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***  
  غزة    يؤمن الهدنة بلقائه الفصائل في مازن  أبو

غـزة الجـراء       امس الـى     ه الرئيس الفلسطيني  توج  عن    : القدس المحتله وكاالت  من   9/6/2005ينية  بحراأليام ال  نشرت
    وقال . محاولة لوضع حد لعودة اعمال العنف مؤخرا وللمحافظة على التهدئة            محادثات مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في     

وقـال عبـاس انـه       .  الجميع الى مستوى مسؤوليته      يرتقي   يجب ان    ان التهدئة مسؤولية الجميع     للصحافيين قبيل مغادرته،   
   . المصلحة الوطنية   مع حماس والفصائل االخرى وسيتناقش معهم في   سيلتقي

وبشأن الـمباحثات التـي    .ح عباس، بأنه غير قلق على التهدئة      يصرت: رام اهللا من   9/6/2005األيام الفلسطينية   ونقلت    
وانتقد مسؤولون تهديد بعض القوى من حـين        .ميةسنجتمع ونتكلـم حول مصالحنا اليو    ها لقاءاته مع الفصائل قال      ستتناول

  .آلخر بكسر الهدنة
 مصادر امنية فلـسطينية ان قـوات األمـن الـوطني            ديكتأ: ألفت حداد  عن مراسلته    8/6/2005 48 عرب موقع   وذكر

لية، مـن   الفلسطيني في المنطقة الشمالية أحبطت الثالثاء عدة محاوالٍت إلطالق صواريخ وقذائف تجاه مستوطناٍت إسرائي             
وقالت المصادر ان االمن الفلسطيني احتجز ثالثة صواريخ حاول بعد ذلك اصحاب هذه             .ِقبل مجموعاٍت مسلحة ليلة أمس    
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واوضحت المصادر انه تم تفجير أربع عبواٍت ناسـفة فـي منطقـة             .الصواريخ اختطاف بعض الجنود واالعتداء عليهم     
الصعيد حذرت وزارة الداخلية واألمن الوطني وبشدة كل من يحـاول           على ذات   .قة بالتنسيق مع االرتباط العسكري    المغرا

المساس بأفراد وضباط ومنتسبي األمن الوطني والشرطة، وأجهزة األمن الفلسطينية، أو عرقلة قيامهم بعملهم وواجـبهم                
لنار في قمة شرم    كشف تقرير حديث حول االنتهاكات اإلسرائيلية التفاق وقف إطالق ا         في سياق آخر    و .الوطني والسيادي 

 مواطناً، منذ اإلعـالن     988 آخرين، فيما اعتقلت     411 مواطناً وجرحت    38الشيخ ، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت        
، الصادر عن مركز المعلومات الوطني في الهيئة العامة لالستعالمات،          وأوضح التقرير .6/6/2005وحتى   عن وقف النار  

تهاكاً من العيارين الثقيل والخفيف، ضد المواطنين الفلسطينيين، بالرغم من االتفـاق             ان 6091أن قوات االحتالل مارست     
كما أكد أن الجانب اإلسرائيلي لم يحترم هذا االتفاق ويلتزم بـه،            . على وقف إطالق النار ، وااللتزام باستحقاقات السالم       

، لكي يوقع الفلسطينيين في مصيدة التنصل       حيث واصل في سياسة التصعيد التي تهدف إلى استجالب ردود فعل فلسطينية           
وأكمل التقرير أنه خالل السبعة عشر أسبوعاً من قمة شرم الشيخ وما بعدها،             .من وقف النار تحت ضغط النار اإلسرائيلي      

 عملية اقتحام واسعة وغير واسعة، لألراضـي والمـدن والبلـدات            1967نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي ما مجموعه       
 عمليـة، كمـا     1126فلسطينية، في وقت بلغت فيه عمليات إطالق النار على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم،             والقرى ال 

أما إجمالي مساحة األراضي التي صادرتها قوات االحتالل، فقـد          . حاجزاً عسكرياً طياراً وثابتاً    1306أقامت تلك القوات    
 اعتداء نفذها   205 تجريف واقتالع لألشجار، باإلضافة إلى        محاولة 56 دونماً، وكانت هناك     33803بلغت حسب التقرير    

ي وكان تقرير أسبوع  . عملية إغالق للطرق والمعابر وبوابات جدار الفصل العنصري        1901مستعمرون ضد المواطنين، و   
، يفيد أن مواطنين    6/6/2005 وحتى   31/5/2005، خالل األسبوع السابع عشر من       صادر عن مركز المعلومات الوطني    

ونـوه التقريـر    . حملـة اعتقـال    27 مواطناً فـي     61 عملية إطالق نار، فيما اعتقل       86 آخرين في    13تشهدا وجرح   اس
 حملـة   112األسبوعي، أن الحكومة اإلسرائيلية غير معنية بتحقيق السالم وااللتزام بالتهدئة، حيث نفذت قوات االحتالل               

 اعتداءات بحق المواطنين، ناهيك عـن       10 كما نفذ المستعمرون      حاجزاً طياراً،  76اقتحام لألراضي الفلسطينية، وأقامت     
  . عملية إغالق للطرق والمعابر وبوابات الجدار العنصري، فقط خالل األسبوع السابع عشر110

 وزارة الداخلية واالمن الوطني الفصائل والقوى الوطنية واالسـالمية        اليه  دعت  ما   :غزة من 9/6/2005الحياة   وأضافت
 الـوزارة فـي بيـان       وحذرت.ة مع الفصائل في حوارات القاهرة      التهدئة التي توصلت اليها السلطة الفلسطيني       التزام الى

االجماع مـن قبـل أي جهـة          من خطورة كسر   ,والردود الفلسطينية اصدرته بعد يوم طويل من االعتداءات االسرائيلية        
دانية قت نفسه، بما يكفل حماية مصالح شعبنا ووح       ستتعامل مع هذا االمر بحكمة وصالبة في الو       وشددت على انها    .كانت

  .السلطة والممارسة السيادية
ل القدوة في اشارة الى فترة التهدئة التي تم التوصل اليها في            وق:  ب.ف.رام اهللا أ   من 9/6/2005العرب اليوم    وأوردت

حول الوضع على االرض مما افضى      هناك حوار هام وايجابي بين كافة الفصائل الفلسطينية         ان  وقت سابق من هذا العام      
  . الى اتفاق حول تهدئة الوضع

  
   حماس قبل إخالء غزة  ـجيش االحتالل يهدد بتوجيه ضربة قاسية ل

حلوتس، بشن اعتداءات في حال واصلت المقاومة       وهدد موفاز،    :القدس المحتلة، غزة   9/6/2005الخليج اإلماراتية   نشر  
ائيلية في حين أعلنت مصادر في جيش االحتالل ان إسرائيل سـتوجه ضـربة              قصف الصواريخ على المستعمرات اإلسر    

وقالت المصادر إن إسرائيل ستقوم بوضع خطة مدروسـة     .قاسية لحركة حماس قبل تنفيذ خطة االنسحاب من قطاع غزة         
ذائف الهـاون   لهذه الضربة وتنفيذها في الوقت المناسب بسبب خرق حركة حماس المستمر للتهدئة واستمرارها بإطالق ق              

: واعتبر بيريز، أن هذه التصريحات غير مجدية ل إسرائيل وقال          .والصواريخ تجاه المستعمرات اإلسرائيلية، كما زعمت     
ورفـض بيريـز قيـام إسـرائيل        . لو كان باإلمكان توجيه ضربة قاصمة كهذه وينتهي األمر لفعلنا ذلك منذ وقت بعيـد              

ا انسحبنا من غزة فإن ثمة احتماالً ألن يتوقف إطالق النـار كمـا أن ذلـك                 إذ: باعتداءات عسكرية في قطاع غزة، وقال     
في مرحلة ما سـينفد     : وخالل زيارة له إلى مستعمرة سديروت قال حلوتس        .يمكننا من الرد عسكرياً بقوة أكبر من اليوم       

التـصعيد بقـصف    وزعـم أن     .صبرنا، واتهم السلطة الفلسطينية بالضعف وعدم القدرة على السيطرة علـى الفـصائل            
الصواريخ يشكل جانباً من الحوار الفلسطيني الداخلي وتستخدمه التنظيمات الفلسطينية المعارضة لعباس ضد قرار تأجيل               

وقال إن هذه التنظيمات تعبر عن غضبها من خالل إطالق الصواريخ على المستعمرات اإلسرائيلية حـسب                . االنتخابات
لصواريخ من قبل حماس انعكاساً واضحاً لتصاعد قوة الحركة مقابل ضعف عبـاس         من جهته اعتبر موفاز إطالق ا      .قوله

أمـا  . إن السلطة واألجهزة األمنية الفلسطينية ال تفعالن شيئاً لمنع إطالق الـصواريخ           : وقال. وعدم قدرته على السيطرة   
  .ح بتجاوزهاهناك خطوط حمر لن نسم. إسرائيل فإنها تراقب عن كثب ما يحدث ولن تقف مكتوفة األيدي

وقللت حركة حماس من أهمية التصريحات اإلسرائيلية بتوجيه ضربة قاسية للحركة، مشددة على أن المقاومة قادرة على                 
ان هذه التهديدات ال تخيف حركة حماس النها عبارة         : الخليجـ  وقال ابو زهري في تصريح ل      .صد أي عدوان إسرائيلي   

المحلي في الكيان االسرائيلي ومحاولة للتعويض النفسي لجنود االحتالل، مشددا          عن تهديدات سخيفة لالستهالك االعالمي      
واكد ان المقاومة ومـن ضـمنها حركـة         . على ان المقاومة قادرة على الدفاع عن نفسها جيدا ضد أي عدوان اسرائيلي            

قاومة اثبتـت نفـسها كقـوة       حماس لن تقف مكتوفة االيدي امام أي عدوان قد تقوم به قوات االحتالل، مشيرا الى ان الم                
  . واضحة خالل السنوات الماضية في مواجهة غطرسة االحتالل االسرائيلي
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من جهتها قالت وزارة الداخلية الفلسطينية إنها تنظر بخطورٍة بالغة للتصريحات االسرائيلية، وتؤكد أن هناك تخوفاً كبيراً                 
وحذرت  .نطاق في قطاع غزة، دعا إليه مسؤولون في الكيان        من إقدام قوات االحتالل على تنفيذ مخطٍط عدواني واسع ال         

المجتمع الدولي من إقدام دولة االحتالل على ارتكاب حماقة جديدة ستنعكس سلباً على مجمل األوضـاع فـي المنطقـة،                    
حملت مشددة على أنها تنظر بخطورة شديدة لمسلسل التصعيد العسكري اإلسرائيلي في المحافظات الشمالية والجنوبية، و              

الوزارة إسرائيل كامل المسؤولية عن هذا العدوان الخطير والمبيت، الذي يهدد بقوة كل الجهود المبذولة لدفع عجلة السالم                  
  .في المنطقة
:  سـائدة حمـد    ، اسعد تلحمي   فتحي صباح،  ،، رام اهللا   الناصرة ،غزةنقالً  عن مراسليها في       9/6/2005الحياة  وجاء في   

ية امس عن مخاوفها من عدوان اسرائيلي جديد على قطـاع غـزة واعربـت وزارة الداخليـة                  عبرت السلطة الفلسطين  
الفلسطينية في بيان امس عن تخوفها الكبير من إقدام اسرائيل على تنفيذ مخطط عدواني واسع النطاق في قطـاع غـزة                     

  .ودعت جميع الفصائل الى التزام التهدئة
 عن االنخراط في تنسيق كامل معها، وكشفت ان موفاز الغـى للمـرة الثانيـة                اتهمت السلطة الفلسطينية اسرائيل بالتمنع    

واعتبرت السلطة االرجاء المتكرر مؤشرا الى نية اسرائيل تنفيـذ هجمـات            . اجتماعاً كان مقرراً مع اللواء نصر يوسف      
  .واسعة النطاق في القطاع قبل انسحابها قد تشمل تنفيذ عمليات اغتيال

ة اسرائيلية ومعلقون كبار في الشؤون األمنية أن تخرج اسرائيل الى حيـز الفعـل تهديـداتها                 استبعدت مصادر عسكري  
المتواترة بانزال ضربة قاصمة بـحركة حماس رداً على اطالق قذائف الهاون على مستوطنات جنوب اسـرائيل وفـي                  

التهدئة مستدركة ان عـدم توجيـه     قطاع غزة ورأت ان ثمة مصلحة مشتركة السرائيل والسلطة الفلسطينية بالحفاظ على             
ضربة اآلن ال يعفي الحركة االسالمية منها في وقت الحق وقبل تنفيذ خطة االنسحاب من قطاع غزة بحجة ان اسـرائيل                

  . لن تسمح بأن يتم االنسحاب تحت وطأة النيران الفلسطينية
ية فرصة اعادة الهدوء في القطـاع ألن        وكتبت صحيفة هآرتس ان اسرائيل تفضل في هذه المرحلة منح السلطة الفلسطين           

ورأى المعلـق فـي الـشؤون       . من شأن أي تدخل عسكري اسرائيلي ان يوفر للسلطة ذريعة لعدم النشاط ضد حمـاس              
العسكرية في الصحيفة عاموس هارئيل أن لـحماس ايضاً، كما السرائيل، مصلحة في الحفاظ علـى الهـدوء النـسبي،                   

اء القصف أول من امس فلسطينيان وصيني أبقت السرائيل هامش مناورة واسعاً وأنه لـو               مشيراً الى ان هوية القتلى جر     
  .قتل اسرائيلي او اكثر لما اكتفت اسرائيل بتوبيخ السلطة فقط

وتحت عنوان يسيرون على اطراف االصابع كتب المعلق العسكري في يديعوت احرونوت الـيكس فيـشمان يقـول ان                   
واضاف انه على رغم ان توجيـه ضـربة         . يض لتفادي تفتيت التهدئة التي تحتضر ببطء      اسرائيل تبدو كمن يسير على ب     

لـحماس يدغدغ االصابع االسرائيلية اال ان ثمة تقديرات بأن عملية من هذا القبيل قد تخرج عن السيطرة وتشطب التهدئة               
نيران وهذا، بالنـسبة الـى اسـرائيل        نهائياً لتحل محلها فوضى عارمة، ما يعني ان يتم تنفيذ االنسحاب من غزة تحت ال              

وختم ان ثمة عزاء السرائيل في حقيقتين، االولى ان اطالق القذائف من هذا النـوع ال يـدوم عـادة                    . السيناريو االسوأ 
طويالً، ثم التقاء المصالح الذي يعتبر اسطوانة اوكسجين للتهدئة المحتضرة ، وفي هذا االلتقاء تجتمع اسرائيل والـسلطة                  

ات المتحدة واوروبا ومصر وايضاً حركة حماس وطالما بقيت هذه المصلحة فان اسرائيل ستحذر القيام بأي خطوة                 والوالي
  .من شأنها اغالق اسطوانة االوكسجين

 هددت جهات في الجيش وجهاز الشاباك اإلسـرائيليين بـأن إسـرائيل             :تل أبيب  9/6/2005األيام الفلسطينية    وأضافت
ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي، أمس، عن هذه        .اصمة لحماس قبل تنفيذ خطة فك االرتباط      ستضطر إلى توجيه ضربة ق    

واضـافت ان   . الجهات األمنية اإلسرائيلية قولها إن حركة حماس تخرق بشكل منهجي الهدوء األمني في قطاع غــزة               
 ضبط النفس وعدم االنجرار الى      مصادر في جهاز االمن االسرائيلي توقعت ان يستمر الجيش االسرائيلي في الحفاظ على            

واضاف انه   .وتوقع بيريس ان تمكن خطة فك االرتباط اسرائيل من العمل ضد الهجمات االرهابية            . تنفيذ عملية عسكرية  
  .اذا انسحبنا من غزة فان ثمة احتماال ألن يتوقف اطالق النار كما ان ذلك يمكننا من الرد عسكريا بقوة اكبر من اليوم

 مصادر فـي الجـيش اإلسـرائيلي        قالته ما:  اسامة العيسة  ،بيت لحم  من مراسلها في   9/6/2005 الجديدة   الحياة ونقلت
وجهاز األمن العام الشاباك بان هذه الضربة ستكون على األرجح قبل تطبيق خطة االنفصال االحادية من غزة في شـهر                    

تقيد مع ذلك في هذه المرحلة بـضبط الـنفس ولـن    ولكن هذه المصادر أبلغت اإلذاعة بان قوات االحتالل ست    . آب المقبل 
تنجر، كما قالت، إلى عملية عسكرية رغم الهجوم الصاروخي الفلسطيني أمس الذي أدى إلى مقتل ثالثة فـي مـستوطنة                    

ووجهت إسرائيل رسالة علنية لحركة حماس فيها كثير من التهديد، عنـدما نقلـت وسـائل                 .غالي تال قرب خان يونس    
ائيلية، صباح امس، عما وصفتها مصادر عسكرية كبيرة ان الجيش اإلسرائيلي على أهبة االستعداد للعمـل                االعالم اإلسر 

  .ضد الهجوم الصاروخي، مشددة على أن إسرائيل لن تقبل بتجاوز خطوط حمراء
ال ما يجـري    يوكرر ايتان عرنوسي، الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي القول بان إسرائيل ستلتزم بما اسماه ضبط النفس ح               

وقال لإلذاعة اإلسرائيلية باللغة العربية، صباح امس بان الجيش اإلسرائيلي وهو يعلـن التزامـه                .من تصعيد في القطاع   
وهدد الفصائل الفلسطينية وخصوصا حركـة     .عرض له مستوطنات غزة   ضبط النفس فانه لن يصمت على القصف الذي تت        

بين الفصائل التي خرقت التهدئة بتنفيذ عملية في تل أبيب فـي شـهر شـباط             الجهاد اإلسالمي التي قال أنها الوحيدة من        
الماضي، باإلضافة إلى ان الجيش اإلسرائيلي أحبط عملية مزدوجة كانت الجهاد تخطط لتنفيذها في القدس يوم الخمـيس                  

  .الماضي
ادر في الجيش والمخـابرات     نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن مص     :غزة صالح النعامي   9/6/2005 شرق األوسط الوأوردت  

  .ان مثل هذه الضربة ضرورية بسبب خرق حركة حماس المتكرر للتهدئة



 5

كشفت مصادر مطلعة أن السلطة الفلسطينية      : غزة الدستور ووكاالت االنباء    القدس المحتلة  9/6/2005الدستور   وذكرت
واسعة في القطاع، تـستهدف تـدمير البنـى         تلقت معلومات سربتها جهات دولية حول نية إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية            

التحتية لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي، موضحة أن إسرائيل أعطت مهلة للسلطة الفلسطينية إليقاف عمليـة إطـالق                 
وذكرت مصادر عـسكرية إسـرائيلية أن        .الصواريخ على المدن والمستوطنات اليهودية في غزة وداخل الخط االخضر         

   .ات إسرائيلية باالستعداد لتنفيذ عملية كبرى في غزة قريباتعليمات صدرت إلى وحد
  

  2000االتصاالت بدأت عام :  مع حماسبريطانيةاللقاءات ال
، الذي يعتبر المـسؤول األول   آالستر كروك أن  عمار الجندي   عن مراسلها في لندن      9/6/2005 شرق األوسط ال نشرت
 أحمـد   أن اتصاالته بقياديي الحركة في غزة بمن في ذلك الـشيخ          ، كشف امس    تح باب الحوار األوروبي مع حماس     عن ف 

بة آيرلندا الشمالية تؤكـد      إن تجر  ضح في مكالمة هاتفية اجرتها معه الشرق األوسط       وأو. 2000ياسين بدأت خالل عـام     
شط سالم، على   وشدد كروك الذي بات نا    .  بين سياسيي ومقاتلي منظمة تؤمن باستعمال العنف       ان التمييز ليس سهالً للغاية    

 هو حقيقة انها كانت منذ والدتها منظمـة سياسـية           هذا التمييز في اطار التواصل مع حماس      ان الجانب االكثر اهمية من      
 وأضاف ان حمل السالح لم يفقدها على االطالق امكانيـة         . التوجه، ولم تلجأ الى العنف اال بعد مجزرة الحرم االبراهيمي         

واعرب عن تفاؤله بمستقبل الحوار بين حماس وجهات اجنبيـة تبـدي اسـتعداداً            . ريالعمل كمنظمة سياسية بشكل جوه    
في هذه االثناء، صرح وزير الخارجية البريطاني       . حول مهم تصاً ان الفلسطينيين بدأوا عملية      متزايداً للحديث اليها، خصو   

وذكر متحدث باسـم الخارجيـة      . يةدجاك سترو ان دبلوماسيين بريطانيين التقوا مرتين مع ممثلين لحماس في مجالس بل            
ت وقال إن ذلك بدأ بعـدما تغيـر       . ين منتخبين غير متورطين في العنف     موظفلـالشرق االوسط ان االتصاالت تمت مع       

وعزا الوزير التواصل   .  باالنتخابات البلدية  الظروف في ديسمبر كانون االول الماضي حين فاز عدد من مرشحي حماس           
  . ضرورات العمل المعتاد الذي يقومون به في االراضي المحتلةمع بعض اعضاء الحركة الى

 امس اي احتمـال لـشطب   استبعد وزير الخارجية البريطاني جاك سترونا  9/6/2005العرب اليـوم     صحيفة واوردت
قال ان  و. حركة المقاومة االسالمية حماس من قائمة المنظمات االرهابية حتى تعلن تخليها النهائي عن العنف قوال وفعال               

كما اكد ان على حماس التوقـف عـن         . حقيقة مشاركة منظمة ارهابية في االنتخابات ال يعني انها لم تعد منظمة ارهابية            
 . ب.ف.أ سعيها لتدمير دولة اسرائيل الن ذلك لن يفضي الى الديموقراطية

 الصراع ف بالده من طبيعة سترو ان يعيد النظر في موقدعا الشيخ حسن يوسفأن  9/6/2005القدس العربي  وأضافت
 الشعب الفلسطينيان يضغط علي االحتالل االسرائيلي كي يقر بحقوق و  الشعب الفلسطينيوان يصحح الخطأ بحق

 مطلوب من بريطانيا ان تكف عن مساندة اسرائيل علي حساب معاناة الشعب الفلسطيني وان  يوسفواضاف.الفلسطيني 
وفي هذا الصدد رفض يوسف تصريحات سترو االخيرة حول  .مر ضد الفلسطينيين تلتفت الي العدوان االسرائيلي المست

وقال ان تصريحات سترو كالم غير مبرر وغير متوازن .رفض بريطانيا التعامل مع حماس ومطالبته اياها نبذ العنف
مير وعدوان متواصل علي النه ينظر فقط الي ما قامت به المقاومة ولكنه ال يلتفت الي ما يقوم به االحتالل من قتل وتد

وقال نقول لوزير الخارجية البريطاني سترو اننا لسنا .االنسان والمكان وعلي المقدسات المسيحية واالسالمية علي السواء 
راد الجلوس معنا فاهال بحاجة لشهادة حسن سلوك من احد سوي تجاه شعبنا وارضنا وقضيتنا ولكن الباب مفتوح، واذا ا

   ا ف ب.وسهال به 
  
  بريطانيا تدعم الجهود إلنجاح خطة االنسحاب من غزة: سترو  

، أن بـالده سـتدعم الجهـود         وزير الخارجيـة البريطـاني     هأكـدما  : رام اهللا  من 9/6/2005األيام الفلسطينية    نشرت
س عباس، أمس، للصحافيين عقب اجتماعاته مع الرئي     وقال.الفلسطينية واإلسرائيلية إلنجاح خطة االنسحاب من قطاع غزة       

ستعمل الـمملكة الـمتحدة كل شيء ممكن، مع رئاسة الدول الـصناعية الثمـاني،             : ورئيس الوزراء ، ووزير الخارجية    
ورئاسة االتحاد األوروبي، لدعم الجهود الفلسطينية واإلسرائيلية إلنجاح خطة الفصل ألنها مهمة للشعب الفلسطيني فـي                

وقـال  .هذه فرصة مهمة للفلسطينيين لتغيير مستقبلهم نحو األفضل       : وأضاف.غزة، ولـمستقبل الجميع في هذه الـمنطقة     
سترو إن بالده من أقوى الداعمين للسلطة الفلسطينية، وإنها ستواصل دعمها لتعبيد الطريق من أجل تطبيق خطة الفـصل    

نحن حريـصون    ريعأحمد ق من جانبه، قال    .وخارطة الطريق من خالل عملها مع حلفائها، خصوصاً الواليات الـمتحدة         
وأضاف لقـد   . ب اإلسرائيلي لنا معلومات بشأنها    على أن يكون االنسحاب ناجحاً، لكن هناك قضايا عديدة لـم يقدم الجان           

وأعـرب  .ري واالقتصادي شرحنا له ضرورة استكمال الـمعلومات لنستكمل إعداد خططنا على الـمستوى األمني واإلدا           
وفي رده على سؤال بشأن اشتراط إسرائيل على الرئيس         .إسرائيل إلنجاح االنسحاب  قريع عن استعداد السلطة للتنسيق مع       

مقاربتنا للـموضوع هي التالي، نحـن ملتزمـون كليـاً          بل تطبيق خارطة الطريق قال سترو       عباس تفكيك الـمنظمات ق   
.  من خارطة الطريـق    بخارطة الطريق، ونعتقد أن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة خطوة مهمة لتطبيق الـمرحلة األولى            

رئيس الوزراء اإلسرائيلي أظهر شجاعة سياسية كبيرة في سعيه لالنسحاب من غزة، وعلى وجـه الخـصوص تفكيـك                   
الـمستوطنات، والثمن الذي يدفعه كاالنقسام في حزبه والحاجة لتشكيل ائتالف جديد يشكل بحد ذاته دليالً ذاتياً على أنـه                   

ندما ينتهـي   بخارطة الطريق، وهذا سيعطي مزيداً من الـمساحات للتقدم إلى األمام ع          وقادة آخرين في إسرائيل ملتزمون      
 من النوع القاتل الذي رأيناه أمس من قبل حماس وغيرها مـن             اإلرهابإذا تواصل   : وأضاف.اإلرهاب، والعكس صحيح  

 .ئيليين صعبةالقوى الرافضة فإن هذا يقوض موقف السلطة ويجعل الـمساعي السلـمية للـمسؤولين اإلسرا
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 تطرق الى الوضع الـسياسي       مع سترو   ان النقاش  القدوة هقالما  :  ب.ف.رام اهللا أ   من 9/6/2005العرب اليوم    ذكرتو
وقضية االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة وطالبناه ببذل جهود النجاح خطـة االنـسحاب مـن غـزة                    

كلة كبرى في النشاطات االستيطانية والجـدار ونـدعو االتحـاد           واضاف هناك مش  .باعتبارها جزءا من خارطة الطريق    
االوروبي الى التعبير عن مواقف اكثر وضوحا بخصوص االستيطان والجدار وادانة سياسـة االغتيـاالت االسـرائيلية                 

كبير واكد ان الفلسطينيين يعولون على دور اوروبي        .وخاصة ما حدث امس من اغتيال ثالثة ناشطين فلسطينيين في جنين          
التي ستتولى رئاسـة االتحـاد      , واكد سترو ان بالده   . خالل رئاسة بريطانيا لالتحاد االوروبي من اجل دعم عملية السالم         

ستعمل على ضـمان نجـاح االنـسحاب        , االوروبي في تموز وتستضيف قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى         
  . االسرائيلي الوشيك من قطاع غزة

  
 نسون حول االنسحاب من غزة عباس التقي ولف

د الرئيس الفلسطيني خالل لقائه أمس جيمس ولفنسون علي يشدت: رام اهللا ا ف ب من 9/6/2005القدس العربي  نشرت
واكد دحالن الذي حضر اللقاء للصحافيين ان عباس طلب التاكيد .ضرورة ان يكون االنسحاب االسرائيلي من غزة شامال

 .ب ان يكون شامال وعلي ان تقدم لنا اسرائيل معلومات عن تفاصيل العملية علي ان االنسحاب من غزة يج
 على تشغيل مطار     دحالن ان عباس طالب بضرورة ان توافق اسرائيل        هاضافما: 9/6/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  

  ب.ف.أ. ن بين الضفة وغزةغزة والممر االم
  

  شأن االنسحاباللواء يوسف وموفاز يتفقان على التنسيق األمني ب
 الجانبان الفلسطيني واإلسرائيلي، الليلة      عليه اتفقما  : غزة-حسن جبر  عن مراسلها  9/6/2005األيام الفلسطينية    نشرت

جـاء ذلـك    .الـماضية، على تنسيق الجانب األمني من االنسحاب الـمنوي تنفيذه من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية              
ـ       خالل االجتماع الذي ضـم وزير الداخ      كما اتفـق الطرفـان    .قد في تل أبيب   لية ، ووزير الدفاع اإلسرائيلي ، والذي ع ،

االنسحاب بما يخـدم    على تنسيق ِفرق التخطيط األمني من الجانبين، التي ستبدأ العمل األسبوع الـمـقبل؛ إلنجاز خطة               
ينية، حـسب تفاهمـات شـرم        الطرفين قضية نقل الصالحيات، والسيطرة في الـمدن الفلسط         و ناقش  ،مصلحة الطرفين 

وأكـدت  .الشيخ، وكذلك استعداد وجاهزية قوات األمن الوطني والشرطة الفلسطينية، لتولي مهامها في هذا الــموضوع              
الداخلية في بيان أصدرته بعد اللقاء أنه جرى االتفاق على استكمال الـمباحثات، األسبوع الـمقبل، خالل لقاء يعقد لهـذا            

  .الغرض
سادته اجواء  االجتماع  ان  ن الناطق باسم وزارة الداخلية امس       ال اع :ب.ف.غزة ا من   9/6/2005ة الجديدة   الحياوأضافت  
  .ايجابية

  
  لقاء بين عباس ومشعل في الدوحة برعاية قطرية

 من مصادر خاصة ان القيادة القطرية تقوم منذ ايام باتصاالت وتحركات سرية مكثفة لرعاية لقاء يجمع بين                  علمت المنار 
وقالت المصادر ان اللقاء المرتقب في الدوحة بين عباس ومشعل، سيعقبه مؤتمر حـوار              .وخالد مشعل  لرئيس الفلسطيني ا

فلسطيني ـ فلسطيني في القاهرة برعاية مصرية، لمراجعة بعض المسائل التي لم تنفذ القرارت المتخـذة بـشأنها فـي     
  .مير قطر من جهة وبين كل من عباس، و مشعلوكشفت المصادر عن اتصاالت جرت بين ا.الحوارات السابقة

  9/6/2005المنار الفلسطينية 
  

   مع عباس  يتباحث حماسوفد من : بعد تأجيل االنتخابات
ان وفدا من الحركة بحث مـع محمـود عبـاس           عن   الشيخ حسن يوسف     هاعلن ما: 9/6/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

وقال بحثنا معه في الوضع العام ورأينا تجاوبا        .د جديد لالنتخابات التشريعية   موعالوضع الفلسطيني الداخلي ال سيما تحديد       
أكد لنا انه سيعيد قـانون االنتخابـات   ان عباس اضاف .سيما مسألة االنتخابات التشريعيةكبيرا في كثير من المواضيع ال      

  .الى المجلس التشريعي وبعد موافقة المجلس سيعلن عن موعد جديد لالنتخابات
بينهم نائـب رئـيس   ;  مجموعة من النواب الفلسطينيين أن :ب.ف.رام اهللا ـ أ  من 9/6/2005 شرق األوسطال وذكرت
نظمت امس اعتصاما أمام مقر المجلس في رام اهللا احتجاجا على قرار الرئيس إرجاء االنتخابات التشريعية الى                  المجلس

وبدا االعتصام . جعا عن القرار بإجراءاالنتخاباتيل ترا نحن قلقون من ان يكون التأج      قال حسن خريشة  و..أجل غير محدد  
  .  نائبا ثم تراجع العدد الى سبعة12بمشاركة 
 حسن خريشة ـ في تصريح لألهرام ـ ان عدد   هقالما   : محمد مصطفيغزة  عن مراسلها في 9/6/2005هرام األ ونقلت

ي في اطار سلسلة من االجراءات التـي سـيتم اتخاذهـا     وان هذه الخطوات تأت ,  نواب من المستقلين    7 النواب المعتصمين 
 وتعليق عضويتهم    , ووأوضح أن النواب المعتصمين يعتزمون مقاطعة جلسات المجلس التشريعي         . لرفض تأجيل االنتخابات  

   .  كما سيدرسون تقديم استقالتهم من المجلس التشريعي , في المجلس االسبوع المقبل
اعتصامنا هـو   لوكالة فرانس برس ان      خريشة،   ما صرح به  :  اف ب  -رام اهللا   من   9/6/2005الرأي االردنية    وأضافت

نتخابـات   ضـرورة وحاجـة        يمثابة رسالة تقول ان المجلس التشريعي غير مسؤول عن تاجيل االنتخابات بـل ان اال              
  .فلسطينية
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 أعـضاء   لمجتمع المدني، غالبيـة    هيئة تنسيق مؤسسات ا     تحميل :وكاالت  9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر
وقالت الهيئة في بيـاٍن لهـا       . مسؤولية تأجيل االنتخابات التشريعية إلى أجٍل غير مسمى        المجلس التشريعي من حركة فتح    

وأعربت عـن   .ماطلوا في إقرار قانون االنتخابات وتغليبهم المصالح الخاصة والضيقة على المصلحة الوطنية العامة            هم  إنّ
وترى مؤسسات المجتمع المـدني أن سياسـات   .قرار رئيس السلطة بإلغاء موعد انتخابات المجلس التشريعي    استيائها من   

االحتالل في عرقلة وتعطيل إجراء التحضير لالنتخابات وخاصة إغالق مكاتب لجنة االنتخابـات فـي القـدس وكـذلك                   
االستمرار في رفض العودة إلى خطوط ما قبل        استمرار قوات االحتالل الصهيوني في عمليات القمع وبناء جدار الضم و          

وأكّدت هيئة تنسيق المجتمـع     . أنها شكّلت أحد المعوقات أمام عملية إجراء االنتخابات بصورة حرة ونزيهة           28/9/2000
المدني على ضرورة اإلسراع في إقرار قانوٍن انتخابي عصري يقوم على مبـدأ التعدديـة الـسياسية وإنجـاح الحيـاة                     

وشددت على ضرورة إصدار مرسوٍم رئاسي بعد التشاور مع القوى السياسية ومؤسسات            .اطية عبر إقرار دوريتها   الديمقر
المجتمع المدني لالتفاق على موعٍد محدد جديد وبأسرع ما يمكن، مؤكّدةً أن التأجيل المفتوح يـضر بمـصداقية الـسلطة                

  .الفلسطينية وعملية اإلصالح الداخلية
  

  جوب وزيري الداخلية والمالية استالتشريعي
 استجوب المجلس التشريعي امس وزيري الداخلية والمالية دون اغالق ملفي واقعتي االستجواب او              : نائل موسى رام اهللا   

واستجوب المجلس اللواء يوسف حول احداث االخالل باألمن العام فـي منـاطق الـسلطة الطونيـة                 .التلويح باجراءات 
فياض حول قضايا تتعلق بمحطة توليد الكهرباء في غزة وذلك بنـاء            . ط االمن فيما استجوب د    واالجراءات المتخذة لضب  

 نائبا اكثر مـن مئـة سـؤال         24واضافة الى االستجاوبين وجه     . نائبا وعبد الجواد صالح على التوالي      16على طلب من    
وآثـر  . مسؤولية مباشرة للـوزيرين    للوزيرين استع نطاقها خارج حدود االستجواب ولكن دون ان يحمل المجلس والنواب           

المجلس متابعة ملفي الواقعتين للوقوف على مزيد من التفاصيل وللتقصي واالستشارة قبل يبدأ في دراسة اتخاذ اجراءات                 
واحال لهذا الغرض ملف االخالل باألمن وظواهر الفلتان األمني الى لجنة الداخليـة واألمـن               .العادة االمور الى نصابها   

حلي لمواصلة االستجواب الذي اتسع نطاقه ليشمل الوزارة والمؤسسة األمنية والـشارع الـوطني والجوانـب                والحكم الم 
 الى الحكومة وأمهلها في قراره شهرا لمتابعة الملف مـن كافـة   واحال ملف بناء المحطة.القانونية والسياسية ذات العالقة   

لتفاوض على شروط العقد المبرم مع الشركة على ان يوافي وزير           الجوانب القانونية واالستثمارية ودراسة امكانية اعادة ا      
المالية المجلس باالجراءات المزمع اتخاذها لتصويب الوضع وبما يكفل وقف النزف في المال العام الناجم عـن تـسديد                   

  .فاتورة الوقود واثمان التيار المنتج للمحطة
  9/6/2005الحياة الجديدة 

  
  ف مليون فلسطيني من غزة للضفة  السلطة تبحث نقل نص: يديعوت
 إن السلطة الفلسطينية تفحص إمكانية نقل نصف مليون فلسطيني من غزة إلى الضفة الغربية، بحجـة أن                  صحيفةالقالت  

فإن موظفاً رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية، مسؤوالً        يديعوت  وبحسب  .السلطة تواجه مشكلة عسيرة مع البنى التحتية      
نى التحتية للمياه والمجاري في القطاع، طرح هذا االقتراح في لقاء مشترك مع أوساط أمريكية رسـمية،                 عن مواضيع الب  

وقال المسؤول الفلسطيني إن للسلطة مشكلة عـسيرة مـع البنـى            .اإلسرائيليةومع مندوبين رسميين من وزارة الخارجية       
  قدس برس. البنى من احتمال التزايد السكانيذه نحن نخشى من أال تتمكن ه: وحذر قائال. ة للمياه والمجاريالتحتي

  9/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مركز آدم ال يرتبط بأي مؤسسة إسرائيلية: الفالوجي
لذي اشرف على تأسيسه فـي قطـاع         اكد عماد الفالوجي امس ان مركز ادم لحوار الحضارات ا          :ب،ف،القدس المحتلة أ  

 ، ونفى ان يكون للمركز اي دور في تسهيل االنسحاب االسرائيلي مـن غـزة              ،ال عالقة له بأي مؤسسة اسرائيلية      ،غزة
وكان اعلن االحد في بيان ان الفالوجي المتحدث السابق باسم حركة حماس ومؤسس الحركة االسالمية في اسرائيل عبـد                   

 ، اسرائيل والفلـسطينيين اهللا نمر درويش وحاخام عضو في الحكومة االسرائيلية انشأوا مراكز اسالمية يهودية للسالم بين      
بأن مركز ادم سيلعب دورا استراتيجيا اساسيا في تسهيل فك االرتباط           ،ونفى الفالوجي في بيان ارسله لوكالة فرانس برس         

ان مركز ادم لحوار الحضارات الذي اشرفت على تأسيـسه فـي             ، وقال ، من قطاع غزة المقرر في الصيف      ،االسرائيلي
ان المشروع هو جزء من مشروع      ، واوضح   ،،ريب او بعيد بأي مؤسسة يهودية او اسرائيلية       قطاع غزة ال عالقة له من ق      

 وقد زارنا اللورد جورج كيري كبير اساقفة الكنيسة قبل ايام واعلن دعمه             ،دولي تشرف عليه كنيسة كنتبرري البريطانية     
ان هذا المـشروع ال      ، واضاف ،وسطلهذا المركز واعتباره جزءا من المشروع الدولي لحوار الحضارات في الشرق اال           

المشروع هو مشروع حضاري ثقـافي       ، واكد ان  ،عالقة له بالعملية السياسية او قضايا السالم بين الفلسطينيين واسرائيل         
صياغة االفكار والمشاركة في المؤتمرات العالمية وسيشارك معنا ممثلون عن الجامعات الفلسطينية             ، سيعمل على  ،عالمي

 ،ن والكتاب وقادة الرأي والفكر في منطقتنا لتقديم الرؤية الحضارية لشعبنا في كافة قضايا الصراع المعاصرة               واالكاديميو
مركز آدم الذي سيقام في غزة سيلعب دورا استراتيجيا اساسيا فـي تـسهيل فـك            ،وكان البيان الذي وزع االثنين اكد ان        

  . المقرر في الصيف،االرتباط االسرائيلي
  يةالوطن االردن
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 سالمي مسيحي يهودي في القدس لتوحيد الشعوبإمشروع 
 أعلن حاخامون ورجال دين مسلمون اليوم الثالثاء عن مشروع للتعـاون بـين االديـان                :  مايو ايار رويترز   31 القدس

  .السماوية الثالثـة بهـدف تعزيـز جهـود احـالل الـسالم والمـصالحة بـين الجـانبين االسـرائيلي والفلـسطيني                      
صحفي عقد في القدس قال مسؤولو المشروع الذي يشمل اقامة ثالثة مراكز لنشر السالم في القدس وشـمال                  وفي مؤتمر   

  .تعليم التسامح وتغليب الحوار بين االسرائيليين والفلسطينيينالى اسرائيل وقطاع غزة ان المشروع يهدف 
واضاف ان المراكز الثالثة    . ثالثة مراكز مستقلة  . وقال الحاخام مايكل ملكيور ما نتحدث عنه االن هو افتتاح ثالثة مراكز           

بدعم كل أطـراف    نحظى  ونأمل أن يتطور هذا االمر ويشمل أناسا أكثر فأكثر و         . ستعمل علي تشجيع المصالحة والحوار    
مركز وقال الحاخام ملكيور ان المراكز الثالثة ومنها         .العالم اليهودي وكذلك من العالم االسالمي وغالبية العالم المسيحي        

وقال  .سيلهم كل منا االخر   . سنتبادل االفكار . القدس الذي بدأ العمل بالفعل ستكون مستقلة لكن سنعمل مع بعضنا البعض           
وأضـاف  . الشيخ عماد الفالوجي مدير المركز الذي سيفتتح في غزة ان الهدف من المشروع هو توحيد شعوب المنطقـة                 

الدين عندما  .  توحيد الشعوب  علىاب المسيحي أن يتطور ليصبح قادرا       نريد للخطاب االسالمي والخطاب اليهودي والخط     
وقال الفالوجي ان المشروع الذي يشارك فيه رجال دين مسيحيون يعمل            .أرسله اهللا انما أرسله لحياة االنسان وليس للقتل       

وتابع هدف المركز هو نقل     . المنطقةالى  عن نقل الحوار بين االديان والذي يعقد غالبية مؤتمراته في الخارج من اوروبا              
  . حوار الحضارات من الخارج الي الداخل

. خالل السنوات الماضية كنا نشارك في مؤتمر حوار الحضارات في أوروبا لذلك نحن أردنا أن ننقل هذا الحوار الي هنا                   
طاع غزة كما يفتتح المركز     ويفتتح مركز ادم قريبا في ق      .الي هذه االرض المقدسة لقناعتنا بأن شعبينا بحاجة الي الحوار         

   وسيدير شيوخ مركزي غزة وكفر قاسم بينما يدير حاخام مركز القدس .الثالث في كفر قاسم بشمال اسرائيل
  

   بريطانيا لتقطع اتصاالتها مع حماس  ىإسرائيل تضغط عل
ضات مـع   ي مفاو  البريطانية أن اسرائيل مارست ضغوطاً ضد جاك سترو للتوقف عن اجراء أ            كشفت صحيفة جارديان  

  . ألراضي الفلسطينية حالياً الذي يزور اسرائيل واجاء ذلك عقب اجتماع شالوم مع سترو. حركة حماس
  9/6/2005الوفد المصرية 

  
  كتائب أبو علي مصطفى تتبنّى قصف مستوطنة عتصمونا بصاروخين من نوع المصطفى

 عتصمونا الجاثمـة علـى أراضـي المـواطنين          أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مسؤوليتها عن قصف مغتصبة         
  .الفلسطينيين جنوب القطاع بصاروخين من نوع المصطفى

9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  سرائيليةعضاء في حماس من قصف بالصواريخ اإلأنجاة 
القريبة من خان اطلقت طائرة اسرائيلية بدون طيار أمس االربعاء صاروخين علي سيارة فلسطينية في بلدة عبسان 

وقد فر الناشطون الذين كانوا في .يونس، جنوب قطاع غزة، كان يستقلها ناشطون فلسطينيون من حماس لم يصابوا بأذي
 ن كتائب الشهيد عز الدين القسام،وفي وقت سابق نجت مجموعة م.السيارة قبل لحظات من اصابتها مباشرة بصاروخين

  . طائرة إسرائيلية صاروخا في بيت حانون، شمال قطاع غزة، أخطأ هدفهمن عملية اغتيال، بعد أن أطلقت عليها
9/6/2005القدس العربي   

 
  الفصائل الفلسطينية تطالب المسلمين بوقفة ضد التدنيس اإلسرائيلي للقرآن

ـ                 ة أدانت الفصائل الفلسطينية أمس تدنيس الشرطة اإلسرائيلية للمصحف الشريف في سجن مجدو بالضفة الغربيـة، داعي
ندين بـشدة هـذا العمـل       : وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي محمد الهندي       . المسلمين إلى وقفة لحماية المقدسات    

اإلجرامي بتدنيس القرآن الكريم في سجون االحتالل مطالبا الشعب الفلسطيني واألمتين العربية واإلسالمية بالخروج فـي                
    .ا ليست المرة األولى التي تتم فيها إهانة المصحف في سجون االحتاللوأضاف الهندي أنه.مسيرات للدفاع عن المصحف

  9/6/2005الوطن السعودية 
 

  كتائب األقصى تطالب بعقد المؤتمر السادس لحركة فتح في موعده
طالبت كتائب شهداء األقصى الجناح العسكري لحركة فتح، اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح بالعدول عـن                 

  .ار تأجيل المؤتمر الحركي السادس، والتوقف عن المماطلة والتسويف وااللتزام بعقد المؤتمر في موعده دون تأجيلقر
9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  مصادر أمنية صهيونية تعلن عن اعتقال خلية تابعة للجبهة الشعبية في القدس المحتلة

 العام الصهيوني اعتقل وبالتعاون مع شرطة القـدس الـصهيونية الليلـة              ذكرت مصادر أمنية صهيونية أن جهاز األمن      
وادعت .الماضية، خلية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في القدس المحتلة، بادعاء قيامهم بنشاطات معادية لالحتالل              

أريحـا، وخليـة أخـرى      الشرطة الصهيونية أن أعضاء الخلية الثالثة شكلوا همزة وصل بين نشطاء الحركة في منطقة               
  .للجبهة في القدس المحتلة، وتلقوا األوامر للقيام بأعمال معادية
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9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 
 

   ندعو فتح وحماس إلى االحتكام للغة الحوار الديمقراطية 
اس، الى االحتكام   دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، كال من حركتي فتح وحم              

للغة الحوار وعدم الوصول بالساحة الفلسطينية الى مزيد من التشنجات التي لن تفيد إال أرييل شارون وأركان حربه وقال                   
في حديث لـ الوطن ان االنتخابات الرئاسية والبلدية في الضفة الغربية وغزة، أبرزت الكثير من الخلل الذي كان ينبغـي    

ية عملية سياسية يعاد من خاللها بناء المفاوضات مع إسرائيل، بعيـدا عـن مرجعيـة الـشعب                  ان أ : معالجته، وأضاف 
والبرنامج الوطني المشترك، تصب في النهاية في خانة السياسات العبثية، وهذا ما يزيد من معاناة شعبنا، ورأى فيـصل،                   

  .ان االنتفاضة والمقاومة هي خيار الشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه كاملة
9/6/2005الوطن القطرية   

  
    والفصائل تستنكر تدنيس المصحف وجدعون يتنصل مجدو سجنفيضراب عن الطعام إ واستنفار

 االسرائيلي امس،االضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجا على قيام سلطات االحـتالل بتـدنيس              اعلن اسرى سجن مجدو   
  .ل تفتيش متاع االسرىوتمزيق نسخة من المصحف الشريف خال

 المعتقلـون فـي سـجن    من ان ، عيسى قراقع رئيس نادي االسير الفلسطيني ما قاله 9/6/2005الوطن القطرية    نشرت  
 الزيـارات العائليـة وادارة      مجدو بدأوا اضرابهم عن الطعام ولم يتناولوا افطارهم هذا الصباح وقرروا ايـضا مقاطعـة              

معتقلي سجن مجدو االمنيين في شمال اسـرائيل رفـضوا           واكد متحدث باسم مصلحة السجون لفرانس برس ان          ،السجن
 واكد ان جميـع     ، لكنه اشار الى ان السجناء يملكون طعاما اشتروه من مقصف السجن           ،تناول االفطار المقدم في زنازينهم    

يمـا   ف  واطلقت الدعوة الى االضراب لثالثـة ايـام        ، التزموا الدعوة الى االضراب عن الطعام      890السجناء البالغ عددهم    
   .توالت االستنكارات واالحتجاجات على هذه الجريمة العنصرية الخطيرة

د االسرى انهم يتحضرون لمعاملة سـيئة       يك تأ :القدس أحمد عبدالفتاح   عن مراسلها في   م   9/6/2005القبس  كما جاء في    
بعد هذا االعتـداء، شـهد      و .من حراس السجن، الذين اقتحموا غرفهم وعبثوا بحاجياتهم، ودنسوا نسخة من القرآن الكريم            

السجن حالة من االستنفار والتوتر الشديد، وطالب االسرى المؤسسات الدولية وحقوق االنسان بالتدخل لمنع تكـرار مـا                  
 ورأت حركـة الجهـاد       العمل في بيان صدر عنها بعنوان من غوانتانامو الـى مجـدو            وادانت حركة حماس هذا   . حدث

 عن العداء السافر للمقدسات االسالمية واالستهتار بمشاعر المسلمين في العـالم، كمـا              االسالمي ان هذا الفعل الشنيع ينم     
 .التصعيد واالنتهاكات االسرائيلية  خطورة النتائج المترتبة على     ح تدنيس المصحف الشريف محذرة من       استنكرت حركة فت  

 امـس األول الـى الـسجن        وتوجه وزير االمن الداخلي جدعون عزرا ورئيس مصلحة السجون ياكوف غانوت مـساء            
لالطالع على الوضع، وادعى مصدر مقرب من عزرا ان ما اعلنه السجناء لم يكن سوى عمل استفزازي، لكنه اعتـرف                

ست محمد بركة، الذي اشـار      وزار السجن النائب العربي في الكني      .بالعثور على اوراق من المصحف ملقاة على االرض       
رأيت بام عيني صفحات ممزقـة مـن        سائدة في سجون االحتالل واضاف       الثقافة ال  هذه الجريمة النكراء تعبر عن    الى ان   

هذه كذبة عارية عـن     .. مشاكلالقرآن في شكل ال يدعو للشك، وحاولت ادارة السجون اتهام االسرى بعمل هذه الثارة ال              
  .الصحة

  
  م الصحيهمال المتعمد لوضعهأسرى سالم يتهمون إدارة المعتقل بمحاولة قتلهم من خالل اإل

 أكد األسرى في معتقل سالم االحتاللي غربي مدينة جنين في عدد من الرسائل التي وصلت الى نادي                  :احمد حسن ،  جنين
ووصـف   .األسير، انهم يعيشون أوضاعا وظروفا اعتقالية صعبة للغاية جراء ممارسات االحتالل المشينة والمذلة بحقهم             

 عن مكرهة صحية حيث يفتقد الى ابسط مقومات الحياة الكريمة، مشيرين الى             األسرى في رسائلهم معتقل سالم بأنه عبارة      
أن إدارة المعتقل ال تهتم بنظافة غرف المعتقل، حيث ترفض السماح للمعتقلين بإخراج بقايا الطعام يوميـا مـن داخـل                     

قل سالم مكون من ثماني      أن معت   واالمعتقل األمر الذي تسبب في انتشار البعوض والحشرات والروائح الكريهة، وأوضح          
 أن إدارة المعتقل تعمد دائما الى معاقبة         كما  أسيرا 11الى9معتقلين ففي كل غرفة يوجد من       غرف صغيرة جدا مزدحمة بال    

األسرى بشتى الطرق المحرمة وغير االنسانية فالعقاب دائما يكون بشكل جماعي من خالل اتباع أساليب قذرة كحرمـان                  
وج الى ساحة المعتقل أو ما يسمى بالفورة ما ادى الى إصابة معظم المعتقلين باألمراض الجلدية                جميع المعتقلين من الخر   

، اضافة الى   تقلين ربما تشكل خطرا على حياتهم     مؤكدين أن هناك أمراضاً جلدية غريبة ومعدية مصاب بها عدد من المع           
الث مرات يوميا، مؤكدين أن عمليـة االسـتحمام          من الذهاب الى دورة المياه حيث يسمح لهم باستخدامها فقط ث           الحرمان

كما دعا المعتقلون الجمعيات والمؤسسات اإلنسانية والحقوقية وعلى رأسـها جمعيـة            . بالنسبة لهم تعتبر من المستحيالت    
  .الصليب األحمر الدولي لزيارة المعتقل واالطالع على أوضاعهم الصحية وعلى ظروف اعتقالهم

   9/6/2005الحياة الجديدة 
  

  أسير يتعرض للتهديد باالغتصاب واعتداء على قاصر في سجن الجلمة
 أفاد محامي نادي األسير لؤي عكة ان االسير عبد اهللا محمود سمور تعرض لتعذيب قاس وشـديد فـي معتقـل                  :رام اهللا 
ره علـى تقـديم     وافاد االسير عند لقائه المحامي عكة انه تعرض للتهديد باالغتصاب على يد المحققـين إلجبـا                .الجلمة
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مـن جهـة     .االعترافات اضافة الى توجيه الشتائم البذيئة والقذرة له وقد تعرض للشبح والحرمان من النوم فترة طويلـة                
، في افادته للمحامي انه تعرض للضرب الشديد وللـشتم والـشبح             سنة 16ير القاصر محمد احمد صالح      أخرى قال االس  

 ساعة متواصلة وعلى مدى ايام، واشتكى من تعرضه للـضرب علـى يـد               13على يد المحققين في سجن الجلمة ولمدة        
  .الجنود عند اعتقاله

وعلى صعيد آخر وجه األسرى في سجون االحتالل نداء الى وزارة التربية والتعليم بضرورة تزويدهم بكتب التـوجيهي                  
نهم يفتقدون لكتب التوجيهي مـا يعنـي        واشار االسرى الى ا    .للفرعين العلمي واالدبي وذلك للتمكن من تقديم االمتحانات       

  .عدم قدرتهم على االستعداد لالمتحانات التي باتت وشيكة في السجون
   9/6/2005الحياة الجديدة 

  
  خرآفراج عن  واإلتمديد االعتقال اإلداري للمرة السابعة لألسير محمود مسكاوي

 اشهر بحق األسير محمود مـسكاوي       6ى التوالي لمدة     مددت سلطات االحتالل االعتقال اإلداري للمرة السابعة عل        :نابلس
وعبرت عائلة المسكاوي عن استهجانها للقرار الذي وصفته بالجائر داعية مؤسسات حقوق            . من مخيم بالطة شرق نابلس    

. اإلنسان الى التدخل والعمل على وقف سياسة االعتقال اإلداري وإطالق سراحه وجميع األسرى والمعتقلـين اإلداريـين                
ددت لجنة الخدمات الشعبية في مخيم بالطة بقرار تمديد اعتقال المسكاوي وهو عضو في اللجنة واعتبرتـه محاولـة                   ون

افرجت سلطات االحتالل امس االول عن االسير المهندس اسـماعيل حـسن            ومن جهة اخرى    .لتفريغ المخيم من النشطاء   
  . شهور5تقال اداري دام العواودة رئيس قسم الدراسات والتخطيط في بلدية دورا بعد اع

   9/6/2005الحياة الجديدة 
  

   يعلنون إضرابهم عن الطعام كرسالٍة للحكومة المصريةين في عسقالناألسرى األمنيون المصري
نحـن االسـرى األمنيـون      :  فـي بيـانهم     الصهيوني األمنيون المصريون في سجن عسقالن     قال األسرى  :نابلس خاص 
 بأنّنا مقِبلون على إضراٍب مفتوح عن الطعـام وذلـك كرسـالٍة للحكومـة               ل اإلسرائيلي  داخل سجون االحتال   المصريون

م بمقتضاها إطالق صراح الجاسوس     ، والتي ت  ا من الصفقة التي تمت بين مصر وإسرائيل       المصرية احتجاجاً على استثنائن   
وطالب األسرى الحكومة المصرية بأن     .االمصرية والمطالبة باإلفراج عنّ   عزام عزام ، وأيضاً تجاهل الحكومة        اإلسرائيلي

يتم شملهم في الصفقة القادمة التي يتم عقدها اآلن والتي ترددت في الصحف الـصهيونية بخـصوص إطـالق سـراح                     
  .الجاسوس الصهيوني عوادة العرابين

  9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مردة لمنع التظاهرات ضد الجدارمن الوطني في الخليل وحظر تجوال في اعتداءات على األ
اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي، في مدينة الخليل، على عدد من أفراد األمن الوطني الفلسطيني  :رام اهللا احمد رمضان

وأشارت مصادر أمنية في غرفة العمليات المشتركة إلى أن حادثة  .بعد احتجازهم في مركز باب الزاوية وسط المدينة
فرضت قوات االحتالل و. بينما كان أفراد األمن الوطني يقومون بجولة استطالعية في مركز المدينة امساالعتداء تمت

امس حظر التجوال المشدد على قرية مردة، شمال غرب سلفيت، والتي يجري منذ ايام السطو على ما تبقى من ارضها 
وذكر منسق اللجنة الشعبية .نة ارئيل جنوباوشجرها، لغرض إقامة مقطع من جدار التوسع العنصري يفصلها عن مستوط

لمقاومة الجدار في منطقة سلفيت نصفت الخفش، ان قوة من جيش االحتالل قوامها خمس آليات عسكرية دهمت عند 
الخامسة والنصف من صباح امس القرية وفرضت عليها حظر التجوال ومنعت الدخول إليها والخروج منها، فيما شنت 

واكد ان الحظر جاء بغرض منع انطالق تظاهرة . يد من منازل المواطنين دون ان تسجل اعتقاالتحملة دهم طالت العد
سلمية ضد الجدار كانت مقررة عند التاسعة من صباح امس، باتجاه اراضي القرية التي يجري ارتكاب مجزرة فيها 

رية ثالثة من المتضامنين االجانب واوقف جنود االحتالل عند مدخل الق. طاولت حتى اآلن اكثر من الف شجرة زيتون
واحتجزوا جوازات سفرهم، في محاولة منهم لمنع حركات التضامن الدولية من المشاركة في الجهود الشعبية لمقاومة 

 . اقامة الجدار االسرائيلي التوسعي على حساب االرض الفلسطينية
  9/6/2005المستقبل 

  
   فتى من شعفاط يطعن شرطيا اسرائيليا في القدس

 من بلدة شعفاط، طعن شرطيا اسرائيليا عند ملتقى شـارعي            عاما 15لسطينيا  قالت شرطة القدس، مساء اليوم، ان فتى ف       
وحسب الشرطة كان الشرطي    .يافا وحيشين في القدس على مقربة من مركز شرطة المسكوبية، واصابه بجراح متوسطة            

ووصلت الى المكان قوات من الشرطة وحـرس الحـدود          . ىالمطعون يحرس مسيرة لليهود في المدينة عندما طعنه الفت        
وتدعي الـشرطة ان    .وقام افراد من الشرطة بمالحقة الفتى واعتقاله      .  المصاب الى مستشفى شعاري تصيدق     وقامت بنقل 

الفتى ابلغها خالل التحقيق األولي انه اقدم على طعن الشرطي بسبب خوفه من العودة الى منزله النه لم يقـبض اجـرة                      
  ! .  له في مخبز يقع في سوق المدينةعم

  8/6/2005 48عرب
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  قوات االحتالل تعتدي على مسيرٍة سلمية شارك بها عشرات المعاقين في بلعين
 األربعاء، على عشرات المعاقين وذوي االحتياجـات الخاصـة          وات االحتالل الصهيوني، ظهر   اعتدت ق  :رام اهللا خاص  

فصل العنصري الذي تحاول سلطات االحتالل إقامته على أراضـي قريـة بلعـين              الذين شاركوا في مسيرٍة ضد جدار ال      
وقال عبد اهللا أبو رحمة، منسق لجنة مقاومة الجدار واالستيطان في بلعين، في تـصريحاٍت خاصـة، إن                  .غربي رام اهللا  

 الضفة الغربية بتنظيم من    معاقاً أتوا من مختلف محافظات     35قوات االحتالل قامت بالتهجم بطريقة وحشية على أكثر من          
اإلتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين، من أجل المشاركة في مسيرة سلمية وللتضامن مع أهالي بلعين باإلضافة إلى أكثر من                  

وقامت قوات االحتالل في بداية المسيرة بإطالق قنابل الغاز باتجاه المشاركين في المسيرة والذين              . مواطن من القرية   200
ير منهم يستقّل كراسي متحركة وتحملوا ظروف المنطقة الصعبة، وشرعت قوات االحتالل بعد ذلـك باالعتـداء               كان الكث 

وأضاف أبو .بضرب بعضهم واعتقلت أحدهم ويدعى رفيق علي طاهر من مدينة جنين وقامت بإطالق سراحه بعد ساعات         
ضاء لجنة مقاومة الجدار واعتقلت مـن بيـنهم محمـد           رحمة أن سلطات االحتالل قامت أثناء المسيرة باالعتداء على أع         

  .الخطيب وشقيقه أكرم الخطيب باإلضافة إلى أحد المواطنين ويدعى عبد الفتاح برناط
  9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  أنصار السجين تنظّم مسيرةً حاشدة ويوماً ترفيهياً دعماً ألبناء األسرى في بيت لحم

عية أنصار السجين، اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة ويومـاً ترفيهيـاً دعمـاً ألبنـاء األسـرى                 نظّمت جم  :نابلس خاص 
وانطلقت المسيرة من أمام مقر الصليب األحمر متجهة إلى قرية الزيتونة لحـضور اليـوم               .والمعتقلين في مدينة بيت لحم    

رى وأبنائهم والعديد مـن الشخـصيات الوطنيـة         الترفيهي والحفل الكبير الذي أقيم في القرية وذلك بمشاركة أهالي األس          
وافتتح اليوم الترفيهي بكلمة الجمعية التي ألقاها أبو أحمد ممـثّالً عـن             .واإلسالمية والمؤسسات والعشرات من المواطنين    

يـة أبنـاء    الجمعية، ورحب فيها بأهالي األسرى وأبنائهم ودعاهم إلى المشاركة الفعالة في هذا اليوم الذي تم ترتيبه لرفاه                
واختتم اليوم الترفيهي بعروٍض لمهرٍج فني قام خالله بتوزيع الهـدايا           .األسرى والتخفيف عن نفسياتهم بغياب آبائهم عنهم      

  .التذكارية على األبناء المشاركين والذين بلغ عددهم أكثر من ستمائة طفل وطفلة مع أمهاتهم
  9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  من مستمعي صوت األقصى يطالبون بضرورة القصاص من العمالء% 72.. ارك برأيكخالل برنامج ش

من المشاركين ببرنامجها شارك برأيك الذي تبثه       % 72ذكرت إذاعة صوت األقصى التي تبث من غزة أن          : غزة خاص 
 من العمـالء    طالبوا بضرورة القصاص  % 28على الهواء، طالبوا بضرورة القصاص من العمالء أياً كانت جرائمهم، و          

بعد أن يستتابوا، حيث كان موضوع الحلقة مصير العمالء والمتعاونين مع الكيان الصهيوني ما بعد االنسحاب الصهيوني                 
وشارك في البرنامج عينة تمثل إلى حد كبير الجمهور الفلسطيني، وذلك من خالل االتصال المباشر على                .من قطاع غزة  

ى السؤال حول مصير العمالء هي القصاص أو العفو العام أو التوبة مع ضـرورة               البرنامج، وكانت خيارات اإلجابة عل    
  .القصاص

  9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   تتبرع بكميات من الصابون وزيت الزيتون لألسرى في سجون االحتالل الصهيونيبلدية سلفيت
سرى في سجون االحتالل الـصهيوني تبرعـت         ضمن الحملة التي أعلنتها جمعية أنصار السجين لدعم األ         :خاص نابلس

ـ   وقال رئيس البلدية الشيخ تحسين     . كيلوغراما من زيت الزيتون لألسرى     84 كيلوغراما من الصابون و    150بلدية سلفيت ب
إن األسرى هم جزء من هذا الشعب، ويجب دعمهم بكل السبل، وتخفيف اآلالم والمعاناة عنهم إلى أن يفرج عنهم                   : سليمة
كر مدير جمعية أنصار السجين عيسى موسى باسم األسرى رئيس بلدية سلفيت على هذا التبرع، داعيـا أبنـاء               وش.جميعا

الشعب الفلسطيني في مدينة سلفيت، وكافة المدن الفلسطينية إلى المزيد من البذل والعطاء والتفاعل مـع األسـرى فـي                    
  .سجون االحتالل الصهيوني

  9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الشخصيات الوطنية واإلسالمية في نابلس تدعو إلى االعتصام أمام سجن أريحا غداً
دعت شخصيات وطنية وإسالمية في مدينة نابلس أبناء الشعب الفلسطيني إلى تنفيذ اعتصام حاشـد أمـام                 : نابلس خاص 

وناشدت .ياسيين في السجن المذكور   مبنى سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية، احتجاجا على استمرار اعتقال األسرى الس           
الشخصيات الوطنية واإلسالمية المواطنين في نابلس لالشتراك بزخم في االعتصام الذي ينفـذ عنـد الـساعة الواحـدة                   
والنصف بعد ظهر غد الخميس، وذلك للتضامن مع األسرى الفلسطينيين في سجن أريحا الذين عـادوا لإلضـراب عـن           

  .ى االستمرار في اعتقالهمالطعام قبل أيام احتجاجا عل
  9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ألف دوالر460بلدية بلعا توقع اتفاقية إلنشاء مدرسة نموذجية بكلفة 



 12

وقعت بلدية بلعا ومؤسسة إنقاذ الطفل اتفاقية إلنشاء مدرسة ثانويـة نموذجيـة بتمويـل مـن الوكالـة             :  طولكرم خاص 
د وقعت اتفاقية التفاهم في مقر بلدية بلعا بحضور مدير الحكم المحلي، ومندوبين عن التربية               األمريكية للتنمية الدولية، وق   

وشكر رشدي أبو خضرة نائب رئيس البلدية، فـي         . والتعليم، ومؤسسة إنقاذ الطفل، وأعضاء البلدية، وجمع من الحضور        
والذي يساهم في حل مـشكلة الـنقص فـي          كلمته الترحيبية كل من ساعد في الوصول إلى هذا المشروع الحيوي الهام،             

وقام رشدي أبو خضرة بالتوقيع على االتفاقية نيابة        .الغرف الدراسية، خصوصا مع الزيادة الكبيرة في عدد الطالب سنويا         
: عن رئيس البلدية الذي يشارك في مؤتمر في هولندا مع عدد من رؤساء البلديات، كما وقع علـى االتفاقيـة كـل مـن                       

سعد مندوب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، والمهندس مهند الطل مجير المشروع، والمهنـدس ياسـر               المهندس سامر   
النصر مدير مؤسسة إنقاذ الطفل، وطارق عمير بلعاوي مدير الحكم المحلي في طولكرم، والمهندس محمد الحـاج قاسـم      

  .عن مديرية التربية والتعليم
  9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  المستوطنون الصهاينة يقطعون عشرات األشجار المثمرة في بلدة عصيرة القبلية

 قامت مجموعة من قطعان مستوطني مغتصبة يتسهار المقامة بقوة اإلرهـاب والـسالح علـى أراضـي                  :نابلس خاص 
ار المثمـرة   المواطنين في بلدات عصيرة القبلية مادما، بورين، وعوريف بالقرب من نابلس أمس، بقطع عشرات األشـج               

إن المـستوطنين هـاجموا األطـراف       : وقال مواطنون من البلدة لمراسلنا    .تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة عصيرة القبلية      
الجنوبية للبلدة، وقاموا بقطع العشرات من أشجار الزيتون واللوزيات بمناشير كهربائية كانت بحوزتهم قبل أن يغـادروا                 

  .ية قد شهدت في األيام القليلة الماضية اعتداءات متواصلة من قبل قطعان المستوطنينوكانت بلدة عصيرة القبل.المنطقة
  9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  المحكمة العليا الشرعية تقرر رفع سن الحضانة إلى الخامسة عشرة: غزة

برفع سن حضانة الصغار ذكوراً     أصدرت المحكمة العليا الشرعية في غزة، امس، قراراً بإجماع هيئتها يقضي            : غزة وفا 
وقال الشيخ تيـسير التميمـي،      .وإناثاً إذا كانوا في حضانة أمهم التي حبست نفسها على تربيتهم، إلى سن الخامسة عشرة              

قاضي القضاة، رئيس المحكمة العليا الشرعية في بيان صحافي،امس ، إن هذا القرار جاء لتوحيد العمـل فـي المحـاكم            
ى مصلحة المحضون ذكراً أو أنثى، وبما يتفق مع ما جاء في مشروع قانون األحـوال الشخـصية                  الشرعية، وحرصاً عل  

وبين التميمي، أن هذا القرار أصبح نافداً فـي         .الذي انتهي من إعداده مؤخراً تمهيداً لعرضه على المجلس التشريعي قريباً          
لمحاكم الشرعية بالضفة الغربية تعمل بموجب هذا       محافظات غزة اعتباراً من الخامس من الشهر الجاري، مشيرا الى ان ا           

  .القرار منذ زمن بعيد
  9/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  هل هناك حركة شراء لكروت المؤن الفلسطينية؟؟

وبعض التقارير الصحفية تتحدث عن حركة مشبوهة تحاول شراء اكبـر عـدد مـن               , الشائعات كثيرة  ، محمد الصبيحي 
لى عشرين الف دينار للكرت الواحد مقابل تنازل صاحب العالقة عن الكرت وتوقيعه علـى               كروت المؤن وبسعر يصل ا    

واينما تسأل في المخيمات يقال لك سمعنا عن ذلك         .تفويض للمشتري واحيانا تحرير شيك كضمانة لعدم التراجع عن البيع         
 غير حقيقي وربما الن البائع ال يرغـب         ربما الن االمر كله   , ولكن لم استطع حتى االن ان المس حالة بيع حقيقية واحدة          

الوعي مطلوب ولكن ايضا ال يجوز للجهات الرسمية االردنية والفلـسطينية ان   .بالكشف عن نفسه خشية الفضيحة والعار  
  .تتجاهل ما يجري حتى لو كان مجرد شائعات

   9/6/2005العرب اليوم 
  

   معلومات سرية وحساسةىوحصلوا علمجهولون اقتحموا حواسيب كبار الضباط : بيبأفضيحة في تل 
صدمة في صفوف المستوي االمني في الدولة العبرية، فقد كشف النقاب امس االربعاء عن قيام مجهولين : الناصرة

وبناء يعلون، وحصل المجهولون علي معلومات سرية وحساسة للغاية، وحالوتس، لـ باقتحام الحواسيب السرية التابعة 
 البدء بتحقيق واسع في القضية خشية ان تكون هذه المعلومات السرية قد سربت الي لجيشعلي ذلك قررت سلطات ا

عناصر معادية للدولة العبرية، كما قال مصدر امني رفيع المستوي في تل ابيب لصحيفة معاريف االسرائيلية التي 
 .اوردت النبأ االربعاء

لتحقيق االولي الذي قامت به وحدة الهندسة والحواسيب واضاف المراسل العسكري للصحيفة عمير راببورت، انه بعد ا
التابعة لقيادة االركان العامة بين ان العناصر التي اقتحمت الحواسيب هي عناصر تعمل في مقر هيئة االركان العامة في 

 .اعيحواسيب بعد فضيحة التجسس الصنتل ابيب المسماة بالكرياه، وان الهدف من ذلك كان فحص امكانية اقتحام ال
وقالت الصحيفة ايضا ان مقتحمي الحواسيب تمكنوا من اقتحام اهم الحواسيب التابعة لكبار الضباط في قيادة االركان 
العامة وحصلوا علي معلومات حساسة وسرية عن الوضع االمني في اسرائيل وعن الخطط التي تعدها هيئة االركان 

عالوة علي ذلك . ديد استراتيجيتها بالنسبة اليران وبرنامجها النوويالعامة في جيش االحتالل لمحاربة الفلسطينيين وتح
موفاز، ليس محميا بما فيه الكفاية، وان عناصر مجهولة من مناطق لـ تبين من التحقيق االولي ان الحاسوب الشخصي 
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يجية ألمن الدولة مختلفة تستطيع اقتحام حاسوب موفاز والحصول علي معلومات قيمة من شأنها ان تسبب اضرارا استرات
 . عناصر معادية مثل سورية وايران ومنظمة حزب اهللا اللبنانيةىالعبرية خصوصا اذا وصلت ال

 لم يشعرا البتة بان حواسيبهما قد اقتحمت من قبل عناصر خارجية، االمر الذي وحالوتس ان موفاز ىولفتت الصحيفة ال
لكشف عن هذه الفضيحة، كما اسمتها الصحيفة االسرائيلية، قامت وبعد ا .اضاء النور االحمر في قيادة االركان العامة

وحدة التكنولوجيا في الجيش االسرائيلي بتجهيز الحواسيب التابعة لكبار الضباط ولوزير االمن ببرامج جديدة تمنع 
 . المجهولين الهاكريم من اقتحام الحواسيب والحصول علي المعلومات السرية

حتالل االسرائيلي في تعقيبه علي هذه الفضيحة ان الجيش استخلص العبر والنتائج من هذه وقال الناطق بلسان جيش اال
 .  انه اتخذت جميع االجراءات لمنع تكرار هذه المسألةىالعملية التي اسماها بالقرصنة ولفت ال

  9/6/2005القدس العربي 
 

  !!جماعات يهودية متطرفة تنظم مجدداً مسيرات استفزازية في محيط األقصى وتحاول اقتحامه
واصلت جماعات يهودية مختلفة، تنظيـم مسيرات استفزازية في أزقة البلدة القديمة في القدس، وكررت              : أم الفحم وفـا  

وذكرت مؤسـسة األقـصى      .بها في باحاته  محاوالتها القتحام الـمسجد األقصى، وإقامة بعض الشعائر الدينية الخاصة          
لرعاية الـمقدسات اإلسالمية أن نحو ألف يهودي شاركوا، بدعوة من منظمة إل هار همور أي إلى جبل الهيكـل، فـي                     
مسيرة استفزازية انطلقت قبيل الـمغرب من ساحة البراق، باتجاه باب القطانين، وهم يرددون شـعارات ضـد العـرب                   

وحاول الـمـشاركون فـي الــتظاهرة اقتحـام          .نشيداً عنصرياً، ويؤدون رقصات مستهجنة    والـمسلـمين، وينشدون   
الـمسجد األقصى عبر باب القطانين، إال أن يقظة حراس الـمسجد وسدنته، الذين سارعوا بإغالق البـاب، حالـت دون     

       رتهم نحو باب الحديد، وحاولوا     وواصل الـمتظاهرون اليهود مسي    .اقتحام الـمتظاهرين له أو دخولهم إلى الحرم القدسي
  .مرةً أخرى اقتحام الـمسجد األقصى، إالّ أن تواجد مئات الـمصلين داخل الحرم القدسي أفشل هذه الـمحاولة

واستأنف الـمتظاهرون اليهود تظاهرهم االستفزازي ليتجمعوا مجدداً قبالة باب األسباط، أحد األبواب الرئيسية للـمسجد،              
  .ذلك بحماية شرطية إسرائيلية مكثفةويعتصموا أمامه، و

وشاع الخبر في القدس وقراها الـمجاورة خالل دقائق، ما حدا بمساجد القدس وضواحيها إلى توجيه نداء، عبر مكبرات                  
الصوت في الـمساجد، بطلب التوجه إلى الـمسجد األقصى لصد محاوالت الـمستوطنين والـمتطرفين اليهود اقتحامـه     

وتدافع نحو األقصى، خالل دقائق، أكثر       .، الذي تم إغالقه على الفور من قبل حراس الـمسجد األقصى          عبر باب األسباط  
من ثالثة آالف مصلٍّ، تجمعوا في ساحات الـمسجد األقصى، وأفشلوا الــمحاولة الثالثـة القتحامـه، بينمـا حـاول                    

  .مقترنةً بصراخ وكلـمات نابيةالـمتظاهرون اليهود خلع باب األسباط وتوجيه الركالت والضربات إليه، 
 9/6/2005األيام الفلسطينية 

 
  عمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة أارتفاع حاد في 

سجلت اعمال البناء في المستوطنات االسرائيلية بالضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاعا حادا في االشهر الثالثة االولى مـن                  
وافادت معطيات نشرتها دائرة االحـصاء المركزيـة        .ع الفترة ذاتها من العام الماضي     ارنة م مق% 83العام الحالي بنسبة    

وتـأتي معطيـات    . ل الربع االول من العام الحالي      وحدة سكنية خال   560االسرائيلية اليوم االربعاء ان تم البدء في بناء         
ا ستبدأ بعد قرابة الشهرين من تنفيـذ خطـة فـك            دائرة االحصاء االسرائيلية في وقت تقول فيه الحكومة االسرائيلية انه         

من جهة اخرى افادت المعطيات انه تم البدء خالل الربع           .االرتباط واخالء مستوطنات قطاع غزة وشمال الضفة الغربية       
 وحدة سكنية جديدة في انحاء اسرائيل ليسجل بذلك انخفاضا في بناء الـشقق الـسكنية     6850االول من هذا العام في بناء       

واظهرت معطيات دائرة االحصاء االسرائيلية     . داخل الخط االخضر مقارنة مع الربع االول من العام الماضي         % 6نسبة  ب
مقارنـة  % 113ان االرتفاع الحاد في بدايات البناء تم تسجيله في منطقة القدس حيث سجلت اعمال البناء ارتفاعا بنسبة                  

مـن  % 83وتبين من المعطيات ان     .  جارية في مناطق القدس الشرقية     قدسوغالبية بدايات البناء في ال     .مع العام الماضي  
ونقـل   . تتم بمبادرات حكومية بينها اعمال البناء في المـستوطنات        % 17مجمل اعمال البناء تتم بمبادرات خاصة فيما        

كومـة  موقع يديعوت احرونوت االلكتروني عن عضو الكنيست حاييم اورون من حزب ياحـد المعـارض مطالبتـه الح           
واضاف اورون ان مواصلة البنـاء وراء حـدود الخـط            .الخضراالسرائيلية بتجميد اعمال البناء خارج مناطق الخط ا       

  .الفلسطيني حتى نهاية العالم، االخضر تعني استمرار الصراع االسرائيلي
  8/6/2005 48عرب

  
  شارون يستبعد تأجيل االنسحاب ويشجع المستوطنين على مغادرة القطاع

 اكد شارون مجددا امس عزمه على االنسحاب من غزة خالل اجتماع للجنة الوزارية تمهيدا لتنفيذ                :ب.ف. المحتلة أ  القدس
وقـال ان    .االنسحاب الذي دعا احد اعضاء حكومته الى تأجيله بعد اعمال عنف جديـدة فـي االراضـي الفلـسطينية                  

لوال العادة اسكان كل منهم، وفق ما اوردت االذاعة         المستوطنين يخضعون لحملة ضغوطات اهدافها سياسية، لكن هناك ح        
وحث المستوطنين على االقبال بكثافة على تسجيل اسمائهم لالفادة من فرص اعادة االسكان الدائمة او                .العامة االسرائيلية 

نبغي اجالؤهم  وقال وزير االسكان هرتسوغ يمكن لكل المستوطنين الذين ي         .المؤقتة المتاحة لهم في االراضي االسرائيلية     
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االتصال باالدارة المكلفة االنسحاب وملء االستمارات المطلوبة فيتلقون بعد ثالثـة اسـابيع فـي حـسابهم المـصرفي                   
  .التعويضات المتوجبة لهم

من جهته، صرح وزير الصحة داني نافيه متحدثا لالذاعة العامة ال يمكننا التمسك الى ما ال نهاية بضبط النفس ازاء مـا                      
واضـاف ان    .ير وارد ان يتم تحت نيـران العـدو        رهاب الفلسطيني وسيتحتم تاجيل تطبيق فك االرتباط النه غ        اسماه اال 

اسرائيل ال يمكنها ان تقف مكتوفة االيدي، مؤكدا ان تساحال الجيش االسرائيلي لديه امكانات التصرف التخاذ االجراءات                 
  .الضرورية

   9/6/2005الرأي االردنية 
  

  سرائيلي لخطة االنفصال  سطينيين مسؤولية تراجع التأييد اإلشارون يحمل الفل
القى شارون، بالالئمة عن تراجع التأييد في الشارع االسرائيلي لخطة االنفصال، على السلطة الفلسطينية، زاعما ان هـذا                  

ل اإلرهاب والمـس    حمالتراجع الذي عكسه آخر استطالع للرأي، اذيع الليلة الماضية، مرده رفض المواطن اإلسرائيلي ت             
وقد تبين من االستطالع ان     . وكان شارون يعقب على استطالع للرأي اجري لحساب برنامج مشعال حام           !بأمنه الشخصي 

ووجد االسـتطالع ان     .اقل من نصف االسرائيليين يؤيدون خطة االنفصال وهو أقل مستوى من التأييد منذ أكثر من عام               
وفي تعقيبه علـى     . في المئة مذبذبون   19 في المئة يعارضونه وان      33 االنسحاب و   في المئة من االسرائيليين يؤيدون     48

سترو، انه معني بالمضي قدماً في عملية السالم ولكن األمر يـصبح صـعبا              بهذه النتائج، ادعى شارون، خالل اجتماعه       
  . حد تعبيرهأكثر فأكثر يوما بعد يوم الن الجانب الفلسطيني ال يحرك ساكنا لقطع دابر اإلرهاب على

  9/6/2005 48عرب
 

  خالء والتعويض  لغاء خطة االنفصال وقانون اإلإالمحكمة العليا ترفض 
، االيعاز للكنيست بالغاء خطـة االنفـصال وقـانون االخـالء             الخميس رفضت المحكمة العليا االسرائيلية، صباح اليوم     

غالبية عشرة قضاة مقابل معارضة قـاض واحـد،   مع ذلك اوصت المحكمة ، ب . والتعويض الذي سبق لها المصادقة عليه     
جاء ذلك في اطار القرار النهائي الذي اتخذته المحكمة، صباح اليوم، في ختـام مناقـشتها              .بتعديل أربع مواد في القانون    

ـ  .لاللتماسات االثني عشر التي قدمتها اليها جهات استيطانية ضد تنفيذ خطة االنفصال وقانون االخالء والتعويض               ت وكان
مصادر قضائية قد اعربت عن اعتقادها بأن المحكمة لن تلغي خطة االنفصال ولن تؤجل موعد تنفيذها ولكنها سـتتدخل                   

  . في عدة بنود تتعلق بصرف التعويضات للمستوطنين المنوي إجالؤهم
  9/6/2005 48عرب

  
   العازل طالق النار على متظاهرين ضد الجدارإ بمراًأنه لم يصدر سرائيلي ألإقالة ضابط إ

اقال قائد المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش االسرائيلي ضابطا في منصب قائد سرية الن االخير لـم يتخـذ قـرارا                     
ونقلت صحيفة  .باطالق اعيرة مطاطية او قنابل غاز مسيل للدموع على متظاهرين فلسطينيين ضد جدار الفصل العنصري              

الد بـين   ه انه قرر عدم اصدار اوامر باطالق النار النه كـان هنـاك او             هآرتس عن الضابط االسرائيلي قائد السرية قول      
الة قائد السرية معلـال     واقر العميد يوني غيدج وهو قائد لواء عسكري في الجيش االسرائيلي باق           .المتظاهرين الفلسطينيين 

واعتبر غيـدج   .طقة الجدار  من اجل الحفاظ على من     كان عليه اظهار حزم اكبر واستخدام الوسائل التي منحت له         ذلك بانه   
ونقلت الصحيفة عن مـصادر عـسكرية       .نار على المتظاهرين الفلسطينيين فشال عسكريا     امتناع قائد السرية عن اطالق ال     

لكن المصادر العـسكرية االسـرائيلية      .اقرارها بانه تبين من التحقيق العسكري تواجد اوالد بين المتظاهرين الفلسطينيين          
  .ال يبرر تصرف الضابطد والنساء اضافت ان تواجد االوال

  9/6/2005 48عرب
  

  يزعم وفاة السيد المسيح بجلطة باحث إسرائيلي
تحدى باحث إسرائيلي االعتقاد السائد بأن السيد المسيح نزف حتى الموت وهو مصلوب، زاعما انه على                : القدس رويترز 

نجامين برينر في دورية أبحاث الجلطات والدم أن        وكتب األستاذ الجامعي ب   . األرجح توفي نتيجة جلطة وصلت إلى الرئة      
موت السيد المسيح الذي يعتقد انه حدث بعد ثالث أو ست ساعات من صلبه حدث على األرجح نتيجة خلل قاتـل يـربط               

وقال برينر ان هذا االنسداد الرئوي الذي يؤدي إلى المـوت المفـاجئ              .ينه وبين تغير في مسارات التنفس     األطباء اآلن ب  
وكتب في مقاله هذا يتفق تماما مع حالة المسيح، وهو          . ن ان يحدث نتيجة عدم الحركة واالصابة المضاعفة والجفاف        يمك

وذكر ان األبحاث الطبية الحديثة ربطت بـين عـدم          . في الواقع وفي كل االحتماالت السبب الرئيسي للوفاة نتيجة الصلب         
 الحركة وإصابتهم بجلطات في األوردة، وهو ما أطلق عليه اسـم            تمكن ركاب الطائرات في الرحالت الجوية الطويلة من       

وأشار الى ان السيد     .اتلة والتي تحدث غالبا في الساق     أعراض الدرجة االقتصادية، حيث يمكن ان تحدث جلطات دموية ق         
ب يقول ان السيد وكت.  خلص الى ان كمية الدم التي فقدت بحد ذاتها ليست سبب الوفاة           هالمسيح عذب كثيرا قبل صلبه، لكن     

المسيح، وكان من سكان منطقة تقع اآلن في شمال اسرائيل، كان معرضا بشكل خاص لإلصابة بالجلطات الدموية القاتلة                  
 .ألن سكان الجليل تزيد بينهم عادة مخاطر التعرض لإلصابة بجلطات دموية

  9/6/2005 شرق األوسطال
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  لجمركيةجيبوتي تعفي المنتوجات الفلسطينية من الضرائب ا
وأوضحت غرفة تجـارة  . قررت جمهورية جيبوتي منح إعفاء للمنتوجات الفلسطينية من الضرائب الجمركية      :نابلس وفـا 

وصناعة نابلس امس، أنها تلقت معلومات عن طريق اتحاد الغرف التجارية الـصناعية الزراعيـة الفلـسطينية ووزارة                  
ويـأتي هـذا    . إعفاء للمنتوجات الفلسطينية من الضرائب الجمركية      االقتصاد الوطني، بأن جمهورية جيبوتي، قامت بمنح      

القرار استكماالً لعدد من القرارات التي قامت باتخاذها العديد من الدول العربية، بإعفاء المنتوجات الفلسطينية من الرسوم                 
  .الجمركية كخطوة لتشجيع تسويق المنتوجات الفلسطينية في األسواق الخارجية

   9/6/2005دة الحياة الجدي
 

   إلدخال مشغلين جدد لقطاع االتصاالتة السلطة بسبب سعيها تعلن شروعها في مقاضاتاالتصاال
عبد المالك الجابر، رئيس المجلس التنفيذي لـشركة االتـصاالت، غيـاب دور الـسلطة     . انتقد د :كتب غازي بني عودة  

تجاه الرخصة الحصرية التـي تعمـل شـركة االتـصاالت        الوطنية في حماية السوق الفلسطينية، وعدم قيامها بواجباتها         
وألمح إلى مؤشرات مرتبطة بفتح الباب أمام تشريع عمل شركات االتصال اإلسرائيلية التي لم تتوقف عن العمل                 .بموجبها

بصورة غير قانونية في األراضي الفلـسطينية، رغـم الرخـصة الحـصرية لـشركة االتـصاالت فـي األراضـي                     
إجراءات قانونية باشرتها شركة االتصاالت ضد السلطة الفلسطينية، وذلـك بـسبب             لجابر النقاب عن  وكشف ا .الفلسطينية

  .  عن الشفافية المفترضة والمطلوبةسعيها إلدخال مشغلين جدد الى هذا القطاع، بعيدا
  9/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   مليون دينار3ر4مؤشر سوق فلسطين المالية يواصل انخفاضه وسط تعامالت بلغت قيمتها 

 3ر4واصل، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية انخفاضه خالل جلسة حافظت على معامالت نشطة تجـاوزت                : نابلس
 نقطـة مـا نـسبته       12ر47 نقطـة بانخفـاض قـدره        668ر02واغلق المؤشر العام للسوق القدس علـى        .مليون دينار 

وانخفضت اسهم شـركات  .ة جرى التداول على اسهم لها    شرك 16 من بين    7وتأثر مؤشر القدس بتراجع اسعار      %.1ر83
البنك االسالمي العربي، ودواجن فلسطين، وباديكو، واالتصاالت، وفلسطين لالستثمار الصناعي، وفلـسطين لالسـتثمار              
 العقاري، والزيوت النباتية، بينما ارتفعت اسهم المستثمرون العرب، وسجاير القدس، والتامين الوطنية، وبنـك فلـسطين               
الدولي، وبنك االستثمار الفلسطيني، والعربية لمراكز التسوق، في حين استقرت اسهم بيرزيت لالدوية، وفلسطين لصناعة               

  .اللدائن والكهرباء
  9/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  من مجمل األسر في األراضي الفلسطينية فقدت خالل االنتفاضة أكثر من نصف دخلها العام الحالي% 45

من مجمل األسر في األراضي الفلسطينية خـالل        % 35ر9ال لؤي شبانه، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء أن         ق: البيرة
في قطاع  % 75ر7في الضفة و  % 15ر8الربع األول من العام الحالي فقدت أكثر من نصف دخلها خالل االنتفاضة بواقع              

  .في قطاع غزة% 65ر1 في الضفة، و%45ر9خالل الربع الرابع من العام الماضي بواقع % 55ر3غزة، مقابل 
  9/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  اقتصاديون وخبراء يوصون بتأسيس بنك لالقراض الزراعي ومعالجة اشكالية مدخالت المنتجات الزراعية

 اوصى اقتصاديون وخبراء تنمويون بضرورة تأسيس بنك لالقراض الزراعـي بـضمانات             :ابراهيم ابو كامش  ،  رام اهللا 
وتخصيص موارد اكبر واوسع نطاقا من الـسلطة        . وسداد ميسر حتى يستمر االنتاج الزراعي والثروة الحيوانية       محدودة  

الوطنية والمانحين للقطاع الزراعي، وايالء اهتمام خاص بالمزارعين الصغار من خالل تقديم الدعم لهـم فـي عمليـة                   
ـ        جاء ذلك خالل ورشة ال    .انتاجهم الزراعي سواء فنيا او اقراضيا      اون مـع   عمل التي عقدتها امس وزارة التخطـيط بالتع

 وذلك في قاعة فندق روكي بـرام اهللا بمـشاركة وزيـر             وزارة الزراعة تحت عنوان نحو سياسات زراعية تكافح الفقر        
محمـد غـضية، وممثلـي الـوزارات     . وليد عبد ربه، ومدير عام التنمية البشرية فـي وزارة التخطـيط د           . الزراعة د 

  .رسمية واالهلية ذات العالقةوالمؤسسات ال
   9/6/2005الحياة الجديدة 

  
  البنك العربي يعقد صفقة مع شركة صفد لشراء مقر مؤقت إلدارته اإلقليمية في رام اهللا

وقع البنك العربي، أمس، اتفاقية لشراء مبنى لإلدارة االقليمية من شركة صفد لاللكترونيات، حيث وقع االتفاقية                : رام اهللا 
 حمدان، مدير منطقة وفروع البنك العربي فـي فلـسطين، وإبـراهيم بـرهم، مـدير عـام شـركة صـفد                       مازن أبو 

وأشار أبو حمدان إلى أهمية هذه الصفقة على مستوى التوسع الكبير الذي يشهده حجم أعمـال البنـك فـي                 .لاللكترونيات
فة المعايير، وعملية إعادة هيكلة عمليـات       السوق المصرفية الفلسطينية، حيث يحتل البنك العربي موقع الصدارة وفقا لكا          

 لالستشارات Lewis & Hickeyوتصميم كافة الفروع في فلسطين، وفقاً لنظام هندسي متطور تم إعداده من قبل شركة 
  . المتخصصة في لندن

9/6/2005األيام الفلسطينية   
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  ف بافتتاح متحف قصر الباشا في غزة ومعرض صور القدس الشرياالحتفال رسمياً

 افتتحت وزارة السياحة واآلثار رسميا أمس متحف قصر الباشا في حي الدرج بمدينة غزة بعد إعـادة                  : سمير حمتو  ،غزة
ترميمه من قبل الحكومة األلمانية من خالل بنك التنمية األلماني وبتنفيذ من برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي كمـا تخلـل                     

ريف في القصر في مدينة غزة نظمه المركز الثقافي الفرنسي وكـل مـن              االفتتاح إقامة معرض للصور حول القدس الش      
وزارة السياحة واآلثار وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحضر االحتفال الذي اداره مدير عام المشاريع بالوزارة المهندس                

حـازم  . بد العزيز ونائبـه د أكرم العجلة كل من وزير السياحة واآلثار زياد بندك، والسفير المصري السيد محمد منير ع              
حلمي رمضان والقنصل الفرنسي العام في القدس روجي كوتشي، وممثل الحكومة الفدرالية األلمانية لدى السلطة ميجـل                 

وأشار بندك إلى أن مشروع تـرميم  . ثيموتي روذرملUNDPبرجر، و المبعوث الخاص لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي      
صر الوحيد الباقي في غزة، والذي يحمل في طياته عبق تاريخ المنطقة، مؤكـداً أن الـوزارة                 قصر الباشا يعود لكونه الق    

تسعى لتنويع مشاريعها في مجال السياحة واآلثار واالرتقاء بها لزيادة توافد السياح إلى األراضي الفلـسطينية، وخاصـة                
  .غزة لما تحمله المدينة من تاريخ وثقافة

   9/6/2005الحياة الجديدة 
 

  سرائيلية وذخيرة وأجهزة تنصت في سفارة العراق المهجورة في لندنإعوزي 
. كشفت السلطات البريطانية والسفارة العراقية أمس العثور على اسلحة غير مرخصة في مقر السفارة القديم وسط لنـدن                 

ليها في خزينة داخل مبنى     وقال السفير العراقي صالح الشيخلي لـهيئة االذاعة البريطانية بي بي سي ان االسلحة عثر ع              
ـ . السفارة المهجور  الحياة أن اكتشاف االسلحة يعود الى اسابيع لكننا لم نعلن عنها حتى سلمت الى الشرطة وأردنا                 وأكد ل

  .تصحيح أي معلومات خاطئة
9/6/2005الحياة   

 
 الحكومة األردنية تطالب تل أبيب بوقف االعتداءات على الحرم القدسي

ألردنية إسرائيل وقف االعتداءات على المسجد األقصى وحذرت من أي محاولة للمساس به، موضـحة               طالبت الحكومة ا  
  .أنها كلفت سفيرها في تل أبيب متابعة األمر مع الجهات اإلسرائيلية وإبالغها موقف الحكومة

9/6/2005الوطن السعودية   
 

  للصهيونيةالعدالة والتنمية المغربي يستضيف يهوديا معادياً
المغربي المعتدل بمقره بالرباط مساء الثالثاء لقاء مع اليهودي الكندي المعادي للصهيونية   حزب العدالة والتنميةنظم

 .رابكان يعقوب حول كتابه األخير تاريخ المعارضة اليهودية للصهيونية 
وتحدث رابكان .ته المميزة حضر لمقر الحزب بطاقيوقد كان الفتا استدعاء الحزب االسالمي لهذا اليهودي المتدين الذي

قال ان اليهود المتدينين حقا ال يقبلون بفكرة بناء دولة اسرائيل وهم يشكلون طائفة الخارديم في حيث في هذا اللقاء 
حسن الداودي عضو األمانة وقال . اسرائيل وهي الطائفة التي تدرس أبناءها في مدارس خاصة وال تبعث بهم الي الجيش

 .ة والتنمية االسالمي المعتدل ان حزبه ال يمانع في انتماء يهود اليه شرط نبذهم للصهيونيةالعامة لحزب العدال
9/6/2005القدس العربي   

  
 سرائيلية بـ النازيين ن شبه الشرطة اإلأسرائيل بعد إمانيال تستدعي سفيرها في 

ان السفير انطونيو مودينا اسـتدعي الـي      اوضح وكيل وزارة الخارجية الفليبينية البرتو رومولو في بيان          : مانيال ا ف ب   
شبه مودينا في هذه المقابلة سـلوك       حيث   مانيال للتشاور بعد ان نشرت صحيفة يديعوت احرونوت تصريحاته هذه الجمعة          

وقال رومولـو   ،الشرطة االسرائيلية مع العمال المهاجرين بالفظائع التي ارتكبها عناصر جهاز االمن النـازي الغـستابو              
ونقلت الصحف الفليبينية عن الحكومة قولهـا ان الـسفير           .السفير مودينا وقدم لي تقريرا اول في هذا الشأن          تحدثت الي   

وقد اوضح لوزارة الخارجية الفليبينية انه كـان يعنـي          . مودينا قدم اعتذارات للسلطات االسرائيلية بعد هذه التصريحات       
واوضـح مودينـا ان الحكومـة       . الهجرة في مطار بن غوريون الدولي     المعاملة القاسية التي يلقاها الفليبينيون في ادارة        

  .االسرائيلية وعدته بتحسين اجراءات االمن في المطار
  9/6/2005القدس العربي 

  
  غالوي يدعو للتمسك بمواقف الرئيس الراحل عرفات والثوابت الوطنية

 لقائه مع عدد من الصحافيين الفلسطينيين        قال عضو مجلس العموم البريطاني جورج غالوي خالل        : منتصر حمدان  ،لندن
في معهد لندن لدراسات الشرق االوسط ان الرئيس بوش لديه رؤية بان الرئيس عباس هو الرئيس الذي سيوقع على مـا                     

وأمل ان يكون اعتقاد بوش خاطئا، النه اذا لم         . 2000رفضه الرئيس الراحل ياسر عرفات في محادثات كامب ديفيد عام           
معبرا عن قلقه مـن طبيعـة       . ان الشعب الفلسطيني في االراضي المحتلة وخارجها سيكون عرضة لالنقسام         يكن كذلك ف  

ولم يتردد غالوي الذي بدا مرهقا الى حـد          .المخاطر التي ستواجهها القضية الفلسطينية خاصة بعد رحيل الرئيس عرفات         
يا وانا مؤمن انه بعد وفاتي سوف يرون اسم فلـسطين           اعتبر نفسي فلسطين  : تكرار دعمه وتأييده للفلسطينيين وقال    من  ما  
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 عاما على مساندة الشعب الفلـسطيني ومنـذ ان سـاندت القـضية              30انني اقترب من فترة     : واضاف .محفورا في قلبي  
وتحدث بنوع من المرارة وقال طيلة       .الفلسطينية اصبح لي اعداء كثر النني صديق لكم وهؤالء االعداء مازالوا موجودين           

 الفترة لم اندم ولكن الشيء المؤلم هو اننا فشلنا لغاية االن في تحرير االراضي الفلسطينية واتاحـة الفرصـة لعـودة         تلك
وشدد على اهمية ان تولي وسائل االعالم متابعة قضايا وهموم عامـة النـاس               .الالجئين الى اراضيهم التي هجروا منها     

ربته مع الصحافة الفلسطينية بالسلبية، وقال اعتقد ان االعالم الفلسطيني          والتعبير عنهم من خالل وسائل االعالم واصفا تج       
  .ال يقوم بواجبه االمر الذي ادى الى تنامي مشاعر بالفشل لدى الجمهور الفلسطيني تجاه السلطة 

   9/6/2005الحياة الجديدة 
  
  

 قارئ المحافظين الجدد
  مدير الشئون العربية بكير –عالء بيومي

محافظين الجدد هو واحد من الكتب القليلة المكتوبة عن المحافظين الجدد بأقالم المحافظين الجدد أنفسهم، كتاب قارئ ال
والكتاب في الجانب األكبر منه عبارة عن محاولة للدفاع عن المحافظين الجدد من خالل تفنيد وإبطال االتهامات الرئيسية 

، كما يحاول الكتاب أيضا 2001ة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر الموجهة إليهم من قبل الصحافة األمريكية والعالمي
تأصيل فكر وتوجهات المحافظين الجدد السياسية بتصويرها على أنها جزء ال يتجزأ من التراث السياسي األمريكي، كما 

 -الجانب األخر  على –يسعى الكتاب لتقديم صورة سريعة لنشأة المحافظين الجدد ولبعض أهم أفكارهم، ولكن الكتاب 
فشل في تقديم رؤية بديلة عن المحافظين الجدد قادرة على تحديد وتفسير مدى نفوذهم داخل اإلدارة األمريكية ودوائر 

  . صنع السياسة بالواليات المتحدة
  تفنيد االتهامات

جدد ليست صحيحة، إذ قارئ المحافظين الجدد حرص منذ بدايته على التأكيد على أن األفكار الشائعة عن المحافظين ال
 بقلم ماكس باوت الباحث بمجلس -يحتوي الجزء األول من كتاب على فصل بعنوان أساطير عن المحافظة الجديدة 

 يحدد وينتقد عدد من األفكار الشائعة عن المحافظين الجدد مثل –العالقات الخارجية والكاتب بمجلة ذا ويكلي ستاندارد 
يس جورج دبليو بوش، وكون المحافظون الجدد هم مجموعة من الليبراليين الذي سيطرتهم على سياسات إدارة الرئ

تحولوا إلى التوجه المحافظ األمريكي، وكونهم مجموعة من اليهود الذين يخدمون مصالح إسرائيل ويرتبطون بعالقات 
ابطة تمتلك موارد ونفوذ وثيقة مع حزب الليكود اإلسرائيلي، كما يرفض باوت فكرة أن المحافظين الجدد هم شبكة متر

  .إعالمي وفكري ضخم
في المقابل يتفق باوت مع من يعتقدون أن المحافظين الجدد يؤمنون بأفكار الرئيس األمريكي السابق ويدرو ويلسون 

فق مع والذي دفع أمريكا في اتجاه إنهاء عزلتها الدولية والعمل على نشر المبادئ الديمقراطية والليبرالية في العالم، كما يت
من يؤمنون بأن المحافظين الجدد سوف يستهدفون كوريا الشمالية وإيران بعد استهدافهم العراق، كما يرى أن المحافظين 
الجدد ليسوا مسئولين عن تدهور األوضاع في العراق بعد الغزو ألن سياسة أمريكا هناك لم تتفق مع رؤية المحافظين 

  . سقوط النظام العراقيالجدد لما يجب أن يكون عليه األمر بعد 
كما يحتوى الجزء األول من الكتاب على مقال صغير للكاتب دايفيد بروكس، وهو أحد كبار محرري مجلة ذا ويكلي 
ستاندارد، يرى فيه أن العداء للمحافظين الجدد هو عداء أيديولوجي غير عقالني، ويقول أن الكتابات التي تتحدث عن 

ر حول عدد قليل جدا من األفراد والمؤسسات البحثية والمطبوعات فكيف يمكن لهذا العدد المحافظين الجدد غالبا ما تدو
  .القليل من األفراد والمؤسسات اختطاف سياسة دولة بأكملها

وتستمر اللهجة والكتابات الدفاعية عبر الكتاب إذ يحتوي الجزء الرابع وقبل األخير من الكتاب على مقال لجاشوا 
معهد أمريكان إنتربرايز يعارض فيه فكرة أن يكون المحافظين الجدد قد تأثروا بشكل قوي ومباشر مورافشيك الباحث ب

على المستوى الفلسفي بأفكار الفيلسوف األمريكي األلماني األصل ليو ستراوس والذي يرى البعض أنه األب الفلسفي 
  .للمحافظين الجدد

محافظين الجدد هو نتاج ألفكار بعض السياسيين والكتاب في المقابل يرى مورافشيك أن الربط بين ستراوس وال
األمريكيين المتطرفين وغير أصحاب المصداقية، ويدلل على ذلك بترويج هؤالء لفكرة أن المحافظين الجدد يديرون 
م سياسة أمريكا لصالح إسرائيل، حيث يرى مورافشيك أن بعض أبرز المحافظين الجدد ليسوا يهودا وإن كان الكثير منه

يهود، كما يشير إلى أن عدد من أبرز المحافظين الجدد مثل ريتشارد بيرل وجين كيرباتريك وبول ولفويتز كانوا من أشد 
الداعين للتدخل األمريكي في البوسنة في أوائل التسعينات لوضع حد للمذابح التي تعرض لها مسلمو البوسنة في ذلك 

 من وجهة –ية تدخلية للحفاظ على األمن والسالم العالميين، وهو ما يؤكد الوقت إيمانا منهم بضرورة تبني أمريكا سياس
 على أن اهتمام المحافظين الجدد بتشجيع أمريكا على التدخل عالميا لنشر الديمقراطية ومكافحة -نظر مورافشيك 

  . الحكومات المستبدة هو توجه قديم وراسخ
  أسباب النفوذ

د المحافظين الجدد األساسي في السنوات األخيرة يعود ألحداث الحادي عشر في المقابل يرى مورافشيك أن سبب صعو
 في تقديم – من وجهة نظره –من سبتمبر والتي فاجأت أمريكا بوضع سياسي وأمني جديد، ونجاح المحافظين الجدد 

عجزت عن تقديمه بدائل عملية وقوية للسياسة الخارجية األمريكية في عالم ما بعد أحداث سبتمبر وهو األمر الذي 
  .التيارات السياسية األمريكية األخرى
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 والباحث الحالي في معهد هدسون لألبحاث والباحث السابق بمعهد أمريكان - ويؤكد إيرون ستلزر محرر الكتاب 
 على الفكرة ذاتها، حيث يرى أن رواج أفكار المحافظين الجدد في السنوات األخيرة يعود لتغير الظروف –إنتربرايز 

دولية ذاتها التي بررت أفكار المحافظين الجدد، ويضيف على ذلك اعتقاده بأن أفكار المحافظين الجدد ليست جديدة فهي ال
تعبر عن توجهات موجود وراسخة في التراث السياسي األمريكية، فهو يرى أن المحافظين الجدد يستمدون أفكارهم من 

وجون أدامز، كما أن رفض المحافظين الجدد للعمل الدولي وإيمانهم رؤساء أمريكيين عظماء سابقين مثل ويدرو ويلسون 
  . بالقوة األمريكية ورغبتهم في نشر الديمقراطية هي أفكار رائجة في أوساط الشعب األمريكي

ويضم الجزء األخير من الكتاب مقاال لكارلين بومان الباحثة بمعهد أمريكان إنتربرايز يحلل عدد من استطالعات الرأي 
عام األمريكية باحثا عن مدى تقبل الشعب األمريكي ألفكار المحافظين الجدد، وفي البداية تؤكد بومان على أن ال

استطالعات الرأي العام األمريكية ال تسأل األمريكيين عن موقفهم من المحافظين الجدد كجماعة محددة، ولكن دراسة 
 تؤكد أنهم تربة خصبة ألفكار المحافظين الجدد لعدة –ن  بشكل عام كما ترى بوما–مواقف الرأي العام األمريكي 

  .أسباب
من بين هذه األسباب ميل غالبية األمريكيين للتفاؤل بخصوص المستقبل مما يجعلهم أكثر تقبال للسياسات المجازفة على 

علهم ال يشعرون المستويين االقتصادي والسياسي، كما يرفض األمريكيون تدخل الدولة إلعادة توزيع الثروة، مما يج
بالقلق من عجز الميزانية وإن كانوا يشعرون بالقلق على الوضع األخالقي داخل المجتمع األمريكي، كما تؤكد بومان على 
أن غالبية األمريكيين يرفضون العزلة الدولية ويؤيدون لعب دورا نشطا على الساحة الدولية، كما يميل األمريكيون للقادة 

ون لهم أهداف واضحة وقوية حتى ولو كانت عامة وغير محددة بخصوص السياسة الدولية، كما السياسيين الذين يقدم
من األمريكيين أن الديمقراطية هي أفضل نظام حكم في العالم، وتؤكد بومان في نهاية مقالها على % 80يرى أكثر من 

كار المحافظين الجدد موجودة وراسخة داخل أن غالبية األمريكيين قد ال يكونوا قد سمعوا عن المحافظين الجدد، ولكن أف
  . المجتمع والتقاليد األمريكية

وفي الجزء نفسه يؤكد مايكل جوف الكاتب بجريدة ذا تايمز البريطانية على أن جذور أفكار المحافظين الجدد تمتد إلى 
ارجية البريطاني جورج كانينج تقاليد بعض أهم القادة السياسيين البريطانيين على مدى التاريخ المعاصر مثل وزير الخ

الذي قاد بريطانيا لالنتصار في حروبها ضد نابليون، ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشيرشيل الذي قاد بريطانيا 
لالنتصار على ألمانيا النازية، وهو يرى أن هؤالء القادة الكبار امنوا بضرورة استخدام الحروب اإلجهاضية لحماية أمن 

  .لعالم، وأنهم واجهوا انتقادات عديدة قبل شنهم لهذه الحروب، ولكن التاريخ أثبت أنهم كانوا على صواببريطانيا وا
لذا يدعو جوف الباحثين لالهتمام بالعالقة بين أفكار المحافظين الجدد والتقاليد السياسية البريطانية، كما يدعو البريطانيين 

تراث عظماء القادة السياسيين البريطانيين، كما يدعو اليمين البريطاني بشكل لالحتفال بالمحافظين الجدد كورثة تلقائيين ل
خاص واليمين األوربي بشكل عام للتعلم من المحافظين الجدد األمريكيين وتقليدهم، فهو يرى أن المحافظين الجدد نجحوا 

ورؤية حديثة لألخطار الدولية المعاصرة في الجمع بين عقالنية اليسار وأخالق اليمين والرؤية الواقعية للطبيعة البشرية 
  .وعلى رأسها مواجهة األخطار القادمة من العالم اإلسالمي

  تحديات رئيسية
في مقابل رؤية جوف يرى جيفري جيدمين الكاتب األلماني والباحث السابق بمعهد أمريكان إنتربرايز أن الثقافة السياسية 

ن الجدد، ألن ثلثي الشعب األلماني على األقل يعارضون السياسة األمريكية، األلمانية الحالية ال ترحب بأفكار المحافظي
كما أن الثقافة السياسية األلمانية التي مازالت متأثرة بتبعات الحقبة النازية المتطرفة سلبيا على ألمانيا والعالم، لذا يرفض 

  . لقوة العسكرية على المستوى الدوليغالبية األلمان األفكار القومية والتدخل في الشئون الدولية واستعرض ا
ويؤيد الفكرة ذاتها الكاتب األمريكي المعروف جورج ويل، إذ يرى في مقال له في الجزء الثاني من الكتاب أن   

أفكار المحافظين الجدد تسير في اتجاه مخالف للتوجهات السياسية األوربية المنادية بالوحدة األوربية في الوقت الراهن، 
 مشروع سياسي أوربي، حيث يرى ويل أن الدستور األوربي الموحد قائم على فكرة تقنين عدد من المبادئ وهي أكبر

الفلسفية العامة التي تتخطى الحدود بين الدول واالنتخابات الديمقراطية، في حين أن أمريكا مازالت تعلى من شأن 
 طبيعة هذه القوانين والسياسات مادامت قد تم الممارسة الديمقراطية كمصدر للسياسات والقوانين بغض النظر عن

التوصل إليها عن طريق الصناديق االنتخابية، كما يرى ويل أن الوحدة األوربية تحض من قدر القوميات والتي تعليها 
  . أمريكا

بة كما يؤكد إيرون ستلزر على أن المحافظين الجدد هم تيار فكري وليسوا حركة سياسية، كما يؤكد أيضا على صعو
 وهو نورمان بودهوريتز -التنبؤ بمستقبل المحافظين الجدد فقد سبق وتنبأ أحد اآلباء المؤسسين لتيار المحافظين الجدد 

، ولكنهم عادوا للحياة بشكل غير مسبوق في 1996 بموت المحافظين الجدد في عام -المحرر السابق لمجلة كومنتاري 
  . أوائل القرن الحادي والعشرين

دم ولفسون محرر مجلة المصلحة العامة ذا بابليك إنتريست على الصراعات القائمة بين المحافظين الجدد كما يؤكد آ
وطوائف التوجه األمريكي المحافظ األخرى مثل المحافظين التقليديين الذين يفضلون العزلة، والمحافظين التحرريين الذي 

  . يرفضون تضخم جهاز الدولة
عد األب الروحي للمحافظين الجدد فهو يشارك في الكتاب بثالثة فصول قصيرة، يؤكد في أما إيرفنج كريستول والذي ي

أولها على أن التحالف بين المحافظين الجدد واليمين المسيحي المتدين هو أمر لم يكن متوقعا، ولكنه أعطى المحافظين 
ي الفترة الحالية بعد أن توقعوا نهايتهم في الجدد قوة هائلة، كما يشير إلى أن المحافظين الجدد كتبت لهم حياة ثانية ف

  . منتصف التسعينات
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كما يبرز كريستول في بقية مقاالته المنشورة في الكتاب بعض أفكار المحافظين الجدد االقتصادية واألخالقية، وهو ما 
  .اخلية واالقتصاديةيتماشى مع الكتاب الذي خصص الجزء الثالث منه للحديث عن سياسات المحافظين الجدد وأفكارهم الد

وال يفوت قارئ الكتاب أن يالحظ اللهجة الدفاعية والسطحية والكتابات القديمة التي تخللت معظم أجزاء الكتاب والتي لم 
تتعدى نفي األفكار الشائعة عن المحافظين الجدد وإبراز بعض كتابات المحافظين الجدد السابقة عن أنفسهم، ولكنها لم 

ة بديلة قادرة على شرح جذور تيار المحافظين الجدد وعالقتهم بالتيارات األمريكية األخرى ومدى تتمكن من تقديم رؤي
  .نفوذهم في الفترة الحالية وتطلعاتهم لمستقبل أمريكا أو حتى لمستقبل أنفسهم

 2005 يونيو 8:  واشنطن- كير
   حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر–الجزيرة نت  :الناشر

  
 حظالتهدئة رهن ال

  عمير ربابورت
  عباس اسماعيل: ترجمة

صحيح أن رئيس هيئة االركان قال أمس إن اسرائيل لن تتحمل اطالق صواريخ القسام، لكن محصلة السياسة االسرائيلية 
في مقابل ذلك فان فهم خلفية وابل صواريخ القسام التي سقطت . ضبط النفس: يمكن اجمالها في هذه األثناء بكلمة واحدة

 .ت الصباح على سديروت هو مسألة اكثر تعقيداًفي ساعا
بالنسبة الطالق الصواريخ، صدق الفريق دان حالوتس عندما قال إن الخلفية الفورية للهجوم الذي حصل أمس تتعلق 

صحيح أن اطالق النار حصل من قبل حماس كي تُملي جدول أعمال جديداً وكي . بصراعات القوى الفلسطينية الداخلية
 مفادها أن الحركة لن تسلم بقرار ارجاء االنتخابات للمجلس التشريعي الذي اتخذه ابو مازن باالجماع ـ تبث رسالة
ولكن، على الرغم من هذا السبب المباشر، اال ان اطالق الصواريخ ليس نزوة فجائية بل هو نتيجة لقواعد . اجماعه هو

وبحسب هذه القواعد . اهرية حيز التنفيذ قبل نحو خمسة أشهراللعبة التي ُأمليت من قبل حماس منذ أن دخلت التهدئة الظ
فان سكان سديروت والمستوطنات االسرائيلية داخل قطاع غزة هم رهائن يمكن مهاجمتهم في كل مرة تقوم فيها السلطة 

حصل في الفلسطينية بتنفيذ خطوة غير مقبولة أو عندما تعمل اسرائيل بدل السلطة ضد البنى التحتية لالرهاب، كما 
شئنا أم ابينا فان حماس تنجح حتى اآلن من . العملية التي تمت امس والتي ادت الى مقتل عضوين من الجهاد االسالمي

خالل قواعد اللعبة هذه في محاكاة حزب اهللا الذي يحتفظ بكميات من السالح تهدد المواطنين االسرائيليين على الحدود 
 .الشمالية

المتعلق بما اذا كان يمكن أن نطلق وصف تهدئة على الوضع الذي تكون فيه منظمات مثل ان احداث امس تطرح السؤال 
الجهاد االسالمي والجبهة الشعبية غير ملزمة بوقف النار، بينما حماس الملزمة بالتهدئة، ترفع اليد عن الزناد في كل وقت 

 .ترى فيه أنه من الصحيح فعل ذلك
. وضع، لكن اسرائيل علقت في واقع بات فيه وقف النار الجزئي الخيار االقل سوءاًالحقيقة هي انه ال يوجد تهدئة في ال

ذلك انه حتى عندما قام الجيش االسرائيلي في السنة الماضية باستخدام كل قوته في شمال قطاع غزة لم يتوقف اطالق 
المصلحة الوطنية بعدم  اضافة الى هذا االعتبار. صواريخ القسام على سديروت ال بل ان عدد الصواريخ المتساقطة ارتفع

التسبب بانهيارالتهدئة بل بمحاولة تنفيذ فك االرتباط بأي ثمن بالتنسيق مع الفلسطينيين هما اللذان دفعا اسرائيل الى 
 حتى بعد يوم صعب جداً، لكن ضبط التكهن بأنه لو ادى اطالق الصواريخ امس على مواصلة التحلي بضبط النفس

وما لم تصح السلطة الفلسطينية فان الحادث . اصابات لكان يمكن اعتبار التهدئة شيئاً من الماضيسديروت الى وقوع 
 .المأسوي الذي سيعيدنا الى الواقع الدموي سيأتي عاجالً أم آجالً

 )2005/ 6/ 8معاريف 
  9/6/2005المستقبل 

  
  فلسطينيين القسام لن تتوقف حتي بعد توقيع اتفاق يعيد الضفة الغربية وقطاع غزة لل

 ايتان هابرمدير مكتب رابين سابقا
حوالي خمس سنوات نحاول ان نحفر بوعيهم حقيقة أنهم فشلوا فشال ذريعا، نوضح لهم أنهم : الفلسطينيون عنيدون جدا

ال يفهمون، ال يحرقون ويستمرون يقذفون بوابل من مطر صواريخ القسام علي : خسروا المعركة ـ لكنهم ال يسمعون
 . النقب

الحرب : هو ما قلناه. االرهاب ال زال هنا: هم اولئك الذين يحفرون بوعي سكان الجنوب وبالذات سديروت كمن يقول
استراحات طويلة ووقفات قصيرة ـ ولكن من ال يوجد . علي االرهاب، كل ارهاب وبكل مكان، تعرف الصعود والهبوط

 .له ما يخسره مثل الفلسطينيين، يستمر باالرهاب
لخبراء يوجد الف سبب وتفسير الستمرار االرهاب الفلسطيني واطالق صواريخ القسام، الكل حسب الرأي لجميع ا

برأيهم وهناك من يقول . السياسي الخاص به، لكن سكان سديروت ومنطقة الجنوب ملوا من سماع التفسيرات والمبررات
 لم يأت بعد السياسي بطل الحرب ليقف ويقول .لهم انه بضربة عسكرية واحدة باالمكان التخلص من زخات القسام هذه

هناك شك من امكانية توقف القسام حتي بعد توقيع اتفاق شامل يعيد الضفة الغربية وقطاع : علي المأل لسكان سديروت
 . غزة ليد الفلسطينيين
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تكفي مجموعة . ال شك أنه طالما بقينا جالسين لهم علي ظهورهم لن يتوقف االرهاب ـ وهناك من يقول سيزداد اكثر
مؤقتا اننا نفتخر بقدرة الصمود لشعب اسرائيل في وجه ضربات . واحدة من االرهابيين لتقض مضجع دولة بأكملها

االرهاب ـ خارجيا، من تسقط قذيفة قسام في بيته اثناء وجبة االفطار، لشخص كهذا يوجد قدرة علي الصمود ولكن 
 .هناك ما هو اكثر بكثير، يوجد له حظ

 عاماً علي حرب االيام الستة وباحدي المدارس لم يعرف الطالب 38سرائيل أحيت هذا االسبوع ذكري مرور دولة ا
 كم من الوقت استمر حرب االيام الستة؟: االجابة علي سؤال المعلم

 في ، لم ينته االمر1967حسب االحصائية اليهودية مر جيل ونصف علي االقل من ايام االنتصار تلك في حزيران يونيو 
 عاماً ليس يويبل، ليس نصف يوبيل وليس عقد دقيق، وال زلنا نتحدث عن ذات الحرب المفخرة رغم 38. تلك الحرب

 .أننا نعرف أنه ال يوجد سالم سييء وال توجد حروب جيدة ، حسب الملصقات المشهورة
لحرب، باستثناء مئات العائالت  عاماً الندالع حرب لبنان ـ وال احد يتذكر او ذكر هذه ا23هذا االسبوع مرت ايضا 

 شخصاً سقطوا بتلك الحرب ومئات عديدة بعد ذلك، 750اكثر من . الثكلي الذين سقط احباؤهم في تلك البقعة من االرض
قد يكون من الصحيح القول ان أبناء الجيل الذي عايش . لكن الجميع يتحدثون عن االيام الستة وال احد يتحدث عن لبنان

 . ون ابعادها من الذاكرة ونسيانها كحرب ال لزوم لهاحرب لبنان يريد
هذا الهدوء هو انجاز . االستقرار السائد في السنوات الخمس االخيرة علي الحدود الشمالية بالتأكيد ليس نتيجة تلك الحرب

ائيلي هو الرجل الذي أخرج الجيش االسر. شخصي ـ وهناك من يقول االنجاز الوحيد ـ اليهود باراك كرئيس حكومة
باراك فعل ذلك بالرغم وعلي العكس من التوقعات الخطيرة الجهزة . من لبنان وأتي بالهدوء واالستقرار لساكني الشمال

 . باراك يستحق هذا المديح في فترة صعبة تمر عليه االن. األمن الذين حذروا من جهنم حقيقية
 الممكن انهم مخطئون في تنبؤاتهم اليوم ايضا؟ في تل إن كانت توقعات خبراء االمن في حينه كارثية الي هذا الحد من

أبيب توفي هذا االسبوع أهرون حايخمن ـ من قدماء المحاربين بااليتسل، من مؤسسي حركة حيروت وايضا، عضو 
من اولئك الذين لم يحصلوا علي شيء من . حايخمن كان مخْلص المخْلصين، ذو أخالق ومباديء، شخص مستقيم. الليكود
 .اليديولوجياأجل ا

، لكنا افترضنا انه بعد االحداث التي اجتاحت حزبه، الليكود، في السنوات االخيرة ـ قد مات 92لوال موته عن عمر 
  .أهرون حايخمن من الخجل

 8/6/2005يديعوت أحرونوت 
 9/6/2005القدس العربي 

  
  !! أم بداية خصب رغيد ؟هل يكون جافاً... صيف حماس الحار

  يوسف العمايرة 
بات مؤكدا، أن القضية الفلسطينية تدخل صيفا متخما بتطورات متسارعة، يقتفي بعضها إثر بعض، وتتقاطع أخرى فيمـا                  
بينها، والكل يرى أن جملة هذه األحداث تسير بشكل دراماتيكي، مفاجئة أو بعيدة عن مخططات راسمي السياسة وصانعي             

  .القرارات
. رفات، وقيادة حماس األولى الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي          العام األخير، شهد غياب الرئيس ياسر ع      

كما غاب أبو علي مصطفى األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومئات القيادات السياسية والميدانيـة لمختلـف                  
أثرها بغياب قيـادات تاريخيـة      شرائح الشعب الفلسطيني وفصائله، فيما استمرت حركة هذا الشعب قدما، ملحوظ عليها ت            

  .فاعلة على المستوى الوطني واإلقليمي وذات حضور دولي، كل في محافله
معالم التحول في مسار المجتمع الفلسطيني بدت أكثر وضوحا مع تنفيذ مراحل االنتخابات الفلسطينية، الرئاسـية بدايـة                  

 في محيط إقليمي ودولي مثقل بالتجاذبات واالشتراطات،        والتي أفرزت رئيسا مفوضا للتباحث مع اإلسرائيليين، والسباحة       
ثم االنتخابات المحلية التي شهدت إقباال واهتماما كبيرين من قبل أبناء الشعب الفلـسطيني، إدراكـا ألهميتهـا البالغـة،                    

  .وانعكاس نتائجها على شؤون الحياة الفلسطينية اليومية مستقبال
ة واألخرى بين التنظيمين الفلسطينيين اللذين حازا على أعلى نسب مـن أصـوات              إشكاالت العالقة التي ظهرت بين الفين     

الناخبين، وهما حركتا حماس و فتح، من المستبعد أن تؤثر على مسار الحراك السياسي الجديد على الساحة الفلـسطينية،                   
 ب  –أ  (حل، أخذا بنمط أوسلو     ولعل إجراء انتخابات المجالس المحلية على مرا      . غير أنها تعمل على تنغيص حركة تقدمه      

الذي أضفى على حياتنا السياسية نمط المرحلية المرصعة باألزمات، كان أبرز األسـباب التـي أدت إلـى تـأزم                    )  ج –
الـذي ال بـد     -العالقات والتنازع على أعداد األصوات، فبدال من أن تنشغل الساحة الفلسطينية مرة واحدة في هذا التأزم                 

ل فيه حماس كالعب قوي إلى غرف االقتراع النتزاع التمثيل، وتشعر فتح بتهديـد مباشـر ينـال                   في مجتمع تدخ   -منه
وفي أعقاب إجراء كل مرحلة، ظهـرت الخالفـات         . حجمها الشعبي ومستواها السياسي، أجريت االنتخابات على مراحل       

لدائم تمتد من نهاية العام الماضـي إلـى         الخ، لتتملك األطراف المشاركة حالة من القلق ا       ... بشأن النتائج، وحجم التزوير   
أواسط هذا العام وما زال الترقب بحذر شديد لما ستؤول إليه نتائج انتخابات المراحل القادمة، إضافة إلى نتائج انتخابـات                   

  .المؤسسة التشريعية الفلسطينية
على األطـراف الخاسـرة مـرارة       بمعنى آخر، أن عملية انتخابية واحدة وشاملة على مستوى الوطن، بإمكانها أن توفر              

  .الشعور باالنتكاسة أكثر من مرة، وبالتالي اختصار كثير من الوقت والجهد من أجل التفرغ لألولويات الملحة
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النتائج النهائية النتخابات المجالس المحلية والبلديات، منحت حماس إرثا كبيرا، حيث تـسلمت إدارة شـؤون عـشرات                  
وستكون أجندة حماس هذا الصيف     . ى ممتدة من شمال الضفة الغربية إلى جنوب قطاع غزة         المواقع في مدن وبلدات وقر    

 باقتدار، وهي المرة األولى التي تتقـدم فيهـا حمـاس لمثـل هـذه                مليئة بالواجبات التي حملتها إياها صناديق االقتراع      
من قبل السلطة، وصبغت معظم بلدياتنا      المسؤوليات كونها استثنيت وفصائل فلسطينية أخرى من التعيينات التي كانت تتم            

وخبرة حماس الخدماتية طوال الفترة الماضية اقتصرت على        . ومجالسنا المحلية بطيف سياسي واحد منبثق عن حركة فتح        
إدارة غرف تجارية ونقابات مهنية وجمعيات خيرية رفدت المجتمع الفلسطيني بكثير من مقومات الصمود والتحدي، التي                

  .د، وقد ثبت على أرض الواقع أنه لم يتنكر لها أحد أيضاال ينكرها أح
على ممثلي حماس الذين بدأوا خطوتهم األولى في مشوار إدارة شؤون المواطن الفلسطيني من خالل البلديات والمجـالس            

ـ         المحلية، أن يبقوا يتذكروا، أنهم بين لحظة وأخرى،          ، فـي   راعسيقفون بين يدي المواطن ذاته، وأمام نفس صندوق االقت
  .عملية تقييم ومحاسبة ومساءلة إدارية ومالية وقيمية، عن األداء وحجم اإلنجازات التي تم تنفيذها

ممثلو حماس هؤالء، وكي تشهد لهم ردهات مجالسنا وبلدياتنا في السنوات القادمة، كما شهدت لهم ميادين الفعل المقـاوم                   
  :لمالحظات الهامة التاليةخالل األعوام الماضية، يجب أن يضعوا نصب أعينهم ا

 الهائلة التي ورثوها، وأن يضعوا اآلليات المناسبة لتقليصها وتجاوزها وأن ال يبقـوا              التعامل بجدية مع حجم الديون    : أوال
  .أسرى ذكريات السالفين بسوء إدارتهم وفسادهم واستغالل مناصبهم

وبلدة وقرية، فكفاءاتنا المحلية وفـي مختلـف المجـاالت     في كل مدينة   استقطاب الخبراء المحليين وذوي الكفاءات    : ثانيا
مشهود لها، وكثير منها قامت بأدوار تنموية رائدة في بلدان عربية وعالمية، وستكون على أتم استعداد للتعاون من أجـل                    

ا الفكريـة   خدمة وطننا ومواطننا، ومن الواجب عدم االستهانة بخبرة أو دراية أية كفاءة محلية بغض النظر عن توجهاته                
  .وانتماءاتها السياسية

الكبار منهم والصغار، فكثير منهم داخل الوطن وخارجه، ينتظر لحظة إشـراكه             استقطاب أصحاب رؤوس األموال      :ثالثا
في بناء مدينته وقريته، وهم بحاجة إلى تبديد تخوفاتهم السابقة حول مصائر أموالهم، عندما أعملت اليد الفاسدة مبـضعها                   

  .الهافي غير أمو
، أشخاصا ومنظمات وجمعيات، والسعي حثيثا لطـرق كافـة األبـواب،            استقطاب دعم المانحين العرب والدوليين    : رابعا

  .وإقامة عالقات التعاون والشراكة والتوأمة مع البلديات الشقيقة والصديقة في العالم
ها أوصلهم المواطن إلى مقاليد اإلدارة، بحيث يـتم          والبدء بتنفيذ البرامج التي على أساس      اإليفاء بالوعود االنتخابية  : خامسا

تحديد األولويات، وطرح آليات التنفيذ ضمن فترات زمنية مناسبة، شريطة أن تكون األولوية للمشاريع التي ينتفع منهـا                  
  .أكبر عدد من المواطنين، الذين ال زالوا يلتقطون أنفاس المعاناة

 والمجالس المحلية ببعضها، بما يخدم المواطن ويوفر تكاليف تنفيذ المـشاريع            تفعيل حاالت التنسيق بين البلديات    : سادسا
المختلفة، مثل أن تتشارك عدة مجالس في طرح العطاءات الكبيرة والمكلفة، مع التركيز على السلع والمـواد الوطنيـة،                   

  .والبحث عن بدائل غير مكلفة للسلع التي ليس لها بديل وطني
، ضمن اإلمكانيات المتوفرة وبالتعاون مع الوزارات ذات العالقة،         فرص العمل فير أكبر قدر من     عدم التردد في تو   : سابعا

  .من خالل تنفيذ المشاريع المختلفة داخل المدن والقرى والبلدات
، وإتاحة الفرص لها كي تتقدم وتشارك في عملية البنـاء، وحـذار أن يـتم                تفعيل دور المرأة الفلسطينية المنتخبة    : ثامنا
تصار دورها على هوامش التحرك الجانبي، فالناخب أوصلها إلى موقعها اإلداري الجديد واثقا أنها عاملـة ومبدعـة                   اخ

  .ومنتجة بكفاءة وجدارة
ضرورة االعتناء بالبيئة والصحة العامة، وتشجيع المواطن على االهتمام بأرضه بإمكانية إعانتـه فـي عمليـات                 : تاسعا

كما ومن الجدير   . الع األشجار وتدمير المزروعات، كي تعود فلسطين خضراء نضرة        استصالحها، وتعويض سنوات اقت   
استقطاب جهود مجموعات صنَّاع الحياة التي بدأت أنشطتها بالظهور في مناطقنا، وهـدفها اسـتثمار طاقـات الـشباب                   

  . والعمل التعاونيخصوصا ومن كال الجنسين باالتجاه اإليجابي، في إطار خطط تنموية نهضوية تقوم على التطوع
، واإلصغاء إليه جيدا، بقدر إصـغائه للبـرامج   اإلبقاء على أبواب بلدياتنا ومجالسنا المحلية مفتوحة أمام المواطن      : عاشرا

االنتخابية الماضية، واالهتمام بآليات التعامل المباشر مع المواطنين في كافة المجاالت، ليظهر موظفو البلديات والمجالس               
ة في تعاملهم اليومي، بحيث يشعر المواطن بأن مبنى البلدية بإدارته وموظفيه وآلياته وسندات قبضه وصرفه،                المحلية لباق 

ولعل معظم البلديات والمجالس المحلية في دول العالم قاطبة، تحسن االهتمام بموظفيها            . ملك له، وليست سيفا مسلطا عليه     
 عيب في ذلك، فكل يوم تطلع فيه الشمس يجب علـى أحـدنا أن               من خالل إلحاقهم بدورات تدريبية وورشات عمل، وال       

  .كما ومن حق الموظف المتميز، أن يكافأ بما يستحق، تشجيعا وتحفيزا له ولغيره من الموظفين. يملك معرفة جديدة
مـرتقبين  وإذا كان هذا حال ممثلي حماس في البلديات والمجالس المحلية، فإن الواجبات الملقاة على عاتق نواب حماس ال                 

فالجميع سيرقب عملهم بكل عناية، ليسجل لهم أقل األخطاء، أعماال فادحـا، فهـذه              . في المجلس التشريعي ال تقل أهمية     
  .وظيفة عدسات التكبير التي سيلصقها كثيرون تحت جفونهم

 طويلة، وإن   مطلوب من ممثلي حماس ونوابها الذين يبدءون صيفا حارا نأمل أن يكون بداية الخصب بعد سنوات عجاف                
كان هذا الصيف مغبرا بتصريحات داخلية وخارجية، تنذر بتفعيل حالة عدم التعاون وتجفيف قنوات الدعم المانحة التـي                  
عملت في المرحلة السابقة، بهدف إحباط أية نجاحات متوقعة لهم، وإجهاض تجربتهم اإلسالمية، مطلوب منهم أن يتعاملوا                

يم مع وقائع موضوعية، أعالها نشوء ضرورة االتـصال مـع النظـراء اإلسـرائيليين،               مع حالة جديدة، تتشابك فيها الق     
وأدناهـا أن   .. خصوصا في جوانب الخدمة المدنية والبيئية للمدن والقرى، وهذه من صالحية البلديات والمجالس المحلية             
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أزقة مدننا وقرانا ومخيماتنا، والكل  يرتدي هؤالء بزاتهم الجديدة بربطات أعناق فاقعة، يقودون مركبات فارهة في أحياء و            
وما بين األعلـى    .. يقف على جوانب الطرقات يستذكرون زهد الياسين وتقشف الرنتيسي في المناصب والمغانم واألموال            

واألدنى، جملة من المبادئ والقيم والمثل واألخالق، صدح بها قادة حماس في كل محفل، وانحاز لهـم المـواطن علـى                     
  .دد في االنفضاض عنهم والبحث عن بديل آخر عندما يرى ما ال يسر الناظرينأساسها، ولن يتر

 9/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 
  سرائيل في حالة حرب أبدية طالما بقي الجنراالت يحكمونإ

  زئيف ماعوز
ح عليه مكانتها االولـى  من يشكو من أن اسرائيل لم تصل الى المرتبة االولى في جدولة دولية ذات أهمية، يمكننا ان نقتر             

على رأس سلم الدول الحربية المقاتلة، فحتى يومنا هذا خاضت ست حروب دوليـة، وثـالث حـروب مـع المـدنيين                      
هذه االنجازات تضع اسرائيل على رأس قائمة الدول األكثر قتاليـة           . الفلسطينيين، وأكثر من مائة صدام عسكري محدود      

من يريد ان يفهم كيف ولماذا وصلت اسرائيل الى هذه المرتبة، سيجد الجـواب              . يبالمقارنة مع تاريخ هذه الدول السياس     
اقوال موشيه يعلون ليست شاذة     ). 3/6ملحق هآرتس (في المقابلة التي أجراها آري شبيط مع رئيس هيئة االركان المغادر            

ص والقادة في اسـرائيل منـذ       وهي تعبر عن رؤية عالمية أساسية مشتركة مع شريحة كاملة من االشخا           . وغير اعتيادية 
. اقواله تعبر عن وعي مدمر يفترض وجود مجابهة أبدية مع العالم العربي دون عالقة باعمال اسرائيل واخفاقاتها                . اقامتها

طالما بقيت هذه الرؤية عالمة فارقة      . واألخطر من ذلك انها تعبر عن تفضيل قاطع للقوة العسكرية على التوجهات البديلة            
 .سياسة الخارجية واألمنية االسرائيلية، ستكون اقوال رئيس هيئة االركان المغادر بمثابة نبوءة تحقق ذاتهاونبراسا لل

هي بحاجة ضرورية الى تحليل سيكولوجي معمق ليس فقـط          . أهمية اقوال رئيس هيئة االركان تكمن فيما وراء السطور        
المـشكلة ليـست فـي      .  االستقامة والتواضع والمهنية   -اليه  لشخصية المتحدث التي تمتلك كل المزايا الجيدة التي تُنسب          

المشكلة هي ان اسرائيل تُقـاد      . الشخص وأفكاره وانما في الجهاز المؤثر الذي يحافظ على هذه النظرة ويقوم باستنهاضها            
  . الذعرمن قبل جهاز تسود فيه رؤية تجمع بصورة متناقضة بين عقدة الشك وبين ما أطلق عليه يهوشفاط هركابي وعي

واذا لم تتخلص اسرائيل من الـدائرة  . يعلون مخلوق نمطي لهذا الجهاز، ويمثل أصحابه في المجتمع والسياسة االسرائيلية 
السحرية الفكرية التي بثها هؤالء الناس حولها، فلن تتخلص ال من االحتالل وال من الصراع، دون أية عالقة بما يفعلـه                     

  .يقولونهالفلسطينيون والدول العربية أو 
العامل الهستيري المصاب بعقدة الشك في هذه النظرة ال ينتهي بالفهم بأن السرائيل أعداء يضمرون لها الـسوء، وانمـا                    

لذلك، فان االعتدال السياسي والتنازالت قد تزيد فقط من         . باالفتراض بأن العداء السرائيل ليس مرتبطا بأفعالها واخفاقاتها       
هذه هي الرسالة التي بثها الكثيرون في النخبة العليا االسرائيلية          .  رياح دافعة ألشرعة االرهاب    ثقة أعدائنا بعدالة طريقهم   

وإن كان بعضهم قد نجح في الخالص من هذا الشك، فقد تحولوا الى ضحية للقيمة العليا القائمة على عقـدة                    . عبر السنين 
هذا كان مصير اشخاص مثل اسحق رابين وايهود        . سابقةالشك التي شارك في ترسيخها الكثيرون في الحلقات المتعاقبة ال         

  .باراك وارئيل شارون بدرجة معينة
عامل الذعر يكمن في االعتقاد بأن القوة العسكرية هي الوسيلة المركزية االولى، واحيانا الوحيدة، لحل المشاكل األمنيـة                  

فاز ويعلـون فـي ادارة دفـة الـصراع ضـد            هذه كانت النظرة التي كانت هاجسا لباراك ومو       . والسياسية في اسرائيل  
حقيقة ان هذه السياسة قد فشلت فشال ذريعا ويعلـون نفـسه            . االنتفاضة، وهذا جانب مركزي في تركة يعلون بعد رحيله        

الحاجـة  . يعترف بأن اسرائيل لم تنجح في التأثير على دافعية الفلسطينيين عبر الوسائل العسكرية ال تؤثر فـي النتيجـة                  
حد السيوف ليس مجرد ضرورة يفرضها الواقع في الرؤية األمنية التي يتمسك بها يعلون ورفاقه وانما وضع                 للعيش على   

  . فعنصر الدم والدموع مهم أكثر في االيديولوجية التي ينادي بها يعلون-طبيعة معيارية للمجتمع االسرائيلي 
جر الزاوية في كل جهد حقيقي لحل الصراع وبلـورة          هذان العامالن المتناقضان في الرؤية التي ينادي بها يعلون هي ح          

عقدة الشك وااليمان بالقوة والجبروت تكرس األهداف السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية            . مجتمع مدني طبيعي سليم   
وهـم  . هي تحول الجيش وقادته الى صانع للسياسة وصانع للقيم        . والتربوية االسرائيلية وتسخرها لخدمة السياسة واألمن     

يورثون األجيال الشابة جهازا سياسيا واجتماعيا سبارطيا، ويحولون دون التغيير الجوهري والحقيقي في أولويات ونظـم                
النبوءة التي يحددها يعلون السرائيل متكدرة، ليس بسبب االمور التي ذكرها وانما بسبب حقيقة ان اشخاصا مثلـه                  . الحكم

  .يلعبون دورا مركزيا في بلورة ذلك المستقبل
كيف يغيرون الوعي القومي؟ في التاريخ حاالت كثيرة من الوعي القومي الذي تغير إثر االزمات الوطنية الصعبة مثـل                   

هل يتوجب على اسرائيل ان تمـر فـي         . الهزيمة في الحرب وتغيير النظام، وحتى الكوارث الموقعية مثل هجمات ايلول          
  . على المستوى الفكري؟صدمة قومية في مثل هذا المستوى حتى تجتاز انقالبا

الطريق األسهل لتغيير الوعي يتضمن اعترافا لمخاطر الرؤية السائدة قبل حدوث الكارثة والبدء في اصالح معمـق فـي                 
ال يوجد خلل في ان اشخاصـا مثـل         . الجهاز الذي يعطي اشخاصا مثل يعلون تأثيرا جوهريا في بلورة السياسة وصنعها           

طالما انهم ينصاعون إلمرة الجهاز السياسي ذي الوعي المدني الذي يتبع سياسـة أمنيـة                -يعلون يقومون بادارة الجيش     
وطالما بقي الجيش وجهاز الدفاع الطرف المركزي الـذي يبلـور           . كوسيلة لتحقيق أهداف وطنية، وليس كقيمة بحد ذاتها       

  .مقاتلة، كما يعدنا يعلونالقيم القومية االسرائيلية ستبقى الدولة محافظة على مكانتها على رأس الدول ال
  عن هآرتس 

  9/6/2005األيام الفلسطينية 
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  األسباب والنتائج .. الصراع بين حماس وفتح

   خالد عمر عبد الحليم  
ازدادت حدة الخالفات بين حركتي حماس وفتح، الحركتين األكبر على الساحة الفلسطينية حاليا، حيث أدت الـصراعات                 

بلدية األخيرة والخالف حول نتائج بعض الدوائر في غزة باإلضافة إلى الخالفـات الـسابقة               التي نشبت في االنتخابات ال    
حول طريقة التعامل مع إسرائيل، إلى تعقد الوضع بين الحركتين وتعدد التصريحات التي تنتقـد فيهـا كـال الحـركتين                     

ال نتائج خمس بلديات فازت بها حمـاس        وصل التوتر بين الحركتين إلى قمته مع قيام المحاكم الفلسطينية بإبط          . األخرى
التي ترى أن ذلك تم بتحريض من السلطة الوطنية، ويبدو أن حماس نظرت إلى قرار المحكمة على أنه ليس مجرد تقليل                     
من حصتها في البلديات، ولكنه يعد نزعا ألحد أهم األسلحة التي تكتسب بها حماس شرعيتها في أوسـاط الفلـسطينيين،                    

نفيذ الخدمات للمواطنين والتي تعد البلديات الوسيلة الرئيسية لها، كما أن ذلك يشكل مؤشرا مقلقا لحمـاس                 والمتمثلة في ت  
  .حول الطريقة التي تنوي السلطة أن تتحرك بها في االنتخابات التشريعية المقبلة لدعم فتح في مواجهة حماس

تتمكنا من حسم الخالف بينهما منفردتين، بل احتاجتـا         ما يؤكد تأزم الموقف على الساحة الفلسطينية، أن حماس وفتح لم            
إلى وساطة مصرية، غير أن الوفد المصري لم ينجح في الوساطة بين الحركتين إذ بقيت حماس على موقفهـا الـرافض                     

 أيـضا،   إلعادة االنتخابات في الدوائر التي أبطلتها المحاكم الفلسطينية، بل قاطعتها ودعت الجماهير الفلسطينية لمقاطعتها             
وهو ما يشير إلى عمق الخالف بين الجانبين بحيث فشلت الوساطة المصرية التي سبق وأن نجحت في تقليص الفجوة بين                    

  .الحركتين في مرات سابقة
 من شهر يوليو تموز القادم تـشكل أحـد     17وال شك أن االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي كان من المقرر عقدها في             

تر المتصاعد بين حماس وفتح، فعلى الرغم من ترحيب فتح بإعالن حمـاس قرارهـا بالمـشاركة فـي                   أهم أسباب التو  
االنتخابات التشريعية، غير أن الحركة تعلم أن حماس سوف تكون خصما قويا في مواجهتها في االنتخابات المقبلة، وأنه                  

ل مشاركة حماس، السيما في ظل ما يقر بـه          سيكون من غير المؤكد أن تتمكن من االستحواذ على أغلبية المقاعد في ظ            
  .معظم المراقبين للشأن الفلسطيني بتصاعد حركة حماس في مواجهة تراجع شعبية حركة فتح

لذا يالحظ أن مسؤولي حركة فتح قد مارسوا ضغوطا متصاعدة على محمود عباس لتأجيل االنتخابـات إلـى مـا بعـد                      
مقرر تنفيذه في أغسطس آب المقبل، وذلك بهدف ضمان حصول الحركـة            االنسحاب اإلسرائيلي المقرر من قطاع غزة ال      

على نصيب أفضل من مقاعد المجلس التشريعي، حيث تخوف العديد من أقطاب فتح من أن إجراء االنتخابات فـي ظـل    
وبالفعل . االحتالل اإلسرائيلي للضفة وغزة من شأنه أن يساعد حركة حماس على الفوز بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي               

قدم عباس عرضا بإدماج حماس في الحكومة الفلسطينية مقابل موافقتها على تأجيل االنتخابات، إال أن حماس رفضت هذا                  
العرض فقرر أبو مازن اتخاذ القرار منفردا بتأجيل االنتخابات وهو القرار الذي اعتبرته حماس دليال على عـدم التـزام                    

ل الفلسطينية والسلطة، ورأته محاولة لاللتفاف على فـرص الحركـة للفـوز فـي               السلطة بتفاهمات القاهرة بين الفصائ    
  .االنتخابات إذا ما أجريت في موعدها

ويمكن إرجاع ارتفاع شعبية حماس في مقابل تراجع شعبية فتح إلى العديد من العوامل أهمها ما تعانيه حركة فـتح مـن                      
على الحركة، األول هو جيل أبو مازن والشخصيات التاريخية         تصدع داخلي، يظهر في وجود جيلين يتصارعان للسيطرة         

في الحركة مثل أحمد قريع وعريقات وغيرهم، في مواجهة جيل الوسط ومن رموزه مروان البرغوثي أمين سر حركـة                   
كـة،  فتح المعتقل في السجون اإلسرائيلية، كما أن كتائب شهداء األقصى الذراع العسكرية لفتح، تزداد ابتعادا عـن الحر                 

  .حيث لم تقبل كل فصائل الكتائب بعرض أبو مازن لالنضمام لألجهزة األمنية الفلسطينية
وتكمن المشكلة التي تواجه فتح في أن هذا التصدع يأتي في مواجهة تمكن حركة حماس من المحافظـة علـى تماسـكها     

. حركة على المستويين السياسي والعسكري    واتحادها الداخلي على الرغم من االغتياالت المتعددة التي استهدفت قيادات ال          
ولعل ذلك يبرر المواقف المتشددة التي اتخذتها حماس بمقاطعة انتخابات اإلعادة البلدية، لشعورها بقوة موقفها في الشارع                 
 الفلسطيني وبتماسكها الداخلي، على العكس من فتح التي اضطرت للتراجع ووافقت على تأجيل االنتخابات البلدية، بسبب               

  .مقاطعة حماس لها
كما أن االنسحاب اإلسرائيلي من غزة يؤرق حركة فتح، حيث إنه قد يسهم في زيادة شعبية حركة حماس في مواجهتهـا،       
حيث حذرت صحيفة نيويورك تايمز من أن انسحاب القوات اإلسرائيلية، في ظل قصف حماس للمـستوطنات سـيؤدي                  

رون في االنسحاب نتيجة للمقاومة التي تمارسها حماس، وهو ما سـيدعم            لزيادة شعبية حركة حماس ألن الفلسطينيين سي      
  .موقفها على الساحة الفلسطينية الداخلية كثيًرا

لذا لم يكن غريبا أن يتحدث البعض عن أن إسرائيل تبدو عامال مساعدا على زيادة شعبية حركة حماس وتراجع شـعبية                     
، حيث إن استمرار التعنت اإلسرائيلي في مواجهـة أبـو           -ي ذلك طبعا   دون رغبة منها ف    -حركة فتح في الفترة األخيرة      

مازن يجعل من برنامج حركة حماس للمقاومة هو البرنامج األقرب واألكثر منطقية للشعب الفلسطيني، فحمـاس قبلـت                  
غير أن إسرائيل لم    بالتهدئة لكي تتجنب صداما داخليا فلسطينيا غير أنها جعلتها مشروطة بالتزام إسرائيل بالتهدئة أيضا،               

 أسـير   400تلتزم بالتهدئة، ولم تهتم بتنفيذ البنود التي أقرتها في مؤتمر شرم الشيخ، بما في ذلك اإلفراج األخيـر عـن                     
وقد قاربت مدد معظمهم في السجون اإلسرائيلية علـى         -!أعلنت إسرائيل أنها أفرجت عنهم لمساعدة أبو مازن       -فلسطيني

  .كات اإلسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيينالنفاد، كما استمرت االنتها
فاستمرار هذا األسلوب اإلسرائيلي في التعامل مع الفلسطينيين يؤدي لزيادة شعبية حركة حماس، وفي المقابـل تراجـع                  
شعبية حركة فتح، ولعل أبرز دليل على ذلك هو ما سبق وذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت بأن الشباب في جنين وفـي                     
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طيعوا أن يطيعوا أبو مازن بعدم محاربة إسرائيل في ظل ما يشهدونه من احتالل ومـن أوضـاع سياسـية                    غزة لن يست  
  .واقتصادية متدهورة، لتبقى دعوة حماس لمحاربة االحتالل ومقاومته أقرب وأكثر منطقية لهؤالء الشباب

 الشخصيات اإلسرائيلية إلعطاء أبـو      ولذلك فقد تعددت الدعوات من جانب العديد من أقطاب اإلدارة األمريكية وعدد من            
مازن بعض المكاسب التي يستطيع استخدامها لدعم شرعية السلطة وبالتالي حركة فتح، فقد دعا رئيس األركان الـسابق                  
موشيه يعلون فور خروجه من منصبه إلى االنسحاب من مناطق أخرى بعد االنسحاب من غزة، حتى ال تندلع مواجهات                   

لسطينيين واإلسرائيليين يستغلها اإلرهابيون للسيطرة على األوضاع في فلسطين، كمـا أكـد أنتـون               واسعة جديدة بين الف   
جوارديا المحلل السياسي في صحيفة الديلي تليجراف ضرورة مساعدة أبو مازن والسلطة على نـزع أسـلحة حمـاس،                   

  .محذرا من أن عدم دعمه سيؤدي إلى وجود سلطتين إحداهما رسمية واألخرى إرهابية
كما أن اإلشارات المتكررة من جانب األمريكيين واإلسرائيليين على ضرورة عدم فوز حماس باالنتخابـات التـشريعية                 
المقبلة، ونذكر هنا الرئيس األمريكي جورج بوش الذي نعت حركة حماس باإلرهابية متوقعا أنها لن تفـوز باالنتخابـات           

وم الذي قال إن إسرائيل ستعيد النظر في االنسحاب من غزة إذا ما فازت              المقبلة، ووزير الخارجية اإلسرائيلي سيلفان شال     
حماس باالنتخابات التشريعية، والشك أن تلك التصريحات تدعم من قوة حماس في مواجهة فتح لدى الجماهير الفلسطينية                 

  .التي ال تثق ال باألمريكيين وال باإلسرائيليين
ة  في تحقيق حلم الدولة الذي اتخذت الحركة من أجله السالم خيـارا لهـا،                وكذلك فإن استمرار فشل حركة فتح  والسلط       

يؤدي لمزيد من التراجع في شعبية الحركة السيما مع تراجع المؤشرات االقتصادية الفلسطينية تراجعا ملحوظا، حيث إن                 
م، ومثال ذلك الزيـارة األخيـرة   العامل االقتصادي كان أحد المبررات الرئيسية التي لجأت إليها فتح لتبرير اتفاقات السال  

ألبو مازن للواليات المتحدة، حيث أشارت صحيفة هاآرتس إلى أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبـو مـازن                   
لواشنطن ستنتهي ببضع عشرات من ماليين الدوالرات كبادرة حسن نية ودعم للسلطة لتعزيز دورها وليس بوعد إلقامـة        

ح أبو مازن، دون أن يدرك األمريكيون أن أي دعم أمريكي لعباس سيؤدي إلى نتـائج عكـسية                  دولة فلسطينية، كما يطم   
فلسطينيا وأن عشرات ماليين الدوالرات لن تفلح في تحسين الوضع االقتصادي الفلسطيني المتدهور السيما مع إصـرار                 

الفلسطينية إلعادة بنـاء أجهـزة األمـن        األمريكيين واإلسرائيليين على أن يتم تخصيص المساعدات التي تتلقاها السلطة           
  .الفلسطينية، وليس إلنقاذ الوضع االقتصادي المتدهور

وعلى الرغم من أهمية أشكال الصراع والتنافس السياسي سالفة الذكر، إال أن الجانب األكثر خطورة يبقى ما روجت لـه                    
ز أخيراً، والذي يتمثل في ضرورة أن يعمل أبو         العديد من الصحف اإلسرائيلية واألمريكية ومنها هاآرتس ونيويورك تايم        

مازن على نزع سالح حماس، حيث إن ذلك يبقى خطا أحمر لحماس، والشك أن أية محاولة من جانب الـسلطة لنـزع                      
سالح حماس  في ظل استمرار الضغوط الدولية إلنهاء فوضى السالح  سوف تؤدي إلى نتـائج وخيمـة علـى وحـدة                       

وطني، وقد تعيد الفلسطينيين إلى احتكاكات عنيفة مثل تلك التي حدثت إبان محاولة السلطة منـع                الفلسطينيين وتماسكهم ال  
حماس إطالق صواريخ القسام على المستوطنات اإلسرائيلية، أو تلك التي حدثت خالل محاولة القبض على زعيم حركـة                

  .حماس السابق الشهيد عبد العزيز الرنتيسي
ق عرضه، أن إشكالية الوضع الفلسطيني تتمثل في وجود قوتين إحداهما تتآكـل واألخـرى     ويؤكد المشهد السياسي، الساب   

تتصاعد، ويبدو الصراع على الريادة فلسطينيا محتدما بينهما، وهو ما يضع الفلسطينيين في مأزق االختيـار بـين قـوة                    
 بمرجعية تاريخيـة وبـدعم دولـي        متصاعدة تبدو أكثر مالءمة للتحدي اإلسرائيلي الذي يواجههم، وقوة متراجعة تحظى          
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