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  كاريكاتير
  

 
*** 

  مني تطورات مسلسل االنفالت األ
ان يهدد السيد احمد قريع باالستقالة بسبب حال الفلتان االمني في منـاطق             : 15/6/2005جاء في افتتاحية القدس العربي      

قريع ومن قبله عباس الذي كان اول رئيس وزراء         .عني ان الوضع خطير للغاية ودخل مرحلة الالعودة       السلطة فان هذا ي   
في تاريخ فلسطين، كانا علي قناعة راسخة بان اللواء نصر يوسف هو وزير الداخلية المثالي الذي سيكبح جماح الفوضي                   

ا الرئيس الراحل اكثر من مرة باعطائه الـصالحيات         ولهذا طالب . االمنية، ويدمج االجهزة، ويقود عملية االصالح داخلها      
الكاملة للقيام بهذه المهمة الصعبة، ولكن الرئيس عرفات عارض هذا الطلب بعناد غير مسبوق، وتمسك بموقفه هذا حتي                  

يوسف يحتل حاليا ومنذ ثالثة اشهر منصب وزير الداخلية، والسيد قريع هو رئيسه المباشر، بينمـا حـل                  .وفاته مسموما 
السيد عباس محل الرئيس عرفات، اي انهم اصبحوا جميعا في موقع القيادة، ويملكون كل الصالحيات، ولم تعـد هنـاك                    
عقبة اسمها ياسر عرفات تحول دون تمتعهم بالصالحيات الكاملة، فلماذا حالة الفلتان االمني هذه اذن؟المشكلة ليست فـي            

رجين علي القانون مثلما يوحي الـسيد قريـع، وانمـا فـي االمـن               المجتمع الفلسطيني نفسه، وال في مجموعة من الخا       
فاالصالحات التي تمت في اوساط االجهزة االمنيـة        . الفلسطيني نفسه وتركيبته وقياداته، والفساد المستشري في اوساطه       

ي صفوف بعد انتخاب عباس جاءت اصالحات شكلية وفوقية، اي انها طالت بعض الرؤوس الكبيرة، وابقت علي الفساد ف                
فاللواء يوسف اشتكى قبل ايام في مداخلة له امام المجلس التشريعي من تغلغل الفساد في اوسـاط                 .القيادات الثانية والثالثة  

لماذا يفضل رئيس الوزراء تجميد عمل حكومته او حلها احتجاجـا           : السؤال الذي يطرح نفسه وبالحاح هو     .اجهزة االمن 
يه، كرئيس للوزراء، ان يتخذ القرارات واالجراءات التي تضع حدا له، او يـستقيل              علي الفلتان االمني، فمن المفترض ف     

فعال، ويعترف بفشله في هذه المهمة، ويفتح الباب امام شخص آخر يمكن ان ينجح فيما فشل فيه هو نفسه؟ الشيء نفسه                      
ه المسؤولية، االن ال يوجد هذا      ينطبق علي وزير الداخلية بل والرئيس عباس، ففي الماضي كنتم تلومون عرفات وتحملون            

فاما ان تكونوا علي قدر المسؤولية واهال لها، وامـا ان          . المشجب الذي اسمه عرفات، واصبحت اياديكم طليقة دون قيود        
  .تصارحوا هذا الشعب المنكوب بعجزكم وبالتالي تغادروا مقعد القيادة بكل شجاعة وتهذيب

 كـان  أحدث حاالت االنفالت األمنـي ،       أن : طاهر النونو   غزة راسلها في   عن م  15/6/2005الخليج اإلماراتية    ونشرت
قُتل ثالثة أشخاٍص من عائلة واحدة أمس في حادٍث بشع وقع في مدينة غزة، أثار استياء وسخط المواطنين وشكل مؤشرا              

مـن حـدا    تضع أجهزة األ  وهدد رئيس الحكومة الفلسطينية بتعليق نشاط الحكومة إذا لم          . جديدا الى الواقع األمني السيئ    
 وزارة الداخلية أن أجهزة األمن والشرطة الفلسطينية نجحت في العديد من الخطـوات، إذ               لنت  عوأ. لحالة الفلتان األمني  

من سكان عناتا بتهمة اختطاف اثنين من المواطنين من منطقة أريحـا، وسـرقة              اثنين  ألقت في أريحا أمس القبض على       
 شرطة، كما تمكنت االجهزة في مدينة رام اهللا من إلقاء القبض على قتلة المغدور مـاهر                 سيارتهما وانتحال صفة رجال   

 ي القـبض  كما ألق .م قاموا باختطاف المواطن المذكور    حمدان قطري ، وهم ستة أشخاص، وقد أفاد الجناة باعترافاتهم بأنه          
  . ضحية آخر في مدينة رفح  على قاتل

 االجراءات الرادعة ومنها االعدام هيديأعن ت للصحفيين اثر انتهاء الجلسة   قريع   قول 14/6/2005 48عـرب  موقع   وذكر
ي االجهزة االمنيـة ولـن نـسمح        وهذه االنتهاكات يقوم بها بعض منتسب     . وندعمها والبد من وضع حد لهذه االنتهاكات      

  ان يكون هناك ردع    نقول لرؤساء االجهزة االمنية   . المسؤول الذي ال يوقف المتمردين يجب ان يذهب       ومضى يقول   .بها
  .حازم لكل من يعبث بأمن المواطن

 مصادر فلـسطينية مطلعـة      ينف:  رويترز   - قنا   -غزة   -رام اهللا المحتلة     من 15/6/2005الشرق القطرية   وأضافت  
بشدة االنباء التى روجتها بعض المصادر االعالمية المحلية حول نية قريع تشكيل حكومة جديدة وفصل وزارة الداخليـة                  

لك االنباء  وقالت المصادر نقال عن قريع قوله أن ت       . ى وزارتين احداهما لشؤون األمن الوطنى واالخرى لالمن الداخلى        إل
مؤكداً أن عملية توحيد األجهزة األمنية الفلسطينية وإصالحها ال رجعة فيهـا علـى االطـالق        . عارية عن الصحة تماما   

الحكومة الفلسطينية الحالية ومؤسستها األمنية التى وضعت قـدمها         محذرة من عمليات الدس االعالمى المتواصلة ضد        ,
ونفت تلك المصادر بشدة ما أشاعته بعض االوساط من أن مصر تضغط باتجـاه تغييـر                .لى خطوات اإلصالح األولى   ع

اندين مؤكدة أن الجانب المصرى يساند بقوة المؤسسة الرسمية الفلسطينية وهو أحد أهم المـس             .. وزارى في حكومة قريع   
  . لتوحيد األجهزة األمنية الفلسطينية

 
   2020 من العرب بحلول هاإلفراغويستعد االحتالل يواصل تهويد القدس 

كشف مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي أمس، عن مخطط : 15/6/2005السفير نشرت 
وقال إن جمعيات . 2020ا من الفلسطينيين والعرب بحلول العام إسرائيلي يهدف إلى إفراغ القدس الشرقية المحتلة، تمام

يهودية متعددة تعمل بشكل منظم ومتسارع داخل البلدة بدعم من إسرائيل، بمعنى أن الدولة والقانون مكرسان لدعم 
وأوضح أن . ةالمستوطنين داخل البلدة القديمة إلفراغها من المسلمين والمسيحيين ووضعها في الخارطة اليهودية الجديد

هنالك ضغوط كبيرة تمارس على الفلسطينيين في المدينة بهدف تهجيرهم إلى مناطق خارج حدود بلدية القدس أو إلى 
دول أخرى، مشيرا إلى أن تلك الضغوط لن تقف عند فرض الضرائب الباهظة فحسب، بل إن إسرائيل ستبدأ باالستفراد 

، والمطالبة بمستحقات تتمثل بالتامين الوطني والضرائب وغيرها، 1970ام بالمقدسيين وفتح ملفات قديمة ربما منذ الع



 4

وشدد على أن دولة االحتالل لم تلغ قانون . وتفعيل قانون أمالك الغائبين في القدس، خاصة بعد االنتهاء من جدار الفصل
الفرصة بعدم وجود ضغوط أمالك الغائبين إنما جمدته، وهي تستغله حسب الظروف الدولية، ومن المتوقع أن تنتهز 

وقال إن إسرائيل قررت إفراغ المدينة من سكانها، بعد أن أظهرت . أوروبية وأميركية لتطبق القوانين كيفما تشاء
 ألفا، فبدأت بإقامة الجدار للتخلص من 182 ألفا واليهود 260إحصائيات أن عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية بلغ 

. لى سحب الهويات والضرائب وهدم المنازلعس الكبرى بالمفهوم اإلسرائيلي، باإلضافة وإقامة القد,  ألف عربي100
وضعت  :طاهر النونووغزة  آمال شحادة والقدس نقالً  عن مراسليها في  15/6/2005الخليج اإلماراتية  وأضافت

اف بناء جدار الفصل سلطات االحتالل أمس مخططا مزدوجا العتداءاتها على األراضي الفلسطينية، معلنة استئن
العنصري البتالع أراضي القدس المحتلة، وأكدت المحكمة العليا اإلسرائيلية دعمها لالستيطان واقامة جدار الفصل 
العنصري شرقي القدس المحتلة في قرار أصدرته أمس يلغي أمراً مؤقتاً كان قد حال دون استكمال بناء الجدار في 

جيش اإلسرائيلي سيبدأ خالل األسبوعين الكما ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن . ةمنطقة العيزرية شرق القدس المحتل
المقبلين بناء جدار أمني أسمنتي حول مستعمرات غوش عصيون المجاورة للقدس المحتلة لتثبيت حقائق على األرض 

   .وضمها إلى الجانب اإلسرائيلي من جدار الفصل العنصري حتى قبل تنفيذ فك االرتباط
 أن اسرائيل بدأت  التفكجيقال: 15/6/2005 الدستور أوردت القدس الدستور جمال جمالالً  عن مراسلها في ونق

 عندما انشئت اول مستوطنة خارج حدود البلدية تعرف باسم منتفيوري 1850باالستيطان حول المدينة المقدسة عام 
أن السياسة االسرائيلية االستيطانية والتي بدات في وتابع  .مشكنوت شئنانيم وباقامة المستوطنات خارج حدود البلدية

القرن السابع عشر وتطورت في القرن التاسع عشر حتى وصلت الى القرن العشرين مؤكدا ان تلك السياسة باتجاه 
برية المدينة المقدسة كانت تقوم على اقامة الحي اليهودي داخل البلدة القديمة وربط القدس الغربية في منطقة الجامعة الع

واشار الى انه نتيجة هذه األوضاع التي تم رسمها من قبل الحاكم  .ومستشفى هداسا ووضع مطار القدس داخل حدودها
العسكري رحبعام زئيفي في تلك الفترة بحيث يصل الحد الشرقي ليطل على غور األردن السباب دفاعية باالضافة الى 

  .ان تكون القدس في قلب الدولة العبرية
دعوة المجتمع الدولي إليقاف إسرائيل عن تنفيذ مخططهـا         : صنعاء 15/6/2005الة األنباء الفلسطينية وفا     وك وذكرت

 دعا سياسيون وأكاديميون يمنيون وعرب، المجتمع الدولي، إليقاف إسرائيل عن تنفيذ مخططها             فقدلتهويد القدس الشريف    
ي الندوة التي نظّمها المركز اليمنـي للدراسـات اإلسـتراتيجية           وحذّّر هؤالء ف   .الرامي إلى تهويد مدينة القدس الشريف     

، ليهود اإلرهابيين للمسجد األقصى   بالتعاون مع مؤسسة القدس في العاصمة اليمنية صنعاء، من نتائج اقتحام المتطرفين ا            
القدس   تحت شعار  وأكد المشاركون في الندوة التي نظمت      .واستفزازهم لمشاعر المسلمين من خالل محاوالتهم المتكررة      

من االحتالل إلى التهويد، أن سكوت المجتمع الدولي على الممارسات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني األعزل، مـن                 
أعمال قتل وإبادة وتنكيل وتشريد وتجريف لألراضي وتهديم للمنازل، قد شجع الحكومات اإلسـرائيلية المتعاقبـة علـى                  

وأشاروا إلى أن هذا السكوت سيساعد إسرائيل على تعطيلهـا           .بناء الشعب الفلسطيني  التمادي في عدوانها وصلفها ضد أ     
لمضامين قرارات الشرعية الدولية، المؤكّدة على حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابـه الـوطني                  

 .وعاصمتها القدس الشريف
  

  جراء انتخابات جديدة إلى حله وإو ربع تصويتات، رئيس الكنيست يدعأإثر هزيمة الحكومة في 
 وجه الكنيست امس صفعة جديدة الى حكومة شارون :ب.ف.القدس المحتلة ا 15/6/2005الحياة الجديدة نشرت 

وجاء ذلك بعد ساعات من تصويت الكنيست بالغالبية النسبية على . برفضه تصريحات لشارون عن الفساد داخل ادارته
لكن هذه االقتراحات ال تأثير لها حسب . ن حكومة شارون تقدمت بها مجموعات معارضةثالثة اقتراحات لحجب الثقة ع

وادلى شارون بخطاب ندد فيه بالحملة ضد حزب . القانون ألن اسقاط الحكومة يتطلب غالبية مطلقة الصوات النواب
ذي صوت على مضمون الخطاب لكن الكنيست ال. الليكود الذي ينتمي اليه وذلك بعد جدل حاد حول الفساد داخل ادارته

  .30 صوتا مقابل 43رفضه بأكثرية 
، وتمحورت والحزب الوطني الديني وتكتل شاساما االقتراحات الثالثة فتقدم بها حزب شينوي وتكتل الوحدة الوطنية 

الكنيست وبعد التصويت ناقش . حول انتشار اعمال العنف االجرامي داخل المجتمع االسرائيلي وازمة التربية الوطنية
وبعد مداخالت عدة لنواب انتقدوا بشدة الفساد السياسي . موضوع الفساد داخل السلطة بناء على طلب ثلث االعضاء

وقال ثمة حملة حاليا  .داخل ادارة شارون، تحدث االخير رافضا ما سماه حملة سياسية تهدف الى تشويه سمعة الليكود
وشدد شارون على ان محاولة تحويل . عة الليكود الغراض سياسيةتحت شعار رفض الفساد هدفها الوحيد تشويه سم

. وكان اعضاء كنيست هاجموا شارون وحكومته بعنف. الليكود الى بؤرة للفساد لن تنجح مؤكدا ان اسرائيل دولة قانون
انهارت وهذا اون من حزب ياحاد ان الفساد السياسي ينتشر في كل مكان وكل انظمة الدفاع والرقابة  فقالت زهافا غال

الكالب تنبح : وعلق عمرام ميتسناع ان اداء الحكم ينطبق عليه المثل القائل .الوضع ازداد سوءا في ظل حكومتكم
واستنكر النائب بني الون الوحدة الوطنية االداء . والقافلة تسير، فالشعب فقد ثقته بقادته وهذا خطر على الديمقراطية

  . فضائح الفساد التي تورطوا فيهاالمافيوي لشارون ونجليه مشيرا الى
حملة واسعة ضد شارون في هذا الملف معتبرا انه  شن الذي عوزي النداو ما قاله 14/6/2005 48عربموقع وأضاف 

واضاف انه من اجل اجتثاث الفساد السياسي يتوجب اقتالع الجذور  .يقف على رأس قائمة الفاسدين في اسرائيل
ومضى انه يمكن الحديث في سياق الفساد عن مواضيع  .اء، لدى االب واالبن والحاشيةالموجودة في مكتب رئيس الوزر

  . جانبية وهي مواضيع هامة لمحاربة الفساد، غير ان الموضوع المركزيهو شارون
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خالل مشاركته في النقاش حول استشراء الفساد في المؤسسة االسرائيلية الحاكمة، قال النائب جمال زحالقة إن الفساد و
فهو مسؤول عن قتل اآلالف . هو آخر الخطايا في قائمة شارون السوداء، وهو موضوع هامشي مقارنة بخطاياه األخرى

وعن قطع الطريق أمام السالم العادل، وهو المسؤول عن عملية تهويد القدس وعن سلب األراضي وهدم البيوت وسكب 
لة، والمعدة أصالً الغالق الباب امام تسوية سياسية عادلة مليالرات الدوالرات القامة المستوطنات في المناطق المحت

وأضاف ان شارون وحكومته يتحمالن المسؤولية عن السياسة االقتصادية االجتماعية التي تزيد من عدد  .ومتوازنة
الفساد ومقارنة بكل هذا تبدو مسألة . الفقراء، وتمد أياديها إلى جيوب الفقراء النتزاع مخصصات األوالد والشيخوخة

لكنه مع ذلك ما من شك أن الفساد يستشري في قلب المؤسسة الحاكمة، في وقت سيطرت فيه الوقاحة . هامشية وصغيرة
واتهم زحالقة وسائل االعالم االسرائيلية بالتركيز على مسألة الفساد  .على الخطاب السياسي االسرائيلي في هذا المجال

  .   عن مهاجمته في الجرائم الكبرىومهاجمة شارون بسببها في وقت تمتنع فيه
 الى حل الكنيست واجراء انتخابات حيث دعا، ريفلين رئيس الكنيست ما قاله 15/6/2005 48 عربموقع وأضاف 

جديدة في ضوء الهزيمة المتتالية التي منيت بها الحكومة في أربع عمليات تصويت متتالية جرت في الكنيست مساء امس 
 ان شارون يتمتع، بتأييد في قضية واحدة فقط، هي خطة االنفصال، وفي وضع كهذا كان كل وقال ريفلين .الثالثاء

وبرأيه لقد فقد شارون قاعدته . كنيست آخر سيتساءل ليس عما اذا كان الكنيست سيحل نفسه وانما متى سيفعل ذلك
سيحدد بأن قانون تقديم موعد وال شك أن كل كنيست آخر كان . السياسية وانتهت بذلك أيام حكومته وأيام الكنيست

  .االنتخابات يجب ان يسري في مثل هذه الحالة
كان يمكن لريفلين : وقالت. وانتقدت جهات في الليكود تصريح ريفلين هذا واعادته الى موقفه الرافض لخطة االنفصال

 .مكتبهاالنضمام الى المعارضة داخل الليكود واسقاط حكومة شارون، لكنه فضل االحتفاظ بمنصبه وب
 

   له  ينوي حل الحكومة وتعيين رئيسها نائباًأبو مازن: مصدر فلسطيني
 مصدر فلسطيني عن وجود مشاورات يجريهـا        هكشفما  :عماد الدبك    عن مراسلها  14/6/2005ردنية  السبيل األ  ا نشرت
ها شخص آخـر غيـر       مع عدد من المقربين منه تتعلق بنيته حل حكومة قريع الحالية وتشكيل حكومة جديدة يرأس               عباس

المصدر أرجع قرار عباس األخير إلى رغبته في إيجاد منصب آخـر            .تعيينه نائبا لرئيس السلطة   قريع الذي يفكر عباس     
لرئيس وزرائه بعد إقالته وتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتردد داخل األوساط المقربـة ان تعيـين                   

صراعيه أمام عباس إلسناد رئاسة الحكومة القادمة ألحد المقربين منه والمتوافقين           قريع نائبا للرئيس سيفتح الباب على م      
وبرأي هذه األوساط فإن رئيس الحكومة القادم لن يخرج عن واحد من اثنين، األول، نبيل عمرو و الثـاني                   .سياساتهمع  
ئاسة الحكومة التي سيكون    مصادر فلسطينية تم استطالع رأيها حول حظوظ كل من عمرو وفياض في ر            .سالم فياض هو  

في حال صحت هـذه التوقعـات       : عباس عن تأجيلها؛ قالت   من مهامها الرئيسية إجراء االنتخابات الفلسطينية التي أعلن         
وانحصرت الخيارات بين عمرو وفياض لتولي هذا المنصب، فان فرص األول ستكون أقوى ليس ألنه مقرب من رئيس                  

وفي هذه األثناء، يتردد أن نبيل شعث       . عن حقيبة المالية   ن لصعوبة تخلي الثاني فياض    نامجه، ولك السلطة ومؤيد بشدة لبر   
وفـي  .  على منصب نائب الرئيس بعد تأكيد استبعاد اسم فاروق القدومي من بورصة األسـماء     يبرز كمنافس قوي لقريع   

واعتبر القدومي في بيان    .لوأوسسقفه اتفاقية   ي أعرب صراحة عن رفضه تولي منصب        هذا السياق، يشار إلى ان القدوم     
صدر عن الدائرة السياسية أن تسلمه هذا المنصب يتناقض مع موقفه السياسي ويقلل من موقعه كـرئيس لحركـة فـتح                     

  . الطيب عبد الرحيممد دحالن و، تبرز أسماء سليم الزعنون ومحومن بين المرشحين. ووزير خارجية فلسطين
 صحة ما تردد مـن أنبـاء        القدومي للغد  ينف: عمان  -نادية سعد الدين   اسلتهاعن مر  15/6/2005الغد االردنية    وذكرت

وقـال بإنـه    .خالفاً لما تردد من أنباء حول ذلك       عباسحول طرح هذا الموضوع عليه خالل اجتماعه مؤخراً في تونس ب          
ليه كما أنـه يعنـي       الذي يتحفظ ع    اإلسرائيلي –اق أوسلو الفلسطيني    يرفض تولي هذا المنصب ألنه اعتراف ضمني باتف       

  .الدخول إلى األراضي الفلسطينية المحتلة وهو األمر الذي يرفضه
  

  اتفاق على تسليم جنين قبل االنسحاب:  إسرائيلياجتماع أمني فلسطيني ـ
 االسرائيلية عن موافقة الجانب االسـرائيلي تـسليم   -تمخض اللقاء االول للجنة األمنية الفلسطينية     :  فايز أبو عون   -غزة
ينة جنين للفلسطينيين قبل االنسحاب ، من اجل تركيز القوات الفلسطينية فيها والتي ستسهل عملية استالم باقي المناطق             مد

واتفق الجانبان على البدء الميداني بين القادة الميدانيين في الجـانبين، وتـشكيل             .المتفق على تسليمها في قمة شرم الشيخ      
داخلية ان الجانب االسرائيلي استعد بتسليم كل التجهيزات المحجوزة لديه فـي            وأوضحت وزارة ال  .غرف عمليات ميدانية  

الموانئ ونقاط العبور لقوات األمن الوطني والشرطة، كما تم االتفاق على ان تكـون اللقـاءات دوريـة كـل عـشرة                      
لالنسحاب، مشيرا الى ان    واضاف ابو خوصة ان الجانب االسرائيلي استعد ايضا بتزويد الفلسطينيين بالخطط االمنية             .أيام

  .االجتماع ساده جو من االيجابية، والذي تمخض عن ذلك االتفاق على جملة القضايا سالفة الذكر
 15/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  القدوة سنطالب وزيرة الخارجية األميركية بثالث قضايا رئيسية

ي، اال انه توقع    نب االسرائيلي حول قضايا الحل النهائ     استبعد ناصر القدوة حدوث اي انفراج تفاوضي مع الجا        : رام اهللا   
فـك  غزة او حـسب مـا اطلـق عليـه            في موضوع االنسحاب االسرائيلي من قطاع        حدوث ما وصفه بتطور ايجابي    

 وحول زيارة كوندوليزا رايس المرتقبة الى المنطقة، قال القدوة ان االولويات الفلسطينية خالل اللقاء الذي سيتم               .االرتباط
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التوصل الـى تفـاهم شـديد الوضـوح وتفـصيلي فيمـا يتعلـق باالنـسحاب                 ,ع رايس ستتمحور في ثالث تجاهات     م
وتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ، ومن ضمنها االنسحاب االسرائيلي الى حدوة الثامن والعـشرين مـن ايلـول ،                  ,االسرائيلي

ممارسات االسرائيلية، من توسيع المستعمرات     والمحور الثالث هو بشأن ال     باالضافة الى بحث قضية االسرى والمطلوبين     
  .وبناء الجدار وكافة الممارسات في القدس

الفلسطينية الى معابر حدوديـة او      وسيركز الجانب الفلسطيني على اقدام اسرائيل على تحويل نقاش التفتيش على الطرق             
  .ما يشبه معابر دولية

  15/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  راضي الفلسطينيةلى األإكوادر القدومي يدعم دخول ال
أكدت بعض المصادر المقربة من القدومي دعم األخير لخطوة دعوة دخـول كـوادر منظمـة                :عمان  -نادية سعد الدين  

التحرير وحركة فتح والعسكريين ممن يحملون األرقام الوطنية إلى األراضي الفلسطينية معتبـرة أن هـذا اإلجـراء ال                   
 للمنظمة كما يجب أن يشمل أولئك الذين ال عمل لهم في الخارج ولـيس المكلفـين بمهـام                   ينطبق على الدائرة السياسية   

  .خارجية
  15/6/2005الغد االردنية 

 
  قريع يشدد على فلسطينية القدس

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن القدس هي فلسطينية وللمواطن الفلسطيني الحق فـي أن  : كتب حسام عزالدين، وفا  
إننا ال يمكن أن نقبل على اإلطالق عزل مدينة القدس وعزلنا عن            : إننا نتوجه للعالم ونقول   : القدس، وقال يصل إلى مدينة    

وأضاف، ارفعـوا   .زيارتها، وإبقاء هذه الحواجز واألسوار التي تولد الكراهية وتعزز العداوة، وال تفتح الباب أمام السالم              
  .عم كل توجه نحو السالمهذه الحواجز، حتى يستطيع المواطن الفلسطيني أن يد

  15/6/2005األيام الفلسطينية 
 

  المجلس التشريعي يعقد جلسة خاصة للتصويت
قال حسن خريشة في تصريحات لألهرام أمس أن المجلس التشريعي إما أن يوافـق علـي   :غزة ـ من محمد مصطفي  

 وأضاف أنه علي االرجح أن       , ثلثي األعضاء التعديالت المقترحة باألغلبية البسيطة النصف زائد واحد أو يرفضها بأغلبية           
وقال  , ة ونظرا ألهمية مشروع القانون    تعقد الجلسة الخاصة للمجلس األسبوع المقبل وفقا للنظام األساسي للسلطة الفلسطيني          

إن هناك اراء متباينة داخل أورقة المجلس التشريعي حول قانون االنتخابات وان هناك مـن يـري ضـرورة التمـسك                     
 وأضاف ان اقرار التعديالت التي طلبها أبومازن سيتوقف علي           , ع القانون الذي وافق عليه المجلس في قراءة ثالثة        بمشرو

 مقعـدا فـي      83  مقعدا من أصـل     70 نجاح الضغوط التي سيمارسها علي نواب فتح في البرلمان علي اعتبار ان فتح لها             
   . المجلس التشريعي

   15/6/2005االهرام 
  

  ين يستقبل الرئيس الفلسطيني  ملك البحر
وتم خالل . عقد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

  الجلسة بحث العالقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها
  .الوضع في فلسطينباإلضافة إلى استعراض مجمل األوضاع على الساحتين االقليمية والدولية وخاصة 

وأكد العاهل البحريني خالل المباحثات مواقف بالده الثابتة والمعلنة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في 
اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، منوها بضرورة االلتزام بتنفيذ خريطة الطريق التي تفضي إلى إقامة 

  .تقلة بمساعدة المجتمع الدولي، ما يعزز فرص تحقيق االمن واالستقرار لدول المنطقةالدولة الفلسطينية المس
15/6/2005الخليج اإلماراتية   

  
  وفد فلسطيني يجتمع بمدير المخابرات المصرية قبل اجتماعه بالمسؤولين اإلسرائيليين 

بالوزير عمر سـليمان مـدير المخـابرات        ، واللواء الرجوب،    واللواء نصر عريقات،  . د اجتمع اليوم، وفد ضم      :رام اهللا 
إن الوفد أطلع سليمان، على نتائج االتـصاالت        : وقال الرجوب لـ وفا    .المصرية، قبل اجتماعه بالمسؤولين اإلسرائيليين    

 .مع الجانب اإلسرائيلي، وكذلك القضايا التي لم يلتزم بها حسبما تم االتفاق عليه من تفاهمات فـي قمـة شـرم الـشيخ                      
الوفد أطلع سليمان أيضاً على الشروط الواجب توافرها الستمرار التهدئة، ونجاح اللقاء المرتقب بين عباس،               وأضاف أن   

 .شارون في الثلث األخير من الشهر الجاري
  15/6/2005وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
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  بتخّلى عن سالح المقاومة وآّل عدوان سيلقى الرّد المناسن لن :موسى أبو مرزوق .د
 .موسى أبو مرزوق، القيادي البارز في حركة المقاومة اإلسالمية حماس. أكّد هذا د:  خاص-المركز الفلسطيني لإلعالم

حركة حماس لن تتخلّى عن سالح المقاومة أو برنامج المقاومة، وستواصل دعم صمود شعبنا الفلسطيني في مواج ان 
  .ز في حركة المقاومة اإلسالمية حماسموسى أبو مرزوق، القيادي البار. أكّد هذا د

قال إن حركته اتّخذت قرارها بالتهدئة في فبراير الماضي في قمة نشاطها العسكري النوعي كحرب األنفاق مثالً؛ و
  .والتزامها بالتهدئة ال يعني غياب العمل العسكري، وكّل عدوان أو تجاوز صهيوني سيلقى الرد المناسب

ارات التي أملتْ علينا قرارانا متعلّقة بالظرف الداخلي الفلسطيني والجو المحيط، وال نزال نتحاشى وأضاف أن االعتب
  .وضع حد لهذه التهدئة على الرغم من االعتداءات الصهيونية المتكررة، والنوايا التي يفصح عنها القادة الصهاينة

مة على خلفية االنتخابات البلدية والمحلية األخيرة وما صاحبها من كما تناول في حديثه انتخابات المجلس التشريعي القاد
ضجيٍج وزوابع مفتعلة، وكذلك رؤية حماس لكيفية إصالح منظمة التحرير الفلسطينية في ظّل غياب اإلرادة الالزمة 

لج الشؤون األمنية ونوه أبو مرزوق إلى ضرورة تشكيل مرجعية عليا للشعب الفلسطيني تعا. إليقاظها من سباتها
  .والسياسية

15/6/2005المرآز الفلسطيني لإلعالم   
 

  المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة نتساريم بعدٍد من قذائف الهاون
أفادت مصادر صحافية صهيونية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت، صباح اليوم، عدداً من قذائف الهاون صوب مستوطنة 

هذا وزعمت المصادر ذاتها أن القذائف وقعت في فناٍء خلفي .راضي المواطنين جنوب مدينة غزةنتساريم، الجاثمة على أ
  .موضحةً أن إطالق القذائف لم يسفر عن وقوع إصاباٍت في صفوف المغتصبين, في المغتصبة نفسها

15/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

   من أجل القضاء على الفساد،ة رغم قرار التأجيلحماس ستشارك في االنتخابات التشريعي: أبو زهري
أكد سامي أبو زهري الناطق اإلعالمي باسم حركة حماس خالل ندوة سياسية في خانيونس على أن قرار السلطة 
الفلسطينية بتأجيل االنتخابات التشريعية جاء خوفا وخشية من فوز حماس فيها، وذلك وفق ما أكده المراقبون والمحللون 

وأضاف أن حماس ستشارك فيها رغم قرار التأجيل من أجل القضاء على الفساد، وتغيير الوضع القائم لخدمة .يونالسياس
  . أبناء شعبنا الفلسطيني وحقه في الحياة كريمة

15/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  متأثرا بجروحهاستشهاد عضو في حماس 
شاب بالل أبو الحسنى توفي أمس متأثرا بجروح أصيب بها إثر أفادت مصادر طبية أن الناشط في حركة حماس ال

  .انفجار غامض وقع االثنين الماضي في منزل بمخيم الشاطئ لالجئين الفلسطينيين في غزة
  15/6/2005الوطن السعودية 

  
  التهدئة لم تعد قائمة إال شكالً واسماً وصبرنا بدأ ينفد : حماس

ي باسم حركة حماس إن التهدئة المعلنة بين الجانب الفلسطيني وسلطات االحتالل قال سامي أبو زهري، الناطق اإلعالم
االسرائيلي لم تعد قائمة اال شكالً واسماً، واالحتالل يعمل بكل قوة على نسف التهدئة وإلحاق األذى والمعاناة اليومية 

  .بالشعب الفلسطيني لتركيعه بالقوة
فصائل المقاومة بدأ ينفد من استمرار الخروق اإلسرائيلية، مشدداً على ان ن صبر الشعب الفلسطيني واوأكد أبو زهري 

حماس لن تعطي على االطالق تهدئة مجانية، والتهدئة يجب أن تكون متبادلة، وليست مقتصرة على الجانب الفلسطيني 
  .فقط

15/6/2005األيام الفلسطينية   
  

  حماس مستعدة إلقامة عالقات مع الواليات المتحدة
 محمد غزال من قياديي حركة حماس في الضفة الغربية استعداد الحركة القامة عالقات مع الواليات المتحدة ومع أعلن

وقال غزال ان الدول االفريقية قد أدركت انه من الصعب  . اي دولة اخري ماعدا اسرائيل التي وضفها بالدولة الصهيونية
  وكاالت  . ائيلياستبعاد حركة حماس من اتصاالتها مع الجانب اإلسر

  15/6/2005االهرام 
 

  الفصائل ترحب بخطوة عباس برد قانون االنتخابات الى التشريعي
ه بالقراءة ارد قانون االنتخابات المعدل الذي قدمه المجلس التشريعي وأقررب رحبت الفصائل الفلسطينية بخطوة عباس

ابات في انقاذ للحالة الفلسطينية التي تشهد توترا في العالقات أمال في ان تنهي قضية التأجيل ويجري تعجيل االنتخ.الثالثة
وعبر محمد غزال، أحد قادة حماس، عن تقديره لهذا الموقف من عباس، مشددا أن الشعب الفلسطيني بحاجة . الداخلية

له في جميع إلى كل ما يقربه من بعضه البعض ويحتاج في نفس الوقت إلى كل ما يدعم خياره وحقه في اختياره من يمث



 8

المحافل، وقال إن هذا اإلجراء الذي قام به الرئيس إجراء منطقي ومقبول ونؤيده وندعو المجلس التشريعي الى القيام 
وقال كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إن إعادة ابو .بواجبه بطريقة صحيحة تجاه وطنه وتجاه شعبه

جيب للوعود التي قطعها في اجتماعه مع لجنة المتابعة وهو يستجيب لما جرى مازن القانون للمجلس التشريعي يست
   .التفاهم عليه في حوارات القاهرة

15/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

  فتح في أزمة والمستقبل لـ حماس  :حسام خضر النائب الفلسطيني االسير
يني األسير ان فتح تعيش أسوأ حاالتها، مشيراً أكد حسام خضر القيادي في حركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسط

إلى ان المستقبل لحركة المقاومة االسالمية حماس، واصفا إياها بأنها حركة وطنية مناضلة شاركت بفعالية وقوة في 
االنتفاضتين ، وأرست مفاهيم وأخالقيات جديدة، واآلن لديها الفرصة التاريخية والقدرة للمشاركة في قيادة الشعب 

  .فلسطيني عبر االنتخاباتال
15/6/2005البيان   

 
  سير مقدسيأ على  مؤبدا23ً بالسجن محكمة احتاللية تصدر حكماً

 حكمت المحكمة العسكرية في معسكر عوفر قرب بيتونيا على الشاب :سى الشرباتي عي، الحياة الجديدة،القدس المحتلة
 عاما بعد ادانته بالعضوية في خلية تابعة لكتائب 35دا و مؤب23عبداهللا عثمان الشرباتي من القدس بالسجن الفعلي 

  . عزالدين القسام كانت مسؤولة عن تنفيذ عمليات في القدس الغربية اسفرت عن مقتل وجرح العشرات من االسرائيليين
15/6/2005الحياة الجديدة    

 
  سير ومعتقل في سجون االحتالل يؤدون امتحانات الثانوية العامة  أ2500
 . أدى قرابة ألفين وخمسمائة أسير في سجون االحتالل، أمس، أول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام- وفا-غزة 

وأفادت مصادر من داخل السجون لمركز األسرى لإلعالم، أن األسرى في سجون مجدو، والنقب، وعوفر، تقدموا 
 كبيرة بسبب رفض مصلحة السجون اإلسرائيلية لالمتحان األول، في حين واجه األسرى في السجون المركزية صعوبات

اإلسرائيلي نداء للمؤسسات الحقوقية  ووجه األسرى في سجن نفحة .منح الفرصة ألعداد كبيرة منهم، ألداء االمتحان
ب ووزارة التربية والتعليم العالي، اشتكوا فيه من حرمانهم من تقديم امتحانات التوجيهي لهذا العام، وطالبوا بإدخال كت

وكان الدكتور سفيان أبو زايدة، وزير شؤون األسرى والمحررين، صرح  .التوجيهي لهم بسبب وجود نواقص كثيرة فيها
في وقت سابق بأن سلطات االحتالل حرمت عدداً من المعتقلين من أداء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، كما منعت 

  .ظات غزة من الخروج لإلشراف على االمتحانات في سجون االحتاللأطقم وزارة التربية والتعليم العالي من محاف
   15/6/2005الحياة الجديدة 

  
  ! تفرض على األسيرات عقوبات صارمة بسبب اعتراضهن على المعاملة السيئةإدارة سجن تلموند

في سجن ة بعض األسيرات تمكّنت محامية جمعية أنصار السجين، سناء حرباوي، أمس، من زيار : خاص–نابلس 
وقالت حرباوي إنّها التقت عدداً ،  الصهيوني وذلك في زيارٍة تفقدية تنظّمها الجمعية لألسرى في سجون االحتاللالتلموند

من األسيرات منهن األسيرة أمل جمعة وفاتن ضراغمة وهبة جرار وعبير عودة، حيث تعاني األسيرات من أوضاع 
 .الصحية واالهتمام حيث تعمل إدارة السجن على حرمانهن من هذه الحقوقصحية مزرية وهن بحاجة للعالج والرعاية 

 وذلك بسبب اعتراض األسيرات على 11رة السجن تفرض عقوبة على قسم وأشارت المحامية حرباوي إلى أن إدا
ا جعل معاملة السجانات لهن والتصدي للمجنّدات ومنعهن من االعتداء عليهن ووصفهن بصفاٍت وألفاظ نابية، مم

  .السجانات يضعن األسيرة آمنة منى في غرفة االنتظار ونسرين أبو زينة في العزل االنفرادي
  15/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   على أسير فلسطيني شهرا37ً بالسجن  تصدر حكماًهيونية في معتقل عوفرالمحكمة العسكرية الص

 شهرا على 37 قرب رام اهللا حكما بالسجن ونية في معتقل عوفرعسكرية الصهيأصدرت المحكمة ال:  خاص-بيت لحم
الصهيوني األمير في  واعتقلت قوات االحتالل . أالف شاقل5األسير أمير أحمد األمير باإلضافة إلى غرامة مالية بقيمة 

  .منزل عائلته في مخيم عايدة في بيت لحم بعد مطاردة استمرت لشهور عديدة
 15/6/2005م المركز الفلسطيني لإلعال

 
   ماليين دوالر لتطوير واقٍع جديٍد لمدينة دير البلح4نسعى لتجنيد : الكرد

 ماليين دوالر لتنفيذ مشاريع حيوية 4أكّد أحمد الكرد، رئيس بلدية دير البلح، أن البلدية تسعى لتجنيد : خاص–دير البلح 
 للمدينة، وتحسين الخدمات للمواطنين، خصوصاً وأن وهامة تساهم في تطوير، وتنمية البنية التحتية وخلق واقٍع جديٍد

وأفاد .البلدية أنهتْ تنفيذ عدة مشاريع حيوية بقيمة مليون دوالر ساهمت بشكٍل كبيٍر في التخفيف من حدة معاناة السكان
افية في الجزء الجنوبي الكرد لوكالة معاً أن البلدية أنهتْ مؤخّراً العمل في عدة مشاريع تطويرية ومنها شقّ طريٍق التف
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من المدينة من شارع الحكر إلى شارع صالح خلف، لتسهيل الحركة المرورية من وإلى جنوب القطاع وشماله وتخفيف 
وأوضح الكرد أن البلدية شرعت في إنشاء مبنى جديٍد لها على .الضغط عن مركز المدينة والذي يشهد اكتظاظاً ملحوظاً

 ألف 200، بقيمة UNDP من خالل KFWع أقسام البلدية، بدعٍم من الحكومة األلمانية  متراً، يضم جمي650مساحة 
أن قسم المشاريع يواصل أعماله في تنفيذ مشروع إنشاء شبكة صرٍف صحي في منطقة حكر الجامع : وأضاف. دوالر

وأشار الكرد إلى أن .ألف دوالر 195بدعم مشروع دعم التنمية واإلدارة البلدية الممول من الحكومة الدنمركية، بقيمة 
البلدية تدرس حالياً عدداً من المشاريع المنوي تنفيذها هذا العام تشمل إقامة مباني ومنشات وفتح طرق ومشاريع صرف 

  .صحي باإلضافة إلى مشاريع بيئية ومياه وصيانة
  15/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ية على حواجزها العسكرية شمال الضفة الغربيةقوات االحتالل تشدد من إجراءاتها التعسف

 شددت قوات االحتالل الصهيوني من إجراءاتها االستفزازية على الحواجز العسكرية المؤدية إلى ، خاص- قلقيلية
 العسكري ابوأفاد شهود عيان، أن قوات االحتالل الصهيوني المتمركزة عند حاجز عنّ.محافظات شمال الضفة الغربية

 نابلس، أعاقت حركة تنقل المواطنين، ومنعت العديد منهم من المرور بعد تفتيشهم والتدقيق في -طولكرمعلى طريق 
، اجز العسكري المقام في بيت إيبامن ناحية أخرى واصل جنود االحتالل المتمركزين على الح.هوياتهم الشخصية

كما قام جنود .ت المارة واحتجزوها لعدة ساعاتاستفزازاتهم للمواطنين لليوم الرابع على التوالي، وأوقفوا السيارا
، وفي نابلس أعاق ية باتجاه نابلس على حاجز جبارةاالحتالل باحتجاز وتفتيش المواطنين القادمين من طولكرم وقلقيل

  .جنود االحتالل الصهيوني المتمركزون عند حاجز حوارة العسكري جنوب المدينة مرور المواطنين لعدة ساعات
  15/6/2005لسطيني لإلعالم المركز الف

  
  االحتالل يصدر األوامر لمصادرة مساحات واسعة من األراضي جنوبي بيت لحم

ذكرت مصادر إعالمية صهيونية أن وزارة الحرب الصهيونية ستشرع خالل أسبوعين بسلب ، خاص-القدس المحتلة
 العنصري، الذي يلتهم أراضي أراضي الفلسطينيين في بيت لحم، بحجة الشروع في أعمال إقامة جدار الفصل

وأشارت صحيفة معاريف .الفلسطينيين ويعزلهم عن العالم الخارجي، حيث سيتم ضمها إلى الدولة العبرية بشكل رسمي
الصهيونية إلى أن أعمال إقامة الجدار الفاصل قرب مستوطنات غوش عتصيون جنوب بيت لحم ستبدأ بعد أسبوعين، 

ية استكملت االستعدادات للشروع في أعمال البناء، وأنها أصدرت األوامر الخاصة مضيفة أن وزارة الحرب الصهيون
وبحسب مصادر صهيونية فإن الهدف من اإلسراع في إقامة الجدار في تلك .بمصادرة األراضي التي سيقام السياج عليها

ويشار إلى . خطة االنسحاب قبل تنفيذغوش عتصيون بالفعل إلى إسرائيل في ضم مستوطنات  إسرائيلالمنطقة هو رغبة
  .أن هذا الجدار، إذا ما تم تشييده سيحرم األهالي من إمكانية الوصول إلى أراضيهم الزراعية

  15/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  رؤساء بلديات في قطاع غزة يعتصمون، اليوم، مطالبين بتطوير طريق صالح الدين 
التحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اليوم االربعاء، اعتصاما لرؤساء بلديات   ينظم ا،صالح محمد ابو صالح/خان يونس 

جنوب قطاع غزة أمام وزارة األشغال العامة واإلسكان بغزة وذلك احتجاجا على تجاهل الوزارة لمطلب تطوير طريق 
طريق صالح الدين الطريق  أسامة الفرا ان الوزارة هي الجهة المسئولة عن تطوير. وقال رئيس االتحاد د.صالح الدين 

موضحا انه تم تطوير الطريق من وادي غزة وحتى معبر بيت حانون فيما تجاهلت الوزارة تطوير الجزء المتبقي الدولي 
من الطريق والممتد من وادي غزة وحتى معبر رفح، مؤكدا على أهمية تنفيذ استكمال المشروع الحيوي والذي يخدم 

وأوضح الفرا أن االتحاد اخذ على . خالله كافة الوفود القادمة ألراضي السلطة الوطنيةكافة سكان قطاع غزة وتمر من
عاتقه تنظيم مجموعة فعاليات تبدأ باالعتصام أمام مقر وزارة األشغال وتقديم مذكرة احتجاج على ذلك التجاهل ومن ثم 

  .  محافظات الوسطى وخان يونس ورفح التوجه إلى المجلس التشريعي وتسليم مذكرة احتجاج مماثلة لكافة نوابه في
  15/6/2005 48عرب

  
  رثوذكسي الجديد يحرم أربعة رجال دين من لقب أرشمندريت، بينهم ميليتيوس بصلالمجمع الكنسي األ
اقدم المجمع المقدس لبطريركية الروم االرثوذكس امس على اتخاذ قرار بالحرمان الديني ألربعة : كتب مندوبو االيام

ن البطريركية بينهم االرشمندريت ميليتيوس بصل، مسؤول الطائفة في رام اهللا، بداعي عدم انصياعهم رجال دين م
لقرارات المجمع سيما في طلب قائم مقام البطريركية كورنيليوس االعتراف به من قبل السلطة الفلسطينية التي لم تسحب 

تحقيق في ظروف تسريب عقارات الكنيسة الى جهات بعد اعترافها بالبطريرك ايرينيوس االول لحين اتضاح نتائج ال
واحتجاجا على القرار، شارك امس العشرات من ابناء الطائفة المسيحية االرثوذكسية في مدينة رام اهللا في .اسرائيلية

 مسيرة احتجاجية ضد قرار المجمع الكنسي االرثوذكسي الجديد بحرمان االب الروحي للطائفة االرثوذكسية في رام اهللا
ويعتقد بأن القرار بالحرمان الديني لرجال .ميليتيوس بصل من لقب ارشمندريت الذي حمله طوال العشر سنوات الماضية

الدين االربعة انما نتج عن تعاونهم مع لجنة التحقيق الفلسطينية في ظروف تسريب عقارات الكنيسة الى جهات اسرائيلية 
حامين الفلسطينيين توكيال رسميا لمتابعة القضية في المؤسسات علما بأن المجمع المقدس الحالي رفض منح الم

االسرائيلية واصراره على منح التوكيل لمحام اسرائيلي علما بأن المحامين يعملون االن باالستناد الى التوكيل الذي منحه 
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، الذي كان من وقال االرشمندريت ميليتيوس بصل.لهم البطريرك ايرينيوس االول الذي قرر المجمع المقدس عزله
المقرر ان يرفع االسبوع المقبل الى منصب مطران، لـاأليام هذه اول مرة يتجرأ فيها رهبان يونانيون على طرد عربي 
من الكنيسة ونعتقد ان القرار جاء من المجمع المقدس في اطار حملته ضد العرب في الكنيسة وأضاف كما هو معروف 

ف باالنقالب الذي قام به المجمع المقدس ضد البطريرك ايرينيوس لحين انتهاء فان السلطة الفلسطينية رفضت االعترا
التحقيق في ظروف ما جرى في البطريركية وامالكها واالن يعاقبنا اعضاء المجمع المقدس على التزامنا بقرار السلطة 

  .الفلسطينية
  15/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   رياض األطفال تعقد مؤتمرها التأسيسي األولاللجنة التحضيرية للعامالت في: خان يونس

عقدت اللجنة التحضيرية للعامالت في رياض األطفال والحضانات مؤتمرها التأسيسي األول لمناقشة :كتب أيمن أبو ليلة
 130ويأتي عقد المؤتمر الذي شاركت فيه .النظام األساسي والنتخاب هيئة قيادية للعامالت في محافظة خان يونس، أمس

وشارك في . ملة رياض أطفال تحت رعاية جمعية المرأة العاملة، بدعم وتمويل من مكتب مساعدات الشعب النرويجيعا
المؤتمر كل من لما حوراني، منسقة الجمعية في محافظات غزة، وليلى البيومي، منسقة برنامج فرص متساوية للعامالت 

لحر، ومنال الخطيب ممثلة عن وزارة العمل وسميرة القهوجي في الجمعية، ومريم زقوت، مدير جمعية الثقافة والفكر ا
وقالت الحوراني في افتتاحية المؤتمر إن .من مجلس إدارة نقابة الخدمات العامة التابعة التحاد العام لنقابات عمل فلسطين

ثقيف وتوعية العامالت المؤتمر يأتي تتويجا لجهود اللجنة التحضيرية و الجمعية التي عملت خالل األعوام السابقة على ت
بحقوقهن النقابية واالجتماعية واالقتصادية وتمكينهن لالنخراط في عملية صنع القرار داخل النقابات واالتحادات العمالية 

  .ومتابعة قضاياهن المهنية وتطبيق قانون العمل الفلسطيني
  15/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  ين والس بيزا اإليطاليةالتوقيع على اتفاقية توأمة بين بلديتي جن

وقع وليد أبو مويس، رئيس بلدية جنين، وجورجو ماسيبو، رئيس بلدية الس بيزا اإليطالية، : جنين ــ محمد بالص
وقال أبو مويس الموجود في ايطاليا حاليا في اتصال هاتفي مع األيام،امس، إن التوقيع .امس، اتفاقية توأمة بين البلديتين

تفاقية جاء بعد نحو ثالثة اشهر من زيارة عمل رسمية قام بها رئيس بلدية الس بيزا لمدينة جنين، النهائي على هذه اال
وذكر ابو مويس الذي توجه الى ايطاليا في الثاني عشر من الشهر .وشملت التوقيع على هذه االتفاقية باألحرف األولى

ضوي المجلس البلدي ، أن اتفاقية التوأمة تشمل تنفيذ نادية أبو لبدة، وأم السعيد النفاع، ع: الجاري على رأس وفد ضم 
ومن أهم هذه المشاريع، كما قال الحاج . العديد من المشاريع والبرامج المشتركة التي من شأنها النهوض بأوضاع المدينة

غراض ، ربحي عصفور، القائم بأعمال رئيس بلدية جنين، إقامة مركز تكنولوجي متطور، وإقامة مركز شبابي متعدد األ
وقال أبو مويس، ان .إضافة إلى تنفيذ برامج مشتركة في المجاالت الثقافية المختلفة ، وتنظيم زيارات لتبادل الخبرات 

محافظ مدينة الس بيزا اإليطالية، طلب منه رسميا دعوة قدورة موسى، محافظ جنين، لزيارة ايطاليا بغية التوقيع على 
  . طلب كما قال رئيس البلدية، حظي باهتمام كبير من قبل محافظ جنيناتفاقية توأمة بين المدينتين، وهو

  15/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  تأجيل أوامر هدم ثالثة منازل في القدس
استصدر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية، مؤخراً ثالثة قرارات من محكمة اسرائيلية : االيام -القدس

وأمرت المحكمة .ل مواطنين في القدس المحتلة، وإلغاء عقوبات بالسجن الفعلي بحق اصحابهابتأجيل اوامر الهدم لمناز
البلدية بالتوصل الى تسوية مع المواطنين، اصحاب المنازل عبر مركز القدس تقضي بالغاء امر السجن الفعلي الصادر، 

كل، باالضافة الى تأجيل عملية الهدم ضد المواطن عمر الشلودي، وتخفيض مبلغ الغرامة المالية الى عشرة آالف شي
كما تم التوصل الى تسوية .حتى نهاية العام الجاري، شريطة شروع صاحب المنزل بإجراءات للحصول على رخصة

مماثلة مع اللجنة اللوائية للبناء، تم بمقتضاها تأجيل امر الهدم الصادر ضد منزل المواطن ابراهيم ابو خاطر، وإلغاء امر 
وتم ايضاً تمديد وتأجيل امر الهدم الصادر .ر بحقه، اضافة الى تخفيض مبلغ الغرامة المالية المفروضة عليهالسجن الصاد

بحق منزل المواطن وليد جابر الى نهاية العام الجاري، والغاء امر السجن الصادر بحقه، على ان يقوم باالجراءات التي 
  .تمكنه من الحصول على رخصة بناء

  15/6/2005 األيام الفلسطينية
  

  مواطنون يحتجون على انتشار ظاهرة المخدرات في منطقة جورة اللوت: خان يونس
اغلق مواطنون غاضبون من منطقة جورة اللوت شرق جنوبي خان يونس،أمس، طريق صالح :خان يونس ــ األيام

وقام . وعدم وضع حد لهاالدين الرئيسة قرب محطة التحلية وذلك احتجاجاً على انتشارظاهرة المخدرات في المنطقة
وقال .عشرات المواطنين من اهالي المنطقة باالعتصام وسط الطريق واغالقها بالسواتر الحديدية لمدة ساعتين متواصلتين

محمد محمود أبو معمر، أحد سكان المنطقة والمشرف على االعتصام ان اغالق الطريق يأتي لتوصيل رسالة واضحة 
ورة التحرك والقضاء على ظاهرة المتاجرة وتعاطي المخدرات في المنطقة والتي ازدادت للسلطة واالجهزة االمنية بضر

بشكل كبير في اآلونة االخيرة واصبحت تهدد بشكل كبير المنطقة بأسرها وتسيء الى سمعة الكثير من عائالت المنطقة، 
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سكان المنطقة بادروا وعلى مسؤوليتهم التي كانت دوماً عصية على االحتالل ابان االنتفاضة االولى ، مشيراً الى ان 
ودعا العائالت في المنطقة الى توحيد جهودها لمحاربة .الخاصة بالتصدي لهذة الظاهرة ومالحقة متعاطيها ومروجيها

الظاهرة بكل قوة والضرب بيد من حديد على يد مروجيها ، شاكراً راجح أبو ستة مدير مكافحة المخدرات في خان 
 الشقاقي والمقدم صبحي زعرب من الشرطة على دورهم وجهودهم في مساعدة سكان المنطقة في يونس والمقدم نضال

  0مكافحة هذة الظاهرة الخطيرة
  15/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  سر الشهداء ووضعها موضع التنفيذأقرار حقوق إالمطالبة بتسريع  ، لقاء مفتوحخالل

طالبت فعاليات وطنية السلطتين التشريعية والتنفيذية بتسريع اقرار حقوق  - نسرين حمدان - الحياة الجديدة -رام اهللا 
جاء ذلك خالل لقاء مفتوح نظمته امس االمانة العامة للتجمع الوطني السر .اسر الشهداء ووضعها موضع التنفيذ الفوري

ول لرئيس المجلس التشريعي شهداء فلسطين ولجنة المتابعة القرار وتنفيذ قانون حقوق اسر الشهداء بحضور النائب اال
واكد المشاركون على ضرورة .حسن خريشة وممثلين عن القوى والفعاليات الشعبية فيما تغيب ممثل وزارة المالية. د

توفير حياة كريمة السر الشهداء عبر القانون محذرين من مغبة اعتبار الزيادة التي تم تطبيقها بداية الشهر الجاري بديال 
ا عبارة حسن خريشة وضع اسر الشهداء وقال رددنا وال زلن. وانتقد د.ة فيما يتعلق بالشق الماليعن المشروع وخاص

 ولكن الواقع يقول ان اهالي الشهداء افقر منا جميعا في اشارة الى شح المخصصات المقدمة الشهداء اكرم منا جميعا
لى عقد جلسة لمناقشة مشروع قانون رعاية واشار الى الضغوط على المجلس التشريعي القرار القانون واضطر ا.لهم

. اسر الشهداء بهدف انشاء صندوق لرعايتهم يضم الشقين الرسمي والشعبي في محاولة لتخفيف اثر الضغوط الخارجية
مؤكدا على ضرورة مشاركة رأس المال الفلسطيني في الشتات من اجل ان يحصل اسر الشهداء على كامل حقوقهم 

شة اهالي الشهداء الى التواجد في المجلس التشريعي اثناء مناقشة القانون حتى يشكلوا حالة من ودعا خري.بشكل ايجابي
 شيقل ليست ضمن القانون مؤكدا انه في حال تطبيق وتنفيذ القانون 600الضغط وقال ان زيادة رواتب اسر الشهداء الى 

ذوي الشهداء وممثلي القوى مداخالت اظهرت وقدم عدد من .ال يستطيع احد التعدي عليه وانما يصبح ملزما للجميع
  .مرارة الوضع القائم

  15/6/2005الحياة الجديدة 
  

  دعوة إلى مقاطعة لجان شكلتها إسرائيل في القدس 
 دعا النائب المقدسي حاتم عبدالقادر الفلسطينيين في القدس المحتلة، إلى مقاطعة أي لجنة يشكلها االحتالل في المدينة، 

دمة الجمهور، وحل مشكالته، واصفاً األشخاص والجهات المنضوية تحت هذه اللجان بأنها هامشية تحت مسميات خ
وأضاف إن هذه اللجان ال تهدف إلى حل مشكالت المواطنين بقدر ما .معزولة ال تشكل أي وزن في الشارع المقدسي

در منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة ودعا عبدالقا.تستهدف سحب البساط السياسي، وتكريس ضم القدس لدولة االحتالل
إزاء ذلك ال : وقال.الوطنية إلى تفعيل دورها في القدس، وأال تترك فراغاً يمكن أن يسده االحتالل، في إجراءات مشوهة

بد من إعادة تشكيل مجلس أمانة القدس بصورة فعالة، حتى يمكنه ممارسة دوره في خدمة المواطنين، ومتابعة قضاياهم 
نعتقد أن الحل الوظيفي الذي يطرحه : وقال. وشدد على رفض شعبنا لمثل هذه الطروحات والبدائل الهزيلة. التهمومشك

اإلسرائيليون هو التفاف على القضية الجوهرية األساسية التي مفادها أن السلطة اإلسرائيلية في القدس هي سلطة قائمة 
  .بقوة االحتالل

  15/6/2005البيان 
  

  يلية تدين تدنيس القرآنالكنيسة اإلنج
 ادانت الكنيسة االنجيلية في فلسطين واالردن االعتداءات اآلثمة والعدوانية على نسخ من القرآن الكريم في -  قنا-رام اهللا

وشدد المطران الدكتور منيب يونان مطران الكنيسة االنجيلية ‚ سجون غوانتانامو االميركي ومجدو ونفحة االسرائيليين
‚ حفية أن احترام االديان السماوية والكتب المقدسة والمقدسات خط أحمر يجب احترامه وعدم تجاوزهفي تصريحات ص

وطالب المطران يونان السلطات المسؤولة اتخاذ ‚ وقال اننا ككنيسة مسيحية فلسطينية نستنكر بشدة هذا العمل المشين
وأضاف أن مواطني ‚ اع السياسي الى صراع دينياالجراءات القاسية ضد الذين يحاولون العبث بالدين ليحولوا الصر

القدس تمكنوا من العيش معا كأصحاب ديانات سماوية في ظل احترام متبادل وان اللحمة الوطنية الفلسطينية المسيحية 
االسالمية كما تربينا عليها في القدس الشريف وفي فلسطين وكما عشناها ومارسناها طوال السنين الماضية تعني لكل 

  .و كتاب مقدس وخاصة القرآن الكريمطن فلسطيني أن يحافظ الواحد على اآلخر ويدافع عنه وأي مس الي دين أموا
  15/6/2005الوطن القطرية 

  
  خالء سانور والمستوطنون يحتفلون بتوسيعها شارون يدعي التخطيط إل

 الضفة الغربية، يواصل في وقت يدعي فيه شارون، مضيه نحو تنفيذ مخطط اخالء مستوطنات قطاع غزة وشمال
ففي شمال الضفة الغربية يحتفل المستوطنون  .المستوطنون تدعيم المستوطنات المنوي اخالؤها واالنتقال لالقامة فيها

 2500وقال المستوطنون ان . بتوسيع مستوطنة سانور احدى المستوطنات األربع المخطط اخالؤها في الضفة الغربية
ن اليمين وحاخامات المستوطنات يشاركون في حفل يقام في المستوطنة احتفاءا بانضمام مستوطن بينهم اعضاء كنيست م
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، 1987وبانضمام العائالت الجديدة يصل عدد العائالت المقيمة في المستوطنة التي تأسست عام  . عائلة جديدة اليها18
  . عائلة58الى 

عضو الكنيست وقد انضم الى هؤالء، . ي اخالؤهاالى ذلك، يواصل نواب اليمين المتطرف تدعيم المستوطنات المنو
وينضم ادلشتاين بذلك الى عضو الكنيست  .، حيث اعلن انتقاله لالقامة في مستوطنة جديد في غوش قطيفيولي ادلشتاين
ر ، الذي انتقل لالقامة في سانور، وايفي ايتام، الذي انتقل من مستوطنة نوف في الجوالن الى مستوطنة نيتسارييه الداد

ويضاف الى هؤالء . حزاني في غوش قطيف، اضافة الى اوري اريئيل، الذي انتقل الى كفار داروم في غوش قطيف
 عضو الكنيست المستوطن تسفي هندل الذي يقيم في غوش  

  14/6/2005 48عرب
  

  سرائيلي حالوتس يؤكد تكريس مفاهيم العسكرة في المجتمع اإل
سياسية االسرائيلية، فقط، وقف تنفيذ خطة االنفصال من خالل قرار جديد، وبغير اعتبر حالوتس، ان بمقدور القيادة ال
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده حالوتس، بمناسبة بدء شغله لمنصبه كقائد  .ذلك سيتواصل التحضير لتنفيذ الخطة

تم اصدار توجيهات وأضاف حالوتس ان خطة االنفصال ستنفذ في موعدها ما لم ي. لهيئة أركان الجيش االسرائيلي
وغازل حالوتس المستوطنين واصفا  .وأشار الى انه ال يعرف عن وجود تفكير بتأجيل الخطة، على حد رأيه. أخرى

وبرأيه لن تندلع حرب أهلية، لكن مسؤولية منع ذلك تقع على كاهل الجميع، بما في ذلك قادة الجمهور . اياهم باالخوة
وفي رده على سؤال حول كيفية سلوكه في حال . يهودية والقيادة المدنية للمستوطنينالمعارض للخطة والمؤسسة الدينية ال

مضيفاً ان الجيش لن يسمح ! قيام المتطرفين اليهود باطالق النار على الجنود، قال سنضطر الى عزل هؤالء بطريقة ما
ين اعتبر ان ابو مازن يقول ما وبخصوص الفلسطيني. بتعريض الجنود الى الخطر وال الى جعله كالبط في مرمى النار

وعبر حالوتس عن قلقه ازاء تعاظم قوة حماس، قائال ان اسرائيل . يؤمن به بقلبه، لكن افعاله ال تتفق مع تصريحاته
وفي تعريفه لسلم أولويات الجيش االسرائيلي، خالل فترة واليته، قال ان عمل  .ستصر على تنفيذ الفلسطينيين اللتزاماتهم

 على سلم اولويات تتصدره محاربة االرهاب، مواجهة المخاطر غير التقليدية، ومن ثم احتمال صد هجوم الجيش سيركز
واعتبر مصطلح ثورة غريبا عنه، وقال انه ال ينوي احداث ثورة داخل  !!.قد تشنه الجيوش النظامية للدول المجاورة

ي المجتمع االسرائيلي معتبرا ان الجيش سيبقى جيش لكنه اكد تكريس مفاهيم العسكرة ف. الجيش، ولن يجري أية تغييرات
  . الشعب وانه لن يتم الغاء الخدمة االجبارية

  14/6/2005 48عرب
  

  االحتالل يهدد بتعليق االنسحاب من غزة حتى إسكات النيران الفلسطينية  
إذا تم تحت النيران هدد االحتالل اإلسرائيلي أمس بتعليق االنسحاب من غزة  :وكاالتالخليج والقدس المحتلة 

الفلسطينية، مشيرة إلى العمل على إسكات الرمايات، ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة عن رئيس هيئة أركان االحتالل 
الجنرال دان حلوتس قوله أمس إن إسرائيل ستعلق مؤقتا عملية االنسحاب من قطاع غزة في حال كانت ستتم تحت 

. نى للجيش إسكات الرمايات ألنه من غير الوارد أن تجري عملية اإلخالء تحت النيرانالنيران الفلسطينية، إلى ان يتس
وتبذل جهود لتنسيق هذا االنسحاب مع السلطة الفلسطينية لكن االنسحاب اإلسرائيلي غير مشروط بهذا التنسيق، كما قال 

  حلوتس وفقا لالذاعة
  15/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  مريكية عشية زيارة كوندوليزا رايسائيلية األسرتوتر في العالقات اإل

تشهد العالقات بين اسرائيل وامريكا توترا ناتجا من قضية تجسس مفترضة تورط اللوبي اليهودي ومن : القدس ا ف ب
 ان يوفال شتاينيتز ىحت .بيع اسرائيل اسلحة للصين وذلك قبل بضعة ايام من زيارة تقوم بها كوندوليزا رايس السرائيل

وقال  .دث عن ازمة بين الحليفين بعدما اثارت اسرائيل استياء واشنطن ببيعها اسلحة للصين رغم التحذيرات االمريكيةتح
 زيارة شارون لواشنطن لم تتمكن من حلها وآسف ىلالذاعة العسكرية ان هناك ازمة وهي مستمرة منذ نحو عام وحت

المتحدة حيوية السرائيل، ولكن رغم االهمية الكبيرة للمساعدة واضاف ال شك في ان العالقة مع الواليات  .جدا لذلك 
 شيء من التبادلية في هذه ى اسرائيل ان تحافظ علي استقاللها وعللىالدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية االمريكية فع

  . العالقة
  15/6/2005القدس العربي 

  
  إسرائيل تحاول التنصل من تورطها في قضية تجسس في أمريكا  

حاولت اسرائيل أمس التنصل من : ب.ف.القدس المحتلة واشنطن آمال شحادة، ا 15/6/2005الخليج اإلماراتية نشرت 
وجود اية صلة بين موظف في وزارة الدفاع األمريكية متهم بتسريب معلومات سرية الى مؤيدين ل اسرائيل واحد 

قيام موظف البنتاجون لورانس فرانكلين بنقل معلومات وكشفت الصحافة االسرائيلية عن  .مسؤولي سفارتها في واشنطن
وحسب هذه .سرائيلية في واشنطن نائور غلئونسرية الى منظمة ايباك، وكذلك الى المسؤول السياسي في السفارة اال

ة ونفت مصادر وزارة الخارجي .يرانالتقارير، فإن فرانكلين نقل الى غلئون معلومات سرية تتعلق بالبرنامج النووي إل
  .االسرائيلية، وكذلك النائب االسرائيلي افراييم سنيه ان تكون اسرائيل متورطة في قضية تجسس في الواليات المتحدة
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وإذا تأكد أن المخابرات اإلسرائيلية تمكنت من اختراق ملفات مكتب التحقيقات  15/6/2005الوطن السعودية  أضافتو
. ات ملفات المكتب المتعلقة بالمنطقة ومنظماتها وقيادات هذه المنظماتالفيدرالي فإن ذلك يعني أنها اطلعت على محتوي

بل إن االختراق يمكن أن يتيح التالعب بمحتويات هذه الملفات وإضافة أسماء ووقائع إليها دون علم المكتب وحذف أمور 
  .أخرى حسبما يتفق مع الحسابات اإلسرائيلية

  
  عادة العمل للسلطة إ القادر على نه الوحيدأبراك يهاجم بيريس وشارون ويقول 

 انعاش محاوالته للعودة لساحة العمل السياسي ىسعي باراك ال: القدس رويترز 15/6/2005القدس العربي نشرت 
وفي مؤتمر صحافي  .ودعم مساعيه لالطاحة ببيريس من رئاسة حزب العمل االسرائيلي في وقت الحق هذا الشهر

وصف يستخدمه االسرائيليون منذ فترة طويلة في االستهزاء برجل الدولة البالغ من وصف باراك بيريس بأنه فاشل وهو 
 عاما الخفاقه في الفوز بأي انتخابات ليصبح رئيسا للوزراء وهو المنصب الذي تواله ثالث مرات سواء 81العمر 

 االخيرة في االنتخابات ورفض باراك نتائج استطالعات رأي وضعته في المرتبة. بالتتابع أو من خالل صفقة سياسية
ال نبني قيادة علي أساس وقال .  أفضل تقدير تعرض حالةىوقال باراك االستطالعات عل.  زعامة حزب العملىعل

وكان باراك قد ابدي أمله في ان يظفر في نهاية  .ز وقيادة البالد الي مرحلة جديدةواضاف نعتزم الفو. استطالعات 
  االمر بمنصب رئيس الوزراء 

طالب براك باجراء انتخابات تمهيدية داخل حزب العمل الختيار رئيس الحزب  14/6/2005 48عرب موقع فوأضا
وقالت وسائل االعالم االسرائيلية ان براك المح خالل المؤتمر  .ء في االنتخابات العامة المقبلةومرشحه لرئاسة الوزرا

فادها ان براك يعمل على تأجيل االنتخابات التمهيدية الصحفي الى ان بيريس ومؤيديه يروجون انباء ترددت مؤخرا وم
من جهة اخرى ربط براك بين الفساد السلطوي والعنف في الشارع في اشارة الى تزايد  .داخل العمل وهو ما نفاه براك

سؤولياتها وهاجم الحكومة االسرائيلية الحالية قائال لدينا حكومة تتنصل من م. حدة اعمال العنف في المجتمع االسرائيلي
وادعى انه كان باإلمكان بناء الجدار . تجاه المواطنين وغير قادرة على توفير إلتزامها األولي تجاههم بتوفير األمن

وتابع علينا التوجه بشكل مثابر  . قتيل اسرائيلي1000العازل الذي تبنيه اسرائيل في االراضي الفلسطينية قبل سقوط 
وهاجم اإلدمان على استطالعات الرأي التي جاءت جميعها في غير  . قيادة الدولةوحقيقي وجدي واستبدال الليكود في

 .صالحه، وبحسب أقواله، فإنها تعبير عن مزاج عابر، فالقيادة هي مسألة بوصلة داخلية وليست مؤشرا على اتجاه الريح
. حاط وعمرام ميتسناع وداني يتوموشارك في المؤتمر الصحفي الوزير شالوم سمحون وأعضاء الكنيست إبراهام شو

  .وأكد جميعهم على دعمهم لبراك
وضمن ردود الفعل على أقوال براك قالت مصادر مقربة من بيريس ان االخير لن ينقاد إلى أسلوب القذف والتشهير 

  .التي يحاول براك جره إليه من منطلق كون براك في حالة يأس
  

  يمة لنشطاء فلسطينيين لمالحقتهم واعتقالهمحملة صهيونية تستهدف فتح ملفات أمنية قد
كشفت مصادر فلسطينية عن أن سلطات االحتالل الصهيوني، تحتجز عشرات المواطنين الفلسطينيين، في : وكاالت

وزارة الداخلية لوقال بيان  .سجني المسكوبية وبتاح تكفا الصهيونيين، في إطار حملٍة أطلق عليها اسم تصفية القلوب
إن هذه الحملة تستهدف مالحقة وفتح ملفات أمنية قديمة للنشطاء الفلسطينيين، واعتقالهم وتقديمهم إلى : يةالفلسطين

محكماٍت عسكرية، أو تحويلهم إلى االعتقال اإلداري.  بعض المعتقلين هم من المطلوبين، الذين تم وأشارت إلى أن
 تفاهمات شرم الشيخ، واعتقالهم يمثّل انتهاكًا وخرقًا لهذه اإلعفاء عنهم في إطار االتفاق مع الطرف الصهيوني في

  .التفاهمات
  15/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
   من المرشحين لتولي منصب السفير لدى واشنطن آفي ديختر،، الرئيس السابق للشاباك

وحسب القناة  .يالونأل خلفا كشف مصدر اعالمي اسرائيلي، عن احتمال تعيين ديختر، سفيرا السرائيل لدى واشنطن،
وبات ديختر، من . الثانية للتفزيون االسرائيلي ناقش شالوم وشارون، مسألة استبدال أيالون واألسماء المرشحة الستبداله

ابرز المرشحين لتسلم المنصب بعد انتخاب السفير االسرائيلي لدى األمم المتحدة، داني غيلرمان، نائبا لرئيس الجمعية 
  . مم المتحدةالعامة لأل

  14/6/2005 48عرب
 

  ليهم إخالف بين قضاة المحكمة العليا حول ضم القانونية روت غابيزون 
قال مصدر قضائي اسرائيلي مطلع إن فكرة تعيين القانونية االسرائيلية البروفيسور روت غابيزون لمنصب قاضية في 

المحكمة العليا، أهارون براك، فيما تلقى تأييدا من قبل المحكمة العليا االسرائيلية تلقى معارضة شديدة من قبل رئيس 
يس المحكمة الرئيسين السابقين للمحكمة، القاضي المتقاعد موشيه لندوي والقاضي المتقاعد مئير شمغار ونائب رئ

تمثل واكد المصدر ان معارضة براك لتعيين غابيزون قاضية في المحكمة العليا تعود الى كونها . القاضي ميشيل حيشين
ويساند تعييين غابيزون وزير القضاء األسبق، موشيه نيسيم، . برلماني المعارض لنهجه القضائيالتيار القانوني وال

. قاضي المحكمة العليا سابقا، غابريئيل باخ، رجال القانون البروفيسور دافيد كريتشمر والبروفيسوزر امنون روبنشطاين
  .كاما القاضية دوريت بينش فتدعم موقف برا
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وعلم ان وزيرة القضاء تسيفي ليفني قررت تأجيل اجتماع لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا، بسبب اختالفها مع موقف 
اال ان ليفني بررت قرارها هذا برغبتها انتظار صدور قرار المحكمة العليا في االلتماس الذي قدمته . القاضي براك

 .جمعية شجاعة االسرائيلية
  14/6/2005 48عرب

  
  !  مليونير6600يعيش في إسرائيل 

 ملونير في إسرائيل، تتجاوز السيولة النقدية لكل واحد 6600 تم تسجيل 2004أفادت مصادر إسرائيلية أنه في العام 
 6كما أشارت المصادر إلى أن هناك . 2003بالمقارنة مع العام % 10ة منهم المليون دوالر، مما يعني زيادة بنسب

العام ووصلت السيولة النقدية لألثرياء في إسرائيل في  . شخص في العالم500لتي تضم أغنى ائمة اإسرائيليين ضمن الق
  . مليارد دوالر24 إلى 2004

  14/6/2005 48عرب
 

  للتطبيع مع الدول العربية     رؤوس األموال اليهودية تحاول التسلل من باب الشراكة األورومتوسطية
ي أروقة االتحاد األوروبي ببروكسل احاديث جادة عن تعرض معظم دول االتحاد تدور ف :فكرية أحمدرسالة بروكسل 

عهم في الدول العربية األوروبي لضغوط من رجاالت مال وأعمال يهود حاملين للجنسيات األوروبية، وذلك لزر
الخليجي، ، وذلك عبر مشروعات الشراكة األورومتوسطية واتفاقيات التعاون مع دول مجلس التعاون واالسالمية

والتعاون مع دول المغرب العربي، كخبراء ومستشارين مستقلين في المشروعات التنموية التي يتبناها االتحاد األوروبي 
ويضغط هؤالء اليهود من خالل ما يمتلكونه من رؤوس  .مع هذه الدول وفي المشروعات االقتصادية األخري والتجارية

 األوروبي وأنشطة تجارية في مجال تجارة الماس والمجوهرات ويعرضون علي أموال هائلة لها تأثيرات علي االقتصاد
االتحاد األوروبي تقديم دعم خلفي وسري للمشروعات التي يتبناها االتحاد األوروبي في دول الشرق األوسط وذلك 

ي بنك االستثمار لتخفيف األعباء عن موازنات الدول األوروبية بجانب مساهمة هؤالء اليهود برؤوس أموال كبيرة ف
األوروبي الذي يعد اآلن من اهم مصادر تمويل القروض للمشروعات في الدول العربية في الشرق األوسط وال تقتصر 
اهداف رجاالت المال واألعمال اليهود فقط علي الدخول في مشروعات اقتصادية وتجارية واستثمارية في الشرق 

تد ايضاً لتحقيق اهداف سياسية تخدم عملية التطبيع مع اليهود عبر الهيمنة األوسط ودول الخليج والمغرب العربي، بل تم
االقتصادية علي مشروعات خدمية هامة بهذه الدول ومشروعات من شأنها استيعاب اعداد كبيرة من بطالة الشباب التي 

ح دولة اليهود وتشير الحوارات تعاني منها هذه الدول والذي يمهد لهم االحتكاك المباشر مع الشباب والتأثير عليهم لصال
الداخلية والنقاشات باالتحاد األوروبي ان دوالً أوروبية قليلة ترفض العروض اليهودية وال تستجيب لهذه الضغوط، رغم 
تمتع هؤالء اليهود داخل مؤسسات مالية كبري وشركات لها ثقلها وأن الدول األوروبية الرافضة تخشي من افتضاح 

ة مستقبالً رغم تجنسهم بالجنسيات األوروبية وان يفقدها هذا ثقة واحترام الدول العربية واالسالمية كما هوية هؤالء الديني
تخشي هذه الدول ان تسئ العناصر اليهودية استخدام الصالحيات االقتصادية وبنود السماح التجاري عبر اتفاقيات 

 الي هذه الدول بما يسئ الي سمعة االتحاد األوروبي الشراكة والتعاون وتقوم بنقل وتصدير منتجات لها اضرار صحية
وفوق هذا مخاوف هذه الدول من قيام هؤالء اليهود بأعمال تجسس لصالح دولة إسرائيل ووصم اشكال التعاون 
االقتصادي بصبغة سياسية وأمنية وتجسسية وتفضل هذه الدول االلتزام من خالل موازناتها بالمشروعات التنموية وبكل 

ثير االغراءات المالية ات الشراكة والتعاون دون الحاجة لمدد مالي يهودي، فيما ستخضع دول أخري تحت تأمتطلب
  .اليهودية

  15/6/2005الوفد المصرية 
  

   إسرائيل تنوي استكمال بناء الجدار العازل : معاريف
ار العازل في منطقة جوش اتسيون ذكرت صحيفة معاريف االسرائيلية أمس ان اعمال اقامة الجد:  وكاالت االنباءالقدس

وقالت الصحيفة ان وزارة الدفاع االسرائيلية استكملت االستعدادات للشروع في   . جنوبي بيت لحم ستبدأ بعد اسبوعين
  .  وانها أصدرت االوامر التي وصفتها بالقانونية والخاصة بمصادرة االراضي التي سيقام عليها الجدار , اعمال االقامة
ن الهدف من االسراع في اقامة الجدار في تلك المنطقة هو رغبة اسرائيل في ضم مستوطنات جوش اتسيون واضافت ا

    بالفعل الي اسرائيل قبل االنسحاب من غزة
   15/6/2005االهرام 

 
  اسرائيل تستعد إلبالغ رايس رفضها التقدم في العملية السياسية قبل نزع سالح الفصائل الفلسطينية

بدت اسرائيل كمن جهزت ملفاً خاصاً حول ما تصر على تسميته عدم إيفاء السلطة الفلسطينية :  تلحميالناصرة أسعد
التزاماتها لتقدمه الى المبعوثين االميركيين الى المنطقة اليوت ابرامز وديفيد وولش اللذين وصال اليها أمس لإلعداد 

  ها القناع واشنطن بممارسة مزيد من الضغوط على رئيس لزيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس للمنطقة في مسعى من
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وتكرر تل ابيب االدعاءات ذاتها حول إحجام السلطة الفلسطينية عن نزع األسلحة عن فصائل . السلطة الفلسطينية
فيذ السلطة المقاومة، وترى في تصريحات القدوة تأكيداً الدعائها لتقول من جديد انها لن تتقدم في العملية السياسية قبل تن

  .وتدعي اسرائيل ان السلطة ليست راغبة في القيام بمثل هذا العمل. امالء تجريد الفصائل من أسلحتها
  15/6/2005الحياة 

 
   أستاذ جامعي في العراق200 عالماً و350الموساد الصهيوني يقتل .. بالتعاون من القوات األمريكية

 عالماً 350اك مع القوات األمريكية في العراق تمكن  حتى اآلن من قتل أكد تقرير أمريكي أن الموساد وباالشتر وكاالت
وجاء في تقرير أعدته الخارجية األمريكية ورفعته  . أستاذ جامعي في المعارف العلمية المختلفة200عراقيا، وأكثر من 

 عام، وأن هذه الوحدات بوش أن وحدات الموساد والكوماندوز اإلسرائيلية تعمل في األراضي العراقية منذ أكثر منل
تعمل خصيصا لقتل العلماء العراقيين وتصفيتهم بعد أن فشلت الجهود األمريكية منذ بداية االحتالل األمريكي للعراق في 

وأكد التقرير أن الموساد رأى أن الخيار األمثل للتعامل مع  .استمالة عدد منهم للتعاون والعمل باألراضي األمريكية
 تصفيتهم جسديا وأن أفضل الخيارات المطروحة لتصفيتهم هو في ظل انتشار أعمال العنف الراهنة في هؤالء العلماء هو

 أشهر بوجهة نظر تقرير 7وأشار التقرير األمريكي إلى أن البنتاجون كان قد أبدي اقتناعه منذ أكثر من  .العراق
 القوات األمريكية بهذه ندوز الصهيونية بمساندةالمخابرات  الصهيونية، وأنه لهذا الغرض تقرر قيام وحدات من الكوما

وتستهدف هذه العمليات  .وأشار التقرير إلي أن أسر هؤالء العلماء تعتقد أنهم قتلوا أو ماتوا في عمليات إرهابية. المهمة
لعراقية  عالم عراقي وأن أحد أسباب انتشار االنفجارات في بعض شوارع المدن ا1000وفقا للتقرير األمريكي أكثر من 
  .يكون المستهدف منه قتل العلماء

  14/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  إسرائيل تجمد المسار الفلسطيني وتنشّط اللبناني بعد الفصل
ذكرت مصادر استخباراتية إسرائيلية ان حكومة ارييل شارون ستعمد إلى تجميد العملية السياسية على المسار الفلسطيني 

ن تنهي تنفيذ خطة الفصل األحادي، وانه لن يكون هناك ما سماه التقرير بخطوات دراماتيكية من جانب اإلسرائيلي بعد أ
إسرائيل، مضيفا أنها ستتجه نحو مسارات أخرى مستغلة حالة الهدوء والتهدئة واألجواء الجديدة التي ستترتب عن 

 ستعلن عن تمثيل دبلوماسي مع إسرائيل فور الفصل من اجل إقامة عالقات قوية مع العديد من الدول العربية التي
ولم يستبعد التقرير إمكانية كسر الجمود على المسار اللبناني، لتبدأ . االنسحاب اإلسرائيلي من مستوطنات القطاع

اتصاالت مباشرة للتفاوض مع لبنان من دون إغفال إمكانية تحريك المسار السوري، إذا ما نضجت ظروف ذلك في 
  . إلى ما جاء في التقرير االستخباري المذكوردمشق استنادا 

  15/6/2005البيان 
  

   مليون دوالر 240 ألف مواطن بكلفة 400السلطة بدأت بتطبيق شبكة األمان االجتماعي تشمل : فياض
سالم فياض، وزير المالية، في تصريح لـاأليام انه بدءا من االول من الشهر . اعلن د: كتب عبد الرؤوف ارناؤوط

ري بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية وللمرة االولى منذ انشائها بتطبيق شبكة األمان االجتماعي مشيرا الى انه سنبدأ الجا
حسن ابو لبدة، وزير العمل والشؤون االجتماعية، في تصريح .نهاية الشهر بدفع كلفة هذا التوسع في وقت اشار فيه د

من االسر الفلسطينية االكثر فقرا والتي % 10عاطل عن العمل اضافة الى  الف 40لـاأليام انه سيستفيد من هذه الشبكة 
 مليون دوالر 240لشبكة هي فياض اشار الى ان ميزانية هذه ا. الف مواطن فلسطيني علما بأن د400تشكل نحو 

مع الفلسطيني وقال ويمثل البدء في تطبيق هذا البرنامج قفزة كبيرة في مساعدة السلطة للفئات االقل حظا في المجت.سنويا
ابو لبدة هي قفزة ضخمة جدا فقد تم ابتداء من مطلع حزيران الحالي زيادة عدد المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت .د

 الف مستفيد وسيتم خالل شهري حزيران وتموز مضاعفة عدد المستفيدين من مساعدات 40 الف مستفيد الى 15من 
ابتداء من حزيران الحالي :  الف اسرة وقال80يصل عدد المستفيدين الى حوالي الشؤون االجتماعية حيث يتوقع ان 

االفقر من السكان % 30من السكان االكثر فقرا في الضفة الغربية وقطاع غزة من بين الـ% 10سيتم استهداف الـ
  . الف مواطن400 الف مواطن مستفيد فان العدد يرتفع الى 126وبالتالي فانه من حوالي 

  15/6/2005 الفلسطينية األيام
  

   إعادة تأهيل وتنظيم المؤسسات الصناعية الفلسطينية 
دعا مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة االقتصاد الوطني إلى أهمية إعادة التأهيل والتنظيم : الشرق-القدس المحتلة 

 ومنتجات وأنظمة وتشريعات، في المؤسسات الصناعية لتحقيق االنسجام بين اإلنسان والمكان بما يحتويه من آالت
مشددين على ضرورة ضمان راحة اإلنسان وسالمة العمل والحركة واستخدام الوسائل الوقائية الصناعية، وتوفير 

جاء ذلك خالل ورشة عمل نظمتها إدارة التنمية . متطلبات األمن والسالمة في المصانع والورش والمنشآت الصناعية
 بمشاركة ممثلين بوزارة البيئة وأصحاب  عنوان التنظيم والتخطيط الصناعيطني تحتالصناعية بوزارة االقتصاد الو
  . المصانع والورش والشركات

  15/6/2005الشرق القطرية 
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  قريع يدعو إلى شراكة فلسطينية عربية أساسها التعاون االقتصادي واالستثماري

ى فتح أسواقها أمام المنتجات وااليدي العاملة دعا رئيس الوزراء احمد قريع، الدول العربية ال:كتب جعفر صدقة
وقال قريع الذي افتتح المؤتمر الصناعي الفلسطيني االول، الذي بدا اعماله في قصر الثقافة برام اهللا، أمس، .الفلسطينية

جتمع، ان السلطة الوطنية ملتزمة باقتصاد السوق الحر دون اغفال البعد االجتماعي ومصالح الفئات االقل حظا في الم
وفك التبعية لالقتصاد االسرائيلي وتنمية صناعة منافسة دون اغفال القطاعات االخرى ولتحقيق ذلك فان العمق العربي 

واضاف قريع لقد قدم لنا اشقاؤنا العرب الكثير خالل مسيرة نضال شعبنا، وخصوصا في هذه .ينطوي على اهمية قصوى
ن ننساه، غير اننا نتطلع الى تطوير هذا العون إلى شراكة يكون اساسها المرحلة العصيبة التي نمر بها، وهذا موقف ل

التعاون االقتصادي واالستثماري والتبادل التجاري، شراكة تفتح فيها اسواق الدول العربية امام منتجاتنا الفلسطينية وامام 
يع امكانية فك التبعية لالقتصاد وربط قر.عمالنا ومن هنا نتوجه الى اشقائنا العرب بفتح ابواب العمل امام عمالنا
  .الفلسطيني السرائيل بتنمية العالقات االقتصادية الفلسطينية مع الدول العربية

  15/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   دولة قبل نهاية الشهر الحالي15في  تعيين ملحقين تجاريين: سنقرط
 دولة عربية 15سطة ستعين ملحقين تجاريين في اعلن مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطني، ان ال: كتب جعفر صدقة

واجنبية اعتبارا من الشهر القادم كمرحلة اولى على ان يتبعها تعيين ملحقين تجاريين في دول اخرى خالل االشهر 
وقال سنقرط لـااليام ان من بين هذه الدول مصر، واالردن، والسعودية، واليمن، واالمارات العربية المتحدة، .القادمة
، والصين، وماليزيا، ودولة افريقية على االرجح ان تكون )بروكسل(واليات المتحدة االميركية، واالتحاد االوروبي وال

واضاف سنقرط هناك توافق في مجلس الوزراء على هذه االسواق بانها مستهدفة من حيث الصادرات .جنوب افريقيا
سنقرط ان قرار تعيين ملحقين تجاريين فلسطينيين في وقال .والواردات نرى انه يجب ان يكون لفلسطين حضور فيها

الخارج اتخذ بطلب من وزارة االقتصاد الوطني بالتعاون مع وزارة الخارجية وستبدا حملة التعيينات قبل نهاية الشهر 
  . الجاري

  15/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  شهر الماضيخالل ال% 0ر78انخفاض مؤشر غالء المعيشة الفلسطيني بنسبة : اإلحصاء
أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، أن جدول غالء المعيشة في األراضي الفلسطينية سجل خالل أيار : غزة ـ وفا

وأوضح الجهاز في تقريره الشهري، الذي أصدره، .، وذلك مقارنة مع نيسان الماضي%0ر78الماضي انخفاضاً نسبته 
 األراضي الفلسطينية سجلت هي األخرى انخفاضاً بمقدار أمس، حول جدول غالء المعيشة، أن أسعار المستهلك في

 نقطة 441ر22، فقد بلغ الرقم القياسي لهذه األسعار  سنة األساس1996التها في العام  نقطة، وذلك مقارنة مع مثي1ر72
  .1996 نقطة في العام 641ر59خالل الشهر الماضي، بعد أن كان 

  15/6/2005األيام الفلسطينية 
  

     قضايا تخص دعم الفلسطينيين نسيق المساعدات المحلية تناقشلجنة ت: ك الدولي في القدسفي مقر البن
 اجتماعا لها في مقر البنك الدولي بالقدس، لمناقشة خطة  laccتعقد لجنة تنسيق المساعدات المحلية :  الدستور- غزة 

اء الفلسطيني مؤخرا والتي أعدت وفقا  التي اقرها مجلس الوزر2007 - 2005التنمية الفلسطينية المتوسطة المدى
ناصر القدوة أن االجتماع سيناقش عدة قضايا أخرى . وقال وزير الشؤون الخارجية في السلطة د.لألولويات الفلسطينية

  صحفي صدر اليوم عن مكتبه وتلقت الدستوروأشار القدوة، في تصريح. تخص دعم الفلسطينيين في المرحلة المقبلة
جتماع يأخذ طابعا هاما ألنه يؤسس لالجتماع المقبل للدول المانحة والذي سينعقد قريبا في إحدى الدول نسخة منه إن اال

ومن المقرر أن يشارك في االجتماع سفير النرويج لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والممثل الخاص لالمين . األوروبية
  .العام لألمم المتحدة في اراضى السلطة الفلسطينية

  15/6/2005ور الدست
  

  اندماج اإلعالم واالتصاالت جوال تشارك باألردن في مؤتمر
شاركت شركة االتصاالت الخليوية جوال في رعاية أعمال مؤتمر اندماج قطاعي اإلعالم واالتصاالت : عمان ـ االيام

د نظمت هذا  قArab Advisors Groupوكانت مجموعة المرشدون العرب . الثاني في العاصمة األردنية؛ عمان
وهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات .المؤتمر، تحت رعاية وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األردنية ناديا السعيد

والرؤى ووضع خطة فعالة لتوحيد هذين القطاعين الحيويين من خالل التركيز على المحتوى والتفاعلية وقنوات 
  .ركات االتصاالت واإلعالم من جميع أرجاء المنطقة شخصية تمثل ش300التوصل، وحضره أكثر من 

  15/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  %2ر34انخفاضاً ملحوظاً نسبته  مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل
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واصل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية، تراجعه وسجل انخفاضا ملحوظا خالل جلسة : نابلس ـ االيام
 15ر57 نقطة بانخفاض قدره 650ر52واغلق المؤشر العام للسوق القدس على .ين دينارنشطة اقتربت من ثالثة مالي

 شركة جرى التداول على اسهم 11 من بين 7وتأثر مؤشر القدس بانخفاض اسعار %.2ر34نقطة ما نسبته 
القدس، وتراجعت اسهم شركات المستثمرون العرب، والمؤسسة العقارية العربية، وبيرزيت لالدوية، وسجاير .لها

وباديكو، واالتصاالت الفلسطينية، وفلسطين لالستثمار الصناعي، بينما ارتفعت اسهم الفلسطينية للكهرباء، والتأمين 
وحافظت .الوطنية، وفلسطين لصناعة اللدائن، ودواجن فلسطين، في حين استقر سهم البنك االسالمي العربي دون تغيير

 عقداً بلغت قيمتها االجمالية 326 سهماً تمت من خالل 501124السوق على معامالت نشطة حيث جرى تداول 
  0 دينارا2485381ًوتقدمت شركة االتصاالت الفلسطينية معامالت السوق بتداول بلغ . دينارا2899476ً

 15/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  ياسين الشيخ ية في فكر الدعوة لدىطالب فلسطيني يحصل على درجة الدكتوراه في اإلستراتيجية اإلعالم
حصل الطالب نضال عيسى على درجة الدكتوراه في العالقات العامة واإلعالم بعد مناقشة ألطروحة ، خاص–غزة 

وبسؤاله لماذا اختار رسالته في دعوة الشيخ .بعنوان اإلستراتيجية اإلعالمية في فكر الدعوة لدى الشيخ أحمد ياسين
ة حياة هذا الشيخ اإلمام وجدت أن له قدم صدق وتفرد منقطع النظير في لدى تصفحي لسير: ياسين؟، قال الدكتور عيسى

استراتيجية العمل، فهو لم يكن مجرد شيخ عادي، بل امتلك العديد من الصفات التي يمكن تصنيفها تحت بند 
ز على منطقة االستراتيجية، والتي قادت مجمل التحوالت في حركة اإلخوان في فلسطين تحديداً، والتي كان لها أثر بار

وأضاف عيسى قصدت من وراء اختيار الموضوع أن أقف على أحد العوامل المهمة .الشرق األوسط على وجه العموم
التي كان لها تأثير هام في األحداث التي مرت على فلسطين، فقد كان لحركة اإلخوان المسلمين تأثير هام في الساحة 

بالقضية الفلسطينية، حتى باتت حركة اإلخوان المسلمين مؤخراً منافساً في الفلسطينية، وعلى مجريات األحداث المتعلقة 
الساحة الفلسطينية،  ولو بحثنا عن أهم عوامل نجاح حركة اإلخوان المسلمين في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً لوجدنا 

اإلعالمية التي كان يخاطب بها أما عن خصائص اإلستراتيجية .أنها تدين بهذا الفضل للشيخ أحمد ياسين ولشخصيته الفذة
خطاب الشيخ ياسين كان مستنداً إلى األحكام الشرعية، ومدعماً بآيات القرآن : الشيخ الشهيد أحمد ياسين العالم قال عيسى

الكريم، والسير وأحداث التاريخ، مشيراً إلى أن الخطاب اتسم بالتحدي والصمود والقوة والعزة والكرامة والكبرياء، 
مس هموم المواطنين والجماهير، ويؤكد على القضايا المصيرية، الخطاب وحدوي وتجميعي وينبذ الفرقة الخطاب ال

والخالف، الخطاب يوضح المواقف التكتيكية والمواقف اإلستراتيجية لحركة حماس، الخطاب متفائل ويستشرف 
  .المستقبل، ويوائم بين العقل والعاطفة

  15/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   تجمد ثالثة تخصصات وتقرر نقل معظم كلياتها  النجاح،تخريج الفوج الخامس والعشرين
أعلن الدكتور رامي حمد اهللا، رئيس جامعة النجاح الوطنية، ان الجامعة انهت استعدادتها لالحتفال :كتب غازي بني عودة

الى انه تقرر نقل القسم األكبر من كليات بتخريج الفوج الخامس والعشرين من طلبتها، امس، مشيرا في الوقت ذاته 
 طالب 1900واوضح حمد اهللا، ان عدد الخريجين هذا العام بلغ .الجامعة الى الحرم الجديد مع مطلع العام الدراسي القادم

هو ) في الكيمياء( برنامج ماجستير وبرنامج دكتوراة 31 برنامج بكالوريوس و59 كلية تضم 16وطالبة موزعين على 
واشار خالل اللقاء الذي نظمه مكتب وزارة اإلعالم في نابلس ضمن برنامج حوار مع مسؤول الى .د في فلسطينالوحي

أن االحتفاء بتخريج الفوج الخامس والعشرين يترافق مع التحضير لقبول دفعة جديدة من الطلبة واستكمال األعمال في 
وقال ان النجاح جمدت ثالثة تخصصات نظرا .ات الجامعة لهأجزاء إضافية من الحرم الجديد لنقل القسم األكبر من كلي

لعدم جدواها في السوق، مشيرا الى ان قرار التجميد جاء على ضوء نتائج برنامج تقييمي ذاتي بدأته الجامعة التي 
  .تشارك ايضا في برنامجي تقييم واحد من وزارة التعليم العالي وآخر دولي

  15/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  افتتاح مبنى معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت.. ور وفد بحرينيبحض
افتتح في جامعة بيرزيت، أمس، مبنى معهد دراسات المرأة، بحضور وفد يمثل لجنة مناصرة الشعب  : بيرزيت ـ األيام

س مجلس الفلسطيني في غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عبد الرحمن يوسف فخرو، ومنيب المصري نائب رئي
اسماعيل الزبري المدير العام للمؤسسة وعدد من المسؤولين فيها، ورئيس مجلس أمناء . أمناء مؤسسة التعاون، ود

  نبيل قسيس، وأعضاء مجلس . حنا ناصر، ورئيس الجامعة د. الجامعة ابراهيم الدقاق، ونائب رئيس مجلس األمناء د
يذكر ان معهد دراسات المرأة كان قد .دد من المسؤولين والمهتمينالجامعة، ومديرة وأعضاء معهد دراسات المرأة، وع

 كأحد برامج كلية اآلداب، وأتت المبادرة النشاء هذا البرنامج في مرحلة انتقالية يمر بها 1994تأسس كبرنامج عام 
ز، ثم الى معهد  تطور البرنامج الى مرك1998وفي عام . المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص

. برنامج تدريس، وأبحاث، وبرنامج تنمية اجتماعية حول قضايا النوع االجتماعي: يقوم بتنفيذ ثالثة أنشطة رئيسية هي
ويشتمل ايضاً على برنامج دراسات عليا ودبلوم عال في المرأة والقانون والتنمية بهدف تأهيل كوادر أكاديمية ومجتمعية 

  .في هذا المجال
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  15/6/2005فلسطينية األيام ال
  
  

  مؤتمر العمل الدولي يناقش قضايا العمال في فلسطين  : الكعبي
 لمؤتمر العمل الدولي بوفد ترأسه علي الكعبي وزير العمل 93شاركت دولة االمارات العربية المتحدة في اعمال الدورة 

لعاملين بحيث تتوفر لديهم الحرية في اختيار  تقرير حول العمل الالئق وكيفية تحققه لالمؤتمر ناقش.والشؤون االجتماعية
وأوضح الكعبي .العمل والحماية االجتماعية وحق التنطيم والحوار بين العمال واصحاب األعمال لحماية مصالح الطرفين

ان تقريرا تضمنه جدول اعمال المؤتمر حول اوضاع العمال العرب في فلسطين واالراضي العربية المحتلة األخرى 
  .لدعم الفني التي يمكنه تقديمها للعمال واصحاب األعمال في تلك الدولوبرامج ا

15/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

  المطالبات المقبولة األسبوع المقبل التعويضات الفلسطينية تعلن
رابعة أنيس قاسم المكلف إدارة ملف التعويضات الفلسطينية ان اسماء أصحاب المطالبات المقبولة من الدفعة ال. أكد د

السياسة ان عدد الفلسطينيين المقيمين في الكويت والذين قبلت مطالباتهم بلغ ثالثة ¯ وقال ل.ستعلن خالل االسبوع المقبل
موضحا ان نشر األسماء لن يتضمن المبلغ المقر من قبل لجنة التعويضات لصاحب المطالبة الن هذا من , الفˆا

  .لمطالبة نفسهاالسرار وال يجوز الحد معرفتها إال صاحب ا
وعن موعد الصرف أوضح قاسم ان ذلك يعود إلى وزارة المالية الفلسطينية التي تدقق االستمارات بعد إرسالها إليها 

مشيرا الى انه في حال التخلف عن الصرف لمدة ستة اشهر سيتم إعادة المبلغ الى , ومن ثم تصدر اشعارات الدفع للمبالغ
  . المتحدة لحين العثور على صاحبهجنيف مرة أخرى لتحتفظ به األمم

وعلى صعيد االعتراضات التي تقدم للمطالبات المرفوضة قالت مصادر مطلعة على ملف التعويضات الفلسطينية انه تم 
 . الشهر الجاري22ن وسيتم إغالق قبول االعتراضات يوم ˆ اعتراض حتى اال1500استالم زهاء 

15/6/2005السياسة الكويتية   
  

  ردني المتخصص باإلشعاع النووي الدكتور عبد الوالي العجلوني يفجر قنبلة من العيار الثقيل الخبير األ
وجهة نظرة جريئة وغريبة في آن واحد يطرحها الخبير األردني المتخصص باإلشعاع النووي الدكتور عبدالوالي 

 ديمونة اإلسرائيلي القريب من العجلوني حول احتماالت حصول كوارث بيئية في حال وقوع انفجار مفاجئ في مفاعل
  . الحدود األردنية

وقال ان ما . العجلوني يؤكد أن ما يشاع عن وجود اخطار إشعاعية صادرة عن المفاعل ما هي اال فزاعة ومجرد وهم
 كم عن حدود األردن، هو بالحساب العلمي الرقمي اشبه بواحد إلى 25ينفث من مادة مشعة من مفاعل ديمونة الذي يبعد 

لف مليون من نسبة التركيز التي تعطى كجرعة كيماوية واحدة لمريض السرطان، مشيرا إلى ان مفاعالت الدول ا
األوروبية النووية توجد بين السكان وتنفث ذات األبخرة والغازات واإلشعاعات التي تنفثها مداخن ديمونة وال احد 

  . يعترض على ذلك لوجود الوعي لدى الناس على حد تعبيره
شار العجلوني في مقابلة موسعة مع السبيل إلى انه ليس كل إشعاع يخرج من مفاعل نووي ضار بجسم اإلنسان، وأ

مضيفا ان المادة المشعة . وليس كل إشعاع يدخل الجسم يتفاعل معه، وليس كل إشعاع يتفاعل مع الجسم ينتج عنه عواقب
، فضال عن حاجتها إلى اكثر من 1/10000بات هي علمياً اذا ترسبت في التربة فان نسبة احتمال ان يتضرر منها الن

  .  سم فقط في التربة10 عاماً حتى تستطيع النفاذ لعمق 50
14/6/2005السبيل االردنية   

  
     البيان الختامي يطالب إسرائيل بتطبيق الشرعية الدولية وقمة الجنوب تبدأ في الدوحة اليوم

 والصين والتي يفتتحها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 77 الثانية لمجموعة الـ تبدأ اليوم في الدوحة أعمال قمة الجنوب
وعلمت الدستور أن الرئيس السوري بشار األسد اعتذر في اللحظات األخيرة عن المشاركة في أعمال القمة، .آل ثاني

ة الجنوب الذي تسربت وحسب مشروع البيان الختامي لقم.على أن يرأس الوفد السوري وزير الخارجية فاروق الشرع
مقتطفات منه الى وسائل اإلعالم أمس، فإن المشاركين في أعمال القمة يطالبون إسرائيل بحل عادل وشامل للقضية 

، وتفاهمات مؤتمر مدريد والمبادرة العربية في بيروت ومنح الفلسطينيين 338 و242الفلسطينية يستند للقرارات الدولية 
ويشدد مشروع البيان الختامي على .ك إعالن دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريفحق تقرير المصير بما في ذل

رفض الممارسات اإلسرائيلية وانتهاكاتها عبر بناء الجدار العازل والمستوطنات على األراضي الفلسطينية المحتلة بما 
، وتطالب المجموعة بضرورة أخذ قرار فيها القدس الشرقية، األمر الذي قد يعطل إنشاء الدولة الفلسطينية المرتقبة

 على محمل الجد وتطبيق أحكامها الصادرة في هذا الشأن، كما تطالب بتفكيك 2004محكمة العدل الدولية في يوليو 
   .جميع المستوطنات اليهودية المقامة على األراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية 

15/6/2005الدستور   
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   ضدهم  مريكيون حجم التجسس اإلسرائيليى يدرك األمت... تحليل إخباري
. بي.  الفيدرالي األمريكي افللمرة الثالثة في غضون األعوام العشرين الماضية يكشف مكتب التحقيقات: يوجين بيرد

 ضد الواليات المتحدة، ففي بداية الثمانينات من القرن الماضي تم لنقاب عن فضيحة تجسس تتورط فيها اسرائيل اآي
ضبط أحد الموظفين في لجنة االستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ والتي كان يترأسها آنذاك السناتور الديمقراطي هنري 
جاكسون، وإدانته بتسريب معلومات سرية عن ما كان يدور من مناقشات ومداوالت في جلسات االستماع التي كان 

بعد ذلك الفضيحة الكبيرة للجاسوس الشهير جوناثان بوالرد ثم جاءت  .لس الى ضابط استخبارات اسرائيلييعقدها المج
من كل وثيقة سرية لوزارة الدفاع البنتاجون وتسريبها محلل المعلومات في البحرية األمريكية الذي أدين بتصوير نسخة 

ي الفضيحة التي  في واشنطن بترتيب منها وذلك من مكان عمله في ارلنغتون بوالية فرجينيا، وهالى السفارة اإلسرائيلية
وضعها مسؤولون ومحللون امريكيون بأنها اخطر واكبر عملية تجسس فردي على االطالق في تاريخ الواليات المتحدة، 

واآلن تتكشف  . لالفراج عنهالسرائيلييناوالمناشدات المتكررة للمسؤولين ومازال بوالرد قابعاً في السجن رغم المطالب 
حلل في البنتاجون والمتخصص في ملف إيران والتي اظهرت تحقيقات استمرت ثالثة ابعاد قضية الري فرانكلين الم

 نها تورط لجنة الشؤون االمريكية االسرائيلية العامة المعروفة باسم إيباك وهي أقوى واكبر جماعة ضغط لوبياعوام بشأ
 االسبوع الماضي آي. بي. مكتب إفرانكلين الذي اعتقله محققو وقال محامي الدفاع عن ف.  في أمريكاسرائيلموالية إل

تعتبر فضيحة فرانكلين القضية االولى وانه سيدفع بكل ما لديه من جهد وقوة ببراءة موكله من االتهامات الموجهة إليه 
 المستشار السياسي للسفارة منذ قضية تي يتورط فيها مسؤول في السفارة اإلسرائيلية في واشنطن هو ناعور جيلونال

ي ألحقتها فضيحة ويبدو حاليا ان من الصعب تقدير وحصر االضرار الت. كما تردد في التحقيقات والتقاريربوالرد وذلك 
ها في هذا النفي  التي سارعت الى إنكار تورطها ونفي ما تم توجيهه إليها من اتهامات وشاركتفرانكلين بلجنة ايباك

 بعد اعتقال فرانكلين الذي يواجه عقوبة السجن لمدة عشرة وهناك مسارات عدة محتملة لما .وزارة الخارجية اإلسرائيلية
يه أعوام وأحد هذه المسارات السعي الى االفراج عنه في اطار صفقة معينة إذا ما وافق على اإلدالء بأقواله ضد شريك

تحويل مسارها  جيلون، والثاني طي ملف القضية بالكامل والمسؤولين السابقين في ايباك، ومستشار السفارة اإلسرائيلية
الى متاهات الروتين والبيروقراطية والتجاهل والتعتيم االعالمي والسياسي كما حدث بالنسبة للفضيحة األولى قبل اكثر 
من عشرين عاما، أما المسار الثالث فهو تجريم فرانكلين وإدانته وحده ألن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه دليل كبير 

وعلى كل حال البد لنا من االنتظار لنعرف عدد اعضاء الكونجرس  .عيدا عن لجنة إيباكوقوي، وإغالق ملف القضية ب
 الشهر والذي سيكون رئيس الوزراء االسرائيلي في وقت الحق هذا لمؤتمر العام الذي ستعقده ايباكالذين سيحضرون ا

  .ارييل شارون ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أبرز وأهم المتحدثين فيه
  11/5/2005 اإلماراتية الخليج

  
   تطالب بمحاكمة دولية للمسؤولين عن تدنيس المصحف ةاألفروآسيوي

طالبت منظمة الشعوب االفروآسيوية بضرورة محاكمة المسؤولين عن جريمة تدنيس القوات  :القاهرة ـ الشرق
المنظمة فى بيان لها حصلت ودعت  .االمريكية واالسرائيلية للمصحف الشريف وضمان عدم تكرار مثل هذه االنتهاكات

واستنكرت بشدة التجاوز . الشرق على نسخة منه الى ضرورة االلتزام بالشرائع السماوية ومراعاة رموزها ومقدساتها
العنصرى الذى ارتكبته القوات االمريكية ضد االسالم والمسلمين وهو ما كشفته جهات التحقيق األمريكية، اضافة الى 

وشددت على ضرورة تحرك جميع . خيرا وكشفت عن قيام القوات االسرائيلية بالفعل نفسهالتسريبات التى ظهرت أ
المنظمات االسالمية والدولية المعنية بحقوق االنسان لمقاضاة مرتكبى هذه الجرائم الى المحاكم الدولية واعتبارها من 

ا االمريكيون واالسرائيليون فى السجون واعتبرت ان الممارسات والفضائح التى يرتكبه. الجرائم التى تستوجب العقاب
  .  تزيد من احتقان التوتر وتجر العالم الى صراعات دينية

   15/6/2005الشرق القطرية 
  

   لتأمين دخول معدات لحفظ األمن بغزة اللجنة الرباعية تجري اتصاالت مع إسرائيل
دخال المعدات العسكرية تصاالت مع اسرائيل للسماح بإ بإجراء ا ,  تقوم اللجنة الرباعية الدولية حاليا:أ . ش . عمان ـ أ
وذكر   .  تتمكن قوات األمن الفلسطينية من احكام سيطرتها علي القطاع عقب االنسحاب االسرائيلي منهى حت، الالزمة

سلحة  ان اسرائيل ترفض ادخال اال ,  في تصريحات صحفية , الوكيل المساعد لوزير الداخلية الفلسطينية سليم الزريعي
  . العربات المدرعة الي قطاع غزةو

   15/6/2005االهرام 
  

    سرائيليالصراع الفلسطيني اإلقضية   أمريكية لحلفيشر يطالب باستراتيجية أوروبية
ية مشتركة لحل  طالب يوشكا فيشر وزير الخارجية األلماني باستراتيجية اوروبية ـ امريك:برلين ـ من مازن حسان

وأكد فيشر أمام منتدي   . إلسرائيلي باعتباره مفتاح التحول الديمقراطي في منطقة الشرق االوسطاالصراع الفلسطيني 
 ان القضية الفلسطينية ليست هي المشكلة الوحيدة في الشرق  , برلين للسياسات االمنية الذي تنظمه وزارة الدفاع األلمانية

 مشيرا الي ان  ،  السياسي خطوة واحدة الي االمامالتحولاالوسط ولكن ان لم تحل فلن تتقدم هذه المنطقة علي طريق 
الفرصة سانحة اآلن في ظل وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن واستعداد رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل 



 20

وأوضح ان هناك شروطا البد من توافرها   . شارون لالنسحاب من قطاع غزة للتوصل الي حل نهائي لهذه القضية
االمريكية المشتركة الحالل السالم في الشرق االوسط والقضاء علي مصادر ان نجاح االستراتيجية االوروبية ضمل

وقال ان اهم هذه الشروط هو ان تكون خطة اسرائيل لالنسحاب من قطاع غزة جزءا من عملية سياسية   . الخطر فيه
الراضي الفلسطينية البد ان يؤدي  النسحاب االسرائيلي من ا كما ان ا ، الفق وأال تكون هي نهاية المطافشاملة بعيدة ا
وطالب وزير   .  الي إقامة دولة فلسطينية تمتلك مؤسسات فاعلة وقادرة علي االمساك بزمام االمورفي رأي فيشر

  ، راطي الفلسطينية علي اساس ديموقالخارجية االلماني بدور أوروبي وامريكي نشيط للمساهمة في اقامة مؤسسات الدولة
بحيث تصبح قادرة علي موازنة الدور الذي تقوم به منظمات فلسطينية مثل حماس وغيرها من المنظمات المتطرفة التي 
تستمد شعبيتها لدي الفلسطينيين من نشاطها االجتماعي ودورها في تقديم الخدمات لجميع فئات الشعب الفلسطيني 

   . وتضاؤل حجم الفساد فيها
  15/6/2005االهرام 

 
  سرائيليسرى االحتالل اإلأفراج عن حملة دولية لإل

اتفقت عدة جمعيات اوروبية على شن حملة اعالمية وتعبوية واسعة تضامنا مع االسرى الفلسطينيين والعرب في سجون 
أة  امر120 طفال و350وجاء في البيان ان  .واصدرت الجمعيات بيانا يشرح معاناة هؤالء االسرى .االحتالل االسرائيلي

  . سجين جريح او مريض ال يتلقون اي عالج طبي مناسب1000بينهن العديد من االمهات واكثر من 
   15/6/2005العرب اليوم 

  
   الجاري21 اللقاء بين أبو مازن وشارون في تمامإ االنسحاب وشدد على إجراءياالتحاد األوروبي 

 في اجتماعهم التمهيدي لوضع أجندة القمة ،بيطالب وزراء خارجية دول االتحاد األورو: فكرية أحمد: بروكسل
 إسرائيل بوقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية، والتخلي عن أي خطط لهدم المستوطنات التي سيتم إخالؤها ،األوروبية

وأكد وزراء الخارجية على أن قضية السالم في  .في غزة، وأن يتم االنسحاب في الموعد المحدد في أغسطس المقبل
ألوسط بين فلسطين وإسرائيل تمر اآلن بمرحلة وتوقيت هامين جدا، يجب فيه الحسم وإتمام االتفاق على الشرق ا

خطوات إيجابية وقاطعة، وأن اللقاء الذي طال انتظاره بين أرييل شارون رئيس الوزراء اإلسرائيلي والرئيس الفلسطيني 
  . الجاري21محمود عباس، آن له أن يتم في 

   15/6/2005الوطن السعودية 
  

  ؟ دفع أكثر ليشتري إعالن بلفورمن ي
 يونيو 16، في مزاد نيويورك للكتب والمخطوطات النادرة يوم مزادات تبيع دار سوثبي اللندنية لل: أشرف رفيق: ترجمة

 عاماً في فندق إمبريال في لندن، لكنها 89الجاري مجرد قصاصات من الورق كتب عليها بعض الكلمات البسيطة من 
  . لت بعد ذلك إلى وعد بلفور الذي يعطي اليهود الحق في استيطان دولة فلسطينتحو

تقبل حكومة جاللة الملكة البريطانية مبدأ تحويل فلسطين إلى وطن : تقول الكلمات المكتوبة على النص النادر التاريخي
ذا الهدف، وتناقش الوسائل وتبذل حكومة جاللة الملكة أقصى ما في وسعها لضمان تحقيق ه. قومي للشعب اليهودي

 500وتقدر دار سوثبي للمزادات ان تباع هذه القصاصات بسعر يتراوح بين . الضرورية لذلك مع المنظمة الصهيونية
والبد أن صاحب المصلحة في االحتفاظ .  بالنسبة لحفنة قصاصات من الورق ألف دوالر، وهو سعر ليس قليال800ًو

، حيث ان هذا النص صدر بعد فة إنترناشيونال هيرالد تريبيونل عليه، كما تقول صحيبهذا النص سيدفع أي مبلغ للحصو
، خالل اجتماعه مع اللجنة السياسية الصهيونية 1917 يوليو 17ذلك بتعديالت من مجلس وزراء الحرب البريطاني في 

القصاصات بدقة؟ وماذا تعني؟ لكن ما هي هذه . في فندق إمبريال برئاسة ليون سايمون، ليكون إعالن بلفور المعروف
وبالنسبة لمن؟ وما أهمية هذه األوراق؟ وما هي قيمتها؟ هذه األوراق شديدة األهمية على ضوء كشفها لدور بريطانيا في 

وتشير . االتفاق على إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين، وكيف كانت صياغة المسودة تختلف جداً عن اإلعالن النهائي
ى االختالف بين ما كانت تريد الحكومة البريطانية إعالنه في الوثيقة الرسمية التي تقول ان حكومة جاللة هذه األوراق إل

الملكة ستؤيد إقامة وطن قومي لليهود داخل فلسطين، وسوف تستغل كل ما تستطيع من أدوات لتسهيل تحقيق هذا 
قل التزاماً بذلك ألن كثيراً من أعضاء مجلس الوزراء لكن اإلعالن النهائي الذي عرف باسم إعالن بلفور، كان أ. الهدف

البريطاني يخشون أن يشكل تأييد قيام دولة يهودية خطراً على اليهود في أي دولة أخرى ويرغبون في البقاء فيها، أو 
  . يفرض على العرب الفلسطينيين حكم شعب أجنبي

 عبرياً وموظفاً حكومياً مسؤوالً عن النصوص الصهيونية  زعيماً بريطانياً صهيونياً وباحثا1965ًكان ليون سايمون ـ 
) 1925 ـ 1874(القديمة، وكان من أعضاء دائرة الصهيونية في مانشستر التي كان مركزها ومحورها حاييم وايزمان 

التي وهذه األوراق القديمة . مؤسس المنظمة الصهيونية وآلت أوراقه إلى ابنته وتبيعها دار سوثبي للمزادات لصالحها
لكن بالنسبة .  وذات قيمة تاريخية ال تقدر بثمنتبيعها دار سوثبي للمزادات في نيويورك هي أحجار بناء دولة إسرائيل

لهم المتاعب والمصاعب حتى للفلسطينيين وكثير من العرب يمثل إعالن بلفور أسوأ أنواع الظلم في التاريخ، الذي سبب 
ينية للجماعات غير اليهودية في فلسطين المنصوص على حمايتها في إعالن بلفور وال غرو أن الحقوق المدنية والد. اآلن

 ويقول . غير موجودة حالياً في إسرائيل، لكن دار سوثبي للمزادات تعطي للمذكرة أهمية إعالن االستقالل األميركي
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رائيل بهذه األهمية لم تعرض من قبل أي آثار مخطوطة حول قيام إس: موقع سوثبي االلكتروني عن هذه الوثائق
وأهمها إعالن بلفور هي فرصة .  صفحة من أرشيف ليون سايمون175التاريخية، في مزاد، والمجموعة التي تتكون من 

   .استثنائية المتالك دليل تاريخي مهم كتب بريشة التاريخ
  15/6/2005البيان 

 
   يضيع أية احتمالية للحوار242إلغاء قرار 

 دان مرغليت
ي للقاضي أدموند ليفي، الذي قبل دعوي مستوطني غوش قطيف ضد خطة االنفصال، يتغاضي عن أمر الموقف الفرد

الحكومات االسرائيلية، سواء رغبة أو اضطرارا، أخذت . 1967جوهري في سياسة اسرائيل منذ حرب االيام الستة عام 
. النوايا، التي تمنع ضم االراضي بالقوة، الذي أساسه وتطوره وبدايته باعالن 242علي عاتقها قرار مجلس األمن رقم 

 .لم يقل هناك انه تُستثني مناطق وعد بها اليهود من قبل اهللا، أو اشتراها سيدنا ابراهيم في الحرم االبراهيمي
لم يكن مناحيم بيغن مرتاحا في حكومة غولدا مئير عندما تبين ان السفير في االمم المتحدة، يوسف تكوع، تلقي أمرا بعدم 

منذ ذلك . 242 الذي وضع حدا لحرب تشرين، استند علي قرار 338، قرار آخر 242لمشاركة في مناظرة ضد القرار ا
الحين، قاد بيغن وبعده شامير وبنيامين نتنياهو وشارون الحكومات برئاسة الليكود، مستندين في سياساتهم الدولية علي 

 .القرارال أحد منهم ألغي التزام حكومته لذلك . 242القرار 
وهذا وصفة أكيدة لنبذ .  من السياسة االسرائيلية الذي يضع حداً لكل حوار سياسي242محو : النه من غير الممكن

 242سياسة اسرائيلية بدون . اسرائيل وعزلها ومقاطعتها وطردها من كل مكان يلتقي فيه العالم الحضاري ودول الشر
 . مربعا64ًهي مثل لوحة شطرنج بدون الـ 

، نُسي أو اختفي من شبان كثيرين من جهة النه 242اآلن، يصلح جيل لم يعرف القرار : ه توجد فيه أسس مهمةوالن
أو من المناطق بالفرنسية، وايضا مطلوب مقابله سالم  الصيغة البريطانيةبحسب نادي بانسحاب اسرائيلي من مناطق 

 . حدود معروفة وآمنةمستقل واعتراف باستقاللية اسرائيل السياسية وانسحابها الي
هذه صيغة .  أيد اتفاق عادل حول مشكلة الالجئين بدون أي رمز لـ حق العودة242: يجدر االنتباه الي حقيقتين أخريين

 . بين الحاجة ايضا القامة مناطق منزوعة السالح242. بعيدة عن موقف االمم المتحدة في السنة االولي القامة الدولة
رار القاضي ليفي هي انه مع طابو من التوراة ال يوجد السرائيل التزام تجاه مجلس األمن التابع النتيجة المنطقية من ق

في المقابل اذا التزم القاضي بالجملة، ان علي اسرائيل االنسحاب فقط الي حدود آمنة ومعروفة المرسومة . لالمم المتحدة
 242 فهذه الجملة المساندة السرائيل والبارزة في قرار .وراء مناطق منزوعة من الجيش العربي، عندها ال أساس لقراره

حتي ال يجب . لذلك فان الرفض المطلق لالنسحاب واقتالع المستوطنات ال يقبله العقل. تنضوي وتلزم بانسحاب حقيقي
 .ان يقبله عقل األقلية

ال يجب ان تكون قاضيا .  كما هيالمستوطنون وثقوا برأي ليفي، بتصريحات قادة اسرائيليين بأن األحياء السكنية ستبقي
ولبيغن وشامير ونتنياهو وشارون . اسرائيل لم تضم المناطق السكنية في الضفة الغربية وغزة: حتي تفهم حقيقة أساسية

كل مستوطن عرف ان بيته أقيم علي ارض ليست تحت السيادة االسرائيلية، . كانت هناك فرص كثيرة ولم يستغلوها
لو وضع القاضي ليفي نفسه كخبير لشؤون محاربة االرهاب وأسند قراره الي التفسير الذي يعتبر . وفهم مغزي االختالف

لكن تفسيراته تنافي . ان االنسحاب من غوش قطيف ينافي حاجات األمن، لكان باالمكان فهم ادعائه وعدم قبول استنتاجه
 .1967قناعة الحكومات منذ 

لي حتي مستوطنة واحدة، وال بؤرة استيطانية منعزلة، وال خيمة غير من قراره يظهر ان اسرائيل ال يجب ان تُخ
ولكن اذا ادعي انه ال يقول ذلك، فكيف اذا توصل الي استنتاج يمنع االنفصال عن غوش قطيف؟ اذا أين يسمح . قانونية

 االنفصال؟
ناطق، باالضافة الي الرغبة الجيدة، الواقع الدينامي في الم. ذلك ال يعني ان علي اسرائيل االنسحاب الي الحدود القديمة

، أو 242حديث مع حكومات عربية وفلسطينية علي أساس قرار : باستطاعتها ان تؤدي الي شرق اوسط بأمر من اثنين
 .تقلص اسرائيلي حسب مصالح ذاتية بخطوة أحادية الجانب

في اخراج المستوطنين من بيوتهم االحتماالن ممكن حدوثهما فقط علي أساس فرضية انه للحكومة في اسرائيل الحق 
 .التي ُأقيمت بالعرق والجهد علي اراٍض ليست لهم

 14/6/2005معاريف 
  15/6/2005القدس العربي 

 
 واشنطن تشرف على صفقات السالح اإلسرائيلية 

 حلمي موسى  
ضاء مجلسي الشيوخ تفاقمت أزمة تصدير السالح إلى دول أخرى بين إسرائيل والواليات المتحدة، وتبين أن معظم أع

وعين وزير الدفاع اإلسرائيلي شاوول موفاز السفير . والنواب األميركيين من أنصار إسرائيل يؤيدون فرض القيود عليها
. السابق لدى بريطانيا تسفي شتاوبر رئيساً للطاقم المفاوض مع األميركيين حول تقييد صادرات السالح اإلسرائيلية
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ركية بوجود قلق حقيقي من الصادرات العسكرية اإلسرائيلية، غير أن معلقين إسرائيليين واعترفت وزارة الدفاع األمي
 . قالوا ان األمر مجرد منافسة مالية

وجاء تعيين السفير شتاوبر على خلفية إبالغ األميركيين إسرائيل أنهم لن يقبلوا البتة التعامل مع المدير العام لوزارة 
األمن في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية يحيئيل حوريف ورئيس بعثة المشتريات الدفاع عاموس يارون ومع مسؤول 

 . العسكرية اإلسرائيلية في نيويورك كوتي مور 
وبحسب صحيفة معاريف، فإن الواليات المتحدة أبلغت إسرائيل أنها فقدت الثقة بهؤالء المسؤولين األمنيين وأنها لن تعمل 

إدارة الرئيس األميركي جورج بوش طلبت إقالة أربعة مسؤولين إسرائيليين كبار وكانت يديعوت قد ذكرت أن . معهم
وقالت معاريف إن تعيين شتاوبر تم بعدما شعرت إسرائيل بشلل العالقات األمنية مع . بينهم يارون وحوريف ومور

 . أميركا وجدية إدارة بوش في رفض التعامل مع هؤالء المسؤولين
ئيليين أن تعيين شتاوبر يأتي لاللتفاف على القرار األميركي بقطع العالقات مع المسؤولين ويرى بعض المعلقين اإلسرا

غير أن آخرين يعتقدون أن هذه الخطوة ستزيد من غضب . اإلسرائيليين المذكورين وأن ذلك يشكل مقدمة لحل الخالف
 . ح مع الصين والهنداألميركيين الذين يعتقدون أن إسرائيل عملت على تضليلهم بخصوص صفقات السال

إذ لم يتم التوصل حتى . وفي وقت يرى مراسلون إسرائيليون أن األزمة في طريقها إلى الحل، يرى آخرون أنها تتفاقم
اآلن إلى اتفاق حول سبل تلبية الشروط األميركية التي تتضمن إضافة إلى إبعاد المسؤولين المذكورين عن دائرة التعاطي 

 . الصفقات العسكرية مع الصين وغيرها وإبالغ اإلدارة األميركية بتفاصيل أية صفقات جديدةمعهم تقديم تفاصيل كل 
وأكدت مصادر إسرائيلية أن حكومة أرييل شارون قررت إبالغ األميركيين بتفاصيل كل صفقة أسلحة وتقديم المعلومات 

غ األميركيين فعلياً بهذا القرار الذي يتعلق وأشار معلقون إسرائيليون إلى أنه تم إبال. المطلوبة عن الصفقات السابقة
بالصفقات التي أبرمتها إسرائيل في السنوات األخيرة مع كل من الصين والهند وسنغافورة وغيرها، وإلى أن هذا البالغ 

 . يقرب الطرفين من التوقيع على مذكرة تفاهم تبين سبل إشراف األميركيين على صفقات السالح اإلسرائيلية المقبلة
واعتبر معلقون إسرائيليون أن حكومة بالدهم اضطرت للخضوع لإلمالءات األميركية بعدما مورست عليهم ضغوط 

 . وإضافة إلى الضغوط التي مارستها وزارة الدفاع األميركية، انتقل الصراع بين الدولتين إلى الكونغرس. هائلة
جد في الكونغرس عوناً لها ضد اإلدارة، وقف معظم وبخالف صراعات سياسية سابقة مع اإلدارة حيث كانت إسرائيل ت

 . أنصار إسرائيل هذه المرة إلى جانب إدارتهم
ويصر المسؤولون اإلسرائيليون . ولو ان األمر كان يتعلق بأي دولة أخرى في العالم لما كان بالوسع قبول هذه اإلمالءات

 . يات المتحدة نفسها تبيع أسلحة وتقنيات للصينعلى أن األزمة في أساسها تجارية صرفة وليست أمنية وأن الوال
 أن سحابة ستحوم فوق طائرة وزير الدفاع ، بن كسبيت،معاريف  موضوع مال، كتب المعلق السياسي ل،وتحت عنوان

وهذه هي سحابة انعدام اليقين التي تحوم . اإلسرائيلي شاؤول موفاز في زيارته للمعرض الجوي في لوبورجيه في فرنسا
ولعل الوقت . دولة تحت رعاية الواليات المتحدة: ادة إسرائيل واستقالليتها تلك الدولة التي باتت مرشحة لمنصبفوق سي

قد حان الن يضع أحد ما، رئيس الوزراء مثالً، حداً لرقصة االنبطاح التي فرضت في األشهر األخيرة على جهاز األمن 
  .اإلسرائيلي

15/6/2005السفير   
  
  ازن بتأجيل موعد انتخابات التشريعي الفلسطينيةبو مأمريكا تأمر أ

أحمد نوفل . د  
وأمريكا لم تسكت، بل هي . أبو مازن بعد زيارته لواشنطن وتلقي وحيها وإلهامها يعلن قرار تأجيل موعد االنتخابات

 وقتاً في تشويه ولن تضيع أمريكا. أعداء أمريكا والسالم: التي أمرت، ألن االنتخابات كانت ستفرز من تسميهم أمريكا
واسرائيل تهدد انه اذا نجح افراد حماس فإنها ستوقف االنسحاب من .. صورة مرشحي حماس، وتلميع مرشحي عباس

  . وستشدد معيشة القطاع.. قطاع غزة
  14/6/2005السبيل االردنية 

 
 قراءة راهنة لما يجري في القدس المحتلة بعيون إسرائيلية 

 آتب سعيد عياش 
يل قبل أسبوع بما تسميه يوم القدس، وهو اليوم الذي ضمت فيه إليها، رسمياً و قانونيا، الشطر الشرقي من احتفلت إسرائ

  .مدينةال
وقد شكّلت هذه المناسبة، فرصة اغتنمتها بعض األوساط اإلسرائيلية، األكاديمية والسياسية واإلعالمية المهتمة والمراقبة، 

 .  من سياسات وممارسات رسمية إسرائيلية في مدينة القدسلـتأمل ومراجعة ما جرى ويجري حالياً
 مدخل لتسريع وتائر التهويد... خطة الفصل 

خالل السنة األخيرة، كانت مدينة القدس، وتحديداً شطرها الشرقي ومحيطه، مسرحاً لسلسلة من التطورات واإلجراءات  
تقبل ومصير المدينة قد دخلت من الوجهة الرسمية النظرية والعملية، التي تُحيل إلى ما يوحي بأن معركة حسم مس

 .اإلسرائيلية على األقل، محطتها األخيرة
وقد جاءت التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء اإلسرائيلي أريئيل شارون، خالل زيارته للجالية اليهودية في 

رين حتى اآلن عن رؤية اإلجماع اإلسرائيلي الواليات المتحدة أواخر أيار الماضي، لتوضح حقيقة النوايا والتفكير المعب
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لن تكون : حيال كل ما يتصل بمستقبل المدينة ووضعها النهائي في أية تسوية دائمة محتملة، حيث شدد شارون قائالً
 ... هناك مفاوضات مع الفلسطينيين حول القدس 

يحيل إلى أمرين رئيسين، األول أن حكومة هذه التصريحات رأى فيها المراقبون مؤشراُ جلياً إلى توجه رسمي إسرائيلي 
شارون ستتخذ من تطبيق خطة الفصل األحادية الجانب غطاء لتعجيل وتائر تنفيذ مخططات التهويد والتوسع االستيطاني 
في القدس الشرقية ومحيطها بصورة خاصة، واألمر الثاني العمل من خالل ذلك، على تكريس حدود وصورة الوضع 

هذا .   تمشياً مع الرؤية ذاتها للحل الدائم للقضية الفلسطينية الذي تسعى إسرائيل لفرضه من جانب واحدالنهائي للمدينة
التوجه أخذت ترجماته العملية على األرض تشق طريقها كما أسلفنا بشكل متسارع عبر سلسلة اإلجراءات والمخططات 

 :المشار إليها، والتي يمكن إيجاز أبرزها بالتالي
  للقدس العربية الموت جدار

مضت حكومة إسرائيل قُدماً في استكمال بناء جدار الفصل على مسار الحدود الموسعة للقدس، وهو اإلجراء والتغيير 
وكان المتخصص .  األخطر الهادف إلى عزل المدينة بشكل تام عن باقي األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية

فيسور أورن يفتاحئيل، قد أكد في وقت سابق لـ المشهد اإلسرائيلي على هذه اإلسرائيلي في الجغرافيا السياسية، البرو
الخطورة بقوله إن مخطط الجدار حول القدس يعتبر في نظره مخطط الموت للقدس العربية، ألنه يهدف إلى فصلها عن 

 تكون لهم جنسية وهو  ألف فلسطيني من دون أن200محيطها الفلسطيني مضيفاً إن الجدار يحتجز داخل القدس أكثر من 
 .ما يؤدي إلى عزلهم عن مواردهم الروحية والمادية في الضفة الغربية

أن الجدار ، 10/6/2005من جهته رأى المؤرخ اإلسرائيلي توم سيغف، في مقاله نشرها أخيراً في صحيفة هآرتس 
اماتيكي األخطر الذي تشهده المدينة منذ اإلسمنتي الهادف إلى عزل القدس العربية عن الضفة الغربية يجسد التغيير الدر

  وأضاف في نفس السياق ما يحدث اليوم في القدس يتجاوز .1967احتالل شطرها الشرقي وضمه للغربي في العام 
. أقصى مساحة من األرض وأقل عدد من العرب: االحتياجات األمنية ويعبر عن خالصة الحلم الصهيوني األصلي

المعروف بذلك إلى نتيجة واضحة مؤداها أن مخطط بناء جدار العزل حول القدس يهدف، بل ويحيل المؤرخ اإلسرائيلي 
ويؤدي عملياً منذ الشروع في بنائه، إلى تنفيذ ترانسفير جماعي لعشرات اآلالف من المواطنين العرب المقدسيين وألحياء 

 الذي أعلنت عنه سلطات البلدية ولعل أخطر هذه المخططات هو.عربية بأكملها إلى خارج حدود القدس الموسعة
 90اإلسرائيلية في القدس الغربية قبل حوالي الشهرين والذي تزمع بموجبه هدم وإخالء حي سكني فلسطيني بأكمله يضم 

وبصرف النظر عن الذرائع .  عائلة فلسطينية في المنطقة المعروفه باسم حي البستان في سلوان200منزالً تؤوي 
ا المخطط الخطير فإن الهدف الحقيقي منه هو تطهير منطقة حوض القدس من سكانها العرب واألهداف المعلنة لهذ

لجعلها منطقة مفتوحة للسيطرة اليهودية على مداخل البلدة القديمة واستكمال مخطط إحياء ما تزعم رواية المتشددين 
يطاني يهودي ابتداء من سور القدس اليهود على أنه موقع مدينة داوود في بلدة سلوان، فضالً عن إقامة تواصل إست

والمسجد األقصى باب المغاربة الجنوبي مروراً بأحياء وادي حلوة والحارة الوسطى ورأس العامود في بلدة سلوان، 
باإلضافة إلى هذه المخططات الرئيسية البارزة، فقد كشف في .وصوالً إلى جبل المكبر ومشارف أبو ديس في الشرق

النقاب عن قرار حكومي إسرائيلي، ُأتخذ ِسراً في تموز من العام الماضي، بتزامن مع إقرار حكومة بداية العام الحالي 
بتطبيق قانون أمالك الغائبين على القدس الشرقية المحتلة، والذي يتيح شارون لخطة الفصل األحادية الجانب، ويقضي 

ارات التي تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين يقطنون للسلطات اإلسرائيلية االستيالء على عشرات آالف الدونمات والعق
كذلك نشطت خالل األشهر األخيرة، بدوافع شتى، محاوالت االعتداء والتهويد المستهدفة للمقدسات . خارج حدود المدينة

في الغالب اإلسالمية والمسيحية داخل القدس القديمة والتي تقف وراءها محافل يهودية استيطانية ودينية متطرفة مدعومة 
  .من أوساط متنفذة في الحكومة اإلسرائيلية

  15/6/2005المشهد االسرائيلي 
  

  !!إسالميون على الطريقة األمريكية 
صالح عبد الفتاح الخالدي . د  

المسلمون االحرار ضد االرهاب، اعضاؤها اسالميون على : لقد تم تأسيس منظمة اسالمية في امريكا قبل عام اسمها
يكية؛ وتنشط هذه المنظمة االسالمية االمريكية الحركية، في الدعوة داخل امريكا وخارجها، وافتتحت لها الطريقة االمر

داخل امريكا حتى اآلن ثالثة عشر فرعاً، وستفتتح اول فرع لها في مصر قريباً، وستنتشر في المستقبل القريب في العالم 
  !! كله، وتمولها امريكا في كل شيء

وقد ! المية هي وجه امريكا االسالمي في الخارج، واعضاؤها يمثلون امريكا في أي مؤتمر عالميوهذه المنظمة االس
عقد في هذا االسبوع مؤتمر عالمي في اسبانيا، للدعوة الى السالم، ومواجهة االرهاب وشارك في هذا المؤتمر وفد من 

كمال ورئيس هذه المنظمة هو المحامي ! ريكانيهذه المنظمة االسالمية، وتحدث اعضاؤه في المؤتمر باسم االسالم االم
، نشأ في امريكا، ومنتج وفق التصاميم االمريكية، ومبرمج على الطريقة االمريكية، ويدعو نعواش وهو فلسطيني االصل

  ! الى االسالم الواعي المسالم، الذي ينال الشهادة االمريكية
ان هدف : ة اذاعية، وهو يبشر بافكار منظمته االسالمية، فقالوقد قدر اهللا لي ان اسمع بعض ما قاله نعواش في مقابل

منظمته االسالمية هو الدفاع عن اإلسالم والمسلمين ضد المتعصبين والمتطرفين واإلرهابيين، ولقد انتشر الفكر االرهابي 
حون ساكتون  وصار الصوت العالي هو الصوت االرهابي، والمسلمون المتسام1979في ربع القرن األخير، منذ عام 
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ونحن ال نريد في امريكا دعاة وائمة من العرب، ألنهم ارهابيون، ويعيشون في القرن السابع الميالدي، ! معتدى عليهم
  ! وال يصلحون لنا، نريد أئمتنا من المسلمين العصريين، وهم الجيل الجديد من مسلمي امريكا

ن الدين والدولة، ويحقق المساواة التامة في كل شيء بين الرجل اننا نريد اسالماً ال يتدخل في السياسة، ويفصل بي: وقال
  !! والمرأة

  14/6/2005السبيل االردنية 
  
 

  تؤخذ القلعة من داخلها
 عبد الرحيم ملوح

إمبراطوريات كبرى انهارت او تفككت او تراجعت الى مصاف الدول المتوسطة او : من داخل سجن عوفر االسرائيلي
ياسة الدولية، او حتى في تقرير شأنها الداخلي بسبب انهيار قيمها الوطنية والقومية، أو تفاقم الثانوية في تقرير الس

أزماتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وانشغال قياداتها وقواها السياسية واالجتماعية ونخبها بالصراعات الداخلية 
  .الحها الوطنية العلياعلى حساب التصدي لمعالجة قضاياها ومشاكلها، وعلى حساب مص

كلنا عاش مرحلة انهيار االتحاد السوفياتي والمنظومة االشتراكية، وأسبابه وتداعياته على ميزان القوى الدولي، 
  .وارتدادات هذا الزلزال حتى اليوم على أكثر من مستوى وصعيد

وممارسته ودخوله الى مسام حياتنا واليوم يعاني الوضع الفلسطيني من معضلتين كبيرتين؛ األولى االحتالل وسياسته 
اليومية وسيطرته على أوضاعنا لما يقرب من أربعة عقود، دافعا األمور باتجاه خدمة أهدافه القريبة، والبعيدة، والثانية 
تآكل مؤسساتنا الوطنية، وتراجع دورها كمؤسسات قائدة للمجتمع والسياسة، وانشغال القوى والنخب السياسية 

لقضايا الفئوية او الجانبية على حساب المسائل األساسية، وتفشي الكثير من األمراض الضارة ان لم نقل واالجتماعية با
  .القاتلة في بنانا السياسية كمنظمة وسلطة وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني

للبحث عنها الكتشافها لقد تفاقمت مشكالتنا الداخلية، وبرزت لسطح حياتنا اليومية ولم نعد بحاجة لمن يبذل جهدا كبيرا 
من أجل عالجها، بل إننا نشهد اليوم ما هو أخطر من ذلك وهو خليط من أمرين، اما التكيف التدريجي مع هذه المشكلة 
او إدارة الظهر لما يحدث وتحميل مسؤوليته لآلخر، ولم يبقَ في بنيتنا السياسية واالجتماعية شيء محصن، او بعيد عن 

ليه، فباألمس قام القضاة والمحامون باإلضراب والمطالبة باحترام مؤسسة القضاء وما تمثل، العبث به أو التطاول ع
  .وبوقف الفلتان األمني الذي يهدد تشفيه وحدة المجتمع ومؤسساته الوطنية وفي مقدمتها مؤسسة القضاء

  .ظاهرات مطالبين بفرص العملتوقبلها قام الخريجون واألطباء والعمال ب
عة تدعي انتماءها لصقور فتح بمنع سفر قادة وموظفي السلطة الفلسطينية عبر معبر رفح، بكلمة أخرى كما قامت مجمو

اخذت السلطة بأيديها وفرض قانونها الخاص بالقوة وبمعزل عن مبررات مطالبها من عدمها، فان هذا العمل يشرع لكل 
غاب، ويفقد مجموعات المقاومة مشروعيتها ويفقد من يحمل البندقية اللجوء له ما يحول الساحة برمتها الى شريعة ال

  .سالحها طهارته
وفي الوقت ذاته قامت مجموعة مجهولة معلومة باغتيال الشيخ علي فرج وشقيقه، وهو أحد قادة فتح البارزين في 

لتصرفات محافظة نابلس وممثلها بلجنة التنسيق الوطني ، ولو كانت هناك سلطة وقضاء وقانون لتم وضع حد لمثل هذه ا
التي تهدد حياة البشر ووحدة المجتمع، ولم يتوقف األمر عند هذا، فقبل فترة قام عدد من المسلحين باقتحام اجتماع 
تنظيمي برام اهللا، ومنع المجتمعين من متابعة عملهم، وبعدها أطلقت النار على مقر الرئيس محمود عباس واحرق عدد 

جموعة مسلحة، ونقلت األنباء يوم األحد الماضي انه جرى إطالق نار بغزة على من المطاعم بمدينة رام اهللا على أيدي م
  .منزل رشيد ابو شباك قائد األمن الوقائي

أي أن نتائج فلتان الوضع األمني وضعف السلطة السياسية والمعنوية والتنظيمية طال الجميع من رأس السلطة الى 
حداث والوقائع التي تقع يوميا في أكثر من مكان ما يهدد وحدتنا المواطن العادي، هذا غيض من فيض الكثير من األ

الوطنية واالجتماعية ويلحق الضرر بالسلطة السياسية والمعنوية لمؤسساتنا الوطنية ولقوانا السياسية واالجتماعية وفي 
ر األمر على هذا مقدمتها سلطة القضاء، ويضعف صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل االسرائيلي، وال يقتص

  .الخ... فحسب والذي يعزوه البعض لمجموعات مسلحة غير مسيطر عليها 
فقد شهدنا حالة من االستقطاب والتوتر بين أكبر فصيلين سياسيين وانتقلت هذه الحالة للمجتمع الفلسطيني بعامة وبقطاع 

 على نتائج بعض الدوائر االنتخابية، وكانت غزة بخاصة، عقب الدورة الثانية النتخابات المجالس المحلية بسبب الخالف
وال اذكر ان هذا االستقطاب والتوتر وصل الى هذه الدرجة وبخاصة في . تهدد الوحدة الوطنية في مجابهة االحتالل

القطاع الباسل على قضايا سياسية ووطنية أهم كثيرا من الخالف على نتائج هذا الصندوق او ذاك من صناديق االقتراع 
  .خابات محليةفي انت

وتم توظيف القضاء في هذا الصراع ما أساء له ولما تبقى من استقالله ومن المنادين والداعين الستقالله وحيادته 
وموضوعيته، فإذا حدثت هذه الدرجة من االستقطاب والتوتر بسبب الخالف على نتائج بعض صناديق االقتراع في 

د االختالف على بعض نتائج االنتخابات التشريعية، وهو أمر متوقع المجالس البلدية، فكيف سيكون عليه الوضع عن
ويحدث في كل أنحاء العالم، ولمن نحتكم؟ هل نحتكم لألمم المتحدة بعدما احتكمنا للشقيقة مصر في الخالف على نتائج 

  !بعض صناديق اقتراع المجالس المحلية في غزة؟
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 التنفيذية، والمجلس الوطني المركزي، والمجلس التشريعي ومجلس وإذا نظرنا للمؤسسات الوطنية الفلسطينية اللجنة
الوزراء فإننا نلمس انها تعاني من ضعف وتآكل لدورها القيادي في المجتمع، ومن عدم ثقة المجتمع بقدرتها على حل 

 وعلى رأس كل أعباء المرحلة والنهوض بها وحل المشكالت السياسية واالجتماعية واألمنية التي يعاني منها المواطن
هذا المسألة الوطنية المتمثلة بوجود االحتالل وسياسته وممارساته، ويصل األمر أحيانا الى حدود الطعن بمشروعية 

  .استمرار هذه الهيئات بموقعها القيادي ومن بعض القائمين عليها أو المشاركين فيها
ائحها الداخلية او تغيير برامجها وتجديد هيئاتها فقد مضت على هذه الهيئات سنوات طويلة دون تجديد مخالفة بذلك لو
  .رغم التطورات السياسية العاصفة على الصعيد الفلسطيني وفي المنطقة

وفي الوقت الذي تفاقمت فيه األزمات السياسية واالجتماعية واألمنية في ظل قياداتها وتحت سمعها وبصرها، األمر الذي 
  .بناها وأداتها معابات يفرض إعادة نظر جدية في برامجها و

وما أصاب المؤسسات الوطنية والقوى السياسية واالتحادات الشعبية والمنظمات األهلية، وان بتفاوت ال يغير من جوهر 
األمر كثيرا، مهما كانت االدعاءات الذاتية لهذا الفريق أو ذاك، فالتجديد البرنامجي والتغيير في األساليب والبنى القيادية 

ة الداخلية باتت ضرورة سياسية لهذه القوى، ومطلبا ملحا لمنتسبيها وأنصارها ان لم نقل للمجتمع ككل، ودمقرطة الحيا
  .باعتبار تقدم نفسها كقيادة له، وبالتالي من حقه بل من واجبه ان يقول رأيه فيها وفي سياستها وفي دورها وأدائها

 ا االحتالل الغاصب والذي يقتحم حياتنا مع الماء والطعام بقد يقول البعض ان األزمة وتداعياتها وتجلياتها مسؤول عنه
القوانين الجائرة وبالحواجز والدبابات والطائرات وأجهزة االتصاالت والتنصت، بشهادات الميالد واذونات العمل 

ومؤسساته والسفر، هذا صحيح وهو الوجه األبرز للحقيقة ولكن الوجه اآلخر والمهم للحقيقة هو اننا شعب له تطلعاته 
الوطنية الرسمية والشعبية وقواه السياسية واالجتماعية واألهلية، ومع كل هذا وقبل كل هذا يقود نضاال مشروعا وعادال 
ضد االحتالل االسرائيلي من اجل حريته واستقالله، والتجربة التاريخية دللت على ان الحرية واالستقالل لم يقدما يوما 

ل دفعت الشعوب ثمنا باهظا الستردادهما، ودللت التجربة التاريخية بما فيها تجربتنا على طبق من فضة من المحتل، ب
كذلك على ان وحدتنا الوطنية وفعالية مؤسساتنا السياسية والوطنية والشعبية والتنظيمية من مسؤوليتنا نحن وهي العامل 

  .ة واالستقاللاألساس في صمودنا وفي تقصير عمر االحتالل وتقريب ساعة االنتصار، الحري
ان التصدي لمهام التحرر الوطني إلنهاء االحتالل ونيل الحرية واالستقالل والعودة باتت أكثر من أي وقت مضى مقترنة 
بالبناء الداخلي السياسي واالجتماعي واالقتصادي المتين، وهذه مسؤولية جماعية، وعلى الجميع تحمل عبء النهوض 

التنظيمية والشخصية او تصغر ارتباطا بموقع ووزن ودور وفعالية كل طرف او فريق بها، وتكبر المسؤولية السياسية و
  .في التركيبة االجتماعية والسياسية او الموقع الذي تحتله

ونقطة البداية اننا بحاجة الى أسس جديدة ومعايير جديدة ومتجددة تقام عليها عالقتنا الداخلية يؤطرها ميثاق شرف وطني 
الجميع، ويحترم المواطن ويصون كرامته وحقوقه ويضع معايير موحدة لمواجهة ما يجابهنا من يشارك في صياغته 

مشاكل ويعلي من سيادة وسلطة القانون ويوحد قوانا في مجابهة مظاهر الخلل وفي مقدمتها الفلتان األمني والفساد 
ية والحزبية، برنامجاً وهيئات، على أسس السياسي واإلداري والمالي، والى تجديد مؤسساتنا الوطنية التنظيمية األهل

ديمقراطية وقوانين انتخاب عصرية، وإعادة االعتبار لها ولدورها، والى استراتيجية عمل سياسية وكفاحية واحدة، يعمل 
جية الجميع لتحقيقها وينضبط لنواظمها، بهذا ننتصر معا على امراضنا الداخلية وفئويتنا التنظيمية، ونجابه التحديات الخار

  .والسياسية موحدين ونتقدم بثبات على طريق الحرية واالستقالل والعودة
 15/6/2005األيام الفلسطينية 

 
 

  :كاريكاتير
  

  
  13/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  



 26

  
  


