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   في غزةاالنفالت االمني
ق مسلحون فجر أمس األعيرة النارية على منزل        طالا  :غزة ،حامد جاد  عن مراسلها  12/6/2005الغد االردنية    نشرت

العميد رشيد أبو شباك ، مجددين بذلك مظاهر فوضى السالح واالنفالت األمني التي شهدتها مدينة غـزة علـى مـدار                     
 يقع مقـر  وقد أدى تبادل النيران إلى انقطاع التيار الكهربائي نتيجة إصابة أحد محوالت الكهرباء حيث            . الماضيين اليومين

ونوه توفيق أبو خوصة إلى ما أولته الداخلية من اهتمام في تطويق ومعالجة الحـادث المـذكور               .الجهاز ومنزل أبو شباك   
وف أفراد قوات األمن الفلـسطيني أو المـسلحين الفتـا إلـى أن      نافياً صحة ما أشيع حول وقوع إصابات سواء بين صف         

  .يثيات هذه القضية مازال مستمراًالتحقيق في ح
 الوية الناصر صالح الدين ، أطلقـت     من عناصرأن  ،   مصادر أمنية فلسطينية   هقالت ما 11/6/2005 48عرب موقع وذكر

الوقائي الفلسطيني في محيط منزل رئيس جهـاز األمـن          النار وللمرة الثانية خالل يومين على عناصر من جهاز االمن           
 الناصر وعناصر من االمـن      وقالت المصادر ان اطالق النار جاء علي خلفية االشتباكات التي اندلعت بين الوية            !الوقائي
ق النار علـى     السلطة بمعاقبة من اطل    ناطالبنا  ان باطالق النار، وقال    الناطق باسم لجان المقاومة ، نفى أي عالقة         .الوقائي

واوضح ان لجان المقاومة ال تقدم على مثل هذه االعمـال التـي وصـفها               . احد عناصرها االمر الذي ادى الى اصابته      
  .بالخرقاء

 فعاليات قانونيـة وسياسـية،      ةطالب عن م  : سائد أبو فرحة وفايز أبوعون       هكتب ما 12/6/2005االيام الفلسطينية    نقلتو
اعتـصامين  ءات لوضع حد لظاهرة الفلتان األمني في األراضي الفلسطينية، وذلـك خـالل              السلطة الوطنية، باتخاذ إجرا   

، وشارك فيهما قضاة ومحامون مرتدين الزي الرسمي، إضافة إلى ممثلين عن بعـض الفـصائل                نظمتهما نقابة المحامين  
ات المتكررة على عاملين في     وحذرت هذه الفعاليات، خالل االعتصامين، على خلفية االعتداء       .ومؤسسات المجتمع المدني  

المجال القانوني، من مغبة تواصل مظاهر فوضى السالح، وأخذ القانون باليد، منوهة بالمقابل إلى ضرورة محاسبة كـل                  
وفي سياق االنفـالت االمنـي   .من يرتكب تجاوزات بحق القانون بغض النظر عن منصبه، أو المؤسسة التي ينتسب إليها             

وأفاد شهود بأن مجموعة من   . إلطالق نار من قبل مسلحين مجهولين في مخيم جباليا، أمس           جراء تعرضهم  ين مواطن جرح
مـواطن مـن    ، عندما قاموا باختطاف     المسلحين أطلقت النار في الهواء، وفي اتجاه األرض، وأصابوا خطأ، المواطنين            

تطفوا المواطن المذكور ونقلوه بـسيارة      وأوضح الشهود أن المسلحين اخ    .ذي يعمل في أحد األجهزة األمنية     جباليا البلد، ال  
وباشرت الشرطة التحقيق في الحادث، وتردد أن المختطفين أفرجوا عنه بعد مرور نحو أربع سـاعات            .إلى مكان مجهول  

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة، حيث تجمع العشرات من المسلحين، الذين           .على اختطافه، كما أكد ذلك مصدر موثوق      
ة المختطف وأشعلوا النار في إطارات السيارات، وأغلقوا الطريق العامة في بلدة جباليا، إلـى أن عـاد                  ينتمون إلى عائل  

  .الهدوء مرة أخرى بعد اإلعالن عن اإلفراج عنه
فى مدينة غزة انطلقـت مـسيرة   انه : نابلس ـ سامر خويرة، والوكاالت  في عن مراسلها 12/6/2005البيان  واضافت

غزة حيث تم تنظيم اعتصام احتجاجا على االعتداء على القضاء الفلسطيني والمطالبـة بتـوفير               للمحامين جابت شوارع    
وانتقد ناطق باسـم المحـامين فـي رام اهللا تكـرار            .ةمستلزمات استقالل القضاء ووقف االعتداء على المحاكم الفلسطيني       



 3

نيـة لمطالـب وقفهـا وترسـيخ سـيادة          االعتداءات على المحامين والقضاة الفلسطينيين وعدم اسـتجابة الـسلطة الوط          
مطالبا السلطة بالعمل من اجل وقف كل ما يسيء لهيبة القضاء وتطبيـق القـانون وتـوفير األمـن للمـواطن                     ..القانون

 مساندة جميع القوى الفلسطينية للقـضاء الفلـسطيني ورفـضها ألي    ادي في حركة حماس  ومن جهته أكد القي   . الفلسطيني
وقال إن الجميع عليهم مسؤولية وقف التعديات وحالة االنفالت األمني التي تـسيء إلـى               . قضاةاعتداء على المحامين وال   

  . الواقع الفلسطيني، والبد من تحرك فاعل لتطويق ظاهرة الفساد والمفسدين والعابثين بمقدرات الشعب الفلسطيني
طقة، وحذرت وزارة الداخلية من مخـاطر       جهاز في المن  ل جرى إطالق قذيفة على إحدى اآلليات التابعة ل        من ناحية اخرى  

 حدثت على مدى    عمليات اإلخالل بالنظام العام وإطالق النار واالعتداءات التي حدثت في محيط مقر األمن الوقائي والتي              
وأكدت الوزارة في بيان أنها لن تتهاون في التعامل مع مجريات األحداث وفقا للقانون وبما يضع حـدا                  .اليومين الماضيين 

ل هذه السلوكيات التي تنعكس سلبا على الجبهة الداخلية، مشيرة إلى أن التحقيقات في حيثيات قضية اعتقال عناصـر                   لمث
  . من ألوية الناصر صالح الدين ال يزال مستمرا وسيتم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة على ضوء نتائج التحقيق

  
  ل ايام  عباس سيقدم مالحظاته على مشروع قانون االنتخابات خال

، خالل  ظاته على مشروع قانون االنتخابات    توقعت مصادر برلمانية فلسطينية ان يقدم الرئيس الفلسطيني مالح        : ألفت حداد 
االيام القليلة المقبلة، خاصة وان الموعد الدستوري النهائي لتقديم هذه المالحظـات هـو الـسابع عـشر مـن الـشهر                      

 ان المجلـس التـشريعيى سـيعقد فـور تقـديم             48عن هويتها لعرب    در التي رفضت الكشف     واشارت المصا .الجاري
المالحظات علي القانون ، جلسة خاصة لمناقشة هذه المالحظات، متوقعة ان تعقد هذه الجلسة في نهاية االسبوع الجاري                  

 يحـق ألي جهـة      وقالت المصادر انه قبل الموعد النهائي لتقديم المالحظات وصدور القانون ال          .او بداية االسبوع المقبل     
واوضحت انه في حال وافق المجلس التشريعي علـى المالحظـات   .الضغط على رئيس السلطة لتحديد موعد االنتخابات     

فسيتم نشره فى الجريدة الرسمية من اجل نفاذ القانون، أما في حالة عدم موافقة األعضاء على هذه المالحظات فيجب في                    
  .أعضاء المجلس التشريعي ليتم تجاوز حق النقض الذي يتمتع به الرئيسهذه الحالة توفر أصوات اكثر من ثلثي 

  11/6/2005 48عرب
  

   أبو مازن يشكل هيئة لمحاربة الفساد 
ر رئيس السلطة أمس مرسوماً رئاسياً يقضي اصدا: ام اهللا ـ محمد إبراهيم ر عن مراسلها من 12/6/2005البيان  نشرت

وقـال   ها اسم هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، ومنحها صـالحيات مطلقـة، ،       بتشكيل هيئة لمحاربة الفساد أطلق علي     
رئيس الهيئة الجديدة إبراهيم أبو النجا ان الهيئة مستقلة إدارياً ومالياً وتتمتع بصالحيات واسعة تـصل حـد مـساءلة أي                     

ئة من قضاة ومستـشارين      أنه شرع في تشكيل الهي     وأوضح للبيان . شخص مهما علت مرتبته، حتى لو كان الرئيس نفسه        
. وكان أبو مازن وعد أخيرا بتشكيل مثل هذه الهيئة لمقاومة الفساد المستشري فـي اإلدارة الفلـسطينية            .امين وخبراء ومح
  .أمر بتحويل كل ملفات الفساد لهذه الهيئة عباسالت مصادر مطلعة إن وق

الثقة مـن المجلـس      إنه سيباشر عمله فور نيله       يامألقول ابو النجا ل   : القدسمن   12/6/2005االيام الفلسطينية    وأضافت
 الخطوة االولى التي ستقوم بها الهيئة هي مطالبة كل من يخضعوا الحكام قانون الكسب غير المشروع               التشريعي وأضاف   

ـ ألن الهيئة.تقديم الذمة المالية الى الهيئة    ن مكتـسبات   معنية بالذمة المالية لكل موظفي السلطة الفلسطينية وكل ما لديهم م
يـل  ومنقوالت وعقارات عليهم اثباتها، واذا ثبت ان هناك مخالفات او شيئاً غير دقيق او كسباً غير مشروع فانه يتم تحو                   

وقال .روع وكل ما يتعلق بها من إجراءات      ال تخضع للتقادم قضايا الكسب غير المش      وتابع  .هذا الشخص الى النيابة العامة    
سيادة والشفافية والمحاسبية والرقابية وتعطي مصداقية امام العالم، وعليه فهـي خطـوة             هذه الهيئة هي شكل من اشكال ال      

  . وهيبتها ومصداقيتها امام العالمكبيرة جداً وتعكس شكل ومضمون الدولة
  

  تشكيل فريق للتخطيط األمني الفلسطيني برئاسة العميد جمال أبو زايد  
ل فريـق   السبت، عن تشكي   مصادر أمنية فلسطينية،   هنتأعل  ما :ادألفت حد  عن مراسلته    11/6/2005 48عربنشر موقع   

أضافت المصادر ان الفريق يضم ممثلين عن وحدات التخطيط المختصة في أجهزة األمـن              و.التخطيط األمني الفلسطيني  
ـ     .  سكرتاريا رئيسية في رام اهللا وأخرى فرعية في غزة         هبالوزارة، ويعاون  ل مـع   ويتولى وضع الخطط المرحلية، للتعام

االنسحاب اإلسرائيلي المتوقع ، وكذلك القيام بمهمة إعداد الخطط اإلستراتيجية لألمن الفلسطيني في إطار توجه وحـدوي                 
  .شامل يمثل السياسة األمنية العامة لوزارة الداخلية واألمن الوطني

ر الداخليـة جـاء فـي سـياق         في بيان الوزارة ، ان قرار وزي      ما جاء   : غزة من 12/6/2005االيام الفلسطينية    ونقلت
  .استمرار تنفيذ وتجسيد عملية توحيد األجهزة األمنية وتطوير التنسيق والتعاون بينها، وصوالً الى وحدة وتكامل األداء

  
  شارون يستغل الموقف الدولي لتنفيذ مخططاته بشأن تهويد القدس: القدومي 

ن  أرئيل شارون، يستغل الموقف الدولي الراهن للمـضي فـي            ، أمس، أ   أكد السيد فاروق القدومي   : وفا -الدار البيضاء   
من أراضي الضفة % 15التوسع االستعماري، وإلكمال بناء جدار الفصل العنصري، الذي يعني االستيالء على ما يقارب           

مغربـي، ان   وأضاف القدومي، في كلمته، في افتتاح أعمال المؤتمر السابع لالتحاد االشتراكي للقوات الـشعبية ال              .الغربية
رؤية شارون، لكيان فلسطيني خاضع للهيمنة اإلسرائيلية تختلف عن رؤية الرئيس األميركـي جـورج بـوش، لدولـة                   

وأوضح أن شارون، يراهن على الظروف الصاخبة، التي تمر بها إسرائيل بسبب االنسحاب             .فلسطينية مستقلة قابلة للحياة   
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ن تسمح للرئيس األميركي بممارسة ضغوط على إسرائيل، حتى ال          من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وهي ظروف ل        
 نقطة  45تنشأ فيها أزمة سياسية ربما تطيح بشارون وتقضي على مشروع االنسحاب، فيما تريد أميركا من شارون إزالة                  

 شارون بعكـس    استعمارية، للبدء بتطبيق خطة خارطة الطريق، التي تقضي بتجميد األعمال االستعمارية كلياً، فيما يقوم             
وأشار القدومي إلى أن الدول األوروبية أبدت قلقاً ملحوظاً بسبب تأجيل بداية االنسحاب، واتهمت إسرائيل بعدم تنفيذ                 .ذلك

التزاماتها، وباستمرارها في التوسع االستعماري، الذي يعرض حّل الدولتين للخطر، وبأنها تضع العراقيل أمـام الجهـود    
   .ئيس محمود عباسالدولية التي يبذلها الر

  12/6/2005االيام الفلسطينية 
  

  !!األمن الوقائي يطلق سراح دبلوماسي فلسطيني اعترف بتورطه بقضايا فساد
 وابن السفير حقق معه في قـضايا فـساد           في جدة   أن نائب القنصل   لعربلوثيقة اإلطالع   مصادر  كشفت  : العرب اللندنية 

وفيما يتعلق بالفساد اإلداري قال في إفادته التحقيقية أن والده          .ي هذا الخصوص  إداري ومالي، مؤكدة أنه أدلى باعترافات ف      
هو الذي عينه نائبا للقنصل ، إضافة إلى تعيينه مندويا لوزارة الداخلية الفلسطينية لشؤون تجديد جوازات السفر، كمـا أن                    

معـة القـدس    ية الفلسطينية بجدة، وفـي جا     والده عين أربعة آخرين من أبنائه في السفارة الفلسطينية بالرياض، والقنصل          
تعيين ، فقد عين نفسه مديرا لشؤون الموظفين في الجامعة، علما أنه ال يحمل              الوكي يتمكن من    .المفتوحة بالرياض وجدة  

قبل أن يعمل موظفا في اللجنة الشعبية لجمع التبرعات للشعب الفلـسطيني،       م سائقا   أي مؤهل دراسي، وكان يعمل حالقا ث      
وفيمـا يتعلـق بالفـساد      .لسرقة بحقه من خالل تحقيق قانوني     لوظيفة التي فصله منها رفيق النتشة ، لثبوت تهمة ا         وهي ا 

المالي، اعترف ابن السفير، بأنه ووالده يصرفان جوازات سفر فلسطينية لغير مستحقيها مقابل خمـسة آالف دوالر لكـل      
وض التميمي وكيل وزارة الداخلية الفلـسطينية كـان يـزوده           جواز، وأن والده كان يأخذ األموال، في حين أن محمد بي          

 ألـف ريـال ،      120كذلك فقد أفادت تحقيقات األمن الوقائي أن السفير استولى على مبلـغ             .بجوازات السفر بحكم عمله   
ماسية واشترى باصات ميكرو يقوم بتشغيلها لحسابه في نقل الحجاج، فضال عن أنه يؤجر سيارات السفارة بلوحاتها الدبلو                

 عن أن محمود عباس أمر بإطالق سراح مازن رغم كل           وتكشف مصادر العرب  . ريال سعودي في األسبوع    2500مقابل  
اعترافاته، وذلك بعد أن اتصل به والده السفير من الرياض، كما اتصل مع ناصر القدوة ، الذي بعث للـرئيس بمـذكرة                      

  .عودة لوزارة الخارجيةيني دون الخطية يعترض فيها على اعتقال دبلوماسي فلسط
  12/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  فتح والجهاد تعلنان انهما قصفتا مستوطنة شكيد 

وهـي المـرة    . ، وسرايا القدس ، مساء اليوم، انهما اطلقتا صاروخا على مستوطنة شـكيد            اعلنت كتائب شهداء األقصى   
  .هذا النبأ ولم تؤكد سلطات االحتالل .االولى التي تتعرض فيها هذه المستوطنة للقصف الصاروخي

  11/6/2005 48عرب
  

  في أريحا إطالق سراح تسعة معتقلين من الجهاد
اعلنت حركة الجهاد االسالمي في فلسطين، امس، ان الرئيس عباس امر باالفراج عن تسعة من ناشطيها المعتقلين                 : غزة

خالل آخر لقاء عقـدناه فـي       انه  وصرح خالد البطش    .ستييجفي اريحا لالشتباه بعالقتهم بعملية تفجيرية وقعت في ملهى          
    على اطالق سراح تسعة ناشطين من الجهاد االسالميغزة اتفقنا مع الرئيس عباس

وقال البطش ان النشطاء الذين اطلق سراحهم يجب ان يبقوا في اريحا حتى تنسحب اسرائيل من مدينتهم قلقيليـة، حيـث                   
  . قبل الجيش االسرائيلييواجهون خطر اعادة اعتقالهم من

  12/6/2005االيام الفلسطينية 
  

  السلطة الجتثاث الفساد مجموعة اإلصالح الفتحاوية تمهل 
 في محافظة جنين بياناً تهديدياً وجهت مجموعة تطلق على نفسها اإلصالح الفتحاوية :نابلس ـ سامر خويرة، والوكاالت 

تعتقـد  ن أن المجموعة    وجاء في البيا  إقالة المفسدين من أبناء الحركة،     وب حفتإلى السلطة تطالبها فيه بالبدء بإصالح حركة        
أن التراجع الخطير في أداء حركة فتح مرده وجود فساد ومفسدين داخل الجسم الفتحاوي، الذي قاد نضال شعبنا طـوال                    

كمـا عاهـدت    . ه ممثـل  وأكدت المجموعة أن إقليم جنين بأسر     .ة وقدم الشهداء على مذبح التحرير     األربعين سنة الماضي  
وحددت المجموعـة   . الشعب بأن ال تسعى وراء أي منصب وأن أحد أهداف تحركها هو فصل التنظيم تماما عن السلطة                

وحذرت المجموعة أن نهايـة المهلـة       ,ليو المقبل هو آخر موعد لتنفيذها     مطالبها بثالثة معلنة أن يوم األحد العاشر من يو        
  . ستكون وخيمة وأشد مما يتصور أي ال التمديد وأن عواقب عدم تنفيذ هذه المطالب قبل المحددة هي غير قابلة للتأجيل و

  12/6/2005البيان 
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  تسعة عمالء ضحايا لجرائم االحتالل : كتائب األقصى 
كتائـب فـي جنـوب      ال، اصدرت    لهم برصاص مقاومين من كتائب األقصى      بعد مرور أكثر من ثالث سنوات على مقت       

ية بياناً توضيحياً أعلنت فيه عن أن تسعة من الشبان الفلسطينيين الذين كانوا موقوفين لدى األجهزة األمنيـة                  الضفة الغرب 
ضـحايا  لي العام لمحافظة بيت لحم بأنهم       وقد تمت تصفيتهم قبيل االجتياح اإلسرائي     ,طينية بتهمة التخابر مع إسرائيل    الفلس

أنه وشعوراً من الكتائب    وأضاف البيان   .ج ومترتبات االحتالل اإلسرائيلي   تائ، وتعتبر عملية قتلهم جزءاً من ن      نغياب القانو 
عد دراسة  بحجم األلم وحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق كل ما هو فلسطيني ووطني مخلص اتجاه ما حصل، وب                 

نهائياً، ومـن غيـر المـسموح       ، فقد تقرر إغالق هذا الملف إغالقاً تاماً و        كافة الملفات التي تخص ضحايا غياب القانون      
يشار إلـى   .كلنا ثقة بأهلنا ممن تجرعوا األلم أن يتساموا على الجراح،         وقالت  . فيه أو فتحه بأي شكل من األشكال       الحديث

أن الملف المذكور ظل على مدى السنوات الماضية مفتوحاً، لكن بعد صدور البيان قامت عدد من عـائالت الـضحايات                    
  . بال المعزين والمتضامنينبفتح بيت للعزاء واستق

  12/6/2005البيان  
  

   تهتار االسرائيلي بملف المعتقلينحان الوقت لوقف التالعب واالس: البرغوثي
 في نبأ نشرته على موقعها األلكتروني، السبت، ان مروان البرغـوثي، دعـا الـشعب                الت وكالة االنباء االيرانية أرنا     ق

ات جماهيريه تضامنا مع االسرى عشيه اللقاء المرتقب بين محمود عباس واريئيل            الفلسطيني الي تنظيم نشاطات وتظاهر    
الحمله الشعبيه للتـضامن    قسم العزل في سجن بئر السبع الي        وقالت الوكالة ان البرغوثي سرب رسالة من داخل         .شارون

غـوثي  واكد البر .لف المعتقلين تهتار االسرائيلي بم  لقد حان الوقت لوقف التالعب واالس     : ، كتب فيها  مع مروان البرغوثي  
حسن وعدم تركها تحت رحمه ما يسمي بـ  الفلسطينيين كجزء اصيل من الحل السياسي       ىعلي اهميه ادراج قضيه االسر    

مـن   ١٨  ودعا البرغوثي الي اعتبـار الــ        .يس الصهيونيه العنصريه والمجحفه   واالشتراطات والمقاي " النوايا االسرائيليه 
واشار الي االوضاع المزريه التي يعيـشها       .ن اجل حريه االسري واالفراج عنهم     اهيريا ووطنيا م  يوما جم الشهر الجاري   

وندد بالجريمه التي ارتكبها الجنود الصهاينه      .تهن مشاعرهم الدينيه  االسرى في السجون حيث تسلب كرامتهم االنسانيه وتم       
مي وتنتهك ابـسط الحقـوق      العالم العربي واالسال  جريمه ال اخالقيه تمس مشاعر      تبرا ان ما جرى هو      بتدنيس القرآن مع  

  . ، مطالبا بلجنه تحقيق دوليه في ممارسات جنود االحتالل في سجن مجدواالنسانيه
  11/6/2005 48عرب

  
  قاضي القضاة الفلسطيني يطالب بإعدام العمالء

ء االحـتالل اإلسـرائيلي، الـذين       مي، إلى تطبيق حكم اإلعدام، بحق عمال       دعا الشيخ تيسير التمي    :رام اهللا  يوسف الشايب 
وقال في حفل تأبين الشيخ علي فرج، وشقيقه حسام، والذي نظمه االتحاد العام             .الشرفاء من المناضلين  يتسببون في اغتيال    
إذا لم تقم السلطة بتجاهل الرفض الدولي لإلعدام، وااللتفات إلى الظروف الخاصـة التـي يعيـشها                 : للكتاب الفلسطينيين 

وشدد التميمي على أن    .سطيني في ظل االحتالل، فإن مزيداً من المناضلين سيقتلون بأيدي العمالء أو وشاياتهم            الشعب الفل 
  .ن وخيمة، إذا لم يتم التعامل مع الخونة بما يناسبهمالحسم هو المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة، خاصة أن العواقب ستكو

  12/6/2005الغد االردنية 
  

  دس من التهويد حنا يدعو لحماية الق
شدد األب عطا اهللا حنا، على أهمية عدم االكتفاء باللجان، والمـؤتمرات، والبيانـات الخاصـة                : رام اهللا  يوسف الشايب 

بالقدس، وضرورة العمل الفعلي لحماية المدينة المقدسة من خطر التهويد، منبهاً إلى الخطة اإلسرائيلية بعزل المدينة عن                 
ليست العمالـة أن تقتـل مناضـالً        : وقال حنا . للتنقل بين القدس ورام اهللا     تطبيق مبدأ التصاريح  فة الغربية، واقتراب    الض

وما حدث عندنا في الكنيسة االرثوذوكسية بات يتكـرر         .. فحسب، بل أن تبيع أرضك، وأرض شعبك، ومقدساتك للمحتل        
لمحتلة، إعالناً بأنه تم شراؤها من أهلهـا،   فوق مبان عربية في القدس اإلسرائيلي بات يرفع عن قصد لدى غيرنا، فالعلم ا   

  .أو مالكيها
  12/6/2005الغد االردنية 

  
  أحد األسرى في عزل سجن بئر السبعمحاولة صهيونية لتصفية 

اتهم األسير أحمد المغربي، المعزول منذ عامين، إدارة سجن بئر السبع وجهـاز الـشاباك بمحاولـة    : بيت لحم ـ خاص 
ادي األسير ، إن إدارة السجن وضعت معه في نفس الزنزانة أسيراً مريضاً نفسياً وعقلياً، الـذي                 تصفيته؛ وقال لمحامية ن   

  .وأشار إلى أن إدارة السجن رفضت نقل األسير المريض من زنزانته. هدد المغربي بقتله وحاول االنتحار مرتين أمامه
  12/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ي مسيرة حاشدة تنديداً بتدنيس المصحفآالف الكرميين يخرجون ف

، لنصرة المصحف الكريم، بالخروج فـي المـسيرة         ء حماس لبى اآلالف من أبناء محافظة طولكرم ندا      : خاص -طولكرم  
وقد انطلقت المسيرة بعد صالة الجمعة من أمام مسجد عثمان بن عفان            .الحاشدة التي دعت إليها الحركة يوم أمس الجمعة       

دمها عدد من قادة الحركة اإلسالمية في المحافظة، وجابت شوارع المدينة، وسط التكبيرات والهتافـات               وسط طولكرم يتق  
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 من تدنيس وإهانة للمصحف الكريم، فيما حمـل المـشاركون           أقدم عليه الصهاينة في سجن مجدو     الغاضبة التي تندد بما     
  .تابهمالرايات واألعالم ومصحفاً كبيراً يعبر عن تمسك المسلمين بك

  12/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  استشهاد مواطٍن فلسطيني من سكان خانيونس في بغداد
أكّدت مصادر فلسطينية، اليوم، استشهاد المواطن الفلسطيني عبد الحكيم خالد شبير، من سكان مدينـة               : خاص –خانيونس  

ب العاصمة العراقية بغداد وذلك األسبوع الماضي حيث        غر خانيونس، خالل المواجهات الدامية التي شهدتها منطقة الدورا       
تلقّينا اتصاالً من أناٍس في العراق أبلغونا فيـه باستـشهاد           : وقال محمد شبير، ابن عم الشهيد     .أعلن عن وفاته صباح اليوم    

اٍر في سيارته قبـل     ابننا عبد الحكيم ودفنه في أحد مقابر العراق، وأن استشهاده جاء بعد تعرضه إلصابٍة خطيرة إثر انفج                
المعلومات حـول   نحو أسبوع ال نعرف تفاصيله حيث ُأدِخل على إثره للمستشفى في بغداد ولم يقدم المتصلون المزيد من                  

يذكر أن الشهيد متزوج ويعمل في العراق بمفرده منذ عدة سنوات فيما تعيش أسرته هنا في فلسطين،                 .تفاصيل هذا الحادث  
يين يتعرضون منذ عدة أشهر لحملة اعتداءاٍت شرسة وهمجية من ِقبل جماعاٍت لها عالقـات مـع   ويشار إلى أن الفلسطين   

  .القوات األمريكية
  12/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ألف مواطن فلسطيني يعانون األمرين للحصول على تصاريح لتجاوز حاجز الحمرا في األغوار20

سطينيون في قرى وبلدات فروش بيت دجن، الجفتلـك، الزبيـدات عـين البيـضا،               اشتكى المواطنون الفل  ، خاص -نابلس
وبردلة، كردلة، ومرج نعجة من سياسة اإلذالل والقمع التي يمارسها جنود االحتالل الصهيوني بحقهم خالل تنقلهم بـين                  

 المجلس البلدي في    وقال نصر أبو جيش رئيس    .قراهم ومناطق سكناهم وعملهم على حاجز الحمرا العسكري في األغوار         
إن المواطنين هناك مطالبون بالحصول على تصاريح خاصة لكل فرد لالنتقال عبر الحاجز حتـى لألطفـال،                 : بيت دجن 

وهو ما يكلف اآلباء وأرباب األسر أعباء مادية كبيرة، إضافة لإلرهاق الذي يالقونه حيث يطلب منهم الحصول على تلك                   
 ألـف  20وأضاف أبو جيش أن سكان تلك المناطق والذين يصل عـددهم إلـى   .ريحاالتصاريح من مكاتب االرتباط في أ   

  .مواطن ال يستطيعون التنقل بين قراهم والقرى األخرى بفعل تلك العراقيل، إال للحاجات الملحة للغاية كالعالج والتعليم
  12/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  جل تسهيل تقديم الخدمات واطن والمجلس البلدي من أرئيس بلدية دير البلح يدعو للتعاون بين الم

أكد متحدثون ومشاركون في لقاء جماهيري مفتوح حول احتياجات المواطن واستحقاقات البلدية علـى              ، خاص -دير البلح 
ضرورة التعاون بين المواطنين والمجلس البلدي، وضرورة وجود ميزانية ثابتة للبلديات أسـوة بالمؤسـسات الحكوميـة                 

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الملتقي المدني أول أمس           .خرى لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين      األ
الخميس بقاعة صالة الفيروز بدير البلح بمشاركة أحمد الكرد رئيس بلدية دير البلح، وإبراهيم وشاح موجه حقوق اإلنسان                  

ت المجتمع المدني، والوجهاء والمئات من المواطنين، وذلـك فـي إطـار    بوكالة الغوث الدولية، وعدد من ممثلي مؤسسا 
وتحدث الكرد حول الخـدمات     .مشروع التثقيف والوعي االنتخابي الذي تنفذه المؤسسة على مستوى األراضي الفلسطينية          

لمعاناة عن كاهل المواطن،    واإلنجازات التي قامت بها بلدية دير البلح في الفترة الوجيزة السابقة، والجهود المبذولة لرفع ا              
والسبل الكفيلة بالنهوض بالمدينة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة، وممارسات االحتالل التي تستهدف المرافق العامة               

إن االنتخابات هي الخيار األول لألمة المتطورة، مضيفاً أن ممارسة العملية االنتخابية تخلق جو من               : للمدينة، وقال الكرد  
وأكد الكرد علـى ضـرورة أن تكـون         . بين البلديات لتحسين خدماتها للمواطنين، وبالتالي من مصلحة المواطن         المنافسة

العالقة بين المواطنين والمنتخبين عالقة احترام وتقدير متبادل بغض النظر عن االختالف في الرؤى الـسياسية، ويجـب     
  .دمات المطلوبةعلى المجلس البلدي أن يحمل هم الجميع ويعمل على توفير الخ

  12/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

     اشارات على اذرع العمال الفلسطينيين في المستوطنات  
 أجبرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخـل المـستوطنات             - الدستور   -القدس المحتلة   

بـات  واكد رزق البياري مدير المكتب اإلعالمي في اتحاد نقا        .منهمعلى وضع قطعة قماش برتقالية اللون على ذراع كل          
أن ما تقوم به سلطات االحتالل من جريمة جديدة لهو نفس ما كان يقوم به النظام النـازي                  عمال فلسطين تعقيبا على ذلك      

ة هـذه الـسياسة     واضاف البياري بشد  .لى وضع إشارات مماثلة على أذرعهم     سابقا بإجبار اليهود في معسكرات النازية ع      
المبرمجة التى تستهدف شعبنا في كل محافظات الوطن والبنية التحتية لالقتصاد الوطني الفلـسطيني ، مـشيرا الـى إن                    

  .حكومة إسرائيل ال تريد السالم وإنما تسعى دوماً لتخريب أي مساٍع وجهود للتهدئة
  12/6/2005الدستور 
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   المستوطنون يجددون اعتداءاتهم في الخليل  وإلى ثكناتها قوات االحتالل تدهم عدة منازل وتحول بعض
دهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس والليلة قبل الماضية، عدداً من منازل المـواطنين فـي                :كتب فضل عطاونة  

تجاز وتفتيش  مواقع مختلفة بالخليل وبلدة يطا جنوب المحافظة، وشملت الممارسات العسكرية اإلسرائيلية تنفيذ عمليات اح             
الى ذلك، قالت   .لمجموعات من المواطنين، خاصة في البلدة القديمة وبلدتي دورا وبني نعيم جنوب غربي وشرقي المدينة              

ان اعتداءات المستوطنين على منـزل      " كريات أربع "عائلة المواطن جمال أبو اسعيفان المقيمة في محاذاة سياج مستوطنة           
مشيرة الى أن   .  لمواطنين من عائلتي دعنا وجابر، تجددت أمس ومساء أول من أمس           العائلة ومنازل أخرى مجاورة تعود    

تلك االعتداءات ورشق المنازل بالحجارة تتم بصورة متكررة، وتسجل تصاعداً ملحوظاً خالل الفترة بين مساء الجمعـة                 
  .وحتى مساء السبت من كل أسبوع

  12/6/2005االيام الفلسطينية 
  

  لي األسرى في محافظة الخليليوم تطوعي لزيارة أها
نظمت جمعية الشبان المسيحية، في محافظة الخليل، أمس، ضمن مشروع مبادرة من أجل الشباب، يوماً               : الخليل ــ وفا  

وتـضمن اليـوم    . تطوعياً لزيارة أهالي األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ذوي األحكام العالية فـي المحافظـة              
عالياته مجموعات من شباب وشابات مختلف مناطق المحافظة، زيارات ميدانية لمنـازل ذوي  التطوعي، الذي شارك في ف 

وشهدت هذه الزيارات الميدانية ترحيب أهالي األسرى بالمتطوعين، والمشاريع         . األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل    
 والمعنية بمتابعة قضايا األسرى، خاصـة       التي تؤكد أن األسرى في ذاكرة أبناء شعبهم دوماً، مطالبين الجهات المسؤولة           

وكرم المتطوعون خالل جـوالتهم أهـالي األسـرى         . الذين يقضون أحكاماً عالية، والعمل الدائم من أجل تحقيق حريتهم         
  بوسام شرف، تقديراً لما يتحملوه من معاناة وظروف قاسية ناجمة عن غياب أبنائهم القسري عنهم

  12/6/2005االيام الفلسطينية 
  

   للحد من مشكلة الخريجين المتعطلين السلطة بوضع خطططالبوا ملتقى خريجي خان يونس
طالب خريجون متعطلون عن العمل السلطة الوطنية، ووزارة العمل بوضع خطط وبـرامج واضـحة               :كتب أيمن أبو ليلة   

ل مسيرة حاشدة نظمها ملتقـى  جاء ذلك، خال. وعملية للحد من مشكلتهم، ووقف معاناتهم اليومية ليعيشوا بكرامة واحترام         
وشارك فـي المـسيرة، التـي       .طبيق التقاعد وال لتوريث المقاعد    نعم لت  يونس في المحافظة، أمس، بعنوان       خريجي خان 

انطلقت من أمام قلعة خان يونس وسط المدينة، المئات من الخريجين والخريجات المتعطلين عن العمل، وجابت الشوارع                 
واعتصم الخريجون أمام مقـرات     .  والفتات منددة بتجاهل مطالبهم العادلة ومطالبة بتوظيفهم       الرئيسة وهى ترفع شعارات   

المحافظة، والمجلس التشريعي، ولجنة االنتخابات المركزية على التوالي، مطالبين الجهات المختـصة بتطبيـق قـانون                
وأكد الخريجون أنهم ملوا كل     .  السلطة التقاعد، وعدم توريث المقاعد، والعمل على حل قضيتهم واستيعابهم في مؤسسات          

الوعود والتصريحات الفارغة، التي لم تحقق لهم الحد االدنى من مطالبهم وتطلعاتهم األساسية، داعين الجميع الى تحمـل                  
سة وهددوا بتصعيد فعالياتهم االحتجاجية خالل االيام المقبلة اذا استمرت المماطلة وسيا          . مسؤولياتهم ازاء قضيتهم العادلة   

التسويف والتهميش تجاه تحقيق مطالبهم، داعين كل الخريجين الى المشاركة بفعالية في الخطوات االحتجاجية لتشكيل قوة                
  .ضغط على المسؤولين والجهات المختصة لتلبية احتياجاتهم، وتأمين مستقبل أفضل لهم

  12/6/2005االيام الفلسطينية 
  

   في الـمنارة احتجاجاً على تأجيل االنتخابات التشريعيةاعتصام: بدعـوة مـن حـركـة كـفىرام اهللا
اعتصم حشد من الـمواطنين في دوار الـمنارة وسط مدينة رام اهللا، أمس، احتجاجا علـى               : رام اهللا ــ سائد أبو فرحة     

ورفـع  . عدم إقرار قانون االنتخابات التشريعية وتأجيل موعدها الذي كان مقررا في السابع عشر من الـشهر الــمقبل                 
الـمشاركون في هذا االعتصام، الذي جاء تلبية لدعوة من حركة كفى، األعالم الفلـسطينية، والفتـات تنتقـد مماطلـة                    
الـمجلس التشريعي في اعتماد قانون لالنتخابات، وأخرى تنتقد قرار الـرئيس محمـود عبـاس أبـو مـازن تأجيـل                     

ءات إقرار قانون االنتخابات، وتحديد موعد جديد لها فـي          وردد الـمعتصمون هتافات تدعو إلى تسريع اجرا      .االنتخابات
كما انتقدوا حالة الفلتان األمني وانتشار مظاهر الفساد، داعين السلطة الوطنية إلى وضع آليات إلنهـاء                .أسرع وقت ممكن  
 الـضفة،  يذكر أن حركة كفى التي اعلن عن انطالق نـشاطاتها فـي     .فساد والفوضى وأخذ القانون باليد    مختلف مظاهر ال  

مؤخرا، تمثل تحالفا بين مستقلين يساريين وحزب الشعب الفلسطيني، وتهدف باالساس إلى الضغط على صـناع القـرار                  
  .بغية إنجاز اإلصالح والتغيير الـمنشود، وفق ما يؤكد العديد من أعـضائها

  12/6/2005االيام الفلسطينية 
  

  لـمرأة في االنتخابات الفلسطينيةاختتام الـمرحلة االولى من مشروع تعزيز دور ا: غزة
اختتمت وحدة الـمرأة والطفل في الـمجلس التشريعي بغزة امس الـمرحلة االولى مـن مـشروع               :  محمد البابا  -غزة

تعزيز وتوعية الـمرأة في االنتخابات التشريعية والـمحلية والتي بدأت في االول من الشهر الـماضي ومولها برنـامج                 
 لقاء تثقيفياً في كل محافظـات قطـاع غـزة    50وعقد الـمشروع في مرحلته األولى ما يقارب   .مائياالمم الـمتحدة االن  

وتضم الـمرحلة الثانية اعداد استبيان لقياس مدى وعي الـمرأة الفلسطينية بالعملية           . واالحياء والتجمعات السكانية النائية   
وات، وستقوم وحدة الـمرأة والطفل في الــمرحلة االخيـرة          االنتخابية بدءاً من التسجيل لالنتخابات وانتهاء بفرز االص       
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بعقد خمس ندوات يشارك فيها صناع القرار واعضاء من الـمجلس التشريعي والـمهتمين في مجال حقـوق الــمرأة                  
ـ                ة واالنتخابات في محافظات غزة اعداد تقرير حول قانون االنتخابات الـمحلية وقانون االنتخابات التشريعية سيتم توزيع

على الفئات الـمعنية بالعملية االنتخابيةوينتهي الـمشروع بعقد مؤتمر عام في غزة بهدف الخروج بالنتائج والتوصـيات                
التي انتهت اليها اللقاءات التثقيفية والندوات العامة بمشاركة شرائح العمل الـوطني والـمؤسـسات االهليـة والرسـمية                  

ويهدف الـمشروع في مجمله الى خلق جيـل واٍع         . التشريعية الـمنتخبة وصناع القرار واعضاء الـمجالس الـمحلية و     
بحقوقه وواجباته خاصة في موضوع االنتخابات والتصويت والترشيح، وتعزيز دور الــمرأة فـي الحيـاة الـسياسية                  
 والتعريف بدورها خاصة وان الـمرأة تمثل اكثر من نصف الـمجتمع ومن ضمن االهداف الرئيسة العمل علـى دفـع                  
الـمرأة للتوجه إلى صناديق االقتراع لالنتخاب وتوعية النساء الناخبات بأهمية الـمشاركة باالنتخابات اقتراعا وترشـحا               

كما يهدف الـمشروع إلى تمكين النساء الناخبات من االطالع على          . وبحقوقهن الـمنصوص عليها في القوانين االنتخابية     
كيف تختارين مرشحك؟ والعمل على تغيير النظرة       : حتياجاتهن ضمن السؤال الكبير   البرامج االنتخابية واختيار ما يناسب ا     

النمطية الخاطئة حول دور الرجل والـمرأة، وقدرة النساء على القيادة وتعبئة الوسائل االعالمية لتوعية الـمرأة والرجل                
قدرات وتوعية الرأي العام حول الــمرأة       ازاء حقوق الـمرأة السياسية واالعداد لالنتخابات الـمقبلة من خالل تعزيز ال          

  . وحقوقها في االنتخابات
  12/6/2005االيام الفلسطينية 

  
  مصلحة السجون تزعم افشال محاولة هرب فلسطينيين من الدامون 

 زعم الناطق بلسان مصلحة السجون، عوفر لفلر، أن السجانين في سجن الدامون، علـى جبـل                 ،ياسر العقبي / 48عرب  
والحديث عن فلسطينيين اعتقال بتهمة المكوث في إسرائيل        .شلوا مساء اليوم محاولة هروب معتقلين فلسطينيين      الكرمل، أف 

الفلسطينيين استطاعا اقتحام دائرة األمـن الداخليـة        ن مصلحة السجون، عوفر لفلر، إن       وقال الناطق بلسا  . بدون تصاريح 
وشـرعت مـصلحة الـسجون      .ة السجانين حالت دون هروبهما    ويقظبواسطة حفر في الحائط أثناء توزيع وجبة العشاء،         

  .بالتحقيق في القضية
  11/6/2005 48عرب

  
  المحكمة العليا االسرائيلية يشرح أبعاد قرار:القاسم
نفيذية في   نظرا لما يحمله هذا القرار من اهمية وتناقضات بين السلطتين القضائية والت            ، كمال زكارنة  - الدستور   -عمان  

ان قرار  :  الخبير في القانون الدولي الدكتور المحامي انيس قاسم عن ابعاد ومعنى هذا القرار فقال               الدستور اسرائيل سألت 
المحكمة العليا االسرائيلية في غاية االهمية من عدة جوانب هذه المرة الثانية التي تعلن فيها المحكمة العليا االسرائيلية ان                   

تفاقية جنيف وذلك كما ورد في قرار المحكمة الخاص بقضية بيت سوريك            االراضي الفلسطينية اراض محتلة وتخضع ال     
 اال ان اهمية القرار االخير تكمن في انه صدر بأغلبية عشرة قضاة مقابـل قـاض واحـد                   2004والصادر في حزيران    

ية اراض محتلـة    الدستور ان تعلن المحكمة العليا االسرائيلية بهذا الوضوح ان االراضي الفلسطين          وقال قاسم لـ    .معارض
وانها ليست جزءا من اسرائيل فان ذلك يقوض االساس الذي تستند اليه اسرائيل في ضم اجزاء كبيرة من اراضي الضفة                    
الغربية باعتبار انها اجزاء تم استعمارها باقامة مستوطنات يهودية عليها وان يصدر هذا القول عن اعلى محكمـة فـي                    

 االربعة الماضية سياسة المراوغة في هذه االراضي الفلسطينية وتحولت الى جهاز             والتي مارست خالل العقود    -اسرائيل  
وقال اذا اضفنا الى هذين     . يصبح ملزما للحكومة االسرائيلية    -من اجهزة الحكم العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة          

 فانه يتوفر لدينا مخـزون      2004وز  القرارين المهمين الرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الصادر في تم           
هائل من القانون وارضية صلبة لتطوير سياسات عربية فاعلة للوصول الى تسوية سياسية تقوم علـى اسـاس قـانوني                    

 انه ال يكفي للقيادة الفلسطينية خاصة والعربية عامة ان تقتصر سياساتها على المبادىء القانونية رغم                :واضاف قاسم .سليم
اهميتها وانما ال بد من تطوير سياسات فاعلة تستند الى هذه المبادىء القانونية التي اكدتها محكمة العدل الدولية والمحكمة                   

ات العربية اسلحة جديدة وفعالة في طرح سياسات مؤداهـا ان اي حلـول              وقال اصبح االن لدى السياس    .العليا االسرائيلية 
  .سياسية ال تستند الى القانون الذي ورد في هذه االحكام تظل حلوال مشوهة وغير قابلة للحياة

 12/6/2005الدستور 
  

  روايات اسرائيلية متناقضة حول تنسيق خطة االنفصال مع الفلسطينيين 
 -ية ان جهات سياسية وامنية اسرائيلية تنشر روايات متناقضة حول التنـسيق االسـرائيلي        يستدل من تصريحات اسرائيل   

فقد نشرت االذاعة االسرائيلية، باللغة العبرية، اليوم، نقال عـن مـسؤول سياسـي ان               . الفلسطيني لتنفيذ خطة االنفصال   
ية الى قطاع غزة لفرض السيطرة االمنية       اسرائيل رفضت اقتراحا فلسطينيا بنقل قوات فلسطينية مسلحة من الضفة الغرب          

في المقابل قالت مصادر أمنية ان قوات       .وقال المصدر ان اسرائيل لن تسمح بادخال أسلحة الى غزة         . اثناء اخالء القطاع  
. على حد تعبير المـصدر    " االرهاب"مسلحة من الضفة الغربية ستتمكن من التوجه الى قطاع غزة بكامل عتادها لمحاربة              

هذه الجهات ان وزير االمن االسرائيلي، شاؤول موفاز، اتفق مع دحالن ونصر يوسف على تدعيم قـوات األمـن          وقالت  
  . الفلسطيني في القطاع بقوات من الضفة، عشية تنفيذ خطة االنفصال

  11/6/2005 48عرب
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  لم يطرأ تحسن على حرية تنقل الفلسطينيين على الحواجز  : ال للحواجز
أكدت المنظمة النسائية الناشطة في مجال حقوق اإلنسان في منـاطق الـسلطة الفلـسطينية، ال                 ،يياسر العقب / 48عرب

 محسوم ووتش في تقريرها السنوي حول األوضاع في المناطق الفلسطينية إنها لم تالحظ حدوث أي تحـسن                  -للحواجز  
طات الجيش اإلسرائيلي حول تـسهيالت      على حالة الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بحرية التنقل، وذلك رغم ما زعمته سل            

وكانت منظمة ال للحواجز عرضت تقريرها السنوي في مؤتمر صحفي عقدتـه أمـس فـي تـل     . أدخلتها على الحواجز  
وقالت مندوبات المنظمة ان الجيش اإلسرائيلي لم يزل الحواجز، بل قام بنقل حواجز من مكان إلى آخر، كمـا انـه                     .أبيب

وجاء أيضا في تقرير بال حواجز انه بعد أربـع سـنوات ونـصف مـن                . الى حواجز ثابتة   حول بعض الحواجز المؤقتة   
وكتب معدو التقرير أن اإلدارة المدنية ومديرية التنسيق عاجزتان،         . المراقبة على الحواجز العسكرية، تدهور الوضع أكثر      

 الوصول إلـى عملهـم ومدارسـهم        وسياسة الحد من الحركة والتأخير تشل حركة نحو مليوني فلسطيني، ال يستطيعون           
 فـي   61 أزال الجيش اإلسرائيلي أربعة حواجز من بـين          2004وأضاف التقرير إنه منذ نوفمبر      .ومستشفياتهم في الوقت  

وذكر تقرير المنظمة أن السلطات العسكرية لم تجب على حوالي          .680 حاجز ترابي من أصل نحو       60-الضفة الغربية و  
التي قدمتها اليها الحركة، حـول معاملـة الجنـود اإلسـرائيليين والمـستوطنين للـسكان                خمسين بالمائة من الشكاوى     

وادعى متحدث  . وزعمت السلطات العسكرية االسرائيية ان التقرير ال يحتوي على معلومات دقيقة وصحيحة           .الفلسطينيين
الناطق العسكري اإلسرائيلي أن    وأضاف  . عسكري ان سلطات الجيش أزالت المئات من نقاط التفتيش خالل السنة األخيرة           

  . حاجزا80عدد الحواجز ونقاط التفتيش يبلغ حاليا 
  11/6/2005 48عرب

  
   ل السيطرة على كل ما يحدث في غزةاسرائيل ستواص: ضابط رفيع

 ان اسرائيل ستواصل، بعد تنفيذ خطة االنفصال، السيطرة على كـل مـا              أمس،ط رفيع في الجيش االسرائيلي،      قال ضاب 
وقال المسؤول، وهو ضابط االتـصاالت      . في قطاع غزة، بواسطة وسائل تكنولوجية تعتبر األكثر تطوراً في العالم           يحدث

الرئيسي، العميد أرنون زفارتس لالذاعة االسرائيلية، باللغة العبرية، ان الجيش االسرائيلي سيواصل، بواسـطة معـدات                
وتسجيل كل ما يحدث داخل القطاع ومساعدة الجيش على فهم ما           تكنولوجية متطورة سيتم نصبها في عدة مواقع، مشاهدة         

 المنطقة  ستتيح هذه المعدات التنسيق بين القوات البرية والبحرية والسيطرة الكاملة بشكل مهني على            وبرأيه،  . يحدث هناك 
  . بأقل ما يمكن من القوات

  11/6/2005 48عرب
  

  ائيلي تعيينات جديدة في هيئة األركان العامة للجيش اإلسر
أفادت مصادر إسرائيلية أن رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي، دان حالوتس، أعلن أمس الجمعة، عن جولـة                  

وجـاء  .وستدخل هذه التعيينات حيز التنفيذ بعد شهرين، وغالبيتها بعد تنفيذ فك اإلرتباط           . تعيينات واسعة في هيئة األركان    
وأشـارت  . الواليات المتحدة، عاموس يدلين، سيتم تعيينه رئيساً لشعبة المخـابرات         أن الملحق العسكري اإلسرائيلي في      

كما أشارت المصادر إلى إحتمـال      . المصادر إلى ان يدلين، وهو طيار سابق، كان قد عمل نائباً لحالوتس في سالح الجو              
ـ                    الح الجـو علـى الجـيش       ترقية أحد كبار الضباط في سالح الطيران، األمر الذي من شأنه أن يزيـد مـن تـأثير س

وتوقعت المصادر اإلسرائيلية أنه في إعقاب التعيينات الجديدة، فإنه من المتوقع أن يستقيل من الجيش، رئيس                .اإلسرائيلي
شعبة المخابرات العسكرية الحالي، أهارون فركش، كما توقعت أن يستقيل قائد منطقة الجنوب، دان هرئيل، بعد تنفيذ فك                  

تس قد قرر القيام بجولة التعيينات هذه، في مشاورات مع وزير األمن، شاؤول موفـاز، بعـد فتـرة                   وكان حالو .اإلرتباط
  . طويلة من عدم الوضوح بشأن كبار الضباط في هيئة األركان وخاصة الذين تم تعيينهم في فترة والية يعالون

  11/6/2005 48عرب
  

  كود المرافق االقتصادية تجاوزت مرحلة الر: محافظ بنك إسرائيل
دعى محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور ستانلي فيـشر، ان المرافـق االقتـصادية اإلسـرائيلية               ،اياسر العقبي / 48عرب  

جاءت تصريحاته خالل حفل استقبال أقيم في تل        . تجاوزت مرحلة الركود وأصبحت تسلك طريق النمو، على حد تعبيره         
ضاف انه يجب الحفاظ على االستقرار المالي الذي تم تحقيقـه مـن             وأ.أبيب بمبادرة مكتب التنسيق للمنظمات االقتصادية     

  .خالل انتهاج سياسة نقدية وفرض المراقبة على البنوك وتطبيق توصيات لجنة باخار إلصالح سوق المال
  11/6/2005 48عرب

  
  االنسحاب من غزة سيتم بغض النظر عن التنسيق: اسرائيل

لي أن حكومة شارون أبلغت السلطة الفلسطينية أن االنسحاب من قطاع غزة             قال مسؤول سياسي اسرائي    -القدس المحتلة   
واالنسحاب المقـرر   . سيتم بصرف النظر عن درجة التنسيق بين الجانبين، مع أنها اشارت الى أن التنسيق أمر مرغوب               

زة كان في بـادئ     أن يبدأ في منتصف آب المقبل والذي سيتضمن سحب إسرائيل لقواتها وإخالء مستوطناتها من قطاع غ               
لكن بعد وفاة الرئيس الفلسطيني الـسابق ياسـر         .االمر تحركا أحاديا من جانب رئيس الوزراء االسرائيلي أرييل شارون         

عرفات في تشرين الثاني الماضي وتولي محمود عباس الرئاسة خلفا له في كانون الثاني بدأ االسرائيليون والفلـسطينيون                  
وأفاد تقرير لإلذاعة االسرائيلية بأن إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أيضا بأنها           . نسحابفي عقد اجتماعات بشأن هذا اال     
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سترسل أعداداً كبيرة من القوات إلى قطاع غزة إذا هاجم المسلحون الفلسطينيون المستوطنات أثناء تنفيذ عمليات إخالئها                 
وات شرطة مسلحة من الضفة الغربية إلـى قطـاع          ورفضت إسرائيل طلبا فلسطينيا بإرسال ق     . التي ستتم كما هو مخطط    

وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني محمد دحالن قد شكا فـي تـصريحات             . غزة لحفظ الهدوء أثناء عملية االنسحاب     
سابقة من أن إسرائيل ال تأخذ مسألة تنسيق االنسحاب من غزة مع الفلسطينيين بجدية، محذرا من أن ذلك ربما ينتج عنه                     

  د ب أ.ملية االنسحابفشل ع
  12/6/2005الغد االردنية 

  
  بركة يطالب موفاز بوقف الممارسات اإلرهابية اإلسرائيلية  

وجه محمد بركة العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي رسالة عاجلة شديدة اللهجة الى شاؤول موفاز وزيـر الحـرب                   
ابية ضد المواطنين الفلسطينيين في األراضـي الفلـسطينية         اإلسرائيلي يطلب فيها أن يأمر جنوده بوقف ممارستهم اإلره        

جاء ذلك عقب اعتداء جنود االحتالل على أهالي قرية بردة في سلفيت بالضفة الغربية والمتضامنين معهم خالل                 0المحتلة
 مظاهرة سلمية جرت أول من أمس في القرية ضد جدار الفصل العنصري، وقال بركة في رسالته ان جنـود االحـتالل                    
شنوا هجوما شرسا على المتظاهرين رغم سلمية المظاهرة وألقوا نحوهم القنابل الدخانية والغازية ومن بينها ذات اللـون                  
األخضر التي تترك آثارا صعبة، وأصيب العديد من النساء واألطفال بحاالت إغماء وإعيـاء خطيـرة كمـا أن جنـود                     

اف بركة انه حسب المعلومات التي وصلته فإن جنود االحتالل أطلقوا           وأض.االحتالل ألقوا قنابل دخانية على مسجد القرية      
أيضا رصاصا حيا من أجل إرهاب المتظاهرين، وأكد بركة أن المواطنين كانوا يدافعون عن أراضيهم المـصادرة التـي       

حقوقهم وقـد   التهمها االحتالل إلقامة جدار الفصل العنصري ودمر أراضيهم ومصادر رزقهم ومن حقهم أن يدافعوا عن                
فعلوا ذلك بأكثر الطرق السلمية إال أن جنود االحتالل أصروا على االعتداء عليهم بعنف وطالبه بـردع جنـوده الـذين                     

   قنا.يواصلون بث أجواء اإلرهاب ضد الشعب الفلسطيني
  12/6/2005الخليج 

  
  !إحراق جثة في إسرائيل لتخفيف احتكار الحاخامات

 الخفاء خلف بستان برتقال اول عملية احراق تجارية لجثة في اسرائيل، اول من امس،               اجريت في : تل ابيب ــ رويترز   
 66الميت الذي وصفته الصحافة بأنه مهاجر من التفيا، يبلغ مـن العمـر              و.في تحد للمحرمات التي تمنع احراق الجثث      

 الحاخامات المتشددين احـداث دورة      عاما، اال ان المقاول الذي اجرى االحراق وصفه بأنه محاولة فريدة لتخفيف احتكار            
. وقال الون ناتيف مدير محرقة الجثث، اليي شاليشيت، احضرنا االلة الى اسرائيل في منتـصف آذار               .الحياة في اسرائيل  

من الـصعب ان نـتكهن وان       .. انهينا تجميعها خالل هذا االسبوع فقط، وسوف نقوم بثالث عمليات احراق هذا االسبوع            
ورغم انها مخالفـة بـشكل   .بهذه النسبة او تلك، اال اننا نأمل في ان تكون لنا سوق جيدة وان ننجح فيها       نقول انها ستكون    

مباشر لقانون يهودي مفاده ان االحراق تدنيس للجسد فقد نمت فكرة ناتيف بخصوص االحراق من مجرد نظريـة الـى                    
 هذا االسبوع، والذي تـشاهدونه اآلن، كـان سـؤاال           وقال ناتيف عندما سألنا عن االحراق، الذي نعتزم القيام به         .. حقيقة
. انها حقيقة .. نحن نقوم به فعال   .. لكن هذا نظري، ولكننا نفعله اآلن عمليا      .. سنفعله. كان حسنا نحن نتحدث عنه    .. نظريا

 وكان االحراق الوحيد السابق في اسرائيل جرى الدولف ايشمان، مجرم الحرب النـازي            .كيف سيتطور قدمـا ال اعرف    
  .، ونثر رماده في البحر1926الذي خطف من االرجنتين وحوكم، واعدم العام 

  12/6/2005االيام الفلسطينية 
  

  أجهزة استخبارية من دول مختلفة تتعلم منا أساليب االغتياالت: رئيس الشاباك اإلسرائيلي
ت قامت بها إلسـرائيل وفـود     الشاباك المنصرف، النقاب عن زيارا    از كشف افي ديختر، رئيس جه     ،صالح النعامي : غزة

وقال ديختر في مقابالت بثتها الليلة      . استخبارية من عدة دول لالستفادة من التجربة اإلسرائيلية في تنفيذ عمليات التصفية           
قبل الماضية قنوات التلفزة اإلسرائيلية، إن هذه الوفود تحاول أن تتعلم من إسـرائيل كيفيـة الـدمج بـين المعلومـات                      

وأكد أن الواليات المتحدة كانت إحدى الدول       .والوسائل القتالية المتقدمة المستخدمة في تنفيذ عمليات االغتيال       االستخبارية  
 فـي   تر أن إسرائيل أصبحت دولة رائدة     واعتبر ديخ . التي اهتمت كثيراً باالستفادة من التجربة اإلسرائيلية في هذا الجانب         

 والتقنيات التي يـستخدمها سـالح الجـو         المعلومات التي يجمعها الشاباك    مجال تنفيذ عمليات التصفية، بفعل دمجها بين      
وشدد على الدور الكبير الذي قامت به عمليات التصفية عن طريق الجو في تقليص إمكانية المس بـالجنود،                  . اإلسرائيلي

وردد ديختر اتهامـات    .أنفسهممقارنة مع العمليات البرية التي يضطر فيها الجنود القتحام التجمعات السكانية الفلسطينية ب            
عنصرية تجاه بعض القيادات الفلسطينية، فقد وصف تحول مروان البرغوثي، أمين سر اللجنة الحركية العليا لحركة فتح                 

. في الضفة الغربية، الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة، من العمل السياسي للعمل المسلح بـتحول القط إلـى كلـب                   
  .لقد كنا نرفع شعار لكل كلب يوم وبعد ذلك رفعنا شعار كل يوم وله كلبه: صفية، قال ديختروحول تصاعد عمليات الت

  12/6/2005الشرق االوسط 
  

  شارون يهين اليابانيين برفض االستجابة لدعوته لزيارة طوكيو
س الـوزراء  شكا مصدر دبلوماسي اسرائيلي من ان رئيس وزرائه، أرييل شارون، أهان رئي: تل أبيب ـ الشرق األوسط 

وقال هذا المصدر ان كويزومـو وجـه        . الياباني، جونتشيرو كويزومو، ألنه استخف بدعواته المتكررة له لزيارة اليابان         
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وان هذا التصرف، فضال عن انعـدام       . أربع دعوات الى شارون منذ يناير الماضي، اال انه لم يحصل على جواب شاف             
ونفى . لليابانيين، الذين لم يعتادوا على تصرف مثله من أي مسؤول في العالم           األصول الدبلوماسية فيه، شكل اهانة شديدة       

مكتب شارون ان يكون تعامل باستخفاف مع رئيس الوزراء الياباني، وقال ناطق بلسانه، أمس، انه اعتذر عن عدم تلبيتها                   
  .ة الفصلخالل الشهور الخمسة المقبلة، ألن شارون سيكون مشغوال جدا في هذ الفترة بتطبيق خط

  12/6/2005الشرق االوسط 
  

  استمرار الهدوء على مجريات تداول سوق فلسطين لألوراق المالية
 سيطر الترقب على مجريات تداول سوق فلسطين لألوراق المالية األسبوع الماضي من الخامس الى التاسع من                 -رام اهللا   

 مليون سـهم    2.62م الشركات الرئيسية، فتم تداول      الشهر الحالي وسط هبوط طفيف أقرب إلى االستقرار في أسعار أسه          
.  نقطـة  676.97ليغلق عند المـستوى     % 1.62 مليون دوالر، هذا وقت تراجع مؤشر القدس بنسبة          15.52بقيمة بلغت   

 مليون سهم   0.73من مجمل قيمة تداول السوق، بعد أن تم تداول          % 62" بالتل"وكالعادة شكل سهم االتصاالت الفلسطينية      
 دينار والشك أن هذه المـستويات       9.25عند المستوى   ) PALTEL(هذا وقد أغلق سهم     .  مليون دوالر  9.66بلغت  بقيمة  

تشكل مناطق دعم قوية مصحوبة بطلبات شديدة، هذا والحظ المراقبون أن تلك المناطق تفتح المجال لعمليـات اقتنـاص                   
وعلى صعيد سهم شركة فلسطين للتنمية      . ى ارتفاعه الفرص فكلما يصل الى تلك المستويات تظهر عمليات شراء تؤدي ال          

هـذا وقـد وصـل سـهم        .  مليـون دوالر   4.17 مليون سهم بقيمة بلغت      1.16فقد تم تداول    ) PADICO(واالستثمار  
)PADICO (     دوالر منخفـضاً    3.60 دوالر، إال أنه عاد وارتفع ليغلق عند المـستوى           3.50في تداوالته إلى المستوى 

  .األسبوع الماضي مقارنة مع -2.17%
  12/6/2005الغد االردنية 

  
     واللغة اإلنكليزيةحديثة لالئتمان يفتتح برنامجين تدريبيين حول الوسائل ال للدراسات الماليةمعهد فلسطين

نظم معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية أمس، برنامجين تدريبيين حول الوسائل الحديثـة إلدارة تحليـل                : البيرة
 متـدرباً مـن     28وحضر البرنامجين   .ان، واللغة اإلنكليزية المستوى المتوسط الجزء الثاني بمقر المعهد في البيرة            االئتم

 سـاعة تدريبيـة،     30 للغة اإلنكليزية بواقع     22/6المصارف العاملة في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية ويستمران حتى          
  ويقدمه المستشار ببنك التنمية اإلسالمي  وأعده16/6 الذي يستمر لغاية انوبرنامج الوسائل الحديثة إلدارة وتحليل االئتم

 ساعات تدريبيـة    10واختتم المعهد برنامجين باللغة اإلنكليزية ــ محادثة بواقع         . ساعة تدريبية  15نبيل أبو ذياب بواقع     
بنـك القـاهرة عمـان أمجـد         ساعة تدريبية قدمه مسؤول بطاقات االئتمان ب       15وبرنامجا حول بطاقات االئتمان بواقع      

  .القصص
  12/6/2005االيام الفلسطينية 

  
  العلي تؤكد على أهمية تطبيق توصيات مؤتمر لندن لدعم الفلسطينيين

 التخطيط والتعاون الدولي على أهمية تطبيق توصيات مؤتمر لندن لدعم السلطة الفلـسطينية مـن                ة  أكدت وزير   -عمان
الخبـراء  لعلي خالل افتتاح فعاليات مـؤتمر       وأكدت ا .لبناء مؤسسات دولة قابلة للحياة    خالل حشد المساندة الدولية الهادفة      

 على موقف األردن الداعم والمستمر للسلطة وسعي وجهود         ونية للتطور االقتصادي في فلسطين    الدولي حول الجوانب القان   
راع الفلسطيني اإلسرائيلي وإنـشاء دولـة       الملك الحثيثة في المحافل الدولية والقوى السياسية المؤثرة من اجل إنهاء الص           

  .فلسطين المستقلة
  12/6/2005الغد االردنية 

  
  ايرينيوساألردن يسحب جواز السفر الديبلوماسي من 

 ان سحب جواز السفر الديبلوماسي ال يعنـي         للحياة وزير الداخلية األردني     هقالما  : عمان من 12/6/2005الحياة   نشرت
البطريرك المعزول الذي نالها قبل انتخابه بطريركاً، لكنه اعتبر ذلك خطوة أولـى بانتظـار               سحب الجنسية األردنية من     

واكد قانونيون أن سحب الجنسية االردنية من البطريرك المعزول يعنـي فقدانـه احـد الـشروط                 .انتخاب بطريرك جديد  
يد عند انتخابه جواز سفر ديبلوماسياً،      سنمنح البطريرك الجد  : وقال يرفاس .االساسية التي تضمن بقاءه في المجمع المقدس      

وتهدد الحكومة األردنية بأنها لن توافق على انتخاب بطريرك جديد إال من            .قعه على رأس الكنيسة األرثوذكسية    بسبب مو 
أصحاب السيرة والسلوك الجيدين لضمان عدم تكرار تجاوز القانون األردني والتصرف بأموال الكنيـسة بطـرق غيـر                  

 .مشروعة
 مجلـس الـوزراء     ن  أ  من للغد يرفاس هقالما: مؤيد أبو صبيح   عن مراسلها من عمان    12/6/2005الغد االردنية    ونقلت

  .صادق على سحب الجواز الديبلوماسي من البطريرك المعزول، ولم يبحث قرار سحب جنسيته األردنية
  

   أسيراً أردنياً في سجن مجيدو ال تعترف السلطات األردنية بهم18
ي نادي االسير الفلسطيني وبعد تمكنه من زيارة سجن مجيدو عن ظروف االعتقال الصعبة، وخصوصا ظروف                أفاد محام 

األسرى األردنيين المتواجدين في هذا السجن ومنهم من أنهى محكوميته وترفض السلطات اإلسرائيلية اإلفراج عنهم فـي                 
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السير عبد العزيز المعطي من مدينة بيت لحم ويحمل         ا الوقت الذي ترفض ايضا السلطات االردنية االعتراف بهم، واشار        
الجواز االردني الى زيارة السفير االردني لهم قبل عام ونصف وكان قد وقّع على بيان للموافقة على عدم عودة االسرى                    

لغهم بأي  االردنيين من اصل فلسطيني الى االردن وعودتهم الى مدينتهم داخل الوطن فلسطين اال ان السفير األردني لم يب                 
واشار المحامي محاميد الى    . اسيراً 18ويضيف ان عدد األسرى األردنيين في هذا السجن هو          .قرار منذ توقيعه على البيان    

  .تردي االوضاع الصحية داخل السجن 
  11/6/2005 48عرب

  
  االدارة االميركية توفد مبعوثين لتنسيق زيارة رايس

زيارة وزيـرة   وديفيد وولش،لتنسيق    اليوت ابرامز سرائيل، الثالثاء المقبل ،     يصل الى االراضي الفلسطينية وا    : ألفت حداد 
ووصفت مصادر فلسطينية زيارة رايس     .شارون   و عباسالخارجية االمريكية  قبل يومين فقط من لقاء القمة المرتقب بين            

مانات إسرائيلية باعتبـار    بالهامة خاصة فى هذا الوقت معبرة عن أملها ان تستطيع الوزيرة األمريكية الحصول علي ض              
  .االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة جزء من خارطةالطريق وليس بديال عنها 

  11/6/2005 48عرب
  

   أي تنازالت ألبومازن تشق الفلسطينيين : غاالوي 
ـ  :لندن ـ حمادة حمادة   ات بـدأ  القضية الفلسطينية قريبة إلى قلبي وحتى لو مت سترونها محفورة في قلبي، بهذه الكلم

غاالوي الذي فاجـأ الحـضور      .جورج غاالوي حديثة للصحافيين الفلسطينيين الذين يتواجدون في لندن بغرض التدريب          
 إنني اعتبر نفسي فلسطيني مع أني غير موجود في فلـسطين             لهم باللغة العربية ال شكر على واجب قال لهم أيضا          بقوله
عاداني أناس هم أعداؤكم وأصبح عدوي      افيين الفلسطينيين قائال لهم     لصحوصارح ا .كن فلسطين دائما في قلبي ووجداني     ول

وأشار الى انه نادم على شيء وحيد       ,  ذلك لم اندم ألنني معكم مع الحق       هو عدوكم ألنني أدافع عن الحق، وأنا معكم، ومع        
مـا تريـده أميركـا      وحذر من أن توقيع محمود عباس على        .وهو انه فشل في عودة الفلسطينين الى أهلهم وإرجاع حقهم         

وإسرائيل سوف يؤدي إلى انقسام فسطيني فلسطيني وعربي لم يكن له مثيل في داخل فلسطين وخارجها، وأشار إلـى أن                    
سقف المفاوضات الحالي بين الطرفين سيدفع بالفلسطينيين إلى حافة الهاوية وقد يقود إلى االنقسام، ودعا النائب البريطاني                 

  .قضايا الحل النهائي خصوصا قضايا القدس والالجئينالفلسطينيين إلى التمسك ب
  12/6/2005البيان  

  
  مدنية... انتفاضة ثالثة: للفلسطينيين بقي خيار واحد

  صالح بشير     
االنسحاب ذاك سـيتم،    . ال ريب في أن دماً فلسطينيا غزيرا سيراق قبل أن تستكمل القوات اإلسرائيلية انسحابها من غزة               

ارون تقتضيه، ألن االحتفاظ بالضفة الغربية يتطلبه، تلك التي لن يسلَّم من تبقى منهـا إلـى أصـحابه                   ألن خطة أرييل ش   
الشرعيين، بعد أن تكون إسرائيل قد أعملت فيها ضما وقضما واستيطانا، إال أشالء وطن ال يجمع بينها رابط أو آصـرة،     

إذ أن إسرائيل تعاني ممـا      . باهظ الكلفة على الفلسطينيين   ال تصلح قاعدةً لدولة، لكن االنسحاب ذاك سيكون على األرجح           
يمكن تسميته بـسيندروم جنوب لبنان، وهي لذلك ستبذل كل ما في وسعها من عنف، وهو يكاد يكـون ال نهائيـا غيـر                       

 سيرتحل اإلسرائيليون، قوات ومستوطنين، مقاتلين، بـل      . محدود، لتسبغ على انسحابها من القطاع سمة الحرب الطاحنة        
باألحرى قاتلين، يبطشون ويدمرون، في معركة في نظرهم فاصلة، تستهدف كيفية تأويل الفلـسطينيين ومـن ورائهـم                  

ال يجب أن تنشأ في أذهان الفلسطنيين أية عالقة سـببية، حتـى وإن              : العرب، ال سيما رأيهم العام، لداللة انسحابهم ذاك       
ال . اب الدعاية، بين انتفاضتهم الثانية وتلك الخطـوة اإلسـرائيلية  كانت واهية، حتى على سبيل الشطط في القول أو من ب      

يجب أن يفهم االنسحاب ذاك إال على أنه فعل سيادي، أقدمت عليه الدولة العبرية من تلقاء نفسها، والعتبارات تخصها، ال            
من خالل تحويل عملية االنسحاب     وال سبيل إلى تحقيق ذلك إال       . أمرا دفعها الفلسطينيون إليه دفعا وأجبروها عليه إجبارا       

وهي ستفعل  . تلك إلى حرب ضروس على الفلسطينيين، إلى هزيمة عسكرية تلحقها بهم وإلى عنف مستطير تسلطه عليهم               
والهاجس ذاك استراتيجي   .ال محالة، خصوصا وأنها طليقة اليدين، عسكريا ودبلوماسيا، ال رادع يقف في وجهها وال حائل              

وهو ما يفسر ذلك التصعيد الفجائي الذي أقدمت عليه الدولة العبريـة فـي   .  مما قد يتصور العربفي نظر إسرائيل أكثر  
اآلونة األخيرة، مستهدفة حركة المقاومة اإلسالمية حماس، وطاعنة في السلطة الوطنية ورئيسها المعتدل محمود عبـاس،   

، ال أن تتركه ألحد، مع ما قد يعنيه ذلك من اعتراف            وممتنعة عن كل تنسيق مع هذه األخيرة، ألنها تريد أن تترك القطاع           
لكـن  . عابثة بـتهدئة تم التوصل إليها بعسر ومشقة. لذلك األحد، كائنا من يكون، ومعتدال كان أم متطرفا، بصفة الشريك       

 جعلهـا شـأنا     إسرائيل غير معنية بمآل تلك التهدئة، التي ال تبلغ حتى مبلغ الهدنة، والتي لم تكن طرفا فيها ونجحت في                  
قد ال  .فلسطينيا، ُأقرت بتفاهم بين السلطة الوطنية وبين الحركات المقاومة حصرا، فال تلزمها بشيء أو في شيء               -فلسطينيا

فالدولة العبرية، التي   . نصح الحركات المقاومة الفلسطينية بالثبات عليه واالعتصام به       نينفع والحال هذه ضبط النفس، وال       
وقّع عليها، ترى بأن المواجهة لم تتوقف، وهي لذلك يمكنها استئنافها متى ما عن لها ذلك، بذرائع أو                  لم تلتزم بهدنة ولم ت    

من دون ذرائع، وليس أهون عليها من افتعال تلك الذرائع ومن اختراعها إن أعوزتها، خصوصا وأن أرييـل شـارون،                    
سحاب من غزة أن يكون نهاية مطاف التـسوية ال          وهذا أيضا من دالالت التصعيد األخير ومغزى من مغازيه، يريد لالن          

منطلقها، على ما يحلم الجانب الفلسطيني، أقله ذلك الرسمي، أي عمال يرمي من ورائه إلى إجهاض خريطة الطريق كما                   
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سبق له أن وأد مسار أوسلو، وهو فاعل ال شك، ألن قراءته لميزان القوة تخول له ذلك، وال يمكن القول أن التصريحات                      
أي كالما  ... لتي أدلى بها الرئيس جورج بوش لدى زيارة محمود عباس إلى واشنطن، والتي لم تعد أن تكون تصريحات                 ا

لـم  .يتوخى الطمأنة وبذل ما ال يلزم وما ال يكلّف، من شأنها أن تثني رئيس الحكومة اإلسرائيلية عن ذلك أو أن تردعـه                     
بط النفس  ق التفاوض واالعتدال من فائدة تُرجى وال لإلقامة على ض         يبق، واألمر كما وصفنا، لإلصرار على توخي طري       

ا ال يحسن العرب فعله عـادة، ولـيس         الجدوى، وهو م  ن االستراتيجيات والمقاربات بمعيار     هذا إن ميزنا بـي   . من معنى 
  .ال شيئا تارة أخرىعلى أساس االندفاع اإليديولوجي األرعن تارة أو استجابة إلى عالم خارجي ال يقدم، مقابل االعتد

إمـا االضـمحالل سياسـيا    : لكل ذلك، ربما أمكن القول إن الحالة الراهنة ال تترك أمام الفلسطينيين سوى أحد خيـارين              
وكيانيا، وهذا احتمال غير وارد، يحول دونه نضال فلسطيني مديد، إن لم ينجز شيئا يذكر على صعيد إحقـاق الحقـوق                     

ويبـدو أن مجريـات     .  فلسطينية قائمة ماثلة يتعذر شطبها، وإما خوض غمار انتفاضة ثالثة          ونيلها، إال أنه اجترح وطنية    
األمور في هذا الطور من أطوار تاريخ الشعب الفلسطيني، ال تترك من مجال غير هذا االحتمـال األخيـر، ألن وعـود             

لثة السبيل الوحيد المتاح في وجه قضية       الوضع الحالي، أو باألحرى انعدام تلك الوعود، يجعل من مثل تلك االنتفاضة الثا            
باتت تواجه فعال خطر التصفية ال الحل، مع أن الخطابة العربية قد ابتذلت تلك العبارة وأفسدتها، فال يستخدمها المرء إال                    

  .مترددا أو على مضض
وأن ترشّد العنـف    ي لألولى،   وإذا ما قيض لتلك االنتفاضة الثالثة أن تنشب، فسيتوجب عليها ربما أن تستعيد الطابع المدن              

أن تزج بالشعب الفلسطيني في حمأة االعتراض على االحتالل، وأن تلوذ بعنـف            .  الذي اتسمت به الثانية    دون أن تستبعده  
، مجال الدولة الفلسطينية المنشودة حسب معايير الشرعية الدولية وهـذه تبقـى             1967يركز على األراضي المحتلة سنة      

طينيين بالرغم من كل شيء، ويتجنب أسواق القدس المحتلة ومالهي تل أبيب ومحطات الباص فـي                الحليف الوحيد للفلس  
  .أما في ما عدا ذلك أو دونه، فمضيعة للوقت وللحقوق، كما دلت األشهر الماضية، منذ انتخاب محمود عباس رئيسا.يافا

  12/6/2005الحياة 
  

  السلطة واالنتخابات الفلسطينية
    عبداإلله بلقزيز. د

 حين حوصر ياسر عرفات في مقره في المقاطعة على مدار اثنين وثالثين شهراً، كان ذلك عقاباً له من اسرائيل وأمريكا                    
تمـوز  / على تغطيته الرسمية لالنتفاضة والمقاومة، وتمسكه بالءاته التي أعلنها في مفاوضات كامب ديفيد الثانية يوليـو               

كان مطلوباً منه  لفك .  في الهزيع األخير من والية الرئيس بيل كلينتون الثانية     ولم يتنازل عنها في مفاوضات طابا      2000
تدمير البنية التحتية للمنظمات اإلرهابية وتفكيك شـبكاتها        : الحصار عنه  االصطدام بالمقاومة لتنفيذ بغية شارون وبوش        

نعـرف  .67المناطق الفلسطينية المحتلة في     وتجفيف ينابيعها المادية، وحماية أمن اسرائيل وأمن جنودها ومستوطنيها في           
رفض ياسر عرفات ذلك بشدة وصمد، وتزايد ضرب الخناق العسكري عليه في امتداد االجتيـاح               : جميعاً تتمة التفاصيل  

  تحـت    2002االسرائيلي الشامل للضفة الغربية، ثم لم يلبث ان انتقل الى ضغط سياسي كثيف عليه  منذ خريف العـام                    
جراء اصالحات في السلطة هي أي االصالحات القفا الموضوعي لمطلب شارون بقيام سلطة فلـسطينية               عنوان ضرورة ا  

  .تصفية المقاومة: جديدة قابلة للتفاهم مع اسرائيل ولتنفيذ ما هو مطلوب منها
 11عد احـداث    تكفلت االدارة األمريكية بإدارة ذلك الضغط السياسي نيابة عن اسرائيل حين صار التماهي بينهما مطلقاً ب               

إحداث منـصب رئـيس الـوزراء،       : وإذ مارسته تحت عنوان االصالح، فقد كان برنامجه ثالثة مطالب         . 2001 سبتمبر
وكان واضحاً  . وتوحيد األجهزة األمنية ووضعها تحت إمرة وزير الداخلية، ثم نقل اإلدارة المالية للسلطة الى وزير المال               

اط موقع ياسر عرفات السياسي من خالل تجريدة من ثالثة من أهم أركان نفوذه              تماما ان الهدف من هذه االصالحات اسق      
  .السلطة التنفيذية، واألمن، والمال: السياسي

ولقد أتت ظروف الحرب على العراق واحتالله ففرضت على الرجل القبول بتلك االمالءات أمال في تجويفها، فتم إحداث                  
ولم تنتـه المطالـب     .  وزارة المالية، وابتدئ في إعادة هيكلة اجهزة األمن        منصب رئيس الوزراء، وأحيل ملف المال الى      

وما كان ذلك تحـدياً كبيـراً       . قيل أمريكياً إن االصالح ال يكتمل من دون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية           . والضغوط
والقرى، وإقامتها العوازل بينها،    لياسر عرفات الممسك بالتمثيل الشعبي، إال ما كان من تحد يمثله احتالل اسرائيل للمدن               

ومنذ تسمية محمود عبـاس رئيـساً للحكومـة الـى           .وما يعنيه ذلك من تحكمها في اية انتخابات تجري في تلك الشروط           
استشهاد ياسر عرفات، مروراً بتشكيل احمد قريع حكومة ثانية تلت حكومة ابي مازن كان المخاطب الفلسطيني الوحيـد،                  

أما رئيس السلطة المنتخب  ال المعين كرئيس الوزراء  فقد ظـل             .  واالسرائيليين، هو رئيس الوزراء    من ِقبل االمريكيين  
  !قيد العزل السياسي والبدني ال يستطيع الخروج من محبسه في المقاطعة

رحل ياسر عرفات شهيدا، وانتخب محمود عباس رئيساً، وتشكلت حكومة أحمد قريع ثانيـة، فتغيـرت قواعـد اللعبـة                    
نسي األمريكيون كلية ان مطلبهم كان نقل السلطة والقـرار مـن            . مريكية تماماً عما كانت عليه في عهد ياسر عرفات        اال

رئيس السلطة الى رئيس الوزراء، وان مخاطبهم الرسمي بات األخير، وان منصب رئيس السلطة تحول الـى محـض                   
مشهد السياسي الفلسطيني الرسمي، وبات حـضوره       لقد خرج أبو عالء أحمد قريع تماماً من ال        . منصب رمزي أو شرفي   

أشبه ما يكون بالكومبارس في مشهد يتصدره محمود عباس، أو في أفضل االحوال بات حضوراً بروتوكوليـاً يمكـن ان               
يستقبل في واشنطن وفي عواصـم الـدول        : أصبح رئيس السلطة هو النصاب الشرعي والمخاطب الوحيد       .يمأله أي كان  

أما الحكومة ورئيسها، فاختفيا من     . إلخ.. ه اسرائيل رئيساً، ويجري بحث قضايا االمن والتفاوض معه        الكبرى، وتعترف ب  
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حتى من دون أن يكون رئيسه في الحكومة صاحب رأي فـي            : الصورة ما خال وزير الداخلية الذي بدا ان ثمة طلبا عليه          
  !الموضوع

 سكت عنه الساكتون وكأنه موقـف طبيعـي ال سـبيل الـى             هذا وجه أول من نفاق أمريكي في مقاربة الشأن الفلسطيني         
ثمة وجه ثان منه يمثله الموقف األمريكي، اليوم، من قرار رئيس السلطة الفلـسطينية              . االشتباه في طويته أو مشروعيته    

  .تأجيل االنتخابات التشريعية الى أجل غير مسمى
ض عليه، ولم تَر فيه انقالباً على سياسة اإلصالحات، أو نيالً           لم تحتج اإلدارة األمريكية على قرار التأجيل أو  حتى  تعتر           

من مسار بناء الديمقراطية والمؤسسات في مناطق السلطة الفلسطينية كما كانت ستفعل  حتماً  لو ان رئيس السلطة هـو                     
علـى مثـال    ياسر عرفات، أما السبب، فهو انها تخشى من نجاح حماس في إحراز اختراق حاسم في المجلس التشريعي                  

النجاح الذي أحرزته في االنتخابات البلدية وهي خشية معطوفة على تهديد اسرائيل بتغيير رأيها في االنسحاب من غـزة                   
وعليه، ال ضير  عند هذه االدارة  من التغاضي عن ضرورة احترام موعد االنتخابـات                . إذا فازت حماس في االنتخابات    

  .ضعاف موقف قوى المقاومة والمعارضةإذا كان من شأن ذلك توفير شروط افضل إل
ما زالت سياسة الكيل بمكيالين، أو ازدواجية المعايير، هي الحاكمة للسلوك األمريكي إزاء قضايا العالم ومنهـا قـضية                   

وهي بمقدار ما تترجم نزعة براغماتية حادة ونافرة لدى أمريكا  تبررها لها أهدافها ومصالحها  تكشف عن                  . الديمقراطية
وهل من نفاق سياسي أكثر، وأكبر، من أن تقيم أمريكا          . لنقل انها نفاق سياسي   . مدقع في معدل األخالق السياسية فيها     فقر  

الدنيا وال تقعدها من أجل إجراء االنتخابات التشريعية اللبنانية في موعدها  ضداً على رأي أغلبية الشعب اللبنـاني  وال                     
  غطت طويال، في عهد ياسر عرفات، من أجل اجرائها؟تعترض على تأجيلها في فلسطين بعد ان ض

  12/6/2005الخليج 
  

  ممارسة الديمقراطية الفلسطينية تربك الموقف األميركي
  حسين عطوي

لكونهـا  ‚ التي اجريت على مرحلتين محطة مهمة على الصعيد الفلسطيني الـداخلي          ‚ شكلت االنتخابات البلدية الفلسطينية   
غير انها بالمقابل استحوذت على اهتمام الفت       ‚ ها االحجام السياسية للقوى على الصعيد الشعبي      المرة االولى التي تبرز في    

وفي هذا االطار تبرز تساؤالت عديدة حول النتـائج التـي أفـضت اليهـا هـذه                 ‚على الصعيدين االسرائيلي واالميركي   
‚  االنتخابات التـشريعية الفلـسطينية المقبلـة       والدالالت التي تؤكدها ومدى ارتباطها وانعكاسها على استحقاق       ‚ االنتخابات

وما يعنيه ذلك من تأثير على العملية التفاوضـية  ‚ وبالتالي على الخريطة السياسية المتوقعة على صعيد المجلس التشريعي       
خصوصا في ضوء الموقف االسرائيلي ــ االميركي الذي اعلن اثر اعـالن النتـائج              ‚ بين السلطة الفلسطينية واسرائيل   

  ‚مدى انعكاسه على خطة االنسحاب االسرائيلي األحادي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربيةو
ممـا أثـار    ‚ على الرغم من ان اعالن الفائزين لم يتم على اساس االنتماءات السياسية واللوائح            ‚ على صعيد النتائج  : أوال

 اال انه من الواضح ان نتـائج المـرحلتين          ‚لغطا حول النسبة التي حصلت عليها كل من حركتي فتح وحماس والمستقلين           
فاذا كانت حمـاس    ‚ االولى والثانية عكست تقدما كبيرا لحركة حماس على حساب حركة فتح التي تراجعت بشكل ملموس              

اال ان االقرار من الجميع بأن حماس       ‚ لم تحصل في المرحلة الثانية على نسبة تفوق النسبة التي حصلت عليها حركة فتح             
لكونها فازت في بلديات ذات كثافة سكانية       % 50فيما هي تحدثت عما يقارب الـ       ‚ ما يناهز الثالثين بالمائة   حصلت على   

مع ذلك فان هذه النتيجة اذا ما اضيفت الى ما حصلت عليه حماس في المرحلة االولـى                 ‚ كبيرة مثل قلقيليا والبريج ورفح    
صة المنطقية تشير الى ظهور نوع من التوازن بين كـل مـن             فان الخال % 50من االنتخابات وهي نسبة بلغت عتبة الـ        

  ‚حماس وفتح
لكنها تعطي مقياسا عامـا لمـدى       ‚ التي ال تظهر عادة بشكل دقيق وواضح احجام القوى السياسية         ‚ أيا تكن النسب الفعلية   

  :فان نتيجة االتخابات البلدية ابرزت الدالالت التالية‚ تأثيرها وحضورها على الصعيد الشعبي
‚ عكست تراجعت نفوذ وقوة حركة فتح التي مادامت تشكل القوة الغالبة واالكثر استحواذا على الشارع الفلسطيني               : األولى

‚ ان حركة فتح لم تهزم في االنتخابات      : وقد أقر أمين سر المرجعية العليا لحركة فتح حسين الشيخ بهذا التراجع عندما قال             
مشيرا الى التغييرات التي شهدها الشارع الفلسطيني ببروز قوة منافسة ال يـستهان             ‚ ولكنها لم تحقق فوزا مبالغا فيه ايضا      

  ‚فيها هي حركة حماس
تقدم وصعود حركة حماس كقوة تحظى بشعبية متنامية في الشارع الفلسطيني الى جانب دورها المتقدم في مقاومة                 : الثانية

  ‚االحتالل االسرائيلي
ما عدا بعضها الذي تمكن مـن  ‚ يما لم تسجل الفصائل الفلسطينية االخرى حضورا الفتا       ف‚ بروز حضور للمستقلين  : الثالثة

  ‚الفوز ببلدية هنا وبلدية هناك
عندما يضاف اليها تحالفهـا مـع حركـات المقاومـة     ‚ ان النسبة التي فازت بها حماس سوف تكون مؤثرة وكبيرة         : ثانيا

ح ان يحصل ائتالف حركات المقاومة بقيادة حماس والجهاد االسالمي          مما يرج ‚ االخرى في االنتخابات التشريعية القادمة    
خصوصا اذا ما اخذنا في االعتبار ان االنتخابات التشريعية يغلـب     ‚ والجبهة الشعبية على اغلبية مقاعد المجلس التشريعي      

  ‚عليها الطابع السياسي على عكس البلديات
ال بـد وأن يحـدث   ‚ في المجلس التشريعي الفلـسطيني ‚ ة المقاعدواحتماالت حصول ائتالف حركات المقاومة على اغلبي    

حيث يتوقع في مثـل هـذه       ‚ تغييرا جوهريا في الخريطة السياسية سيكون لها انعكاساتها على القرار السياسي الفلسطيني           
 او اتفاقات   الحال ان تحظى المقاومة بقدرة تأثير كبيرة في صياغة القرارات السياسية بما يحول دون حصول اي خطوات                
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االمر يقيد حركة السلطة الفلسطينية ممثلة رئيسها والحكومة ويجعلها غير قـادرة علـى              ‚ ال تنسجم مع برنامجها الوطني    
  ‚تجاوز أو القفز فوق الواقع الجديد

لن تـشارك فـي     ‚ وما رشح عن مصادر مسؤولة في حماس ان الحركة في حال فوزها مع حلفائها في الفصائل االخرى                
ومن ناحية ثانية   ‚ وال االقرار باتفاقات أوسلو   ‚ ة ألنها من ناحية ال تريد ان تشارك في عملية التفاوض مع االحتالل            الحكوم

هي تريد ان تستفيد من حضورها في المجلس التشريعي من أجل تعزيز المقاومة وممارسة الرقابة المباشـرة علـى اداء                    
  ‚ من تجربة المقاومة في لبنان على هذا الصعيدالسلطة لمنعها من تجاوز الخطوط الحمراء مستفيدة

وما تؤشر اليه من االحتماالت كبيرة لفوز حماس وحركات المقاومـة المتحالفـة             ‚ ان هذه النتائج لالنتخابات البلدية    : ثالثا
رعتا الى التحذير   ولذلك سا ‚ من الطبيعي اال تنظر اليها اسرائيل والواليات المتحدة بايجابية        ‚ معها في االنتخابات التشريعية   

ممـا يعكـس القلـق      ‚ وبدأتا ممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينية من أجل تأجيل االنتخابات التشريعية المقبلة           ‚ منها
وما يعنيه من انعكاسات سلبية على الخطـة        ‚ االميركي ــ االسرائيلي من احتماالت فوز تحالف حماس والقوى الوطنية         

وفي ‚ي ذات الوقت عدم قدرة على التشكيك بشرعية المقاومة على صعيد الشارع الفلسطيني            وف‚ االميركية ــ االسرائيلية  
فهـي  ‚ كل االحوال فان ذلك يعكس ازدواجية موقف االدارة االميركية بما يتعلق بالديمقراطيـة واحتـرام ارادة الـشعب                 

بل تريد ان ينتخـب مـن       ‚ مة لالحتالل ال تريد للشعب الفلسطيني ان ينتخب نوابا يمثلون حركات المقاو         ‚ واسرائيل طبعا 
‚ واذا كان ذلك لـيس مـضمونا      ‚ يسير في اطار العملية السياسية التي تنسجم مع أهداف الخطة االميركية ــ االسرائيلية            
وهذا ما يؤكد ان الحـديث عـن        ‚ فاالنتخابات يجب اال تحصل الى ان تتوافر ظروف ليست في صالح حركات المقاومة            

‚ ل الواليات المتحدة ليس سوى للتضليل والتعميه على األهداف الحقيقية التي تسعى اليها فـي المنطقـة  الديمقراطية من قب 
  ‚فاذا لم تكن الديمقراطية سالحا يخدم أهدافها ال تجد مانعا بأن تقف ضدها وتعيقها

فتا اعالن رئيس الوزراء حيث كان ال‚ ما تقدم طرح مسألة مدى انعكاس االنتخابات على خطة االنسحاب االسرائيلي          : ثالثا
انه اذا فازت حماس في االنتخابات التشريعية في غزة سـوف نوقـف             ‚ االسرائيلي آرييل شارون ووزير خارجيته شالوم     

كمـا  ‚ من دون ادنى شك ان اسرائيل تخاف من فوز حمـاس          ‚وال يعود من الطبيعي المضي في خطة الفصل       ‚ االنسحاب
 ضغوط للحيلولة دون حصول هذا الفوز بمحاولة التـأثير علـى موقـف الـشارع                ولهذا فهي تسعى الى ممارسة    ‚ أسلفنا

لكن هل هـذا الموقـف االسـرائيلي تكتيكـي أم           ‚ الفلسطيني عبر ربط تنفيذ خطة االنسحاب بنتائج االنتخابات التشريعية        
ئيلي يظهر لـه ان االمـر       ان المتتبع للتطورات وللمسار الذي جرى فيه اتخاذ قرار االنسحاب االحادي االسرا           ‚استراتيجي

‚ بل ان القرار جاء نتيجة الفشل االسرائيلي امـام االنتفاضـة والمقاومـة            ‚ ليس له عالقة باالنتخابات الفلسطينية ونتائجها     
بضرورة الخروج من غزة لعدم قـدرة الجـيش         ‚ وسيادة مناخ اسرائيلي خصوصا داخل المؤسسة العسكرية والرأي العام        

ولهذا فان موقف شارون الجديـد ال يعـدو         ‚ء تحت وطأة االستنزاف والعجز عن تحقيق االنتصار       على االستمرار في البقا   
خصوصا في ظل ازدياد قوة     ‚ ألنه يتحسب لمرحلة ما بعد االنسحاب     ‚ كونه محاولة يائسة لتفادي تداعيات انسحابه المنتظر      

ة شارون االستيطانية وسعيه لفـرض تـسوية        مما يجعل خط  ‚ واحتماالت فوزها باالنتخابات التشريعية   ‚ حركات المقاومة 
  ‚نهائية وفق شروطه صعبة المنال
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