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   واالحتالل يعتدي على المصلينالمدافعون عن الحرم القدسي يخرجونهم بالقوة
السماح لليهود بدخول المسجد االقصى امس هو فعل خطأ بل خطأ كبيـر وعامـل               : 7/6/2005الوطن العمانية   نشرت  

تفجير متعمد لمناخ الهدوء الذي يسعى عباس لبسطه في الشارع الفلسطيني ورغم ان مصادر اسرائيلية اكدت مـرارا ان                   
لى الحيلولة دون وصول المتطرفين الى الحرم القدسي اال ان ما حدث امس ال يوحي بـذلك      الشرطة االسرائيلية ستعمل ع   

بل يكشف عن الحجم الحقيقي للمؤامرة المدعومة من جانب الحكومة االسرائيلية والدليل علـى تواطـؤ الحكومـة مـع                    
حموا المسجد لم يكونوا اولئـك الـذين        المتطرفين هو ذلك المبرر االكثر قبحا الذي قالته الشرطة والذي يقول ان الذين اقت             
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هددوا باقتحامه من قبل فهل هذا كالم يمكن فهمه من جانب العرب والفلسطينيين؟ ان التطرف االسرائيلي يتزايد يوما بعد                   
يوم دون تصنيف محدد للجماعات اليهودية التي تمارسه بل ان شارون اراد ان يؤكد وجوده في خلفية الصورة كمحفـز                    

للحرم القدسي على االستمرار في فعلتهم النكراء وذلك بتصريحه الذي تزامن مع عملية االقتحام خالل حفـل                 للمقتحمين  
بالقدس الشرقية المحتلة وقال فيه القدس لنا الى األبد ولن تكون بعد اليوم ملكا لالجانب وهو بذلك كأنما يـصب الزيـت                      

ول شارون يمارسون ذلك العمل االرهابي على ارض هي ملك          على النار ليتمادى المهاجمون في فعلهم ما داموا حسب ق         
لهم ذلك على الرغم من أن هذا التصريح يأتي مخالفاً لكل المواثيق الدولية التي تطالب اسرائيل باالنسحاب الكامـل مـن                     

  .1967كافة االراضي التي احتلتها خالل حرب يونيو 
امس هو بداية تحرك خطير يهدف الى نسف العملية السلمية مـن            ان السماح لليهود المتطرفين باقتحام االقصى الشريف        

جذورها وتحريض الشعب الفلسطيني على االنتفاض من جديد لحماية المقدسات كي تبدأ اآللة االعالمية االسرائيلية فـي                 
 يستشعرون مثل   الترويج لما تسميه دائما بـ االرهاب الفلسطيني الذي تتخذه كذريعة لعرقلة جهود السالم والعرب بالطبع              

هذه الخطط والمؤامرات، ولربما هذا ما دفع مصر امس الى تحذير اسرائيل من الضغط على أبو مـازن ودفعـه الـى                      
  .مواجهة مسلحة مع الفصائل التي طالما هددت باالنتقام اذا ما اقدم المتطرفون اليهود على اقتحام المقدسات االسالمية

 المقصود ذلك االعالن الذي أفاد به مصدر في جيش االحتالل االسرائيلي بتوقيـف              وليس ببعيد عن هذا المناخ من التوتر      
فلسطيني عند حاجز غرب مدينة نابلس يحمل حقيبة ناسفة، ولن يفهم أحد بالطبع كيف يمكن لمثل هذا الشاب الفلـسطيني                    

  أن يقترب من حاجز تفتيش اسرائيلي حامالً دليل إدانته في يده؟
اإللحاح على الجانب الفلسطيني بتنفيذ إصالحات على كل المستويات وهو انشغال وصل حد الغـرق               لقد انشغل المجتمع ب   

في التفاصيل، بل تفاصيل التفاصيل، والمتمعن في وثائق وزارة الخارجية البريطانية عن مقررات مؤتمر لنـدن حـول                  
لب التفضيلية التي تشكل خروجـاً فـي        القضية الفلسطينية والذي انعقد في أول مارس الماضي يلحظ بوضوح تلك المطا           

بعض األحيان عن االتفاقات والتفاهمات السابقة، ورغم أن خارطة الطريق نصت على ان تتخذ اسرائيل والفلـسطينيون                 
إن مطالب المجتمع   . خطوات متزامنة لتحقيق البنود الواردة في الخارطة اال ان اسرائيل لم تتخذ خطوة واحدة ذات أهمية               

عددة من الجانب الفلسطيني مع تجاهل التجاوزات االسرائيلية هو إخالل كبير بالمعايير األخالقية واألعـراف               الدولي المت 
  .التي درج عليها العمل السياسي على المسرح الدولي

  واذا كان المتطرفون يسعون لعرقلة االنسحاب من قطاع غزة فما عالقة المسجد األقصى بغزة ومستعمراتها؟
لك التراخي الدولي الذي يشجع اسرائيل على تجاوزاتها أن يكون ثمة ضغط على قوات االحـتالل كـي                  إن األجدى من ذ   

تسحب اسلحة المستعمرين كما وعد وزير الحرب االسرائيلي شاؤول موفاز، ووضع حد للتجـاوزات بحـق المقدسـات                  
  .االسالمية
تصدى مئات المصلين امس لمجموعات يهودية      : القدس المحتلة جمال جمال    ن مراسلها في  ع 7/6/2005الدستور   ونقلت

متطرفة اقتحمت باحات المسجد األقصى تحت حماية وحراسة افراد شرطة االحتالل، ونجحوا في إخراجهم بعد سـاعتين              
من المواجهات العنيفة معهم ومع افراد الشرطة والوحدات االسرائيلية الخاصة، فيما حمل الـرئيس الفلـسطيني محمـود         

فقد جدد أنصار ما تسمى جماعة ريفافـا وامنـاء جبـل الهيكـل              . المسؤولية الكاملة عن تلك المواجهات    عباس إسرائيل   
وغيرهما من الجمعيات اليهودية المتطرفة، للمرة الثالثة خالل أقل من شهرين، محاولتهم اقتحام المسجد االقصى، وهـذه                 

بشطريها تحت السيطرة االسرائيلية، وهي ذكرى حـرب        المرة إلقامة طقوس في الذكرى الثامنة والثالثين لتوحيد القدس          
ولمـا كـان    .  التي وقعت فيها القدس وباقي االرض الفلسطينية واراض عربية تحت االحتالل االسـرائيلي             67حزيران  

 مخطط االقتحام مبيتا منذ ايام طويلة فقد تنادى ابناء الشعب الفلسطيني للذود عن المسجد االقصى، والتصدي ألية محاولة                 
 الى المسجد االقصى بدعوة من الحركة االسالمية، فـي  48يقوم بها المتطرفون اليهود، حيث توافد االالف من فلسطينيي     

حين امضى نحو الف مصل ليلتهم داخل المسجد بعد أن تمكنوا من الوصول اليه من القدس ومن مناطق الضفة الغربيـة                     
بد الرحمن من قيادات الحركة االسالمية في الداخل، والشيخ حامد          ومن بين هؤالء الشيخ كمال خطيب وهاشم ع       . والداخل

البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين واحد قيادات حركة حماس في شمال الضفة، الى جانب عدد من اعضاء المجلـس                   
االحـتالل  وبخالف المرات السابقة التي منعت فيها شرطة        . التشريعي والعديد من مسؤولي االوقاف االسالمية في القدس       

 سمحت شرطة االحـتالل     - كما زعمت  -انصار اليمين من الوصول الى المسجد منعاً ألي احتكاك مع المصلين المسلمين           
المحتشدة عند باب المغاربة عند نحو الساعة التاسعة صباحا لخمسة من غالة المتطرفين بالدخول الى باحـات المـسجد                   

ت السياحية االعتيادية، ظناً منها أن أية إشكاالت لن تقـع نتيجـة لـذلك،               وقامت بتوفير الحماية لهم، تحت غطاء الزيارا      
وإثر ذلك، هرعت   . فتصدى لهم المصلون المرابطون وانهالوا عليهم بالضرب، واشتبكوا مع افراد الشرطة المرافقين لهم            

تـداء علـى المـصلين      قوات كبيرة من افراد شرطة االحتالل والوحدات الخاصة، واقتحمت باحات المسجد وقامت باالع            
بقنابل الصوت والغاز والهراوات، وقامت باخالء المستوطنين، واندلعت مواجهات عنيفة استمرت حتى الحادية عشرة قبل               

وقد عملت قيادات المصلين ومسؤولي االوقاف على تهدئة الوضـع، حيـث            . الظهر، اصيب خاللها العديد من المواطنين     
د من اجل وقف المواجهات، وقام الشيخ محمد حسين بتوجيه نداءات الى المـصلين              طلبت من افراد الشرطة اخالء المسج     

وقال . من اجل التزام الهدوء، وقد خرج افراد الشرطة بعد ساعتين من المواجهات التي سجل خاللها اعتقال احد المصلين                 
 االحـتالل، اقتحمـت باحـات       المهندس عدنان الحسيني مدير االوقاف االسالمية في القدس إن القوات الخاصة في جيش            

وساحات المسجد األقصى المبارك، واعتدت على المصلين الذين تصدوا للمتطـرفين اليهـود الـذين سـمحت القـوات                   
وأضاف أن الجنود أمطروا المصلين بالقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع، واعتدوا على            .اإلسرائيلية لهم باقتحام المسجد   
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يذكر أن المئات من المصلين المسلمين قضوا ليلتهم داخل المسجد األقصى المبـارك لـصد أيـة                 .العديد منهم بالهراوات  
  . الذين هددوا باقتحامهمحاولة لتدنيسه من قبل المتطرفين الصهاينة

نفذت ثالث جماعات يهودية متشددة تهديداتها باقتحام الحرم        : القدس المحتلة وكاالت   7/6/2005القدس العربي   وأضافت  
سي، أمس االثنين، ذكري احتالل مدينة القدس قبل ثمانية وثالثين عاما، وهو ما أدي إلي وقوع مواجهات عنيفة بـين                    القد

وقالت مصادر داخل الحرم إن قوات مـن شـرطة          .الفلسطينيين المتحصنين داخل الحرم والمستوطنين والشرطة خارجه      
المتواجدين في المكان بقنابل الغاز المسيل للـدموع، فيمـا          االحتالل اجتاحت باحات الحرم القدسي وأمطرت الفلسطينيين        

يقوم عشرات الفلسطينيين برشق الشرطة والمستوطنين اليهود الذين سمحت سلطات االحـتالل بـدخولهم إلـي الحـرم،                  
في وكانت شرطة االحتالل، وعلي الرغم من حالة التوتر السائدة في القدس الشرقية             .بالحجارة، ما اضطرهم إلي الخروج    

، بـدخول   100ظل تهديد اليمين المتطرف باقتحام المسجد األقصي، قد سمحت لمجموعات يهودية، يقدر عددهم بنحـو                
الحرم صباح أمس، تحت ستار ما يسمي الزيارات اليومية االعتيادية، لكن مئات الشبان الفلسطينيين الذين تواجـدوا فـي               

ي هذا اليوم الذي تحتفل فيه الدولة العبرية بـذكري احـتالل القـدس              المكان في إطار التجند الواسع لمنع تدنيس الحرم ف        
الشرقية، تصدوا لهؤالء وبدأت مواجهات بين الشبان وشرطة االحتالل التي كانت قد زجت بالمئات من أفرادها في محيط                  

 وحاخامات، ونـواب    وكانت منظمات يهودية متشددة   .وأصيب اثنان من المستوطنين اليهود    . الحرم منذ الليلة قبل الماضية    
صي اليوم السادس   من اليمين اإلسرائيلي وشخصيات شعبية قد وجهت دعوة عامة إلي اليهود القتحام جماعي للمسجد األق              

ودعتهم إلي اعتصام شعبي عصر أمس قبالة باب األسباط، أحد األبـواب الرئيـسة للمـسجد                . الجاري من شهر حزيران  
ن دعوتها هذه تأتي بمناسبة تحرير القدس وتخليدا لذكري البطولة اليهودية ضد            وادعت هذا المنظمات أ   . األقصي المبارك 

 قامت القوات اإلسرائيلية باحتالل شرقي القدس، وبضمنها المـسجد     1967ومعروف أن في هذا اليوم عام       . خطط الطرد   
اإلسرائيلي إعالنا تحـت    وقد عممت كل من الحركة من أجل إقامة الهيكل ، و حركة ريفافاه و منتدي الخالص                 .األقصي

  .عنوان نتواصل مع جبل الهيكل التسمية اإلسرائيلية للمسجد األقصي صالة واعتصام 
هيونية والوحدات الخاصـة    اعتدى أفراد الشرطة الص   :خاصالقدس المحتلة    7/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    وذكر  
ب األسباط أحد األبواب الرئيسة للمسجد األقصى المبـارك،  ، على العشرات من المواطنين المرابطين قبالة با   اإلثنينظهر  

يأتي ذلك في أعقاب المسيرة االستفزازية التي نظّمها المستوطنون الـصهاينة           .بالضرب وطاردوهم في أزقة البلدة القديمة     
رت مؤسـسة   وذك.والجماعات المتطرفة قبالة أبواب المسجد األقصى المبارك بحماية قوات كبيرة من الشرطة الصهيونية            

األقصى في خبٍر عاجٍل أن أفراد الشرطة الصهيونية اعتدوا بالضرب على الشبان الفلسطينيين، وأوسعوا أحدهم ضـرباً                 
وذكرت مصادر طبية أن الشاب أصيب في       .بعد أن أحاط به أفراد من قوات الشرطة الخاصة، وقاموا بجره على األرض            

ويسود التوتر الـشديد محـيط      .د الوعي، وتم نقله إلى أحد مشافي المدينة المحتلة        منطقة الرأس، وأصيب بجراٍح بالغة وفق     
المسجد األقصى المبارك، وذلك في أعقاب منع المصلين تحت سن ست األربعين من الصالة فيه، وذلك فـي خطـواٍت                    

  .تصعيدية قمعية تنفّذها شرطة االحتالل في محيط المسجد األقصى المبارك والقدس القديمة
ذرت حركة حماس من مغبة االعتداءات والتهديدات الصهيونية المتكررة التي يتعرض لها المسجد األقصى المبـارك،                 ح

والتي كان آخرها ما جرى صباح هذا اليوم من اقتحام عشرات المستوطنين والمتطرفين الصهاينة باحات المسجد األقصى                 
حملت و. أن استمرار ذلك من شأنه جعل التهدئة في مهب الريح          المبارك تحت حماية عناصر الشرطة الصهيونية، معتبرة      

، ووصل نسخة منه للمركز الفلسطيني لإلعالم، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عـن أي              حماس في بيان صدر عنها      
 اعتداء على المسجد األقصى المبارك، وكل ما سيترتب على استهدافه المتكـرر مـن قبـل المـستوطنين والمتطـرفين                   

حركة حماس وكل قوى شعبنا الحية، لن تقف مكتوفة األيدي إزاء هذه التهديـدات المتواصـلة                وأكد البيان أن    .الصهاينة
ودعت حماس في بيانها    .تداءات المتكررة على أبناء شعبنا    للمسجد األقصى، ومواصلة احتجاز األسرى والمعتقلين، واالع      

المـسجد  ال مخططات العدو، وقطعان المستوطنين التي تستهدف المساس ب        أبناء شعبنا الفلسطيني إلى اليقظة والحذر إلفش      
الدفاع عنه بكـل الوسـائل المـشروعة،        الشعوب العربية واإلسالمية لنصرة المسجد األقصى و      األقصى، كما دعا البيان     

ات الصهيونية، ومطالبة   األنظمة العربية واإلسالمية إلى تحمل مسؤولياتها، وإصدار مواقف واضحة تندد باالعتداء          وداعياً  
  . لوقف ما يجري من انتهاكات مستمرةالمجتمع الدولي التحرك الفوري 

هددت سرايا القدس برد قوي ومزلزل على اقتحام وتدنيس المتطرفين اليهود، وقـوات االحـتالل الـصهيوني المـسجد                   
إن السرايا تحتفظ بحق الـرد فـي        :  القدس وقال أبو عبد اهللا الناطق العسكري باسم سرايا       .األقصى المبارك اليوم االثنين   

وحـذر  .الوقت والمكان المناسبين على التدنيس الذي حصل اليوم للمسجد األقصى، مهددا بأن الرد سيكون قويا ومزلـزال    
أبو عبد اهللا من استمرار الكيان الصهيوني في خروقاته للتهدئة من خالل االعتداء على األقـصى، وتواصـل عمليـات                    

 المقاومين الفلسطينيين، مشيرا إلى حملة االعتقاالت الواسعة التي طالت كوادر من حركة الجهاد اإلسالمي               االعتقال بحق 
  .في الضفة الغربية خالل اليومين الماضيين

  
   بمحاربة العالم لالحتفاظ بالقدسشارون يتعهد

 ان القـدس سـتبقى ملكـا        أعلن شارون :  غزة صالح النعامي   ،تل أبيب نظير مجلي    7/6/2005 شرق األوسط ال نشرت
 .1967 الحتالل المدينة المقدسة في 38السرائيل الى االبد في كلمة القاها امس في الذكرى 

 االبد وذلك ىاعلن شارون ان القدس ستبقي ملكا السرائيل ال: القدس المحتلة وكاالت 7/6/2005القدس العربي  وأضافت
وقال شارون في حفل اقيم في القدس الشرقية العربية  .لمدينة المقدسة ل38في كلمة القاها أمس االثنين في الذكري الـ 

 ابد االبدين ى عاصمة اسرائيل الموحدة الىالمحتلة لهذه المناسبة حضره كبار المسؤولين االسرائيليين ان القدس ستبق
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ل ومن ضمنها جميع  بايدي اسرائيى قائال ان القدس ستبقىومض . كذلكىوسنقف في وجه العالم اجمع من اجل ان تبق
   .هياكل الصالة فيها ومساجدها وكنائسها

القدس هي المرساة وشريان حياة الشعب اليهودي وسـتبقى موحـدة           : ما قال شارون   6/6/2005 48 عرب وذكر موقع 
ومضى قائال إن القدس ستبقى بأيدي اسرائيل على جميع هياكل الصالة فيها ومساجدها وكنائسها التـي سـنحافظ                  . دائما

  . عليها ونحرسها
من جانبه قال كتساب، في حفل يوم القدس، إن اسرائيل لن تسمح ألي كان بالمس بالمقدسات االسالمية في جبل الهيكـل                     

وأضاف كتساب ان اسرائيل ستحافظ على حرية العبادة لجميع الديانات لكنهـا لـن               .وهو التسمية العبرية للحرم القدسي    
ومضى قائال إن العالقة بين الـشعب اليهـودي وجبـل        . لتدخل في حرية العبادة لدى اليهود     تسمح ألبناء ديانات أخرى با    

  .الهيكل هي عالقة أبدية
. وسبق حفل احياء ذكرى احتالل القدس الشرقية اجتماع خاص للحكومة االسرائيلية تم تخصيصه لقضايا تتعلق بالقـدس                

وير القدس سترصد مـن خاللهـا ميزانيـة خاصـة لتـشجيع             وقررت الحكومة االسرائيلية في اجتماعها اليوم خطة لتط       
وعقد الكنيست االسرائيلي جلسة خاصة اليوم الحياء ذكـرى احـتالل           . المواطنين اليهود على االنتقال للسكن في القدس      

واقترح رئيس المعارضة البرلمانية، يوسـف       .القدس وسط مقاطعة النواب العرب احتجاجا على استمرار احتالل القدس         
وتقضي خطة لبيد بأن يكون رئيس بلدية القدس يهوديا علـى أن            . يد شينوي خطة لحل الخالف على طابع مدينة القدس        لب

 .يكون نائبه فلسطينيا وأن يملك صالحيات خاصة فيما يتعلق باالحياء الفلسطينية في القدس الشرقية
أعلن شارون خطة رصدت لها      : آمال شحادة  ،لمحتلةالقدس ا نقالً  عن مراسلتها في       7/6/2005الخليج اإلماراتية    وقالت

وقال إن هذه الخطة ستساعد     .  مليون دوالر لتطوير المدينة المحتلة ونقل مكاتب الحكومة إليها من تل أبيب            134حكومته  
  .في تعزيز وجودنا في القدس وتحولها مدينة جاذبة للمستثمرين والسياح والسكان الجدد

  
    أبو مازنيسمشاورات اختيار نائب الرئ

 مصادر مقربة من مكتب الرئيس ان ثمة مـشاورات   هذكرتما  : رام اهللا خاص   من  7/6/2005الشرق القطريـة     نشرت
 والثاني الـدكتور نبيـل      ثنين، األول احمد قريع     تجري الختيار نائب للرئيس، حيث يدور الحديث عن اختيار واحد من ا           

ة لحركة فتح أنه بعد اإلعالن عن تأجيل االنتخابات ربما يقوم محمـود             شعث ، وتشير مصادر مقربة من اللجنة المركزي       
عباس ابو مازن بحل مجلس الوزراء الحالي، وتشكيل وزارة جديدة الى ان يتم اجراء االنتخابات الفلسطينية التـي مـن                    

ئيس أحمـد قريـع     وفي حالة االعالن عن حل مجلس الوزراء سيكون نائب الر         .ل ان تكون في شهر ديسمبر القادم      المحتم
اكبر المرشحين لهذا المنصب، وسيقوم ابو مازن بتكليف ابرز المؤيدين له في مشروع اإلصالح ابان رئاسـة الـرئيس                   

ـ                   وزارة عرفات الوزير السابق نبيل عمرو الذي دفع ثمن ذلك تعرضه لمحاولة اغتيال كادت تودي بحياته وذلك لتشكيل ال
المجلس الثوري الفلسطيني الذي انعقد نهاية االسـبوع الماضـي تـستبعد هـذا              لكن مصادر   .القادمة التي ستكون مؤقتة   

السيناريو، حيث كشف احد اعضاء هذا المجلس في حديث خاص بالشرق رفض الكشف عن اسمه أن نائب الرئيس ابـو                    
راف الدوليـة ،    مازن سيكون الدكتور نبيل شعث الوزير المخضرم في العالقات الدولية، والذي يعتبر مقبوال لجميع األط              

على الصعيد نفسه طالب البعض بتعيين نائب       .تح خاصة اللجنة المركزية للحركة    لكن الوزير شعث غير مقبول لدى قيادة ف       
لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وطالب مسؤول كبير في المجلس الثوري خالل االجتماع االخير للمجلس تنسيب السيد                

ان عددا من مناصري ابو مازن داخل المجلس رفضوا ذلك بشدة، وقام بعضهم بترشيح              فاروق القدومي لهذا المنصب اال      
، انها ستطيح بأي نائب للرئيس ان لم يكن لهـا            األقصى بدورها هددت في بيان لها      كتائب شهداء .وتنسيب  سليم الزعنون   

  .نية الفلسطينيةالمرأي في األمر ويتبنى أزمة الكتائب القائمة والمطالبة باستيعابهم في االجهزة ا
موافقته على اقتـراح الـرئيس      عن  ،   المجلس الثوري  ه أعلن  ما : وفا -رام اهللا  من 7/6/2005األيام الفلسطينية    ذكرتو

  .محمود عباس باستحداث منصب نائب رئيس السلطة لتعزيز النظام السياسي والحياة الديمقراطية
 امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ةطالب م:وليد عوض رام اهللا  عن مراسلها في 7/6/2005القدس العربي  نشرتو

واوضح عاشور بان هناك اجتماعا تعقده اللجنة .امس المجلس التشريعي بسن قانون يقضي بتعيين نائب لرئيس السلطة
 . القانونية اليوم في مقر الرئاسة الفلسطينية لبحث االجراءات القانونية المتعلقة بتعيين نائب لرئيس السلطة

ف عباس طاقما مـن القـانونيين لوضـع صـيغة قـانون      يكلت :رام اهللا ـ قنا  من 7/6/2005الوطن القطرية  أضافتو
 نقال عن مراسلها في فلسطين ان عباس        وذكرت قناة الجزيرة  ‚ الوطنية الفلسطينية الستحداث منصب نائب لرئيس السلطة      

واشارت القناة  ‚ لمنصب ووضع آلية الختيار من سيشغله     سيحيل مشروع القانون الى المجلس التشريعي القرار استحداث ا        
  ‚الى ان هناك اقتراحا آخر باستحداث نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية

 مصدر فلسطيني مسؤول األنباء الـصحفية التـي         ينف: رومل شحرور السويطي  ن  ع 6/6/2005 48 عرب موقع   وذكر
عن الدائرة السياسية أنه وبخصوص ما تناقلته        وجاء في بيان صدر   .السلطةأشارت إلى تعيين فاروق القدومي نائباً لرئيس        

 عن الصحة، وال    بعض وكاالت األنباء والصحف حول طرح تعيين فاروق القدومي، نود أن نؤكد على أن هذا الخبر عارٍ                
وتحفظـه علـى اتفاقيـة      األخ القدومي يرفض العودة في ظل وجود االحتالل اإلسرائيلي،          وأكد البيان على أن     .أساس له 

سيعود إلى أرض الوطن عندما تتحرر غزة أو أي جزء من وطننـا             ه  وأفاد البيان بأنّ  .وسلو، وله مواقفه المعلنة من ذلك     أ
ين حق عودة الالجئين    العزيز بكامل السيادة، للعمل على بناء دولة فلسطين على أرضها بعاصمتها القدس الشريف، ولتأم             

  .الفلسطينيين
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   تقترح على السلطة سكة حديد للربط بين الضفة وغزةسرائيلإ

، اسرائيل بسوء النية النها ال تقدم لهم مخططات البنى التحتيـة            م السلطة الفلسطينية  ااته 7/6/2005 48 عربذكر موقع   
نى مـن  يقدمون الحد االدان االسرائيليين وقال محمد دحالن   .الخاصة بالمستوطنات المنوي االنسحاب منها من قطاع غزة       

ائيل في تعقيبها على تصريح دحـالن، ان        وادعت اسر .تعاملون بجدية مع مسألة االنسحاب    التنسيق لفك االرتباط وهم ال ي     
، اجتمع طوال خمس ساعات، مع الطاقم الفلسطيني وقدم له مواد مختلفة شملت خـرائط للبنـى                 طاقم المفاوضات المكلف  

ومن جملة ما طالبوا به خرائط لكل المستوطنات ومعطيات حول المواقع           . لكالتحتية، لكن الفلسطينيين طالبوا بأكثر من ذ      
األمنية ومنشآت البنى التحتية االستراتيجية وصورا جوية للمستوطنات، وهي امور رفض طاقم بيرس تقديمها اآلن، قبـل   

الى ذلك قالت صـحيفة     .طاعالجنود طالما تواجدوا في الق    االنسحاب، بادعاء ان ذلك يشكل خطرا امنيا على المستوطنين و         
، وحتى  زة بخط قطار ينطلق من معبر ايرز      هآرتس ان اسرائيل عرضت على الفلسطينيين ربط الضفة الغربية وقطاع غ          

على تفعيل المعبـر    ، عرض ذلك على الجانب الفلسطيني        الصحيفة ان الوزير حاييم رامون     وأفادت.ترقوميا، قرب الخليل  
يشار إلى شـارون، يعـادي اتفاقيـات اوسـلو          . التزمت به اسرائيل في اتفاقيات اوسلو       بين الضفة والقطاع، الذي    اآلمن

لكنه،يوافق على الربط بين الضفة والقطاع بخط للسكة الحديد، فقط، ألن ذلك سيمنع تنقل الـسيارات الفلـسطينية علـى                    
. ئيلي على الجانب الفلسطيني عبثـاً     ولم يأت العرض االسرا   .الشوارع االسرائيلية في المنطقة الفاصلة بين الضفة والقطاع       

، تسعى عشية اي لقاء سياسي رفيع بين ممثليها وممثلي االدارة األميركية الى القاء بعض الفتات للفلـسطينيين،                  فاسرائيل
  .والزعم، اذا لم يقبلوا بهذا الفتات، انهم يرفضون التعاون واحراز تقدم

أعلن موفاز، إن قيادة الجيش انتهت من اعداد         :أبيب نظير مجلي  تل   عن مراسلها في   7/6/2005 شرق األوسط ال ونقلت
الخرائط التفصيلية للبنى التحتية للمستوطنات اليهودية في قطاع غزة، وانه شخصيا صادق على هذه الخـرائط وسـيقوم                  

يل عنـد   بتسليمها الى نصر يوسف، حتى يتمكن الفلسطينيون من دراستها واعداد الخطط لتسلم المستوطنات مـن اسـرائ                
وكان موفاز يتكلم خالل لقائه مع عدد من الـصحافيين الـذين جمعهـم     . أغسطس آب المقبل15تطبيق خطة الفصل في    

تنظيم المنتدى للوفاق المدني في القدس، في اطار نشاط هذا المنتدى لتعميق التعاون بين االعالميين اليهود والعرب فـي                   
 السلطة الفلسطينية حول تطبيق تلك الخطة وان هناك نية لدى الفلـسطينيين             وقال إن إسرائيل بدأت التنسيق مع     . اسرائيل

ومع انه انتقد السلطة على ادائها وقال إنها ال تقوم بجهد جدي لفرض سيطرتها على المنـاطق      . للتعاون حول هذه المسألة   
 ان اسرائيل تتعاون على اجراء      الخاضعة لسلطتها، وهذا يبشر بخطر انتشار الفوضى لدى تنفيذ االنسحاب االسرائيلي اال           

وهدد في الوقت نفسه انه في حالة اطالق القذائف الفلسطينية على القوات المنـسحبة  . التنسيق، على أمل ان يتغير الوضع    
   .أو على المستوطنين وقت االخالء، فان هناك قوات عسكرية خاصة ستكون مهمتها معالجة الوضع بكل حزم وشدة

 مصادر  ولق وائل بنات  و  عبدالرؤوف أرناؤوط    غزة  و رام اهللا  عن مراسليها في    7/6/2005 الوطن السعودية  ونشرت
إسرائيلية إن الحكومة ستسلم قريبا للسلطة الفلسطينية خارطة تفصيلية توضح كافة البنى التحتية اإلسرائيلية في قطاع غزة              

وتشير المصادر إلى أن    .عد انسحابها من قطاع غزة    وقائمة تتضمن جميع الموجودات التي ستتركها الحكومة اإلسرائيلية ب        
وزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز أقر هذه الخارطة والالئحة يوم أول من أمـس تمهيـدا لتـسليمها إلـى الـسلطة                      

  .الفلسطينية في إطار التنسيق مع الفلسطينيين بشأن االنسحاب
  

  جاك سترو يزور السلطة غداً
ن ناصر القدوة، أن وزير الخارجية البريطاني ، سـيزور األراضـي            الأع: غزة من 7/6/2005 شرق األوسط ال نشرت

وفي بيان صادر عن مكتبه صباح أمس، قال القدوة إن الرئيس الفلسطيني ، سيجري مباحثات مهمة مـع                  . الفلسطينية غداً 
 . سترو، باالضافة الى مبحاثات مع رئيس الوزراء أحمد قريع والقدوة نفسه

 هذكـر مـا    وائل بنات  و  عبدالرؤوف أرناؤوط    غزة  و رام اهللا  عن مراسليها في    7/6/2005 السعودية   الوطن وذكرت
أن عباس سيبحث مع الوزير سترو تفاصيل تتعلق بتفعيل الدور األوروبي في عملية الـسالم وزيـادة الـدعم                   القدوة من   

طار خطة االنسحاب األحادية الجانب، مؤكدا علـى        المادي للسلطة الفلسطينية إلعمار المناطق التي ستخليها إسرائيل في إ         
أهمية الدور األوروبي في دفع عملية السالم لألمام وإلزام إسرائيل بتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ واالتفاقيات الموقعة واعتبار                

  .االنسحاب جزءاً من خارطة الطريق
لندن األخير إلى أفعال في زيادة الدعم المخصص         بتطبيق نتائج مؤتمر      القدوة أمل 7/6/2005األيام الفلسطينية   وأضافت  

للشعب الفلسطيني لتلبية احتياجاته المتعددة ومواجهة تداعيات االنسحاب اإلسرائيلى من قطاع غزة وأجزاء مـن الـضفة                 
 .الغربية

  
  أبو مازن ينفي وجود حوار فلسطيني بالقاهرة 

ـ : :غزة و رام اهللا   في وائل بنات و اؤوطعبدالرؤوف أرن  عن مراسليها  7/6/2005الوطن السعودية    نشرت  الـرئيس   ينف
وأضاف في رد على سؤال للمراسلين      . الفلسطيني محمود عباس األنباء التي تحدثت عن حوار فلسطيني قريب في القاهرة           

لسلطة أمس في رام اهللا بشأن إمكانية قيام الحكومة اإلسرائيلية بنقل الصالحية األمنية في بعض مدن الضفة الغربية إلى ا                  
هذا الموضوع على جـدول األعمـال     لحادي والعشرين من الشهر الجاري      الفلسطينية قبل لقائه المرتقب مع شارون يوم ا       

  .حث من أجل الحصول على جواب نهائيليب



 7

ن الحوار الوطني بين الفصائل سيتم هنا في الوطن وليس          أ: ل عباس ورام اهللا ق   من 7/6/2005األيام الفلسطينية    وذكرت
  .لقاهرةفي ا

  
  عباس يبحث في الكويت فتح السفارة الفلسطينية

ن لعودة الدفء والعالقـات الوثيقـة       ˆاألجواء أصبحت مواتية اال    مسؤول في السلطة الفلسطينية ان       أعلن: أ.ش.رام اهللا أ  
ل جولـة   وقال أحمد صبح في تصريح له ان الرئيس الفلسطيني الذي سيزور الكويت خال            .التاريخية بين الكويت وفلسطين   

نتطلع الى إعادة افتتاح السفارة الفلسطينية فـي        : واضاف صبح .أكد مرارا على اهمية عودة العالقات بين البلدين       , خليجية
مؤكدا ان القيادة الفلسطينية جاهزة     , ونتوق ان يتم ذلك في اقرب فرصة ممكنة       , الكويت وعودة العالقات الى سابق عهدها     

  .المواتية في الكويت لتفعيلهلمثل هذا الموضوع وننتظر الفرص 
  7/6/2005السياسة الكويتية 

  
  خسارة فتح مؤكدة لو جرت االنتخابات في موعدها السابق  : وزير فلسطيني

اعترف النائب قدورة فارس ان حركة فتح كانت ستخسر انتخابات المجلس التـشريعي لـو               :القدس المحتلة  وديع عواودة    
وشكك بقدرة الحركة على    . استشراء حالة الفساد لدى القيادات المتنفذة في الحركة       جرت في موعدها االصلي وذلك نتيجة       

اعادة بناء ذاتها وان تكون مؤهلة لالحتفاظ بالسلطة في غضون ثالثة أشهر، الفتا الى ان الحل يكمن بتطهير صفوفها من                    
محاضرة له في مدينة ام الفحـم  واعتبر فارس في معرض .العناصر الفاسدة وترشيح شخصيات نظيفة ومقربة من الشعب  

  . دفعت وال تزال ثمن االخطاء والسلوك الفاشل للسلطة الفلسطينية طوال العقد االخيران  فتح
  7/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
   400سرائيل إلطالق األسرى الـإتعهد السلطة عدم تنفيذ اإلعدام بحق العمالء كان شرط 

لية رفيعة المستوى لصحيفة هآرتس العبرية مخاوف أوساط فلسطينية حول احتمال           أكدت مصادر اسرائي  : الحياة،  الناصرة
رضوخ السلطة الفلسطينية المالءات وضغوط اسرائيلية لوقف تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية ضـد                

يب وواشنطن تلقتا تعهدا رسميا     وذكرت المصادر االسرائيلية ان تل اب     . عشرات العمالء المتورطين بالتخابر مع اسرائيل     
 الخميس الماضي بتلقي    400من السلطة الفلسطينية بعدم تنفيذ األحكام ال بل اشترطت اسرائيل اطالق سراح األسرى الـ               

وقالت الصحيفة أمس إن اسرائيل مارست ضغوطا ديبلوماسية هائلة على السلطة لمنع تنفيذ حكم االعدام بحق                 .هذا التعهد 
وأضافت ان وزيرة القضاء ليفني وفايسغالس توجها        .دانتهم محاكم عسكرية فلسطينية بالتخابر مع اسرائيل       فلسطينيا   50

عريقات برسالة واضحة تقول إن اسرائيل لن تسلّم بإعـدام          ومنذ صدور األحكام الى مسؤولين في السلطة منهم ابو زايدة           
ن السفير االميركي في اسرائيل توجه بدوره الى مسؤولين في          وتابعت الصحيفة ا   .من يتهم بالتعاون معها من الفلسطينيين     

وزادت انه ردا على هذه التوجهات تلقـت اسـرائيل رداً واضـحاً مـن               . السلطة بطلب وقف تنفيذ االعدام بحق العمالء      
ير االميركـي   كما تلقى السف  . المسؤولين الفلسطينيين نقلوا عن عباس تعهده الشخصي أن ال نية لدى السلطة لتنفيذ األحكام             

جواباً مماثالً وقام بنقله الى شارون وهو الموقف الذي نقلته النيابة االسرائيلية العامة الى المحكمة العليا قبل أسبوع لـدى                    
النظر في التماس قدمته اسرائيلية تدعى ايدا نودل مطالبة شارون بالعمل، حتى عسكريا إن لزم األمر، من أجل منع إعدام                

 .ي القضاة توضيح النيابة بأن السلطة لن تنفذ األحكام قرر هؤالء عدم متابعة النظر في االلتماسومع تلق. العمالء
  7/6/2005الحياة 

  
  شارون -سرائيلية على مكان لقاء عباسإ ،خالفات فلسطينية

 بـين   كشف شعث لـ الحياة ان احدى المشكالت التي تعترض اللقـاء          : ماتالقدس المحتلة واشنطن سائدة حمد سالمة نع      
عباس شارون تكمن في االتفاق على مكان عقد اللقاء والذي تصر اسرائيل ان يكون في القدس بينما يطالب ابـو مـازن                      
بعقدها في القاهرة او رام اهللا وبالتوازي مع محاوالت اسرائيل الميدانية لفرض سيطرتها على القدس، بـدا ان حكومـة                    

وقال شعث انـه فـي اي        . سياسي من السلطة الفلسطينية بهذه السيطرة      شارون تسعى الى توظيف اللقاء النتزاع اعتراف      
حال من االحوال ال يشكل مكان انعقاد االجتماع في اي مكان تخلي الجانب الفلسطيني عن اي شبر من االراضي التـي                     

  . وفي مقدمة ذلك القدس1967احتلتها اسرائيل في العام 
  7/6/2005الحياة 

  
  ين باغتيال الشهيدين علي وحسام فرجاعتقال شقيقين آخرين متهم

 مـن حركـة فـتح فـي محافظـة           ألقت قوات األمن الوطني امس، القبض على شقيقين آخرين متهمين باغتيال كادرين           
وأفادت وزارة الداخلية واألمن الوطني، أن قوات األمن ألقت القبض على الشقيقين علي قاسم وعـدوان عبـد اهللا                   .نابلس

تيال الشيخ الشهيد علي فرج عضو مكتب التعبئة والتنظيم ومدير عام مديريات أوقاف محافظات              حسن أسمر المتهمين باغ   
الضفة، وشقيقه حسام فرج أمين سر حركة فتح في منطقة الشهيد يونس عواد وكانت الشرطة اعلنت امـس االول عـن                     

  .بنفس الجريمةمروان وزيد، وسفيان عبد اهللا حسن أسمر متهمين : اعتقال ثالثة متهمين أشقاء هم
ووفقًا للمصادر األمنية، ما زال المتهم السادسشقيق المتهمين هاربا لدى الجانب اإلسرائيلي، وهناك محاوالت واتـصاالت               

  وفا .الستعادته وإلقاء القبض عليه
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  7/6/2005الحياة الجديدة 
  

  كتائب شهداء األقصى تستنكر بشدة تأجيل المؤتمر السادس لحركة فتح
ائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح، اليوم اإلثنين، بشدة تأجيل المؤتمر الحركي السادس للحركة مؤكّـدةً                استنكرت كت 

اإلثنين لقد تفاجأنا فـي كتائـب       امس  صدر مساء    وقالت الكتائب في بياٍن لها     .ب واستحقاقٌ فتحاوي ووطني عام    أنّه مطل 
جيل عقد المؤتمر الحركي السادس لحركة فـتح فـي ظـّل التحـديات              األقصى كما تفاجأت كّل القواعد الفتحاوية بنبأ تأ       

وطالبت كتائب شهداء األقصى في بيانها اللجنة المركزية والمجلس         .جهها المشروع الوطني الفلسطيني   المصيرية التي يوا  
ترامـاً لقيـادة    لقد صبرنا عليه ما يزيد عن خمسة عشر عاماً اح         : مضيفةً, الثوري لحركة فتح بالعدول عن قرار التأجيل      

قد المؤتمر في موعـده دون      الحركة التي نرجو أن تحترم قواعدها وكوادرها وتتوقف عن المماطلة والتسويف وتلتزم بع            
 .تأجيل

7/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

 حماس تقبل إرجاء االنتخابات حتى آخر العام 
وسف، أمس، إن الحركة على استعداد للتفاوض مع حركة قال القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية الشيخ حسن ي

والتقى يوسف، امس، ممثل فتح . فتح على موعد جديد لالنتخابات التشريعية، شرط أن تُجرى قبل نهاية العام الحالي
 واوضح يوسف ان ابو مازن لم يشاور حماس قبل. شاكر حبش، واتفقا على تشكيل لجنة تقترح موعداً جديداً لالنتخابات

 ا ف ب، اب، رويترز، د ب ا، ا ش ا. ان يعلن قراره، وقال هذا امر حصل ضد إرادتنا، ويتعين علينا ان نحل المشكلة
7/6/2005السفير   

  
 واالدعاء يصفه بالرأس المدبر للجهاد ، انطالق محاكمة سامي العريان: فلوريدا

مام محكمة اتحادية في فلوريدا بتهمة تقديم االموال انطلقت أمس محاكمة االستاذ الجامعي الفلسطيني، سامي العريان، ا
للمقاومة الفلسطينية في واحدة من اهم ما يوصف بقضايا اإلرهاب التي تسلط عليها األضواء في الواليات المتحدة منذ 

ورسائل وتستند أدلة االدعاء الى مكالمات هاتفية مسجلة مدتها تصل الى آالف الساعات، . 2001 أيلول العام 11هجمات 
وقال مساعد المدعي العام والتر فور، في كلمته االفتتاحية في . بالفاكس جمعتها االستخبارات على مدى عشر سنوات

المحاكمة الدالئل ستكشف كيف ان تنظيم الجهاد االسالمي هو واحد من أخطر التنظيمات اإلرهابية المميتة، التي تكرس 
إليهم، مشيرين إلى أن االدعاء عليهم قائم على أسباب   االتهامات الموجهةمونفى المدعى عليه. نفسها إللغاء إسرائيل

وقد تصل عقوبة األربعة الى السجن مدى الحياة في حالة اإلدانة بالتهم المنسوبة . سياسية بسبب تأييدهم للقضية الفلسطينية
 رويترز. ظمات ارهابية اجنبيةاليهم ومنها التآمر من اجل القتل واالبتزاز وغسيل االموال وتقديم الدعم لمن

7/6/2005السفير   
  

  ء اإلنتخاباتجرالى تحديد موعد عاجل إلإيس  الرئودعالقوى ت
دعت القوى الوطنية واالسالمية الرئيس محمود عباس الى تحديد موعد عاجل الجراء االنتخابات التشريعية بالتوافق مـع              

 صالحياته الدستورية لرد قانون االنتخابات المعدل مع تعـديالت          القوى السياسية في وقت دعت فيه الرئيس الى استخدام        
ورأت القوى عقب اجتماعها الدوري برام اهللا في هذا الـسياق ان             .تضم اعتماد نظام مختلط مناصفة بين النسبي والدوائر       

لقاهرة ويتعارض مـع    تأجيل االنتخابات الذي جاء نتيجة مناورات وتعطيل اقرار قانون االنتخابات المعدل خرق التفاق ا             
وحذرت من ان يفتح التأجيل المفتوح لالنتخابات المجـال امـام التناقـضات             .جماع الوطني وترسيخ الديمقراطية   قرار اال 

  .الداخلية ويفتح الفرصة لمن عملوا على تعطيل اجرائها
7/6/2005الحياة الجديدة   

  
  بشارة يحذّر من مخطط إسرائيلي لطرد جميع سكان سلوان 

نائب العربى في الكنيست اإلسرائيلي عزمى بشارة من مخطط يستهدف طرد جميع سكان حي سلوان الفلـسطيني                 حذر ال 
الفرنـسية أنهـم عنـدما      » أوريـون «وأضاف في تصريح إلذاعة     . بالقدس الشرقية في إطار عملية كبيرة لتهويد القدس       

قدس الشرقية فإن ذلك يعني طرد جميع سكان         ألفاً من سكان حي سلوان في ال       50يتحدثون في إسرائيل عن مخطط لطرد       
وحذر من أن هدم المنازل في حي سلوان يعد من أهم الحلقات في سلسلة المخطط االستيطاني لتهويـد القـدس ،                     . الحي

مؤكدا أن المخطط االستيطاني في منطقة سلوان يقوم على أساس أركيولوجى  أثرى  بزعم أن حي البستان وحى سلوان                    
 ألفـا   50وأكد أن االستيالء على هذه المنازل هي بداية مخطط طويل األجل يستهدف طرد              . ة النبي داوود  كانا ضمن مدين  
   فراس الخطيب والوكاالت.الناصرة.  سكان الحي الفلسطينيينمشيرا إلى أن ذلك يعني طرد كل.. من سكان سلوان

  7/6/2005البيان 
  

  ات استفزازية للمستوطنينال المدينة ومسيرقوات االحتالل تغلق الشارع االستيطاني شم: الخليل
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أغلقت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس، عدداً من مفترقات الطرق المتصلة بالشارع االستيطاني رقم             :كتب فضل عطاونة  
 شمال الخليل، ونفذت فيها حملة من عمليات االحتجاز للمواطنين ومركباتهم وذلك بالتزامن مع تنظـيم المـستوطنين                  60

، ان  كم جنوب المدينـة   22لدة الظاهرية   ت استفزازية احتفاء بذكرى احتالل القدس، فيما ذكرت مصادر محلية في ب           مسيرا
وأوضحت مصادر تقيم في المنطقـة لــ        .مواطنين اعتقال اثر عمليات دهم قامت بها قوة عسكرية اسرائيلية، ظهر أمس           

فيما تعرض  .. ة تعمدت احتجاز المواطنين لفترات طويلة     األيام، ان دوريات جيش االحتالل التي انتشرت بصورة ملحوظ        
  !.بعض المحتجزين لالهانات والضرب

 7/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  أنّها كانت تحمل مصحفاً وسكّيناًاالحتالل يعتقل طفلةً فلسطينية بزعم 
عثـروا  لسطينية بـزعم أنهـم      اعتقل جيش االحتالل الصهيوني في مدينة الخليل، بعد ظهر اليوم، طفلةً ف           : القدس خاص 

ود اعتقلت في مدينة الخليـل      وزعمت مصادر صهيونية أن قوةً من ما يسمى حرس الحد          !بحوزتها على مصحٍف وسكين   
وأضاف هذا المـصدر    . عاماً عِثر بحوزتها على سكين مطبٍخ ومصحف ومواد مطبوعة         14 فلسطينية تبلغ من العمر      فتاة

  .م يكشَف النقاب عن هويتها، تم تحويلها إلى جهاز المخابرات الصهيوني للتحقيق معهاأن الفتاة الفلسطينية، التي ل
  7/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  48 في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ض السرطان في الجليل الغربيارتفاع نسبة اإلصابة بمر

عن ارتفاع نسبة المصابين بمرض السرطان في منـاطق      كشف تقرير لوزارة الصحة الصهيونية صدر مؤخراً،        : وكاالت
لـسكان  ، حيث تعتبر من أعلى النسب في دول العالم، نتيجة تعرض ا           48الجليل الغربي في األراضي الفلسطينية المحتلة       

 الصهيونية أن السبب الرئيس النتشار المرض، هو مصنع اإلسبست          و ذكرت صحيفة هآرتس   .في المنطقة لمادة اإلسبست   
  . كان مقاماً في مدينة نهاريا، ومازالت بقايا نفايات هذه المادة السامة منتشرة في المنطقة وتلوث البيئةالذي

  7/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قوات االحتالل تقتحم بيت لحم وتعتقل عدد من الشبان الفلسطينيين بحجة تخطيطهم لعملية استشهادية
ل الصهيوني حملتها القمعية ضد بلدات ومدن وقرى محافظة بيت لحم المـستمرة             واصلت قوات االحتال  : خاص بيت لحم 

منذ أسبوع، فبعد إعالن السلطات الصهيونية عن كشف خلية زعمت أنها كانت تخطط لتنفيذ عملية استشهادية مزدوجـة                  
  عايدة وقرية دار صالح    ة بيت لحم، من بينها مخيم      عدة مناطق في محافظ    اقتحمت القوات الصهيونية  في القدس المحتلة،    

ومناطق أخرى في شرق المحافظة، وحطمت قوات االحتالل أثاث المنازل، واحتجزت المـواطنين مـن أجـل تـسليم                   
وقال شهود عيان أن سلطات االحتالل اعتقلت نحو عشرة مواطنين من المحافظة بحجة عالقتهم المفترضة بالعملية                .أبنائهم

وسمير طقاطقة مـن    ،  الد أبو الحور من قرية الشواورة     ، وخ نية من قرية دار صالح    خالد أبو ه  : االستشهادية عرف منهم  
  .، وغيرهمقرية أم سلمونة

  7/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  االحتالل يشرع بعزل األغوار بغية تهجير سكانها 
الوسطى والـشمالية بهـدف      شرعت سلطات االحتالل مؤخراً، باتخاذ إجراءات فعلية لعزل مناطق األغوار            :طوباس وفا 

وقال فتحي خضيرات منسق المرصد     .تهجير سكانها عبر الضغط عليهم بمختلف األساليب التي تتنافى مع القانون الدولي           
الفلسطيني في الضفة في حديث لـ وفـا، امس، إن كل اإلجراءات التي تتخذ على أرض الواقع، والتي تـشمل تـسريع                     

مستوطنات في منطقة وادي المالح، وإغالق الحواجز في وجه ما يقارب عشرين ألف             وتيرة مصادرة األراضي وتوسيع ال    
وأوضح خضيرات،  .مواطن، هو بداية حملة تهجير وسيطرة فعلية على مقدرات المواطنين االقتصادية التي يعتاشون منها             

خاصة، عالوة على منعه أصـالً      أن الجانب اإلسرائيلي يمنع منذ أيام مواطني منطقة األغوار من مغادرتها إال بتصاريح              
لمواطني محافظات الضفة من دخول مناطق األغوار منذ سنوات، مشيراً إلى أن ذلك يعني بداية للـضغط علـيهم بغيـة             

وأضاف خضيرات، أن جنود االحتالل اليسمحون بمرور أي مواطن عبر حـاجزي تياسـير والحمـرا إال إذا                  .تهجيرهم
حتالل للمواطنين، مشيراً إلى أن نسبة من بحوزتهم تصاريح ال تتجاوز العـشرة             حصل على تصريح ال تمنحه سلطات اال      

بالمائة من سكان منطقة األغوار الشمالية والوسطى، الذين يبلغ عددهم ما يقارب العشرين ألف مواطن ويحتاجون للتنقـل                 
  .يومياً

  7/6/2005الحياة الجديدة 
  

  جرة وشجرة في بيت لحمإطالق حملة ألف ش ،لمناسبة يوم البيئة العالمي
أعلن مشاركون، امس، في حفل لمناسبة يوم البيئة العالمي في بيت لحم عن إطالق حملـة ألـف شـجرة                    :  وفا بيت لحم 

وكان مركز السالم في المحافظة، نظم حفالً بمناسبة يوم البيئة العالمي تحت عنوان معاً من أجـل                 .وشجرة في المحافظة  
وحضر الحفـل  .التعاون مع مركز التعليم البيئي، وجمعية الشبان المسيحية في المحافظةبيت لحم خضراء ونظيفة، وذلك ب  

الذي أقيم عند صرح األلفية الثانية وسط مدينة بيت لحم المهندس مجدي عمرو، مدير الزراعة في بيت لحـم، وشـكري                     
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ير مركـز التعلـيم البيئـي،       ورايدة، مدير عام الحكم المحلي، وميشيل ناصر، مدير مركز السالم، وسيمون عوض، مد            
وفي نهاية الحفل، قام المشاركون بزراعة أشجار الزينة في حديقة األلفية           .والعديد من ممثلي المؤسسات الحكومية واألهلية     

 الثانية الواقعة على شارع المهد في مدينة بيت لحم
  7/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  2020 الف نسمة في القدس في عام 958

 الف نـسمة كـانوا      694 اظهر تقرير نشره امس معهد القدس لدراسات اسرائيل امس ان حوالي             :تلة ا ف ب   القدس المح 
 داخل الحدود البلدية للقدس التي اعلنتها اسرائيل بعد االستيالء على القسم الشرقي من المدينـة                2003يعيشون عند نهاية    

 18وقال المصدر نفسه ان     %.33 عربي   700 الفا و  228 و %67 يهودي 500 الفا و  464 انذاك   وكانت المدينة تعد  .وضمه
 نسمة من اليهود غادروا القدس السنة الماضية وقسم  منهم نحو المدن المجاورة او الى مـستوطنات معـالي                    100الفا و 

وحسب خبير احصاء السكان سيرجيو ديال بيرغوال مـن جامعـة           .ادوميم وبيتار ايليت وغيفات زئيف في الضفة الغربية       
 الف  371 يهودي و  200 الفا و  587 الف نسمة بينهم     958 حوالى   2020لعبرية، فان المدينة المقدسة ستضم عام       القدس ا 
  .ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة للدولة التي ينشدون اقامتها.عربي

   7/6/2005الرأي االردنية 
 

  لتدخل إلنقاذ حياة األسير أبو ساكوتمركزالتجمع للحق الفلسطيني يناشد المنظمات الحقوقية واإلنسانية ا
إن األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في      :  في غزة في بيان له صدر اليوم       التجمع للحق الفلسطيني   مركز قال   : خاص غزة

سجون االحتالل الصهيوني ال يزالون يتعرضون لممارسات وانتهاكات جسيمة وخروقات وجرائم تعذيب متعددة، ومـن               
ة اإلهمال الطبي الممنهجة، والتي تهدف إلى تعذيب األسرى والضغط عليهم، والقتل البطيء والمتعمـد               هذه الجرائم سياس  

اإلنساني، واتفاقية جنيـف    بكل قسوة ووحشية، ضاربة بعرض الحائط كافة األعراف والمواثيق الدولية، والقانون الدولي             
بني نعيم جنوب الخليل، واإلصرار علـى        من بلدة    اً عام 28يتعرض له األسير مراد أبو ساكوت       أن ما    وأضاف .الرابعة

اإلبقاء عليه في االعتقال، وعدم اإلفراج عنه رغم أنه يعاني من موت سريري في مستشفى سجن الرملـة الـصهيوني،                    
حيث يعاني من فشل رئوي بسبب استئصال الرئة اليسرى إثر إصابتها بالسرطان، كما أن الرئة اليمنى لديه تعمل بفعالية                   

ـ             % 25 ا الـسرطانية إلـى بـاقي أنحـاء         من طاقتها فقط، إضافة إلى فشل في وظائف الكبد بعد امتداد األورام والخالي
أن سياسية اإلهمال الطبي التي يتعرض لها األسير مراد أبو ساكوت تندرج ضمن إطـار جـرائم الحـرب                   وأكد  .جسمه

وطالـب  .  منها 92،  91اقية جنيف الرابعة خاصة المادتين     اتف المخالفة لكافة القوانين واألعراف والمواثيق الدولية، السيما      
وكان األسير أبو ساكوت     .البيان بتقديم كافة المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم لمحكمة الجنايات الدولية في الهاي             

م، وأخضعته  2001 عام    في التاسع من كانون األول     قد اعتقل في كمين نصبته قوات االحتالل بالقرب من بلدته بني نعيم           
لتحقيق متواصل لمدة زادت عن شهرين استخدمت خاللها مختلف أشكال التعذيب من الشبح والضرب والخنـق، رغـم                  
تسلمها تقريراً طبياً عن حالته الصحية فور اعتقاله من عائلته، كما أكد شقيقه الذي ذكر أن شقيقه كان يعاني في حينها من               

 25ساكوت حالياً حكماً بالـسجن لمـدة        ويواجه أبو   . عة نخاع شوكي من أجل ذلك     سرطان الدم، وأجريت له عملية زرا     
  .ء األقصىشهدابتهمة نشاطه في كتائب  عاماً

  7/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ألف فلسطيني من القدس لضمان بقائها عاصمة إلسرائيل240بيريس يدعو لطرد 
تهجير جماعي للفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة ضمان  ىدعا شمعون بيريس، إل: ب. القدس المحتلة ق

من : وقال في اجتماع عقد مساء األحد في الذكري الثامنة والثالثين الحتالل مدينة القدس .بقاء القدس عاصمة إلسرائيل
ف مواطن فلسطيني  أل240الخطأ االعتقاد بأنه يمكن ضمان بقاء القدس عاصمة الشعب اليهودي وفي نفس الوقف ضم 

 رفض تقسيم المدينة، قائال من الخطأ االعتقاد بأنه يمكن تقسيم ىكما أكد، عل .من سكان شرق العاصمة القدس الشرقية
 .المدينة من جديد عبر إقامة األسوار واألسيجة ، مدعيا أنه ال وجود لدولة إسرائيل بدون القدس والجليل والنقب

ية داليا ايتسك إن مدينة القدس تجني ثمار خطة االنفصال، حيث أن االنتعاش في الحركة من جانبها قالت الوزيرة العمال
 .التجارية والسياحية فيها ينجم عن التحسن الذي طرأ علي األوضاع األمنية ، حسب زعمها

  7/6/2005القدس العربي 
  

  موفاز ال يستبعد نزع سالح مستوطني غزة قبل االنسحاب 
ال موفاز امس انه سيتم نزع سالح المستوطنين المقرر اجالؤهم من قطاع غـزة ومـن اربـع                  ق :اف ب  القدس المحتلة 

وقال موفـاز   . مستوطنات معزولة بالضفة الغربية هذا الصيف بالقوة اذا اقتضى االمر قبل قليل من بدء عملية االنسحاب               
سالح سيتم تحت مـسؤولية قـادة منطقتـي    في مداخلة امام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست البرلمان ان جمع ال        

واضاف انه في حال رفض المستوطنون تسليم السالح الذي هو ملك للجيش، فسيتم نزعـه               . الجنوب والوسط العسكريتين  
وردت مديرية مستوطني الضفة الغربية وغزة على الفور منددة بشدة بتـصريحات موفاز؛واكـدت المديريـة ان                 . بالقوة

  . ه االسلحة من اجل الدفاع الذاتي عن انفسهم ضد االرهابيين، ونزعها منهم سيعرضهم للخطرالمستوطنين يحملون هذ
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   7/6/2005الشرق القطرية 
  
  
  

  بناء آالف الوحدات السكنية في مستعمرات الضفة الغربية  
 تتسارع في الـضفة     تبين من دراسة أصدرتها حركة السالم اآلن اإلسرائيلية ان وتيرة االستيطان           :نابلس  أمين أبو وردة    

وخاصة داخل المستعمرات الكبرى مثل معاليه ادوميم وبيتار عيليت وموديعين عيليت حيث يجـري بنـاء اآلالف مـن                   
عطاء للبناء في الضفة في حين يجري العمل على قدم وساق في واحد             23وحسب الدراسة فقد تم نشر       .الوحدات السكنية 

وذكرت الدراسة ان اكثر من أربعين مستعمرة تشهد حركة بناء في            .تعمراتوعشرين موقعا استيطانيا خارج نطاق المس     
  .مراحل مختلفة في حين يتواصل العمل في شق شارعين التفافيين

وأكد التقرير ان البناء االستيطاني في الضفة الغربية يستمر وهو يجري بشكل رئيسي في المستعمرات الكبرى المحيطـة                  
ومعظم البناء يخطـط لـه      . ر وايضا في اريئيل وكيدوميم وكارنيه شومرون والفيه منشيه        بالقدس، مثل كتلة كريات سيفي    

بالتنسيق مع المخططات التي تنشرها الحكومة االسرائيلية للجدار الفاصل، حتى تبقى هذه المباني بأيدي اسـرائيل، فـي                  
 في المائة مـن     10ود ستضم اكثر من     محاولة واضحة لفرض الحدود الجديدة للضفة الغربية على الفلسطينيين وهذه الحد          

  .الضفة الغربية الى اسرائيل
  7/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  فشل المظاهرة اليهودية في نيويورك ضد خطة الفصل

فشلت قيادة اليمين قي صفوف يهود الواليات المتحدة في تجنيد جماهير غفيرة الى مظاهرتهـا،               : تل أبيب الشرق األوسط   
سحاب من قطاع غزة، وبعض مناطق شمال الضفة الغربية، واجالء المـستوطنين والمـستوطنات،              ضد خطة الفصل االن   

وقـد اعتـرف     . آالف 5 ألف متظاهر، خططوا أن يشاركوا في المظاهرة، أول من أمس، لم يحضر سوى               40وبدال من   
 .اسرائيل، من جراء هذه الخطةمنظمو المظاهرة بهذا الفشل، وعزوه إلى قلة وعي اليهود األميركيين لألخطار المحدقة ب

  7/6/2005 شرق األوسطال
  

  ! نزاع بين القرا ووهبة حول مشاركة الجنود الدروز في إخالء المستوطنات
أثار أيوب القرا، االثنين، زوبعة في األوساط السياسية االسرائيلية، بعد أن قال إن على الدولة أن تعفي الجنود والشرطيين                   

ن المتوقع أن تجري في      إخالء المستوطنات، في ضمن خطة فك االرتباط أحادية الجانب، التي م           الدروز من المشاركة في   
وقال القرا، الذي كان يتحدث في يوم الجندي الدرزي، إن خطة فك االرتباط هي نزاع يهودي داخلـي لـيس                     .آب القادم 

  .للدروز شأن به
: وأضاف! عوة من أي عضو كنيست لرفض األوامر العسكرية       وردا على هذه األقوال قال مجلي وهبة، إنه يستنكر أية د          

الجنود والشرطيون الدروز هم مقاتلون مخلصون بجدارة       : وزاد! الطائفة الدرزية هم أكثر المواطنين والء لدولة إسرائيل       
ه يمثـل   كما هاجم وهبة القرا شخصيا، وقال إن ما قال         ! في الجيش والشرطة على أفضل وجه      وسيواصلون ملء مهماتهم  

القرا يمثل مجموعة ضئيلة من األشخاص المتطـرفين        : وقال. موقفه الشخصي ليس إال، وال يمثل موقف الطائفة الدرزية        
  .وغير موجود في قلب اإلجماع في الطائفة

  6/6/2005 48عرب
  

  !  يعالون يجتمع مع فلنائي في أحد فنادق القدس سراً
طواته السياسية األولى، حيث أفادت أن يعالون قد اجتمع سراً مـع الـوزير              أفادت مصادر إسرائيلية أن يعالون، قد بدأ خ       

وأشارت إلى أن يعالون كان قد وجه إنتقادات عديدة، في محادثات مغلقة             .اإلثنينمتان فيلنائي في أحد فنادق القدس، ظهر        
إلى أن يعالون لم يخف نيته في       كما أشارت   . وأخرى عالنية، لموفاز، الذي رفض تمديد والية يعالون كما هو متبع عادة           

واشار محللون إلى أن فلنائي في حال تجنيـد يعـالون إلـى              .لجماهيري وخاصة في مجال التربية    اإلستمرار في العمل ا   
  .صفوف الحزب سيسجل نقاطاً لصالحه في أوج صراعه على رئاسة حزب العمل

  6/6/2005 48عرب
  

   فلسطينياً للمتعة 15نوده سرائيلي ال ينوي فتح تحقيق في قتل جالجيش اإل
 شرطياً فلسطينياً على    15 أخذت جريمة القتل بدم بارد التي نفذها جنود اسرائيليون بأوامر من قادتهم بحق               :القدس المحتلة 

 تتفاعل في الساحتين االسرائيلية والفلـسطينية، فيمـا         2002ثالثة حواجز تابعة للسلطة الفلسطينية في شباط فبراير عام          
در عسكرية اسرائيلية ان ليس لدى الجيش نية في التحقيق بما حصل، واعتبر الجريمة عملية توغـل جـرت                   أكدت مصا 

  .ابان قتال شرس في المناطق المحتلة
و خصصت كبرى الصحف الليبرالية االسرائيلية هآرتس افتتاحيتها أمس لتسليط الضوء علـى عمليـة التـصفية غيـر                   

لتقرير الذي نشر ان الحديث ال يدور عن خروج عن األوامر العسكرية بل تنفيـذ               المركزة، مشيرة الى ان الخطورة في ا      
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بل عن حملة تصفية جرى التفكير فيها وصـودق         . ال يدور الحديث عن معمعان قتال او حتى عن قتال         ... أوامر صريحة 
  ان تعليمات اطالق النـار     الرسالة التي يمكن ان يتلقاها الجنود من ذلك هي        : وأضافت الصحيفة . عليها في كل المستويات   

وطالبت هآرتس في افتتاحيتها بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة قاض، بعيداً عن الجـيش              .المعروفة لهم تستهدف الرف وحده    
االسرائيلي، مشيرةً الى ان فتح تحقيق من جانب الجيش مطلب صعب التنفيذ الن رئيس أركان الجيش االسـرائيلي فـي                    

ليس معقوالً ان يأمر موفـاز بـالتحقيق فـي          : وتابعت الصحيفة . آلن منصب وزير الدفاع   حينه كان موفاز الذي يشغل ا     
وأشارت الصحيفة الى ان نتائج التقرير تـذكر بالعمليـات           .موضوع كان هو مسؤوالً عنه وربما بادر اليه وصادق عليه         

طق بلسان الجـيش االسـرائيلي   حسب رد فعل النا   : وختمت.  قائدها شارون التي كان    101التي كانت مفخرة الوحدة رقم      
الذي أكد نتائج التقرير، يأخذ المرء االنطباع بان هذه التعليمات يمكن ان تنفذ اليوم ايضاً، وبالتأكيد ستتخذ اذا لم تـستمر                     

  .التهدئة
 وفي نبأ منفصل أشارت هآرتس نقالً عن مصادر عسكرية اسرائيلية قولها انه على رغم نشر التحقيق في معاريف لن يتم                   

الحديث يدور عن توغل عسكري تم خالله قتال صعب شرس فـي            : وأضاف النبأ . فتح ملف تحقيق عسكري في القضية     
  .المناطق وليس لدى الجيش اي نية للتحقيق في ما حصل في تلك الفترة

ائيل من جهته، أكد شعث ان ما جرى جريمة قذرة من جرائم الحرب تضاف الى سلسلة الجرائم التي يجب ان تحاكم اسر                    
وأوضح ان اعترافات الجنود الذين نفذوا هذه الجريمة بان الدافع كان الثأر وانهم استمتعوا بعمليـات القتـل                  . عليها دولياً 

وقال شعث في حـديث الـى        . التي ارتكبها الجيش االسرائيلي    تعبر عن مدى بشاعة هذه الجريمة وهي جزء من الجرائم         
 وتقدم الجناة الى المحاكمة قبل ان تكون هناك اجراءات وتحركات دوليـة علـى      الحياة ان على اسرائيل ان تجري تحقيقاً      

ـ             ن جانـب البـوليس الـدولي       مستوى المحكمة الجنائية الدولية لفرض العقوبات على مقترفي هذه الجرائم ومالحقتهم م
ألخـذ القـرارات    وقال شعث ان مجلس الوزراء الفلسطيني سيبحث في هذه القضية خالل جلـسته المقبلـة                . االنتربول
  .المناسبة

  7/6/2005الحياة 
  

  إسرائيل قلقة من عالمات تحول أميركية تجاه حماس   
ذكرت مصادر اسرائيلية امس ان قلقا شديدا يسود اوساط صنع القرار في تل ابيب فـي                 :رام اهللا تغريد سعادة والوكاالت    

تحرك باتجاه اجـراء    ية موقفها من حركة حماس وال     ظل معلومات مؤكدة تتوارد من واشنطن حول تغيير االدارة االميرك         
ونقلت االذاعة العبرية الرسمية عن مصادر سياسية في القدس قولها ان القرار االميركي غير مفـاجئ                 .مفاوضات معها 

وجاء في ظل الشعبية التي اظهرتها حركة حماس في االنتخابات المحلية االخيرة وتوقع حصولها على نسبة كبيـرة مـن     
وقالت ان االدارة االميركية تعرضت في االونة االخيرة الى ضغط          . ي االنتخابات التشريعية القادمة    الفلسطينيين ف  اصوات

من بعض الدول االوروبية لتغيير موقفها من حماس واشارت الى ان المحادثات التي اجرتها وفود رسمية وغير رسـمية                   
ر موقفهم من حماس والتحرك باتجاه واشنطن لتغيير موقفهـا مـن            مع قادة الحركة في الخارج، اقنعت االوروبيين بتغيي       

  ·الحركة
  7/6/2005االتحاد االماراتية 

  
  عدد نواب حزب اهللا ال يهددنا بل صواريخه : سرائيليةالخارجية اإل

تزال تتوقـع   اعتبر المتحدث باسم الخارجية االسرائيلية لئورو بندور ان االنتخابات اللبنانية ملف داخلي لكن اسرائيل ال                
وجدد المتحدث في تعليق له علـى       . راضي اللبنانية، وخصوصا الجنوب   من الحكومة اللبنانية ان تمارس سيادتها على اال       

لى زعزعة االستقرار   النجاح الكاسح لـحزب اهللا في االنتخابات اللبنانية أن حزب اهللا منظمة ارهابية وتسعى باستمرار ا              
لى راديو سوا االميركي امس ان عدد مقاعد حزب اهللا فـي البرلمـان اللبنـاني ال        وأضاف في تصريحات ا   . في المنطقة 

 أ ش أ. يشكل تهديدا بالنسبة الى اسرائيل ولكن الذي يشكل التهديد السرائيل هو عدد الصواريخ التي يمتلكها الحزب
   7/6/2005النهار اللبنانية 

  
  ات الثالث األولى من عمر انتفاضة األقصىخالل السنو  الفلسطينيمليار دوالر خسائر االقتصاد 14

قدر الباحث االقتصادي الفلسطيني جميل العبادسة خسائر االقتصاد الفلسطيني خالل السنوات الثالث األولى             : غزة خاص 
إن األراضي الفلسطينية تعيش حالة     : وقال العبادسة في دراسة أعدها    . مليار دوالر  14من عمر انتفاضة األقصى بحوالي      

املة تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية على جميع األصعدة، إذ قامت حكومة االحـتالل                حرب ش 
بفرض حصار اقتصادي وإغالق شامل وقيود مشددة على حركة األفراد والبضائع بين شـطري األراضـي الفلـسطينية                  

لتبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي، األمر       الضفة الغربية وقطاع غزة مع إسرائيل، باإلضافة إلى تعطل حركة ا          
الذي أدى إلى تضرر كافة القطاعات االقتصادية بشكل مباشر وكبير نتيجة لمنع وصول المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج،                 

الحيـاة  وعدم قدرة العمالة الفلسطينية الوصول إلى عملها بفعل الحصار والعدوان اإلسرائيلي الذي طال مختلـف أوجـه                
  .االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والصحية

  7/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ارتفاع ودائع العمالء لدى فروع البنوك األردنية العاملة في األراضي الفلسطينية
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 مليون  2054.5و  ارتفع إجمالي ودائع العمالء لدى فروع البنوك األردنية العاملة في األراضي الفلسطينية إلى نح             : عمان  
 مليـار  2.7 مليون دينـار نحـو   1928.7 من العام الحالي، مقارنة بـ     يار دوالر حتى نهاية مارس       مل 2.91دينار نحو   

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي األردني حديثا، أن          .دوالر بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي      
 مليون دينار كودائع بالدينار األردنـي،       551لفروع األردنية بفلسطين تضمن ما قيمته حوالي        إجمالي ودائع العمالء لدى ا    

 مليون دينـار مـا      1129من اإلجمالي وبقيمة    % 55.3فيما شكلت الودائع بالدوالر االميركي الجزء األكبر منها وبنسبة          
 525 مليون دينار ما يعادل حوالي       374ة حوالي    مليار دوالر، فيما بلغت الودائع بعمالت أجنبية مختلف        1.6يعادل حوالي   
وتشير إحصائيات مصرفية في فلسطين إلى أن الفروع األردنية العاملة تستأثر بالجزء األكبر مـن ودائـع                 .مليون دوالر 

 من إجمالي الودائع، فيما تتوزع باقي     % 75العمالء المودعة لدى البنوك في المناطق الفلسطينية، حيث تشكل ما يزيد عن             
يشار إلى أن فروع البنوك األردنية العاملة في المناطق         . الودائع لدى المصارف الوطنية الفلسطينية والمصارف المصرية      

 فرعا ومكتبا تمثيليا تعمل في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غـزة فـي ظـل    50الفلسطينية يبلغ عددها نحو     
  .خدمات مصرفية تحظى بثقة متزايدة

  7/6/2005 شرق األوسطال
  

  خالل العام الحالي% 1ر8نمو الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني بنسبة : اإلحصاء
قال الجهاز المركزي لإلحصاء إن الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية سجل نمواً خـالل الربـع                 : رام اهللا   

لماضي، في حين سجل تراجعاً طفيفاً عـن الربـع          عن الربع الرابع من العام ا     % 1ر8األول من العام الحالي بما نسبته       
وأشار الجهاز المركـزي لإلحـصاء    .1997باألسعار الثابتة، علماً أن سنة األساس   % 0ر7األول من العام الماضي بلغ      

غي بيان صحافي أصدره، أمس، حول التقديرات األولية للناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني للربع األول إلى أن أنـشطة                  
نشاط التعليم، إضافة إلـى     دين، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين واالتصاالت، ونشاط المطاعم والفنادق، و          التع

وأوضـح  . نشاط اإلدارة العامة والدفاع، قد شهدت نمواً ضمن المؤشرات االقتصادية قصيرة المدى المتاحة لكل نـشاط               
 دوالر أميركي خالل الربع األول من العـام الحـالي،           303ر6البيان أن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي قد بلغ           

مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، في المقابل تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلـي                % 1ر4مسجالً نمواً نسبته    
  %.3ر7اإلجمالي بنسبة أكبر مقارنة مع الربع األول من العام الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع 

  7/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  ولي لمؤتمر العمل الد39فلسطين تشارك في جنيف في الدورة الـ 
 لمـؤتمر  39حسن أبو لبدة، وزير العمل والشؤون االجتماعية، في الـدورة      . تشارك فلسطين، بوفد يرأسه د    : رام اهللا وفا  

إن أبو لبدة، غادر إلى جنيف على رأس وفـد فلـسطيني            : وقالت وزارة العمل في بيان لها أمس      .العمل الدولي في جنيف   
وتنظم منظمة العمل الدولية المـؤتمر      . لمؤتمر العمل الدولي   39 الدورة   رسمي، يمثل أطراف اإلنتاج للمشاركة في أعمال      

 من الشهر الجاري، بحضور ممثلين عن أطراف اإلنتاج الثالثة الحكومة والعمال وأصـحاب  16 ـ  14في الفترة ما بين 
القة بموضوع العمل   ويناقش المؤتمر، حسب ما جاء في البيان، جملة من المواضيع ذات الع           .العمل من مختلف دول العالم    

  .والعمال من مختلف جوانبه التشريعية والتنفيذية وغيرها
  7/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  من صندوق األقصى في فلسطيندوري مع مديري المشاريع  يختتم اجتماعه الالبنك اإلسالمي للتنمية

نمية مع مـديري المـشاريع الممولـة مـن          اختتم، أمس، في العاصمة األردنية عمان اجتماع البنك اإلسالمي للت         : عمان  
صندوق األقصى بحضور محافظ البنك عن فلسطين جرار نعمان القدوة، والمنصور بن فتى، نائب مدير العمليـات فـي                   

والتعليم واإلسكان والبنيـة التحتيـة       مديري المشاريع في قطاعات الصحة      من 30البنك اإلسالمي للتنمية، ومشاركة نحو      
وناقش االجتماع أهم التطورات المتعلقة بسير المشاريع علـى األرض،          .صناعة والتجارة في فلسطين   والزراعة وقطاع ال  

وتتضمن عروضا مفصلة لحافظة المشروعات لبحث أهم القضايا المتعلقة بالتنفيذ إلتمام البرامج المقرة، واالتفـاق علـى                 
  . القاتسبل االستمرار في التعاقد والصرف واإلنجاز رغم ظروف الحصار واإلغ

  7/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  االقتصاد الوطني تسلم الدفعة األولى من بطاقات المستورد المعروف للتجار
 نظمت وزارة االقتصاد الوطني في مدينة رام اهللا امس، حفالً لتسليم الدفعة األولى من بطاقـات المـستورد                   :رام اهللا وفا  

وحضر الحفل، الذي نظم في غرفة      . على هذه البطاقة لدى النافذة الموحدة      المعروف للتجار الذين تقدموا بطلبات للحصول     
عمران صبيح، مدير عام المكاتب     . زياد طعمة، مدير عام الصناعة والتجارة وخدمات المستهلكين، ود        . تجارة رام اهللا، م   

. وقال م .ب، وعدد كبير من التجار    الفرعية، وعمر كبها، مدير مكتب الوزارة في رام اهللا، وممثلو النافذة الموحدة في المكت             
طعمة، إن المرحلة األولى من إجراءات تنظيم السوق المحلية بدأت فعالً بإعطاء هذه البطاقات، وبعد االنتهاء منها سـتبدأ     
المرحلة الثانية قريباً جداً عبر رقابة فرق الرقابة والتفتيش على األسواق والتزام المستورد بالـشروط الالزمـة لتنظـيم                   

وأعرب عدد من التجار عن وقوفهم مع دوائر السلطة الوطنية المختصة لتنفيذ وتنظيم السوق الداخلية فـي ظـل                   .سوقال
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. األوضاع الحالية، واستعدادهم للمشاركة في بناء نظام واضح المعالم يرتقي باالقتصاد الوطني، وفي نهاية الحفل قـام م                 
  .طعمة، بتوزيع البطاقات على أصحابها من التجار

   7/6/2005الحياة الجديدة 
  
  
  

  الحكومة أقرت زيادة على الراتب اإلجمالي لكافة موظفي القطاع العام: حليلة
على الراتب اإلجمالي لكافـة     % 8، أمس، إقرار الحكومة الفلسطينية زيادة بنسبة        أعلن سمير حليلة   :كتب سائد أبو فرحة   

 يحصلوا عليها بموجب قانون الخدمة المدنية، ونقـل ممثلـو           موظفي القطاع العام، بغض النظر عن أية عالوة يمكن أن         
عن حليلة إشارته إلى أن قرار الحكومة سيصبح نافذا بدءا من مطلع الشهر المقبل، فيما من المقرر أن يعقد اليوم                    الهيئات،

ضائه من العـاملين  اجتماع آخر بين الطرفين، الستكمال بحث مطالب مجمع النقابات المهنية، الداعية إلى تحسين واقع أع            
  .في مؤسسات السلطة الوطنية، والذين نظم االعتصام أصال من أجلهم

 7/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  عمال الصناعات العسكرية الصهيونية يسدون مداخل المصنع بالدبابات
، ذكـرت   قصىان الصهيوني جراء انتفاضة األ    في إشارة واضحة لمدى التدهور االقتصادي الذي لحق بالكي        : غزة خاص 

مصادر إعالمية صهيونية أن المئات من عمال الصناعات العسكرية الصهيونية، بدأوا صباح االثنين إجراءات احتجاجية               
مايو المنصرم في العاشر من شهر حزيرانيونيو الجـاري،          ضد إدارة المصنع التي أبلغتهم أنها لن تدفع رواتب شهر أيار          

التي كان مقررا دفعها في مطلع الشهر الجاري، وذلك بسبب مصاعب مالية يواجهها             إضافة إلى تأخير رواتب المتقاعدين      
إن العمال قاموا بإغالق مداخل المصنع مستخدمين راجمة صـواريخ، وعـدة دبابـات،              : وقالت تلك المصادر   .المصنع

 .ومدرعات عسكرية
  7/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  كز الثقافية الفلسطينيةالمؤتمر األول لواقع وتطلعات المرا

افتتح وزير الثقافة الكاتب يحيى يخلف في رام اهللا أول من أمس، المؤتمر األول للمراكـز الثقافيـة فـي                    : خاصرام اهللا   
فلسطين، وفي كلمة االفتاح أكد وزير الثقافة على ان احد االهداف السامية التي تنشدها وزارة الثقافة هي االنتقـال مـن                     

خطيط والتنسيق باالضافة الى التركيز على تحسين جودة الثقافة الفلسطينية بإيصالها الى اكبر عـدد مـن                 العفوية الى الت  
. الجمهور، مؤكداً على تضافر الجهود من جميع الجهات إلحياء الثقافة في فلسطين عن طريق اقامة المؤسسات الثقافيـة                 

وأضاف إن الهـدف مـن      . بية والثقافة في المجتمع الفلسطيني    ونوه الوزير الى أن االحتالل هو العقبة األساسية أمام التر         
إقامة مثل هدا المؤتمر هو تقييم االحتياجات والمشاكل التي تواجهها المراكز الثقافية واطالع الوزارة عليها لتبقـى علـى                   

ى توجيهات ستقوم   وأكد على أهمية المؤتمر الذي سيخلص ال      . دراية تامة بها وتواكب تطوراتها وتقوم بعمل المناسب لها        
وأشار وزير الثقافة الى انه تم إعداد وثيقة استراتيجية ثقافية نتجت عن مؤتمرات وورشات              .الوزارة بأخدها بعين االعتبار   

  . عمل ناجعة، وسيتم عقد مؤتر عام بهدف اقرار هذه االستراتيجية
 7/6/2005األيام الفلسطينية 

  
    الماجدبين القومي الفلسطيني وبحث آليات التعاون 

أجرى رئيس المركز القومي للبحوث ومؤسس جامعة األقصى بفلسطين الدكتور يوسف مصطفى اسماعيل أبوديـة               :دبي  
مباحثات مع المدير اإلداري لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي االستاذ ناصر خليفة، حيث هدفت المباحثات الـى                  

بين المركز والجامعة والمركز القومي للبحوث، وذلك بحضور المستـشار          تحديد أطر التواصل وآليات التعاون المحتملة       
وصرح الدكتور أبودية بأن زيارته     .الثقافي في القنصلية العامة لدولة فلسطين في دبي الدكتور رمضان عبداهللا عبدالهادي           

وامكانية إنشاء عالقات ثقافيـة     لدولة االمارات العربية تهدف الى االطالع على المؤسسات العلمية والثقافية داخل الدولة             
أنشئ هذا المركز بعد حصول الموافقة من الرئيس ياسر عرفـات           : وعن المركز القومي للبحوث الذي يؤسسه قال      . معها

رحمه اهللا قبل وفاته، وقد هدف بالدرجة األولى الى تثبيت الهوية الفلسطينية الكنعانيـة األصـل، لمواجهـة المحـاوالت         
وتناولت المباحثـات اسـتعراض العالقـات    .ة الى سلخ الهوية الفلسطينية عن األصل الكنعاني والعربي        االسرائيلية الرامي 

الثقافية المرجوة مستقبالً، في مختلف المجاالت والسبل الكفيلة بتطويرها، حيث أعرب الدكتور عبدالهادي عـن ارتياحـه       
 في مجال العمل الوقفي االسالمي، واثراء التبادل الثقافي         لمسار العالقات الثقافية المثمرة، وسبل تعزيز التعاون المشترك       

  .والتراثي، مؤكداً ضرورة العمل على تبادل الخبرات بين الجهات العلمية والثقافية والدينية
  7/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  تجمع كتاب وأدباء فلسطين يستنكر الجرائم التي ترتكب بحق الالجئين الفلسطينيين في العراق 

  استنكر تجمع األدباء والكتاب الفلسطينيين االعتداءات وعمليات القمع واإلذالل التي يتعرض لها الالجئين               :خاص ابلسن
ما يتعرض له الفلسطينيون بالعراق من حمالت واعتداءات وتحرشات         : التجمع في بيان له،    وقال. الفلسطينيين في العراق  
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ي ثلة ممن فقدوا كلَّ عناوين األخالق والضمير والقيم واالنتماءات بأنواعها،           وانتهاكات مستمرة ومتتالية، منظمة على أيد     
               باستثناء االنتماء المخزي للمخططات الشيطانية العدوانية بحق العراق العظيم أوالً، ودوره القومي التاريخي المشهود وفاء

ية على جماهير وأبناء الشعب الفلسطيني الالجئ       وأشار البيان إلى أن هذه الهجمة العصبات      .لفلسطين وقضيتها وشعبها ثانياً   
على أرض العراق المحتل، حلقةً مشبوهة ومفضوحة في مسلسل استهداف أحد أهم أركان وركـائز قـضيتنا الوطنيـة                   
والقومية، عبر استهداف الالجئ الفلسطيني حتى في أبسط حاالت تواجده القهري في دول الشتات، التـي أجبـر علـى                    

ها في انتظار تحقيق حقه المشهود بعودته إلى أرضه ووطنه الذي أخرج منه غصباً وظلماً وعـدواناً،                 التواجد على أرض  
وأوضح البيان بأن الفلسطينيين في العراق لم ولن يكونوا         .باإلضافة إلى تقاطع ذلك مؤخراً مع التآمر على حق عودته هذا          

اجب الضيافة، وعاش معهم في السراء والضراء، وهم أبعد مـا  إال عوناً لشعب العراق الوفي األبي، الذي قدم لهم دوما و          
يكونون عن تهم اإلرهاب الطائفي أو الشعوبي أو االستخباراتي، الذي تمارسه هذه الفئات ذاتها ليـل نهـار فـوق أرض            

نـسانية  وطالب البيـان المنظمـات والهيئـات الدوليـة اإل         .العراق العظيم دوراً مخزياً في مخططات الصهيونية وأذيالها       
والحقوقية أن تأخذ دورها في حماية هذه الجالية المستهدفة، تطبيقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية األقليات                 

  .والجاليات من جرائم التطهير العرقي
  7/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ة االنفالت األمني والفوضىهيمنة مجالس الطلبة على إدارات الجامعات والتدخل السياسي وراء حال

اعتبر أكاديميون وجامعيون أن حالة االنفالت األمني والفوضى داخل الجامعة جـاءت نتيجـة هيمنـة                : غزة خليل الشيخ  
مجالس الطلبة على إدارات الجامعات، والتدخل السياسي في عمـل الجامعـة، وغيـاب االسـتقالل المـالي واإلداري                   

نظمها مركز رام اهللا لحقوق اإلنسان في مخيم جباليا، مساء أول من أمس، بمشاركة عدد               وقالوا خالل جلسة حوار     .داخلها
كبير من األكاديميين والطلبة الجامعيين من مختلف جامعات غزة، إن الحفاظ على القيم والضوابط األخالقية، واالحتـرام                 

  .ي مسيرة التعليم الجامعيالمتبادل بين المحاضرين والطالب، هو الضمانة األولى على طريق اإلصالح ف
  7/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  جامعة فلسطين الدولية توقع اتفاقيتي شراكة مع جامعة شمال فرجينيا األميركية

 وقعت جامعة فلسطين الدولية اتفاقية شراكة مع جامعة شمال فرجينيا بالواليات المتحدة تستمر خمس سنوات، يـتم                  :غزة
م مجموعة من البرامج األكاديمية في مجاالت علوم اإلدارة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات بكـل              بموجب هذه االتفاقية تقدي   

، ومثل جامعة فلسطين الدولية رئيسها االسـتاذ  Fay Averyوقد مثل جامعة شمال فرجينيا الدكتور . فروعها ومجاالتها
 متابعة التعليم العالي واالحتفاظ بعملهم في نفس        وأوضح كحيل أن النظام الجديد يوفر للطلبة فرصة       . الدكتور زاهير كحيل  

ويمكن للطالب حضور المحاضـرات     . الوقت، حيث يقوم النظام الجديد على فكرة التعلم عن بعد عبر الشبكة االلكترونية            
إن : واضـاف . بشكل مباشر من خالل االنترنت، وفي حال تعذر حضورهم لها يمكنهم الحصول عليها من موقع الجامعة               

االتفاقية توفر امتيازات نوعية ومتقدمة للطلبة الدارسين بجامعة فلسطين الدولية، حيث يصبح بإمكانهم متابعة الدراسة               هذه  
يسمح النظام الجديد بحضور الحصص وطرح األسئلة       . في برامج جامعة شمال فرجينيا عبر شبكة االنترنت من فلسطين         

وتخول االتفاقية إدارة جامعة فلسطين الدولية تطبيق البرامج        . كترونيةوالمشاركة بشكل فعال مع المدرس عبر الشبكة االل       
المعتمدة في كافة المناطق التي تنشط فيها الجامعة، والسعي المتواصل لتطوير وتوسيع برامجها األكاديميـة، والنهـوض                 

 .بالمستوى العلمي لطلبتها وكوادرها
  7/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   وطالبة توجهوا إلى قاعات االمتحان طالبا4880ً: شمال غزة

وقـال  . طالباً وطالبة إلى قاعات امتحان الثانوية العامة في محافظة شمال غزة، أمس            4880توجه نحو   : كتب خليل الشيخ  
إسماعيل الجماصي، مدير تربية شمال غزة، في حديث لـ األيام، إن أجواء اليوم األول من امتحانات الثانويـة العامـة                    

 لجنة، موزعـة فـي منـاطق بيـت حـانون، وبيـت الهيـا،                25هادئ في جميع اللجان، البالغ عددها       سارت بشكل   
 طالباً وطالبة من القسمين النظـامي       2924وأوضح أن عدد الطلبة المسجلين لدى المديرية لتقديم االمتحانات بلغ           .وجباليا

 طالباً وطالبة معظمهم من قـسم       44هدت غياب   والخاصة في الفرعين العلمي واألدبي، منوها إلى أن لجان االمتحانات ش          
من جانبهم، أبدى الطلبة ارتياحاً حيال سير عملية االمتحانات خالل اليـوم األول، مـشيرين إلـى أن                  .الدراسات الخاصة 

 .األجواء كانت هادئة ومالئمة
  7/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  ي جنين وقباطية فتوجيهيالطالبة يتوجهون إلى قاعات امتحان  طالباً و5082

 طالبا وطالبة من طلبة الثانوية العامة من المدارس التابعة لمديريتي التربية والتعليم             5028بدأ، أمس،   : جنين محمد بالص  
وقـام قـدورة    . لفروع العلمي، واألدبي، والتجاري، والصناعي والزراعـي       اطية، بتقديم امتحانات التوجيهي   في جنين وقب  

 ثروت زيد، ومحمد طاهر سالمة، مديرا التربية والتعليم فـي جنـين وقباطيـة، ورئيـسا                 موسى، محافظ جنين، يرافقه   
البلديتين، وقادة األجهزة األمنية، بتفقد قاعات االمتحانات، وذلك بهدف االطالع عن كثب، على طبيعة سيرها، في اليـوم                  
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طنين، وتحديدا أولياء أمور الطلبة، من أجـل        ووجه مديرا التربية والتعليم في جنين وقباطية، دعوة إلى جميع الموا          .األول
تهيئة األجواء اإليجابية التي تمكن الطلبة من الدراسة بشكل مريح، وتحقيق أفضل النتائج في االمتحانات التي أجمع زيـد                   

 .وسالمة، على أنها تشكل انعطافة مهمة في المسيرة التعليمية للطلبة
  7/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  
  

   عاماً على النكبة لتبقى في ذاكرة األجيال57كرى عكا تحيي ذ
، 1948دعا الكاتب سلمان ناطور، منسق شبكة التاريخ الشفهي الفلسطيني في مدينة عكا داخل أراضي العـام                 : عكا وفا 

ـ        .خالل أمسية عقدت في المدينة، جمعية عكا بلديلالنضمام إلى الشبكة          ن وأشار ناطور خالل األمسية التي أقيمت بدعوة م
الجمعية إلى أن شبكة التاريخ الشفهي الفلسطيني، التي من شأنها جمع التاريخ الفلـسطيني مـن خـالل أنـاس عايـشوا       
وعاصروا التاريخ الفلسطيني، وخاصة النكبة أعلن عنها في العاصمة األردنية عمان مؤخرا وتم انتخاب الدكتور سـلمان                 

الل األمسية التي أقيمت في أحد البيوت القديمة، والذي تحول إلى مركـز             وقال الكاتب ناطور خ   .أبو ستة، منسقاً عاماً لها    
 عاماً على النكبة، لتبقى في ذاكرة األجيال،        57جماهيري في البلدة القديمة قرب ساحة عبودتحت عنوان عكا تحيي ذكرى            

ل لنمنـع تكرارهـا ولنعـزز       إن العودة إلى النكبة وتذكرها وإحياء ذكراها ليس لكي نفتح الجراح ونبكي ونندب حظنا، ب              
ويذكر أن جمعية عكا بلدي تأسست قبل أكثر مـن  .نضالنا من أجل الحرية واالستقالل والخالص من هذه الحالة المأساوية       

عام بمبادرة من مجموعة من الشخصيات العكية ويترأسها السيد فخري البشتاوي ، وانتخب األستاذ يوسف سالم، سكرتيراً                 
وعة من األعضاء والعضوات ممن يمتازون بحس وطني عال ووعي سياسي واجتماعي عميـق،              لها وتضم إدارتها مجم   

 جمعية عكا بلدي، للنهوض باإلنسان للبقاء: وقد قامت خالل العام بعدة نشاطات ثقافية واجتماعية تحت شعار
  7/6/2005األيام الفلسطينية 

  
 مؤسسة الفكر العربي 

سة الفكر العربي انطوان حداد، لمناسبة تسلَّمه مهامه، ان المؤسسة هي دولية أوضح منسق العالقات االعالمية في مؤس
 2001وتأسست في حزيران ... أهلية مستقلة وغير ربحية، وليس لها ارتباط باالنظمة او التوجهات الحزبية او الطائفية
المعارف من أجل تضامن المجتمع في بيروت بمبادرة تضامنية بين الفكر والمال، مؤكدا انها تهتم بالثقافة والعلوم و

ونهوضه، وتوحيد الجهود البشرية والمالية لدعم الهوية العربية والحفاظ عليها، وتشجيع الحوار بين المثقفين والمهنيين 
الى ذلك، تتواصل المؤسسة مع االفراد والهيئات المعنية بالتضامن العربي الثقافي والفكري، والهيئات . والمؤسسات
لدولية واالقليمية ذات العالقة بالشأن العربي، وتستحدث البرامج االعالمية والثقافية التي تساهم عالميا في والمنظمات ا

ورأى حداد ان الملتقيات والمؤتمرات التي . نشر الفكر العربي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن األمة العربية لدى الغير
فضال عن الدراسات والمطبوعات التي اصدرتها، ومنها ...  تحقيقهاتؤكد األهداف التي تسعى الى... تنظمها المؤسسة

  ...مجلة حوار العرب الشهرية
7/6/2005السفير   

  
  مصر عباس ال يملك عصا سحرية لتنفيذ كل المطلوب منه

قال سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أمس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ال يملك عـصا سـحرية،                   
أن ينجرف إلى مواجهة مع المنظمـات الفلـسطينية،         ..  أبو مازن   من وأضاف لماذا نطالب  . فيذ كل ما هو مطلوب منه     لتن

وشـدد  . وهي فصائل أبدت القدر الكبير من الحكمة والحس الفلسطيني الوطني، في االلتزام بالتهدئة والتعامل مع السلطة               
 مؤسسات السلطة، فيما يتعلق باألجهزة األمنية، وقد تحقق الكثير          عواد على أن عباس أحرز الكثير في سبيل إعادة هيكلة         

واعتبر عواد أن مطالبة إسرائيل الرئيس الفلسطيني بتفكيك البنية التحتية للفصائل الفلسطينية، أمر غيـر واقعـي وغيـر            
ن يرفضون االسـتجابة    عملي، مشيرا إلى أن إسرائيل نفسها تتعامل بحسابات دقيقة مع المستوطنين في غزة والضفة، الذي              

وقال إذا كانت الحكومة اإلسرائيلية تقوم بـذلك، فلمـاذا          . لخطة فك االرتباط واالنسحاب، حتى ال تجر إلى مواجهة معهم         
 ؟نطالب أبو مازن بالمواجهة في الفصائل الفلسطينية

7/6/2005 شرق األوسطال  
 

  نفى روحاني تخفيف الموقف ضد إسرائيل :ايران
لس األعلى لألمن القومي اإليراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في قصر بيـان                 نفى أمين سر المج   

بالكويتإنه أن تكون الواليات المتحدة اشترطت على إيران قيام عالقات متبادلة مقابل تخفيف موقفها المتشدد من إسـرائيل                 
 لوبي الصهيوني هو الذي يروج لذلكوقال إن ال

7/6/2005الوطن السعودية   
 

  البنك اإلسالمي للتنمية يختتم اجتماعه الدوري مع مديري المشاريع الممولة من صندوق األقصى : عمان
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اختتم، أمس، في العاصمة األردنية عمان اجتماع البنك اإلسالمي للتنمية مع مديري المشاريع الممولـة مـن صـندوق                   
لمنصور بن فتى، نائب مدير العمليـات فـي البنـك           األقصى بحضور محافظ البنك عن فلسطين جرار نعمان القدوة، وا         

 من مديري المشاريع في قطاعات الصحة والتعلـيم واإلسـكان والبنيـة التحتيـة               30اإلسالمي للتنمية، ومشاركة نحو     
وناقش االجتماع أهم التطورات المتعلقة بسير المشاريع علـى األرض،          .طاع الصناعة والتجارة في فلسطين    والزراعة وق 
روضا مفصلة لحافظة المشروعات لبحث أهم القضايا المتعلقة بالتنفيذ إلتمام البرامج المقرة، واالتفـاق علـى                وتتضمن ع 

كمـا بحـث االجتمـاع االحتياجـات        . از رغم ظروف الحصار واإلغالقات    سبل االستمرار في التعاقد والصرف واإلنج     
 . عم المالي العربي، للسنوات الخمس القادمةالتمويلية واإلستراتيجية المستقبلية للقطاعات المستفيدة من الد

7/6/2005األيام الفلسطينية   
  

  منظمة العمل العربية تنتقد تأخير تقرير االنتهاكات اإلسرائيلية  : في مؤتمر العمل الدولي
ولي  لمـؤتمر العمـل الـد   93انتقدت منظمة العمل العربية خالل اجتماعات مجموعة الدول العربية المشاركة في الدورة      

المنعقدة حالياً في جنيف تأخير ارسال بعثة المنظمة لألراضي العربية المحتلة في فلسطين مما تابعه تأخير فـي اعـداد                    
 أن  المدير العـام للمنظمـة العربيـة       وأكد الدكتور ابراهيم  .. التقرير وطبعه وتوزيعه علي الوفود المشاركة في المؤتمر       

 والتي تتعلق بادانة بناء المستوطنات لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية            1980م   لعا 2 احكام القرار رقم      تجاهل التقرير
خطيرة علي أوضاع العمال العرب وانتقد قويدر عدم طلب المنظمة الدولية من السلطات االسرائيلية وضع حد فوري لما                  

   .تبنيه من مستوطنات في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخري 
7/6/2005ية الوفد المصر  

  
  لى الضفة الغربيةإاستحداث تسعة شبابيك النجاز معامالت المغادرين والقادمين من و

قال مدير ادارة أمن الجسور العقيد محمد احمد رشيد انه تم استحداث تسعة شبابيك لخدمة المواطنين من خالل اتباع نظام                    
  .في آن واحد وبدقائق معدودة مين الشباك الواحد بحيث يتم انجاز معاملة المغادرين والقاد

  .والى الضفة الغربية حركة كثيفة ومع بداية كل صيف تشهد حركة العبور على الجسور من 
اال انه من المتوقع ان تكون هذه الحركة اكثر كثافة في هذا الصيف بسبب الهدوء النسبي الذي تشهده حاليـا االراضـي                      

ء عدم الممانعة التي كانت تصدر عن دائرة المتابعة والتفتيش لكل مـن اراد              الفلسطينية وبسبب قرار وزارة الداخلية بالغا     
  بترا.زيارة االردن من االهل في الضفة الغربية 

7/6/2005الغد االردنية   
  

  رهاب وعلى فلسطينيي العراق البعد عن اإلسرائيل ليست جريمةإالعالقة مع : الحياة بارزاني لـ
ـ و  الديموقراطي الكردستانيزعيم الحزب  نصح :اربيل باسل محمد   ي رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الفلسطينيين ف

قة بين االكـراد والدولـة      لكنه اعتبر ان العال   . ، نافياً اي وجود اسرائيلي في شمال العراق       بغداد بتفادي التورط باالرهاب   
ن باالمكان فتح قنصلية اسرائيلية فـي       ورأى أ .  الدول العربية يرتبط بصالت معها     ليست جريمة طالما ان معظم    العبرية  

  .اربيل، متى فتحت سفارة للدولة العبرية في بغداد
  7/6/2005الحياة 

  
    وروبيأحماس تحت تأثير  بطن ال تستبعد اتصاالت مع شخصيات مرتبطةواشن

لتـي تمولهـا    يصف مسؤولون ودبلوماسيون أمريكيون أي تحول تجاه حماس بأنه عملي فالخدمات االجتماعية ا            : رويترز
حماس تحظى بشعبية بين الفلسطينيين وحققت الحركة أداء قوياً في االنتخابات المحلية ومن المتوقع ان تحـرز مراكـز                   

ويأتي هذا التحول ايضا بعد حملة من وراء الكواليس قام بها حلفاء اوروبيـون ومـن                 .متقدمة في االنتخابات التشريعية   
وقالت مصادر ان دبلوماسـيين اوروبيـين حـذروا          .شنطن عن دعوتها لحل حماس    بينهم بريطانيا وفرنسا كي تتخلى وا     

وقال  . على الفلسطينيين الذين يستفيدون من المساعدات التي تقدمها حماس         ن موقفها المتشدد قد يكون كارثة     واشنطن من ا  
سكوت مكليالن المتحدث باسم    وقال  ..  دوراً تلعبه  ماسي اوروبي انه داخل ادارة بوش يوجد االن ادراك بأن ل حماس           دبلو

واضاف لدينا ثقـة كبيـرة فـي         . ال بد من نزع سالحها     ير رأيه بان حماس منظمة ارهابية     البيت االبيض ان بوش لم يغ     
وعندما يمنح الناس فرصة للتعبير عن انفسهم فانهم يميلون الختيار الذين يسعون الـى الـسالم                .الديمقراطية واالنتخابات 

ـ    . اننـا ال نـذعن     مسؤول كبير باالدارة االمريكية      وقال .حياتهم وليس االرهابيين  ين نوعية   والى تحس  ع وال نتعامـل م
وقال دبلوماسيون اوروبيـون ان اداء       .ون الحد من الخيارات الديمقراطية    كيف تتبع ذلك د   لكنه اضاف متسائال    . ارهابيين

النظر في قرار االتحاد االوروبي بوضع حماس ضـمن         حماس القوي في االنتخابات واتفاقية الهدنة قد يدفعان الى اعادة           
ضغوط قويـة مـن الواليـات        بعد   2003وكان االتحاد األوروبي فعل ذلك في عام        . مات االرهابية قائمته السوداء للمنظ  

 ن صعود حماس في االنتخابات يمثل مشكلة في تعريف االرهابيين         ويعترف المسؤولون االمريكيون با    ة .المتحدة واسرائيل 
ي تقرير ما سيفعلونه بماليين الدوالرات من المساعدات االمريكية لمشروعات في بلدات يديرها مسؤولون منتخبـون                وف

ارييل شـارون رئـيس وزراء      وقد يؤدي تزايد تحلي ادارة بوش بالمرونة الى خالف مع            .من حماس او منتسبون اليها    
ر المسؤولين على عدم وجود تغيير في السياسة االمريكية         ويقول دبلوماسيون وخبراء انه على الرغم من اصرا        .اسرائيل

فقد تتحرك االدارة االمريكيـة فـي هـذا          مليات السياسية والعسكرية لحماس مثلما تفعل اوروبا      الرافضة للتمييز بين الع   
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ؤول كبيـر    حماس قال مس   ة لن تتعامل مباشرة مع من تصفهم ارهابيي       وعلى الرغم من تأكيد ان الواليات المتحد       .االتجاه
هنـاك  آذار   وقال مكليالن في مارس    . مستعدة الجراء اتصاالت مع ساسة متصلين بالجماعة       بادارة بوش انها ربما تكون    

 . الناس الذين تلطخت ايديهم بالدم     ارهابيين وبين ات ولكن ليسوا    فرق كبير بين الناس الذين ربما يكونون اعضاء في منظم         
رأيتم أن ثمة أشخاصاً تم انتخـابهم وربمـا يكونـون     التي جرت في االونة االخيرة  نيةاضاف انه في االنتخابات الفلسطي    

وقد يمنح اعالن عباس السبت تأجيل االنتخابات التشريعية واشنطن وقتا كـي            . ء في حماس ولكنهم ليسوا ارهابيين     اعضا
  .. تستقر على سياستها بشأن حماس

  7/6/2005الخليج اإلماراتية 
   
  
  

  ار عباس تأجيل االنتخاباتنتفهم قر: موسكو
تأجيـل االنتخابـات     قرار الرئيس محمـود عبـاس        لخارجية الروسية، أمس، أن موسكو تتفهم     أعلنت ا : ب.ف.أ موسكو

ألكسندر ياكوفينكو المتحدث باسم الخارجية الروسـية        وأشار . تموز 17أجل غير مسمى المقررة أصال في       التشريعية إلى   
وأضـاف إن    . االنتخابي قبل إجراء االنتخابات    من الضروري إنهاء االصالح    ترى أنه    أن السلطة الفلسطينية  موسكو   في

ت الديمقراطية للسلطة   تنظيم انتخابات برلمانية حرة وشفافة في إطار الدستور سيكون خطوة مهمة على طريق اإلصالحا             
  .الفلسطينية

 7/6/2005األيام الفلسطينية 
  

 لى إسرائيل  صواريخ قبل شحنها إ5مصادرة : فنزويال
ووصلت الصواريخ إلى فنزويال عن  صادرت السلطات الفنزويلية خمسة صواريخ في مرآب خاص للطائرات،: أ ب

 .بحسب بيان صادر عن المدعي العام كانت وجهتها تل أبيب في اسرائيلوولومبيا في أواخر الشهر الماضي طريق ك
، وبأنها صواريخ تستخدم  وميراج16حميله عادة لطائرات األف لذي يتم توأوضح المدعي العام ان الصواريخ من النوع ا

وتم اكتشاف الصواريخ يوم السبت الماضي في مطار سان بوليفار داخل مرآب يعود لشركة . من قبل الجيش الكولومبي
  . وقد تم اعتقال مدير المرآب. طيران ألمانية

  7/6/2005السفير 
  

  من الخطر اإلسالمييسرا للتحذير يهود أوروبا يجتمعون في سو
اختتم قادة الطوائف والمنظمات اليهودية من مختلف أنحاء أوروبـا اجتماعـاً فـي مدينـة بـازل               :  جنيف ماجد الجميل  

الشمالية ناقشوا خالله ما أسموه تهديد التطرف اإلسالمي، الذي وصفه أحد المشاركين بأنه يعمـل اآلن علـى                 السويسرية  
 منظمة  200 أمام رؤساء    لجالية اليهودية السويسرية الفرد دوناث    حه المؤتمر قال رئيس ا    وخالل افتتا  .تغيير وجه أوروبا  
هناك صداعان توأمان للرأس ينتـاب الطوائـف        مجلس األوروبي للطوائف اليهودية      دولة تنتمي لل   42يهودية جاءوا من    

وبا، هاتان الظاهرتان تغيران اآلن وجه أور     ... تنامي ابتعاد اليهود عن ديانتهم، وتنامي التطرف اإلسالمي       : اليهودية، هما 
وقال رئيس الطائفة اليهوديـة      . على حد تعبيره   لمساواة، والعدل وغياب العنصرية،   المسيحية في ا  وتهددان القيم اليهودية    

... صرية المسيحية، ومحاربة العن   شأنه الحفاظ على القيم اليهودية      البولونية من واجب يهود أوروبا إن يعملوا كل ما من           
علينا أن ننتبه لهؤالء المتطرفين، خاصة      ... المتطرفون اإلسالميون يستخدمون اإلرهاب لتحطيم القيم المسيحية في أوروبا        

  . على العنف أصبح مشكلة في أوروباالحث... في المساجد، الذين يحثون على العنف
   7/6/2005الوطن السعودية 

 
  سالميين السلطة في المنطقةجاوز مخاوفها من تولي اإلالواليات المتحدة تسعى لت: ميركيأباحث 

أمريكا تخشى من تأثير ما يوصف باإلسالم السياسي على مصالحها ومـا           قال الباحث شادي حميد أن        :عال امطيرةعمان 
ـ                       ن تطمح إليه في الشرق األوسط، إال أنها مع ذلك لن تغير اولوياتها المتمثلة فـي الـسالم العربـي اإلسـرائيلي، األم

 وأكد في محاضرة ألقاها أمس في مركز       .نفط العربي، والقضاء على اإلرهاب    اإلسرائيلي، عراق مستقر، باإلضافة إلى ال     
الحديث عـن نـشر     ئج االنتخابات ايا كانت، لكنه أشار إلى أن         أميركا ستتعاطى مع نتا   األردن الجديد للدراسات على أن      

ايا ابرزها الصراع المباشر بين مواقف المنادين بالحرية والديمقراطية         الديموقراطية في الشرق األوسط، يطرح جملة قض      
وقال حميد المختص بقضايا المشاركة اإلسالمية في        .أمريكا االستراتيجية من جهة أخرى    في المنطقة من جهة، ومصالح      

ولي الحركات اإلسالمية المعادية    ارتفاع درجة المشاركة السياسية والديمقراطية التي قد تقود إلى ت         "العملية الديمقراطية ان    
 .حول الديمقراطية في الشرق األوسـط     إلسرائيل وأمريكا قيادة دول المنطقة، تبقى النقطة المركزية ألي حوار أو نقاش             

،  بوش االبن تجاه اإلسـالم الـسياسي       المصالح هي التي تحكم وتحدد شكل سياسة الرئيس االميركي جورج         وأضاف أن   
 وفق حميد الذي دلل على ذلك بان        يدولوجية في إيجاد سياسة واضحة للتعامل مع اإلسالم السياسي،        وفشلت إدارة بوش اال   

واضاف أن الواليات المتحدة تنظـر       .في كلماته وحديثه عن الديمقراطية    بوش لم يستخدم مثال مصطلح اإلسالم السياسي        
ي اإلسـرائيلي، علـى     يلي وال تدعم السالم العرب    ألي حركة إسالمية معارضة في الوطن العربي ال تقبل بالوجود اإلسرائ          



 19

 12ال يزال األردن يدفع ثمن قانون الصوت الواحد بعد          اسة أمريكا في األردن، قال حميد       وفيما يتعلق بسي  . انها عدوة لها  
األردن ي  عاما على اعتماده بمساندة وزارة الخارجية األميركية، مضيفا أن إبرام أوسلو كان أهم من إحياء الديمقراطية ف                

  .استراتيجيا ضمن الرؤية األميركيةويشكل األردن موقعا .بالنسبة للواليات المتحدة
  7/6/2005الغد االردنية 

  
  !بابا العالم ملك إسرائيل القادم: طموح صهيوني قديم متجدد

  محمد جلول
كنيسة الكاثوليكية في العالم، كان يدرك      عندما اختار البابا الجديد لنفسه اسم بينيديكتوس السادس عشر، فور انتخابه رأساً لل            

وليس سراً أنه اختار هذا االسـم تـأثراً         . الدالالت الدينية والسياسية لالسم الذي رآه مناسباً لشخصيته وقريباً من قناعاته          
 القاضي بقيـام    1917 الذي اتخذ مواقف حاسمة وجريئة ضد وعد بلفور          1922-1914بالبابا بينيديكتوس الخامس عشر     

  . قومي لليهود في فلسطينوطن
من هنا، يمكن كشف دوافع الحملة الصهيونية اإلعالمية المنظمة على البابا الجديد متّهمـة إيـاه بـالمتـشدد والمحـافظ                    
والتقليدي، بغية الضغط عليه واستدراجه إلى موقف مناقض للمواقف البابوية المشرفة التي أعلنهـا البابـا بينيـديكتوس                  

، عندما خاطب جموع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس فـي            1921 حزيران يونيو    147الخامس عشر، في    
فـاإلجراءات  . أيها المؤمنون، إن الوضع في فلسطين يـزداد سـوءاً         : الفاتيكان، قائالً بحنجرة مجروحة وعينين دامعتين     

إننا ندعو المسيحيين   . ة وإحالل اليهود مكانها   المدنية التي تتخذ هناك تؤدي عملياً إلى طرد المسيحية من مواقعها األساسي           
بحرارة، بما في ذلك الحكومات غير الكاثوليكية، إلى ممارسة الضغط على عصبة األمم بهدف إعادة النظـر باالنتـداب                   

ميـة  عندها، وانتقاماً من البابا الرافض تهويد األراضي المقدسة، أعلنت المنظمة الصهيونية العال           . البريطاني على فلسطين  
هذه الحرب الصهيونية الخفية    . حتى يأتي يوم يصير فيه ملك إسرائيل البابا الحقيقي للعالم         ... متابعة حربها على الفاتيكان   

في ما يلي، قراءة في هـذا الكتـاب   . الصهيوينة تحرف اإلنجيل: على الكنيسة، يكشف خباياها األب سهيل قاشا في كتابه      
  .أشهر فقطالمثير للجدل والصادر قبل ثالثة 

  
وقـد حـاول، مقلبـاً    . أول ما يلحظه متصفح الكتاب تلك الغيرة العميقة التي يحملها األب قاشا في أعماقه تجاه الكنيـسة     

صفحات التاريخ، أن يكشف الحقد الدفين في جوف الصهيونية العالمية التي استطاعت احتواء الكنيسة وتطويعها لما يخدم                 
ة إلى القبض على زمام السياسة العالمية عبر هدم الحكومات، وتأليب الـشعوب علـى               مصالحها ويحقق طموحاتها الرامي   

الحكام، وبثّ روح الفتن والخالفات داخل المجتمعات، والمحاوالت التاريخية في سبيل هدم األديـان وإشـاعة الفوضـى             
  ....واإلباحية، واالستيالء على الوسائل اإلعالمية كافة

هيونية، ركّز األب قاشا في كتابه على نقاط ساخنة استقاها من معـين تـاريخي حافـل    وفي سبيل فضح المخططات الص    
 ميالدية حاولوا بقيادة باركوبـا المـسيح   135ففي سنة . بالدسائس والمؤامرات ضد العقائد غير اليهودية وأولها المسيحية  

 صورة مجسمة لهذا التعصب الذي استبشعتها       وما الذبائح التلمودية إالّ   . الدجال إقامة مملكة، وذبحوا المسيحيين في القدس      
  .المجتمعات المتمدنة

فأخذت تدعو رعاياها من اليهود الصهاينة إلى التغلغل        . كما فرضت الحركة الصهيونية نفسها وصية على الشعب اليهودي        
. لكاثوليـك والبروتـستانت   في كل ناحية من نواحي حياة المسيحيين في الغرب، واستطاعوا أن يغيروا في الكتب الدينية ل               

باإلضافة . كما عمل اليهود الصهاينة، بكل وسائلهم، على حمل الكنائس على إزالة جميع الكتابات الخاصة بصلب المسيح               
فتغيرت تسميات وعناوين عدة، مثل     . إلى إدخال تعديالت جديدة تم فرضها على الصلوات الكاثوليكية أيام الجمعة العظيمة           

وحذفت من الصلوات عبارة المذنبين أو المخطئين في إشارة إلـى           . يهود التي أصبح اسمها صالة اليهود     صالة لتنصير ال  
وكذلك األمر بالنسبة إلى كلمتي الظلمة والعمى في تصوير األجواء التي كان يعيشها اليهود، فكانت مدخالً ولَـج                  . اليهود

ذي مهد لهم الطريق الرتكاب الجريمة األكبـر، وهـي تحريـف       األمر ال . من خالله الصهاينة إلى عمق الديانة المسيحية      
الكتب المقدسة، حتى وصل بهم المطاف إلى الحصول من الفاتيطان على وثيقة تبرئة اليهود من دم المـسيح فـي العـام                     

  .، في عهد البابا يوحنا الثالث والعشرين، رغم استنكار العالم المسيحي برمته1963
  تحريف اإلنجيل

 تحريفاً شملت األناجيل األربعـة      636وقد بلغ عدد التحريفات     . ب قاشا في كتابه المثير أن اإلنجيل اليوم محرف        يؤكد األ 
ولم يكتِف األب قاشا بذلك، بل أظهر بعض تلك التحريفات، فـي            . متّى، مرقص، لوقا، يوحنا إلى جانب األسفار األخرى       
       د في النصوص اإلسرائيلية بعد التحريـف        مقارنة ذكية وشفافة بين النصوص األصلية غير المحروكلهـا  . فة وبين ما ور

تُظهر مدى الحرص الذي يبديه الصهاينة لطمس الحقائق الدينية، خصوصاً في ما يتعلق بالدسائس التي حاكوها ضد السيد                  
إال ليغير ما فسد مـن      المسيح وأتباعه، فكانت سبباً في صلبه بحسب المعتقد المسيحي للنيل من رسالته التي ما كان ليأتي                 

لذلك نجد التفافاً مطلقاً حول عملية الصلب للهرب منها واستبعادها بشكل يبرئ اليهود من دم المـسيح، أو                  . عقيدة اليهود 
  .على األقل عدم إلصاق تهمة الصلب باليهود الحاليين

 الذي يصب مباشرة في خدمـة       ثمة نصوص إنجيلية أخرى محرفة تحمل تفاسير خاصة بعودة اليهود إلى فلسطين، األمر            
الحركة الصهيونية التي كانت تعمل في خٍط مواٍز داخل األوساط الشعبية، لتدخل في المناهج المدرسية، وتحتكر اإلعـالم                

  .لمصلحتها بغية بثّ سمومها في كل االتجاهات
  الصهيونية والفاتيكان
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 الصهيونية العالمية إلى تنفيذه عبـر اقتحامهـا أبـواب           ولعّل أبرز ما يحاول الكاتب كشفه، هو تلك المؤامرة التي تسعى          
فقـد ورد   . وهو بوتوكوالت حكماء صهيون   . الفاتيكان، تطبيقاً لنٍص جاء في الميراث األخالقي والديني والسياسي لليهود         

سب لهـدم   وعندما يحين الوقت المنا   ... ال يفصلنا عن انهيار المسيحية إال بضع خطوات       : ... في البوتوكول السابع عشر   
إذ ليس الهدف من تحطيم الفاتيكـان تجـريح         .... القصر البابوي، ستمتد يد مجهولة إلى الفاتيكان وتعطي إشارة الهجوم         

... إنما هو تخطيط مبرمج لخلق قيم مستحدثة، وزعزعة الثقة بالقيم التقليديـة المتوارثـة             . قداسة الدين المسيحي وحسب   
ألناجيل المسيحية، مع ما تكشفه من عورات القوم اليهود، وزيـف مبـادئهم             وزرع مبادئ التشكيك حول صحة وقداسة ا      

  ....وعنصرية أوهامهم
األمـر  . 1993ويستغرب األب قاشا التبدل الذي طرأ على موقف الفاتيكان في ما يتعلق باعترافه بدولة إسرائيل في العام     

 إلـى مؤسـس     1904بابا بيوس العاشر في العام       مع مضمون الرسالة التي وجهها ال      – في رأي الكاتب     –الذي يتناقض   
وهـذا مـا عارضـه أيـضاً البابـا          . الحركة الصهيونية العالمية تيودور هرتزل يرفض فيها التعاطف مع هذه الحركة          

وحذا حذوه البابا بيوس الثاني عشر حيث       . بينيديكتوس الخامس عشر حامالً شعار ال لسيادة اليهود على األراضي المقدسة          
هنا نستطيع اآلن أن نقرر أن الخطة الصهيونية ال تستهدف حكم العالم            . ره، االعتراف بالدولة اليهودية الجديدة    رفض، بدو 

إن ملـك   : تنفيذاً لمقولة بروتوكـوالتهم   . إنها تبغي االنتقام الرهيب من الكنيسة والعالم      ... فحسب، ولكنها تبغي شيئاً آخر    
  .طريرك الكنيسة الدوليةإسرائيل سيصير البابا الحقيقي للعالم، وب

  حليب الصهيونية المقدس
جاء كتاب الصهيونية تحرف اإلنجيل الصادر أخيراً عن دار الركن في بيروت، ليطلق من خالله المؤلف صرخة مدويـة          

... هيونيوجريئة، داعياً إلى التفكير ملياً في مستقبل األبناء واألحفاد واألمة والوطن واإلنسانية إلنقاذهم من الجشع الـص                
محذّراً من أولئك الذين يتسلسلون في الدرجات والمراتب من اليهود والصهاينة ممن يقبضون على زمام األمور، ويبثـون    

كـن مهمـا    : خدمة ألغراض الصهيونية العالمية، وتأكيداً لما ورد في بروتوكوالتهم        ... سمومهم القتالة في جسم الكنيسة    
  ....لتي أرضعتك حليبها المقدسشئت، اخدم من خالل مسؤوليتك أمك ا

  2005مايو /مجلة المحايد أيار
 

  وإلغاء اإلنتخابات الفلسطينية... إستفزاز حماس... إفشال أبو مازن
  خالد الحروب

والـسياسة الـشارونية    . شارون هو هو، والسياسة االسرائيلية تزداد انعطافاً نحو اليمـين         . الغيوم تتلبد في سماء فلسطين    
حماس في السياسة واحتماالت فقدان ورقة العمليـات العـسكرية          سيس الفلسطيني والتهدئة وانخراط     إزاء الت مرتبكة اليوم   

الوضع على الجبهة الفلسطينية لـيس      . وردود الفعل والفوضى التي تخلقها وتوفر عبرها مناخاً يعتاش شارون عليه وفيه           
صمود قـرار حمـاس   محافظة على التهدئة مضافاً إليه لى المثالياً بالطبع ويعاني من معضالته، لكن التوافق ولو الهش ع 

بالمشاركة في االنتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تعقد في تموز يوليو، ومحاوالت السلطة وفتح إعادة تنظـيم                   
  .الصفوف ومحاربة الفساد، هي أمور ال تريح شارون

وأعضاء المجلس التشريعي مدانون ألنهم قـدموا       . تراتيجي كبير تأجيل االنتخابات من دون تحديد موعد جديد لها خطأ اس         
مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية حين ظلوا يراوحون دفاعاً عن التمثيل النسبي ضد التمثيـل بالقائمـة، كـي                   

ة التي وضعت   ربما يدفع كل الفلسطينيون ثمناً باهظاً لتلك الرعونة السياسي        . يحافظوا على فرصهم في البقاء في مقاعدهم      
لكن الصورة العامة تشير الى أن األشهر القليلة المقبلة ستشهد عمليـة عـض              .كل فكرة االنتخابات في مهب الريح اآلن      

أصابع صعبة حقاً، حيث سيزداد الحنق الشاروني ويترافق معه زيادة في حدة االستفزازات االسرائيلية العسكرية الهادفـة                 
 والواقع أنه يقع على حماس مسؤولية تاريخية ووطنية، وهي مرة أخرى صعبة، في              .الى دفع حماس نحو الرد العسكري     
يجب عليها ضبط النفس الى أقصى مدى والمحافظة على التهدئة، فهي بذلك تحقـق              . عدم التورط في المخطط الشاروني    

ـ . انجازات ولو تكتيكية للفلسطينين ال تقارن بما صارت تحققه الردود العسكرية من خسارات             ن يـضير الفلـسطينيين     ل
والقضية الفلسطينية شهور عدة اضافية من االحتالل االسرائيلي المتوحش من دون أي رد عـسكري فلـسطيني، وهـي                   

. االشهر التي تفصلنا عن موعد االنتخابات ـ الذي لم يقرر بعد مع األسف ـ لكنهم سيربحون كثيراً بإقامتهـا وتنفيـذها    
. شارون الذي يريد العودة الى مناخ االجتياحات العسكرية التي تحقق له ما يريـد             الحكمة كل الحكمة هي في وعي هدف        

اسرائيل وتحرشاتها، وفشل السلطة    : صحيح أن الضغط الذي ستتعرض له حماس سيكون صعباً جداً وهو ثالثي المصدر            
ج االنتخابات البلدية التي فازت في الوفاء بوعودها في شأن االنتخابات، وكذلك المخاطر الصبيانية في عدم االعتراف بنتائ          

فيها حماس، من قواعدها التي ستشعر بنوع من ضياع البوصلة، اذ تصبح حركتهم في منتصف الطريق فال هـي تـرد                     
لكن على رغم كل الضغوط، تتجلى حكمـة        . عسكرياً على اسرائيل، وال هي تشارك سياسياً في صياغة القرار الفلسطيني          

ها، اذ يقع على عاتقها مسؤولية إفشال مخطط شارون بالدرجة األولى الهادف للقضاء على              حماس في عدم اإلنكسار أمام    
التسيس الفلسطيني يؤلم السياسة االسرائيلية فـي الوقـت         .التهدئة واالنتخابات الفلسطينية معاً، والعودة الى مناخ الفوضى       
فشارون وأركان قيادته أربكتهم مسألة التغير األخير       لذلك  . الحالي أكثر من العسكرية الفلسطينية المتواضعة في انجازاتها       

الذي حدث داخل حماس وقرارها المشاركة في االنتخابات المقبلة أكثر بكثير مما أربكتهم عمليات حماس العسكرية فـي                  
يحات والتـصر . ومن وراء اسرائيل ال تبدو الواليات المتحدة أقل إرتباكاً إزاء تسيس حماس وقرارها            . السنوات األخيرة 

االسرائيلية الرسمية، عدا الكثير من التعليقات الصحافية االسرائيلية، الغاضبة من قرارحماس تنبئ بالنقمة علـى تحـول                 
كما أن تصريح بوش خالل زيارة أبو مازن لواشنطن بالتأكيد على أن حماس منظمة ارهابية يعكس توتر                 . حماس األخير 
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نقمة المتزايدة جراء تسيس حماس يمكن أن نقرأ التحرشات الشارونية بهذه           وعلى خلفية ال  .الموقف أكثر من أي شيء آخر     
تتـوازى تلـك    . األخيرة، واغتيال بعض نشاطائها الميدانيين، لتوريطها ودفعها دفعاً للعدول عن خطها السياسي الجديـد             

ياسية أو شعبية يمكـن أن  التحرشات مع سياسة احتقارية تتباها اسرائيل ضد أبو مازن تجرده من خاللها من أي أوراق س  
. وقد عطف على ذلك عدم نجاح زيارة أبو مازن لواشنطن بالعودة بأي أنجاز سياسي واضح المعالم               . يلوح بها أمام شعبه   

وهكذا، وبين استمرار اضعاف أبو مازن وجرجرة حماس نحو التورط بإنهاء التهدئة، فإن هدف شـارون النهـائي فـي                    
نتخابات الفلسطينية المقبلة ألنها ستربكه أكثر بإعادة تأهيل حماس سياسـاً ومنحهـا موقعـاً               األشهر المقبلة هو افشال اال    

هذا الهدف يمكن النظر إليه والى كيفية الوصول إليه من أكثر من جانب،             . مركزياً في قلب عملية صنع القرار الفلسطيني      
ج الشاروني والوقوع في مطب الرد العـسكري        كما يفترض وعياً فلسطينيا عميقاً محوره عدم تورط حماس في االستدرا          

فاستراتيجياً وتكتيكياً، يريد شارون مشجباً فلسطينياً دائماً يختبئ وراءه ويسوغ بسببه رفـضه             .على التحرشات الشارونية  
 صحيح طبعاً أن المسار السياسي الحالي بمجمل مكوناته       .ألي حل أو تقدم على المسار السياسي وينفذ برنامجه الخاص به          

أقرب الى العقم، لكن من الضروري إخالء طرف المسؤولية الفلسطينية عن فشله وتجمده، وكـشف الموقـف الحقيقـي                   
والمشجب المفضل لدى شارون هو استمرار العمليات العسكرية الحماسية التي صار أكثر من الواضح              . االسرائيلي إزاءه 

هدف وترسيخه، مثل توسعة االستيطان في الضفة، وتكـريس         أنه يستخدمها لخلق مناخ متوتر يواصل به تدعيم أكثر من           
ولهذا فإن شارون مغتاظ من التهدئة وال يريدها ألنها تبدد المناخ المتوتر الذي يعتـاش         . الجدار والمضي فيه، وسوى ذلك    

قسام عنـدما   معنى ذلك أن األثر شبه المعدوم الذي تتركه صواريخ ال         . فيه وعليه شارون ويفاقم من خسارات الفلسطينيين      
تُستثار حماس فتطلقها يكون ثمنه غالياً على األرض عن طريق اقتطاع أجزاء أكثر منها، فضالً عن الخسارات المباشرة                  

اضافة الى ذلك، فإن شـارون      .عندما يرد شارون بعنف على المدنيين الفلسطينيين في المناطق التي تُطلق منها الصواريخ            
م قيادة في منتهى االعتدال أي شيء يذكر، وبسبب ذلك فإن الموقف االسـرائيلي سياسـياً        لم يقدم للفلسطينيين الذين تقوده    

فإن بقيت اسرائيل تتهم قيادة عرفات بأنها تشجع على االرهاب وتطالب بقيادة معتدلة، فهـي       . ويدبلوماسياً يضعفُ ويتآكل  
ن ذلك عن طريق المزيد من كشف الموقف        وهي يجب أن تدفع ثم    . اآلن تضرب هذه القيادة المعتدلة في الظهر وتحطمها       
واستمرار التهدئة يساعد في ذلك، وهذا ال يخدم شارون الذي يريد           . االسرائيلي المتطرف إزاء الموقف الفلسطيني المعتدل     

حرف األنظار والعودة مرة ثانية الى يوميات الرد العسكري فيما الموقف السياسي السرائيل يـزداد تطرفـاً مـن دون                    
 صعيد العالقة مع حماس، يريد شارون أن يحافظ على صورة حماس في العالم كــمنظمة إرهابيـة وهـذا       على.حساب

يسهل عليه ليس فقط محاربتها بل محاربة الفلسطينيين بشكل عام على الساحة الدولية بكونهم لم يوقفـوا إرهـابهم ضـد                     
وقد فاقم مـن التـوتر الـشاروني        . ا وللفلسطينيين ونزوع حماس نحو التسيس يعوقه ويفقده السند التهاماته له        . اسرائيل

االسرائيلي إزاء صورة حماس الجديدة، كمنظمة سياسية ستشارك في االنتخابات الفلسطينية وتكون ممثلة فـي المجلـس                 
التشريعي، االشارات اآلتية من بعض الدول الغربية، بريطانيا وهولندا مثالً، حول مسألة تغير النظرة لــحماس ودعـم                  

ما يعني تأهيل حماس دولياً ومنحها وضعاً دولياً يتجاوز توصيفها القديم بأنهـا منظمـة               . سها، بل فتح الخطوط معها    تسي
كما أنه يصعب تصور بقاء تصنيف حمـاس        . ارهابية، وهو انتصار للفلسطينيين عموماً وهزيمة سياسية مهمة السرائيل        

ا دول االتحاد األوروبي في حال أصبحت ممثلـة فـي البرلمـان             كمنظمة إرهابية من جانب العديد من الدول وفي مقدمه        
وما يربك شارون أكثر تجاه حماس الجديدة هـو إرتبـاك الموقـف             !الفلسطيني، ونوابها يجوبون العالم في وفود رسمية      

بيع المقبلـة   األميركي والتناقض الذي ستجد االدارة األميركية نفسها فيه فيما لو سارت األمور سيراً طبيعياً خالل األسـا                
عندها سيكون مطلوباً من واشـنطن أن       . وأجريت فعالً االنتخابات التشريعية وشاركت فيها حماس وفازت بنصيب كبير         

في قلبها، خصوصاً وأنها تردد صباح مساء أن        ! تقرر وتعلن رأيها في الديموقراطية الفلسطينية ووجود حماس االرهابية        
بتفصيل أكثر وجود حماس في المجلس التشريعي، وعلى سبيل المثال في لجنة            . ادمقرطة المنطقة يقع على رأس أولوياته     

العالقات الخارجية، أو أي لجان أخرى، ستفرض على األميركيين أنفسهم االجتماع مع حماس واالستماع لرأيها لكونهـا                 
يرى شارون  .عله يستشيط غضباً  ومجرد تخيل ذلك بالنسبة لشارون يج     . تمثل جزء ال يتجزأ من البنية السياسية الفلسطينية       

أن تعزيز المسار السياسي لـحماس ومنحها شرعية اضافية عبر االنتخابات تصب فوق الشرعية الشعبية التي تتمتع بها                 
فوجـود صـف    . سيقوي من حماس كتيار وحركة، كما انه سيصلّب الصف الفلسطيني عموماً، وهو أمر يستفز أعصابه              

طراف االتهامات بالفساد والتفريط، ومنقسم الى داخل وخارج فـي األجهـزة الـسياسية              فلسطيني مشتت، تتبادل فيه األ    
وما يستفزه أيضاً هو أن االنتخابات الـسياسية        . التمثيلية للفلسطينيين يوفر له هوامش أوسع للتالعب بالمصير الفلسطيني        

فيه، وهذا أمر يثير حنق شـارون       مظهر حضاري وممارسة سياسية تنم عن نضوج أكثر من جانب المجتمع الذي تجري              
لكن ما يجب يوازي ذلك إدراكاً هو ضـرورة   .الذي يريد أن تبقى صورة الفلسطينيين في العالم مرتبطة بالعنف والفوضى          

أن ال تكون لدينا أي أوهام بأن االنتخابات المقبلة ستحقق الحقوق الفلسطينية، أو أن يحقق الفلـسطينيون عبـر المجلـس                     
فاألمور هنا ينظر لها بمنظور نـسبي خـالص، خـصوصاً أن            .  يحققوه عبر العنف والعمليات العسكرية     التشريعي ما لم  

من أجل ذلك كله يبـدو  .الخسائر التي يسببها الخيار الثاني على مجمل المسار السياسي والوطني الفلسطيني لم تعد محتملة 
طلوب منها أن تعي الهدف الـشاروني المـزدوج         فم. أن مسؤولية من نوع خاص تقع على عاتق حماس في هذه المرحلة           

المتمثل بإنهاء التهدئة أوالً ودفعها الى العودة الى العمليات العسكرية، وثانياً إعاقة وتعطيل االنتخابات الفلسطينية وحرمان                
تـي  من المفهوم أنه سيكون صعباً على حماس أن تراقب استفزازات شارون ال           . حماس من اكتساب هوية وشكل جديدين     

سيقوم شارون باغتيال أفراد من حماس وربما قيادات سياسـية          . ستتصاعد مع اقتراب موعد االنتخابات من دون أن ترد        
عليا بهدف جر حماس ودفعها دفعاً للرد عن طريق عملية انتحارية أو أكثر في قلب تل أبيب، حيث سيـستمتع شـارون                      

في حال امتلكت حماس الحكمـة      . اضافي لعمليات عسكرية اضافية   بتغطيتها اعالمياً على أوسع نطاق الستخدامها كمبرر        
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المطلوبة ولم ترد على تلك االستفزازت، فإن شارون سيوسع من نطاق العنف ويدفع حماس أكثر وأكثر باتجاه الزوايـة                   
ائيـة  لحضها على الرد، وسنراقب هنا اجتياحات عسكرية واسعة النطاق، وستصل الى حد إبطال أي امكانية عمليـة اجر         

  .للقيام باالنتخابات
  7/6/2005الحياة 

  
  اإلسالميون أكبر المستفيدين من ديمقراطية أميركا

  روال خلف
لدى المسؤولين األميركيين تعبيرات متنوعة لوصف االنقالبات الديموقراطية في الشرق األوسط، والتي يسارعون دومـا               

يين بطرق مختلفة ان العالم العربي يعيش ربيع األمل، وأنـه           أخيرا قال عدة أميرك   . إلى نسبة الفضل في حدوثها ألنفسهم     
في منطقة ال تتمتع الواليات المتحدة فيها بشعبية        . يخضع لـ تحوالت ويخوض لحظة حيوية من األحداث التي ال تصدق          

فـي  .  بالنفس كبيرة، يخاطب المسؤولون األميركيون الذين يتخذون دوماً موقف الدفاع الجماهير العربية اآلن بثقة حديثة             
، التي تتـرأس أيـضا      را في عمان، غمزت إليزابيث تشيني     لحظة طريفة في المنتدى االقتصادي العالمي الذي انعقد أخي        

، واتهمتـه بطـرح القـضية       ة األمريكية، من قناة عمرو موسـى      جهود الدمقرطة في الشرق األوسط في وزارة الخارجي       
عن استخدام القضية اإلسرائيلية الفلسطينية بوصفها عذرا لعدم مواجهـة          علينا أن نتوقف    : الفلسطينية لكي يصفق له فقط    

اب الجمهور الـذي هتـف لعمـرو        وقد يكون لديها حق فيما قالته بالطبع حتى وإن لم تلق إعج           . اإلصالح والديموقراطية 
مـة حـول    صحيح أن واشنطن ساعدت في إطالق نقاشـات محمو        .ات المتحدة قد تكون تسبق نفسها      ولكن الوالي  .موسى

. اإلصالح في عدة دول عربية؛ ولكن سواء كانت ستستمر أم ال في اندفاعها نحو اإلصالح فتلك مسألة غير مؤكدة بعـد                    
ففي الوقت الذي تحتفل فيه بالتقدم السياسي، أجبرت الواليات المتحدة على مواجهة حقيقة غيـر مريحـة، أال وهـي أن                     

ربماعلى أميركا أن تقـرر أسـرع       . ا، قد يكونون أكبر مستفيدين من سياستها      الجماعات اإلسالمية المعتدلة والمتشددة منه    
وهذا يشمل مجموعـات مختلفـة      .  مما توقعت، ما إذا كانت مستعدة لقبول نتيجة الديموقراطية األكبر في الشرق األوسط            

ة، في االنتخابات البلدية    إن المكاسب التي جنتها حماس، وهي جماعة فلسطينية متشدد        .متجذرة في المنطقة وتسمى إسالمية    
فبفوزها بأغلبية المقاعد في بعض مـن أكبـر         .ة الفلسطينية وواشنطن واسرائيل   األخيرة سجلت يقظة كبرى بالنسبة للسلط     

اشك .أجيل االنتخابات التشريعية    الدوائراالنتخابية، أعطت حماس حركة فتح العلمانية السائدة سببا آخر لتحاول من أجله ت            
على  االقل ليس بنفس الحـرارة التـي         , نطن تدعو الى اجراء االنتخابات الفلسطينية في الوقت المحدد        في ان نسمع واش   

وهـو  , دعت بها الواليات المتحدة إلجراء االنتخابات التشريعية اللبنانية التي بدأت اخيرا على الرغم من ان حـزب اهللا                   
 ان يمنح االقتراع اغلبية مـن المقاعـد البرلمانيـة الـى             مشارك فان من المتوقع   , اكبر جماعة اسالمية شيعية في لبنان     

كما ان مؤشرات مقلقة ايضا بان تحمـس الواليـات          , وهي نتيجة تفضلها واشنطن بحرارة    , المعارضة المناهضة لسوريا  
حيث تشكل جماعة االخوان المسلمين المحظورة وغير العنيفة اكبـر حركـة            , المتحدة لالصالحات السياسية في مصر      

في بدايـة هـذا العـام     , فعندما القي القبض على ايمن نور وهو عضو ليبرالي في البرلمان المصري           . ضة يتضاءل معار
, كما شجع دفاع اميركا المحموم عن ايمن نور واخرين        . احتجت الواليات المتحدة بشدة وتسببت بالتالي في اطالق سراحه        

ولكن يبدو ان اعتقال العديد من اعـضاء        .باركمصري حسني م  بمن في ذلك االسالميون على تصعيد انتقاداتهم للرئيس ال        
مـن المفهـوم ان ادارة      .جماعة االخوان المسلمين بمن في ذلك بعض من اهم قادتها اخيرا لم يالحظ كثيرا في واشنطن                 

ة هـذه   واحد الطرق لمواجه  , بوش ممزقة بين رغبتها في الترويج للديمقراطية وبين خوفها الحقيقي من االسالم السياسي            
تجادل االنسة تشيني فـي ان الجماعـات        .المعضلة هي البدء في محادثات بدءا مع االسالميين غير العنيفين على االقل             

وفي غضون ذلك  , المسلحة ليس لها دور في النظام السياسي وان عليها ان تختار ما بين الرصاص وبين اوراق االقتراع                  
كما قالت  , ا بمعايير محددة ويقبلوا الخطوط الحمراء مثل احترام حقوق المرأة           على االسالميين الرافضين للعنف ان يتقيدو     

ايضا ان الجماعات العلمانية والليبرالية هي الخاسرة فان الليبراليين على النقيض من الحكومـات واالسـالميين الـذين                  
ارت تشيني ان الناس فـي الـشرق        واش, حرموا من كافة وسائل التعبير عن افكارهم      , استطاعوا استخدام المساجد احيانا   

ولكن في الوقت الذي استخدم فيه االسالميون المساجد وروجوا         .االوسط لن يختاروا الخيار المتطرف لو انهم خيروا حقا          
وباالضافة ,وقد ساهم ذلك في تطرفهم    , حكومةفانهم ايضا تحملوا اضطهاد ال    , لقضيتهم عبر شبكة من الخدمات االجتماعية     

يكون االسالميون فيها مـضطهدين والليبراليـون       , ه ال يمكن تشجيع الحكومات على تبني سياسات انتقائية        فان, الى ذلك   
وليس هناك اي ضمان ان تكون فرصة اكبر للتعبير عن االراء الليربالية مقنعة فـي مجتممعـات ال تـزال                    , مرحب بهم 

ن الذين تتقبلهم الواليات المتحدة وقتا طـويال حتـى          لذا فان االمر سيستغرق من الليبراليي     .محافظة دينيا في صورة كبيرة    
والخطـر الـذي تواجهـه      , يتمكنوا من مواجهة االسالميين باعتبارهم اكبر حركة معارضة في المنطقة واكثرها تنظيما           

ـ .الواليات المتحدة هو انها اذا لم تكن متفهمة لمطالب االسالميين فانها ستفسد مشروعها للدمقرطة في شكل كامـل                   ا ربم
وقد تساعد المحادثات على اقناع االميركيين      . تكون استراتيجية افضل لواشنطن هو ان تتكلم مع االسالميين االكثر اعتداال          

كما ستضمن الجماعات الملتزمة بالتعددية ان هي لم تقف في          . بان مثل تلك الجماعات ليست بالضرورة غير ديموقراطية       
ريطانية فهي تفكر في اتباع استراتيجية اكثر طموحا بالتعامل المباشر مع حزب            اما الحكومة الب  .طريق مطامحهم السياسية  

قد تكون احـزاب    . مدركة بانهما كليهما يمكنهما المشاركة قريبا في الحكومات التي ستشكل بعد االنتخابات           , اهللا وحماس 
ولكنه يشكل جزءا من واقع الشرق      سياسية قائمة على الدين ومعارضة لسياسات الواليات المتحدة أمرا كريها وغير سار             

  .االوسط
  7/6/2005ردنية الغد األ



 23

  فايننشال تايمزعن 
  

  التأجيل المفتوح قفزة في المجهول
  هاني المصري 
أصدر أبو مازن مرسوماً بتأجيل االنتخابات الى أجل غير مسمى وأرجع المرسوم الرئاسي التأجيل استناداً الى التوافـق                  

 واستناداً للمالحظات المنسجمة مع التوافق الوطني في القاهرة،     1995 لسنة   13االنتخابات رقم   الوطني حول تعديل قانون     
وأعلن المرسوم أن الموعد الجديد لالنتخابات التشريعية سيحدد بمرسوم رئاسي يصدر بعد استكمال االجراءات القانونيـة                

م يبت به المجلـس التـشريعي، وان الوقـت أصـبح            وقال الرئيس ان قانون االنتخابات ل     . الالزمة والمشاورات الوطنية  
ورغم ان االنتخابات التشريعية من     . قصيراً، لذلك ال بد من تأجيل االنتخابات حتى تستكمل القضايا القانونية والمشاورات           

م  كانون الثاني المقبل، ألن تجاوز هذا التاريخ يلـز         9المفترض أن تجرى قبل مرور عام على انتخاب الرئيس، أي قبل            
باجراء انتخابات رئاسية تتزامن مع عقد االنتخابات التشريعية، ان عدم ازالة األسباب التي أدت الى تأجيل االنتخابات قد                  

أنـا ال   .  كانون الثاني المقبل   9إذاً، االنتخابات من المفترض أن تعقد قبل        . تؤجلها مجدداً، وقد ال تعقد لفترة طويلة قادمة       
أجيل االنتخابات قانوني، وعلى خلفية عدم اقرار قانون االنتخابات المعدل، رغم أنني اعترف             أوافق أن السبب األساسي لت    

لقد كان للمجلس التشريعي مدة أكثر مـن كافيـة          . ان السبب القانوني كان هو المخرج الذي تم اخراج التأجيل من خالله           
 القانون بالقراءة الثالثة فعل ذلك وهو يعـرف ان          بكثير القرار القانون، لكنه آثر المماطلة والتسويف وعندما أقر مشروع         

المشروع لن يمر ألن المشروع المقر من قبل المجلس التشريعي يتجاوز ارادة الرئيس ورغبته المعلنة باجراء االنتخابات                 
ـ                   راء على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل، ويتجاوز االتفاق الوطني الذي صدر في اعالن القاهرة والذي نص على اج

  .االنتخابات على أساس قانون مختلط تتم فيه االنتخابات مناصفة 
ما سبق يدل على أن المجلس التشريعي يتحمل المسؤولية األولى عن التأجيل، فلسان حاله يقول من األفضل أن ال تعقـد                     

قـاس أعـضاء    االنتخابات ألن معظم أعضائه يخشون من نتائجها وإذا عقدت فلتعقد على أساس قانون مفـصل علـى م                 
المجلس التشريعي الحاليين، ما سبق ال يعفي الرئيس من المسؤولية، وخصوصاً انه بدا متردداً ومتقلباً وحرص شخـصياً                  
وبلسانه مباشرة أو بتصريحات بلسان مدير عام ديوانه أكد وللحظة األخيرة ان االنتخابات ستعقد في موعدها ثم أصـدر                   

 غير مسمى، اخطأ الرئيس انه طرح مسألة التمثيل النسبي الكامـل قبـل انـضاجها                مرسوماً بتأجيل االنتخابات الى أجل    
. لقد تم اتفاق وطني في القاهرة وال بد من احترامه          .وبشكل أعطى المجلس التشريعي ذريعة مناسبة لتأجيل اقرار القانون        

وطنية قبل اقرار التأجيل ألن اصدار      وإذا كانت هناك حاجة الى تغيير ما اتفق عليه كان من األفضل اجراء المشاورات ال              
ما سبق ال يلغي أن تحديد موعد االنتخابـات هـو حـق             . مرسوم التأجيل وضع الجميع تحت أمر واقع ال يمكن تخطيه         

وهذا ما يحـدث فـي الـدول        . ولكن هذا ال يمنع اجراء المشاورات حوله مع الفعاليات والقوى المختلفة          . حصري للحكم 
 أن يحدث أكثر بكثير عندنا، ألننا لسنا دولة، ولدينا مجلس تشريعي شـرعيته منقوصـة بعـد                  المختلفة، ومن الضروري  

  .مضي أكثر من عشر سنوات على انتخابه
واستكماالً للموضوع ال يجب اعفاء الفصائل الوطنية واالسالمية وفعاليات وقوى المجتمع المدني مـن المـسؤولية عـن                  

 نسير نحو التأجيل اكتفت باصدار بيانات وعرائض وعقـد اجتماعـات وتنظـيم              التأجيل، فهي رغم ادراكها جميعها اننا     
تظاهرات رمزية تطالب بعقد االنتخابات في موعدها وعلى أساس قانون انتخابات ديمقراطي وعـصري يـؤمن أوسـع                  

  .مشاركة للمرأة والشباب والقوى السياسية واالجتماعية المختلفة
 يزال يستوجب تحركاً سلمياً جماهيرياً ديمقراطياً أقوى، ولكن يبـدو أن معظـم              اجراء االنتخابات في موعدها، كان وال     

القوى ترفض التأجيل علناً، ولكنها في سرها ترحب بالتأجيل ألنها غير جاهزة لالنتخابات ألنها تخشى من نتائجها عليها،                  
ارطة القـوى الـسياسية الفلـسطينية،       خصوصاً ان العديد من الفصائل الصغيرة يمكن أن تشطبها نتائج االنتخابات من خ            

  .والعديد اآلخر سيقف وجهاً لوجه أمام حجمه الحقيقي
  فتح غير جاهزة

ففـتح حتـى اآلن     . أما حركة فتح، فهي غير جاهزة الجراء االنتخابات، وهذا هو السبب الحقيقي وراء تأجيل االنتخابات              
 وكيفية التحضير لعقد المؤتمر السادس، وتخشى إذا جـرت          غير موحدة وغير متفقة على كيفية عقد االنتخابات التمهيدية        

فحتى لو حصلت حماس علـى      . االنتخابات وهي غير جاهزة أن يتراجع دورها القيادي في السلطة لصالح حركة حماس            
من االصوات كما تشير االستطالعات ونتائج االنتخابات المحلية التي جرت، إن فتح التي ستحصل              % 40 -% 35نسبة  

ستكون مشرذمة في عدة فرق مما يقضي على امكانية احتفاظها بلقـب الحـزب الحـاكم الـذي        % 45 - 40بة  على نس 
وإذا كان هذا هو السبب الحقيقي لتأجيل االنتخابات، كما اعتقد واثقاً، فـإن              .ليه منذ تأسيس السلطة وحتى اآلن     حصلت ع 

ب الوحدة واالتفاق بحيث تستند اساساً على تحقيـق عمليـة           هذا السبب قابل لالستمرار لفترة طويلة إذا لم تأخذ فتح بأسبا          
اصالح وتجديد وتغيير ديمقراطي شامل في صفوفها وداخل السلطة، بحيث يشعر ابن فتح أوالً والمواطن الفلسطيني ثانياً                 

الـة وسـوء االدارة     أن هناك تغييراً حقيقياً أولياً ويمكن ان يؤدي الى توفير األمن واالمان ومكافحة الفساد والفقـر والبط                
والحكم وتوفير النظام العام وسيادة القانون واستقالل القضاء، ضمن رؤية متكاملة تضمن موقفاً متماسـكاً مـن القـضية                   

أما إذا بقي الوضع في فتح على حاله، فتأجيل االنتخابات لن يفقـدها بـل سـيجعل                  .وطنية وقضايا البناء الديمقراطي   ال
 سنوات خشية من فوز حماس والمعارضة ماذا كانت النتيجـة؟ عقـدت             10نتخابات المحلية   خسارتها أكبر، ألم تؤجل اال    

ان تأجيل االنتخابات يظهر وكأنه محاولةمن فتح لالحتفاظ بالسلطة بدون          . االنتخابات أخيراً وحققت حماس نتائج جيدة جداً      
 سيعطيها فرصـة إلعـادة ترتيـب بيتهـا          حتى لو خسرت فتح االنتخابات فهذا     . االحتكام للشعب وهذا يضر بفتح كثيراً     
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أما القول ان هذا يمكن أن ينهي فتح، فهو قول مردود عليه ألن فتح دون برنامج وال ارادة واحدة وال انـضباط                      . الداخلي
وفتح التي هي أول الرصاص وأول الحجارة وصاحبة المبادرة الحياء القضية والدور الخاص للـشعب        . معرضة لالنهيار 

لتي حملت برنامج الدولة الفلسطينية قادت الحركة الوطنية الفلسطينية لالسباب المذكورة آنفاً وبمقـدورها أن               الفلسطيني وا 
  .تستمر بالقيادة إذا احتفظت بهذه األسباب وطرحت رؤية جديدة ومبادرة جديدة تناسب المرحلة الجديدة

  حماس تحذر
س جداً الجراء االنتخابات في موعدها، ألنهـا ستحـصل علـى            أما بالنسبة لحماس فتبدو انها هي الفصيل الوحيد المتحم        

مكاسب سياسية وبرلمانية مؤكدة تجعلها على األقل شريكاً قوياً في السلطة إذا لم تحصل على األغلبية، لذا عندما الحظت                   
هدئة، وكـأن   حماس بوادر لتأجيل االنتخابات منذ عدة أسابيع خرجت عن طورها وهددت بالتنصل من إعالن القاهرة والت               

من حق حماس وغيرها من الفـصائل أن تـرفض           .استجابة للمصلحة الوطنية برمتها   التهدئة مصلحة لفتح وحدها وليس      
تأجيل االنتخابات وأن تعتبر ذلك خروجاً عن االجماع الوطني وما اتفق عليه في القاهرة، ولكن موقف حماس مـشروخ                   

المحلية في رفح والبريج وبيت الهيا، رغم ان عقدها أقر بقرار من المحكمة             ألنها قبل أيام قليلة رفضت اعادة االنتخابات        
  .الفلسطينية

تأسيساً على ما سبق ان االنتخابات ال تزال عند القوى الفلسطينية ليست خياراً مبدئياً ثابتاً ال رجعة عنه، وانما يتم التوجه                     
 ان االنتخابات الدورية المنتظمة وااللتـزام بمبـدأ تـداول           .نحوه عندما يعتقد هذا الفصيل أو ذاك انه سيحقق نتائج جيدة          

أما اللجوء الى االنتخابات عندما تكون مضمونة النتائج فهذا أبعد ما        . السلطة شرطان أساسيان ألي نظام ديمقراطي حقيقي      
خـتلط يتـضمن    ان االتفاق على موعد سريع الجراء االنتخابات التشريعية وعلى أساس قانون م           . يكون عن الديمقراطية  

، وبأقل عـدد    %3 سنة، ونسبة حسم تزيد على       25نسبي والكوتا النسائية وتخفيض سن المرشح الى        % 50دوائر،  % 50
 .ممكن من المقاعد النيابية، ضرورة وطنية غير قابلة للتأجيل
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  -1- فلسطين تحت أقدام الفصائل
  الدكتور عبد الستار قاسم

د محمود عباس تأجيل موعد االنتخابات الفلسطينية، والتي هي حقيقة انتخابات المجلـس الفلـسطيني المحـدود                 قرر السي 
 في سلة عجزه لينحنـي  2000/تموز/17وبهذا يكون قد ألقى بتأكيداته السابقة حول الموعد المعلن وهو          . الصالحيات جدا 

وبهـذا يوجـه ضـربة    . ي طالما تتغذى على المصالح الوطنيـة األمريكية الت-أمام المصالح الفصائلية وربما اإلسرائيلية    
لتماسكه الذاتي ويكشف عن عدم قدرته على صياغة القرار الوطني أمام ضغوط الذين انتخبوه ووقفـوا معـه لـضمان                    

إنها في حيـرة حتـى   . لم ترتب حركة فتح أوضاعها الداخلية بعد، وعلى الوطن أن يتبع شاء أو أبى             .وصوله إلى السلطة  
هل هو نمط الدوائر، أم نمط النسبية، أم النمط المختلط؟ مـا هـو الـنمط                : ن حول النمط االنتخابي األنسب لمصالحها     اآل

األفضل لزيادة عدد المقاعد التي يمكن أن تحصل في االنتخابات القادمة؟ وهي أيضا في حيرة حول من سيقود فتح فـي                     
بة؟ كيف يمكن تحديد ذلك؟ هل من خالل انتخابات أولية داخلية ضـمن             هل هو الحرس القديم أم القيادات الشا      : االنتخابات

القوائم الفتحاوية القديمة، أم ضمن قوائم فتحاوية جديدة تأتي بمن هب ودب إلى صفوف الحركة؟ للحرس القديم حـساباته                   
اباتهم التي يريدون من خـالل      التي يريد من خاللها البقاء مهيمنا، وللفتحاويين الميدانيين الرافضين لالستئثار والفساد حس           

  .التجديد
وماذا يضير  . ما دامت األمور داخل حركة فتح غير مسوية بعد فإن األمور داخل الوطن يجب أن تبقى أيضا غير مسوية                  

الفصيل الفلسطيني هو األهم وال قيمـة       . ، وبإمكانه أن ينتظر المزيد من السنين      1948الوطن؟ إنه تحت االحتالل منذ عام       
وأصال لوال الفصيل لما دبت في الناس مشاعر اإلحباط، ولوال اإلحباط لما تم السكوت على اتفاقية                .  بدون الفصيل  للوطن

أوسلو، ولوال اتفاقية أوسلو لما تفشى الفساد، ولوال الفساد لما ظهرت طبقة الخونـة الـذين يدوسـون دمـاء الـشهداء،                      
هو هذا الوطن، وما هو التحرير؟ الوطن المحتل مشروع استثماري،          فما  . والمستغلين الذين يعتاشون على عرق المساكين     

ليبق تحت األقدام، وال ضرر فوسائل      . وتحريره قد يكون مغامرة تلحق األضرار بالجيوب والمناصب ووسائل االستغالل         
بما جاء التأجيـل    ور.اإلعالم تنقل التصريحات الزاخرة بعبارات الحرص واالنتماء والتأكيد على كامل الحقوق الفلسطينية           

الحركة اإلسالمية تنذر بتنافس قوي في االنتخابات القادمة، وإذا تجمعت المعارضة فإنه من            . كمصلحة إسرائيلية وأمريكية  
ال شك أن هذا يؤرق أمريكا وإسرائيل ويضع اتفاقيات الحكم الذاتي فـي             . المتوقع أن تحصل بسهولة على أغلبية المقاعد      

ائيل تلتقي حتما مع مصالح الفاسدين الذين يتّحدون بحثا عن أالعيب وحيل تمكنهم من استثناء               مصالح أمريكا وإسر  . خطر
النوايا الطيبة غير كافيـة السـتعادة صـحة          .الشعب الفلسطيني وقواه المخلصة وإبقاء القوى الفاسدة المتنفذة في مواقعها         

  .ن قلة الشجاعة ستجعلها تنفجر في رأسهالوطن والمواطنين، وإذا كان عباس من حاملي األفكار النيرة، فإ
  7/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  :كاريكاتير
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