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   يينحماس مع البريطانحوار 
ال نفهم هذه الضجة التي تثيرها اوساط اللوبي االسرائيلي في لندن  :في إفتتاحيتها 8/6/2005القدس العربي  نشرت

فاذا كانت الحكومة . بخصوص عقد لقاءات بين دبلوماسيين بريطانيين ومسؤولين من حركة المقاومة االسالمية حماس 
سي للجيش الجمهوري االيرلندي الذي نفذ عمليات دموية في وسط لندن، البريطانية تجري لقاءات دورية مع الجناح السيا

واطلق صاروخا علي مقر رئاسة مجلس الوزراء، فلماذا ال تلتقي مع سياسيين من حركة حماس وهي التي تحاول ان 
 تلعب دورا رئيسيا في العملية السلمية الهادفة الي ايجاد تسوية للصراع العربي االسرائيلي؟

 تفاوضت مع الجناح السياسي للجيش الجمهوري االيرلندي دون اي شروط، ودون ان يتخلي عن اسلحته كليا، بريطانيا
 .بل جاءت عملية تدمير اسلحته في مراحل الحقة، وبعد اتفاقية الجمعة الحزينة

، اتضحت حركة حماس ليست حركة ارهابية، وتحظي بشعبية كبيرة في اوساط الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج
مضافا الي ذلك ان الحركة تقوم بانشطة اجتماعية . بجالء في االنتخابات البلدية االخيرة حيث حصلت علي اغلبية المقاعد

متشعبة في االراضي المحتلة، مثل ادارة المستشفيات والعيادات الطبية ورياض االطفال ومدارس محو االمية والجمعيات 
 الدبلوماسيون البريطانيون كانت مع اعضاء منتخبين في المجالس البلدية يتمتعون واالجتماعات التي عقدها .الخيرية

 .باحترام كبير في اوساط الفلسطينيين، اي ان هذه االجتماعات لم تتم مع اعضاء في الجناح العسكري للحركة
لي االسبق الذي كان يقود حركة وربما يفيد التذكير بان الحكومة البريطانية استقبلت مناحيم بيغن رئيس الوزراء االسرائي

ولذلك فان االحتجاجات . ارهابية نفذت عمليات ضد اهداف بريطانية في فلسطين، وقتلت العديد من الجنود البريطانيين
االسرائيلية المبالغ فيها تجاه لقاء دبلوماسيين بريطانيين من الصف الثالث مع اعضاء منتخبين في حركة حماس تهدف 

 .انيا، وافشال زيارة جاك سترو الحالية لالراضي المحتلةالي ابتزاز بريط
بريطانيا تأخذ هذه المبادرة، وتلتقي مسؤولين في حماس بناء علي قناعة اوروبية وامريكية بدأت تتبلور بضرورة فتح 

غرب علي حوارات مع الحركات االسالمية المعتدلة، الن هذه الجماعات تتطلع الي حلول سلمية وتريد قيام جسور مع ال
والحكومة االسرائيلية ال تستطيع، بل وال يجب ان تفرض علي االوروبيين  .اساس المصالح المتبادلة وبعيدا عن العنف

اجندتها الخاصة، وتحدد لهم مع من يجب ان يتحاوروا في العالمين العربي واالسالمي، خاصة ان ستين في المئة من 
 .تهديد لالستقرار والسالم في العالماالوروبيين يعتبرون الدولة العبرية مصدر 

المسؤولون االسرائيليون كرروا مئات المرات بان منظمة التحرير الفلسطينية حركة ارهابية، ورفضوا التفاوض مع 
زعيمها الراحل ياسر عرفات، ولكنهم اضطروا في نهاية المطاف الي الجلوس علي مائدة المفاوضات مع ممثليها، مثلما 

ن رئيس الوزراء االسبق، ثم بنيامين نتنياهو واخيرا ارييل شارون الي مصافحة المسؤولين اضطر اسحق رابي
واالهم من هذا وذاك ان الحكومة االسرائيلية اعترفت بحركة حماس رغما عنها، عندما  .الفلسطينيين الواحد تلو االخر

  . عناصرها المعتقلين في سجونهاقبلت بوقف اطالق النار معها تنفيذا لتفاهمات شرم الشيخ، وافرجت عن بعض
 سترو الذي بدأ أمس زيارة للشرق األوسط         جاك وزير الخارجية البريطاني  ما ورد على لسان      8/6/2005البيان   ونشرت

ان دبلوماسيين من وزارته التقوا مرتين بمسؤولين فلسطينيين على صلة بحركة حماس لكن يحظـر علـيهم إجـراء أي                    
  . حتى تعلن وقفا إلطالق الناراتصاالت مع قيادة الحركة 

ال نتعامل مع قيادة حماس ولن : سترو لهيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي ما قاله 8/6/2005الوطن السعودية وذكرت 
نتعامل معهم حتى يقوموا بشيئين أساسيين هما إلغاء ميثاقهم الذي يلزمون فيه أنفسهم بتدمير إسرائيل والتخلي عن العنف 

   .وعةكوسيلة مشر
 مشاركة حماس في االنتخابات في األراضي الفلسطينية خلق أن ما صرح به سترو 8/6/2005 شرق األوسطالواضافت 
لدينا عمل دبلوماسي نقوم ... واضاف ان بعض اعضاء حماس او انصار الحركة انتخبوا في بعض القطاعات . معضلة

قي انحاء العالم ان يجروا اتصاالت في اطار عملهم مع ممثلين به وعلي الدبلوماسيين في االراضي الفلسطينية كما في با
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غير أن مسؤوال إسرائيليا بارزا قال قبيل وصول سترو إلسرائيل إن بريطانيا ارتكبت خطأ خطيرا بإجراء  .منتخبين
 أن الخطوة كما اشارت متحدثة باسم السفارة اإلسرائيلية بلندن إلى. محادثات مع مسؤولين فلسطينيين لهم صلة بـحماس

 . البريطانية سوف تشجع من وصفتهم بالمتطرفين الفلسطينيين
 هاجم خاللها حركـة حمـاس        حيث  اسرائيل  الى عقب وصوله ما ادلى به جاك سترو     8/6/2005الشرق القطرية    ونقلت

تعامـل مـع قيـادة      التي تعتبرها بريطانيا واالتحاد االوروبي والواليات المتحدة  منظمة ارهابية ، وقال للصحافيين لن ن              
 وانتقدت متحدثة باسم السفارة االسـرائيلية       .حماس او غيرها من المنظمات الشبيهة اال اذا تخلت بشكل كامل عن العنف            

في لندن االتصاالت البريطانية مع أعضاء حماس،وقالت شولي دافيدوفيتش  أي حوار سيقوي المتطرفين وليس المعتدلين                
  . في صفوف السلطة الفلسطينية

 دعوة جاك سترو لها الى رمـي         رفضت    حركة حماس  ان  في لندن  عن مراسلها جويس كرم    8/6/2005الحياة  نقلت  و
سالحها والغاء ميثاقها الوطني شرطاً لفتح لندن مفاوضات مع قيادتها، واعتبرت تلك الدعوة جزءاً من سياسـة المعـايير                   

ـ     االسرائيلي،  سطينيالفل ها بريطانيا في موقفها من الصراع     المزدوجة التي تتبع   الحياة أمـس    وقال الشيخ حسن يوسف ل
نحن نقوم بواجبنـا المبـدئي   . ان حماس ليست بحاجة الى شهادة حسن سلوك ولسنا بحاجة الى رضى بريطانيا او غيرها  

قال ان  ودعا يوسف بريطانيا والواليات المتحدة الى اعادة النظر في موقفها من حماس، و            .واالخالقي في مقاومة االحتالل   
الحركة موجودة على االرض، وعلى كل االطراف ان تحترم ارادة الشعب الفلسطيني والجهة التي يعطيها هذا الحجم من                  

وفي رده على سؤال بـشأن  .يراً في الضفة الغربية قطاع غزةالتأييد، في اشارة الى نتائج االنتخابات البلدية التي جرت أخ         
 وديبلوماسيين بريطانيين أخيراً، قال يوسف ان االتصاالت مع بريطانيا وغيرهـا            االتصاالت التي جرت بين قادة الحركة     

تجري هنا وهناك ونحن نجلس معهم اذا ارادوا ذلك فنحن موجودون على الساحة الفلسطينية، فإن ارادوا الحـديث معنـا                    
  .فأهالً وسهالً واذا ال فهذا شأنهم

  
   على تدنيس القرآن الكريم ضراب عن الطعام، احتجاجاًأسرى مجدو أعلنوا اإل

استوحت إسرائيل من الواليات المتحدة أسلوبها في محاولة كـسر           :رام اهللا وكاالت   8/6/2005األيام الفلسطينية   نشرت  
إرادة األسرى المسلمين، وذلك بعدما كشف نائبان عربيان في الكنيست وأسرى فلسطينيون في سجن مجدو العـسكري أن    

 . ئيلية دنست أمس نسخاً من القرآن وداستها باالقدامعناصر من الشرطة اإلسرا
 أكد عدد من األسرى، امس، أن جنوداً وضباطا إسرائيليين في سجن مجدو في منطقة مرج ابن عامر، دنـسوا القـرآن                     

وأعلن األسرى في مجدو بأنهم سيخوضون إضراباً مفتوحاً عـن الطعـام بـسبب               .الكريم، بتمزيقه وإلقائه على األرض    
املة السيئة التي يتعرضون لها وخاصة من حراس السجن، حيث قام عدد من حراس السجن، أمس، باقتحام غـرف                   المع

وقال األسرى خالل اتصال مع مركز األسرى لإلعالم إن الجنود قـاموا أيـضاً بتـدنيس         .األسرى والعبث في حاجياتهم   
عتداء شهد سجن مجدو حالة من االسـتنفار والتـوتر   وبعد هذا اال .القرآن الكريم واالعتداء عليهم بالضرب بشكل وحشي   

الشديد، بعد أن أثار تكرار االعتداء حفيظة األسرى واستياءهم فقاموا بضرب األبواب باأليدي واألرجل والتكبيـر وهـز                  
 وهدد األسرى بأنهم سيتخذون خطوات احتجاجية متصاعدة، مطالبين المؤسسات الدولية وحقوق اإلنسان بالتدخل             .الشباك

وأعربوا عن استنكارهم لقيام السجان بتـدنيس        .لدى سلطات االحتالل وذلك لمنعهم من اختراق الحراس لغرف األسرى         
القرآن الكريم من خالل العبث به خالل االقتحام، مطالبين الدول العربية والدول اإلسالمية بوقـف العبـث بكتـاب اهللا،                    

  . لكريم سواء في غوانتانامو واآلن في سجون االحتالل اإلسرائيليمستنكرين عدم الوقوف بجدية أمام تدنيس القرآن ا
، لوكالة فرانس برس انه تبلغ من معتقلين في سجن مجدو شـمال اسـرائيل بـان                 قراقع رئيس نادي االسير   واكد عيسى   

ن معتقلـي  وقـال ا  .شرطيين اسرائيليين داسوا ومزقوا عمدا مصاحف اثناء تفتيش الزنزانات بحثا عن اجهزة هاتف نقال    
  .مجدو قرروا تنفيذ اضراب عن الطعام لمدة ثالثة ايام ابتداء من غد االربعاءاليوم احتجاجا على اعمال التدنيس هذه

كذلك اتهمت حركة حماس الشرطيين االسرائيليين بتدنيس القرآن في السجن المذكور، في بيـان صـدر بعنـوان مـن                    
تقلين من داخل السجن افادوا ان ضباط وشرطة والسجن قد عمـدوا الـى              وجاء في البيان ان المع     .غوانتانامو الى مجدو  

  .تمزيق المصحف ودوسه وركله باقدامهم
وقال ليفلر لوكالة فرانس برس      .غير ان الناطق باسم ادارة السجون االسرائيلية عوفر ليفلر نفى هذه االتهامات نفيا قاطعا             

ـ        وتـابع ان نحـو      . في سجن مجدو ولم يقم اي كان بتدنيس القرآن         1200قمنا امس بعملية تفتيش عامة بين المعتقلين ال
 هاتف نقال وقطع سالح ابيض      200وصادرنا اكثر من    .  شرطي شاركوا في هذا التفتيش الذي اشرفت عليه شخصيا         200

وقال انني افهم جيـدا ان قـضية غوانتانـامو اثـرت فـي نفـوس        .ومواد للدعاية والتحريض على الحقد ضد اسرائيل 
  .لسطينيين لكنني اكرر انه لم يحدث شيء مماثل في سجن مجدوالف

وكان عضو الكنيست عبد المالك دهامشة، كشف أن أفراداً من شرطة السجن، قاموا بتدنيس نسخ من المصحف الشريف،                  
ـ        .ودوسها باألقدام أمام أعين األسرى أثناء عمليات تفتيش ألقسام السجن          رائيلية، ولفت دهامشة إلى إقدام وحدة خاصة إس

على مداهمة غرف األسرى، وإشاعة الفوضى فيها وقلب اإلغراض والفراش، وسكب الزيت الذي كان األسرى يدخرونه                
وأضاف أن أفراد الشرطة حاولوا بعد االنتهاء من جريمتهم النكراء، أخذ المصاحف الممزقة معهـم إلخفـاء آثـار                    .لهم

واستنكر دهامشة وحشية شـرطة الـسجون        .ت النسخ الممزقة معهم   جريمتهم، لكن األسرى رفضوا إعطاءهم إياها وبقي      
اإلسرائيلية وعدم احترام الديانات ورموزها، حيث ربط هذه الجريمة بجريمة تدنيس نسخ من المصحف الـشريف، فـي                  

سرائيليين وأشار إلى أن ما يحدث في السجون اإلسرائيلية وفي المعتقالت األميركية، يدل على كره اإل               .معتقل غوانتانامو 
واألميركيين للمسلمين وللدين اإلسالمي ورموزه، إلى حد فاضح يكشف زور الديمقراطية والحرية، التي تدعيها أميركـا                
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عيزرا، بصفته مسؤوالً عن السجون، بالتحقيق الفوري في الحـادث اإلجرامـي،            ووطالب دهامشة، شارون،     .وإسرائيل
  . الفعلة النكراء للمحاكمة ومعاقبتهموتقديم أفراد الشرطة الذين أقدموا على هذه

وكان األسرى قالوا في بيان لهم، إن الحراس كانوا يقومون بإفراغ القسم المنوي تفتيشه من األسرى ونقلهم إلى قسم آخر،                   
وأشار األسرى في بيانهم إلى أن عملية        .ومن ثم يعيثون فيه فسادا دون أن يتمكن احد من األسرى من االعتراض عليهم             

 ساعات متتالية، عاد بعدها األسرى والمعتقلون إلى أقسامهم ليجدوها قلبت رأسا على عقـب، حيـث                 4فتيش استمرت   الت
  .وجدوا أكثر من نسخة من القران الكريم ملقاة على األرض وصفحاتها ممزقة

، معتبرة أن هـذا لـيس       من جانبها استنكرت جمعية أنصار السجين، قيام أفراد الشرطة اإلسرائيلية بتدنيس القران الكريم            
وحملت الجمعية إدارة سجن مجدو المسؤولية الكاملة عـن أي           .غريبا على من يقوم بانتهاك ابسط حقوق اإلنسان كل يوم         

تطور، قد يحصل في السجن نتيجة هذا العمل البشع، مناشدة في الوقت ذاته كافة المؤسسات الدينية اإلسالمية والمسيحية                  
  .رهبشجب هذا العمل واستنكا

 ورفـض  .ل الكنيست، لبحث احداث سجن مجدو     أحمد الطيبي، أنه قدم اقتراحاً عاجالً إلى جدول أعما        .من جهته، أعلن د   
واعتبر أنه مـن     .ادعاءات إدارة السجون، التي سارعت إلى نفي الحادثة، واصفاً سلوك الوحدة بأنه معيب وغير أخالقي              

  .د أميركيين وإسرائيليين، في دول تدعي الديموقراطيةالسخرية حدوث هذه األعمال البشعة من قبل جنو
ومساء امس، أفادت مصادر محلية في مدينة طوباس، أن التوتر يعم سجن مجدو في سهل مرج ابن عامر داخل أراضي                    

ونقلت المصادر عن عدد من األسرى في السجن، أن السجانين بدأوا باستفزاز األسرى، والتلفظ ضدهم بألفـاظ                  .48ألـ  
 .ية، وحشد قوات من الجيش اإلسرائيلي بأعداد كبيرة داخل السجن، مسلحين بالهروات وقنابل الغاز المـسيل للـدموع                 ناب

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن التوتر ينبئ بشن هجوم وشيك على غرف األسرى، خاصة وأن إدارة السجن احتجـزت                   
  . أسيرا داخل زنازين انفرادية12أكثر من 
في بياٍن عاجٍل قالت حركة حماس إن هذا المشهد يعيـد            :رام اهللا خاص   8/6/2005فلسطيني لإلعالم   المركز ال  وأضاف

ال يمكن أن تقف مكتوفة األيدي والممارسـات الحاقـدة          : إلى األذهان ما وقع في معتقل غوانتنامو األمريكي، وقال البيان         
ودعا البيان كافة وسائل اإلعالم إلـى كـشف هـذه            . وجلّ تاب اهللا عز  التي تطال مقدساتنا والمسجد األقصى المبارك وك      

 .الممارسات، كما طالبت المؤسسات وشعبنا المجاهد إلى تلبية نداء الواجب والقيـام بـالخطوات االحتجاجيـة الالزمـة                 
ألخيرة وأشارت حماس، خالل تصريٍح صحافي إلى أنّه إزاء هذا الحدث، واستمرار االعتداء على المعتقلين، والتهديدات ا               

للمسجد األقصى المبارك، تؤكّد على أن هذا المشهد يعيد إلى الذاكرة صنيع الضباط والجنـود األمريكـان فـي سـجن                     
وأضافت أنّـه ال يمكـن أن        .ين، واالستهتار السافر بمشاعرهم   غوانتنامو، مما يؤكّد ذلك العداء المتأصل لمقدسات المسلم       

ودعت حماس أبناء شـعبنا      .المسجد األقصى، وكتاب اهللا   : تناتطال أقدس مقدسا  تقف مكتوفة األيدي، والممارسات الحاقدة      
لالستجابة إلى نداء إخوانهم المعتقلين، ونداء الواجب، والقيام بالخطوات والفعاليات واالحتجاجات الالزمة، كمـا دعـت                

 الشنعاء، وفضح هذه االنتهاكات     المؤسسات، خاصة اإلعالمية منها، لتفعيل هذه القضية، والكشف عن حقيقة هذه الجريمة           
وأشارت إلى أن األمة بأسرها مدعوة من أقصاها إلى أقصاها لتقف وقفة تنسجم مع حجم الحدث، وترقـى إلـى                     .الحاقدة

وأضافت أن العدو الصهيوني اليوم يضع حالة التهدئة القائمة في مهب الـريح              .قدسية كتاب اهللا والمسجد األقصى    مكانة و 
جراءاته المذلّة بحقّ أبنائنا وإخواننا المعتقلين، ومضيه في استفزاز مشاعرنا باإلسـاءة لكتـاب اهللا، وتهديـد                 باستمرار إ 

  .متطرفيه الدائم للمسجد األقصى المبارك
اعلن األسرى الفلـسطينيون فـي سـجن مجـدو،           :ياسر العقبي  نقالً  عن مراسله    8/6/2005 48 عرب وذكرى موقع 

بتداء من صباح اليوم االربعاء، احتجاجا على قيام أفراد من الوحـدة الخاصـة، صـباح امـس                  االضراب عن الطعام، ا   
وكان قائد السجن قد حاول مـساء امـس،    .الثالثاء، بتدنيس وتمزيق نسخة من القرآن الكريم، خالل تفتيش متاع األسرى    

منطقة الـشمالية، بـين أن الـصفحات    ثني االسرى عن اعالن االضراب مدعيا ان التحقيق الذي اجراه مع قائد سجون ال       
وقال الناطق في بيان     !الممزقة غير تابعة للمصحف الذي قال األسرى انه تم تدنيسه، ألن حجمها اكبر من حجم صفحاته               

، إن قائد سجن مجيدو، ابلغ االسرى بصلف احتاللي ان ما حدث امس لن يثنـي االدارة                48وصلت نسخة عنه إلى عرب      
  !رىعن تفتيش متاع األس

وفي خطوة غير مسبوقة، دعا الناطق بلسان مصلحة السجون وسائل اإلعالم للقيام بتصوير ما تم العثور عليـه اليـوم،                    
  . وكذلك المصحف الذي تم تدنيسه

 ابو خليل الناطق باسـم       عنه  أعلن  ما برهوم جرايسي  نقالً  عن مراسلها في الناصرة      8/6/2005ردنية  الغد األ  وأوردت
ينيين بسجن مجدو في اتصال مع الغد ان حراس السجن  قاموا بتمزيق نسخة من القرآن اثناء حملة تفتيش                   االسرى الفلسط 

واوضح . كتابين آخرين من المصحف الشريف    موضحا ان االسرى اعترضوا غاضبين فرد الحراس بتمزيق         . في السجن 
م، كما قرروا مقاطعة زيارة األهـل احتجاجـا   ابو خليل ان األسرى في سيبدأون اليوم االربعاء اضرابا مفتوحا عن الطعا  

  وكاالت . واستنكارا للجريمة االسرائيلية
  

   عن المسار الفلسطيني  الً توصي ببدء مفاوضات مع سوريا بدالخارجية اإلسرائيلية
ار ألن إشارات السالم التي يطلقها الرئيس السوري بش:  محرر الشؤون اإلسرائيليةهكتب ما 8/6/2005السفير  نشرت

ومن الضروري القيام بذلك ألن هناك . األسد تقلق الفصائل الفلسطينية، ينبغي على إسرائيل الشروع بحوار مع سوريا
هذه . إشارات تنطلق من دمشق حول فرص التوصل لتسوية مع سوريا، من دون االنسحاب الكامل من هضبة الجوالن

زارة الخارجية اإلسرائيلية لمرحلة ما بعد تنفيذ خطة ليست تكهنات معلقين سياسيين، بل توصيات طاقم عمل في و
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ورأى الطاقم، الذي أحال استنتاجاته وتوصياته مؤخراً إلى وزير الخارجية سيلفان شالوم، أن الظروف نضجت . الفصل
ح الستئناف المفاوضات مع سوريا، بعدما صار ممكناً التوصل إلى اتفاق سالم بشروط جيدة إلسرائيل، معتبرين أن فت

 . مسار المفاوضات السوري علناً يمكن أن يعرقل التقدم السياسي مع الفلسطينيين
ومن الصعب تصور أن يقبل أرييل شارون، بأفكار طاقم الخارجية اإلسرائيلية، بسبب موقفه الرافض دوماً ألي انسحاب 

أنها لن تقود حقاً إلى اتفاق مع ومع ذلك، يمكن أن تروق له هذه الفكرة فقط إن اقتنع ب. في هضبة الجوالن المحتلة
وهذا ما يراه الطاقم، حيث أبلغ أحد أعضائه صحيفة معاريف أن التفاوض مع . سوريا، وإنما تسهم في تبديد الوقت

وبحسب . سوريا يمنح إسرائيل مهلة زمنية، تتيح لها فحص مقدار نجاح السلطة الفلسطينية في عملها بعد تنفيذ الفصل
 .الطاقم

وتتطرق  .ة لفحص سياسي علني لنوايا األسدوصيات ان اليوم التالي للفصل هو الوقت األكثر مالءموأوضحت الت
الستيضاح ، عباسويوصي أعضاء الطاقم بإقامة قناة سرية مع . التوصيات إلى عالقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية

ويدعي الطاقم وجوب . صاالت بين الطرفينمسائل استراتيجية، وتعيين سفير اسرائيلي خاص بعد الفصل لتنسيق االت
يجب . وأن تغدو االتصاالت في إطار ذي طابع مدني، سياسي ودبلوماسي. إخراج المفاوضات من المؤسسة العسكرية

  . تعيين سفير تحت مسؤوليته يعمل ممثلو الجيش اإلسرائيلي، الشرطة واالستخبارات اإلسرائيلية
أوصـت وزارة الخارجيـة     : القدس المحتلة  آمال شـحادة      ما نقلته مراسلتها في    8/6/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

شارون، ببدء المفاوضات مع سوريا حتى نهاية العام الحـالي لتقـديرها بفـشل المفاوضـات مـع                   حكومة   االسرائيلية
ا العـداد توصـيات     وشكلت الوزارة، ضمن استعدادها لتنفيذ خطة االنسحاب، طاقما خاص        . الفلسطينيين حول الحل الدائم   

 ورأت ان الوضع يتطلب احياء المسار السوري ليكون بـديال عـن           . حول السياسة االسرائيلية الخارجية بعد تنفيذ الخطة      
وجاء في التقرير انه في اعقاب الرسائل السورية ل اسرائيل يمكن التوصل مع دمشق               .مفاوضات السالم مع الفلسطينيين   
وقال احد المشاركين فـي بلـورة       . حاب الكامل من مرتفعات الجوالن السوري المحتل      الى تسوية سياسية من دون االنس     

نـرى  : واضاف. التوصيات ان االنسحاب من لبنان يشكل دليال على استعداد سوريا للخوض في هذا الحوار مع اسرائيل               
 من دمشق مقرا لها، من جهة، وفتح        بأن الرسائل التي بعث بها االسد اخيرا تثير قلقا لدى التنظيمات الفلسطينية التي تتخذ             

قناة للتحاور مع سوريا قد يؤخر التقدم السياسي مع الفلسطينيين ما يتيح ل اسرائيل الفرصة لفحص مدى التزام الجانـب                    
وتطرقت توصيات الطـاقم     .الفلسطيني بتعهداته وكيفية تصرف السلطة في مواجهة الواقع غداة االنسحاب من قطاع غزة            

اذ اسرائيل خطوات جديدة للمساعدة في اقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، والموافقة على وجود قوات دوليـة                الى اهمية اتخ  
ويرى طاقم الخارجية ان خطة االنسحاب ستنفذ بنجـاح          .خطة االنسحاب تحت اشراف امريكي في قطاع غزة بعد تنفيذ         

. سيطرة وفرض القانون في االراضي الفلـسطينية      لكن حكم عباس، سيواجه صعوبة في المستقبل من ناحية قدرته على ال           
واستنادا لذلك يدعو الطاقم الحكومة االسرائيلية الى مواصلة طرح المبادرات احادية الجانب واالحتفاظ بزمام المبادرة بعد                

امة دولة  تنفيذ االنسحاب من قطاع غزة، ما قد يؤدي الى عدم تنفيذ خارطة الطريق التي تنص في مرحلتها الثانية على اق                   
فلسطينية مؤقتة وهو ما يرفضه الفلسطينيون الذين يطالبون اسرائيل والواليات المتحدة باالنتقال مباشرة الى مفاوضـات                

وخالفا لمطالب الفلسطينيين تتوقـع الخارجيـة       . ستيطان والالجئين الفلسطينيين  حول قضايا الحل الدائم، مثل القدس واال      
ن الحل الدائم مع الفلسطينيين في هذه المرحلة سيكون مصيره الفـشل ولـذلك يفـضل                االسرائيلية في توصيات طاقمها ا    

ويرى الطاقم  ان مفاوضات مع سوريا ستخفف من الضغوط الدولية على اسرائيل             . فحص امكانية احياء المسار السوري    
  .في الناحية الفلسطينية

اكدت التوصية بان الرئيس السوري  :وليد عوضرام اهللا  عن مراسلها في نقالً  8/6/2005القدس العربي  وذكرت
ويبدو ان التوصية  .اصبح ناضجا الجراء مفاوضات مع اسرائيل، وذلك وفقا لمعلومات مصدرها دبلوماسيون اجانب

االسرائيلية تسعي الدخال اسرائيل في مفاوضات مع سورية دون هدف نهائي لها فيما تتوقف المفاوضات مع 
لهاء الرأي العام االسرائيلي الداخلي والرأي العام العالمي عن مطالبة اسرائيل بتنفيذ استحقاقات الفلسطينيين، ما يعني ا

 وجود ى حكومة شارون الموافقة علىوجاء في توصية وزارة الخارجية االسرائيلية بانه عل.  المسار الفلسطينيىعل
 احادية الجانب من اجل تهدئة الوضع قوات دولية تحت اشراف امريكي في قطاع غزة بعد تنفيذ خطة االنسحاب

 . والمساعدة في اقامة دولة فلسطينية
اعتبرت مـصادر إسـرائيلية أن      : رام اهللا عبد الرؤوف أرناؤوط     في   عن مراسها  8/6/2005الوطن السعودية    وجاء في 

النفصال عن غـزة    موفاز اللذين يؤيدان بشدة خطة ا     وهذه التوصية قد تكون قد جاءت في سياق الصراع ما بين شارون             
  .وشمال وبين شالوم الذي يرفض هذه الخطة من أساسها

النائب جمال زحالقة، في خطاب له في الكنيـست، الثالثـاء، علـى             به  عقب   الى ما  7/6/2005 48 عربوأشار موقع   
طـة فـك    توصيات لجنة التخطيط في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، الداعية إلى بدء مفاوضات مع سورية بعد تنفيـذ خ                
فال أساس  . اإلرتباط، قائالً ان هذه التوصيات مبنية على فرضية خاطئة، وتعرف وزارة الخارجية اإلسرائيلية أنها خاطئة              

وأضاف أن الخبر سرب إلـى      . من الصحة بأن سورية مستعدة للقبول بأقل من اإلنسحاب اإلسرائيلي الكامل من الجوالن            
لرماد في العيون والضغط على سورية بأساليب ملتوية، حيث سـتتهم سـورية             الصحافة بقصد تضليل الرأي العام، وذر ا      

وقال إن إسرائيل تبحث عن وسائل للتهرب من أيـة           .بعرقلة البدء في المفاوضات حين تعلن رفضها للشروط اإلسرائيلية        
ن القيادتين الـسورية    مفاوضات جدية لتحقيق السالم العادل، عن طريق التالعب على المسارات ومحاولة دق األسافين بي             

وحول ما جاء في توصيات اللجنة بأن المفاوضات مع سورية ستمكن إسرائيل من تعطيل مفاوضات الحـل                 . والفلسطينية
هذا الكالم يثبت أن إسرائيل غير ناضجة للتسوية السياسية، وأنها تبحث عن سبل للتهرب من               : الدائم مع الفلسطينيين، قال   
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ن إسرائيل لن تنجح في محاوالتها، وفي ظل السياسة اإلسرائيلية الحالية ال يمكن التوصل إلى               واكد أ . المفاوضات الجدية 
  . تسوية دائمة على المسار السوري وال على المسار الفلسطيني

  
 الدولة ليست في عهدي وإسترجاع القدس يحتاج ألربع معارك من طراز حطين : محمود عباس

 العربي من مصدر مطلع وقريب جدا من عباس حول بعض اآلراء السياسية لقدستسرب ل :من بسام البدارينعمان 
المثيرة للجدل التي بدأ أبو مازن يرددها بين مجالسيه الخاصين وأحيانا يقولها في مجالس أوسع وهي آراء ال تكتفي بأنها 

ليه منذ عشر سنوات خارج السياق المعهود في خطاب عباس لكنها ايضا خارج سياق برنامجه السياسي الذي يعمل ع
وأبو مازن في هذا الصدد يكثر من التأكيد مؤخرا بانه وبالرغم من اإلتهامات التي تكال له بصفته رجل  .علي األقل

التفريط بالثوابت إال انه لن يكون فقط آخر المفرطين بل لن يكون من بينهم، فقد أبلغ الرجل عدة شخصيات أردنية 
 حصريا ليس تنفيذ برنامجه المعلن القديم ولكن ضمان عدم حصول تراجع كبير في مسيرة وفلسطينية بأن ما يهتم به اآلن

ولم يعرف بعد لماذا يكثر أبو مازن اآلن من .السالم والمنجزات التي تحققت خالل السنوات الثالث واألربع المقبلة
السياسية التي يمكن ان بقي لإلنجازات الحديث عن ثالث إلي اربع سنوات تشكل برأيه السقف الزمني المتبقي لعهده والمت

، فعندما يتحدث عن السنوات الثالث او األربع المقبلة يستخدم عبارة إذا قدر لي ذلك وعبارة إن شاء أهللا إذا هتسجل بإسم
 ابلغ فعال بأنه يعرف مسبقا بان ىوأبو مازن بهذا المعن.أهللا أحيانا وعبارة إذا بقيت حيا وسمحت لي ظروفي الصحية 

الجئين واألهم لن تشهد إتفاقا لثالث سنوات المقبلة لن تشهد قيام دولة فلسطين ولن تشهد إتفاقا نهائيا ولن تشهد عودة الا
 القدس مشيرا الي ان هذه القضايا لها عالقة بأجيال فلسطين المقبلة ونضاالتهم وانها ستترك لهذه األجيال متحدثا عن ىعل

وخالل السنوات القليلة المقبلة تعهد عباس وألكثر من .ابة في المعادلة الفلسطينيةضرورة إفساح المجال للقيادات الش
شخصية فلسطينية وأردنية بأن ال يوقع شخصيا علي اي تنازل يخص القضايا الثالث المشار إليها وهي القدس والعودة 

لقضايا ال يعني بكل األحوال انه بصدد والدولة، الفتا الي ان إيمانه بانه شخصيا لن يستطيع تحقيق تقدم حقيقي في هذه ا
ويؤكد في الوقت نفسه بأن الظروف والتعقيدات والتوازنات الدولية واإلقليمية الراهنة ليست .تقديم اي تنازالت في اإلتجاه

 انه شخصيا ايضا ال يغرق في األوهام ىمشيرا الفي صالح الفلسطيني ولن تساعده في تحقيق طموحاته الوطنية األساسية 
ويعرف ذلك جيدا ويدرك بأن ما يفعله األمريكيون واإلسرائيليون هو عبارة عن مماطالت وتسويف ليس أكثر لكنه في 
الوقت نفسه واثق بأنه ال هو وال اي قائد آخر في الشعب الفلسطيني يستطيع تقديم التنازالت القابعة في ذهن شارون او 

لمالذ اآلمن الوحيد لخيارات القيادة الفلسطينية مرحليا تجنب تقديم تنازالت ويعتبر عباس حاليا ان ا.ذهن اإلدارة األمريكية
جيال الشعب الفلسطيني المقبلة ويصبح  ألان ينتقل الحلم الوطني الفلسطينيتاريخية واإلكتفاء بالتنازالت التكتيكية علي 

ويقول .ولن تبقي علي حالها كما يشير من مسؤولية هذه األجيال خصوصا وان التوازنات الدولية واإلقليمية ليست قدرا 
عباس بان ما يركز عليه مرحليا خالل السنوات القليلة المقبلة سيكون مسألتين أوال إجراء المزيد من اإلصالحات الهيكلية 
والمؤسسية في السلطة وحركة فتح حتي يصبح عود الشعب الفلسطيني أصلب وحتي تتراكم التجربة وتتماسك عن طريق 

مل المؤسسي، وثانيا المساهمة في الحد من اإلنقسامات الداخلية والحفاظ علي الوحدة الوطنية قدر اإلمكان تجذير الع
وتأسيس حالة مؤسسية إلنتقال السلطة وتداولها في فلسطين في إطار توافق جماعي ومؤسسي ينهي حالة التصارع 

ربع معارك علي األقل من طراز معركة حطين وان ويمزح بين الحين واآلخر قائال بان تحرير القدس يحتاج أل.الفردية
كما يؤكد بانه شخصيا ال يستمتع بالزعامة والقيادة ويعتبرها عبئاً ثقيال .التوازنات الدولية واإلقليمية لن تمنحنا دولة اآلن 

وتجاهله في ظل األوضاع الحالية، ويعترض بشدة علي اآلراء والمالحظات التي تطاله بسبب تقاربه مع حركة حماس 
لمبدأ غلبة وأغلبية حركة فتح، فعباس هنا ينتقد سعي بعض الفتحاويين للتفرد بالسلطة والواجهة بكل شيء ويكرر عبارة 

يا أخوان لماذا ال تفوز حماس او غيرها وتصبح شريكة او حتي أغلبية ما دام شعبنا : اصبحت مشهورة عنه ويقول فيها
ميحات التي تكررت مؤخرا علي لسان الرئيس عباس يربط بعض المراقبين بين وفي ظل هذه التعبيرات والتل.يختارها؟

مشاعر الملل واإلستنتاجات التي توصل إليها مؤخرا وبين سعيه لتعيين نائب له حيث يجري حاليا تسابق غير معهود 
سياق التمهيد لقصة علي منطقة نائب الرئيس ويعتقد بان ابو مازن قصد عدة مرات التعبير عن مخاوفه ومالحظاته في 

وفيما تتسرب معلومات ال تبدو منطقية عن ترشيح إسم فاروق القدومي ـ رجل الثوابت ـ كنائب محتمل لعباس . النائب
يتحدث الفلسطينيون انفسهم عن تعقديات كثيرة تحول دون ذلك ويالحظون بان شخصيات أخري تزاحم اآلن في السياق 

الرحيم خصوصا وان الفريق المتحمس لقضية تعيين نائب يخطط إلبعاد بعض علي رأسها محمد دحالن و الطيب عبد 
القيادات التاريخية لحركة فتح عن الواجهة الداخلية، األمر الذي يفسر إحتماالت تعيين شخصية مثل عباس زكي سفيرا 

م السفارة الفلسطينية في لبنان رغم أنه مسؤول الساحة األردنية في حركة فتح، وترشيح شخصية بوزن هاني الحسن لتسل
 .في عمان وهو ما ال تفضله عمان بكل األحوال

  8/6/2005القدس العربي 
  

  أبو مازن إلى الكويت األحد في مستهل جولة خليجية
 من مصادر سياسية فلسطينية أن جولة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فـي             رق األوسط الشعلمت  : الكويت ناصر قديح  

وقالت المصادر من المتوقع أن تكون الدول الخليجية األربع المشار اليها هـي     . ة ستتضمن الكويت  عدد من الدول الخليجي   
ولة هذه الزيـارات    المملكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية المتحدة وقطر ولكن حتى اآلن لم يتم تنظيم جد              

 أيام، مشيرة إلى أن الكويت ستكون أولى الدول فـي           وأوضحت أن جولة أبو مازن ستستمر حوالي ثمانية       .بالشكل النهائي 
جولة ، حيث سيتم التطرق إلى موضوع فتح السفارة الفلسطينية في الكويت إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا السياسية                   ال
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لـدين  ومن المتوقع تشكيل لجنة كويتية فلسطينية مشتركة بين وزيري خارجيـة الب           . واالقتصادية ذات االهتمام المشترك   
 .لمتابعة القضايا التي سيتم االتفاق عليها

  8/6/2005 شرق األوسطال
  

  السلطة ترفض ربط الضفة وغزة بسكة حديد وتصر على تفعيل اتفاق الممر اآلمن بينهما
رفض محمد دحالن عرضاً إسرائيلياً لربط القطاع بالضفة بواسطة سكة حديد داعياً بدالً من ذلـك إلـى    : وكاالترام اهللا   

يجب عليهم تشغيل الممر اآلمن بين الضفة وغزة بدالً من الحـديث            : وقال للصحافيين أمس  .عيل بروتوكول الممر اآلمن   تف
عن قطار تتطلب إقامته أكثر من ثالث سنوات معتبراً ذلك احد األوهام واألكاذيب التي تستخدمها إسرائيل للتـذرع بعـد                    

التنـسيق الـذي    : وقال.بشأن االنسحاب من غزة بأنه وهمي      الجانبين   وصف التنسيق بين  و.تجابة لمطالب الفلسطينيين  االس
إذا استمرت إسرائيل بهذا األسلوب فإننـا       : وأكد دحالن .يتحدثون عنه ليس أكثر من شعار والتنسيق الحقيقي غير موجود           

 إلـى تجربـة     وأعرب عن شكوكه بوجود نية لدى إسرائيل لتحويل االنسحاب من غزة          .لن نكون بحاجة لمثل هكذا تنسيق     
من جانبه أعلن ولفنسون أنه ذاهب لالجتماع مع الجانب اإلسرائيلي واالستماع إلـى وجـه               .تفتح أفقاً سياسياً بين الجانبين    

  .نظره بهذا الشأن واصفاً لقاءه مع الجانب الفلسطيني باإليجابي والهام
  8/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  ن موفاز ونصر يوسف تأجيل لقاء بي: للمرة الثانية خالل أسبوع

بـين وزيـر الداخليـة      ,افادت مصادر امنية فلسطينية انه تم تاجيل اللقاء الـذى كـان مقـرراً عقـده                 : ألفت حداد من  
وقالـت المـصادر   .ووزير األمن اإلسرائيلي، ، وذلك بناء على طلب الجهات اإلسرائيلية ، دون إبداء األسباب  الفلسطيني،

لثانية التي يجري فيها تأجيل هذا االجتماع ، والذي كان من المفترض ان يناقش انـسحاب                الفلسطينية ان هذه هى المرة ا     
  .قوات االحتالل من باقي المدن في الضفة الغربية 

  7/6/2005 48عرب
  

  منيالتشريعي الفلسطيني يبحث ظاهرة االنفالت األ
 المجلس التشريعي عقد امس  فـي لمناقـشة           أفادت مصادر برلمانية فلسطينية امس أن      :القدس المحتلة من كامل ابراهيم    

وقالت تلك المصادر ان    .ظاهرة االنفالت األمني التي شهدتها عدد من مدن ومحافظات الوطن خالل األيام القليلة الماضية             
وقـال  .المجلس سوف يستدعي وزير الداخلية الستجوابه حول ما تشهده األراضي الفلسطينية من حوادث االنفالت األمني              

يشة ان هذا الموضوع ليس مطروحا على جدول أعمال جلسة التشريعي خاصة وان اللواء يوسف حضر جلسة                 حسن خر 
نواب ويتم مناقـشة الموضـوع      المجلس الماضية وأجاب عن بعض األسئلة ولكن يمكن ان يضاف بناء على طلب من ال              

هناك قرار سياسي حازم بإنهاء حالة      وأوضح ان المجلس يمارس ضغوطا على السلطة التنفيذية بضرورة ان يكون            .برمته
  .راضي الفلسطينية وتطبيق القانونالفوضى التي تشهدها األ

   8/6/2005الرأي االردنية 
  

  سرائيل بتنفيذ عملية عسكرية في غزة، بالغة الخطورة إتهديدات : الفلسطينيون
 االسرائيلية بتنفيذ عملية عـسكرية واسـعة        أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تنظر بخطورٍة بالغة للتهديدات       : ألفت حداد من  

وقالت وزارة الداخلية واالمن الوطني الفلسطيني في بيان لها إن الطائرات المروحيـة العـسكرية               .النطاق في قطاع غزة   
االسرائيلية تحلق منذ فترة في أجواء القطاع، وهو ما ينذر بوقوع عمليات اغتيال، وتصفية لمواطنين فلسطينيين، سـتعيد                  

دف عرقلـة عمليـة     منطقة إلى دائرة العنف من جديد، وهو ما ترمي الى تحقيقه بعض الجهات األمنية في إسرائيل، به                ال
وحذرت الداخلية الفلـسطينية المجتمـع      .، وممارسة المزيد من الضغوط على السلطة الوطنية الفلسطينية        اإلخالء المتوقعة 

كمـا حـذرت    . جديدة ستنعكس سلبا على مجمل األوضاع في المنطقة        الدولي من ابعاد إقدام إسرائيل على ارتكاب حماقةٍ       
الداخلية من النتائج المترتبة على مسلسل التصعيد االسرائيلي فى االراضي الفلسطينية محملة إسرائيل كامـل المـسؤولية             

ة، وتحذر من خطورة    من جهة اخرى دعت وزارة الداخلية القوى الفلسطينية إلى االلتزام بالتهدئ          .ن هذا العدوان الخطير   ع
كما اكدت أنها ستتعامل مع هذا األمر بحكمٍة عالية، وصالبة في نفس الوقـت،              .كسر هذا اإلجماع من قبل أي جهة كانت       

  .بما يكفل حماية مصالح الشعب الفلسطيني ووحدانية السلطة والممارسة السيادية
  7/6/2005 48 عرب

  
  

   تدهور األوضاع في نابلسمتحّدثٌ باسم منظمة التحرير يحذّر السلطة من
اعتبر غسان المصري، ، أن عملية إخالء مقر محافظة نابلس من ِقبل نشطاء كتائب شهداء األقصى قبـل                   : خاص نابلس

ودهـا والتزاماتهـا لنـشطاء      يومين، جاءت احتجاجاً على تجاهل السلطة الفلسطينية ممثّلةً بوزير داخليتها، الوفـاء بوع            
تصريٍح صحافي أمس، أن رسالة نشطاء كتائب األقصى كانت موجهةٌ إلى وزير الداخلية ولـيس               وأضاف ، في    .الكتائب

وحذّر المصري من استمرار تجاهل السلطة الفلسطينية لمناشدات قـوى ومؤسـسات   .إلى محافظ نابلس وكوادر المحافظة   
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االنهيار في جميع المجاالت االقتصادية     وفعاليات محافظة نابلس من أجل إنقاذ األوضاع في المحافظة، التي أوشكت على             
  .واألمنية والصحية وانتشار البطالة والفقر وتعطيل عمل القضاء وغياب سيادة القانون

  8/7/2005المركز الفلسطيني لالعالم 
  

  إحالة ملف أحد كبار موظفي وزارة الشؤون اإلجتماعية الفلسطينية للنائب العام
اإلجتماعية أحال ملف أحد كبار موظفي الوزارة إلى النائب العام للتحقيق معه في             قالت مصادر مطلعة أن وزير الشؤون       

 قد تطرق إلى مخالفات مالية لعدد من كبار موظفي الـسلطة            2004وكان تقرير هيئة الرقابة العامة لعام       .تجاوزات مالية 
أبو لبـدة  وقد قام .ل إلى خزينة السلطة ألف شيك280وأشار التقرير إلى وجوب قيام هذا الموظف باعادة مبلغ    . الفلسطينية
، بعد تلقيه إشعار من مجلس الوزراء باتخاذ اإلجراءات الالزمة مع الموظفين الذين تضمنهم تقرير هيئـة                 ملفالبتحويل  
عن االنظار منذ إعالمه بقرار تحويل ملفه رغم عدم صـدور قـرار              دث المصادر عن اختفاء هذا الموظف     وتتح.الرقابة

  .ه، مما عزز االعتقاد بأنه غادر البالدبوقفه عن عمل
  7/6/2005أمين موقع 

  
  ريحاأيداعهم سجن إمن وجهزة األأ من  عنصرا14ًحكام على أصدار إ تعلن الداخلية

، امس، أن قوات األمن اعتقلت األشخاص السبعة، الذين أطلقوا النـار علـى مركـز                وزارة الداخلية  أعلنت   :غزة وفـا 
واضافت الوزارة في بيان صحفي ان األشخاص السبعة ينتمون إلى أحـد      . ب رام اهللا مؤخرا   الشرطة في عين مصباح قر    

األجهزة األمنية، وتم تقديمهم إلى محكمٍة عسكرية امس، وأصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، نُقلوا على اثرهـا إلـى                   
 أفراد من منتـسبي األمـن الوقـائي         وقال البيان أن المحكمة العسكرية، أصدرت كذلك أحكاما بحق سبعة         . سجن أريحا 

والشرطة، كانوا أطرافا في شجار على دوار المنارة برام اهللا قبل أسبوعين، استخدموا خاللـه األسـلحة الناريـة، وتـم                 
  .إيداعهم سجن أريحا

   8/6/2005الحياة الجديدة 
  

   اسرائيل غير جاهزة لتطبيق خطة فك االرتباطتنتقد القول بأنالسلطة 
انتقدت السلطة الفلسطينية تصريحات رئيس مجلس االمن القومى االسرائيلي جيورا ايالند التي قال فيهـا ان                 :ألفت حداد 

اسرائيل غير جاهزة لتطبيق خطة فك االرتباط موضحة انها رغم هذه التصريحات فهى ماضية فى االستعداد والتحضير                 
خلية واألمن الوطني قطعت شوطاً طـويالًُ فـي اسـتعداداتها           وقالت ان وزارة الدا    .للتعامل مع نتائج اإلخالء اإلسرائيلي    

الجارية على قدم وساق والتي أخذت في عين االعتبار كافة السيناريوهات المحتملة وسبل مواجهتها، وسيعقد لهذا الغرض                 
ـ                  واء نـصر   اجتماعا في مدينة أريحا في السادس عشر من شهر يونيو الجاري يحضره وزير الداخلية واألمن الوطني الل

  .يوسف والجنرال ويليام وورد المنسق األمني األمريكي وممثلي الجهات المانحة
  7/6/2005 48 عرب

  
  سرى هي مفتاح عملية السالمقضية األ: ابو زايدة
 قال وزير شؤون األسرى والمحررين ان قضية االسرى هي المفتاح الرئيسي لعملية الـسالم وال                : مراد ياسين طولكرم  

وأكد ان اسرائيل ورغم موافقتها     . تقدم في عملية السالم دون حل قضية االسرى بشكل كامل ودون أي تمييز            يمكن إحراز   
على تشكيل لجنة فلسطينية اسرائيلية مشتركة لمناقشة المعايير التي يتم على اساسها االفراج عن االسرى اال انها رفضت                  

وقال ان عدد األطفـال     .ى بناء على المعايير التي تراها مناسبة      التعاطي مع الجانب الفلسطيني وبدأت باالفراج عن االسر       
والنساء واألبرياء العزل الذين قتلوا على يد الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين اكثر بكثير من عدد اإلسرائيليين الذين قتلوا                 

جانـب اإلسـرائيلي باسـتعدادنا      واكد ابو زايدة انه تم إبالغ ال      . التي نفذت خالل انتفاضة االقصى     خالل العمليات الفدائية  
 أمـضوا عـشرين     20 اسيرا منهم    390للتفاوض مع التركيز على القدامى داخل سجون االحتالل ويصل عددهم حوالي            

 عاما وعلى األسـيرات     18 عاما والتركيز على األشبال الذين تقل اعمارهم عن          15 اسيرا قضوا اكثر من      130وحوالي  
واعترف بعجز الوزارة عن اعطاء حلـول       . إحصائية داخل السجن وعلى المرضى      أسيرة حسب آخر   113البالغ عددهن   

سحرية لكل المشاكل التي يواجهها االسرى وذووهم ولكن نستطيع القول ان الوضع اليوم افضل بكثير مما كان عليه فـي                 
 وزارة الماليـة    السابق حيث ان جميع االسرى يحصلون على رواتب داخل السجون وفق معايير محددة متفق عليها مـع                

وكافة االسرى من كافة القوى يدفع لهم مخصص شهري للكنتين إضافة الى االحتياجات الطارئة التي يحتاجها االسـرى                  
الف دوالر شهريا للمحامين ويدفع حوالي نصف مليون شـيقل   " 200000"عندما يفتح قسم جديد او سجن جديد ويتم دفع    

مليون دوالر مؤكـدا انـه فـي        " 4"غ التي تصرف من وزارة االسرى شهريا الى         للتعليم في الجامعات وتصل هذه المبال     
من هذا المبلغ لألسرى حيث كـان يتقاضـى االسـير           % 10األعوام السابقة قبل تأسيس وزارة االسرى لم يكن يصرف          

  . $50واالعزب  $ 70المتزوج 
   8/6/2005الحياة الجديدة 
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  داً على اغتيال أحد مجاهديهاسرايا القدس تقصف مستوطنات قطاع غزة ر

كمـا   .2أعلنت سرايا القدس، مسؤوليتها عن قصف مستوطنتي سديروت وكفار عزا بأربعة صواريخ من طراز قـدس                 
وأكّدت السرايا في بياناتها أن     . 1بصاروخين من طراز قدس      أعلنت سرايا القدس مسئوليتها عن قصف مغتصبة نتساريم       

أو ح قبيل أبو زيدهذه العمليات تأتي كردلي على جريمة اغتيال قائد سرايا القدس في بلدة قباطية الشهيد مرو.  
8/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
   كتائب القسام تطلق صواريخ على سديروت

قالت مصادر الجيش اإلسرائيلي إن قذيفة مورتر أطلقها فلسطينيون على مستوطنة جاني تال في غزة أمـس الثالثـاء،                    
فرت عن مقتل اثنين من العمال، أحدهما فلسطيني واآلخر صيني وإصابة خمسة آخرين، وربما يكون هنـاك عمـال                   أس

وقبل ذلك بساعات أصيب عدد من سكان بلدة  سديروت جنوب إسرائيل من جراء قصف البلدة                . تايالنديون بين المصابين  
وحسب بيان للشرطة، فقـد سـقط أحـد    . في البلدةوذكرت شرطة االحتالل أن ثالثة صواريخ سقطت        . بصواريخ القسام 

وتبنت كتائب الـشهيد    .الصواريخ بالقرب من أحد المباني وتسبب بأضرار لسقفه، فيما سقط صاروخان في منطقة مفتوحة             
  .عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عملية القصف
. نة خان يونس جنوب قطاع غـزة بالرشاشـات الثقيلـة    وقصفت قوات االحتالل منازل المواطنين الفلسطينيين غرب مدي       

وذكر شهود عيان أن جنود االحتالل المتمركزين على أبراج المراقبة العسكرية في محيط مستوطنة نافيه دكاليم، فتحـوا                  
 .نيران أسلحتهم باتجاه منازل المواطنين في مخيم خان يونس، من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
8/6/2005 شرق األوسطال  

 
  العدو الصهيوني يضع التهدئة في مهّب الريح بقتله ثالثة فلسطينّيين اليوم: الهندي

أكّد محمد الهندي، أحد أبرز قادة حركة الجهاد اإلسالمي، اليوم، أن حكومة االحتالل تضع التهدئة في مهب الريح بقتـل                    
  . في رفح جنوب قطاع غزةية واآلخرجيشها ثالثة فلسطينيين اثنين منهم في جنين بالضفة الغرب

 ـل                 : وأضاف الهنديعلى االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة ضد أبناء شعبنا، فالتصعيد الحاصل مـن ِقب نرد من حقّنا أن
  .مصيدٍة ألبناء شعبنا ومجاهديناالكيان الصهيوني هو عن قصٍد ألنها تريد تحويل التهدئة إلى 

وعندما يـأتي الـرد مـن الـشعب         , صي شهداءنا ونحصي اعتداءاٍت على قدسنا     نحن ال يمكن أن نبقى نح     :  الهندي وقال
                      ث عن التهدئة وعن االلتزام بها ولكـن ال أحـد يـستطيع أنالفلسطيني تنبري هذه األلسنة التي تخرس اليوم وتبدأ تتحد

  .يضغط على الحومة الصهيونية ويحملها المسؤولية
8/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  ائب شهداء األقصى تطالب بمالحقة ومحاكمة مرّوجي اإلشاعات بقضية مقتل الصحافّي الرنتيسيكت

أعلنت كتائب شهداء األقصى، الذراع العسكري لحركة فتح في رام اهللا، أنّها ستكون في حلٍّ من االلتزام بكافة المواقـف                    
 سمير الرنتيسي، ما لم تر تغييراً حقيقيـاً فـي           والسياسات والشعارات الرسمية التي تصدر بشأن قضية اغتيال الصحافي        

  . لجملة من المطالب التي حددتهااألداء وتجسيداً عملياً
وطالبت الكتائب في بياٍن لها، مساء أمس اإلثنين، بوجوب القيام بمالحقة ومحاكمة الجهات والشخصيات الضالعة والتـي                 

نية ومن أسهمت في بثّ الدعايات واإلشاعات المغرضـة المـشبوهة           مارست دوراً تخريبياً خارج إطار صالحياتها القانو      
  .الخاصة بهذه القضية

8/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

     حركة حماس تنفي موافقتها على تأجيل اإلنتخابات التشريعية 
نتخابات وموقفها لـم    قال سامي ابو زهري الناطق اإلعالمي باسم حماس  ان حركته ال زالت على موقفها من تأجيل اال                 

يتغير، مشيرا الى ان لقاء الفصائل الفلسطينية الذي عقد في رام اهللا امس عقد من اجل التشاور حول كيفية التعامـل مـع                     
  .قرار تاجيل االنتخابات

واوضح ابو زهري ان القيادي في حماس الشيخ حسن يوسف نفى التصريحات التي نسبت اليـه فـي صـحيفة االيـام                      
  .ان حماس وافقت على تاجيل االنتخابات في موعد اقصاه نهاية العام الحاليالفلسطينية 

  وجدد ابو زهري تاكيد حركته على التزامها بالتهدئة في الوقت الذى ستواصل فيه الرد على الخروقات االحتاللية 
  

7/6/2005 48 عرب  
 

  المجلس الثوري لفتح يرحب بمواقف بوش 
مواقف الرئيس االمريكي جورج بوش التي عبر عنها خالل لقائـه األخيـر بـالرئيس           المجلس الثوري لحركة فتح ب    أشاد  
ورحب المجلس بالروح االيجابية والنظرة الجدية للقضايا والحقوق الوطنية الفلسطينية وخاصة االلتزام المعلن من              . عباس

  توكاال. الرئيس بوش إلنجاز حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة
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8/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

  حماس تريد أن تجعل السالح الفلسطيني سالحاً مقاوماً من تحت قبة البرلمان
أكد القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار أن الحركة تريد من خالل دخولها للمجلـس التـشريعي الفلـسطيني                    

الحركة تريد أن تجعل من كل السالح الفلـسطيني سـالحا           وقال في حوار مع الوطن إن       . استبدال منهج السلطة بمنهجها   
وشدد على أن حماس تريد أن تستبدل محتوى الوعاء العلماني لمنظمة التحرير بمحتـوى               .مقاوما من تحت قبة البرلمان    

 إسالمي، موضحا أن السلطة مثلها مثل منظمة التحرير الفلسطيني هي وعاء سياسي وشكل من أشكال الحكم الذاتي الذي                 
  .ال يرقى إلى دولة لعدم توفر السيادة، وجاء هذا نتيجة طوعية التفاقات أوسلو

وأوضح الزهار أن برنامج حماس يرتكز على اإلصالح، مؤكدا أن المشاركة في الحكومة ال يتأتى إال بوضـع بـرامج                    
  ..الحركة موضع التنفيذ

  8/6/2005الوطن السعودية 
  
  ية في القدسسرائيل تعتقل ثالثة من نشطاء الشعبإ

اعلن مصدر في الشرطة االسرائيلية ان االخيرة اعتقلت صباح امس، في القدس الشرقية ثالثة ناشـطين                : ب.ف.القدس ا 
واضاف المصدر ان المعتقلين الثالثة يشتبه في انهم قاموا بدور الوسيط بـين قـادة                .ن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    م

والفلـسطينيون   0ن هؤالء من تنفيذ عمليـات مـسلحة       شطين في القدس الشرقية ليتمك    الجبهة الشعبية في منطقة اريحا ونا     
ووفـق   .يم تظاهرات وتصنيع زجاجات حارقة    الثالثة يشتبه ايضا في انهم هربوا امواال واوصلوا تعليمات عن كيفية تنظ           

خالل االسابيع االخيرة وال يزال     المصدر نفسه فان عشرات من الناشطين في الجبهة الشعبية اعتقلتهم القوات االسرائيلية             
 . منهم قيد التوقيف15

 8/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  بيب أبتهمة نقل استشهادي لتنفيذ عملية في تل  يرينا الروسيةإالحكومة اإلسرائيلية تحكم بسجن 
ثالث سـنوات ونـصف     حكمت المحكمة المركزية اإلسرائيلية على أيرينا سراحنة بالسجن الفعلي لمدة            :محتلةفلسطين ال 

وخمس سنوات أخرى مع وقف التنفيذ، وذلك بتهمة نقل الشهيد عيسى بدير الذي نفذ عملية عسكرية في منطقـة عيـون                     
  . قارة قرب تل أبيب لصالح كتائب شهداء األقصى مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من اإلسرائيليين

  7/6/2005ردنية السبيل األ
  
   القدس في جنين   شهداء بينهم قائد سرايا3

استشهد ثالثة مواطنين فلسطينيين بنيران     : غزة  طاهر النونو، نابلس  أمين أبووردة        8/6/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
وقـصفت المقاومـة    . قوات االحتالل أمس بينهم قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد االسالمي في جنـين              

 بالصواريخ، مما أسفر عن مقتل عاملين، فلسطينيين وصـيني،          67 و 48لمحتلة عامي   مستعمرات يهودية في األراضي ا    
وقال شهود عيان ان قوات كبيرة من جنود االحتالل اجتاحت بلدة قباطيا جنوب جنين وحاصـرت                .في احدى المستعمرات  

دس الجناح العـسكري لحركـة       عاماً قائد سرايا الق    27منزالً فيها، وأمطرته بالقذائف مما أدى إلى استشهاد مروح كميل           
 عاماً، خالل نفس االعتداء وهو بـين مقـاومي حركـة          23الجهاد االسالمي في جنين، كما استشهد ناصر سعيد زكارنة          

وقالت مصادر في مستشفى جنين أن عشرة جرحى بينهم إصابة بالغة الخطـورة وصـلوا إلـى                 .الجهاد االسالمي أيضاً  
وقال شهود عيان إن جنود االحتالل انتشروا بشكل مكثف في محيط المنزل            .حتاللمستشفى جنين بعد إصابتهم بنيران اال     

وقـال  .واعتلوا أسطح المنازل المجاورة، وشرعوا بإطالق النار وقنابل الصوت، مما أثار حالة من الخوف بين المواطنين               
سرايا القدس في جنين إن حركته      خضر عدنان عضو قيادة الجهاد في الضفة الغربية في تصريح تعقيباً على اغتيال قائد               

يجب أال يطالبنا أحد بالصبر أكثر من ذلك، ونحن         : وأضاف.  بعد استشهاد كميل    التهدئة مع إسرائيل   أصبحت في حل من   
نحن ومجاهدونا نُستهدف صباح مساء باعتقاالت واغتياالت، وهذه المسألة لن تمر دون            . نقول للجميع يكفي اآلن ما حدث     

 الشامي القيادي في حركة الجهاد االسالمي أنه ال يمكن فصل الجرائم التي يقوم بها العدو الـصهيوني                  وأكد عبداهللا .مقابل
ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع اغتيال قائد سـرايا القـدس            .عما قام به من محاولة اقتحام للمسجد األقصى       

شاباً استـشهد بنيـران قـوات        النجار في رفح ان      تشفى أبو يوسف  وقال الطبيب علي موسى مدير مس     .بأنه جريمة بشعة  
  . زعرب على الشريط الحدودي مع مصراالحتالل في منطقة تل

وبراء كانت آخر كلمات الشهيد مروح خالد كميل قائد سرايا القدس الجناح العسكري             .. مجد 8/6/2005البيان  وأضافت  
 كتبها بدمه على جدار المنزل الذي اغتالته داخلـه قـوات            لحركة الجهاد االسالمي في قباطيا بجنين شمال الضفة الغربية        

ـ            . االحتالل االسرائيلي صباح امس    شعب الفلـسطيني   وقالت مصادر محلية في قباطيا إن مروح الذي اصر على تذكير ال
اء عـدد    تطارده قوات االحتالل منذ عامين بدعوى الوقوف ور        ال إله إال اهللا   .. اهللا اكبر .. ءمجد وبرا بقضيته فكتب بدمه    

واشارت إلى ان الشهيد سبق ان تعرض لعـدد مـن           .االنشطة والعمليات العسكرية ضد اسرائيل من خالل قيادته للسرايا        
  أ ش أ. وتمت تصفيته امس.. محاوالت االغتيال من قبل االحتالل االسرائيلي
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  وق قبة الصخرة ولكتائب القّسام ويرفعون الراية الخضراء فقصى يهتفون لـ حماس األالمدافعون عن
 ذكر المصلون الذين تصدوا للمجموعة اليهودية المتطرفة التي اقتحمت المسجد األقصى المبـارك              :القدس المحتلة خاص  

يوم أمس االثنين بحماية قوات الشرطة الصهيونية، أن أبناء الحركة اإلسالمية في القدس واألراضي الفلسطينية المحتلـة                 
ء على قبة الصخرة المشرفة بعد أن اعتلى أحدهم القبة ليطلق الهتافات لكتائب الـشهيد               ، رفعوا الراية الخضرا   1948عام  

، كما ردد أبناء الحركة اإلسالمية األناشـيد المـشيدة           لحركة المقاومة اإلسالمية حماس    عز الدين القسام الجناح العسكري    
  . ولكتائب القسامبالدور الجهادي للشيخ الشهيد أحمد ياسين والهتافات المؤيدة لحركة حماس

  8/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الفلسطينيون في ليبيا يخشون الترحيل 
 ألف فلسطيني من ترحيلهم من الجماهيرية الليبية بعد صدور قرار بإلغاء تصاريح االقامة واالستعاضة عنها                120يتخوف  

 ان غالبية الجالية الفلسطينية في ليبيا مكونة مـن          وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة في بيروت لـ البيان       . بتصاريح السفر 
اصحاب الكفاءات في مجال الصحة والتعليم والهندسة، وقد تسببت البطالة التي عانوا منها في مخيمات لبنان في سـفرهم                   

صاريح إلى  ـ ان يؤدي الغاء الت    : والخوف الذي يعتري اعضاء الجالية الفلسطينية يتلخص باآلتي       .إلى ليبيا بحثاً عن العمل    
ـ ان ترفض السلطات اللبنانية استقبالهم في المخيمات اللبنانية ممـا           .ترحيلهم من ليبيا، ما يرحلهم من امالكهم ووظائفهم       

وليست هذه المرة االولى التي تتعرض فيها السلطات الليبية للجالية الفلسطينية، اذ اتخـذت هـذه                .يجعلهم من دون مأوى   
بترحيل الفلسطينيين إلى الحدود الليبية ـ المصرية عقب خالف بين الزعيم الليبي معمـر   السلطات في وقت سابق قراراً 

  بيروت ـ البيان.القذافي والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اثر اتفاق اوسلو
  8/6/2005البيان  

  
  غير المعترف بها في النقب المحتل شجرة زيتون من قرية خشم زنة270قوات االحتالل تقتلع 

ـ      :كاالتو  إن قواٍت كبيرة من الشرطة وما يسمى مديرية أراضـي إسـرائيل،             48قالت مصادر فلسطينية في أراضي ال
، وأغلقت كـّل مـداخل القريـة        48قامت بدهم قرية خشم زنة غير المعترف بها في النقب، جنوب فلسطين المحتلة عام               

 شـجرة   270عتداء على كروم الزيتون واقتلعت ما يقارب        ومنعت السكان من الدخول إليها أو الخروج منها، وقامت باال         
وأضاف هذه المصادر أن هذه الحملة، جاءت بعد قيام سكان القرى غير المعترف،بزراعة             .تعود ملكيتها ألحد سكان القرية    

ايعة، أنّه تم وأكّد رئيس المجلس اإلقليمي للقرى العربية غير المعترف بها حسن رف       . آالف األشتال في يوم األرض األخير     
وأشارت المصادر العربيـة إلـى أن       .االتفاق مع سكان القرية بعد التشاور معهم على إعادة زراعة هذه األشتال من جديد             

 دونم مزروعة بالقمح والـشعير تعـود        1500قوات االحتالل، كانت قد أقدمت قبل عدة أشهر على تدمير ما يقارب من              
  .ملكيتها لسكان القرية

  8/6/2005سطيني لإلعالم المركز الفل
  

  وكالة الغوث توقف العمل بصرف بدل إيجاٍر عن أصحاب البيوت المهّدمة في خانيونس
 أصحاب البيوت المهدمة بالمخيم الغربي بمدينة خانيونس، اعتصاماً جماهيرياً حاشـداً أمـام أحـد                نظّم :خانيونس خاص 

إليجار عـن   صرف بدل ا  ى قرار وكالة الغوث القاضي بوقف        عل مقرات وكالة غوث وتشغيل الالجئين بالمخيم، احتجاجاً      
سـامة أبـو    وأشار المـواطن أ   .، وذلك للضغط على أصحابها من أجل الموافقة على ترك المخيم          أصحاب البيوت المدمرة  

رك  إلى أن وكالة الغوث بدأت بخطوات تصعيدية ضدهم منذ فترة لحملهم على الموافقة على ت               ناموس من أصحاب البيوت   
وأشار سليم أبو زيد، رئـيس اللجنـة الـشعبية          .طق نائية عن مكان إقامتهم األصلي     منازلهم والموافقة على السكن في منا     

 يمثّل طعنةً فـي     دل إيجار ألصحاب البيوت المدمرة    لالجئين بمخيم خانيونس إلى أن قرار وكالة الغوث بإيقاف صرف ب          
التي كان من المفترض أن تقوم الوكالة بتقديم كّل إمكانياتها الالزمة لضمان            خاصرة الالجئ الفلسطيني وحقوقه اإلنسانية و     

كرامته والحفاظ على حقوقه، إال أن وكالة الغوث عملت بعكس مبادئها التي أقيمت من أجلها، منوهاً في ذات السياق على                    
الالجئين، وعلى وجه الخصوص أولئـك   ضرورة أن تقف وكالة الغوث وأن تضطلع بمسؤولياتها الملقاة على عاتقها تجاه             

الذين عانوا مرارة القتل والتدمير والتجريف في منطقة المخيم الغربي بخانيونس، داعياً إلى ضرورة العمل السريع علـى                  
  .استئناف العمل بصرف بدل إيجاٍر لهم، والعمل على توفير التمويل الالزم للبناء البديل في محيط المخيم
  8/6/2005 لإلعالم المركز الفلسطيني

  
  وزارة المعارف الصهيونية تفصل معلمة فلسطينية من عملها بسبب اتصالها بشقيقها

فصلت وزارة المعارف الصهيونية المدرسة منى عبيد، من مدينة الطيبة في األراضي الفلسطينية المحتلة             :بيت لحم خاص  
مسؤولية عن اختطاف الضابط الصهيوني الحنان نتنباوم من        ، من عملها، بسبب اتصالها بشقيقها قيس المتّهم بال        1948عام  

مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، و الذي بقي  أسيراً لدى حزب اهللا ألكثر من عامين قبل أن يتم استبداله بصفقٍة شهيرة بـين       
   تها عن عبيد، الذي تقول ال         .حزب اهللا والكيان الصهيونيمصادر الصهيونية إنّه   وأسقطت حكومة االحتالل الصهيوني جنسي
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وتتهم حكومة االحتالل، عبيد، بالوقوف     .مقيم اآلن في لبنان ويعمل مساعداً ألمين عام حزب اهللا اللبناني، ووثيق الصلة به             
خلف تجنيد نحو خمسين خلية من كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح، للعمل بأوامر من حزب اهللا، وأشارت هـذه                    

  .يد نجح بإدخال أسلحٍة وآالف األعيرة النارية للمقاومين الفلسطينيين، حسب زعمهاالمصادر إلى أن عب
  8/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   منزالً المؤسسات األهلية المقدسية تنظم اعتصاماً في سلوان88احتجاجاً على قرار هدم 

في الخيمة المقامة في قرية سلوان جنوب مدينة        نظمت مجموعة من المؤسسات االهلية المقدسية اعتصاماً، امس،         : القدس
 منـزالً تعـود     88القدس احتجاجاً على قرار بلدية القدس الغربية بهدم كافة المنازل في حي البستان والتي يبلغ عـددها                  

والتقى مندوبو المؤسسات عـددا مـن       . نسمة غالبيتهم من االطفال    1000 عائلة يصل عدد افرادها الى       100ملكيتها الى   
الي حي البستان المهددة بيوتهم بالهدم، والذين قدموا شرحا عن الوضع القائم، مؤكدين ان حجج بلدية القدس بهدم هـذه                    اه

وطالب اهالي القرية المؤسـسات     .المنازل ليست اال حججاً واهية خاصة ان غالبية هذه المنازل بنيت منذ عشرات السنين             
برين ان قضيتهم هي مقدمة لمجموعة من القرارات واالنتهاكـات التـي            بضرورة العمل الجاد والوقوف الى جانبهم، معت      

تخطط لها حكومة االحتالل الستهداف مدينة القدس ومواطنيها، كما طالبوا السلطة الوطنية ومؤسساتها بضرورة التحرك               
ة القدس الغربية   السريع ووضع خطة شاملة للوقوف أمام المخططات االسرائيلية التي تستهدف المدينة خاصة مخطط بلدي             

الهيكلي واالستمرار ببناء جدار الفصل العنصري وتقييد حركة المواطنين المقدسيين وعرقلة اجراءات عملية االنتخابـات               
  .التشريعية في المدينة من خالل اغالق مكاتب التسجيل

  8/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  لقنصليات يبحثون مواجهة قرار الهدم في سلوان المنظمات األهلية المقدسية وممثلو القاء عقد بمقر مفتاح
نُظم في مقر المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح لقاء ضم ممثلي المنظمـات االهليـة                 : القدس

حنـان  . وافتتحت د .المقدسية ولجنة الدفاع عن اراضي سلوان وممثلي القناصل والممثليات االجنبية لدى السلطة الوطنية            
عشراوي االمين العام لـ مفتاح وعرضت خالله ايجازاً لجملة الممارسات التي تتعرض لها مدينة القدس والـذي كـان                   

ان الممارسات واالنتهاكات االحتاللية    : وقالت عشراوي . منزالً في حي البستان في القدس      92آخرها قرار االحتالل بهدم     
 الزمن لخلق وقائع جديدة في المدينة المقدسة بغية توسـيع المـستوطنات             االسرائيلية تسير بوتائر سريعة وفي سباق مع      

ونوهت الى انه تم في اآلونة االخيرة توجيه العديد من الرسائل ألعضاء المجتمع الدولي والواليات               .واستكمال بناء الجدار  
اتها حسب ما تـنص عليـه       المتحدة بغية الضغط على اسرائيل لحثها على وقف ممارساتها في القدس وإعادة فتح مؤسس             

كما اشارت الى قرار وزير الداخلية االسرائيلي الذي يقضي بإغالق مكاتب التسجيل لالنتخابـات فـي                . خارطة الطريق 
  .القدس ومنع اللجنة العليا لالنتخابات من ممارسة انشطتها في المدينة المقدسة

 8/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  د باإلضراب مطلع العام الدراسي المقبل في حال عدم االستجابة لمطالبه يهدفي األونروااتحاد العاملين 
، بتنفيذ إضراب عن العمل، مرة أخرى، مـع بدايـة            بوكالة الغوث الدولية األونروا    هدد اتحاد العاملين  :كتبت حنان قرط    

 العاملين، التي تعهدت بتنفيـذها،      العام الدراسي الجديد في بداية أيلول المقبل، في حال عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالب             
وكان المؤتمر العام للعـاملين فـي وكالـة        .عقب اإلضراب الذي نفذه العاملون قبل نحو ستة أشهر، واستمر أربعين يوماً           

الغوث، عقد في دار المعلمين برام اهللا، بحضور حشد من العاملين في مختلف قطاعات ومرافق الوكالـة، لبحـث آخـر                     
 أيار الماضي،   26ضراب، ومناقشة نتائج االجتماع الذي عقد مع المفوض العام لوكالة الغوث بتاريخ             تطورات ما بعد اإل   

  .وكذلك قضايا التأمين الصحي، ومعادلة الشهادات الجامعية للمعلمين، وقضية العالوات المهنية
  8/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  ت ذكرى احتالل القدساستنكار أرثوذكسي لمشاركة المطران كورنيليوس باحتفاال

استنكرت شخصيات أرثوذكسية اعتبارية، بشدة مشاركة المطران كورنيليوس، قائم مقـام بطريـرك كنيـسة               : وفا القدس
الروم األرثوذكس في القدس، والسكرتير العام للبطريركية، ورئيس كنيسة القيامة، باالحتفاالت التي أقامتها بلدية القـدس                

وقالت هذه الشخصيات، في بيان لهـا       .، واعتبرتها مؤشراً خطيراً   1967حتالل مدينة القدس العام     الغربية، أمس، لمناسبة ا   
يبدو أن قائم مقام الكرسي البطريركي قد حسم أموره وقرر االرتماء في أحضان اإلسـرائيليين، واعتبـرت هـذا                   : امس

منت وذكرى احتالل المدينة المقدسة، وهـي       التصرف بمثابة استفزاز خطير لمشاعر الطائفة، ال سيما أن االحتفاالت تزا          
وطالبت الشخصيات األرثوذكسية المطـران كورنيليـوس   .مناسبة أليمة وحزينة للشعب الفلسطيني بكافة شرائحه وطوائفه    

باالعتذار للطائفة وللشعب الفلسطيني من هذا التصرف، وناشدت الحكومتين الفلسطينية واألردنية عدم االعتراف بالقـائم               
وأكدت أنها  .ورنيليوس إلى أن يطبق القانون بحذافيره، ويمتنع عن إجراء أي اتصال أو تواطؤ مع سلطات االحتالل               مقام ك 

إننا لن نقبل بأي انتخابات بطريركية وفق هذه        : لم تُقل البطريرك إرينيوس من منصبه لكي يأتي شخص مشابه له، وقالت           
  .المواصفات

  8/6/2005األيام الفلسطينية 



 14

  
  ر الشهداء يرحب بحذر بقرار رفع مخصصاتها الشهريةتجمع أس

عبر التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين، أمس، عن ارتياحه لرفع مخصـصات أسـر الـشهداء،                : جنين محمد بالص  
وقال محمد صبيحات، أمين عام التجمـع، إن التجمـع    .اعتبارا من الشهر الجاري، رغم تأكيده أن هذه الخطوة غير كافية          

 مخصصات أسر الشهداء، ولكنه يعتبر هذه الخطوة غير كافية، لكون القرار لم يكن وفقا لقانون حقوق أسـر                   مرتاح لرفع 
الشهداء، وإنما وفقا لقرار سابق اتخذته السلطة الوطنية، قبل إقرار المجلس التشريعي للبنود الخاصـة بالجانـب المـالي                   

وصا أسر شهداء االنتفاضة األولى، لتصل إلى حـوالي         وبموجب القرار، تم رفع مخصصات أسر الشهداء، خص       .للقانون
وكان المجلس التشريعي، أقر في العشرين من نيسان الماضي،         . شيكل 300 -100 شيكل، بعد أن كانت تتراوح بين        600

البنود الخاصة بالمخصصات المالية ضمن مشروع قانون حماية حقوق أسر الشهداء، فيما أعاد المجلـس، بـاقي مـواد                   
قانون، إلى لجنة التربية والقضايا االجتماعية، من أجل إعادة صياغتها، بحيث ال تتعارض مع النظام المعمـول                 مشروع ال 

  .به في مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى
  8/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   مليون دوالر إجمالي التعويضات المدفوعة لمتضرري حرب الخليج الثانية122

تضررو حرب الخليج الثانية، وأعضاء في المجلس التـشريعي الهيئـة الفلـسطينية لتعويـضات               حمل م  :كتب حامد جاد  
متضرري حرب الخليج مسؤولية حرمان أعداد كبيرة من الفلسطينيين، الذين كانوا يعملون في دولة الكويت من حصولهم                 

ن حمد، عضو اللجنة االقتـصادية      عبد الرحم . واشار د .على تعويضات مستحقة مقابل سنوات عملهم الطويلة في الكويت        
 متضرراً من اجمالي عدد متـضرري       7298في المجلس التشريعي الى ان اجمالي قيمة التعويضات، التي حصل عليها            

 مليون دوالر أميركي فقط، موضحاً أن الهيئة الدوليـة للتعويـضات            122 ألف متضرر بلغ     40الخليج، الذي يقدر بنحو     
واعتبر حمد انه كان من المفترض على الهيئة الفلـسطينية للتعويـضات ان             . متضرر  ألف 35رفضت قبول طلبات نحو     

ولفت .تدقق في كل طلبات التعويض، التي وصلت اليها، متهماً العاملين في الهيئة بعدم القيام بمهامهم الوظيفية، كما يجب                 
 المالية الجهود الالزمة من أجل اعـادة        الى أن اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي أوصت، مؤخراً، بأن تبذل وزارة           

كما أوصت اللجنة ببذل الجهد الالزم لالهتمام بطلبات        : وأضاف.بحث طلبات المتضررين، التي لم تأخذ اللجنة الدولية بها        
الدفعة األخيرة من المتضررين البالغ عددها ثالثة آالف طلب، والعمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقق من مـدى                   

جاء ذلك خالل ورشة عمل نظمتها مؤسسة التجمـع للحـق           .مال والتقصير، الذي ارتكبه مسؤولون سابقون في الهيئة       االه
، فـي   "مصير حقوق متضرري حرب الخليج بين مسؤولية السلطة وضوابط اللجنة الدولية للتعويضات           "الفلسطيني بعنوان   

  .مقر جمعية الهالل األحمر في مدينة غزة، أمس
  8/6/2005ينية األيام الفلسط

  
  راضي المحتلةمالحظات عربية على تقرير البعثة الدولية في شأن العمال في األ

 دعت الدول العربية منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتشكيل لجنة دائمة ثالثيـة                : جابر القرموطي  القاهرة
 الجاري، لمتابعة أوضاع العمال في       حزيران 16يستمر حتى   نيف و التكوين في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد حالياً في ج         

ـ       .فلسطين واألراضي العربية المحتلة حتى زوال االحتالل نهائياً         93وشددت المجموعة العربية المشاركة في الـدورة الـ
عـايير  للمؤتمر على متابعة المنظمة الدولية أوضاع العمال وأصحاب العمل العرب تحت االحتالل والتأكد من تطبيـق م                

العمل الدولية والحقوق األساسية للعمل، وتأمل المجموعة العربية أن تواصل المنظمة الدولية دورها في حمايـة العمـال                  
وأطلعـت  .العرب في فلسطين والجوالن السوري ومزارع شبعا في لبنان وتحسين ظروف عملهم وتوفير العمل الالئـق               

براهيم قويدر على ملحق تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي حـول            المجموعة العربية ومدير منظمة العمل العربية إ      
  .أوضاع العمال العرب في فلسطين واألراضي العربية المحتلة الذي تناقشه الدورة

  8/6/2005الحياة 
  

  ونروا تنفي وجود سياسة لخفض أو إلغاء الخدمات المقدمة لالجئيناأل
األونـروا انـه ال وجـود لـسياسة       وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين أكد خبير دولي في   :عمان،نادية سعد الدين  

سرائيلي المرتقب  تخفيض الخدمات أو إلغائها أو منع وصولها إلى الالجئين، مقدرا احتياجات قطاع غزة بعد اإلنسحاب اإل               
كلفة إعادة تأهيله وبناء ما تدمر من        المقبل بنحو البليون دوالر في حده األدنى خالل المرحلة األولى لتغطية ت            في شهر آب  

وتشمل  وقال الخبير في منظمة الصحة العالمية مدير دائرة الصحة في رئاسة الوكالة بعمان            . بنيته التحتية بفعل اإلحتالل   
مناطق عمليات الوكالة الخمس وهي األردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة الـدكتور فتحـي موسـى إن                   

اجمة عن اإلنسحاب اإلسرائيلي من القطاعإذا نفذ ستكون أكبر وأكثر تعقيداً مما هي عليه راهناً لجهة نوعيـة                  التحديات الن 
الخدمات المقدمة والتي لن تأخذ فقط طابع تغطية اإلحتياجات المتكررة وإنما ستشمل أيضاً إعادة تأهيل البنية التحتية التي                  

وأشـار موسـى إلـى أن    .ستثمارات والمنشآت المدمرة بمختلف أنواعهـا     تدمرت بفعل اإلحتالل واإلهمال إضافة إلى اإل      
المعوقات اإلسرائيلية تحول دون وصول الخدمات الطبية إلى كافة السكان في األراضي الفلسطينية، معتبـراً فـي هـذا                   

  .السياق أن الجدار الفاصل يحول دون وصول الخدمات الصحية إلى ثلث سكان الضفة الغربية
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  8/6/2005ية الغد االردن
  

  سرائيل ماضية في تغيير وضع القدس قبل الحل النهائيإ: عشراوي
 شددت حنان عشراوي امس على اهمية تدخل الدبلوماسية الغربية بالضغط على اسرائيل لوقـف تغييـر                 : القدس اف ب  

يين اوروبيين واجانـب    وقالت في لقاء بين دبلوماس    .وضع مدينة القدس قبل التوصل الى حل بشأن الوضع النهائي للمدينة          
ل سكان مدينة القدس    تغييرات خطيرة لعز  ما تقوم به السلطات االسرائيلية      وممثلين عن بلدة سلوان في القدس الشرقية ان         

وقدم ممثلو سكان سلوان شرحا مفـصال       .سطينيين وتغيير وضعها الديمغرافي   عن محيطهم وافراغ المدينة من السكان الفل      
 بيتـا فـي حـي وادي حلـوة          36 بيتا في حي البستان و     88راوي في القدس عن اوامر هدم       للدبلوماسيين في مكتب عش   

وطلب ممثلو بلدة سلوان من الدبلوماسيين الوقوف معهـم ومـساندتهم بموقـف             .اصدرها مهندس بلدية القدس االسرائيلي    
  .بية واالنكليزية للعرووزع ممثلو حي سلوان نسخة من رسالة مهندس البلدية التي كتبت بالعبرية وترجمت .سياسي

وقال المحامي حميد القراعين نحن بحاجة الى اقامة مخطط بديل عن مخططات البلديـة كـي نقدمـه للمحكمـة العليـا                      
  .رائيلية اليقاف مشروع ازالة الحياالس

   8/6/2005ردنية الرأي األ
  

  سير بشاراتاألمعاناة  :مظالم سجن الشطة
 سلطات السجون اإلسرائيلية لعائلة األسير رايق بشارات، من بلـدة طمـون،              عندما سمحت  :وفا طوباس تقرير اخباري 

بزيارته ألول مرة منذ اعتقاله قبل ثالث سنوات، ذهلت العائلة من هول ما سمعت من ابنها، الذي أبلغها أنه محتجز فـي                      
قسى رموز القهر والتعـذيب،     ولم يكن مرد ذهول العائلة سمعة الحجز االنفرادي كأحد أ          .الحبس االنفرادي داخل زنزانة   

لقـد   .التي تستخدمها سلطات السجون ضد األسرى، وإنما استحالة أن يتدبر االبن نفسه في وضع كهذا وهو مبتور اليدين                 
 اآلن فـي    وجدت العائلة ابنها، الذي التقته لمدة ربع ساعة فقط ثم أعيد إلى العزل، نحيالً وفي حالة صحية سيئة، وهـو                   

وكـان   . قابعاً في العزل االنفرادي حتى اليـوم       وال يزال كما تؤكد العائلة    .. بل زيارته بأسبوعين  ا ق منذ م حبس انفرادي   
بشارات محروماً من زيارة أشقائه الثمانية، باستثناء شقيقه الصغير، الذي يبلغ من العمـر ثمـاني سـنوات، وابنـه ذي                     

 .يلة، بحجة انهما مرفوضان أمنياً من قبل سلطات االحـتالل         ولم يسمح لوالده ووالدته بزيارته لفترة طو       .السنوات الخمس 
إن سلطات السجون اشترطت على العائلة أن تكون هذه الزيارة األولى واألخيرة، وإنها أخـذت مـنهم                 : وقال شقيقه لؤي  

هـذا  إقراراً خطياً بذلك، اضطروا لتوقيعه لدى مصلحة السجون اإلسرائيلية، لحين إعادة النظر فـي أي طلـب يقـدم ب                   
وكون األسير   .وكانت العائلة قدمت عشرات االلتماسات، التي تتضمن طلب السماح لها بزيارة ابنها           . الخصوص فيما بعد  

بشارات بحاجة ماسة ألطراف صناعية، قام أطباء من دعاة حقوق اإلنسان بتركيب يٍد صناعية له، إال أنه سـرعان مـا                     
إنها إذا كانت قد سلمت باعتقال ابنها، ذي اليدين المبتورتين، فال           : بشاراتوتقول عائلة    .تخلص منها كونها عديمة الفائدة    

يمكنها تجاهل العذاب الذي يتعرض له ابنها بسبب تعامل سلطات السجون الالإنساني معه، وعدم تعاطيها مع المـشكالت                  
ارات، األول واألخير، هـو     وكان اهتمام عائلة بش    .الصحية الخطيرة التي يعاني منها األسرى في السجون بصورة عامة         

تركيب أطراف صناعية البنها األسير، لكن جل همها الذي تكابده اآلن هو كيفية العمل على إنهاء احتجازه داخل الزنزانة                   
ويبلغ رايق بشارات مـن     .. أخي يعمل كل األشياء بمساعدة أسرى آخرين      : وقال لؤي، شقيق األسير بشارات     .االنفرادية

 يقضي حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات، ولديه من البنين اثنان في الرابعة والخامسة من عمريهما،                عاماً، وهو 27العمر  
كان من المفترض أن يتوجه أخي إلى       : وقال شقيق بشارات   . يوم إصابته  2002وقد استشهدت زوجته في نيسان من العام        

ر ذلك، بعد أن اعتقلته قوات االحتالل وزجتـه         غير أن األقدار شاءت غي    .. ايران، للحصول على أطراف وتركيبها هناك     
، رسها سجانو االحتالل في سـجن شـطة       وأثارت االنتهاكات، التي يما    .في السجون بتهمة االنتماء إلى منظمات المقاومة      

 حفيظة العديد من جمعيات حقوق اإلنسان الدولية، واألخرى العاملة داخل إسرائيل، خصوصاً ما يتعلق بضرب األسـرى                
وتصاعدت حدة االنتقادات، الموجهة من جمعيات حقوق اإلنسان ومؤسسات إنـسانية           ،  هم ومنعهم من تلقي العالج    وتعريت

إلى سلطات االحتالل بعد منعها عالج أسير كسرت يداه، وتعفن العظم داخل اللحم خالل التحقيق، حيث بقي في العـزل                    
وقـال مكتـب     .ث تلقى هناك عالجاً وهمياً كما تؤكد عائلته       لعدة أشهر متتالية قبل أن ينقل إلى مستشفى سجن الرملة، حي          

نادي األسير في طوباس إنه تقدم بعشرات الطلبات إلى جهات عدة، للمساعدة في عالج الحاالت المرضية في سجن شطة                   
 ووصفت عائالت أسرى من منطقة طوباس، يقبـع أبناؤهـا     ،  لكن مصلحة السجون تماطل دائماً في تقديم العالج لألسرى        

داخل سجن شطة،أن هذا السجن من أكثر األماكن ظلمةً وقهراً بين السجون التي أقامتها سلطات االحتالل، وزجت فيهـا                   
ولطالما أشارت مصادر حقوقية ومحامون إلى أن األسرى، الذين يقبعون في سجن شطة، يعيـشون فـي                  .آالف األسرى 

وطالبت جمعيـات    .لتي يتعرضون لها من قبل السجانين     ظروف ال تمت للعيش اآلدمي بصلة، خاصةً في ظل الهجمات ا          
إن الـسجون  : وقالـت تقـارير  .. تعنى بشؤون األسرى جميع الجهات الدولية ذات الصلة بالضغط على حكومة االحتالل   

  .ومراكز التوقيف في إسرائيل تضم أسرى يفوق عددهم أضعاف طاقتها
   8/6/2005الحياة الجديدة 

  
  جة االعتقال واإلفراعادي يروي قصاألسير المحرر محمد أبو 

يتنقل محمد أبو عادي في بيته، من غرفة ألخرى، يحاول إعادة رسم المكان في ذهنه، ولكن هذه                  ... اليوم :رام اهللا خاص  
...  السنوات الخمـس الماضـية     المرة بطفلين كبرا أثناء غيابه دون أن يعطي الفرصة في رؤيتهم ولو مرة واحدة خالل              
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أتحسس وجه ابنـي أسـيد ذي العـشرة         ...هما يحاوالن التعرف علي وكأنني زائر أحل ضيفاً على العائلة          أشعر أن  :يقول
،  عاماً 30لة، كان محمد أبو عادي      قبل أيام قلي  ... تعرف مني سوى صوتي عبر الهاتف      ابنتي التي ال  .. أعوام، ووجه براء  

لعام علـى قائمـة     يأتي متأخراً سبعة أعوام ونصف ا     يعيش حالة من االنتظار تحت خيمة في صحراء النقب، وإذا باسمه            
ال يفكر اإلنسان سوى بفرحة أهله، ووجوه أطفاله، ورحلة خروجه من هذا الـسجن الطويـل                ..  حينها :اإلفراجات، يقول 

نتركهم إال هذه الفرحة بالعودة إلى الحرية، قابلها حزن وألم عندما كنّا ننظر في عيون األسرى والمعتقلين الذين س                 .. األمد
 ي أبو عادي عـن    يرو ...غيابنا رحلة االنتظار مرة أخرى    لصحراء النقب تلتهم ما تبقى من أحالم لديهم، ويواصلون في           

 حين اقتحمت الوحدات الخاصة في جـيش االحـتالل          1998 كان ذلك في الثامن عشر من أيار عام          : قائال ليلة االعتقال 
 بيتي وأمام طفلي الصغير الذي لم يكن يتجاوز في حينها الـثالث سـنوات               منزلي، وأجروا معي تحقيقاً ميدانياً في ساحة      

سـلم  ، ثم صرخ الضابط الـصهيوني       ..ضربات واللكمات من كل حدب وصوب     وزوجتي الحامل، وراحوا يكيلون لي ال     
يـصبح  كانوا يقلبون البيت رأسا على عقب، وكل شيء في طريقهم           و..ليس لدي سالح  : ، فقلت له  ..لسالح الذي بحوزتك  ا

في عداد المدمر، لكن أحد الجنود تعثر بسرير الطفلة الصغيرة، ولم يجد فيه ما يعيق تقدمه في تخريب كل ما تقـع يـده                        
بعد أن انتهـى    ،  االنتماء لـحماس .. التهمة..ت األم، صرخ األب، وأحد لم يجب      صرخ...عليه، حمل الطفلة وألقاها جانباً    

 ب العسكري ونقل إلى مركز التحقيق في بيت إيل، وهناك بدأت المرحلة األولـى             التخريب، ألقي محمد أبو عادي في الجي      
 مكثت في بيت إيل يومين متتاليين، بدؤوا فيها عملية استجوابي، وكانت جـل أسـئلتهم           :من محاولة قتله، يقول أبو عادي     

 إلـى سـجن     تومين نقل ، وبعد ي  ..ماس، مع جرعات من الضرب المبرح     تدور حول حيازتي السالح واالنتماء لحركة ح      
 1994 كنت قد أصبت في إحدى المواجهات بمدينة رام اهللا عـام              حيث أليسر،مع إصابة في البطن والساعد ا      المسكوبية

وأثناء التحقيق راح المحققون يوجهون الركالت متكـررة باتجـاه معـدتي            .. برصاص دمدم في البطن وفي اليد اليسرى      
لم يكن أمام ضابط التحقيق      ي اليومين األولين في المسكوبية    ، وف ى مكان اإلصابة  وتركيز ضرباتهم عل  ويقومون بدك يدي    

غير مجـد، إذ أن جلـسات       ذلك  حتى  ..  إلى المستشفى صباحاً ومساء بسبب إصابته بنزيف داخلي في المعدة          يسوى نقل 
ويلة وهذه الطريقة كانت    التعذيب مستمرة يومياً، حيث كنت أتعرض باإلضافة إلى الضرب المبرح إلى الشبح لساعات ط             

أشد ما ينزل بي األلم إذ إن يداي مكبلتان خلف ظهري وكنت في بعض األحيان أفقد الشعور بيدي المصابة، وكذلك كانت                     
أي من العالجات سوى حبـة      تعاودني األوجاع في بطني حتى أكاد أصرخ منها، وعند ذهابي إلى المستشفى لم يقدم إلي                

، ومنذ ذلـك الحـين وأنـا أحـاول          1992حيث تسجلت فيها منذ العام      ... سنة بالجامعة  13صار لي   ويضيف  ...المهدئ
، وفي المرة األولى تم تحويلي لالعتقال اإلداري مدة         1995 وعام   1993عبثاً، فقد اعتقلت مرتين متتاليتين عام       ...التخرج

 عـن   1994وأقعدتني اإلصابة عـام     ستة أشهر وفي الثانية خمسة أشهر، وانقطعت بسبب تلك االعتقاالت عن دراستي،             
بعد ثالثة أشهر مـن     ...عي الصحي حيث خضعت لعدة عمليات     إنهاء دوامي الجامعي بسبب صعوبة الدراسة بالنسبة لوض       

 ثالثين شهر موقوفاً في انتظار الحكم الذي أتى أخيراً، حيث واجـه             تمجدو، وهناك احتجز   إلى معتقل  يالتحقيق، تم نقل  
 منهـا   يتخفيض الحكم إلى ثمانية أعوام، قض     الفعلي وأربعة مع وقف التنفيذ، وبعد االستئناف تم ت        تسعة أعوام من السجن     

، حيـث   إلى سجن عـسقالن    توفي الرابع من شهر أيلول، وقبيل انتفاضة األقصى، نقل         .في األسر سبعة أعوام ونصف    
 ومن قبل كافة األسرى من أجـل        يبل ومع محاوالت ليست ذي نفع من ق       مع اآلالم المتكررة،  آخرين  هناك عامين   قضيت  
 ..ذكر حديث ما يـسمى بطبيـب الـسجن        أ لتز  القدرة على تحريكها، وال    ت التي فقد  يإجراء عملية جراحية ليد   أن يتم   

، بالرغم من معرفته التامة أن يدي باتت مهددة بالشلل التـام،            ..مش رح تموت من إيدك    : رف الواحد أخبرني حينها بالح  
ة فـي   عمليات بناء على تقارير طبية، باإلضافة إلى تطور وضع اإلصابة في البطن إلى قرحة دائم              وهي بحاجة إلى عدة     

ـ           ضت مؤخراً أن إصابة تعر    ت اكتشف نيالمعدة واالثني عشر، كما أن      ي لها أثناء التحقيق أدت إلى إحداث مشكلة فـي عين
رنية وبحاجه لعميلة سريعة، ولكن بعد أكثـر        عاني من التهاب في الق    أ ني أن ني أخبر ياليمنى، وعندما شخص الطبيب حالت    

ها تمن خمسة أشهر وبعد تدخالت عديدة من الصليب األحمر وافقت إدارة السجن على إدخال نظارة طبية ، وعندما استلم                  
 إلى معتقـل    تفي األعوام الثالثة األخيرة نقل     . أن العدسات تم تركيبها بطريقة معكوسة، وغير صالحة لالستخدام         فتاكتش
تعيش مع الحشرات جنبا إلى جنب في نفس البرش، وتخرج إليـك الفئـران              ...حياة ال تطاق  ، وهناك ال  قب الصحراوي الن

بعد أيام من اإلفـراج     و... وإرهابها من جحور مختلفة أيضا     واألفاعي من كل حدب وصوب، وتخرج إليك اإلدارة بقمعها        
صدق أنهم كبروا لهذه الدرجة، لكنني شعرت أنهم ولـدوا          شاهدت أطفالي على الحاجز ينتظرونني يوم اإلفراج عني، لم أ         

سأتابع دراستي، وكذلك سأبدأ في مشوار مـن العمليـات          ...في حينها، وأنني منذ اآلن سأبدأ معهم رحلة الحياة من جديد          
  .أدعو لي بالسالمة...عدتي وعينيالجراحية، ليدي وم

  8/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   مواطن منذ قمة شرم الشيخ وحالة غليان تسود السجون1000ئيل اعتقلت إسرا: نادي األسير
 حزيران أن إسرائيل اعتقلت ألف مواطن فلسطيني منذ عقـد           7 أعلن نادي األسير الفلسطيني يوم       :القدس كتب بالل غيث   

امل أصدره نـادي    وجاء ذلك في تقرير ش     .قمة شرم الشيخ بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي في شهر شباط الماضي          
 اسير فلسطيني يوزعون على     8800األسير الفلسطيني حول أوضاع األسرى في سجون االحتالل، مشيرا أن ما يقارب               

 اسير يعتقلون إداريا أي دون توجيـه        1000يقارب   سجناً داخل اسرائيل يعانون اوضاعاً قاسية وال انسانية، بينهم ما            27
 من الغليان والتوتر تسود جميع سجون ومعسكرات االحـتالل، بـسبب اإلجـراءات              وقال التقرير ان حالة    .أي تهم لهم  

وذكر التقرير مجموع الممارسات التي يتعرض لهـا         .التعسفية المرتكبة بحق االسرى، خصوصل خالل الشهور األخيرة       
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رى الـذي جـدد لهـم    المعتقلون وأبرزها تجديد االعتقال االداري بشكل متواصل للمئات من االسرى حيث بلغ عدد االس           
 اسير، اقدمهم محمود عزام الذي جدد له االعتقال االداري للمرة الثامنة على             200االعتقال االداري اكثر من اربع مرات       

واظهر التقرير ان االسرى اإلداريين تحولوا الى رهائن لدى المخابرات االسرائيلية، حيـث لوحظـت عمليـات          .التوالي
 قد ازدادت في االشهر االخيرة، مؤكدا ان محاكم استئناف االداري مـا هـي اال محـاكم                  تحويل اسرى إداريين للتحقيق   

ولفت التقرير إلى عمليات إعتداء متكررة تنفذ بحق األسرى على يد وحـدات خاصـة                .صورية وشكلية وخداع للقانون   
لضرب وتخريب محتويـاتهم    للقمع ومجهزة بوسائل العنف والضرب تقوم باقتحام غرف وأقسام األسرى وتعتدي عليهم با            

 المختصة بقمع األسرى سالح جديد يطلق رصاصاً يـسبب          لنادي الى استخدام فرقة مسادا    وأشار ا ،  وحاجياتهم الشخصية 
 وتقوم بتنفيذ جرائمها بعد     ،م األقسام والغرف مقنعة باألسود    الحروق واآلالم الشديدة على أجسام المعتقلين هذه الفرقة تقتح        

 عن شهادات كثيرة حصل عليها نادي األسير مـن المعتقلـين تظهـر              روكشف التقري  . نوم االسرى  منتصف الليل اثناء  
واعتبر التقرير   .عمليات تنكيل واعتداء على االسرى القاصرين عند اعتقالهم او خالل نقلهم الى مراكز التحقيق والسجون              

مـن القاصـرين    % 90 حيث تعـرض     أن ظاهرة اإلعتداء على األسرى خصوصا القاصرين أصبحت ثابتة ومستمرة،         
للضرب المبرح حتى قبل ان يعرفوا سبب اعتقالهم وتهمهم وقبل وصولهم الى مراكز سجون رسمية، وغالباً تقـع هـذه                    
االعتداءات داخل السيارة العسكرية التي تنقله ويكون الضرب بأعقاب البنادق والدوس على األسير وهـو مقيـد اليـدين                   

قرير تمارس سلطات مصلحة السجون أشكاال عنيفة وغير إنسانية خالل استجواب األسرى            وحسب الت  .ومعصوب العينين 
في مراكز التحقيق وسجل نادي األسير هذه األساليب، أبرزها الحرمان من النوم والشبح في اوضاع مؤلمة واعتقال افراد                  

من العالج البتزاز االعتـراف وأخيـرا       من العائلة والمنع الطويل من لقاء المحامي والعزل في زنازين قذرة والحرمان             
 حالة مرضية صعبة تتعرض لإلهمال الطبي المتعمد بحسب التقرير،          950ويتواجد في سجون االحتالل      .الضرب المبرح 

 حالة مرضية   25وقال نادي االسير ان      .وخاصة المرضى بأمراض صعبة وخطيرة كالسرطان والقلب والكلى والسكري        
وضع صحي متدهور للغاية وترفض اسرائيل االفراج عنها، كحالة االسير مراد ابو ساكوت             مصابة بالسرطان تعيش في     

 شهداء داخـل سـجون   8ولفت التقرير إلى سقوط  .المصاب بمرض سرطان الرئة و احمد التميمي المصاب بفشل كلوي     
وتحدث التقريـر عـن      . رداد االحتالل بسبب اإلهمال الطبي منذ اندالع انتفاضة االقصى كان آخرهم الشهيد عبد الفتاح            

وجود المئات من األسرى المرضى المعاقين والمصابين بالشلل ويحتاجون الى اجراء عمليات جراحية يتعرضـون الـى                 
المماطلة في ظل عدم وجود اطباء مختصين والدواء الالزم وفي ظل افتقاد مستشفى سجن الرملـة للحـد االدنـى مـن                      

 عقوبات على االسير داخل السجن سياسة يومية واستفزازية وتتمثل في فرض            وأصبحت ظاهرة فرض   .المقومات الطبية 
غرامات مالية على االسير، والحبس في زنزانة انفرادية، وكذلك الحرمان من زيارة االهل والحرمـان مـن الكنتـين،                    

 فرضها غرامـات    وتجبي ادارة السجون الماليين من الشواقل من حسابات االسرى بسبب         ،  والحرمان من الخروج للساحة   
وذكر التقرير أن إدارة السجون فرضت على جميع األسـرى           .مالية عليهم ألتفه االسباب تسحب من حساباتهم الشخصية       

وخالل هذا   .سياسة التفتيش الجسدي المذل عند خروج االسير الى المحكمة وعودته منها او عند انتقاله من سجن الى اخر                 
هانة وتزداد االهانة عند االسيرات الفلسطينيات اللواتي يتعرضن بشكل مؤلم لهـذه            النوع من التفتيش يتعرض االسير لال     

 اسيراً فلسطينيا يقبعون ومنذ سنوات طويلة في زنازين         15وبحسب ذات التقرير ال زال       .السياسة بحجة التفتيشات االمنية   
منذ سنوات كحالة االسير احمد شـكري       العزل االنفرادي في سجون بئر السبع والرملة وهداريم بعضهم يمكث في العزل             

ويعيش االسرى في زنازين ضيقة غير صحية وتطبق بحقهـم اجـراءات صـارمة جـداً                 .وموسى دودين وحسن سلمة   
ويتعرضون لمضايقات يومية من قبل شرطة السجون وحسب االسرى فان الزنازين التي يعيشون فيهـا متعفنـة وتـشبه       

والزالت مئات العائالت محرومة من زيارة ابنائها في السجون بحجة المنع االمنـي دون ايـة اسـباب منطقيـة         .القبور
ويشير التقرير إلى أن اهالي االسـرى يالقـون فـي غـرف              . سنوات 5وقانونية، وهناك عائالت لم ترى أوالدها منذ        

البالستيكي بينهم وبين ابنائهم مما يـصعب الحـديث         الزيارات اثناء لقائهم مع ابنائهم اوضاعا سيئة بسبب وجود العازل           
بشكل طبيعي وانساني، كما يخضع األهالي الجراءات صارمة ومذلة على يد شرطة الـسجون مـن تفتيـشات واعـادة                    

: السير تقريره بالعبارة التاليـة ولخص نادي ا   .االغراض والمالبس وعدم وجود مرافق ومراحيض اثناء االنتظار للزيارة        
ترتكب انتهاكات خطيرة بحق االسرى على يد حكومة االحتالل تخالف كل المواثيق والشرائع الدوليـة وانـه ال                  ال تزال   

  .فات حكومة اسرائيل بحق المعتقلينرقابة قانونية ودولية على تصر
  7/6/2005أمين 

  
  منار اإلسالم تحذر من مخاطر تهدد المسجد األقصى  

  .لتي تصدرها وزارة العدل والشؤون االسالمية واألوقافصدر عدد جديد من مجلة منار االسالم ا
 1929آب  /واستعرضت افتتاحية العدد األحداث والقرارات والممارسات الصهيونية منذ اشتعال ثورة البراق في أغسطس            

حدقة به  مشيرة إلى احصائية اعدتها مؤسسة االقصى المعنية برعاية المسجد األقصى والتنبيه إلى المخاطر الم             . إلى اليوم 
 بلغـت نحـو   2005نيسان /عن ان االعتداءات التي استهدفت المسجد االقصى منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية ابريل          

  . اعتداء140
كما اشارت إلى تحذير الجهات االسالمية العليا في القدس الشريف من تكرار سيناريو تقسيم المـسجد األقـصى، حيـث                    

نفيذ ذلك وبناء كنيس يهودي داخل المسجد االقصى كما حدث في الحرم االبراهيمي فـي               تستغل اسرائيل احداثا قد تقع لت     
  .الخليل
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8/6/2005الخليج اإلماراتية   
  

  شارون يناجي المستوطنين العودة الى حضنه ونفيه يطالب بتعليق خطة االنفصال 
تدارس الخطة واتخـاذ القـرارات فـي        يعقد شارون، اليوم االربعاء، اجتماعا للجنة الوزارية لشؤون االنفصال، بهدف           

وقال بيرس لالذاعة االسرائيلية، صباح اليوم، انه من         .المجاالت التي تخص الدوائر الحكومية المعنية، حسب بيان رسمي        
واوضح انه يجب معرفة عدد المـستوطنين الـذين         . الضروري التوصل الى تفاهمات واتخاذ قرارات خالل جلسة اليوم        

  .واضاف ان الحكومة بذلت جهودا جمة الرضاء المستوطنين .في مغادرة منازلهم وعدد المعارضيناعربوا عن رغبتهم 
جـاء تـصريح     .وكان شارون، قد صرح مساء أمس، بان خطة االنفصال ستنفذ بالكامل ووفقا للجدول الزمني المقـرر               

ة بار ايالن، حيث اعتبر ان قرار تنفيذ        شارون هذا خالل كلمة ألقاها في حفل لتوزيع شهادات الدكتوراة الفخرية في جامع            
االنفصال يشبه في قسوته قرار قطع البحر األحمر، لكن المسؤولية عن مصير البالد يحتم اتخاذ قرارات صعبة على حد                   

  !تعبيره
وناجى شارون المستوطنين العودة الى احضانه مذكرا اياهم بأنه كان األب الروحي للمشروع االستيطاني ، لكن ذلك لـم                   

وتوجـه   .خائن ويهودي ال يطرد يهودي: يسعفه أمام صراخ بعض الفتيات المعارضات للخطة اللواتي صرخن في وجهه    
لقد قطعنا شوطاً طويالً معاً، أقمنا اسـتيطاناً        : شارون الى المستوطنين بكلمة اخوتي واصفا اياهم بـملح األرض، مضيفاً         

وقال شـارون ان  . يمكننا الصالة في الحرم االبراهيمي وزيارة قبر راحيلواال لما كان . نفتخر به وحققنا جانباً من حلمنا 
قرار الخروج من غزة سينفذ وال تراجع عنه، معتبرا انه قرار هام لشعب اسرائيل، وهو قرار صعب كقطع البحر الميت                    

لمسؤولية عن مصير البالد    ليس بالنسبة للمستوطنين فحسب وانما بالنسبة لمن عمل على توطين البالد، أيضاً، مثلي، لكن ا              
وبرأيه ال يمكن القول ان تنفيذ خطة االنفصال سيؤدي الى القضاء على الدولة             . تحتم اتخاذ قرارات صعبة على حد تعبيره      

  .وعلى مشروع االستيطان، ويجب عدم السماح للخالفات في الراي بالقضاء على وحدة الشعب
السرائيلية، ان على اسرائيل تعليق التحضيرات لالنـسحاب مـن غـزة            من جهته قال وزير الصحة داني نافيه لالذاعة ا        

وعلى حد تعبير نفيه فان الفلسطينيين يتعـاملون        . والتوضيح للفلسطينيين بأن هناك ما سيخسرونه اذا تواصل اطالق النار         
ر علـى اسـرائيل قبـل    وبرأيه فان قيام الفلسطينيين باطالق النـا      . مع االنسحاب من غزة على انه يمثل ضعفا اسرائيلياً        

  .االنسحاب، يؤكد ما سيحدث بعد االنسحاب
وبرأيـه يجـب مواجهـة      . اما الوزير متان فلنائي فقال ان وقف عملية االنفصال يشكل وصفة لجولة اخرى من الـدماء               

  . المشاكل وعدم االنتظار ألن االنتظار لن يحقق أي شيء
  8/6/2005 48 عرب

  
  ثناء االنسحابأعلى مناطق في غزة سرائيلي يهدد بالسيطرة الجيش اإل

 قال موفاز يوم االثنين ان الجيش االسرائيلي قد يسيطر مؤقتا على مناطق خاضـعة للـسيطرة                 :القدس المحتلة  رويترز   
ونقل مسؤول عن موفاز قولـه       .الفلسطينية بقطاع غزة اذا شن النشطاء هجمات أثناء انسحاب مزمع من القطاع في  اب              

 ارهاب مثل القصف فسيدفعنا ذلك الى دخول قطاع غـزة واالسـتيالء علـى               عن غزة ة فك االرتباط    اذا حدث اثناء فتر   
وقال موفاز انه بحث مع مسؤولين فلسطينيين كبار احتماالت شن هجمات من             .المناطق التي تشرف على مناطق االجالء     

لـسطينيون اثنـاء االجتماعـات القادمـة        ونقل عن موفاز قوله يحدوني أمل أن يقدم الف         .جانب النشطاء أثناء االنسحاب   
  .استعداداتهم لفترة فك االرتباط

   8/6/2005ردنية الرأي األ
  

  حالوتس يتظاهر بالتأني ويتوعد الفلسطينيين بالرد على قصف المستوطنات 
 في أول ظهور له كرئيس لهيئة أركان الجيش االسرائيلي حاول حالوتس، تقمص شخصية القائد المتـأني فـي محاولـة                   

، هـدد حـالوتس     ى بلدة سديروت  فخالل زيارة قام بها ال    . تي ميزته خالل قيادته لسالح الجو     لتجميل الصورة العنفوانية ال   
وواصل حالوتس سياسة االتهامات الجارفة      . في مرحلة ما سينفذ صبرنا    : بالرد على قصف المستوطنات االسرائيلية قائالً     

الفلسطينية، معتبراً أحداث اليوم تعبر عن ضعف السلطة الفلسطينية في الـسيطرة            التي ينتهجها قادة اسرائيل تجاه القيادة       
وعلى حد زعم حالوتس فإن التصعيد الحالي يشكل جانباً من الحوار الفلـسطيني              .على التنظيمات التي وصفها باالرهابية    

ابات تعبر عن غـضبها مـن خـالل         الداخلي مدعيا ان التنظيمات الفلسطينية الغاضبة على قرار أبو مازن تأجيل االنتخ           
لكن حالوتس، حاول الظهور بمظهر المتأني في اتخاذ القـرار، حيـث            ! اطالق الصواريخ على المستوطنات االسرائيلية    

اقترح على دولته اال تتصرف كاالرهابيين، داعياً الى التأني في اتخاذ القرار معتبراً ان الطيش ال يشكل خطة عمل ورفع                    
  .شكلةالصوت ال يحل الم

  7/6/2005 48 عرب
 

  خطة إسرائيلية طارئة إلنقاذ القدس من االمتداد العربي
إزاء االحصائيات الجديدة التي دلت على أن كل المشاريع االسرائيلية لتهويد مدينة القدس قد فشلت وأن نـسبة                  : تل أبيب 

رائيلية وضع خطة طوارئ لما أسـمته       الفلسطينيين فيها آخذة في االزدياد رغم ممارسات الترحيل، قررت الحكومة االس          
 .لكن مضمون الخطة يشير الى ان االنقاذ هو من االمتداد السكاني العربي           . انقاذ القدس، من دون ان توضح كيفية تنفيذها       
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وكانت دائرة االحصاء المركزية في اسرائيل ومؤسسات اسرائيلية أخرى قد أصدرت تقارير حول أوضاع المدينة حتـى                 
  :رتها أول من أمس بمناسبة يوم القدس، ومنها، ونش2004سنة 

فيما يبلغ عدد    % 65 ألفا يشكلون    458 آالف نسمة، غالبيتهم يهود      706ـ عدد سكان القدس الموحدة  يبلغ اليوم حوالي          
  . ألف مواطن أجنبي غالبيتهم مسيحيون11وهناك  %. 34 ألفا 239العرب 

 % 56سكنون في الجزء الشرقي من المدينة، العرب يـشكلون نـسبة             آالف ي  403ـ الغالبية الساحقة من سكان القدس       
 حيا استيطانيا جديدا بنيت بعد االحتالل، اضـافة الـى الحـي    11وينتشر اليهود في  %. 44 ألفا  180 ألفا واليهود    224

 االحـصائيات فـان     وحسب تلك . اليهودي داخل البلدة القديمة والى سكان األحياء العربية المتفرقة التي يحاولون تهويدها           
وأكبر األحياء اليهودية الجديدة في القـدس هـو حـي           .  نسمة 700 ألفا و  152عدد سكان األحياء الجديدة من اليهود يبلغ        

 مستوطن، أما العرب الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة، فإن أكبر أحيائهم هو حي شـعفاط                39700بسغات زئيف   
  . نسمة400 ألفا و32

 61 ألفا، شكل اليهود منهم نسبة       165ففي حينه بلغ عددهم     . ، تضاعف عدد سكان القدس أربع مرات      1948ـ منذ العام    
   %. 39والعرب % 

مـن   % 15ففي حين كانوا يشكلون ما نسبته       . ـ انخفض عدد الفلسطينيين المسيحيين الى حد كبير جدا خالل هذه الفترة           
  . 17650 % 2.5 عددهم عن  أصبحوا اليوم ال يزيد1948سكان القدس في العام 

 لكل ألـف مـواطن      5.4ـ نسبة الوفيات لدى الفلسطينيين      .  عاما 15من سكان القدس فتية تقل أعمارهم عن         % 35ـ  
 لكل ألف، مما يشير الى الفوارق في الخدمات الطبية ومـستوى المعيـشة              3.1أعلى بكثير من نسبة الوفيات لدى اليهود        

  .وماوالوعي الصحي وظروف الحياة عم
  . ألف يهودي200، غادر القدس وانتقل للسكن الى مدينة أخرى في اسرائيل ما ال يقل عن 1967ـ منذ العام 

 61 ألف نسمة، اليهود منهم يشكلون ما نسبته         958 الى   2020ـ تتوقع االحصائيات ان يصل عدد سكان القدس في العام           
  . ألف عربي فلسطيني371 % 39 ألف نسمة، مقابل %587 
وكان واضحا انها مثيرة لقلق كل من يسعى        . د طرحت هذه االحصائيات على جدول أبحاث الحكومة في جلسة خاصة          وق

وراحـوا يطلقـون    . فانتقد الوزراء أنفسهم على انهم ال يعملون بالشكل الكافي على تحقيق هـذا الهـدف              . لتهويد القدس 
ثم اتخذوا سلسلة قـرارات لمواجهـة       . لى األبد وغيرهما  الشعارات حول القدس عاصمة أبدية إلسرائيل، ومدينة موحدة ا        

  :ومن أهمها. أخطار هذه االحصائيات وتشجيع اليهود على البقاء فيها والقدوم اليها
 دوالر أميركي لكل عائلة تشتري في القدس بيتا خالل الفتـرة حتـى              4500 ألف شيكل    20ـ تقديم منحة حكومية بقيمة      
  .لشهر أكتوبر تشرين األول المقب

 آالف  3من قسط التعليم الذي يبلغ حـوالي         % 80ـ كل طالب جامعي من خارج القدس يتعلم في جامعاتها يحصل على             
 دوالرا في الشهر لكل طالب ينقل سكنه من اآلن          150ومنح  . دوالر في السنة اذا تعهد بالسكن في القدس بعد انهاء التعليم          

  .الى القدس
  .ن يرغب في بناء بيت مستقلـ توزيع أراض بأسعار رمزية على م

  . مليون دوالر بتشجيع المواطنين على السكن في القدس63ـ تخصيص مبلغ 
 دقيقـة، وهـو     80 دقيقة يستغرق اآلن     29ـ مد خط سكة حديد جديد يجعل وقت السفر بالقطار من تل أبيب الى القدس                

  .  مليون دوالر772مشروع يكلف 
لو : وقال. عن هذه الخطة وقال إنها ستضمن وضع حد لمسيرة تعريب المدينة          وقد أعرب رئيس بلدية القدس، عن رضاه        

 . سنة14لم تتقرر هذه الخطة لكان هناك خطر في ان يصبح عدد العرب أكثر من اليهود بعد 
  8/6/2005 شرق األوسطال

  
  شارون أبو الديكتاتورية: مستوطنو غزة

ية ضدهم، فقد داهموا ساحة مألى باآلليات والماكينات والجرافات          المستوطنون شارون بممارسة الديكتاتور    اتهم: تل أبيب 
الضخمة التي تعمل في االعداد لبناء بيوت مؤقتة للمستعمرين المذكورين إليوائهم بعد إخالئهم من المستعمرات لحين بناء                 

وه بالقتل اذا اعترض    واحتجز المستوطنون الحارس العربي في الموقع وهدد      . بيوت جديدة في مواقع أخرى داخل اسرائيل      
طريقهم ثم راحوا يحشون السكر والرمل في محركات تلك اآلليات وخزانات الوقود فيها، مما تسبب في تعطيلهـا عـن                    

  .يهودي ال يطرد يهوديا وال نخافكم وشارون أبو الديكتاتورية: وتركوا شعارات يقول بعضها. العمل
  8/6/2005 شرق األوسطال

  
   بالفساد شاروني اتهامالشرطة تواصل التحقيق ف

أعلنت دائرة ادارة أراضي اسرائيل انها ستفتح ملف تحقيق لفحص معلومات وردتها تقول إن عائلة شـارون،                 : تل أبيب 
وكان شـارون    .سيطرت بالسلطة والخداع على مئات الدونمات من األراضي العامة، التي تعتبر في اسرائيل أمالك دولة              

 ليقيم عليها مزرعة كبيرة، وفـي       1972ن األراضي في منطقة النقب الشمالي في سنة          دونم م  3500شخصيا قد استأجر    
، عندما تبين ان هناك تضارب مصالح بين هذه الصفقة وبين كونه وزيرا في الحكومة، انسحب منها رسـميا                   1987سنة  



 20

 في ادارة المزرعـة مـن دون        وقد انتهى العقد قبل ثالث سنوات، لكن أحدا لم يسأله، واستمر          . وسجلها باسم ابنه غلعاد   
وفي الوقت نفسه، تبين أن حدود مزرعة شارون زحفت لتلتهم مئات الدونمات من األراضي المجاورة               . مستندات رسمية 

ومن المقرر أن يكون ذلك موضوع التحقيق المقبل مع عائلة شـارون، التـي              . التي دخلت في نطاقها بشكل غير مفهوم      
  .ح رئيسا للحكومةتشغل محققي الشرطة منذ ان أصب

  8/6/2005 شرق األوسطال
 

   مليون شيكل ألغراض االستيطان العشوائي70حكومتا نتنياهو وشارون حولتا  :هآرتس
كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية النقاب عن قيام الحكومة اإلسرائيلية الحالية بزعامة شارون ومن قبلها              : القدس وكاالت 

مليون ونصف المليون دالور إلقامة بؤر استيطانية جديـدة         15عين مليون شيكل قرابة     حكومة بنيامين نتنياهو، بتحويل سب    
، وشارون، نقلت وزارة البناء واإلسـكان        خالل فترة رئاسة كٍل من نتنياهو      إنه: وقالت هارتس  .في األراضي الفلسطينية  

ة غير فرعية، أي مـستوطنات رئيـسة         نقطة استيطاني  82مبلغ سبعين مليون شيكل إلقامة البنية التحتية ومباٍن خاصة في         
وأكد الصحيفة، أن هـذا يفـسر أسـباب األزمـة االقتـصادية              .وليس أبنية ضمن مستوطنات قائمة في الضفة الغربية       

المستعصية التي تعاني منها إسرائيل على الدوام، حيث يجير جل الدعم المالي المقدم إلسـرائيل ألغـراض االسـتيطان                   
وشـددت   .سانة العسكرية اإلسرائيلية في تجهيزاتها العديد من الدول المنتجة لألسـلحة نفـسها            والتسلح، حيث تفوق التر   

هآرتس على أن ذلك يزيد من أزمة البطالة وتأخير دفع رواتب مستخدمي المصانع ويحرم صناديق المرضى من الـدعم                   
مع اإلسرائيلي، مما اضطر السلطات إلـى  المالي، وكذلك الحاالت االجتماعية ويفاقم من أعمال الجريمة والعنف في المجت         

  .االستعانة بخبرات أجنبية، في محاولة للسيطرة على تدهور الوضع األمني في الشارع اإلسرائيلي
، 2004ويستدل من معطيات الملحق ان األموال التي حولها نتنياهو وشارون خالل الفترة المشار اليها، وحتى حزيـران                  

 بؤرة في فترة نتنياهو، اضـافة الـى         61ات طلبة المؤسسات الدينية الذين استوطنوا في         عائلة وعشر  753استفادت منها   
كمـا يـشير    .  مستوطن استوطنوا في بؤر اخرى اقيمت خالل فترة شارون، ومعدة لالخالء حسب خارطة الطريق              600

وحسب ساسون منحـت    . هالملحق الى تمويل حكومة يتسحاق رابين للبنى التحتية في خمس بؤر اقيمت خالل فترة واليت              
  . حكومة رابين اكثر من عشرة ماليين شيكل لهذه البؤر

وال تشمل األرقام التي تعرضها ساسون في تقريرها، تلك المبالغ الضخمة التي استثمرتها وزارة األمن ووحدة االستيطان                 
ورفضت وحدة االستيطان في    . رجفي الوكالة اليهودية والمجالس االقليمية والتبرعات التي وصلت من اسرائيل ومن الخا           

الوكالة اليهودية كشف حجم المبالغ التي استثمرتها في البؤر، مشيرة الى انها مولت التكاليف االوليـة النـشاء البـؤرة،                    
  .التخطيط، وسائل االنتاج ومولدات الكهرباء

 8/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  ة الفلسطينية مطالب النيابة التحقيق في مذبحة االحتالل بحق الشرط
طلبت عضو الكنيست زهافا غلؤون ياحد من المدعي العسكري االسرائيلي، العميد آفي مندلبليت، التحقيق فـي المذبحـة                  
التي نظمتها مجموعة من جنود جيش االحتالل االسرائيلي بحق افراد من الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في العام                  

لى المدعي العسكري انه يتضح من تصريحات الجنود الذين شـاركوا فـي عمليـة               وقالت غلؤون في رسالتها ا     .2002
وقالت غلؤون إن قضية بمثل هذه الخطورة يجب أن ال تمر بـصمت     . صود جريمة حرب يندى لها الجبين     االنتقام ان المق  

  . وبدون تحقيق شامل ومحاكمة من عملوا خالفا للقانون
  7/6/2005 48 عرب

 
   ! ديدة لزائري إسرائيلسياحة السجون خدمة ج

 وتناول فنجـان     , اآلن يستطيع أي فرد أن يستمتع بجولة سياحية جديدة ومبتكرة داخل عنابر وزنازين السجون اإلسرائيلية              
 فعلي مدي  .  فأحدث صيحة في إسرائيل هي تنظيم الرحالت السياحية لزيارة مختلف السجون هناك        ! من القهوة مع السجناء   

طيع الزائرون مشاهدة حياة السجناء عن قرب واالستماع إليهم والتجول في جميع أرجاء السجن بصحبة               ثالث ساعات يست  
 شخصا جميعهم فوق سن الثامنـة        30  إلي  15  وكل فوج أو مجموعة من الزائرين تضم ما بين          , مرشدين من إدارة السجن   

 يتم تدوين بياناتهم لدي العالقـات العامـة فـي إدارة     وبعد أن ,  ويشترط أال يكون ألحد من الزائرين ماض جنائي    , عشرة
السجون هناك يحصل الراغبون في الزيارة علي التصريح الالزم وميعاد زيارة السجن الذي يريدون أن يحلـوا ضـيوفا                   

الضباط  إن هناك فريقا من اإلخصائيين االجتماعيين و        : تقول الضابطة أوريت شتلسر من إدارة السجون اإلسرائيلية         . عليه
 وطوال مدة الزيارة التي تـسغرق ثـالث سـاعات يـستمع              , مهمتهم توفير كل سبل الراحة للزائرين ولألفواج السياحية       

 ويستمعون أيضا إلي محاضرة يلقيها أحد السجناء         , الضيوف إلي شرح من المرشدين المرافقين عن طبيعة عمل السجانين         
 اإلقبال الكبير من جانب المواطنين علي مثل هذه الزيارات خاصة زيـارة             وبسبب  . شكل وطبيعة الحياة داخل السجن    عن  

 ويكشف أحد مسئولي السجون      . سجن النساء نافيه ترسا يجب علي الراغبين الحجز علي األقل قبل موعد الزيارة بشهرين             
 ويـستقبل كـل      . جانب أيضا هناك عن أن اإلقبال الكبير ال يأتي من جانب اإلسرائيليين وحدهم بل من جانب السائحين األ               

 وأكثر السجون شعبية الذي يحظي بطلبـات         , سجن في إسرائيل ما بين زيارتين وثالث زيارات من هذا النوع كل أسبوع            
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 أيضا سجون إيشيل وأوهلي كيدور في جنـوب إسـرائيل تحظـي              , كثيرة لزيارته هو سجن تسالمون في شمال إسرائيل       
   .  وهذه الزيارات مجانية ودون مقابل , لسائحين األجانب خاصة من جانب ا , باهتمام كبير

     عن صحيفة معاريف  
   8/6/2005هرام األ

  
  سنوياً% 7توقع زيادة صادرات الدفاع اإلسرائيلية 

% 7توقع معهد التصدير االسرائيلي أمس ان ترتفع صادرات قطاع الفضاء والطيران والدفاع بنـسبة               : تل أبيب رويترز  
وقال رئـيس المعهـد شـراجا       . 2009 مليار دوالر في عام      6.5الل السنوات الخمس المقبلة لتصل الى       في المتوسط خ  

 سنويا فـي    %4بروش في مؤتمر صحافي ان نسبة النمو هذه تتجاوز معدل نمو السوق العالمية، اذ يتوقع ان ينمو بنسبة                   
وق المنتجات الدفاعية على مستوى العالم الى       واضاف بروش انه من المتوقع ان ينمو حجم س        . المتوسط خالل نفس الفترة   

وتابع بروش ان الصناعة االسرائيلية تـستحوذ علـى         . 2005 تريليون في    1.4 من   2009 تريليون دوالر في عام      1.6
وذكر المعهد ان الصادرات المدنية لصناعات الدفاع       . حصة صغيرة فقط من السوق العالمية، لذا فان فرصة التوسع كبيرة          

 .  الى ملياري دوالر2005ا معدات طيران وفضاء وأمن سترتفع بنسبة تسعة في المائة في عام ومن بينه
  8/6/2005 شرق األوسطال

  
   بالمئة مع نهاية العام الحالي3توقعات بنمو الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة والقطاع ليصل إلى 

نمو المتوقع في الناتج المحلي اإلجمالي في األراضـي         ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اليوم أن ال       : غزة خاص 
وقال بيان صادر عن الجهـاد المركـزي   .2004 بالمائة مع نهاية العام الجاري مقارنة مع العام 3الفلسطينية سيصل إلى    

الـشطر  لإلحصاء الفلسطيني اليوم أنه يتوقع  ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي في الضفة الغربية وقطاع غـزة باسـتثناء                   
 مليـار دوالر فـي      4ر131 مليار دوالر في نهاية العام الجـاري مـن           4ر2546الشرقي من مدينة القدس المحتلة إلى       

 بالمائة خالل الربـع األول مـن        1ر8وأوضح البيان أن الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني سجل ارتفاعاً نسبته           .الماضي
واستندت هذه التقـديرات إلـى مؤشـرات        . الماضي وفقا لتقديرات أولية    العام الجاري مقارنة مع الربع األخير من العام       

 أشهر وتغطي مختلف األنشطة االقتصادية، ومقارنتها مع        3اقتصادية قصيرة المدى، يحصل عليها الجهاز المركزي كل         
  .مؤشرات االقتصاد الكلي للفترات المماثلة في سنوات سابقة

  8/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  شر سوق فلسطين المالية يواصل انخفاضه وسط تعامالت نشطةمؤ
واصل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية، تراجعه خالل جلسة تجاوزت معامالتها المليـون ونـصف                : نابلس

 نقطـة مـا نـسبته       2ر05 نقطـة بانخفـاض قـدره        680ر49وأغلق المؤشر العام للسوق القدس علـى        .المليون دينار 
وتراجعت اسهم  . شركة جرى التداول على اسهم لها      16 شركات من بين     7مؤشر القدس بانخفاض اسعار     وتاثر  %.0ر30

شركات العقارية العربية، ودواجن فلسطين، وفلسطين لصناعة اللدائن، وباديكو والفلسطينية للكهرباء، والعربية الفلسطينية             
هم المستثمرون العرب، والتامين الوطنية، واالتـصاالت       لمراكز التسوق، وفلسطين لالستثمار العقاري، بينما ارتفعت اس       

الفلسطينية، وبنك االستثمار الفلسطينية، وفلسطين لالستثمار الصناعي، في حين استقرت اسهم البنك اإلسالمي العربـي،               
 412249وحافظت السوق على معامالت نشطة حيث جرى تـداول          .وبيرزيت لألدوية، وسجاير القدس، والزيوت النباتية     

وتقدمت شركة االتصاالت الفلسطينية معامالت     . ديناراً 1585072 عقدا بلغت قيمتها اإلجمالية      302سهما تمت من خالل     
 .دينارا934740ًالسوق بتداول بلغ 

  8/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  العام الحالي% 3تراجع رخص األبنية الصادرة في األراضي الفلسطينية بنسبة : اإلحصاء
 الجهاز المركزي لإلحصاء ان رخص األبنية الصادرة خالل الربع االول من العام الحالي تراجعـت بنـسبة                  ذكر: البيرة

% 12في مجموع المساحات المرخصة و    % 1مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، كما أن هناك انخفاضاً بنسبة            % 3
  . لنفس فترة المقارنةلعدد األسوار المرخصة % 19لمجموع عدد الوحدات السكنية المرخصة و

  8/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  مسجد عباد الرحمن في غزة يحتفل بإتمام أول طالبين من طالبه حفظ القرآن الكريم
نظم مسجد عباد الرحمن في غزة احتفاالً بمناسبة إتمام أول طالبين من طالب المركز حفظ القرآن الكـريم                  : غزة خاص 

وقـال  . ومحمود يحي زقوت، وذلك وسط حضور عدد كبير من أولياء األمور واألهالي            كامالً، وهما محمد محمود غراب    
إن حفظ القران الكريم شرف كبير يمنحه اهللا لمن أخلص النية هللا، موضـحاً أن               : مسجد صابر أحمد في كلمة ألقاها     إمام ال 

وفـي  .  را عليهم وعلـى ذويهـم  ي، وليس مقصوحفظ اثنين من طالب المركز للقرآن الكريم شرف كبير لكافة أبناء الح 
  .الختام وزعت الجوائز على الطالبين وقدم الحضور التحية للطالبين ووالديهما ولمركز التحفيظ في المسجد
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  8/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  وزير يفتتحان مختبر حاسوب ومعرضا للخزف في مركز تأهيل وتعليم الكبار في البيرةأيخلف و
باكورة مشاريع مـشتركة تمولهـا       راك امس في مدينة البيرة بافتتاح     احتفل مسؤولون فلسطينيون وات   : ىالبيرة نائل موس  

وافتتح وزير الثقافة يحيى يخلـف والـسفير        .مؤسسة التعاون والتنمية التركية بعد افتتاح مكتبها في االراضي الفلسطينية         
تراث الشعبي وذلك في قاعـات المركـز الـوطني          التركي ارجان اوزير مختبرا متطورا للحاسوب ومعرضا للخزف وال        

جاء ذلك خالل احتفال حاشد الحضور والتمثيل نظمه المركـز بهـذه             .الفلسطيني لتأهيل وتعليم الكبار في مقره في البيرة       
سمير غوشة امين عام جبهة النضال الشعبي ومحمد زهدي         . المناسبة بحضور عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د       

اشيبي وزير المالية السابق ومدير المؤسسة التركية كوجلو ديمري وشخصيات ثقافية وسياسية وممثلين عن المجتمـع                النش
وافتتح على هامش تدشين مركز الحاسوب معرض للخزف والتراث الشعبي ضم مئات القطع الفنية مـن اشـغال                  .المدني

ن حيث القت المعروضات تقـدير الزائـرين، فيمـا          السراميك والخزف والمنحوتات من شغل اعضاء المركز والمتدربي       
  اشارت مديرة المركز الى وعد تركي بتمويل مشروع تنمية قسم الخزف والسيراميك الحقا

   8/6/2005الحياة الجديدة 
  

   يعقد اجتماعه التأسيسي في رفح نادي صناع الحياة
ي صناع الحياة بحضور العديـد مـن الـشباب          عقد في مقر المنتدى التربوي برفح االجتماع التأسيسي لناد        : رفح خاص 

المؤيدين ألفكار وطروحات  الداعية عمرو خالد، باإلضافة إلى العديد من النـشطاء فـي العمـل الـشبابي والخـدماتي            
وتم فـي اللقـاء   . بمحافظتي رفح وخانيونس وذلك بحضور األستاذ سامي عكيلة رئيس نادي صناع الحياة في قطاع غزة    

ن القضايا التي تهم فئة الشباب والتي كان من أبرزها االستفادة من العطلة الصيفية للطـالب حيـث دار                   مناقشة العديد م  
نقاش مستفيض بين الحضور، تم في نهايته االتفاق على أن يبدأ النادي بحملة محو أمية الحاسوب عبـر إقامـة وتنفيـذ                      

نس، بعد تطوع أصحاب هذه المراكز بوضـعها         مركز حاسوب وانترنت في رفح وخانيو      25دورات مجانية في أكثر من      
كمـا تـم أيـضا فـي        . تحت تصرف إدارة النادي في إطار تقديم العون لهذا النادي وبرامجه المتنوعة وتطويرا ألدائه               

االجتماع االتفاق على أن يبدأ النادي بعقد دورات في فن إدارة الوقت وتنظيمه وإدارة المشاريع الصغيرة، للوصول إلـى                   
 الشباب قادر على استغالل أوقاته بما يخدم نفسه والمجتمع المحلي وذلك امتداداً للمشروع الكبير الذي يقوم بـه                   جيل من 

األستاذ عمرو خالد في شتى أنحاء العالم والذي يدرك أن أولى المشكالت التي يعاني منها الشباب المسلم عامة والعربـي                    
  . خاصة هي في استغالل الوقت وانتشار البطالة

  8/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  المنتدى التربوي في رفح يعقد صالونه األدبي الخامس
عقد المنتدى التربوي للتجمع الوطني للفكر والثقافة في رفح يوم أمس االثنين اللقاء الخامس مـن الـصالون                  : رفح خاص 

بين والنقاد واألساتذة والعديد من المهتمـين       األدبي وذلك في مقر المنتدى بحضور عدد كبير من الشعراء الشباب الموهو           
وأدار اللقاء الدكتور جهاد العرجا الذي رحب بالحضور والمشاركين، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي امتداداً للقاءات                . بالشعر

قات الشعرية  السابقة التي يعقدها المنتدى ويحرص عليها، وذلك تأصيالً للشعر العربي ومحاولةًً من المنتدى الكتشاف الطا              
وتطويرها وصقلها عبر هذه اللقاءات، بحضور النقاد والشعراء ذوي الخبرة، وإيماناً من المنتدى بأهمية هذه اللقاءات التي                 

  . كان يحضرها قديماً كبار الكتاب والشعراء
  8/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   مسلسل مخابراتي مصري جديد يقدم ألول مرة يهوداً مسالمين 

 تدور أحداثه في عالم 1001بدأ في مدينة اإلنتاج اإلعالمي في مصر تصوير مسلسل تليفزيوني جديد تحت عنوان العميل            
  المخابرات ولكنه للمرة األولى يقدم نماذج مختلفة من اليهود حيث يظهر بعضهم دعاة للسالم وكارهين للصهيونية

  8/6/2005الراية القطرية 
  

   تقدم مساعدات طبية للفلسطينيين  ماراتي اإلهيئة الهالل األحمر
أعلن يوسف الحداد مدير جمعية اصدقاء االمارات في غزة عن رزمة جديدة من المساعدات الطبية لدعم مستشفيات قطاع                  
غزة مشددا على ان هذه الرزمة جزء من الشعار االماراتي النابض بالحياة فلسطين في القلب دائما وقال يوسف الحداد إن                    

ية الشارقة الخيرية مشكورة قد تبرعت بنحو نصف مليون دوالر عبر هيئـة الهـالل األحمـر اإلمـاراتي لـدعم                     جمع
 400المستشفيات والمراكز الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقال إن جمعية الشارقة ايضا سبق وتبرعت بمبلـغ                  

ألدوية، خصصت لمصلحة الفقراء والمحتاجين، عبـر       الف دوالر تقريبا لتزويد مستشفيات الضفة الغربية وقطاع غزة با         
  .مجموعة من المستشفيات التي ترعاها وزارة الصحة والجمعيات األهلية الخيرية

8/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

  إسرائيل تدعم تمرد دارفور وواشنطن تحاول دفع المفاوضات: الشرق األوسط وزير الداخلية السوداني لـ
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لسوداني، عبد الرحيم حسين، في حديث أجرته معه أمس الشرق األوسط، إن إسـرائيل تقـدم دعمـا              قال وزير الداخلية ا   
  . على المشاركة في مفاوضات أبوجالحركات التمرد عبر إريتريا، ولكن واشنطن تحث المتمردين

8/6/2005 شرق األوسطال  
 

 ردناألوزير الداخلية األردني ينفي سحب جوازات الفلسطينيين في 
زير الداخلية االردني عوني يرفاس نخبة من الصحافيين واإلعالميين بتفاصيل المستجدات فيما يتعلق باالوضاع وضع و

علي الجسور والمعابر مع الفلسطينيينوقال بان ما يثار حول مبررات الغاء عدم الممانعة االردنية خصوصا باتجاهات 
 المدنية الفلسطيني محمد دحالن حضر لعمان وطلب الغاء عدم توطين الفلسطينيين وغيره غير حقيقي، الن وزير االدارة

  . الممانعة علي اساس تحسن الوضع االمني واستمرار المباحثات مع اسرائيل وعدم وجود مبرر الستمرار عدم الممانعة
8/6/2005القدس العربي   

 
 
 

  طينيينال يمكن تصور اتحاد يعلق عضوية األدباء العراقيين والفلس: عز الدين ميهوبي
القضية أن   الشرق األوسط على هامش لقاء الشعر العراقي          الكتاب العرب عز الدين ميهوبي  في حديث          اتحادئيس  رقال  

الفلسطينية جوهرية ندافع عنها في االتحاد العام ولكن اتحاد كتاب فلسطين غائب، يجب ان يعود الفلسطينيون مهما كـان                   
 ، لنترك لهم الفرصة ليلموا شملهم. وضعهم

8/6/2005 شرق األوسطال  
  

  جبهة موحدة لمناصرة فلسطين في البحرين  
 جمعية  13تسعى الجمعيات السياسية واألهلية في البحرين إلنشاء جبهة موحدة لدعم ومناصرة القضية الفلسطينية واتفقت               

لديمقراطي علـى ضـرورة     على تشكيل لجنة بحرينية لدعم القضية الفلسطينية، في الوقت الذي أكدت فيه جمعية العمل ا              
  .تشكيل حركة مقاومة مدنية في الدول العربية كافة لمواجهة الغزو االقتصادي اإلسرائيلي

8/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

 مواد تجميل إسرائيلية جرثومية تتجه إلى السوق العربية 
ت للحيلولة دون تسرب مواد تجميل دعت السلطات السعودية جميع المنافذ في المملكة الى اتخاذ المزيد من اإلجراءا

إسرائيلية إلى السوق المحلي تحوي مواد جرثومية وتسبب أمراضاً جلدية، وذلك إثر معلومات تلقتها وترجح قيام جهاز 
 يو بي أي، د ب أ .االستخبارات اإلسرائيلي الموساد بتسويق تلك المواد باتجاه السوق العربية

8/6/2005السفير   
 

  سرائيل إان في أبو الغيط وسليم
ذكر مصدر دبلوماسي أمس أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ورئيس جهاز االستخبارات عمر سليمان 

 حزيران الجاري، يلتقيان خاللها رئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل شارون 19سيقومان بزيارة رسمية إلى إسرائيل يوم 
ز تقدم في تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ، والترتيب للقاء محمود عباس مع ووزير خارجيته سيلفان شالوم لبحث سبل إحرا

، ووقف  وقال المصدر إن أبو الغيط وسليمان سيحثان اإلسرائيليين على رفع الحواجز وإنهاء سياسات اإلغالق.شارون
 لضمان استمرار  , الة ودعم قدرة السلطة الفلسطينية على اتخاذ اإلجراءات الفع , االستيطان على األراضي الفلسطينية

 .المشاورات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية حول قضايا الحل النهائي، الخاصة بالقدس والمياه والالجئين وغيرها
8/6/2005البلد   

 
      البحرين تدعو للضغط على إسرائيل لوقف محاوالت تهويد القدس 
صفه بمحاوالت جماعات يهودية تدنيس الحرم القدسي استنكر مجلس النواب البحريني في بيان اصدره امس الثالثاء ما و

  .الشريف، ودعا الى الضغط على إسرائيل لوقف تهويد القدس واالعتداء على المقدسات االسالمية 
  8/6/2005الشرق القطرية 

 
  القدس أرض عربية محتلة: موسى

 احسان أوغلي امين عام منظمة المـؤتمر        اتفق كل من عمرو موسى االمين العام للجامعة العربية ونظيره االسالمي اكمل           
االسالمي على رفض العدوان االسرائيلى على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الـشريف وادانـة االنتهاكـات                 

  االسرائيلية ضد المسجد االقصى وتدنيس المتطرفين اليهود لباحة المسجد االقصى، 
و موسى ان الجامعة العربية ال يمكن ان تقبل ابدا ان تكون القـدس تحـت                وأكد االمين العام لجامعة الدول العربية عمر      

 كما ان المقدسات ال يمكن التفـريط        1967السيطرة والسيادة االسرائيلية الن القدس الشرقية هى اراض عربية محتلة عام          



 24

ن يحدث ابـدا أن يقبـل       وان قضية القدس يجب التفاوض حولها من منطلق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا انه ل             .. فيها
  . عربى تسليم مصير القدس إلى اسرائيل

  8/6/2005الشرق القطرية  
 

   وزراء اإلعالم العرب يناقشون صمود القدس .. اليوم
أكد أمين بسيوني رئيس اللجنة الدائمة لإلعالم العربي ان جدول أعمال الدورة يظهر اهتماماًً واضحاً بالقضية الفلـسطينية             

قدس وحماية عروبتها وكشف مخاطر الجدار العنصري الذي تبنيه إسرائيل علي أرض فلسطين ومتابعـة               ودعم صمود ال  
 بشأن محاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وحماية الصحفيين الفلـسطينيين وغيـرهم فـي              2001تنفيذ قرار قمة عمان     

 . مواجهة االعتداءات واالجراءات التعسفية اإلسرائيلية
8/6/2005 الجمهورية المصرية  

  
  بيب وتحذيراً من المساس بالمقدساتأ الى تل ردنياًأالبخيت ينقل احتجاجا 

وطالب بيان اصدرته الحكومـة     , دانت الحكومة االردنية اية محاوالت للمساس بالمسجد االقصى والحرم القدسي الشريف          
ات من قبل المتطرفين اليهود والتعامـل       عقب جلستها امس الحكومة االسرائيلية ان تتحمل مسؤولياتها بوقف هذه االعتداء          

معها بحزم وشدة واتخاذ االجراءات الكفيلة والحاسمة للمحافظة علي االماكن المقدسة ومنع المساس بهـا او النيـل مـن                    
قداستها او حرمتها ومنع تكرار هذه االعتداءات وكان السفير االردني في تل ابيب معروف البخيت قد التقى امـس مـع                     

 زارة الخارجية االسرائيلية ونقل اليه احتجاجا رسميا اردنيا على ما يجري في القدس وتحذيرا من محـاوالت      امين عام و  
  .المساس بالمقدسات

  8/6/2005العرب اليوم 
 

  ِفرق السالم تتجول في قرى جرش النائية
عن عـائالت تستـضيف     علم مراسل السبيل في جرش أن أعضاء من فرق السالم تتجول في قرى جرش النائية للبحث                 

وقال صاحب بقالة قرب منطقة عين النبي تسمى الخريشية لـالسبيل إنه تفاجأ بسيارة فارهة تدخل               . شبان وشابات الفرق  
القرية، لينزل منها رجل ويسألني عن طبيعة سكان المنطقة وجنسياتهم، ومستواهم العلمي والثقافي، وعندما سـألته عـن                  

ية، وأخبرني أنه من فرق السالم، وأنه يبحث في المنطقة عن عائالت تقبـل باستـضافة                هويته، أظهر لي بطاقته الشخص    
 دينارا شهريا، على أن توفر العائلة غرفة خاصة للشاب او الفتـاة،             150الشبان والفتيات من الفريق لمدة شهرين، مقابل        

  . على أن العائلة التي تستقبل فتاة ال يكون عندها شباب
7/6/2005السبيل االردنية   

  
   مخاوف من تغير الرأي العام األمريكي تجاه إسرائيل

 اإلسـرائيلي   ام األمريكي تجاه الصراع العربـي       إن أي مراقب موضوعي لموقف الرأي الع      :  خالد داود   : رسالة واشنطن 
إلـي تحريـك     أدت    ,  وتحديدا منذ وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر اإلرهابية          , سيدرك أن أحداث السنوات األخيرة    

 علي األقل نحو محاولة تفهم الواقع العربي والتشكك في صحة ما كانت تمده به وسائل إعالمـه                   , موقف قطاع مؤثر منه   
البد من تأكيد أن المعركة شديدة الصعوبة والشراسة في          ولكن    . من صحف ومحطات تليفزيون علي مدي العقود الماضية       

 فالحديث هنا هو عـن مجـرد         .   سرائيل منذ مراحل نشأتها األولي    ية علي تأييد دولة إ    مجتمع تقوم ثقافته السياسية والتعليم    
تزايدت أعداد مـن يطـالبون الحكومـة        فلقد     , بشائر أو قطرات في انتظار الغيث الذي قد ال يأتي إال بعد سنوات طويلة             

زن يضع في االعتبار أن الفلسطينيين بشر أيضا         ولكن فقط بتبني موقف متوا      ,  بالقطع ليس بالتخلي عن إسرائيل      , األمريكية
 فإن طلبة الجامعات ممن يؤيدون الحقوق الفلسطينية كانوا فـي مقدمـة مـن                , وألن األمريكيين شعب عملي     . لهم حقوق 

ـ        , انضموا للجان التضامن الدولي التي نشأت مع بداية االنتفاضة الثانية في فلسطين            ا  واشتركوا مع نظراء لهم من أوروب
وأمريكا الالتينية في تقديم أجسادهم كدرع بشرية تحمي المدنيين الفلسطينيين من أعمال القتل والهدم اليومي التي يقوم بها                  

  ,  وكان من أول شهداء هذه الحركة السلمية الدولية الفتاة األمريكية ذات المالمح المالئكية راتشيل كـوري                 , جنود االحتالل 
 أو باألحري سحق عظامها تحت جنازير بلدوزر يقوده جندي           , اضي عامان علي ذكري مقتلها    التي مر في شهر مارس الم     

 فلقد بادر أصدقاء كوري ومؤيدو الحقوق الفلسطينية         , وألن البلدوزر صنعته إحدي كبريات الشركات األمريكية        . إسرائيلي
ب االستثمارات من الشركات األمريكية التي تقـدم        من طلبة الجامعات والمنظمات الليبرالية بالبدء في حملة تدعو إلي سح          

دعما مباشرا لالحتالل مثل شركة كاتربيلر صانعة البلدوزرات ذات المواصفات الخاصة لجيش الدفاع اإلسـرائيلي مـن                 
 خاصة بعـد أن امتـدت دعـوة سـحب            ,  وجن جنون مؤيدي إسرائيل في الواليات المتحدة        , أجل هدم منازل الفلسطينيين   

 بل إن أعضاء مجلس التدريس في جامعة ويسكنسون اتخذوا قرارا يدعو اإلدارة              , مارات إلي عدة جامعات أمريكية    االستث
وكانت الضربة    .  بينما رفض رئيس جامعة هارفارد دعوة مماثلة من أساتذته ووصفها بالتحيز            , التخاذ هذه الخطوة بالفعل   

 وأنصارهم هي تبني عدد من الكنائس األمريكية التي تحظي بشعبية معقولـة        التالية للمنظمات اليهودية األمريكية المتشددة    
وفي مقابل المنظمات اليهودية األمريكيـة بإمكاناتهـا          . لنفس قرار سحب االستثمارات من الشركات التي تدعم االحتالل        

 نشط األمريكيون مـن أصـول        , المادية المرعبة وخبرتها الطويلة والتأييد الذي تحظي به في وسائل اإلعالم والكونجرس           
عربية ومسلمة أيضا في إنشاء منظماتهم الخاصة التي تعتمد نفس الوسائل المتعارف عليها في المجتمع األمريكي للتعبير                 
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  , عن وجهة نظرهم واالحتجاج علي أشكال فاضحة من التحيز ضد العرب وإنكار الحقوق الفلسطينية في وسائل اإلعـالم                 
  , ل الخطابات المهذبة ورسائل البريد اإللكتروني والمكالمات الهاتفية للمسئولين عن تحرير األخبـار            وذلك من خالل إرسا   

 وهو ما دفع بعـض وسـائل         ,  فلقد أصبح لها صوت مسموع نسبيا       , وبرغم تواضع إمكانات هذه المنظمات وحداثة عهدها      
 ونشطت   . تحياء بدعوي التزام الموضوعية والتوازن    اإلعالم أخيرا إلي وضع وجهة نظرهم في عين االعتبار ولو علي اس           

أخيرا أيضا المنظمات األمريكية اليهودية المؤيدة للسالم مثل األمريكيين من أجل السالم اآلن ومنتدي السياسة اإلسرائيلية                
د من األصوات العاقلة    الجدير بالذكر هنا أن العدي      . في دعم العمل علي استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين        

 اإلسرائيلي هي ألمريكيين يهود     لعربي  في اإلعالم األمريكي التي تطالب بتبني موقف متوازن في التعامل مع الصراع ا            
 ومن ضمن هؤالء المفاوض األمريكي       . يرفضون ممارسات االحتالل وانتهاك حقوق الفلسطينيين علي أسس إنسانية بحتة         

 إنه بعد مراجعة األخطـاء التـي ارتكبهـا           : ر أخيرا مقاال في جريدة واشنطن بوست قال فيه        السباق أرون ميلر الذي نش    
 وجد أن الخطأ األساسي كـان هـو          , الجانب األمريكي في مفاوضات كامب ديفيد التي رعاها الرئيس السابق بيل كلينتون           

ية مطالب أمريكية يتم السعي لفرضها علي الجانب         واعتبار المواقف والمطالب اإلسرائيل     , تبني الموقف اإلسرائيلي بالكامل   
وما يؤكد أن هذه الجهود المتصاعدة إلحداث تحول في الرأي العام             . الفلسطيني بدال من تبني موقف متوازن بين الطرفين       

مات األمريكيـة    هو تلك العصبية الشديدة بل والفاشية التي تعامل بها غالبية المنظ            , األمريكي بدأت تؤتي ثمارها ولو قليال     
اليهودية ومؤيديهم من المحافظين الجدد المسيطرين علي إدارة الرئيس جـورج بـوش مـع أي بـوادر تعـاطف مـع                      

 التي كانت قد بدأت مع االنتفاضة الفلسطينية األولي أواخر الثمانينيات مع رؤية المواطن األمريكي العـادي                  , الفلسطينيين
 واستغلت هذه األطراف هجمـات       , م األطفال الفلسطينيين بقطع كبيرة من الحجارة      للجنود اإلسرائيليين وهم يكسرون عظا    

 لمحاولة وأد أي تعاطف مع الفلـسطينيين وترسـيخ    , الحادي عشر من سبتمبر التي جاءت لهم كهدية علي طبق من ذهب         
 وأصـبح    , ادة أسـامة بـن الدن     صورتهم كإرهابيين يتبعون وسائل ال تختلف كثيرا عن تلك التي يتبعها تنظيم القاعدة بقي             

مجرد التلميح إلي أن هناك غضبا عارما في العالم العربي واإلسالمي من سياسة الواليات المتحدة في منطقـة الـشرق                    
 بل واعتبار مجرد ترديد هـذه المقولـة محاولـة            , األوسط تحديدا بسبب انحيازها األعمي إلسرائيل من األمور المحرمة        

والمثير للسخرية أن دعوة المحافظين الجدد ومؤيديهم من المنظمات األمريكية اليهودية لتغيير              . فوضلتبرير اإلرهاب المر  
 امتدت أيضا لتشمل الجامعات األمريكية الكبري        , المناهج التعليمية في العالم العربي لتقليل ما يقولون إنه العداء إلسرائيل          

ين األمريكيين وآخرين من أصول عربية ممن يؤيدون الحقوق الفلسطينية         بدعوي أنها وقعت تحت سيطرة األساتذة الليبرالي      
وفي مجال اإلعالم نشأت لجنة التيقن من بث تقارير صحيحة عن الشرق األوسط في أمريكـا التـي                    . وينتقدون إسرائيل 

ة لو عثروا ولو علي     يمطر القائمون عليها أي صحف أو شبكات تليفزيونية أمريكية بمئات الخطابات والرسائل االحتجاجي            
 كانـت معظـم وسـائل اإلعـالم      , سطر واحد بل كلمة في تقاريرهم قد توحي بتعاطفهم مع الفلسطينيين ولسنوات طويلة       

  ,  بل هي مناطق متنازع عليهـا       , األمريكية ترفض حتي اإلشارة إلي الضفة الغربية وقطاع غزة علي أنهما أراض محتلة            
 اآلن تغير هذا الموقف كثيرا وأصبح مـن المعتـاد            . قاء هناك من أجل الحفاظ علي أمنها      واألسوأ أن إسرائيل مضطرة للب    

قراءة افتتاحيات في كبريات الصحف المؤثرة مثل النيويورك تايمز والواشنطن بوست واللوس إنجلوس تايمز تنتقد موقف                
مرات غير الـشرعية فـي األراضـي        رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي أرييل شارون ورفضه التوقف عن بناء المستع          

الفلسطينية المحتلة مما يؤجج التوتر ويزيد من حرج الواليات المتحدة في الوقت الذي بدأت فيه مشروعا طموحا إلعـادة                   
وقبل عدة سنوات كان من المعتاد أن يطالع قارئ صفحات الـرأي آراء لكتـاب أمـريكيين كبـار                 . بناء المنطقة بأكملها  

أ المبررات اإلسرائيلية عنصرية لتشريع االحتالل وترسيخ صورة العرب علي أنهم وحوش متعطـشون              يرددون علنا أسو  
 والزعم بأنهم يتشدقون بالقومية العربيـة بينمـا          , للدماء ال يقبلون بوجود دولة يهودية صغيرة بينهم ألنهم معادون للسامية          

 كـل هـذه      .  وإسرائيل دولة واحدة فقـط      ,  دولة عربية   22 يرفضون قبول تهجير الفلسطينيين إلي أراضيهم برغم أن لديهم        
 أصبحت من قبيل الثوابت التي يرددها الكثير مـن           ,  وليس فقط لكل القوانين والمعاهدات الدولية       , الحجج المجافية للمنطق  

آلراء مازالت هي    وبرغم أن هذه ا     , الساسة األمريكيين خاصة من أعضاء الكونجرس وكذلك العاملون في وسائل اإلعالم          
 فإن وسائل اإلعالم األكثـر توازنـا باتـت           ,  وكذلك في محطة فوكس التليفزيونية      , السائدة في الصحف اليمينية المحافظة    

ة فلسطينية   وهو تأييد إقامة دول     , تتحفظ نسبيا علي استخدامها وتتمسك بالخط الرسمي الذي أعلنه الرئيس بوش علي األقل            
وفي إطار محاولة دفع وسائل اإلعالم األمريكية نحو التوازن قامت الصحفية والنشطة األمريكيـة               . بجوار دولة إسرائيل  

 فالجمعيـة تهـدف إلـي تقـديم          . أليسون واير بإنشاء جمعية يكشف اسمها لو عرف األمريكيون عن مضمون رسـالتها            
ة ثالث من أكبر شبكات التليفزيـون       نشرت واير مضمون دراسة غير مسبوقة عن تغطي         . المعلومات الصحيحة للمواطن  

 سي وكذلك صحيفة النيويـورك تـايمز ألعـداد القتلـي مـن               .  بي  .  إس وايه   .  بي  .  سي وسي   . األمريكية العامة إن بي   
 إن منطق الدراسة هـو       :  وتقول واير   .  علي مدي عامين    ,  بما في ذلك أعداد القتلي من األطفال        , الفلسطينيين واإلسرائيليين 

 إن الدراسة كشفت     : وتقول    .  وكذلك عدم جواز استهداف األطفال في الصراعات المسلحة         ., أن كل أرواح البشر متساوية    
 اعتبرته وسائل اإلعـالم      2004  فعام  .  بل خاطئة   , عن أن وسائل اإلعالم تقوم بمد األمريكيين ليس فقط بمعلومات متحيزة          

 مع تجاهل حقيقة أن أعداد القتلي الفلسطينيين زادت مقارنة           , تلي اإلسرائيليين انخفضت  األمريكية هادئا وذلك ألن أعداد الق     
  %91  وجدت واير أن    , وفي دراسة لما يعرف بعناوين األخبار في النشرات الرئيسية في شبكات التليفزيون             . بالعام السابق 

 كما أنه نادرا ما تتم اإلشارة إلي إجمالي          , تلي الفلسطينيين  فقط تشير إلي الق     %10 منها تشير إلي القتلي اإلسرائيليين مقابل     
 ويتم الحـديث عـن مئـات         ,  ألن ذلك قد يعطي انطباعا سيئا       , عدد القتلي منذ بدء االنتفاضة األخيرة في نشرات األخبار        

 وسائل اإلعـالم تـستخدم       كما وجدت الدراسة أن     . اإلسرائيليين القتلي دون اإلشارة إلي الضحايا الفلسطينيين من األساس        
 والتجاهل التام لألعمـال االسـتفزازية        , كلمة ثأر لتبرير الهجمات اإلسرائيلية دون اإلشارة إلي الطرف الذي بدأ الهجوم           
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وبمجرد صدور هذه الدراسة تحاول واير التقاء المسئولين          .  وكأن الفلسطينيين يمارسون العنف لمجرد العنف       , اإلسرائيلية
 بينما وافق دانييل أوكرانت محرر النيويورك تايمز المـسئول           , ر في هذه الشبكات التليفزيونية من دون جدوي       عن األخبا 

 وكتب مقالة تعتبر غير مـسبوقة        , عن تقديم نقد أسبوعي لطريقة تناول الصحيفة للمواضيع المثيرة للجدل علي االلتقاء بها            
 ودلل أوكرانت علي هـذا بـأن         , عية التامة في مثل هذا الصراع الساخن      نسبيا أقر فيها بصعوبة االدعاء بالتزام الموضو      

 وهـو مـا      ,  لتتهمها بالتحيز وعدم ذكر الحقائق      , خطابات النقد تأتي للصحيفة من مؤيدي الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي        
 مقال ذلك المحرر كان متوازنـا        . يعني أن ما يطالب به هؤالء القراء هو إلغاء اآلخر أو االكتفاء بنشر وجهة نظرهم فقط               

 وأقر فيه ببعض انتقادات واير من قبيل أن كل مراسلي الصحف األمريكية الكبيرة يقيمـون فـي القـدس                     , إلي حد كبير  
 وهو ما يؤثر بالتأكيد علـي تغطيـتهم          ,  مع غياب كامل للوجود مع الفلسطينيين في الضفة وغزة          , الغربية مع اإلسرائيليين  

ولكن كانت أكثر الحجج إثارة للعجب من بين تلك التي استخدمها السيد أوكرانت للـدفاع                 . ثر تحيزا إلسرائيل  ويجعلهم أك 
 إن مؤيدي الطرف الفلسطيني يعتبـرون أن قـرارات األمـم             : عن اتهامات السيدة واير لصحيفته بالتحيز إلسرائيل قوله       
 وبالتالي يكون البد من االلتزام بالقول مثال بأن المستوطنات           , اعالمتحدة حقائق مسلم بها يجب أن تحكم طريقة تغطية النز         

 وقال نقال عن نائب رئـيس الـشئون          .1967 غير مشروعة أو تأييد انسحاب إسرائيل من كل األراضي التي احتلتها عام           
 ، قـرارات األمـم المتحـدة      ، دين وال تلزمنا مثل هذه األحكام      نحن نعتبر أنفسنا محاي     : الخارجية في الصحيفة إيثان برونر    

  , وبالطبع لم يكن هذا موقف النيويورك تايمز والقائمين عليها عندما تعلق األمر بقرارات األمم المتحدة الخاصة بـالعراق                  
 أما فـي حالـة       .  ففي هذه الحاالت تكون قرارات مجلس األمن ملزمة بل مبررا لشن الحروب             . وأخيرا لبنان أو السودان   

 هذا المنطق يؤكد صـعوبة المعركـة التـي           . ل قرارات مجلس األمن فجأة وبقدرة قادر إلي وجهات نظر         فلسطين فتتحو 
 علـي عـدم تـرك        ,  علي الرغم من ذلك     ,  ولكنهم مصممون   , يخوضها المؤيدون للحقوق الفلسطينية المشروعة في أمريكا      

  . يق بعض االنتصارات ولو كانت محدودة للغاية واألهم أنهم بدأوا في تحق , الساحة خالية للدعاية الصهيونية فقط
   8/6/2005هرام األ  

  
 يرينيوس عمل للموساد  مساعد إل،أثينا تطالب روما باسترداد

طلبت اليونان رسميا من الحكومة اإليطالية، تسليمها أحدى الشخصيات المركزية في فضيحة بيع أراض تابعة للكنيسة 
 13وجاء في عريضة طلب تسليم أبوستولوس فيليس، أن هناك .  مستوطنين يهوداألرثوذكسية في القدس المحتلة الى

. اتهاما من الحكومة اليونانية ضده، أخطرها العمل لمصلحة االستخبارات اإلسرائيلية وتسليمها أسرار الدولة اليونانية
من بطريرك القدس المعزول وكان فيليس، المقرب . ويحوي الطلب اتهامات أخرى، بينها التزوير والسرقة وتلقي رشى

 لضمان انتخاب في مهمة قومية إلى القدس 2001 في مطلع العام إيرينيوس االول، قد قال لصحيفة يونانية أنه وصل
وتابع أن . اليونان كريستودولوسواضاف أن من أرسله في هذه المهمة هو رئيس الكنيسة في . إيرينيوس بطريركا
وتم اعتقال فيليس في إيطاليا قبل شهور، حيث وجهت اليه اتهامات . دفع ولم يف بوعدهموال لكنه لم يإيرينيوس وعدنا بأ

وكان . وسبق له أن عمل مخبرا لشرطة أثينا، ثم تاجرا للسالح بين إسرائيل واليونان. عديدة بينها االتجار بالمخدرات
إسرائيل حاولت التستر عليه عندما رفضت وثمة إشارات الى أن . يفتخر في الماضي بأنه يعمل مع الموساد وينوي التهود

  . ول اإلدعاء بأنه تاجر مخدراتتسليمه لالنتربول، ورفضت قب
  8/6/2005السفير 

  
  مشروعات هامة  في يعرضون العمل يهود أوروبيون يضغطون الختراق الدول العربية خدمة إلسرائيل

ض معظم دول االتحاد األوروبي لضغوط من        عن تعر  كشف مصدر دبلوماسي أوروبي لـالوطن    ،  فكرية أحمد : بروكسل
رجال مال وأعمال يهود حاملين للجنسيات األوروبية، لزرعهم في الدول العربية واإلسـالمية وخـصوصا دول الخلـيج     

وقال المصدر إن هؤالء اليهود يريدون اسـتغالل مـشروعات الـشراكة            . العربي لدعم التطبيع بين هذه الدول وإسرائيل      
واتفاقيات التعاون مع كل من دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المغرب العربـي، للعمـل كخبـراء                 األورو متوسطية   

أنهم يضغطون من خالل ما يمتلكونه من رؤوس أموال هائلة لها تأثيرات            : وأضاف المصدر . ومستشارين في هذه الدول   
االتحاد في دول الشرق األوسـط، وذلـك   على االقتصاد األوروبي، ويعرضون تقديم دعم سري للمشروعات التي يتبناها      

لتخفيف األعباء عن موازنات الدول األوروبية، بجانب المساهمة برؤوس أموال كبيرة في بنك االستثمار األوروبي الذي                
وقال المصدر إن أهداف رجـال المـال اليهـود ال            .يعد من أهم مصادر تمويل القروض للمشروعات في الدول العربية         

لدخول في مشروعات اقتصادية وتجارية واستثمارية في المنطقة، بل تمتد لتحقيق أهداف سياسية تخدم              تقتصر فقط على ا   
عملية التطبيع مع إسرائيل عبر الهيمنة االقتصادية على مشروعات خدمية هامة بهذه الدول من شأنها اسـتيعاب أعـداد                   

وأكد المصدر أن دوال أوروبيـة قليلـة       .صالح إسرائيل كبيرة من الشباب ما يمهد الحتكاك مباشر معهم ثم التأثير عليهم ل           
ترفض العروض اليهودية، نظرا لخشية هذه الدول من افتضاح هوية هؤالء اليهود مستقبال، ما يفقدها ثقة واحترام الدول                  

لـسماح  كما تخشى هذه الدول أن تسيء العناصر اليهودية استخدام الصالحيات االقتصادية وبنـود ا              .العربية واإلسالمية 
التجاري عبر اتفاقيات الشراكة والتعاون، وتقوم بنقل وتصدير منتجات لها أضرار صحية إلى هذه الدول بما يسيء إلـى                   
سمعة االتحاد األوروبي، وتفضل هذه الدول االلتزام من خالل موازناتها بكل متطلبات الشراكة دون الحاجة لمدد مـالي                  

  .شرات ترجح أن دوال أخرى ستخضع لإلغراءات المالية اليهوديةلكن المصدر نفسه رأى أن هناك مؤ. يهودي
   8/6/2005الوطن السعودية 
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  واشنطن لن تتعامل مع حزب اهللا وحماس
حققها حزب اهللا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية شون ماكورماك امس، ان االنتصارات االنتخابية التي : أب

 لم تقنع إدارة الرئيس جورج بوش بالتعامل مع ممثلين عن كل من المنظمتين، اللتين  في اآلونة االخيرة،وحركة حماس
ظمات االرهابية، ال تزال قائمة في وأوضح ماكورماك ان سياسة االدارة في عدم التعامل مع المن. تعتبرهما إرهابيتين

 مع  إرهابية، ونحن ال نجري حواراًمنظمة مصنفة بأنهاي موضوع حماس، التي اعتبر انها ، على االقل فالوقت الحالي
ونعتقد انه يجب أال . اهللا يجعل لبنان وشعبه أقل أمناًحزب ان أما بشأن حزب اهللا، فقال . منظمات مصنفة بأنها إرهابية

لحة أو موجهة بواسطة قوى يكون هناك دور لميليشيات مسلحة تتمتع باستقالل ذاتي، خصوصاً تلك التي هي ممولة ومس
  .خارجية

  8/6/2005السفير  
  

   جديدة بوش وتشيني ورامسفيلد على خنافسإطالق أسماء 
ربما لن يحالف الحظ الرئيس األمريكي جورج دبليو بوش ونائبـه ديـك تـشيني             :الخدمة اإلخبارية لجامعة كورنيل   عن  

ـ . ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد في أن يتم إطالق اسم واحد منهم على مكتبة أو مطار أو طريـق                  ذلك قـرر علمـاء     ول
في جامعـة    وذلك   لخنافس التي تتغذى على القاذورات    أمريكيون إطالق أسماء هؤالء القادة الثالثة على أنواع جديدة من ا          

 ويقول العالمان كونتين ويلر وكيلي بي ميلر إن قرارهما بإطالق أسماء بوش وتشيني ورامسفيلد لم يكن لوجـود        .كورنيل
ويـضيف  . ن هؤالء الزعماء وبين األنواع الثالثة من الخنافس ولكن هدفهما كان تكريمهم           أي قدر من الشبه الجسماني بي     

إننا معجبون بهؤالء القادة الثالثة أوالً كمواطنين أمريكيين وثانياً لما يملكون مـن شـجاعة لاللتـزام                 : البروفيسور ميلر 
يلقى قبوالً شعبياً في سبيل الدفاع عن الحرية        بقناعاتهم السياسية والفكرية ورغبتهم في االضطالع بمهمة صعبة وعمل ال         

  . عن البحث عن شعبية سهلة المنالوالديمقراطية بدالً
   8/6/2005الشرق القطرية 

  
  رئيس البيرو يستجيب لضغوطات زوجته ويلغي لقاء مع عباس في رام اهللا

اء مع رئيس السلطة الفلسطينية بسبب ألغي رئيس البيرو بشكل مفاجئ أمس زيارة مقررة الي رام اهللا ولق:ب ليما ا ف 
واكد نائب وزير الخارجية ان توليدو لن يلتقي .ضغوطات من زوجته اليهودية االصل، علي ما اوردت صحف البيرو

 .محمود عباس بسبب عدم تطابق برنامجيهما ، علي ما اوردت وكالة االنباء الرسمية
لجيكية من اصل يهودي عارضت ان يضع باقة من واوضحت بعض الصحف ان أليان كارب زوجة توليدو وهي ب

 .الزهور علي ضريح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات طبقا للبروتوكول الفلسطيني
  8/6/2005القدس العربي 

  
  واشنطن وتل أبيب تروجان لتوطين الفلسطينيين في األردن

ي األوساط السياسية العربية والدولية تصورات       ان اإلدارة األميركية واسرائيل تروجان حاليا ف       علمت القبس :القاهرة القبس 
وقالت المصادر ان هذه التصورات تعتمد علـى        .حول مشكلة الالجئين الفلسطينيين في اطار حل شامل للقضية الفلسطينية         

توطين مجموعة من الالجئين، يتم التفاوض حول عددهم في األردن، واعادة السيطرة اإلدارية لـألردن علـى الـضفة                   
واشارت الى ان هذه القضية كانت ضمن القضايا التي بحثها          .بعد تفكيك المستوطنات االسرائيلية واالنسحاب منها     الغربية  

العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني مع الرئيس المصري حسني مبارك أمس األول، موضحة ان عمـان أعربـت عـن                    
ه يهدد الكيـان الـسياسي األردنـي ويخـل بالتوزيعـة            رفضها لهذا التصور، خاصة انه لم يتم التشاور معها بشأنه وان          

وأوضحت المصادر ان عمان تؤكد انها مع حل القضية الفلسطينية قلبا وقالبا، ولكـن              .الديموغرافية ويلغي الهوية األردنية   
تـي  وربطت المصادر بين زيارة أبو الغـيط ال       .ليس على حساب مصالحها القومية أو هويتها وانتمائها السياسي والقومي         

أعلن عنها بشكل مفاجئ وبين الطرح األميركي ـ االسرائيلي بشأن قضية الالجئين، مشيرة الى ان الزيـارة سـتتطرق    
أيضا الى ترتيبات االنسحاب االسرائيلي من غزة، وبحث الخطوط النهائية لنشر قوات مصرية على الحدود مع غزة قبل                  

  .س، وزيارة وزير الخارجية األميركية كونداليسا رايساللقاء المرتقب بين شارون ورئيس السلطة محمود عبا
  8/6/2005القبس 

  
   لماذا اآلن؟،الحماسة لـ حماس

  داود الشريان    
 عاد الحديث مجدداً عن استعداد االدارة االميركية الجراء اتصاالت مع بعض المـرتبطين سياسـياً بحركـة المقاومـة                   

 غربيون لوكالة رويترز بأن ادراة الرئيس االميركي جـورج بـوش            االسالمية حماس، وصرح مسؤولون وديبلوماسيون    
بدأت بتخفيف موقفها تجاه حماس كرد فعل على النفوذ السياسي المتصاعد للحركة في الـساحة الفلـسطينية، واسـتجابة                   

  .   لنداءات من الحلفاء االوربيين للتحلي بالمرونة مع القوى االسالمية الفلسطينية
ـ    حماس في االراضي الفلسطينية ليس جديداً، واشارات الغزل بين االدراة االميركية وحمـاس ليـست                النفوذ السياسي ل

 ايلول سبتمبر، لكنه ظـل مطروحـاً علـى الـدوام،            11جديدة أيضاً، صحيح ان هذا الغزل الصامت توقف بعد احداث           
ويمكن اعتبار اعالن القاهرة بـين      . يةوبشرطه االساسي وهو ان تلقى حماس السالح وتنخرط بالكامل في العملية السياس           
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لكن حمـاس   .  لهذا التوجه لدى االدارة االميركية     ا عملي االفصائل الفلسطينية، الذي وافقت فيه حماس على الهدنة، اختبار        
خيبت ظن الشهود على االعالن، وتعلمت من تجربة السلطة الفلسطينية، ان التنازل مرة واحدة يفضي الـى تنـازالت ال                    

ولهذا ردت على الخروقات االسرائيلية، وتمسكت بموقفها المبدئي، رغم اعالنها المتكرر عن تمسكها بالهدنـة اذا                تنتهي،  
وهذا يؤكد ان الحركة ليست في عجلة من أمرها لتحقيق مكاسب سياسية، اذا كانت هذه المكاسب سـتأتي     . التزمها الجميع 

انها ال تعاني ازمة في شرعيتها تجبرها على هرولة سياسية بـال            على حساب دورها على الساحة الفلسطينية، فضالً عن         
اذاً ما الذي تغير؟ ولماذا العودة الى التلويح بقبول حماس رغم انه جرى تجريب موقفها من قـضية وقـف العمـل              . ثمن

  المسلح ؟
ر مـع االحـزاب     الحديث عن قبول حماس، واجراء اتصاالت معها ال يمكن فصله عن الرغبة االميركية في بدء حـوا                

والتيارات االسالمية باعتبارها قوة فاعلة على الساحة السياسية العربية، والتي جاءت بعد الـصعوبات التـي واجهتهـا                  
واشنطن في العراق والمنطقة، وهي الفكرة التي انتقلت الى دول االتحاد االوربي التي ناقش وزراء خارجيتها قبل ثالثـة                   

لكـن تخـصيص    . لى بحث مسألة الحوار مع الجماعات االسالمية في الشرق االوسـط          اشهر وثيقة تحث دول االتحاد ع     
حماس من دون غيرها في هذا الوقت جاء نتيجة لحاجة االدارة االميركية الى دور الحركة في استئناف عملية السالم التي                    

الذي اعلـن أول مـن امـس        ستواجه قضية القدس، وهذه تحتاج الى شرعية اسالمية تستطيع التعامل مع شعار شارون،              
 الحتالل المدينة المقدسة، ان القدس السرائيل الى األبد ولن تكون بعد اليوم ملكاً لألجانب، وقال                38بمناسبة الذكرى الـ    

ويحتاج حل قضية القدس بهذه الطريقـة  . انه سيتحدى العالم من اجل ان تبقى القدس عاصمة موحدة وابدية للدولة العبرية    
  .لتحين ومحسوبين على االسالم، ومن هنا اصبح الحوار مع حماس مطلباً مهماً الى مفاوضين م

حركة حماس اصبحت اهم من منظمة التحرير على الساحة الفلسطينية، وهي تمتلك حساً سياسياً مكّنها على مدى السنوات              
وال تفنى الغنم وهي تـستطيع      الماضية من ان تدير عالقاتها مع الرئيس الراحل ياسرعرفات على طريقة ال يموت الذئب               

ان تدخل المفاوضات بالقدرة ذاتها، لكن مشكلتها ان تحرير القدس جزء من شرعيتها النضالية، ان لم يكن كل شرعيتها،                   
  .ومن هنا تكمن ازمتها في االستجابة للحاجة االميركية

 حتى هذا الحل يحتاج مـن الجانـب    كل االطراف تعلم أن القدس لن تكون لطرف بالكامل، وحماس تدرك هذا جيداً، لكن             
فهل تستطيع حماس أن تطبق مبدأ      . الفلسطيني الى مفاوض له شرعية حماس في الشارع الفلسطيني والعربي واالسالمي          

الذئب والغنم، وتشارك في التوقيع على حل يخالف طرحها فيما يتعلق بالقدس، مقابل تعديالت في الحدود والمـستوطنات                  
  تبقى متمسكة بشعارها الموازي لشعار شارون؟وحقوق الالجئين أم 

األكيد ان حماس قوة شعبية ال يستهان بها، واألكيد ايضاً ان المفاوضات المقبلة لن تفعل شيئاً من دونها، لكـن المـشكلة                      
ليست في موقف حماس، وانما بالدور االميركي، فواشنطن تتحدث مع الفلسطنيين على طريقة اريد ان اخذ رايك ولكـن                   

يك ان توافق ولهذا فإن حماس قد تستجيب للرغبة االميركية وتفتح قنوات للحوار السياسي لتعزيز مكانتها الدولية، لكن                  عل
من المستبعد ان تكمل المسيرة على طريقة السلطة الفلسطينية، ألنها تعلم أن الموافقة على حل قضية القـدس بطريقـة ال      

على فرضية ان حماس قبلت بربع القدس، فإن الـساحة الفلـسطينية سـتنجب              تلبي طموحاتها لن تأتي بمقابل له قيمة، و       
  .حماساً اخرى، وهذا ما يجب ان تعرفه االدارة االميركية
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  وترحيل األزمات واالستحقاقات.. قيادة فتح والسلطة
  عاطف الجوالني 

شريعية التي كان مقررا إجراؤها منتصف الشهر القادم إلى    قرار قيادة حركة فتح والسلطة الفلسطينية بتأجيل االنتخابات الت        
فنية السلطة والحركة تأجيل االنتخابـات، كانـت      . أجل غير مسمى، لم يكن مفاجئا للمتابعين لتطورات الوضع الفلسطيني         

  : وثمة ثالثة أسباب دفعتها لذلك. واضحة قبل أسابيع من إعالن القرار رسميا
حتدمة والتناقضات المتفاقمة التي تشهدها حركة فتح على أكثر من صعيد منذ غيـاب عرفـات                األزمة الداخلية الم  : األول

فثمة صراع بين شباب فتح وشيوخها، وتباين بين قيادة التنظيم والقيادة الـسياسية،             . الذي ترك فراغا ليس من السهل ملؤه      
 مكانا لسالح فتح أو حماس أو أي فـصيل          وبين الجناح العسكري ممثال بكتائب شهداء األقصى وجناح مفاوضين ال يرى          

  . مقاوم في المرحلة الراهنة
وعول البعض على المؤتمر الداخلي لفتح، الذي كان مقررا عقده أوائل شهر آب القادم، من أجـل تخفيـف االحتقانـات                     

مس، كشف عـن أن     الداخلية التي تعيشها الحركة والخروج من عنق الزجاجة، لكن تأجيل موعد انعقاد المؤتمر أول من أ               
  . األزمة داخل فتح أكبر من أن يحلها مؤتمر حركي داخلي

السبب الثاني لتأجيل االنتخابات هو الخوف الشديد الذي أبدته قيادة فتح والسلطة إزاء احتماالت تحقيق حماس لفوز كبيـر         
دت أن الحركة منافس قوي وعنيد ال       في االنتخابات التشريعية المرتقبة، في ضوء نتائج انتخابات المجالس المحلية التي أك           

الدعامة اإلسالمية التـي    : يسهل تطويعه أو احتواؤه، ويملك برنامجا يستقطب تأييدا شعبيا واسعا ويقوم على ثالث دعائم             
تحظى بتأييد غالبية شعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني، وخيار الجهاد والمقاومة الذي أكدت قطاعـات شـعبية واسـعة                   

، وبرنامج اإلصالح والتغيير الذي طرحته حماس بقوة في المرحلتين األولى والثانية من انتخابات المجـالس                انحيازها له 
  . المحلية
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ال تقبل شريكا يزاحمها في مؤسسات القرار وينافسها النفوذ في الساحة الشعبية، رأت فـي               التي  أوساط في فتح والسلطة،     
برنامجها الجهادي واإلصالحي انقالبا شعبيا على الـسلطة وخياراتهـا          انحياز الشارع الفلسطيني لصالح حركة حماس و      

  . السياسية وعلى الفساد اإلداري والمالي الذي ينخر في أجهزتها
أما السبب الثالث للنكوص عن االلتزام بموعد االستحقاق االنتخابي، فيتعلق بالضغوط الشديدة التـي مارسـتها حكومـة                  

والتهديدات التي أطلقها أكثر من مسؤول إسرائيلي بالعدول عن خطة فك االرتباط ووقف             شارون طوال األسابيع السابقة،     
وثمة مؤشرات أيضا إلى أن أطرافا دولية عديدة أبدت هي          . العملية السياسية، في حال فازت حماس باالنتخابات التشريعية       

خاوفها من تكـرار ذلـك فـي المجلـس     األخرى انزعاجها من تقدم حماس الالفت في انتخابات البلديات، وعبرت عن م   
  . التشريعي

ما ينبغي مالحظته، أن ما تقوم به قيادة فتح والسلطة، مدفوعة بأسباب ذاتية وضغوط خارجية، هو ليس أكثر من ترحيل                    
وقد اختارت تلك القيـادة الرهـان علـى         . ألزمات وهروب من مواجهة استحقاقات ال بد لها من مواجهتها، اليوم أو غدا            

الزمن، وعولت على حصول تطورات ما تغير موازين القوى، وتتيح لها االحتفاظ بكل أوراق اللعبـة، ومواصـلة                  عامل  
  .التفرد واإلمساك بزمام القرار الفلسطيني
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  !!مركز آدم في غزة
  صالح عبد الفتاح الخالدي . د

مراكز إسالمية يهودية للسالم بين الفلسطينيين واليهود، وهـي محاولـة   ذكرت األخبار القادمة من فلسطين المحتلة إنشاء  
جديدة من المحاوالت المتواصلة للتطبيع مع اليهود، وإخضاع الفلسطينيين لهم، ونشر الثقافة اليهوديـة بيـنهم، وإلغـاء                  

  ! الحقائق القرآنية والمعالم اإلسالمية في مواجهة المحتلين
ة اليهودية للسالم مع اليهود منظمة أوروبية غير حكومية هي مؤسسة المصالحة في الشرق              وستمول هذه المراكز اإلسالمي   

وإذا كانت المؤسسات والمنظمات الحكومية الغربية خطيرة، تهددنا في مبادئنا وديننا، ألنها مؤسسات مبرمجـة               ! األوسط
الحكومية أشد خطـورة علينـا، وعلـى        موجهة توجهها الصهيونية والصليبية، فإن المؤسسات والمنظمات الغربية غير          

  !! إسالمنا، وعلى وجودنا ومستقبلنا
والخطورة األشد، أن تلك المنظمات غير الحكومية تعمل على إنشاء منظمات غير حكومية في عالمنا العربي واإلسالمي،                 

التخطيط، وتعمـل علـى     وتسميها مؤسسات المجتمع المدني، وتتلقى من تلك المنظمات األم التمويل والدعم، والتوجيه و            
  ! استعبادنا وتحويلنا الى عبيد للسادة اليهود والصليبيين

لقد صدر بيان تطبيعي قبل أيام في فلسطين المحتلة، يعمل على إخضاع المسلمين فيها لليهود، واتباع اإلسـالم للتـصور                  
  . وداليهودي، ويظهر بمظهر جذاب ألنه يبشر بقرب إحالل السالم بين الفلسطينيين واليه

للمرة األولى في تاريخ الشرق األوسط أنشأنا مؤسسات يدعمها الـشعب، وتلقـى             : ومما جاء في البيان التطبيعي المشبوه     
وأكد البيان المشبوه ان هذه المؤسسات والمراكز ستعمل على المصالحة والـسالم بـين              ! تأييد الديانات التوحيدية الثالث   

وستعالج هذه المراكـز المـسائل الدينيـة        .  الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل     الفلسطينيين واإلسرائيليين، وستقام في   
وأعلن البيان عن إقامة مركز آدم في غزة لهذه الغاية، وسيقام مركز ثان في القـدس،                . والثقافية بين الفلسطينيين واليهود   

  ! ومركز ثالث في كفر قاسم
مركـز القـدس    . على المراكز الثالثة، تصاب بالدهشة واالستغراب     وعندما تقرأ أسماء الموقعين على البيان والمشرفين        

ومركز كفر قاسم سيكون بادارة الشيخ عبـداهللا نمـر          . يكون بإدارة الحاخام ميخائيل ملكيور نائب وزير التربية اليهودي        
ة عماد الفالوجي   ، ومركز آدم في غزة سيكون بإدار      48درويش الرئيس السابق للحركة االسالمية في فلسطين المحتلة عام          

الناشط السابق في حماس، الذي انشق عنها، وصار وزيراً عند أبي عمار، وها هو ينسق مع الحاخام لتطبيـع االسـالم،                     
  !! بمشاركة درويش، الذي أحبط عمله الدعوي االسالمي، وتحول ليكون مع الفالوجي عراباً لليهود والصليب والتلمود

  !!ا على دينكواللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبن
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  فتح تعاني من االنقسامات 

   جاشوا ميتنيك
قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتأجيل االنتخابات البرلمانية أثار قلقاً فورياً لتداعياته بشأن مواجهات مع مـسلحي                 

  .لشهر القادمحماس المتأهبين لهزيمة حزب فتح الحاكم في االنتخابات التي ستجري في ا
 تموز، أبرز قرار عباس بالتأجيل عمق التوتر في صفوف حزبه هـو             17لكن بعد أشهر من الوعود بعقد االنتخابات في         

  . ومن المتوقع اآلن أن ال تعقد االنتخابات إال في الخريف القادم.  أيضاً، حسبما يقول المحللون والمسؤولون
  .نحن خائفون من أنفسنا. كثيرون، قال غازي حنينية أحد نواب فتحالتأخير ليس بدافع خوف من حماس كما يقول 
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أسس الراحل ياسر عرفات حركة فتح لتكون مظلة حزب سياسي يثير المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل لكن فتح تحولـت      
اس وقتـاً كافيـاً     قد يمنح تأخير االنتخابات عب    .  إلى فصائل مفككة ومتناحرة تلوث سمعتها اتهامات الفساد وسوء اإلدارة         

  . إلصالح الحزب وتجنب انهياره لدى مواجهة حماس في االنتخابات التشريعية كما يقول المحللون
تجلت األزمة التي تعصف بفتح بوضوح في نابلس يوم األحد عندما أغار أعضاء من الجناح العـسكري لفـتح، كتائـب                     

لك األمن التابع للسلطة الفلسطينية كمـا أفـادت وكالـة           شهداء األقصى، على مكاتب الحكومة مطالبين باالنخراط في س        
  .األسوشيتد برس

أدان مسؤولو حماس التأجيل قائلين أن الرئيس التزم بعقد االنتخابات في شهر تموزوالذي يعتبر شرطاً رئيسياً في االتفاق                  
  . الذي عقد مبكراً هذا العام لوقف مؤقت للهجمات ضد إسرائيل

مها بالهدوء الهش الذي صمد أربعة أشهر، والذي عزز اآلمال في إحياء لمحادثات الـسالم، إال                وبينما أكدت حماس التزا   
  . أن التأخير سمح لحماس بأن تصقل مكتسباتها كمعارض مسؤول لفتح

إنه يطيل أمد الفوضى، قال الشيخ حسن يوسف، زعيم حماس فـي الـضفة              .  يضعنا هذا التأخير في وضع غير مستقر      
  .إنه يترك المواطنين الفلسطينيين غير واثقين بمستقبلهم. بلة معهالغربية في مقا

قبل أقل من أسبوعين وبعد لفت أنظار العالم إلى االجتماع الذي عقد بين بوش وعباس الذي عاد إلى وطنه في األسـبوع                      
ردن، كان الخالف قد    وبينما اجريت للرئيس الفلسطيني جراحة في األ      . الماضي ليجد نفسه مثقالً بأوجاع جسدية وسياسية      

  . أخذ مأخذه بين متخذي القرارات في فتح نفسها حول كيفية تقرير نتائج  االنتخابات التي ستعقد بعد أسابيع قليلة
وعلى الرغم من كون المناظرة فنية، إال أنها عكست التوتر داخل فتح التي ساعدت حماس على تحقيق فوز غير متوقـع                     

  .المحلية التي عقدت في األشهر األخيرةفي ثالث جوالت من االنتخابات 
تحتاج فتح أن ترتب شؤونها  فهي حركة بدون أيدولوجية أو بدون ما يحافظ علـى تماسـكها وحتـى بـدون زعيمهـا                        

  .إن عليهم التغيير وإال سوف يتفسخون. التاريخي، قال سعيد زيداني، محلل سياسي من رام اهللا
ويقـول زيـداني أن     . آب15االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة المزمع فـي         تأجيل االنتخابات سيؤدي إلى عقدها بعد       

  .القرار سيعزل االنتخابات عن أي عدم استقرار محتمل في األسابيع التي ستسبق إخالء المستوطنات اإلسرائيلية
لفلـسطينيين علـى    لكن مراقبين آخرين حذروا من انسحاب اإلسرائيليين الذي قد يطلق القوات أكثر مما سيعقد من قدرة ا                

  . عقد االنتخابات
سيتوج الخروج اإلسرائيلي حماس كقوة سياسية في غزة وسيشجع بعض كبار مسؤولي األمن التـابعين لعبـاس علـى                   

في هذه األثناء قد يصبح اإلتصال مع الضفة الغربية أكثر          .   االنفصال عن فتح، كما يقول سميح شبيب، أحد نشطاء فتح         
  . يبتقييداً يقول السيد شب

وستنقطع القيادة بين غـزة  وبـين القيـادة المركزيـة            .  بعد فك االرتباط سيصبح لدينا واقع سياسي جديد، كما يضيف         
  .السياسية
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  !!! األمل في تحرير األسرى يدخل غرفة اإلنعاش
  عبد الناصر عوني فروانة

ن مساحة كبيرة من أفئدتنا، وقضيتهم تحظى بأولوية فلـسطينية بـدءاً            لألسرى مكانة مميزة في عقولنا وأذهاننا ، ويحتلو       
بالرئيس ومروراً برئيس الوزراء ووزير األسرى وانتهاءاً بأصغر شبل فلسطيني، فهم نجوم ساطعة في سماء االحـتالل                 

  . المعتم، وبقائهم في األسر يعنى أن الصراع ال زال قائماً، وأنه ال معنى للتهدئة
ويكبر ويكبر هذا األمل إذا مـا تطـورت تلـك           ..  فينا إذا ما تردد لمسامعنا أنباء عن مفاوضات محتملة           وينتعش األمل 

وتثلج صدورنا أخبار قادمة من هنا أو من هناك أو حتى من خارج حـدود               ... المفاوضات لتتحدث عن إفراجات متوقعة      
مشاعر ممزوجة بالفرح والحزن، األمل واإلحبـاط،    وتنتابنا  ... الوطن عن إتفاق حقيقي يتحرر بموجبه عدد من األسرى          

  .بالسعادة والكآبة إذا ما تحقق ذلك وأفرج فعلياً عن عدد من األسرى
وبغض النظر عن عدد األسرى المحررين ومن أي سجن ومعتقل تحرروا، أو المدة المتبقية لهم، أو كيفيـة تحـررهم أو              

 الجائرة أو ضمن  العملية السياسية أو في إطـار إتفـاق لتبـادل               ضمن أي إتفاق تحرروا، سواء إنتهت مدة محكومياتهم       
األسرى، أو حتى تحت عنوان ما تسميه حكومة اإلحتالل حسن نية، فبغض النظر عن كل ذلك، فإننا نُسعد بالتأكيد بتحرر                    

  .أي أسير حتى وإن كان متبقي له يوماً واحداً
ثر فرحاً وإبتهاجاً لو شملت اإلفراجات أولئك األسـرى القـابعين فـي             لكننا وبالتأكيد أيضاً سنكون سعداء جداً جداً، وأك       

السجون منذ عشرات السنين من الكبرياء والشموخ، ال سيما أولئك األبطال العشرين الذين أمضوا أكثر من عقـدين مـن                    
قود في ذاكرة أبناء    الزمن، الشامخين كجبل الجرمق، وللتذكير أسجل أسمائهم مع قناعتي بأن أسمائهم حفرت وبقوة منذ ع              

 أغرتهم مالهي ومتع الحياة وبريقهـا،       - لألسف   –شعبنا الفلسطيني واألمتين العربية واإلسالمية، ولكن الكثير من هؤالء          
ولم تعد ذاكرته تحتمل وزن تلك األسماء الثقيلة التي تحمل معها تاريخ كبير وساطع في سماء القضية الفلسطينية عمومـاً                    

الوطنية األسيرة خصوصاً، واليوم نستذكرهم لعلنا نوافيهم جزءاً بسيطاً من حقهم وكذلك لتذكير العالم              وفي تاريخ الحركة    
سعيد العتبة من نابلس والمعتقل منذ ثمانية وعشرين عاماً، نائل البرغوثي وفخري البرغوثي من رام اهللا                :  وهم  بمأساتهم،

مير قنطار من لبنان والمعتقل منذ أكثر من ستة وعشرين عامـاً،            والمعتقالن منذ سبعة وعشرين عاماً، األسير العربي س       
أكرم منصور من قلقيلية المعتقل منذ ستة وعشرين عاماً، محمد أبو على من الخليل ومعتقل منذ خمسة وعشرين عامـاً،                    
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أربعة وعـشرين  فؤاد الرازم من القدس والمعتقل منذ أربعة وعشرين عاماً ونصف، إبراهيم جابر من الخليل ومعتقل منذ         
عاماً ونصف، حسن سلمة من رام اهللا والمعتقل منذ أربعة وعشرين عاماً، عثمان مصلح من نابلس والمعتقل منذ ثالثـة                    

 والمعتقلون منـذ    1948وعشرين عاماً، وسامي يونس وكريم يونس وماهر يونس وحافظ قندس من المناطق المحتلة عام               
ن غزة والمعتقل منذ إثنى وعشرين عاماً، عيسى عبد ربه من مخيم الدهيـشة              إثنى وعشرين عاماً ونصف، سليم الكيال م      

ومعتقل منذ واحد وعشرين عاماً، محمد منصور من طولكرم والمعتقل منذ عشرون عاماً ونصف، أحمد شحادة من مخيم                  
  .   منذ عشرين عاماًقلنديا والمعتقل منذ عشرون عاماً ونصف، محمد إبراهيم نصر ورافع كراجة من رام اهللا المعتقالن

وكغيري من الفلسطينيين تابعت باألمس القريب مشاهد تحرر مئات االسرى وانتابني مشاعر امتزج فيها الحزن بـالفرح،       
فكدت أن أذرف الدموع فرحاً وأنا أرى بأم عيني لقاء األحبة، لقاء األسرى مـع ذويهـم                 ... امتزج فيها األمل باإلحباط     
التقيت بأهلي وأحبتي بعد إعتقال دام سنوات، وتساقط الدمع حينما تذكرت أكثر من ثمانية آالف               وأطفالهم، وتذكرت حينما    

 وأنا أرى بالمقابل آالف الصور ألمهـات        - يكاد أن يكون آالم الهزيمة       -أسير ال زالوا خلف األسر، واعتصر قلبي ألماً         
تألمت وأنـا   … دوا أبنائهم وآبائهم ضمن المفرج عنهم     وأطفال يذرفون الدموع حسرة وحزناً وإحباطاً ألنهم بحثوا ولم يج         

أتابع قائمة أسماء من تحرروا حين وجدتها خالية من األسيرات أمثال منال غانم وطفلها، وقاهرة السعدي وأحالم التميمي                  
الـسن  وآمنة منى، ومن األسرى القدامى المعتقلين قبل أوسلو وممن أمضوا فترات طويلة، ومن األسرى الشيوخ وكبـار                  

م كاألسرى وليد   1948وممن يعانون أمراضاً مزمنة، كما أنها خلت من األسرى الفلسطينيين من المناطق التي أحتلت عام                
دقة ومخلص برغال ورشدي أبو مخ، كما وخلت من أسرى القدس أمثال عالء البازيان الذي يعاني من العتمة األبديـة،                    

لقادة السياسيين أمثال مروان البرغوثي وعبد الرحيم ملوح وحسام خـضر،           وعلى المسلماني، كما لم تشتمل على أٍي من ا        
وال على أٍي من األسرى الذين شاركوا في عمليات فدائية نوعية، بمعنى أن اإلفراجات تمت دون التنسيق مـع الجانـب                     

 رفضها مناقـشة معاييرهـا      الفلسطيني ووفقاً للشروط والمعايير اإلسرائيلية المرفوضة فلسطينياً، وتعلنها اسرائيل جهاراً         
 عمل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بذلك منذ تفاهمات شـرم           - مع سبق اإلصرار     -وشروطها تجاه األسرى، وتُفشل     

  .الشيخ، وبالتالي تعلن رسميا رفضها اطالق سراح اآلالف من االسرى
فهل من طبيٍب   ... ل غرفة اإلنعاش من جديد      وهذا يعني أن األمل الذي انتعش مع مؤتمر شرم الشيخ، عاد ليحتضر ويدخ            

جراح ماهر ينقذ حياته؟؟ أم أن الحواجز والجدار العازل ستمنعه من اإلنتقال إلى مشافى أكثر تطوراً وبالتـالي سـيفارق                    
  ؟؟... الحياة، وعلى الهدنة السالم، ولنرفع أيادينا للسماء ونقرأ الفاتحة على العملية السلمية برمتها 

مل لقاء القمة المرتقب ما بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أرئيـل شـارون،                 آمل أن يح  
  . بوادر إلنفراج األزمة

فمن حق شعبنا وفـصائله     .. أما إذا كانت العملية السلمية وحالة التهدئة القائمة لن يؤديا إلى اإلفراج عن هؤالء األسرى                
بحث عن وسائل أخرى لتحريرهم؟؟؟ وإذا كان من شاركوا في عمليات المقاومة التـي أدت                المقاومة، بل ومن الواجب ال    

إلى إلحاق خسائر بشرية في صفوف العدو وكما توصفهم حكومة اإلحتالل ورئيس وزرائهـا أيـاديهم ملطخـة بـدماء                    
مح لهم بأن ينعموا طويالً بـاألمن       اإلسرائييين، فإن اإلسرائيليين جميعاً سبحوا وغرقوا في الدم الفلسطيني، وشعبنا لن يس           

  .إذا ما تحققت الحرية ألسـرانا
  6/6/2005أمين 

  
  أصاب الفلسطينيون وأخطأنا 

  شاحار ايالن
، موثوقة، وتوقعاتهم بصدد النمو السكاني فـي العقـد األخيـر            1997معطيات االحصاء الذي أجراه الفلسطينيون، العام       

الوثيقـة  . مركزي لالحصاء في وثيقة قدمها للجنة رقابة الدولة التابعة للكنيـست          هذا ما قرره المكتب ال    . معقولة ومنطقية 
تفسر التعارضات بين االحصائيات الفلسطينية وتلك االسرائيلية خالل العقد األخير بأن مكتب االحصاء اعتمد على معايير                

  . ، ولذلك كان منقوصا1967وتقديرات خاطئة وعلى احصاء قديم جدا منذ العام 
س مجال السكان في مكتب االحصاء االسرائيلي، احمد حليحل، كتب ايضا ان االحصاء الفلـسطيني جـرى حـسب                   رئي

  .المعايير الدولية المتعارف عليها، وعملية االحصاء ذاتها كانت صحيحة
هـاز  وثيقة مكتب االحصاء االسرائيلي التي ُأعدت بطلب من لجنة الرقابة تتطرق الى الجدل الصاخب الـذي يقـسم الج                  

المكتب يقف في الواقع الى جانب المدرسة الديمغرافيـة         . السياسي والعلمي اليوم حول عدد الفلسطينيين في الضفة وغزة        
 مليون  3ر5القديمة التي ترتكز على االحصائيات الفلسطينية وتدعي ان عدد الفلسطينيين في الضفة وغزة اليوم يصل الى                 

نشرت قبل نصف سنة من قبل طاقم خبـراء اسـرائيلي اميركـي برئاسـة بـن         نسمة، في مواجهة الوثيقة الجديدة التي       
. الجدل أخذ في االحتداد على خلفيـة االنفـصال الوشـيك          .  مليون فقط  2ر4تسيمرمان ويورام اتينغر وادعت ان عددهم       

  .ي لهاالدعاء بأن عدد الفلسطينيين في المناطق أقل من العدد المتداول يخدم من يدعون ان االنفصال ال داع
، هـي   2000طاقم تسيمرمان واتينغر أشار في السياق الى حقيقة ان معطيات مكتب االحصاء الفلسطيني كانت في العام                 

 1ر5،  1990وحسب معطيات المكتب االسرائيلي كان العدد في نفس المناطق في العـام             .  مليون في الضفة وغزة    3ر2
. خالل عقد هي ضعف ما حدث في اغلبية دول العالم حـسب رأيهـم              في المائة    109الزيادة السكانية بنسبة    . مليون فقط 

واآلن، ها هو المكتـب االسـرائيلي       . الفجوة، اذاً، غير منطقية وغير معقولة، ولذلك يجب ان يكون أحد الجانبين مخطئا            
  .يعترف بأنه هو الذي وقع في الخطأ
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ت الزيادة الطبيعيـة للمكتـب الفلـسطيني معقولـة          حليحل يكتب ايضا في الوثيقة التي أرسلها الى الكنيست ان افتراضا          
وهذا . أما افتراضاته بصدد ميزان الهجرة االيجابي فيبدو مبالغا فيه جدا في فترة االنتفاضة واالزمة االقتصادية             .. ومالئمة

ليون  م 3ر6 الى   3ر8ما حدث بالفعل، إذ قام المكتب الفلسطيني بتصحيح تقديراته حول الهجرة وخفض عدد السكان من                
االحصائي الحكومي البروفيسور شلومو يتسحاكي كتب في رسالة وجهها لـرئيس لجنـة   . بمن فيهم سكان القدس الشرقية  

الرقابة يوري شتيرن بأن مكتب االحصاء االسرائيلي ال يستطيع ان يوفر معطيات خاصة به لعدد سكان الـضفة وغـزة                    
  .النه ال يستطيع جمع المعلومات هناك

 ألف نسمة من تقديراته بحركة لفأر الحاسوب، انجـازا          200ان يعتبر قيام المكتب الفلسطيني بشطب عدد        من يريد يمكنه    
ولكن الطاقم يرفض كليا تأييد المكتب االسرائيلي للمعطيات الفلسطينية ويقول ان االسـرائيليين يعطـون               . لطاقم الخبراء 

  .عليهجوابا غير مهنيا على أخطائهم ويقطعون الغصن الذين يجلسون 
تطرح القضية للنقاش للمرة الثانية في لجنة الرقابة حيث ستجري مواجهة بين طاقم سيمرمان وبـين طـاقم                  ) امس(اليوم  

ال يخفي شتيرن عدم رضاه عن وثيقة اللجنة        . مكتب االحصاء المركزي االسرائيلي، يقول شتيرن، مندوب االتحاد القومي        
لم تفحص وثيقة الطاقم االسرائيلي االميركي وانما قالت ان الفلسطينيين قاموا       المركزية لالحصاء، وحسب قوله فان اللجنة       

في لجنة االحصاء المركزية يقولون انهم لم يستطيعوا فحص وثيقة تسيمرمان واتينغر نظرا             . بعمل أفضل دون أية اثباتات    
 االكاديميين فان هذه المقولـة      حسب مفاهيم . النه لم يحصلوا على تقرير بحثي منظم وانما حصلول على اشياء مختصرة           

  .يمكن ان تعتبر إساءة
  في النهاية مجرد توقع

الطاقم يشدد على حقيقـة ان  . أكثر مما نجح اعضاء طاقم سيمرمان واتينغر في بيع إجاباتهم، فانهم نجحوا في بيع االسئلة     
االحصاء الذي قام به الفلـسطينيون،      أرقام لجنة االحصاء الفلسطينية المركزية ليست معطيات وانما توقعات، تستند على            

الفحـص  . هذا عنصر مركزي جدا في ادعاء الطاقم ان الملك عـارٍ          .  مليون نسمة  2ر6، والذي تم فيه تعداد      1997العام  
الذي قام به الطاقم استند على معطيات الوالدة، الوفاة والهجرة بالفعل، كما تم جمعها من قبل وزارة الصحة الفلـسطينية،                    

ال شك انه يجب فحص المعطيـات       . نتخابات الفلسطينية، المكتب المركزي لالحصاء في اسرائيل وجهات اخرى        لجنة اال 
من جديد، يوافق البروفيسور سرجيو دي ال فرغوال، من أبرز الديمغرافيين في اسرائيل، من الجامعة العبريـة ورئـيس                   

  .معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي
في :  مليون 2ر4حسب حسابات الطاقم فان عدد الفلسطينيين هو        . قترحها الطاقم مثيرة للجدل   في المقابل، االجابات التي ي    

  .  مليون1 مليون وفي غزة 1ر4الضفة 
 مليـون فـي الـضفة       2ر4:  مليون حسب ادعاء لجنة االحصاء الفلسطينية المركزية حتى فترة بسيطة            3ر8هذا، مقابل   

 مليون فلسطيني في الـضفة      3ر3قديمة؟ ديال فرغوال يعتقد انه يوجد اليوم        وماذا تقول المدرسة ال   .  مليون في غزة   4،1و
البروفيسور أرنون سوفير من جامعة حيفا قدم في اجتماع للجامعة قبل اسبوعين مجموعة معايير بديلة، لكن لـم                  . وغزة

اليين بينهم مليونان في الضفة      م 3المجموع النهائي   : يقل انه يميل لتأييد القياس المستند على معطيات الجيش االسرائيلي           
  .و مليون واحد في غزة

لـذلك، نقطـة    .  في المائة عـرب    40 في المائة يهود و    60حسب اعضاء الطاقم في المنطقة ما بين النهر والبحر هناك           
ـ            . التساوي بين اليهود والعرب بعيدة وقد ال تحدث أبدا         رب حسب دي ال فرغوال اذا أخذنا في االعتبار اليهود مقابـل الع

اذا أخذنا في االعتبار ان في الجانب اليهودي ايـضا مهـاجرين            . تصل هذا العام  % 50 -%50فقط، فان نقطة التساوي     
  . في المائة، ونقطة التساوي متوقعة في منتصف العقد المقبل54غير يهود وعماال اجانب، فاالغلبية اليهودية اآلن تصل 

 مليون من التقدير الذي وصلت اليه لجنة االحصاء المركزية          1ر4ل من   كيف يصل طاقم اتينغر وتسيمرمان لعدد سكان أق       
  .الفلسطينية؟

، 1997 في المائة، العـام      3ر8 من   -حسب ادعاء الطاقم هناك تراجع دراماتيكي في التكاثر الطبيعي في مناطق السلطة             
ب ان عدد الـوالدات فـي الـضفة    وحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية قام الطاقم بحسا.  في المائة اليوم  2ر4الى  

سبب هذا التطـور الـدراماتيكي،      .  ألف من توقعات لجنة االحصاء المركزية الفلسطينية       274وغزة في الواقع أكثر بـ      
حسب ادعاء اعضاء الطاقم، هو انتقال كبير للسكان من القرى الى المدن، وزيادة استخدام وسائل منع الحمل، وارتفـاع                   

االدعاء بالهبوط الدراماتيكي في الوالدة في زمن قصير جدا هـو دون            . الق واتساع جهاز التعليم   عمر الزواج ونسبة الط   
دي ال فرغوال يقول انه ال يفهم لماذا عليه ان يثق بوزارة الصحة الفلـسطينية               . شك الحلقة األضعف فيما يطرحه الطاقم     

  .يدوال يثق بلجنة االحصاء الفلسطينية التي تحاول عادة العمل بشكل ج
 ألف مواطن من سكان شـرقي  200الفلسطينيون يشملون في احصائهم الـ . على األقل ال يوجد خالف حول ادعاء واحد    

من جهة ثانية الديمغرافيون االسرائيليون أخذوا في الحسبان هذه الحقيقة، وهنا ال يوجد             . القدس، وايضا اسرائيل تفعل ذلك    
 ألف نسمة حصلوا على بطاقـة هويـة         150ء ان الفلسطينيين يعدون ايضا      الخالف األكثر يدور حول ادعا    . تجديد كبير 

  .1993اسرائيلية منذ العام 
 ألف شـخص  325 قال مدير لجنة االحصاء المركزية الفلسطينية، حسن أبو لبدة، انه في االحصاء شملنا             1998في العام   

يات يشبه امكانيـة ان تقـوم اسـرائيل         وحسب اتينغر إدراج هؤالء االشخاص في المعط      . يسكنون خارج ارض فلسطين   
حسب اقوال حليحل من تقارير لجنة االحصاء الفلسطينية يتبين ان          . باحصاء جميع االسرائيليين الذين هاجروا الى الخارج      

  . الفلسطينيين القاطنين في الخارج شُملوا في االحصاء، لكن لم يعتبروا مواطنين
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 ألف شخص الى    230أساس اوسلو انه من المتوقع توازن هجرة ايجابي لـ          توقع لجنة االحصاء الفلسطينية يفترض على       
في الواقع، وحسب قول اتينغر، في هـذه الـسنوات سـجل            . 2004 حتى   1997مناطق السلطة الفلسطينية بين السنوات      

اقـع   ألف شخص بين الو    300وحسب ادعاء الباحثين يوجد فجوة تبلغ       . توازن هجرة سلبي لعشرة آالف شخص في العام       
  .هذا االدعاء تم تبنيه مؤخرا ولو جزئيا من قبل لجنة االحصاء الفلسطينية. والتوقعات

قال اتينغـر   : توقعات الوفيات لدى لجنة االحصاء الفلسطينية أقل من معطيات وزارة الصحة الفلسطينية           : ومشكلة اخرى 
 يبلغون عن الوفيات كي ال يفقدوا مخصصات        في اجتماع في جامعة حيفا، نظرا الن الفلسطينيين ال يموتون كثيرا، أي ال            

  .وكالة الغوث لالجئين
دي ال فرغوال يقول انه حتى وإن ألغيت عدة مئات اآلالف من التوقعات، فان هذا فقط يحرك سنة التساوي الـديمغرافي                     

 تـسمى اللحظـة     حسب اقواله، هذه العملية ال يمكن منعها بـسبب ظـاهرة          . هل هذا يغير شيئا؟   . عدة سنوات الى األمام   
إال ان دي ال فرغوال يعتقد ان كل التركيز         . بنية األجيال الفلسطينية الشابة ستؤدي الى عدد كبير من االطفال         . الديمغرافية

  . في المائة لها مغزى اجتماعي كبير55 - في المائة 45على سنة التساوي هو خطأ، نظرا الن وضعية 
  

  ليسوا ديمغرافيين
 اعضاء الطاقم االسرائيلي االميركي من جهة، ودي ال فرغوال، وسوفير واعضاء لجنة االحصاء              مثل طاقم هاواي، يذهب   

المركزية من جهة ثانية في االسبوعين األخيرين من حدث الى حدث، من اجتماع الى اجتماع، من يوم نظري الى يـوم                     
. كأن هذا عمـل علمـي     :  عن عمل الطاقم     دي ال فرغوال يقول   . الجدل بينهم مقترن بالكثير من التعابير الالذعة      . نظري

انهم يكذبون دون خجل، يقول البروفيسور سوفير ويبدأون باعطـاء          . انهم ال يعرفون ماذا يكتبون    . انهم ليسوا ديمغرافيين  
  .نصائح لمكتب االحصاء الخاص بنا وكأنها األفضل في العالم

غر ويضيف الحديث عن جمع وطرح بسيط جدا، اننـا          من اجل الصراخ الملك عار ال حاجة الن تكون خياطا، يقول اتين           
المدرسة الثانية اكتشفت اآلن فقط انه توجد معطيات، ويضيف انـه           . نستند الى معطيات يوجد بينها مالءمة واضحة جدا       

  .في طاقمهم هناك ثالثة اشخاص يختصون بما يحدث لدى السلطة مثل رئيس االدارة المدنية السابق، دافيد شاحف
الوثيقة التي كتبتها سياسية، كاذبة ووقحة، يقول سوفير التينغر في          .  الكثير من االدعاءات حول دوافع سياسية      هناك ايضا 

  .اتينغر يدير موقع انترنت اسمه هتكفا ضد االنفصال. اجتماع جامعة حيفا
لي بـدأ يكتـشف ان      حسب اقوال سوفير فان توقيت النشر ما قبل االنفصال ليس صدفة وهو ينبع من ان اليمين االسرائي                

ولكـن  . غرسوا السهم وحددوا الهدف، يقول دي ال فرغوال      . االستخدام للديمغرافيا هو سالح ذو حدين ويعمل اآلن ضدهم        
سوفير نفسه من أبرز المؤيدين لجدار الفصل، واعضاء الطاقم يقدمون وثائق يتبين فيها انه يوافق على معطيات مختلفـة                   

  .وحسب أهدافه السياسية
  هآرتس

 8/6/2005األيام الفلسطينية 
 

  وانهيار السلطة... نهاية الحلم الصهيوني.. خطة الفصل: كتاب إسرائيلي
 حلمي موسى   

يعرض كتاب سينشر هذا األسبوع في إسرائيل بعنوان تقسيم البالد للكاتب في صحيفة هآرتس أري شافيت، آراء قاتمة 
 من أهم الشخصيات اإلسرائيلية 34وي الكتاب تلخيصاً لمقابالت مع ويح. لمستقبل إسرائيل في أعقاب تنفيذ خطة الفصل

 . حول موضوع الفصل، وأثره على المجتمع اإلسرائيلي وآفاق السلم والحرب
ويمكن القول إنه، بخالف الهدف الذي أعلنه رئيس الحكومة أرييل شارون لخطة الفصل، فإن الغالبية الساحقة من هؤالء 

. سية وأمنية رفيعة المستوى، يرون أن الخطة تقود إلى شيء بين الغموض والكارثة القوميةالذين شغلوا مناصب سيا
 . وتجمع هذه الشخصيات تقريباً على انتقاد المنطق الذي وقف خلف قرار شارون بتبنّي الخطة

الس ورئيس ويرى اثنان فقط أن لدى شارون رؤية، أهدافاً، سياسة وخطة عمل، وهما مستشاراه المحامي دوف فايسغ
أما اآلخرون فيرون أنها كارثة قومية، أو يؤيدونها لكونها ستؤدي، عكس ما يريد . إدارة الفصل العميد عيبال جلعادي

 . 1967شارون، إلى العودة إلى حدود 
ة غير وثمة أهمية لهذه اآلراء اآلن، بعدما أعلن رئيس مجلس األمن القومي الجنرال غيورا آيالند أن الحكومة اإلسرائيلي

فغالبية أصحاب الرأي يعتقدون أن الخطة هي . جاهزة لتنفيذ خطة الفصل، وأن كل ما يجري يتم في حالة من الفوضى
 . ثمرة قرار شخص واحد، وليست نتاج طاقم تفكير

ير ويرى كبير معلّقي يديعوت أحرنوت ناحوم بارنيع، في عرض للكتاب، أنه وبالقدر الذي كان لالعتبارات السياسية تأث
في بلورة الخطة، فقد كان لمآسي شارون من الماضي أيضاً تأثير، إضافة للعراقيل الشخصية والسياسية التي تواجهه، 
غريزة البقاء، محاولة إدخال بعض النظام للخطة، تقسيمها لثالثة أقسام مثلما في الجيش، أو لثمانية، كما في معاهد 

 . ء بعد حدوث األمراألبحاث المتنوعة، وهو في أفضل األحوال ذكا
تجدر اإلشارة إلى أن فايسغالس كان قد أبلغ واضع الكتاب، في مقابلة شهيرة نشرت في تشرين األول الماضي، أن هدف 
خطة الفصل هو إدخال صيغة الرئيس جورج بوش إلى الفورمالين مادة لحفظ المواد في المختبرات لسنوات طويلة، 

وثمة من يرى من اآلن أنه إذا كان هناك . ى أن يتحول الفلسطينيون إلى فنلنديينوضمان بقاء المستوطنات في الضفة إل
 . فورمالين، فقد تالشى
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ويقول رئيس حركة ياحد اليسارية يوسي بيلين، الذي أيد خطة الفصل، أنه إذا لم يفِض الفصل إلى تسوية دائمة فورية، 
ويرى أن من شأن خطة الفصل أن تقود إلى استئناف . سواءفإنه كارثة ستقع على اإلسرائيليين والفلسطينيين على حد 

 . وإن اندلعت النار فإن من شأنها أن تقود إلى انهيار السلطة الفلسطينية: العنف
أما وزير الخارجية األسبق من حزب العمل البروفسور شلومو بن عامي، فيقول إن انسحاب إسرائيل من طرف واحد 

وإذا استمرت الخطوات من طرف واحد، فسنجد أنفسنا نقيم دولة . حت الضغطيخلد صورة إسرائيل كدولة تهرب ت
 . فلسطينية معادية

ويشير قائد سالح البحرية ورئيس الشاباك األسبق، الجنرال عامي أيالون، إلى أن قائد خطة الفصل يشبه القائد الذي 
طالق إلى أين يريد أن يقودها، بل ربما أسوأ يخرج السفينة من الميناء نحو بحر عاصف جداً من دون أن يعرف على اإل

ويشدد على أن . فهو يعرف بل ويعرف جدا، ولكنه يخفي ذلك عن الفريق الذي يعاني من عواقب اإلبحار: من ذلك
كما أن الخطة قد تعزز القوى . االنسحاب من دون مقابل من غزة، قد يفسر في نظر جزء كبير من الفلسطينيين كاستسالم

 . في المجتمع الفلسطينيالمتطرفة 
أما قائد سالح الجو األسبق الجنرال ايتان بن الياهو، فيؤكد أنه ليس هناك أي احتمال في أن تضمن خطة الفصل استقرارا 

ويضيف أنه إذا لم يحدث . الخطة كما هي ال يمكنها اال أن تجلب في نهاية المطاف استئناف اإلرهاب. على مدى طويل
وهكذا يصل إلى نهايته الحلم الصهيوني . إلى االنسحاب الشامل، فلن يبقى سوى حل الدولة الواحدةتقدم سريع من الفصل 
 . والدولة اليهودية ستضيع

ويؤمن نائب رئيس األركان ورئيس مجلس األمن القومي السابق، الجنرال عوزي ديان، بأن االنسحاب من مستوطنات 
سياسياً، يخلق سابقة خطيرة . اجة تهديد صواريخ القسام من عسقالنأمنياً، يقرب من دون ح: القطاع هو خطأ مزدوج

 .  حزيران4 يعزز المطلب الفلسطيني بالعودة إلى خطوط 1967النسحاب من طرف واحد إلى حدود العام 
 قد نجد 2005ويتكهن الجنرال شلومو غازيت، الذي خدم سابقاً كرئيس شعبة االستخبارات العسكرية، أنه بعد أيلول 

ومن المعقول أنه في غضون وقت غير طويل، سنقف أمام قذائف راجمات . بر قسام بنطاق يصل إلى عسقالن أيضاًسو
 . هذه القنابل والصواريخ ستضرب كفار سابا وربما أيضاً تصل إلى نتانيا. وقسام من الضفة أيضاً

 إسرائيل ستواجه ضائقة سياسية لم نشهد ولكن رئيس الموساد ورئيس مجلس األمن القومي السابق افرايم هليفي، يقول إن
 . 2008ويتوقع تسوية مفروضة وتقسيماً بحسب مبادئ كلينتون حتى نهاية . لها مثيالً منذ سنين بعد تنفيذ الفصل

تخلق واقعاً . ويشدد رئيس الموساد األسبق شبتاي شافيت، الذي يعتبر من غالة اليمين، على أن خطة الفصل تفشل نفسها
ويتوقع أن تقود الخطة إلى صدام . الخطة ال تخلق توازناً بالحد األدنى يتيح تعايشاً على مدى الزمن.  االستقرارمن انعدام
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