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***  
  
 الفصائل الفلسطينية تصدر السبت إنذاراً نهائياً بشأن التهدئة 

قررت، في  لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واالسالميةأن من  حلمي موسى  ما كتبه14/6/2005السفير  نشرت 
اجتماع عقدته امس، ان تبعث رسالة الى االمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، تبلغهم فيها انه ال يمكن، ال للشعب 

. وهم لالجتماع لتدارس امر انهاء التهدئةالفلسطيني وال للفصائل نفسها، احتمال استمرار نهج العدوان االسرائيلي، وتدع
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وعلى هامش اجتماع اللجنة، عقدت عدة فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد والجبهتان الشعبية والديموقراطية، 
اجتماعا قررت في ختامه ان تبعث رسالة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن ووزير االستخبارات المصرية 

 . تبلغهما فيها ان الوضع لم يعد قابال لالحتمال، وان التهدئة باتت تترنحعمر سليمان، 
وعلمت السفير ان األذرع العسكرية للفصائل تلك، ستصدر يوم السبت المقبل بيانا مشتركا تعلن فيه ما يمكن وصفه 

اإلسرائيلية، وبينها اقتحام المدن وأشارت اللجنة إلى طبيعة الخروقات . بانذار نهائي قبيل اعالن التخلي نهائيا عن التهدئة
والقرى، ومواصلة بناء الجدار الفاصل وتهويد القدس واقتحام المسجد األقصى وتدنيس المصحف الشريف في سجن 

وأكدت أن أعمال االستيطان ونهب األراضي لم تتوقف، ولم يتم إطالق سراح األسرى والمعتقلين، واالستمرار في . مجدو
وذكرت اللجنة بأن اتفاق القاهرة أكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة . لمطلوبين واغتيالهممالحقة المطاردين وا

   .االحتالل، وأن التهدئة مشروطة بوقف جميع أشكال العدوان وإطالق سراح األسرى والمعتقلين من سجون االحتالل
عضو القيادة الـسياسية     ما ورد على لسان        ادة تغريد سع  عن مراسلها في رام اهللا     14/6/2005االتحاد االماراتية   ونقلت  

لحركة حماس سعيد صيام أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على أن يكون الرد على الخروقات اإلسرائيلية ردا جماعياً وليس                  
وشدد على أن ما يجري في األراضي الفلسطينية مـن اسـتمرار العمليـات              · من جانب الفصيل الذي يستهدف االحتالل     

  ·يلية هو أمر خطير ال يمكن السكوت عليهاإلسرائ
 أن اللجنة الفصائلية سترسل رسالة لجميـع األطـراف          من محمد الهندي    ما اعلنه  14/6/2005 الوطن القطرية    واضافت

  .التي شاركت في حوار القاهرة من أجل اطالعها على التطورات األخيرة
ممثلي القوى الوطنية واإلسـالمية المنـضوية       من   طالبت    حركة الجهاد اإلسالمي   أن 14/6/2005الغد االردنية    ونشرت

وأطلعت حركة الجهـاد    . فصيالً إعادة النظر في التهدئة     13تحت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسالمية التي تضم          
ة فـي ظـل     في اجتماع اللجنة قادة الفصائل على توجهات الحركة الرامية إلعادة التفكير وبشكل جدي في التهدئة خاص               

وطالب الدكتور محمد الهندي أحد قياديي حركة الجهـاد قـادة           .ارتفاع حدة االعتداءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني      
الفصائل بتحديد موقفهم من هذا المطلب، الفتاً إلى استهداف إسرائيل نشطاء الحركة مؤخراً وأن إسرائيل أعلنـت سـابقاً                   

اتهم الهندي قوات االحتالل بالعمل على نسف التهدئـة عبـر عملياتهـا العـسكرية               و .مواصلة استهدافها لحركة الجهاد   
المتواصلة، معتبراً أنه ال يجب أن يكون هناك تهدئة من جانب واحد وأن تظل الفصائل الفلسطينية في صف المتفرج على                   

  .االعتداءات اإلسرائيلية
  

  تجتمع برئاسة عباسمنظمة التحرير اللجنة التنفيذية ل
المواقف التي أعلنها الرئيس األميركي في أعقاب محادثاته        ب اللجنة التنفيذية    ترحيب: غزة  من 14/6/2005 الحياة   تنشر

 وعـرض جاء ذلك خالل اجتماع للجنة في مقر الرئاسـة بمدينـة رام اهللا ،               .مع الرئيس الفلسطيني نهاية الشهر الماضي     
باقتراح عباس انتخاب نائب لرئيس السلطة، داعية فـي الوقـت           رحبت اللجنة   و.عباس بدوره نتائج زيارته إلى واشنطن     

نفسه، إلى استكمال البحث والتشاور حول هذا االقتراح ودراسته في األطر المناسبة على الصعيد القانوني فـي المجلـس                   
تعاونها وعملها  ودعت اللجنة كل المؤسسات الفلسطينية والدولية المعنية، وقوى السالم في إسرائيل إلى تعزيز               .التشريعي

المشترك لكشف أضاليل حكومة إسرائيل، وادعائها المزيف حول تخفيف الحصار، وكذلك استمرار البناء في جدار الضم                
كما دعت إلى توسيع الحملة     .والتوسع وتوسيع نطاق االستيطان في كل أرجاء الضفة والقدس، على رغم الدعوات الدولية            

دس أمام استمرار إسرائيل في سياسة تطويق المدينة باالستيطان وسعيها لفصل القـدس             الوطنية والدولية لحماية مدينة الق    
عن الضفة الغربية، عبر جدار الفصل العنصري، ومخططات هدم المنازل، الذي أعلنت عنه أوساط في بلدية القدس بدعم                  

تها بخصوص قضية األسرى، خـصوصاً      وأكدت اللجنة ضرورة تنفيذ الحكومة اإلسرائيلية التزاما       .من القيادة اإلسرائيلية  
  .إطالق عبدالرحيم ملوح، المعتقل منذ ثالث سنوات من دون أي مبرر

م اللجنة التنفيذية اسرائيل برفض التعامل بجدية مع ااته: رام اهللا ا ف ب من 14/6/2005 القدس العربي وأضافت
اعربت عن قلقها تجاه و.ة العبرية من قطاع غزةالسلطة الفلسطينية بشأن المواضيع االساسية المتعلقة بانسحاب الدول

وقالت ان اسرائيل ترفض التعامل بجدية مع المسائل الجوهرية الخاصة .المناورات التي يقوم بها الجانب اإلسرائيلي
باالنسحاب من غزة وال تقدم األجوبة المطلوبة بشأن المواضيع األمنية والسياسية واالقتصادية وسواها التي تضمن أن 

 .كون هذا االنسحاب بمثابة إنهاء فعلي لالحتالل بموجب القانون الدوليي
 التفهم األميركي للموقف الفلسطيني، حيث  ثمنت اللجنة التنفيذية  ان   :رام اهللا وفا   من 14/6/2005 األيام الفلسطينية    ونقلت

 المشترك مع اإلدارة األميركية مـن       ال يمكن الفصل بين الديمقراطية والحرية، مؤكدة في ذات الوقت أهمية متابعة العمل            
أجل تحويل هذه المواقف إلى أفعال ملموسة، وحتى يتم االنسحاب التام من قطاع غزة بدون أية استثناءات وتحقيق الربط                   
بينه وبين الضفة الغربية عبر الممر اآلمن، والمباشرة فوراً في مفاوضات الوضع النهائي بالترافق مع هذه الخطوة األولى                  

ورحبت بالتوجه الداعي إلى اعتماد المناصفة بين الدائرة والنسبية على المستوى الوطني وذلك لالنتهاء من               .قطاع غزة في  
وضع قانون االنتخابات حتى يمكن بعدها تحقيق توافق وطني حول الموعد القادم عبر الحـوار مـع جميـع األطـراف                     

طينية لتمسكها بوقف إطالق النار والتهدئة رغم االسـتفزازات         وعبرت عن تقديرها لموقف القوى والفصائل الفلس      .المعنية
والجرائم التي أقدم عليها االحتالل والتي تستهدف استدراج الموقف الفلسطيني إلى ردود فعل حتى يتمكن من إعادة أجواء                  

د علـى أهميـة مواصـلة       وتم التأكي . التوتر والتهرب من الضغوط الداخلية والدولية الداعية لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية         
التنسيق مع المغرب لعقد اجتماع للجنة القدس في أسرع وقت، كواحدة من الخطوات الـضرورية للـدفاع عـن القـدس                   

  .الشريف
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 اللجنة التنفيذية، اإلدارة    وة دع :القدس المحتلة كامل ابراهيم     عن مراسلها في  ً  نقال   2005/ 14/6 الرأي االردنية    وذكرت
ميع األطراف الدولية المعنية سواء جيمس ولفنسون، أو االتحاد األوروبي وبقيـة أطـراف اللجنـة                االمريكية، وكذلك ج  

الرباعية، إلى القيام بدور فعال وذلك لتحويل هذه الخطوة إلى بداية للحل الشامل وليس إلى خطوة تـدخل فيهـا العمليـة                      
  .السياسية في مأزق جديد

  
  ! ستخفاف بأرواح وممتلكات المواطنينالداخلية الفلسطينية تحذّر من العبث واال

 وزارة الداخلية من أعمال العبث واالستخفاف بأرواح        تحذير :ألفت حّداد عن مراسلته    13/6/2005 48  عرب نشر موقع 
وممتلكات المواطنين، في ظل تزايد األخطاء التي تقود إلى خطايا بحق المجتمع بكل شرائحه،ورصدت الوزارة في بيـان   

واكدت الوزارة أنها لن تتهاون فـي متابعـة          . التي شهدها قطاع غزة خالل الثماني وأربعين ساعة الماضية         لها األحداث 
القضية، مشددة على ضرورة االلتزام بالتهدئة كإجماٍع وطني تم االتفاق والتوافق عليه، مع األخذ بعين االعتبـار أهميـة                   

شدد عبد الفتـاح حمايـل علـى         من ناحية اخرى  .لحة العامة عدم االستخفاف بأمن واستقرار المواطن الفلسطيني والمص      
ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته ازاء انهاء حالة الفلتان والفوضى، معتبرا في الوقت ذاته ان االجهزة االمنية لـم تـرق               

يـل  ومن جانبه رفض امين سر مرجعية فتح في الضفة الغربيـة تحم            .الى المستوى المطلوب لمعالجة االحداث المؤسفة     
  .االجهزة االمنية المسؤولية الكاملة عن مظاهر الفلتان داعيا حركة فتح الى اخذ دورها الريادي في معالجة هذه الظواهر

 الداخلية، مختلف مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الـسياسية ومؤسـسات           وةدع:  14/6/2005 األيام الفلسطينية    ونقلت
 القـوى الوطنيـة     أكـدت  من ناحية اخرى  .ئة ومسؤولة على مختلف مشاربهم    المجتمع المدني، والمواطنين إلى وقفة جري     

واالسالمية على إدانتها واستنكارها لما جرى من حالة فوضى أمنية باألمس في مدينة رام اهللا ، مما يتطلب العمل الفوري                    
رته، امـس، علـى     وشددت في بيان اصـد    .لوضع حد لهذه الحاالت ومالحقة ومحاسبة الفاعلين لضمان عدم تكرار ذلك          

ضرورة قيام السلطة الوطنية باتخاذ االجراءات والقرارات الكفيلة بترتيب الوضع الداخلي، وإنهاء هذه الحـاالت الـشاذة                 
وأعلنت انها بـصدد    .ومحاسبة القائمين عليها حتى يشعر المواطن باألمن واألمان الذي يجب ان يكون له األولوية االولى              

  .بعة اجراءات وجهود وضع حد لحالة الفلتان األمنياتخاذ خطوات واتصاالت لمتا
 احمد قريع  حالة الفلتان االمني الذى تعيشها بعـض           الى اعتبار : قنا–رام اهللا    من 14/6/2005 الراية القطرية    وأشارت

 التلفزيون  وذكر.  انسان تهمه المصلحةالوطنية الفلسطينية      يالمناطق فى االراضى  الفلسطينية حاليا لم تعد مقبولة لدى أ          
داعيا جميع المؤسسات فى السلطة الوطنية الفلـسطينية        . الفلسطينى ان قريع شدد على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة           

من جهة اخرى ، دعا الـشيخ       .القضية وانه لم يعد هناك مجال للتساهل فى هذه       .. واالجهزة االمنية الى تحمل مسؤلياتها      
متسائال اذا كنا ننفذ حكم اهللا فى القتلة المجـرمين   ,االسرائيلي  بحق عمالء االحتالل   الى تطبيق حكم اإلعدام    تيسير التميمى 

من جهه اخرى شدد االب عطا اهللا حنا على انه ليست العمالـة أن              . بجرائم عادية فتنفيذ الحكم بخونة شعبهم اكثر وجوبا       
 .تقتل مناضال فحسب بل أن تبيع أرضك وأرض شعبك ومقدساتك للمحتل

د قائد الشرطة الفلسطينية امس مجددا ان الـشرطة واجهـزة   يكتأ: غزة وكاالتمن   14/6/2005العرب اليوم  وجاء في 
. االمن تعمل ما بوسعها من اجل ترسيخ القانون والقضاء على مظاهر الفلتان االمني السائدة في بعض المناطق الفلسطينية               

هود حثيثة لترسيخ القانون والقـضاء علـى مظـاهر الفلتـان            وقال العميد عالء حسني في بيان ان اجهزة االمن تقوم بج          
  . االمني

  
  عباس رّد مشروع االنتخابات ويطلب المناصفة بين الدوائر والنسب : قريع

ل رئيس الوزراء الفلسطيني، إّن رئيس السلطة ، رد مشروع االنتخابات بالقراءة الثالثة الذي قدمه المجلس                وق: الفت حّداد 
 أعتقـد  : "وقال في ختام جلسة اللجنة التنفيذية لحركة فتح       .ا إلى اعتماد نظام المناصفة بين الدوائر والنسب       التشريعي، داعي

وعّبر قريع عن أمله في أن يقّر المجلـس         .أنه سيكون تفاهم فى إطار المجلس لتعديل القانون بما ينسجم مع اتفاق القاهرة            
  .ساسالتشريعي قانون االنتخاب ويصبح نافذا على هذا اال

  13/6/2005 48 عرب
  

  مازن ويسجل اعتراضات على رهاناته السياسية   يكشف إحباط أبو يرفض المنصب والقدومي
أكدت مصادر قيادية فلسطينية في دمشق إن القـدومي أخبرهـا برفـضه              : تيسير أحمد  ،دمشق،   محمد إبراهيم  ،رام اهللا 

ظمة التحرير ونائبا لرئيس السلطة ، كما أعلن معارضته لتعيين          للعرض الذي قدمه له ابو مازن بأن يكون نائباً لرئيس من          
وكـشفت  .أحمد قريع أو نبيل شعث أو هاني الحـسن        : الطيب عبد الرحيم نائباً، مفضالً واحداً من ثالثة لهذا المنصب هم          

عة اعتراضـات    أبلغها إحباط أبومازن من زيارته األخيرة لواشنطن بعكس ما أشيع، كما سجل القدومي أرب              هالمصادر ان 
 قد يعيد النظر برهاناته على السياسة األميركيـة،          عباس وأكد القدومي للمصادر نفسها أن    .على رهانات أبومازن السياسية   

ولم يخف القـدومي    .خصوصا ما يتعلق بموضوع المستوطنات واستئناف العملية التفاوضية بعد االنسحاب من قطاع غزة            
تقاعد، معتبراً ذلك رضوخاً للمطالب األميركية التي تهدف إلى إضعاف األجهـزة   سخطه من قرارات إحالة الضباط إلى ال      

ومن اعتراضات  .الفلسطينية، عبر إبعاد العناصر المجربة والمجيء بعناصر ال تمتلك التجربة الكافية في مواجهة إسرائيل             
ما عبر عن اعتراضه على قرار      القدومي على قرارات أبو مازن موضوع شراء بنادق المقاومين ودمجهم في األجهزة، ك            

وفي رام اهللا نفى مكتب أبـو       .السلطة بعدم التعرض ألربعة عشر عميالً مقابل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين األربعمئة           
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وقال مسؤول رفيع المستوى في المكتب ان ابومازن مـا زال           . مازن أن يكون قد تم اختيار القدومي نائباً لرئيس السلطة         
   .بشأن هذا المنصبيجري مشاورات 

  14/6/2005البيان 
  

   أبو مازن يلتقي المنسق األمني وورد لمتابعة تنسيق فك اإلرتباط 
وقال عبـاس فـي      . محمود عباس الجنرال ويليم وورد     لقاء: ألفت حداد عن مراسلته     13/6/2005 48  عرب نشر موقع 

صفته مبعوث الرئيس بوش لمتابعة التنسيق المشترك بين        اعقاب االجتماع  ان هذه زيارة روتينة عادية يقوم بها الجنرال ب           
  . الجانبين
 على سـؤال حـول تهديـدات بعـض المـسؤولين             عباس رد: رام اهللا وفا   من 14/6/2005 األيام الفلسطينية    وذكرت

 فهذا شأنهم   نحن متفقون على موعد محدد للقاء، وإذا قرروا إلغاءه،        : قالوشارون،  مع  اإلسرائيليين بإلغاء اللقاء المرتقب     
 .وليس شأننا، وهذا يعني تعطيالً أكثر

  
  صدار مرسوم رئاسي يحدد موعد االنتخابات إلى إهلية للرقابة تدعو الرئيس اللجنة األ
 دعت اللجنة األهلية للرقابة على االنتخابات، الرئيس محمود عباس، إلى إصدار مرسوم رئاسي جديد، يحـدد                 : غزة وفا 

وأعربت اللجنة، في بيـان صـحفي       .نية بما ال يتجاوز التاسع والعشرين من تشرين الثاني المقبل         موعد االنتخابات البرلما  
صدر امس، عن استيائها من قرار تأجيل االنتخابات التشريعية، وحملت المجلـس التـشريعي المـسؤولية عـن هـذا                    

مجموع أعضاء المجلس، واالنتهاء    من  % 20وطالب البيان بالحفاظ على مواقع مضمونة للنساء بنسبة ال تقل عن            .القرار
من إقرار القانون والمصادقة عليه قبل الثالثين من الشهر الجاري، والقيام بالتعديالت الضرورية على القانون األساسـي،              

 عاماً، وإعـادة    25وأكد البيان على أهمية تخفيض سن الترشح إلى         .وإجراء االنتخابات على أساس القانون الجديد المعدل      
 13للجنة المركزية لالنتخابات على أساس التفرغ الكامل لرئيس اللجنة واألمين العام، وزيـادة األعـضاء إلـى                  تشكيل ا 

وطالب البيان بالسماح لمواطني القدس بالمشاركة في       .عضواً، خاصةً وأن اللجنة ستشرف على االنتخابات العامة والمحلية        
كما حث البيان   .لتسجيل مجدداً قبل ثالثة شهور من إجراء االنتخابات       االنتخابات، على أساس الهوية المقدسية، وفتح باب ا       

على أهمية تخصيص جزء من ميزانية االنتخابات لهيئات الرقابة المحلية المستقلة، ودعم القوائم االنتخابيـة ماليـاً عـن                   
  .طريق اللجنة المركزية لالنتخابات

  14/6/2005الحياة الجديدة 
  

  نة مناصرة الشعب الفلسطيني البحرينيةالرئيس يستقبل وفداً من لج
 استمع الرئيس في اللقاء، الذي عقد في مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا ، إلى شرح مفـصل عـن نـشاطات                       :رام اهللا وفا  

ولفت، رئيس اللجنة إلى إطالق حملة تبرعات       .اللجنة، حيث قامت بالتبرع ، إلقامة مستشفى البحرين لألطفال في رام اهللا           
 حظيت باستجابة شعبية، عكست موقف مملكة البحرين قيادةً وشعباً تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وذلـك مـن                  واسعة،

وأشار فخرو إلى أن اللجنة تخطط لنشاطات إنمائية أخرى، ستجري إقامتها           .منطلق الشعور األخوي تجاه شعبنا الفلسطيني     
يذكر، أن زيارة الوفد،    .ء مركز دراسات المرأة في جامعة بيرزيت      في مدن غزة ونابلس والخليل، إضافة إلى التبرع إلنشا        

  .تأتي ضمن حرص اللجنة، على متابعة سير المشروعات والبرامج التي حددتها وقامت بتمويلها
 14/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  من مقاعد المجلس التشريعي المقبل% 33وحماس بـ % 44فتح تفوز بـ : استطالع
من مقاعـد   % 44استطالع للرأي اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ان فتح تفوز بـ              اظهر   :رام اهللا 

منها وذلك رغم ارتفاع شعبية حماس مؤخرا وبالرغم        % 33المجلس التشريعي في االنتخابات المقبلة بينما تحصد حماس         
  .من التقييم السلبي لالوضاع منذ انتخاب الرئيس ابو مازن

ثمانية مجاالت رئيسية تهم الناس، ترى األغلبية أن األوضاع قد بقيت على حالها أو ساءت أكثـر فـي سـتة                     ومن بين   
األوضاع بقيت على حالها أو سـاءت فـي         . مجاالت وتحسنت في مجال واحد فقط فيما انقسم الجمهور حول مجال واحد           

قتصادية، أوضاع الديمقراطية وحقـوق اإلنـسان،       االستيطان، األوضاع اال  : المجاالت التالية المرتبة حسب درجة السوء     
أمـا الموضـوع    . فرض النظام والقانون، محاربة الفساد ثم أخيراً العالقات الداخلية بين الفلسطينيين مثل الوحدة الوطنية             

ي بين  الوحيد الذي يرى فيه الجمهور تقدماً فهو اإلفراج عن األسرى لدى إسرائيل، والموضوع الذي شهد تعادالً في الرأ                 
من رأى أنه قد بقي على حاله أو أصبح أسوأ وبين من رأى أنه قد شهد تقـدماً فهـو إجـراءات االحـتالل كـالحواجز                   

  .واإلغالقات
 فيما ترى نسبة    3%و بشكل عام ال تصل نسبة من اعتقد أن األوضاع عموماً قد تحسنت كثيراً منذ انتخاب أبو مازن عن                    

 ترى أنها قد ساءت بعض الشيء       12% ترى أنها قد بقيت على حالها و         39 % أنها قد تحسنت بعض الشيء و      45%من  
 يقولون أنهم غيـر     35% يقولون أنهم راضون عن أداء أبو مازن منذ انتخابه و            60%ورغم ذلك، فإن     .أو ساءت كثيراً  

واقف الباقين بـين     في زيارة أبو مازن األخيرة لواشنطن فائدة للمصلحة الفلسطينية فيما تتراوح م            39%ويرى   .راضين
  .14% او ال رأي له 17% أو يراها غير مفيدة وغير مضرة 30%من يراها غير مفيدة 
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تصل شعبية حركة حماس في غـزة       و 30%وتظهر النتائج ارتفاعاً مستمراً في شعبية حركة حماس حيث تصل اآلن إلى             
تتعادل شعبية فـتح فـي      و 41%ستطالع  أما شعبية حركة فتح فتبلغ في هذا اال       . في الضفة % 27مقارنة مع   % 35 الى

   .42% مقابل الضفة الغربية 41%قطاع غزة 
 وأن نتـائج االنتخابـات التـشريعية        77%ويظهر االستطالع أن نسبة المشاركة في االنتخابات التشريعية القادمة ستبلغ           

، قـوائم جديـدة     3%اليـسار،   ،  33%، حماس والجهاد اإلسالمي     44%فتح: يالمتوقعة للقوائم االنتخابية ستكون كما يل     
  . لم تقرر بعد12%، والبقية 8%ومستقلين 

 38% سيصوتون لفـتح و     47%فتح بقيادة البرغوثي وحماس بقيادة الزهار فإن        : وحول اذا كان التنافس بين قائمتين فقط      
  . لن يصوتوا ألي منهما أو ال يعرفون لمن سيصوتون15%لحماس و 

 لحماس، التوصـل    34% لفتح مقابل    46%القدرة على تحسين الوضع االقتصادي      حازت فتح على تقدير أعلى من حيث        
 لحماس، حمايـة حقـوق      37% لفتح و  43% لحماس، حماية الوحدة الوطنية      22% لفتح و  65%التفاق سالم مع إسرائيل     
ـ  .  لحماس 32% لفتح و  52% لحماس، ولفرض النظام والقانون      36% لفتح و    44%الالجئين في المفاوضات     اس أما حم

لفتح، وضمان استمرار االنتفاضـة     % 37لحماس و % 47فحازت على تقدير أعلى من حيث قدرتها على محاربة الفساد           
  . لفتح23% لحماس %64

تحـسين األوضـاع    : وبعد االنتخابات التشريعية القادمة يرى الجمهور أن يكون على رأس سلم األولويـات الفلـسطينية              
 . التفاق سالم مع إسرائيل، فرض النظام والقانون، وأخيراً حماية الوحـدة الوطنيـة             التوصل االقتصادية، محاربة الفساد،  

 14%وفي سؤال مفتوح، مروان البرغوثي يحصل على نسبة الثقة األعلى لقيادة قائمة حركة فتح لالنتخابات التـشريعية                  
ولـو جـرت     .ا أو اليعرفون   لم يقررو  65% لكل منهما و   4%، ثم أحمد قريع وفاروق القدومي       5%يتبعه محمد دحالن    

 لـم  36% و8%، ثم الزهار   12% يتبعه البرغوثي    24%انتخابات رئاسية جديدة يحصل أبو مازن على أغلب األصوات          
  .يقرروا أو ال يعرفون

 ، ثم مـصطفى البرغـوثي       5% يتبعه قريع    11%لمنصب نائب رئيس السلطة يحصل البرغوثي على أكثر األصوات          و
 لم يقـرروا أو     52% لكل منهما و     2% لكل منهما، ثم هنية والقدومي       3%ثم الزهار وعريقات     لكل منهما،    4%ودحالن  
  . ال يعرفون

 يتبعه مروان البرغوثي    9%ولمنصب رئيس الوزراء بعد االنتخابات التشريعية المقبلة يحصل قريع على أكثر األصوات             
  . لم يقرروا أو اليعرفون56% لكل منهما، و3%، ثم دحالن ومصطفى البرغوثي 5%، ثم الزهار %7

   14/6/2005الحياة الجديدة 
  

  !!حماس شّهرت بي وكّل خطها السياسّي هو شتم فتح والسلطة؟!!: اإلفرنجّي مجّدداً
إّن اإلخوة في حركة حماس أصدروا البيانات التشهيرية وقـاموا بحملـٍة            :  قال اإلفرنجي في حواٍر مع موقع العربية نت       

كنني أعتقد أّن هناك بعض العناصر واألقالم التي ما زالت تقوم بصّب الزيت على النار وتريـد                 ل, مكثّفة ضدي شخصياً  
و .ألّن هناك أناساً ليس من مصلحتهم التهدئة واالتفاق داخل الساحة الفلسطينية حسب تعبيـره             , االصطياد في الماء العكر   

كّل خطهـم الـسياسي الـشتم       و حتى هذه اللحظة     ,أضاف اإلفرنجي أّن اإلخوة في حركة حماس لم يطرحوا ماذا يريدون          
سواء هذا العجز في مجال الفساد أو فـي         , والتشهير بالسلطة الفلسطينية وإبراز كّل عجٍز موجود لدى السلطة الفلسطينية         

 . مجال األداء السيئ أو في مجال العجز عن السيطرة على القانون
14/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  ة لتصريحات القدوة بشأن التمسك بسالح المقاومةحماس مرتاح

عبرت حركة حماس عن ارتياحها للتصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة اول من امس والتي                  
  .اكد فيها على حق حركات المقاومة باالحتفاظ بسالحها حتى انتهاء االحتالل

14/6/2005 شرق األوسطال  
 

  إلسالمي تحث السلطة الفلسطينية على اإلفراج عن أسراهاحركة الجهاد ا
طالبت حركة الجهاد االسالمي امس السلطة الفلسطينية اطالق سراح سبعة من اعضائها المعتقلين داخل سـجن اريحـا                  

 وقال الشيخ خضر عدنان النـاطق الرسـمي باسـم         . بالضفة الغربية واصفة استمرار اعتقالهم بـاالساءة للوحدة الوطنية       
  رويترز.  حركة الجهاد االسالمي ان استمرار احتجاز رجال الجهاد هو أمر مؤلم وهو تنكر لتضحيات رجال المقاومة

14/6/2005 شرق األوسطال  
 

  حال فوزها بغالبية المقاعد البرلمانية  حماس تعتزم تشكيل حكومة ائتالف وطني
، ة بغالبية مقاعد المجلـس التـشريعي      ل فازت الحرك  أعلنت حركة حماس عن نيتها بتشكيل حكومة ائتالف وطني في حا          

واعربت عن ترحيبها باعالن السلطة الوطنية الفلسطينية عدم نيتها نزع سالح الفصائل، قائلة ان ذلك يعكس وعياً بطبيعة                  
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 الـسلطة  هنية أبناء حركة فتح على اعتبار أنهم الحزب الحاكم إلى البدء في تجديد شامل لبنيـة        اسماعيل   ودعا  . المرحلة
  .الفلسطينية وتعزيز النهج الديمقراطي داخل المؤسسات

14/6/2005البيان    
 

  وسقوط صاروخ فلسطيني قرب مستوطنة إصابة ناشط من حماس بانفجار غامض في غزة
أصيب أحد ناشطي حركة حماس بجرح خطير اثر انفجار غامض وقع في منزل بمخيم لالجئين في غزة، فيما سقط 

نع أطلقه فلسطينيون سقط قرب مستوطنة نيسانيت شمال قطاع غزة بدون أن يسبب اصابات أو صاروخ يدوي الص
وذكر شاهد عيان ان االنفجار وقع في المنزل الذي تواجد فيه الشاب الجريح وهو من اعضاء حركة حماس، . أضراراً

 . موضحاً أن االنفجار حصل على األغلب نتيجة انفجار عبوة أثناء العمل
14/6/2005 المستقبل  

  
  سلطات االحتالل منعت رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي  

كشف الشيخ تيسير التميمي، أن سلطات االحتالل اإلسـرائيلي منعـت رفـع األذان فـي الحـرم             :نابلس أمين أبو وردة   
ن سـلطات   إ: وقال فـي بيـان صـحافي      .  مرة خالل الفترة االخيرة    60اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل اكثر من        

االحتالل منعت رفع األذان في أوقات مختلفة من صالة الفجر والظهر والعصر والعشاء في الحرم، والتـي زادت عـن                    
ووفق البيان، فإن هذه االعتـداءات،      .أكثر من ستين مرة، وذلك بهدف االستيالء على الحرم اإلبراهيمي الشريف وتهويده           

.  في مدينة الخليل، خصوصاً المساجد التي تقع في حدود البلـدة القديمـة             تأتي ضمن االعتداءات المتكررة على بيوت اهللا      
وأكد أن هذه االعتداءات تجري من خالل حمالت عدوانية شرسة ينظمها المستعمرون وسلطات االحتالل اإلسرائيلي على                

ناع األهالي عن التوجـه إلـى     المصلين المسلمين وسكان البلدة القديمة ومنازل المواطنين والمتسوقين، والتي أدت إلى امت           
واعتبر الشيخ التميمي أن الهدف من ذلك تهويد مدينة الخليل القديمة بالكامل، مشيراً إلى أن هـذه                 .البلدة القديمة في الخليل   

األعمال تأتي بإيعاز من عصابات المستعمرين في سياق االعتداء على المسجد األقصى المبـارك والحـرم اإلبراهيمـي                  
وأكد أن ذلك يتنافى    . المصلين المسلمين من الصالة فيهما والمس بقدسيتهما واالعتداء على المصلين فيهما          الشريف ومنع   

مع الشرائع اإللهية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العقيدة وممارسة العبادة في بيوت اهللا، معتبراً هذا العمـل بمثابـة                    
  .اربهااعتداء على عقيدة المسلمين في مشارق األرض ومغ

  14/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  رابطة علماء فلسطين تستهجن صمت المسلمين تجاه تدنيس المصحف الشريف
عّبرت رابطة علماء فلسطين عن استهجانها لصمت حكومات الدول اإلسالمية إزاء جريمة تدنيس المصحف               :غزة خاص 

ك بعد أياٍم قليلة من اعتداٍء مماثل وقع داخـل سـجن            الشريف من ِقبل وحدة صهيونّية داخل سجن نفحة الصحراوي، وذل         
مجدو، مؤكّدةً ضرورة عودة األمة اإلسالمية إلى كتاب اهللا عز وجل، ومطالبة في ذات الوقت بطرد سـفراء االحـتالل                    

مسلمين لم تكد الصدمة تفارق ال    : وقالت رابطة علماء فلسطين في بياٍن لها وصلنا نسخة منه         .الصهيونّي من الدول العربية   
بعد تدنيس جنود الواليات المتحدة األمريكية للمصحف الشريف، حتى تبعهم في ذلك جنود االحتالل اإلسرائيلي الغاصب                 
ألرضنا ومقّدساتنا، في خطوٍة تؤشّر على استمرار حالة الهوان الذي تحياه األمة منذ تخلّت عن رمز عزتها وكرامتهـا،                   

ى األكلة على قصعتها، حيث دلت قوات االحتالل بدلوها، وقام جنودهـا بتمزيـق              فها هي األمم تتداعى عليها كما تتداع      
وأوضحت الرابطة أّن تجّرؤ جنـود االحـتالل        .المصحف الشريف ودوسه بأقدامهم في سجني مجدو ونفحة الصحراوي          

لجماعـات  على دوس المصحف الشريف، جاء بعدما اطمأنّوا إلى عجز األمة اإلسالمية الذي بـرز خـالل محـاوالت ا                  
ودعت أيضاً إلى طرد سفراء االحتالل من البالد العربية، إلى جانب الضغط            .المتطّرفة المساس بالمسجد األقصى المبارك    

من أجل محاسبة المتوّرطين في جريمة تدنيس المصحف الشريف، والتي تعد امتهاناً لكرامة أكثر من مليار مـسلم فـي                    
  .العالم

  14/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

    احترام مقابر المسلمينىجبارها علسرائيلية إل تهدد بمقاضاة الحكومة اإلىمؤسسة االقص
رفض القاضي أحمد ناطور، قاضي محكمة االستئناف الشرعية في الداخل الفلسطيني ووفد  :ن زهير اندراوسعالناصرة 

مملوكية، التي كشف عنها خالل حفريات قامت من مؤسسة األقصي إلعمار المقدسات نقل القبور االسالمية من الفترة ال
 شرقي قرية الفريديس قرب شارع وادي الملح جنوب 6بها سلطة اآلثار االسرائيلية في منطقة ام التوت في مقطع شارع 

وأكد القاضي احمد ناطور علي عدم جواز نبش أو نقل عظام القبور اإلسالمية وأنه يحرم نقل عظام . حيفا، من مكانها
وطالب القاضي الناطور .ين ألي مكان آخر، مشيرا الي أنه ال يجوز أن نفاوض علي هذه األمور من حيث المبدأالمسلم

 في المنطقة المذكورة 6 بايجاد البدائل وتغيير مسار مقطع شارع 6ووفد مؤسسة االقصي شركة عابر اسرائيل ـ شارع 
 يسمي شارع عابر اسرائيل واقامته 6ي ان شارع رقم يشار ال. في سبيل الحفاظ علي حرمة القبور في تلك المنطقة

يشار الي ان قرية اجزم تقع علي احدي .السلطات االسرائيلية علي اراض تابعة لفلسطينيي الداخل بعد مصادرتها منهم
القمم في القسم الجنوبي الغربي من جبل الكرمل وكانت ثانية القري الكبري في قضاء حيفا، وابان النكبة احتلتها 
العصابات الصهيونية وهجرت اهاليها واقامت علي انقاضها مستعمرة يهودية تدعي كيريم ماهرال يسكنها رجال اعمال 
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وضباط مخابرات سابقون اشهرهم رئيس الشاباك االسرائيلي السابق عامي ايلون، شريك الدكتور سري نسيبة في الخطة 
 .ب حق العودةالتي عرضاها لحل القضية الفلسطينية والتي تنص علي شط

  14/6/2005القدس العربي 
  

  ! العليااإلسرائيليةالمحكمة أطفال بلعين يتظاهرون اليوم أمام 
في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، سيتظاهر أطفال بلدة بلعين الفلسطينية، صـباح اليـوم الثالثـاء، أمـام                  : ياسر العقبي 

ويأتي تغيب األهـالي القـسري لـسبب رفـض     ! م عن المحكمةالمحكمة العليا اإلسرائيلية، في الوقت الذي يتغيب أهاليه  
 عاما إلى إسرائيل، حتى ولو لالستماع إلى قضية مصيرية بالنسبة لهم،            14سلطات اإلحتالل دخول كل من هم فوق سن         

وسيحضر أطفال بلعين لوحدهم .هي سلب أراضيهم وأراضي قرية خرباتا المجاورة من أجل إقامة جدار الفصل العنصري           
ولسبب عدم وجود تصاريح لألطفـال، ووجـودهم        .ى القدس للتظاهر ضد نية السلطات اإلسرائيلية مصادرة أراضيهم        حت

 كلَّ من يستطيع    48لوحدهم أمام المحكمة، فقد دعت كتلة السالم اإلسرائيلية في بيان وصلت نسخة عنه إلى موقع عرب                 
هيري، إلى جانب النضال القانوني، خصوصا وأّن البالغين ال         التضامن مع األطفال والوقوف إلى جانبهم في نضالهم الجما        

  .يمكنهم الوصول لسبب عدم منحهم تراخيص بذلك
   14/6/2005 48 عرب

  
  لجنة المتابعة العليا تقرر توجيه بيان للرأي العام توضح فيه الخروقات الصهيونية للتهدئة

فصائل الوطنية واإلسالمية في اجتماعها مساء أمس، توجيـه         قررت لجنة المتابعة العليا للقوى وال      :القدس المحتلة خاص  
بيان للرأي العام المحلي والعالمي، وإرسال رسائل لألطراف المعنية باتفاق القاهرة، توضح الخروقات الصهيونية التفاق               

ـ      : وقال إبراهيم أبو النجا منسق اللجنة     .التهدئة، لوضعها أمام مسؤولياتها    صهيونية للتهدئـة،   إنه تم التطرق للخروقـات ال
إنه : هذه الرسائل تقول  "وأضاف أبو النجا أن     .وخرق البنود المتفق عليها في اتفاق القاهرة، وتم استعراض هذه الخروقات          

كما قررت اللجنـة    .إذا استمرت إسرائيل في عنادها، فإن القوى الفلسطينية من حقها التشاور في الرد على هذه الخروقات               
جلس التشريعي تطالبه فيها بتأكيد الرئيس أبو مازن على النظام المختلط لالنتخابـات التـشريعية               توجيه رسالة لرئيس الم   

وقررت أيضا إرسال رسالة تتعلق بتعديل قانون انتخابـات         .على أساس تمثيل الدوائر   % 50للتمثيل النسبي و  % 50بنسبة  
هاتـان الرسـالتان    : وقال أبو النجا  .ق التمثيل النسبي  الهيئات المحلية للمرحلة الثالثة والنهائية، على اعتبار أن تجري وف         

تؤكدان علىأنه عندما ينتهي المجلس التشريعي من إقرار القانون وفق مذكرة لجنة المتابعة فإن المجلس مطالـب بإنهـاء         
تفـاق مـع    تعديل القانون قبل نهاية هذا الشهر، ثم يصار بعد ذلك إلى عقد جلسات من شأنها تحديد موعد االنتخابات باال                  

  .المجلس
  14/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مطران القدس للكنيسة اإلنغليكانية حذرت بلير قبل عامين  

 نفى مطران القدس للكنيسة االنغليكانية والشرق االوسط، رياح ابو العسل، ان يكون متفائالً بجهـود                :لندن عمار الجندي  
وكشف في لقاء اجرته معه الشرق االوسط انه حـذر بليـر فـي              .  القدس رئيس الوزراء توني بلير، لحل قضية القضايا      

 في اجتماع خاص استغرق قرابة ساعة من ان الحرب على العراق ستلحق اذى كبيراً بديننا ودينك انت وابلغه ان                    2003
ه اللـورد جـورج     وشدد على ان كبير اساقفة الكنيسة االنغليكانية روان وليامز، وسـلف          . الطريق الى العراق يمر بالقدس    

وباعتبـار ان   . كيري، مؤيدان للحقوق الفلسطينية وقد زارا االراضي المحتلة مراراً واجتمعا بـالراحل الكبير ابو عمار             
واالرجح انـه تفـاءل     . الكنيسة االنغليكانية هي الكنيسة الرسمية في بريطانيا، ال بد ان صلة ابو العسل بهذه البالد مميزة               

ة الوزراء في بريطانيا، ال سيما انه من اقطاب المدرسة المسيحية االشتراكية في حـزب العمـال                 عندما تسلم بلير رئاس   
لكن . الحاكم، شأنه شأن وزير المالية غوردون براون الذي كان والده الراحل كاهناً في الكنيسة االسكوتلندية البروتسانتية               

  .؟ قال لست بمتفائل سنوات من وصول بلير الى السلطة8كم بقي من تفاؤله هذا بعد 
  14/6/2005 شرق األوسطال

  
  رينيوس بالخيانة  إلجنة التحقيق الفلسطينية تتهم 

كشف النائب حاتم عبد القادر ل الخليج ان لجنة التحقيق الفلسطينية قد سلمت أمس رئيـسي                 :القدس المحتلة وديع عواودة   
ت تسريب اراضي وعقارات طائفة الروم في ميدان عمر         السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية رسالة مطولة تضمن حيثيا       

في مدينة القدس الى جهات اسرائيلية في صفقة مريبة كشفتها صحيفة هآرتس في  آذار الماضـي، وأوصـت الرسـالة                     
بسحب االعتراف الفلسطيني من البطريرك ايرينيوس الذي حملته اللجنة المذكورة بمخالفة قوانين البطريركية حينما مـنح               

يال لمتورطين في قضايا جنائية خطيرة من دون استشارة اعضاء اخوية القبر المقدس بما يتناقض مع القانون االردني                  توك
ونوهت الرسالة الى ان البطريك اقدم على توكيل نكوالص بافاديميس لبيـع وتـأجير امـالك                .1958 من العام    26رقم  

لالنتربول وللعدالة في اليونـان وتربطـه عالقـات مـع           الكنيسة رغم كونه صاحب سوابق جنائية خطيرة وهو مطلوب          
واتهمت اللجنة برسالتها البطريرك بخيانة االمانة وطالبت باجراء انتخابات داخليـة النتخـاب بطريـك خلفـا                 . الموساد

ى وردا عل . اليرينيوس وانتخاب اخوية جديدة للقبر المقدس تحتوي على رجال دين فلسطينيين كما ينص القانون االردني              
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سؤال حول توقعاته لموقف السلطة الوطنية بهذا الخصوص قال النائب عبد القادر ان القيادة الفلسطينية ستتبنى التوصيات                 
وستسحب اعترافها بالبطريرك اسوة باليونان واالردن الفتا الى انه من غير المعقول ان تتمسك اسرائيل به كونـه بـات                    

  . غير شرعي
  14/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  المطران يونان يستنكر االعتداء المشين على الُمصحف الشريف

استنكر المطران الدكتور منيب يونان، مطران الكنيسة اإلنجيلية اللوثريـة فـي الـديار المقدسـة واألردن،                 : القدس وفا 
فحـة  االعتداءات اآلثمة والعدوانية على نُسخ من القـرآن الكـريم فـي سـجون غوانتانـامو األميركـي، ومجـدو ون                    

وشّدد المطران يونان، على أن احترام األديان السماوية والكتب المقدسة واحترام المقدسات، خطٌ أحمر يجب               .اإلسرائيليين
وطالـب المطـران يونـان      .إننا ككنيسة مسيحية فلسطينية نستنكر بشدة هذا العمل المشين        : احترامه وعدم تجاوزه، وقال   

ادعة ضد الذين يحاولون العبث بالدين، ليحّولوا الصراع السياسي إلـى صـراع             السلطات المسؤولة باتخاذ اإلجراءات الر    
  .وأشار إلى أن مواطني القدس تمكنوا من العيش معاً كأصحاب ديانات سماوية، في ظل احترام متبادل.ديني

  14/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  جنود االحتالل ينكلون بأب وابنه وشاب آخر في بلدة حوارة 
 قام عدد من جنود االحتالل عصر أمس باالعتداء على شاب من بلدة حوارة وأتبعوا ذلك                :مل شحرور السويطي  نابلس رو 

وفي التفاصيل حسب روايات شهود العيان فإن دورية لما يسمى حـرس الحـدود              .باعتداء آخر على والده وأفراد أسرته     
 الشخصية وبعد ذلك حاولوا االعتداء عليه بالضرب      عاما بحجة التدقيق في بطاقته     30استوقفت الشاب محمود غسان سليم      

دون مبرر، وحين حاول الدفاع عن نفسه انهالوا عليه بالضرب المبرح باعقاب البنادق، وبعد تدخل عدد من المـواطنين                   
وأضاف الشهود بأن ثالث سيارات تابعة لما يسمى حرس الحدود وسيارة همر داهمـت منـزل                .تمكن الشاب من الفرار   

 عاما وهو معاق الدفاع عـن نجلـه         50رة أخرى وانهالوا عليه بالضرب وحين حاول والده غسان محمود سليم            الشاب م 
اعتدوا بالضرب عليه هو االخر ما أسفر عن اصابة االبن واالب برضوض وجروح مختلفة، الى جانب نشر الذعر بـين                   

وأكد مواطنون أن جنود االحتالل منعـوا       . همجية االطفال بعد أن قام جنود االحتالل باشهار السالح في وجوههم بطريقة          
احدى سيارات االسعاف من االقتراب السعاف االب وابنه قبل أن يغادروا منزل المواطن وهم يتوعدون االسـرة بـأنهم                   

  . سيعودون مرة أخرى لضرب جميع أفراد االسرة
   14/6/2005الحياة الجديدة 

  
   إسعاف وتغلق حاجز زعترةقوات االحتالل تعتدي بالضرب على سائق سيارة

وذكـر  .  اعتدت قوات االحتالل الصهيوني ، على سائق سيارة إسعاف على طريق الباذان شرق نـابلس              : نابلس خاص 
شهود عيان أن قوة عسكرية صهيونية اعترضت طريق سيارة إسعاف تابعة لألمم المتحدة، وأنزلت سائقها، واعتدت عليه                 

وأضاف الشهود أن قوات االحـتالل احتجـزت عـشرات          .يارة، والعبث بمحتوياتها  بالضرب المبرح، وقامت بتفتيش الس    
  .السيارات، ومنعت المواطنين من دخول مدينة نابلس، أو الخروج منها

  14/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  خابيةأهالي قلقيلية يستنكرون استغالل حركة فتح للمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني لتحقيق مصالح انت
استنكر أهالي مدينة قلقيلية قيام عناصر من حركة فتح باستغالل طرود غذائية قدمتها الحكومـة الكويتيـة                 : قلقيلية خاص 

وعبر عموم المواطنين عن استيائهم وسخطهم من األساليب السيئة التي يتعامل           .للشعب الفلسطيني لتحقيق مصالح انتخابية    
 تصرف المساعدات الغذائية الموجودة في مخازن وزارة التموين إلـى حـزب             بها أعضاء فتح، وتساءل الموطنون كيف     
، حيث أن آالف الطرود الغذائية وصلت من دولة الكويت حملت ملصقات تشير             !السلطة فتح بدال من أن تمنح لمستحقيها؟      

نية إلى حزبهـا الحـاكم      أنها مساعدات للشعب الفلسطيني من دولة الكويت الشقيقة، لتتحول إلى منحة من السلطة الفلسطي             
وذكر األهالي أن الطرود وزعت بآلية مبرمجة، استخدم فيها التقنية الحديثة الحاسوب، إذ فرزت أسماء المواطنين في                 .فتح

مدينة قلقيلية، ووضع أمام كل اسم رمزا يشير إلى أسماء المواطنين الذين صوتوا في االنتخابات البلدية األخيـرة،  فـإذا                     
كتلة اإلسالمية للتغيير واإلصالح المقربة من حماس ال يمنح طرد غذائي، أما إن كان من أعضاء فـتح             صوت المواطن لل  

ولعل الغريب في األمر أن خمسة من عناصر فتح في          .أو ممن وثقوا أنه صوت لصالح قائمة فتح فيمنح طرد غذائي كامل           
 إن أبنائكم صوتوا لحركة حماس، وإن اسـتمر هـذا           :قلقيلية قد احتجوا لعدم وصول طرود غذائية لهم، فكان الرد بالقول          

  .األمر في االنتخابات التشريعية فلن يصلكم إطالقا أي شيء
  14/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  األردن ينفي علمه بمحادثات سرية لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين

 اقتراحات دولية من أجل تـسوية قـضية الالجئـين           نفت وزارة الخارجية األردنية علمها بوجود محادثات سرية لدراسة        
وقال الناطق باسم الخارجية السفير رجب السقيري ان حل قضية الالجئين الفلسطينيين ال تتم اال استناداً الـى                  .الفلسطينيين

و شبه  وأكد السقيري ان ال علم لدى وزارة الخارجية باقتراحات سرية أ          .194قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار      
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علنية حول موضوع الالجئين، مبدياً تمسك بالده بموقفها المبدئي من حل القضية بطرق سياسية عادلة بعيداً عن القضايا                  
نحترم حقوق الالجئين وضرورة تأمين مصالحهم الوطنية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية من دون             : واضاف. االنسانية
ن كريستوفر برنتس قال في تصريحات لوكالة االنباء االردنية الرسمية نـشرتها            وكان السفير البريطاني في عما    .انتقائية

الصحف أمس، ان أوضاع الالجئين الفلسطينيين مرتبطة بالتسوية النهائية، وأن دراسة تجري القتراحات سـرية وشـبه                 
  .علنية حول هذا الموضوع، تأخذ في االعتبار مواقف اسرائيل والفلسطينيين

  14/6/2005الحياة 
  

   سيدات استفدن من مشروع تنمية المرأة الريفية المدر للدخل210: غزة
أنهت وحدة المرأة في اتحاد لجان العمل الزراعي عامها األول من مشروع تنمية المرأة الريفية المـدر                 : غزة محمد البابا  

ول محافظات القطاع ويـستهدف     للدخل والممول من مؤسسة الرؤية العالمية الحكومة االسترالية والممتد جغرافيا على ط           
وأوضحت المهندسة سهير شعت، مدير وحدة المرأة في اتحاد لجان العمل الزراعي            .المرأة الريفية المهمشة معدومة الدخل    

 سيدات تم اختيارهن وفق معـايير محـددة         210 وخدم العام الماضي     2007أن المشروع بدأ العام الماضي وينتهي العام        
اً، توزعن في عشر مناطق مختلفة على امتداد محافظات غزة، مشيرة إلى أن مشروع تنمية المرأة                راعت أكثر النساء فقر   

الريفية من المشاريع المدرة للدخل ويمكن للمستفيدة إيجاد مورد دخل لألسرة يحقق المتطلبات اليومية البسيطة فـي ظـل             
يشار الى ان المناطق التي اسـتفادت       .ورة يومية اإلغالق والحصار االقتصادي الخانق الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بص        

من المشروع في عامه االول هي المغازي، المشاعلة دير البلح، جحر الديك، الشوكة، بيت الهيا، بيت حانون، القـرارة،                   
  .حي النصر، مصبح، والزيتون

  14/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  ربية الستيعاب العمالة الفلسطينيةورشة عمل في جنين تدعو إلى عقد اتفاقيات مع الدول الع
دعا مشاركون في ورشة عمل، عقدت أمس، في قاعة محافظة جنين، حول سياسات التشغيل، إلـى اعتبـار                  : جنين وفا 

قضية العمالة داخل إسرائيل قضية سياسية وفصلها عن الجانب األمني، وتحميل إسرائيل مسؤولية التدهور الخطير الذي                
وطالب المشاركون في الورشة، برفع األجور التي يتقاضاها العاملون على برنامج البطالة من             .طينييشهده االقتصاد الفلس  

 شيكل لتحقيق حياة كريمة لهم، موصين بضرورة طرح مشكلة البطالة على المـستوى الـوطني                1000 شيكالً إلى    750
طينية إلى الدول العربية، وخاصة دول الخلـيج        والعمل على عقد اتفاقيات على المستوى العربي تتعلق بإيفاد العمالة الفلس          

وشددوا على أهمية تطوير وتعزيز مراكز التدريب المهني وتحويلها إلى مراكز قادرة على تخريج عمالة مـاهرة                 .العربي
تلبي احتياجات سوق العمل، واصفين البطالة التي تتفاقم يوماً بعد يوم في المجتمع بأنها آفة قاتلـة يجـب العمـل علـى                       

مـن  19 ـ  18وتأتي الورشة، تحضيراً ألعمال المؤتمر الوطني للتشغيل، الذي سيعقد في مدينة رام اهللا ما بين .افحتهامك
  .تموز القادم

  14/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  المدعي العام الصهيوني يرفض قرار محكمة عسكرية اإلفراج عن أسير فلسطيني انتهت مدة محكوميته
ي العام الصهيوني قرار المحكمة العسكرية الصهيونية باإلفراج عن األسير عزيز فتاش مـن               رفض المدع  :نابلس خاص 

والجدير ذكره  .من الشهر الجاري16سلفيت بعد انتهاء مدة محكوميته، وطالب بعقد جلسة استئناف للحكم في يوم الخميس           
 واعتقل عدة مرات خالل انتفاضـة األقـصى         أن األسير فتاش يعمل مدرسا للتربية اإلسالمية في مدرسة سلفيت الثانوية،          

  .المباركة
  14/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  األسرى المقدسيون في سجون االحتالل يطالبون السلطة بالعمل الجاد لحل قضيتهم

ج  ندد األسرى المقدسيين في سجون االحتالل الصهيوني، برفض سلطات االحتالل الصهيوني إدرا            :القدس المحتلة خاص  
وقال األسرى في رسالة وجهوها عبـر        . أسير فلسطيني  400أسمائهم في صفة اإلفراج األخيرة التي شملت إطالق سراح        

إن السلطات الـصهيونية    : مركز األسرى لإلعالم إلى الوفد المفاوض وإلى وزارة شؤون األسرى في السلطة الفلسطينية            
 من مواطنيها اإلسرائيليين، كما أن إدارة السجون الصهيونية تمنعهم          تتعامل معهم على أنهم ليسوا من الفلسطينيين، وليسوا       

وأكد األسـرى أن سـلطات       .من االلتقاء بممثلي وزارة األسرى الفلسطينية، بدعوى أن ال عالقة للسلطة الفلسطينية بهم            
سـرائيليون عنـدما    االحتالل تتعامل معهم على أساس أنهم فلسطينيون عندما تطلق األحكام ضدهم، وعلى أساس أنهـم إ               

وطالب األسرى فـي     .يطالبون بمعاملتهم بمثل ما يعامل به األسير من الضفة الغربية وقطاع غزة بخصوص اإلفراجات             
رسالتهم جميع المسؤولين عن ملف األسرى بالضغط والعمل الجدي من أجل حل هذه العقدة، والتي تظهر وكأنها أصعب                  

واتهم األسرى الحكومة الصهيونية بالعمل على ربط قضية أسرى القدس           .يرهممن قضية الحدود والالجئين، على حد تعب      
بقضايا الحل النهائي، وإلى حين التفاوض حول موضوع القدس الذي تسعى الحكومة الصهيونية إلى تأجيله إلـى مـا ال                    

ى المقدسـيين واسـتخدامهم     إن الحكومة اإلسرائيلية تهدف من وراء هذه السياسة إلى إبقاء األسر          : وقالت الرسالة  .نهاية
  .كورقة ضغط على المفاوض الفلسطيني، من أجل دفعه إلى تقديم تنازالت في موضوع القدس مقابل اإلفراج عنهم
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  14/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  
  

   ناصر عويصحدهماأ  ثالث سنواتبعد ينسيرنفرادي ألنهاء العزل اإلإسرائيلية تقرر سلطات السجون اإل
سفيان ابو زايدة لـالحياة الجديـدة ان العـزل         . صرح وزير األسرى والمحررين د     : يحيى المدهون  ،الحياة الجديدة  ،غزة

عاما سينتهي اليوم بناء على وعد تلقاه ابو زايدة من سلطات السجون الجمعـة              35االنفرادي لألسير القائد ناصر عويص      
 . امضاها عويص في العزل االنفرادي بقسم ايشل ببئر الـسبع          الماضي وتأتي هذه الخطوة بعد معاناة دامت ثالث سنوات        

وكانت عائلة عويص الممنوعة من زيارة ابنها ناشدت الرئيس شخصياً التدخل لوقف عقوبة العزل االنفرادي التي يعاني                 
قي في نيسان   يذكر أن عويص كان قد اعتقل في حملة السور الوا          .منها وحملت اسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها       

وتتهمة اسرائيل بقيـادة كتائـب شـهداء         . اثناء وجوده في بلدة طوباس الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين          2002من عام   
األقصى وتنفيذ هجمات عديدة على أهداف إسرائيلية، وحكمت عليه المحكمة العسكرية اإلسرائيلية حكما بالسجن المؤبـد                

 .ه اشار ابو زايدة الى ان األسير احمد المغربي تم نقله من زنزانته الى قسم ايشل               وفي السياق ذات   . مرة وخمسين عاما   14
 مؤبدا وممنوع من الزيارة منذ لحظة       18عاما من سكان مخيم الدهيشة محكوم       31يذكر ان االسير احمد يوسف المغربي       

ش ظروفاً معيشية قاتلة في زنزانة      سنوات وتواجد في العزل منذ لحظة االعتقال، حيث يعي        3اعتقاله أي منذ ما يزيد على       
وقال ابو زايدة تأتي هذه التطورات في ظل الجهود التي يقوم بها من اجل انهاء قضية المعزولين في                   .منذ اكثر من سنتين   

  .السجون االسرائيلية حيث ان المئات من االسرى ما زالوا يعانون من ويالت العزل االنفرادي
  14/6/2005الحياة الجديدة 

  
   عاماً قضاها في زنازين االحتالل15سير المحرر فؤاد الهودلي يروي تجربة األ

استوقفته ضابطة السجن وهو يهّم بالخروج بعد خمسة عشر عاماً قضاها خلف قضبان سجون االحتالل،               : رام اهللا خاص  
تكبت أيـة مخالفـة،     وإن ار .. ك ممنوع من دخول إسرائيل وممنوع من مزاولة أي نشاط اجتماعي          نهل تعلم أ  : وقالت له 

أجابـت بـنعم، رد   ...هل تعلمين أن االحتالل ال زال موجوداً: فقال لها فؤاد الهودلي.. ما ردك؟ .. فستالقي مصيراً قاسياً  
في يومه األخير في سجن العزل بأيلون الرملة،  تملكت األسير فؤاد            ...إذا سنظل كما كنا وستظل سجونكم مفتوحة      : عليها

 مشاعر القلق  عندما أخبره بعض الحراس أنه ربما لن يتم اإلفراج عنه، وهو أمر كثير الحدوث                   عاماً بعض  40الهودلي  
ويصف األسـير   ،  مع األسرى الذين انتهت مدة محكوميتهم فتحّولهم سلطات االحتالل إلى ما يسمى بـ االعتقال اإلداري              

 أي أسير سيفرج عنه يتم ترحيله عنـد الـساعة            من المفترض أن   :المحرر فؤاد الهودلي ذلك اليوم الذي أفرج عنه قائالً        
مـضت العاشـرة والحاديـة      .. العاشرة من زنزانته إلى المنطقة التي سيطلق سراحه منها، لكن األمر معي لم يكن كذلك              

عشرة وما بعدها، ولم يأت أحد، توجهت إليهم، قلت لهم ما الذي حدث، وعندها أرادوا أن يلعبـوا بأعـصابي، كـشفت                      
 على يقين أنني سأغادر اليوم ولكن بعد مكافأة صغيرة بزعزعة ثقتي من قبل إدارة السجن، توجهـت إلـى                    كنت..لعبتهم

.. نظرت إليه بتحـد   .. الضابط الذي أخبرني أن أوراق اإلفراج عني ليست جاهزة وهي بحاجة لتوقيع ضابط المخابرات             
بعد دقائق قليلة كـان فـؤاد الهـودلي         ..م استعداد عندما تنتهون من إجراءاتكم سأكون على أت      .. أنا في غرفتي  : وقلت له 

بأغراضه القليلة وبذاكرته الكبيرة في سيارة عسكرية ستنقله إلى رام اهللا التي غادرها منذ عقد ونصف مقيداً، وهاهو يعود                   
تظاره شاباً في   يعود ليجد بان  واالن  إليها مرة أخرى مقيداً ولكن على أمل الحياة من جديد مع طفل كان عندما اعتقل جنيناً                 

إلى قسم الخيام   فوراعتقالي تم تحولي    : ويقول ابو جهاد  . ل العمر، ألقاه الجنود بعد أن فكوا قيوده عند حاجز بيت سيرا           تبمق
خلف سجن رام اهللا، وفي اليوم التالي إلى التحقيق في معسكر الظاهرية ومنه في اليوم الثالث إلى رام اهللا مـرة أخـرى،                   

استخدمت سلطات السجن معنا نوعين من التحقيق األول عن طريق التعذيب الجسدي، حيث             :  الفعلية وبدأت رحلة التحقيق  
تعرضت للشبح لفترة طويلة، وكذلك استخدموا معي أسلوب الهز العنيف، حيث يقوم أحد الضباط باإلمساك باألسير مـن                  

ب خلف في رقبتي أوجاع ال زلت أعـاني منهـا           هذا األسلو ...كتفه ورقبته ويبدأ بهزه بطريقة عنيفة وقاسية ولمدة طويلة        
أيضا أسلوب العزل في زنزانة بها مكيف للهواء البارد جدا، وكنا في عـز              حتى اليوم،  واستخدم معي أثناء فترة التحقيق         

وال أنسى التعذيب القديم الجديد، أسلوب التفتيش العاري وهو أكثر ما           .. الشتاء، وهذا قد يجر البعض إلى الموت لخطورته       
وجهـد وتحمـل كبيـرين،      التحقيق أمر صعب للغاية، بحاجة إلى رباطة جأش         : يحطم األسير معنويا، يضيف أبو جهاد     

وبحاجة لقدرة كبيرة على التركيز والتفكير بكيفية مواجهة أساليب المحققين في نزع االعتراف، وعدم التهور وقـول أي                  
استمر التحقيق مع فؤاد الهودلي ألكثر من ثالثة أشهر، وبعد ذلك تم نقله إلى سجن جنيد في نابلس وهناك قـضى               ...شيء

السنة األولى هي األصعب على األسير ذو الحكم العالي يكون الحساب فيهـا             :  االعتقال، يقول  السنة األولى في رحلته مع    
لأليام، وبعد انتهاء العام األول والثاني، يصبح األمر مجرد تعداد للسنوات، تمضي األيام مع تعود مـؤلم علـى الـسجن                     

وخالل العام األول طلبت المخابرات الـصهيونية       ،  .."والحبس والقضبان ووجوه الجنود والعدد والعقاب والزنزانة والعزل       
بإنزال حكم يمتد إلى ثالثين عاماً بالشيخ فؤاد ورفاقه ألن الجندي الذي حاولوا اختطافه أصبح مقعدا بسبب الـشلل الـذي              

والـد  يقـول ال  ..وخالل هذا العام أيضا، ولد جهاد     ..  عاماً 15سببته اإلصابة، ولكن المحامي تمكّن من تخفيض الحكم إلى          
علمت بعد خروجي من التحقيق أن زوجتي حامل بطفلنا األول، وبعد ذلك بأشهر وبينما كنت محتجزا في سجن                  : السجين

وخالل الخمسة عشر عاماً شهد الشيخ فؤاد الهودلي الذي أصبح سنة بعد أخرى من كبـار          ،..جنيد، أحضروه إلى الزيارة   
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 في سجن الجنيد نقل إلى سجنعسقالن وهناك اعتقل لثالثة أعوام متتالية،            قادةً حماس في سجون االحتالل، بعد عامه األول       
وعودة أخرى فيما بعد إلى عسقالن ومن ثم إلى هداريم وبعدها إلى مجدو وفـي الـسنتين األخيـرتين                    وبعدها إلى نفحة  

ينهم الشيخ معتقلـون     أسيراً من ب   48أمضى آخر آالمه في زنازين العزل بسجن أيلون أحد أقسام سجن الرملة، حيث كان               
عاش الشيخ فؤاد الهودلي عـدة صـفقات        ..بين زنازين تسيل فيها المجاري من السقوف وتنتشر فيها الحشرات والفئران          

، راح يتـضاءل    1993إفراج تم استثناؤه منها جميعا، فبعد إطالق سراح مئات األسرى عقب توقيع اتفاقية أوسلو عـام                 
أخرى سقط اسمه نهائياً، يستدرك الشيخ فؤاد نفسه مـن ذكرياتـه البعيـدة القريبـة                األمل في اإلفراج عنه، وصفقة بعد       

عقب هذه التجربة الطويلة تعلمت أن اإلنسان ورغم كل شيء يجب أن يتمسك أكثر بمعتقداته وإيمانه باهللا، الذي مّن                   :قائالً
كل هذا الوقت ازدادت قناعاتي بعدالة قضيتنا       علينا باإلفراج بعد كل تلك السنوات وكنا لنموت دون أن يعلم بنا أحد، وبعد               

  .. وقوة حقنا
  14/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اهللا البرغوثي يتعرض لمحاوالت إذالل األسير عبد

 مؤبداً في السجون الصهيونية، لمحاوالت إذالل 67يتعرض المجاهد األسير عبد اهللا البرغوثي، والذي يقضي حكماً بـ 
 إدارة مصلحة السجون الصهيونية، حيث أفادت المعلومات الواردة من داخل السجون أن األسير عبد اهللا مبرمجة من قبل

البرغوثي تحت رقابة دائمة من خالل كاميرات مثبتة في زنزانته االنفرادية تغطي كامل الزنزانة بما فيها الحمام، وتشير 
 .ن المرجح أنها قد تتسبب في مضار صحية مع مرور الوقتالمعلومات الواردة أن هذه الكاميرات تخرج أشعة غريبة م

علماً بأن المجاهد عبد اهللا البرغوثي يقضي حكمه في زنزانة منفردة معزولة عن بقية غرف المعتقلين، مما يقطعه عن 
  .العالم الخارجي

  13/6/2005تقرير األسرى الفلسطينيين 
  
  حاب الجتياح غزة قبل االنسسرائيل تعد مخططا عسكرياًإ

أنهى الجيش اإلسرائيلي مخططا عسكريا يستعد لتنفيذه في قطاع غزة، يقـضي باجتيـاح              :  كامل إبراهيم  ،القدس المحتلة 
كامل القطاع وتنفيذ عمليات عسكرية واسعة فيه، تشمل حصارا بحريا، وشن حملـة اغتيـاالت فـي صـفوف قيـادات        

 إسرائيل تنفيذ مخططها هذا قبل البدء بتنفيذ خطة االنـسحاب           التنظيمات الفلسطينية واعتقال المئات من عناصرها  وتنوي       
وقالت مصادر اسرائيلية أن عملية اجتياح غزة ستشمل أيضا اجتياح خـانيونس وبيـت              . من غزة وشمال الضفة الغربية    

السرائيلي الهيا وبيت حانون، خشية ان تقوم تنظيمات فلسطينية بعمليات عسكرية ضد اهداف اسرائيلية مستغلة االنشغال ا               
وحسب ما ذكرته مصادر فلسطينية  أيضا فان اعدادا من الدبابات والطائرات سوف تشارك في                .بتنفيذ خطة فك االرتباط   

   .االجتياحات المرتقبة بهدف منع اطالق قذائف صاروخية باتجاه المناطق التي ستشهد عملية االخالء
   14/6/2005الرأي االردنية 

 
  طة المسؤولية عن معبر رفحسرائيل ترفض تسليم السلإ

 رفضت اسرائيل تسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية على  معبر رفح في المرحلة االولى بعد تنفيذ خطة فك                  : بترا ،عمان
 قوله ان اسرائيل تـرفض تـسليم الـسلطة الفلـسطينية            شارونعن مصدر في مكتب       ونقلت صحيفة هارتس   .االرتباط

واشـارت   0لمرحلة االولى حتى يتضح فيما اذا كان بامكانها فرض النظام في القطـاع            المسؤولية على  معبر رفح في ا      
االذاعة االسرائيلية نقال عن مصادر اسرائيلية الى ان ذلك جاء في وثيقة قدمت الى منـسق اللجنـة الرباعيـة جـيمس                      

وترفض هذه الوثيقـة نقـل    .ف منهاولفنسون فضال عن تقديمها الى السلطة الفلسطينية والحكومة االسرائيلية البداء الموق     
معبر رفح الى منطقة تقع في جنوب شرقي القطاع باالضافة الى رفض الموقف االسرائيلي الذي بموجبـه سـيتم ربـط                     
المراقبة على دخول بضائع من مصر الى قطاع غزة بفصل القطاع عن جهاز الجمارك الذي يشمل اسـرائيل والـضفة                    

ع في جهاز الجمارك ورد في محضر باريس الذي ينص القانون الدولي علـى التـزام                الغربية والقطاع الن شمول القطا    
وتطرح الوثيقة عدة انظمة تمكن اسرائيل من تنفيذ متابعة ناجحة لمحاوالت تهريب واغراق السوق ببـضائع                 اسرائيل به 

  رخيصة ذات جودة متدنية حتى بعد نقل السيطرة على معبر رفح الى السلطة الفلسطينية
   14/6/2005أي االردنية الر

 
  سرائيليينإيبحث عن نقطة ضعف لخطف  حزب اهللا: موفاز

اعتبر موفاز ان حزب اهللا يبحث عن نقطة ضعف لخطف اسرائيليين، لكنه اوضح ان القيادة الـشمالية جـاهزة                   : رام اهللا 
، قال موفاز في مقابلة مع      إلحباط ذلك، وحول االنسحاب االسرائيلي من لبنان قبل خمس سنوات ومعارضته هذه الخطوة            

لكن يجب ان نتذكر ان الخروج من لبنان        . صحيفة معاريف بخصوص طريقة خروجنا من الناحية التكتيكية أنا راض جدا          
انا اعتقد ان جدول االولويات حينئذ كـان  . خالل عام كان اجندة سياسية على اساسها انتخب ايهود باراك لرئاسة الحكومة      

واوضح اذا نظرنا الى الثمن الذي دفعناه، عدد القتلى مـن عمليـة انتحاريـة                .بالموضوع الفلسطيني يلزمنا التعامل اوال    
لم اقل انه من الخطأ الخروج من لبنان، لكن فكرة الخروج باتفاق بعـد ان               . واحدة كان يوازي ما دفعناه في لبنان في عام        

 محاوالت حزب اهللا القيام بعمليات خطف جديدة، قال         وعن المخاوف االسرائيلية من   . نتفاوض مع سوريا ولبنان لم تنجح     
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موفاز انهم يأخذون مسألة االختطاف كشيء مركزي جدا في نشاطهم ويحاولون البحث عن نقطة الضعف، القيادة الشمالية             
  . جاهزة الفشال هذه االمكانية

  14/6/2005المستقبل 
  
  
  

  حكماألسد لم يترك أي خطأ إال وارتكبه منذ توليه ال: موفاز
اعرب موفاز، عن معارضته الستئناف المفاوضات مع سورية، متهماً اياها بأنها التزال تدعم اإلرهاب في العراق ولبنان                 

اعتقد ان  : واوضح لصحيفة معاريف أمس    .وفلسطين، مؤكداً ان بشار األسد لم يترك اي خطأ اال وارتكبه منذ توليه الحكم             
حاولون تعزيز التوازن االستراتيجي قبالتنا عن طريق تحسين قـدرة صـواريخ            سورية تؤيد اإلرهاب، وليس سراً انهم ي      

الرئيس السوري لم يترك اي خطـأ اال        : وتابع . أرض، مثل تجربة اطالق سكود التي قاموا بها فقط قبل اسبوعين           ،أرض
نان والعراق، كل ذلـك ال      وارتكبه منذ توليه الحكم، انه يعطي ملجأ لقادة اإلرهاب في دمشق ويؤيد اإلرهاب ايضاً في لب               

يخلق اساساً او اجواء للمفاوضات مع السوريين، عند النظر الى ما يحدث داخل سورية، فإن قوتها تضعف مع الوقت وال                    
تزيد، أعتقد انه يجب ان نعقد معهم سالماً حسب األولويات والمصالح لدولة اسرائيل، وليس بناء على الجـدول الزمنـي                    

  .ناالذي يحاولون فرضه علي
  14/6/2005الرأي العام الكويتية 

  
  2006 ويتوقع فوز شارون في انتخابات دعم خريطة الطريقيموفاز 

اعرب موفاز عن دعمه الدخول في مرحلة انتقالية في اطار خريطة الطريق قبل الوصول الى حل نهائي مع الفلسطينيين                   
اء الكتل االستيطانية الرئيسية تحت السيادة اإلسرائيلية       من خالل المفاوضات المباشرة، مؤكداً في الوقت نفسه، ضرورة بق         

وتوقع استمرار اإلرهاب بعد االنسحاب من قطاع غزة، وبالتالي على الجيش ان يكون مستعداً لكـل                 .في التسوية النهائية  
 ويـصبح   أنا أؤمن ان االنفصال سيتم بالطرية التي تم تخطيطها وبالتنـسيق مـع الفلـسطينيين،              : وأضاف .االحتماالت

االنفصال بعد ذلك جزءاً من خريطة الطريق، الواقع الذي سينشأ سيكون مرتبطاً الى حـد كبيـر بمـدى نجـاح خطـة                       
االنفصال، وايضاً بوضع شبكة اإلرهاب وفي ما اذا كانت السلطة الفلسطينية ستعالج ذلك، اضافة لـذلك هنـاك ايـضاً                    

  .ن ال يريدون ان يكون هنا تعايشاً، ويشعلون اإلرهاب من الخارجالقاعدة، والجهاد العالمي، وحزب اهللا وإيران، الذي
، وعبر عن رغبته في انتخابه مـرة        2006من جهة اخرى، توقع موفاز ان يفوز شارون في االنتخابات المقبلة في العام              

  .اخرى للمنصب نفسه الذي يشغله
  14/6/2005الرأي العام الكويتية 

  
  اديق التعويض واإلئتمان من المصارف المالية في الكنيست تناقش نقل صن

أفادت مصادر إسرائيلية إلى أن لجنة المالية في الكنيست بدأت، بمناقشة توصيات لجنة باخر، وفي األسـاس التوصـية                   
وأشـارت إلـى أن صـناديق        .بفصل صناديق التعويض وصناديق اإلئتمان من المصارف وبيعها في السوق الخـاص           

 الجمهور اإلسرائيلي، اليوم، مودعة في المصارف، وتصل قيمة الودائع في صناديق التعويض             التعويض واإلئتمان لغالبية  
منهـا فـي    % 90 مليارد شـيكل، يـدار       100 مليارد شيكل، في حين تصل الودائع في صناديق اإلئتمان إلى            200إلى  

هيئـات مثـل اإلسـتثمارات      المصارف، وفي أعقاب توصيات باخر من المتوقع أن تقوم المصارف ببيع الصناديق لعدة              
الخاصة وحتى إستثمارات من خارج البالد، باإلضافة إلى عدة شركات تأمين، وبذلك تنخفض سيطرة المـصارف علـى                  

وبحسب المصادر يخشى كثيرون من انتقال إدارة الصناديق من المصارف إلى الهيئات الصغيرة، ناهيك عـن                 .اإلقتصاد
لمقارنة مع المصارف، بيد أن أكثر ما يقلق هو التدني المتوقع في مستوى الرقابـة،               المخاطرة وعدم الثبات في اإلدارة با     

فالمصارف حالياً تخضع للمراقب على المصارف في بنك إسرائيل، في حين تخضع الصناديق للمشرف على التأمين في                 
عالوة على ذلك فـإن معـدل       و .وزارة المالية، وفي حال نقلها، وهذه إحدى الثغرات، لن تكون في نفس مستوى الرقابة             

  .رسوم اإلدارة ستكون أكثر بكثير بالمقارنة مع المصارف
   13/6/2005 48 عرب

  
  سرائيلية الكنيست يناقش اليوم تفشي الفساد في المؤسسة الحاكمة اإل

يلية خصوصا  يعقد الكنيست االسرائيلي اليوم الثالثاء جلسة خاصة لبحث تفشي الفساد في دوائر المؤسسة الحاكمة االسرائ              
في اعقاب صعود حزب الليكود الى سدة الحكم وفتح عدد كبير من التحقيقات ضد مسؤولين حكوميين اسرائيليين لالشتباه                  

 .بقيامهم باعمال وممارسات تندرج في اطار الفساد وسوء استخدام السلطة، خصوصا ما يتعلق منها بالتعيينات الـسياسية                
وقالت اذاعة الجيش االسرائيلي انه من المتوقع       .  سيلقي خطابا في الكنيست اليوم     وافادت مصادر في الكنيست ان شارون     

ان يدافع شارون عن توجيه اتهامات لحزبه الليكود بارتكاب اعمال فساد وسيزعم ان االتهامات ضد حزبـه نابعـة مـن                   
ئيلي ان شارون يقف علـى      من جانبه قال عضو الكنيست عوزي النداو، في حديث الذاعة الجيش االسرا            .دوافع سياسية 

واضاف انه من اجل اجتثاث الفساد السياسي يتوجب اقتالع الجذور الموجودة في مكتب           .رأس قائمة الفاسدين في اسرائيل    
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ومضى النداو انه يمكن الحديث في سياق الفساد عن مواضيع جانبية وهـي              .رئيس الوزراء، لدى االب واالبن والحاشية     
  . هو شارون ساد، غير ان الموضوع المركزيمواضيع هامة لمحاربة الف

   14/6/2005 48 عرب
  

  ! الهضبة تنتظركم وتعدكم بحياة أفضل: حملة استيطانية جديدة في الجوالن
تحت شعار الجوالن مشَّرع أبوابه لكم وهو مفعم بالحياة، أطلق المستوطنون اليهـود فـي               : 14/6/2005السفير  نشرت  

وجـاء فـي    . 2005 عائلة يهودية، وذلك ضمن حملة االستيطان للعـام          300ة الستقطاب   الجوالن حملة استيطانية جديد   
الحملة، أّن الجوالن يتمّيز بالهدوء األمني ومستوى المعيشة المرتفع لدى المستوطنين، والذي يعّد العامل الرئيسي الجاذب                

مستوطنات الجوالن تنتظركم وتعدكم    :  التالية ووّزع المستوطنون منشوراتهم الدعائية مرفقة بالعبارات     . للمستوطنين الجدد 
بحياة أفضل، لكم الحرية في تحقيق أحالمكم، لكم الحرية في بناء حياة جديدة، الطبيعة الخالبة والهدوء واألمان تنتظـركم      

وأفـاد  ! في الجوالن، الجوالن مفتوح أمامكم وهو من أجلكم، قطعة أرض خاصة بكـم هديـة تنتظـركم لبنـاء بيـتكم                    
وطنون في تقاريرهم أنهم تلقوا مئات االتصاالت من عائالت يهودية معنية في االستيطان في الجوالن، في أعقـاب                  المست

وأشارت إحصاءات المستوطنين، إلى أّن االستيطان في الجوالن ارتفع في الـسنوات األخيـرة              . هذه الحملة االستيطانية  
 مستوطنات إضافية إلى مشروع توسيع      8 العام، يتمثّل في إدخال      ووضع المستوطنون هدفاً لهم لهذا    .  في المئة  400بنسبة  

ولفت تقرير مجلس المستوطنات الى أّن الجوالن أصبح المنطقة الـسياحية األكثـر شـهرة لـدى                 . المستوطنات القائمة 
لمـستوطنين  اإلسرائيليين، ما أّدى إلى تحسن ملحوظ في مستوى معيشة المستوطنين، وهو ما أصبح يشكّل حافزاً مغرياً ل                

وأشار المجلس إلى أّن قطاع الزراعة لدى المستوطنين في الجوالن، يتلقى دعماً كبيراً مـن               . الجدد بالمجيء إلى الجوالن   
  السفير.  مليون شاقل500ِقبل الحكومة االسرائيلية، حيث وصل دخل المستوطنين من الزراعة سنوياً إلى 

 عائلة إضافية من    270 أشار إلى أّن     :القدس المحتلة كامل ابراهيم    ا في عن مراسله  14/6/2005الرأي االردنية   وأضافت  
 في مستوطنة كتسرين المقامة على أنقاض       120 في المستوطنات التعاونية و    150القادمين الجدد استوطنوا الجوالن، منهم      

ياحية والمـشاريع   وحسب المجلس ستُعطى للمستوطنين الجدد األراضي إلقامـة الغـرف الـس            .قصرين العربية المدمرة  
وأشـار   .لمساعدتهم في بدء حياتهم الجديدة    $  ألف   42االقتصادية، كما سيعطى الواحد منهم قرضاً بشروط مريحة بقيمة          
ـ        97المجلس إلى أّن القادمين لالستيطان مقّسمون حسب أصولهم بنسبة            فـي  3 ، و48 في المائة من داخل أراضـي الـ

 . المائة من خارجها أي قادمون جدد
  

   لعبة حاسوب إلخالء المستوطنات 
في ظل الصعوبات التي يواجهها شارون لتنفيذ خطة الفصل اآلحادي، قام تنظيم يساري يـدعى               : الناصرة فراس خطيب  

. العودة إلى إسرائيل بتسهيل مهمة اإلخالء على شارون عن طريق اختراع لعبة حاسوب جديدة إلخـالء المـستوطنات                  
اللعبة بتحطيم المستوطنات وتفجير بيوت المستوطنين وإخالءهم عن طريق نقرة أو اثنتـين             ويقوم الالعب من خالل هذه      

وحسب قانون اللعبة، يقوم الالعب بتمييز الجنود عن المستوطنين وإزاحة المستوطنين إلـى مكـان               . على فأرة الحاسوب  
اآلن وبالذات كخطوة داعمة من قبل تنظيم       وجاءت هذه اللعبة     .والجنود الى مكان آخر وبعدها يتم اإلخالء وتحطيم البيوت        

وأكّد قادة العودة إلى إسرائيل أن لعبة الحاسوب هذه تعّبر عن موقف التنظـيم وأنهـا                 .العودة إلى إسرائيل لخطة الفصل    
والقت هذه اللعبة ردود فعل ساخطة من       . حلقة من سلسلة كبيرة وبداية لنشاطات معارضة لالستيطان ستبدأ هذا األسبوع          

ورد المبادر الرئيسي لهذا المشروع، نوعم ليفني على ذلك         .  اليمينيين في إسرائيل الذين اتهموا القائمين عليها بالعنف        قبل
بالقول، إن العنيف في هذه الحالة ليس من يلعب لعبة حاسوب إنما من يقتل االبرياء ويقـيم المـستوطنات علـى أرض                      

  . محتلة
  14/6/2005البيان 

  
   الفالشا يهاجمون شابين عربيين في العفولة عنصريون من اليهود

أفادت مصادر إسرائيلية أن مجموعة من العنصريين من اليهود الفالشا هاجموا األحد، شابين عربيين في مدينة العفولـة،                  
ولـة،  وجاء أن الشابين من قرية نين القريبة جداً من مدينة العفولة كانا يسيران في شوارع العف                .واعتدوا عليهما بالضرب  

وعند وصولهما إلى محطة الباصات المركزية اصطدما بمجموعة كبيرة من أوباش الفالشا الذين بادروا إلـى اإلعتـداء                  
كما جاء أنه وقعت أضرار في أربع        .عليهما دونما سبب يذكر، فأصيب الشابان بجراح مما استدعى تلقيهما العالج الطبي           

مت الشرطة باحتجاز ثمانية من المعتدين للتحقيق، ثم ما لبثـت أن أطلقـت              سيارات كانت في المكان نتيجة لإلعتداء، وقا      
  !سراح غالبيتهم

   13/6/2005 48 عرب
  
  رهاب   سرائيل تشن أخطر حملة ضد الفلسطينيين في أميركا تحت شعار تدريس اإلإ

 الواليـات المتحـدة     تحت دعاوى مكافحة االرهاب، تشن العسكرية االسرائيلية أخطر حملة داخل          :واشنطن هدى توفيق  
لتدريس الشعب األميركي والبوليس والجيش والسياسيين أساليب اسرائيل المبتكرة في محاربة ما تطلق عليـه اإلرهـاب                 

ويقوم ليفي ووفود اسرائيلية من خبراء األمن بالتجول في أنحاء          . ويقود الحملة ميكي ليفي   ·الفلسطيني والعمليات االنتحارية  



 15

تدريس البوليس والقوات األميركية فنون محاربة من تعتبرهم اسرائيل وأميركا من المسلمين المتدينين             الواليات األميركية ل  
وقد نشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريراً حول هذا الموضـوع           ·أو المؤمنين بحقوق الشعب الفلسطيني تحت االحتالل      

  ·بة االرهابخبراء اسرائيليون يدرسون البوليس األميركية فنون محار: تحت عنوان
وتنظم الحملة االسرائيلية فصوالً دراسية لتعليم والتدريب حول الفن العسكري االسرائيلي في محاربة االرهاب الفلسطيني               
بدءاً من مالحقة من تشتبه السلطات في احتمال أن يقوموا بأي عمل ضد االحتالل أو عمليات انتحارية، وكيفية مواجهـة                    

 إلى الشعب األميركي والبوليس والقوات األميركية فإنها تدرج في اطار الحرب األميركيـة              ولتقريب الحملة ·اسرائيل ذلك 
على االرهاب في العالم التي تشارك فيها اسرائيل والفصول الدراسية االسرائيلية ليست قاصرة فقط على قيادات البوليس                 

  ·مكافحة الحرائق، وخبراء المفرقعاتاي وجهاز · بي· ولكنها تشمل أيضاً قيادات المدن، والعمداء، وجهاز أف
وتقـدم  · لكن األخطر هو أن الدراسة تبدأ بتاريخ االسالم والمتطرفين االسالميين على حد قول المدرسـين االسـرائيليين                

اسرائيل في هذه الفصول، كل افتراءاتها على االسالم، وتقوم بتحوير أعمال المقاومة لإلحتالل إلى أعمال ارهابية، لتبرير                 
وقال ليفي لصحيفة الواشنطن    ·حمالت العسكرية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بدعوى البحث عن االرهابيين          ال

 .بوست إن اسرائيل دولة صغيرة دفعت دماءها لتحصل على هذه الخبرة التي تقدمها اآلن إلى األميركيين
  14/6/2005االتحاد االماراتية 

  
  فاوضات مع القيادة الفلسطينية حتى لو شملت حركة حماس سرائيليين يؤيدون مغلبية اإلأ

 مفاوضات مع القيـادة الفلـسطينية حتـى لـو     قال اغلبية االسرائيليين في استطالع جديد نشر اليوم الثالثاء انهم يؤيدون          
 الجمهورذي تنشره صحيفة هآرتس كل شهر ان         ال واظهرت معطيات استطالع مؤشر السالم    .انضمت حركة حماس اليها   

ة الجمهور اليهودي في    وحتى ان أغلبي  .اليهودي في اسرائيل يفضل تنفيذ خطة فك االرتباط بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني           
 تعتقد انه في حال عدم تحقيق تقدم في االتصاالت السياسية فان من شأن ذلك ان يؤدي الى اندالع انتفاضـة             %5اسرائيل  

عـاني الفلـسطينيون وغيـاب افـق لحـل          االوضاع االقتصادية القاسية التي ي    ثالثة قريبا في اعقاب استمرار االحتالل و      
 يتم اعداده في معهد تامي شطينميتس في جامعة تل ابيـب ويـشرف عليـه                يشار الى ان استطالع مؤشر السالم     .سياسي

اليهـود   مواطنين اسرائيليين مـن العـرب و       584البروفيسور افرايم ياعر والبروفيسور تمار هيرمان وجرى استطالع         
لشهر  في استطالع % 41.2مقابل  % 50.4ورأى معظم المشاركين    .وبضمنهم المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة      

واصـبحت  على اسرائيل التفاوض مع السلطة حتى في حال فوز حماس في االنتخابات التـشريعية                ان   2005مايو  /ايار
 االنخفاض الحاصل في تأييد خطة فك االرتباط وان الفـارق بـين             تائج االستطالع انه تم لجم    وبينت ن . شريكة في القيادة  

فقـد  .مؤيدي الخطة ومعارضيها تزايد قليال لكنه نسبة التأييد لفك االرتباط ما زالت منخفضة مقارنة مع بداية العام الحالي                 
وكانت النـسبة فـي     من المشاركين اليهود في االستطالع انهم يؤيدون خطة فك االرتباط احادية الجانب             % 57.5اعرب  

انهم لم يحسموا امرهم حيال     % 7الشهر الماضي وقال    % 38% 35.5فيما عارضها   % 56.1ابريل الماضي   /شهر نيسان 
مـن اجـل    رتباط مع الجانب الفلـسطيني      انهم انهم يفضلون ان تحاول الحكومة تنسيق فك اال        % 52.3وقال  .هذه المسألة 

الى الـسلطة الفلـسطينية بـشكل       ق النار وتسليم السيطرة على قطاع غزة        تقليص احتماالت تنفيذ فك االرتباط تحت اطال      
وأوضح االستطالع ان غالبية االسرائيليين الذين صوتوا في االنتخابات العامـة االخيـرة لالحـزاب العلمانيـة                 .صحيح

لدينية اليهودية متدنيا   وبضمنها حزب الليكود يؤيدون خطة فك االرتباط فيما جاء تأييد االسرائيليين من انصار االحزاب ا              
من مؤيدي حزب يهدوت هتوراة فك االرتباط فيما ايدت نسبة اعلى مـن             % 16من مؤيدي حزب شاس و    % 25حيث ايد   

وتعني هذه النسب ان معـسكر      .خطة فك االرتباط  % 27والوحدة القومية   % 36مصوتي احزاب اليمين المتطرف المفدال      
وفي ردهم على سؤال حول مدى نجاح محمـود         .في معارضة خطة فك االرتباط    اليمين الديني اليهودي هو االكثر تطرفا       

انه % 47فقط ان عباس نجح في بشكل كامل فيما قال          % 1.5عباس في تفكيك قواعد التنظيمات الفلسطينية المسلحة قال         
 على تفكيـك    صادق في عزمه  ان عباس   % 46وفي هذا السياق قال     .قالوا لم ينجح بذلك بتاتا    % 46سجل نجاحا جزئيا و   

وفيما يتعلق باخالء المستوطنين من قطـاع غـزة         .انه غير صادق  % 45نية المسلحة فيما اعتبر     قواعد التنظيمات الفلسطي  
 تولي اهتماما زائدا تجـاه احتياجـات        ةان الحكومة االسرائيلي  % 10ومن اربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية قال         

ان الحكومـة تهـتم     % 42 واعتبـر    مناسباتمام الحكومة بهؤالء المستوطنين     ان اه % 40ومطالب المستوطنين فيما قال     
ان مطالـب المـستوطنين مقابـل       % 37.5وفي موازاة ذلك قال     .بصورة اقل مما ينبغي باحتياجات ومطالب المستوطنين      

ين غيـر    ذلك واعتبروا مطالب المستوطن    %48.5فيما عارض ذلك     ءهم وخصوصا ما يتعلق بالتعويضات مبالغ بها      اخال
وتطرق االستطالع الى شعور المواطنين االسرائيليين باالمان في ظل االوضاع الراهنة ومقارنـة ذلـك مـع                 .مبالغ بها 

وفي ضـوء ذلـك   .2002سبتمبر من العام /شعورهم بهذا الخصوص كما ظهر في االستطالع الذي جرى في شهر ايلول        
 تهديد كبير على امنهم الشخصي فيما كانت هذه النسبة في            انهم يشعرون بوجود   2005مايو  /في استطالع ايار  % 43قال  

وارتفعت نسبة الذين يشعرون بوجود تهديد طفيف المـنهم الشخـصي او انهـم ال               %.61 2002سبتمبر  /استطالع ايلول 
  .2005في مايو % 56 الى 2002في سبتمبر % 38يشعرون بتاتا بوجود تهديد كهذا من 

   14/6/2005 48 عرب
  

   للتسويق إلى العراق وفلسطينة ترغب في اتخاذ األردن مركزاًشركات نمساوي
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 أبدى وفد نمساوي يضم مديرين تنفيذيين من كبرى الشركات العاملة في مجال الصناعة وخـدمات                ،محمد عالونة : عمان
 رغبـة   االتصاالت والخدمات العامة واإلنشاءات وعمليات تدوير المنتجات وتصنيع آالت وأدوات الطاقة واالتـصاالت،            

الشركات النمساوية في اتخاذ االردن مركزا تنطلق منه الى أسواق العراق وفلسطين كمرحلة اولى ثم الـى دول االقلـيم                    
  .بشكل عام، خاصة وان المستثمرين النمساويين ينظرون الى االردن كنموذج في األمن واالستقرار وتوفير محفزات النمو

  14/6/2005 شرق األوسطال
  

  حول تقويم برامج إعادة تأهيل ما دمره االحتالل واالسكان تنظم ورشة عملاالشغال : غزة
أكدت احصاءات رسمية صدرت حديثاً عن وزارة األشغال العامة واالسكان ان عدد الوحدات الـسكنية،               : كتب حامد جاد  

 مليون دوالر   94بنائها بنحو    وحدة، فيما تُقدر كلفة      4669التي دمرتها كلياً قوات االحتالل االسرائيلي في قطاع غزة بلغ           
 وحدة سكنية، تُقدر كلفة اصـالحها بنحـو         22800أميركي، وأن عدد الوحدات، التي لحقت بها أضرار جزئية بلغ نحو            

وأشارت المصادر نفسها الصادرة عن برنامج االصالح والترميم لالحياء والوحدات الـسكنية التـابع              .مليون دوالر 11ر4
  .في قطاع غزة% 62ر6م اصالحه من هذه األضرار بلغت للوزارة الى ان نسبة ما ت

  14/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   مليار دوالر إجمالي ديون السلطة الفلسطينية 1.3
إن قيمة الدين   : قال سعدي الكرنز، رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي الفلسطيني          :فلسطين المحتلة نزار رمضان   

.  من قيمة الناتج المحلي االجمـالي الفلـسطيني        34% مليون دوالر، ما يمثل نسبة       1339بلغ  العام المترتب على السلطة     
وأضاف خالل ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للعالقات الخارجية في فندق غزة الدولي إنه بحسب مشروع قانون                 

نونية تعطي الدولة الحق في االقتراض بما       الدين العام الذي يعمل على إعداده حالياً المجلس التشريعي فإن التشريعات القا           
 140 كحد أقصى من قيمة الناتج المحلي، ما يعني أن السلطة تجاوزت هذا الحد بقدر بسيط قيمته نحـو                    30%ال يتجاوز   

مليونا من إجمالي قيمة الدين العام، قدمها البنك اإلسالمي للتنميـة عبـر وحـدة               480وأوضح الكرنز أن    . مليون دوالر 
قصى في البنك للسلطة، وذلك لالستفادة منها في تنفيذ مشاريع استثمارية فلسطينية حيث يتم تدوير هذا المبلـغ             صندوق األ 

 مليون دوالر عبارة عن قروض ميسرة قدمها البنك الدولي في حين أن باقي قيمة الدين العام كان عبارة عـن   400ونحو  
  . قروض حصلت عليها السلطة من عدة جهات

   14/6/2005ية الشرق القطر 
  

  الجزائر توقع اتفاقية إعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية الشهر المقبل: سنقرط
ذكر مازن سنقرط وزير االقتصاد الوطني أن السلطة الفلسطينية ستوقع والحكومة الجزائرية في نهايـة                :كتب حامد جاد  

سطينية إلى السوق الجزائرية دون رسوم جمركية، وذلـك تنفيـذاً           الشهر المقبل اتفاقية تقضي بسماح دخول المنتجات الفل       
وأشار سنقرط خالل اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين في الـوزارة            . الصادر عن مؤتمر القمة العربية     200لقرار رقم   

لـضفة  أول من أمس، في مدينة غزة وذلك عبر تقنية االتصال المرئي بمشاركة عدد من المسؤولين في الـوزارة فـي ا                    
الغربية إلى التزام الجزائر بتقديم الدعم السياسي والمادي للشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن الجزائر التزمت بـدفع كافـة                   

  . مليون دوالر72التزاماتها تجاه السلطة والبالغة قيمتها 
  14/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  ك للقضاء على منتجات المستوطنات في السوق اللجنة االقتصادية في التشريعي أهمية قانون حماية المستهل

عزمي الشعيبي، رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي ان مساهمة المجلس التشريعي في             . أكد النائب د  : رام اهللا 
 القضاء على ظاهرة تسريب منتجات المستوطنات االسرائيلية الى السوق الفلسطينية، تجسدت بقراره الداعي الى االسراع              

وأضاف الشعيبي منتجات المستوطنات تؤدي الى اضرار بيئية وصحية جسيمة          .في إعداد مشروع قانون حماية المستهلك     
في ظل غياب الرقابة من قبل اجهزة السلطة التنفيذية، لذلك تولي اللجنة اهمية لمشروع القانون الـذي يـضمن حقـوق                     

وأوضح ان اللجنة ستعمل على عقد ورشـتي عمـل         .الفلسطينيةالمستهلك الفلسطيني من ناحية جودة المنتجات في السوق         
واحدة في غزة واالخرى في رام اهللا بحضور ممثلي جمعيات حماية المستهلك وذوي االختصاص والمهتمـين بمناقـشة                  

  .مسودة مشروع قانون حماية المستهلك بمواده بهدف اثراء القانون وتغطية الجوانب كافة
  14/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  وسط تعامالت نشطة% 0ر65مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً نسبته 

 .واصل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية تراجعه خالل جلسة اقتربت معامالتها من مليـوني دينـار                : نابلس
وتـاثر مؤشـر    %.0ر65 نقطة ما نسبته     4ر37 نقطة بانخفاض قدره     666ر09واغلق المؤشر العام للسوق القدس على       

وتراجعت اسهم شركات الفلسطينية للكهرباء،     . شركة جرى التداول على اسهم لها      12 من بين    10القدس بانخفاض أسعار    
واالتصاالت الفلسطينية، وفلسطين لصناعة اللدائن، وسجاير القدس، وبيرزيت لألدوية، والمؤسـسة العقاريـة العربيـة،               

عربي، والعربية للفنادق، بينما انفرد سهم باديكو باالرتفاع واستقر سهم فلسطين           والمستثمرون العرب، والبنك اإلسالمي ال    
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 سهما تمـت مـن      492516وحافظت السوق على معامالت نشطة حيث جرى تداول         .لالستثمار الصناعي دون أي تغيير    
  . دينارا1753782ً عقداً بلغت قيمتها االجمالية 286خالل 

  14/6/2005األيام الفلسطينية 
  
  

  س إدارة االتصاالت يقر الهيكلية الجديدة للشركةمجل
صادق مجلس ادارة شركة االتصاالت على الهيكلية الجديدة للشركة التي اعلنت خالل انعقـاد الهيئـة العامـة                  : رام اهللا 
وكان مجلس ادارة شركة االتصاالت عقد، أمس، جلسته الثالثة للعام الحالي برئاسة صبيح المـصري، رئـيس                 . للشركة
س االدارة، وناقش العديد من المواضيع والبنود المدرجة على جدول االعمال، حيث اطلع على البيانات المالية للشركة                 مجل

لالربعة اشهر االولى من العام الحالي، وأبدى رضاه عن األداء المتميز للشركة، وشدد على اهمية االستمرار في تحسين                  
مجلس ادارة االتصاالت على كافة اعمال الشركات التابعة، بما في ذلك بال            وحسب الهيكلية الجديدة، سيشرف     . هذا األداء 

  .تل، جوال، وحضارة وبال ميديا، كما تمت المصادقة على التعيينات الرئيسية في الشركة والشركات التابعة
  14/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  ي السلطةاللغط السائد حول شركة كهرباء فلسطين مرده صراعات داخلية ف: صايل
 وصف المهندس وليد سعد صايل المدير التنفيذي العام للشركة الفلسطينية للكهرباء اللغط الجـاري فـي المجلـس                   :غزة

التشريعي حول االتفاقيات الموقعة ما بين الشركة والسلطة الوطنية بأحاديث تعكس الصراعات الداخلية بين أطراف فـي                 
وقال المهندس صايل ان جميع االتفاقيات      .مين يجب أن تكون فوق أي اعتبار      السلطة، مؤكدا أن مصالح المواطن والمساه     

الموقعة بين الشركة والسلطة الوطنية قانونية وتمت بموافقة رئيس السلطة ورئيس المجلس التشريعي ورئـيس مجلـس                 
المـشروع  الوزراء إضافة الى الوزير المختص في حينهوأكد صايل أن الجهود التي بـذلتها الـشركة أوصـلت هـذا                    

االستراتيجي الى مرحلة التشغيل الكلي لتوليد الكهرباء رغم كل الظروف والصعوبات التي مرت بها البالد، مشيرا الـى                  
ورفض .OPICأن الشركة حققت إنجازا كبيرا عندما نجحت في تأمين المشروع ضد األخطار السياسية عن طريق هيئة                 

كهرباء أي تغيير أو تعديل لالتفاقيات الموقعة ما بين السلطة الوطنية والـشركة             المدير التنفيذي العام للشركة الفلسطينية لل     
مجددا في الوقت ذاته استعداد الشركة تقديم عرض مفصل أمام المجلس التشريعي وأية هيئـة قانونيـة ألي تـساؤل أو                     

لس التـشريعي طالبـت     وكشف المهندس صايل النقاب عن رسائل وجهتها الشركة لرئيس الوزراء ورئيس المج           .استفسار
  .الشركة من خاللها سماع رأيها وإجاباتها عن أي استفسار يتقدم به أي نائب

   14/6/2005الحياة الجديدة 
  

 وزير الثقافة الفلسطيني يدعو إلي حماية المدن الفلسطينية والتراث الحضاري واإلنساني في القدس
، إلي حماية المدن الفلسطينية المهددة بالدمار، جراء االحتالل دعا وزير الثقافة الفلسطيني يحيي يخلف: ب. رام اهللا ق

وطالب يخلف في كلمة ألقاها خالل افتتاح المؤتمر الدولي حول الثقافات .اإلسرائيلي المتواصل لألراضي الفلسطينية
 45ات دولية، بينهم والتنوع الثقافي، المنعقد في العاصمة األسبانية مدريد، والذي يشارك فيه ممثلون من ميادين ومؤسس

وزيرا يمثلون مختلف البلدان والقارات، بدعم جهود مدير منظمة األمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو لصيانة وحماية 
التراث الحضاري واإلنساني في مدينة القدس المحتلة، وبوقف عمليات التهويد واالستيطان اإلسرائيلي فيها، ومقاومة بناء 

وأشار يخلف، الذي يرأس وفد فلسطين إلي المؤتمر، إلي أن الشعب الفلسطيني يطمح للمشاركة .صريجدار الفصل العن
في الحوار الثقافي العالمي، مطالبا المجتمعين بأن يرفعوا صوتهم عاليا، من أجل أن يرحل االحتالل عن األراضي 

ويتمكن من المشاركة في حماية وتعزيز قيم الفلسطينية، حتي ينال الشعب الفلسطيني حريته، ويقيم دولته المستقلة، 
 .المساواة والعدل والحرية والديمقراطية

  14/6/2005القدس العربي 
  

  منتدى الخّريجين بنابلس ينظّم ورشة عمٍل حول دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل التطوعّي
تمع المدني فـي العمـل التطـوعّي،        عقد منتدى الخريجين الثقافي، أمس، ورشة حول دور مؤسسات المج          :نابلس خاص 

تحّدث فيها الدكتور غسان بدران واألستاذ مصطفى الشنار المحاضران في جامعة النجاح الوطنية، واألستاذ جعفر هاشـم                 
واستُهلّت الورشة بكلمة لألستاذ سعيد دويكـات       .عضو الهيئة اإلدارية لمركز رعاية الطلبة المبدعين، والسيد زياد مريش         

اإلدارية في المنتدى، رّحب فيها بالحضور، مشيراً إلى أّن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة مـن الورشـات                  عضو الهيئة   
وتحّدث الدكتور غسان بدران عن مفهـوم العمـل         .سيقيمها المنتدى بهدف تفعيل الدور المجتمعي للجمعيات والمؤسسات       

ى الناس اختصار التطّوع في اإلسالم على الصالة        التطوعي ودور الشريعة اإلسالمية في الحّض عليه، كما أخذ بدران عل          
  .النافلة، وصيام التطّوع دون النظر إلى المفهوم الشمولي للتطّوع في اإلسالم في مناحي الحياة

  14/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  

  اإلحصاء والنجاح يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
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إلحصاء، امس، في مقره الرئيس في مدينة البيرة، مذكرة تفاهم مع جامعـة النجـاح               وقع الجهاز المركزي ل   : رام اهللا وفا  
وقال لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء، الذي وقع المـذكرة           .تنص على تطوير برنامج تعاون مشترك بينهما      

 لتعزيز عالقاته مع المجتمـع      مع الدكتور رامي الحمد اهللا، رئيس جامعة النجاح، إن المذكرة تأتي في سياق سعي الجهاز              
األكاديمي وإشراك الجامعات بشكل أوسع في عمليات تحليل اإلحصاءات الرسمية، كمدخل لتقوية البحـث العلمـي فـي                  

وأشار شبانة، إلى أن طلبة الدراسات العليا يشكلون الهدف المركزي لإلحصاء في هذه المرحلة، كونهم يقومـون                 .فلسطين
 أن تكون ضمن جودة أكاديمية وبحثية مرموقة، وأنه ال يمكن تحقيق ذلـك بـدون اسـتخدام                  برسائل بحثية من المفترض   

األساليب والتقنيات اإلحصائية المتطورة التي أصبحت في كل العالم مدخالً أساسياً للبحث العلمـي، ال سـيما األبحـاث                   
أن الجهاز والجامعة يـسعيان إلـى تطـوير         وأوضح شبانة،   .التطبيقية في مجالي العلوم االجتماعية واالقتصادية والبيئية      

العالقة مع المجتمع المحلي وتعزيز القدرات البحثية والتخطيطية وصناعة القرار لمستخدمي البيانـات اإلحـصائية مـن                 
عنان المصري، وكيل وزارة الصحة،     . وحضر توقيع مذكرة التفاهم د    .القطاع العام والخاص والمجتمع األكاديمي والبحثي     

  .يح المصري، رجل األعمال، وعدد من المسؤولين في الجهاز والجامعةوالسيد صب
  14/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  نمائي ووفد إيطالي تعزيز التعاون في المجال السياحيالبندك يبحث مع برنامج األمم المتحدة اإل

ارة في بيت لحـم، مـع تيمـوثي         بحث المهندس زياد البندك، وزير السياحة واآلثار، أمس، في مقر الوز          : وفا بيت لحم 
 في األراضي الفلسطينية، ووفد إيطالي رسمي، سـبل         undpروذرميل، المبعوث الخاص لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي        

واجتمـع  .التعاون المشترك في مجال التراث الثقافي، وبناء القدرات، وتطوير الموارد البشرية العاملة في قطاع الـسياحة    
الوفد االيطالي، الذي ضّم كالً من قنصل التعاون اإليطالي فايبو سوكولوف، وعالم اآلثار البروفـسور               البندك بروذرميل و  

وأشار البندك إلى أن االجتماع جاء استكماالً لالجتماع الذي عقده          .ألوي، مدير التعاون اإليطالي في فلسطين     . بتشاريلو، ود 
باشا األربعاء الماضي، لبحث تطوير المشاريع المـشتركة بـين          مع روذرميل في مقر الوزارة بغزة، بعد افتتاح قصر ال         

  .الطرفين في مجال تنمية قدرات الوزارة الذاتية، ومشاريع ترميم اآلثار
 14/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  المؤتمر الوطني للصحة والسالمة المهنية يواصل أعماله اليوم: الخليل

ول للصحة والسالمة المهنية اعماله في قاعـة بلديـة الخليـل، اليـوم،              يواصل المؤتمر الوطني اال    :كتب فضل عطاونة  
بحضور ممثلين عن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واتحادي نقابات العمال في فلسطين والنرويج وجامعـة الخليـل                  

 المـؤتمر، امـس،   واشتمل حفل افتتاح.وحشد من النقابيين والمهتمين بموضوع الصحة والسالمة المهنية في اماكن العمل      
احمد نجم مدير عام التفتيش في وزارة العمل ممثالً عن الوزير حسن ابو لبـدة، وفـين                 : على عدة كلمات ألقاها كل من     

اريك ثوريسون نائب رئيس اتحاد عمال النرويج، وشاهر سعد امين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وخالد دودين ممثل                  
وسط، ورفيق النتشة النائب في المجلس التشريعي، وراتب الجعبري عميد كلية االدارة            منظمة العمل الدولية في الشرق اال     

  .في جامعة الخليل ممثالً عن رئيس مجلس أمناء الجامعة نبيل الجعبري، وعوني الخطيب نائب رئيس الجامعة
 14/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  رون مازن وشا هجمة دبلوماسية مصرية وأميركية النجاح قمة أبو

تشهد األراضي الفلسطينية واسرائيل خالل األيام المقبلة، هجمة دبلوماسية مصرية وأميركية، تستهدف العمل على انجاح 
لقاء القمة المرتقب بين رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ابو 

مخابرات المصرية العامة اللواء عمر سليمان سيصل الى األراضي الفلسطينية وقالت مصادر فلسطينية ان مدير ال. مازن
في الثامن عشر من الشهر الجاري، وسيعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين، وسيصل في التاسع عشر 

 ا ف ب، رويترز. يينمن الشهر نفسه وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط للقاء مسؤولين فلسطينيين وإسرائيل
14/6/2005البيان   

  
  إسرائيلي نائبا لرئيس الجمعية العمومية لألمم المتحدة 

 سوف يتولى السفير اإلسرائيلي الدائم لدى األمم المتحدة، وألول مرة منذ             CNN:  الواليات المتحدة  ، أتالنتا ،األمم المتحدة 
وجاء في بيان نشرته البعثـة اإلسـرائيلية فـي           .مم المتحدة ، منصب نائب الرئاسة في الجمعية العمومية لأل       1952عام  

المنظمة األممية أن دان غيلرمان قال إن هذه لحظة تاريخية إلسرائيل، وتأتي في أعقاب سلسلة مـن األحـداث المهمـة                     
ـ  .المماثلة في العام الماضي، بما فيها الندوة التي أقامتها األمم المتحدة حول معاداة السامية             سؤول إسـرائيلي  وكان آخر م

تقلد منصباً رفيعاً في األمم المتحدة هو أبا إيبان، الذي أصبح فيما بعد وزير خارجية إسرائيل، وخدم خالل الفتـرة مـن                      
ويقوم نائب الرئيس في الجمعية العمومية بمهام الرئيس في غيابه، إضافة إلى أنه يساعد فـي                 .1974 وحتى العام    1966

 نائباً للرئيس في الجمعية العمومية، والـذي يتـواله حاليـاً الـسفير              21يذكر أن هناك     .وميةتنظيم األجندة للجمعية العم   
  .السويدي في األمم المتحدة، يان إيليسون

  14/6/2005سي ان ان 
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  %41ردن ، الجئي األالمفوضية األوروبية تدرس احتياجات أبناء غزة في المملكة

ـ    :عمان الديننادية سعد    الغد إن خبراء من المفوضية المفوضية األوروبية حالياً بالتعاون مع وكالة            قالت مصادر مطلعة ل
الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين األونروا زاروا قبل أيام مخيم غزة بهدف االطالع على أوضاعه وتقييم احتياجاته بعد                 

 مليون دوالر وذلـك لتحـسين       3,230,000 مليون يورو بما يعادل      2,5أن تعهدت المفوضية بتقديم منحة للوكالة بقيمة        
وأضافت المصادر أن الوفد الخبير التقى ببعض قاطني المخـيم واطلـع مـن               .أوضاع أبناء غزة المتواجدين في األردن     

خاللهم على أولويات احتياجاتهم واألوضاع االقتصادية واالجتماعية التي يرزحون تحت وطأتها من ارتفاع معدالت الفقر               
ورغم تشابه أوضاع الالجئين والنازحين المتواجدين في المخيمات         .حوال الصحية وتردي البنية التحتية    والبطالة وسوء األ  

الثالثة عشر المتوزعة في أنحاء متفرقة من المملكة إال أنها تأخذ منحى أكثر حدة بين أبناء غزة خاصة أولئك المتواجدين                    
فيما تبلغ في مجمل     % 45نسبة الفقر في صفوفهم بنحو      وتقدر  .  الجيء 15429و    الجيء 15121منهم في مخيمي غزة     

ويستثنى أبناء غزة المقـدر عـددهم        %. 36وبمعدل أعلى في المخيمات الواقعة شمال المملكة بنسبة          % 31المخيمات  
 إياها   ألف الجيء من المواطنة األردنية خالفاً لنظرائهم من الالجئين والنازحين الذين يتمتعون بها بعد منحهم               118بنحو  

وأضافت ذات المـصادر أن      .1988 إلى أن صدرت تعليمات فك اإلرتباط عام         1950في إطار الوحدة بين الضفتين عام       
المبلغ المرصود من قبل المفوضية سيوجه لتمويل بناء المشاريع الصغيرة وإعادة تأهيل وبناء الوحدات السكنية إضـافة                  

وأشارت المـصادر إلـى أهميـة الـدعم          .قين وتمويل القروض السكنية   إلى مساعدة المراكز االجتماعية ومراكز المعو     
األوروبي للوكالة حيث تعتبر المفوضية من كبار الجهات المانحة لألونروا ومن الملتزمين بتعهداتهم عدا عـن أن حجـم                   

لـف ال جـيء      أ 800ويبلغ عدد الالجئين في األردن نحو مليون و          .التبرعات المقدمة من جانبهم تشهد زيادة مضطردة      
 ماليين الجيء يتواجدون في مناطق عمليـات الوكالـة          4من عدد الالجئين الفلسطينيين اإلجمالي البالغ        % 41يشكلون  

  .الخمس سورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى األردن
  14/6/2005الغد االردنية 

  
  لسرائيميركية إلأسرار دفاعية أاتهام محلل بالبنتاغون بكشف 

 في ايار التهامـه بالكـشف       ، 1979موظف في وزارة الدفاع منذ عام       ، وهو    اعتقل لورنس فرانكلين   :رويترز واشنطن
 .تهام هيئة محلفين عليا وكشف النقاب عنها امس       االعريضة  ت  وأعد. بصورة غير مشروعة عن معلومات دفاعية سرية      

ر الدفاع اثناء الفترة التي تقول فيها الحكومة انـه كـشف            ووجه الى فرانكلين الذي كان يعمل في قسم ايران بمكتب وزي          
خاللها عن المعلومات اتهام اخر بكشف معلومات على درجة كبيرة من السرية عـن هجمـات محتملـة ضـد القـوات         

 العريضة التـي شـملت سـتة        هواتهمت. االميركية في العراق الثنين من الموظفين في مجموعة ضغط موالية السرائيل          
ولم تحدد جنسيته لكن مـصادر علـى   ،  لحكومة اجنبية دوبلوماسيالتآمر في الكشف عن معلومات سرية لعميل    اتهامات ب 

ومن المقرر  . انكر فرانكلين االتهامات امس   ، كما   قضيةالونفت اسرائيل ضلوعها في     . اطالع بالتحقيق قالت انه اسرائيلي    
 لكن مسؤولين أمنيـين قـالوا انهمـا         اصشخاالاء  حكمة اسم ولم تحدد وثائق الم   . ان تبدأ محاكمته في السادس من ايلول      

فصلت الـرجلين    قد   ايباككانت   و ،عضوان بارزان في لجنة الشؤون العامة االميركية االسرائيلية ايباك ذات النفوذ الكبير           
في محاولة  وقالت عريضة االتهام ان فرانكلين التقى الشخصين الطالعهما على معلومات دفاعية قومية سرية              . في نيسان 

واضافت أن  . لالرتقاء بعمله وتعزيز جدول اعماله الشخصي والتأثير على االفراد داخل وخارج حكومة الواليات المتحدة             
 وفيما يتعلق بتهمة اعطاء معلومات سرية لممثلي حكومة اجنبية قالت عريضة            .2003فرانكلين بدأ االلتقاء بهم في شباط       

ؤول االجنبي الذي وصف فقط بأنه شخص مسؤول عن السياسة بالـسفارة بـالقرب مـن                االتهام ان فرانكلين التقى بالمس    
ولم تحدد عريـضة االتهـام      .  وناقش البرنامج النووي لدولة شرق اوسطية      2003سفارته في واشنطن في كانون الثاني       

 وحـدثت بعـض     2004 و 2003واتهمت العريضة فرانكلين بااللتقاء بالمسؤول االجنبي عدة مرات في عـامي            . الدولة
اللقاءات في النادي الرياضي التابع للبنتاغون والذي يقع بالقرب منه كما عقد لقاء اخر في مقصف بالبنتـاغون حـضره                    

ووفقا لعريـضة االتهـام اعطـي       . الدبلوماسي ومعه شخص اخر كان مرتبطا في السابق بوكالة لالستخبارات في بالده           
وقالت انه بين كـانون     . سرية مرتبطة بانشطة دولة شرق اوسطية في العراق       فرانكلين ايضا معلومات من وثيقة حكومية       

 أعطى فرانكلين ايضا للدبلوماسي معلومات حكومية سرية مرتبطة باختبار السلحة اجري            2004 وحزيران   2003االول  
  . م الموجهة اليه عاما كحد اقصي اذا ادين في كل الته55ويواجه فرانكلين حكما بالسجن لمدة . في دولة شرق اوسطية

   14/6/2005الحياة الجديدة 
  

 عدام في غزةوروبا يدين تنفيذ اإلأمجلس 
دان مجلس اوروبا امس بشدة تنفيذ احكام باالعدام اصدرتها السلطة الفلسطينية بحق اربعة فلسطينيين متهمين بجرائم قتل 

القتل ليس، "س اوروبا رينيه فان دير ليندن ان واكد رئيس الجمعية البرلمانية في مجل .في قضايا الحق العام، في غزة
طوال السنوات الماضية التي وضعنا فيها . عقوبة االعدام لن تساهم في الحد من العنف.. ولن يكون ابدا تطبيقا للعدالة 

لغاء اضاف من طموحاتنا تجاوز قرار اال. االعضاء46خبراتنا معا، نجحنا في الغاء عقوبة االعدام من اراضي الدول الـ
حدودنا الى مناطق اخرى، مشيرا الى ان االعدامات التي نفذت في غزة ستوتر العالقات بين الجمعية البرلمانية في 
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مجلس اوروبا والسلطة الفلسطينية، خصوصا في اطار النقاش المقبل حول الشرق االوسط الذي سيجري خالل الجلسة 
 .زيران يونيو ح24 الى 20التي تعقدها الجمعية في ستراسبورغ من 

  14/6/2005المستقبل   
  

  عداد خطط كفيلة بتطويرهاإل  والمطار على طبيعة عمل المعابروفد من الخبراء االوروبيين يطلع ميدانياً
 أكد وفد من الخبراء األوروبيين في مجال تطوير المطارات والمعابر والمالحة الجوية خالل لقائهم بـوزير النقـل                   :غزة

سعد الدين خرما أن االتحاد األوروبي حريص على دعم السلطة الوطنية في مجال تطوير قطـاع                والمواصالت المهندس   
النقل والمواصالت بشكل عام وتطوير المعابر الجوية والبحرية والبرية الفلسطينية بشكل خاص، وأوضح الوفد الذي ضم                

ة الشؤون المدنية تـستهدف التعـرف بـصورة    خبراء من فرنسا وهولندا وإيطاليا ان زيارتهم التي تتم بالتنسيق مع وزار 
ميدانية على طبيعة المعابر الفلسطينية وظروف عملها إلعداد الخطط الكفيلة بتطويرها بما يحقق الكفاءة القـصوى لهـا                  

من جانبه شدد خرما    . ويحقق راحة المسافرين وسهولة حركة النقل التجاري ونقل البضائع وتشجيع االستثمار في فلسطين            
 تطوير وفلسطنة المعابر سيؤدي إلى تحقيق طفرة نوعية هامة في حياة المواطنين على كافة المـستويات وعلـى                 على أن 

مختلف الصعد، وطالب خرما منظومة االتحاد األوروبي العمل الفاعل لدعم ومساندة شعبنا وسلطته الوطنية نحو تحقيـق                 
 الدكتور علي شعث وكيل وزارة النقل والمواصالت بمـشاركة          وكان الوفد قد عقد اجتماعاً فنياً مع      .  المعابر هدف تطوير 

مدراء المعابر في  رفح وصوفا والمنطار وبيت حانون استهدف اإلعداد لالجتماع مع خرما والتعرف على الوضع الفني                  
شغيل مطار  للمعابر من المسؤولين عليها، ودعا االتحاد األوروبي العمل الضاغط والفاعل على كافة الصعد إلعادة فتح وت               

ياسر عرفات الدولي وإقامة ميناء غزة البحري وضمان السيادة الفلسطينية على حركة المالحة والمعابر، مشدداً علـى أن          
السلطة الوطنية تعتبر سيادتها غير ذات جدوى دون وجود سيادة وسيطرة فلسطينية على معابرهـا ومنافـذها البحريـة                   

لي وفي مقدمته االتحاد األوروبي العمل إلجبار إسرائيل على رفع قيودها وحصارها            والجوية والبرية، داعياً المجتمع الدو    
   .على هذه المعابر

   14/6/2005الحياة الجديدة 
  
  ...سئلة فتحاوية برسم المؤتمر السادسأ

  يونس العموري 
ان تحتمـل التفـسيرات     ان تأجيل عقد المؤتمر الحركي العام ليحمل معه الكثير من الدالالت والمعاني التـي ال يمكـن                  

هذه الدالالت التي من الممكن ان ترتقي لدرجة الحقائق والتي اصبح يتلمسها ويعيها الصغير قبل الكبير في                 ... والتأويالت
فعنصر اليوم وبلحظات قـد     ... الشارع الفتحاوي الهالمي الشكل وغير المنضبط في اطر حركية تنظيمية واضحة المعالم           

ن خالل امساكه بخارطة تحالفات مراكز القوى الفعلية بالجسم الفتحاوي عموما وجنرال اليوم في              يصبح جنراال فتحاويا م   
ثمة الـشيء   ... فتح قد يصبح مجرد عنصرا ال يعتد حتى برأيه اذا ما خالف او تخطى تلك المعادالت لمراكز القوى هذه                  

ليس عندهم من التأهيل النضالي او التنظيمي وال        الخفي الذي يمكن الكثير من الفتحاويين ليصبحوا قيادات الصف األول و          
  وحتى تاريخه ... ذاك الكادري المتمع بإلتفاف جماهير فتح حوله

ـ        فتح انما لينذر بالمزيد من الترهالت والسجاالت واإلجتهادات البعيدة عن           ان عدم انعقاد والتئام المؤتمر الحركي العام ل
  ..لمن هم اليوم في موقع المسؤولية والقابضين على مركز القرارالفهم الوطني الفتحاوي حيث ترك الساحة 

الحقيقة التي البد من مواجهتها اكثر انه اليمكن لحركة فعل نضالية جماهيرية ان تستمر في عطاءها وتصديها للمـشاريع               
واليمكن لحركة  .. هرانيهااإلحتاللية اذا ما استطاعت بداية ان تعمل على نبذ كافة الظواهر الفسادية واإلفسادية من بين ظ               

تحرر وطني تحقيق اهدافها وانجازاتها دون ان تعيد ترتيب صفوفها على اساس ديمقراطي وحر يتوافق مع ارادة العملية                  
  ..النضالية ذاتها

ان حركة فتح وهي انبل ظاهرة عرفها التاريخ العربي النضالي الجهادي في العصر الحديث قد ظُلمت كثيرا وُأسـتهدفت                   
وقد اتجرأ واقول ان هذه الحركة بأدبياتها واطروحاتهـا ومنـاهج           ...  بهدف احالتها الى مجرد تجمع للمناضلين فقط       أكثر

فعلها الكفاحي قد اثبتت انها القادرة على توجيه دفة العملية النضالية لجماهير الشعب الفلسطيني وقـد اثبتـت تجربتـي                    
بح مجرد حزبا سياسيا مترهال يقبض على سلطة القرار الفلسطيني وبؤتمر           يراد لها اليوم ان تص    ... اإلنتفاضة هذه الحقيقة  

  ... بالمعادالت اإلقليمية وحساباتها
قـد  عان الواقع الفتحاوي اليوم وازاء مختلف التطورات والتحديات وتداعيات الواقع الفلسطيني المعاش يتحتم بالضرورة ل              

 هذا المؤتمر انما يخدم فئات معينة من فتح باألساس لها مصلحة حقيقيـة              اال اذا اعتبرنا ان عقد    ... المؤتمر الحركي العام  
ر الذي حتما سيفرضه عقد المؤتمر السادس والذي بال شك ان ما بين دورته األخيرة والتـي عقـدت                   يبعدم التغير والتغي  

ها العديـد مـن التـساؤالت        ودورته المقبلة اذا ما عقدت الكثير من المتغيرات والتداعيات والتي خلقت بـدور             89بالعام  
الوطنية المطلبة األجابات ووضع النقاط على الحروف ازاء مختلف تشابكاتها وتوضيح المواقف الجلية غير القابلة للتأويل                

  ...او التفسير والملزمة بذات الوقت للفتحاويين عموماً
صرف النظر عن طبيعته وشكله والذي بالتأكيـد        اال ان المؤتمر بالنهاية البد من ان يعقد ألعادة اإلصطفاف الفتحاوي وب           

اي ان عقد المـؤتمر الحركـي الـسادس         ... سيخلق الحالة اإلصطفافية الجديدة للكثير من العاملين بالشأن السياسي العام         
ة سيتحدد على اساسه شكل وطبيعة مسيرة فتح المستقبلية ومن خاللها ستحدد المفارز الفعلية ألسس المرحلة المقبلة وطبيع                

  ... الدور المطلوب من باقي اطياف اللون السياسي النضالي الفلسطيني المستقبلي
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  14/6/2005 - أمين-عالم العربي اإلنترنت لإل
  

  حماس بين ظلمتين 
  تميم معّمر 
يقال أن التغيير شرط جوهري لالستمرار، كالمدن تبقى ما دامت متغيرة متطورة، هذا حديث جميل وسليم لكن هل توجه                   

 حماس نحو التغيير نابعا من إيمان جديد عندها بهذه القاعدة؟ أم انه يعود لقلقها الباطن نتيجـة خبراتهـا الـسابقة                      حركة
  وصوال إلى أنها باتت مقتنعة تماما بان ظروف ومعطيات المرحلة تخدمها ليل نهار أكثر من غيرها؟ 

لكن دون معرفة الثوب الـذي سـتكون عليـه، أو           هذا أو ذاك فان حماس انتهجت خط التغيير وأضحت تنسج لمستقبلها،            
  .بشكل أدق كالنّساجين الذين يشتغلون دون أن يعرفوا الثوب الذي يوشّون 

. لقد باتت السياسة أشبه بالحسناء التي ال تمنح نفسها إال لخاطب الذي يجب عليه أن يلم جيدا بأصول وشـرائع الخطبـة                     
د لمن يريد اللحاق انه بعد كل خطوة لألمام، سيتضح أن الطريق ال يـزال  وألن سنة السياسة أكدت لمن سار فيها، وستؤك    

  .أمامه طويال
وهنا على حماس وضع خطوط واضحة ورؤى أوضح، تضمن لها شكلها المستقبلي بما يمكنها من تحمـل مـسؤولياتها،                   

 حكمـت علـى نفـسها       والوقوف في وجه العواصف السياسية، وذلك ضمن خط موحد مع مختلف أطيافنا السياسية، وإال             
  .كمصير من بقي ينتظر األلهة غودو

 مـع معـذرتي   –فمن يرى نفسه قويا يجب أال يكون اقل قوة في البرلمان ومجالس التاج، وجدير به التعاون مع األغلبية             
وال، ووصوال   فيجب التعاون مع األغلبية من اجل إقرار النظام أ         –للذين ما زالوا ال يفقهون الفهم الحقيقي لمعنى األغلبية          

  .إلى تحقيق المصالح العامة
فالضعيف علة يبقى علة مستديمة في القالقل وعدم االستقرار، بينما خلقت مدرسة المعارضة لتعلم الرجال كيف يحكمون                 

  .ال كيف يتناقضون وفي اقتناص الفرص جاهزون 
ا نحـن مقبلـون عليـه ال يحتمـل          ولعل الضرورات التي خضع لها سلف حماس واضح اختالفها مع خلفهم، وبالتالي م            

معارضة شريعة بأخرى، وال نصب ألواح نحاسية في الوجوه، فالجميع كتب بدمائه على لوحـة الـشرف الفلـسطيني،                   
  .ولطالما اختلطت دماؤنا وأشالؤنا، فحري بنا أن تختلط مفاهيمنا وأفكارنا

 فيتوجب عليها أن تزهد في اإلبانة عما في دواخلها          وكما أننا ال نريد أن نألو جهدا كثيرا لمعرفة ما في مكنونات حماس،            
بنفس الجرأة، التي جعلتها تؤمن بالمتغيرات السياسية، وألن عمق التجربة يؤكد أن أندر مظاهر الشجاعة هي الـشجاعة                  

يفا أو  إال إذا كان ما تحمله ضع     ,الفكرية، وأيضا فان الذي يقتحم الموت غير وجل يكون أسهل عليه إظهار ما في أوراقه                
  . ربما غير واقعي في هذه المرحلة، لو لربما لحاجة في نفسها ستظهرها كلما ناسبت الظروف أكثر لذلك

في أجواء ذلك ننتظر من حماس أن تسمو أكثر فوق طبيعتها حتى تبلغ معرفة ذاتها جيدا، وال تكون ممن يخافون المالمة                     
ي جميع فنونه، بالرغم انه ليس هينا على الحركة أن تحدد ما تريده             ويحبون المديح، أو كالفنان الذي ال يصور إال نفسه ف         

 التي كانت   ةوما ال تريده في هذه المرحلة، نتيجة محاوالتها الجادة لالستفادة من تجاربها السابقة ال سيما أن الفورمة العالي                 
  .عليها قبيل قدوم السلطة الوطنية تشبه إلى حد كبير فورمتها الحالية

 عدم تضييع شيء من ماضيها لتصنع مستقبلها، إال أن ذلك ال يبرر لها المغامرة بطرق خطواتهـا نحـو                    وفي ظل حقها  
الحفاظ على نفسها، لذلك وبعيدا عن ضوضاء الشعارات يتضح أنها أضحت بين ظلمتين، بين نسيان ما كان وفي القريب                   

قبل الغضب فلنحاول فهم مـا      . ا حساب النتائج جيدا   ربما هذا ما دفعها للتفكير في التغيير، لكن يتوجب عليه         . مما سيكون 
  .يقال

  13/6/2005 - أمين-عالم العربي اإلنترنت لإل
  

  تخريب األمن الداخلي الفلسطيني
  عبد الستار قاسم . د

ين إذا تتبعناهم نجد أنهم إما أفراد في األجهزة األمنية، أو من الـذ            . من هم هؤالء الذين يخربون األمن الداخلي الفلسطيني       
ال نرى من بينهم من عامـة النـاس أو مـن            . يتقاضون رواتب من السلطة، أو من أصدقاء السلطة وأقربائها وأنسبائها         

وقد كان من الواضح عبر سني عمر السلطة الفلسطينية أنها تتعمد الـسكوت عـن هـؤالء                 . الفصائل الفلسطينية األخرى  
وواضح أن هناك قادة في أعلى المستويات مشاركون، بل         . الحوربما دعمهم وتشجيعهم من خالل المال وتسهيل نقل الس        

  .ويرعون هذه الظاهرة الخطيرة
. حاولت إسرائيل على مدى سنوات االحتالل أن تشيع عدم األمن من خالل التدهور األخالقي، لكنها فشلت إلى حد كبيـر                   

وإذا كان هناك من يظن أن      . اس وممتلكاتهم أما السلطة فنجحت بامتياز في إشاعة الفساد والفوضى واالستهتار بنفوس الن          
هذه األعمال اإلجرامية ال تصدر إال عن عمـالء وجواسـيس           . هذه األعمال صادرة عن مجرد جهلة فهو جاهل مخطئ        

إنهم يضعفون شعب فلسطين بهدم معنوياته، ويقودونه نحـو الكفـر بالمبـادئ             . إلسرائيل وأمريكا يعرفون ما يصنعون    
من الممكن أن يخطئ اإلنسان لكنه يعدل من سلوكه مع النصيحة، لكـن             . نسانية، وبالوطن والمواطنين  األخالقية والقيم اإل  

  . هؤالء يمعنون في الخطايا، ويصرون على تدمير الشعب الفلسطيني
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نحن . إذا أصر الناس على جبنهم فلن يسلم رأس أحد        . أين الحل؟ يكمن الحل أوال وقبل كل شيء في وقفة الناس الشجاعة           
على الناس، ومن واجـبهم الـديني       . اآلن ندفع ثمن أنانيتنا، وثمن عدم االلتزام بالمصلحة العامة، وثمن اإليمان الضعيف           

  .والوطني واألخالقي، أن يقفوا بجرأة في مواجهة الزعرنة ورعاتها
ر أعمـال ألفـراد     من المطلوب تـوفي   . ومن ناحية أخرى، يجب حل األجهزة األمنية الموجودة حاليا عدا جهاز الشرطة           

وإذا كان هناك من يعترض فأنا أريد أن أعرف ما هي الخدمات األمنية التي              . األجهزة األمنية من أجل أن يكونوا منتجين      
جهاز الشرطة يستطيع الحفاظ على األمن المدني الفلسطيني، لكن شريطة أن تكون قياداتـه              . قدمتها هذه األجهزة للشعب   

السالح العلني سـالح     :ويبقى في ظل االحتالل   . ن المستقلين والفصائل الفلسطينية المعارضة    في هذه المرحلة التاريخية م    
   .خائن
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