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***  
  السلطة تسعى لضبط االنفالت االمني 

مصادر فلسطينية امنيـة    به  افادت  ما :ا ف ب  و وليد عوض    رام اهللا  عن مراسلها في   13/6/2005القدس العربي نشرت  
ي مدينة رام اهللا أمس في اشـتباكات بـين عناصـر مـن االسـتخبارات                 اصابة  فلسطينيان بجروح طفيفة ف       عن وطبية

 مسلحا من المخابرات اطالق النـار بعـد ان          20وهزت االشتباكات العنيفة وسط المدينة عندما تبادل حوالي         .الفلسطينية،
 نفـذت من ناحيـة اخـرى      .خرج خالف بين شخصين عن السيطرة وتحول الي معركة مسلحة، حسب المصادر االمنية            

 من الذين اعتقلوا بتهم جنائية ، وذلك في اطـار خطـة وزارة الداخليـة                4االجهزة االمنية فجر امس حكم االعدام بحق        
واوضحت هذه المصادر ان تنفيذ حكم اإلعـدام        .الفلسطينية النهاء حالة الفلتان االمني الداخلي، وضبط االوضاع الداخلية        

يع وبال استثناء، موضحة انه سيتم تنفيذ كافة االحكام التي صـدرت بحـق   يأتي في اطار سياسة تطبيق القانون علي الجم  
ومن جهته قال رئيس المحاكم العـسكرية       .مواطنين فلسطينيين آخرين متهمين بجرائم القتل والخيانة واالتجار بالمخدرات        

 خوصة إن الذين اعـدموا      هذا وقال توفيق أبو   .  عميال السرائيل خالل الشهر الحالي     15امس ان حكم االعدام سينفذ بحق       
وأضاف أبو خوصة أنه تم تنفيذ حكم اإلعدام بعد أن رفض الـرئيس الفلـسطيني               .أقروا أمام المحاكم بارتكاب جرائم قتل     

ويأتي ذلك وفقا لما أكده وزيـر       .طلبا بوقف تنفيذ الحكم، لمواجهة حالة الفوضي وغياب القانون في األراضي الفلسطينية           
ة الفلسطينية ستعمل علي إنهاء حالة االنفالت األمني في األراضي الفلـسطينية، بكافـة الوسـائل                الداخلية علي أن السلط   

وفي هذا االتجاه قرر قائد الشرطة الفلسطينية إقالة اثنين من رجال الشرطة في منطقة              .واألساليب ومهما كانت الظروف     
وأكد العميد عالء حـسني أن      .ولين بخطف سالحيهما  جنين من العمل، بعد سجنهما لمدة شهر كعقوبٍة علي خلفية قيام مجه           

من ال يستطيع حماية سالحه وصون قدسيته ال يستحق أن يعمل في الشرطة، محذرا أن المرحلة المقبلة لن يتم التهـاون                     
ومن جهتها قالت حنان عشراوي امس ان الوضع الداخلي الفلسطيني حرج وخطير جـدا              . فيها مع كل مقصر أو متخاذل     

  .ت عشراوي بضرورة سرعة التحرك لمواجهة االنفالت االمني وضمان سيادة القانونوطالب.
بخالف ما أعلن من قبل، فإن احداً من االربعة، لم يدن بجرم التخـابر              أنه  : غزةمن   13/6/2005 شرق األوسط ال ونقلت

على خلفيات جرائم قتل ارتكبوهـا،      وقال توفيق أبو خوصة، ، إنه تم تنفيذ األحكام بحق المجرمين األربعة،             . مع اسرائيل 
وأضاف أنه تم فجر أمس، تنفيذ أحكام اإلعدام شنقاً، بحق كل من محمـد              . ار أحكام قضائية بحقهم في الماضي     وتم إصد 

عودة أبو عزب، وصالح خليل مسلم، ووائل شعبان الشوبكي، فيما تم تنفيذ حكم اإلعدام رمياً بالرصاص بحـق محمـد                    
  .الخواجة
أنها المرة األولى التي تنفذ فيها السلطة الفلـسطينية         : فتحي صباح    -غزة  عن مراسلها في     13/6/2005ياة  الح وجاء في 

 ان منفذي الحكم شنقاً حصلوا علـى   المصادروأضافت.احكام االعدام شنقاً، اذ كانت االحكام السابقة تنفذ رمياً بالرصاص         
االعدام بموجب القانون الذي ال يتضمن عقوبة االعدام، فضالً عـن ان            دورة تدريبية في بريطانيا، علماً أنها ال تنفذ حكم          

ولم تسمح السلطة لذوي االربعة     .االتحاد االوروبي يعارض من حيث المبدأ فرض عقوبة االعدام في االراضي الفلسطينية           
تعتبر عملية االعـدام  و.بحضور عمليات االعدام التي لم يعلن عنها مسبقاً، فيما سمحت بزيارتهم اول من أمس في سجنهم   

باكورة سلسلة أحكام باالعدام كان الرئيس محمود عباس عرض ملفاتها قبل خمسة أشهر على الشيخ عكرمة صبري الذي                  
درسها وأفتى باعدام عدد منهم، قبل ان يصادق عليها الرئيس عباس قبل أشهر عدة، في ما بدا اسـتجابة لـضغوط مـن                     

  .رة وبعض الفصائل والجهات األخرىالشارع الفلسطيني والعائالت المتضر
بعد دراسة قانونية وشرعية استمرت أكثر من ثالثة        انه و :  فايز ابوعون    هكتبما   13/6/2005 األيام الفلسطينية  وأضافت

شهور نفذت السلطة أمس أحكام اإلعدام في خطوة يرى فيها المراقبون سالحاً أخيراً لجأت إليه في مواجهـة الفوضـى                    
ويقول مقربون من الرئيس محمود عباس إنه لم يكن متحمـساً لتنفيـذ             .مني المتنامي ولفرض سيادة القانون    واالنفالت األ 

حمـل مركـز     من تاحية اخـرى   .أحكام اإلعدام لكنه وجد نفسه مضطراً لها بسبب تواصل الجرائم والفوضى واالنفالت           
لية استمرار حالة االنفـالت األمنـي، وانتـشار         حقوقي في غزة، السلطة الوطنية بصفتها المكلفة بتطبيق القانون، مسؤو         

واستنكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان، في بيان أصدره أمس، حوادث اإلخالل بـاألمن             .األسلحة في المجتمع الفلسطيني   
الداخلي األخيرة في محافظات غزة، وانتشار ظاهرة المواجهات المسلحة، ما أوقع سبعة مصابين، واالعتـداء بالـضرب                 

ورأى المركز أن حالة االنفالت األمني تعود بالدرجة األساسية إلى استمرار           .د آخر من األبرياء، واختطاف أفراد     على عد 
انتشار األسلحة الصغيرة بين المواطنين بشكل عشوائي، األمر الذي يؤدي إلى انـدالع المـشكالت والمواجهـات بـين                   

 مواطناً من محافظات غزة في الفترة منذ بداية العـام           515حووأشار إلى أن عدد ضحايا هذه االعتداءات بلغ ن        .المسلحين
 جريحا خالل الشهور الخمـسة      165 قتيال، وإصابة    15، وحتى الحادي عشر من الشهر الجاري، من بينها سقوط           2003

 وأوصى البيان السلطة الوطنية بعدم توفير الحمايـة لعناصـر األجهـزة األمنيـة المتـورطين               .األولى من العام الجاري   
  .باإلشكاالت القائمة، أو الذين يستخدمون السالح الرسمي في المشكالت العائلية، وإحالة المخالفين إلى المحاكمات العادلة

االسـترحام التـي    ان محمود عباس رفض طلبات  توضيحهأبوخوصةل وق الى 13/6/2005الخليج اإلماراتية    وأشارت
  ب.ف.أ. رفعت إليه بشأنهم

ن ان السلطة الفلسطينية لم تستجب لنداءات دولية        يل مسؤول وق:  رويترز -غزة     من 13/6/2005ة  الرأي االردني  نقلتو
وتقول جماعات مدافعة   .بوقف عقوبة االعدام في اطار اصالحات تعتبر ضرورية لضمان قيام دولة فلسطينية في المستقبل             

لضغوط لمكافحة الجرائم التي انتشرت فـي        ويتعرض الرئيس الفلسطيني    .ن ان االجراءات غير قانونية    عن حقوق االنسا  
قطاع غزة والضفة الغربية طوال اربعة اعوام ونصف من الصراع الفلسطيني مع  اسرائيل منذ اندالع االنتفاضة ضـد                   
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ويحيط بعقوبة االعدام حساسية خاصة حين يتعلق االمـر بعـشرات الفلـسطينيين              .االحتالل في اراضي الضفة والقطاع    
  . التجسس لصالح اسرائيلالمسجونين بتهمة

أن حالة الفلتان األمني الرسمي آخذة في التصاعد        :  خاص -رام اهللا من   13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     واوضح
وسط عجز األجهزة األمنية من وضع حد لها، فقد اندلعت ظهر اليوم اشتباكات باألسلحة الناريـة بـين العـشرات مـن                      

وعزت مصادر محلية االشتباكات إلى خالفات حـادة        .في مدينة رام اهللا    شهداء األقصى  بمسلحين المحسوبين على كتائ   ال
من جانبها أغلقت الـشرطة جميـع       .عمل لصالح الذراع العسكري لحركة فتح في منطقة رام اهللا         بين مجموعات مسلحة ت   

أو احتجـاز أو حتـى منـع        الشوارع المؤدية إلى دوار المنارة في وسط المدينة، إال أنها وقفت عـاجزة عـن اعتقـال                  
عن تخوفهم من ظاهرة االنفالت األمني، وسوء استخدام السالح، خاصة بـين عناصـر                المواطنين عبرفيما  . االشتباكات

 ، بتنفيـذ    حمـاس رحبت حركـة     وفي غزة  . العناصر المسلحة التابعة لحركة فتح     األجهزة األمنية أو المدعومة منها أو     
اسم حركة حماس   وقال سامي أبو زهري المتحدث ب     .ورطين في جرائم قتل وأعمال جنائية،     متالالسلطة أحكام اإلعدام بحق     

إن تنفيذ حكم اإلعدام الذي جرى اليوم هو أمر ايجابي، لكن المهم أن ال تكون خطـوة منفـردة،                   :في تصريحات صحفية  
وطالب أبو زهري   . بملف العمالء  ي وخاصة التي تتعلق   ويجب أن يتم استكمال تنفيذ األحكام الصادرة عن القضاء الفلسطين         

السلطة بأخذ دورها في مالحقة العمالء والجناة، وتنفيذ أحكام القضاة بحقهم حتى ال تقوم الفصائل الفلسطينية بأي خطوات                  
 .اجتهادية
تاتي وسط تزايد المخاوف بشان الفوضـى       ان االشتباكات    : قنا–القدس المحتلة    من 13/6/2005الراية القطرية    وبينت

  . المنية في االراضي الفلسطينية التي شهدت قيام جماعات وافراد مسلحين بتطبيق القانون بايديهما
 حركة فتح، حادث إطالق النار على منزل رشيد أبـو           ةادان: ألفت حداد عن مراسلته      12/6/2005 48عرب موقع وذكر

 التي تتعرض لها السلطة الوطنية الفلـسطينية        شباك، مشيرة إلى أن هذا االعتداء اآلثم يأتي ضمن سلسلة من االعتداءات           
واكدت فتح في بيان لها أنها لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمـراء وان             . أدنى إحساس بالمسؤولية الوطنية    والتي تفتقر الى  

كانت فيما سبق قد تحملت بعض التجاوزات حفاظاً على الوحدة الوطنية وصون الدم الفلسطيني ،إال أن هـذا التحمـل ال                     
ألننا لن نسمح أبداً للخارجين على القانون بالعبث بمقدرات الـشعب الفلـسطيني وفقـاً               مكن أن يستمر الى ما ال نهاية،        ي

ألهوائهم ومصالحهم الضيقة التي يحاولون التشبث بها ويسمحون ألنفسهم بأخذ القانون بأيـديهم علـى حـساب وحـدتنا           
  . من اجل نيل حريته واستقاللهكثيرالوطنية وأخالقياتُنا كشعٍب مناضٍل ضحى بال

  
  إسرائيل ترد بغضب على تصريحات القدوة الرافضة لنزع سالح المقاومة

هدد مـسؤولون إسـرائيليون، بتوجيـه ضـربات          : الخليج ،القدس المحتلة، غزة   13/6/2005الخليج اإلماراتية    نشرت
مرت، رفض السلطة الفلـسطينية نـزع سـالح         وشبه اول . عسكرية إلى التنظيمات الفلسطينية، بذريعة عدم نزع أسلحتها       

وطالب زئيف بويم، بتعليق اللقاء المرتقـب بـين         . الفلسطيني،  المقاومة بإلقاء قنبلة عنقودية في طريق الحوار اإلسرائيلي       
   .عباسوشارون، 

مام السلطة  وقال، إن أ  . وهدد أولمرت بشن هجمات على المقاومة تحت ستار ما تطلق عليه إسرائيل االرهاب الفلسطيني             
وهناك خياران فإمـا أن تحـارب الـسلطة         . الفلسطينية فرصة تمنع تدخل إسرائيل بكل ما يتعلق بالتنظيمات الفلسطينية         

المنظمات او نقوم نحن بذلك، لن تقبل إسرائيل بالتوقف عن محاربة االرهاب كونه شرطا لوقف الدوامة التي تريد كـل                     
واتهـم الـسلطة بـالعجز عـن مواجهـة           .مشترك والتنسبق والتفاهم والحوار   األطراف الخروج منها من خالل العمل ال      

 تفكيك أسلحة المقاومة يدل على عدم قدرتها وعدم استعدادها للتعامل مع تهديد             رفض السلطة التنظيمات الفلسطينية، وقال    
يم يجب أن يكون واضـحاً بـأن         بو قالو .المنظمات الفلسطينية الذي ال يهدد إسرائيل فقط وانما المسيرة السياسية برمتها          

. إسرائيل لن تتقدم في تطبيق خريطة الطريق ولن تبدأ أية مفاوضات سياسية من دون تفكيك التنظيمـات مـن أسـلحتها                    
ويزعم بويم أن السلطة الفلسطينية تتنكر اللتزاماتها ما يجعل استعدادها لالنضواء في مسار خريطة الطريـق، موضـع                  

. قدوة، قائال إن إسرائيل والمجتمع الدولي لن يوافقا على إبقاء االسلحة بأيدي جهات ارهابية             وهاجم بيريز تصريح ال    .شك
وبرأيه ان عدم جمع األسلحة سيؤدي إلى االنفالت األمني، مضيفا ان إسرائيل ملزمة بحماية مواطنيها في كل الحـاالت،                   

 تسلم بخرق التزام الفلسطينيين الواضح بالسيطرة       ولن تساوم في المسائل األمنية، وستنهج كل الطرق لوقف االرهاب ولن          
ودعا . اما باراك فقال إن إسرائيل يجب ان تصر على مطلبها المتعلق بتفكيك أسلحة التنظيمات الفلسطينية               .على األسلحة 

ليـست  إلى اليقظة والتوقف عن ربط ما يحدث لدينا بما يحدث لديهم، قائال إن فرص قيام الفلسطينيين بتفكيك االرهـاب                    
كبيرة، والمعركة الحقيقية تدور حول الجهة التي سيساندها المجتمع الدولي، مضيفا ان الفلسطينيين يحاولون مـن خـالل                  
طرح مطلب استئناف المفاوضات على أساس التهدئة، سحق الدعم الدولي إلسرائيل، ويجب ان نعلن بـان المفاوضـات                  

  .لفلسطينيةحول الوضع الدائم لن تبدأ دون تفكيك المنظمات ا
رفض بيـريس أي دعـوة إللغـاء او          :غزة صالح النعامي   نقالً عن مراسلها في    13/6/2005 شرق األوسط ال وأضافت

  . أبو مازن، معتبراً ان اللقاء هو فرصة إلسرائيل للتشديد على مواقفهاوتأجيل اللقاء بين شارون 
اصا مثل القدوة انما يستبعدون الشروع في العمليـة   ان اشخشارون قال مكتب   ما 13/6/2005 األيام الفلسطينية  وذكرت

طالما لـم تعمـل الـسلطة    : وكانت مصادر في ديوان شارون ردت على تصريحات القدوة بالقول  .السياسية عن المنطقة  
الفلسطينية على تفكيك التنظيمات االرهابية ونزع سالحها، ولم تف بالتزامات اخرى تنص عليها خارطة الطريق فلن تبدأ                 

وفي حـديث الذاعـة صـوت        .ودعا بيريس القدوة إلى توضيح تصريحاته      .ية مسيرة سياسية ولن تقوم دولة فلسطينية      ا
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فلسطين كرر شعث تصريحات القدوة نافيا أن يكون الجانب الفلسطيني قد اتفق مع الجانب االسرائيلي على االلتزام بنزع                  
  .ماضيسالح الفصائل في قمة شرم الشيخ في الثامن من شباط ال

شنت االحزاب االسرائيلية، على اختالف توجهاتها، هجوما الذعا امس على السلطة : 13/6/2005السفير وجاء في 
الفلسطينية، واعتبرت ان رفضها تجريد فصائل المقاومة من السالح ما دام االحتالل متواصال، هو بمثابة قنبلة عنقودية 

  ، رويترزا ف ب، ا ب.  تهدد التهدئة والمسيرة السلمية
وزير الزراعة يـسرائيل    الذي شنه   م  جوهالخبر    :13/6/2005الحياة    أوردت   رة أسعد تلحمي  الناص وعن مراسلها في  

 واعتبرها في غاية الخطورة تجعل من السلطة الفلسطينية بشكل رسمي جسماً يمنح الرعاية              القدوة أقوال    على كاتس بعنف 
فوري وحازم ضد حملة األسلحة ووقـف كـل االتـصاالت األمنيـة مـع               لإلرهاب ودعا الحكومة الى القيام بـنشاط       

  .الفلسطينيين
ورد الوزير الفلسطيني قدورة فارس في حديث بالعبرية الى االذاعة االسرائيلية على االدعاءات االسـرائيلية بـالقول إن                  

وزاد ان مـصطلح    . ي والتنظيمـي  السلطة الفلسطينية ال تملك القدرة على جمع األسلحة من المنظمات بسبب مبناها األمن            
  . تفكيك المنظمات فارغ وأنه يكفي أن يتم االحتفاظ بالسالح في بيوت الناشطين ال أن يحملوها في الشوارع

 اعتبرت السلطة الفلسطينية، الهجوم الذى شنته جهات رسمية         :ألفت حداد  عن مراستلته  12/6/2005 48عرب ونقل موقع 
يحات القدوة، ليس اال ذريعة تستخدمها اسرائيل للتهرب من تنفيذ التزاماتها، سواء تلـك              اسرائيلية عليها في اعقاب تصر    

وقـال عبـد اهللا    .عباسوالتي أعلنت في قمة شرم الشيخ او االستحقاقات التي ستترتب علي االجتماع المقبل بين شارون         
 ىوشدد عل  .اى استحقاقات تتطلبها عملية السالم    عبد اهللا وكيل اول وزارة الخارجية  إن الجانب االسرائيلي ال يريد تقديم              

 .  ضرورة الضغط على المجتمع الدولى كي يتحمل مسؤولياته السياسية واالخالقية تجاه القضية الفلسطينية 
  

  لقاءات بين عريقات وفايسغالس، خالل األسبوع الجاري 
ين سيعقدان األسبوع الجاري    يون على أن لقاء    الفلسطين هأكدما  : ألفت حداد  عن مراسلته    12/6/2005 48عرب نشر موقع 

وأوضحت مصادر فلسطينية أن اللقاءين يأتيان تمهيدا للقاء القمة المرتقب بين           .صائب عريقات، وبين دوف فايسغالس     بين
وج عباس وشارون ، ويهدفان إلى وضع النقاط على الحروف فى الكثير من القضايا العالقة بين الطرفين، وذلك بغية خر                  

زا من جهة أخرى، أبدى الفلسطينيون اهتمامهم الشديد بزيارة وزيرة الخارجية األمريكية، كوندالي          .لقاء القمة بنتائج أيجابية     
مما ال شك فيه أن زيارة رايس ستساهم فى تذليل الكثير من العقبات التـي               : رايس، إلى رام اهللا واسرائيل،وقال عريقات     

  .ل االجتماعيتعثر بها الطرفان خاليمكن ان 
 أن هناك اهتماما عربيا ودوليا ه عريقاتأوضحما : عواصم ـ وكاالت  من  13/6/2005الرأي االردنية  وذكرت

 أنه ال توجد سوى طريق واحدة ضيفاأميركيا بلقاء عباس وشارون وبالنتائج التي يمكن أن تتمخض عن هذا اللقاء م
  .النجاح هذا اللقاء وهي تطبيق االقوال باالفعال

  
  فتح تبحث عن مخرج لشروط القدومي كنائب لرئيس الدولة 

 مسؤول في حركة فـتح ان اللجنـة المركزيـة     بهصرحما : رام اهللا ـ ا ف ب من  13/6/2005القدس العربي نشرت
واوضـح  .للحركة ستدرس في اجتماعها المقبل في عمان اقتراحا بتعيين فاروق القدومي ، نائبا لرئيس السلطة الفلسطينية               

المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته انه تمت بلورة االقتراح الذي ما زال قيد الدرس والمناقشة خالل االجتمـاع                    
واستنادا الي مصادر مقربة من القدومي فانـه سـيتم          .االخير الذي ضم عباس والقدومي بحضور قريع و غنيم في تونس          

عمان حتي يتسنى حضور باقي االعضاء المقيمين في الخارج،         عرض االقتراح علي اجتماع اللجنة المركزية للحركة في         
  .القدومي ومحمد غنيم ومحمد جهاد

طلب عدم الكشف عـن هويتـه ان       مسؤوالان    : القدس المحتله ــ وكاالت    من 13/6/2005 ينيةبحراأليام ال  واضافت
  يحتاج الى بلورة صيغة محـددة حـول وصـف            اتفقا من حيث المبدأ حول مسألة التعيين لكن االقتراح           عباس والقدومي 

  . الرئيس
رئـيس  ، في تحديد الرئيس على انه  القدومي رغبة: رام اهللا   مناسعد تلحمي عن مراسلها  13/6/2005الحيـاة    وبينت
ويمكن تجاوز هـذه    . الصفة التي كان يحملها الراحل ياسر عرفات، حسب تسمية المجلس الوطني الفلسطيني            ة فلسطين دول
وبذلك يكون  . بة، اذ ان عباس يشغل ايضاً منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الى جانب منصب رئيس السلطة               العق

  . القدومي نائباً لرئيس المنظمة والسلطة
  

   الفلسطينية تعتزم إصدار جوازات سفر لالستخدام الخارجيالداخلية
سطينيين في الخارج، الـذين يريـدون تجديـد أو استـصدار            أعلنت وزارة الداخلية ، أن قضية المواطنين الفل       : رام اهللا   

وكانت الوزارة قد أصدرت في الـسابق،       . جوازات سفر فلسطينية لالستخدام الخارجي، سيتم حلها مطلع األسبوع المقبل         
قرارا تم بموجبه وقف إصدار جوازات سفر فلسطينية لالستخدام الخارجي، وذلك في ظل ظروف صعبة، يعيشها أبنـاء                  

  .فة الغربية وقطاع غزة في الخارج، حيث أدى القرار المذكور إلى تضييق مصادر رزقهم وتحركاتهمالض
  13/6/2005 شرق األوسطال
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  السلطة الفلسطينية تطالب قوات االحتالل األمريكية بحماية الجالية في العراق  

لواليات المتحدة عبر قيـادة قواتهـا فـي          السلطة انها طلبت رسمياً من ا      هأعلنت ما: 13/6/2005الوفد المصرية    نشرت
وقال القائم بأعمال السفارة الفلسطينية     .عمليات التهجير والقتل  سطينيين الموجودين في العراق من      العراق تأمين حماية للفل   

ـ      ئات األسر الفلسطينية من مساكنها    بعمان ان السفارة طلبت اتخاذ اجراءات لمنع طرد م         ي ، التي كان نظام الرئيس العراق
 خيري ان قيـادة القـوات األمريكيـة          عطا اهللا  واضاف.ل سنوات حكمه ومنع االعتداء عليهم     السابق قد اسكنهم فيها خال    

 مـع الحكومـة     اتـصاالت ان السفارة اجـرت     وقال  . ا الذي قدمته لها   وعدت السفارة الفلسطينية في بغداد بتحقيق مطلبه      
 في الصراع القائم هناك وأنهم      جودين في العراق ليسوا طرفاً ضد آخر      نيين المو مؤكداً ان الفلسطي  . العراقية للغرض نفسه  

  . ضد التوطين
 إلـى المرجـع   حمـاس  خيري أنباء صحافية تحدثت عن مبعوث مـن حركـة          ينفإلى     : 13/6/2005البيان   ونوهت

ال صـحة لهـذه   اقية، وقـال  من أجل وقف ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات على أيدي ميليشيات عر             السيستاني  
  أ.ش.أ. األنباء

 
 غزة الى ردن قوات بدر من األسرائيلية لنقلإردنية أتفاهمات فلسطينية 

تبلورت في اآلونة األخيرة تفاهمات امنية فلسطينية ـ اسرائيلية ـ اردنية لنقل قوات بدر التابعة لمنظمة التحرير 
 .المن هناك عقب االنسحاب االسرائيلي المرتقبالفلسطينية المتواجدة في األردن الي قطاع غزة لتولي مهام ا

وذكرت مصادر فلسطينية انه تم التوصل لتلك التفاهمات بهدف الترتيب لنقل قوات بدر من االردن الي الضفة الغربية 
واضافت .تمهيدا لتكليفها بمهام األمن والسيطرة في قطاع غزة فور االنسحاب االسرائيلي احادي الجانب من هناك

 أن عمل قوات بدر سيبدأ بعد االنسحاب االسرائيلي المقرر من قطاع غزة وتولي السلطة الفلسطينية زمام المصادر
   .األمور في القطاع

13/6/2005القدس العربي   
 

  إسرائيل ستحاور حماس في المستقبل: مسؤول إسرائيلي سابق
ليالشين بيت عوفير ديكيل ان اسـرائيل سـتحاور         ذكر النائب السابق لرئيس المخابرات االسرائيلية الداخ      : القدس وكاالت 

ال نجري أي حوار معهم وفي هذه المرحلة ليس علينا ان نقوم بذلك، وطالما يواصلون               : حركة حماس في المستقبل، وقال    
انا لـست    .ولكننا في المستقبل سنحاور حماس وهم سيريدون الحديث معنا        : النشاطات االرهابية فعلينا ضربهم، وأضاف    

ورأى ديكيل في حديث مع صحيفة يـديعوت احرونـوت ان            .ا ولكن خالل العام المقبل او عامين فان ذلك سيحدث         متأكد
دون شك فان حماس حركة ارهابية ولكن لديها نقطة ضعف          : حماس معنية بانسحاب اسرائيلي سلمي من قطاع غزة وقال        

اب فان الجيش االسرائيلي سيرد وسيتضرر المدنيون       وهي انها حساسة تجاه الرأي العام، فاذا ما ردت بعنف خالل االنسح           
قد تقوم هذه المنظمة باظهار االنسحاب على انه نحن طردنـا           : الفلسطينيون، وسيوجه اصبع االتهام الى حماس، واضاف      

هـو ان   واشار الى ان السبب اآلخر الذي سيدفع حماس لوقف النار خـالل االنـسحاب                .الجيش االسرائيلي الى الخارج   
مركز العمل يتحرك ببطء من الجناح العسكري للحركة الـى الجنـاح الـسياسي،              : ، وقال ة دخلت عملية التسييس   الحرك

 .وكحركة تريد التأثير فانها بحاجة الى التمويل وعليه فان على حماس تجنب وضع تتحرك فيه اسرائيل ضدها
 13/6/2005 األيام الفلسطينية

 
  نية بامتياز  صهيواألمريكية مواقف ال: مشير المصري

قال الناطق اإلعالمي باسم حركة حماس في غزة، مشير المصري، ان حركة حماس تنظر بتفاؤل لمستقبل الشعب 
  .الفلسطيني، خاصة ان حالة التوحد هي التي تطغى على طبيعة العالقة ما بين جميع الفصائل الوطنية واإلسالمية

ية أمريكية، باعتبار ان اإلدارة األمريكية هي الوجه اآلخر وأكد المصري ان حركة حماس لم تلتق مع أي جهة رسم
للعدو الصهيوني، ومواقف اإلدارة األمريكية هي مواقف صهيونية بامتياز، ولهذا تنظر نظرة مجحفة للقضية الفلسطينية، 

  .نيومن الصعب ان تغير اإلدارة االمريكية مواقفها نتيجة الضغوط الممارسة عليها من قبل اللوبي الصهيو
12/6/2005 48عرب  

  
    خالفنا مع حماس حول البرنامج السياسي : اإلفرنجي

صرح عبد اهللا اإلفرنجي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول مكتب التعبئة والتنظيم فيها أن الخالف بين حركة 
 السياسي لفتح في الوقت الذي قائال ان حماس باتت تتبنى البرنامج, فتح وحماس ما هو إال خالف على البرنامج السياسي

وأوضح اإلفرنجي أن عدم ذكر الحركات اإلسالمية في بيان المجلس الثوري فيما يتعلق .تشتم وتسب فيه هذا البرنامج
  .وابقرار الحركة التنسيق مع الهيئات واألحزاب والمؤسسات الفلسطينية في االنتخابات ال يعدو كونه قد سقط سه

12/6/2005 48عرب  
 

     !  األسير عبد اهللا البرغوثي ماثل للخطر في حبسه االنعزالي:حماس
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من مغبة تعرض األسير عبد اهللا البرغوثي، أحد نشطاء كتائب عز الدين القسام، والذي يقضى حكما   حماس- حذّرت 
ل السجون وقال مصدر مسؤول في حماس إن المعلومات الواردة من داخ. للخطر - مؤبدا فى السجون االحتاللية67بـ 

االحتاللية تفيد بأن األسير البرغوثي موضوع تحت رقابة دائمة، من خالل كاميرات مثبتة في زنزانته االنفرادية، تغطي 
وتشير المعلومات الواردة إلى أن هذه الكاميرات تُخرج أشعة غريبة من المرجح أنها قد . كامل الزنزانة، بما فيها الحمام
 .مرور الوقتتتسبب في مضار صحية مع 

12/6/2005 48عرب  
  

  قادة حماس يؤكدون سعيهم لتكريس الشراكة السياسية من خالل المشاركة باالنتخابات
أكد الدكتور محمود الزهار عضو القيادة السياسية لحركة حماس عزم حركته تعزيز ثقافة المقاومة في المجتمع الفلسطيني 

لبدائل في كل مجال يربطنا مع عدونا حتى ال يتحكم بقرارنا، وذلك من ومدها بأدوات جديدة، وقال سنعمل على إيجاد ا
خالل عمقنا العربي واإلسالمي، مشيراً إلى العالقة الطيبة التي تربط حركة حماس باإلخوة المسيحيين الفلسطينيين، 

  .مضيفا أن المسيحيين طلبوا النزول ضمن قوائم حركة حماس لالنتخابات التشريعية
إن حركة حماس قررت المشاركة في االنتخابات لتكرس الشراكة السياسية القائمة : األستاذ إسماعيل هنيةجهته قال من 

على التعددية السياسية،  ولتساهم بما تملك من طاقات وقدرات في ترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة بناء الواقع الفلسطيني 
 . أساس توفير عناصر القوة لشعبناعلى

13/6/2005ي لإلعالم المركز الفلسطين  
 

  حماس ليست متعطشة للسلطة  :  هنية
السلطة الفلسطينية أو    حركة المقاومة اإلسالمية حماس إن حركته ال تسعى إلى المواقع الرسمية في   في    بارز   قيادي    اكد

  .   القطاعات الفلسطينية المختلفة   متعطشة لها بقدر ما تأمل بإدخال إصالحات جذرية في
13/6/2005 ينيةبحراأليام ال  

 
  تهدئة من طرف واحد بالفصائل لن تقبل االستمرار 

قررت لجنة المتابعة الوطنية العليا، اثر اجتماع طارئ عقدته في غزة أمس بناء على طلب حركة الجهاد اإلسالمي، أن 
 . رف واحدتصدر بيانا اليوم تؤكد فيه أنها لن تقبل االستمرار في التهدئة مع إسرائيل من ط

وكانت حركة الجهاد قد أبلغت أعضاء اللجنة، أنها ترى نفسها في حل من التهدئة ألكثر من سبب؛ فهي ال يمكنها البقاء 
كما أنها ال تستطيع االستمرار في التهدئة في ظل . مكتوفة األيدي وإسرائيل تواصل اغتيال واعتقال كوادرها ونشطائها

 . لتزاماتها في إعالن القاهرةعدم تنفيذ السلطة الفلسطينية ال
13/6/2005السفير   

 
  أربكنا خططاً أميركية ـ إسرائيلية لضرب المقاومة إسماعيل هنية 

 كشف القيادي البارز في حركة حماس في قطاع غزة الشيخ إسماعيل هنية عن خطة أميركية إسرائيلية الحتواء حركته 
حات اللبيان أن حماس تمكنت من إرباك الخطة بالتزامها التهدئة وأكد في تصري.ومن ثم إجهاض المقاومة واالنتفاضة

وقال بعد أن فشل الخيار العسكري األمني في ضرب حماس، وبعد .وبمشاركتها في االنتخابات التي أذهلت نتائجها الجميع
ألميركيون أن فشل الحصار السياسي واإلعالمي والمالي في تقويض الحركة وفي الحد من تصاعدها وتناميها وضع ا

  .واإلسرائيليون
13/6/2005البيان  

 
  مصلحة فتح تقتضي عقد اجتماع اللجنة المركزية وعدم تأجيله: اإلفرنجي

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول مكتب التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة عبد اهللا اإلفرنجي، امس، 
وتوقع اإلفرنجي، في حديث له مع قناة العربية .ركزية، وعدم تأجيلهأن مصلحة الحركة تقتضي عقد اجتماع اللجنة الم

 من الشهر الجاري، بنجاح ودون خالفات، 30 إلى 20الفضائية، بث الليلة الماضية، أن يعقد االجتماع خالل الفترة من 
الجتماع، مشيراً إلى ونفى اإلفرنجي أن يكون حدد مكان عقد ا.مؤكداً أهمية وضرورة االجتماع لمناقشة مختلف القضايا

وأشار إلى وجود الكثير من المشاكل .احتمال عقده إما في العاصمة المصرية القاهرة أو في العاصمة األردنية عمان
والتراكمات بين قيادي الحركة في الداخل والخارج، نظراً لطبيعة الموقع الجغرافي وعدم وجود اتصال، وهو ما نتج عنه 

نظر، مشدداً على قدرة القيادة على حل كل المشاكل واالختالفات في وجهات النظر، التي بعض االختالف في وجهات ال
 وفا .هي بعمر حركة فتح واللجنة المركزية

  13/6/2005الحياة الجديدة 
 

  شهادة تقشعر لها األبدان حول التنكيل بأسير فلسطيني في سجون االحتالل  
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 أدلى األسير الفلسطيني رياض دخل اهللا العمور من سكان بيت لحـم              :ة القدس المحتل  - الرحيم الريماوي  عبد -48 عرب
 والمحكوم عليه بثالثة مؤبدات، بشهادة خطيرة عن تعرضه للتعذيب الوحشي على            عتقل في سجن بئر السبع قسم ايشل      الم

دي مـع االسـير     جاء ذلك خالل لقاء محامي نادي األسير فـواز الـشلو           .أيدي المحققين خالل رحلة اعتقاله واستجوابه     
ـ               ب فـي  المذكور، الذي يعاني من مرض القلب والذي اجريت له عملية جراحية تم خاللها زرع جهاز منظم لـدقات القل

نتيجة الضرب الذي تعرض له األسير بعد اعتقاله خرق احـد أسـالك الجهـاز الطبـي                 : وجاء في افادة االسير   . جسده
ن الجنود شاهدوا سلك الجهاز خارج جسده اال ان ذلك لم يردعهم            المزروع في صدره جلده وأصبح خارج جسده، ورغم ا        

ل عتـصيون   وقد حدث ذلك كله في معتق     . عن التنكيل به، بل اخذوا يواصلون ضربه على موقع السلك ويسحبونه بأيديهم           
 لـه،   وقد اخذ األسير يتقيأ دماً أمام رجال المخابرات نتيجة الـضرب الـذي تعـرض               .2002-5-7يوم اعتقاله بتاريخ    

واخبرهم بما حدث معه فرفضت المخابرات بالبداية استالم االسير بسبب حالته الصحية الصعبة، ولكن في النهاية وافقوا                 
في مركز تحقيق عـسقالن اعتقـد        .على استالمه مع وعدهم بفتح تحقيق باألمر حول تعرضه للضرب على ايدي الجنود            

 ساعات دون ان يقدم له العالج       4نه فوجئ بان التحقيق قد بوشر معه لمدة         االسير العمور انه سيقدم له العالج مباشرة ولك       
، وشارك في التحقيق كل     وعلى الرغم من تقيؤه للدم بشكل متواصل، لم يقدم له المحققون سوى كأس من الماء للمضمضة               

منظم القلـب مـن      وكانوا كلما يريدون الضغط على االسير يقومون بسحب سلك جهاز            ني وكارمل وموشيه  طوالمحققين  
اء ولم تقدم لـه سـوى حبـوب المهـدئ           انه وضع في زنزانة انفرادية وهو ينزف الدم       : وجاء في افادة العمور    .جسده

، ما جعل األسير يرفض الحديث ما لم يتم نقله الى المستشفى لتقديم العالج لـه، لكـن المحققـين رفـضوا ذك             االكامول
 يوماً  12وأشار العمور في إفادته انه بعد        . اذا اعترف بجميع التهم الموجه اليه      واخبروه انه لن يتم نقله الى المستشفى اال       

 عد وعيه اال داخل مستشفى بـرزالي      من التحقيق والتعذيب وتقيؤ الدماء والنزيف اغمي عليه وهو داخل الزنزانة ولم يست            
 18راء عملية له تم خاللهـا قطبـه بــ       اإلسرائيلي، وهو مكبل اليدين والقدمين بسرير المستشفى، ووجد انهم قاموا بإج          

غرزة، وبعد اجراء العملية بأربعة ايام نقل من جديد الى سجن عسقالن على عاتق المخـابرات الن طبيـب المستـشفى                     
مما ادى الـى ارتفـاع درجـة        . رفض ان يتم نقله بسبب وضعه الصحي الصعب، وبدأ التحقيق معه منذ لحظة وصوله             

ساف اى مستشفى    الدماء وأصبح غير قادر على الحديث فتم نقله الى عيادة السجن ومن ثم ال              حرارته واخذ من جديد يتقيأ    
وقد استمر التحقيق مع األسير وهو داخل المستـشفى          . وابلغ هناك ان لديه فيروس بالدم نتيجة نزيف دماء داخلي          هروفيه

 دقات القلب القديم ووضع جهاز جديد       على الرغم من وضعه الصحي السيء وأجريت له عملية جراحية وتم إخراج جهاز            
 وتم جديد فنقل الى مستشفى تل هشوميربدله، ونقل األسير بعد ذلك الى مستشفى الرملة، وهناك ساءت حالته الصحية من              

اخراج جهاز منظم دقات القلب الذي وضع بجسده ووضع جهاز خارجي بدال منه على ان يتم وضع جهاز جديد بعد عدة                     
المقرر حسب إفادة األسير إجراء عملية جراحية له لوضع جهاز جديد في صدره، لكن ذلك تأخر ألكثر                 كان من    .اسابيع

من شهر ونصف فساءت حالته، مما اضطر الى إجراء عملية مستعجلة له نقل بعدها الى مستشفى الرملة رغم معارضـة    
وفي مستشفى الرملة التهب     .ن رفضت ذلك  طبيب مستشفى تل هشومير وذلك حتى يبقى تحت المراقبة، اال ان إدارة السج            

الجرح في صدره مما اضطر ادارة المستشفى الى إعادته الى تل هشومير إلجراء عملية ثانية له، لكن الطبيـب رفـض                     
يفقـد  ، و آالم حادة في المعدة   ،  فقدان السمع ،   آالم في موقع العملية    : يعاني من  النسبة لوضع األسير الصحي فهو    اما ب ! ذلك

وناشد العمور جميع مؤسسات حقوق اإلنسان التدخل السريع إلنقاذه في ضوء وضعه الصحي الصعب              . ستمرارالوعي با 
  .والتدخل لتوفير العناية الصحية الالزمة له

  12/6/2005 48عرب
 

  نفحةسجن جنود االحتالل يدوسون المصاحف في : تدنيس جديد
خصـصة   مصادر حقوقية، أن أفراد وحدة إسرائيلية مت       هرتذكما  :  وفا -غزة   من 13/6/2005 األيام الفلسطينية  نشرت

مـساء اول   1948ي في أراضي    ، أقدمت على تدنيس المصحف في سجن نفحة الصحراو        في قمع األسرى، وحدة نحشون    
عن هذه المـصادر، أن وحـدة        نقالً    على شبكة المعلومات العالمية اإلنترنت     48وأوضح موقع عرب    ! .من أمس السبت  
  . للتفتيش، وعبثت بأغراض األسرى، وقذفت بالمصاحف على األرض غرف األسرى في سجن نفحةنحشون اقتحمت

  .قدامهم بشكل متعمد، ومزقوا بعضهاداسوا المصاحف بأرى في السجن، أن جنوداً ونقلت هذه المصادر عن أس
ود االحتالل الصهيوني في  حركة حماس، الجريمة التي ارتكبها جنةدانإ: 13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  وذكر

داعيةً األمة العربية اإلسالمية إلى تصعيد احتجاجها ضد ممارسات االحتالل الصهيونية التي حة الصحراوي،سجن نف
  أن الجنود الصهاينة لم يكتفوا باالعتداء على المصحف الشريف، فقاموا باالعتداء بالضرب والتقييدكما.تطال المقدسات
. من انتهاك قدسية القرآن الكريمز المسيل للدموع على األسرى الغاضبينوإطالق الغا  

 
  واالحتالل يرفض اإلفراج عنه.. األسير المريض مراد أبو ساكوت يعيش أيامه األخيرة

إلى بلدة بني نعيم قرب الخليل كانت الرحلة هذه المرة حيث دخلنا إلى منزل قديم متواضع قام على بقايا : الخليل ـ خاص 
دة بني نعـيم   ولد مراد أحمد سليمان أبو ساكوت في بل.نزل مهدم، حيث جلس الوالدان في انتظار سماع أخبار عن مراد      م

 يوماً ووجهت لـه     40م وأمضى في أقبية التحقيق      2001-12-6اعتقلته سلطات االحتالل بتاريخ     م  1977-6-6بتاريخ  
ة باتجاه دوريات االحتالل وحكمت عليه المحكمة الصهيونية        سلطات االحتالل عدة تهم منها إلقاء حجارة وزجاجات فارغ        

.. ولعائلة المعتقل ساكوت قصة مؤلمة مع االعتقـال والمـرض          . عاماً أمضى منها أربع سنوات     25بالسجن الفعلي لمدة    
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تـشفى  ن شبابه عندما ذهب إلى المس     ويروي الوالد قصة معاناة مراد التي بدأت قبل سبع سنوات حيث كان مراد في ريعا              
 في القدس المحتلة وأجرى فحوصات شاملة حيث أتضح أنّه يعاني من مرض سرطان الدم، وكان ذلـك                  هداسا عين كارم  

ض أبو  م حيث أطلعنا على التقرير الطبي الصادر من المستشفى في حينه والذي يؤكد أن المري              1996-12-15في تاريخ   
 لم يتمكن األسير أبو ساكوت مـن        تقار العائلة لهذا الرقم الفلكي    الف ألف دوالر، ونظراً     100ساكوت يحتاج لعالج بتكلفة     

أمام معاناة ابني وآالمه المستمرة قررنا نقله إلى إحدى المـشافي فـي األردن،     : يقول أبو علي والد مراد    .. متابعة العالج 
جريـت لـه الفحوصـات      وخالل عملية نقل مراد توقفت لديه الحركة في يده وساقه، وقد ُأدخل إلى مستشفى األردن، وأ               

العملية كلفت  : الالزمة وتمت متابعة حالته الصحية وتقديم العالج المناسب له حتى استعاد جزء من عافيته، ويضيف قائالً               
 أن المستشفى المذكور أجرى عملية زرع نخاع وقـد          ويوضح أبو علي   .مبالغ طائلة وقد قام بتسديد المبلغ من أهل الخير        

 ميسرة علقم وهو من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، ومكث في غرفة العناية أربعة أشـهر لـم                   أشرف على عالجه الدكتور   
 وبعد نجاح العملية أصبحت صحته جيدة وكـان         5 للمناعة وقد وصلت نسبة دمه إلى        يسمح لنا بالدخول إليه بسبب فقدانه     

، وفي إحدى المـرات وأثنـاء       1948ام  كان مراد يعمل ويدخل إلى األراضي الفلسطينية المحتلة ع         .يعمل بشكل اعتيادي  
ه وكان االتصال من شخص مجهول وكان المتحدث يسأله فـي كـل             اتفية على هاتف  عودته إلى بلدته تلقى عدة مكالمات ه      

مرة أين وصلت، وكانت آخر مكالمة على حاجز ترقوميا إلى الغرب من الخليل حيث أوقفته الدورية التي تعمـل علـى                     
 في التحقيق مدة    يونية بتحويله للتحقيق في معتقل عتصيون وعسقالن ومكث       جهاز المخابرات الصه  الحاجز واعتقلته، وقام    

يقـول شـقيقه     . عاماً أمضى منها أربع سنوات     25 يوماً ووجهت له العديد من التهم األمنية وحكم عليه بالسجن لمدة             40
 ،شقيقه لكونه يعاني من سرطان الـدم   إلفراج عن   محمد إن العائلة وجهت عدة برقيات مناشدة للكثير من الجهات المعنية ل           

وقد انتقل هذا المرض وتفشى في الرئتين ومن هذه المؤسسات مؤسسة مانديال وحقوق اإلنسان وأطباء بال حـدود، كمـا                    
 وأحمد قريع وجبريل الرجوب ووزير األسرى سفيان أبـو          شدة إلى رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن      وجهنا رسائل منا  

راد إلى المحكمة الصهيونية في     عندما ُأحضر م   .محمد دحالن ولجنة االفراجات والذين طالبوا جميعا باإلفراج عنه        زايدة و 
يقول ,.. كان جسمه متورم بشكل كبير وال يستطيع الكالم ودخل إلى قاعة المحكمة وهو مشدود إلى كرسي                22-5-2005

يقضي باإلفراج الفوري عن شقيقه إال أن المخابرات رفضت          أصدرت قراراً    حمد إن إدارة مستشفى سجن الرملة     الشقيق م 
ما من  : تخلو من االنفعال، يقول أبو علي     وبنبرة ال    . من أجل النظر في قضيته     6-23 الطلب وتم تمديد المحكمة إلى       هذا

الل سبب مقنع الحتجاز ابني الذي يتفشي في جسده المرض سوى أنه يستهدف العائلة فقط؛ موضحاً أن سـلطات االحـت                   
هدمت منزله في االنتفاضة األولى وشردت عائلته واستهدفته شخصياً باالعتقال وأمضى في سـجون االحـتالل عامـاً                  
ونصف العام، كما اعتقلت أبناءه في االنتفاضة وهم محمد، وأمجد وماهر، وعلي، ومراد وقد تعرضوا جميعهم للتعـذيب                  

 ومحمـد   مضى أمجد أربع سنوات في سجن مجـدو       وقد أ  .الحتاللعلى أيدي المحققين وأمضوا مدداً متفاوتة في سجون ا        
سنة ونصف وعلي اعتقل عدة مرات وأمضى أكثر من ثالث سنوات في سجون االحتالل، وقال إن سـلطات االحـتالل                    

ارة  بلوعة إنها ذهبت لزي    تقول أم علي   .تمنع كافة أفراد األسرى من الزيارة وهو ما يعرف بالمنع األمني باستثناء الوالدة            
مراد مؤخراً، وقد ُأحضر لها ابنها على كرسي متحرك وكان جسمه متورم للغاية ولم يستطع أن يتحدث معهـا وكـانوا                     

أخبرها مراد بأنه ال يقوى على فعل أي شيء وأنه يعاني من صعوبة في التنفس وال                ..يضعون على أنفه جهاز األكسجين    
 أن مرض السرطان انتشر في رئتي مراد، وقد أجرت          وتضيف أم علي   .يستطيع النوم بسبب هذه الحالة ويشعر باالختناق      

اخيـه  تـابع   ..ة وهو في السجن في مستشفى سوركا، وقد تم استئصال جزء من رئتيه            له سلطات االحتالل عملية جراحي    
لـى  بالمائـة، وهـو اآلن يعـيش ع       25إن إحدى رئتيه متوقفة تماماً عن العمل فيما تعمل األخرى بنـسبة             : محمد قائالً 
عائلة أبو ساكوت تأمل من الجهات المعنية الضغط على حكومة االحتالل لإلفراج عن ابنها لقضاء ما تبقى له                  ..األكسجين

  ..من أيام بينهم
  13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  المهم إنني انتقمت ألبناء شعبي :  عاماً فقال1080حكم بالسجن .. األسير القسامي مجدي عمر

معتقل القسامي مجدي محمد عامان ونصف العام أمضاها بين أروقة التحقيق وقاعات المحاكم لم ينحن ال: ـ خاصالخليل  
 خاللها يوماً أمام القضاة الصهاينة أو المحققين لم يقف لهما احتراماً ولم يهتز طرف عينه حينما أصدرت                  عاما27 عمرو

تماما للتعليقات التي صدرت هنا وهناك تتأسف على شبابه الـذي            عاماً ولم يعط اه    1080محكمة الحكم عليه بـ السجن      ال
سيدفن في أقبية السجون بل قال ذلك الشاب الذي تبدو عليه الوسامة والنعومة كل أحزانكم على شبابي ال تهمني إنما اهتم                     

ة والكـرم الفلـسطيني،     باحترام شديد نم عن األصالة اإلسالمية العربي       .لشيء واحد هو إنني انتقمت ألبناء شعبي وأمتي       
استقبلتنا عائلة األسيرين القساميين مجدي وجهاد محمد أحمد عمرو في حي وادي القمرة على المدخل الجنوبي الـشرقي                  

استقبلنا الطفل معاذ ابن األسير القسامي جهاد عمرو ورحب بنا وسار معنا حتى أوصلنا إلى باب المنـزل،                  ..لمدينة دورا 
 التي قالها هذا الطفل وطريقته في التعامل أن هؤالء األبطال يولدون رجاالً ال يعرفون العبثية                وأدركنا من خالل الكلمات   

والد األسيرين عمرو سرد لنا قصة المعاناة للمـواطن الفلـسطيني وتحـدث بلـسان      .ورعونة الطفولة وانحراف الشباب  
بعد  .الء األشبال ما هم إال ذرية أسود      ليقين بأن هؤ  السياسي المحنك المدرك تماما لما يدور على الساحة الفلسطينية فزاد ا          

بالمائة في الفرع العلمي كان طموحـه أن يـصبح          70أن تقدم مجدي المتحان الدراسة الثانوية العامة وحصل على معدل           
طاع  ودرس فيها سنة واحدة إال أنه وخالل مكوثه في الجامعة اسـت   تخصصاً، وقد التحق بجامعة القدس أبو ديس      فيزيائياً م 

تشكيل جسم طالبي قوي ضمن إطار الكتلة اإلسالمية، مما جعل سلطات االحتالل تنتبه لهذا الدور فقاموا باحتجازه علـى      
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تـرك   .حاجز طيار وحولوه للتحقيق لفترة قصيرة هددوه بعدها بأنه إذا لم يترك الدراسة في القدس فسوف يـتم اعتقالـه            
 تخصص هندسة وأكمل دراسته فيها وتخرج منها عام         ة بوليتكنك فلسطين   والتحق بجامع  مجدي الدراسة في جامعة القدس    

، والتحق بالعمل في الجمعية الخيرية اإلسالمية لرعاية األيتام في دورا؛ ويقول عنه زمالءه في العمل إنـه كـان                    2000
م 2002-3-9وفي تاريخ    .جنود وسار في وسطهم لن يأبهوا له      هادئاً قليل الكالم حتى إننا كنا نقول عنه بأنه لو صادف ال           

اعتقلت قوة صهيونية مجدي بعد أن أتضح بأن له عالقة بعدة عمليات استشهادية وعمليات إطالق نار جنوب الخليل، أدت                   
 وتعـرض   مدة سنة كاملة في سجن المسكوبية وعـسقالن        صهيونياً وتم إحالته للتحقيق المتواصل ل      20إلى قتل أكثر من     

 سم وفقد اإلحساس في     6 لعدة أسابيع متواصلة، وأصيب أثناءها وجهه بجرح غائر طوله             خاللها للضرب المبرح والشبح   
ماً في التحقيق المتواصل في  يو40وكان مجدي قد اعتقل لدى سلطات االحتالل مرتين أمضى منها           .يده لمدة أربعة أشهر   

 تم اعتقاله وحول الى سـجن       1997ام   ولم يسمح له من خاللها باالستحمام أو الحالقة وفي ع          1995 عام   سجن الظاهرية 
 ويعيش مع شاب آخر منـذ عـامين فـي العـزل              ومجدي موجود حالياً في عزل سجن بئر السبع         لمدة سنة كاملة   مجدو

وتقول والدته إنهـا لـم       .االنفرادي في زنزانة طولها مترين فقط وفيها سرير وحمام وال يستطيع أن يقوم فيها بأي نشاط               
إن : ويقـول الوالـد    .له ولم يسمح ألفراد األسرة بالزيارة مضيفة أنها شاهدته فقط يوم المحاكمـة            تشاهد مجدي منذ اعتقا   

مجدي كان يوم المحكمة األخيرة على غير عادته، حيث لم يقم خالل جلسات المحاكمة السابقة عندما كان يطلب القاضي                   
قاضي قائال أنا لم أقف احتراما للمحكمة بل وقفت         منه الوقوف احتراماً للمحكمة، ولما سئل عن سبب وقوفه وجه كالمه لل           

بـل  : فقال له القاضي أنت متهم بأنك يتمت أطفاالً ورملت نساء، فقال للقاضـي  ،اماً ألمي وأبي حتى يروني وأراهم   احتر
ي  وقد الحظ المستوطن أنني أشـهر سـالح  ضي أنا قتلت مستوطناً بالقرب من كريات أربعأنتم  من فعلتم ذلك، وقال للقا     

ألقتله فأشهر هو سالحه ولكن رصاصتي سبقت وقتلته وقد شاهدت زوجته وابنته داخل السيارة ولم أطلق النار عليهمـا                   
ويقول والده إن القاضي سكت     ..ال وال تبدون أي اهتمام لدمائهم     بينما انتم تضربون الصواريخ على المنازل المليئة باألطف       

اء، وبعد أن انتهى منها قال له أعد ما قرأته وطلب من المترجم ان يتـرجم                ولم يرد وقد قرأ مجدي آيات من سورة اإلسر        
وتقول والدته أنهم فوجئوا بهذا القول من مجدي ،ولما أحس باندهاشهم رفع يده على شكل مسدس وقـال ألمـه                     .له اآلية 

تي شعرت فيها أن مجـدي      وتقول الوالدة هذه هي المرة األولى ال      ... باإلشارة إنه وضع المسدس في جبينه وفجر جمجمة       
وكانـت   .رجل عسكري مقاتل من الطراز األول حيث لم نكن نلحظ عليه أنه يتمتع بهذا الكم من الرجولـة والـشجاعة                   

طن بالقرب من مغتـصبة     المحكمة الصهيونية قد وجهت له العديد من التهم، منها العضوية في كتائب القسام، وقتل مستو              
 يدعى ديفيد كوهن، والتدريب على السالح وعالقته المباشرة مـع قائـد كتائـب     2001 كريات أربع في أول تموز يوليو     

القسام في جنوب الضفة الغربية علي عالن، وإرسال االستشهادي القسامي محمود القواسمي إلى مدينة حيفا لتنفيذ العملية                 
واد متفجرة وتطويرها وعالقته مـع      م وحيازة م  2003-3-5 صهيونياً وإصابة أكثر من مائة في تاريخ         17التي قتل فيها    

وخالل فترة التحقيق، سئل مجدي عن السالح الذي كان يـستخدمه            .القائدين القساميين أكرم األطرش وعبد اهللا القواسمي      
وطالبوه بتسليم قطع السالح التي بحوزته بعد أن وصفوه وصفا دقيقا ولكنه رفض، ومن شدة التعذيب والشبح قال لهم إنه                    

فاصطحبهم في الساعة الثانيـة لـيالً إلـى مدينـة دورا            . على مكان السالح واعتقدوا أنهم نالوا من عزيمته       سوف يدلهم   
وأوصلهم الى كهف، وقال لهم لقد دفنت السالح في هذا المكان، فقالوا له احفر واخرج السالح، فبدأ بالحفر ولم يجـد أي                      

به دفنته هنا وعلى ما يبدو فإنه سرق من المكان، فقـاموا بـضر            نوع من السالح، ولما سألوه عن هذه التمثيلية، قال لقد           
وكانت سلطات االحتالل قد اعتقلت أشقاءه ووالده خالل عملية اعتقاله وله شقيق قسامي             . ضرباً مبرحاً ويئسوا من سؤاله    

 16جن لمدة   معتقل في سجون االحتالل يدعى جهاد عمرو وهو معتقل منذ سبعة أعوام ونصف العام، ويقضي حكماً بالس                
  .عاماً بتهمة إطالق النار ومقاومة االحتالل

  13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

    سرائيلياإلخرين بعد التهديد آ وتعلقه عن عن اثنين آخرين من عناصر الجهادالسلطة تفرج 
افة ن من المعتقلين باالض   افرجت السبت عن اثني   ام احد قياديي الحركة ان السلطة        قال نافذ عز   -الدستور، ا ف ب     -غزة  

واوضح عزام ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعـد بـاالفراج عـن هـؤالء        .الى اثنين افرج عنهما الجمعة    
قع االفـراج عـن مزيـد مـن         نتوواضاف  . ئل في غزة الخميس الماضي    المعتقلين خالل لقائه لجنة المتابعة العليا للفصا      

وكانت السلطة الفلسطينية اعتقلت عناصر الجهاد االسالمي التسعة بعـد عمليـة             .ساعات الخمسة الباقين خالل     المعتقلين
الـى ذلـك قالـت       . شباط الماضي عند ملهى ليلي في تل ابيب اسفرت عن مقتل خمسة اسرائيليين             25تبنتها الحركة في    

ـ               جن اريحـا بعـد تلقيهـا       مصادر فلسطينية ان السلطة علقت اطالق سراح اسرى حركة الجهاد االسالمي السبعة من س
  .تهديدات اسرائيلية باجتياح مدينة طولكرم اذا اطلق سراحهم

  13/6/2005الدستور 
 

  االحتالل يفرض إغالقاً كامالً على األراضي الفلسطينية
فرضت سلطات االحتالل االسرائيلي إغالقا شامالً على األراضي الفلسطينية، فجر أمس، لمناسـبة             :  خليل الشيخ  -غزة  

وبموجب قرار اإلغالق منعت قوات االحتالل المتمركزة عند معبر بيت حـانون            .عيد األسابيع العبرية لدى اليهود    حلول  
 5500ويعمل داخل الخط األخضر نحـو       .ايرز آالف العمال الفلسطينيين من اجتيازه إلى أماكن عملهم في إسرائيل، أمس           

وقالت اإلذاعـة   .انت سلطات االحتالل أصدرتها لهم سابقاً     عامل في مجاالت العمل المختلفة، بموجب تصاريح عسكرية ك        
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العبرية إن اإلغالق على األراضي الفلسطينية سيستمر حتى صباح غد الثالثاء، موضحة أنه سيتم منع دخول الفلسطينيين                 
 اإلذاعـة   وبحسب.إلى إسرائيل عبر الحواجز المقامة عند مناطق التماس، ويستثنى من هذا القرار الحاالت المرضية فقط              

العبرية فإن مصدراً عسكرياً إسرائيلياً قال إن قرار اإلغالق جاء بتعليمات من وزير الدفاع اإلسرائيلي شـاؤول موفـاز،         
من جانبها، أفادت مصادر محلية بأن      .نتيجة تزايد اإلنذارات المتعلقة بالتخطيط لتنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية          

عدد من الحاالت المرضية عند حاجز إيرز، أمس، مشيرة إلى أن قوات االحتالل أجبرتهم              قوات االحتالل عرقلت دخول     
  .على االنتظار ساعات طويلة إلى أن سمحت لهم بالمرور إلى داخل الخط األخضر

  13/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  قوات االحتالل تشدد تدابيرها العسكرية على طرقات محافظة جنين
ات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، تدابيرها العسكرية على الطرقات في محافظة جنـين ، وأقامـت               شددت قو :  وفا -جنين  

وأفاد شهود عيان، أن قوة عسكرية إسـرائيلية واصـلت إغـالق            .حواجز عسكرية وأعاقت حركة المواطنين والمركبات     
ة كفر راعي جنوب غرب جنين،      الطريق بين جنين وطولكرم، منذ مساء أول من أمس، وأقامت حاجزاً عسكرياً غرب بلد             

وذكر مواطنون مـن    .ومنعت المواطنين من المرور في كال االتجاهين، ما اضطرهم لسلوك طرق جبلية وعرة الجتيازه             
قرى جنوب جنين، أن جرافة عسكرية تقوم منذ ساعات الصباح بأعمال تجريف وتخريب لألراضي الزراعية المحاذيـة                 

إلـى ذلـك    .دة عرابة، حيث أغلقت معظم الطرقات الزراعية والفرعية في المنطقـة          لمعسكر دوتان اإلسرائيلي شرقي بل    
نصبت قوة من جيش االحتالل ظهر أمس، حاجزاً عسكرياً على طريق جنين نابلس على مقربة من قريـة بيـر الباشـا                      

العسكرية المشددة بعد   وتأتي هذه اإلجراءات    .جنوب جنين، حيث قام أفراده بإيقاف المركبات والتدقيق في بطاقات ركابها          
  .ساعات من ادعاءات إسرائيلية، بإصدار تعليمات للجيش بغية تقديم تسهيالت للمواطنين، أثناء عبور الحواجز
 13/6/2005األيام الفلسطينية 

  
    مخطط إسرائيلي لالستيالء على جزء من األقصى ،مدير عام األوقاف اإلسالمية في القدس

سالمية في القدس المهندس عدنان الحسيني، أن المسجد األقصى المبارك، بات أكثر استهدافاً               أكد مدير عام األوقاف اإل    
وقال فـي   .من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة المدعومة من السلطات الرسمية اإلسرائيلية، مما يجعله في خطر حقيقي              

تهداف يبدو واضحاً من خالل عملية الحـصار        دراسة حديثة بعنوان األقصى واألخطار المحدقة به، إن هذا الخطر واالس          
المشدد والمركَّز المفروض على المسجد من كل اتجاه، على مستويات مختلفة، مبيناً أن ذلك يتضح من خـالل التخطـيط         

وكشف النقاب عـن    .المتكامل والتنسيق بين جميع األجهزة اإلسرائيلية الرسمية والحركات اليهودية المتطرفة لتحقيق ذلك           
مرار المحاوالت اإلسرائيلية لوضع اليد على جزء من المسجد األقصى، سواء كان فوق سطح األرض، مثـل سـاحة                   است

إن من هذه المحـاوالت،     :وقال. المتحف اإلسالمي الغربية، أو تحت األرض، مثل المصلى المرواني، أو األقصى القديم           
ل إلى أحد اآلبار الكبيرة من خـالل حفـر أنفـاق فرعيـة              محاولة قسم المباني الخطرة في بلدية القدس الغربية، الوصو        

لتصريف المياه، بحجة الحفاظ على أرواح الناس ومنع الخطر، أو من خالل القيام باإلنشاءات الجديدة التي باشرت بهـا                   
ا من قبل   شركة التطوير اإلسرائيلية في الجهة الجنوبية من المسجد المبارك، وعلى أرض الوقف اإلسالمي المعتدى عليه              «

وأكد أن هذا الحصار سيستمر ضراوة وشراسة في محاولة للوصول إلى الهدف المنشود الذي يسعون               .البلدية وقسم اآلثار  
إليه، ما يستدعي تدخل األفراد والمؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية في العالمين العربـي واإلسـالمي والحكومـات                 

  .القدس المحتلة ـ البيان. العربية واإلسالمية لمنع المساس باألقصى
  13/6/2005البيان 

  
  التجمع للحقّ الفلسطيني يطالب بمحاسبة الفاسدين في ملف متضرري حرب الخليج األولى

دعا المشاركون في الورشة التي نظّمها التجمع للحقّ الفلسطيني في قاعة جمعية الهالل األحمر بمدينة               : خاص –بيت لحم   
    ون             غزة حول مصير حقوق متضرمها فلـسطينيري حرب الخليج، إلى ضرورة إعادة فحص الطلبات المرفوضة التي قد

للحصول على تعويضاٍت لتضررهم من هذه الحرب حين احتّل الرئيس العراقي السابق صدام حسين الكويت، ومحاسـبة                 
 الطلبات من ِقبل لجنة محايـدة       وطالب هؤالء بإعادة تقييم هذه    .المسؤولين الفاسدين عن هذا الملف من السلطة الفلسطينية       

لتحديد مدى دقة التزامها بالشروط والضوابط التي حددتها هيئة التعويضات الدولية في جنيف، وتحديد جوانب الخلل التي                 
وأكّـد  .رافقت عملية تقديم الطلبات من قبل المتضررين، وعملية الفرز والنظر في الطلبات من ِقبل هيئـة التعويـضات                 

ي اللقاء أنّهم لن يِكلّوا من السعي للحصول على حقوقهم، وإن اضطرهم األمر إلى اللجوء إلى القضاء مـن              المتضررون ف 
  .أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الملف، داعين السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية إلى التحرك وإعادة فتح الملف

  13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ى في رام اهللا لمالحقة الفساد والفلتان األمنيتأسيس حركة كف
أعلنت مجموعةٌ من الشبان الفلسطينيين الذين احتشدوا في ساحة دوار المنارة بمركـز مدينـة رام اهللا،                 : خاص –رام اهللا   

 أمس، عن تأسيس حركة كفى الجديدة التي تسعى إلى التصدي ألية محاوالت من ِقبل المجلس التشريعي أو أيـة جهـات                    
أخرى للمماطلة في إجراء االنتخابات التشريعية، وتحديد موعٍد سريٍع لذلك، وكذلك من أجل التصدي لـسوء األوضـاع                  

وصرح رائد فارس، المنسق العـام للحركـة، أن هـذه           .األمنية في األراضي الفلسطينية، وانتشار حوادث القتل المتعمدة       



 12

ابات التشريعية وعدم تحديد موعدها، وتعبيراً عن سخط الشارع الفلـسطيني           التجمع نُظّم احتجاجاً على قرار تأجيل االنتخ      
لحالة االنفالت األمني التي تسود األراضي الفلسطينية خاصة فيما يتعلّق بحوادث القتل المتكررة في أكثر مـن محافظـة                   

عة من الطلبة المـستقلين أثنـاء   وأكّد فارس أن فكرة حركة كفى الجديدة تأتي امتداد للتجربة التي خاضها مجمو .فلسطينية
انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت، والذين قاموا بتشكيل هذه الرابطة الشبابية وخوض انتخابات المجلس تحـت                 

ونوه فـارس إلـى أن هـذه        .هذا المسمى وحصلوا على مقعدين، وذلك في محاولة الستنباط كفاءات الشباب في فلسطين            
  وأفاد أن االسم كفى جاء . عض المؤسسات المحلية، باإلضافة إلى العديد من الشخصيات الوطنيةالحركة تدعمها معنوياً ب

  
متطابقاً لما تنوي الحركة القيام به من رفع صوتها عالياً أمام المجلس التشريعي، والمسؤولين في الـسلطة الفلـسطينية،                   

  .ى للقتلوذلك بقول كفى لتأجيل لالنتخابات، وكفى لالنفالت األمني، وكف
  13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  السلطة مقصرة تجاه قضايا العمال ونأمل أن تتمخض المرحلة القادمة عن انفراج لقضيتهم: النجار

اتهم عبد السميع النجار رئيس اتحاد اللجان العمالية المستقلة، السلطة الفلسطينية بالتقصير في مـساندة               ، خاص –خانيونس  
وطالب النجار السلطة بضرورة تحمل مسؤوليتها في       .ن عن العمل، وعدم وضع قضيتهم على رأس أولوياتها        ودعم العاطلي 

توفير فرص عمل، أو دفع رواتب شهرية من خالل صندوق الضمان االجتماعي، وإعفاء أبناء العاطلين عن العمل مـن                   
وأعرب عن أملـه    .لصحي والعالج في الخارج   رسوم الجامعات والمدارس بشكل دائم، وإعفاء العمال من رسوم التأمين ا          

في أن تتمخض الفترة القريبة القادمة عن تطورات تمكن السلطة من القيام بجزء من أعبائها في مجال المساهمة في تقديم                    
مساعدات رمزية للعاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن أعداد المتعطلين عن العمـل تفـوق  بكثيـر حجـم االسـتثمارات                   

وطالب النجار السلطة الفلسطينية العمل على استخدام صندوق الضمان االجتماعي من أجل فتح أفـاق               .المحليةالفلسطينية  
جديدة، وذلك إذا ما نجحت في إقناع الدول المانحة، والدول العربية في إيجاد مصادر تمويل جديدة من شـأنها أن تـوفر                      

  . من هذا الصندوق في إيجاد فرص عمل للعاطليندعما للمستثمرين والقطاعات الصناعية المختلفة كي تستفيد
  13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  التجمع يدعو إلى تعزيز ومأسسة تعاون القوى السياسية ضد هدم البيوت حزب 

 دعا المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، في اجتماعه المنعقد ، إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون بـين                 
ودعا المكتب السياسي للحزب أيضا، في بيـان        . مختلف القوى السياسية الوطنية في مواجهة مخطط هدم البيوت العربية         

صادر عنه، إلى مواجهة كافة المخططات العنصرية اإلسرائيلية التي تستهدف خنق التطور الطبيعي للعرب في الـبالد،                 
وكان كُرس االجتماع لبحث أبعاد هدم بيت عائلة بوشكار في مدينة           . مسكنوإلى إقامة اللجان الشعبية الثابتة للدفاع عن ال       

حيفا، يوم األحد من األسبوع الماضي، واإلعتداء الهمجي على أبناء العائلة والمواطنين والقيادات العربية التـي تـصدت                  
  .ئلة بإيجاد تسوية معقولة ألمر الهدملإلعتداء ومحاولة هدم البيت، بعد أن صد رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، مطالب العا

  12/6/2005 48عرب
  

  القوات الصهيونية تغلق معبر قرية تل جنوب غرب نابلس وتنصب حاجز شافي شومرون شمال نابلس
 ذكر شهود عيان لمراسل المركز الفلسطيني لإلعالم أن جيش االحتالل الصهيوني منع صباح اليوم سكان                ، خاص -نابلس

المجاورة من الدخول إلى نابلس عبر هذا المدخل، األمر الذي أضر بمصالح المواطنين، وبشكل خاص               قرية تل، والقرى    
وفي ذات السياق نصبت القوات الصهيونية صباح اليوم حاجز         .الفالحين الذين منعوا من نقل منتجاتهم لبيعها خارج القرية        

وأفاد شهود عيان أن تلك القوات احتجزت أكثـر         .مستوطنة شافي شومرون شمال نابلس، وأعاقت حركة المواطنين عليه        
 سيارة، وقامت بإنزال الركاب من الحافالت الكبيرة، وتم تفتيشهم وسـياراتهم بـشكل دقيـق، والتـدقيق فـي                    200من  

وكان مستوطنو مستوطنة شافي شومرون الصهيونية قد أعاقوا حركة السير عليه، حيث رشقوا السيارات الخاصة             .هوياتهم
  .جرة بالذات بالحجارةوسيارات األ

  13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تحضيرات لتنظيم المؤتمر التعليمي األول في مخيم بالطة بنابلس
   واصلت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بالطة تحضيراتها لتنظيم المـؤتمر التعليمـي األول، لمناقـشة                  ، خاص -نابلس

ث لالجئين الفلسطينيين، والوقوف على العقبات أمام نجـاح العمليـة التعليميـة             األوضاع التعليمية في مدارس وكالة الغو     
وقال وائل حشاش رئيس اللجنة التعليمية في خدمات مخيم بالطة أن الدعوات وجهت للخبراء والمهتمين               .وطرق مواجهتها 

رها على المـسيرة التعليميـة   لتقديم أوراق عمل حول مشكالت التعليم والعنف في المدارس، وبؤر االستقطاب السلبي وأث           
وأضاف حشاش أن معلمي مدارس وكالة الغـوث فـي          .وضعف التحصيل الدراسي، والمنهاج الدراسي، وعمالة األطفال      

المخيم سيشاركون في المؤتمر إضافة إلى الجهات المعنية بالناحية التعليمية في مديرية التربية والتعلـيم فـي محافظـة                   
  .لة الغوث، والفعاليات األهلية في المخيمنابلس، وقسم التعليم في وكا

  13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   ألف دونم منذ بداية االنتفاضة  31 منزل وجرف 2700الكيان هدم 
يستدل من معطيات وثقها المركز الفلسطيني لحقوق االنسان ان جرافات االحتالل جرفـت مـا               : أمين أبو وردة   -نابلس  

 من األراضي الزراعية، فيما قامت بهدم وتجريف العشرات من شبكات الري التابعة لألراضـي      دونمات 8807مجموعه  
الزراعية، كما طالت أعمال الهدم ممتلكات السكان من الثروة الحيوانية كخاليا النحل المنتجة للعسل وحظائر الحيوانـات                 

رع وبعـض البيـوت المـصنوعة مـن         والطيور، وأتت أيضاً على عدد كبير من مخازن المزارعين وأسـوار المـزا            
 2000وأشار تقرير صادر عن المركز الى انه منذ بداية االنتفاضة في التاسع والعشرين من  أيلول مـن عـام ،                    .الصفيح

وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، واصلت تلك القوات وبشكل ممنهج تدمير الممتلكات المدنية وتجريف األراضي الزراعية                
  .ية في جميع أنحاء األراضي الفلسطينية المحتلةوهدم المنازل السكن

  13/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  سالمية من أم التوتمؤسسة األقصى ترفض نقل القبور اإل
رفض القاضي احمد ناطور، قاضي محكمة االستئناف الشرعية، ووفد من مؤسـسة االقـصى العمـار                :  االيام -القدس

فترة المملوكية، التي كشف عنها خالل حفريات قامت بها سلطة اآلثار االسـرائيلية             المقدسات نقل القبور االسالمية من ال     
وأكد ناطور  . شرق قرية الفريديس قرب شارع وادي الملح جنوب حيفا، من مكانها           6في منطقة أم التوت في مقطع شارع        

وكان عقد اجتماع   . مكان آخر  على عدم جواز نبش او نقل عظام القبور االسالمية، وعلى حرمة نقل عظام المسلمين ألي              
في مكتب شركة عابر اسرائيل الواقع في تل ابيب بين مسؤولين في الشركة ووفد من مؤسسة االقصى وبحضور القاضي                   
احمد ناطور، رئيس محكمة االستئناف الشرعية، للتباحث في كيفية المحافظة على القبور االسالمية من الفترة المملوكيـة                 

 ام التوت، وحضر الجلسة الشيخ علي ابو شيخة، رئيس مؤسسة االقصى وعبد المجيـد اغباريـة         التي اكتشفت في منطقة   
  .سكرتير المؤسسة

  13/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  الخطر الديمغرافي 
وحسب البحث، فإن عدد السكان الفلسطينيين في المنـاطق         . أظهر بحث جديد أن الخطر الديمغرافي اقل شدة مما اعتقدنا         

وفي البحث الجديد الذي أجراه فريق اسرائيلي أميركي تبين         .  ماليين كما يدعي الفلسطينيون    3,7 مليون نسمة ال     2,4يبلغ  
فمعطيات الـسلطة   . وجود إخفاقات جوهرية في اإلحصاء الفلسطيني أدت إلى التقدير المغلوط لكمية السكان في المناطق             

ومع ذلك، فـإن معطيـات وزارة       . إلى خمسة مواليد للمرأة الواحدة    تستند إلى أن معدل الوالدة في أوساط السكان سيصل          
.  في أوساط اإلسـرائيليين    2,7 مواليد، مقابل    3,3 تفيد بأن معدل الوالدة يصل عمليا إلى         2004الصحة الفلسطينية للعام    

  .7/6معاريف 
  13/6/2005السفير 

  
  خالل مواجهات مع قوات االحتاللصابة شاب في صيدا إو حواجز االحتالل تقطع اوصال محافظة طولكرم

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عصرأمس، قرية صيدا، شمال طولكرم، حيث شنت حملة دهـم              : طولكرم ــ األيام  
وتفتيش طالت عدداً من منازل المواطنين، وذلك قبل أن تفتح نيران أسلحتها باتجاه مجموعة من الفتيـة الـذين رشـقوا                     

إن قوة كبيرة من جيش االحتالل، يرافقهـا        : وقال مواطنون من صيدا   . حجارة والزجاجات الفارغة  المركبات العسكرية بال  
عدد من عناصر الوحدات الخاصة، اقتحمت القرية وسط إطالق الرصاص وقنابل الصوت باتجـاه منـازل المـواطنين،               

وا منزل المواطن محمود داود رداد،      مشيرين الى أن مواجهات اندلعت بين مجموعة من الفتية وجنود االحتالل الذين دهم            
إن قوات االحتالل أقامت حواجز عسكرية      : وقال شهود عيان من منطقة الشعراوية     .بذريعة التفتيش والبحث عن مطلوبين    

. طيارة عند مداخل بلدات دير الغصون، وعتيل ، وصيدا، وباقة الشرقية، والجاروشية، واكتابا، وقرب ضـاحية شـويكة          
 عسكرياً عند مدخل عنبتا الشرقي بوابة عناب وآخر وسط الطريق الواصلة بين عنبتا وبلعا، حيث تعمد                 كما أقامت حاجزاً  

  0جنود االحتالل إعاقة حركة المواطنين واحتجازهم بذريعة التدقيق في بطاقاتهم الشخصية
 13/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  ورام بغزةمركز االمير نايف لعالج األوزارة الصحة تتسلم 

 تسلمت وزارة الصحة بشكل مبدئي امس مركز األمير نايف لعالج األورام، فـي              - سمير حمتو    - الحياة الجديدة    -غزة  
ووقع االتفاقية كل مـن     . الفرنسية  IMP ب مذكرة وقعتها الوزارة مع شركة       مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وذلك بموج      

توماس فيرناندز وذلك خالل اجتماع عقد امس في مكتب          "IMP" وزير الصحة الدكتور ذهني الوحيدي، ومدير مؤسسة        
عمـاد طراويـة    . المنفذة للمركز، بحضور وكيل الوزارة المـساعد د        " IMP" الوزير مع الوفد الفرنسي برئاسة مدير       

 يذكر أن مركز األمير نايف لألورام في مجمع       .ومختصين في مجال األورام والعالج باألشعة من شركتي سيمنز ورامكو         
 مليـون دوالر أميركـي، يعـد مـن          5,2الشفاء الممول من اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني بتكلفة تصل إلى            

المشاريع المميزة وهو األول من نوعه في فلسطين، كونه مزود باألجهزة التشخيصية والعالجية لمرضى األورام، التـي                 
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شعة العميقة ثالثي األبعاد، وجهاز التشخيص بالنظـائر المـشعة          ويؤمن الجهاز العالج باأل   .تضم المعجل الخطى وتوابعه   
  .اضافة الى جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي

13/6/2005الحياة الجديدة   
 

  متطرفان يهوديان يحاوالن قتل طفلة مقدسية داخل مستشفى هداسا
محاولة قتل في مستشفى هداسا في       سنوات أمس إلى     3تعرضت الطفلة المقدسية حنين كمال      : 13/6/2005البيان  نشرت  

وحسب وكالـة  . عين كارم في القدس الغربية بعد محاولة اسرائيليين اثنين انتزاع األجهزة المثبتة للطفلة المريضة وخنقها      
األنباء الفلسطينية وفا قامت الطفلة بالصراخ ما استدعى تدخل حراس المستشفى ورغم محـاولتهم تهريـب المتطـرفين                  

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن الطفلة        . ما إال أن أهل الطفلة أكدوا الحادثة واستدعوا رجال الشرطة           وإنكار فعلته 
أصيبت بالخوف والذعر والصدمة كما أن أهلها لم يصدقوا ما حصل وطالبوا بإخراج ابنتهم من المستشفى لنقلهـا إلـى                    

فين وهتفوا ضد العرب بشعارات عنصرية، وحاولوا االعتـداء         مستشفى آخر فيما تجمهر عدد من اليهود المتدينين المتطر        
  وام. على العمال المقدسيين المتواجدين في المكان

وذكر أحد العاملين المقدسيين في المستشفى لــوفا أن أقـسام      : القدس المحتلة وفا   13/6/2005الحياة الجديدة    وأضافت
لمقدسيين بدوافع عنصرية، وأن حراس المستشفى يـساهمون        المستشفى تشهد محاوالت متكررة لالعتداء على المرضى ا       

  في تأجيج هذه التصرفات، وفي كل الحاالت يضعون اللوم والخطأ على المواطن المقدسي الذي ال حول له وال قوة
  

  النفايات النووية آلة قتل إسرائيلية جديدة في الخليل  
قوات االحتالل اعتداءاتها على الفلسطينيين، باستخدام أراضـيهم        أرفقت   :القدس المحتلة، غزة  آمال شحادة، طاهر النونو       

مقبرة لنفاياتها النووية، ال سيما في الخليل، حيث أكد األهالي ان هذه النفايات باتت السالح الخفـي لقتـل الفلـسطينيين،                     
  لخليل يعانون أمراضاً وقال الدكتور محمود سعادة إن عدداً من األطفال حديثي الوالدة في منطقة ا. خصوصاً األطفال

وحذر من خطـر    . سرطانية، اضافة الى إصابة كثيرين بالتشوهات جراء تعرض المنطقة لالشعاعات النووية االسرائيلية           
وألمح الى وجود ضغوط سياسية تمارس على السلطة الفلسطينية بخصوص هذه           . التعتيم على هذه القضية وعدم معالجتها     

  .القضية
  13/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ضباط سابقون في الشرطة والجيش اإلسرائيليين يقودون مخططات المستوطنين ضد خطة الفصل

باتت قيادة أجهزة األمن االسرائيلية على قناعة تامة بأن هناك مجموعة من الضباط الكبار السابقين               : تل أبيب نظير مجلي   
المستوطنين ضد خطة االنسحاب من قطاع غزة ، وان         في الشرطة والمخابرات والجيش االسرائيلي، تقف وراء نشاطات         

هذه المجموعة تضع تحت تصرف المستوطنين جّل الخبرات التي اكتسبتها في الحروب والمعارك االسرائيلية وتحولهـا                
وتقول مصادر مقربة من طواقم قيادة الجيش، ان هؤالء الضباط الـسابقين لـم               .الى سالح ضد أجهزة األمن باتقان بالغ      

يجتمعون في أماكن غيـر ثابتـة ويعيـشون         . وا بعد ألنهم يعملون بشكل سري للغاية، وكأنهم عصابة ارهاب منظم          يكشف
ويتعاملون بلغة شيفرة خاصة بهم ويديرون مخططاتهم بطريقـة عـسكرية           . ويتنقلون بطرق عسكرية واستخبارية ناجحة    

وقد توصـلت القيـادات     .  مثيال له في كل تاريخها     وهم يحرصون على البقاء في الظل، بشكل لم تشهد اسرائيل         . متطورة
األمنية االسرائيلية الى هذه القناعة، بعد ان نجح المستوطنون في تنفيذ عدد من االساليب االحتجاجية الفريـدة التـي لـم                     

ـ       60تستخدم في أعمال احتجاج سابقة في اسرائيل او حتى في دول أخرى، مثل اقفال                ال  دائرة حكومية في آن واحد واقف
المدارس أو تخريب ماكينات البنك االوتوماتيكية في بلدة ما في يوم واحد واختيار مناطق عمل مفاجئ باستمرار، بما في                   

وتخـشى   .ذلك اغالق الشوارع الرئيسية بين المدن ومفارق الطرق من دون ان تحس بهــا الشرطـة قبــل التنفيـذ                 
فـالخبرات  . رد عمليات جس نبض ستتلوها عمليـات أكبـر وأخطـر          القيادة االسرائيلية ان تكون كل هذه النشاطات مج       

وهـم  . المتوفرة لدى هؤالء الضباط تمكنهم من تنفيذ أخطر العمليات العسكرية، وبضمن ذلك االغتيـاالت والتـصفيات               
ا يعرفون ليس فقط طرق الهجوم المتبعة في الجيش االسرائيلي وحسب، بل يعرفون أيضا الطرق الدفاعية ويعرفون ايض                

اسلوب عمل حراس المخابرات الذين يحيطون بالمسؤولين الحكوميين، مثل رئـيس الـوزراء ونوابـه ووزراء الـدفاع                  
ولهـذا فـانهم    . ويعرفون أماكن سكن جميع الضباط الكبار، في الجيش وغيره من األجهزة األمنية           . والخارجية وغيرهم 

وتتحسب المخـابرات    . الوصول اليه وألي غرض كان     قادرون على اختراق كل الحواجز والوصول الى كل من يريدون         
من ان يفاجئوها بعمليات خطيرة في اللحظة األخيرة قبل تطبيق خطة الفصل، مما سيؤدي الى حدوث فوضى من شـأنها                    

 . ان تتسبب في تعطيلها
  13/6/2005 شرق األوسطال

  
  االحتالل يحول القطاع إلى سجن كبير  : منظمتان إسرائيليتان

أكدت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان أن االنسحاب المتوقع من غزة لن يوقف االنتهاكات بل              :محتلة وديع عواودة  القدس ال 
وكانت جمعية بتـسيلم والمركـز      . سيفاقمها جراء تحويل القطاع إلى سجن كبير بما يتنافى مع المواثيق المحلية والدولية            

 غزة، اشارتا فيها إلى استمرار سياسة الخنق والعزل واالضـطهاد           للدفاع عن الفرد قد أصدرتا أمس دراسة بعنوان سجن        
واستعرضت التقارير مالمح السياسة اإلسـرائيلية   .الوحشي ضد أهالي القطاع عشية تنفيذ فك االرتباط منذ بدء االنتفاضة       
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 . انية تمنحها لمن تريد   التي حولت القطاع إلى سجن كبير تنتهك فيه يوميا الحقوق األساسية التي حولتها إلى مكرمات انس               
ويشدد التقرير على ان كل مواطن في غزة قد دفع ثمنا باهظا لعزلها عن العالم والذي تسبب بركـود اقتـصادي عميـق       

 .يعيشون في فقر مدقع يجانب الجوع بالمائة، ما جعل ربع أهالي القطاع 60ورفع نسبة البطالة إلى 
  13/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  محايدة% 13منها تسىء للعرب والمسلمين و% 82هج الدراسية في إسرائيل المنا: دراسة
 كشفت دراسة حديثة أن صورة العرب والمسلمين في الكتب الدراسية في إسرائيل سـلبية               : عبد العزيز الشمري   الرياض
 في المائـة مـن      4.3  كتابا مدرسيا مقررا في التعليم العام في إسرائيل، وأن         23 في المائة من خالل تحليل       82.6بنسبة  

 فـي   13إجمالي العينة كانت إيجابية تجاه العرب والمسلمين، فيما كانت نسبة الطرح المحايد في هذه الكتب مـا نـسبته                    
  .المائة

وأوضحت الدراسة التي أعدها فريق علمي من وزارة التربية والتعليم السعودية برئاسة الدكتور علي الخبتـي أن الكتـب       
ية تطرقت إلى صورة اإلسالم وأركانه ونبيه محمد صلى اهللا عليه وسلم بشكل غيـر دقيـق ومنـاٍف                   الدراسية اإلسرائيل 

للحقيقة، ونسبت الجوانب اإليجابية فيه إلى الدين اليهودي بدعوى أن النبي محمداً صلى اهللا عليه وسلم كان يلتقي بـبعض           
ال ذلك ربط بعض أركان اإلسـالم بـبعض الممارسـات           اليهود في مكة أثناء رحالته إلى الشام، فتأثر بهم وبدينهم، ومث          

  .الدينية اليهودية، مثل ربط صوم شهر رمضان بصيام يوم الغفران لديهم
وكشفت الدراسة أن الكتب الدراسية اإلسرائيلية قدمت النبي محمداً صلى اهللا عليه وسلم في صورة الشخص الذي يرد له                   

ؤسس أو ينظر أو يؤطر اليديولوجية أو فكر، فتورد بعض هذه الكتب أنه بعد              الفضل في تأسيس الدين اإلسالمي، وكأنه ي      
كما تشير إلى أن الخلفاء نواب محمد       . وفاة سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم انتهت مرحلة التنظير وبدأت مرحلة التنظيم            

هللا عليه وسلم بعيداً عن التعظيم      وتعاملت بعض هذه الكتب مع سيدنا محمد صلى ا         .هم الذين أرسوا أركان الدين اإلسالمي     
الذي يليق ومكانة األنبياء والرسل، فلم تسبق اسمه بكلمة نبي أو رسول كما لم تعقب اسمه بعبارة عليه السالم كما تـورد                      

  .الكتب العبرية عادة عند الحديث عن األنبياء
 عليه وسلم بشكل صور، وعلى سـبيل        وقدمت بعض هذه الكتب الدراسية األحداث المهمة في حياة النبي محمد صلى اهللا            

  .ة لهجرته، وأخرى لزواجه من خديجةالمثال صور
وأقدمت بعض هذه الكتب على تطبيق مفاهيم وأفكار يهودية على الدين اإلسالمي وأركانه، فوضـعت مـسميات عبريـة       

ة المكتوبة، ويطلق على الـسنة      لمصطلحات ومفاهيم إسالمية، فالقرآن الكريم يطلق عليه ما يطلق على العهد القديم التورا            
. النبوية الشريفة التوراة الشفهية، وهي التسمية ذاتها التي تطلق في العبرية على تفاسير رجال الدين اليهودي للعهد القديم                 

وحاولت بعض هذه الكتب الدراسية أن تبدو موضوعية عند تعرضها لبعض القضايا والموضوعات، مثل موضوع أهـل                 
ي اإلسالم بين المسلمين، ولكنها أخفقت في ذلك، فحينما عرضت فضل اإلسالم والمسلمين على اليهـود                الذمة ومكانتهم ف  

ومنحهم المساواة داخل المجتمع اإلسالمي باعتبارهم أهل كتاب وأهل ذمة، أشارت الكتب إلى أن السبب في ذلـك كـان                    
إلسالمية المترامية األطراف، األمر الـذي جعلهـم        حاجة المسلمين إلى علم وخبرة هؤالء اليهود في إدارة شؤون الدولة ا           

ولدى الحديث عن أمور خالفية تتعلق بالعرب والمسلمين ال تورد الكتب الدراسية فـي إسـرائيل                 .يحظون بهذه المعاملة  
وجهة النظر العربية واإلسالمية، وتكتفي في كثير من األحيان وفي كثير من القضايا والموضوعات بعرض وجهة نظـر                  

ت فـي ربطهـا بـين الـدين         وتشير الدراسة الى أن عدم موضوعية هذه الكتب الدراسية تجل          .دقيقة، وغير حقيقية  غير  
اإلسالمي والمسلمين من ناحية والعنف واإلرهاب من ناحية أخرى، فتقدم العرب على أنهم عدوانيون، تحـركهم غرائـز    
العنف بعد أن تمكنت منهم، ومثال ذلك تقدم الكتب اإلسرائيلية الفتوحات اإلسالمية على أنها عمليات احتالل وتنفيس عن                  

وتقدم هذه الكتب فكرة أن من يقاوم الصهيونية ومشاريعها وأطماعها في المنطقة يعد إرهابيـاً                .غرائز العنف لدى العرب   
إذا كان عربياً مسلماً، ويعد معاديا للسامية إذا كان غربيا مسيحيا، وهو ما يعتبر خلطا بين مفهوم المقاومـة المـشروعة                     

  .لالحتالل وبين اإلرهاب
ية والمشاريع الصهيونية وتطبيقها على أرض الواقع كفاحاً، واستقالالً، وتحريراً،          وتسمي الكتب الدراسية الجهود الصهيون    

ولم تورد هذه الكتب الدراسـية   . بأنها حرب التحرير، وحرب االستقالل    1948وليس أدل على ذلك من تسمية حرب عام         
ة المسلحة مثل هجانا، وبلمـاح،      أية إشارات أو تلميحات عن أعمال اإلرهاب والعنف التي قامت بها العصابات الصهيوني            

إضافة الى وجود أعمال إرهابية موجهة إلى رموز إسالمية واضحة كالمساجد، فالبعض منهم يقدم على حـرق المـسجد                   
ولم تـشر هـذه الكتـب        .األقصى، ومنهم اإلرهابي باروخ جولدشتاين وهذه األعمال اإلرهابية وغيرها لم يوجد لها ذكر            

 التطرف الديني التي باتت تخيم على المجتمع اإلسرائيلي وتنذر بمستقبل يصبح فيه هذا المجتمع               الدراسية أيضا إلى أجواء   
مفرخة للمتطرفين واإلرهابيين، في ظل وجود أحزاب سياسية متطرفة تحضر لهذا الجو وتعد له، من خالل إنشاء شبكات                  

  .غيرهمن المدارس التي تبث فيها سمومها وأفكارها المتطرفة، مثل حزب شاس و
وأشار الدكتور علي الخبتي لـ الشرق األوسط الى أن هذه هي الصورة المختصرة لصورة العرب والمسلمين كما وردت                  
في الكتب الدراسية اإلسرائيلية وبصورة دقيقة وموضوعية، استقيت من نصوص داخل تلك الكتب تم تحليلها على منهجية                 

 . الوصول إلى بحث يكشف الحقيقة كما هيعلمية تتبع في مثل هذه األبحاث، وذلك رغبة في
  13/6/2005 شرق األوسطال

  
  !!الصهاينة يخافون من رفع أعالم حماس والجهاد في المستوطنات بعد االنسحاب منها
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 تجمعاً سكنياً استيطانياً ستكون ضمن استهداف فـصائل المقاومـة           45أكّدت مصادر صهيونية أن نحو       :بيت لحم خاص  
ووفقاً لصحيفة هآرتس فإن السلطات الـصهيونية وزعـت          .حاب األحادي الجانب من قطاع غزة     ا بعد االنس  الفلسطينية له 

وقالت الـصحيفة    .كتيباً على المدارس في هذه المناطق تتضمن إرشادات في كيفية التعامل مع أي استهداٍف فلسطيني لها               
وتـم تقـسيم التجمعـات      . مته خطر الهجمات الفلـسطينية    إن االنسحاب األحادي الجانب من قطاع غزة لن يوقف ما أس          

الصهيونية التي سيطالها الخطر الفلسطيني إلى عدة أقسام منها التي تبعد نحو كيلومتر واحد عن الخط الفاصـل الجديـد،                   
صواريخ محلية  والتي يتهددها خطر إطالق النار المباشر والتسلّل إليها بحفر أنفاق عبر السياج الفاصل، واستمرار إطالق                

كلم فهي معرضة لخطر التسلل وإطالق النار المباشر عـن          2أما التجمعات التي تبعد حتى       .الصنع وقذائف الهاون عليها   
  . كلم معرضة لخطر قذائف الهاون والصواريخ محلية الصنع7قرب، في حين أن التجمعات التي تبعد حتى 

التنسيق مع السلطة في مسألة االنسحاب خوفاً ممـا وصـفته اسـتغالل             وتعالت أصواتٌ في الكيان الصهيوني تدعو إلى        
وحسب هذه األصوات فإنّه ستكون فضيحة كبيرة ومدوية للكيان، إذا دخـل المحتفلـون              . االنسحاب من فصائل المقاومة   

: يهود يعاري إنّه  وقال أ  .الفلسطينيون إلى المستوطنات التي سيتم إخالؤها ورفع أعالم حركة حماس وحركة الجهاد فوقها            
ال أحد يستطيع منع حماس والجهاد من االحتفال على طريقتها باالنسحاب اإلسرائيلي، وأن نقل صـور أعـالم حمـاس                    
والجهاد وهي ترفرف على المستوطنات إلى مختلف أنحاء العالم، سيظهر إسرائيل في مظهر المهزوم، وسترسخ الصور                

ت هذه األوساط االتفاق مع السلطة أن ال يتم استخدام المستوطنات المنوي إخالؤهـا         واقترح .في أذهان العالم لفترة طويلة    
  .إال من ِقبل السلطة وأجهزتها وال يتم السماح للمواطنين الفلسطينيين باالستفادة منها

  13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   سيناء خالل يومين ىسرائيلي يتدفقون علإ الف سائح 17
 سيناء رغم تحذيرات مكتب     ى الف سائح اسرائيلي في عطلة نهاية االسبوع ال        17توجه اكثر من    : لمحتلة ا ف ب   القدس ا 

  .مكافحة االرهاب في اسرائيل ودعوته اياهم الي عدم تجاوز الحدود خشية حصول اعتداءات
 الصحيفة نقـال عـن   وذكرت .ومن جهتها تحدثت صحيفة يديعوت احرونوت عن تحضيرات العتداء اسالمي في سيناء         

  .مكتب مكافحة االرهاب انه يملك معلومات دقيقة عن امكان حصول هجوم بسيارة مفخخة وآخر بعملية انتحارية
  13/6/2005القدس العربي 

 
  أكثر من مليار شيكل الزمة لالستعداد لفتح السنة الدراسية القادمة 

ي إسرائيل، لفحص احتياجات السلطات المحلية، أن هنـاك         يستدل من بحث أجراه مركز السلطات المحلية ف        :ياسر العقبي 
 مليون شيكل جديد، من أجل ترميم مباٍن قديمة وتصليح النواقص التـي تمـس بـسالمة                 28حاجة فورية لرصد مليار و    

ونجمت هذه النواقص عن إهمال ونقص مستمرين في رصد ميزانيات خاصة            .الطالب في المدارس في كافة أنحاء البالد      
  .ادة بناء ما تهدم، إضافة إلى انكماش ميزانيات التعليم مرارا وتكراراإلع

 364 مليون شيكل، منهـا      656ويستدل من هذا البحث أن هناك حاجة ملحة وفورية لترميم مباٍن في جهاز التعليم بمبلغ                
 مليون شـيكل لتـرميم   262 مليون شيكل ضرورية لترميمات المدارس خالل الصيف عشية افتتاح العام الدراسي، ومبلغ       

 مليون شيكل،   28ويبلغ مجمل هذه الترميمات مليارا و     .  مليون شيكل لترميم النواقص الخطيرة في المدارس       364المباني و 
  . تكفل سالمة الطالب وتهيئة المدارس بشكل مقبول في كافة انحاء البالد

مواجهة النقص  لية أن الميزانيات التي رصدتها الحكومة ل      ويستفاد من معطيات الوحدة االقتصادية في مركز السلطات المح        
وقال عادي إلدار، مدير مركز السلطات، إنّه ليس من المعقول أن مجمل الميزانية التـي رصـدتها                  .المذكور ضئيلة جدا  

سؤوليتها فـي   أن دولة إسرائيل ال تستطيع أن تتملص من م        : من الميزانيات المطلوبة، مضيفًا   % 3الحكومة يشكل بالكاد    
على أن الالمباالة التي يلقاها موضوع صيانة المباني في أروقة الحكومة فيما يتعلق بـسالمة               وأكّد  . صيانة مباني التعليم  

أطفالنا يجب أن تدق ناقوس الخطر لدى أولياء أمور الطالب، مشيرا إلى أن الميزانيات الهزيلة واالستهتار بسالمة أبنائنا                  
، وعلى الحكومة رصد ميزانيات تمكّن السلطات المحلية من ترميم النواقص لتأمين سـالمة الطـالب                هي بمثابة تقاعس  

  . للحيلولة دون وقوع كارثة من جهة، وتهيئة المباني لتناسب احتياجات الطالب، من جهة أخرى
  12/6/2005 48عرب

  
   األميركية -سرائيلية بدء مرحلة ثانية من المناورات الجوية اإل

 بدأت األحد في منطقة النقب، المرحلة الثانية مـن المنـاورات الجويـة              :ياسر العقبي  12/6/2005 48عرب قعنشر مو 
 وصلت من قاعـدتها     16- طائرة أمريكية من طراز اف     14وتشارك فيها    .المشتركة لكل من إسرائيل والواليات المتحدة     

  .لى تعزيز التعاون بين الجيشين االسرائيلي واألمريكيوحسب المصادر االسرئايلية، تهدف هذه المناورات ا . في ألمانيا
 عن المتحدثة باسم القوات الجوية األمريكية في أوروبـا          هآرتسنقلت  : 13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وأضاف
  .إن هذه المناورات كانت قد بدأت في األسبوع الماضي وستستمر ما يقارب األسبوعين: قولها

  
  سرائيل ضم الكتل االستيطانية الكبرى واعتبار غور األردن حدودها الشرقيةإموفاز يؤكد نية 
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أعرب موفاز عن ثقته بأن خطة فك االرتباط عن قطاع غزة ستنفذ وفقاً للجدول الزمني المقرر وبالتنسيق مـع                    :صرةالنا
ة ان الوضع األمني في اسـرائيل       وقال انه ال يمكن تجاهل حقيق     . الفلسطينيين وبعد ذلك ننتقل الى خريطة الطريق الدولية       

تحسن بشكل كبير منذ قمة شرم الشيخ، اذ انخفض بشكل جدي عدد المصابين االسرائيليين في عمليات عدائية واعتقد ان                   
وتابع في مقابلة مطولة أجرتها معه صـحيفة         .ثمة نافذة فرص متاحة اآلن ينبغي منحها األمل وان كان مقروناً بمخاطر           

 بأنه يجب على اسرائيل في المدى البعيد بلوغ واقع من التعايش مع الفلسطينيين عبر تسوية دائمة لكن                  معاريف انه يعتقد  
المراحل التي اعتمدتها خريطة الطريق الدولية هي السياسة الصحيحة، اذ ينبغي أوالً تفكيك قواعد االرهاب ثم اقامة دولة                  

وزاد انه ال يقترح على أحد في اسرائيل الشروع فـي رسـم             . ةفلسطينية في حدود موقتة وفي نهاية المطاف تسوية دائم        
الحدود الدائمة للدولة العبرية قبل الجلوس مع الفلسطينيين حول طاولة المفاوضات، لكن من الناحية المبدئية أقـول انـه                   

ون غور األردن   معاليه ادوميم وغوش عتصيون وارييل تحت سيطرتنا على ان يك         : ينبغي إبقاء الكتل االستيطانية الكبرى    
وزاد انه يؤيد مواصلة التفاوض مع الفلسطينيين بعد فك االرتباط على أساس خريطة             . حدودنا الشرقية من الناحية األمنية    

  .الطريق
  13/6/2005الحياة 

 
   من المنافسة على زعامة حزب العمل باراك لن ينسحب

ويعترف مقربوه مع ذلك . ود باراك سيواصل المنافسةبرغم حملة التنسيب الفاسدة والمزيفة في حزب العمل إال أن إيه
واستغل براك عطلة نهاية األسبوع لعقد لقاءات مع نشطاء . بأن المنافسة على زعامة الحزب ستكون ماراثوناً صعباً

  وكان استطالع قد أظهر أن عمير بيرتس . مركزيين تطرق خاللها إلى االستطالعات المخيبة لآلمال التي نشرت مؤخرا
 18ويليهما متان فيلنائي مع .  في المئة30 في المئة بعد شمعون بيريز الذي حصل على 20تقدم إلى المكان الثاني بتأييد ي

 12/6معاريف .  في المئة13 في المئة وفي المكان األخير إيهود براك مع 14في المئة، بنيامين بن أليعازر مع 
  13/6/2005السفير 

 
  هوديين أيديهما ملطخة بدم عدد من الفلسطينيينرهابيين يإاسرائيل تفرج عن 

 افرجت اسرائيل امس عن اثنين من قادة التنظيم االرهابي اليهودي، والذي كشف النقاب              :القدس المحتلة عيسى الشرباتي   
، خالل محاولة اعضائه وضع عربة مفخخة امام مدرسة في حي الطور مقابل مستشفى المقاصد بالقـدس  2003عنه عام  
وخالل االفراج عنهما، كان في استقبالهما العشرات من اعـضاء التنظيمـات اليهوديـة المتطرفـة وزعمـاء                   .ة  المحتل

المستوطنين في الخليل، وقال اسحق باز في تصريح له بعد خروجه من السجن  انه يبدو ان اسرائيل باتت تفضل القتلـة                      
 الئحة االتهام فـان فيـدرمان زود اعـضاء الخليـة            وحسب .على الضحايا، وان العدل فيها هو مجرد اسم لكوكب بعيد         

وعددهم اربعة بالسالح والمتفجرات وانه كان على عالقة بهم منذ فترة طويلة، وانه كان يعلم ان افراد الخلية متورطـون                    
  ةفي اعمال انتقامية من مواطنين في الضف

   13/6/2005الحياة الجديدة 
  

  الفصل واقتصاد المياه 
يزن، مدير قسم التخطيط في مصلحة المياه، في وثيقة رسمية أن تطبيق خطة الفـصل فـي شـمال                   يوسف درا . أعلن د 

السامرة سيتيح للفلسطينيين، إن لم يكن هناك تنسيق واتفاق مع إسرائيل، نهل نحو خمسين مليون متر مكعب فـي الـسنة                     
. يمس بشدة باالقتصاد المائي اإلسـرائيلي     واستخدام مثل هذه الكمية من المياه س      . ألغراض االستهالك المنزلي والزراعي   

درايزن بأن الخطط المائية الفلسطينية بعيدة األثر في كل ما يتعلق باستغالل المياه الطبيعية، وال سـيما ميـاه                   . ويقضي د 
وهم يرون في مصدر المياه هذا، إضافة إلى نصيبهم من مصادر نهر األردن، كطاقة كامنة لالسـتخدام                 . مخزون الجبل 

وفي تحليله فـإن    .  مليون متر مكعب في السنة كحق مكتسب لهم بفضل السيطرة المنبثقة على المنطقة             700مستوى  حتى  
هذا سيقود في الجانب اإلسرائيلي إلى  نقص خمسين مليون متر مكعب في السنة، إلى جانب ارتفاع كبير للملوحـة فـي                      

  .9/6معاريف . قسم هام من حفر اآلبار والينابيع في السهول
  13/6/2005السفير 

  
   مليار دوالر إجمالي قيمة الدين العام المترتب على السلطة1ر339: لجنة الموازنة في التشريعي

سعدي الكرنز، رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي أن قيمة الدين العام المترتـب علـى                . أعلن د :كتب حامد جاد  
وبـين انـه    .من قيمة النتاج المحلي االجمالي الفلسطيني     % 34ل نسبة    مليون دوالر، ما يمث    1339السلطة الفلسطينية بلغ    

بحسب مشروع قانون الدين العام الذي يعمل على اعداده حالياً المجلس التشريعي فان التشريعات القانونية تعطي الدولـة                  
تجاوزت هذا الحد بقدر    كحد أقصى من قيمة الناتج المحلي، ما يعني أن السلطة           % 30الحق في االقتراض بما ال يتجاوز       

  . مليون دوالر140بسيط قيمته نحو 
وأوضح الكرنز في ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للعالقات الخارجية في فندق غزة الدولي بعنـوان االصـالح                  

 البنـك    مليوناً من اجمالي قيمة الدين العام، قدمها البنك االسالمي للتنمية عبر وحدة صندوق األقصى في               480المالي ان   
 مليـون دوالر    400للسلطة، وذلك لالستفادة منها في تنفيذ مشاريع استثمارية فلسطينية حيث يتم تدوير هذا المبلغ ونحو                
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عبارة عن قروض ميسرة قدمها البنك الدولي في حين ان باقي قيمة الدين العام كانت عبارة عن قروض حصلت عليهـا                     
  .السلطة من عدة جهات

  13/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  وسط تعامالت نشطة% 0ر96مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً نسبته 
سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية تراجعا خالل جلسة تجـاوزت معامالتهـا األربعـة    : نابلس ـ األيام 

قطـة مـا نـسبته       ن 6ر51 نقطـة بانخفـاض قـدره        670ر46واغلق المؤشر العام للسوق القدس علـى        .ماليين دينار 
  . شركة جرى التداول على اسهم لها13 من بين 10وتأثر مؤشر القدس بانخفاض أسعار %.0ر96

وانخفضت اسهم شركات البنك اإلسالمي العربي، والمـستثمرون العـرب، وبيرزيـت لألدويـة، والتـامين الوطنيـة،                  
تثمار العقاري، وفلـسين لالسـتثمار الـصناعي،        واالتصاالت الفلسطينية، وباديكو، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين لالس      

ومصانع الزيوت النباتية، بينما استقرت اسهم العربية للفنـادق، وسـجاير القـدس، وفلـسطين لـصناعة اللـدائن دون                    
 عقـدا بلغـت قمتهـا       369 سهما تمت من خـالل       1063192وشهدت السوق معامالت نشطة حيث جرى تداول        .تغيير

  . دينارا250627ًوتقدمت شركة االتصاالت الفلسطينية معامالت السوق بتداول بلغ . دينارا4400891اإلجمالية 
  13/6/2005 األيام الفلسطينية

   الشهر الحالي14مؤتمر صناعي فلسطيني في 
أعلن االتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أمس، انه سيعقد مؤتمراً صناعياً فلسطينياً هـو األول مـن                : رام اهللا ــ األيام   

وقال االتحاد في بيان إن الـمؤتمر يهـدف الـى          . حزيران الجاري  15 و 14عه، وذلك في قصر الثقافة برام اهللا، يومي       نو
إنشاء ملتقى سنوي للصناعيين الفلسطينيين، يمكنهم من التواصل مع الخبـراء واألكـاديميين، وغيـرهم مـن ممثلـي                   

كما يهدف الـمؤتمر   .ات الرسمية ذات العالقة باالقتصاد    الـمؤسسات التي تعنى بتطوير الصناعة والقطاع الخاص، والجه       
وقـال البيـان ان     .الى الخروج بتوصيات محددة لدعم القطاع الصناعي، ورفع قدرته التنافسية أمام االقتصادات األخرى            

 وسـيفتتح .فكرة الـمؤتمر ترتكز على تطوير القطاع الصناعي الفلسطيني، وتأهيله لالنـدماج فـي االقتـصاد العـالمي        
الـمؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء أحمد قريع، وسيحضره إضافة الى الـمسؤلين عن الشأن االقتصادي، ممثلو الدول                

  .األجنبية ورجال أعمال، وخبراء صناعيين من دول عربية وأجنبية
  13/6/2005 األيام الفلسطينية

  
  إلحصاء يصدر تقريره السنوي للعام الماضي  الجهاز المركزي ل

صرح لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء لمناسبة إصدار التقرير السنوي للجهـاز للعـام               : ــ االيام البيرة  
 أن اإلحصاء أصبح بيتاً للخبرة الفلسطينية ويؤسس لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الـشريف،                 2004

النظام اإلحصائي الفلسطيني وتدعيم إنتاجه للرقم اإلحـصائي        مضيفاً أن الجهاز استطاع عبر سنوات عمره القليلة تأسيس          
 ميداناً وحقالً إحصائياً مختلفاً، ويعمل على تأسيس وتدريب         44الرسمي، حيث خاض عبر هذه المسيرة نحو ما يزيد على           

انسة وموحدة،  وحدات إحصائية في المؤسسات الرسمية لتزويدها بالرقم اإلحصائي والبيانات المطلوبة وفقاً لسجالت متج            
ان هذا التقرير يـأتي     : وأضاف شبانة .تسهيالً لعملية الرصد وتوفير الرقم اإلحصائي الدوري وحفظاً للتسلسل الزمني لها          

إصداره بصفة دورية كل عام منذ تأسيس الجهاز، لتقديم البيانات لواضعي الخطط التنموية وراسمي السياسات ومتخـذي                 
ويتضمن التقرير العديد من الموضـوعات المتعلقـة باالسـتراتيجيات والـسياسات            .ةالقرارات في مختلف مجاالت الحيا    

والبرامج واإلنجازات والصعوبات والمعوقات والحلول العملية لها، باإلضافة إلـى االحتياجـات والتحـديات والنظـرة                
تمحور حول تطوير أنظمة خاصـة      ويتناول التقرير االستراتيجيات التي اعتمدها وطبقها الجهاز والتي ت        .المستقبلية للجهاز 

بجميع مجاالت اإلحصاءات السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية، بما يضمن توفير الرقم اإلحـصائي الـوطني               
  . الفلسطيني الرسمي

  13/6/2005 األيام الفلسطينية
 

  مؤتمر فلسطيني يوصي بالنهوض بدور المراكز الثقافية 
عقد بمدينة رام اهللا مؤخرا المؤتمر األول للمراكز الثقافية في فلـسطين تـم خاللـه    :ان  فلسطين المحتلة ـ نزار رمض 

وأجمع المتحدثون على مجموعة من القضايا التي تهدف إلـى          . التباحث في كيفية نهوض وتنمية المراكز الثقافية وأدائها       
فية وتأهيل الطواقم العاملة فيها بالتعـاون       تطوير المراكز ودعمها، حيث أوصوا بإقامة عالقات بين جميع المؤسسات الثقا          

وركز المؤتمر في جلـساته علـى       . مع وزارة الثقافة، واالطالع على الثقافات األخرى مع الحفاظ على الهوية الفلسطينية           
خمسة محاور أساسية حول التعاون المؤسسي وضروراته الموضوعية واألنظمة اإلدارية للمؤسسات األهليـة، والنـشاط               

  .  التطوعي األزمة وسبل الخالص وتجربة االتحاد العام للمراكز الثقافي ودور المؤسسات الثقافية في التنمية الثقافيةالثقافي
عادل يحيى مدير عام مؤسسة التبادل الثقافي أن تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع ال يمكـن أن        . وفي المحور األول أكد د    

مضيفا أ التعاون بين المؤسسات المختلفة يكـون        " تبادلت الخبرات فيما بينها   تأتي إال إذا انفتحت المؤسسات على بعضها و       
فيما شدد ناصيف معلم مدير عام المركز الفلسطيني لمركز         . في أفضل حاالته عندما يتعلق األمر ببرامج ومشاريع محددة        

على أن المؤسسات األهلية غير     " يةاألنظمة اإلدارية للمؤسسات األهل   "السالم والديمقراطية في ورقته حول المحور الثاني        
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وفي المحـور الثالـث     . الحكومية وغير الربحية ال توضع في سلة واحدة بسبب اختالفات وخالفات بين هذه المؤسسات             
جملـة مـن    " النشاط الثقافي التطوعي األزمة وسبل الخالص     "تحدث سعيد مضية مدير مؤسسة العنقاء في ورقته بعنوان          

من جهته  . عمل وتطور المراكز الثقافية وأهمها االحتالل الذي فرض حصاراً ثقافياً حول فلسطين           اإلشكاليات التي تعوق    
أكد وزير الثقافة الكاتب يحيى يخلف في لكمته للمؤتمر أن أحد األهداف السامية التي تنشدها وزارة الثقافة هي االنتقـال                    

تحسين جودة الثقافة الفلسطينية بايصالها إلى أكبر عدد من         من العفوية الى التخطيط والتنسيق باإلضافة الى التركيز على          
. الجمهور، وشدد على تضافر الجهود من جميع الجهات إلحياء الثقافة في فلسطين عن طريق إقامة المؤسسات الثقافيـة                 

  . منوها إلى أن االحتالل هو العقبة األساسية أمام التربية والثقافة في المجتمع الفلسطيني
   13/6/2005ية الشرق القطر

  
  
  

   ربط الجامعات الفلسطينية باإلنترنت 
أعلن صبري صيدم وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، عن عزم الوزارة الشروع بتنفيذ مشروع ربط الجامعـات                

ية، الفلسطينية بصورة سريعة من خالل إيجاد أول شبكة تعليمية فلسطينية، تعزز قيمة التواصل بين الجامعات الفلـسطين                
مشيرا إلى عزمه طرح قضية اعتماد الشهادات مع وزارة التربية والتعليم العالي، عبر التعليم اإللكتروني، خالل األسابيع                 

وأكد صيدم خالل حفل افتتاح، مركز ومختبر التعليم اإللكتروني، الذي نظمته الجامعة اإلسالمية اهتمامه بمتابعة               . المقبلة
 في مجال التعليم اإللكتروني والمجاالت األخرى، منوها إلى اعتزام وفد فلسطيني زيـارة              إنجازات الجامعات الفلسطينية  

وثمن رئيس مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية، الجهـود التـي بـذلتها            . ايرلندا للتعرف على تجربتها في قطاع االتصاالت      
  .نياللجنة القطرية لإلغاثة في دولة قطر لتنفيذ مشروع تطوير التعليم اإللكترو

   13/6/2005الشرق القطرية 
 

  األمير سلطان يستعرض مع نبيل شعث الشؤون الفلسطينية 
، الدكتور نبيل شعث نائب رئيس في مكتبه استقبل األمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

لراهنة على الساحتين العربية والدولية الوزراء وزير اإلعالم الفلسطيني، وتم خالل اللقاء استعراض مجمل األوضاع ا
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وذلك بحضور الدكتور صالح النملة وكيل وزارة الثقافة واإلعالم لإلعالم الخارجي، 

  .والسفير الفلسطيني لدى السعودية مصطفى هاشم ديب
13/6/2005 شرق األوسطال  

 
  بات سياسيةالجئين دون حسالردن يحسن خدمات ااأل :بدران

اكد رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران ان االردن الذي استضاف عبر العقود الماضية ثالث هجرات قسرية يعمل على 
  . تحسين الخدمات المقدمة لهوالء الالجئين من منطلق انساني بعيدا عن أي حسابات سياسية

ان نويصر ان العمل على توفير حياة كريمة لالجئين وقال بدران خالل لقائه امس نائب مدير وكالة الغوث الدولية رضو
من خالل توفير البنى التحتية الالزمة للمخيمات سواء الموجودة في مختلف مناطق المملكة او تلك التي تم اقامتها على 

 دعوة الحدود االردنية العراقية الستقبال من نزح خالل فترة الحرب على العراق وما بعدها يجب ان ال يفسر على انه
  بترا.  للتوطين التي يرفضها االردن

13/6/2005الغد االردنية   
  

  القضية الفلسطينية وإصالح األمم المتحدة  أبو الغيط يبحث مع دي سوتو وطارور
.. استقبل أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أمس ألفارو دي سوتو مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلي الشرق االوسط

ء تطورات الوضع في األراضي الفلسطينية خاصة ما يتعلق بالحوار الفلسطيني الفلسطيني واالنسحاب من تناول اللقا
  . أكد أبو الغيط علي أهمية إسراع الفلسطينيين واإلسرائيليين بتنفيذ تفاهمات شرم الشيخحيث . غزة

دولية لالتصاالت والذي يشارك في الندوة كما استقبل وزير الخارجية أيضاً شاشتي طارور مساعد األمين العام للمنظمة ال
  . اإلعالمية التي تنظمها األمم المتحدة حول القضية الفلسطينية وتبدأ أعمالها اليوم بالقاهرة

  
13/6/2005الجمهورية المصرية   

 
  موسى يلتقي الرجوب ويستبعد الوساطة بين فتح وحماس  

ين منفصلين أمس مع كل من مستشار األمن القومي الفلسطيني أجرى األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لقاء
جبريل الرجوب، ومنسق األمم المتحدة الخاص بعملية السالم في الشرق األوسط الفرو دي سوتو، غير انه لم يكشف عن 

سطيني، تفاصيل مباحثاته، مكتفياً بالقول إن المسؤول الفلسطيني وضعه في صورة التطورات الراهنة على الصعيد الفل
واستبعد موسى في رده على سؤال ل الخليج امكان دخول الجامعة العربية على . ومن بينها مسألة االنتخابات البرلمانية

وبشأن . خط الوساطة بين حماس وفتح لتخفيف التوتر الحالي، مشيراً الى ان ثمة دوراً مصرياً نشطاً في هذا االتجاه
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ديد، قال موسى إن المسؤول الدولي كان مهتماً بسماع تقييمنا لعملية السالم ومساحة مباحثاته مع مبعوث األمم المتحدة الج
 .اآلمال والمخاوف

13/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

  عمر سليمان يزور إسرائيل لبحث تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ
لمصرية اللواء عمر سليمان أعلن مستشار األمن القومي الفلسطيني العميد جبريل الرجوب أمس، أن مدير المخابرات ا

وأشار الرجوب في . سيزور إسرائيل بعد غد، وقبل زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط لها األحد المقبل
تصريحات صحافية في القاهرة أمس، عقب لقائه ابو الغيط إلى أن مهمة المسؤولين المصريين في إسرائيل، ستركز على 

نية التي نصت عليها تفاهمات شرم الشيخ، من أجل استمرار وتثبيت الهدنة كأساس للعودة أداء االستحقاقات الفلسطي
  .لطاولة المفاوضات

13/6/2005 شرق األوسطال  
 

  سرائيل لبيعها طائرات دون طيار للصينإواشنطن تفرض عقوبات مشددة على 
ففي االشـهر   . لطائرات دون طيار للصين   تحتدم االزمة بين اسرائيل والواليات المتحدة حول بيع ا        : هآرتس زئيف شيف  

األخيرة تفرض الواليات المتحدة عقوبات مشددة على اسرائيل تتضمن المس بصفقات أمنية، مشاريع مـشتركة وتبـادل                 
وطرحت االدارة االميركية مؤخرا على اسرائيل ثالثـة مطالـب          . المعلومات بين الدولتين حول منظومات سالح متقدمة      

وكـان   .ترمي الى تشديد الرقابة والتنسيق بين الدولتين في كل ما يتعلق بالتصدير األمني االسرائيليمركزية لحل االزمة  
 من اسرائيل للصين والتي كانت وقُعت    يهاربطائرات الصغيرة بال طيار من نوع       الخالف الحالي نشب حول صفقة بيع ال      

وذلك بعد ان كانت اسرائيل قد ألغـت        . فا لموقفها ، وبزعم الواليات المتحدة، تمت من خلف ظهرها وخال        1999في العام   
وعقب الخالف األخير .  للصين في أعقاب ضغط اميركي  ائرات استخبارية من طراز فالكون     صفقة بيع ط   2000في العام   

نشبت في البداية ازمة ثقة شخصية بين نائب وزير الجيش المستقيل، داغ فاييت، ومدير عـام وزارة الجـيش عـاموس                     
 .ر ان النزاع احتدم مؤخرا بين الدولتين واتسع ليشمل عدة مجاالت أمنية قد يقع فيها باسرائيل ضـرر كبيـر                   يارون، غي 

 صفقة نفذتها اسرائيل    60المطلب االول الذي طرحته الواليات المتحدة على اسرائيل هو نقل كل التفاصيل حول أكثر من                
 اجمال األضرار التي لحقت بأمنها، فيما اذا كانت وقعـت           مع الصين في السنوات األخيرة، وذلك كي تتمكن واشنطن من         

وعين وزير الجيش، شاؤول موفاز، لغرض هذا االستيضاح قائد سالح الجو السابق، اللواء احتيـاط               . مثل هذه األضرار  
ـ    وعقد بودينغر لقاءات استيضاح عديدة في هذا الشأن في واشنطن، وفي الواليا           . هرتسل بودينغر  ن ت المتحدة راضون م

فـاالميركيون  . المطلب الثاني هو الفحص الدقيق لمنظومة الرقابة االسرائيلية على بيع المعدات األمنيـة             .التعاون معهم 
، ولمـاذا ال دور مباشـر للقيـادة         قابة، وما هي االجراءات العقابية     في منظومة الر   أن يعرفوا كيف نشأت ثقوب    معنيون ب 

لمطلب الثالث هو صياغة مذكرة تفاهم بين الواليات المتحدة واسـرائيل بالنـسبة             ا .السياسية في اسرائيل في تنفيذ الرقابة     
وفي اسرائيل توقعوا ان يتلقوا منذ زمن بعيد المسودة االميركية للمذكرة، ولكـن             . لبيع السالح تشدد التنسيق بين الدولتين     

. ار القانوني لوزارة الجيش، تسفيا غـروس      هذه لم تُرفع هذا االسبوع ايضا في اثناء زيارة وفد اسرائيلي برئاسة المستش            
مثـل  . وفي االدارة يقولون ان صياغة المذكرة ستتاح حين يسوى الخالف بشأن الرقابة االسرائيلية على صفقات السالح               

االجراءات ضد اسرائيل القت     .هذه الترتيبات، حسب االدارة، قائمة ايضا مع دول اوروبية مختلفة، بما في ذلك بريطانيا             
وزير الجيش دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية كونـداليزا رايـس          . صادقة من أعلى المستويات في االدارة االميركية      الم

وذلك . وقد تمت بعلم من مستشار الرئيس بوش لالمن القومي، ستيف هيدلي          . صادقا على العقوبات قبل نحو سبعة اشهر      
هاية مهام موظفين في وزارة الجيش في واشنطن ممن نشب الجدال      خالفا للتقديرات في اسرائيل في أن االزمة ستمر مع ن         

وبين هؤالء مساعد وزير الجيش بول وولفوفيتز، الذي غادر نحو ادارة البنك الدولي، نائب وزير الجيش للسياسة                  . معهم
العقاب هي ضـد    اجراءات  . واالخيران سينهيان مهامهما في الوزارة قريبا     . فايت والمسؤولة عن السياسة ليسا برونزون     

احدى الشركات التي   . كل الصناعات االمنية االسرائيلية، وليس فقط ضد المصانع التي عقدت صفقات مختلفة مع الصين             
 التي تتنافس في الواليات المتحدة على       ات سالح مع الصين كل شركة البيت      من شأنها أن تتضرر، رغم أنها لم تعقد صفق        

 ، ويوجد تخوف في أنه اذا ما استمرت االزمة فسيفضل االميركيون التوجه             22-ة اف بيع معدات للطائرة الحربية المتقدم    
كما أن االميركيين جمدوا التعاون مع سالح الجو االسرائيلي في جوانب تكنولوجية في الطـائرة               . الى الشركة البريطانية  
واليات المتحدة وعرض تخوفاته بـشأن      قائد سالح الجو اللواء اليعيزر شكدي، زار مؤخرا ال        . JSFالهجومية المستقبلية   

كما أنه جمد التعاون بالنسبة لمنظومة تمويه متقدمة كبيرة للقـوات البريـة فـي الجـيش                 . التأثير الميداني السلبي للقرار   
، الطـائرة الـصغيرة الهجوميـة       2 أن تبادل المعلومات بالنسبة لـ هنتر        كما. االسرائيلي تتعلق بميدان القتال المستقبلي    

وكنتيجة لالزمة تشوشت عالقات مسؤولين كبار فـي وزارة    .رائيلية التي يجري تطويرها مع شركة اميركية قد جمد        االس
كمـا جـرى تأجيـل لقـاء        . الجيش مع نظرائهم في وزارة الجيش في واشنطن، ومكالمات هاتفية اسرائيلية ال تُستجاب            

ومؤخرا كتب مدير عام وزارة الجيش يخاطب نائب        .  التي تنعقد مرة كل نصف سنة      JSPGمجموعة العمل االستراتيجية    
وبحـث  . وزير الجيش االميركي الذي حل محله وولفوبيتش، جوردون انجلند، المعروف بعالقات الطيبة مـع اسـرائيل               

ويضاف الى العقوبات ايـضا     . الكتاب في اقتراح لتسوية االزمة، اال ان انجلند رد بكتاب ارسل فقط لوزير الجيش موفاز              
وأعلنت واشنطن بأنها تجمد حاليا كـل هـذه         .  ارسالية معدات عسكرية الزمة السرائيل من أجل اجهزة رؤية ليلية          تأخير

االرساليات السرائيل، وليس فقط من الشركة التي اشترت منها اسرائيل، االمر الذي من شأنه أن يلحق ضـررا بالعمـل                    
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سطى في الصناعات االمنية االميركية يبدو ملموسا النفـور مـن           وفي المستويات الدنيا والو   . التنفيذي للجيش االسرائيلي  
ومع ذلك، تنطلق   . اسرائيل في أعقاب االزمة، وبات المزيد فالمزيد يقولون انه من غير المجدي عقد صفقات مع اسرائيل               

لتجاريـة مـع   في واشنطن ايضا اصوات تهدئة معينة، تفيد في أنه ال توجد نية للفرض على اسرائيل وقف كل عالقاتها ا               
وقالت محافل في االدارة ان اسرائيل ستتعاون مـع         . فالواليات المتحدة هي ايضا تدير صفقات مختلفة مع بيجين        . الصين
حتى لو سوي الخالف، وتقلصت فترة تجميد المشاريع والصفقات مع الواليات المتحدة، فان الحديث يدور عـن          . واشنطن

وحتى عندما تحل االمـور، سـتبقى       . السبعينيات، هذا اذا شهدت مثلها على االطالق      أزمة لم تشهد لها الدولتان مثيال منذ        
  .رواسب شديدة تلقي بظاللها على الصناعات االمنية االميركية وعلى الموظفين الصغار في البنتاغون

   13/6/2005الحياة الجديدة 
  
  
  

  وفد أكاديمي نرويجي يقوم بجولة تفقدية لخان يونس ورفح 
 قام وفد اكاديمي نرويجي، اليوم االحد، بجولة تفقدية في محـافظتي            :من صالح محمد أبو صالح      : يونس خان -48عرب

الوفد على ما خلفته آلة الحرب االسرائيلية من دمار للمنازل والممتلكات وتجريف لألراضي             اضطلع  رفح وخان يونس، و   
لة تقديم شرح وافى ألعضاء الوفد النرويجي حـول         وتم خالل الجو  . بقرى عبسان الكبيرة والجديدة وبنى سهيال وخزاعة      

 .حجم الدمار واآلثار النفسية واالجتماعية لعمليات التدمير وتجريف المنازل واألراضي والممتلكات في القـرى الـشرقية               
لبيـوت   أحد أعضاء الوفد أنهم بصدد إعداد دراسة تفصيلية عن اآلثار النفسية واالجتماعية لعملية تدمير ا               بيتر بوك  وذكر

وتجريف األراضي في محافظة خان يونس ورفح وأوضح بوك أن منطقة رفح وخان يونس من اشـد المنـاطق التـي                     
تعرضت للدمار ومن المناطق الساخنة على حدود التماس مع المواقع والحدود اإلسرائيلية ولهـذا الـسبب وقـع عليهـا                    

حقيق األمن الشخصي للفلسطينيين على عكس ما ينـادي         وأكد بوك على ضرورة ت    . االختيار في الدراسة المنوي إعدادها    
واستهجن عملية تدمير البيوت والمنازل والتي بررها الجيش اإلسرائيلي بـدافع           . العالم باألمن الشخصي لإلسرائيليين فقط    

  .األمن في حين أنها اعتداء صارخ على األمن الشخصي للفلسطينيين
  12/6/2005 48عرب

  
  مريكان كانوا على علم بعمليات االغتيال التي استهدفت فلسطينيينالبريطانيون واأل: ديختر

آفي ديختر الرئيس السابق لجهاز الشاباك الصهيوني أن البريطانيين واألمريكيين كانوا علـى             أكد  :  خاص -القدس المحتلة 
سبوع واحد إال ويأتي فيـه      ال يمر أ  شطاء فلسطينيين، مشيراً إلى أنه      علم بعمليات االغتيال التي كانت تستهدف قيادات ون       

لت إلى أكثـر    منا، وهذا ال يقتصر على األمريكيين وحدهم، المسألة تحو        ) االغتياالت(وفد من الخارج لتعلم هذه الطريقة       
إن دولـة  : 6-10الل لقاء أجرته معه صحيفة هآرتس الصهيونية فـي  وقال ديختر خ . حسب تعبيرهاألمور إثارة للشهوة 

أن تضرب األشخاص الذين ال يمكن ضـربهم بأيـة          الت إلى درجة االحتراف الحقيقي، موضحاً       ياإسرائيل أوصلت االغت  
طريقة أخرى، من دون أن تخاطر بقواتنا بصورة حقيقية، وإدراكهم في لحظة معينة أن أحداً ليس حصينا أمام ضـرباتنا                    

  .بما فيهم أحمد ياسين نفسه
  13/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  سرائيلييران روج له المتشددون واللوبي اإلإيض يجمد مشروعاً ضد البيت االب
نجح البيت األبيض والصف المعتدل في الخارجية األميركية ومجلس األمن القومي أخيراً، فـي               : جويس كرم  -واشنطن  

 قانون دعم حريـة      لمشروع تجميداً موقتاً  من اللوبي االسرائيلي، وفرض      اختراق الجناح المتشدد في الكونغرس والمدعوم     
 الذي يزيد العقوبات االقتصادية األميركية على طهران ويحد من المساعي الديبلوماسية التي يقـوم بهـا الجانـب                   ايران

ألميركيـة   ا لعالقـات االسـرائيلية      اليهودية، أن اللوبي االسرائيلي وتحديداً لجنـة ا        ونقلت أسبوعية فوراورد   .األوروبي
 من التداول موقتاً، بعد ضغوط مباشرة من الخارجية األميركية علـى أعـضاء              282 اضطرت الى سحب المشروع رقم    

وأكد وسطاء الخارجية األميركيـة أن       .مجلس الشيوخ والنواب الموقعين على النص، لعدم طرحه للتصويت هذا األسبوع          
لعدم تعطيـل    وتحديداً   لتوقيت مع الكونغرس على مسألة ا     البيت األبيض يوافق ضمنياً على البنود المطروحة، انما يختلف        

األوروبية ومساعي األمم المتحدة الديبلوماسية لوقف تسليح طهران النووي، وهي المـساعي التـي              المفاوضات االيرانية   
 الى تشديد العقوبات االقتصادية على طهران وتعيين مراقبين مـاليين مـن وزارة              المشروعويدعو.يدعمها البيت األبيض  

معاقبة الشركات أو األشخاص المتعاملين مع ايران، بحجة دعمها لمنظمات ارهابية وحيازتها أسـلحة              الخزانة األميركية ل  
ن الحزبين   نائباً م  263والقى المشروع نجاحاً في مجلس النواب بعد تبنيه من           .دمار شامل تهدد األمن القومي األميركي     

أي طرف اقتصادي أميركـي لـه عالقـات مـع           ويلزم النص الرئيس جورج بوش بمالحقة       . الجمهوري والديموقراطي 
ويفـرض  . ة الى جانب قطاع النفط ومشتقاته     طهران، كما يوسع نطاق العقوبات ليشمل االستثمارات في القطاعات الحيوي         
و يجيز مشروع القرار للرئيس بوش بتقـديم  . اجراءات قانونية ومالحقات فيديرالية من وزارة الخزانة لألطراف المخالفة  

  . في ايرانت ديموقراطية وداعمة لحقوق االنسانادية لمجموعامساعدات م
  13/6/2005الحياة 
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  جهات دولية تطالب إسرائيل بتسليم معبر رفح إلى السلطة
قالت مصادر اسرائيلية ان الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي طـالبوا الحكومـة                 :  وكاالت -القدس  

لفلسطينية السيطرة على معبر رفح، والسماح للفلسطينيين والبضائع باالنتقال بشكل منتظم بين            االسرائيلية بتسليم السلطة ا   
واشارت المصادر الى ان ذلك جـاء فـي      .قطاع غزة والضفة الغربية وفتح الممر اآلمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة           
ى السلطة الفلسطينية، والحكومة االسـرائيلية      وثيقة قدمت الى منسق اللجنة الرباعية جيمس ولفنسون فضال عن تقديمها ال           

  .إلبداء الموقف منها، علما أن الوثيقة ترفض اقتراحا اسرائيليا بنقل معبر رفح الى منطقة تقع في جنوب شرقي القطـاع                   
كما ترفض الوثيقة الموقف االسرائيلي الذي بموجبه سيتم ربط المراقبة على دخول بضائع من مصر الى قطـاع غـزة                    

هاز الجمارك نص   القطاع عن جهاز الجمارك الذي يشمل اسرائيل والضفة الغربية والقطاع ألن شمل القطاع في ج              بقطع  
وتطرح الوثيقة عدة انظمة تمكن اسـرائيل مـن          . الذي ينص القانون الدولي على التزام اسرائيل به        عليه محضر باريس  

خيصة ذات جودة متدنية، حتى بعد نقل الـسيطرة علـى           تنفيذ متابعة ناجعة لمحاوالت تهريب واغراق السوق ببضائع ر        
وشددت الوثيقة على ان أية محاولة للفصل بين الضفة والقطاع بما في ذلك مـن                .معبر رفح الى ايدي السلطة الفلسطينية     

 الـى   الناحية السياسية من شأنها ان تؤدي الى فشل مساعي الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الراميـة                 
وتطالب الجهات الدولية الثالث بتمكين معبـر        .ترميم اقتصاد قطاع غزة، وجذب مستثمرين وتخفيف حجم البطالة الهائل         

آمن وغير متقطع للبضائع ورجال االعمال بين قطاع غزة والضفة الغربية من خالل شق طريق سريعة او حفـر نفـق                     
  .وليس من خالل سكة حديد

  13/6/2005 األيام الفلسطينية
 

   الى فلسطين، وموفد خبير يصل قريباًسرائيليوفد دولي يرصد من عمان انتهاكات االحتالل اإل
وفداً دولياً مشكالً مـن األمـم المتحـدة         فوضية السامية لحقوق اإلنسان إن       قالت مصادر في الم    : نادية سعد الدين   -عمان

واشارت الى انـه اذا مـا        .لية في األراضي المحتلة    اإلسرائي سيصل إلى عمان خالل أيام لرصد الممارسات واإلنتهاكات       
وتستمع  .منعت سلطات اإلحتالل دخول اللجنة إلى األراضي المحتلة فإن أعضاءها سيكتفون بممارسة أعمالهم من عمان              

مـشكلة  الوتقدم اللجنة    .ةاللجنة في عمان إلى شهادات عدد من الشهود المعتقلين سابقاً في السجون والمعتقالت اإلسرائيلي             
تلـة إلـى الجمعيـة      تقريرها المفصل عن الممارسات واإلنتهاكات اإلسرائيلية في األراضي المح        بقرار من األمم المتحدة     

مية فـي رام اهللا يـوال       قالت مسؤولة مكتب المفوضية السا    كما  .  حسبما أفاد مكتب المفوضية في رام اهللا       العامة لمناقشته 
 . اإلسرائيلية في األراضي المحتلة     خبيراً مختصاً بالتحقيق في الممارسات واإلنتهاكات      األمم المتحدة توفد قريباً   حدادين إن   

 إلى أن الخبير المختص يقوم بزيارة األراضي الفلسطينية مرتين كل عام لكتابة تقريره الخاص حـول                 وأشارت لـالغـد 
 فـي   ني تمهيداً لرفعه إلى المنظمة األممية     الممارسات واإلنتهاكات التي تقترفها السلطات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطي        

   .غضون ثالثة أشهر من بدء عمله
  13/6/2005الغد االردنية 

  
  فلسطين و يشهد خالفات حول القضايا السياسية77االجتماع التحضيري لمجموعة 

 جرت  االحـد       ذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى للراي في الدوحة أن المناقشات التي            - الدوحة  أنور الخطيب   
في االجتماع التحضيري لقمة الجنوب الثانية لمجموعة السبعة والسبعين والصين التي تبدأ بعد غد االربعاء، قـد شـهدت       
بعض الخالفات حيث طالبت بعض الوفود باستبعاد القضايا السياسية الشائكة مثل القضية الفلسطينية والملـف العراقـي                 

ثر الجانب السياسي على القدرة التفاوضية لدول الجنوب مع دول الشمال والتي يتبنـى              والنزاعات العالقة وذلك حتى ال يؤ     
بعضها مواقف سلبية من هذه القضايا، بينما تشددت وفود بضرورة حشد مواقف دول الجنوب وراء هذه القضايا السياسية                  

والمسارعة باإلسهام في حلـول لهـا       لتشكل عوامل ضغط على دول الشمال بما يدفعها لتغيير مواقفها تجاه هذه القضايا              
ـ  .خاصة أن بعضها قد تحول إلى مشكالت مزمنة تهدد السلم واألمن العالميين وعملية التنمية في بعض دول الجنوب           اكم

وقللت المصادر من أية تداعيات سلبية لهذه الخالفات على مسار القمة ورأت أنها طبيعية في اجتماعات تـضم ممثلـين                    
نائب رئـيس اللجنـة      بينو .الثين دولة تتوزع بين عدة مجموعات وتكتالت أقليمية ذات مصالح متباينة          لمائة واثنتين وث  

أن القضايا السياسية ستحظى بمساحة واسعة من النقاش         المنظمة للقمة للشؤون السياسية، السفير ناصر عبد العزيز النصر        
 ظهر اليوم االثنين على هامش االجتماع وزراء خارجية         في االجتماع الذي سيعقده وزراء خارجية دول عدم االنحياز بعد         

دول مجموعة السبعة والسبعين والذي سيتناول القضية الفلسطينية والملف العراقي وصراعات القرن اإلفريقي إلى جانب               
جتماعي مسألة إصالح األمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس األمن وإعادة هيكلة الجمعية العامة والمجلس االقتصادي واال              

  .بهيئة األمم المتحدة
   13/6/2005الرأي االردنية 

  
   لن تمحي التاريخ الفلسطيني للمنطقةيافطات متنزه كندا بارك

من يزور كندا بارك القريب من اللطرون يستطيع مالحظة اشالء البيوت، القبور العتيقة، ومالمـح               :هآرتس يوفال يوعز  
كن ليس باالمكان معرفة ان االشالء تابعة لقريتين فلسطينيتين كانتـا حتـى             ل. الحياة الحيوية التي كانت حتى وقت قريب      

، الكيرن كييمت، التي تدير كندا بارك وضعت عليه بافطات شرح تفـصيلي عـن الحيـاة                 1967حرب االيام الستة في     
وايضا المملوكية، ومع ذلك،    بالمنطقة بفترات تاريخية سابقة، ومن ضمنها فترة الهيكل الثاني، الفترة الهيلينية، الرومانية،             
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 من قبـل الـسلطات والكيـرن        حذف الفترة الفلسطينية  . لم يكتب انه عاش فلسطينيا بهذا المكان على مدار سنوات كثيرة          
 عن طريق المحامي ميخائيل سـفراد،       دل العليا من قبل رابطة متذكرات     كييمت هو موضوع الدعوى المقدمة لمحكمة الع      

 الحركـة، ايتـان    رئـيس  .ثالث سنوات من اجل اجراء نقاش شعبي مفتوح للتاريخ المتنـوع           حوالي   الرابطة اقيمت قبل  
ان النية بوضع الجمهور االسرائيلي بصورة النكبة الفلسطينية، االعتراف بالنكبة هو جزء مـن تحمـل                برونشتاين، يقول   

جزء من كندا بارك موجـود       .عوب شرط للتصالح الحقيقي بين الش     واالعتراف بحد ذاته  . مسؤولية ما حصل للفلسطينيين   
منزوعة السالح، واعتبرت   نت المنطقة بين االردن واسرائيل       كا 1967حتى  . داخل الخط االخضر وجزء آخر في الضفة      

قبل الدعوى مرت سنتين من المراسلة بين الرابطة وبين         .  جزء من اسرائيل   ت اعتبر 1967المنطقة متروكة وبعد حرب     
الكيـرن  . دنية بالضفة، بهدف وضع يافطات بالبارك وعليها تكتب قصة القرويين الفلسطينيين          الكيرن كييمت واالدارة الم   

وبعـد   .ويجب بالتالي التوجه لعناصر رسمية لها عالقة بالموضـوع        . كييمت ال ترى نفسها تهتم بامور لها ابعاد سياسية        
وقبل نصف عام ابلغ مساعد     .  مع وزارة العدل   توجهات متكررة قرر المستشار القانوني لالدارة المدنية ان يتشاور باالمر         

وضـع  و لـى الطلـب   انه حسب اقتراح وزارة العدل تقرر الموافقة ع       ني محامي الرابطة ميخائيل سفراد      المستشار القانو 
 اعطت نص اليافطات بناء على طلب االدارة المدنية، والنص يفصل تـاريخ قـريتين               رابطة متذكرات . يافطات بالمكان 

دمرت القرية  . عمواس كانت قرية فلسطينية عتيقة    :  وكتب في السياق   1967دمرتا عام   عمواس ويالو، اللتان    فلسطينيتين،  
منذ ذلك الحين يعيش الالجئـين فـي االردن         .  انسان 2000 مع دخول الجيش االسرائيلي للمنطقة حيث عاش         1967عام  

كن االدارة المدنية أبلغت انها ستضع يافطـات هـي          ل. انت مدرستين، مسجدين وعدة ينابيع    في القرية ك  . وقضاء رام اهللا  
 المحامي سفراد في الـدعوى      هدف وضع اليافطات التاريخية كما يقول     . تصيغها بنفسها، مر شهرين واليافطات لم توضع      

اعطاء الزوار معلومات عن ماضي المكان والحفاظ على مبدأ اعرف البالد وتاريخها، اخفاء اجزاء منتقاه مـن تـاريخ                   
وهناك شكوك بان عدم وضع اليافطات ينبع من اعتبارات سياسية هـدفها            . قة هو أمر غير معقول ويمس بهذه القيم       المنط

وزير الجيش وليس من حقـه تفـضيل جانـب          القائد العسكري ليس    .  العربي له  منع الزوار بالمكان من معرفة الماضي     
 اليافطات التي تتحدث عن فترات تاريخية مختلفة، لكن         بارك كندا هو مثال ملفت لمكان فيه الكثير من         .تاريخي على آخر  

في الوقت الذي فيه في المكان مالمح القـرى توجـد           يقول برونشتاين   . ي لمئات السنين غير مذكور اطالقا     التاريخ العرب 
ضية المحكمـة   ، قا  وانما ايضا لدراسة تاريخ المكان     قبور، توجد بقايا البيوت هذا ليس متنزه يأتي اليه الناس للشواء فقط،           

  .العليا مريم نئور امرت الدولة بالرد على الدعوى خالل شهر
   13/6/2005الحياة الجديدة 

  
   1559المدخل الفلسطيني إلى تطبيق 

   جوزف سماحة  
 يجب أن يكـون     1559غير أن أي إلمام بالسياسة األميركية، والسياسة الفرنسية أيضا، يقود إلى استنتاج مؤداه أن القرار              

. لتطورات اللبنانية المتفاعلة منذ شهور سواء لجهة مطاردة الوجود السوري في لبنان أم لجهة نزع سالح الميليشيات                أفق ا 
  . إن حزب اهللا هو خير من يدرك هذه الحقيقة

 ويفسر ذلك، إلى حد بعيد، سلوكه في االنتخابات النيابية، فلقد تعمد إحاطة نفسه بطوق شيعي يؤمن له الحمايـة، وثبـت                     
لى العالقة مع سعد الحريري ووليد جنبالط، ووسع أفق تحالفاته لتشمل القوات اللبنانية والكتائب وقرنة شهوان، وبيئات                 ع

  . مسيحية أخرى
أما النجاح المؤكد فهو ما شهدناه في دائرتي الجنـوب          . وتدل حصيلة هذا السلوك على نجاح مؤكد ونجاحات أقل صالبة         

، إذ في وسع حزب اهللا أن يتحدث عن شبه إجماع شيعي، ال عن ميل أكثري فقـط، علـى                    في الدورة االنتخابية الماضية   
  . حماية سالح المقاومة، وكل من تحميه طائفته إلى هذا الحد يمكنه أن يطمئن إلى أنه في منأى

ة زمنية مديدة   أما النجاحات األخرى فمتفاوتة في رسوخها ولكن يمكن القول، إجماال، أن ثمة قوى سياسية تحتاج إلى مهل                
يعني ذلك، عمليا، أن الحزب المحمـي       . بعض الشيء من أجل تبرير االنتقال من الواقع التحالفي الراهن إلى حالة العداء            

من أجل انتاج منظومة حماية تـشكل  .الذي يشكل، في الشروط الراهنة، رقما صعبا جدا ماض في استخدام الوقت المتاح             
ثمة خطوات غير منظورة يقدم عليها الحزب كفيلة بأن تحوله فـي خـالل              . اهر منها فقط  التحالفات االنتخابية الجزء الظ   

  . المدى المنظور من رقم صعب إلى جمرة يستحيل المساس بها من دون الدخول في مجازفة غاية في الخطورة
. ة وأنه ال بد من نزع سـالحه       في هذه األثناء، تستمر الواليات المتحدة في تأكيد مواقفها القائلة بأن الحزب منظمة إرهابي             

تؤكد مواقفها وتسكت عن الباقي، أو تعمد أحيانا إلى الزيادة بأنه من المستحيل أن تستقيم ديمقراطية لبنانية جدية إذا بقـي                     
  . حزب أهلي على سالحه

حلها عبر الحوار   أما فرنسا فتلون موقفها من الحزب وتتعمد التركيز على أن قضية السالح قضية لبنانية داخلية يستحسن                 
الهدف المعلن هو نزع السالح، ولكـن األداة مفقـودة          . نحن هنا أمام محاولة لتربيع الدائرة     . نزع السالح ... وصوال إلى 

  فهل يمكن الوصول إلى استسالم أميركي فرنسي أمام هذا المعطى المحلي؟ . وتوازن القوى اللبناني ال يسمح بذلك
. إال أن ثمة مؤشرات تقول ان واشنطن وباريس قد تعمدان إلى تعديل في خطتهمـا              . يالجواب المنطقي هو الجواب السلب    

االنسحاب السوري أوال، االنتخابات التي تأتي بأكثرية نيابية ثانيا، طرح موضوع           : لقد كانت تقضي بالعمل على المراحل     
ثة حيث المقصود بـ الميليشيات التنظيمات      وإذا كان من تعديل ممكن فهو الذي يطال المرحلة الثال         . سالح الميليشيات ثالثا  
  . الفلسطينية وحزب اهللا
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وليس من المستبعد أن نشهد، بعد االنتخابات النيابية، تصعيدا ملحوظا في التركيز على السالح الفلـسطيني بمـا يعطيـه              
نتخابـات لـن يكـون فـي      إن أي تركيبة سياسية لبنانية تنشأ عن اال       . األولوية ويرجئ السالح اللبناني إلى مرحلة الحقة      

  . مقدورها التجاوب مع طلب أميركي بوضع سالح حزب اهللا على األجندة الفورية
 ولكن، في المقابل، يمكن لواشنطن أن تراهن على أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد تكون أكثر تجاوبا معها في ما يخص                    

ود عباس تندرج ضمن سـلة تفاوضـية تطـال الوضـع            فهذا الطلب من محم   . السالح الفلسطيني في المخيمات اللبنانية    
وإذا كانت السلطة الفلسطينية غير مخولـة بنـزع         . الفلسطيني برمته وفي مركز ثقله األساسي أي في األراضي المحتلة         

  . السالح من لبنان 
ه خاصـة وأنـه   فإن واشنطن قد تضغط عليها من أجل رفع الغطاء عنه والمبادرة إلى دعوة السلطات اللبنانية إلى تـسلم    

وتطالب إسرائيل السلطة الوطنيـة بنـزع أسـلحة المنظمـات           .اإلسرائيلي-سالح معطل من منظار الصراع الفلسطيني     
  . الراديكالية في الضفة والقطاع، وتوافق اإلدارة األميركية على ذلك

بما قبل ذلـك، وربمـا      وما من شك أن الموضوع سيكون مطروحا بمجرد االنتهاء من تنفيذ خطة االرتباط في القطاع ر               
وإذا استمر محمود عباس ملتزما بعدم التقدم نحو أي صراع، وهو سيبقى ملتزما على األرجح، فإنـه  . تتعطل الخطة كلها  

  . سيكون في موقع ضعيف نسبيا لعدم نزع الشرعية عن السالح الفلسطيني في لبنان
 حل هذه القضية الشائكة المتمثلـة باألوضـاع البائـسة           ومن غير المستبعد أن يتم إرفاق ذلك بدفع الحكومة الجديدة نحو          

فدرجة نفوذ  . إال أن المسألة أكثر تعقيدا من ذلك بكثير       . للمدنيين الفلسطينيين في لبنان، سيكون ذلك جزء من صفقة شاملة         
  . تخاباتالسلطة الوطنية على فلسطينيي لبنان غير معروفة، ثم ان السلطة نفسها قد يعاد تشكيلها في ظل أجراء ان

أضف . وال شك ان لمنظمة التحرير بقيادة فاروق القدومي تأثيرا على المخيمات وكذلك للمنظمات اإلسالمية والراديكالية              
ثم ان الذاكرة   .إلى ذلك أن الفتحاويين في لبنان قد ال يكونون متحمسين للتجاوب مع أي طلب طالما أن أفق التسوية مسدود                  

  .  تجريد المخيمات من سالحهاالفلسطينية في لبنان تلعب ضد
وعند العودة إلى ما بعد غـزو       .  تحضر مشاهد اإلذالل التي كان يتعرض لها الفلسطينيون        1969فعند العودة إلى ما قبل      

وبمـا  .  تحضر، وبإلحاح استثنائي، صور المجازر في صبرا وشاتيال والتي حصلت بعد خروج المقاتلين من بيروت               82
  . كم في إسرائيل، وبما أن السلطة اللبنانية الجديدة قد تضم بعض من تربطه صلة بالمجازرأن أرييل شارون هو الحا

إذا . فمن المستبعد أن ينساق الفلسطينيون نحو تسوية تضعف حمايتهم من دون استبدالها بضمانات قد يـصعب توفيرهـا                 
ال معنى  : ي سحب ذريعة من حزب اهللا     حصل واشتد الضغط من أجل نزع سالح الميليشيات بدءا بالفلسطينيين، فذلك يعن           
  ! للبقاء على السالح في انتظار التسوية طالما أن أصحاب القضية يسلمون سالحهم

ال يفعل ذلك ألن الموضوع غير مطروح في هذه اللحظات وال مصلحة فـي              . ال يوضح الحزب موقفه من هذا الموضوع      
. إسقاط السالح الفلسطيني هو مقدمة لمطالبتـه بتـسليم سـالحه          غير أنه يمكن التقدير بأن الحزب سيعترف بأن         . افتعاله

  . والمنطقي أن يبني حزب اهللا على األمر مقتضاه
  13/6/2005البيان 

  
  تأجيل االنتخابات ومؤتمر فتح ال يغيران في النتيجة المتوقعة

  ممدوح نوفل
 آب، موعداً النعقـاد     4وري لـ فتح يوم     في دورته السادسة والعشرين التي عقدها بعد رحيل عرفات، حدد الـمجلس الث           

في حينه، لـم أستوعب الحكمة في تأخير عقد الـمؤتمر إلى ما بعد االنتخابات التـشريعية،               . الـمؤتمر السادس للحركة  
فتحضير األوضاع الذاتية لخوض الـمعارك االنتخابية، إحدى أهم وظـائف          .  تموز 17التي توافق وطنياً على عقدها في       

إقرار البرنامج االنتخابي، ووضع قواعـد التحالفـات وتـشكيل القوائــم            : وضمنها.  الحزبية، كما أعرف   الـمؤتمرات
االنتخابية مع القوى، وتحديد أسس اختيار الـمرشحين، ووضع خطة قادرة على حشد طاقات التنظـيم وجمهـوره فـي                   

  . إلخ.. الـمعركة االنتخابية 
تح حدد في لحظة انفعال عاطفي ودون نقاش، وحسم األمر بـسرعة عنـدما        وعند االستفسار، فوجئت بأن موعد مؤتمر ف      

اقترح أحد أعضاء الـمجلس الثوري، بصوت عاٍل، أن تكون ذكرى ميالد القائد الـمؤسس أبو عمـار، موعـداً لعقـد                    
 لجنـة   وصفق اآلخرون، واعتبر التصفيق تصويتاً وتحول االقتراح إلى قرار، وشكل الـمجلس، في حينـه،             . الـمؤتمر

ورغم ضخامة الـمهمة وضيق الوقـت، لــم تعـِط اللجنـة            . تحضيرية برئاسة عضو لجنة مركزية لـمتابعة التنفيذ      
وتعاملت معها حسب التقاليد الفتحاوية والفلسطينية التي كانت متبعة في عهـد            . التحضيرية الـمسألة االهتمام الـمطلوب   

اسية والفرعية الفتحاوية ـ اللجنة الـمركزية، الـمجلس الثوري، لجنة  عرفات، حيث كانت اللجان والهيئات القيادية األس
إلخ، عاطلة عن العمل ومشلولة عن الحركة، وكان تكليف الهيئـات           .. التعبئة والتوجيه، اللجنة الـمالية، واللجنة الفكرية       

  . نيته، وانتظار إشارته وتوجيهاتهواألفراد ال يعني الـمبادرة في الشغل، بل التيقن أوالً من رغبة الرئيس، والتحقق من
وبعد ستة أشهر من تلك الدورة، عقد الـمجلس الثوري لـ فتح مطلع حزيران الجاري، دورته السابعة والعشرين، قبـل                   
أن تتحرك اللجنة التحضيرية خطوة على طريق عقد الـمؤتمر، واضطر الـمجلس الثوري الى تأجيل موعد الــمؤتمر                 

سباب غير مقنعة لـم يثبت تاريخاً جديداً، وتقرر إعادة تشكيل اللجنة التحضيرية وكلفت إعـداد               ألى أجل غير مسمى، وأل    
تقرير شامل عن االوضاع التنظيمية في الداخل والخارج، وحدد النصف الثاني من شهر حزيران الجاري موعداً لبحـث                  

           عقد في عمولـم يبت الـمجلس الثوري فـي مـسألة        . انالتقرير في اجتماع كامل ألعضاء اللجنة الـمركزية لـ فتح ي
  . الـمرشحين الفتحاويين للـمجلس التشريعي، ولـم يحدد تواريخ إلجراء االنتخابات التمهيدية الداخلية الفتحاوية
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وألسباب غير مقنعة أيضاً، قرر الـمجلس الثوري تأجيل االنتخابات التشريعية، ولـم يحدد سقفاً زمنياً لهـذا التأجيـل،                  
 أعضاء الـمجلس، أو تناسوا، أن هذه االنتخابات مسألة وطنية عامة، واالعتبارات الوطنية ال تبيح لطرف واحـد                  ونسي

التفرد بالقرار بشأنها، واالعتبارات ذاتها تفرض أن يتم تأجيل الـموعد، إذا كان ال بد منه، بالتشاور والتوافق بين القوى                   
 أن رئيس السلطة تسرع وأصدر الـمرسوم الرئاسي، الالزم قانونيـاً لـشرعنة             وأظن. الوطنية واإلسالمية، كما تم تثبيته    

التأجيل، ولـم يفكر في االستناد، بجانب صالحياته الدستورية، إلى قرار وطني يصدر عن هيئات قيادية، مثـل تنفيذيـة                   
  . منظمة التحرير ومجلسها الـمركزي

تي دفعت الـمجلس الثوري الى تأجيل انعقاد مـؤتمر الحركـة،           وبغض النظر عن األسباب الذاتية، أو الـموضوعية، ال       
وتأجيل االنتخابات التشريعية، فإن قراراته أثارت في الشارع الفلسطيني عالمة استفهام حول الدوافع الحقيقيـة للتأجيـل،                

ان العالقـات   ومست بمصداقية فتح، ومصداقية رئيس السلطة في أوساط القوى السياسية الوطنية واإلسالمية، وفي ميـد              
العربية والدولية، خصوصاً أن ابو مازن رفض فكرة التأجيل علناً، وظل يؤكد بالصوت والصورة على اجراء االنتخابات                 

  . في موعدها، وأبلغ موقفه الى جميع العواصم العربية واألجنبية التي زارها
 القوى التي عارضت التأجيل، وزاد فـي        إلى ذلك، جاء رد الناطق الرسمي باسم الـمجلس الثوري لـ فتح على مواقف            

الطين بلة، وقدم للناس عذراً أقبح من ذنب، وزاد في قلقهم حول مستقبل العالقات الوطنية ومستقبل الـمجلس التشريعي،                  
                  وكرس البيان التوضيحي الـموقف التأجيلي الخاطئ الذي تبنته أغلبية كتلة فتح في التشريعي، ووفـر البيان لهم غطـاء

  . اً وحمل فتح وزر التقصيرحزبي
وبدالً من تحميل الـمجلس التشريعي مسؤولية الـمماطلة في انجاز قانون جديد لالنتخابات، يعتمـد النظـام االنتخـابي                  
الـمختلط مناصفة بين النسبي والدوائر، كما توافقت القوى في القاهرة، حمل الناطق باسم الــمجلس الثـوري حـوار                   

إن حركة فتح حرصت على تأجيل االنتخابات انطالقاً من تمسكها باالتفاق الصادر عن حوار              : قالالقاهرة الـمسؤولية و  
ولـم يبين الناطق أسباب عدم تبني الفتحاويين في الـمجلس هذا االتفاق،           ... القاهرة الذي اعتمد النظام االنتخابي مناصفة     

فضوه رسمياً، رغم معرفتهم بأن الــمناصفة بـين القـوائم           وتجاهل أنهم هم الذين عطلوا إقرار القانون الجديد، وأنهم ر         
  . النسبية والـمناطقية، اقتراح قدمه وفد فتح في القاهرة، وكان على رأسه رئيس السلطة محمود عباس

وبصرف النظر عن النوايا، أعتقد أن قيادة فتح ارتكبت خطأ تكتيكياً فاحشاً عندما قررت تأجيل االنتخابات، خصوصا أن                  
ا تم دون تشاور مع اآلخرين، وأنها ترتكب خطأ استراتيجياً كبيراً وخطيراً، اذا ربطت موعد االنتخابات التشريعية                 قراره

بانعقاد الـمؤتمر السادس للحركة، وترتيب أوضاعها الداخلية، او بتنفيذ شارون خطة االنسحاب من غزة؛ فمثـل هــذا               
 العليا، ويضع فكرة االنتخابات التشريعية في مهب الريح، ويسهل على           الربط يلحق أضراراً فاحشة بالـمصالح الفلسطينية     

. اليمين اإلسرائيلي هدفه في إفشال االنتخابات التشريعية الفلسطينية، خصوصاً بعد قرار قيادة حماس الـمـشاركة فيهـا                
على نسبة مهمة مـن     وشارون وأركانه ال يخفون قلقهم من مشاركة حماس في االنتخابات، ليس بسبب احتمال حصولها               

مقاعد الـمجلس التشريعي، بل أيضاً ألنهم يعتبرون الـمشاركة خطوة أولى للظهور أمـام الرأي العام العالــمي فـي                  
  .صورة جديدة تساعد في إزالـة صفة الـمنظمة اإلرهابية عن حماس

 تفاقمت وازدادت تعقيداً بعد رحيل      ال جدال في حق حركة فتح بترتيب أوضاعها الداخلية ومعالجة أزمتها الـمعقدة، التي            
وال أحد، أيضا، ينكر عليها حقها في عقد مؤتمرها العام، وحقها في اتخاذ أية خطوات تنظيمية أخـرى تراهـا                    . عرفات

ضرورية إلعادة تنظيم صفوفها على أبواب االنتخابات التشريعية؛ لكن السؤال الوطني الـمطروح على أبو مازن وقيادة                
كن لقيادة فتح إنجاز هذه الـمهام دون الـمس باالنتخابـات التـشريعية العامـة وبالعالقـات الوطنيـة؟          هل يم : فتح هو 

وبصراحة أكثر، هل سويت اإلشكاالت التي حالت حتى اآلن دون عقد االجتماع الكامل للجنة الـمركزية؟ وهل سـيعقد                  
 االجتماع، إذا عـقـد، في تذليل العقبات أم أنه         االجتماع الـمنشود في موعده في عمان أم يتكرر التأجيل؟ وهل سينجح          

قد يتحول الى مفجر لألزمة الداخلية الـمزمنة؟ وإذا نجح اجتماع الـمركزية الـمرتقب في ترطيـب األجـواء، فهـل                   
ستنجح فتح في عقد مؤتمرها السادس قبل نهاية العام مثالً، أم أن عقبات كثيرة وكبيرة تحول دون عقده، وإزالتهـا مـن                      
الطريق تحتاج زمناً أطول بكثير؟ وهل عقد الـمؤتمر يحافظ على وحدة فتح، أم أن انعقاده قد يكون سبباً في تشرذم فتح،                     

  ! وتعطيل االنتخابات التشريعية ودخول النظام السياسي الفلسطيني في الـمجهول؟
بالغة في القول إن فتح تحولـت بعـد         ال شك في أن مصارحة قيادة فتح وكوادرها مهمة وطنية ال تحتمل التأجيل، وال م              

اتفاق اوسلو وقيام السلطة، من حركة وطنية كان مقياس االنتماء إليها واالنخراط في صفوفها، هو النـضال مـن أجـل                     
الحرية واالستقالل، الى حزب السلطة ينتمي كثيرون اليه لتحقيق مآرب شخصية متنوعة، وغزت فتح ظـواهر خطيـرة                  

 السلطة، وتحملت وزر أخطاء وسلبيات أجهزة السلطة وتقصيرها، وتحولت في نظـر أغلبيـة               مثل الفساد والصراع على   
الفلسطينيين من حركة وطنية مكافحة ضد االحتالل، الى سلطة عاجزة وظيفتها تنظيم العالقـة مـع أجهزتـه األمنيـة                    

داخلـي ينـضبط الجميـع      وفي آخـر عشر سنوات من حياة عرفات، تحولت فتح من حركة تحرر لها نظام               . واإلدارية
  .لقوانينه، الى حركة الزعيم ينضبط الجميع ألوامره وقراراته الشخصية فقط

وأبو مازن يعرف اكثر من غيره أن أزمة فتح عويصة ومعقدة، وحلها ال يتوقف على رغبته الشخصية، ورغبة قيادة فتح                    
زمة بلغت ذروتها ولـم يعد بمقدور ابو مازن        وأظن أن األ  . فقط، بل إن هناك عوامل خارجية تؤثر في تحقيق هذا الهدف          

وال أتجنى على أحـد إذا قلـت إن         . معالجتها في إطار الحفاظ على وحدة فتح، حتى اذا نجح في تذليل العقبات الخارجية             
عدداً من أعضاء مركزية فتح ليسوا متحمسين لعقد الـمؤتمر الحركة السادس، بسبب قناعتهم بأنهم سـيفقدون عـضوية                  

والـموقف ذاتـه ينطبق على معظم أعضاء كتلة فتح فـي          .  الـمركزية، ولن يجدد انتخابهم ألسباب هم أدرى بها        اللجنة
  . الـمجلس التشريعي، وهم متهمون بتعطيل االنتخابات التشريعية خشية أن ال يعاد انتخابهم ويفقدون عضوية الـمجلس



 26

ية الى ما بعد االنسحاب من قطاع غزة، يحسن فرص فتح فـي             إلى ذلك، يخطئ من يعتقد أن تأجـيل االنتخابات التشريع        
وأعتقد أن سياسة التأجيل ال تغير في النتائج الـمتوقعة بل قـد تزيـد فـي                . الفوز بمقاعد اكثر في الـمجلس التشريعي     

ن ذلك من   الخسائر، وخير لـ فتح فقدان بعض مقاعد الـمجلس التشريعي من تحمل وزر تعطيل االنتخابات، وما ينجم ع                
مضاعفاته الوطنية، وفـي جميع الحالت ال خيار أمام أبو مازن سوى حسم الـموقف، ودرء تهمة التسبب فـي تعطيـل    
االنتخابات، وممارسة صالحياته الدستورية، وتحديد موعد نهائي لالنتخابات وإلزام الجميع بالتوجه نحو صناديق االقتراع              

 بانتصار الديمقراطية، حتـى إذا فقـدت فـتح          1/1/2006 ذكرى انطالقة فتح في      قبل نهاية العام الجاري، واالحتفال في     
  0األغـلـبـيـة الـمطلقة في الـمجلس التشريعي

  13/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  منصب نائب الرئيس في انتظار حماس
   علي البطة 

حمود عباس، منذ رئاسـته التـي لـم         قراران تفوق أهميتهما معظم القرارات التي أصدرها رئيس السلطة الفلسطينية، م          
تتجاوز األشهر الستة بعد؛ فقرار استحداث منصب نائب لرئيس السلطة وقرار تأجيل االنتخابات التشريعية، أثار ثانيهمـا                 
ضجة سياسية وسط األحزاب والفصائل الفلسطينية، فيما قبلته فتح، بينما لم يِسْل األول لعاب أي حزب أو فصيل، سـوى                    

  .، التي فتح القرار شهية مسؤوليها الكبار، الذين بدأت البورصة طرح أسهمهمحركة فتح
وانشغل السياسيون والمحللون الفلسطينيون واإلقليميون ببحث الدوافع التي دفعت عباس إلصدار قراريه، واألسباب مـن               

 إصدار قـراره المفـاجئ      وراء ذلك؛ فمنهم من رأى في اعتالل صحته وكبر عمره وحّل خالفات داخل حركته سببا في               
باستحداث مؤسسة نائب الرئيس كما رأى السياسيون في صعوبة وضع حركة فتح مقابل منافستها القوية حركة حمـاس،                  
سببا وجيها من وراء تأجيل موعد االنتخابات التشريعية الذي كان مقررا سلفًا، وأضاف السياسيون والمحللون إلـى هـذه    

  .ة منهااألسباب أسبابا أخرى قريب
لكن هذين القرارين ليس لهما عالقة خاصة بكل األسباب التي ذكرت من قبل، ألن عباس ال يخشى إطالقا من تقدم حركة                     
حماس وتراجع حركته فتح؛ بالعكس، هو الذي يسعى إلعطاء حماس دور في النظام السياسي الفلسطيني وموقع هام، من                  

  .وا في صنع القرار الفلسطيني وتحمل المسؤولية الوطنيةباب فتح الباب لجميع الفلسطينيين ليشارك
القراران الرئاسيان لهما عالقة ببناء النظام السياسي الفلسطيني الجديد، وأقصد أن لهما عالقة مباشرة بحركـة حمـاس؛                  

عاصـمة  فالمفاوضات الجارية في أكثـر مـن        . وحماس فقط دون غيرها، لما لها من تأثير قوي على الساحة الفلسطينية           
والمطلعة عليها اإلدارة االمريكية بين حماس والعديد من الدول األوربية خـصوصا بريطانيـا،      -عربية وسط سرية تامة     

 وصلت إلى مرحلة متقدمة بعدما قطعت شوطا كبيرا من          -التي عادت إلى المنطقة بثقلها لخبرتها أكثر من األمريكان فيها         
  .ينية الداخليةاالتفاق على الكثير من القضايا الفلسط

فليس صدفة أن تعلن اإلدارة األمريكية عن تخفيف نظرتها وتغييرها في القريب تجاه حركة حماس، في وقت يقوم وزير                   
الخارجية البريطانية جاك سترو زيارة فلسطين، بينما يقوم رئيسه توني بلير في اليوم ذاته بلقاء الرئيس األمريكي جورج                  

  .لب نقاشات الجميعبوش، ويكون موضوع حماس في ص
إذًا، قرار عباس استحداث منصب مؤسسة نائب رئيس السلطة، الذي لم يسم له أية شخصية فلسطينية بعد، لريثما ينتهـي                    
التشريعي من إقرار القانون، لم يأِت عبثا، بل له عالقة بتقدم المفاوضات بين حماس واألوروبيـين واإلدارة األمريكيـة،                   

من هنا فإن مؤسسة نائب الرئيس ستبقى مفتوحـة إلـى أن يـتم              . علم بتفاصليها عباس بكل تأكيد    وهي المفاوضات التي ي   
االنتهاء من المفاوضات بين حماس والجميع؛ فإذا تم التوصل إلى نتائج أيجابية فإن المنصب سيكون من نصيب حركـة                   

  .لموقع الثاني العتبارات دولية وإقليميةحماس، التي ال تريد أن تكون في الموقع األول، فهي مقتنعة بأن تكون في ا
المفاوضات الجارية هي السبب أيضا من وراء تأجيل الرئيس الفلسطيني انتخابات المجلس التشريعي، ألن حماس تريـد                 
المشاركة في نظام سياسي فلسطيني قائم على أسس واضحة المعالم بعيدا عن الفهلوة المتبعة؛ فهي تريد معرفـة دورهـا                    

 في النظام السياسي وصالحياتها فيه وتريد ضمانات الستمرارها في الدور الذي تريده في النظام خشية انقـالب                  بالضبط
  .داخلي أو خارجي على وجودها

األطراف المختلفة ذات العالقة بالموضوع ال ترى مشكلة في مشاركة حماس في النظام الـسياسي، فعبـاس مـن أهـم                     
ية التي لها عالقة مباشرة بالقضية الفلسطينية، إضافةً إلى الدول األوربية التي تـشترط              المشجعين لذلك، وكذا الدول العرب    

شرط أمريكا ضرورة تخلي حماس عن سالحها ومقاومتها؛ والسالح والمقاومة ال يقفان عائقاً فـي وجـه المفاوضـات                   
  .ركة حماس في العواصمالجارية في أكثر من عاصمة عربية التي يتابعها مسؤولون أوروبيون كبار مع قادة ح

وما هذه الضجة داخل الساحة الفلسطينية على تأجيل االنتخابات التشريعية، والالمباالة بمنصب نائب الرئيس مـن قـادة                  
وكوادر الفصائل واألحزاب الفلسطينية، إال دليل واضح على تغييب القلة لألكثرية عن النتائج التي وصلتها المفاوضـات،                 

مفاوضات على عدد قليل من قادة حماس والسلطة ال يتجاوز العشرة، وهذا ما سيظهر مع ما ستحمله                 وإقصار أمر نتائج ال   
  .المنطقة من تغيرات في األسابيع القادمة، تؤكد ما ذهبت إليه

  12/6/2005 48عرب
  

  مؤشرات مقلقة على حالة االنهيار
  طالل عوكل 
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اً ومطلباً اميركياً اسرائيلياً مشتركاً، وملحاً، وكان وال يـزال          إصالح وتوحيد وتأهيل أجهزة االمن والشرطة، كان استحقاق       
المقصود به ومنه، ما تبلور على رأس االستحقاقات الفلسطينية وفق خارطة الطريق، وهو ال يرمي الى تعزيـز وتقويـة       

عنوان محاربة مـا    السلطة الوطنية الفلسطينية، بقدر ما انه يرمي الى اضعافها من خالل ادخالها في حرب داخلية تحت                 
  .يسمى باالرهاب الفلسطيني

ومنذ ان طرحت اسرائيل خطة الفصل احادي الجانب، وكلما اقتربنا من موعد التنفيذ تراجعت الضغوط االسرائيلية على                 
السلطة الوطنية، بشأن محاربة ما يسمى باالرهاب وتدمير بناه، وان كانت تذكر بين الحين واآلخر من باب تبرير تلكؤها                   

المصلحة االسرائيلية باتت تقتضي ترك هذه االجهزة االمنية الفلسطينية، وتعميق          . ي تنفيذ ما يترتب عليها من استحقاقات      ف
ازمتها، واضعافها اكثر فأكثر، بحيث يؤدي عجزها عن مجابهة االستحقاقات الداخلية الفلسطينية من حيث توفير االمـن                 

بها ازاء فرض سيادة القانون والنظام، الى انهيار الوضع الداخلي تحت ضـغط             واالمان للمواطن الفلسطيني، والقيام بواج    
  .التبدالت في التوازن السياسي، وتحت ضغط نمو واتساع تأثير الجماعات المسلحة والعشائر المسلحة

وضع الداخلي  ومن وجهة النظر االسرائيلية، فإن اتساع نطاق الفوضى، وازدياد حالة التوتر واالحتقان والمشاحنات في ال              
من شأنه ان يؤكد الرواية االسرائيلية ازاء غياب الشريك ولتبرير السياسات العدوانية االسرائيلية وتخفيف حدة               . الفلسطيني

  .الضغوط الدولية عليها
المسؤولون االمنيون الفلسطينيون لم يعودوا قادرين على مداراة حالة التدهور، وهم ال يتورعون احياناً عـن تـشخيص                  

الة المأساوية لالجهزة االمنية والشرطية، بقدر عال من الموضوعية الجارحة احياناً، من ان هذه االجهزة رغم قـرار                  الح
الذي لم نلمس من آثاره شيئاً ورغم التغييرات التي وقعت على مستوى المسؤوليات االولى، من ان هذه االجهزة                  . توحيدها

خالل المؤتمر الذي عقدته    . بهة استحقاقات خطة الفصل احادية الجانب     اضعف من ان تتمكن خالل ما تبقى من وقت لمجا         
شبكة المنظمات االهلية يوم الخامس من حزيران هذا الشهر، لبحث التداعيات السياسية واالمنية والقانونية واالقتـصادية                

  .واالجتماعية لخطة الفصل
منية، وقد تأتي االحصائيات، لتفيد بازديـاد معـدالت         ان ما مضى من هذا العام، يفيد بتفاقم ازمة ومشكالت االجهزة اال           

الجريمة من جديد، ذلك ان السلطة الوطنية وأجهزتها ال تحرك ساكناً حتى ازاء االعتداءات التي ترتكب بحقهـا، وبحـق           
  .مسؤوليها وأفرادها

فة، وغـزة وعـن     فلقد نشرت الصحف اكثر من مرة، عن قيام مجموعات مسلحة باحتالل بعض مرافق السلطة في الض               
اطالق نار على مسؤولين بمن في ذلك وزير الداخلية في جنين، وعن قيام بعض هذه الجماعات بإغالق الطرق العامـة،                    

  .واطالق النار في الهواء
وفي مثل هذه االوضاع من غير المؤكد ان تتمكن االجهزة االمنية والشرطية من القيام بواجباتها ازاء حمايـة المنـاطق                    

  .ت التي ستتركها قوات االحتالل االسرائيلي والمستوطنون عند تنفيذ خطة الفصل بعد حوالي شهرينوالممتلكا
المجلس التشريعي قام باستجواب وزير الداخلية اللواء نصر يوسف، غير ان االمر ال يتعدى حدود االشـتباك الكالمـي،                   

ر باللواء يوسف ان يستقيل تحت طائلة الفـشل         حيث لم نعثر على محاسبة، وال على رؤية وخطوات للمعالجة، وكان يجد           
وربما كان على الحكومة كلها ان      . في تحقيق تقدم يذكر على صعيد مهمة إعادة ترتيب وتأهيل االجهزة االمنية والشرطية            

لهم اال  واذا كان الوقت يدركنا، فإن اعدام اربعة من المحكومين السابقين، ال يمكن ان يشكل رادعاً، ال               . تستقيل نتيجة لذلك  
اذا جاء ذلك في سياق خطة وجملة من االجراءات المتكاملة التي تؤدي الى تغيير الوضـع، وإال كانـت هـذه الخطـوة                       

  .سبباً في اندالع مشكالت جديدة على خلفية رد الفعل) االعدام(
  13/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  أين تقف خطة شارون؟ .. الحل االنتقالي

  علي بدوان  
ت البعض من المنظرين في الطرف العربي، الذين ابتهجوا منذ إعالن شارون عـن مـشروعه لالنـسحاب                  تعالت أصوا 

العـدل  «وزادت األصوات إياها من تواترها بعـد القـرار األخيـر لمحكمـة              . األحادي من طرف واحد من قطاع غزة      
قطاع غزة خالل الفترة المقبلة وفق مشروع     والقاضي بإجازة الحل االنتقالي واالنسحاب اإلسرائيلي من        » اإلسرائيلية العليا 

  . حكومة أرييل شارون
ومع أن االنسحاب اإلسرائيلي عن أي جزء من األرض المحتلة العربية والفلسطينية، يعتبر مكسباً وطنياً خالـصاُ، اال أن                   

  . التهليل لالنسحاب باعتباره تحوالً أيديولوجياً في الفكر الصهيوني يشكل الطامة الكبرى
ارون لم يكن ليطرح مشروعه لالنسحاب األحادي من قطاع غزة لوال هذه المقاومة الباسلة التي أبداها الفلـسطينيون                   فش

  . على مداخل وأبواب القطاع، وحولوا فيها العديد من آليات جيش االحتالل إلى خردة من حديد
ن الجنرال أرييل شارون لم يكن في خطتـه         وعليه، وخالفاً لما ينطق به بعض المحللين والساسة من العرب وغيرهم، فا           

الجديدة وتعديالتها للفصل األحادي قد صنع تحوالً أيديولوجياً في عقيدة حزب الليكود واليمين الصهيوني العلمـاني، بـل                  
  . صنع تطوراً تكتيكياً بالمفهوم العسكري، فرضته وقائع الصمود واالنتفاضة الفلسطينية أوالً

باتت تثقل كاهل االحتالل مع فشل سياسة القوة واالغتياالت في مناطق قطاع غزة، وعليه بات من             والخسائر الباهظة التي    
المسموح ال بل من المرغوب عند قطاعات معينة من اليمين اإلسرائيلي، إقرار مبدأ االنسحاب من قطـاع غـزة ومـن                     

  . مستوطنات معينة في الضفة وفق خارطة أفضليات عسكرية واستيطانية
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 شارون المدروسة للفصل األحادي والهادفة لتحقيق االنسحاب اإلسرائيلي من مناطق قطاع غزة وإعادة تطويقـة                إن خطة 
بحزام عسكري جديد يحتجز داخله أكثر من مليون وربع المليون فلسطيني، هذه الخطـة تقبـع اآلن خلـف الحـوارات                     

  .  تكون مثار جدل في أوساط جمهور اليمين الصهيونيوالنقاشات والتوتيرات التي لجأ إليها المستوطنون أوالً وقبل أن
خصوصاً داخل حزب الليكود، صاحب األيديولوجيا التوسعية االستيطانية الصهيونية، ومازالت تعشش بين جوانحه أحالم              

زراء التوسع وسالم القوة اإلسرائيلي الذي بشر به ونادى له الجنرال أرييل شارون منذ اعتلى قيادة الليكـود ورئاسـة و                   
  . الدولة العبرية

ان المشهد الصارخ للتفاعالت الجارية داخل مجموعات المستوطنين، أحالت شارون إلى قطب باهت أمام قطب القاعـدة                 
األوسع من جمهور اليمين اليهودي المطعمة بسلوك وفكر ومواقف وتأثيرات غالة المستوطنين، ويؤشر المشهد ذاته على                

  . دموية العسكرية التي ال تفرق بين األخالق وحذاء المقاتلمحنة األخير، صاحب القبضة ال
ملك إسرائيل  داخل قواعد اليمين بشقيه العلماني والتوراتي المتطرف، وتحـول مـن ملـك                / فتهاوت صورة  شارون     

إسرائيل إلى فيل من زجاج أو طين، يمكن تحطيمه بسهولة عالية، فهو ليس شارون بـ الغـولم الكـائن الخرافـي فـي                     
  . الساطير اليهودية، الكائن الذي يتمتع بقوة بدنية من مقاسات السوبرمانا

بالمقابل، وحتى في ظل طرحه لمشروع الفصل األحادي من الصعوبة بحال من األحوال على شارون أن يـصنع قالبـاً                    
شارون الملك ليس له مـن      جديداً لشخصيته بعد أن تجاوز كهولة الثمانين المثقلة بالتاريخ األسود على المستوى الدولي، ف             

  . رصيد سياسي، ولن يختم مساره الشخصي بانجاز يسجل له
بعد أن كتب سيرته برعونة الحديد وغطرسة القوة، واآلن يقبع قاب قوسين من تجرع الكأس المـرة، مـرارة الحنظـل                     

. ين والعرب بـشكل عـام     والعلقم من جمهور وكتل اليمين التي غذاها شخصياً بسلوكه المتعجرف والدموي مع الفلسطيني            
ولكن، ومن موقع االفتراض الذهني،هل سيحقق شارون في حال تمرير مـشروعه نجاحـاً اسـتراتيجياً فـي مواجهـة                    

  الفلسطينيين ؟ 
الجواب ببساطة هو النفي، ألن الخطة وتعديالتها تتجاهل أصالً الطرف الفلسطيني وهو الطرف المعني بالمـشروع أوالً                 

ي حال من األحوال وضعه في كانتونات ومعازل شارون العنصرية وسيستمر في المقاومـة وبكـل                وأخيراً، ولن يقبل بأ   
السبل، ما يوجه هزيمة لمشروع شارون برمته، ويعيد األمور إلى التركيزعلى خارطة الطريق التي جاءت بمثابة بـديل                  

  .  للمفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية
حفظات التي أوردها كانت كافية لوضعها على الرف منذ البداية، مع أنها ـ أي  لكن اعتراضات شارون على الخطة والت

خطة خارطة الطريق ـ هي الوثيقة شبه الوحيدة في الوقت الحاضر التي تحظى بدعم دولي من اللجنة الرباعية، إضـافة   
  . رطةإلى أن أي حوار بين أي طرف عربي واالدارة األميركية يسير على سكة الحديث عن خطة الخا

باعتبارها من الوجهة الرسمية العربية بمثابة الوسيلة الوحيدة التي تصلح أن تكون أساساً لحـوار سياسـي مـع االدارة                    
على كل حال، أما آليات خطة شارون فيما يخص قطاع غزة فتفرد الخطة لها فقـرة                . األميركية بشأن القضية الفلسطينية   
  : تحت اسم العملية تتضمن اآلتي

  :  وتنقسم المستوطنات إلى أربع مجموعات2005خالء ستستكمل حتى نهاية عملية اإل
مستوطنات غـوش   ) ج(مجموعة  . مستوطنات شمال السامرة  ) ب(مجموعة  . موراغ ونيتسريم وكفار دروم   ) أ(مجموعة  
  . مستوطنات في شمال قطاع غزة ـ ايلي سيناي ودوغيت ونيسانيت) د(مجموعة . قطيف

مل السابقة يحتاج إلى اقرار محدد من الحكومة قد تم تجاوباً مع مطلب وزير الماليـة بنيـامين                  وكل قسم من عناصر الع    
  .  مستوطنة21 مستوطنات فقط في غزة بدالً من 3نتانياهو الذي قال انه مستعد للتصويت إلى جانب اخالء 

االتجاه نحو القبول بالتخلص من عبء      أخيراً، لقد راهن شارون على المزاج السياسي العام بين اليهود في إسرائيل، حيث              
  .  قطاع غزة واالنسحاب من هناك، للحفاظ على المصالح الحيوية اإلسرائيلية في الضفة الغربية

كما يراهن شارون أيضاً باستقطاب شريحة واسعة من األنتلجنسيا والنخبة اإلسرائيلية، التي بدأت تصحو منذ فترة البأس                 
  . عيشه الدولة العبرية مع استمرار االحتاللبها، على هول الواقع الذي ت

واستمرار احتجاز ماليين الفلسطينيين في معازل قطاع غزة والضفة الغربية، وحالة الفقر المدقع وفقدان أبـسط قواعـد                  
  . العدالة والحقوق ومايولده هذا الواقع من استنبات لعوامل العنف المشروع ضد االحتالل ذاته وكيان الدولة العبرية

  13/6/2005البيان 
  

  أميركا تؤدب إسرائيل 
  افتتاحية صحيفة السفير
احتدم الخالف بين إسرائيل والواليات المتحدة حول مبيعات السالح اإلسرائيلية للصين، واتخـذ مـؤخرا طابعـا جديـدا               

وزارة الدفاع عـاموس    بإصرار واشنطن على إقالة أربعة من كبار المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين، بينهم المدير العام ل             
  . يارون

وترى الواليات المتحدة أن صفقات السالح التي أبرمتها إسرائيل مع الصين، شكلت خطرا عليها وأن هؤالء المـسؤولين                  
  . كذبوا عليها، وعليهم شخصيا دفع الثمن

 من العاصـمة    وكان المعلق العسكري لصحيفة هآرتس زئيف شيف قد نشر في صدر الصفحة األولى من جريدته تقريرا               
ولكن تقرير شيف لم يشر إلى اشتراط واشنطن إقالة المسؤولين األربعة، برغم إشارته إلى              . األميركية حول احتدام األزمة   

  . مقاطعة المسؤولين األميركيين لهم
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ة يحيئيل  والمسؤولون اإلسرائيليون األربعة هم، إضافة إلى يارون، المسؤول عن األمن في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلي             
حوريف، ورئيس شعبة التصدير األمني يوسي بن حنان، ورئيس بعثة المشتريات العسكرية اإلسرائيلية فـي نيويـورك                 

  . كوتي مور
ورأت العديد من المحافل اإلسرائيلية أن األزمة أخطر بكثير مما تبدو، ألنها تمت أوال وقبل كل شيء مع أبرز أنـصار                     

. ا مع بول وولفوفيتز الذي كان نائبا لوزير الدفاع األميركي ومساعده دوغالث فيـث             إسرائيل في وزارة الدفاع وخصوص    
ومما ال ريب فيه أن اإلصرار على إقالة هؤالء األربعة، الذين يحتلون أهم المواقع في وزارة الدفاع اإلسرائيلية، يـشهد                    

  . بذاته على عمق األزمة
الصين إلى إسرائيل مجموعة من الطائرات الصغيرة من دون طيـار           وكانت األزمة قد بدأت بين الدولتين عندما أعادت         
واعتبرت الواليات المتحدة أن الصفقة تمـت       .  بقصد تطويرها  1999من طراز هارفي، كانت قد اشترتها منها في العام          

من وراء ظهرها ومن دون علمها، فادعت إسرائيل أن الطائرات وصلت بقصد الصيانة، فيما أصـرت واشـنطن علـى           
  . جوب قيام إسرائيل بعدم إعادتها للصينو

كذلك ارغمت الواليات المتحدة إسرائيل على إلغاء صفقة لبيع الصين طائرات تجسس من طراز فالكون، األمـر الـذي                   
  . اضطر الدولة العبرية لدفع تعويضات للصين بمئات الماليين من الدوالرات

مشددة على إسرائيل بينها تأجيل صفقات أمنية، وعرقلة مـشاريع  وفرضت الواليات المتحدة في الشهور األخيرة عقوبات     
وبحسب شيف، طرحت اإلدارة األميركية مـؤخرا       . مشتركة لتبادل المعلومات بين الدولتين حول منظومات سالح حديثة        

  . على إسرائيل ثالثة مطالب مركزية لحل األزمة
 صفقة أبرمتها إسرائيل مع الـصين فـي الـسنوات           60 من   وأول هذه المطالب هو تسليمها كل التفاصيل المتعلقة بأكثر        

أما المطلب الثاني، فهو إعادة النظر بدقة فـي منظومـة الرقابـة             . األخيرة، لتحديد األضرار التي قد تكون لحقت بأمنها       
لمتحـدة  وثالثا، صياغة مذكرة تفاهم بـين الواليـات ا        . اإلسرائيلية على بيع المعدات األمنية بهدف معرفة الشروخ فيها        

  . وإسرائيل بالنسبة لبيع السالح لتمتين التنسيق بين الدولتين
واتخذت إدارة جورج بوش جملة من اإلجراءات ضد إسرائيل، حظيت بالمصادقة من أعلى المستويات، إذ صادق وزيـر       

ـ                 كمـا أن   . هرالدفاع دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية كوندليسا رايس، وفق شيف، على العقوبات قبل نحو سـبعة اش
وكانت إسرائيل تأمل أن تنتهي األزمة بغياب الشخصيات التـي          . العقوبات تمت بعلم مستشار األمن القومي ستيفن هادلي       

  . أثيرت في عهدهم وهم وولفوفيتز وفيث والمسؤولة عن السياسة ليسا برونزون
اعات األمنية اإلسرائيلية، كما جمدت     ومن بين اإلجراءات التي اتخذتها واشنطن، فرض عقوبات على جميع شركات الصن           

، باالضافة الى تجميـد     JSFالتعاون مع سالح الجو اإلسرائيلي في جوانب تكنولوجية تتعلق بالطائرة الهجومية المستقبلية             
تبادل المعلومات بالنسبة للطائرة الصغيرة الهجومية اإلسرائيلية التي يجري تطويرها مع شركة أميركية، وهي من طراز                

كما جرى تجميد التعاون بالنسبة لمنظومة تمويه متقدمة كبيرة للقوات البرية في الجيش اإلسرائيلي تتعلق بميدان                . 2ر  هنت
  . القتال المستقبلي

وأعلنت واشنطن  . ويشير شيف إلى أنه إضافة إلى ذلك، جرى تأخير شحنة معدات عسكرية مكونة من أجهزة رؤية ليلية                
حنات إلسرائيل، وليس فقط من الشركة التي اشترت منها إسرائيل، األمر الذي من شـأنه أن                أنها تجمد حاليا كل هذه الش     

  . يلحق ضررا بالعمل التنفيذي للجيش اإلسرائيلي
وبرغم أن وزارة الدفاع اإلسرائيلية سبق ونفت أن يكون األميركيون قد طالبوا بإقالة يارون، فإن العودة للحـديث عـن                    

فيحيئيل حوريف هو الرجل األبرز نفوذا في المؤسسة العسكرية،         .  أحدثت صدمة في إسرائيل    األزمة وطلب إقالة آخرين   
كونه المسؤول عن أمن المؤسسات األمنية في إسرائيل، وبينها المفاعالت النووية ووزارة الدفاع وأسرار إسرائيل التقنية                

  .والعسكرية
  13/6/2005السفير 

  
  :كاريكاتير

  

  
  13/6/2005الغد األردنية 
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