفيذ خطة الفصل ومحاربة الفساد وزيادة الوعي بخطر تجليات العنف الداخلي

اضحاً أن كل واحدة من هذه القضايا تحدث داخل المجتمع اإلسرائيلي شرخاً تزداد خطورته مع اجتماعه بالقضايا وكان و
ولكن كثيرين رأوا في المواقف التي أفصح عنها رئيس األركان السابق موشيه يعلون، والتي أشارت الى نوع . األخرى

ففي نظره خطة الفصل لن تحول .  آخر على مجمل هذه القضايااألخطار الوجودية التي تواجه إسرائيل، أنها ألقت ضوءاً
في الغالب دون مواجهة إسرائيل لحرب إرهابية أخرى في المستقبل القريب، كما أنها ال تقرب إسرائيل من تحقيق السالم 

ب ضحية لهذا الفساد كما أنه تجنب الحديث عن الفساد والعنف الداخلي، ولكن الكثيرين يرون أنه ذه. الذي ال يبدو قريباً
 . الذي بات في نظر البعض يجري تحت حماية الليكود عموماً وأرييل شارون على وجه الخصوص

وكثيرون في إسرائيل يعتقدون أن الطريقة التي أبعد فيها موشيه يعلون عن رئاسة األركان تجمع في داخلها كل مكونات 
جندي رقم واحد والرجل المسؤول أمام المستوى السياسي عن تقديم فرئيس األركان، المفترض أن يكون ال. عقلية الفساد

تصور معقول لحماية إسرائيل والدفاع عنها، يرى أن خطة الفصل التي عمل أرييل شارون مطوالً من أجلها ليست 
ى وألنه يؤمن بذك جرى العمل بشكل سريع عل. الخطة األنسب التي تقرب إسرائيل من السالم أو من حماية نفسها

 . استبداله بجنرال، دان حلوتس، يؤمن أن بوسعه تقديم كل التبريرات الالزمة لتغطية القرار السياسي بتنفيذ خطة الفصل
وأدان الكثير من المعلقين والساسة في إسرائيل هذه العقلية ورأوا فيها أنها امتداد لمنظومة الفساد التي استشرت وأسست 

ورغم أن مظاهر الفساد التي يجري الحديث عنها هنا هي مظاهر تقاس . إسرائيلنفسها في جوانب الحياة العامة في 
بمعايير غربية وليست بمعايير العالم الثالث، فإن النقمة عليها تزداد حدة في أوساط النخبة اإلسرائيلية فيما ينظر الجمهور 



 21

 في إسرائيل تحوالت سريعة ولكنه يراكم ولذلك فإن كشف النقاب عن مظاهر الفساد هذه ال يحدث. إليها على أنها عادية
 . ببطء تجليات االعتراض على المنطق القائم

ومن بين التجليات التي جرى التركيز عليها مؤخراً، دور مركز الليكود، الذي يشكل مركز الفعل والضغط األقوى في 
ضائي للحكومة اإلسرائيلية ميني مازوز وقد الحق المستشار الق. الحزب الحاكم في تعيينات القضاة والمسؤولين اإلداريين

غير أن ما ال يقل أهمية، ويزيد . عدداً من وزراء الليكود وطالبهم بإلغاء عدد من التعيينات التي قاموا بها في وزارتهم
 . خطورة، هو الفساد الذي يعبر عن نفسه بقوة داخل الجيش اإلسرائيلي في نظام التعيينات

 الذي ينبغي على رئيس األركان الجديد دان حلوتس يتعلق باتخاذ قرار بخصوص قائد وليس صدفة أن القرار األول
وكان العديد من المعلقين العسكريين . األسلحة البرية الجنرال يفتاح رون طال حول امتيازات مالية حظي بها من الجيش

 . لبعضهم البعضقد أشاروا إلى أن النظام المعمول به في الجيش يتيح للجنراالت تقديم تسهيالت 
وثمة في إسرائيل من يشعرون أن انتشار الفساد ووصوله إلى الجيش يعني أنه لم يعد في إسرائيل مكان يمكن القول 

ولكن هناك قلة بين المعلقين تحاول الخروج من دائرة أدلجة الموقف من الجيش اإلسرائيلي وترى فيه . بخلوه من الفساد
ويأتي هؤالء على سبيل المثال بالقضية التي تشغل اآلن . ا كذلك هو عنصر مؤثر فيهاليس فقط مجرد مرآة للمجتمع وإنم

 . بال الجميع، وهي قضية العنف الداخلي
وتطفح الصحف اإلسرائيلية يومياً بأنباء العنف في البيوت والمدارس . فقد انتقل العنف من الشوارع الى المدارس والبيوت

 من يرى أن االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والفساد الذي يحدثه هذا وثمة. والشوارع وصوالً إلى القتل
ويقول هؤالء إنه ال يمكن الفصل لدى الجندي، . االحتالل في الجيش والمجتمع، هما ما يجعل العنف ظاهرة اعتيادية

كما أنه ال يمكن الفصل عقلياً بين . مثالً، بين تعوده على التعامل بعنف مع الفلسطيني، واستخدامه العنف داخل إسرائيل
 . من يؤيدون استخدام عنف بشكل غير مبرر مع الفلسطينيين وعدم اإلقدام على استخدام العنف داخل بيوتهم

فتشجيع العنف ضد الفلسطينيين وقتلهم . ثلم القيم وهذا ما حاول العديد من المعلقين والمفكرين في إسرائيل وصفه ب
وليس صدفة أن قيادة الجيش . ايد إقدام اإلسرائيليين على استخدام العنف ضد بعضهم البعضأسهما بشكل كبير في تز

اإلسرائيلي التي تعودت طوال أكثر من ثالثة عقود ونصف على تشجيع جنودها والمستوطنين على استخدام العنف، تجد 
توطنين الستخدام العنف حتى ضد نفسها اليوم في حالة خشية حقيقية من حرب أهلية بسبب استعداد قطاع من المس

 . الجنود
ولكن من المؤكد أن هذا الصيف سوف . يصعب منذ اآلن التكهن بالوجهة التي تتخذها األوضاع في إسرائيل هذه األيام

. يكون ساخناً على أكثر من صعيد، سواء في كل ما يتصل بخطة الفصل أو بالمجابهات الداخلية على خلفية تزايد العنف
وفي ظل اقتصاد غير منصف .  اإلسرائيلية تخطط للعمل بطريقة رئيس بلدية نيويورك جولياني لمنع الجريمةفالشرطة

 . وتوترات اجتماعية متزايدة قد ال تتمكن شرطة إسرائيل من تحقيق النجاح الذي حققته شرطة نيويورك
  هل يؤثر العنف الداخلي حتى على فرص تنفيذ خطة الفصل؟: ولكن السؤال يبقى

  6/6/2005السفير 
 

   الالجئون يريدون حالً
  عبداهللا السويجي  .  د

 والعرب حائرون في كيفية التعامل معهم، خاصة في ما يتعلـق            1948منذ النكبة التي تعرض لها الفلسطينيون في العام ،        
لدول العربية الـذي    وعلى الرغم من قرار جامعة ا     . بالذين نزحوا عن ديارهم باتجاه األردن أو مصر أو لبنان أو سوريا           

يقضي بمعاملة الالجئين الفلسطينيين معاملة أبناء الدول التي نزحوا إليها، إال أن تبايناً واضحاً في التعامل مع المـشكلة،                   
مارسته الدول على األرض، فمنهم من نفذ قرار جامعة الدول العربية ألسباب جيوسياسية، ومنهم مـن أهملـه ألسـباب                    

  .و مذهبية أو طائفيةاقتصادية أو سياسية أ
ومنذ يوم النكبة، والالجئون الفلسطينيون يتعرضون لسياسات متناقضة، نتيجة الخلط ما بين قضيتهم السياسية وقـضاياهم                
اإلنسانية، فلم ينظر إليهم أحد على أنهم بشر في حاجة إلى ظروف إنسانية للعيش، ولوال منظمة األمم المتحـدة لرعايـة                     

ماليين الفلسطينيين دون مأوى أو تعليم أو عالج، ولوال منظمة التحرير الفلـسطينية التـي بنـت                 شؤون الالجئين، لبقي    
المؤسسات االقتصادية في ما بعد، بدعم من األموال الخليجيـة، واالسـتثمارات التابعـة للمنظمـة، لعـاش الالجئـون                    

  .الفلسطينيون حرماناً ما بعده حرمان
ع ثمن مواقف األنظمة البائدة أيضا، فرئيس العراق السابق صـدام حـسين، كـان               لقد بات على الشعب الفلسطيني أن يدف      

يعامل الالجئين الفلسطينيين معاملة ممتازة، بل ومتميزة، وبعد رحيله عن السلطة، بدأ الفلسطينيون يـدفعون ثمـن هـذه                   
جالً إلى جميع المنظمـات والهيئـات       الرعاية، وتقول التقارير الواردة من العراق أن الالجئين الفلسطينيين وجهوا نداء عا           

والجمعيات واألحزاب والتجمعات والتكتالت الدولية واإلسالمية والعربية الرسمية وغيـر الرسـمية بمـا فيهـا جميـع                  
الحكومات اإلسالمية والعربية وإلى كل الشرفاء في العالم لوقف مسلسل االعتداءات اليومية واإلرهـاب الـذي يمـارس                  

  .  قبل أجهزة األمن العراقية، الذين يداهمون بيوتهم ويعتقلونهم ويودعونهم السجونضدهم في العراق، من
وإلى جارة العراق، حيث التقارير أيضا تقول أن نائبا أردنيا سابقا، وجه نقدا حادا لمذكرات تقسيمية تم تداولها مـؤخرا،                    

قوقهم السياسية في األردن، مشيرا إلـى    تحض بشكل أساسي على حرمان المواطنين األردنيين من أصول فلسطينية من ح           
غضب واستياء األردنيين كافة من مثل هذه المذكرات، مشيراً الى مذكرة أخرى تصب في ذات االتجاه، وهـي المـذكرة    
الصادرة عن ما يسمى المبادرة الديمقراطية األردنية، والتي رغم عنوانها البراق ولغتها الليبرالية المنمقة تدفع بـاألردن                 
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جاه الفوضى واالحتراب الداخلي من خالل دعوتها الصريحة الى تجريد األردنيين من أصول فلسطينية مـن حقـوقهم                  بات
وقال إنه مصطلح جديد يتساوق وينسجم مع الرفض الصهيوني لحق العودة           . السياسية بدعوى تمكينهم من العودة السياسية     
 . لالجئين الفلسطينيين الى بيوتهم وممتلكاتهم

 السياسيين اللبنانيين الذي يرفضون تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان، يبررون ذلك بقـولهم حتـى يـتمكن                  يذكر أن 
  . الفلسطينيون من العودة إلى أراضيهم وهو نفس التبرير الذي تسوقه المبادرة الديمقراطية األردنية

ية من ليبيا، تقول أن السلطات الليبية توقفـت         أما التقرير الثالث الذي تناقلته شبكات اإلنترنت فمصدره شخصيات فلسطين         
 ألفا يعمل معظمهم في التدريس أو       22مؤخرا عن إصدار تصاريح اقامة للمواطنين الفلسطينيين في ليبيا الذين يبلغ عددهم             

 ،نذ عام ئل الفلسطينية في طرابلس م    ويذكر التقرير أنه سبق للسلطات الليبية أن اغلقت مكاتب جميع الفصا          . األعمال الحرة 
ووفقا لـذات المـصادر   .  ويعمل ممثلو هذه الفصائل منذ ذلك الوقت تحت غطاء مسمى الجالية الفلسطينية في ليبيا       1996

فإن السلطات الليبية تزود المواطنين الفلسطينيين حاليا بتصريح خروج وعودة، بدال من تصريح اإلقامة الذي كان يعطى                 
  ! تبرر هذا اإلجراء بالقول إنه يطبق على جميع العرب، وليس فقط على الفلسطينيينوتقول إن الجهات الليبية. لهم سابقاً

أما اإلجراءات األخرى ضد الفلسطينيين، فبعض الدول تمنح لهم وثائق سفر وترفض تجديدها، أو ال تسمح لمن غادر تلك                
  .المطارات استقبالهالدول بالعودة إليها، حتى تشكلت ظاهرة ما يسمى بالفلسطيني الطائر، الذي ترفض 

لقد آن األوان كي يقول العرب من خالل جامعتهم كلمة واضحة وصريحة بحق هؤالء الالجئين، الـذين يعيـشون فـي                     
مخيمات بائسة آيلة بيوتها للسقوط، وال بد من هذه الشفافية حتى لو كانت مؤذية، فشارون يقـول ال لعـودة الالجئـين،                      

فـإذا كـان الوضـع كـذلك،      .. ، يعني أيضا ال، والدول العربية تقول ال للتوطين        ومحمود عباس يقول ال بد أن نجد حال       
واهللا لجوء في أسـتراليا     : ولسان حال الفلسطيني يقول بسخرية    .. فأستراليا وكندا والدانمرك وبلجيكا وألمانيا في االنتظار      

  .أحسن من المخيمات
  6/6/2005الخليج اإلماراتية 

 
  بو مازن بمفاوضات فوريةأواحد ضد مطالب شارون يقف مع حماس في تحالف 

  رون بونداك
يبدو هذا شبه خيالي، أما عمليا فهذه هي الحقيقة . الشريك الجديد للمسيرة السياسية لرئيس الوزراء شارون هو حماس

هائي لشارون ولحماس مصلحة مشتركة  كالهما ال يريدان رؤية مفاوضات علي تسوية دائمة، تؤدي الي اتفاق ن. الالذعة
كالهما معني بالحفاظ علي الوضع الراهن، او كبديل التقدم فقط حتي نقطة تسوية انتقالية . بين اسرائيل ودولة فلسطينية
 .طويلة المدي، والتوقف هناك

شارون معني بذلك النه غير مستعد الن يحقق الخيار الوحيد الذي سيجلب الفلسطينيين الي التوقع علي اتفاق سالم وانهاء 
وهو غير مستعد الن يكون شريكا التفاق يؤدي الي اقامة دولة فلسطينية، عاصمتها شرقي القدس . اع مع اسرائيلالنز

العربية وحدودها تضم كل قطاع غزة وكل الضفة الغربية، باستثناء تبادل مقلص لالراضي تتيح ضم المستوطنات 
ن لصالح السالم، غير مستعد الزالة كريات أربع، شارون غير مستعد للتنازل عن غور االرد. المحاذية للخط االخضر

شيلو وبيت ايل في صالح السالم وغير مستعد للسماح بسيادة فلسطينية في االحياء الفلسطينية في القدس في صالح 
 .السالم

دعوة . وهكذا يقف شارون وحماس في تحالف واحد ضد ابو مازن، الذي يطالب بمفاوضات فورية علي التسوية الدائمة
رئيس السلطة الفلسطينية في اثناء زيارته في واشنطن الي الشروع باكبر سرعة ممكنة في مفاوضات جدية علي التسوية 

 .في اسرائيل، بدل الرؤية في ذلك فرصة، يفسرون هذا كتهديد. الدائمة، بقيت معلقة في الهواء
لسطيني الي السالم، علي اساس مفهوم الدولتين تقريبا عشر سنوات بعد اغتيال رابين وصلنا الي لحظة يدعو فيها زعيم ف

واالسوأ . للشعبين وانطالقا من االيمان الكامل بان هذا هو الخيار الوحيد لنجاح الحركتين الوطنيتين، وعندنا ال يوجد رد
 . من ذلك، فان الرد الوحيد هو محاولة بشعة لتحويل ابو مازن الي عرفات آخر 

في تمارين فكرية للمؤسسة االسرائيلية توجد بالتأكيد .  نقطة االساس التي يجب االستعداد لهااليوم التالي لفك االرتباط هو
أما عمليا، علي االرض، فال يوجد سوي بديلين، واولئك الذين ال يريدون . خيارات مختلفة بشأن العهد ما بعد االنسحاب

من ناحية الفلسطينيين البدائل في هذه اللحظة . واحدالمزيد من الدم والمزيد من القتلي ال يوجد في الحقيقة سوي طريق 
السالم الذي يقترحونه اليوم، بقيادة أبو مازن، هو السالم االفضل الذي يمكن السرائيل أن تأمل . هي إما السالم أو الكفاح

 فلن يكون لنا .الفرصة التاريخية التي يسيطر فيها حاليا تحالف سلمي فلسطيني، آخذة في االفالت من بين اليدين. به
 المؤسسة الفلسطينية نحو خطوة استراتيجية الختيار الخيار 1988 الرجل الذي قاد منذ العام -شريك أفضل من ابو مازن 

 . السياسي علي حساب الخيار العسكري
ذا ما وا. ابو مازن يتخذ موقفا يقضي بأن الحقوق المشروعة الفلسطينية قابلة للتحقق بواسطة المفاوضات مع اسرائيل

وفضال عن ذلك، فانه اذا ما فرضت . فشل، فسيتوصل الفلسطينيون الي االستنتاج الفظيع بان اسرائيل ال تريد السالم
اسرائيل علي الفلسطينيين تسوية انتقالية بال افق سياسي هام فستتعاظم االصوات التي تضرم النار في الشارع الفلسطيني 

ال . يوجد اختناق اقتصادي فلسطيني من جهة ورفاه اسرائيلي من جهة اخريال . تحت شعار ال يوجد احتالل ديلوكس
 . يوجد استمرار لبناء المستوطنات وهدوء في الشارع االسرائيلي
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االغلبية الساحقة مستعدة للتنازل عن معظم المستوطنات في صالح السالم، مستعدة . الجمهور االسرائيلي يؤمن بالسالم
معظم الجمهور : بتعبير آخر. الم ومستعدة للتنازل عن غور االردن في صالح السالملتقسيم القدس في صالح الس

  اذن اين الشريك االسرائيلي؟. االسرائيلي كان سيوقع هذه الليلة االتفاق الذي يعرضه عليه ابو مازن
 5/6/2005معاريف 
 6/6/2005القدس العربي 

  
 صندوق األمل 

 آري شافين  
فرئيس الحكومة السابق، ايهود باراك يتوقع انتفاضة . إسرائيل ليست متفائلة جداً هذه االيامالمحافل االستراتيجية في 

اما رئيس لجنة . ورئيس االركان السابق، موشيه يعلون يرى احتماالت كبيرة لنشوب حرب إرهابية أخرى. ثالثة
: وهؤالء ليسوا وحدهم. ايران ومصرالخارجية واألمن في الكنيست، يوفال شتاينش، فيتوقع صدامات رؤيوية مع كل من 

فالكثير من المسؤولين في المؤسسة السياسية األمنية وخارجها يعربون عن تقديرات بأن في انتظارنا، بعد االفق المباشر 
 . لخطة الفصل وضع تنعدم فيه اآلفاق

س هناك رد معقول على القضية كما لي. وليس هناك اتفاق إسرائيلي فلسطيني حقيقي، وال تنسيق إسرائيلي أميركي حقيقي
ولذلك، فإن الكثير من االستراتيجيين اإلسرائيليين يرون أنه بعد زوال . الفلسطينية وال رد حقيقي على الخطر االيراني

وبالعكس، ستجد اسرائيل نفسها في . الغبار من فوق خرائب غوش قطيف، لن تجد إسرائيل نفسها امام مستقبل زاهر
 . محبطة من األخطارمركز دائرة قاتمة و

واسم جلعادي غير مشهور لدى الجمهور الواسع، وقلة من خارج . واالستثناء لكل هؤالء هو العميد احتياط عيبال جلعادي
. الجيش تعرف ماضيه كضابط كبير في سالح المدفعية، وفي شعبة التخطيط في هيئة االركان وفي مكتب رئيس الحكومة

فهو رئيس جهاز . خيرة صارت لجلعادي مكانة كبيرة في صياغة المصير االسرائيليغير أنه في السنوات الثالث اال
كما ان ابن الكيبوتس النشيط هذا . التنسيق واالستراتيجيا في مكتب رئيس الحكومة وهو بقدر كبير والد الجدار الفاصل

شار الخفي للمستشار وهو المست. وجلعادي هو الرجل األهم في حكومة شارون. هو أحد من صاغوا خطة الفصل
وهو اساسي . وجلعادي ايضاً هو المثقف في ديوان شارون، وهو مفكر المزرعة. والمبعوث الخاص دوف فايسغالس

وهو يدخل باسمه ويخرج الى البيت . المع ومفرط الحيوية، وجد نفسه أسير سحر أرييل شارون وصار يحسن خدمته
في لندن، وهو يهمس للعالم المتنور باقوال شارون ويشرح لشارون اقوال االبيض، والى مقر رئاسة الحكومة البريطانية 

 . العالم المتنور
وهو يحاول دون توقف التكيف مع الواقع الصعب للصراع . وجلعادي، في أساسه، شخص متفائل، خالق وساحر

انه نوع من التطلع، .  شيءوله تدخل في كل. وهو يخترع الخطط، ويخلق المفاهيم، ويربط العقد. االسرائيلي الفلسطيني
 . لشارون، لخطة الفصل ولألمل بالسالم

وكشف النقاب عن بعد آخر من . ويوم أمس مساء، في احد الطوابق العليا لبرج عزرائيلي، فاجأنا جلعادي مرة اخرى
 االستقرار وهو صندوق يعمل من اجل إحياء االقتصاد الفلسطيني لتعزيز. صندوق بورتالند: إبداعيته التي ال تتوقف

 . االسرائيلي الفلسطيني في عهد ما بعد الفصل
ويقف من وراء صندوق بورتالند صاحب شركة بيزك الجديد، السير رونالد كوهين، وهو يهودي من مواليد مصر جمع 

وسوياً . مليارات في لندن ويحظى بقرب حميمي من رئيس الحكومة البريطاني طوني بلير ووزير ماليته جوردن براون
ع شريكيه السير هاري سولومون والسير مارتين جيلبرت قرر كوهين محاولة إنقاذ المنطقة بواسطة مشروع يذكر م

ولكن ألن كوهين ورفاقه هم بريطانيون حذقون . بعض الشيء بمشروع الشرق االوسط الجديد الذي طرحه شمعون بيريز
وهي تفترض ان .  عن الواقع كما كانت خطة بيريزوعمليون فإن خطة التطوير والتقدم التي يعرضونها غير معزولة

غياب : االقتصاد الفلسطيني لن يندمج في االقتصاد اإلسرائيلي وأنه سيواجه المشكالت االساسية للمجتمع الفلسطيني
جال ورغم ذلك، ومن أعالي برج عزرائيلي، فإن ر. القانون والنظام، فقدان ثقافة المسؤولية والشفافية، وغياب االعتمادات

بورتالند يعرضون رؤيا امل وتفاؤل تتناقض تماماً مع التشاؤم المنبعث من بناية هيئة األركان التي يرونها من مكان 
وهم يرون قطاعاً خاصاً . ويرى كوهين وجلعادي أمام أنظارهما مجتمعاً فلسطينياً شاباً، مثقفاً ومجتهداً. اجتماعهم

ولذلك فإنهما يؤمنان ان بالوسع االنطالق باالقتصاد . اس على االعمال الصغيرةفلسطينياً قوياً وواعداً، يستند في االس
 . الفلسطيني، واحداث ثورة فيه توفر بعدا عميقا للفصل وتتقدم نحو حل الدولتين

الرجل الذي بنى ألرييل شارون الجدار : والمفارقة واضحة. وعيبال جلعادي مسؤول حالياً عن تحقيق الرؤيا الجديدة
والرجل الذي طرح استراتيجية الفصل عن الفلسطينيين مخلص اآلن . ل يبني لرونالد كوهين فلسطين خلف الجدارالفاص

ولذلك فإنه . ويؤمن جلعادي أنه ليس هناك تناقض بين البرنامجين. لمشروع يقوم كلية على التدخل في شؤون الفلسطينيين
ولذلك فإنه متحمس . لفلسطينيين من ضائقة االعتماداتيجنّد ضمانات بحوالى خمسمئة مليون دوالر، سوف تحرر ا

اذ ان جلعادي يؤمن انه .  الف وحدة سكنية في غزة في المستقبل القريب150لتحقيق مشروع دولي ضخم يرمي الى بناء 
دهرة، مز: بمساعدة هذه االعتمادات وبمساعدة فورة البناء فإن فلسطين ما بعد الفصل يمكن ان تشبه إسرائيل الخمسينات

. فمع فلسطين شبعة وحديثة، يؤمن جلعادي ان بوسع إسرائيل ان تعيش في جيرة حسنة. تنمو وتمر بعملية تحديث سريعة
وهذه هي الصيغة المحدثة لرونالد كوهين وعيبال . وهذه هي رؤيا بورتالند. ليس في سالم مثالي ولكن في جيرة حسنة

 . جديدجلعادي في الحلم القديم عن الشرق االوسط ال
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   3/6/2005هآرتس 
  6/6/2005السفير 

  
  صورة ال تتحسن

  جميل مطر
كثيرون من أصدقاء الواليات المتحدة، ومن خصومها أيضا، ال يخفون قلقهم من العصبية الشديدة التي تتعامل بهـا إدارة                   

 واشنطن محـشورة فـي      ينبع القلق ثم يتضاعف نتيجة اإلحساس المتزايد في أنحاء شتى بأن          . الرئيس بوش مع منتقديها   
خندق واحد مع أخطاء في الممارسة متزايدة باستمرار وال تريد االعتذار عن أي منها، وردود فعل سـريعة غاضـبة أو                     
عصبية ال تريد التفكير في عواقبها، وروايات تسربها إلى اإلعالم تنقصها الحبكة الجيدة التي كانت تجيد صنعها الطبقـة                   

؟ أيصدق الـرئيس بـوش المبـشر        أيهما يصدق المواطن العربي   .عد تجيدها أو فقدت الموهبة    السياسية في أميركا، ولم ت    
بالديموقراطية والحرية بالصوت العالي والحجة القوية، وهو يعلن أنه لن يتوقف عن بناء قواعد الحريـة فـي الـشرق                    

دول قام هو ومعه السيدة رايـس       األوسط؟ أم يصدق بوش الواقعي المهادن الذي يتغافل عن انتهاكات حقوق اإلنسان في              
ومساعداتها في وزارة الخارجية وكاتبو األعمدة في أهم الصحف األميركية بتحريض شعوبها لالنتفاض ضد حكوماتهـا                

 ما وقع من اعتداءات وانتهاكات في مدن ساهمت في تحريكها حملة بوش، وما يذاع من                الموصومة منه باالستبداد، ويبتلع   
عليها دولته وحلفاؤها فلم يصدر عنها تصرف يليق بالهياج العالمي الذي أثارته لتزيد االنتهاكات              فظائع في سجون تشرف     

ليس مفاجًئا والحال هكذا، أن نسمع أن في أفغانستان وباكستان شرقًا وفي بالد المغرب غربا وما بينهـا مـن                    . وتتوالى؟
ريك الحكومات لتقـوى في الداخل وتـضعف فـي         يقول إن السياسة األميركية نجحت في تحريك الشارع ليضرب وتح         

وقد ساد وبسط جناحيـه     ويجد تيار الشك السائد في المنطقة العربية دعمه في حملة أميركية أخرى تصور السالم               .الخارج
وأظن أن مْن يفـسر مـا       . فالفلسطينيون لم يصل إليهم هذا السالم العالمي الذي يقال إنه تحقق وبسط جناحيه            .على العالم 

دث في أفغانستان على أنه سالم أو أي شيء آخر غير الحرب إنما يبتعد كثيرا عن الحقيقة حتى وإن كان هدفه بعـث                       يح
تحسن الدعاية األميركية صنعا لنفسها ولحركة السالم فـي         . حرب ثم حافزا للسالم وتبنيا له     تفاؤل ليتراكم فيولد مقاومة لل    

اخل حدود أميركا وأوروبا هي التي تعيش حالة سالم غير مسبوقة، وأنه ال يقلل              العالم لو اعترفت بأن الناس التي تعيش د       
من شأن هذا السالم أن تكون قوات أميركية وأوروبية مشتبكة في حروب خارجية أو أن تكون هناك حروب بالوكالة عن                    

لداخل، فتنعم بالسالم شعوب على     حجتهم أن حروبا في الخارج تمنع حروبا في ا        . الغرب ناشبة في آسيا وأميركا الالتينية     
لن نيأس من تكرار القول إن جانبا عظيما من العنف وجانبـا لـه شـأن مـن                  .حساب تضحيات وعذابات شعوب أخرى    

اإلرهاب أنشأه ويرعاه تفاوت اجتماعي وبطالة عمالية وسخط عام بسبب ضعف العائد رغم التـضحيات التـي قـدمتها                   
. يات لتلبية سياسات إصالح اقتصادي تعقبها تضحيات لتلبية تصحيح هـذه الـسياسات            شعوب العالم النامي، أكثرها تضح    

يقال إن األعمال اإلرهابية، وخصوصا االنتحارية، تزداد ألن المسلمين يزدادون تطرفًا فـي عـدائهم ضـد اآلخـرين                   
 يردد وال يتعب برنارد لويس،      ويزدادون كراهية ألميركا وحلفائها خصوصا، وإن هذا العداء تاريخي وهكذا الكراهية كما           

ويصدقه، هو وزمالؤه من أكاديميين عرب أميركيون تخصصوا في تأكيد كراهية المسلمين وعدائهم ألميركا والغـرب،                
بينما يخرج من أميركا ذاتها من يثبت بإحصاء دقيـق وتحليـل موضـوعي أن األعمـال                 . مسؤولون كبار في واشنطن   

 بيب المنشورة خالصتها في صـحيفة       ففي العراق حسب دراسة روبرت    . حتالل األجنبي االنتحارية تحديدا تقع بسبب اال    
 لم تقع عمليات انتحارية قبل الغزو األميركي، وفي العام األول للغزو وصل عدد العمليـات                18/5/2005نيويورك تايمز   
ال توجد عالقة بين تنامي الظاهرة      وتؤكد الدراسة أنه تكاد     . ، وهو في تزايد   2004 في   50، ارتفع إلى    20االنتحارية إلى   

األصولية وزيادة األعمال االنتحارية، ويدلل الكاتب على ذلك بأن نمور التاميل المتمردين في سريالنكا وهم من أصـول                  
 هي مجموع العمليات االنتحاريـة التـي        315 عملية انتحارية من     76ماركسية لينينية أي من أصول غير دينية ارتكبوا         

 عملية  54، بينما لم يتجاوز عدد العمليات التي قامت بها منظمة حماس            2003 إلى   1980لم في الفترة من     وقعت في العا  
، في الوقت الذي قامت فيـه المنظمات الفلسطينية غير الدينية بعمليات ضد االحتالل اإلسـرائيلي               27والجهاد اإلسالمي   

 إلى سريالنكا إلى كشمير والشيـشان وقعـت هـذه العمليـات             وفي كل الحاالت، امتدادا من لبنان وإسرائيل      . أكثر عددا 
ولـم ينفـذ    .  منظمة تسعى جميعها إلى تحرير األرض من محتل أجنبي         18االنتحارية ضمن إطار عمل تنظيمي تقوم به        

حاريـة  ، ولم ينتهج الفلسطينيون أسلوب العمليات االنت1987نمور التاميل عملية واحدة قبل غزو الجيش إلقليم التاميل في     
قبل التوسع االستيطاني الواسع في الثمانينات، ولم تعرف دول عربية أخرى ظاهرة العمليات االنتحارية إال تلك التي وجد                  

الخالصة أن الوجود األميركي في شكل احتالل أو قواعد وتسهيالت دافـع         . بها عسكريون أجانب، أو لوجودهم عن قرب      
هنا في المنطقة يوجد    .اإلرهاب بزيادة الوجود العسكري األميركي في الخارج      أساسي لعمليات اإلرهاب، ولن يكون عالج       

من يقول إن الرئيس بوش يتراجع عن دعم الديموقراطية والحرية في العالم، ويبرز من جديد الشك في النيات األميركيـة            
حين أعلن أنه تأثر جداً بكتاب      وراء التبشير بالديموقراطية، كانت نصيحة في غير محلها تلك التي أخذ بها الرئيس بوش               

تعب عرب الشرق األوسط من محاولة اإلجابـة عـن          .ناثان شارانسكي عن ضرورة نشر الديموقراطية في العالم العربي        
كيف تخدم الديموقراطية العربية إسرائيل، أو كيف تكون ديموقراطية العرب مصلحة إلسرائيل؟ جـاءت أكثـر                : السؤال

هكذا تستمر الصورة األميركية لدى شعوب      . أن تكون ديموقراطية ناقصة أو بمواصفات خاصة      اإلجابات تقول بأنها البد     
  .المنطقة من دون تحسن، رغم محاوالت ال تزال في أحسن حاالتها هامشية وفي أكثرها متناقضة

  6/6/2005الحياة 



 25

  
  
  
  
  
  
  

  :كاريكاتير
  

  
  6/6/2005 نيوزويك

  


