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 القمة مع شارون لالعالن عن اتفاق وليس للتفاوض : عباس
قال الرئيس الفلسطيني انه سيذهب الي اجتماع القمة مع رئيس : غزة ـ رويترز من 11/6/2005دس العربي  القنشرت

وأوضح أن . الوزراء االسرائيلي لالعالن عن قضايا متفق عليها وليس للتفاوض معه حول أي من القضايا المعلقة
شاؤول موفاز باالضافة الي اجتماعات وسف الجانب الفلسطيني بدأ التحضير من خالل لقاءات تمت وتتم بين نصر يو

بين محمد دحالن وصائب عريقات مع مسؤولين اسرائيليين بهدف االتفاق علي جدول أعمال القمة والتوصل التفاقات 
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وأضاف كل القضايا ستبحث قبل القمة لنذهب لالجتماع علي أرضية واضحة وامور متفق . حول القضايا العالقة
 .لحوار بيننا وبينهموبعدها نستكمل ا,عليها

 عباس الى ان القضايا التـي   اليهاشارما :  وكاالت االنباء- القدس المحتلة  ورام اهللا من 4/6/2005الدستور  وأشارت
يحاول الطرفان التوصل التفاق بشأنها قبل القمة تتضمن تنسيق االنسحاب االسرائيلي من قطاع غـزة وتـسليم المـدن                   

الغربية للجانب الفلسطيني واالفراج عن اسرى فلسطينيين من الـسجون االسـرائيلية ورفـع              الفلسطينية المحتلة بالضفة    
  .الحواجز االسرائيلية العسكرية بين مدن الضفة ورفع المعاناة اليومية عن الشعب الفلسطيني

شارون بحيـث    عباس إنه سيسعى إلى التحضير الجيد لثاني قمة بينه وبين            قول 11/6/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
  وكاالت. ال تترك أي من القضايا الصعبة للنقاش في اللقاء لتجنب تعقيد األمور

 عباس لرويترز أن قيام بعـض الفـصائل بـاطالق           هأكدما  :  رويترز -غزة     من 11/6/2005 الرأي االردنية    ونقلت
ئع تعطى لالسرائيلين من أجل أن      صواريخ مصنعة محليا من  قطاع غزة على المدن االسرائيلية المجاورة عبارة عن ذرا             

  .ليس من حق احد ان يرد وحده وال يجوز الحد أن يأخذ  القانون بيده. يستمروا في عدوانهم
  
   النتخاب الرئيس ونائبه مباشرة من الشعب قانونياًمازن يقترح تعديالً أبو

من المجلس التشريعي إدخال الطلب  في إطار استحداث منصب نائب رئيس السلطة، ينوي الرئيس عباس: رام اهللا
تقضي بأن تجرى االنتخابات الرئاسية المقبلة على اساس انتخاب الرئيس ونائب الرئيس  تعديالت على القانون االساسي

ولحين اجراء االنتخابات الرئاسية المقبلة، .مباشرة من قبل الشعب لتكون فلسطين بذلك أول دولة عربية تعتمد هذا النظام
لب من المجلس التشريعي، تعديل القانون االساسي وايضا الموافقة على شخصية الذي سيختاره الرئيس فإن الرئيس سيط

 سيكون من حركة فتح هإنه حتى االن لم يقرر الشخص الذي سيتولى هذا المنصب اال ان: نائبا له، حيث يقول المسؤولون
وبموجب التعديل الذي سيطلبه الرئيس، من .س الشارع الفلسطيني وينسجم في مواقفه مع سياسات الرئيمنومقبوال 

  .المجلس فإن نائب الرئيس سيحل محله في حالة الوفاة او االستقالة او فقدان االهلية
11/6/2005األيام الفلسطينية   

 
  موفاز يجتمع بدحالن في أحد فنادق تل أبيب لمناقشة تنسيق فك اإلرتباط 

سرائيلية أن  شاؤول موفاز، قد اجتمع بمحمد دحـالن، فـي أحـد               مصادر إ  هذكرت ما 10/6/2005 48 عرب موقع نشر
وجاء أن اإلثنين تناوال الزوايا المدنية لفك اإلرتباط، وتـم تكـريس            .فنادق تل أبيب للتباحث في تنسيق تنفيذ فك اإلرتباط        

تفق اإلثنان على العمـل     وا. جزء كبير من اإلجتماع لمسألة إدارة المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد اإلنسحاب            
كما أشارت المصادر إلى التطرق إلـى       . على تجنيد المساعدة من المجتمع الدولي للفلسطينيين لتطوير تكنولوجيا المعابر         

  .طرق نقل البضائع بين إسرائيل والسلطة وزيادة التصاريح للعمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل
 مـسألة عبـور     ينبحـث الـوزير   الى  :  وكاالت االنباء  -، القدس المحتلة    رام اهللا  من 11/6/2005الدستور    وأشارت

كمـا  .االشخاص بين قطاع غزة والضفة الغربية وفتح الحدود بين قطاع غزة من جهة واسرائيل ومصر من جهة اخرى                 
يتوقـع ان  تناولت المباحثات التعاون االمني لدى االنسحاب بهدف تفادي حدوث اشكاالت مع الجانب الفلسطيني في وقت            

  .تواجه الشرطة االسرائيلية مقاومة من المستوطنين وعناصر اليمين المتطرف
 مصادر إسرائيلية إن شاؤول موفـاز، أجـرى ،          ه قالت  ما : وكاالت   -القدس   من 11/6/2005 األيام الفلسطينية    ونقلت

نصر يوسـف، و محمـد دحـالن،    اتصاال مع الرئيس عباس أطلعه خالله على نتائج االجتماعات التي عقدها مع اللواء       
 .للتنسيق مع الجانب الفلسطيني في موضوع االنسحاب االسرائيلي المرتقب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية

  
 لن نفكك الفصائل: السلطة الفلسطينية

 رفضت السلطة الفلسطينية اي حديث عن تفكيك للفصائل، وهو المطلب الذي تتذرع به اسرائيل إلفشال خطة خارطة
وأكد ناصر القدوة .وأكدت السلطة أن التهدئة تخضع لمقياس األهداف الوطنية وليس للمقاييس اإلسرائيلية. الطريق

امس،أن تفكيك المنظمات الفلسطينية أمر غير وارد، ألن السالح مشروع في ظل استمرار االحتالل، ولكن السالح يجب 
وقال إن التمسك بالسالح أمر استراتيجي ما دام . األمنأن يكون منظماً وليس ألي أغراض شخصية أو لإلخالل ب

ا ف ب،  .االحتالل باقياً، مضيفاً، أن إسرائيل تسعى لعدم تحقيق االستقرار في األراضي الفلسطينية على كل المستويات
  وفا، رويترز

 11/6/2005المستقبل 
  

  أوالًتحديد موعد االنتخابات المقبلة يحتاج إلى اعتماد القانون : الرئيس 
أكد الرئيس عباس، أمس، على أن تحديد موعد لالنتخابات المقبلة، يحتاج إلى اعتماد القانون أوالً ثم تجري                 :  وفا   -غزة  

  .مشاورات بين الفصائل الفلسطينية للتوافق على الموعد
 11/6/2005األيام الفلسطينية 
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   سيصار إلى دمجهماجهاز الوحدات الخاصة واالستخبارات العسكرية: مصادر فلسطينية
أفادت مصادر أن الترتيب الجديد يتمثل في دمج الوحدات الخاصة مع جهاز االسـتخبارات العـسكرية،                :  خاص –غزة  

ويرأس الجهاز في الضفة الغربية العميد بشير نافع الذي سيحتفظ بجزء كبير من كادره على مـالك الجهـاز الجديـد،                     
تكون تابعة له، وهذه الوحدة ستكلف بمتابعة السلوك العـسكري لمنتـسبي            وسيصار لتشكيل وحدة االنضباط العسكري ل     

  .األجهزة األمنية الفلسطينية أثناء أدائهم للمهمات وستكون مسؤولة عن متابعة أي تجاوز يصدر عنهم
  11/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 اشتباكات مسلحة بين ألوية صالح الدين واألمن الوقائي في غزة 

 .دارت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وافراد من جهاز االمن الوقائي بقطاع غزة :هللا من وليد عوضرام ا
وية علي احد أللواوضحت مصادر فلسطينية للقدس العربي امس ان االشتباكات جاءت علي خلفية جرح احد نشطاء أ

إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار علي مقر  ومن ناحيته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية.حواجز االمن الفلسطينية
األمن الوقائي في مدينة غزة ، مشيراً إلي أن قوات من الوقائي اعتقلت اثنين من المسلحين وجاري التحقيق في 

 . الموضوع 
  11/6/2005القدس العربي  

  
  محمود عباس يلغي جولة خليجية

ير الغى جولة خليجية كان مقررا ان يبداها غدا بسبب جدول           اعلن مكتب محمود عباس امس ان االخ      : ب.ف. أ -رام اهللا   
 والصين في قطر ولن يقوم بزيارات كانـت مقـررة           77 -وسيكتفي عباس بالمشاركة في قمة مجموعة       .حافل بالمواعيد 

يـرة  ويعود عباس بعد القمة الى رام اهللا حيث يستقبل على التوالي وز           .الربع دول خليجية اخرى قبل هذا المنتدى وبعده       
وسينصرف عباس ايضا   . منه 20 يونيو ونظيرها الصيني لي تشاو شينغ في         18الخارجية االميركية كوندوليزا رايس في      

 .الى االستعداد للقاء المرتقب الذي يجمعه برئيس الوزراء االسرائيل
  11/6/2005السياسة الكويتية 

  
  حققنا سبعة إنجازات : وزير الحكم المحلي

لن وزير الحكم المحلي، امس، أن العملية االنتخابية أثبتت جدواها، لكنه أعرب عن أسفه لما حـدث                 أع: رام اهللا ــ وفا   
وعن اإلنجازات الداخلية خـالل المائـة يـوم         .في مواقع انتخابية، ملمحاً إلى أن ذلك صعب تحديد موعد المرحلة الثالثة           

في كافة أعمال الوزارة، مبيناً أن الـوزارة هـي الجهـة            إن أهم هذه اإلنجازات العودة إلى تنفيذ القانون         : الماضية، قال 
المسؤولة عن الرقابة ورسم السياسات واإلشراف على توجيه الهيئات المحلية، وأن هذه المسؤولية كانـت غيـر فاعلـة                   

 خـاص   وأضاف أن اإلنجاز الثاني هو تطوير الخطة الوطنية لتنمية الهيئات المحلية، والثالث           .بسبب االنتفاضة، لكن اآلن   
بإيجاد آلية للتنسيق والعمل الجماعي بين أركان الوزارة وجعلها موحدة، والرابع تمحور حول إنـشاء صـندوق لـدعم                   

وتابع أن اإلنجاز الخامس كان خاصاً بتنفيذ مشاريع لتعبيد طرق ، وإقامة عدد مـن المبـاني                 .البلديات والمجالس المحلية  
وذكر أن اإلنجاز السابع كان حول توجـه  .ضم قاعدة بيانات خاص بالوزارة   اإلنجاز السادس هو إنشاء موقع إلكتروني ي      و

  .الوزارة إلى خصخصة التخطيط العمراني
 33وحول جهود الوزارة لتوفير دعم مالي خارجي ، قال القواسمي، إن وزارته نجحت في توفير منحة ألمانيـة بقيمـة                     

 مليون يورو تخصص للهيئات المحلية، ومنحة       40وبي بقيمة   مليون يورو ونجحت في توفير منحة ثانية من االتحاد األور         
وأضاف أن هناك محادثات تجرى حالياً مع الحكومتين اليابانية والهولندية لتـوفير            . مليون يورو  12أخرى فرنسية بقيمة    

جيـة  األميركيـة والنروي  : نتوقع أيضا أن نحصل على دعم مالي من الحكومـات         : مساعدات لدعم الهيئات المحلية،وقال   
  .واإلسبانية والسويدية

  11/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   رئيس جهاز االحصاء يتهم كتابا إسرائيليين بإقحام قضايا مهنية لتمرير مواقف سياسية
 اتهم لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء امس، بعض الكتاب اإلسرائيليين بإقحام قـضايا مهنيـة     - وفا -غزة  

ب اإلحصاءات الرسمية في جدل سياسي، وإساءة استخدام اإلحصاءات إلثبـات وتمريـر مواقـف               بحتة مثل جمع وتبوي   
  .سياسية، مما يضر بمصداقية النظام اإلحصائي الرصين في أي دولة

 11/6/2005الحياة الجديدة 
 

  لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس تدعو إلى إنهاء الفوضى وحالة الفلتان األمنّي
 الفصائلي في محافظة نابلس جماهير الشعب الفلسطيني والقوى والفصائل إلى رص الصفوف وتجسيد              دعت لجنة التنسيق  

الوحدة الحقيقية وتعزيز التوافق الوطني على صيغ العمل الوحدوي المشترك في مواجهة المخططات والمـشاريع التـي                 
  .تستهدف النيل من الثوابت الفلسطينية

11/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
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  ال هدنة مجانية : حماس والجهاد

أكدت حركتا حماس والجهاد االسالمي للرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة أنه ال وجود لهدنة مجانية مع إسـرائيل     
عبداهللا الشامي أحد قادة الجهاد عن االسـتعداد واالسـتمرار بـااللتزام            أعرب  . وضرورة الرد على أي خرق إسرائيلي     

  . التزام الجانب اإلسرائيلي بهذه التهدئة التي ال يجوز ان تكون من جانب واحدبالتهدئة شريطة
11/6/2005الخليج اإلماراتية   

 
  وفد من حماس يلتقي محافظ خانيونس في مكتبه

التقى وفد من حركة المقاومة اإلسالمية حماس محافظ خانيونس، حسني زعرب، وأكّد المجتمعـون ضـرورة اعتمـاد                  
في التعامل بين جميع الفصائل الفلسطينية وتكاتف الجهود وتضافرها لحّل جميع المشاكل التي تطرأ على               أسلوب الحوار   

وأوضح الوفد أن الوحدة الفلسطينية هي رأس المال للقضاء على األهداف الصهيونية التي تراهن على               .الساحة الفلسطينية 
هدئة وعدم حدوث أي خروقاٍت أمنية من شأنها أن تُظِهر ضعف           وحدة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة االلتزام بالت       

  .السلطة وهي تعطي للجانب الصهيوني الفرصة في المماطلة والتأخير في عملية االنسحاب من قطاع غزة
11/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  بيانات مشبوهة تزعم العالقة بالحركة في قطاع غزة : حماس

أن هناك جهات عابثة تقف وراء توزيع بيانات مشبوهة في قطاع غزة تزعم العالقـة بحركـة                 أوضحت حركة حماس    
  .حماس، مؤكدة أن مواقفها من جميع القضايا تستمد فقط من بياناتها الرسمية وناطقيها اإلعالميين

 .بوهةودعت حركة حماس الشعب الفلسطيني وكافة وسائل اإلعالم إلى عدم التعاطي مع هذه البيانات المش
10/6/2005 48عرب  

 
   البتزاز السلطةاألسرى والمعتقلون قضيةٌ يستخدمها االحتالل 

 أسير كان مقرراً أن يتم اإلفراج عنهم في         400الحكومة الصهيونية أفرجت األسبوع الماضي عن       :  تقرير خاص  –غزة  
 . أكثر من ألف فلـسطيني غيـرهم       شهر شباط الماضي إال أن قوات االحتالل  قد اعتقلت منذ الثامن من شباط الماضي              

األسرى المفرج عنهم من سجون االحتالل في الدفعة األخيرة عبروا عن سعادتهم لخروجهم إلى الحياة والحرية من جديد                  
، ولكنهم في الوقت نفسه، يشعرون بمرارة بقاء رفاقهم الذين تركوهم خلفهم يذوقون مرارة القيد ، ويقول األسير المحرر                   

لألسرى سيء جداً، موضـحاً أن      ذي لم يبقَ على إنهاء محكوميته إال بضعة أشهر، إن الوضع المعيشي             يوسف صالح ال  
هناك من األسرى مرضى كثر، وال يتلقّون المتابعة الطبية من ِقبل المستشفيات داخل السجون، إضافةً لالستفزازات التي                 

ويشير األسـير    . مع المرضى بشكٍل خاص ضد األسرى      نيةتستخدمها إدارة السجون مع المعتقلين، والسياسيات الصهيو      
الحمد هللا أن من علينا باإلفراج، وأتمنّى لجميع إخواني الذين          :  أعوام 3لذي أمضى من محكوميته     المحرر بسام أبو نمر وا    

نتمنّـى  \: "ويتابع قائالً  .وأسأل اهللا أن يصبرهم ويثبتهم    تركتهم في السجون أن يفرج عنهم بأقرب وقٍت فأوضاعهم صعبة           
أن تعمل السلطة على إطالق سراح جميع األسرى وخاصة األسرى الذين يعانون مـن األمـراض داخـل مستـشفيات                    
السجون الصهيونية، موضحاً أن األسرى ال يتمنّون إال اإلفراج العاجل والقريب، فمنهم المريض الذي قـضى سـنواٍت                  

ومن جهته،   .د الجميع قضيتهم باعتبارها من أهم القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني          طوال وال أحد ينظر إليه، وأن يسان      
أمـرين، األول  إن تفاهمات شرم الشيخ انحصرت في موضوع األسرى في :ان أبو زايدة وزير شؤون األسرى      يقول سفي 

و األهم مـن وجهـة النظـر        والشق الثاني وه  .400،  500 أسير على دفعتين     900 عن   اإلفراج من الجانب اإلسرائيلي   
ويشير  . الوزارية المشتركة للبحث في معايير إطالق سراح األسرى         اللجنة الفلسطينية اإلسرائيلية   الفلسطينية وهو تشكيل  

ـ        أسير الذين أفرجت عنهم حكومة االحتالل في الدفعة األولى من الذين تنتهـي              500أبو زايدة إلى أن غالبية األسرى ال
 كانت أفضل بكثير من الدفعة األولى حيث         أسير 400 عنهم   ، وفي الدفعة األخيرة من الذين تم اإلفراج       محكومياتهم قريباً 

أفرج عن أسرى تبقى لهم سبع سنوات وثماني سنوات كما شملت الدفعة على أسرى من تنظيمات المعارضة حيث شملت                   
من جهته  ،  عن أي أحد من تنظيمات المعارضة      بالمائة من أسرى المعارضة بخالف الدفعة األولى التي لم يفرج            25على  

 من الناحية السياسية    :رية المشتركة وآلية عملها وقال      تطرق عيسى قراقع رئيس نادي األسير الفلسطيني إلى اللجنة الوزا         
 هناك استهتار بالمفاوض الفلسطيني بعد تشكيل لجنة مشتركة لبحث معايير اإلفراج عن المعتقلين التي جاءت بعد تفـاهم                 

وإفراج حكومة االحتالل عن األسرى من طرف واحد بدون األخذ بعين االعتبار المعايير الفلسطينية تؤكـد                 شرم الشيخ، 
 يشير إلى عودة للوراء وال يبشر أن الحكومة الصهيونية لديها نية            فالتصرف اإلسرائيلي .لزوم لوجود لجنة مشتركة   أنّه ال   

اللجنة المـشتركة عقـدت      . تتمسك بالشروط العنصرية في اإلفراج عن األسرى       للتقدم بالمسيرة السياسية والتهدئة طالما    
 الماضي، وخالل االجتماع طرح الجانب الفلسطيني رؤيته الكاملة          مايو -هما في الثامن من شهر أيار     اجتماعين كان آخر  

 رفضت االستجابة،    وإسرائيل ونهم األيادي الملطخة بالدماء،    للتخلي عن شعار عدم اإلفراج عن ما يسم         اإلسرائيليين ودعا
وفي هذا السياق يشير أبو زايدة إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها بعـد تـأخير دام                  ،  واعتبر االجتماع في حينه فاشالً    

وياتـه وطرحهـا أمـام      ثالثة أسابيع تقريباً وخالل أول اجتماع أوضح كل طرف رؤيته، والجانب الفلسطيني حـدد أول              
 15 أسيراً تقريباً وأقل واحد أمضى       360 ويبلغ عددهم    1994لتالي، األسرى الذين اعتقلوا قبل عام       ، وهي كا  اإلسرائيليين
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 والقطـاع والقـدس وفلـسطينيي    عاماً في األسر، وهذه الفئة تشمل جميع الفصائل وتغطي الجغرافيا الفلسطينية الـضفة          
دهن هي لألسيرات وعـد   :األولوية الثالثة   ،  محكومينرى األشبال الموقوفين وال   اإلفراج عن األس  : األولوية الثانية ،48الـ

وهي باإلفراج عـن    : الخامسة،هي للمرضى والمسنين من األسرى    :ة  األولوية الرابع ،   أسيرة بين موقوف ومحكومة    113
 ال  يد على أن المعـايير اإلسـرائيلية      وتم التأك ،  التشريعي وقادة الفصائل واألحزاب   القادة السياسيين من أعضاء المجلس      

يمكن أن تسهل المفاوضات، وكان من المفترض أن يتم عقد اجتماع الحق إلعطاء ردود علـى األولويـات الفلـسطينية          
ويرى قراقع في هذا الصدد أنه إذا لـم تتحـرك قـضية              .واالجتماع تأخر أكثر من شهرين، وبعد عقده لم نخرج بنتائج         

يكون صعبا وخطيراً على كافة األصعدة، فاألسرى داخل        األسرى إلى األمام بشكل جدي وبقيت تراوح مكانها فالوضع س         
السجون بدأوا بالتفكير بخطوات احتجاجية قد تصل إلى اإلضراب عن الطعام ، ومن الناحية السياسية بدأ الفلـسطينيون                  

ثت عـن    التي تحد  ، وهذا األمر يضر كثيراً بحكومة أبو مازن       يفقدون الثقة بالمفاوضات السياسية وبالمفاوض الفلسطيني       
 إذا لم يغيروا    إيقاف اللقاءات مع اإلسرائيليين   ويطالب قراقع ب   .نية بما فيها اإلفراج عن األسرى     إصالح األوضاع الفلسطي  

 . مسؤولية عرقلة التقدم الـسياسي   إسرائيلموقفهم من األسرى الفلسطينيين ، ويجب أن يتم اتخاذ موقف سياسي وتحميل      
 حقوق اإلنسان بما فيها األسرى لالبتزاز الصهيوني، وجعله ملفاً ثانويـاً وغيـر              ويؤكد قراقع أنه يجب أال يخضع ملف      

ويرى قراقع  . رأساسي في العملية السياسية ، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني لم يتخذ أي موقف سوى الشجب واالستنكا                
عب الفلسطيني لغاضـب مـن عـدم         تريد تحويل عمل اللجنة المشتركة إلى لجنة شكلية تكون كبش فداء للش            أن إسرائيل 

، من جانبها،   حركة المقاومة اإلسالمية حماس   . إطالق سراح األسرى ولذلك يجب عدم العودة لحضور اجتماعات اللجنة         
أدانت استخدام الكيان الصهيوني قضية األسرى وسيلة البتزاز السلطة الفلسطينية، لحملها على تقديم تنـازالت سياسـية                 

طالق االحتالل لعدد محدود من األسرى إنما هي ذر للرماد في العيون، وهـي خطـوة ال تلبـي                   لصالحه، معتبرة أن إ   
خير مع األسـرى فـي      ويقول أبو زايدة عن اجتماعه األ     . ل عن جميع األسرى   طموحات شعبنا، ومطالبته باإلفراج الكام    

هم أن قضية األسرى أصبحت مهمشة       كان هناك استياء من قبل أسرى كافة التنظيمات ينبع من إحساس           :سجون االحتالل 
من جهته يـرى المحلـل       .قليالً لصالح قضايا االنتخابات، وألهته عن قضاياه الوطنية وأولها قضية اإلفراج عن األسرى            

السياسي هاني المصري أنه يجب وضع قضية اإلفراج عن األسرى عملياً ولـيس لفظيـا فـي رأس جـدول أعمـال                      
 والتي  يلإسرائلتهدئة األمر الذي يسقط الذريعة لرئيسية من أيدي         د التزام الفلسطينيين با   الفلسطينيين جميعاً وخصوصاً بع   

  .عمليات مقاومة جديدة ضد إسرائيلتقول إنها تخشى من قيام األسرى المفرج عنهم بتنفيذ 
  11/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  الى األردن   بنفيه  عباس بمنع تنفيذ قرار اسرائيليأسير فلسطيني يطالب

 مـدة أربعـين     سير حمادة الذي قضى داخل السجن االسرائيلي       قراراً بنفي األ   أصدرت اسرائيل : خليجال–القدس المحتلة   
لى الرئيس الفلسطيني محمود عباس     شهراً، ورفضت االلتماس الذي قدمه ضد هذا القرار ما استدعاه الى التوجه مباشرة ا             

، ناشده فيها مساعدته لمنع تنفيذ قرار إبعاده لألردن والتعامـل معـه             ه االسرائيلي الة بعث بها من سجن     عبر رس  أبومازن
 اسم األسير حمادة مع بقية األسرى األردنيين الذين أفرج          وأدرجت اسرائيل  .كبقية األسرى بالعودة الى بيته وبين عائلته      

وأضاف انه قابل   . في أرضي على المنفى   قاء في السجن    فضلت الب : اً، لكنه رفض الذهاب الى األردن، وقال      عنهم، مؤخر 
وناشد حمادة عباس باإليعاز للجهات المعنية الدراج اسمه        . القنصل األردني ووقع على ورقة بأنه ال يريد الذهاب لألردن         

  .في قوائم المعتقلين المطالب باالفراج عنهم والتأكيد على رفض ابعاده لألردن
 11/6/2005الخليج اإلماراتية 

 
  برغوثي يدعو الى فعاليات تضامن مع االسرى عشية لقاء ابو مازن وشاروناالسير ال
النائب مروان البرغوثي، من داخل قسم العـزل فـي    جاء في رسالة االسير  - اسامة العيسة    - الحياة الجديدة    -بيت لحم 

على أهمية إدراج قـضية     سجن بئر السبع انه حان الوقت لوقف التالعب واالستهتار اإلسرائيلي بملف المعتقلين، مؤكدا              
األسرى كجزء مهم من الحل السياسي وعدم تركها تحت رحمة ما يسمى حـسن النوايـا اإلسـرائيلية واالشـتراطات                    

 حزيران الجاري، يوما وطنيا جماهيريـا       18والمقاييس اإلسرائيلية العنصرية والمجحفة وأكد البرغوثي على اعتبار يوم          
األوضاع المزرية التي يعيشها األسرى في سـجون االحـتالل،          ار البرغوثي إلى    وأش .من اجل األسرى واإلفراج عنهم    

، معتبرا ما جرى في ذلـك الـسجن         رهن الدينية كما جرى في سجن مجدو      حيث تسلب كرامتهم اإلنسانية وتمتهن مشاع     
بلجنة تحقيق دولية في    جريمة ال أخالقية تمس مشاعر العالمين العربي واإلسالمي وتنتهك ابسط الحقوق اإلنسانية مطالبا              

  .ممارسات جنود االحتالل في سجن مجدو
  11/6/2005الحياة الجديدة 

  
  تجاٍج على تدنيس القرآن في مجدو تسلّم الصليب األحمر مذكّرة احلجنة األسرى

ـ    دعت لجنة األسرى التابعة للقوى الوطنية واإلسالمية في غزة اللجنة الدولية للصليب ا            : خاص –غزة   ديم ألحمر إلـى تق
 إلى المحاكمة على الجريمة النكراء المتمثلة بتدنيس المصحف الشريف، وطالبت اللجنة مدير الصليب              إدارة سجن مجدو  

جاء ذلك، في مذكّرة     .بتعزيز الجهود لحماية األسرى من السياسات العنصرية التي تمارس بحقّهم من ِقبل دولة االحتالل             
ابعة للقوى الوطنية واإلسالمية، خالل اجتماٍع مع مدير اللجنة الدوليـة للـصليب             احتجاٍج سلّمها مندوبو لجنة األسرى الت     

  .األحمر في محافظات غزة
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أن اللجنة الدولية ال يجب أن تكتفي بالتقارير السرية التي تُقدم للجهات الرسمية ذات العالقة، بل يجب                 : وجاء في المذكّرة  

  . إدارة السجون بحقّ األسرى العربئع تمارسهانشر هذه التقارير بكّل ما تحتويه من فظا
  11/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  قيوداً مشددة على دخول المصلين إلى المسجد األقصى المبارك لصالة الجمعة

فرضت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمس قيوداً مشددة على دخول المصلين إلى           : نابلس، أيمن أبووردة   -القدس المحتلة   
سجد األقصى المبارك لصالة الجمعة واتخذت إجراءات أمنية مشددة، حيث تم تحويل القدس ثكنة عسكرية خشية ردود              الم

فعل غاضبة على تدنيس المصحف الشريف، حيث شهدت العديد من المدن الفلسطينية أمس مظاهرات احتجـاج وتنديـد                  
ة واصلت قوات االحتالل اعتداءاتها على الفلسطينيين       على الجريمة الصهيونية، وفيما أعلن عن استشهاد فلسطيني في غز         

واضطر المئات مـن الفلـسطينيين    .متمثلة في الدهم واالعتقاالت واقتحام المنازل في أنحاء متفرقة من األراضي المحتلة           
ز إلى اداء صالة الجمعة أمس في الشوارع والطرقات المحيطة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلـة، وفـي محـيط الحـواج                   

العسكرية اإلسرائيلية المنتشرة على مداخل المدينة والحرم الشريف، بعدما فرضت قيوداً على دخول المصلين ولم يسمح                
وادعى قائد شرطة االحتالل ايالن فرانكو أنه اتخذ قرار منـع المـصلين مـن    .لمن دون الخامسة واألربعين من الدخول   

وانتشر جنود االحـتالل    .ن فلسطينيين القيام بأعمال مخلة بالنظام العام      دخول الحرم القدسي بسبب ورود انباء عن نية شبا        
فوق أسوار القدس ومقبرتي اليوسفية والرحمة وعلى بوابات الحرم الشريف، خاصة باب المغاربة قرب حـائط البـراق                  

وقال شـهود   .قصىوفوق أسطح المنازل لمراقبة المصلين، فيما انطلقت منذ صباح أمس طائرة الهيلوكبتر فوق سماء اال              
إنه حدثت اصطدامات بين مواطنين البلدة القديمة وجنود االحتالل أفراد الوحدات الخاصة بسبب منعهم من دخول المسجد                 
األقصى ألداء صالة الجمعة، وأضاف الشهود انه تم احتجاز عدد من المواطنين على بوابات البلـدة القديمـة بـدعوى                    

  . قانونيةمحاولة الدخول إلى المسجد بطرق غير
  11/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
    مفتي القدس يدين االعتداء على المصحف الشريف

 ادان مفتي القدس الشيخ عكرمة صبري خالل خطبة الجمعة امس تدنيس القران الكريم              - اف ب    -القدس المحتلة، غزة    
وقـال  .لة احتجاجا على تدنيس القـران     في سجن اسرائيلي، في الوقت الذي تظاهر االف الفلسطينيين في االراضي المحت           
واضاف لقد تناقلت وسائل االعالم ما      . المفتي لقد لحقت السلطات االسرائيلية ركب اميركا في تدنيس المصحف الشريف          

قام به المحققون والسجانون من االعتداء على صحف القران وتمزيقها ثالث مرات على االقل وذلـك امـام االسـرى                    
واكد مفتي القدس ان االعداء يتوهمون بان       . بهدف استفزاز االسرى واهانتهم وقد تاكد هذا الخبر        االبطال في سجن مجدو   

وانتقد الـشيخ   .حاشى وكال . اساليبهم الرخيصة الدنيئة الهابطة ستقلل من قيمة القران الكريم في قلوبنا وعقولنا واحاسيسنا            
وقـال ان   .  من تادية صالة الجمعة في الحرم القدسي          سنة 45عكرمة قرار السلطات االسرائيلية منع الرجال دون سن         

واضاف ان عدد حرس الحدود والشرطة يزيد عن عدد المـصلين           .اسرائيل حولت مدينة القدس ومحيطها الى سجن كبير       
واتهم السلطات االسرائيلية بانها تريد ان ترضي رغبات الجماعات اليهودية المتطرفة بالـسماح             . المسلمين في االقصى  

وال نقـر وال    . وقال ان االقصى هو للمسلمين بقرار من رب العالمين        .باقتحام باحات االقصى وتحت حراسة الشرطة     لهم  
  .نعترف باي حق لليهود في هذا المسجد المبارك

  11/6/2005الدستور 
  

  مدينة القدس مستهدفة وسلطات االحتالل تسعى لتهويدها: األب حنا
ب الدكتور عطا اهللا حنا، الناطق الرسمي باسم الكنيسة األرثوذكسية في القـدس             طالب األرشمندريت األ  : القدس ــ وفا  

واألراضي المقدسة، امس، بضرورة مالحقة سماسرة األراضي والعمالء والمفرطين بالعقارات واألراضـي المقدسـية،              
دس، على ضرورة تـشكيل  وأكد حنا خالل ندوة عقدت في مقر الكنيسة األرثوذكسية في الق     .لسلطات االحتالل اإلسرائيلي  

لجنة وطنية تمثل كافة الطوائف واألطياف الدينية والفصائل في مدينة القدس، لمتابعة هذه المسألة الخطيرة التي ارتفعت                 
إننا بدأنا نالحظ أن األعالم اإلسرائيلية وبطريقة استفزازية ترفع على بعض المنازل            : وقال.وتيرتها خالل الفترة األخيرة   

خل القدس القديمة، مشيراً إلى أن متابعة هذا الملف هو مطلب وطني وحيوي، خاصـة أن مدينـة القـدس                    والعقارات دا 
وأكد األب حنا، على أن هذه البيوعات غير قانونية وغيـر شـرعية إذ ال               .مستهدفة، وتسعى سلطات االحتالل لتهويدها    

على ضرورة البدء بحملة وطنية السـترجاع       يجوز التصرف في هذه البيوت والعقارات في ظل وجود االحتالل، مشدداً            
  .هذه العقارات واألوقاف والبيوت التي هي ملك لشعبنا الفلسطيني

  11/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  استشهاد قائد كتائب االقصى في غزة وقمع ثالث مسيرات ضد الجدار في الرماضين ومردة وبلعين
ب شهداء االقصى في غزة فايز عياد متأثرا بجروح اصيب بها مطلع             استشهد امس قائد كتائ    - الحياة الجديدة  -محافظات

الشهر الجاري في حي الشجاعية ونعت الكتائب قائدها الذي يعد من المؤسسين البـارزين والميـدانيين الناشـطين فـي                    
دة وقمعت قوات االحتالل امس ثالث مسيرات ضد جدار الفصل العنصري في الرماضين جنوب الخليل ومـر               . المقاومة
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بمحافظة سلفيت وبلعين برام اهللا، حيث اصيب في بلعين ستة مواطنين بالرصاص المعدني والغاز الـسام، واسـتخدمت                  
قوات االحتالل في مردة غازا جديدا ساما وخطرا، واصيبت طفلة برصاص قوات االحتالل خالل مواجهات بين االهالي                 

  .والجنود في اذنا غرب الخليل
ل امس مئات المصلين من اداء صالة الجمعة في الحرم القدسي الشريف ودفعـت قـوات                ومنعت شرطة وجش االحتال   

االحتالل بعشرات الدوريات الراجلة والمحمولة في محيط االقصى وحاصرت المصلين وشددت الخناق علـيهم ومنعـت      
  .العشرات من دخول البلدة القديمة

  11/6/2005الحياة الجديدة 
  

  ة يؤكّد حصول االنتهاك للمصحف بعد لقائه الناطق باسم األسرىنائب رئيس الحركة اإلسالمّي
أكّد الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية، حصول االعتداء على المصحف الشريف فـي               : خاص –نابلس  

ات سجن مجدو بعد لقائه واألستاذ صالح لطفي والشيخ عبد الرحيم خليل، مسؤول مصلحة السجون الصهيونية يعقوب جين                
وقـال الـشيخ    .بطلٍب منه، والذي حاول، كما ذكر الشيخ خطيب بعد أن خرج من االجتماع، أن يبرر عدم وجود اعتداء                 

نحن رأينا ثالث نسخ من القرآن من المصحف تم تمزيقها وانتزاع سور منها             : خطيب في تصريٍح صحافي بعد االجتماع     
كمال خطيب والوفد المرافق داخل السجن بالناطق باسم األسرى         واجتمع الشيخ   .وبالتحديد صفحات من سورة مريم وطه     

معتصم داوود والذي أكّد أنّه تم انتهاك حرمة ثالثة مصاحف، ونُِقل على لسان داوود أنّه ال يتّهم إدارة سجن مجدو إنّمـا                      
من ثم تمزيق ثالث نسخ مـن  يتّهم أحد السجانين من فرقة نحشونيم جاء يوم األحد األخير وهو الذي قام بعملية التفتيش و         

وأكّد الشيخ كمال خطيب أن اللقاء يؤكّد وقوع االعتداء على المصحف الشريف داخل سجن مجـدو،                .المصحف الشريف 
خالفاً لما تناقلته وسائل اإلعالم الصهيونية على لسان وزير األمن الداخلي جدعون عزرا والذي نفى حصول اعتداء على                  

 الشيخ كمال خطيب وداوود إقامة لجنة تحقيق باألمر، ووعد مسؤول مصلحة السجون القيام              هذا وطالب .المسجد األقصى 
  .بالتحقيق بانتهاك حرمة المصاحف المذكورة

  11/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  النشغالها بالسفر إلى معبر رفح أسرة فلسطينية تنسى طفلها في مطار القاهرة
الوصول بمطار القاهرة أمس واقعة غريبة عندما نسيت أسرة فلسطينية طفلهـا فـي   شهدت صالة : أ. ب. القاهرة ـ د 

الصالة لدى وصولها من دولة االمارات واستقلت سيارة إلى معبر رفح بدون اكتشافها نسيان طفلهـا بالمطـار إال بعـد                     
واتـه االربعـة وخالـه     سنوات، قد وصل برفقة والدتـه وأخ 7وكان الطفل محمد أبو عيدة،  .اتصال سلطات المطار بها   

وأوالده الستة على طائرة مصر للطيران القادمة من أبو ظبي وانشغل الجميع في البحث عن حقائبهم ثم خرجـوا مـن                     
وبعد ساعتين تعالى صياح الطفل وتوجـه إليـه         .صالة الوصول واستقلوا سيارة في طريقهم إلى معبر رفح بدون الطفل          

وتعـاطف  .رت محاوالت للبحث عن االسرة خارج المطار إال أنها باءت بالفشل          وج. رجال االمن وتبين أن أسرته نسيته     
ثم جرى االتصال بمنـدوب سـفارة فلـسطين    . المسافرون والعاملون بالمطار مع الطفل وأحضروا له العصائر والطعام    

مدينـة القنطـرة    بالمطار الذي اتصل برقم هاتف دولي كان بحوزة الطفل وتبين أن الرقم يخص خاله وأنهم وصلوا إلى                  
  .واضطرت األسرة للعودة إلى القاهرة وتسلمت الطفل بعد نسيانه ست ساعات.على قناة السويس

 11/6/2005 شرق األوسطال
  

  بطريركية الروم االرثوذكس تطالب بدعم خليفة ارينيوس  
 قرارها اقالـة البطريـرك      دعت بطريركية الروم االرثوذكس في القدس المحتلة اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى احترام           

خالفا للحكومة االردنيـة    : وقالت البطريركية في بيان   . السابق ارينيوس االول على اثر فضيحة بيع ممتلكات تورط فيها         
. التي اعترفت على الفور باقالة المونسنيور ارينيوس، فان الحكومتين االسرائيلية والفلسطينية لم تعترفا بذلك حتـى اآلن                

نـدعو  : وأضاف البيان . ايار بديال مؤقتا   30عتراف بسلطة كورنيليوس متروبوليت بترا الذي انتخب في         وطلبت منهما اال  
المؤسسات الدينية في جميع انحاء العالم وجميع الحكومات، الراغبين في الحفاظ على الوضـع القـائم فـي االراضـي                    

ا الطويل والى الحفـاظ علـى اسـتقاللها         المقدسة، الى دعم البطريرك كورنيليوس في هذا الظرف الصعب من تاريخه          
  ب.ف. ا.ووحدتها

  11/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

   سحب الجنسية األردنية من ايرينيوس األول 
علمت الدستور ان الحكومة األردنية ابلغت نظيرتها اليونانية بقرارها سـحب الجنـسية االردنيـة               ، حسام عطية  -عمان  

اثر عزله مؤخرا من منصبه بسبب تورطه بصفقة تتعلق ببيع ممتلكـات الكنيـسة              الممنوحة للبطريرك ايرينيوس االول     
مصادر قانونية محلية مطلعة قالت لـ الدستور ان مجلس الوزراء صـادق            . االرثوذكسية في القدس الى مستثمرين يهود     

ها على سؤال حول    وفي رد . مؤخرا على تنسيب وزير الداخلية الخاص بسحب الجنسية االردنية من البطريرك المعزول           
كيفية متابعة البطريرك ايرينيوس قضائيا فيما يتعلق بالغاء الوكاالت الممنوحة لبيع وتاجير ممتلكات الكنيسة االرثوذكسية               
في القدس ذكرت المصادر بان الحكومة ومن خالل ممثلها القانوني لشؤون الممتلكات االسالمية في القدس ستتولى مهمة                 

ة المتعلقة بالغاء الوكاالت واسترجاع الممتلكات الخاصة بالكنيسة االرثوذكسية وفق القانون االردنـي  رفع القضايا القانوني 
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واوضحت المصادر بانه ال يمكن     %. 100 الذي يخول الحكومة القيام بذلك االجراء القانوني بنسبة          1958 لسنة   27رقم  
 االول المعزول كونه منح مهلة من قبـل جاللـة         في الوقت الراهن للحكومة تحريك اي دعوى ضد البطريرك ايرينيوس         

  .الملك اثناء زيارته في وقت سابق لالردن وحتى االن لم تنقض فترة المهلة الممنوحة له
  11/6/2005الدستور 

  
  إجراءات االحتالل تبدد تفاؤل المزارعين في طولكرم

طرت على المزارعين في محافظة طولكرم ،       بددت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مشاعر التفاؤل التي سي       :  وفا -طولكرم  
وفوجئ المزارعـون بتعليمـات جنـود       .بعد حصولهم على التصاريح الالزمة للتوجه إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون         

االحتالل المتمركزين على البوابات الحديدية المقامة على جدار الفصل العنصري، بعدم استخدام السيارات والعربات التي               
ومع أن العديد من المزارعين توقعوا حصول مفاجآت من قبل قوات االحتالل، بهدف خلق واقع صـعب                 .ابتجرها الدو 

يحول بينهم وبين أراضيهم ويضع العراقيل أمامهم دون مبرر، إال أن مزارعي المنطقة كانوا مصرين علـى مواصـلة                   
  .يول، رغم ما يسببه ذلك من معاناة لهمالعمل، واللجوء إلى الوسائل البدائية لنقل محصولهم بواسطة الحمير والخ

  11/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   فوق أراضي مهددة بـ الجدار الجمعةصالة:  الخليل،اعتداءات جديدة للمستوطنين في تل الرميدة
ادى العشرات من اصحاب االراضي وممثلو الفعاليات الوطنية، امس، صالة الجمعة فوق االراضي             :كتب فضل عطاونة  

 كم جنوب غربي الخليل،     30 يتهددها جدار الفصل العنصري في قرية الرماضين الواقعة اقصى جنوب الضفة نحو              التي
فيما ذكرت مصادر محلية في بلدة اذنا الواقعة غرب المدينة ان طفلة اصيبت خالل مواجهات مع قوات االحتالل، الليلـة    

ئلة ابو قاعود جنوب الرماضـين، اقيمـت عقـب مـسيرة            وكانت الصالة التي اديت فوق أراض تعود لعا       .قبل الماضية 
 8احتجاجية ضد جدار الفصل نظمتها حركة فتح في القرية واللجان الشعبية حيث رفع المشاركون فيها ومن بينهم نحـو                    

اشخاص من حركات سالم اسرائيلية االعالم الفلسطينية والشعارات المنددة بـ الجدار والداعية الى إزالته الـى جانـب                  
على صعيد آخر، اصيبت في بلدة اذنا       .ور للرئيس الخالد ابو عمار والرئيس محمود عباس ابو مازن والشهيد ابو جهاد            ص

مـن  . عاماً، وذلك خالل مواجهات مع قوات االحـتالل  14الواقعة غرب الخليل الليلة قبل الماضية، طفلة تبلغ من العمر           
وسط الخليل، حيث تقع البؤرة االستيطانية المسماة رمات يـشاي ان           جهة ثانية، قال اصحاب منازل تقع في تل الرميدة،          

مجموعات منفلتة من المستوطنين جددت هجماتها بالحجارة والزجاجات الفارغة ضد عدد من المنازل، وذلك على مرأى                
  .من جنود االحتالل المتمركزين في المنطقة بصورة دائمة

  11/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  فة والقطاع احتجاجاً على تدنيس القرآن الكريـم في سجن مجدومسيرات في الض
شارك آالف المواطنين في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة أمس في مسيرات حاشدة احتجاجاً               :كتب مندوبو األيام  

مـسيرة  في الخليل شارك المئات من المـواطنين فـي          ف. على قيام جنود االحتالل بتدنيس القرآن الكريم في سجن مجدو         
وفـي  .احتجاجية حاشدة نظمت في المدينة أمس، احتجاجاً على قيام جنود االحتالل بتدنيس القرآن الكريم في سجن مجدو                

طولكرم شارك آالف المواطنين في مسيرة دعت إليها حركة حماس في المحافظة ، امس، احتجاجا على تدنيس القـرآن                   
عفان بالمدينة يتقدمها عدد من قادة الحركة اإلسالمية فـي المحافظـة   وانطلقت المسيرة من أمام مسجد عثمان بن   .الكريم

من جهة ثانية ندد، أمس، المـشاركون فـي مـسيرتين           .وأطفال يحملون مجسما كبيرا للقرآن الكريم، واعالما فلسطينية       
حافظة شمال  وأعرب متظاهرون في م   .جماهيريتين حاشدتين دعت إليهما حركتا حماس والجهاد اإلسالمي في مدينة جنين          

وشـارك  . ، خالل مسيرة جماهيرية حاشدة جرت بعد ظهر أمـس          غزة عن استنكارهم الشديد لجريمة تدنيس المصحف      
آالف المواطنين في المسيرة التي دعت إليها حركة الجهاد اإلسالمي تحت عنوان نصرة القرآن الكريم، وانطلقت من أمام                  

  . هيا عقب صالة الجمعةمسجد الشهيد عز الدين القسام في مشروع بيت ال
  11/6/2005األيام الفلسطينية 

  
 قوات االحتالل تغلق حاجزي أبو هولي والمطاحن أمام حركة المواطنين

أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح امس، حاجزي أبو هولي والمطاحن وسط وجنوب قطاع غـزة               :  وفا -القرارة  
إن تلك القوات المتمركزة على حاجزي أبو هولي جنوب دير          : در محلية وقالت مصا .أمام حركة تنقل مركبات المواطنين    

البلح، والمطاحن في بلدة القرارة شمال خان يونس، أغلقت الحاجزين أمـام حركـة تنقـل المـواطنين منـذ سـاعات                      
م يطرأ  إن مئات السيارات تنتظر على الحاجزين تحت حرارة الشمس المحرقة، األمر الذي يؤكد أنه ل              : وأضافت.الصباح

وخـالل  .أي تخفيف أو تحسن على معاناة المواطنين الذين يتنقلون عبر الحواجز التي تفصل شمال القطاع عن جنوبـه                 
األسبوع الجاري، كثفت قوات االحتالل من عراقيلها التي تضعها أمام تنقل المواطنين عبر الحاجزين، وأصبح اإلغـالق                 

  .ود االحتاللالمفاجئ والتأخير المتعمد سلوكاً يومياً لجن
 11/6/2005األيام الفلسطينية 
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    وتدمير المسجد األقصى المباركيحاول قتل شارون   قد   يهودي    انتحاري :  الشين بيت

تـصريحات نـشرتها       المنتهية واليته في   شين بيت    اعلن قائد جهاز      : اف ب    القدس 11/6/2005األيام البحرينية   نشرت  
  . غـزة    يحاول مهاجمة شارون لنسف خطة االنسحاب من قطـاع           يمكن ان    يهوديا   س ان انتحاريا  الصحف االسرائيلية ام  

اشـارة     في   يهود آخرين اذا قتلوا رئيسا للوزراء        اطالق النار على     يترددوا في    يهود متطرفون لن     هناك   ديشتر   وقال افي 
يهود    يكون هناك انتحاريون     قد   واضاف  . يهوديا   جنديا او ضابطا او شرطيا    يقتلون     فلماذا ال   1995  الى اسحق رابين في   

يهود مستعدون لالنتحار لهذا الهدف ولذلك ال نجازف ابـدا الن المحيطـين      هناك .  هدفهم االول المساس برئيس الوزراء    
   . برئيس الوزراء مهددون ايضا

لخطر الذي يشكله المتطرفون اليهود الذين قد يقومون باستفزازات وحذر ديختر من ا: 11/6/2005وأضافت المستقبل 
 .وقال ان من يمكن ان يهاجم المساجد يجهل الى اي حد سيعرض يهود الشتات الى الخطر .في باحة المسجد االقصى

  
  سلسلة تعيينات في قيادة أركان جيش االحتالل  

 جيش االحتالل اإلسرائيلي إلى مجموعة من التعيينات بنـاء          عمدت قيادة أركان  : 11/6/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
على اقتراح حلوتس، حيث عين الجنرال أودي آدم، المسؤول عن قسم التكنولوجيا والدعم اللوجستي، قائداً لمنطقة شمال                 

ئدا للمنطقـة  شارون، قاـ وعين الجنرال يوآف جاالنت، الملحق العسكري الحالي ل        .فلسطين المحتلة بدالً من بني غانتس     
وعين الجنرال عاموس يدلين الملحق العسكري الحـالي فـي واشـنطن، مـديراً               .الجنوبية بدالً من الجنرال دان هاريل     

وعين الجنرال جادي ايشنكوط، رئيس الفرقـة المنتـشرة فـي           .لالستخبارات العسكرية بدالً من الجنرال أهارون زئيفي      
 ب.ف.أ.  الضفة، رئيساً لدائرة العمليات

، وهو 1982واودي آدم هو ابن الجنرال يوكوتيل آدم، الذي قتل في لبنان في حزيران : 11/6/2005أضافت السفير و
 السفير، ا ف ب. ارفع قائد عسكري اسرائيلي رتبة على االطالق يقتل في لبنان

  
  صهاينة يشلّون حركة السكّة الحديدّية قرب الخضيرة المحتلة رفضاً لخطّة فّك االرتباط

تمكّن، مجموعةٌ من المستوطنين الصهاينة من  معارضي فك االرتباط من شّل حركة القطـارات                :دس المحتلة خاص  الق
قرب الخضيرة لعدة دقائق عندما وضع مجهولون حجارة كبيرة على سكة الحديد ويافطة كتب عليها اليهودي ال يطـرد                   

أكّد شـارون، أن تهديـد       و .حركتها رات باستئناف وسارعت شرطة الخضيرة إلى إزالة العوائق وسمحت للقطا       . يهوديا
  .معارضي فك االرتباط لشّل الدولة العبرية من خالل إغالق الطرقات ال يخيفه

  11/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اإلسرائيليون يتدفقون إلي سيناء علي الرغم من المخاطر اإلرهابية
 الرغم من التحذيرات بوجود ى ساحل سيناء المصري علىالجمعة إلتوجه آالف اإلسرائيليين : تل أبيب يو بي آي

وذكرت صحيفة هآرتس أن قسم مكافحة اإلرهاب في مجلس األمن القومي اإلسرائيلي  .مخططات إرهابية لشن هجمات
 9 وقالت أن نحو .نصح الخميس اإلسرائيليين بتجنب السفر إلي مصر، بسبب األخطار اإلرهابية المتزايدة في سيناء

 معبر طابا ى آالف إسرائيلي آخرين عل3آالف شخص توجهوا من إسرائيل باتجاه سيناء، في حين ينتظر حوالي 
وقدرت اإلحصائيات أن عدد اإلسرائيليين الذين سيقضون إجازات في منطقة  .الحدودي بانتظار العبور باتجاه مصر

 .ة نفسها من العام الماضي مصر في الفترىسيناء هذا العام سيكون ضعف الذين توجهوا إل
  11/6/2005القدس العربي  

  
  محادثات سرية اردنية ـ اسرائيلية تتناول فك االرتباط وأمن الضفة 

ذكرت انباء صحافيه اسرائيلية ان رئيس الهيئة السياسية واالمنية في وزارة الحرب االسرائيلية عاموس جلعاد قام أخيرا 
وقالت صحيفة معاريف  .ها مدير المخابرات العامة االردنية اللواء سميح عصفورهبزيارة سرية الى االردن التقى خالل

ان الجانب االردني اعرب خالل االجتماع عن قلقه مما سيعقب تطبيق خطة االنفصال والسيما خلق وضع من عدم 
ات االقليمية في الشرق كما تطريق البحث، الى ماوصفته بالتهديد .الهدوء فى الضفة الغربية الذى قد يؤثر على االردن

وقالت اوساط سياسية اسرائيلية ان االردن معني بأن تفضى االتصاالت  .االوسط والتطورات االمنية والسياسية
االسرائيلية الفلسطينية الى التوصل الى تسوية مبنية على خطة خارطة الطريق وفي النهاية اقامة دولة فلسطينية تعيش 

، ان جلعاد وصل الى عمان بواسطة مروحية عسكرية ورافقتها مروحية فمعاريواستطردت  .الى جانب اسرائيل
واضافت ان جلعاد لم يطلع الخارجية االسرائيلية  .عسكرية اردنية من الحدود حتى مطار ماركا على مشارف عمان

وابلغ السفارة وقالت إن مصدرا اردنيا رصد المروحية االسرائيلية فى اجواء عمان .. قيامه بهذه الزيارة السرية
 بنا. االسرائيلية بذلك

  11/6/2005المستقبل 
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  !!حكومة االحتالل تسعى لتمرير قانوٍن يمنع الفلسطينيين من رفع دعاوى تعويض
كشفت منظّماتٌ حقوقية النقاب عن أن الحكومة الصهيونية تسعى في هذه األيام إلى تمريـر اقتـراح لتعـديل                    : وكاالت

ية، والذي يهدف إلى إعفاء الدولة العبرية من دفع التعويضات للفلسطينيين الـذين أصـيبوا جـراء                 قانون األضرار المدن  
       ل عناصر قوات الجيش الصهيونيوال يخفي مقترحو القانون، نواياهم في تطبيقه على الفلـسطينيين           .إطالق النار من ِقب

  .من سكان األراضي الفلسطينية
القانون، فسوف تُقطَع الطريق تقريباً على قدرة الفلسطينيين على المطالبة بالتعويضات           وإذا ما تم قبول البند الخامس من        

حتى على األضرار التي وقعت جراء اإلهمال في ميادين التدريب، وتتضمن بحسب القانون إطالق النار غير القـانوني،                  
  .عمليات النهب، العنف الجسدي وأعمال االنتهاك واإلذالل في الحواجز

 منظمات حقوقية تعمل في الدولة العبرية من تحويل إسرائيل إلى دولٍة منبوذة في المجتمع الدولي، فـي حالـة                    وحذّرت
وتنادي هذه المنظمات بشطب االقتراح من جدول أعمال البرلمـان، مـشيرةً إلـى أن التعـديل                 . المصادقة على التعديل  

رامة اإلنسان الفلسطيني، نظراً لكون قاعدة سحب الحـقّ         الخامس من القانون يمس بصورة خطيرة الحقّ في المساواة وك         
  .في التعويضات تكمن في هوية المدعي وليس في علة الدعوى

  11/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  !   عاما51ًمن الفيزيائيين والكيميائيين في إسرائيل فوق جيل % 74
ة، تدهورت مكانة إسرائيل من المكان الثاني إلى الخامس فـي           أفادت مصادر إسرائيلية أنه خالل السنوات اإلربع األخير       

الئحة المقدرة العلمية للدول، وذلك بموجب مقياس رحوفوت لقياس اإلنتاج العلمي للدول، وذلك وفقما جاء في مؤتمرهـا                  
   .األول للعلوم والتكنولوجيا الذي عقد اول أمس الخميس

حيث أشار إلى هـرم تقـادم البنيـة         .  إسرائيل في القائمة الحالية أيضاُ     وأشار تقرير خاص إلى أن المستقبل يهدد مكانة       
  .البحثية إلسرائيل مما يهدد مكانتها العلمية في العقد القادم

 عاماً، كما أشار    51من مجمل الفيزيائيين والكيميائيين في إسرائيل هم فوق جيل          % 74وأشارت معطيات إخرى إلى أن      
  !وق السن المتعارف عليه للطاقات اإلبداعية اإلنتاجية القصوىمنهم هم، اليوم، ف% 75إلى أن 

، في حين ارتفع أعضاء     %67كما أشارت المعطيات إلى تزايد عدد الطالب الجامعيين في العشر سنوات األخيرة بنسبة              
  !فقط% 10الطاقم األكاديمي بنسبة 

د بزيادة ميزانية األبحاث والتطوير بشكل ملموس في        وكان قد شارك في المؤتمر وزير المالية، بنيامين نتنياهو، الذي تعه          
كما شارك في المؤتمر عميد بنك إسرائيل، ستانلي فيشر، الذي أكد على أن اإلنتعاش اإلقتصادي سـيكون                 . 2007العام  

 .  ممكناً فقط في حال بقاء إسرائيل في جبهة التطورات التكنولوجية
  11/6/2005 48عرب

 
  ينهم جنديان خالل األسبوع األخيرانتحار عشرة إسرائيليين ب

 أقدم عشرة مواطنين إسرائيليين على اإلنتحار خالل األسبوع األخير، بينهم جنديان قاما باطالق النار على                :ياسر العقبي 
 .ولم يتم الكشف عن سبب اقدام الجنـديين علـى االنتحـار           . نفسيهما في قاعدتين عسكريتين في جنوب ومركز إسرائيل       

 حالة وفاة غيـر طبيعيـة، منهـا         31زكا تشخيص ضحايا الكوارث أنها عالجت خالل األسبوع األخير          وذكرت منظمة   
حاالت االنتحار، وقتيالن في حادثي طرق، وجريمة قتل جنائية، وسقوط من ارتفاع، واربع حاالت غـرق، ومـواطن                   

ذراعه حقنـة مـن المخـدر،       قضى في حريق، وتسع حاالت وفاة غير طبيعية، منها طبيب مخدر عثر على جثته وفي                
  .وثالث جثث في مرحلة تحلل

  10/6/2005 48عرب 
  

 الناجون من السفينة ليبرتى يتهمون إسرائيل بجريمة حرب 
ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية أن الناجين من الهجوم على سفينة التجسس االميركية ليبرتي، التي أغرقتها 

 عاما، يطالبون وزارة الخارجية االميركية بالتحقيق في هذا الهجوم 40ائيلية، منذ الطائرات الحربية والبحرية اإلسر
وأشارت الصحيفة إلى أن الناجين يرون أن الهجوم اإلسرائيلي يعتبر انتهاكا التفاقية جنيف  .باعتباره جريمة حرب
  . المتعلقة بقوانين الحروب

واعتذرت إسرائيل عن هذا . رائيليون إلى وقوع خطأ في التقديروقد انتهى التحقيق الذي أجراه مسؤولون أميركيون وإس
 ا ش ا.  مليون دوالر تعويضات ألسر الضحايا13الخطأ وقدمت 

  11/6/2005السفير 
  

  شارون يصر على رفض اطالق سراح البرغوثي



 12

ية االنباء التي    أعلن شارون، عن رفضه المطلق الطالق سراح مروان البرغوثي، ويأتي هذا الموقف على خلف              :الناصرة
  ذكرت ان وزراء ومسؤولين امنيين في الطاقم االمني الوزاري المقلص تسلموا في االيام األخيرة توصية من اجهزة 

  
وشككت مصادر حكومية ان يـتم التعامـل         .امنية باطالق سراح البرغوثي نظرا لقوته المتزايدة في الشارع الفلسطيني         

  . ظل تركيبة الحكومة الحالية وما تواجهه الحكومة من معارضة بشأن خطة الفصلبجدية في مع هذه الوثيقة، خاصة في 
  11/6/2005الغد االردنية 

  
  من االسرائيليين يؤيدون االنسحاب من غزة% 53

من االسرائيليين يؤيـدون    % 53 دّل آخر استطالع نشرته صحيفة يديعوت احرنوت، على ان           :الناصرة برهوم جرايسي 
ت قطاع غزة واربع مستوطنات صغيرة في شمال الضفة الغربية، وهذا هو االستطالع الثالث الذي               خطة اخالء مستوطنا  

، وفي  %48 نسبة المؤيدين    ،، القناة الثانية للتلفزيون االسرائيلي    %50  نسبة المؤيدين  ،يظهر خالل اسبوع واحد، معاريف    
، بينمـا تتـسع شـريحة       %38و% 36ما بـين    االستطالعات الثالثة بقيت نسبة المعارضين على حالها، وهي تتراوح          

  .المتخبطين بين الموقفين
  11/6/2005الغد االردنية 

 
  إسرائيل تفشل في اخفاء جريمة التدنيس 

 على أيدي سجانين إسرائيليين في سـجن مجـدو          المصحفأثارت قضية تدنيس     :الناصرة فراس الخطيب   تقارير البيان 
 على اختالف انتماءاتهم الحزبيـة والدينيـة، خاصـة وأن           1948طينيي  اإلسرائيلي، ردود فعل ساخطة في صفوف فلس      

العراقية والفلسطينية ضمن صـيغة   : الحدث يأتي بعد فترة وجيزة من تدنيس القرآن في سجن غوانتانامو ليضع القضيتين            
. ي ينتهك القضايا اإلنـسانية والتاريخيـة والـسياسية فـي ذات اآلن        احتاللية واحدة، تحت نفس العنوان ذاته والدافع الذ       

وكشفت مصادر مطلعة لـ البيان أن هذه ليست المرة األولى التي يدنّس فيها المصحف داخل السجون اإلسرائيلية، لكـن                   
ائيلية مـن   مجرد توقيت الحدث القريب من قضية غوانتانامو جعلها أكثر وضوحاً في ظل تخوف سلطات السجون االسر               

ولكن حتى المحاوالت السلطوية القلقة لم       .تورط إعالمي يحول الى تشويه الصورة اإلسرائيلية في فترتها الحرجة بالذات          
فقد عبرت السلطات عما حدث بتفسيرات سطحية وبعيدة        . تترجم إال بخطوات تنكرية فشلت في النهاية في طمس الحدث         

 إنما تحمـل    للمصحففصاح عن تلك االنتهاكات والتي هي ليست فقط تدنيسا          عن الواقع ولم تمنع بعض السجناء من اإل       
  .أبعاداً أخرى، منها السياسية والدينية واالنسانية

يقول عضو الكنيست البرلمان اإلسرائيلي، عبد المالك دهامشة الحركة اإلسالمية الشق الجنوبي الذي زار سجن مجـدو                 
سلطات السجون اإلسرائيلية تحاول أن تخفي الحقيقة خاصـة وأنهـم           : بيانواطلع على الحدث عن كثب في حديث لـ ال        

 في سجن مجدو مفادها بأن هنـاك        2رفضوا طلبي لالطالع على المصحفين المدنسين بعدما وصلتني معلومات من قسم            
  . مصحفين ممزقين

نهم رفضوا لقائي مع سجناء     وصلت الى السجن بعدما بعثت برسالة خطية لمدير مصلحة السجون ووافقواعلى زيارتي لك            
وهو المصحف الذي ظهر للصحافة أكثر من مـرة         . 3وقالوا لي تستطيع فقط االطالع على القرآن في قسم          . 2من قسم   

 ولكنهم رفضوا الن المـصحفين فـي   2وأنا بالمقابل اريد االطالع على المصحفين في قسم . وهم يدعون انه ليس مدنساً  
  .يس المصحف يثبتان تورطهم في تدن2قسم 

وأنا طالبت بلجنة تحقيق دولية أو على االقل محايدة مـن           . هم حريصون ويحاولون تغليف الموضوع    : وأضاف دهامشة 
  . أجل التحقيق في هذا الصدد

هذه قضية خطيرة وبـشعة ولكـن       : وقال عضو الكنيست عصام مخول الجبهة الديمقراطية لـ البيان معلقاً على الحدث           
هي محاولـة   . القضية أخطر مما تحمله على السطح وهي ليست فقط عملية تدنيس          . يحمل ظاهرها جوهرها يحمل ما ال     

هذه الفعلـة   . لجر الصراع إلى زاوية اخرى خارج النقاش الحقيقي على أرض الواقع، وخارج نقاش االحتالل والحقوق              
عهود بدأ بهحمة أيديولوجية علـى      وهذا نهج متواصل وم   . تعبر عن محاولة لتحويل القضية من حضارية إلى ال تاريخية         

لـذا يجـب ان نكـون       . دين مستهدف وتواصل في االستفزاز بعدما قام شارون بزيارته االستفزازية الى الحرم القدسي            
  . دقيقيين في وصف ما يجري واجبارهم على العودة للتعامل مع القضية الميدانية وعدم نقل الصراع الى مكان غيبي

والخطير . هذا عمل استفزازي يمس بشعور الناس وكرامة السجناء       : وطني الديمقراطي قائالً  وعقب واصل طه التجمع ال    
بهذا الموضوع هو أن من قام بتدنيس القرآن هم اناس مؤطرون ضمن وظائف رسـمية مـن قبـل سـلطة الـسجون                       

ساً من الـشارع إنمـا انـاس        مما يعني أن قضية التدنيس تملك طابعاً رسمياً الن من دنّس القرآن ليسوا إنا              .االسرائيلية
تدنيس القرآن يمثل اعتداء صارخاً على المحرمات وعلى الرمـوز واالمـة            : يتقاضون رواتب من المؤسسةوأضاف طه    

  .العربية واالسالمية ويأتي ضمن الهجمة الكبيرة على الشرق ورموزه الدينية
  11/6/2005البيان 

  
  اء عن المساعدات األميركية   نتانياهو يتوقع تحقيق استقالل اقتصادي واالستغن
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قال نتانياهو في مقابلة مع يديعوت أحرونوت أن اسرئيل ستتمكن خالل ثالث أو أربع سنوات مـن تحقيـق االسـتقالل                     
 أو خالل سنتين    2006مع نهاية العام    : وأضاف قائالً ·االقتصادي وتتوقف عن تلقي المساعدات األمريكية غير العسكرية       

وشملت وعود نتانياهو تخفيض نسبة البطالـة وتعزيـز الـسياحة           ·ناك مسنون إسرائيليون فقراء     على األكثر لن يكون ه    
واطالق مشاريع أخرى هي ما يسميه بحزام بيبي الموجه للسياح المسيحيين على شواطئ بحيرة طبرية واقامة كـازينو                  

هـل أريـد أن     : وقال·وح لرئاسة الحكومة  إال أن نجاح نتانياهو كوزير للمالية ال يبعد أنظاره عن الطم          · قمار في ايالت  
وذكر وزير المالية االسرائيلي أن     · فأنا اعتقد أنني مؤهل ألصبح رئيس حكومة      · أصبح رئيس حكومة مجدداً الجواب نعم     

لديه توجهاً لما أطلق عليه اصطالح تخفيض موازنة للضرائب قد يقلص عدة مليارات من الشواكل إال أنه لم يدل بمزيـد            
 ·حات عن خطتهمن االيضا

 11/6/2005االتحاد االماراتية 
 

   مليون دوالر40اإلعالن عن تأسيس شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار برأسمال قيمته : غزة
محمد السبعاوي عن تأسيس شركة اإلتحاد لإلعمار واالستثمار بعد أن تم تسجيلها . أعلن رجل األعمال د: غزة ـ األيام 

وأوضح . مليون سهم  40 مليون دوالر مقسم إلى      40 كشركة مساهمة عامة محدودة برأسمال       رسمياً لدى مسجل الشركات   
من رأسـمال األسـهم، فيمـا    % 60 مليون دوالر تمثل نسبة 24السبعاوي في بيان صحافي أن المؤسسين اكتتبوا بمبلغ        

إننا نتطلع إلى   : وقال.السهميمن رأ سمال الشركة     % 40 مليون دوالر تمثل     16طرح لالكتتاب العام للجمهور ما قيمته       
ترسيخ وتعميق فلسفة العمل الجماعي المنظم والمؤطر بالقانون كرافد أساسي وقوي من روافد بناء االقتصاد الـوطني،                 

تم تخفيض الحد األدنى من أسـهم االكتتـاب         : وأضاف.بايد وامكانيات وخبرات أبنائه ورجاالته داخل فلسطين وخارجها       
  .ة فئات الشعب للمشاركة في هذا الصرح الضخملفتح المجال أمام كاف

 11/6/2005األيام الفلسطينية 
 

   مزارعاً متضرراً في محافظة طولكرم730الزراعة تعتزم توزيع مساعدات على :عبد ربه
 مزارعـاً مـن   730وليد عبد ربه، وزير الزراعة، أمس، أن الوزارة ستوزع مساعدات علـى  . أعلن د: طولكرم ـوفا 
جاء ذلك، خالل اجتماع عبدربه مع هيئة الوزارة ومديري المديريات ومديري البيطرة            .في محافظة طولكرم  المتضررين  

أجرى وزير الزراعة العديد من اللقاءات مع فعاليات        و.في محافظة طولكرم، بحضور عدد من أعضاء الوزارة في غزة         
قـى بـالمزارعين، واسـتمع إلـى مطـالبهم          محافظة طولكرم، خاصة اللواء عز الدين الشريف، محافظ طولكرم، والت         

ودعا إلى النهوض بمـستوى الخـدمات       .واحتياجاتهم، ووعد ببذل كل الجهود لتقديم المساعدات ضمن إمكانيات الوزارة         
المقدمة للمزارعين، مشدداً على احترام النظام وترشيد الطاقات وسيادة القانون والحفاظ على حرمة المؤسسات وصونها               

وأكد أهمية الزيارات الميدانية للمحافظـات، مـشدداً علـى          .تمكن من تأدية رسالتها في خدمة المواطنين      من أي عبث، لت   
ضرورة التفاعل التام ما بين الوزارة والمزارعين، مشيراً إلى ان الوزارة من أوائل المؤسسات التي بـدأت باإلصـالح                   

  .وعملت على وضع سياسة وأهداف واقعية لتطوير الزراعة في فلسطين
 11/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  نتيجة انخفاض أسعار الخضار والفواكه أسواق شمال غزة تشهد حركة تجارية نشطة

تشهد أسواق شمال غزة هذه األيام حركة تجارية نشطة، خاصة مع االنخفاض الواضح في أسعار الخضار : جباليا ـ وفا 
ت األسعار في التراجع بـشكل ملحـوظ خاصـة مـع وفـرة       ومع زيادة المعروض من الخضار والفواكه، بدأ      .والفواكه

ويتميز اإلنتاج الزراعي في هذا الموسم بوفرته، مقارنة بالفترات األخرى،          .المحاصيل والمنتجات الزراعية في هذه الفترة     
 ويعزو العديد من المزارعين هذا االنخفاض إلـى وفـرة         .خاصة خالل هذا الفصل الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة        

اإلنتاج هذا الموسم، مقارنة مع المواسم الماضية، إضافة إلى الصعوبات والعراقيل اإلسرائيلية التـي تواجـه عمليـات                  
وأوضـح العديـد مـن      .التسويق والتصدير، مما يدفع العديد من المزارعين إلى بيع المحصول في األسـواق المحليـة              

محلية تفوق بكثير الكميات الحقيقية التي تحتاجها هذه األسواق،         المزارعين، أن كميات الخضار التي تذهب إلى األسواق ال        
  .ما يساهم في انخفاض األسعار بدرجة كبيرة

 11/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  غرفة تجارة بيت لحم تصدر بطاقة األصالة للمنتوجات الحرفية
 تصميم وطباعة بطاقـة األصـالة   أنجز قسم المعارض في غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم: بيت لحم ـ األيام  

ويعتبر هذا االنجاز المبـادرة األولـى مـن نوعهـا فـي             .للمنتوجات الحرفية التي تحمل شعار الجودة، وشعار الغرفة       
وجاء إصدار هذه البطاقة استجابة لمتطلبات األسواق العالمية، وستقوم الغرفة بتوزيعها على كافـة المنتوجـات                .فلسطين

فات الجودة السليمة التي تقرها اللجنة الخاصة بالجودة في الغرفة، كما سيتم تقديمها مجاناً لجميـع                التي تتوفر فيها مواص   
واعتبر مدير غرفة تجارة وصناعة بيت لحم نبيل البندك أن اصدار البطاقـة             .المصدرين الذين يحققون الغايات المطلوبة    

 .، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة للمنتوجات المحليةيأتي في إطار خطة العمل االستراتيجية للغرفة والمعرض الدائم
 11/6/2005األيام الفلسطينية 
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   ناقد سينمائي مصري يرصد جذور الصهيونية في السينما المصرية  

يتعرض الناقد السينمائي المصري أحمد رأفت بهجت في في كتابه اليهود والسينما في مصر لبدايات السينما في بالده من                   
الذي لعبه فنانون يهود مصريون وأجانب وأثر ذلك في خدمة الصهيونية منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى                 زاوية الدور   
وقال إن السينما المصرية نشأت في ظل ظروف عامة يهيمن عليها االسـتعمار البريطـاني والرأسـمالية                 .قيام إسرائيل 

م األجنبية المعروضة وقدوم شخصيات أجنبيـة إلـى         االوروبية والصهيونية المتنامية وهو ما انعكس على طبيعة األفال        
مصر مثل وداد عرفي الذي جاء من تركيا للتوسط من أجل إنتاج فيلم عن النبي محمد عليه السالم ثم تحـول ليـصبح                       

وأوضح أن دور العرض السينمائي خاصة في أماكن تجمع اليهـود           .ممثال ومخرجا ومؤلفا ألفالم صادف معظمها الفشل      
ن لها نشاط بارز في الترويج للفكر الصهيوني وأصبحت وظيفتها حسب قوله ال تختلف عن وظيفة المـدارس                  بالقاهرة كا 

  .اإلسرائيلية والمكتبة اليهودية في القاهرة وقبل ذلك المعابد اليهودية التي شيد أربعة منها في منطقتي الظاهر والسكاكيني
10/6/2005 48عرب  

  
  لوا تدنيس المصحف وليس تدنيس القرآنقو: عبد الستّار قاسم لإلعالميين

طالب البروفيسور عبد الستار قاسم، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، اإلعالميين الفلسطينيين             : خاص –نابلس  
والعرب عدم استخدام ألفاظ خاطئة في تقاريرهم الصحافية، مشيراً في رسالٍة بعثها لمجمع اللغة العربية؛ إلى أنّـه يـتم                    

القـرآن ال   : وأضـاف .إنّه لقرآن مجيد، في لوح محفوظ     : مستدالً بقوله تعالى  . داول خطأ بعبارة تدنيس القرآن الكريم     الت
الذي يدنّس هو المصحف، أي الصحف المكتوب عليهـا الكلمـات، أي أن             . يدنّس إطالقاً، وال يستطيع اإلنسان أن يطاله      

ح قاسم أنّه يتم التداول اآلن في وسائل اإلعالم بأسماء األشهر الالتينيـة             كما أوض .التدنيس يطال الورق وال يطال القرآن     
صحيح أن األسماء الـسريانية  : وتابع. . بدالً من األشهر السريانية، فيقال سبتمبر بدالً من أيلول وأكتوبر بدالً من تشرين         

ليس مع لغة غيرهم، أي من المفـروض أن         متداولة في بالد الشام والعراق، لكن المطلوب أن يتكيف العرب مع لغتهم و            
اللغة مرآة الفكـر، وإذا كـان       : وختم قاسم رسالته بالقول   .ينقل أهل العرب األسماء عن أبناء جلدتهم وليس عن اإلنكليز         

 إنّه من واجب مجمع اللغة العربيـة أن       . للعرب أن يتجاوزوا اللغة فإن في ذلك ما يتضمن اضمحالالً فكرياً وتبعية للغير            
  .يبقى يِقظاً وفاعالً، ومن واجب اإلعالميين أال ينساقوا تابعين للفكر واللغات الغربية

  11/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   سباق سيارات في رام اهللا00أول سباق من نوعه في فلسطين
ركة فـي أول سـباق      تلون نهار رام اهللا، أمس، بألوان طيف عشرات السيارات التي قـدمت للمـشا             :كتب محمد إبراهيم  

وقد تدفق مئات المـواطنين     .للسيارات في فلسطين نظمه نادي السيارات والدراجات النارية، الذي أنشئ حديثاً في المدينة            
منذ ساعات الصباح األولى إلى حي عين مصباح، في الطرف الشمالي الغربي للمدينة حيث جرى السباق فـي مـسافة                    

ذهابا وإياباً، وذلك بسبب عدم القدرة على تنظيمه في طريق خارجية جراء القيـود               كيلومتر في االتجاهين     2ر5محدودة،  
واستخدم رامـي،   . وفاز في الموقع األول المتسابق رامي جابر، الذي حصل على كأس السباق           . واإلجراءات اإلسرائيلية 

صطفى عيسى، بحضور نخبة    وشارك في السباق الذي افتتحه محافظ رام اهللا والبيرة م         .2004ت موديل   .سيارة أودي ت  
 متسابقاً من بينهم فتاة واحدة هي رند أبـو          33من المهتمين بالحركة الرياضية من بينهم وكيل وزارة الشباب والرياضة،           

وافتتح السباق بمشاركة استعراضية قدمها المتسابق المحترف فادي جابر، من قرية الطيبة، داخل الخـط               .عاما24ًحجير  
وبدا التأثر واالنفعال واضحاً على فادي، الذي       .يارة من نوع سوبارو مصممة خصيصاً للسباقات      األخضر، الذي شارك بس   

وقال فـادي،   . تابعته كاميرا القناة العاشرة في التلفزيون اإلسرائيلي من لحظة خروجه من بيته حتى وصوله إلى رام اهللا                
، فأنا فلسطيني انتمي لهذا الشعب ويشرفني أن أكون         أنا منفعل جداً لوجودي بينكم    : دقيقة   2ر38بعد أن قطع المسافة في      

وكان فادي، شارك في سباقين للـسيارات فـي األردن وقبـرص العـام              .جزءا منه وأن أمثله في أية مسابقة في العالم        
  .الماضي

 11/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  الجامعة العربية تدين التصرفات الصهيونية مع مندوب فلسطين في الجامعة 
نكرت وأدانت جامعة الدول العربية التصرفات الصهيونية غير المسؤولة التي حدثت مؤخّراً ضد منـدوٍب فلـسطين                 است

  . الدائم لدى الجامعة من احتجازه لمدة أربع ساعاٍت عند منفذ رفح أثناء سفره إلى غزة
11/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
   اوراق اعتماده للرئيس ابو مازنالسفير االردني الجديد لدى السلطة يقدم

 ملكاً وحكومـة وشـعباً تـولي اهتمامـاً          ،أكد سفير االردن الجديد لدى السلطة الفلسطينية يحيى سليم القراله أن المملكة           
 وحرصاً شديدين على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، مشيراً إلى العالقات التاريخية وأواصر الدم التي 
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ولفت القراله إلى أنه قدم نسخة من أوراق اعتمـاده كـرئيس لمكتـب              . بين الشعبين الشقيقين األردني والفلسطيني    تربط  
التمثيل األردني لدى السلطة الى وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني الدكتور ناصر القدوة وذلك تمهيداً إلجـراء مراسـم         

وع الحالي حيث من المتوقع أن تجرى هذه المراسم في مدينة رام            اعتماده من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس األسب       
 .اهللا

11/6/2005الغد االردنية   
 
 
 

  زيادة ملحوظة على حركة الشيكل في السوق المحلية
وتحديدا منذ تسلم الـرئيس     % 2.7شهدت حركة التداول على العملة اإلسرائيلية في السوق المحلية زيادة ملموسة بمقدار             

 وتفـوق  .مود عباس ابو مازن مع أجواء استقرار شملت األراضي الفلسطينية  بحسب متعاملون في السوق   الفلسطيني مح 
الطلب على الشيكل االسرائيلي في السوق المحلية على التداول الحاصل على معظم العمالت العربيـة اذ بلـغ اجمـالي                    

وتساهم .ة تقوم بالتعامل مع العملة االسرائيلية     بحسب مكاتب محدود    مليون دوالر  40التعامل به عبر محال الصرافة نحو       
جملة عوامل في الطلب الحاصل ولعل ابرزها المناسبات واالعياد الموسمية اضافة الى رحالت الحجيج والمعتمرين من                

 ناهيك عن احتياج بعض الدارسين من عرب الداخل في الجامعات االردنية لتحويل العملة الى الـدينار                 1948عرب عام   
  .دنياالر

11/6/2005الغد االردنية   
 

  رجل أعمال كويتي يدعو للتطبيع مع إسرائيل   
بعد يوم واحد من نقاش ساخن شهده مجلس األمة الكويتي على خلفية اتهامات من نواب إسالميين لمؤسـسة التأمينـات                    

صريحات صحافية ألحد رجال    االجتماعية بالمساهمة واالستثمار في شركة إسرائيلية ونفي المؤسسة هذه التهمة، جاءت ت           
· األعمال الشباب لتطالب بالتطبيع االقتصادي مع إسرائيل طالما أن الفلسطينيين أنفسهم يفعلون ذلك ويتفاوضـون معهـم           

  .وجاءت المطالبة على لسان رجل األعمال يعقوب صالح الشرهان رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الهالل
11/6/2005االتحاد االماراتية   

  
   انتقادات لحملة يهودية شعارها إسرائيل إحدى القيم األمريكية:رير نشر بمواقع امنستي انترناشونالفي تق

 جماعات الضغط في واشـنطن شـعارها         وهي أقوى  مة األمريكية اإلسرائيلية إيباك   هذه السنة أطلقت لجنة العالقات العا     
. لعلم األمريكي علـى شـكل نجمـة داود الـسداسية           وصاحب الحملة رسم شعاراً يظهر ا      سرائيل إحدى القيم األمريكية   إ

بصرف النظر عن حقيقة أن إسرائيل دولة أجنبية وليست من توابعنا وال والياتنا األمريكية، فإن ايباك وعالقاتها العامـة                   
ومجموعتها الضاغطة لدى الحكومة هي نفس المنظمة األجنبية التي تخضع للتحقيق بسبب التجسس علينا بصورة مباشرة                

وكان آخر فصول تلـك  . 2001وغير مباشرة ووجود صالت مع عدة شبكات تجسس إسرائيلية تم كشفها وحلها منذ عام             
فيث التي كشفت عنها شبكة سي بي إس الصيف الماضي، في أربع حاالت منفصلة خالل عـام                 / القصة قضية فرانكلين  

  . ، وجدت إسرائيل نفسها تمارس التجسس على الواليات المتحدة2004
 جهاز تفجير نووي في فبراير 500تم الكشف عن خلية إسرائيلية تحاول تهريب :  ـ في مدينة نيويورك 2004في يناير 

  .  ـ تم القبض على اثنين من عمالء إسرائيل متلبسين في محاولة سرقة وقود غواصة نووية في والية تينيسي2004
ن سيبل، وهو عميل في الموساد، وقد تمكن من الوصول  ـ كشف النقاب عن عملية تجسس قام بها غول 2004في مايو 

 الرضـاء    قيدت على أنها عالقة شذوذ جنسي      إلى سرير حاكم والية نيوجرزي وتقريباً إلى األمن الداخلي، لكن القضية          
ثم جاءتنـا قـضية فيـث       . هرب سيبل إلى إسرائيل لئال يلقى مصير بوالرد ذاته        . الناس وتهدئتهم وحرف مسار القضية    

 800 سبتمبر قامت الواليات المتحـدة بترحيـل         11كل ذلك من بلد يقول انه ال يتجسس علينا، بعد هجمات            . انكلينوفر
ومع كل ذلك فإن مجموعة الضغط تلك التي تمثل صوت دولـة أجنبيـة تمتلـك                .  عربياً ومسلماً  50إسرائيلي وأقل من    

  دى القيم األمريكية؟  هل إسرائيل هي إح. الجرأة لتقول إنها إحدى القيم األمريكية
  11/6/2005الشرق القطرية 

   
   األوضاع في فلسطين من استطالع منها انساني لمنع االحتالل وفٍداستنكار: هولندا

لهولندية، بمجرد وصوله إلى مطار      ا ة دخول وفد مؤسسة ادعموا فلسطين     قد قامت السلطات الصهيونية بعرقل     :قدس برس 
فلدى وصول الوفد    .و ما أدى إلى إحداث ردود فعٍل واسعة في هولندا ووسائل اإلعالم فيها             باللد المحتلة، وه   بن غوريون 

هما محمد شبيه ذو األصل المغربي، ورنا نصار ذات األصل           عمدت سلطات االحتالل إلى التحقيق مع اثنين من أعضائه        
 إلى هولندا يوم أمس األربعاء، ليمنعوا مـن  الفلسطيني وحجزهما في سجن المطار مع اإلساءة إليهما، قبل إعادتهما قسراً    

وأما بقية أعضاء الوفد، وهم ثالث شاباٍت وشاب واحد، فيقومون حالياً            .دخول األراضي الفلسطينية، دون إبداء األسباب     
تـأتي  و،  بجولة في فلسطين، وقد باشروا بالفعل إرسال تقاريرهم الميدانية المكتوبة والمصورة من األراضي الفلـسطينية              

 الهولندية حديثة التأسيس، والتي يقوم عليها شبان        ن ضمن نشاط مؤسسة ادعموا فلسطين     زيارة الوفد اإلنساني إلى فلسطي    
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وشابات مسلمين هولنديين من الجيل الثاني من مختلف األصول، وهم في مجموعهم ناشـطون إعالميـون ومراسـلون                  
ة الصاعدة نشاطها عبر شبكة اإلنترنت، ساعية إلى دعـم الـشعب            وتركّز هذه المؤسس  . لوسائل إعالم محلية في هولندا    

وكان من المقرر أن يتولّى أعضاء الوفـد         .الفلسطيني ومساندته، والتعريف بقضيته وأوضاعه في الرأي العام الهولندي        
ام الهولندي بشتى   اإلنساني إرسال معلومات وتقارير من الواقع اليومي الفلسطيني تحت االحتالل، لتُعرض على الرأي الع             

ومن المقرر أنwww.steunpalestina.net .    الوسائل اإلعالمية المتاحة، وفي مقدمتها موقع المؤسسة على اإلنترنت          
،  يونيو -دم، الثاني عشر من حزيران    يعود الوفد إلى هولندا عن طريق مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم األحد القا            

نباء حرمان بعض أعضاء الوفد من الدخول إلى فلسطين، في تغطيات غلبـت عليهـا روح                وأبرزت الصحف الهولندية أ   
ويشهد الـرأي العـام      .وأشارت بعضها إلى أن ذلك جاء لـإخفاء الحقيقة       التعاطف مع اللذين تمت إعادتهما إلى هولندا،        

 الصهيوني والتنديد به وبممارساته، وهو ما       الهولندي تحوالً متسارعاً في األعوام القليلة الماضية، بشأن الوعي باالحتالل         
وقد انعكس ذلك أيضاً على ظهور بـوادر        . أخذ منحى ملحوظاً في صفوف النخب الهولندية وعموم المواطنين في البالد          

تنصل في بعض قطاعات الطائفة اليهودية في هولندا من االحتالل الصهيوني واالرتباط التقليدي بالدولة العبرية والوالء                
 فلسطينية خطوة سلطات االحتالل القاضية بمنع اثنين من أعضاء          سر مسؤول مؤسسة حقوقية هولندية      ومن جانبه؛ ف   .لها

فقد قال أمين رشيد، رئـيس المنتـدى         .، وفق وصفه   الجانب الصهيوني إخفاء جرائمه    الوفد من زيارة فلسطين؛ بمحاولة    
دافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني وتقوم بنشاط واسع في األوساط          الفلسطيني للحقوق والتضامن، وهو مؤسسة هولندية م      

ترتكب مجـازر   ت االحتالل؛ إن الدولة العبرية      المدنية في هذا البلد األوروبي للتعريف بمعاناة المواطنين الفلسطينيين تح         
حيلولة دون تمكّن أي عيـون      بشعة بحق الشعب الفلسطيني، وتحاول التعمية على هذه الوقائع المفزعة، ولذا فإنها تقوم بال             

وأعرب أمين رشيد، في تصريحاٍت أدلـى بهـا          .، كما ذكر  في فلسطين من الخارج من نقل الشواهد على الواقع الفعلي         
حرمان الفتاة رنا نصار، مثالً، من معاينة األوضـاع اإلنـسانية فـي األراضـي               "، عن تقديره بأن     "قدس برس "لوكالة  

، على حد قوله، محذّراًَ من أن سلطات االحـتالل تـسعى جاهـدة              "نها فلسطينية األصل  الفلسطينية جرى فقط لمجرد كو    
 وفـوٍد   وتوقّع أمين رشيد أن يلقى الوفد استقباالً حاراً من ِقبل          .لطمس الحقيقة من وعي الرأي العام العالمي، وفق تقديره        

ر بروكسل البلجيكي، خصيـصاً للترحيـب بالوفـد          يوم األحد المقبل إلى مطا     شعبية من هولندا ستتحرك محملة بالورود     
ومن المقـرر أن يقـوم       .اإلنساني الهولندي القادم من فلسطين، ولتأدية التحية على المجهود الذي قام به هناك، كما قال              

الوفد بعد عودته بحملة اتصاالت إعالمية واسعة النطاق، لنقل مشاهداته للرأي العام الهولنـدي، كمـا سيتواصـل مـع                    
لبرلمانيين الهولنديين وممثلي المجتمع المدني في البالد، بغرض حثهم على إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقـضية                 ا

  .الفلسطينية، وبخاصة قرار إدانة جدار الضم والفصل العنصري الذي تشيده سلطات االحتالل على األراضي الفلسطينية
  11/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  ر االتحاد الدولي لألديان من أجل السالم نحن مع سالم السلطة الوطنية ونلتزم بثوابتنا الوطنيةسكرتي

 التقت سفير السالم كمال ثابت السكرتير العام لالتحاد الدولي لألديان            الحياة الجديدة  - موفق مطر  - الحياة الجديدة    -زةغ
   :الفلسطينيةت له هذه الردود حول القضية من أجل السالم وحاورته فكان

 ليس ألي إنسان وصاية علينا في االتحاد الدولي، فنحن مؤمنون بالقضية الفلسطينية والثوابت الوطنية فـي الـصراع                   -
 اإلسرائيلي، ولن ينجح أي إنسان يفكر في زعزعة هذه الثوابت فينا، ان ما نصبو اليه فـي االتحـاد الـدولي                      الفلسطيني

 الفلسطينية الصادقة إلى العالم الغربي، فأنا اسأل اآلن كيف بنى الكيان الصهيوني نفسه              لألديان هو توفير الرؤيا والرسالة    
متأخرين بالعمل اإلعالمي الفلسطيني داخـل      فنحن لألسف الشديد    !  ال نستخدمه أيضا؟   بالتأكيد استخدم اإلعالم، فلماذا   ! ؟

د برلمانية وسـفراء    صيات دينية وعلمانية ووفو   أوروبا وأميركا إذ يجب أن نوفر رسالة حقيقية الستقطاب واستدعاء شخ          
إننا مع سالم السلطة الوطنية الفلسطينية التي اختارت أوسلو كمرحلة للسالم، ونحـن كفلـسطينيين                .وأعضاء كونغرس 

نلتزم بقرارات أوسلو ولن نكون بعيدين عنها وعن قرارات السلطة الوطنية ألننا جـزء ال يتجـزأ مـن هـذا الـشعب                       
  . لكن هناك ثوابت فلسطينية ال يمكن أن نتنازل عنها..الفلسطيني،

 لكل شعب يقع تحت االحتالل حق وشرعية مقاومته وضرب هذا اإلحتالل فهذه بديهية، لكن هناك من يحارب بالبندقية                   -
ومن يحارب بالقلم، وهناك من يحارب بالكلمة، نحن في االتحاد الدولي لألديان في فلسطين نعمل جاهـدين علـى نقلـة                
نوعية في مقاومتنا السلمية عبر استضافة الوفود األجنبية إلى فلسطين وجعلهم شاهدين على دمـار وخـراب وحـواجز                   

  .االحتالل، هذا نظامنا كاتحاد دولي فرع فلسطين، فالمقاومة في فلسطين حق شرعي
 ولوال ثباتنـا فـي الجـوالت،         مضطهدة من االحتالل،   ها الن  ممثلة بسكرتير االتحاد الدولي لالديان     اختيار فلسطين   تم -

رحمه  ذلك للرئيس ياسر عرفات   النقاشات والمباحثات لما استطعنا ان نأخذ موقعنا في اإلتحاد الدولي ويرجع الفضل في              
  . ألنه صاحب القرار السياسي في ترخيص االتحاد الدولياهللا

 11/6/2005الحياة الجديدة 
  

  !   إسرائيلم المتحدة في حال إستمرار عزلمالواليات المتحدة تهدد بوقف التمويل عن األ
 األلكتروني، ان لجنة الخارجية في الكونغرس صوتت أمس، الخميس، علـى            ذكر موقع يديعوت أحرونوت    - 48عرب

سلسلة من اإلصالحات التي تطالب بها الواليات المتحدة من األمم المتحدة، وتهدد بوقف التمويل في حال عـدم توقـف                    
وفي إنحياز واضـح إلسـرائيل ويـصف         !مم المتحدة عن إتخاذ قرارات أحادية الجانب ضد إسرائيل        الجمعية العامة لأل  

 إسرائيل معزولة بشكل متواصـل ومعرضـة        :رائيلي باإلرهاب، جاء في القرار    المقاومة الفلسطينية ضد اإلحتالل اإلس    
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مات اإلرهابية، من خالل غض النظر عـن        لإلنتقادات بسبب جهود الدولة اليهودية في الدفاع عن أمن مواطنيها من الهج           
و أي منصب في موضوع حقوق      وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ليس لها مقعد في مجلس األمن أ           . اإلرهاب الفلسطيني 

وأشارت المصادر إلى أن الشأن اإلسرائيلي يشكل فصالً واحداً في قانون اإلصالح في األمم المتحـدة والـذي                   !اإلنسان
، يطلب من الرئيس األمريكي أن يـصدر        واة في األمم المتحدة   المسا الذي يناقش    107وفي الفصل   . صفحة 70يمتد على   

تعليماته إلى السفير األمريكي في األمم المتحدة أن يستغل صوته وتأثيره لتوسيع كتلة دول غرب أوروبا وأخـرى مثـل                    
كما جاء أنه على وزيـرة الخارجيـة أن         . وواجباتأستراليا ونيوزيلند وكندا، وأن تشمل إسرائيل كعضو دائم مع حقوق           

تبلغ الكونغرس خالل نصف سنة من دخول القانون حيز التنفيذ، وكل نصف سنة في السنتين القادمتين، حول الخطـوات                   
كما جاء أنه خالل شهرين من سـن هـذا القـانون           .التي تم اتخاذها لضم إسرائيل كعضو دائم في كتلة الدول األوروبية          

ن األمم المتحدة التعهد بالتوازن في الشؤون اإلسرائيلية والفلسطينية، وإلغاء اإلزدواجية في الهيئات من أجـل                سيطلب م 
وأشار الكونغرس في تشريعه إلى أنه يعمل في األمم المتحدة هيئات مثل اللجنة من أجل حقوق الفلسطينيين                 . الفلسطينيين

من أجل مسيرة السالم في الشرق األوسط والممثل الشخـصي لمنظمـة            وتفعيلها والمنسق الخاص من قبل األمم المتحدة        
كما جـاء أن القـانون       .التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والمنظمة الدولية لمسألة فلسطين، بحسب المصادر ذاتها          

، ك حتى تنفيذ التوصيات   لمتحدة، وذل  أن الواليات المتحدة ستمتنع عن تحويل التبرعات للميزانية العادية لألمم ا           نص على   
  . وألقيت مسؤولية التنفيذ على مكتب المراقب في الكونغرس والموازي لمراقب الدولة في إسرائيل

 10/6/2005 48عرب
  

  أكبر الفائزين من غزو العراق وإسقاط صدام .. إسرائيل وإيران: فيشر
ل وايران أول وأكبـر المـستفيدين مـن الغـزو      أكد وزير الخارجية األلماني يوشكا فيشر أن إسرائي       : أ  . ش  . برلين أ   

األمريكي للعراق واسقاط نظام صدام حسين فقد تقلصت المخاطر التي تهدد إسرائيل من الحدود األردنية باختفاء الطرف                 
 ..ض العربيةالرئيسي لجبهة الرف

  11/6/2005الجمهورية المصرية 
  

 التهدئة المجانية مستمرة
  عبد الباري عطوان

محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في انتزاع تعهد بااللتزام مجددا بالتهدئة من فصائل نجح السيد 
المقاومة االسالمية اثناء لقائه مع ممثليها قبل يومين في قطاع غزة، ولكن دون ان يقدم اي شيء في المقابل علي صعيد 

لفلسطينية، النه، وببساطة شديدة، ال يملك في جعبته ما االفراج عن االسري، ووقف بناء الجدار، ومصادرة االراضي ا
يمكن ان يقدمه، فارييل شارون رئيس الوزراء االسرائيلي شريكه في العملية السلمية لم يعطه اي تنازل حقيقي مقابل 

مي في نجاحه في تحقيق التهدئة الكثر من ثالثة اشهر، بل استغلها الغتيال بعض نشطاء حركتي حماس والجهاد االسال
 .قطاع غزة ومدينة جنين

كان االنطباع السائد في االوساط الفلسطينية يتلخص في ان زيارة السيد عباس الي واشنطن، ولقاءه مع الرئيس بوش 
ستتمخض عنهما نتائج كبري علي صعيد تسريع االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة ومدن الضفة الغربية، وتفكيك 

لية السالم، ولكن الشيء الوحيد الذي عاد به السيد عباس من واشنطن ومارس تنفيذه فورا مستوطنات رئيسية، واحياء عم
اي ان ربيع . هو توجيه بتأجيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وارجاء عقد المؤتمر العام لحركة فتح الحزب الحاكم

 !الديمقراطية الفلسطينية كان اقصر مما توقعه الكثيرون
كية ال تريد ديمقراطية فلسطينية حقيقية تقود الي مجلس تشريعي قوي يضم اغلبية من نواب حركة حماس االدارة االمري

ووطنيي حركة فتح وبعض المستقلين، يتمسك بالثوابت الفلسطينية ويراقب عمل السلطة ومؤسساتها، ويشرف بشكل 
 .مباشر علي المفاوضات، السرية منها والعلنية

ن مؤتمر حركة فتح الحزب الحاكم، فعقد المؤتمر العام للحركة يعني انتخاب لجنة مركزية، والشيء نفسه يقال ايضا ع
ومجلسا ثوريا جديدين، من الدماء الشابة النظيفة المخلصة، وهذا يعني، وببساطة شديدة ابعاد كل الوجوه الحالية في 

 .اون مع جهات خارجيةالسلطة تقريبا، وربما محاسبتهم، او معظمهم بتهم الفساد والتفريط والتع
فمعظم اعضاء اللجنة المركزية في الحركة تجاوزوا الخامسة والستين، وكذلك اعضاء المجلس الثوري، االمر الذي يذكر 

 !بالمؤسسات المماثلة لالتحاد السوفييتي قبيل انهياره، او باالحري التي ادت الي انهياره بجمودها وفسادها وتكلسها
 مضِلل ومخادع، الن االنطباع السائد في اوساط الرأي العام العربي والعالمي يقول بان الوضع الفلسطيني الراهن

الفلسطينيين تحرروا واقاموا دولتهم المستقلة، وهذا ما دفع احدي الفتيات المغربيات الي الذهاب الي سفارة فلسطين في 
 هناك سفارات وسفراء وقناصل وسكرتير اول فطالما. الرباط طالبة تأشيرة دخول لزيارة فلسطين والتعرف علي اهلها

وثاني وعاشر، ورئيس وزراء، ووزير خارجية وداخلية، فلماذا ال تصدق هذه الفتاة الطيبة، التي تنتمي الي شعب طيب 
 كريم، ان الدولة قامت فعال، وتريد الذهاب الي غزة لتهنئة اهلها واالحتفال معهم بقيامها؟

محتلة ال تتحدث عن انجازات عسكرية او سياسية، وانما خالفات حادة بين السيدين محمود االخبار القادمة من االرض ال
 .عباس، رئيس السلطة، والسيد فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية، حول من يسيطر علي الحركة الدبلوماسية

، بينما يقول السيد قدومي ان السيد عباس يقول ان السلطة تعني السفراء، الن االعتراف الدولي بات محصورا بها فقط
مرجعية اوسلو ال تسمح بتمثيل دبلوماسي، وحتي وان سمحت بقرار امريكي ـ اسرائيلي، فان منظمة التحرير ما زالت 
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والقدومي محق . هي المرجعية، واالرض الفلسطينية ما زالت تحت االحتالل، وفلسطينيو الشتات ضعفا فلسطينيي الداخل
 وان كان غير محق في االبقاء علي بعض السفراء الفاسدين المعاقين في السفارات الفلسطينية التي في موقفه المبدئي هذا

 !يزيد تعدادها عن ثمانين سفارة اي اكثر من سفارات الواليات المتحدة نفسها
عورة وجاءت تصريحات اللواء نصر يوسف وزير الداخلية الفلسطيني امام المجلس التشريعي يوم امس االول لتكشف 

فقد كان الرجل شجاعا عندما قال ان هناك عصابات وعمليات بلطجة داخل اجهزة . السلطة واجهزتها االمنية امام المأل
 .االمن، وذهب الي ما هو ابعد من ذلك عندما قال ان بعض قادة هذه االجهزة يتعاملون مع اجهزة مخابرات اجنبية

تي يعمل بعض هؤالء جواسيس لها، ونأمل ان ال تكون االجهزة االسرائيلية اللواء يوسف لم يحدد هذه االجهزة االجنبية ال
احداها، وان كنا ال نشك ابدا في وجود من يتعاون مع اجهزة المخابرات االمريكية، وعلي اعلي مستوي، فهي وبعض 

 .لرواتب الشهريةاالجهزة االمنية االوروبية اشرفت علي تدريب قادة االمن الفلسطيني البارزين وهي التي تدفع ا
ولعل الطامة الكبري هي المجلس التشريعي الذي يتحدث امامه ويستنجد به اللواء يوسف، فهؤالء ضمنوا النفسهم رواتب 
تقاعدية مدي الحياة، وسيارات مجانية وجوازات سفر دبلوماسية لهم وزوجاتهم ونسلهم المبارك حتي بعد خروجهم من 

ن المفروض انهم يدافعون عن شعب يعيش سبعون في المئة منه تحت خط الفقر، المجلس، هذا اذا خرجوا، وهؤالء م
فكيف يمكن والحال كذلك ان يقف هؤالء ضد الفساد، ويطالبوا باصالح . وعلي اقل من دوالرين في اليوم الواحد

 !االجهزة االمنية طالما انهم باتوا بحاجة الي اصالح؟
عندما يفسد االمن، وتُرتشي المؤسسة التشريعية، ويغيب القضاء العادل انها سلطة فاسدة مستعصية علي االصالح، ف

المستقل، وتسود عصابات البلطجة داخل االجهزة االمنية الرسمية، فان هذا اخطر علي المواطن الفلسطيني وقضيته من 
 .االحتالل نفسه

لطة وكل رموزها، النه من المعيب ان الشعب الفلسطيني بحاجة الي وقفة مع النفس تؤدي الي وقفة مراجعة مع هذه الس
 .يقدم هذا الشعب كل هذه التضحيات، ويتحمل كل انواع المعاناة، وهناك من يسيء اليه وتاريخه ويتالعب بمصيره

سيأتي من يقول لنا ما هي بدائلكم، وما هي الحلول التي تقترحونها؟ نرد بكل بساطة ونقول ان بديلنا هو بديل كل 
 .التجربة نفسها، وهي المقاومة حتي انتهاء االحتاللالشعوب التي مرت ب

  11/6/2005القدس العربي 
 

 وشارون ... عن المواجهة السياسية بين عباس 
  أسعد عبدالرحمن. د. أ

بعد مائة يوم على انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية، قام الرئيس محمود عباس بواحدة من أنجح الزيارات التي قام بها أي                    
وبالرغم من الوعود التي قطعها له الرئيس االميركي جورج بوش، فإن الـرئيس             . سطيني لواشنطن حتى اآلن   مسؤول فل 

وبالرغم من الدعم العالمي الذي حظي به والذي لم يكن ليحلم به سلفه الراحـل               . عباس ال يزال في موقف ضعيف نسبيا      
كمـا  . ير جوهري في السياسة االسرائيلية تجاه السالم      في السنوات االخيرة، اال أن كل ذلك الدعم فشل في احداث اي تغي            

أنه فشل في تغيير الموقف االميركي جوهريا، فيما عدا بعض الوعود التي قد تذهب ادراج الرياح كمـا ذهبـت وعـود              
  .كثيرة قبلها

ازالت قد تشجعه   لقد ساهمت اسرائيل سابقا في دفع محمود عباس الى االستقالة من رئاسة الوزراء ألنها لم تمنحه اي تن                 
لقد كانت ذريعة اسرائيل دائما بأن سلطة الزعيم عرفات هي سلطة غير ديمقراطية تشجع على االرهاب              . على االستمرار 

ولكن اختلف الوضع ولو قليال، منذ انتخاب الرئيس عباس، وبخاصـة بعـد ان ادخـل عـدة                  . وال يمكن التفاوض معها   
طالب كانت الواليات المتحدة واسرائيل تلحان عليها قبل الـدخول فـي اي   اصالحات ديمقراطية في السلطة هي جميعا م    

وبالرغم من ان الرئيس عباس اكتسب الشرعية الضرورية من الشعب الفلسطيني لتنفيذ برامجه، اال أن هـذه                 . مفاوضات
فقون على ضرورة   فالفلسطينيون مت . الشرعية ستبقى عاجزة عن الفعل ان لم ترافقها بعض االنجازات على ارض الواقع            

ادخال اصالحات جوهرية على النظام الذي ورثوه من الرئيس الراحل وااللوية في ذلك يجب ان تكون لبناء المؤسـسات                
وقد نجح الرئيس عباس في تحقيق انتقـال هـادئ وسـلمي            . الدستورية وتفعيلها والمشاركة في السلطة وفرض القانون      

شاركة في العملية السياسية، اال ان اهم تحد ال يزال يواجهه يأتيه ايـضا              للسلطة كما نجح في ضم حركة حماس الى الم        
من داخل حركة فتح وليس فقط من المعارضة التي نجح في التعاون معها بدال من المواجهة التي كانت اسرائيل تـصر                     

  .عليها قبل ان تبدأ اي مفاوضات
 تعجيزية من نوع ضرب البنية التحتية لالرهاب قبيـل          منذ انتخاب عباس، تحاول اسرائيل جاهدة إضعافه بتقديم طلبات        

العودة الى المفاوضات، ناهيك عن جهودها الدائبة لتوسعة المستوطنات القائمة وبناء مستعمرات جديـدة، اضـافة الـى                  
وكـل ذلـك منـاقض      . المماطلة في االنسحاب من المدن الفلسطينية واستمرار عمليات استهداف المقاومين الفلسطينيين          

ويبدو ان ال شيء بارز من هذه التفاهمات قد تحقق على االرض، فاسرائيل لـم تنـسحب حتـى                   . فاهمات شرم الشيخ  لت
وعمليـة  . تاريخه اال من مدينتين فقط، كما ان الحواجز تجعل من تنقالت الفلسطينيين داخل اراضيهم جحيما ال يطـاق                 

وحسب نتائج احدث استطالع للرأي العام، تبـين ان         . رااطالق االسرى اعتبرها الفلسطينيون خطوة رمزية ومتأخرة كثي       
من المستطلعين يرون ان المعيق الرئيسي الذي يواجه الرئيس عباس في تطبيق برنامجه االنتخـابي هـو تعنـت               % 53

ومما يخشاه الفلسطينيون ان يكون هدف شارون تعزيز قبضته على الـضفة ومنـع قيـام دولـة                  . الحكومة االسرائيلية 
غرافيا وقابلة للحياة من خالل االستمرار في بناء وتوسعة المستعمرات، وبناء الجدار، وهي كلها محـاوالت                متواصلة ج 

فالجدار هو الحد الذي سيفصل ما بين اسرائيل وما بقي من اراض فلسطينية مبعثـرة،               : لشارون لحل القضية وفق هواه    
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 وعده الرئيس االميركي، امـا القـدس، فـإن شـارون            كما ان مشكلة الالجئين لن تحل على حساب الدولة العبرية كما          
/ بمحاصرتها بمستعمرات اسرائيلية من كافة الجهات، سيجعل اعادة تقسيمها امرا مستحيال، باالضافة الى ذريعته القديمة                

  !!.الجديدة بأنه ال يوجد شريك فلسطيني للتفاوض معه
فيذ خارطة الطريق، وما يترتب عليها من التزامات مثل تجميد          اما اذا ما قام الرئيس االميركي بالضغط على اسرائيل لتن         

المستوطنات وازالة غير القانونية منها، فإن هذا سيهدئ من روع الفلسطينيين وعندها يتم االنتقال لتنفيذ المرحلة الثانيـة                  
شعب الفلـسطيني ألنـه     ومثل هذه الدولة تثير شكوك ال     . من خارطة الطريق، اال وهي إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة         

وبعبارات عـضو فـي اللجنـة       . يخشى تحول قضيته لقضية حدود دون حل القضايا الرئيسية التي هي جوهر الصراع            
سيكمل شارون انسحابه من قطاع غـزة فـي         : المركزية لفتح تتضح االبعاد المختلفة لالستراتيجية الشارونية وتكتيكاتها       

، وبعد ان يتم االنتهاء من      2006بات جديدة في اسرائيل في النصف االول من         ، وبعد ذلك سيدعو الى انتخا     2005أواخر  
، وسيبقى شارون يماطـل لتجنـب اي        2007تشكيل الحكومة االسرائيلية الجديدة وانتخابات الكونغرس االميركي، ندخل         

  .ضغط اميركي، والستكمال تغيير الواقع على االرض خدمة لالهداف الصهيونية التوسعية
  11/6/2005الردنية الرأي ا

  
 المقاومة بين الديمقراطية والتدويل  

  عصام نعمان. د
حقق مرشحو حزب اهللا  تفوقاً الفتاً في جولة االنتخابات النيابية الثانية التي جرت في دائرتي الجنوب والنبطية اللبنانيتين 

ت البلدية األخيرة التي جرت في قطاع وكان مرشحو حركة حماس قد حققوا نتائج مماثلة في االنتخابا. األحد الماضي
  .غزه

. األولى، ان ال تناقض بين المقاومة والديمقراطية. من هاتين التجربتين الغنيتين يمكن استخالص حقيقتين ساطعتين
الثانية، ان االنتخابات تضفي شرعية . فالمقاومون بالسالح يستطيعون ان يكونوا ديمقراطيين بالرأي وبالكلمة السواء

ية على المقاومة، اذ ليس أدل على ثقة الشعب بنهج المقاومة وقادتها من انتخاب مرشحيها ليتولوا صالحيات تمثيلية اضاف
  .وتشريعية

إدارة بوش تبدو محرجة إزاء هاتين الحقيقتين، كما تبدو حائرة أمام ما يجب القيام أو عدم القيام به من تدابير حيال قرار 
ذلك ان التراجع عن تنفيذ القرار . تجريد حزب اهللا والمخيمات الفلسطينية من السالح الذي قضى ب1559مجلس األمن 

كما ان االصرار على تنفيذه بعد انتهاء االنتخابات يشكّل . المذكور يعتبر صفعة ل إسرائيل، بل إلدارة بوش تحديدا
  .الكبيرصفعة للديمقراطية التي انتدبت أمريكا نفسها لتعميمها في دول الشرق األوسط 

ذلك ان نائب . حيرة إدارة بوش أمام مسألة المقاومة والديمقراطية تطورت الى ما يشبه التناقض في مواقف أركانها
مساعد وزيرة الخارجية األمريكية لشؤون الشرق األوسط سكوت كاربنتر صرح بأن اإلدارة األمريكية ترحب بمشاركة 

كما لم يعتبره شرطا . غير انه لم يحدد جدوال زمنيا لنزع السالح. نفحماس في االنتخابات الفلسطينية بشرط نبذ الع
مسبقا للدخول في العملية االنتخابية، بل أكد ان الساحة السياسية مفتوحة للجميع، وان الواليات المتحدة ترحب بأي طرف 

اس يشغل منصب رئيس حسناً، ماذا سيكون رد كاربنتر اذا سأله عضو في حركة حم. منتخب ديمقراطيا ويدين العنف
أنا على استعداد الدانة العنف، فهل حكومتك مستعدة إلدانة العنف الذي تمارسه إسرائيل يومياً ضد الشعب : بلدية منتخب
  الفلسطيني؟

الناطق الجديد باسم الخارجية األمريكية شون ماكورماك لم يرحب بمشاركة حزب اهللا في االنتخابات النيابية كما رحب 
نتر بمشاركة حماس في االنتخابات البلدية بدعوى ان حزب اهللا وميليشياته المسلحة ليست خاضعة للمؤسسات زميله كارب

حسنا، هل حماس خاضعة لمؤسسات تعكس ارادة الشعب الفلسطيني بحسب الفهم . التي تعكس ارادة الشعب اللبناني
وقفها السلبي الذي عبر عنه ماكورماك اذا كرر األمريكي لهذه المؤسسات واالرادة؟ وهل تعيد إدارة بوش النظر في م

رئيس حكومة لبنان ووزيرا دفاعه وداخليته تأكيداتهما أن المقاومة اإلسالمية ليست ميليشيا، وأنها حركة وطنية مسلحة 
 تعمل من اجل تحرير ما تبقّى من األراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل، وان عملها هذا يحظى بموافقة الحكومة

  ومجلس النواب واألكثرية الساحقة من الشعب اللبناني؟
كلنا يعلم ان حرص إدارة بوش على تجريد المقاومة الفلسطينية، كما المقاومة اللبنانية، من السالح ال عالقة له 

ات انه موقف نابع من حرص إدارة بوش على االمتثال لطلب. بالديمقراطية وال بإرادة الشعبين الفلسطيني واللبناني
وعليه، فإن سجالنا الحاضر مع كل من كاربنتر وماكورماك ليس الهدف منه اقناعهما . إسرائيل السياسية والعسكرية

بوجهتي نظر حزب اهللا وحماس بل عرض الموضوع على الرأي العام لكشف تناقضات مسؤولي إدارة بوش وانحيازها 
 النحو هدفا آخر شديد األهمية هو ضرورة اعتماد فوق ذلك، فإن لعرض الموضوع على هذا. األعمى الى إسرائيل

فقد اتضح بجالء من تجربتي حزب اهللا وحماس ان الديمقراطية صالحة وممكنة . الديمقراطية وبيان فائدتها وفعاليتها
أجل، من يقدر على اعتماد الديمقراطية في الحرب يقدر، بطبيعة . التطبيق ومنتجة وفاعلة في الحرب كما في السلم

فهل لدى . ال، على اعتمادها في السلم، وان ال شرعية سياسية خارج الديمقراطية واالنتخابات واالستفتاءات الشعبيةالح
  أهل السلم كما أهل الحرب حجة بعد للعزوف عن اعتماد الديمقراطية؟

ذلك ان لبنان، . اطينعم، يبدو ان ألهل الحرب، وفي مقدمهم أمريكا، حجة بل ذريعة للتهرب من مفاعيل النظام الديمقر
حتى في مقاييس أمريكا، دولة ديمقراطية األمر الذي يستوجب االعتراف بشرعية القرارات التي تتخذها مؤسساته 

فهي وان كانت تعترف بديمقراطية النظام اللبناني إال انها . لكن أمريكا تتجاهل هذا المنطق تماماً. الحكومية المنتخبة



 20

ارات الصادرة عن مؤسساته المنتخبة، ال سيما ما يتعلق منها بقرارات حكومته لجهة ترفض االقرار بمشروعية القر
  .شرعية المقاومة اإلسالمية الناشطة في ربوعه ومشروعية موافقة الحكومة على أنشطتها

 في سياق اصرارها على انكار شرعية المقاومة، تلجأ الواليات المتحدة الى مجلس األمن الدولي الستصدار قرارات
تقضي باعتبار المقاومة ميليشيا مسلحة وأن مجرد وجودها يشكّل تهديدا لألمن الدولي بصرف النظر عن موافقة الحكومة 

 تجسيداً لهذا المنطق األعوج الذي تعتمده أمريكا 1559أليس القرار . المعنية على وجود المقاومة ودعمها ألنشطتها
 انكاراً من طرف أمريكا، كما من طرف األمم المتحدة، 1559ار وتفرضه على المنظمة الدولية؟ أال يشكّل القر

لديمقراطية النظام اللبناني واضعافا لها؟ ان مجرد تجاوز قرار الحكومة اللبنانية بمشروعية المقاومة واالصرار على 
 سافراً في شؤون  يشكّل في آن سحباً لالعتراف بديمقراطية النظام وتدخال1559ًتدويل القضية من خالل اصدار القرار 

  .لبنان الداخلية
ان لجوء أمريكا الى تدويل شؤون لبنانية داخلية ليس مرده الى اعتبارات قانونية أو أمنية بل الى اعتبارات سياسية 

فقد جرى تكليف لجنة تحقيق دولية بقرار من مجلس األمن في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، . بالدرجة األولى
لكن أمريكا رفضت تكليف اللجنة ذاتها أمر التحقيق في اغتيال الصحافي سمير . وساندته أمريكا وفرنساكانت اقترحته 

لماذا؟ ألن أمريكا اعتبرت مد صالحية اللجنة الدولية لتشمل التحقيق في قضية قصير ربما يشكّل انتقاصا من . قصير
 نفسه دونما تعديل سواء في أثناء والية حكومة عمر لكن جهاز القضاء اللبناني يبقى هو. صدقية حكومة نجيب ميقاتي

كرامي السابقة التي لم تحظَ بدعم أمريكا أو في أثناء والية حكومة ميقاتي الالحقة التي تحظى بدعمها، فهل من سبب 
  لرفض تدويل التحقيق في قضية قصير غير االعتبارات السياسية ليس إال؟

. سبب قانوني أو أمني لتبرير االحجام عن اخضاع قضية قصير لتحقيق دوليكان األمر ليهون لو تبرعت أمريكا بأي 
لكن بيان مجلس األمن الصادر في هذا الخصوص اعتبر هذا االغتيال، مثل االغتياالت التي حدثت قبله، يمثل جهدا 

بقصير الذي كان رمزاً بل ان البيان أشاد . مميتا لتقويض أمن لبنان وسيادته ووحدته وحرمة أراضيه واستقالله السياسي
  لالستقالل السياسي والحرية، فهل من فارق في الجوهر بين قضيته وقضية الحريري؟

هكذا أصبحت الشؤون الداخلية للدول التي ال تحظى حكوماتها برضى إدارة بوش قضايا دولية تهدد األمن العالمي 
أما الحكومات . ا المنصوص عليها في دساتيرهاوتستدعي تدخال دوليا لإلشراف على ممارسة تلك الحكومات صالحياته

  .التي تحظى برضى اإلدارة اياها، فهي بمأمن من أي تدخل دولي في شؤونها الداخلية
  !واآلتي أعظم.. قضيتان متشابهتان بل متطابقتان ومع ذلك تجترح أمريكا لكل منهما اجراءات مختلفة

11/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

   !بدل شارون الفصل باالنتخاباتواشنطن تخشى أن يست
  حلمي موسى

أسهم التدهور األمني األخير في األراضي الفلسطينية المحتلة، في زيادة إحساس إدارة الرئيس األميركي جورج بوش 
فخطة الفصل، التي اعتقدوا أنها كفيلة بحل كل المشاكل في المنطقة ولو لوقت قصير، تبدو كأنها تترنح بمقدار . بالقلق
 . نح إعالن التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينيةتر

وثمة من يطلع األميركيين على الرأي الحقيقي للساسة والعسكريين اإلسرائيليين من هذه الخطة، وهو رأي يتراجع في 
 . تأييده لها بنسبة أكبر من تراجع تأييد الشارع لها

 راهنت كثيراً على خطة الفصل وال تريد لها أن تسقط صريعة ومن الطبيعي أن هذا ال يروق لإلدارة األميركية، التي
وربما ان . وهي ترى لزاماً عليها السعي لترسيخ هذه الخطة فلسطينياً وإسرائيلياً ودولياً ومواصلة الرهان عليها. أمامها

ع األميركي لشارون، هذا ما دفع وزير الخارجية البريطانية جاك سترو، الذي أبدت بالده درجة من التحفظ تجاه التشجي
 . إلى التكيف مع الرغبة األميركية والخروج عن طوره في امتداح شجاعة شارون

ولكن إدارة بوش قررت عدم االكتفاء بالتشجيع البريطاني وعدم الرضى فقط عن دور المبعوثين الميدانيين أو حتى 
 في الميدان قد يشجع هافمرور. اليسا رايسممثلي مجلس األمن القومي، فسارعت إلقرار إرسال وزيرة الخارجية كوند

وربما انها تصل فقط كي . الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني على الشعور بجدية القلق األميركي من تعثر خطة الفصل
 . الواليات المتحدة تصر على تنفيذ خطة الفصل بصرف النظر عن الظروف المحيطة: تقول رسالة واحدة

ميركية تجد تجاوباً مقبوالً من السلطة الفلسطينية، التي تحظى خطواتها بنوع من القبول ومن الواضح أن الرغبة األ
وفي األيام األخيرة كان اإلعالن عن تأجيل االنتخابات التشريعية، ونجاح السلطة في إقناع الفصائل بمواصلة . األميركي

 . االلتزام بالتهدئة، بعضاً من هذا التجاوب
فهناك من يبادرون لعمليات عسكرية معينة، وهم يعلمون أنها ستقود إلى رد فعل .  إسرائيلولكن الحال ليس كذلك في

وهناك من ال يؤمنون بإمكان تنفيذ خطة الفصل، ليس فقط بسبب االعتراض السياسي عليها وإنما أصالً بسبب . فلسطيني
 . خطورتها

يركية عند سقوط صواريخ القسام على سديروت ويكتب المعلق األمني في هآرتس أمير أورن عن شعور اإلدارة األم
وبرغم سقوط فلسطينيين شهداء كل يوم برصاص . خطة الفصل ستضيع: ويقول ان حكومة بوش متخوفة. والمستوطنات

وعندما سقط فلسطينيان وصيني في قصف . إسرائيلي، فإن الخوف األميركي ينصب على نتائج سقوط قتلى إسرائيليين
ومع ذلك رأى أورن أن .  إسرائيلية، تنفس كثيرون الصعداء ألن ذلك لن يقود إلى تحطيم األوانيفلسطيني على مستوطنة
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تراكم األحداث في اآلونة األخيرة خلق نوعاً من الخطر الحقيقي بأن تتقدم الساحة الفلسطينية اإلسرائيلية نحو فوضى 
 . عارمة

نها من الوجهة الرسمية ال تخشى أن يتهرب شارون من ويرى أورن أن رايس تصل إلى المنطقة على هذه الخلفية، وأ
فهناك خشية من أن يؤمن شارون بأن بقاءه . ولكن الحال في الواقع ليس كذلك. التزاماته تجاه إخالء المستوطنين

وثمة من قالوا هذا . السياسي غير مرتبط بنوايا بوش الحسنة وإنما بالذهاب إلى االنتخابات قبل اإلخالء واالنسحاب
 . األسبوع في واشنطن ان من شأن ذلك دفع شارون لتشغيل كرسي النجاة

ويعتقد المعلق في يديعوت احرونوت عوفر شالح ان قلة قليلة داخل المؤسسة العسكرية تؤيد خطة الفصل، وأن الغالبية 
ولكن ما . ديد آتفي القيادة العسكرية تجمع من دون اإلعالن عن ذلك، على أن الخطة تحمل في طياتها خطر تدهور ج

يمنع اإلعالن عن ذلك هو أنه، بعد مرات عديدة، اتهم فيها الجيش بالتسرع في الضغط على الزناد والمساهمة في انهيار 
 . مبادرات التهدئة، صار الجيش مياالً إلبعاد التهمة عن نفسه وإسقاطها على الفلسطينيين

فالمزاج السائد في الجيش .  السابق بالحرب اإلرهابية المقبلةولكن الجيش يستعد للمعركة التي أسماها رئيس األركان
اإلسرائيلي هو أنه ليست هناك آمال معلقة على أبو مازن، وهناك في شعبة االستخبارات العسكرية من يعتقد انه قد يرفع 

 . ويتوقعون أن المجابهة آتية ال محالة. يديه ويستقيل بكل بساطة
. حديث عن ضعف التنسيق وزيادة المخاوف لدى األميركيين يبدو مستنداً إلى أساسوإذا كان هذا هو الحال فإن ال

وربما أن رايس تريد االطالع على حقيقة . فأميركا تريد خطة الفصل مدخالً إلى التسوية ال بوابة نحو الحرب المقبلة
  .المعطيات الميدانية بنفسها، وعدم انتظار حدوث مفاجأة

  11/6/2005السفير 
  

  السياسي يطغى على الديني : حماس
  عبد الناصر النجار
مع بدايات تشكيل الحركة االسالمية الفلسطينية الحديثة، في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، كانت األسس التي تقوم                 

 ولعّل األحداث المؤسفة التي وقعت في قطاع غـزة،        . عليها هي دينية بحتة، ولم تطرح، في حينه، رؤى سياسية محددة          
  .التي قادها المجمع االسالمي في حينه، قامت على قاعدة دينية، وهي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ويبدو ان االحتالل كان يرى أهمية قصوى في أن يضرب الديني السياسي، الذي مثّلته منظمة التحرير الفلسطينية؛ التـي                   
ولكن جميعها، في حينـه، لـم       .. طُرحت تحت عنوان السالم   كانت العقبة السياسية والعسكرية أمام فرض مشاريع كثيرة         

  .تكن ترقى الى التطلعات الفلسطينية، وكانت تهدف باألساس الى إذابة الشخصية الفلسطينية وإلحاقها بهذه الجهة أو تلك
لحقـت بالنظـام    الحركة االسالمية كانت امتداداً طبيعياً لحركة اإلخوان المسلمين، التي بدأت تنتعش بعد الهزيمة التـي                

  .السياسي العربي، خاصة القومي منها
وحتى بداية الثمانينيات، بدأ التوجه في فكر االسالميين نحو السياسي، بشكل واضح، من خالل الحركـة الطالبيـة، وال                   

، تحت اسـم    1980-1979عجب في أن نرى أن الكتلة االسالمية في جامعة بيرزيت دخلت أول انتخابات لها في العام                 
ة العمل الطالبية، وكانت هذه هي التجربة األولى لإلسالميين، لدخول المعترك السياسي في الضفة، في وقت كانـت                  كتل

فيه الحركة الطالبية هي رأس الحربة السياسية للتنظيمات الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، إضافة الـى                 
  .الحزب الشيوعي، في حينه
االسالمية، التي لم تكن تحمل اسماً خاصاً بها، إلى معظم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية،             وقد امتدت هياكل الحركة     

  .من خالل مجموعة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي حملت في طياتها البذور السياسية
خـوان المـسلمين األم،     وتمثّل الحصاد األول للحركة االسالمية بدخولها االنتفاضة األولى بقوة، بعد موافقة جماعـة اإل             

  .خاصة في األردن ومصر، ومن خالل اإلعالن، بشكل علني، عن تشكيل حركة حماس
وفي بداية المشوار، حاولت الحركة التمويه على طبيعتها، كامتداد لجماعة اإلخوان، ولكن بعد إصدار نظامها الـداخلي،                 

  .ة في هذا الشأنأعلنت بصراحة أنها جزء من اإلخوان، رغم بعض الخالفات الداخلي
وال شك في أن حماس اكتسبت شعبية كبيرة خالل سنوات ما قبل االنتفاضة، وانضمام الكثير من الطلبة للكتل االسالمية،                   

  .ومع انتصار الثورة االيرانية قبل ذلك بسنوات، وعلو اطروحة اإلسالم هو الحل
صفوف الحركة، فإن الغالبية العظمى منهم خرجت مـن  ومع بدء حملة االعتقاالت الواسعة، من قبل قوات االحتالل، في   

  .المعتقل وهي مؤطرة، سياسياً وفكرياً، وأصبحت كوادر عاملة في الحركة
وبدأت حماس، في بداية التسعينيات، بإعادة تنظيم هياكلها والمجموعات الداعية لها، واستغالل التمويل الخارجي، الـذي                

عد احتالل العراق للكويت، والذي أصبح ينهال عليها، بشكل رسمي، من الحكومات            قُطع عن منظمة التحرير الفلسطينية ب     
الخليجية، أو غير الرسمي، من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية هناك، ما أعطاها دفعة قوية، وجعلها تتبنـى آالف                  

وية تحـت أجنحـة الفـصائل       العائالت، خاصة المهمشة والفقيرة، وتسيطر سياسياً على مناطق كانت في السابق منـض            
الفلسطينية، التي بدأت تفقد شعبيتها في ظل جمود استراتيجياتها، وعدم القدرة على اللحاق بالركب السياسي والتغيـرات                 

  .العالمية
وفي االنتفاضة الثانية، لعبت حماس دوراً عسكرياً مهماً، وأصبح الجناح العسكري للحركة هو الحاكم الفعلي لـشؤونها،                 

 هناك فصل وهمي بين السياسي والعسكري في الحركة، وقد دفعت ثمناً باهظاً وكبيراً لذلك، من خـالل حملـة                    وإن كان 
  .االغتياالت اإلجرامية التي استهدفت مجموعة كبيرة من قادتها
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 يـدور   وفي السنوات الثالث األخيرة، يمكن مشاهدة التحوالت السياسية الجذرية في فكر الحركة، ومحاولة استيعابها لما              
وهذا أحد أهم األسباب في بداية طغيان السياسي على الديني لــ            . في المحيط الداخلي والخارجي من تغيرات دراماتيكية      

حماس؛ بمعنى ان األسس الدينية لم تعد جامدة، ولكن تمت إعادة التفسير واالجتهاد، من أجل تطويع هذه المفـاهيم بمـا                     
  . المتقدمة وديمومتها الفلسطينيةيخدم مصالح الحركة، ويبقي لها مكانتها

وعلى سبيل المثال، ما كان ممنوعاً سابقاً أصبح مباحاً اليوم، مثل االنتخابات، رغم أن بعض الحركات االسالمية، ومنها                  
  ..حزب التحرير، ما زال يحرم االنتخابات بشكل مطلق

لخطرة، ألن السياسة واحدة، فلـيس هنـاك        إن استيعاب حماس لفن العمل السياسي يجبرها على خوض مياهه العميقة وا           
  .فرق واضح، مطلقاً، بين ما ترغب به حركة فتح أو حماس، ولكن الفرق فيما هو ممكن تحقيقه

ولعدم وجود فروق سياسية ذات داللة واضحة في الرغبة لما سيكون عليه المستقبل الـسياسي، فـإن كلتـا الحـركتين                     
 وفي السنوات الثالث الماضية، ال شك في ان حماس كانت المستفيد األكبـر              .تستفيدان، بأقصى ما يمكن، من أخطائهما     

  .من أخطاء فتح، وليس العكس
إن طغيان السياسي على الديني في حماس سيكشف، في النهاية، أنها جزء من هذا النسيج المجتمعي الفلسطيني، وليـست           

  .جسماً يحمل صفة الكمال ويغرد خارج السرب
  11/6/2005ة األيام الفلسطيني

 
  كاريكاتير

  

  
 11/6/2005العرب اليوم 

  


