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  غزة والضفة أراضي محتلةأن تعلن وب عناً ضد خطة االنسحاالمحكمة اإلسرائيلية العليا ترفض ط
 اتخذت محكمة العدل العليا في القدس، قرارا مبدئيا لدعم خطة         : تل أبيب نظير مجلي    10/6/2005 شرق األوسط النشرت  

وتـضمن قـرار   . االنسحاب من قطاع غزة وبعض مناطق شمال الضفة الغربية وإجالء المستوطنين واعتبارها قانونيـة      
المحكمة موقفا مبدئيا مهما يؤكد أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما منطقتان فلـسطينيتان محتلتـان وليـستا منطقتـين                    

  .إسرائيليتين
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وإزاء هذا القرار خرج قادة اليمين اإلسرائيلي بهجمة حادة على المحكمة واتهموها بالتحيز لليـسار وبانعـدام النزاهـة                   
تصدي لخطة الفصل المذكورة، وسيحاولون إفشالها بطرق أخرى، منها إسقاط الحكومة،           وقالوا إنهم سيواصلون ال   . والعدل

وتوقع أنصاره أن يتدفق المستوطنون اآلن على مكتبه طالبين إخالء بيـوتهم            . فيما أعرب شارون، عن رضاه من القرار      
ن وقادة اليمين على اختالفهم، قد      وكان المستوطنو  .في المستعمرات المذكورة بإرادتهم والحصول على التعويضات مقابلها       

ـ      دعوى قضائية، معظمها طالبت بإلغـاء خطـة الفـصل، وبعـضها طالبـت بزيـادة                 12توجهوا إلى المحكمة العليا ب
وقد قبلت المحكمة الدعاوى المالية ضد الخطة وقررت زيادة التعويضات بشكل           . التعويضات، باعتبارها قليلة وغير كافية    

ى اإللغاء، وقالت إن هذه الخطة تنطوي على عدد من اإلجراءات التي تمس حرية العمل وحتـى                 لكنها ردت دعاو  . كبير
وهي ذات أبعاد تاريخية، إذ أنها تتعلق بمستقبل إسرائيل ومكانـة أجـزاء غاليـة               . حقوق اإلنسان، إال أنها خطة قانونية     

 قضاة  10وقد اتخذ قرار المحكمة بأكثرية      . ومقدسة من أرض إسرائيل تتنازل عنها الحكومة من أجل السالم، وهذا حقها           
وبالقرار الصادر عنهـا،    . مقابل قاض واحد، يدعى إدموند ليفي، الذي رفض الخطة واعتبرها غير قانونية وغير أخالقية             

والخطر الوحيد عليها اليوم، هو أن تفـشل  . تكون قد أزيلت كل العقبات القانونية واإلدارية في طريق تطبيق خطة الفصل     
  . الحكومة، أو تسقط الحكومة، وكالهما احتماالن بعيدان كما تبدو األمور في الوقت الحاضرفي

اعتبرت المحكمة ان التعويضات التي لحظها القانون مناسبة واكتفـت بإلغـاء             :10/6/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
وستحصل كل عائلة مـستوطنة تخلـي        . عاما 21مادة تشترط في الحاصلين على التعويضات ان يكونوا قد تجاوزوا ال            

 . الف دوالر بحسب مدة إقامتها ومساحة مسكنها وعدد اوالدهـا          400قطاع غزة على تعويضات تتراوح بين مئتي الف و        
 ب.ف.ا

ونقلت وسائل االعالم العبرية عن مكتب رئيس       : الناصرة أسعد تلحمي   نقالً عن مراسلها في    10/6/2005الحياة   وذكرت
وتوقع المكتب في بيـان  . رتياحه لقرار المحكمة الذي يالئم قيم دولة اسرائيل كدولة صهيونية وديموقراطيةالحكومة بالغ ا  

صادر عنه ان يطرأ ارتفاع في عدد المستوطنين الذين سيتوجهون لمديرية االخالء لبحـث مـسألة التعويـضات التـي                    
الء والتعويض أعد لهدف مستحق من النـواحي األمنيـة          وزاد البيان ان المحكمة العليا أقرت بأن قانون االخ        . سيتلقونها

ورأى وزراء العمل أقطاب اليسار في القرار إزالة العقبة القانونية األخيرة في طريق التنفيذ وان فك                 .والسياسية والقومية 
انـة االراضـي    وقال النائب ران كوهين ان المحكمة نطقت أخيراً بالحقيقة في ما يتعلق بمك            . االرتباط بات حقيقة ناجزة   

الفلسطينية المحتلة وحدود دولة اسرائيل متمنياً على المستوطنين اعفاء الدولة والمجتمع االسرائيلي من تهديدات العنـف                
  .والقبول بقرار الحكومة والكنيست والعودة الى اسرائيل

  
  عباس يحصل مجدداً على التزام الفصائل بالتهدئة 

 معظم  تمكن الرئيس محمود عباس من تطييب خواطر      :  فتحي صباح  -غزة  ي  عن مراسلها ف   10/6/2005الحياة   نشرت
قادة الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية في شأن جملة من القضايا التي بحثها باستفاضة خالل اجتماع عقده معهم فـي                   

رجية ، بالنسبة الـى     وطمأن عباس قادة الفصائل بعد ان عرض عليهم نتائج جولته الخا          .مدينة غزة أمس   فيمقر الرئاسة   
قانوني االنتخابات التشريعية والبلدية، بان أكد لهم أنه سيعيد إلى المجلس التشريعي تعـديالت عليهمـا تـشمل اجـراء                    

 في المئة للدوائر، ومثلها للقوائم الحزبية النسبية، فضال عن اعتمـاد نـسبة    50االنتخابات التشريعية وفق النظام المختلط      
أما في شأن قانون انتخابات الهيئات المحلية، فوعد عباس القادة بأن يتم تعديلـه بحيـث تجـرى          .قط، في المئة ف   2الحسم  

في المقابل، انتزع عباس مجددا مـن الفـصائل         . في المئة  100انتخابات المرحلة الثالثة وفق نظام القوائم الحزبية النسبية         
كما حققت الفصائل انجازاً مهماً لطالما نادت بتحقيقـه متمـثالً           .ةالتزاماً بالتهدئة التي تم التوافق عليها في حوارات القاهر        

باالعتراف بلجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالمية التي تضم كل الفصائل كهيئة ومرجعية وطنية تتعامـل معهـا                  
وافق على تشكيل لجنـة     واضاف مهنا انه تم الت    . الدكتور رباح مهنا   المنطلق حسب ما قال للحياة    مؤسسة الرئاسة من هذا     

وطنية للتشاور حول االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة واربع مستوطنات يهودية من شمال الضفة الغربية تمثل كـل                  
ورداً على السؤال هل اتفق على موعد جديد لالنتخابات التشريعية، قال مهنا ان الرئيس عباس رفض االلتـزام                  .الفصائل

حث هذا الموعد مع الفصائل في اعقاب اقرار قانون معدل لالنتخابـات خـالل االيـام                بسقف زمني محدد، لكنه وعد بب     
ولفت ابراهيم ابو النجا الى انه تم االتفاق على عدم الرد على اي خروق اسـرائيلية بـل ان يجـري                     . واالسابيع المقبلة 

 الرئيس ابلغ الفصائل بان اسرائيل       ان كشف ابو النجا في حديث للحياة     و.التشاور بين السلطة والفصائل حول هذه الخروق      
والواليات المتحدة قدمتا اعتذارات للسلطة الفلسطينية عن بعض الخروق التي وقعت خالل االشهر الماضية التي اعقبـت                 

وفي شأن حال االنفالت االمني المتفشي في المجتمع الفلسطيني، قال أبو النجا ان اجتماعاً              .االعالن الفلسطيني عن التهدئة   
من جانبه، عزا سـمير     .  االيام المقبلة للبحث في تنفيذ االتفاق األمني       د بين لجنة المتابعة وقادة االجهزة االمنية خالل       سيعق

المشهراوي ارجاء الرئيس عباس موعد االنتخابات التشريعية الى رغبته في التزام تفاهمات القاهرة من حيـث اجرائهـا                  
كان أمام الرئيس خياران، االول ان تجري االنتخابات في موعدها وفق           : حافيينوقال المشهراوي للص  .وفقاً للنظام المختلط  

خالـد   واضافةً الى ما سبق قـال     .، فاختار الثاني  القانون القديم أو ان يرِجئ الموعد ويلتزم إجراءها وفق النظام المختلط            
 انه يجب التشاور علـى المـستوى        واعتبر البطش .البطش انه تم بحث قضية االصالح في السلطة الفلسطينية ومؤسساتها         

وبدا ان اكثر الغاضـبين مـن       .الوطني في شأن الخروق االسرائيلية للتهدئة القائمة واالستفادة من تلك الخروق ديبلوماسياً           
حركة ارجاء اجراء االنتخابات، الفتاً الى      الاذ جدد أبو زهري رفض      . حماسنتائج االجتماع كان المتحدث الرسمي باسم       

وباعالن الموقف السابق بدا ابو زهري كمن يغرد خـارج  .م التوصل الى اتفاق اثناء االجتماع حول هذا االرجاء،انه لم يت  
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السرب، اذ بدا واضحاً على وجوه ممثلي معظم الفصائل، ازاء ارجاء الموعد الذي يتيح لها الفرصة للفوز ببعض المقاعد                   
 وفـي   يمكن ان تحتله حماس بغالبية مطلقة او تتقاسمه مـع فـتح            من دون ذلك، كان      في المجلس التشريعي المقبل، الذي    

  .الحالتين تكريس لهيمنة الحزب الواحد االكبر او الحزبين
 االجتماع مع الفصائل الفلسطينية في غزة امس، عن االتفاق على تحويل لجنة  عنهأسفرما  10/6/2005السفير  ونقلت

 مع السلطة في جميع القضايا، في القطاع، الى هيئة وطنية للتنسيق والتشاورنية واالسالمية المتابعة العليا للفصائل الوط
 للتلفزيون الفلسطيني قلت لهم بصراحة اذا كنتم تريدون أن  عباسوقال. بما فيها موضوع االنسحاب اإلسرائيلي من غزة،

نتحمل قليالً االستفزازات أضاف يجب أن . تعتمدوا على حسن نوايا اسرائيل، فإسرائيل ال تريد سالماً وال أمناً
االسرائيلية، وبهذه الحالة نظهر أمام العالم وأمام الشعب االسرائيلي اننا المعتدى علينا، وبالتالي تصبح لدينا القوة أن 

وقال سمير مشهراوي هناك  .نطالب العالم الذي يمكن عند ذلك أن يرغم اسرائيل ان تتوقف عن مثل هذه االستفزازات
  أ ف ب، أب، رويترز .هدئة ضرورة وطنية وحاجة فلسطينيةفي الفصائل، إن لم يكن إجماعاً، يعتبر التغالبية واضحة 

 متطلبـات    بحث مع الفـصائل      عباسأن  : طاهر النونو  غزة   عن مراسلها في   10/6/2005الخليج اإلماراتية    أضافتو
ز سيادة القانون ومعالجـة اشـكال االنفـالت         الحفاظ على الوضع الداخلي الفلسطيني وسبل تمتين الجبهة الداخلية وتعزي         

أن االعتـداءات    أمر في مصلحة جميـع األطـراف، مؤكـداً           لاسرائيإن الحفاظ على التهدئة مع      وقال عباس   .  االمني
 موقـف جمـاعي فـي مواجهـة         من جهته شدد خالد البطش على ضرورة اتخـاذ        .  ستؤدي الى إنهاء الهدنة    االسرائيلية

  .ن الصمود طويالً أمام االعتداءاتأبلغنا الرئيس  عباس أنه ال يمك:  وقال،الخروقات االسرائيلية
ل خالد البطش ان الحركة ملتزمة حتى االن بالتهدئة ولكـن    وق:  رويترز –غزة   من 10/6/2005الرأي االردنية    ذكرتو

وقـال  .ل فالمقاومة ملتزمـة   اذا تمت خروقات اسرائيلية فالمقاومة عليها ان ترد على هذه الخروقات واذا التزمت اسرائي             
لكن سامي ابـو زهـري قـال ان        . مسؤولون من حماس ان الحركة ستلتزم ايضا بالتهدئة اذا فعلت اسرائيل نفس الشيء            

  .اعضاء الحركة أكدوا انهم سيردون على كل هجوم اسرائيلي
أال تقوم بعمل منفرد من      عباس جماعات النشطاء     وةدع الى :ألفت حداد  عن مراسلته  10/6/2005 48 عرب موقع   وهون

  .جانب واحد
في تصريحات   خبراء فلسطينيون    هاعتبرما :غزة ياسر البنا  من   عن مراسله  9/6/2005اسالم اون الين     موقع   جاء في و

ة الناهية فـي األراضـي   اآلمردف للتأكيد على أن إسرائيل ستظل       أن التصعيد اإلسرائيلي األخير يه     نت.إلسالم أون الين  
  .على أنه هروب تحت ضربات المقاومةما أنها ال تريد أن يظهر انسحابها المرتقب من قطاع غزة ، كالفلسطينية

  
  لن نسمح لشارون بضرب اتفاق الفصائل: الغيط شعث بعد لقاء أبو

أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن النزاع الفلسطيني اإلسـرائيلي لـن يحـل               :كتب محمد إسماعيل ووكاالت األنباء    
وعقـب  .ن يصبح منهج العرب والفلـسطينيين     مشددا علي أن هذا المفهوم يجب أ      .. وإنما بالعمل السياسي السلمي   بالحرب  

لقاء بين أبوالغيط و نبيل شعث شرح خالله آخر التطورات أكد شعث أن السلطة الفلسطينية لن تقوم بتفكيك البنية التحتية                    
.. اب إسرائيل من غزة واألراضي الفلسطينية ولكن ليست بشروطهم        مؤكدا أننا مع انسح   .. للفصائل طالما استمر االحتالل   

لضرب االتفـاق مـع     .. وأن عودة إسرائيل لسياسة االغتياالت ومحاولة تفجير الهدنة قبل زيارة كوندليزا رايس للمنطقة            
  . الفصائل وإبقاء كافة األمور معلقة

  10/6/2005الجمهورية المصرية 
  

  النتفاضة ثالثةسرائيل بالتخطيط إدحالن يتهم 
ل دحالن ان اسرائيل لم تتوقف عن استفزاز الفلسطينيين وق: رام اهللا ـ رويترز من 10/6/2005القدس العربي  نشرت 

من خالل االستمرار في مصادرة أراض فلسطينية وتسريع بناء المستوطنات وبناء الجدار الفاصل علي أراضي الضفة 
وأضاف أن اسرائيل مازالت تدمر االقتصاد الفلسطيني و سواء . ن بقية الضفةالغربية وعزل القدس المحتلة الشرقية ع

سيكون هناك انسحاب من غزة أو ال يوجد فان اسرائيل مستمرة في محاصرة القدس المحتلة وتواصل مخططها 
 قائال ان ىمضو.وهذا باختصار يعني أن اسرائيل تؤسس النتفاضة ثالثة لي أجزاء كبيرة من الضفة الغربيةباالستيالء ع

السلطة الفلسطينية ستبذل أقصي جهد لمنع وقوع أحداث فوضي خالل عملية االنسحاب االسرائيلي من غزة وانها شكلت 
 .قوة أمن خاصة لحماية المستوطنات من التخريب لدي خروج المستوطنين

ك أمل للمستقبل وأمل أن إذا نجحت خطة االنسحاب من غزة، سيكون هنا قول دحالن انه 10/6/2005السفير  وأضافت
  أ ف ب، أب، رويترز. تلحقها عملية سلمية وخطوات سلمية

  إن إسرائيل  قول دحالن : آمال شحادة، وكاالت   -القدس المحتلة    عن مراسلتها في   10/6/2005الخليج اإلماراتية    وذكرت
اب الفلسطينيون امتنعـت عـن      ضغطت على العالم بأجمعه لدفع الفلسطينيين لتنسيق خطوة االنسحاب معها وعندما استج           

تقديم معلومات لهم عن البنية التحتية لتلك المستعمرات التي ستتسلمها السلطة الفلسطينية وعن موجودات هذه المستعمرات                
  .وخرائطها

د دحالن أن شارون سيخلي فعال يأكت الى: رام اهللا ـ الضفة الغربية ـ رويترز   من 10/6/2005ردنية الرأي األ شارتوأ
  . غزة ولكنه شكك بنواياه فيما يتعلق باالستمرار في عملية السالم بعد االنتهاء من االنسحاب من قطاع غزةقطاع
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   بإقامة عالقات مع جهات خارجيةم مراكز قوى أمنيةاتها

 مفيد عبد ربه امس بان وزير هاوضح ما :رام اهللامن  وليد عوض عن مراسلها 10/6/2005القدس العربي  نشرت
ة كشف لهم خالل استجوابه عن وجود عالقات مباشرة كانت ما بين االجهزة االمنية الفلسطينية ومخابرات دول الداخلي
واوضح عبد ربه بان اللواء نصر يوسف ادعي بوجود عصابات وبلطجية في االجهزة االمنية الفلسطينية وبأنه .اجنبية

وسف إن هناك مراكز قوية كثيرة تعيق عمله، مشيراً إلي وقال ي.بصدد القضاء علي مراكز القوي داخل االجهزة االمنية
وشن يوسف هجوما حادا علي كل المسؤولين سواء في . أن هناك من يتاجر بكّل شيء بدءاً من الدماء حتي المخدرات

 ولم ستجواب انه استلم وزارة لم يكن فيها شيء،االوقال اللواء يوسف خالل رده علي .السلطة التنفيذية او التشريعية
واضاف يوسف في مقابل هذا، استلمت مؤسسة . يسلمنا احد ال من جهاز امني او وزارات السلطة اي شيء حتي قلم حبر

وتحدث يوسف عن وجود بعض االجراءات التي بحاجة الي قوة .ا فوضي، ومراكز قوي وشلل وعصاباتامنية فيه
 .سالح تابع للفصائللتنفيذها، متسائال فيما اذا كانت السلطة قادرة علي نزع اي 

 ان المنسق األميركي ، هو الذي أوقف االتصاالت بـين هـذه              قول يوسف  :غزة 10/6/2005 شرق األوسط الوأضافت  
 .المراكز، وهذه الجهات وهي دول أوروبية ممولة للسلطة الفلسطينية

نـواب  اً من المـسؤولية ل    ل يوسف جزء  يحمت :رام اهللا   -  يوسف الشايب  عن مراسلها  10/6/2005الغد االردنية    وذكرت
قلت، وال زلت أقول، أنـه ال يوجـد   : وتابع.. ولم يساعدوا في شيء بهذا االتجاهلم يغيروا شيئاً، نهم  ألالتشريعي، مشيراً   

أمن بالتراضي، وهذه المؤسسة األمنية، مارست، ومنذ عشر سنوات، كل اإلجراءات غير القانونية، ولم يكن لي أي دور                  
ه السنوات، مشيراً إلى أن تحسين عمل المؤسسة األمنية ال يمكن أن يكون في ليلة وضحاها، مـشدداً              في عملها، طوال هذ   

  .على أن األمور تحتاج إلى تكاتف الجميع
  

  واشنطن تحرص على دعم مكانة نصر يوسف
اسرائيل لتعمل   أمس ان االدارة االميركية مارست في االيام االخيرة ضغوطاً على            أفادت صحيفة هآرتس  : الناصرة، غزة 

ونقلت . من أجل تدعيم مكانة اللواء نصر يوسف واجراء االتصاالت المباشرة معه في مسألة التنسيق االمني بين الجانبين                
  . عن مصدر سياسي رفيع المستوى ان ويليام وورد أوصى بحرارة بالعمل من أجل تعزيز مكانة اللواء يوسف
  10/6/2005الحياة 

  
 باستثناء سعدات ورفاقه والشوبكي ي أريحاعباس يقرر إطالق معتقل
 و  أمس على اطالق سراح معتقلين من الجهاد اإلسالميوافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس: غزة ـ محمد الطاهر

 احمد سعدات ورفاقه كانت السلطة الفلسطينية اعتقلتهم قبل نحو ثالثة أشهر في سجن اريحا، لكنه استثنى من قراره فتح
تم التوصل خالل اجتماع ضم عباس وكل الفصائل الفلسطينية الى صيغة لإلفراج نافذ عزام، إنه وقال .وبكيوفؤاد الش

عن المعتقلين في سجن اريحا وإنهاء مشكلتهم بحيث يتم االفراج عنهم على أن تبقى منطقة أريحا هي مقر إقامتهم خالل 
 . الفترة المقبلة

  10/6/2005المستقبل 
 

  حكومة بتفعيل قرار حظر ادخال واالتجار بمنتجات المستوطناتالتشريعي يطالب ال
أكد المجلس التشريعي على ضرورة تفعيل مكافحة دخول منتجات المـستوطنات الـى االسـواق               :  نائل موسى  -رام اهللا 

المحلية ومالحقة مستورديها ومروجيها تحت طائلة المساءلة القانونية وسحب تراخيص المخـالفين ومـصادرة واتـالف                
جاء ذلك في حيثيات قـرار اتخـذه        .وطالب المجلس الحكومة بوضع قرارها قيد التطبيق الفوري والصارم        .المضبوطات

واعتبر نواب انه من العار ان      .عزمي الشعيبي . المجلس باالجماع بعد مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة االقتصادية قدمه د         
د االوروبي وتلقى معارضة في اميركا وحتى من قبل جماعـات           يتم تداول سلع هذه المغتصبات في وقت يقاطعها االتحا        

   .سالم اسرائيلية
   10/6/2005الحياة الجديدة 

  
  منحة دراسية خصصها عرفات لنجل طارق عزيزىعباس ألغ

 كان لغاء كشوفات مساعدات ومنح مالية عربيةتردد ان الرئيس الفلسطيني وبعد رحيل سلفه ياسر عرفات قام بإ: عمان
 الراحل عرفات لبعض الشبان العرب ومن بينها منح دراسية ومبالغ مخصصة لعائالت بعض الشخصيات العربية يقدمها

وفي هذا السياق ألغي عباس سلسلة مساعدات ومن بين المتضررين .التي فقدت معيلها وكانت مناصرة للقضية الفلسطينية
والمسجون أيضا، وكان عرفات وهو حي يتولي اإلنفاق من قرار اإللغاء النجل الثاني لطارق عزيز السياسي المخضرم 

ر وتقول مصادر فلسطينية مطلعة علي الدراسة الجامعية لنجل طارق عزيز ، فيما ترفعت عائلة عزيز عن مراجعته باألم
 ألوضاع المكتب الرئاسي بعد  ماليةمراجعاتجل طارق عزيز إنما إتخذ في سياق  المسألة ان اإلجراء ال يخص نىعل
 .تالم عباس للسلطةإس

 10/6/2005القدس العربي  
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  حماس تدين ظاهرة التعّديات على الجسم القانونّي
وصرح مصدر مسؤول فـي الحركـة       .حماس ظاهرة التعديات على الجسم القانوني في المناطق الفلسطينية        حركة  أدانت  
من قضاة ومحامين، فإن الحركة تود اإلعالن أنّـه          الخميس أنّه وتعليقاً على االعتداءات التي طالت الجسم القانوني           امس

إيماناً منها بسيادة القانون، واستقالل القضاء، ونزاهته، وتحرره من التسييس والتأثير، وضرورة توفير الحماية للمحامين،               
ة على مساندة   والرفض المطلق لالنفالت األمني، وحالة الفوضى التي باتت مقلقة للمواطن الفلسطيني، وحرصاً من الحرك             

الحق والمدافعين عنه، فإن حماس تعلن وقوفها إلى جانب القضاء والعاملين فيه والمحامين الذين ينتصبون إلحقاق الحقّ،                 
 .وإزهاق الباطل، وردع الظلم ونصرة المظلوم

10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  أمين عام حزب اهللا التقى وفداً من حماس: لبنان
امس نائب رئيس المكتب     التقي    االمين العام لـ حزب اهللا الشيخ حسن نصر اهللا           أن 10/6/2005  األوسط شرقال نشرت

السياسي لحركة حماس الدكتور موسى ابو مرزوق وممثلها في لبنان اسامة حمدان، بحضور عضو المجلـس الـسياسي                  
هللا ان المجتمعين تـداولوا فـي التطـورات    حزب الوجاء في بيان اصدرته العالقات االعالمية . فيحزب اهللا حسن حدرج  

واكدوا على تمسك الـشعبين اللبنـاني       . الجارية في لبنان وفلسطين والضغوط االميركية التي تستهدف المقاومة وسالحها         
 .والفلسطيني بخيار المقاومة كحق مشروع في مواجهة االحتالل والعدوان االسرائيليين

 أن حزب اهللا يقوم بوساطة بـين حمـاس وحركـة الجهـاد              لها  كشفت عةمطل أن مصادر  10/6/2005البيان   وذكرت
اإلسالمي لتنقية األجواء وتهدئة التوتر السياسي بينهما الذي نتج عن اتخاذ حماس بعض الخطوات السياسية مثل إجـراء                  

والتشاور مع الجهـاد    محادثات سرية مع األميركيين واألوروبيين، والدخول إلى االنتخابات البلدية األخيرة دون التنسيق             
  .التي اعتبرت بدورها حماس أنها بدأت تقبل باتفاق أوسلو

   
  لجان المقاومة الشعبية تطلق صاروخي ناصر باتجاه مهبط للطائرات الصهيونية شرق مخّيم البريج

 3 نوع ناصر     مجموعة مجاهدة من ألوية الناصر صالح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية اليوم صاروخين من              تأطلق
وقالت ألوية الناصر صالح الدين في بيان عسكري        .على مهبط الطائرات شرق مخيم البريج الواقعة في المنطقة الوسطى         

ن هذه العملية جاءت رداً على تدنيس العدو الصهيوني للمصحف الشريف في سـجون الحقـد الـصهيونية، وارتكـاب                    أ
قاومة والتي كان آخرها محاولة الغتيال مجموعة من رفاق الدرب والعقيدة           المجازر بحق أبناء شعبنا المجاهد وقيادات الم      

 .في كتائب القسام
10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  حماس تحّمل السلطة وحركة فتح المسؤولية عن حالة اإلربكاك التي يعيشها الشعب الفلسطيني : سعيد صيام

سية لحركة حماس، السلطة الفلسطينية وحركة فتح ممثّلة بكتلتها في المجلس           حمل األستاذ سعيد صيام، عضو القيادة السيا      
التشريعي، مسؤولية حالة اإلربكاك التي يعيشها الشعب الفلسطيني نتيجة تأجيل موعد االنتخابـات التـشريعية، رافـضاً                 

لية االنتخابية تجري منذ أمٍد فـي       االدعاءات التي تتحدث عن أن التأجيل له عالقة باالحتالل الصهيوني موضحاً أن العم            
  .الجمعيات والنقابات والجامعات في قطاع غزة والضفة الغربية رغم وجود االحتالل الصهيوني فيها

10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  الجبهة الديمقراطية تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيٍق دولّية لمتابعة االنتهاكات الصهيونّية
قراطية لتحرير فلسطين، أمس، إلى تشكيل لجنة تحقيٍق دولية من أجل رصد االنتهاكـات الـصهيونية                دعت الجبهة الديم  

لمقدساتنا اإلسالمية، والتي كان آخرها االعتداء على حرمة المسجد األقصى، وتدنيس المصحف الشريف في سجن مجدو                
مه الحكومة اإلسرائيلية      .الصهيونير علـى          واستنكرت الجبهة، الدعم الذي تقدفين اليهود، في اعتـدائهم المتكـرللمتطر ،

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية، ومحاولة إنكارها دون إجراء أي تحقيٍق جدي
10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    

 
  مؤتمر عام موسع لفلسطينيي الشتات في تشرين الثاني المقبل

سياسية في المنظمة رئيس حركة فتح فاروق القدومي في جنيـف مـع             اتفق أمس خالل لقاء موسع أجراه رئيس الدائرة ال        
المقبـل  ني  الفعاليات الفلسطينية في الشتات على عقد مؤتمر عام لفلسطينيي الشتات في التاسع والعشرين من تشرين الثـا                

 .الذي يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني دون أن يصار بعد إلى تحديد المكان
10/6/2005االردنية الغد   

 
  أميركية - محمود عباس يتحرك وفق إمالءات إسرائيلية القدومي
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قال القدومي في مقابلة مع موقع المسلم االلكتروني امس في رد على سؤال حول غضبه من تصرفات الـرئيس محمـود                
س دولة وهذا ليس شرعيا بالنسبة لي       عباس االنفرادية بمعنى انه يريد االستفراد بالقرار الفلسطيني النه يريد ان يكون رئي            

وشدد القدومي  .فان محمود عباس هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وال يحمل بالنسبة لي اي لقب اخر                
على انه حتى هذا اليوم لم يستطع محمود عباس ان ينجز شيئا اال اذا كانت هذه االشياء بناء علـى امـالءات اسـرائيلية        

واضاف الطامة الكبرى انني اخشى ان يواصل انتهاج هذه السياسة وحذر           .ية وهنا تكمن الخطورة في نهجه السياسي      اميرك
 والروسي من الفلسطينيين ووصفه بالموقف المنـافق  قاومة كما انتقد الموقف االوروبيالقدومي من مغبة نزع سالح الم

ا انه لو كانت مصر قوية لما وصل العرب الى ما وصلوا            كذلك انتقد رئيس حركة فتح ما وصفه بالضعف المصري مؤكد         
  .اليه 

10/6/2005السياسة الكويتية   
 

  اعتقاالت واسعة في صفوف الجهاد بالضفة
ذكرت مصادر جيش االحتالل االسرائيلي ان قواته اعتقلت فجر أمس الخميس احد عشر فلسطينيا من اعـضاء الجهـاد                   

ذاعة االسرائيلية ان االعتقاالت جاءت على خلفية معلومات امنية اسرائيلية حول         وزعمت  اال  .االسالمي في الضفة المحتلة   
  .نية مقاومين من الجهاد تنفيذ عملية استشهادية كبرى في احدى  المدن االسرائيلية 

10/6/2005الغد االردنية   
  

  ل بن رباححكومة االحتالل تجبر الجنود الصهاينة على زيارة مسجد بال.. بعد أن حولته إلى كنيس
 في إطار سعيها لتهويد كل ما يمت لإلسالم وفلسطين بصلة، أصدرت حكومة االحتالل الصهيوني               ، خاص :القدس المحتلة 

قراراً بإجبار جنود االحتالل على زيارة مسجد بالل بن رباح في مدينة بيت لحم، والذي حولته سلطات االحـتالل إلـى                     
وذكرت مصادر صهيونية أن رئيس الوزراء الصهيوني اتخذ قرارا خاصـا           .كنيس يهودي وأطلقت عليه اسم  قبر راحيل       

بإجبار كل جندي صهيوني يخدم في جيش االحتالل على زيارة مسجد بالل بن رباح من أجل إظهار الطـابع اليهـودي                     
كمـا  .ةللمنطقة الواقعة جنوب مدينة بيت لحم، والتي سيطر عليها جيش االحتالل الصهيوني وحولها إلى قلعـة عـسكري                 

اتخذت الحكومة الصهيونية قرار بإجبار كافة الطلبة الصهاينة بمن فيهم األطفال الصغار على زيارة ما أطلقوا عليه اسـم                    
  .قبر راحيل في بيت لحم

  10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   جرحى خالل تظاهرة مناوئة لبناء جدار حول مستوطنة بالضفة7
فرق الجيش االسرائيلي امس تظاهرة مناوئة لبناء جدار عازل حول مستوطنة يهودية في              :بف   ا،الضفة الغربية   سلفيت  

شمال الضفة الغربية مستعمال القوة ما اسفر عن اصابة سبعة اشخاص بجروح، وعمدت القوات االسرائيلية الى اعتقـال                  
ة بالقرب من بلدة سلفيت القريبة مـن        ونظمت التظاهر .ناشطين اسرائيليين اثنين واخرى اميركية حسبما افاد شهود عيان        

  . ناشطا اجنبيا15نابلس، وشارك فيها قرويون فلسطينيون و
واستعمل .واحتج المتظاهرون على بناء جدار على اراض فلسطينية حول مستوطنة ارييل، كبرى مستوطنات شمال الضفة              

ادر طبية ان سبعة اشخاص اصيبوا بجـروح        وافادت مص . الجنود القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين      
  .في المواجهات كما افاد شهود عيان انه تم القاء القبض على ناشطين اسرائيليين اثنين وعلى اخرى اميركية

   10/6/2005الرأي االردنية 
  

  قوات االحتالل تقيم برج مراقبٍة متحرك شمال بلدة عبسان الكبيرة بخانيونس
االحتالل الصهيوني شمال بلدة عبسان الكبيرة بخانيونس، برجاً للمراقبة متحرك ومـزود            أقامت قوات   : خاص –خانيونس  

وأفاد شهود عيان من المنطقـة أنهـم        .برشاشات أوتوماتيكية يصل إلى ارتفاٍع شاهق لضرب األهداف من مسافات بعيدة          
ر بالقرب من البرج المتحرك الـذي       ذهبوا في ساعات الصباح إلى مزارعهم، وفوجئوا بوجود الدبابات الصهيونية تعسك          

ودفع الكثيـر مـنهم  إلـى تـرك مـزارعهم            , أقاموه على أراضي المواطنين، مما خلف حالةً من الذعر والخوف لديهم          
وعبر المواطنـون وأصـحاب     .ومحاصيلهم الزراعية خوفاً من أن يطال هذا البرج المتحرك برشاشاته أطفالهم وأبناءهم           

لكبيرة عن سخطهم تجاه هذا الفعل الصهيوني، واستغربوا  من حدوثه في ظّل الحديث عن التهدئة                 الحقول بمنطقة عبسان ا   
 ة                .واالنسحاب الصهيونيويأتي إنشاء هذا البرج بعد يوٍم واحٍد من محاولة اغتياٍل فاشلة قامت بها طائرة استطالع صهيوني

هدت تحليق متواصل لطائرات االستطالع طوال فتـرة        لنشطاء من حركة حماس على أطراف بلدة عبسان الكبيرة التي ش          
  .األسبوع الحالي

  10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ل والجنازيرأصحاب البيوت المدّمرة بخانيونس يغلقون المكاتب اإلدارية لوكالة الغوث باألقفا
الغربي بخـان يـونس، باألقفـال    أغلق، أمس، المعتصمون من أصحاب البيوت المدمرة  في المخيم   : خاص –خانيونس  

والجنازير كافة  المكاتب اإلدارية لمقر وكالة الغوث وتشغيل الالجئين بالمحافظة، وذلك احتجاجاً علـى عـدم اسـتجابة                   
الوكالة لمطالبهم، وعدم العدول عن قرارها بتوقيف صرف بدل اإليجار عنهم، وألساليب الضغط التي تُمـارس بحقّهـم                  
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ويواصـل المعتـصمون    .يع على مستندات تهجيرهم من المخيم والموافقة على البناء في مناطق بديلة           إلرغامهم على التوق  
فعالياتهم التي بدأوها مطلع األسبوع الحالي للمطالبة بصرف بدل اإليجار، وبناء بيوتهم المدمرة داخل حدود المخيم وليس                 

ة التي تمثّل عنوان قضية الالجئين، وخاصة بعد شـعورهم          خارجه، وذلك للحفاظ على وحدة المخيم االجتماعية والجغرافي       
باالنفراج األمني ونية االحتالل االنسحاب من قطاع غزة والمستوطنات، رافضين كّل الحجج المبررات التـي وضـعتها                 

وجددوا مناشـدتهم للمـسؤولين فـي الـسلطة         .وكالة الغوث، وخطورة الوضع األمني التي كانت تتحجج بها في السابق          
الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والمؤسسات الحقوقية والدولية، وكافـة القـوى والفـصائل الفلـسطينية                 

  .بالوقوف إلى جانبهم والضغط على أصحاب القرار في وكالة الغوث، والتدخّل العاجل إلنهاء معاناتهم المتفاقمة
  10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   طرداً غذائياً على األسر الفقيرة300ة بمخّيم خانيونس توّزع الجمعية اإلسالمي

 طرداً غذائياً على األسر الفقيرة والمحتاجـة        300وزعت، أمس، الجمعية اإلسالمية بمخيم خانيونس        : خاص –خانيونس  
ني بإيطاليـا دعمـاً     في منطقة حي األمل والمعسكر، والتي كانت قد تلقّتها من الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطي              

وقال حسن العقاد مدير الجمعية إن الطرود الغذائية المقدمة         .لألسر المحتاجة والعاطلة عن العمل التي فقدت مصدر دخلها        
اليوم تأتي ضمن جهود الجمعية لمساعدة الفقراء والتخفيف من الحالة الصعبة التي يعاني منها المواطنون، وللتقليل مـن                  

تصادية المتردية التي يعيشونها بسبب الحصار واإلغالق المفروض من ِقبل االحتالل الصهيوني علـى              حدة األوضاع االق  
م، مؤكّـداً أن هـذه      1948قطاع غزة، وكذلك حرمان عدٍد كبيٍر من العمال من الدخول للعمل في أراضينا المحتلة عـام                 

  .ء والمعوزين الذين تتزايد أعدادهم يوماً بعد يومالمعونات المتواضعة ال تلبي الحد األدنى من احتياجات الفقرا
  10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  احتجاجاً على تدنيس المصحف تصمون قبالة سجن مجدو يع48الحركة اإلسالمّية في أراضي الـ 

، قبالـة سـجن      إلى اعتصاٍم حاشد عصر اليوم الخميس      1948دعت الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة عام         :وكاالت
، 7/6ن صـهاينة صـباح الثالثـاء   الصهيوني، حيث يحتجز أسرى فلسطينيون، احتجاجاً على قيام مسؤولين أمنيي         " مجدو"

إن االعتصام، الذي يأتي : وقالت الحركة في بياٍن لها.بتدنيس وتمزيق نسخة من القرآن الكريم، خالل تفتيش متاع األسرى         
 الصهيوني، سيـشارك فيـه قيـادات مـن الحركـة             الكريم وتدنيسه في سجن مجدو     رآناحتجاجاً على انتهاك حرمة الق    

  .اإلسالمية، بينها نائب الحركة الشيخ كمال خطيب، وسيلقي كلمة في هذا االعتصام
  10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   الصهيونيدنيس المصحف الشريف في سجن مجدواتحاد النقابات اإلسالمية للعمال يدين ت

 بل الجنود الصهاينة في سجن مجدو     أدان اتحاد النقابات اإلسالمية للعمال حادثة تدنيس القران الكريم من ق          : خاص -نابلس
ها هو العـدو المحتـل      : وقال االتحاد في بيان صدر عنه اليوم، ووصل المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه            .الصهيوني

ر المرابط، ويسطر صفحة جديـدة فـي مسلـسل اعتداءاتـه علـى      يضيف سجال جديدا لجرائمه بحق هذا الشعب الصاب    
المقدسات، وكأنه ال يكفيه القتل والتدمير واقتالع الحجر والشجر فيتمادى في عدوانه وغطرسته، مشيراً إلى آخـر تلـك                   

األقصى الصهيوني، وما سبقها من تدنيس المسجد       نيس القران الكريم في سجن مجدو     المحاوالت الصهيونية والتي كانت تد    
  .المبارك، ومحاوالت االقتحام الصهيونية المتكررة لباحاته الشريفة

  10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اإليسيسكو تدين بشّدة تدنيس جنود االحتالل الصهيوني للمصحف الشريف في سجن مجدو
ام جنـود االحـتالل الـصهيوني بتـدنيس         أدانت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، بشدة قي        ، وكاالت

وأعربـت اإليسيـسكو عـن      .المصحف الشريف على مرأى من األسرى العرب والفلسطينيين في السجون الـصهيونية           
،  1948استنكارها الرتكاب جنود وضباط صهاينة في سجن مجدو الصهيوني في األراضي الفلـسطينية المحتلـة عـام                

وإلقائه على األرض، والدوس باألقدام على نسخ من المصحف الشريف أمام أعـين             جريمة تدنيس القرآن الكريم بتمزيقه      
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي استنكار هذه الجريمة التـي تعاقـب عليهـا             .األسرى أثناء عملية تفتيش ألقسام السجن     

  .القوانين الدولية، واإلعالن عن رفض هذا السلوك اإلجرامي في حق مقدسات المسلمين
  10/6/2005كز الفلسطيني لإلعالم المر

  
  آالف المواطنين يخرجون في مسيرة الغضب بقلقيلية تنديداً بتدنيس الصهاينة للمصحف الشريف

تنديداً بما أقدم عليه جنود االحتالل الصهيوني في سجن مجدو من اعتداٍء على كتاب اهللا عـز وجـل،                    : خاص –قلقيلية  
ظة قلقيلية والقوى الوطنية واإلسالمية، خرج آالف المواطنين في مسيرة الغضب           وبدعوٍة من رابطة علماء فلسطين بمحاف     

وقد حملت  . لنصرة القرآن الكريم من مسجد علي بن أبي طالب مساء أمس وتقدم المسيرة عشرات العلماء وأئمة المساجد                
جوب الوقوف بحزم تجاه هـذه      وألقيت عدة كلمات للعلماء أكّدت على و      .عناصر من حماس مجسماً ضخماً للقرآن الكريم      
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. الجريمة النكراء، فيما دعت رابطة علماء فلسطين إلى عدة فعاليات احتجاجية على هذه الجريمة التي طالـت كتـاب اهللا             
  .وجابت المسيرة شوارع المدينة وسط هتافات التكبير واالستنكار ومطالبة كتائب الشهيد عز الدين القسام بالثأر لكتاب اهللا

  10/6/2005فلسطيني لإلعالم المركز ال
  
  

  مفتي فلسطين يدين تدنيس القرآن في مجّدو
استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري، إقدام جنود االحتالل على تدنيس المصحف الشريف 

لسماوية التي تكفل وقال في بيان صحافي،إن هذا التصرف العدواني غير أخالقي، ويعارض الشرائع ا.في سجن مجدو
هذا االعتداء على حرمة القرآن الكريم من قبل جنود االحتالل االسرائيلي جاء بعد  حرية األديان والعبادة، منوهاً إلى أن

وطالب المفتي إدارة السجون االسرائيلية بتقديم .اعتداء مماثل من قبل الجنود األميركيين في معتقل غوانتانامو في كوبا
وقاإلن ما تقوم به قوات االحتالل االسرائيلي، من إيذاء . ن عن هذه االعتداءات، وبمعاقبة المجرميناعتذار للمسلمي

  وفا.للمسلمين، يؤدي إلى الكره والتطرف
  10/6/2005المستقبل 

  
  البحرية الفلسطينية تحّمل االحتالل الصهيوني المسؤولية المباشرة عن تلّوث مياه بحر غزة

مرشدي من الشرطة البحرية الفلسطينية اليوم الخميس، االحـتالل الـصهيوني المـسؤولية             حمل حسن ال   : خاص –غزة  
المباشرة عن تلوث مياه بحر غزة بمختلف أنواع الملوثات، سواء كانت النفطية، أم بالمياه العادمـة التـي تتـدفّق مـن                      

وضـح  وأ.حياة البحرية وللبيئة الفلسطينية   المستوطنات الصهيونية بكثافٍة دون مراعاة لما يسببه ذلك من انتهاك صارخ لل           
أن نحو مليون متٍر مكعب من المياه العادمة تلقى سنوياً في الميـاه الـساحلية للقطـاع                 المرشدي في تصريحاٍت صحافية     

مصدرها المستوطنات الصهيونية المقامة على أراضى المواطنين في قطاع غزة، ال سيما التي تحتوي على عناصر مثل                 
هذا وطالبت الشرطة البحرية الجهات المختصة بوضـع        .لتي هي أكثر انتشاراً وأشد سمية     الرصاص والكروم، وا  الزئبق و 

حد لعملية تلوث مياه البحر قبالة سواحل قطاع غزة بالمياه العادمة التي تلقى سنوياً، ما يجعل هذه المياه غيـر صـالحة                      
  .لالستحمام

  10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ة لمركز مدى حول البطالة والمشاركة في سوق العمل لدى الوسط العرب  دراسة جديد
صدرت عن مركز مدى للدراسات االجتماعية التطبيقية في حيفا دراسة حول مشكلة البطالة والخروج من سوق العمـل                  

ات واالبحاث انـه حتـى       بشكل خاص وتشير المعطي    2002 - 0991 ة العربية في البالد بين األعوام     لدى صفوف االقلي  
 اقل من نسبتها فـي      .التسعينات كانت نسبة البطالة في صفوف األقلية العربية خالل فترات النشاط االقتصادي االعتيادية            

صفوف الجمهور اليهودي اما في فترات الركود ، فقد فاقت نسبة العرب العاطلين عن العمل نسبة العاطلين اليهود وفـي                    
وتطـرح هـذه الدراسـة      .هما منذ بداية األلفية الثالثـة       تهم الى الحجم واالستفحال اللذين نشهد     كل االحوال لم تصل نسب    

المقتضبة بعض المعلومات والمعطيات المتوافرة عن حجم البطالة والمشاركة في سوق العمل لدى األقلية الفلسطينية فـي                 
  .ت المتوافرة عن المواطنين اليهودالبالد وتقارنها بالمعطيا

  10/6/2005ق والحرية صوت الح
  

   استمرار ارتفاع الفقر في فلسطين : جهاز اإلحصاء الفلسطيني
  أعلن الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء أن نسب الفقر في األراضي الفلسطينية ما زالـت                :رومل شحرور السويطي  

 إلى استمرار تزايد الفجوة     ولفت الجهاز .  ما قبل االنتفاضة   مستمرة في االرتفاع، في ظّل األزمة الحالية، مقارنة بسنوات        
وقال رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء، لؤي شبانة، في بيان صـحافي       .في معدالت الفقر بين الضفة الغربية وقطاع غزة       

لإلعالن، عن النتائج األساسية لمسح أثر اإلجراءات اإلسرائيلية على األوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية، إن الغذاء ما                
. ال يحتل األولوية األولى من حيث احتياجات األسر في االراضي الفلسطينية، يليه المال ومن ثم توفير فـرص عمـل                   ز

وأضـاف أن هـذه   .وأضاف أن إستراتيجيات تكيف األسر لم تختلف بشكل عام من حيث اإلجراءات التـي قامـت بهـا     
 االكتفاء بما يحصل عليه أفراد األسرة من دخل شـهري           االستراتيجيات تمحورت حول تأجيل دفع الفواتير أو األقساط أو        

وبين أن مؤسسات السلطة الفلسطينية بما فيهـا وزارة  .أو االستدانة أو من خالل فيض النفقات أو البحث عن عمل إضافي           
 تقـديم   ، واألهل واألقارب واألصدقاء ما زالت تحتل المراتب األولى فى عدد مرات           األونرواالشؤون االجتماعية ووكالة    

المساعدات، رغم تراجع نسبة األسر التي تلقت مساعدات من وزارة الشؤون االجتماعية والمؤسسات الخيرية واألصدقاء               
  . ال سيما فى قطاع غزة-واألقارب

  9/6/2005 48 عرب
  

  وقف صرف الطحين واستبداله ببقوليات: األونروا
 كغم من البقوليـات     2نها ستعمد إلى استبدال مادة الطحين بحوالي         قالت وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين ا       :عمان

في الشهر الواحد ، موضحة ان قرار وقف صرف مادة الطحين على العائالت المنتفعة من برنامج المساعدات الغذائيـة                   
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ة أو تراجعـاً عـن      يهدف إلى تحسين كفاءة البرنامج وتوجيهه نحو تلبية أهدافه الحقيقية، وليس إنقاصاً من خدمات الوكال              
وأضافت األونروا في بيان توضيحي وزعته أمس وحصلت الغـد على نسخة منه أن القرار اتخذ               .التزامها حيال الالجئين  

بعدما تبين أن معظم العائالت المنتفعة المسجلة في برنامج حاالت العسر الشديد، ال تستخدم الطحين منزليا، بل تقوم ببيعه                   
وأشـار إلـى أن   .ر عن كلفته األصلية، ما يشكل هدراً لمقدار غير قليل من موارد األونروا المالية    للتجار بأسعار تقل بكثي   

التجار يشترطون على العائالت أن تبيعهم بقية المواد الغذائية التي يستلمونها من الوكالة، وهي األرز والـسكر والزيـت                   
انحة التي تمول البرنامج وجهت عدة شكاوى من عمليـة          والحليب لكي يقبلوا شراء الطحين منهم، عدا عن أن الجهات الم          

وأضاف التوضيح حرصاً من    .بيع المواد الغذائية بدالً من استخدامها للغايات الحقيقية التي يتم توزيع هذه المواد من أجلها              
كغم من البقوليات    2الوكالة على صالح المنتفعين وعلى مصداقية برنامجها فإنها ستعمد إلى استبدال مادة الطحين بحوالي               

وسيضاف إلى هذه المواد اعتباراً من مطلع العـام القـادم           . في الشهر الواحد وهي الحمص والعدس والفاصولياء والفول       
 ألـف   46علبتين من السردين لكل شخص في الشهر الواحد وذلك للحفاظ على القيمة الغذائية للمساعدات المقدمـة إلـى                   

  .الجيء ينتفعون من البرنامج
  10/6/2005ردنية  األالغد

  
   الحواجز منذ بدء االنتفاضةى سيدة فلسطينية انجبن عل69: منظمة الصحة العالمية

اعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته أمس الخميس ان عدد الفلسطينيات اللواتي : القدس المحتلة ـ ا ف ب
وقالت المنظمة ان الحواجز .2000فاضة الفلسطينية عام  منذ اندالع االنت69انجبن علي الحواجز االسرائيلية وصل الي 

 امرأة انجبن علي 69االسرائيلية وتقييد الحركة اديا الي تأخير الحصول علي العناية االنجابية للمرأة الفلسطينية وان 
 .، وادي ذلك الي زيادة احتمال وفاة النساء المنجبات 2000الحواجز منذ اندالع االنتفاضة عام 

  10/6/2005لعربي القدس ا
  

  النور ينطفئ في عيني أسير ترفض سلطات االحتالل عالجه  
حينما يولد المرء كفيفا يقضي حياته حتى يومه االخير متعبا لكن حزنه يصبح أكثر ايالما                : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

 42يقوله االسير عز الـدين عمارنـة        ا  هذا م . موت ببطء محروما من اسباب العالج     حينما يفقد نور العينين بالتدريج كال     
حكم بالسجن لمدة ثالث سنوات في مطلع سنوات التسعين         الذي    عاما 38الة زميله في سجن النقب الخواجا        واصفاً ح  عاما

نتهـت   بتهمة االنتماء لكتائب عز الدين القسام وحكم بالسجن الفعلي تسع سنوات ا   1996وما لبث ان اعتقل ثانية في العام        
وخالل العام المنصرم اصيب الخواجا بضعف بعينه اليمنى واخـذ يفقـد            .  ايار الماضي  -دس والعشرين من مايو   في السا 

قدرته على االبصار بها يوما بعد يوم وبعد ضغوط االسرى استجابت مصلحة السجن بعرض الخواجا على لجنـة طبيـة      
لسجن أعتمدت التسويف والمماطلة حتى فقد      مختصة في مستشفى سجن عسقالن أوصت باجراء عملية عاجلة لكن ادارة ا           

وأمام مخاطر فقدان بصره بالعين اليسرى طالب األسرى من ادارة الـسجن اخـضاع              . االسير البصر بعينه بشكل كامل    
الخواجا للعالج ولما رفضت ابدوا استعدادهم لتحمل نفقة العملية الجراحية لكنها ظلت ترفض بحجة ان الحالة غير ملحـة      

وأكد االسرى في حديث هـاتفي       . انه عاد واعتقل اداريا الشهر الماضي       اال ،الجة نفسه فور اطالق سراحه    معوان بوسعه   
االسـرى  وناشـد   .  بالمائـة  50من داخل السجن ان الخواجا بدأ يفقد نظره في عينه اليسرى وهو ال يرى بها إال بنسبة                  

نسانية التدخل النقاذ ما تبقى من القدرة على االبصار لدى           والمنظمات الحقوقية واال   النواب العرب في الكنيست االسرائيلي    
عنـه بيـوم   قال الخواجا انه قبيل موعد االفراج ” الخليج”وفي حديث ل  .االسير الخواجا الذي يتعرض لحالة نفسية صعبة      

يمـا كـادت    وف.  وأبلغه باصدار الجيش حكما ضده باالعتقال االداري لمدة ستة أشهر          واحد استدعاه قائد سجن كتسيعوت    
الكلمات تختنق في حنجرته أوضح الخواجا المحروم من زيارات االهل منذ سنوات بحجج امنية ان أشد ما يحزنه انه لـم                     

بـسبب ممارسـات ادارة الـسجن        منذ اعتقاله إال خمس مرات        سنوات 10 عاما وساجدة    11ير ابنتيه الوحيدتين ماجدة     
حبيبتين قبل ان افقد البصر وربما اصبح كفيفا لالبد وهـذا مـا تعرفـه               انا في سباق مع الزمن كي ارى ابنتي ال        واضاف  

نتي وبعد ذلك ال يهمني سوى ان اخرج العالج ناظري وارى زوجتي واب        . مصلحة السجون التي تنتقم مني على هذا النحو       
نقب انه يحاول بـين     وافاد االسير عز الدين العمارنة وهو كفيف ايضا وينطق بلسان االسرى في ال             .العودة خلف القضبان  

واضح ان مصيبة شـكري ابلـغ مـن         تبادل االحاديث والخواطر واضاف     الفينة واالخرى التخفيف عن زميله الخواجا ب      
بالعالج الـذي يحرمـه     مصيبتي رغم انني ال ارى شيئا منذ الوالدة فهو يفقد بصره ويعرف انه يمكن الحيلولة دون ذلك                  

اسـتدعائها  ل بحرمان شكري الخواجا من نظره واسرته بل تالحق زوجته عبر            وال تكتف سلطات االحتال    .االحتالل منه 
 وتهديدها كل مرة انها لن ترى زوجها من جديد انتقاما منه لعودته الى الكفاح المسلح بعد االفراج عنه                   الى مكاتب الشاباك  
  .في المرة االولى

  10/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  سلطات االحتالل تمنع والد أسيٍر من مخّيم بالطة من زيارة ابنه: بحّجة أنّه كان سجيناً سابقاً
 زيارة لنجله االسير عبد الناصر في سجن هـداريم           تصريح  إنّه حصل على   عطا اهللا شاكر عيسى   قال   : خاص –نابلس  

أمنـي سـابق     سنوات بحجة أنّه سجين      7 من الصليب األحمر بعد منٍع أمني من الزيارة دام            اشهر 3ساري المفعول منذ    
حيث توجه فجراً إلى السجن، ولدى وصوله بوابة السجن أبلغه ضابط األمن أنّه ممنوع من الزيارة علماً بأنّه الوحيد مـن                    
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 علـى   1995ويشار إلى أن عبد الناصر محكوم مدى الحياة مرتين متتاليين منذ العام              .العائلة الذي بحوزته تصريح حالياً    
وناشـدت العائلـة مؤسـسات     .خلف سلسلة عمليات لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماسخلفية اتهامه بالوقوف  

  .حقوق اإلنسان العمل على وقف سياسة التشديد تجاهها وحرمانها من الزيارة بشكٍل متكرر
  10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  

   الشريف في سجن مجدو الصهاينة للمصحف يستنكرون تدنيس الجنوداألسرى في سجن النقب
 استنكر األسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي اعتداء الجنود الصهاينة على حرمة المـصحف               : خاص -نابلس

واعتبر األسرى في رسالة عاجلة إلى مـدير سـجن    . الصهيونيلدوس عليه بأقدامهم في سجن مجدوالشريف وتمزيقه وا  
خ السجون، األمر الذي ينذر في انفجار عنيف ال تحمـد عقبـاه فـي مختلـف                 النقب هذه الحادثة سابقة خطيرة في تاري      

 إن ما أقدمت عليه إدارة سجن مجدو يعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء التي تحكم العالقة بين                :في رسالتهم  واوقال .السجون
عتداء على عقيدتهم واستهانة    إدارات السجون والمعتقلين، كما أنه يعتبر تحديا لمشاعر مليار ونصف مسلم في العالم، واال             

  .بأقدس مقدساتهم، وسيكون لهذا الحدث تداعياته على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي
  10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ذالل والمساس بكرامتهم وأعراضهنالتفتيش العاري لألسيرات وسيلة لإل

 أسيرة حتى اليوم، عـن فظـائع وممارسـات ال        123الذي تقبع فيه    كشفت األسيرات في سجن تلموند اإلسرائيلي للنساء        
وقالت األسيرة ناريمان محمـد هـصيص        .أخالقية ومعاملة قاسية ترتكب بحقهن من السجانين والسجانات اإلسرائيليات        

ة السادية  إن سجن تلموند أصبح أسوأ من السجن األمريكي غوانتانامو بسبب المعامل          : لمحامية نادي األسير حنان الخطيب    
والالاخالقية التي يتعرضن لها، مشيرة الى ان سياسة التفتيش العاري والجسدي لألسيرات أصـبحت تـستخدم كوسـيلة                  

وأضافت أن التفتيش يتم عن طريق سجانتين او ثالث وبطريقة استعراضية            .إلذالل والمساس بكرامة وأعراض األسيرات    
أما األسيرة لطيفة محمد أبو ذراع من نابلس، فأكدت أنها تعرضـت             .اةحيث يأمروننا باالنحناء وفتح األرجل ونحن عر      

شخصياً لتفتيش عار ومذل حيث أمرتها السجانة بالتعري وأجبرتها على االنحناء كالقرفصاء وكانت تنظر لجسدها بشكل                
ـ               .غير أخالقي  ه األسـيرات،   واشتكت األسيرة أالء حسين للمحامية الخطيب من سياسة اإلهمال الطبي الذي تتعـرض ل

واشتكت األسـيرات مـن      .موضحة أن الدواء الوحيد الي يعطوننا اياه هو الماء وال يوجد اطباء أخصائيون داخل السجن              
وقالت األسيرة لطيفة    .سياسة التفتيش القمعي لغرفهن ليل نهار بحجة األمن وفرض الغرامات المالية عليهن ألتفه األسباب             

نازين لمدة شهرين، وان السجانين يقومون باالعتداء على األسيرات على أماكن حـساسة             إنه تم عزلها في الز    : ابو ذراع 
وأكدت أن العقوبات تتم حتى بدون أسباب ومنها الحرمان من الزيارات أو عقوبات في الزنـازين وفـرض                  . بأجسامهن

د فوجئن عـدة مـرات      وحسب األسيرات فق   . شيكل تسحب من حسابها الخاص     400غرامات مالية على كل أسيرة بقيمة       
بدخول سجانين رجال الى غرف األسيرات في الليل وبشكل مفاجئ وتكون األسيرات بدون غطاء على الرأس مما يمـس            

الصراصير والنمل والبعوض وال تقوم إدارة الـسجن        : وتنتشر الحشرات داخل غرف األسيرات مثل      .بكرامتهن االنسانية 
صفت األسيرات غرف السجن بأنها ضيقة ومليئة بالرطوبة، والشبابيك مغلقة ال           بتزويد األسيرات بالمبيدات الحشرية، وو    

  . المقدم لألسيرات بأنه سيء جداًوقالت أنهن وجدن في األكل صراصير واصفة الطعام .يدخلها الهواء الطبيعي
   10/6/2005البيادر السياسي 

  
  همال طبيإعام سيء وطو، على رؤوس األسرى تساقط الحجارة من سقف الغرف :سجن الدامون

تمكن المحامي محاميد من زيارة سجن الدامون حيث أشار األسير شادي يوسف كميل من مدينة قباطيا الـى ان وضـع                     
السجن سيء للغاية حيث تتساقط الحجارة من سقف الغرف عل رؤوس األسرى بسبب قدم البناء، إضافة الى قلة التهويـة       

وأشار األسرى الـى اسـتمرار سياسـة إدارة         .سوء الطعام المقدم كماً ونوعاً    وانعدام دخول ضوء الشمس الى الغرف، و      
السجن في محاولة كسر صفوف األسرى باستمرار نقلهم من سجن الى أخر ومن قسم الى آخر كما قـاموا فـي اآلونـة                       

ب لكـنهم   األخيرة بنقل األسرى األردنيين من الدامون الى سجن الرملة لكسر صفوفهم واجبروهم على كـسر اإلضـرا                
وأشار المحامي الى استمرار المماطلة في العالج لألسرى المرضى، حيث يتواجـد            .مستمرون بإضرابهم لتحقيق مطالبهم   

  .معاذ ابداح سلفيت، واحمد يوسف كميل قباطيا، وشادي يوسف كميل: أسرى بحاجة ماسة للعالج وهم
   10/6/2005البيادر السياسي 

  
  وضاع السيئة في سجن جلبوعاأل
اد محامي نادي األسير الفلسطيني رائد محاميد وبعد التقائه بعدد من أسرى سجن جلبوع أن أوضاع السجن سيئة للغاية                   أف

حيث أن البناء قديم جداً وال يصلح للعيش، وارتفاع نسبة الرطوبة وقلة التهوية في الغرف التي ال تدخلها الشمس يجعـل                     
. ير في الغرف مما يضطر األسرى الى التناوب بـالنوم علـى األرض            جو الغرفة غير صحي إضافة الى االكتظاظ الكب       

واشار األسرى للمحامي محاميد الى أن معاملة السجانين تزداد سوءا وتدهورا، وتستمر إدارة السجن باستفزاز األسـرى                 
نقلهم من بشتى الطرق، كمماطلة في إحضار الطبيب لألسرى المرضى، وسياسة اإلدارة بكسر صفوف األسرى باستمرار         

وأشار األسير رياض فرح محمد صالحات من مدينة نابلس الـى ان إدارة الـسجن                .قسم الى آخر ومن سجن الى آخر        
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قدمت عدة وعودات لألسرى بتحسين ظروف الزيارة، والسماح لألسرى بعناق ذويهم واخذ صـور معهـم، ووعـدوهم                  
وأشـار  . ذا التحسن، لعلّه ال يكون كغيره من الوعـودات        بالسماح بإدخال الحاجيات خالل الزيارة، واألسرى ينتظرون ه       

المحامي محاميد الى استمرار المماطلة في تقديم العالج الطبي المناسب للمرضى حيث يتواجد األسـير فـراس حـسن                   
وشاحي من مخيم جنين في السجن ويعاني من مشكلة في عينه اليسرى، ويشعر بحرارة في عينه خالل الليل، وال يتلقـى                     

الج، ووضعه عينه يزداد صعوبة وخصوصا باستمرار تواجده في جو غرف غير صحي وعدم رؤيته لضوء الشمس                 الع
 ساعات يوميا وبقية النهار تحت سقف عفن ورطوبة قاسية ومعاملة وحشية، إضافة الـى الطعـام                 5حيث أن الفورة هي     

السجن علـى حـسابهم الخـاص وبأسـعار         المقدم حيث يضطر األسرى الى إلقائه في القمامة وشراء طعام من مقصف             
مضاعفة، ولكن معظم األسرى ال يملكون النقود لشراء الطعام وال المراوح حيث تنقصهم أدوات كهربائية ومراوح بشكل                 

  .خاص لحلول فصل الصيف
   10/6/2005البيادر السياسي 

  
  ردن لهم مع العزل ونكران األضرابهما عن الطعامإيواصالن ردنيان أسيران أ
ردن  من كفر قـدوم ومواليـد اال        سنة 23دنيين الشقيقين محمد رجب جمعة      ادت محامية نادي االسير ان االسيرين االر      اف

 في سجن الرملة نيتسان وذلك احتجاجـاً  2005-5-19رابهما المفتوح عن الطعام منذ  يواصالن اض سنة 20 واخيه احمد 
شهراً وحكـم عليهمـا      11ن للمحامية الخطيب انهما اعتقال قبل       وافاد االسيرا  .على اعتقالهم غير القانوني وغير المبرر     

وقد تم ابعادهم الى االردن اال ان السلطات االردنية رفضت استقبالهما فتم اعادتهما الى            .  شيكل غرامة  1000 شهراً فعلياً   
ع اطالق سراحهم الى الضفة     وان السلطات االسرائيلية ال تستطي    ...وقاال ان ضابط القسم قال لهم ال يهمنا اذا متم          .السجن

وتحدث االسيران عن االوضاع المأساوية التي يمران بها في السجن حيث يعيشان            ..الغربية وان االردن يرفض استقبالهم    
  .بشكل منعزل ال يسمح لهما االختالط مع بقية االسرى وال يسمح لهما بتلقي زيارات من االهل

   10/6/2005البيادر السياسي 
  

   تنذر بمواجهة وشيكة في سجن النقبقسمان جديدان
توشك األوضاع في سجن النقب على االنفجار بعد أن انتهت اإلدارة اإلسرائيلية من تجهيز قسمين محاصرين مـن كـل                    
الجهات، بكتل إسمنتية ضخمة مثل تلك التي تستخدمها إسرائيل، إلقامة جدار الفصل العنـصري، ومـسقوفين بـشبكات                  

 بأنها  وتوصف تلك األقسام،   .ه من الصعب، دخول أشعة الشمس أو الهواء إلى األقسام الجديدة          حديدية، في وضع يكون في    
 التي أعلن المعتقلون رفضهم لقرار إدارة السجن القاضي بنقلهم تدريجيا إليها، لكونهـا تفتقـر        أشبه ما تكون بـ األقفاص    

نذر بمواجهة وشيكة بين المعتقلين ممن اعتـصموا        للحد األدنى من شروط الحياة اآلدمية، وهو ما جعل األوضاع هناك، ت           
 رة بمحاولة تمـرد ، ما تصفه اإلدا   رة من الجيش والشرطة من أجل قمع      في ساحات األقسام، واإلدارة التي تحشد قوات كبي       

تحجـب  ويشار إلى أن ارتفاع الجدران االسمنتية المحيطة باألقسام الجديدة، يصل الى تسعة أمتار، لدرجة أنها                 .المعتقلين
 معتقالً معزولين عـن زمالئهـم وعـن العـالم           120أشعة الشمس، وتخطط اإلدارة، لتخصيص كل قسم منها، الحتجاز          

  .الخارجي
   10/6/2005البيادر السياسي 

  
  سرى واستالم القرآن الذي تم تدنيسهدارة سجن مجدو تمنع دهامشة من لقاء األإ

بد المالك دهامشة، النائب عن الحركة االسالمية، فـي الكنيـست            رفضت إدارة سجن مجدو السماح لع      :غزة  سمير حمتو   
 وهو أحد القسمين اللذين قام أفراد من شرطة السجون فيهما           2ورئيس القائمة العربية الموحدة، بااللتقاء باألسرى في قسم         

لنسخ التي بحوزة   كما رفضت إدارة السجن السماح للنائب دهامشة باستالم ا         .بتمزيق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف     
 والتي تم تمزيقها وتدنيسها الثالثاء الماضي على يد أفراد من شرطة السجون االسرائيلية، ورفـضت                2األسرى في قسم    

أن يقوم النائب دهامشة بالتقاط صورة لتلك المصاحف بكاميرته الخاصة، فيما عرضوا عليه االلتقاء بممثلين عن أسـرى                  
أنا لم آت إلى هنا لتفقد أحـوال        : شة رفضا باتا، حيث قال لإلدارة      وهو ما رفضه دهام     ، 2من أقسام أخرى غير قسم رقم       

 واسـتالم نـسخ     2األسرى المعيشية والصحية كعادتي، لكني اليوم أتيت لهدف واحد ووحيد وهو االلتقاء بأسرى قـسم                
ان وزيـر األمـن الـداخلي وافـق        وك .ه لوزير االمن الداخلي أمس االول     المصاحف التي تم تدنيسها عليها، وهذا ما قلت       

 في السجن وأن يقوم بتلقي المصاحف التـي تـم           3 و 2االربعاء الماضي على طلب خطي تقدم به دهامشة بزيارة قسمي           
 انه  وقال دهامشة في تصريح لـ الحياة الجديدة       .تدنيسها، وهو ما وافق عليه الوزير، لكن إدارة السجن تراجعت عن ذلك           

ثم توجه إلى يعكوف غانوت مدير      . وزير االمن الداخلي، لكن الوزير ادعى انه حاليا خارج البالد         حاول االتصال هاتفيا ب   
 ورؤيـة   2 على أن يسمح لدهامشة االلتقاء باالسرى في قسم           السجون في إسرائيل، الذي اشترط بعد طول حديث        مصلحة

لى أن يسلم النسخ المدنسة إلدارة السجن بعد        النسخ، لكنه رفض تسليمها لدهامشة أو أن يلتقط لها صورا، وإنما اشترط ع            
ان رفض إدارة السجن بالـسماح      واضاف دهامشة    .أخذها من االسرى، وهو ما رفضه دهامشة رفضا باتا وغادر السجن          

لي باستالم النسخ او التقاط صور لها هو أكبر دليل على الجريمة والفضيحة التي ارتكبها أفراد شرطة الـسجون بحـق                     
لحـادث وتقـديم المتـورطين    يف في سجن مجدو واكد اصراره على مطالبته بإقامة لجنة تحقيـق فـي ا  المصحف الشر 

 في سجن مجدو هاتفوا االربعاء الماضي دهامشة وأكـدوا لـه أنهـم لـن يـسلموا                  2وكان ممثلون عن قسم      .للمحاكمة
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في حديثهم للنائب دهامـشة ان إدارة       وكشف االسرى    .المصحفين االثنين اللذين تم تدنيسهما من قبل إال لدهامشة شخصيا         
السجن تضغط على األسرى لتسليمها هذين المصحفين، لكن االسرى يرفضون ذلك حتى ال تقوم إدارة الـسجن بإخفـاء                   

وبعث االسرى االربعاء لدهامشة حصريا صورة الحد المصحفين المدنسين تم التقاطها داخل             .الدليل على صحة ما أكدوه    
  .ان إدارة السجن تكذب حين تنفي قيام أفراد من شرطة السجون بتدنيس المصحفالسجن، وأكد االسرى 

 10/6/2005الحياة الجديدة 
  
  

  فضيحة سرقة معلومات من ديمونة تهّز الكيان  
في تفاصيل سرقة برامج سرية من مفاعل ديمونـة النـووي، ذكـرت             : القدس المحتلة، غزة  آمال شحادة، طاهر النونو       

ونوت ان برامج سرية تتعلق بانتاج مياه ثقيلة في محطة ديمونة النووية االسرائيلية ربما سرقت في                صحيفة يديعوت احر  
وقالت الصحيفة ان البرامج السرية التي تتعلق بانتاج المياه          .اطار قضية تجسس صناعي واسعة تهز االقتصاد االسرائيلي       

وتسمح تقنيـة   . آل المياه المعدنية من قبل شركة منافسة      -الثقيلة سرقت على ما يبدو من انظمة معلوماتية في شركة غال          
وردا على سؤال عن هذه القضية، رفض مدير شركة المياه بـاروخ زيـسر               .فصل المياه الثقيلة بانتاج قنبلة هيدروجينية     

ت فـي    شركة مهمة متورطة بقضية التجسس هذه التي كـشف         15ويبدو ان    .االدالء بأي تعليق لالذاعة االسرائيلية العامة     
  .لكن الشرطة االسرائيلية قالت ان التحقيق يمكن ان يكشف تورط حوالي ستين شركة .ايار/نهاية مايو

 10/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل تعزل ضابطاً رفض قتل النساء واألطفال الفلسطينيين  
وسطى في الجيش االسـرائيلي يـائير       كشفت صحيفة هآرتس العبرية ان قائد المنطقة العسكرية ال         :أمين أبووردة ،نابلس  
أقال ضابطا في منصب قائد سرية، ألنه لم يتخذ قرارا بإطالق النار او قنابل الغاز على المتظاهرين في قرية بدرس                   نافيه

الواقعة غرب رام اهللا ونقلت هآرتس عن الضابط االسرائيلي قوله انه قرر عدم اصدار اوامر بإطالق النار ألنـه كـان                     
، بإقالة قائد السرية، معلالً ذلك بأنه كان عليـه إظهـار            رين الفلسطينيين، وأقر يوني غيدج    د ونساء بين المتظاه   هناك أوال 

واعتبر غيدج امتناع قائد الـسرية عـن         .حزم اكبر واستخدام الوسائل التي منحت له من أجل الحفاظ على منطقة الجدار            
  . رياًاطالق النار على المتظاهرين الفلسطينيين فشالً عسك

  10/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  خط عسكري إسرائيلي يربط مزارع شبعا بالجوالن
 . بدأت الجرافات اإلسرائيلية عمل خط عسكري يربط مزارع شبعا بالجوالن :بيروت وكاالت األنباء

  10/6/2005الجمهورية المصرية 
  

  سرائيلي يهين والده المسنإمؤرخ 
هرعوا الى مكان الصوت ليجدوا ان هناك مسناً في مخزن صغير تابع للعمـارة              . عدةسمع الجيران صوتا يستغيث المسا    

تم استدعاء الشرطة ورجال الدفاع المدني الذين هرعوا الى المكـان وقـاموا              .التي يسكن فيها الجيران مغلق من الخارج      
المسن هو   .تشفى للعناية والمعاينة  الى المس  عاما في حالة سيئة نقل على اثرها         91بكسر قفل باب المخزن ليجدوا المسن       

 ابنة المسن هرعت الى مكان الحادث وصرحت بـأن أخاهـا            . عاما 50ب الصحفي عميت ليفينسون     والد المؤرخ والكات  
األخ المتهم رفض االتهامات وقال ان شقيقته مصابة بمرض عقلـي، وانـه مـؤرخ    . يعامل والده بقسوة ويضربه ويهينه  

قاضي محكمة الصلح قال ان هناك ما يدين المؤرخ ليفينـسون           . ن يفعل بأبيه ما هو متهم به      وكاتب معروف ال يمكن له أ     
  .وقرر تمديد توقيفه الى حين انتهاء التحقيق معه. وخاصة ان االب المسن انقذ من المخزن في حوالي الساعة الثالثة فجراً

   10/6/2005البيادر السياسي 
  

  سبانياأبداية أزمة مع إسرائيل و
ئيل غاضبة من كتيب موجه لمعلمي المدارس الثانوية في برشلونة االسبانية جاءت فيه مقارنة االجراءات االسرائيلية                اسرا

القمعية وخاصة الجدار العازل بما اقترفه النازيون من ممارسات قمعية وركز الكتيب على مقتل خمسة آالف اسباني على                  
 واعطى الكتيب مثاالً آخر على مساواة االجراءات النازية بحق البشر بمـا         .يد النازيين ولم يشر الى المجازر بحق اليهود       
  .تقترفه اميركا بحق السجناء في غوانتانامو

طلب موشيه كتساف من رئيس مقاطعة كتالونيا باسكال ماراجالي خالل لقائه به في القدس سحب هذا الكتيـب الخـاص                    
كما قدم السفير االسرائيلي في اسبانيا طلبا الى رئيس بلدية برشـلونة            . بالمعلمين من االسواق والمكتبات الخاصة والعامة     

ومن غير المستبعد ان يتهم اتحاد المعلمين الثانويين فـي           .الحالي جون كلوس طالبا اليه سحب الكتيب فوراً من االسواق         
  !!اسبانيا بمعاداة السامية

   10/6/2005البيادر السياسي 
  

  إسرائيل قد تستخدم سالحاً جديداً لمواجهة المستوطنين 
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  تدرس إسرائيل استخدام سالح جديد غير مألوف في مواجهة المـستوطنين اليهـود الـذين سـيقاومون عمليـة                :القدس
وفيما تنظر السلطات األمنيـة فـي       .االنسحاب ، وهو جهاز يصدر موجات صوتية حادة تؤدي لإلصابة بالدوار والغثيان           

دام السالح للتغلب على المقاومة المستميتة التي قد يبديها المستوطنون لمقاومة عمليات اإلخالء ودون اللجوء العنف،                استخ
واسـتخدم  الجـيش     .يحذر الخبراء من أن تأثير التعرض لتلك الموجات النافذة ولفترة طويلة  مـازال غيـر معـروف                 

 ألول مرة في تظاهرات اتسمت بالعنف قام بها فلسطينيون ويهود           ةجهاز الجديد الذي يطلق عليه اسم الصرخ      اإلسرائيلي ال 
وقال مسؤول عسكري إن الجهاز يطلـق  .متعاطفون مؤخراً للتنديد بالفاصل األمني الذي تشيده إسرائيل في الضفة الغربية    

رددات،  قد يؤدي    موجات خاصة تخترق األذن الداخلية، مشيرا إلى أن التعرض المباشر، وعن كثب ولمدة طويلة لتلك الت               
إال أنه أشار إلى أن حدة الصوت غير المحتملة تجعل من الصعب للغاية على األشـخاص البقـاء فـي                    .ألضرار بالسمع 
  .المنطقة طويالً

 وقرار إخالء المستوطين الذين سيقاومون عملية اإلخالء قسراً، إال أنه لم             المسؤول الربط بين بدء استخدام الصرخة      ونفى
وذكر مسؤولون عسكريون أن إسرائيل تعمل بخطى حثيثـة علـى اسـتحداث         .مه مع بدء عملية االنسحاب    يستبعد استخدا 

  .أسلحة غير قاتلة، إال أنهم رفضوا تقديم المزيد من التفاصيل بشأنها
  10/6/2005سي ان ان 

  
  حاخام مستوطنة نيسانيت جدعون حسون سيغادر المستوطنة: صدمة لمستوطني القطاع

نسحاب من قطاع غزة اصيبوا بصدمة كبيرة عندما علموا أن حاخام مستوطنة نيسانيت جدعون حسون               معارضو خطة اال  
 .هم على التعويض الذي سيحصل عليـه      سيغادر المستوطنة لالقامة في عسقالن، وانه اتصل بمديرية االنفصال واتفق مع          

 اقل منه وطنية في مواقفه، واذا قرر        شارون أهدافاً من ورائه وهو ليس     لـ  وصرح حسون انه ضد خطة االنسحاب ولكن        
وقـال ان   . علينا ان نساعد الحكومة والدولة ال ان نسبب لها المـشاكل          : وقال. هذا االنسحاب فإن الواقع أجبره على ذلك      

  . احدا من المستوطنين لم ينتقده على خطوته النه كان يفكر بترك المستوطنة حتى ولو لم تكن هناك خطة لالنسحاب
   10/6/2005سياسي البيادر ال

  
  سرائيليين في سيناءإعمليات تفجيرية وشيكة ضد : سرائيلإ

 اعلنت مصادر اسرائيلية الخميس، ان لدى االجهزة االمنية االسرائيلية معلومات حول تخطـيط              :الناصرة برهوم جرايسي 
ت القريبة ستصدر تحذيرات    لتنفيذ عمليات تفجيرية في صحراء سيناء ضد مجموعات سياحية اسرائيلية، وانه في الساعا            

واضحة للسياح االسرائيليين من التوجه الى صحراء سيناء في االيام المقبلة، وقالت القناة الثانية للتلفزيون االسرائيلي، إن                 
  .التحذيرات قد تشمل ايضا تركيا واوزبكستان

 الخارج، وخاصة في صحراء سيناء وتركيا       وتأتي هذه التحذيرات في اليوم الذي يبدأ فيه السياح االسرائيليون بالتوجه الى           
وقد أدلى الكثير من االسرائيليين سابقا في احاديـث لوسـائل           . لقضاء عيد البواكير اليهودي الذي يحل يوم االثنين القادم        

االعالم عن اعتقادهم ان هذه التحذيرات تهدف الى ابقاء أكثر ما يمكن من السياح االسرائيليين داخـل اسـرائيل اثنـاء                     
 أقل تكلفة لمن هـم داخـل        لعطل، وصرف االموال فيها، ولكن بسبب التكلفة الباهظة جدا، فإن قضاء عطلة في الخارج             ا

وحاولت مصادر امنية اسرائيلية، القاء اللوم على مصر، بزعم انها لم تفعل شيئا لمنـع نـشاطات الحركـات                    .اسرائيل
  !.ن هناكالناشطة في تلك المنطقة التي تهدد السياح االسرائيليي

  10/6/2005الغد االردنية 
  

 لتسهيل مالحقة المواطنين في الخليل االحتالل ينصب آاميرات مراقبة
نصبت قوات االحتالل اإلسرائيلي عددا من كاميرات المراقبة التلفزيونية على امتداد الشارع الذي يصل بين الحرم 

وقال المواطنون، أن شركة إسرائيلية باشرت  . المواطنيناإلبراهيمي ومستعمرة كريات أربع شرق الخليل لتسهيل مالحقة
امس، بوضع كاميرات مراقبة على امتداد شارع المصلين في حي واد النصارى القريب من مستوطنة كريات أربع شرق 

اضافوا، أن نصب الكاميرات يهدف إلى رصد تحركات  .الخليل، وذلك تحت حراسة مشددة من قبل قوات االحتالل
ن وتسهيل عملية مالحقتهم ومنعهم من التنقل عبر الشارع الوحيد في المنطقة بزعم أنه مخصص لتنقل المواطني

وأكد المواطنون، أنه بات متعذراً على العديد من العائالت الوصول إلى منازلها، وأضافوا أنهم  .المستعمرين فقط
 وفا.نيتعرضون بصورة شبه يومية لعمليات اعتداء وهجمات من قبل المستوطني

  10/6/2005المستقبل 
 
  كثر من عشرة آالف مهاجر من الجمهوريات السوفيتية السابقة العام الماضيأسرائيل استقبلت إ

 أظهرت أحصائية أسرائيلية نشرتها امس  صحيفة روسية أن اسرائيل استقبلت العام الماضـي اكثـر مـن                   :موسكو بترا 
وجاءت أثيوبيا بحسب صحيفة فريميا نوفوسـتي بالمرتبـة      .السابق يهودي من دول االتحاد السوفيتي       400عشرة االف و  

  . شخص3700الثانية في تصدير اليهود الى اسرائيل لذات العام بعدد 
وعرضت الصحيفة المشاكل الجمة التي يتعرض لها اليهود القادمون من دول االتحاد السوفيتي الـسابق فـي اسـرائيل                   

 .لشرطة االسرائيلية لهذه الفئة المتعاظمة داخل تركيبـة المجتمـع االسـرائيلي           وتصاعد النظرة العنصرية في المجتمع وا     
واستشهدت الصحيفة باقوال برلماني يهودي من أصول سوفيتية يدعى ايغال ياسينوف الذي طالب بأقالة ومعاقبـة مـدير                  
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را ضد المهاجرين الجـدد     شرطة حيفا على خلفية تصريحات عدائية تجاه اليهود الروس مشيرا الى حملة شنها جهازه اخي              
وأوردت الـصحيفة تعليقـات احـدى        .من االتحاد السوفييتي السابق بعد تورط يهودي من مولدافيا بجريمة قتل أربعـة            

الصحف االسرائيلية قبل أيام ووصفها اليهود من منظومة االتحاد السوفيتي السابق بالقتلة ومـدمني الخمـور والطـابور                  
ار مثل هذه الهجرة التي ستجعل من اسرائيل بحسب الصحيفة العبرية دولة للمجـرمين              الخامس محذرة من عواقب استمر    

 .والنازيين الجدد
   10/6/2005الرأي االردنية 

  
 صينيون محكومون باإلعدام ينقذون مرضى إسرائيليين 

اعضاء أفادت صحيفة معاريف امس ان عشرات االسرائيليين يتوجهون كل شهر الى الصين للخضوع لعمليات زرع 
 اسرائيليا 30أضافت الصحيفة ان نحو  .مصدرها معتقلون صينيون صدرت بحقهم احكام باالعدام، وذلك بأسعار مغرية

وصرح . يقصدون الصين كل شهر لزرع اعضاء وخصوصا كلى بعد ان يفشلوا في ايجاد متبرعين داخل اسرائيل
 في المئة من نظيراتها في 30سعار اقل بنسبة مسؤول اسرائيلي خضع للجراحة رافضا كشف اسمه للصحيفة ان اال

وقال ابراهام ساسون الذي . كولومبيا واالعضاء المزروعة ذات نوعية ممتازة والمتابعة الطبية من االفضل في العالم
 بأ ف . لقد انقذني صيني محكوم باالعدام... قصد الصين اخيرا للغاية نفسها لو لم ازرع كلية في الصين لفارقت الحياة 

  10/6/2005السفير 
  

   العربيةإسرائيل تنتهج سياسة التطبيع الثقافي مع مثقفي المنطقة 
 الساحتين اإلسرائيلية والمصرية بعد منح الكاتب المسرحي المصري علي سالم           ىتتواصل ردود الفعل عل    : أحمد إبراهيم 

ية السالم ، وهى الجهود التي أدت إلي تكريم         شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة بن جوريون تقديراً لجهوده في دفع عمل           
الذي جاء في حيثيات منحه للجائزة أنه يعيش وسط غابة من المعارضين إلسرائيل إال أن هذا لم يمنعه من ممارسة                    · سالم

  · حقه في  حب  إسرائيل والتعاون معها
  بأعظم مثقف عربي في القرن العـشرين ،        ال يوجد جديد في تكريم إسرائيل لسالم أو وصف الدوائر األدبية بتل أبيب له             

ومن أبـرز   . ل شهادة تكريم وتقدير من إسرائيل      الذي نا  100ولكن المثير أن سالم بات وبهذا التكريم األديب العربي رقم           
هؤالء المفكرين البروفيسور المصري أحمد زويل والشاعر المغربي الطاهر بن جلون الذي نال جائزة  األدب اإلسرائيلية                 

ي منحتها له جامعة حيفا والمفكر العراقي كنعان مكية الذي حصل علي شهادة الدكتوراة الفخرية من جامعة تل أبيـب                    الت
  · بجانب العشرات من النماذج العربية التي تحضر وبصورة دورية إلي إسرائيل وتم منحها شهادات الدكتوراة الفخرية 

 المتخصصة في دراسة له صدرت في الرابع والعشرين من شهر مـايو             ويشير المعهد اإلسرائيلي العام للدراسات العلمية     
سلم للعالمية  إلي أن المفكرين والخبـراء العـرب وبالتحديـد التونـسيين أو المغاربـة أو                  · بعنوان  التكريم اإلسرائيلي   

شهادات التقـدير   المصريين ممن يدرسون في الدول األوروبية ويقيمون بها هم الجنسيات األكثر حصوالً على الجوائز و              
  · إسرائيل  ال يرون أزمة في إقامة عالقات معمن الجامعات والمعاهد اإلسرائيلية و

وتضيف أن هناك الكثير من الرحالت العلمية التي يقوم بها الباحثون أو المفكرون العرب إلي تل أبيب ، وهى الـرحالت        
ؤدي إلى نتائج هامة تعود بالفائدة على إسرائيل خاصة مـع           التي تفتح باب التطبيع الثقافي اإلسرائيلي مع العرب والذي ي         

  · قوة تأثير المفكرين في الوطن العربي
الالفت أن عدداً من المفكرين ممن كرمتهم تل أبيب وحصلوا على شهادات التقدير والدكتوراه منها أقاموا مـا يـسمى ب               

من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها وتحظـى بـدعم          جمعية أصدقاء إسرائيل العلمية العربية  وهى الجمعية التي تتخذ           
يلتحق بها دعوات مجانية إلسرائيل أو مساعدات مالية تساعد          نية في العالم ، حيث توفر لكل من       القوى اليهودية والصهيو  

األدبية أي باحث أو مفكر في أبحاثة العلمية بل وتساهم في مساعدة أي شاعر أو أديب عربي على طباعة كتبه أو أعماله                      
  · بدون مقابل في كبرى أدوار النشر العالمية

وتتضح خطورة أهداف هذه الجمعية مع تركيزها في األساس علي ربط أي مساعدة تقدمها للمفكرين العرب بزيارتهم إلي                  
 إسرائيل ، وهي الزيارات التي تركزعلي مناطق ذات أهداف معينة مثل زيارة المعابد اليهودية فـي القـدس والمتـاحف                   
التاريخية مثل متحف جرائم النازية وغيرها من األماكن التي تحمل زيارتها مدلوالت علي تأييد إسرائيل واإليمان بالفعل                 

  .ليهود في فلسطينبوجود حقوق ل
ويكفي إعالن عدد من األساتذة والمحاضرين المصريين في الجامعات األميركية ممن زاروا إسرائيل وكرموا في عدد من                 

علمية أخيراً عن تضامنهم مع العائالت اليهودية التي فقدت ذويها في العمليـات التـي تقـوم بهـا المقاومـة                     معاهدها ال 
، وهو التطبيع الذي تـسعى      ائيلية للتطبيع الثقافي مع العرب     وبالتالي فتحت جائزة سالم باب للمحاوالت اإلسر       .الفلسطينية
لتي تعصف بالمنطقة مستغلة التغيرات والتحوالت التي تمر بهـا،   انتهاجه بكل قوة خاصة في ظل التغيرات ا   ىإسرائيل إل 

األمر الذي يلقي علي عاتق أي مثقف عربي مهمة التصدي لهذه المحاوالت التي ال تهدف إال لخدمة المنظومة الصهيونية                   
 ·في األساس

  10/6/2005االتحاد االماراتية 
  

  ق سراح البرغوثي طالإسرائيل بإمام حكومة أسرائيلية توصي إجهات سياسية 
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وافادت صحيفة  .أوصت جهات سياسية اسرائيلية رفيعة مؤخرا امام الحكومة االسرائيلية باطالق سراح مروان البرغوثي            
يديعوت احرونوت اليوم الجمعة ان وثيقة سرية تم تقديمها مؤخرا لكبار الوزراء في المجلس الوزاري السياسي االمنـي                  

واضافت الصحيفة ان التوصية أعدتها جهـات حكوميـة اسـرائيلية           .سراح البرغوثي المصغر تضمنت التوصية باطالق     
ويذكر ان محكمة اسرائيلية كانت قد حكمت العام الماضي على البرغوثي النائب            .رفيعة مسؤولة عن الموضوع الفلسطيني    

ل خمسة اشـخاص    في المجلس التشريعي الفلسطيني بالسجن خمسة مؤبدات بادعاء ضلوعه في هجمات اسفرت عن مقت             
وتوقع معدو الوثيقة السرية ان يواصل البرغوثي في اشغال مكانة هامة في الشارع الفلسطيني بوصـفه                . بينهم اسرائيليين 

قائد الجيل الشاب في حركة فتح وان مطالبة الفلسطينيين باطالق سراحه ستتواصل في المـستقبل ايـضا وحتـى بقـوة                     
ك، يتوجب دراسة الطريقة الطالق سراح زعيم تنظيم فتح فـي ظـروف مريحـة               وتابعت الوثيقة انه بناء على ذل     .اكبر

واعتبرت هذه الجهات السياسية ان من شأن خطوة كهذه ان تـدفع المـصالح االسـرائيلية بتنفيـذ                  .ومناسبة في المستقبل  
كة فتح ونفـوذ    واضافوا ان البرغوثي احاط حوله مجموعة من النشطاء الشبان من حر          .اصالحات في السلطة الفلسطينية   

وادعى معدو التوصية انه نشأ تطابق مصالح نادر بين اسرائيل والقيادة الشابة            .هؤالء آخذ بالتزايد بين الجمهور الفلسطيني     
في فتح في ناحيتين هما المطلب باجراء انتخابات دمقراطية للبرلمـان الفلـسطيني وتنفيـذ اصـالحات فـي الـسلطة                     

قربين من شارون قولهم خسارة انه تم تقديم هذه الوثيقة اصال النه لن يفـرج عـن                 لكن الصحيفة نقلت عن م    .الفلسطينية
  . البرغوثي الذي ادين في محكمة وال يوجد أي داع الطالق سراحه

  10/6/2005 48عرب
  

  الخالصي يستنكر االعتداءات على فلسطينيي العراق
سطينيين في العراق للظلم واالعتداء، بعـد االنبـاء         استنكر المرجع الشيعي العراقي جواد الخالصي  تعرض الالجئين الفل         

الصحافية التي تحدثت مؤخرا عن اعتداءات واعتقاالت وتعذيب لالجئين فلسطينيين في بغداد علـى يـد أجهـزة أمنيـة                    
 .وميلشيات عراقية

10/6/2005الغد االردنية   
 

  صحف الشريف في سجن مجدواللجنة اإلندونيسية للتضامن مع فلسطين تدين جريمة تدنيس الصهاينة للم
 جريمة تدنيس ضباط إدارة سجن مجـدو الـصهيوني للقـرآن            KISPAأدانت اللجنة اإلندونيسية للتضامن مع فلسطين       

الكريم، معتبرة أن هذا العمل الشنيع يمس مشاعر المسلمين في صميم عقيدتهم ودينهم، ويعبر تعبيرا واضحا عن حقيقـة                   
الحكومة اإلندونيسية لتصدر موقفها الرسمي تجاه      اللجنة   تودع.سلمين في شتى بقاء العالم    الحقد الصهيوني الدفين تجاه الم    

  هذه القضية الخطيرة، 
10/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  سرائيل ومناطق السلطةإ في انمريكأمتهمين بقتل  لمالحقة الفلسطينيين المريكية تفتتح مكتباًالعدل األ

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست االسرائيلية عن مراسلها في الواليات المتحدة ان وزارة العدل  :بي رام اهللا ـ القدس العر
االمريكية افتتحت مكتبا هدفه تكثيف الجهود من اجل القبض علي الناشطين الفلسطينيين الذين تسببوا بمقتل امريكيين 

ا عرف بقانون كوبي ماندل الصبي االمريكي البالغ من وجاء انشاء المكتب تنفيذا لم. خارج الواليات المتحدة ومحاكمتهم
وقال المدعي العام االمريكي  .2001 عاما الذي قتل مع صديق له اثناء نزهة قام بها في الضفة الغربية عام 13العمر 

لمكتب البرتو غونزاليز لدي افتتاح المكتب يوم االحد الماضي ان من الضروري مالحقة الناشطين االرهابيين وسيقوم ا
الجديد بمراقبة التحقيقات مع الناشطين الذين نفذوا هجمات ضد امريكيين خارج الواليات المتحدة بالتنسيق مع مكتب 
 .التحقيقات الفيدرالية ووزارة الخارجية االمريكية والمدعين العامين في الواليات المختلفة ويقدم تقاريره الي الكونغرس

ية التي ضغطت من اجل صدور القانون ان ما وصفته بتهاون وزارة العدل االمريكية وقالت المنظمة الصهيونية االمريك
واضاف رئيس المنظمة مورتون كالين التقينا عددا  .ازاء االرهاب الفلسطيني هو الذي دعم الجهود القامة المكتب الجديد

قتلوا امريكيين وهذا ما جعلنا نقرر ان من مسؤولي وزارة العدل وبدا انه ليس لديهم اهتمام بالقبض علي فلسطينيين عرب 
هناك حاجة لتشريع قانوني وكان لدينا احساس بان االدارة االمريكية تريد ان تخفي عن الكونغرس والرأي العام 

وادعي كالين ان عدد  .االمريكي معلومات حول عدد االمريكيين الذين قتلوا بأيدي فلسطينيين ولم تتم مالحقتهم
من جهته اكد كيرتس كوبر  . شخصا52 بلغ 1993قتلوا في اسرائيل واالراضي الفلسطينية منذ العام االمريكيين الذين 

وهو متحدث باسم الخارجية االمريكية ان حكومة بالده تضغط علي الحكومات االجنبية لمالحقة قتلة االمريكيين بما في 
  .ذلك الحاالت المرتبطة بفلسطينيين

  10/6/2005القدس العربي 
 

   توعية جماهيرية في إندونيسيا حول قضية فلسطينجولة
. أقام مركز دراسات الشرق األوسط في العاصمة األندونيسية جاكرتا جولة تعريف بالقضية الفلسطينية            :  خاص –جاكرتا  

 آالف مشترك غـالبيتهم مـن طـالب         6وشملت الجولة كالً من جزيرة جاوا الشرقية وبالي ولمبوك، شارك فيها حوالي             
  : واشتملت الجولة على عدة محاضرات حول. عات اإلندونيسيةالجام

                .المسجد األقصى• 
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  .لحياة اليومية للمواطن الفلسطينيا• 
  .  المرأة الفلسطينية ودورها في المقاومة• 
  .التطورات األخيرة في قضية فلسطين• 

ة وعبروا عن تضامنهم الكامل مع إخوانهم في فلسطين وعن          وأبدى المشاركون حماساً بالغاً تجاه قضيتهم األولى المركزي       
وتعتبر هذه الجولة واحدة من الفعاليات التي يقيمها المركز من          . استعدادهم لتقديم كّل ما يمكن لنصرة األقصى والمقدسات       

أجل نقل الصورة الحقيقية لواقع القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني.  
  10/6/2005 لإلعالم المركز الفلسطيني

  
  بالقرار " فيزنتال" وترحيب راضيهاألى إاالرجنتين تلغي قراراً بمنع دخول اليهود 

 وكان يقضي بمنع دخـول      1938في   الغت الحكومة االرجنتينية رسميا مرسوما خاصا صدر      : ب.ف. ا - بوينوس ايرس 
ارجية حينـذاك   ان المرسوم سريا ووقعه وزير الخ     وك .البالد, اليهود وغيرهم من المجموعات المضطهدة من قبل النازيين       

وعثرت على هذه المذكرة السرية التـي تحمـل     .وقد ارسل الى كل القنصليات االرجنتينية في العالم       ،خوسيه ماريا كانتيو  
وبعد ذلـك كـشف     1998شاطات النازيين في االرجنتين في       بياتريس غوريفيش عضو اللجنة المكلفة مالحقة ن       11الرقم  

وعبر مركز فيزنتال المنظمة المتخصصة في مكافحة معـاداة          .ي اوكي غوني وجودها في كتاب الرحلة الحقيقية       صحافال
 التي كانت تمنع بوضوح منح تأشيرات دخـول الـى           11اللغاء المذكرة   عن ارتياحه   , مالحقة مجرمي الحرب  السامية و 

ن تطبيقـه فـي      ال ه رأى ان هذا االجراء يحمل قيمة رمزيـة        ال ان ا .اولون الفرار من المانيا النازية    اليهود الذين كانوا يح   
وتـضم الجاليـة اليهوديـة فـي         .لم يتمكنوا من الفرار من النازية     يعني موت كثيرين من اليهود الذين       مرحلة صدوره   

  . الف شخص وهي االكبر في امريكا الالتينية244االرجنتين 
   10/6/2005العرب اليوم 

  
  الكنيسة ملتزمة محاربة معاداة السامية : د العالمالبابا التقى وفداً من يهو

في اول لقاء له وأرفع وفد يهودي من اسرائيل والواليات المتحدة واوروبا واميركا الالتينية، طمأن امس البابـا                  : رويترز
ـ  لبحـث العميـق     يهود العالم الى ان الكنيسة الكاثوليكية ملتزمة محاربة معاداة السامية ومزيداً مـن ا              16بينيديكتوس ال

 1962وذكرالبابا بوثيقة تاريخية للمجمع الفاتيكاني الثاني بـين عـامي            . للتداعيات التاريخية واالخالقية للمحرقة النازية    
راهيـة واالضـطهاد    استهجنت كل مظـاهر الك    التفاهم بين المسيحيين واليهود و    ، حضت على مزيد من التقدير و      1965و

 زعيماً يهودياً، انه يود استكمال ما قام به البابـا الراحـل             25عظم االلماني الجنسية الى      وابلغ الحبر اال   ،ومعاداة السامية 
فتـاريخ  ،   ومعسكراً نازياً البـادة اليهـود      يوحنا بولس الثاني الذي كان اول رأس للكنيسة الكاثوليكية يزور كنيساً يهودياً           

لكني مقتنع بأن الميراث الروحي، الذي يجله كل مـن          ... نالعالقات بين مجتمعينا كان معقداً ومؤلماً في كثير من االحيا         
واكد . عم باالمل وفقاً للمشيئة االلهية    اليهود والمسيحيين، هو مصدر الحكمة وااللهام الذي يمكن ان يرشدنا الى مستقبل مف            

نية التي تمثلها المحرقـة     يتفكير مستمر في القضايا التاريخية واالخالقية والد      ودعا الى   . ان الماضي االليم ال يمكن نسيانه     
، اثارت وثيقة للفاتيكـان اسـتياء       1998وعام  .  العبرية التي تعني المحرقة النازية     شواه واستخدم في حديثه كلمة   . النازية

اليهود النها برأت البابا بيوس الثاني عشر الذي رأس الكنيسة خالل الحرب العالمية الثانية من كـل الـتهم بأنـه يـسر                       
ونقل رئـيس   . وقال حاخامون من الحضور، ان البابا يؤيد التفكير المشترك في المحرقة النازية           . ية بصمته المحرقة الناز 

وقـال  . ة لفترة توليه البابوية   ستكون دعامة رئيسي  ن البابا ان العالقات مع اليهود       الوفد اليهودي الحاخام اسرائيل سينجر ع     
ميركية الحاخام ديفيد روزين، ان اللقاء انهى مخاوف من اال يكون البابا            االين االديان في اللجنة اليهودية      رئيس العالقات ب  

هذا اول اجتماع رسمي متعدد الدين يعقده البابا مع اي جماعة دينية، ولهذا             . ت مع اليهود مثل البابا الراحل     ملتزماً العالقا 
  . بين الكنيسة الكاثوليكية واليهوديعد تأكيداً واضحاً للعالقات 

   10/6/2005لبنانية النهار ال
  

  بنك الروائح البشرية لخدمة الكالب: سرائيلإامريكا و
مشاريع االمنية لمواجهـة    وزارة االمن الداخلي االسرائيلية وبالتعاون مع وزارة العدل االميركية تعمل على تنفيذ بعض ال             

ة الكالب لمعرفـة روائـح البـشرية         لخدم ين، ومن بين هذه المشاريع اقامة بنك روائح البشر         والجنائيين الخطر  االرهاب
وقد قام وفد من الخبراء االميركان بزيارة       .. المختلفة اذ ان لكل انسان رائحة خاصة به كما هو الحال بالبصمات البشرية            

ويبحث الجانبان ايضا   . اسرائيل لدراسة هذه المشاريع وتطبيقها ترأسته سارة هارت، رئيس معهد العدل الوطني االميركي            
 يعمل على جمع مختلف روائح      بنك روائح البشر  ..طوير تكنولوجيا الغالق الطرق والقاء القبض على المخالفين       مشروع ت 

وخاصة ان هذه الكالب تـستخدم      .. البشر في العالم، وتقوم دوائر الشرطة بتدريب الكالب البوليسية على عدد كبير منها            
  ..ينفي الكثير من الحاالت للكشف عن جرائم أو لمالحقة مطلوب

   10/6/2005البيادر السياسي 
 

   الهولوكوست بث الذكريات حولعالم عن الشعب األلماني يتمنى توقف اإل



 18

 تـشرين   14 فـي    ون مراقبة انتقاد اليهود العالمي    قانذ وقع الرئيس األميركي جورج بوش       م:  ميروس برس  -كوبنهاغن
استغل الرئيس  ..ون، وتطويعه لخدمة السياسة االسرائيلية    ، عمل قادة اسرائيل على تفسيره بالكيفية التي يريد        2004األول  

ون في القارة األوروبيـة،     االسرائيلي موشيه كاتساف  زيارته األخيرة أللمانيا ليشن حملة شعواء ضد المسلمين الذين يقيم             
 بدعم ما اصـطلح     وبية والتيارات اليمينية األور   سالميين المتطرفين االفقد اتهم كتساف من أسماهم       .بذريعة معاداة السامية  

ـ              على تسميته تيار معاداة السامية     د االجـراءات    في بلدان االتحاد االوروبي، مدعياً أن حكومات هذه البلدان لم تتخـذ بع
وجاء اتهام كتساف على خلفية ظهور دراسة المانية تم نشرها في بـرلين بينـت أن                . الالزمة لمواجهة مد معاداة السامية    

، اتهـام الـرئيس      الذكريات حول المحرقـة اليهوديـة الهولوكوسـت        تمنى توقف االعالم عن بث    ربع الشعب األلماني ي   
 عاماً على   40، بمناسبة مرور     الماضي أمام البرلمان األلماني البوندستاج      أيار 31االسرائيلي هذا جاء في كلمة ألقاها في        

إن تيار معاداة السامية الساري حاليا في البلدان        فيته  وجاء في كلمته ما حر    . مانيااقامة عالقات دبلوماسية بين اسرائيل وأل     
أوروبـا  األوروبية يلقى دعماً أساسياً من االسالميين المتطرفين، وكذلك من التيارات اليمينية المتطرفة التي تتخـذ مـن                  

اميـاً  ية في أوروبا تن   منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يشهد تيار معاداة السام         وأضاف أنه   . مسرحاً ألفكارها العنصرية  
وتعد هذه المرة الثانية التـي يلقـي فيهـا رئـيس      ؟!لجددبقطع دابر النازيين املحوظاً كما هو الحال اآلن، مطالباً ألمانيا    

، خالل فترة والية الرئيس االسرائيلي الـسابق        1996اسرائيلي كلمة أمام البرلمان االلماني، وكانت المرة األولى في عام           
في عهد المستشار األلماني األسـبق  . 1956وقد بدأت العالقات الدبلوماسية بين اسرائيل وألمانيا في عام  . نعيزر وايزما 

 مانيا بموجبه بتعويض اليهود عما القوه من معاناة       كونراد أديناور عقب توقيع ما عرف باتفاق لوكسمبورغ الذي تعهدت ال          
  .في فترة حكم النازية بزعامة أدولف هتلر

 والتي أطلق الرئيس االسرائيلي موشيه كتـساف اتهامـه للمـسلمين             الدراسة األلمانية الخاصة بـ الهولوكوست     أنأما بش 
تطرفين على تلفيقها، فقد أجرتها اللجنة األميركية اليهودية في بـرلين لقيـاس آثـار ذكريـات                 واليمينيين األوروبيين الم  

ست حقب على انتهاء حكم النازية في المانيـا، وقـد أظهـرت          على المواطنين األلمان بعد مرور أكثر من         الهولوكوست
ول المحرقة اليهودية    في المئة من األلمان يتمنون توقف وسائل االعالم عن بث الذكريات ح            25الدراسة أن ما يقرب من      

لكترونـي   نشره الموقع اال   وبدوره، قال باول شبيغل، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، في حديث            .الهولوكوست
ريخ محارق اليهـود     أن هناك مشكلة في أسلوب توصيل تا        األسبوع األخير من الشهر الماضي      في لصحيفة نت تسايتونج  

اه فتـرة حكـم     نماذج تعليمية يمكن من خاللها جعل الشباب األلماني أكثر حساسية تج          للشعب األلماني، مطالباً باستحداث     
الميـذ  تطعيم الت لمان، الذي حذر من المبالغة في       غل حفيظة اتحاد المدرسين األ    وقد أثار مطلب شبي   . النازية والهولوكوست 

ـ             . األلمان بتاريخ الهولوكوست   ل رئيـساً   وفي تصريحات صحفية له حول هذا المطلب، قال جوزيف كراوس الـذي يعم
 نتائج عكسية، وتـابع     حتى ال يؤدي ذلك الى    يجب أن ال تلح على التالميذ بتاريخ الهولوكوست،         لالتحاد منذ عدة سنوات     

أن قصر األمر على مادة التاريخ يجنب التالميذ اإللحاح في سرد أحداث الهولوكوست، إال أن المؤسـف أن هـذا                    القول  
ـ             الق والـسياسة  الموضوع يقحم اآلن في العديد من المواد الدراسية بالمدارس األلمانية مثل اللغة األلمانية والـدين واألخ

ويتشكل النصب مـن    . وكان قد تم مؤخراً افتتاح النصب التذكاري الخاص بضحايا النازية في المانيا            .والعلوم االجتماعية 
 قطعة حجرية ترمز الى المقابر، ويضم مكتبة وثائقية خاصة باليهود، ويتعامل الصبية األلمان مع هـذا النـصب                   2700

لكبار للتنزه وتناول مأكوالتهم، األمر الذي دفع       كساحة للعب وتقضية أوقات الفراغ في وسط العاصمة برلين، كما ويؤمه ا           
ن وقد دعا عمدة برلي   . النصب على أنه متنزه لقضاء العطل     أن األلمان يتعاملون مع     ية الى التعليق بالقول     الصحافة األلمان 

ه  زوار النصب التذكاري الى إظهار مزيد من االحترام تجـا          كالوس فوفيرايت من خالل صحيفة برلينز مورجين بوست       
رلمـان  ومن جانبه قال رئـيس الب     . هذا المكان، مشيراً الى أن عناصر الحراسة في النصب ستعمل على فرض االحترام            

  ..سب أن يتقافز الزائرون فوق النصبليس من المنااأللماني فولفجانج تيرزية 
   10/6/2005البيادر السياسي 

  
  األداء المطلوب لتحصين جبهتنا الداخلية: المقال السياسي

ان القيادة الحالية في اسرائيل تعمل على اطالة أمد أي حل، والمماطلة قدر االمكان، وعلـى التهـرب مـن االلتـزام أو                     
وهذا يعني أن الطريق نحو الحل السياسي الشامل والدائم طويلة جدا وقاسية ووعرة             .. االعتراف بأية مبادرة سلمية تطرح    
ي هذا ان علينا االستسالم أو التنازل بل علينا أن نعد أنفسنا لمواجهـة هـذه                وال يعن .. قد نواجه فيها حواجز قاسية عديدة     

  .الحقيقة بصورة مقبولة من قبل جميع القوى والفصائل الفلسطينية
حتى ولو قبلنا هذه الشروط فان اسرائيل       .. ان من اهداف المماطلة االسرائيلية أن نقبل بما تمليه علينا اسرائيل من شروط            

  .اضافة المزيد من الشروط النها ال تريد الحل النهائيلن تتورع عن 
ومن أهداف مساعي هذه المماطلة أيضاً ادخالنا في متاهة الخالفات الداخلية، وفي التشرذم في المواقف الـسياسية، وفـي    

 وحـد  1967ويجب اال ننسى ان االحتالل االسرائيلي لبقية فلسطيني التاريخية في حزيران عـام     .. اضعافنا قدر االمكان  
اسرائيل والضفة وقطاع غزة، ولكن اتفاقيات اوسلو       : الشعب الفلسطيني وأصبح هناك تواصل بين فلسطيني ثالث مناطق        

.. الهزيلة التي ماتت لحظة تطبيقها أعادت الفصل بين الفلسطينيين الذين يرزحون تحت االحتالل او السيادة االسـرائيلية                
وكذلك المواطن الفلسطيني سـواء     .. رة الضفة الغربية او قطاع غزة اال بتصريح        ال يستطيعون زيا   1948ففلسطينو عام   

أكان في الضفة او القطاع محروم عليه الدخول الى اسرائيل ومحروم عليه التنقل بين الضفة وقطاع غـزة اال بتـصريح                
قيم داخل اسرائيل، وثان في     قسم ي .. أي ان الشعب الفلسطيني أصبح موزعاً على خمسة أقسام من حيث االقامة           . اسرائيلي
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الضفة، وثالث في قطاع غزة ورابع في المخيمات المقامة في الدول العربية وخامس يعيش خارج المخيمات وفـي بـالد               
  .الغربة والشتات

وتعمل اسرائيل جاهدة على االيقاع بين القوى والفصائل الفلسطينية اذ ان أمنيات اسرائيل في أن يدخل الشعب الفلسطيني                  
أننا ال نـستحق    بذريعة   مرحلة اقتتال داخلي يعطي المجال السرائيل كي تتهرب من تطبيق قرارات الشرعية الدولية،               في

  ..أي دولة مستقلة
وادراكاً لهذا الواقع السياسي القائم ال بد لنا من وضع استراتيجية عمل لمواجهة هذه المرحلة الطويلة من النـضال حتـى                 

  :شروعة والعادلة ومن أهمهانحصل على كامل حقوقنا الم
 تعزيز الوحدة الوطنية بصورة فعالة حتى ال يستطيع أي انسان أن يوقع بين األخوة، وحتى ال نحتاج الى وسطاء ولـو                      -

  ..أنهم أحباء وأصدقاء، للتوفيق بيننا
  .ائل وتحترمه ويمكن تعزيز وحدتنا عبر االتفاق على استراتيجية أو برنامج عمل موحد، تلتزم به جميع الفص-
 تحسين أدائنا في ادارة شؤوننا، وهذا يعني دعم السلطة من خالل المشاركة فيها عبر االنتخابات الديمقراطية الـشفافة،                   -

  ..وعبر بناء دولتنا، دولة المؤسسات ال دولة األفراد. وعبر دعم سيادة القانون على الجميع
  .االنتظار لتطبيقها حتى ولو لسنوات طوال االتفاق على عدم التفريط بحقوقنا والتمسك بها و-
 العمل على تعزيز وجودنا وتحسين ظروفنا المعيشية اليومية، وبناء مجتمع بعيد عن العـصبية واألنانيـة والظـواهر                   -

  ..السلبية من خالل زرع األخالق والقيم األصيلة
العامل األول يكمن في شرعية المطالـب       .. ةلوصول الى األهداف الوطنية المنشود    ليحتاج النضال الفلسطيني الى عاملين      

وهذا العامل متوفر إذ أن هناك قرارات شرعية دولية عديدة تقر وتعترف بهـذه  . وعدالة الحقوق المطالبة بتوفيرها لشعبنا    
  .الحقوق

 هذا  والعامل الثاني يكمن في الحصول على دعم المجتمع الدولي لنا للحصول على هذه الحقوق، وال يمكن الحصول على                 
قد نكون موهومين إذا راهنا علـى الـرأي   .. الدعم اذا كنا منقسمين أو مختلفين، واذا كان أداؤنا ليس بالمستوى المطلوب    

العام االسرائيلي، ولكن يجب أن نحاول ذلك، ويجب أال ننسى أن للرأي العام العالمي تأثيراً كبيراً علـى الـرأي العـام                      
  ..على دعمه وتأييدهاالسرائيلي إذا ما كسبناه، وحصلنا 

ويستغلون ذلك من اجل التهرب من الـسالم الـشامل   .. إن قادة اسرائيل يراهنون على ضعفنا، وعلى سوء إدارتنا وأدائنا        
والدائم، ألنه عدو اسرائيل األول إذ أن تحقيق سالم شامل يعني غياب المبررات والدوافع لتوحيد المجتمـع االسـرائيلي،                   

  .. المضادة الى الخارج، ويعني الصراع الداخلي الديني وغيره حول العديد من القضاياويعني فتح أبواب الهجرة
   10/6/2005البيادر السياسي 

  
  انتخابات برسم التأجيل 

   علي الخليلي  
 17كان من المتوقع قبل عدة أشهر، أال تجرى االنتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها الذي سبق أن حدد لهـا فـي                      

وكان هذا التوقع الذي يزداد إلحاحاً، أسبوعاً بعد أسبوع يقوم على تحليل سلسلة من األسباب القانونيـة                 . تموز المقبل يوليو
وكـان  . والسياسية والفصائلية التي تحتم التأجيل، حتى وصل قبل بضعة أسابيع فقط، إلى الحسم تقريباً في هذه المـسألة                 

ا التوقع، أو على رفضه مباشرة، والتأكيد من جانبه بالمقابل، علـى أن             الرئيس محمود عباس يصر على التخفيف من هذ       
وقد واصل الرئيس عباس موقفه على هذا اإلصرار، حتى اضطر قبل أيـام             . هذه االنتخابات ستجرى في موعدها المحدد     

  .قليلة، إلى القبول بالتأجيل، فأصدر مرسوماً رئاسياً به، دون تحديد أي موعد جديد
رئيس عباس مع الموعد المحدد لالنتخابات في حين كانت كل التوقعات تقول بعكس ذلك؟ ولماذا توافق أخيراً                 لماذا كان ال  

مع التوقعات، فأصبح التأجيل رسمياً؟ وماذا أفاد أو لم يفد الموقف الرئاسي في البداية؟ وكيف لـه أن يـؤثر اآلن علـى                       
، لينضج قبول الرأي العام بالتأجيل؟ أم أنه تم بكـل أحوالـه،             مجرى األحداث؟ وهل كان هذا الموقف تكتيكياً في األساس        

  تحت ضغوط عديدة ومتنوعة في مصادرها؟
متى سـوف تجـرى االنتخابـات       : ال تبدو كل هذه األسئلة والردود عليها، ذات أهمية كبيرة، مقابل السؤال األهم، وهو             

  التشريعية؟ أو هل ستجرى هذه االنتخابات فعالً؟
ور، ثمة شكوك في إجرائها وتتأسس هذه الشكوك على حركة األحداث وتفاصيل تشعباتها المتوقعة على               على المدى المنظ  

ففي منتصف أغسطسآب المقبل من المفترض أن تنسحب إسرائيل انسحاباً أحـادي الجانـب،           . مدار األشهر القليلة المقبلة   
نات صغيرة ومعزولة في الضفة الغربيـة، مـاذا   دون تنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من قطاع غزة وأربع مستوط  

  سيكون في اليوم الذي يلي هذا االنسحاب؟ وماذا سيكون أصالً، في يوم االنسحاب نفسه؟
هل ستالحق صواريخ القسام القوات اإلسرائيلية المنسحبة؟ أم أن حماس والجهاد اإلسالمي وكتائـب األقـصى سـتلتزم                  

م إال مجرد وهم، فاالعتداءات اإلسرائيلية المكثفة اغتياالت، واجتياحـات، واعتقـاالت،            بالتهدئة التي ال تبدو في هذه األيا      
لم تتوقف في أي يوم، والمقاومة الفلـسطينية فـي          .. وتجريف أراض، وهدم منازل، وتوسيع وتكثيف االستيطان والجدار       
أو ذاك، وإن لـم يكـن هـذا         مستمرة بهذا الشكل    ... مواجهتها صواريخ وعبوات ناسفة وإطالق رصاص على دوريات       

  االستمرار متكامالً ومتماسكاً على مدار كل يوم؟
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من جانبها تتحدث منذ اآلن عن انتفاضة ثالثة سوف تندلع في الضفة الغربية، فور تنفيذ االنسحاب، ولعلها ترغب                  ”إسرائيل
ها أن تكرس احتاللها التـام للـضفة        بهذه االنتفاضة التي تظن أنها ستكون مثقلة بالفوضى والفلتان األمني، وبما يضمن ل            

  .الغربية، وأن تعمل في الوقت نفسه، على تحويل قطاع غزة إلى سجن كبير مخنوق بالحصار والخراب من كل جانب
السلطة الوطنية الفلسطينية بالمقابل تهجس هي األخرى بهذه االنتفاضة، وفق رؤية مغايرة بطبيعة الحـال، عـن رؤيـة                   

قل هذا الهاجس رأت أن تأجيل االنتخابات التشريعية ضروري ومحتوم، لتكون هذه االنتخابـات،              إسرائيل، ولعلها تحت ث   
إلى أي مدى في التوقيت، ستكون بعد هذا االنسحاب ليس من الواضح            . بعد االنسحاب اإلسرائيلي، على األقل، وليس قبله      

 هذا األجل غير المسمى، تنبع الشكوك فيمـا  حتى اآلن هذا المدى، وهو ما جعل التأجيل إلى أجل غير مسمى، وفي سياق      
إذا كانت هذه االنتخابات ستجرى في أي وقت؟ أم أنها لن تجرى أبداً؟ ويجوز أنها قد تركت ألقدارها في مجرى تطورات           

  .األحداث الالحقة
  10/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  

  !نجاح الفصل شارون يحّمل السلطة مسؤولية إ...بعد فشل الخطة لدى اإلسرائيليين
 حلمي موسى  
يبدو أن شارون بات يشعر بقوة الضغوط الداخلية التي يتعرض لها، على خلفية خطة الفصل، وصار يحاول تنفيسها من 

وفي هذا اإلطار، طلبت إسرائيل من الواليات المتحدة التوضيح للسلطة الفلسطينية أن . خالل توجيهها نحو الفلسطينيين
 .  قدرة حكومة شارون على تنفيذ الخطةكل تصعيد ميداني يضعف

وكان شارون قد اشتكى أمام اللجنة الوزارية المختصة بتنفيذ الفصل، وأشارت استطالعات الرأي األخيرة إلى أن تأييد 
ويشعر معارضو . الجمهور اإلسرائيلي للخطة تراجع في األيام األخيرة وللمرة االولى عن مستوى الخمسين في المئة

 . شوة لتزايد شعور شارون بالضيق، ولتزايد حجم المحذرين من خطورة خطة الفصلالفصل بالن
ويمكن إدراك مدى تراجع التأييد لهذه الخطة، مقارنة مع ما كانت تحظى به من نسبة تأييد بلغت حوالى السبعين في المئة 

ة الحكومة اإلسرائيلية، نقل المراسل السياسي لصحيفة هآرتس عن مصدر مسؤول في ديوان رئاسكما . قبل شهور
وكتب المراسل أن القلق يتزايد في رئاسة الحكومة . اعترافه بالفشل في تسويق الخطة إعالمياً لدى الجمهور اإلسرائيلي

وقال هذا . من المصاعب التي تواجه إيصال الرسالة للجمهور، بأن االستعدادات لتنفيذ خطة الفصل تجري على قدم وساق
ولذا زاد شارون في األيام األخيرة من حضوره اإلعالمي، وسمح . ع لدينا هو أن رسالتنا ال تصلالمسؤول ان االنطبا

 . لوسائل اإلعالم بتغطية االجتماع األسبوعي للجنة الوزارية لشؤون الفصل
وينبع قلق رئاسة الحكومة اإلسرائيلية من حقيقة تراكم اإلشارات في وسائل اإلعالم حول فوضى خطة الفصل 

فهناك كالم رئيس أركان الجيش السابق موشيه يعلون، الذي أشار إلى أن الفصل يقرب إسرائيل من حرب . رتهاوخطو
وهناك مستشار األمن القومي الجنرال غيورا آيالند الذي أعلن أن إجراءات تنفيذ الفصل تتم بشكل . إرهابية أخرى

طالعات الرأي التي أظهرت بشكل متواصل استمرار وهناك است. فوضوي وشكك بجاهزية دوائر الحكومة لتنفيذ الخطة
كما أن الكتاب الجديد الذي أصدره آري شافيت حول مواقف كبار المسؤولين اإلسرائيليين من . منحى تدني تأييد الخطة

 . خطة الفصل زاد من ارتباك الوضع
 األخيرة بحملة مكثفة تحت ولذلك شرعوا في األيام. وأمام ذلك يشعر متمردو الليكود على وجه الخصوص بالرضى

ويخدم انزعاج شارون والمقربين منه حملة المتمردين هذه . عنوان الفصل يجلب اإلرهاب استناداً إلى تدني التأييد للخطة
 . التي صارت تركز على تصريحات يعلون وتصف شارون بالمتباكي

ادة ضد الفلسطينيين، في ظل دعم دولي وألن شارون يعرف أن البوابة األفضل لتغيير الصورة هي حملة عسكرية مض
فهو يستقبل المبعوثين األوروبيين واألميركيين الذين يشيدون بشجاعته . واسع له، فإنه يمارس سياسة من وجهين

وهو ال يكتفي بذلك، بل يرسل التحذيرات واإلنذارات ليس فقط . وإصراره ويبعث بطائراته لقصف الفلسطينيين وقتلهم
 . ا كذلك لألميركيين والعالم، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يساعدون أعداء الفصل اإلسرائيليينللفلسطينيين وإنم

وبحسب هآرتس فإن شارون طلب من األميركيين إبالغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن عليه العمل بقوة ضد 
القسام والراجمات في اليومين وحذرت إسرائيل اإلدارة األميركية من أن كل تصعيد آخر كإطالق صواريخ . حماس

وقالت هآرتس ان اإلدارة األميركية ضغطت في . األخيرين سيؤدي إلى المزيد من تآكل التأييد الجماهيري لخطة الفصل
 . اآلونة األخيرة على إسرائيل لتعزيز وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف وإدارة االتصاالت للتنسيق األمني من خاللها

 المنسق األمني األميركي الجنرال وليم ورد، وزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز كي يسمع منه تقريراً واليوم يلتقي
وبحسب مصدر سياسي في القدس، فإن ورد هو الذي أوصى بالعمل . عن اللقاء الذي عقده االخير مع يوسف امس االول

  .لتعزيز يوسف
  10/6/2005السفير 

  
  لكل االطرافالعمل من وراء الكواليس أفضل

 غي باخور
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في األونة االخيرة تعاظم لدي الجمهور االسرائيلي االدعاء بأن فك االرتباط من طرف واحد يأتي دون مقابل السرائيل، 
غير أن فك االرتباط من طرف واحد بالذات يمنح مقابال هاما ال مثيل . سياسيا أو عسكريا، وعليه فهو غير مرغوب فيه

 . له السرائيل
فقد قضت التسوية بأن . اوسلو اخطأت خطأ جسيما عندما اودعت مستقبل دولة اليهود في يد الفلسطينيين بالذاتمسيرة 

يحصل االسرائيليون علي االستقرار، االعتراف والهدوء، اذا ما أوفوا بشروط الفلسطينيين بالعودة، القدس والدولة 
ن ابدا ممكن، فان اسرائيل لم تكسب ال الهدوء وال االستقرار، ولما كان حل هذه المشاكل غير ممكنا ولم يك. الفلسطينية

 . لدرجة التهديد الوجودي عليها
وهكذا . وهكذا، وبشكل ال يصدق، استعبدت اسرائيل حاضرها ومستقبلها، النظام االجتماعي، السياسي واالقتصادي لديها

.  االنجاز االكبر الذي حققوه في العقد االخير،دتلقي الفلسطينون سيطرة وربما أيضا احتكارا علي مستقبل دولة اليهو
 . وبالفعل، في كل فرصة يقولون انه بدون حل مشاكلهم االساسية لن تحظي اسرائيل بالعيش كدولة عادية

في فك االرتباط من طرف واحد تبدأ اسرائيل تفك ارتباطها عن قيود االستعباد التي فرضتها علي نفسها بكلتا يديها 
هكذا تقلص اسرائيل قدرة . طرة علي حياتها، وهذا هو المقابل االكبر واالهم الذي يمكن الحصول عليهوتستعيد السي

ضغط الفلسطينيين عليها، لغرض تحقيق اهدافهم الوطنية، وفي المستقبل ستكون يديها اكثر حرية في كل ما يتعلق 
 . بالتسويات معهم، هذا اذا كان ذلك ممكنا علي االطالق

وأملت اسرائيل . نين رفضت اسرائيل اخالء جنوب لبنان بالضبط بسبب ذات االدعاء بأن ال يوجد مقابل علي مدي الس
كل هذه . بأن تحقق اتفاق سالم مع حكومة لبنان، وبعد ذلك اتفاق سالم مع سورية، او علي االقل تسوية امنية متفق عليها

بالضبط مثلما في غزة، ال . ا وسلمته الي يد حزب اهللا بالذاتلم تكن ابدا ممكنة، وهكذا استعبدت اسرائيل مستقبل ابنائه
 . يوجد مقابل أكبر من اغالق الملف اللبناني وازاحته عن جدول االعمال االسرائيلي

من ينتظر . المقابل، ظاهرا، ربح وتعويض ايجابيان، تحول الي شرك السرائيل: هذه هي مفارقة المقابل الشرق اوسطي
 . يه ابدا، ومن يتخلي عنه ظاهرا ـ بالذات يتلقي المقابل االكبرالمقابل لن يحصل عل

من قال انه من اجل حل مشكلة الفلسطينيين، فان اسرائيل ملزمة بأن تدخل حتي لب عظامها الي عمق مسائل مفخخة 
ها عنهم، مثلما مثل القدس، عودة الالجئين الفلسطينيين أو ترسيم الحدود من طرف واحد؟ اسرائيل يمكنها أن تفك ارتباط

 .فعلت في لبنان، وكل طرف ببساطة يذهب في طريقه
من يبحث عن اتفاق مع الفلسطينيين لن يحصل عليه : من هنا فان مفارقة المقابل يمكن توسيعها ايضا الي مفارقة االتفاق

ل في نهاية المطاف اما من يتخلي عن االتفاق ظاهرا ويعمل برأيه الخاص، فبالذات هو الذي يص. ابدا، اال كحل مؤقت
الي التفهم المتجدد والي نوع من التسويات مع الفلسطينيين بعد أن يتثبت الواقع الجديد من االنفصال ويتغير الوضع 

  .الراهن
 9/6/2005يديعوت احرونوت 
 10/6/2005القدس العربي 

  
  خيارات بوش تجاه حماس وحزب اهللا 

  يتوريان ساينس مونكريست - دان ميرفي وجوشوا ميتنك
التعامل مع  : النجاحات االنتخابية لحماس وحزب اهللا جعلت حكومة بوش تفكر في ما لم يكن يخطر على البال في السابق                 

  .الذين تعتبرهم ارهابيين
لقد حققت حماس مكاسب كبيرة في االنتخابات المحلية في كانون الثاني ويشك كثيرون في ان الحركـة كـان يمكـن ان                      

  .عية في هذا الصيف لو لم يتم تأجيلهاتكسب االنتخابات الشر
وفي لبنان، استعرض حزب اهللا عضالته السياسية يوم االحد عندما حققت قائمة المرشحين التي ترأسها نجاحاً ساحقاً في                  

  .االنتخابات التي جرت في جنوب البالد مما جعل المنظمة قوة كبيرة في الحكومة الجديدة
ون ملتزمين عالنية بعدم التعامل مع االرهابيين فان تغير الساحة السياسية في الـشرق              ومع ان المسؤولين االميركيين يظل    

  .االوسط قد يوفر للواليات المتحدة وحلفائها بضعة خيارات اخرى
ان قناعة الرئيس بوش بأن الديمقراطية هي الجواب للعلل التي تعاني منها المنطقة تجعل من الصعب تجاهل الفائزين في                   

الشرعية، لكن بروز الحركات التي تعتبرها الواليات المتحدة ارهابية سوف يختبر مدى رغبة اميركا في دفـع                 المسابقات  
  .مسيرة اجندتها الديمقراطية

علينا اوالً ان نوافق    : يقول عماد جاد، وهو محلل سياسي في مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية في القاهرة             
وة الرئيسية في غزة عندما تنسحب اسرائيل وان حزب اهللا عامل سياسي رئيسي في لبنان وذلك               على ان حماس ستكون الق    

  .فان التعامل مع حماس وحزب اهللا امر هام لكنه معقد وصعب ألن الحركتين ما زالتا مسلحتين
لدى الناخبين الـذين    يقول دبلوماسيون في واشنطن والشرق االوسط ان الشواهد على ان هاتين الحركتين مقبولتان شعبياً               

  .حققوا القوة، تدفع حكومة بوش نحو رغبة اولية للعمل مع حماس وحزب اهللا
لكن الواليات المتحدة لم تتراجع عن موقفها الصلب ازاء الحركتين، فقد كرر السكرتير الصحفي للبيت االبيض، سـكوت                  

 اهللا عن اسلحتها وتعرض رئيس السلطة الفلسطينية        ماكليان، يوم االثنين مطالب بالده بأن تتخلى المنظمة االرهابية حزب         
  .محمود عباس للضغط خالل زيارته االخيرة للواليات المتحدة حتى ينزع اسلحة حماس
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لكن المحللين يرون ان بوش يبدو على قناعة ازاء االحتمال المتغير للديمقراطية الذي يجعل الجميع قابلين للشفاعة، ربما                  
  .سيحي ولد من جديدكنتيجة لتحوله الديني كم

لكن تغير هاتين الحركتين غير مؤكد، ففي لبنان، عزز نجاح حزب اهللا الموالي لسوريا في االنتخابات قدرته على مقاومة                   
ضغوط الواليات المتحدة واالمم المتحدة لنزع اسلحته، فالحزب رسخ شعبيته في الجنوب الشيعي مـن الـبالد كحركـة                   

  .2000لي الذي انتهى في عام مقاومة ضد االحتالل االسرائي
وحتى سعد الحريري، الذي اغتيل والده رفيق في شهر شباط والذي ينظر اليه كخيار محتمل لرئيس وزراء لبنان المقبـل        

  .فانه يقول انه سيشرك حزب اهللا في ائتالف حاكم
يحتاج الحريري الـى    : دفاعيةيقول باتريك النغ، وهو رئيس سابق الستخبارات الشرق االوسط مع وكالة االستخبارات ال            

  .اصوات حزب اهللا في البرلمان ليشكل االغلبية التي يريدها
يشعر النغ بالقلق من ان الحركات االسالمية التي يقول عنها انها غير ديمقراطية سوف تبرز في السلطة كنتيجة للسياسة                   

  .االميركية في المنطقة
ه حكومة بوش، ويمكنك القول ان ضغطنا على عباس قد جعله يبدو سخيفاً            لقد قوي حزب اهللا نتيجة ما تقوم ب       : ويقول النغ 

  .وضعيفاً في عيون الفلسطينيين وقوى يد حماس
صعب ان نرى نزع اسلحة حماس قريباً مع ان هذا العمل مطلب رئيسي السرائيل والواليات المتحدة وقـد                  ل كما ان من ا   

يشيات والمنظمات االمنية الفلسطينية تحت قيادة موحـدة لكـن دون           سعت حركة فتح الحاكمة بقيادة عباس الى ضم الميل        
  .تحقيق نجاح يذكر حتى اآلن

في مواجهة انتصار كاسح محتمل لحماس، قام عباس بتأجيل انتخابات غزة التي كانت مقررة في الـشهر القـادم، فـي                     
  .يين فاسداً وغير كفؤمحاولة لتأمين التأييد لحزبه، وهو حزب مفسخ جداً ويعتبره كثير من الفلسطين

  .ان شعبية حماس المتزايدة تعزى الى حد كبير الى امال الناخبين في انها ستثبت انها ادارية اكثر نزاهة من فتح
وحتى اسرائيل، اخذت تتكيف مع الواقع السياسي الجديد، ففي الشهر الماضي قال وزير الخارجية االسـرائيلي سـيلفان                  

رها حزباً سياسياً مشروعاً اال اذا نزعت اسلحة االجنحة العسكرية المسؤولة عن التفجيرات        شالوم ان حماس ال يمكن اعتبا     
  .االنتحارية ضد االسرائيليين

لكن ما بدا انه تكرار لسياسة اسرائيل عكس في الواقع عالقة تجريبية وعن بعد، مع حماس، حسبما يقول هيليل فـريش،                     
مع ان االمر سلبي كما يبدو اال انها بداية تفاوض، فهـي تجلـب              : ن، وهو يقول  استاذ العلوم السياسية في جامعة بار ايال      

  .حماس الى الركب
وجيه نزال، رئيس بلدية قلقيلية المنتخب من حماس، وهو اآلن في سجن اسرائيلي، يقول ان ادارته ترغب في التنسيق مع               

  .نالجيش االسرائيلي حول قضايا انسانية ومدنية ذات اهمية يومية للسكا
سوف نتعامل مع االسرائيليين على صعيد الخدمات وليس على صـعيد عمليـة             : وقال في مقابلة هاتفية من زنزانة سجنه      

السالم، فليس هنالك اي عامل قانوني او ديني يمنعنا، وسوف ننخرط في اي شيء يساعد الناس حتى وان كان ذلك يعني                     
  .التحدث مع اسرائيل

  .ن متشككين في ان الديمقراطية ستقود حماس الى التخلي عن العنفلكن الكثيرين في المنطقة يظلو
انت تسأل نشطاً من حماس فيما اذا       : يقول جاد، من مركز االهرام الذي يحصل على تمويل جزئي من الحكومة المصرية            

ـ                1967كانت حدود    ر كـل    مقبولة كأساس لتسوية مع اسرائيل فيقول ان ذلك سيكون خطوة فقط على الطريق الى تحري
  .االرض الفلسطينية

ال يتعامل اي حزب اسالمي مع الديمقراطية وفقاً لفهم غربي، فهم سوف يستخدمون الوسـائل الديمقراطيـة                 : ويقول جاد 
  . للوصول الى السلطة وبعد ذلك سوف يفرضون الشريعة االسالمية ويغيرون المؤسسات حتى يظلوا في السلطة
   10/6/2005الرأي االردنية 

  
 ن اإلقليمي وكيف نواجههحل شارو

  عبد اهللا المجالي
لم يعد الرسميون األردنيون مهتمين بقضية تسويق معاهدة وادي عربة على أنّها الترياق الـذي سـينقذ األردنيـين مـن                     
وضعهم االقتصادي المتردي، واقصى ما يتحدثون أن المعاهدة دفنت ما يسمى الوطن البديل، وألجمـت خطـط ونوايـا                   

عية تجاه شرق النهر، وهم يتحدثون عن حنكة المفاوض االردني وذكائه التي أجبرت اسرائيل على ترسـيم                اسرائيل التوس 
 .حدودها الشرقية

والسؤال المطروح حاليا؛ هل استطاعت المعاهدة فعال دفن مشروع ما يسمى الوطن البديل؟ أم أنها ستساهم وعـن غيـر             
مفردات السياسة التي يتعامل بها العالم، ليس هناك ما يجبر الدولة أ التي             قصد في إحيائه وجعله أمرا واقعا ال بد منه؟ في           

تملك القوة والنفوذ على عدم استغالل نقطة ضعف او ظرف موات تمر به الدولة ب لتحقيق أطماعها، إال أن تكون كلفـة                     
ي مواد قانونيـة يمكـن أن تعتبـر         أما المعاهدات واالتفاقيات فه   . استغالل الظرف المواتي أكبر من الفائدة المتوقع جنيها       

  .أرشيفا جيداً، إذا ما أراد الطرفان االحتكام اليها للوصول إلى تسوية ما
وإذا ما عكسنا هذه المعادلة السياسية على واقع العالقات االردنية االسرائيلية، فال يوجد ما يمنع اسرائيل من استغالل أي                   

  .البديل بشكل رسميفرصة مواتية إلعادة طرح وتسويق مسألة الوطن 
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والحقيقة أن االشارات االسرائيلية تجاه مشروع الوطن البديل لم تفقد زخمها حتى بعد توقيع اتفاقيات اوسلو ووادي عربة،                  
وهي مازالت جزءا ال يتجزأ من مساحة التفكير االستراتيجي االسرائيلي للتخلص من مشكلة القضية الفلـسطينية، وهـي                  

ية االحزاب والقوى االسرائيلية تتراجع حينا وتتقدم أحيانا، وال أحد يستطيع أن يقدم لنا برهانـا                بديل موجود دائما في رؤ    
  .ساطعا على أن فكرة الوطن البديل لم تعد تداعب مخيلة شارون

ضية والحقيقة الثانية التي ال بد من التنبه إليها، هي أن تحقيق فكرة الوطن البديل كمشروع حيوي ومقبول النهاء ملف الق                   
الفلسطينية، وبالتالي طي ملف الصراع العربي االسرائيلي، لم يعد بحاجة إلى قوة اإلكراه أو الترانسفير، أو حتى حـرب                   
قصيرة سريعة، بل بات يحتاج الى تنفيذ ناعم هادئ وبنفس طويل، وبأساليب غاية في التمويه، ثم بعد ذلك تسويق بـارع                     

  .كما كل المشاريع التي سوقت
ير الذي نشرته صحيفة العرب الصادرة في لندن، ووصفته بأنه بالغ الخطورة واألهمية يوضـح مـا أسـميته                   ولعل التقر 

الطريقة الناعمة إلنشاء الوطن البديل، كما يوضح أن شارون يعتمد فعال مشروع الوطن البديل كحـل نهـائي للقـضية                    
  .الفلسطينية

مخططات شارون للباحث االسرائيلي في جامعة تل أبيب كـاري     التقرير جاء تحت عنوان عمان هي القدس الجديدة وفقا ل         
ويخلص البحث إلى ان رئيس وزراء اسرائيل يقوم بعملية شراء للوقت بهدف الوصـول الـى حـل القـضية                    . سوسمان

ويستعرض الباحـث االسـرائيلي فـي مقالـه         . الفلسطينية في االردن، وتحويل العاصمة االردنية عمان الى قدس جديدة         
ت والدالئل على أرض الواقع التي تؤكد ما ذهب إليه من أن ما يسمى الخيار األردني هو نهاية مـا يـؤمن بـه                        االشارا
  .شارون

ويكشف التقرير عن اسم جديد لعملية الوطن البديل وهو الحل االقليمي، ويـذهب التقريـر الـى ان المؤسـسة األمنيـة                      
ويكشف . س مجلس األمن القومي هو الذي قدم الحل االقليمي لشارون         االسرائيلية تتبنى هذا الخيار، وأن غيورا ايالند رئي       

التقرير أن مسألة تسويق الخيار االقليمي أي الوطن البديل، بدأت بالفعل، فقد ارسل ايالند لدى تلقيه المباركة على ذلـك                    
  .بمندوب لطرح الفكرة على المجتمع الدولي

الحادي، وال يراها سوى حلقة من مخطط شارون االستراتيجي، األهم          وهنا يفسر لنا التقرير حقيقة خطة شارون للفصل ا        
هو ان الوقت الذي يشتريه شارون ويراهن عليه خالل خطته يسمح التجاه آخر ديمغرافي بالتقدم تحديدا، تغييـر داخلـي                    

  . أردني ديمغرافي بين الفلسطينيين واألردنيين
 األغلبية، ولكن تقسيم األردن إلى وحدات سياسية ضمن ان ال يكونوا            فالالجئون الفلسطينيون المقيمون في األردن يشكلون     

زيادة على ذلك فإن الشرق أردنيين يواصلون التحكم في مقاليد مؤسسات الممكلـة،             . ممثلين تمثيال حقيقيا في التشريعات    
  .وخاصة أجهزة األمن

 التقرير في استعراض تفكير المؤسـسة       وفي هذا الجزء تكمن خطورة التقرير، كما تكمن خطورة الوضع، حيث يستطرد           
الرسمية االسرائيلية بالقول وهذا الميزان ممكن ان يتغير، خاصة اذا ما تم الضغط على األردن لألخـذ بحكـم األغلبيـة                     
الديمقراطية، كما يشير التقرير الى امكانية االستفادة من الظرف الدولي المواتي بقوله مثلما قد يفكر أحد ما بعبارة بـوش                    

ويخلص التقرير الى أن هذا السيناريو سيؤدي الى ان تصبح المنطقة بيتـا الثنـين               . لتحول الذي يتضمنه الشرق األوسط    ا
هما الوجود الفلسطيني ودولة محدودة على ما تبقى من الضفة الغربية واالردن، فمع اقتطاع الفلسطينيين من اسرائيل من                  

في مثل هـذا    .  غير النظر الى األردن باعتباره موئال ثقافيا واقتصاديا لهم         خالل جدار الفصل، فإنه ليس أمام الفلسطينيين      
والناجم عن ذلك ال يتطلب بالـضرورة القـوة أو          . التطور من المحتمل ان يرى شارون انهيار الدولتين في كينونة واحدة          

  .التورط االسرائيلي المباشر
ة تماما هنا في األردن على الصعيد الرسمي والـشعبي،          ورغم أن فكرة الوطن البديل بأي دثار دثرت هي فكرة مرفوض          

وعلى صعيد األردنيين من شتى االصول والمنابت، اال ان هذا الرفض ال يكفي لدرء أخطار ما هو قادم، فقد رفضت من                     
  .قبل خطة التقسيم ثم انتصر التقسيم، ورفضت فكرة اسرائيل ثم باتت أعالمها ترفرف في السماوات العربية

وأن . ردنيين رسميين وشعبيين التفكير جديا وبصراحة وجرأة لدرء خطر الحل االقليمي الذي يسعى اليه شـارون              على األ 
عليهم أن يناقشوا قضايا مثل حكم      . يناقشوا بكل جرأة كل ما يمكن أن يساعد داخليا على إنجاح خطة شارون والتصدي له              

ولعل الخطوة االولـى    . مجتمعهم بكل مكوناته ضد هذا الحل     األغلبية، وأصحاب الحقوق المنقوصة، وعليهم أن يحصنوا        
هي االعتراف بأن هناك قضايا يمكن أن يستغلها الطرف اآلخر ويبني عليها، ويسوقها دوليـا عبـر منظومـة شـبكات                     
منظمات حقوق االنسان اوال، ثم عبر مشروع بوش االصالحي ثانيا، ثم عبر أطراف داخليـة تبحـث عـن مـصالحها                     

  .تعي ما يجري حولها ثالثاوأطراف ال 
ما يجري حاليا من استقطابات داخلية الليبراليون الجدد، جماعة الحقوق المنقوصة، جماعة ضـد الكمبرادويـة، جماعـة       
رفض كل ما هو فلسطيني ال تضع في حسابها أن القضية الفلسطينية لم يطو ملفها بعد، وأن مسألة العودة قضية جوهرية                     

وفي المقابل فمن   .  وأن ما يجري حاليا انما هو من قبيل دفع الدب الى مخابئ العسل بغياب حراسه               ال يمكن التنازل عنها،   
السذاجة وضع رؤوسنا في الرمال على عادة االعالم الرسمي لألنظمة العربية، وإال فإن األردنيين سيجدون أنفسهم أمـام                  

  . ن سيعملون على تسويق الفكرةاستحقاق استثنائي غير محسوب، وسيخرج علينا من دعاة الواقعية م
ودعونا نصارح بعضنا البعض ما الذي سيمنع فرض الحل االقليمي أي الوطن البديل علينا اذا اقتنـع بـه االميركيـون                     
وأصبح على أجندتهم؟ من الذي يضمن أن ال تجد الفكرة أنصارا لها بين أظهرنا؟ ما الذي سيمنع أن يتم تـسويقها علـى                       

يد للخروج من المأزق؟ ما الذي سيمنع اطرافا عربية للضغط على األردن للقبول بالحل االقليمـي؟                أساس أنها الحل الوح   
...  
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الكاتب االسالمي ياسـر الزعاتـرة ابن مخيم الوحدات، يطرح مقاربة للوضع في مقالة له نشرت على موقع الجزيـرة                  
ها، والبناء عليها بعيدا عن الفئات سالفة الـذكر،           ، يقدم فيها رؤية موضوعية يمكن االستفادة من         6/5/2005نت بتاريخ   

ويحذر الزعـاترة مـن أن الحـديث    . الذين وصفهم بأنهم ال يعبرون عن التطلعات الحقيقية لالردنيين من أصل فلسطيني    
هم، بمنطق الحسم، أكان عبر مطالبة الفلسطينيين في االردن بتجاهل قضيتهم والقبول بما هو قائم، بل ودعم تسوية تتجاهل                 

باعتبار الوضع القائم نهائيا والتعامل على أساسه في توزيع الكعكة السياسية وغير السياسية، معتبراً ان كل ذلك ال يمكن                   
أن يشكل عناوين لخطاب يحافظ على الحد األدنى من التوافق الوطني والشعبي، بقدر ما يفسح المجال الصوات ال تبتغي                   

دن، وهنا تحديدا تتساوى األصوات التي ال تؤجج من التهام الفلسطينيين لالردن، مـع              المصلحة العليا ال لفسطين وال لألر     
والرؤية التي يقدمها الزعاترة تكمن في قبول األردنيين من         . تلك التي ترفع شعارات الحقوق المنقوصة و المساواة الكاملة        

 المؤسسة الرسمية واألمنية، مقابل تحقيق مطالـب        ذوي االصول الفلسطينية بالمعادلة القائمة معادلة التمثيل الفلسطيني في        
مفهومة تتعلق بإعالء قيمة المواطنة بعيدا عن حكاية االصول والمنابت، وبخاصة ما يتعلق بالمعاملة امـام المؤسـسات                  
 واالجهزة الرسمية، و التسامح فيما يتصل بمساهمة الفلسطينيين في االردن في القضية الفلسطينية، وبخاصة مـا يتعلـق                 
بحق العودة لالجئين، وبالطبع بما ال يخل باألمن األردني، وهو يتطلب قدرا من التعبير عن الهوية الفلسطينية ال يتناقض                   

  .مع واجبات المواطنة االردنية
ان القضية الفلسطينية لم تنته بعد، وان الوقت مبكر جدا علـى            : وينطلق الزعاترة في رؤيته من منطلقين أساسيين؛ االول       

أن الفلسطينيين في األردن ما زالوا متمسكين بحق        : والثاني. ذا الكالم، وربما تنقلب كل المعادالت رأسا على عقب        قول ه 
  .العودة

رؤية الزعاترة مهمة كونها تنطلق من كاتب ترعرع في مخيم الوحدات ثاني أكبر مخيم لالجئين، وهو على اتصال مباشر         
ما انها تنطلق من كاتب اسالمي؛ واالسالميون األردنيون هم الوحيدون القادرون       ك. معهم كل يوم، يفكر مثلهم ويحلم مثلهم      

على وضع العربة على السكة في موضوع العالقة الفلسطينية األردنية في االردن، فهم الجهة األكثر حياديـة فـي هـذا                     
  .الملف، واألكثر مصداقية عند الحديث عن حقوق هؤالء او مخاوف هؤالء

قدمها الزعاترة يمكن ان تشكل أرضية جيدة للحوار، يمكن على أساسها البناء المتين لمواجهـة اي حـل                  إن الرؤية التي    
  . اقليمي قادم

  10/6/2005الغد االردنية 
  

 عناق الدب مع حماس
 غيدي غرينشتاين

كل تغييراً لكن دخول الحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني يش. الموقف التقليدي السرائيل يرفض االعتراف بحماس
 .أساسياً لقواعد اللعبة ويوجب اعادة فحص لسياسة القدس

تحقيق هذا . هدف حماس هو التحول إلى حركة سياسية تقود النضال القومي الفلسطيني، وازاحة فتح عن موقع الريادة
لسياسية من دون الهدف يستوجب السيطرة على المؤسسات الوطنية، فاستراتيجية حماس تدمج بين التأثير على المسيرة ا

مسؤولية عن نتائجها، فمن جهة تُفشل حماس المسيرة السياسية التي تقودها حركة فتح والعناصر المعتدلة في منظمة 
ومن جهة ثانية، ال يقتصر األمر على أن حماس ال تدفع الثمن السياسي فحسب، بل انها تضع نفسها . التحرير الفلسطينية

هذه االستراتيجية تمكنها من االستفادة على جميع الجهات اضافة الى . كان الفقراءفي موضع من يهتم الحتياجات الس
التأثير على بنية، مضمون ونتائج المسيرة السياسية، وفي المقابل القاء المسؤولية على فتح وجعل مكانتها تتآكل بسبب 

 .االخفاقات السياسية
تح والجهات المعتدلة الوقوف على جبهة االتصاالت مع ثمة شرط ضروري لهذه االستراتيجية وهو أن يواصل رجال ف

. وطالما تم الحفاظ على هذه الصيغة ستواصل حماس تعزيز قوتها على حسابهم. اسرائيل على المستوى السياسي والبلدي
 ومع أن اسرائيل ال تستطيع منع اندماج حماس في المؤسسات الفلسطينية، إال انه بوسعها ايجاد صعوبات وربما منع

وهذا األمر يمكن أن يتم عبر نسف المنطق األساسي الذي يوجه . سيطرة حماس على الحركة الوطنية الفلسطينية كلها
 .نشاط حماس

فوجهة النظر التي تقول انه ال . احدى الطرق لتحقيق ذلك هو معانقة حماس عناق الدب واالعتراف بممثليها المنتخبين
فضالً عن وجود شك في أن . س قبل أن تُلقي الحركة سالحها، تخدم حماسيجب على اسرائيل التحدث مع أعضاء حما

فنقل عبء المسؤولية إلى اعضاء . ثمة شك أكبر حول ما اذا كانت تخدم المصلحة االسرائيلية. هذه السياسة قابلة للتنفيذ
 .حماس تحديداً من شأنه تعريتهم، والتسبب في اعتدالهم وربما إلى انقسام الحركة

ستوى البلدي، يتعين على اسرائيل االصرار على أن يعمل أعضاء حماس من رؤساء البلديات، مع أعضاء على الم
في مثل هذا . فبعد انتخابهم يقف ممثلو حماس أمام االختبار القاسي لتنفيذ وعودهم لناخبيهم. االدارة المدنية بشكل مباشر

ينة من شأنها ان تمس باليد اليسرى المسؤولة عن رفاهية الوضع فان اليد اليمنى التي تمارس االرهاب من داخل المد
 .سكان المدينة ذاتها

يمكن السرائيل ان تبادر الى خطوة تنقل بموجبها المسؤولية الرسمية عن المسيرة السياسية في على المستوى السياسي، 
ثيرون سيقولون إن منظمة التحرير ثمة ك. كل ما يتعلق بسكان الضفة والقطاع من منظمة التحرير إلى السلطة الفلسطينية

رسمياً، منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني كله وهي التي تتحمل . والسلطة الفلسطينية واحد
عملياً، انتقل مركز القوة إلى السلطة التي تمثل سكان الضفة والقطاع من دون أي مكانة سياسية . المسؤولية عن المسيرة
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فمكانتها في السلطة تسمح لها . بل اسرائيل وفقاً لالتفاقات االنتقالية، واستراتيجية حماس تستند الى هذا التمييزرسمية مقا
 .بنسف كل خطوة سياسية تبادر اليها حركة فتح وتحظى بمصادقة مؤسسات منظمة التحرير

وصفة مضمونة للوصول إلى طريق ان استمرار الصيغة الحالية لمنظومة العالقات بين حماس، السلطة واسرائيل هو 
فان الدمج بين عناق الدب مع حماس واستبدال الشريك الرسمي للمسيرة السياسية، في المقابل . مسدود والستمرار العنف

وكل . أي استبدال منظمة التحرير بالسلطة الفلسطينية، يشكل فرصة امام اسرائيل إلعادة بلورة جدول األعمال السياسي
 .مع محاربة االرهاب بال هوادة والتي تتركز على ممارسيه وعلى المبادرين اليههذا ال يتناقض 

كل طالب مبتدئ في دراسة الصيرورات السياسية يعرف أن االنتقال إلى مواقع القوة هو عبارة عن عملية يتم فيها 
لية بنفسها، وفي يد حماس توشك على خوض هذه العم. االصطدام بين االيديولوجية وبين ضرورات اليوم والمستقبل

 .اسرائيل القدرة على عرقلة هذه العملية أو تسريعها
 يديعوت احرونوت

  10/6/2005المستقبل 
  
  

  اليساري والديموقراطي والتيار الثالث في الساحة الفلسطينية
  ياسر الزعاترة    

قل منذ ثالثة أعوام في سجن أريحـا        نتعاطف كثيراً مع األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعادات، المعت           
من دون سبب مقنع، فهو مناضل كبير يستحق االحترام، لكننا نشكّك في إمكان نجاح مشروعه إلطالق تيار ثالـث فـي                     

  .الساحة الفلسطينية إلى جانب فتح وحماس
يق بين المـشروع    الالفت في مشروع سعادات هو حديثه عن تيار ديموقراطي وليس يساري، وال ندري كيف يمكن التوف               

وهـل  . اليساري، أو االشتراكي اللينيني الذي انطلقت الجبهة على أساسه وبين حكاية التيار الديموقراطي الذي ينادي بـه           
يعني ذلك أن حماس وفتح ليستا ديموقراطيتان، أو أنهما عازمتان على حكم الناس بالسيف وليس بصناديق االقتراع؟ وإذا                  

  ! فتح بصفتها حزب سلطة من النمط السائد عربياً، فهل يصح بالنسبة الى حماس؟كان السؤال مشروعاً في حق
حين نحاول البحث عن األسماء التي يمكن تداولها في الساحة الديموقراطية التي يريد سعادات تحريكها، فلن نعثر سـوى                   

الذين يتحركون في الساحة    على فلول قوى يسارية تراجع دورها وحضورها على نحو كبير، إلى جانب عدد من الرموز                
بدعم من مؤسسات العون األجنبي، مثل الدكتور مصطفى البرغوثي الذي ربما أغراه ما حصل عليه من أصـوات فـي                    
انتخابات الرئاسة، مع أنها أصوات ال صلة لها ببرنامجه بقدر صلتها بناخبين أرادوا ان التصويت آلخـر غيـر الـسيد                     

  .ب قطاع من الناس بقدراته السياسية والتعبيريةمحمود عباس، من دون أن ينفي إعجا
مشكلة مجموعات اليسار عموماً، ربما باستثناء الشعبية، هي كثرة ضجيجها وقلة طحنها، وإذا كانت الشعبية سجلت بعض                 
الحضور من خالل عناصر ما زالت موجودة في الساحة، فقد حصل ذلك في ظل تغييب لخطاب اليسار يقابله تركيز على                    

ارسة النضالية وخطابها التحريضي والتحريري، بدليل أن عدداً من عناصرها الذين نفذوا عمليات استشهادية التقطوا               المم
وفي العموم فقد كـان عناصـر       . صوراً ألنفسهم مع مصاحف أو صلوا الفجر يوم تنفيذ العملية، بحسب ما روى ذووهم             

غير المؤدلجين الذين كثر الراغبون منهم في االنخـراط فـي           الجناح العسكري التنفيذي في معظمهم من الشبان الصغار         
  .العمل المسلح في ظل األجواء التي صنعتها انتفاضة األقصى

من الواضح أن على الجبهة الشعبية إن أرادت أن تغير برنامجها أن تعلن ذلـك بوضـوح، فالبـضاعة اليـسارية ذات                      
أما التيار الـديموقراطي فـال   . د األدنى من القبول في الوسط الشعبي    األيديولوجيا المتصادمة مع الدين لم تعد تحظى بالح       

يبدو راية واقعية، ليس فقط ألنه شعار فضفاض، بل أيضاً ألننا ال نزال إزاء مرحلة تحرر وطني وليس مرحلة بناء دولة                     
سيكون عبثياً في ظـل     حتى يتسنى للبعض الحديث عن أفكار ليبيرالية، مع أن الحديث عن مجرد تيار ديموقراطي حينها                

  .صناديق اقتراع وتعددية، حتى لو كانت منقوصة كما هي الحال في الساحة العربية
في سياق دعمه لمشروع سعادات يستخدم الدكتور مصطفي البرغوثي نتائج استطالعات الرأي التي تمنح فـتح وحمـاس     

جاهزة لدعم تيـار ثالـث، وال أظـن أن هـذا           في المئة من أصوات الناس، وهو ما يعني بحسب استنتاجه أن البقية              45
االستنتاج ينطوي على قدر من المنطق، وإال لكان في وسع العناصر المشكلة لهذا التيار الثالث الحـصول علـى أرقـام                     

  .معقولة في االستطالعات ذاتها، ولو في حدود العشرة في المئة من المجموع
 كما تؤكد ذلك نتائج االنتخابات بكل فروعها وأشكالها، وكما يلمـس            واقع الحال أن االستطالعات المذكورة ليست منطقية      

المراقب لحركة الشارع، ولكن السؤال المتعلق بالفصيل الذي يؤيده المشارك غالباً ما يفهم منه التأييـد الفاعـل، وربمـا                    
راطي بزعامة مصطفي   االنتماء أو ما يقترب منه، ولو ضم إلى االستطالع حزب جديد يعلن عنه بمسمى الحزب الديموق               

  !البرغوثي مثالً، لما حاز سوى نسبة مجهرية، تماماً كما هي حال حزب الشعب أو الجبهة الديموقراطية
على أن األهم من ذلك كله هو التأكيد من جديد على أن الدخول المحموم إلى حلبة المنافسة على األصوات ال يبدو منطقياً                      

» ضية لم يكن مريحاً في حال من األحوال، بل إن من الضروري أن تعيـد فـتح                في حال، وما جرى خالل األسابيع الما      
وحماس واآلخرون حساباتهم من جديد للتوافق على برنامج لخدمة الجماهير وتقليل معاناتها ما أمكن، إلى جانب استمرار                 

 إشارات مقنعة على أفق سياسي      النضال بأشكاله كافة ضد االحتالل الذي ال يزال جاثماً على الصدور، فيما ال تتوافر أي              
وفي العموم فإن إشاعة الوهم بأن الدولة تحققت وأن المنافسة غدت حكراً علـى صـناديق                . يملك الحد األدنى من القبول    

  .االقتراع هي خدمة مجانية لالحتالل وتسهيالً لمخطط الدولة الموقتة في تفاصيلها البائسة
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سؤولية، لكن المشكلة األساسية هي في الحزب الحاكم فتح، ذلك الذي اعتـاد            ال شك في أن الجميع يشاركون في تحمل الم        
على تبعية اآلخرين وليس على شراكتهم، األمر الذي ال يبدو مقبوالً خالل مرحلة تحرر وطني تمنح فيها القـوى بقـدر                     

  .مساهمتها الفعلية في النضال
  10/6/2005الحياة 
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  10/6/2005محجوب 


