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  تسعى لضبط التفاوض بين الفلسطينيين واالسرائيليينالديبلوماسية المصرية 
 صائب عريقات أمس أن وفدا فلسطينيا اجتمع في تل ابيب مع اللواء عمر              هأكدما 16/6/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

ن في اطـار التنـسيق بـي      وقال عريقات ان االجتماع يأتي      . سليمان، وشارك فيه اللواء نصر يوسف و جبريل الرجوب        
  . دتين الفلسطينية والمصريةالقيا
 بالمسؤولين االسرائيليين وعلي  سليمانقبل اجتماع  أن اللقاء تم:رام اهللا من 16/6/2005القدس العربي  أوضحتو

وقدم الوفد الفلسطيني لسليمان تقريرا عن نتائج االتصاالت الفلسطينية االسرائيلية ونقاط الخالف .رأسهم ارييل شارون
الوفد وقال الرجوب إن .بتنفيذها وفق تفاهمات شرم الشيخة القضايا التي لم تلتزم الحكومة االسرائيلية بين الجانبين وخاص

 . و شارونعباس،الشروط الواجب توافرها الستمرار التهدئة، ونجاح اللقاء المرتقب بين ى الفلسطيني أطلع سليمان عل
مل رسالة الى القيادة االسـرائيلية تحـذر مـن تنفيـذ            ان الوزير سليمان يح   الى   16/6/2005  الكويتية القبسونوهت  

االنسحاب من غزة دون تنسيق شامل مع الفلسطينيين، خشية ان يؤدي الى اشعال الخالفات وقد يـدفع بالفـصائل الـى                     
 اعالن تخليها عن التزاماتها التي اعلنتها في لقاء القاهرة، وبذلك ستفتح اسرائيل على نفسها، وبكامـل ارادتهـا مرحلـة                 
جديدة من العنف، وسيعتبر مختلف االطراف ان الدولة العبرية اختارت مبررا جديدا لتشديد قبـضتها علـى االراضـي                   

  المحتلة للتهرب من االنسحاب
 االفراج عن االسرى وتسوية مـشكلة       في ،   ة من مساعد  بوهطلعما  ل عريقات   وق 16/6/2005األيام الفلسطينية    ونقلت

طالبنا ايضا بأن تكون خطة الفصل من قطاع غـزة وشـمال            وقال  .دن التي اعيد احتاللها   حاب من الم  المطلوبين واالنس 
 أجرى عريقـات مباحثـات،      -ب.ف.أ-وفي نفس السياق     . خارطة الطريق وليست بديالً عنها     الضفة الغربية جزءاً من   

ـ    .امس، مع دوف فايسغالس ، تمهيداً للقاء المرتقب في بين شارون وعباس            ة فـرانس بـرس، إن      وقال عريقـات لوكال
   .قمةالوأوضح ان لقاء آخر قد يعقد مع فايسغالس قبل .المباحثات تناولت خصوصاً تطبيق تفاهمات شرم الشيخ

 عريقات ان هذا الجتماع جاء بناء على طلب فلسطيني بهدف توضيح وجهـة              هقالما   15/6/2005 48عرب وذكر موقع 
ء المـصريين قبيـل اجتمـاع اللـواء سـليمان مـع المـسؤولين               النظر الفلسطينية وما هو مطلوب فلسطينيا لالشـقا       

واضاف انه تم خالل اللقاء اطالع اللواء سليمان على الشروط الواجب توافرها الستمرار التهدئة، واعـرب                .االسرائيليين
وضـات  عن امنيته ان يخرج اللقاء المرتقب بنتائج طيبة ترضي الطرف الفلسطيني وتؤدي الى العودة الى طاولـة المفا                 

  .وعملية السالم الجدية من اجل الوصول لسالم عادل وشامل
 ه تـشاؤم عـن  عبد ربه ياسر أعرب: غزة ـ ماهر ابراهيم والوكاالت  عن مراسلها في 16/6/2005البيان  في وجاء

  . قاء المنتظر بين أبو مازن وشارونحيال نتائج الل
 أن الوفـد  د صائب عريقـات لوكالـة فـرانس بـرس    يأكت الى: غزة اف ب  من 16/6/2005الراية القطرية    وأشارت

انهاء قضية المبعدين والمطاردين واالنسحاب من المدن التي تمت اعـادة احتاللهـا             الفلسطيني طلب مساعدة سليمان في      
  .خالل االنتفاضة الثانية

بعـد  جـاء   يمان  الوفد الفلسطيني مع سـل    ان لقاء   : لندن, غزة    فتحي صباح   عن مراسلها  16/6/2005الحياة   وأضافت
 اسرائيلي وافق الجانب االسرائيلي خالله على تسليم مدينة جنـين الـى الـسلطة               -ساعات على اجتماع امني فلسطيني      

م الـسلطة كـل التجهيـزات والمعـدات         ووافقت اسرائيل ايضاً على تسلي    . الفلسطينية قبل االنسحاب االسرائيلي المزمع    
 ونقاط العبور االسرائيلية، بعد ان يسلم الفلسطينيون كـل الكـشوف الالزمـة              البحريةالفلسطينية المحتجزة في الموانئ     

اعلن امس ان مصر واسرائيل توصلتا الى اتفاق مبدئي بشأن نشر قوات مـصرية علـى طـول                  من ناحية اخرى    .لذلك
دثات الوزير  وجاء ذلك بعد محا   . الحدود الجنوبية لقطاع غزة بعد االنسحاب االسرائيلي في منتصف آب اغسطس المقبل           

وقال مارك ريغيف ان الوزير سليمان قال لشالوم خالل اجتماعهما ان انتهاء االنسحاب من              . سليمان مع شارون و شالوم    
  .قطاع غزة قد يكون موعداً جيداً لقيام الرئيس حسني مبارك بزيارة السرائيل

السيطرة علي معبر رفح البري والمعابر في        أن السلطة الفلسطينية تريد      ه عريقات أضافما  : 16/6/2005االهرام   وبينت
 وتـشغيل    , الضفة والقطاع بعد االنسحاب اإلسرائيلي ووقف النشاط االستعماري ووقف بناء جدار الفـصل العنـصرية                

وطالـب   . المطار وبناء الميناء في غزة حتي يشعر الفلسطينيون أن هناك شيئا يحدث علي األرض لدفع عمليـة الـسالم                  
   . ىتغيير معايير اإلفراج عن األسرعلى رائيلية بالعمل الحكومة اإلس

  
  يطارد الفلسطينيين   هاجس   الت األمنياالنف

حالة     الفلسطينيون أن تؤدي   اهيخش ما  : عبد الرازق أبو جزر       غزة عن مراسلها في   16/6/2005األيام البحرينية    نشرت
إلى فقدان  ية وزادت وتيرتها خالل األيام الماضية بأكثر من وجه وشكل           الفلسطين   تشهدها االراضي    االنفالت االمنى التي  

  حالة قتل حدثت منذ بداية العام الجـاري        ٩١  قرابة. وهم على أعتاب مرحلة جديدة بكل المقاييس         السالم واألمن المجتمعي  
  يجرى مؤشرا خطيرا في      ما   ان ترى في  مراكز حقوق اإلنس   . غياب األمن وازدياد المشاكل الداخلية بين الفلسطينيين         بسبب 
يحتاج إلى إجماع من كل القوى السياسية للجم االنفالت نحـو              بأسره وان األمر     حال استمراره على المستقبل الفلسطيني     

وقالت المواطنون بحاجة إلى تطمينات على كل المـستويات           .تطبيق القوانين والقضاء وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني      
المقبلـة بعـد االنـسحاب      المرحلـة      سـتظهر مالمحـه أكثـر فـي          وسلمي   ن اجل حياة تؤسس لدولة وكيان مدني      م
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مـن تفـاقم       لبنان،   يحدث في    وما   فلسطين من فلتان أمني،      يحدث في    يقول ما    صادق   عدلي   المحلل السياسي  . االسرائيلي
  كمتـه فـي   يراد مرا    وما   العراق،   يحدث في    يضاف إلى ما     ت االستعداء الطائفي،  ومن استعادة مناخا     للتمايزات الطائفية، 

  فـي    زالزل داخليـة،  إلـى إحـداث        يهدف كله،    إلى الفوضى العارمة،     وصوالً   من عناصر االحتقان،     سورية ومصر،  
بمطلـب     بعد أن تنهكها الـصراعات الداخليـة،     منطقة،شعوب ال   تكتفي   لكي   مجتمعات األقطار المحيطة بالدولة العبرية،     

   . تشمل كل الملفات والموضوعات تزداد حالة االنفالت وتأخذ أبعادا كثيرة   مقابل تسوية إسرائيلية،   النجاة من التداعيات،
بقتل أربعة الفلسطينيون في مدينة غزة امس االول به فجع ما : ب. غزة ـ ق من 16/6/2005القدس العربي  ونقلت
، وعزا الدكتور خالد دحالن، األخصائي النفسي، في برنامج غزة للصحة النفسية، وقوع  خالل شجار عائلي داخليمنهم،

هذه األحداث لعدة عوامل مجتمعة، من أهمها العامل الثقافي والتربية، التي نشأ عليها المجتمع الفلسطيني في العادات 
لثأر، وعدم اللجوء إلي القضاء، وأخذ القانون باليد، مشيرا إلي أن وجود االحتالل يصعب والتقاليد، التي تتعلق باألخذ با

وقال دحالن لوكالة قدس .إصالح هذا الوضع لدي الشعب الفلسطيني، نظرا للعدوان المستمر، الذي يقع علي هذا الشعب
م عليها، ضاربا مثال بأن برس إنه معروف في علم طب النفس أن الضحية دائما يبحث عن ضحية إلسقاط الظل

، ذي من قبل جاره ال يسكت علي ذلكالفلسطيني يقدم ابنه شهيدا، ويتقبل ذلك بكل صبر، ولكن حينما يتعرض ابنه ألي أ
وأشار إلي أن العامل السياسي واالجتماعي يلعب دورا .موضحا أن ذلك التطرف ناتج عن الدونية والشعور باالضطهاد

ضافة إلي العامل االقتصادي، مؤكدا أن المفاهيم االجتماعية والعائالت والنظرات الجاهلية، التي مهما في هذا المجال، باإل
وتطرق إلي ضعف الجانب األمني، وأنه ال . أصبحت جزءا من الوضع الفلسطيني، باتت تلعب دورا في هذا الموضوع
 شخص محكوم عليهم 200شيرا إلي أن هناك يوجد رادع، رغم إقدام السلطة قبل يومين علي إعدام أربعة فلسطينيين، م

وقال يجب أن يكون اإلعدام في . وتساءل دحالن ما الفائدة أن يتم إعدام أربعة مواطنين في ظل السرية التامة.باإلعدام
وقال ما هو دور المؤسسة األمنية في هذه األمور، ففي الوقت الذي تنفق . الساحة العامة، حتي يكونوا عبرة لغيرهم

 في المائة مقدرات هذا الشعب من أجل الحفاظ علي األمن فإن المواطن ال يتمتع منه 70ة الفلسطينية أكثر من السلط
وأشار إلي أن حالة العدوان المستمرة علي الشعب الفلسطيني تصعب مساعدة المجتمع علي التخلص من العادات، .بشيء

 .التي اكتسبها طوال عقود من الزمن
مسلحون امس وابالً من االعيرة النارية وسط مدينة اريحا بالضفة الغربية تعبيرا عن غضبهم اطلق وفي نفس السياق 
. اجا علي عدم صرف رواتبهم الشهريةوجاء اطالق النار خالل مسيرة لكتائب شهداء االقصي احتج.تجاه السلطة الوطنية

اء فلسطين الكائنة في المدينة حيث اقاموا وتوجه المسلحون انفسهم عقب اطالق النار الي مؤسسة رعاية ابناء اسر شهد
لقدس العربي بان المسلحين لم يتعرضوا ألي مسؤول هناك، ولم يحاولوا لواوضحت مصادر فلسطينية .اعتصاما هناك

  . االقتحام او االعتداء علي المقرات الحكومية كما جرت العادة
د احمـد قريـع التأكيـد علـى         يجد ت :فايز أبو عون  و  غازي بني عودة   هكتبما   16/6/2005األيام الفلسطينية   وأضافت  

محاسبة الحكومة إذا ما فشلت في وضع حد لحالة الفلتان األمني، وألـمح الى مستفيدين مـن هـذه الظـاهرة، وحمـل                      
ودعا ، خالل لقاء مع فعاليـات نـابلس، وفـي           .من الـمشاكل التي يعانيها الشعب الفلسطيني      % 90االحتالل مسؤولية   

الل حفل تخريج من طلبة جامعة النجاح، أمس، لحل الحكومة التي يترأسها إذا ما أخفقت في وضع حد لحالة                   كلـمة له خ  
ال مـستقبل لهـذا      :واضـاف .هب وليأت غيرها  إن لـم تستطع الحكومة  أن تفرض األمن فلتذ        : وقال. الفلتان والفوضى 

ل هذه الفوضى والخروج عن القانون والنظـام،        الوطن في ظل الفوضى، وما عدنا نحتمل الفوضى، وما عاد شعبنا يحتم           
واشار الى مستفيدين مـن      .ويجب ان يتوقف كل هذا، وعلى أجهزة األمن الفلسطينية أن تأخذ مسؤولياتها بدءاً من اليوم              

هب لتـذ : ان الفوضى ليست مقاومة، وال تأتي بانتصار، ونقولها من نابلس         :لتان والفوضى في الشارع، وقال    بقاء حالة الف  
ونوه الى صعوبة التحديات التي يواجهها شعبنا وضرورة        .لفوضى الى الجحيم، وليذهب المستفيدون من الفوضى للجحيم       ا

، مؤكـداً    وتوفير متطلبات الصمود والبناء تقف في مقدمتها       مواجهتها، موضحاً أن إنهاء االحتالل وبسط السيادة الوطنية       
وجرى خالل هذا اللقاء عرض ابرز ما توصلت له ورشة حول           .على ضرورة سحب الـمبررات واألعذار من االحتالل      

وتؤكد الدراسـة ان غيـاب      .اوضاع نابلس كانت نظمت مؤخرا بمشاركة حشد من رجال االعمال وفعاليات الـمحافظة           
موحدة في نابلس، يمثالن اول وابـرز العوامـل الــمؤثرة علـى             نفالت األمني وغياب الـمرجعية ال    القانون وحالة اال  

لـي الفـصائل     في نـابلس ممث    قريعمن جانب آخر، التقى     .اع االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تعانيها نابلس      األوض
طالبوا السلطة بوضع حد لفوضى السالح وحالة الفلتان االمني عبر تفعيـل القـضاء              حيث  .محافظةوالقوى الوطنية في ال   

  .والـمحاكم واالجهزة االمنية الفلسطينية
 مصادر في وزارة الداخلية انه تقرر تنفيذ الحكم بإعدام خمسة مجرمين            هكشفتما  : من غزة  16/6/2005 البيانوذكرت  

إن : في تصريح لـ البيـان    حسن أبو حشيش    . وقال د . اليوم بعد ثبوت إدانتهم بجرائم مدنية منها قتل واغتصاب وسرقة         
غدورين الذين قتلهم هؤالء المجرمون بدون وازع من        حسرة على أبنائها الم   وهذه الخطوة المست القلوب المشتعلة غضباً       

وأشار إلى أن الرأي العام يتساءل عن مصير القتلة من فرق الموت والذين لم يـتم القـبض                  .وال ضمير دين وال وطنية    
عليهم ومازالوا أحرارا يمارسون حياتهم ولربما يترقون ويتولون المناصب العليا ؟وعن مدى صحة التنسيق مع حكومـة                 

  وما مدى حقيقة رفض االحتالل أن تعدم السلطة أحدا على خلفية الخيانة؟ !ذ اإلذن منها في عملية اإلعدام؟حتالل في أخاال
قسم رئيس أحمد قريع أنـه      أ : السبيل من سامر خويرة    –نابلس   عن مراسلها في   15/6/2005 السبيل االردنية    ردتواو

 المناطق الفلسطينية، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يـشير فيهـا            سيستقيل وكل حكومته في حال فشل في بسط األمن في         
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تعليق وبدا االنفعال واضحا على صوت رئيس الوزراء الذي ردد كلمات           القريع إلى احتمال االستقالة، بعد أن هدد أمس ب        
  . األمن والنظام والفوضى أكثر من خمسة وعشرين مرة في كلمته التي لم تتجاوز الثلث ساعة

 توفيق أبو خوصة، مـا تناقلتـه   ي نفالى: رام اهللا من  يوسف الشايب    عن مراسلها  16/6/2005الغد االردنيـة     ونوهت
ـ   .س الفلسطيني إقالة وزير الداخلية    بعض وسائل اإلعالم الفلسطينية والعربية، عن نية الرئي        ذه األنبـاء  وأكد عدم صحة ه

 من سياسات الوزارة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة والتنظيم فـي           أن المروجين لها هم من المتضررين     على االطالق، مضيفاً    
  . ت طامعة لها أهدافها من وراء ذلكاألجهزة األمنية الفلسطينية، أو من جها

  
  حزاب الوسط واليسارألى تقديم موعد االنتخابات تلقى ترحيباً من إدعوة رئيس الكنيست 

مسألة تبكير موعد االنتخابات البرلمانية فـي إسـرائيل الـى           عادت  : الناصرة أسعد تلحمي   16/6/2005الحياة  نشرت  
واجهة اهتمامات األحزاب في أعقاب دعوة رئيس البرلمان الكنيست رؤوبين ريبلين الى حل الكنيست الحالية والـذهاب                 

شـارة الـى    الى انتخابات مبكرة، بداعي أن رئيس الوزراء ارييل شارون فقد القاعدة الحزبية التي كان يتمتع بها، في إ                 
األوساط المعارضة له داخل حزب ليكود، ما تسبب بهزائم متتالية للحكومة أثناء تصويت الكنيست على مذكرات لحجب                 

وكانت الكنيست   .كما قدم رئيس حزب المتدينين اليميني مفدال النائب زبولون اورليف اقتراحاً أمس لحل الكنيست             . الثقة
 الفساد المؤسساتي المنسوب اليه وأفلتت حكومته من السقوط لعدم تـوافر            رفضت أمس التصديق على بيان شارون حول      

 نائباً وأكثر لكن التصويت أشّر الى األزمة االئتالفية التي يواجهها شارون وأنذر بسقوط الحكومة بعـد                 61غالبية مطلقة   
لكنيست الحاليتين قد انتهى ألننا     وقال ريبلين لإلذاعة العبرية أمس إن عهد الحكومة وا        . نسحاب من قطاع غزة   االتنفيذها  

وعلى رغـم أن   .األوراق اختلطت ولم نعد نميز بين المعارضة واالئتالف     ... لم نعد نعرف من المعارض ومن االئتالف      
معلقين في الشؤون الحزبية عزوا دعوة ريبلين الى تبكير االنتخابات الى موقفه المعارض بقوة لخطة االنـسحاب مـن                   

رمي الى اجهاض االنسحاب بأمل ان تطيح االنتخابات المبكرة شارون عن كرسي زعامة ليكود وتحقق               غزة، وهو بذلك ي   
  .نصراً لليمين اإلسرائيلي فتدفن الخطة

ولقيت دعوة ريبلين ترحيب أحزاب اليمين وقبوال لدى احزاب الوسط واليسار وترددت أنباء عن احتمال قيام حزب ياحد                  
وقال زعيم حزب شينوي يوسف لبيد انه يؤيد تقديم موعد االنتخابات لكنه لن يفعـل               . يستبتقديم مشروع قانون لحل الكن    

وأضاف انه أبلغ شارون ان ثمة صعوبة حقيقية في تنفيذ االنسحاب الذي يؤيده،              .ذلك قبل تنفيذ خطة االنسحاب من غزة      
. يليين ماذا ينوي فعله بعد االنسحاب     وسط شعور بأن البرلمان ال يقف وراءه، وطالب رئيس الحكومة بأن يشرح لالسرائ            

وقال ان شارون أبلغه انه بعد تنفيذ الخطة سيأتي دور الفلسطينيين لينزعوا االسلحة عن الفصائل االسـالمية االرهابيـة                   
  .ومن دون ذلك لن يكون ممكناً التقدم في العملية السلمية

ش بات على قناعة بأن حكومة شارون لن تـصمد           افادت صحيفة يديعوت احرونوت ان الرئيس االميركي جورج بو         فيما
. بعد تنفيذ االنسحاب الذي سيؤدي الى صدمة سياسية في اسرائيل، والى انتخابات في غضون عام بعد انهاء االنـسحاب                  

وأضافت ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير يشاطر الرئيس االميركي الرأي، وان الرجلين تجاذبا الحديث عن هذه                 
وزادت ان الرئيس بوش يرى ان الشهرين المتبقيين على بدء االنسحاب مصيريان للعمليـة       .  خالل لقائهما االخير   المسألة

وتابعت الـصحيفة ان الـزعيمين       .السياسية في الشرق األوسط وانه ينبغي العمل من أجل ضمان نجاح خطة االنسحاب            
سلطة على القطاع بعد االنسحاب كما ينبغي تعزيز مكانـة          اتفقا على وجوب تقوية ابو مازن ليكون مستعداً لبسط نفوذ ال          

  .وختمت ان الرجلين لم يتوصال الى نتيجة حول مصير منازل المستوطنين المنوي اجالؤهم. شارون
فبراير / ان االنتخابات االسرائيلية العامة المقبلة ستجري ما بين شباط         ريفلينتوقع   15/6/2005 48  موقع عرب  وأضاف
واستطرد انه في نظام دمقراطـي مثـل         .نوفمبر كما هو محدد   / العام القادم وليس في شهر تشرين الثاني       مايو من /وايار

وهاجم حـزب العمـل      .اسرائيل ال يمكن ان تواصل الكنيست تلمس طريقها على النحو الحالي في السنة ونصف القادمة              
ن اجل تمكين نواب حزب العمـل مـن القـاء           االسرائيلي عندما قال ان ال جدوى من اجراء نقاشات في الكنيست فقط م            

   .خطابات في سياق منافستهم الداخلية في العمل
ال يمكن ان تعلن الكنيست حل نفسها من دون غالبيـة مطلقـة،             : القدس وكاالت  16/6/2005 األيام الفلسطينية    وذكرت

  .2006ألن واليتها التشريعية الحالية تنتهي بشكل طبيعي في اواخر 
 شارون رد انه سيكون على الفلسطينيين بعد االنسحاب تفكيك المنظمات الفلسطينية االرهابية ونزع اسلحتها               قال لبيد، ان  

الرأي العام االسرائيلي يريد السالم، وهذا يقتضي اقامة دولـة          . واضاف بالنسبة لي هذا ليس برنامجا      .واال لن نتقدم ابدا   
  .توقع لكن الحكومة الحالية تعمل وال اريد خصوصا وقف االنسحابمن حق االسرائيليين ان يعرفوا ما هو م. فلسطينية

واكد الوزير ماتان فيلناي لالذاعة االسرائيلية اذا لم نتقدم بموجب خارطة الطريق، لن يكون لنا نحن العمـاليون عالقـة                    
  .لكن مهما كان وضعها هشا، يجب ان تبقى حتى انجاز االنسحاب على االقل. بهذه الحكومة

وقال انه مجرد كالم فارغ     . د المقربين من شارون، انه ال توجد غالبية في الكنيست اآلن الجراء انتخابات مبكرة             وقال أح 
وال تواجه الحكومة فيما يبدو أية مخاطر للسقوط قبل     0وامنيات من جانب اولئك الذين يصرون على تخريب فك االرتباط         

  .اء الى ان يتم تسليم غزةاالنسحاب المقرر من غزة، ألن حزب العمل وعد بالبق
ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول احتمال تنظيم انتخابات          : القدس ا ف ب    16/6/2005 الرأي االردنية    دتوأور

مبكرة قال مسؤول كبير في رئاسة مجلس الوزراء في القدس طلب عدم كشف هويته ان الطبقة الـسياسية االسـرائيلية                    
وقال المسؤول انه بالـدعوة الـى تنظـيم          .عارضون لخطة فك االرتباط والمؤيدون لها     الم: منقسمة حاليا الى معسكرين   
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امـا الـذين    . انتخابات االن يحاول المعسكر االول نزع الصفة الشرعية عن االنسحاب النه سيتم في ظل حكومة موقتة               
   .لسطينيين شرعيةيريدون انتخابات بعد االنسحاب فانهم يسعون الى ان تكون مواصلة عملية السالم مع الف

  
 القدوة ينتقد قريع لتهديده بتعليق عمل الحكومة 

يع اثر تهديده تعليق عمل انتقد ناصر القدوة امس رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قر:رام اهللا ـ وليد عوض
 مواصلة واضاف ان. ان وقف مهام مجلس الوزراء بسبب اعمال العنف ليس مالئماذلكوقال القدوة تعقيبا علي .الحكومة

واكد القدوة الذي .عمل مجلس الوزراء ليس مسألة تكتيكية ، مشددا علي ان الوضع االمني الداخلي الحالي غير مقبول 
طرح اسمه سابقا لتشكيل حكومة فلسطينية علي انه يتعين اتخاذ اجراءات قوية محددة الستعادة حالة من االستقرار 

  .فلسطينيين بدال من التهديد بتعليق عمل الحكومةالطبيعي واستعادة االحساس باالمان بين ال
  16/6/2005القدس العربي 

  
  الممارسات اإلسرائيلية تقفل نوافذ األملوسنواصل العمل في كل مجاالت اإلصالح : مازن أبو

أكد الرئيس عباس، أمس، أن الممارسات التي تنتهجها إسرائيل ضد شعبنا تقفـل نوافـذ األمـل،                 :  وفا -الدوحة  قطر    
وشدد الرئيس، في كلمته التي ألقاها، امس،       .وتجعله متشائماً من إمكانية تحقيق وترسيخ الديمقراطية المستمرة في فلسطين         

ـ       والصين، ، أن االحتالل اإلسرائيلي بإجراءاته العنصرية والقمعية يقـف عائقـاً             77في قمة الجنوب الثانية لمجموعة ال
وأضـاف ، إن  .مختلفة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية أمام تحقيق التنمية والتطور بأبعاده ال  

شعبنا واجه لعقود طويلة المعضلة القائمة بين الحاجة والرغبة والسعي لتطوير مجتمعه، وبين العوائق المفروضة عليـه                 
طاع غزة وشمال الضفة الغربية،     كما أعرب عباس عن أمله بتكثيف الدعم الدولي في مرحلة االنسحاب اإلسرائيلي من ق             

حتى يكون االنسحاب شامالً وتاماً وفق القانون الدولي، مشدداً على ضرورة أن يكون ذلك خطوةً على طريق البدء فـي                    
مفاوضات الحل النهائي، كما أكدت عليها خارطة الطريق ورؤية الرئيس األميركي بوش، بإقامـة الدولـة الفلـسطينية                  

  .1967رائيل، على حدود الرابع من حزيران العام المستقلة إلى جانب إس
  16/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  طلسي وفلسطين من نوعها بين الحلف األىولاتصاالت رسمية هي األ

افاد مسؤول في حلف شمال االطلسي في بروكسل أمس االربعاء ان وفدا من المنظمة سيزور رام : بروكسل ـ ا ف ب
وهي الزيارة االولي التي يقوم بها وفد رفيع .ثات مع السلطة الفلسطينية هي االولي من نوعهااهللا الخميس الجراء محاد

المستوي من الحلف االطلسي الي االراضي الفلسطينية وتهدف الي تبادل معلومات مع السلطة الفلسطينية، كما قال 
 االمين العام للحلف االطلسي ياب دو هوب وتاتي هذه الزيارة نتيجة لقاء بين.المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته

ويرتدي تبادل .شيفر والمسؤول الفلسطيني صائب عريقات علي هامش مؤتمر حول االرهاب في العاشر من آذار 
واوضح .المعلومات هذا بين الفلسطينيين والحلف االطلسي طابعا حساسا في اطار الصراع الفلسطيني ـ االسرائيلي

لسي ان الوفد سيكون برئاسة مدير مكتب دو هوب شيفر وسيجري مباحثات مع عريقات ووزير المسؤول في الحلف االط
 .الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة

  16/6/2005القدس العربي 
  

 االحتالل يعلن اعتقال خلية فتحاوية يمولها حزب اهللا 
مقاومين الفلسطينيين التابعين لحركة اعلن الشاباك وجيش االحتالل، اعتقال مجموعة من ال: 16/6/2005السفير نشرت 

ونقلت االذاعة االسرائيلية عن . فتح، بحجة تخطيطهم لتنفيذ عملية استشهادية داخل اسرائيل، بتمويل من حزب اهللا
. مصادر في الشاباك قولها ان اعضاء الخلية، البالغ عددهم ثمانية، جميعهم من مخيمي عسكر وبالطة في مدينة نابلس

 ب، اب، رويترزالسفير، ا ف 
ادعت المصادر انه تم اعتقال اعضاء المجموعة التي تضم فتية تتراوح اعمارهم           16/6/2005األيام الفلسطينية   وذكرت  

 . عاما قبل وقت قصير من اطالق انتحاريا من اعضاء المجموعة للقيام بالعملية داخـل الخـط االخـضر                  16 و 15بين  
 عاما من مخيم عسكر لالجئـين واعترافـه امـام           15ي اعقاب اعتقال فتى     وقالت المصادر انه تم اكتشاف المجموعة ف      

  .محققي الشاباك بانه تم تجنيده لتنفيذ عملية انتحارية داخل الخط االخضر
  

  المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون واألسلحة الرشاشة مستوطنة صهيونية 
 قام بها فلسطينيون وقعت الليلة الماضية في قطاع غـزة،           ذكرت مصادر عسكرية صهيونية أن عدة عمليات إطالق نار        

كما أطلقوا قذيفة هاون باتجاه إحدى المستوطنات جنوب قطاع غزة، أصابت منزالً للمستوطنين بشكل مباشـر، مـا أدى        
 وأضافت تلك المصادر أن موقعاً تابعاً لجيش االحتالل في جنوب القطاع تعرض إلطـالق             .إلى وقوع أضرار جسيمة فيه    

 .نار كثيف، وإطالق قذيفة مضادة للدروع، وقبل ذلك تعرض موقع لجيش االحتالل بالقرب من رفح إلطالق نار مرتين
16/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
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  المقاومة الفلسطينية تسقط منطاد تجسس صهيوني في رفح
سس تابع لجيش االحتالل الصهيوني قرب  الثالثاء من إسقاط منطاد تج اول من امستمكن رجال المقاومة الفلسطينية

وكشفت المصادر أن قوات االحتالل تستخدم هذه المناطيد المزودة .معبر صوفا شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة
بأجهزة تصوير متطورة في التقاط صور توضح تحركات الفلسطينيين، ومتابعة ما يجري ضمن حدود المنطقة المراد 

 .تصويرها
16/6/2005سطيني لإلعالم المركز الفل  

  
  مستقبل الالجئين في لبنان بالمحافظة على سالحهم والعودة به : حماس
حفل تخرج الطفال روضة السنابل الفلسطينية أقـيم فـي مركـز             خالل   ممثل حركة حماس في لبنان     اسامة حمدان    اكد

ـ             اعي وممثلـين للفـصائل الفلـسطينية    معروف سعد الثقافي في صيدا، في حضور مدير االونروا في المدينة جهاد الرف
هذا الحق ال يمكن احـداً      كما قال أن    حماية حق الالجئين في العودة،       ضرورة   ،علىلي الطالب والمؤسسات التربوية واها  

ان يلغيه، ولن نسمح نحن بذلك، ومستقبل الالجئين في لبنان واحد وهو ان نحمل سالحنا وان نعود به الى ارضنا، ولـن                      
 لن يكون وسيلة لنزع قضية الالجئين، ويـدنا ممـدودة           1559خرى، ال توطيناً وال ترحيالً جديداً، والقرار        نقبل حلوالً ا  

 .لحوار فلسطيني  فلسطيني وفلسطيني  لبناني من اجل معالجة هذا االمر بما يخدم مصلحة قضيتنا وشعبنا
  16/6/2005النهار اللبنانية 

  
   مباني في النقب بينها مسجد10 سلطات االحتالل الصهيوني تعتزم هدم

 قام مسؤولون من وزارة الداخلية الصهيونية، معززون بقوات كبيرة من الشرطة، بهدم مبنى كبيٍر مؤلّف مـن شـقتين                   
كما قام  .يستعمل كمكتبة وتصليح بناشر في قرية حورة في النقب، وتعود ملكية المحلين التجاريين للمواطن هارون السيد               

 الرئيـسي بـين مفـرق       ق إنذاراٍت على نحو عشرة مبان تجارية إلى جوار المحل الكائن على الشارع            مفتشو البناء بلص  
الذي يـستعمل للـصالة منـذ العـام          ر هدٍم على مسجد عمر بن الخطاب       وعراد، وكذلك تم لصق إنذا     السقاطي شوكت 

ق إنذاٍر على مطعمه، فقامت  وقد اعترض صاحب أحد المحالت التجارية، المواطن يوسف موسى السيد، على لص           .1984
هذا المـسجد يعتبـر مـسجداً    : "ويقول الشيخ أحمد السيد، بشأن إخطار هدم المسجد.الشرطة باعتقاله وإحضاره للمحكمة 

 مركزياً في منطقة حورة، وقد كان من بين أوائل المساجد التي بِنيت في المنطقة، ويخدم سكان منطقة حـورة والقـرى                    
ويقع المسجد، الموجود على    .، وأكّد أنّه سيتم تقديم اعتراٍض في المحكمة ضد قرار الهدم          جاورة لها غير المعترف بها الم   "

 متر مربع تقريباً، على أراٍض تابعة لعشيرة السيد التي تعيش     200 متٍر عن الشارع الرئيسي، على مساحة        100بعد نحو   
  . نسمة4000 نحو سكان السيد القرين الغربيغ عدد على أراضيها في القرين الغربي منذ مئات السنين، ويبل

  16/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الفلسطينيون يعيدون شراء أراضيهم من اليهود 
  أكدت تقارير إسرائيلية وفلسطينية أن شركات إسرائيلية شرعت في عقد صفقات مشبوهة تتعلق ببيع أراض لتجار يهود             

ام هذه الصفقات من خالل سفارات إسرائيل في دول العالم عبـر بيـع األراضـي                وتطلب منهم السفر إلى الخارج إلتم     
ووجدت وثائق تثبت قيام المستوطنين اليهود ببيع       .للفلسطينيين على اعتبار أن القانون اإلسرائيلي يمنع بيع األرض للعرب         

ونقلت التقارير عـن    .فيها مستقبال أراض يجرى تسجيلها باسمهم للسكان الفلسطينيين بعدما يئسوا من إمكانية االستيطان            
وكاالت في الخارج قيام المستثمرين في االستيطان داخل الضفة الغربية ببيع أراضيهم إلى مواطنين وتجار فلـسطينيين                 

والوثائق الرسمية تثبت أن قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية في صـورة           .من الضفة وبأسعار وصفها المحللون بأنها عادية      
وأوضحت التقارير انـه بموجـب إحـدى        .ت التي تنال رضا الشارع الفلسطيني وتعيد بعض الحق ألصحابه         هذه الصفقا 

ن ببيع حصص من األراضي مسجلة باسمه في دائـرة أراضـي            . الوكاالت الدورية بين أيدينا يقوم الشخص اليهودي ا         
ي في بيت جاال والدهيشة وبيت سـاحور  وتقع هذه األراض  .ش  . الدولة العبرية لمواطن فلسطيني من بيت لحم يدعى ب          

وبيت لحم وغيرها ، حيث جرى البيع ضمن وكالة عدلية غير قابلة للعزل على يـد كاتـب العـدل وبإشـراف وزارة                       
ي قطع أراضي في نابلس لمـواطن       . وفي وكالة أخرى يبيع المستوطن د       . الخارجية ومن السفارة اإلسرائيلية في كيتو     

 يجري توثيق البيع وبشكل قانوني في المؤسسات اإلسرائيلية والسلطة الفلسطينية، حتى ان             حيث.ح  . فلسطيني يدعى ب    
هؤالء المشترين شرعوا بتقسيم قطع األراضي المشتراة وبدأوا ببيعها للمواطنين الفلـسطينيين ومعظمهـم مـن سـكان                  

  البيانغزة ـ .المخيمات الفلسطينية الذين تعوزهم األرض للتوسع والسكن والعيش الكريم
  16/6/2005البيان 

  
   جريحاً  في األسبوع الثامن عشر التفاق شرم الشيخ22شهداء و3

ذكر تقرير أصدره، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، في الهيئة العامـة لالسـتعالمات، اليـوم حـول                  :غزة خاص 
، 8/2/2005برم في قمة شرم الشيخ فـي         اإلسرائيلي الذي أ   -االنتهاكات اإلسرائيلية التفاق وقف إطالق النار الفلسطيني      

، أن إسرائيل واصلت اعتداءاتها المتكررة على الـشعب         13/06/2005 وحتى   07/06/2005ويرصد الفترة الزمنية من     
 حالة إطـالق نـار      84 انتهاكاً، منها    534الفلسطيني، وذلك لألسبوع الثامن عشر على التوالي من االتفاق، لتسجل بذلك            
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كما تطرق التقرير إلى رصد االنتهاكات اإلسـرائيلية خـالل          . جريحاً 22قط على إثرها ثالثة شهداء، و     تجاه المدنيين، س  
 اعتداء للمستعمرين بحق    14نفس الفترة فيما يتعلق باعتداءات المستعمرين على المواطنين العزل، موضحاً أنه تم تسجيل              

 العشرات من حاالت االنتهاكات مثل مـداهمات للمنـازل،          فلسطينيين خالل الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير، وهناك       
واحتجاز المواطنين عند الحواجز العسكرية، ومنع السفر عبر المعابر الدولية، واالستمرار في أعمال بناء الجدار الفصل                

  .العنصري
أعقبت اتفـاق وقـف     وبذلك يكون عدد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني خالل الخمسة شهور الماضية التي              

 جريحاً، وتـم    433 شهيداً، و  41 عملية إطالق نار سقط خاللها       1210 انتهاكاً، منها    6625 8/2/2005إطالق النار يوم    
  . حاجزا1399ً مواطناً، في حين نصبت قوات االحتالل 1058اعتقال 

  16/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مطلوبون يحتجون على وضعهم المالي  
مجموعة من الفلسطينيين المطلوبين لدى السلطات االسرائيلية أمس احتجاجا على وضعهم المالي واطلقوا عيارات              نظمت  

وكان من المقرر ان يسلم هؤالء المـسلحون أسـلحتهم الـى            . نارية في وسط مدينة اريحا الفلسطينية في الضفة الغربية        
شباط الماضي عندما   /في فبراير ) مصر(في قمة شرم الشيخ     السلطة الشهر الماضي في اطار اجراءات تم التوصل اليها          

اال ان المسلحين يقولون ان السلطة الفلسطينية تخلت منذ ذلك الوقت عن            . وافقت اسرائيل على تعليق مطاردتها للمسلحين     
اريحا قبل  وتجمع العديد من المسلحين وسط مدينة       . وعدها بتوفير وظائف لهم في اجهزة االمن وتزويدهم بمساكن دائمة         

 دقيقة كما حاولوا تنظيم احتجاج مشابه في منزل تابع لرئيس الوزراء        20ان يبدأوا باطالق عيارات نارية في الهواء لمدة         
  .   الفلسطيني احمد قريع اال انه تم اخالؤهم منهم بسرعة

  16/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

   من كهوفهاقوات االحتالل تقتحم بلدة يطا وتفجر عدداً
 اقتحمت قوات االحتالل االسرائيلي امس بلدة يطا جنوب الخليل  وفجرت عددا من الكهـوف فيهاوقالـت                  - بترا   -زة  غ

مصادر فلسطينية أن قوات االحتالل معززة بالجيبات العسكرية ترافقها وحدات عسكرية أسرائيلية خاصة مما يـسمى ب         
 شرق البلدة وشرعت بعمليات تفتيش واسعة في ساعات الفجر          المستعربين  متنكرة بالزي المدني اقتحمت منطقة العمرية       

االولى شملت عددا كبيرا من المنازل القديمة في المنطقة وحقول الزيتون وأطلقت قنابل صوتية وغازية وأنارات داخـل                  
ـ          .هذه المنازل بحجة البحث عن مطلوبين لديها       ة  واوضحت أن قوات االحتالل فرضت طوقا عسكريا محكما على المنطق

وأغلقت الطرق المودية اليها في منطقتي زيف والبركة شرق البلدة وفجرت عددا من الكهوف حيث سمع دوي انفجارات                  
  .قوية هزت المنطقة

   16/6/2005الرأي االردنية 
  

  تفاصيل اإلجراءات اإلسرائيلية المنتظرة على معبر قلنديا .. توقع إزالة بعض الحواجز
لن مسؤول عسكري إسرائيلي أنه وخالفاً لما أعلنه الجيش اإلسرائيلي في السابق، فـإن              أع:كتب عبد الرؤوف ارناؤوط     

دخول المواطنين الفلسطينيين من حملة هوية القدس الى رام اهللا ومناطق أ الفلسطينية، لن يتطلب الحصول على تصاريح                  
شارع جديد يربط منطقتي ضاحية البريـد       من اإلدارة المدنية االسرائيلية، مشيراً الى انه سيتم في غضون اسبوعين شق             

والرام مع مدينة رام اهللا من دون أية حواجز، حيث يمر هذا الشارع خلف المعبر الجاري إقامته اآلن في منطقة قلنـديا،                      
وأشار المسؤول العسكري االسرائيلي، الى انه سيتم       .وبحسب خارطة عرضها، فإن هذا الشارع يمر في منطقة الكسارات         

من شهر آب المقبل افتتاح معبر قلنديا الذي سيشبه بتعبيرهالحدود الدولية الدائمة ومعبر طابا بـين اسـرائيل                  في االول   
وقال لن يتم افتتاح المعبر قبل افتتاح الشارع الـذي يـربط            .  مسارات للسيارات  4 مسارات للمشاة و   7ومصر ، ويضم    

تتاح معبر قلنديا ستتم إزالة حاجز ضاحية البريد وحـاجز          بعد اف "وأضاف  . الضاحية والرام مع رام اهللا من دون حواجز       
وذكر ان الحاجز في منطقةبيت ايل سـيبقى ممـرا للشخـصيات المهمـة              .عطاروت، اال ان حاجز حزما سيبقى مكانه      

والدبلوماسيين والصحافيينحملة بطاقة الصحافة االسرائيلية وحملة التصاريح الخاصة حتى اعادة تقييم الوضع فيـه فـي                
 ايلول المقبل، وقال رداً على سؤال لـاأليام حاجز بيت ايل سيبقى مكانه، وسنفكر بشأن مستقبله ربما في ايلول او                    شهر

تشرين االول المقبل، وحتى ذلك الحين سيبقى على ما هو عليه االن لحركة المسؤولين والدبلوماسيين والصحافيين ومـن      
وادعى انه ستتم في غضون االيـام القليلـة         . اعادة بناء الشوارع هناك    وأضاف بعد ايلول علينا   . لديهم التصاريح لعبوره  

  .المقبلة، وبعد ابالغ الجانب الفلسطيني، ازالة الحواجز المقامة في مناطق سنجل وكفر مالك وام صفا 
  16/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  هة في غزة ورام اهللارابطة المساجد في قلقيلية تطالب السلطة بإغالق مكاتب سفراء السالم المشبو

طالبت رابطة المساجد بمحافظة قلقيلية، السلطة الفلسطينية بالعمل الفوري إلغالق مكاتبسفراء السالمفي            : خاص –قلقيلية  
وكشفت الرابطة في بياٍن لها عن أن هذه المكاتب تستغّل في نشر فكٍر ضاّل يتعدى ويتطاول على                 .كلٍّ من رام اهللا وغزة    

 الرابطة إلى أنّه في الوقت الذي تشن فيه أجهزة السلطة الفلسطينية حملتها المسعورة علـى المـساجد                  اإلسالم، وأشارت 
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والتي كان آخرها قبل أسابيع في قلقيلية، نتفاجأ بمنح السلطة الفلسطينية الحرية بالعمل للدجالين والمبشرين الكاذبين الذين                 
هذه المكاتب التعدي على صـحابة الرسـول محمـد عليـه الـصالة              ما انفكّوا من التطاول على اإلسالم حيث تمارس         

من جهته حذّر مجلس الفتوى األعلى، من التعامل مع المدعو ميونج مون الملقّب بـ المسيح الثـاني المزعـوم،               .والسالم
ق أو سـيتبع مـن      وقال المجلس في بياٍن له، إن ميونج، شأنه شأن من سب          . وأتباعه ممن يسمون أنفسهم بـسفراء السالم     

أدعياء النبوة الدجالين الذين سرعان ما يذوبون ويبقى اإلسالم عظيماً محفوظاً من التغيير والتبديل والتحريف مـن هـذا                   
، وكان ادعى بأن النبي عيسى عليه السالم، ظهر له وهو في            1920يذكر أن المدعو ميونج من مواليد كوريا عام         .وأمثاله

، وأخبره بأن اهللا اختاره ليؤسس جنةًَ على األرض، وأنّه سيكون بنفسه المسيح الثاني، ومنحـه                السادسة عشرة من عمره   
ويزعم ميونج، بأن النبي محمد صلى اهللا عليـه         .مبادئ ربانية، حسب ادعائه، على أنّها نسخة ثالثة من اإلنجيل والقرآن          

وأشار البيان إلى أن هذا النبي      . به ألن اهللا أمرهم باتّباعه     وسلم والخلفاء، وبعض الصحابة األطهار وقفوا بين يديه وآمنوا        
المزعوم، تمكّن من استغالل الكثير من أبناء اإلسالم تحت غطاء حوار األديان وبأنّه داعية سالم، خصوصاً أنّه نجح في                   

للقدس والديار الفلسطينية،   وطالب سماحة الشيخ عكرمة صبري، المفتي العام        .إيجاد ممثّلياٍت له في مدينتي رام اهللا وغزة       
  .السلطة بإغالق مكاتب هذه الجماعة في غزة ورام اهللا، ومنعهم من دخول األراضي الفلسطينية

  16/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   الحادية واألربعين لتأسيسهىالمجلس الوطني يحتفل بالذآر :نابلس
 في مدينة نابلس، مساء أمس، بالذكرى الحادية واألربعين لتأسيـسه           نظم المجلس الوطني الفلسطيني، احتفاالً    : وفا-نابلس

وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة مؤسسة الشهيد ظافر المـصري فـي             .1964 ايار عام    28وانعقاد دورته األولى يوم     
ة التنفيذيـة   ودعا غسان الشكعة، عضو اللجن    .المحافظة، عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية والشخصيات الوطنية        

لمنظمة التحرير، في كلمة المجلس الوطني خالل االحتفال، إلى ضرورة قراءة مـسيرة المجلـس الوطنيـة والـسياسية      
والنضالية، والدور الالفت الذي لعبه في إطار القضية الوطنية، معتبراً أنه الهيئة التمثيلية التشريعية العليا لـشعبنا فـي                   

 المجلس الوطني هو المرجعية العليا لكافة هيئات ومؤسسات منظمة التحريـر، مثمنـاً              وأكد الشكعة، أن  .الوطن والشتات 
  .الجهود العظيمة التي بذلها رؤساء المجلس وعطاءاتهم الوطنية والنضالية في سبيل الوطن

  16/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  صالح الدينرؤساء بلديات جنوب قطاع غزة يعتصمون للمطالبة باستكمال تطوير طريق : غزة
ناشد رؤساء بلديات جنوب قطاع غزة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس إصدار تعليماتـه لـوزارة                :كتب محمد البابا  

االشغال العامة واالسكان الستكمال تنفيذ مشروع تطوير الجزء الجنوبي من طريق صالح الدين الرئيسة والممتـدة مـن       
وكان االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية نظم، امـس،        .طاع غزة بشماله  وادي غزة حتى معبر رفح، كونها تربط جنوب ق        

اعتصاماً أمام وزارة األشغال العامة واإلسكان بغزة شارك فيه رؤساء بلديات جنوب قطاع غزة احتجاجاً علـى تجاهـل        
تطوير الطريق مـن  أسامة الفرا انه تم . وأوضح رئيس االتحاد د  .الوزارة تطوير الجزء الجنوبي من طريق صالح الدين       

وادي غزة وحتى معبر بيت حانون فيما تجاهلت الوزارة تطوير الجزء المتبقي من الطريق والممتدة مـن وادي غـزة                    
وحتى معبر رفح، مؤكداً أن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تطوير طريق صالح الدين وضـرورة اسـتكمال تنفيـذ                    

  . المشروع الحيوي الذي يخدم سكان قطاع غزة
  16/6/2005يام الفلسطينية األ

  
  انطالق مبادرة شباب ضد الجدار في اليامون

انطلقت، أمس، في بلدة اليامون، بمحافظة جنين، مبادرة شباب ضد الجـدار، وذلـك ضـمن مـشروع                  :  األيام -جنين  
عتر، ومحمود زايد، و    وجرى اإلعالن عن تأسيس اللجنة الشبابية العليا لمتابعة المبادرة، وتضم عامر            .المبادرات الشبابية 

 شـاب   100ويشارك في المبادرة، نحـو      .محمد غنمة، ومحمود زعبي، ومحمد سليم، وأسامة سمودي، وعالء نواهضة         
وشابة من المتطوعين من طلبة المدارس والجامعات ممن سيقومون بتنفيذ برنامج فعاليات ونشاطات سلمية ضـد جـدار     

 ألف مواطن يعيشون في هذه القرى، من ظروف صـعبة           63 نحو   الفصل العنصري في قرى غرب جنين، حيث يعاني       
إنها تهدف إلى إظهار مستوى األذى الذي يلحق بالفئات الشبابية في المنطقـة             : وقال القائمون على المبادرة   .جراء الجدار 

 الحكومـة   ويتم تنفيذ المبادرة، بدعم وتمويل من جمعية المساعدات الشعبية النرويجي، حيث تبـدي            .جراء جدار الفصل  
النرويجية اهتماما بقضية الجدار، وآثارها النفسية على الفئات المهمشة، في وقت ذكر فيه القائمون عليها، انها من المقرر            

  .أن تستمر ستة شهور، ويجري تنفيذها تحت رعاية مركز اليامون الثقافي
  16/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  لمواطنين بالقرب من بيت لحممستوطنون يحتلون مساحات شاسعة من أراضي ا

 احتلت مجموعة من مستوطني الفرديس، مساحات شاسعةً من أراضي المواطنين، جنوب شرقي بيـت               - وفا -بيت لحم   
وقال رياض الوحش، رئيس لجنة المشاريع في خربة جب الذيب، المجاورة لقريـة الفـرديس، بـأن عـدداً مـن                     .لحم

ستيالء على أراضي المواطنين في مناطق الثغرة والرقبة والمساعدة، والبالغـة           المستوطنين المدججين باألسلحة قاموا باإل    
وأشار الوحش إلى أن المـستوطنين      .مساحتها أربعمائة دونم، تعود ملكيتها لمواطني قرى الفرديس وجب الذيب وزعترة          
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كل محكم، وسيؤدي إلى    شرعوا بعدها بوضع جسور حديدية على مداخل تلك األراضي، األمر الذي أدى إلى إغالقها بش              
مشيراً الى أن تلك األراضي مزروعة بأشجار الزيتون والمزروعات البعلية، التـي            . حرمان أصحابها من الوصول إليها    

  .تشكل مصدر الرزق الوحيد ألصحابها
   16/6/2005الحياة الجديدة 

  
  

  !!  اليهامديرية أراضي اسرائيل تداهم مدرسة قرية مسكة المهجرة، وتغلق الطرق المؤدية
فوجئ أبناء قرية مسكة المهجرة، بمداهمة رجال مديرية أراضي اسرائيل لمدرسة قريتهم، وتسييجها واغـالق الطـرق                 

وفي حديث للناطقة الرسمية باسم مديرية أراضي اسرائيل لوسائل          !!المؤدية اليها، بحواجز رملية كثيفة دون سابق انذار       
بناء القرية، وهم أصحاب األرض األصليين باقتحام ممتلكات الدولة بصورة غيـر            اعالمية، بررت فعلة المديرية باتهام أ     

وأما عضو لجنة مهجري مسكة، عصمت شبيطة، والذي يزور مدرسة القرية يوميا منذ ترميمها قبـل شـهر                   !!قانونية
 الدولة هي التي اقتحمتهـا      بل!! ونيف فعقب على فعلة المديرية بالقول نحن لم نقتحم شيئا، فاالنسان ال يقتحم بيته وملكه              

وأضاف شبيطة قمنا خالل شهر ونيف بترميم مبنى المدرسـة وغـرس        . وصادرتها بأسلوب غير شرعي    48بالقوة عام   
األشتال من حوله بهدف احياء الذاكرة ووضع قضية الالجئين على بساط البحث، اال أن االعتداءات تواصلت منذ اللحظة                  

فطات وقد بلغت ذروتها بهذه الفعلة، لكنها لن تؤثر كثيرا علينا، فالمكان، وهو األهم، بـات           األولى بقلع األشتال ونزع اليا    
وقال كذلك المهزلة، قمة المهزلة أن تتمكن مجموعة         .يسكن فينا وأبناؤنا تلقوا اليوم درسا هاما في المدنيات والديمقراطية         

 وفي ذلك اشارة الى جبنهم وحقدهم، وكم كـان محمـود            من الشباب من اخافة الدولة النووية األولى في الشرق األوسط،         
  .درويش صادقا حين قال ان على هذه األرض ما يستحق الحياة، خوف الغزاة من الذكريات

  16/6/2005 48عرب
  

  م الفحم وكفر قاسم  أليبرمان يطلق حملة ترانسفير ضد 
د المواطنين العرب تحت شعار لننفصل عن       اطلق حزب يسرائيل بيتينو الذي يترأسه ليبرمان، حملة عنصرية اخرى ض          

 بنشر اعالنات كبيرة تحمل هذا الشعار، على مفارق الطرق في وسط اسرائيل وعلى مداخل وادي                ليبرمانوقام  . ام الفحم 
ويسعى الى احياء مخططات الترانسفير تحت شعار استبدال األراضي والسكان، في اطار             .عارة وطريق القدس تل ابيب    

 فـإن   هوحسب رأي . ب زعم ليبرمان الى طرح بديل واضح لخطة االنفصال التي يطرحها اريئيل شارون            خطة ترمي حس  
وقال ان ما يسعى اليه هو       !شارون يسعى الى تأجيل االتفاق الدائم الى ما ال نهاية، أما هو فيريد طرحه باسرع ما يمكن                

 . بأنها خطة هرب ال تحقق اي فائدة ملموسـة         ووصف خطة االنفصال عن قطاع غزة     . ضمان األمن ودولة يهودية نقية      
والحل الدائم الذي يريده ليبرمان هو تغيير الحدود ونقل البلدات العربية المتاخمة للخط األخضر، بسكانها الـى الـسلطة                   

المواطنين ويعتبر ليبرمان حل مشكلة     . الفلسطينية، وايتبدالها بالكتل االستيطانية المقامة على االراضي الفلسطينية المحتلة        
ويرى في القضية الفلسطينية فرصة للـتخلص مـن مـشكلة عـرب              !العرب الفلسطينيين يسبق حل المشكلة الفلسطينية     

وبرأيه يعمل شارون على اقامة دولة فلسطينية خالية من اليهود فيما يجعل اسرائيل دولة ثنائية               . اسرائيل، على حد تعبيره   
ويقترح مشروع استبدال ام الفحم بمستوطنات غوش عتصيون، وكفـر قاسـم    !القومية وهي مسألة ال تحتمل حسب رأيه   

  . بمستوطنة أريئيل، والوصول بذلك الى دولة يهودية نقية ذات جمهور يهودي نقي
  15/6/2005 48عرب

  
  عمالة األطفال ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع الفلسطيني   

أخذ حقوقهم في الحياة كباقي أطفال العـالم، وعـدم تمـتعهم            يعاني األطفال الفلسطينيون من عدم      : محمد أبو عبده   -غزة
بحقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية وشرعية حقوق اإلنسان، كحقهم في اللعب، والتعلم، وفي العيش بعيـداً عـن                   

 حيث تتنوع وتتضاعف معاناتهم في قطاع غزة، وهى منطقة من أكثر بقاع العالم كثافة بالسكان،          .·الجوع والتشرد واألمية  
المهن التي تستقطب األطفال، فمنهم من يبيع الحلوى والصحف عند إشارات المرور فيمـا يعمـل آخـرون بمالبـسهم                    
المتسخة شحما وزيتا فى ورش إلصالح السيارات، بينما أطفال غيرهم يدخلون بنايات سكنية بحثا عمن يسمح له بتنظيف           

لسطينيون إلى أماكن وساحات عامة يلهون فيها ويمارسون طفولتهم، التـي           ويفتقر األطفال الف  ·.سيارته مقابل مبلغ زهيد   
اعتادت على رشق قوات االحتالل بالحجارة واالستيقاظ على هدير الدبابات وقصف الطائرات حتى انتهـى بمعظمهـم                 

ى األوضـاع   وتعتبر عمالة األطفال في األراضي الفلسطينية ظاهرة شائعة بـسبب تـرد           .·المطاف بالعمل والشقاء يوميا   
 بالمائة، ويالحـظ أن ظـاهرة عمالـة         70االقتصادية والمعيشية وارتفاع نسبة البطالة في بعض األحيان إلى أكثر من            

األطفال مرتبطة بشكل مباشر بالوضع السياسي، وإنها ترتفع كلما شددت إسرائيل حصارها على الفلـسطينيين، وتـشير                 
 ألفا، 50 ألفا، بينما ارتفع الرقم إلى أكثر  23املين قبل اندالع االنتفاضة بلغ      اإلحصائيات الرسمية إلى أن عدد األطفال الع      

اى حوالي الضعف، بعد ثالثة أعوام من إغالق وحصار مشددين تسببا في تدهور الوضع االقتـصادي وارتفـاع نـسبة              
  .البطالة

  16/6/2005االتحاد االماراتية 
  

   إلى توحيد لألجهزة األمنيةادعولمؤتمر الحركي لـ فتح نتقد تأجيل انعقاد ااالنائب األسير حسام خضر 
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 دعا النائب األسير حسام خضر رئيس لجنة الـدفاع عـن حقـوق              - رومل شحرور السويطي   - الحياة الجديدة    -نابلس  
الالجئين الفلسطينيين والمعتقل في سجن هداريم إلى ضرورة اتخاذ السلطة الوطنية كافة الخطوات الالزمة لفرض األمن                
االجتماعي وإنهاء حالة الفوضى التي تجتاح الوطن وتحديداً فوضى السالح، واستغرب النائب خضر تهديد رئيس مجلس                
الوزراء بتعليق عمل الحكومة ألن مثل هذا الكالم قد يكون مستوعباً من منظمة عمل أهلي وليس من حكومة تقود النظام                    

القدرة على فرض األمن إلى تعدد األجهـزة األمنيـة وتـضارب            السياسي والمؤسسة األمنية، وعزا النائب خضر عدم        
صالحياتها، وقال ال بد من توحيد حقيقي وفعلي لألجهزة األمنية وإعادة ترتيبها وإقصاء رموز الفـساد منهـا وتحديـداً                    

لسادس بأنه  اعتبر النائب خضر قرار المجلس الثوري لحركة فتح بتأجيل انعقاد المؤتمر الحركي ا            كما  . مديريات الشرطة 
م حتى قرار المجلـس     1995غير مبرر، وأنه يأتي استهتاراً بالدعوات التي تدعو النعقاده ابتداء بوثيقة األلف كادر عام               

الثوري قبل األخير، وقال إن ذلك يدل على أن قيادة فتح قيادة تقليدية وهي التي تتحمل مسؤولية حالـة التـردي التـي                       
كررة بسبب خوفها من العملية الديمقراطية بهدف الحفاظ على مصالح ومكتسبات شخصية            تعيشها الحركة وخساراتها المت   

على حساب الحركة ومستقبلها، ودعا النائب خضر إلى ضرورة المباشرة الفورية في عقد المـؤتمرات الحركيـة فـي                   
ئ األساسـية للحركـة بمـا    الداخل والخارج من أجل فرز مندوبي الحركة للمؤتمر العام إلعادة صياغة األهداف والمباد         

يتالءم مع الواقع السياسي الذي تقوده الحركة منذ عشر سنوات ، وقال النائب خضر ال بد من إحداث تغيير نوعي للكثير                     
من المفاهيم البالية التي يحملها النظام الداخلي للحركة وإلغاء كل ما يتعلق بالتعيينات، وأضاف خضر على قيـادة فـتح                    

لتعايش في نظام ديمقراطي يقوم على أساس التعددية السياسية والمشاركة وفصل السلطات، وبالتـالي              وكوادرها التهيؤ ل  
االستعداد لدخول حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني بشكل يفوق التوقعات أمام محطات الفشل المتكررة التـي                 

  .مارسناها في فتح والسلطة على حد سواء
   16/6/2005الحياة الجديدة 

  
  المس بالشعائر الدينية سالح يستخدمه االحتالل ضد األسرى

 كشفت جمعية أنصار السجين بنابلس عن عدد كبير من االنتهاكات التي            : رومل شحرور السويطي   ، الحياة الجديدة  ،نابلس
يـة إن   وقالـت الجمع   .تقوم بها إدارات مصلحة سجون االحتالل فيما يتعلق بحق األسرى في ممارسة شعائرهم الدينيـة              

إسرائيل تقوم بمنع كافة األسرى من الخروج والمشاركة بشكل جماعي إلى صالة الجماعة، كمـا أنهـا تمنـع األسـير                     
الخطيب من التحدث في القضايا السياسية خالل خطبة الجمعة، حيث تعمل على مراقبتها وتعزل كل من يتحـدث عـن                    

قل فيها األسرى في أماكن العزل، فاألسرى في سجن الرملة          وأشارت إلى ضيق الزنازين التي يعت      .االحتالل وممارساته 
وأشارت الجمعية إلى التضييق على األسرى       .قسم ايشل معتقلون في زنزانة ضيقه جداً، حيث ال يستطيعون إقامة الصالة           

محـددة  في إقامة الشعائر الدينية كصالة العيد التي تتم مبكراً وبشكل جماعي، من شهر رمضان والذي تحكمه أوقـات                   
وظهر في اآلونة األخيرة أسلوب التفتيش العاري المذل لألسـرى والـذي            . كوجبات الطعام وقيام الليل والتقرب إلى اهللا      

يتنافى مع أبسط حقوق اإلنسان ويتنافى مع العقائد الدينية واألخالقية، وذكرت جمعية أنصار السجين أن وسائل النظافـة                  
  .ومة في مراكز التوقيف والتحقيق، مؤكدة أن الحرية الدينية تعتبر خطاً أحمرالالزمة إلقامة الشعائر الدينية معد

   16/6/2005الحياة الجديدة 
 

  تدهور األوضاع الصحية وازدياد معاناة األسرى في سجن عسقالن
اً أكّدت محامية جمعية أنصار السجين، سناء حرباوي، أن المعتقلين في سجن عسقالن يعانون أوضـاع               :خاص–رام اهللا 

 ففي زيارٍة تفقدية قامت بها لسجن عسقالن يوم أمس تمكّنت من االلتقـاء بـبعض األسـرى                  ،إنسانية معيشية صعبة ال  
 أسرى موزعون على ستة أقسام اعتقالية       405واالطالع على أوضاعهم بصعوبة بالغة حيث يقبع في هذا السجن حوالي            

حيث وصف األسرى أن وضعهم سـيء للغايـة وبـأن           . ى فيها الحظت حرباوي حجم المأساة والمعاناة اليومية لألسر      
األسرى يشكون من تدهور وضعهم ومن تعرضهم للضرب المبرح واإلهانات، كما أكّدوا عدم وجود مواد تنظيف وكذلك                 

مـام  وفي السياق ذاته قالت حرباوي إن هناك حاالت صحية سيئة للغاية وتستدعي االهت             .االفتقاد للعناية الصحية لألسرى   
والرعاية الصحية منها حالتان في غاية الصعوبة وهما أحمد التميمي الذي يعاني من مرض الكلى والقلب و موجود فـي                    
مستشفى الرملة منذ حوالي خمس سنوات حيث وافقت إدارة السجن على زرع كلى له ولكن على حسابه الشخصي حيث                   

صليب األحمر والمؤسسات والهيئات المعنية بقـضايا األسـرى         يناشد هذا األسير وكافة األسرى والمؤسسات الدولية وال       
وحقوق اإلنسان بضرورة التدخل لوضع حد لمعاناته خاصةً وأنّه يعاني من تدهوٍر صحي خطير للغاية ويعاني أيضاً من                  

 ألتفـه   وأوضحت حرباوي أن األسرى يتعرضون لعقوباٍت مالية باهضة من ِقبل سجانيهم وذلك            .ظروف اعتقال صعبة  
األسباب منها عدم الرضوخ ألوامر السجانين كالوقوف داخل الغرف عندما يفتح الباب، أو عندما يمر ضابط السجن أمام                  

ووصفت حرباوي على لسان األسرى أن الطعام مقِرفٌ للغاية، حيث حرمت اإلدارة المعتقلين من إعـداد                 .الغرف وهكذا 
تهم على تناول الطعام المعد من ِقبل اإلدارة ، ولذلك هم يعتمدون على الشراء              الطعام بأنفسهم داخل مطابخ السجن وأجبر     

وتحدثت حرباوي حول معركـة األسـرى مـع          .اليومي من الكانتينات مما يسبب لهم عجزاً كبيراً في ميزانياتهم المالية          
سرى، وتحسين وضع غرف الزيـارة      اإلدارة من أجل تحقيق العديد من القضايا المهمة لهم منها عودة المطبخ إلدارة األ             

وإزالة الزجاج العازل بين األسير وأهله الذي يحرمهم لوعة ولذّة اللقاء مع بعضهم البعض، وأن هناك بعـض األسـرى            
وذكرت حرباوي العديد من الحاالت المرضية الـصعبة والتـي هـي            . يعانون من عدم زيارة األهل بحجة المنع األمني       

جنين، رامي رويدي من غزة ويعاني التهابات شـديدة          محمد عارف بشارات   : المستشفيات منها  بحاجٍة ماسة للعالج في   
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بكّل مفاصل جسمه، وسمير أبو نعمة، مراد أبو سكوت، يعاني من مرض السرطان، وحالته تستدعي اإلفراج عنه للعالج                  
لسجين فالمعاناة كبيرة جداً خاصـةً أن       وحسب محامية أنصار ا    .اإلدارة تتعنّت وتمانع في اإلفراج عنه      في الخارج، لكن  

إضافةً إلى أن زيـارة      . أسيراً 18هناك اكتظاظاً لألسرى في الغرف حيث يصل عدد األسرى داخل الغرفة الواحدة إلى              
الخروج للفـورة وذلـك بـسبب    اثناء األهالي ال زالت مقطوعة عن هذا السجن منذ حوالي شهرين وأن األسرى يعانون       

 التي يخرجون إليها، كما أنّهم يعانون ارتفاع الحرارة داخل الغرف المليئة بالرطوبة بسبب ِقدم بناء هـذا                  اكتظاظ الساحة 
السجن الذي يعود بناؤه للعهد البريطاني.  

  16/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  نها اعتقلته وانتحرأسرائيل إاستشهاد أسير فلسطيني محرر تقول 
يني من مدينة جنين في مقر شرطة منطقة روشبينا في الجليل األعلى قرب الحدود مع لبنـان                 استشهد اسير محرر فلسط   

واعلن االرتباط العسكري الفلسطيني في جنين ليل الثلثاء االربعاء ان الجانب االسرائيلي ابلغه باستشهاد              . قبل أربعة أيام  
وحـسب الروايـة     .لي ابو كبير في تـل ابيـب       الشاب محمد توفيق ابو الرب، وان جثمانه موجود في معهد الطب العد           

 .جندي اسرائيلي بسكين في منطقـة روشـمينا       االسرائيلية، فان ابو الرب استشهد برصاص اسرائيلي عندما حاول طعن         
وشككت مصادر فلسطينية في صدقية الراوية االسرائيلية، وقالت ان ابو الرب الذي اطلق قبل خمسة أيام خرج للبحـث                   

وقالـت مـصادر     .آثاره اختفت منذ ذلك الوقت، الى ان تم ابالغ ذويه بنبأ استشهاده اول مـن امـس                عن عمل، اال ان     
 .اسرائيلية ان قائد الشرطة االسرائيلية في لواء الجليل عين ضابطاً للتحقيق في ظروف ومالبسات استشهاد ابـو الـرب                  

رب بعد اعتقاله الى مقر الشرطة للتحقيق معه،        وحسب االذاعة االسرائيلية فان وحدة من قوات حرس الحدود نقلت ابو ال           
  .وادعت الشرطة ان ابو الرب انتحر .اال انه تم العثور عليه بعد ساعات عدة مشنوقاً في غرفة االعتقال

  16/6/2005الحياة 
 

   مرة على أسيٍر مقدسي23االحتالل يحكم بالسجن المؤبد 
الصهيونية، أمس، على الشاب المقدسي عبد اهللا عدنان يحيـي          حكمت محكمة عوفر العسكرية      : خاص –القدس المحتلة   

 عاماً بتهمة التخطيط    35 مرة باإلضافة إلى     23 عاماً، من سكان حي واد الجوز في القدس، بالسجن المؤبد            24الشرباتي  
يٍة مكونة من    ضمن خل  2003-9-14وكان األسير الشرباتي قد اعتُِقل بتاريخ        .لتنفيذ عدة عمليات ضد أهداٍف صهيونية     

 في القدس المحتلـة فـي       2ثالثة أشخاص حيث وجهت المحكمة له تهمة التخطيط في العملية التي وقعت في حافلة رقم                
 .2003 في شهر حزيران     14، والعملية التي وقعت في وسط القدس الغربية المحتلة في حافلة رقم             2003شهر آب عام    

لتخطيط برفقة اثنين آخرين هما نسيم راشد عبد الودود زعتري من سكان بلدة        كما نسبت المحكمة لألسير الشرباتي تهمة ا      
 لتنفيذ ثـالث عمليـات      ، سنة 50 مرة و  23حكم عليه بالمؤبد    ،   ومجدي بركات زعتري   ، لم يصدر حكم ضده بعد     ،الرام

أفراد الخليـة قـاموا     تهمة االنضمام إلى حركة حماس في منطقة الخليل وأنّه هو و           اضافة الى    استشهادية في وقٍت واحد   
هذا وكانت السلطات الصهيونية قـد       .بجمع معلوماٍت عن أماكن صهيونية مكتظة بالناس بهدف تنفيذ عمليات استشهادية          

، واألسير الشرباتي يقبع حالياً في سجن نفحة، وهو         2004-1-21أغلقت منزل عائلة الشرباتي في وادي الجوز بتاريخ         
  .أعزب

  16/6/2005عالم المركز الفلسطيني لإل
  

  سرائيليإ في سجن  عاما20ًردني جديد يقضي أأسير  ..عسعوس
 2002 عاما اسير في اسرائيل منذ نهاية        24 كشف المواطن وليد عبد القادر عسعوس ان ابنه رأفت           -عمان  -ماجد توبة 

يارتهم او التفاوض عليهم عنـد      لكنه لم يدرج في قائمة االسرى االردنيين الذين تعتمدهم السفارة االردنية في تل ابيب لز              
، وحكمت 2002-12-25وتعتقل اسرائيل رافت في سجن جلبوع في الشمال منذ          .البحث في االفراج عن اسرى اردنيين     

واالسير رافـت   . محكمة عسكرية اسرائيلية عليه بالسجن عشرين عاما بعد اتهامه في قضية أمنية، كما قال والده لـالغد               
، في حين يحمل ايضا الجنسية الفلسطينية ورقما وطنيا فلـسطينيا           9811043970ما وطنيا هو    اردني الجنسية ويحمل رق   

وقال والد االسير   .  حملة البطاقة الصفراء   ، الف اردني يحملون الجنسيتين الفلسطينية واالردنية      150على غرار اكثر من     
االردنيين في الـسجون االسـرائيلية باسـتثناء        ان مندوبا عن السفارة االردنية في تل ابيب زار قبل اسابيع كل االسرى              

واشار الى ان اسم ابنه رافت مسجل في قوائم          .مشيرا الى ان والدته تمكنت منذ اسبوع من زيارة ابنها في سجنه           . رافت
 لكنه طالب ان يكون ابنه ضمن قائمة المعتمدين لدى السفارة فـي           . وزارة الخارجية االردنية لالسرى االردنيين االمنيين     

  .تل ابيب لزيارته واالطمئنان عليه وادراجه ضمن قائمة التفاوض لالفراج عنهم
  16/6/2005الغد االردنية 

  
   أسير إجمالي عدد األسرى في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية8200: وزارة شؤون األسرى

سرى والمحررين فـي     ذكرت وزارة شـؤون األسرى والمحررين أن إجمالي عدد األ         :المركز الصحافي الدولي  / خاص
 أسير، فيما بلغ عدد األسرى الموثقين والذين ال زالوا في السجون والمعتقالت             8200السجون والمعتقالت اإلسرائيلية بلغ     

التقريـر  وذكر  .  سجناً ومعتقالً ومركز توقيف    25 أسير، وموزعين على أكثر من       6434ويتقاضون رواتب من الوزارة     
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 أسير ال يتقاضون رواتب من الوزارة، فمنهم من كـان           1000الوزارة، أن هناك قرابة     عن  اإلحصائي الشهري، الصادر  
يعمل في أجهزة أمنية أو وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية والباقي معتقلين جدد اعتقلوا خالل األشهر األخيـرة ولـم                   

 االحتالل ما قبل قدوم السلطة الوطنية       وأشار التقرير إلى أن عدد األسرى الذين كانوا في سجون         . تستكمل إجراءاتهم بعد  
 أسـيراً   227وأن  . من إجمالي عدد األسـرى المـسجلين      % 6 أسيراً أي ما نسبته      387م بلغ   1994الفلسطينية في مايو    

 .من إجمـالي عـدد األسـرى   % 3.5اعتقلوا بعد اتفاق أوسلو وقبل انتفاضة األقصى وما زالوا في األسر، أي ما نسبته    
 أسيراً، أي مـا     615ن إجمالي عدد األسرى المعتقلين قبل انتفاضة األقصى وما زالوا في األسرقد بلغ              وأضاف التقرير أ  

وأوضح التقرير أن    . أسيرة تم اعتقالهن من قبل قوات االحتالل خالل انتفاضة األقصى          350وأن أكثر من    %. 9.6نسبته  
 121األسرى الموثقين لدى وزارة شؤون األسرى،       من إجمالي   % 1.9 أسيرة ال يزلن رهن االعتقال، أي ما نسبته          123

 أسيرة اعتقلن خالل العام المنـصرم  57وأن . أسيرة من المحافظات الشمالية والقدس، وأسيرتان من المحافظات الجنوبية        
 أسـيرات لـم     7 عاماً و  25 -16 أسيرة أعمارهن تتراوح ما بين       73وأن  .  أسيرة اعتقلن خالل هذا العام     18، و 2004
ـ  تتجاوز  أسيرة وفي سـجن الجلمـة       91 تلموند أسيرة، وسجن    30 عاماً، موزعات على سجون الرملة         18 أعمارهن ال
  .أسيرتان

 طفل منهم ال زالـوا فـي        346 طفل تم اعتقالهم منذ بداية انتفاضة األقصى،         3500وجاء في التقرير أيضاً أن أكثر من        
 المنـصرم، أي مـا      2004 طفالً اعتقلوا خالل العـام       196ن  من عدد األسرى الموثقين، وأ    % 5.3األسر، أي ما نسبته     

كمـا   %. 35.8 طفالً، أي ما نسبته   124وبلغ عدد األطفال الذين اعتقلوا هذا العام،        . من إجمالي األطفال  % 56.6نسبته  
من األطفال األسرى مرضى و يعانون أمراضـاً مختلفـة          % 28.9 طفل، أي ما نسبته      100بلغ عدد األطفال المرضى     

  .ومحرومين من الرعاية الصحية والعالج
 أسيراً معتقلين منذ ما قبل انتفاضة األقصى، يعانون من أوضاع صحية سيئة ومنهم من               140ونوه التقرير إلى أن قرابة      

 أسير يعانون من أمـراض  1000أما اآلن فهناك قرابة   . يعاني من أمراض القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظر       
 أسـيراً استـشهدوا     178وخلص التقرير إلى أن      .ومنهم من اعتقل بإصابة رصاص ولم يقدم له العالج        مزمنة ومختلفة،   

بسبب التعذيب أو القتل بعد االعتقال أو اإلهمال الطبي وآخرهم كان الشهيد األسير عبد الفتـاح يوسـف محمـود رداد                     
مى مستشفى سـجن الرملـة دون تقـديم    عاماً من قرية صيدا بطولكرم، بعد أن اعتقل وهو مصاب ووضع في ما يس   22

  . أيام من اعتقاله3، أي بعد 2005-5-5الرعاية الالزمة بل الضغط عليه، مما أدى إلى استشهاده في 
 15/6/2005الصحافي الدولي 

  
  جلسة صاخبة في الكنيست على خلفية تدنيس القرآن في مجدو

بعاء، جلسة صاخبة في اعقاب استجواب مباشر تقدم بـه           شهد الكنيست االسرائيلي، امس االر     :الناصرة،  برهوم جرايسي 
النائب العربي عبد المالك دهامشة، حول قيام افراد في الشرطة االسرائيلية بتدنيس القرآن الكـريم فـي سـجن مجـدو                     

لي االسرائيلي جدعون عيزرا، ومـدير      وحاول وزير األمن الداخ    .االحتاللي، حيث يقبع المئات من االسرى الفلسطينيين      
سلطة السجون، يعقوب غنوت، القاء التهمة على األسرى، زاعما ان األسرى هم الذين مزقوا القرآن مـن اجـل اثـارة                     
المشاعر واالستفزاز، وهو ما رفضه النائب بركة مؤكدا ان هذه جريمة أخرى بحق االسرى، الذين ال يمكن ألي مـنهم                    

وفي جلسة أمس استجوب النائب دهامـشة الـوزير          .دام على جريمة كهذه من اجل مكسب سياسي       حتى ان يفكر في االق    
عيزرا حول ما جرى في سجن مجدو، فما كان من الوزير ونائبه إال ان نفيا نفيا قاطعا االتهامات دون تقديم مـا يثبـت                        

لصفحات الممزقة، مضيفاً ان سلطة الـسجن       نفيهما، وحينها واجههما النائب دهامشة، بقوله إن النائب بركة رأى بعينيه ا           
رفضت ان ألتقي مع مندوبي األسرى في القسم رقم اثنين في السجن حيث وقعت الجريمة، وقبلت بلقاء ممثل آخر عـن                     
االسرى من قسم آخر، كما ان سلطة السجون رفضت ان يتسلم دهامشة من االسرى نسخ القرآن الممزقـة، واشـترطت                    

وطالب النائب بركة في الجلسة ذاتها بتشكيل لجنة تحقيـق          . ى سلطة السجون وهو ما رفضه بشدة      عليه ان يقدم النسخ ال    
محايدة في األمر، وقال إن رفض الوزير القامة لجنة كهذه، ورفضه ايضا اي لقاء بين االسرى في القسم رقم اثنين فـي                     

هذا وقد دار نقاش صـاخب،       .ن الجمهور سجن مجدو وبين النواب العرب إنما يؤكد ان لدى سلطة السجون ما تخفيه ع             
طرد خالله رئيس الكنيست النائب دهامشة من الجلسة، وحاول بعض نواب اليمين العنصري في الكنيـست االسـرائيلي                  

هذا وسيعود الكنيست االسرائيلي لمناقشة      .مقاطعة النواب العرب والدفاع عن سلطة السجون، مما زاد من صخب الجلسة           
 . في سجن مجدو االسبوع القادم في اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية والشرطةقضية تدنيس القرآن

  16/6/2005الغد االردنية 
  

   الفاً من يهود اثيوبيا 20اسرائيل تقرر جلب 
 لجنة وزارية اسرائيلية االسـراع فـي جلـب          راقر: القدس المحتلة امال شحادة    16/6/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  

وياتي هذا القرار ضمن مـا       .دي اثيوبي الى اسرائيل وتقصير تنفيذ القرار من عشر سنوات الى سنتين           عشرين الف يهو  
تخطط له السلطات االسرائيلية المختلفة لجلب أكبر عدد من القادمين الجدد خالل السنوات العشر المقبلة لضمان خريطة                 

للجنة الوزارية بأن االسراع في عمليـة جلـب هـؤالء           كما ترى ا   .ديمغرافية بأكثرية يهودية وبأقل ما يمكن من العرب       
اليهود سيوفر على اسرائيل الكثير، حيث سيضمن تقليل مخاطر تعرضهم لالمراض في اثيوبيا وبالتالي ال تحتاج اسرائيل        

وقال مسؤول في اللجنة ان الحاجة تتطلب اغالق معسكرات الفالشـا فـي اثيوبيـا               . الى الصرف الصحي الباهظ عليهم    
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. رع ما يمكن خوفا من قدوم عناصر اخرى غير يهودية تستغل الوضع للوصول الى اسرائيل بشكل غير مسموح به                  بأس
ويعمل على تنفيذ هذه الخطة ممثلون من وزارة الهجرة والمالية والداخلية ومكتب رئيس الحكومة لضمان تنفيذها خـالل                  

 مليـون   100ال رئيس الوكالة ان االسراع في التنفيذ سـيوفر          وق .فترة قصيرة، وتسهم في تنفيذ الخطة، الوكالة اليهودية       
  .دوالر في المصاريف التي تنفق على المعسكرات الفاعلة في أثيوبيا

أشارت مصادر إلى أن ممثلين من وزارة الهجرة والمالية والداخليـة            :تل أبيب  16/6/2005 األيام الفلسطينية    وأضافت
ومن المتوقع أن يعرض ممثلو الوزارات مدى الجاهزيـة لتنفيـذ           . ة المنعقدة ومكتب رئيس الحكومة يشاركون في الجلس     

القرار المبدئي الذي كان قد اتخذ في اللجنة برئاسة أرئيل شارون، في شهر كانون الثاني بشأن مضاعفة وتيرة استجالب                   
شهر، وتقرر مضاعفة العدد     يهودي أثيوبي في ال    300كما أشارت المصادر إلى أن المعدل الحالي يصل إلى           .الفالشمورا

ومن جهتها، أشارت عناصر في الوكالـة اليهوديـة إلـى أن             . سنوات 10-7 سنوات بدالً من     3-2ليتم استكماله خالل    
وقال رئـيس   . القرارات السابقة كانت على الورق فقط، وتوقعت أنه في أعقاب هذا االجتماع أن يبدأ العمل على تنفيذها                

 مليون دوالر في المصاريف التي تنفق على المعسكرات الفاعلة          100تنفيذ سيوفر على الدولة     الوكالة، إن اإلسراع في ال    
  !في أثيوبيا

  
  شيراكبعد دعوة تلقاها من في تموز  شارون يزور فرنسا

دعا شيراك في رسالة نشرتها الرئاسة الفرنسية، شارون، لزيارة         : ب.ف.باريس أ  16/6/2005األيام الفلسطينية   نشرت  
وكان تم التخطيط مراراً لهذه     . وتدل هذه الزيارة على تحسن في العالقات بين فرنسا وإسرائيل          .قبل بداية الصيف  باريس  

وتقـول مـصادر قـصر       .الزيارة، إال أن فرنسا لم تقدم ابداً دعوة رسمية لشارون بسبب العالقات المتوترة بين البلدين              
وكان مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى، فضل عـدم         .تحديد موعد اللقاء  االليزيه، انه يبقى على الفرنسيين واالسرائيليين       

  .الكشف عن هويته، اكد لوكالة فرانس برس أن شارون تلقى دعوة رسمية لزيارة باريس من دون تحديد موعد
عـي  وسيكون مـن دوا .  يسعدني بالتالي ان ادعوكم الى باريس في التاريخ الذي يناسبكم قبل بداية الصيف  شيراكوكتب  

وقال إن قراركم الحازم والشجاع بإخالء قطاع        .سروري ان استقبلكم للتحدث في العالقات الثنائية واالوضاع في المنطقة         
وشـدد علـى ان فرنـسا        .غزة خالل الصيف وتسليمه للسلطة الفلسطينية يضع اسرائيل مرة اخرى امام مفترق طرق            

وقوف الى جانبكم، لكي يخلق االنسحاب ديناميكيـة ايجابيـة،          وشركاءها االوروبيين يريدون اكثر من اي وقت مضى ال        
واضاف ان عالقاتنا الثنائية تشهد منـذ الـسنوات          .ولكي تنعم اسرائيل وباقي شعوب المنطقة اخيرا بالسالم واالستقرار        

  .ا التعاون اكثروانني اتمنى توثيق هذ. الثالث االخيرة دفعاً جديداً تشهد عليه الزيارات الكثيرة على اعلى المستويات
 مبدئيا موافقته على الدعوة التي وجهها اليه شيراك، لكنـه لـن             شارونأعلن  : 16/6/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

وقال مسؤول في رئاسة المجلس، طلب عدم ذكر         .يتمكن من القيام بها في القريب العاجل، بحسب ما أوضح مكتبه أمس           
لكنه أوضح ان شارون لن يتمكن من القيام بتلك الزيارة في القريب العاجل بـسبب               . اسمه، ان شارون قبل الدعوة مبدئيا     
  ب.ف.أ. االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة

 مسؤول آخر في رئاسة المجلس، انه تم اقتراح ثالثة مواعيد بديلة في تموز المقبل هقالما  16/6/2005السفير  وذكرت
 ا ف ب، د ب ا. لهذه الزيارة إلى باريس

  
  مشروع قانون لمنع عضوية رئيس الهستدروت في الكنيست 

صادقت الهيئة العامة للكنيست االسرائيلي، على مشروع قانون يحتم على رئيس الهستدروت، بيرتس، االختيار، مستقبالً،              
وقد طرح مشروع القانون هذا رئيس االئـتالف الحكـومي، غـدعون            . بين رئاسته للهستدروت وعضويته في الكنيست     

ووصف بيرس مشروع القانون بأنه كمن يطالب بأن ال يكون وزيـر الماليـة عـضوا فـي                   .تومي لبيد وعر ليكود   سا
وخالل مـشاركته   . ما الفرق بينهما؟ فوزير المالية يمثل رأس المال ورئيس الهستدروت يمثل العمال           : وتساءل. الكنيست

ورد سـاعر   . لى اليوم الذي طرحتم فيه هذا االقتراح      ستندمون ع : في النقاش توجه بيرتس، الى اصحاب المشروع قائالً       
  ! على ذلك قائال ان بيرتس اثبت مرة اخرى من على منصة الكنيست ما يجيد عمله وهو التهديد

  15/6/2005 48عرب
  

  سرائيلي لزعامة حزب العمل اإلبيريز االوفر حظاً و.. له اليوما عاماًمينًأحزب العمل ينتخب 
يتوجه أعضاء مركز حزب العمل االسرائيلي الـى صـناديق االقتـراع، الخمـيس،               16/6/2005 48عرب موقعنشر  

النتخاب االمين العام للحزب، وينافس على هذا المنصب ثالثة مسؤولين في الحزب هم النائب ايتان كابل، رئيس الكتلـة                   
ارضة الداخلية لبيـرس فـي      في الكنيست، رئيس المجلس االقليمي غلبواع، داني عطار، وداني كوهين احد اقطاب المع            

وسيتعين على االمين العام الذي سيتم انتخابه اليوم، اعداد الحزب لالنتخابات الداخلية التي سـتجري فـي                  .حزب العمل 
  . نهاية الشهر الجاري النتخاب رئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة

 اسرائيل ان شمعون بيريز هو االوفر حظا         اظهر استطالع للرأي في    :عمان بترا  16/6/2005 الرأي االردنية    وأضافت
وبحسب االستطالع الذي نشرته صـحيفة       للفوز بزعامة الحزب مرة اخرى في حال جرت انتخابات الحزب هذه االيام             

 بالمائة من بين منتسبي حزب العمل فيما احتل عـامير بيريـز             29معاريف امس فان بيريز احتل المرتبة االولى بنسبة         
   بالمائة 18ايهود باراك المرتبة الثالثة بنسبة و بالمائة 22 بنسبة المرتبة الثانية
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   إسرائيل تزود المقاومة الفلسطينية بأسلحة مغشوشة 

اتهمت أجهزة أمنية فلسطينية سلطات االحتالل بأنها وراء انفجارات الذخائر واألسلحة التي حدثت أخيراً في قطاع غـزة              
ر أمنية فلسطينية أنها ال تستبعد أن يكون إلسرائيل يد في وقوع هذه االنفجـارات               وقالت مصاد . بين يدي رجال المقاومة   

حيث أن المصادر تؤكد أن أسباب هـذه         .الغامضة التي أوقعت عددا من الشهداء في صفوف رجال المقاومة الفلسطينية          
دم في تصنيع هذه العبوات، رغـم       االنفجارات يكمن في المواد الكيميائية المغشوشة، التي أدخلت إلى القطاع والتي تستخ           

وكشف مدير دائرة األمن والتحليل في جهاز األمن الوقائي الفلـسطيني            .أن احتمال األخطاء الفنية واردة في هذا المجال       
يوسف عيسى، إن قوات االحتالل سربت إلى القطاع مواد كيميائية مغشوشة، تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، مـن                  

رجال المقاومة، من شأنها أن تحدث خلال خالل عملية اإلعداد لهذه العبوات، لتنفجـر فـي يـد مـن                    أجل إيصالها إلى    
وأضاف أن هذه التسريبات وغيرها تأتي في إطار الحرب اإلسرائيلية ضد المقاومـة الفلـسطينية، موضـحا           .يستخدمها

ورصـاص   . وقذائف من نوع آر بي جي      إسرائيل أدخلت إلى القطاع سالحاً فاسداً، هو عبارة عن عبوات ناسفة مشركة           
ودعا عيسى رجال المقاومة إلى أخـذ أعلـى درجـات           .مشرك، من أجل أن تصل إلى أيدي رجال المقاومة لتنفجر فيهم          

الحيطة والحذر، خالل التعامل مع مثل هذه األمور، والتأكد جيدا منها، وفحصها بطرق أمنية، لتجنيب الشعب الفلسطيني                 
  انغزة ـ البي .الويالت

  16/6/2005البيان  
  

  سرائيلي بالعودة عن االنسحاب من الحدود مع مصر  إتهديد 
أعلن سفير إسرائيل في مصر كوهين أن انسحاب القوات اإلسرائيلية من الحدود مع مصر قد تتم العودة عنه، إذا فـشل                     

د أسباب التعثر الـذي يعيـق        إن أح  كوهينوقال  . المصريون في منع عمليات تهريب األسلحة مع األراضي الفلسطينية        
هناك مـسائل   : وأضاف. التوصل إلى تفاهم فوري حول الوضع المستقبلي لمعبر فيالدلفي هو اتساع االنتشار المصري            

 كلم  15 رجال على مسافة     750وأشار إلى أن المفاوضات تتناول حاليا مسألة نشر كتيبة مصرية من            . يمكن العودة عنها  
  ب.ف.ا. على طول الحدود

  16/6/2005ليج اإلماراتية الخ
  

  ول المباني الجاهزة المعدة لتوطين مستوطني غزة في نيتسانة أوصول 
في حملة ليلية أحيطت بالسرية والكتمان، أحضرت السلطات االسرائيلية، الليلة الماضية، الى منطقة نيتسانة في جنـوب                 

 المستوطنين الذين سيتم اخالؤهم من قطـاع غـزة،          اسرائيل، الشحنة األولى من البيوت الجاهزة التي ستستخدم لتوطين        
وقدرت مصادر اسرائيلية بـأن نقـل       . خاصة الذين توصلوا الى اتفاق مع دائرة االنفصال بشأن انتقالهم الى هذه المنطقة            

المباني الجاهزة في ساعات الليل وبطريقة سرية استهدف منع المستوطنين من القيام بـسد الطـرق وعرقلـة وصـول                    
  . ت المحملة بالمباني الجاهزةالشاحنا

  16/6/2005 48عرب
  

   شرطي جديد لتنفيذ خطة االنفصال900الشرطة اإلسرائيلية جندت 
 شرطي جديد بغية تنفيـذ  900 قال رئيس قسم الموارد البشرية في الشرطة، غابي غال، إن الشرطة جندت            :ياسر العقبي 

 مليون شيكل للشرطة، لتنفيذ دورها بغية تنفيذ        370دت مبلغ   وأضاف غال ان الحكومة اإلسرائيلية رص     . خطة االنفصال 
وأشـار   .وأكد أن الشرطة لن تسمح ألية جهة كانت باالعتداء على أفرادها باألسلحة النارية أو باألسلحة البيضاء         .الخطة

خـالء منزلـه    شرطيا يسكنون في المستوطنات في عمق األراضي الفلسطينية المحتلة، وإذا رفض أي منهم إ 55إلى أن   
  .فستتم إحالته إلى محكمة االنضباط

  15/6/2005 48عرب
  

  سرائيل توافق على االنسحاب من غزة إالحاخامية الكبرى في 
على , وافق حاخاما اسرائيل الكبيران بشكل غير مباشر في رسالة الى شارون كشف عنها امس             : ب.ف.القدس المحتلة ا  

وقال ايالن كوهين المـدير العـام لمكتـب          . يبدأ تطبيقها في آب المقبل     خطة االنسحاب من قطاع غزة التي يفترض ان       
شارون ان الحاخامين يونا ميتسغر وشلومو عمار قدما مؤخرا طلبا مكتوبا بنقل المقابر اليهودية من قطـاع غـزة الـى                     

   .اسرائيل قبل انسحاب اسرائيل من المنطقة
شر على هذه الخطة التي وافقت عليهـا الحكومـة ثـم البرلمـان              وبذلك يكون الحاخامان االكبران وافقا بشكل غير مبا       

  .فالمحكمة العليا
   16/6/2005العرب اليوم 

 
  ! الشرطة وضريبة الدخل تحوالن كسيفة في النقب إلى ثكنة عسكرية
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 اجتاحت قوات كبيرة من شرطة البلدات وحرس الحدود في الجنوب، منذ ساعات الـصباح، بلـدة  : لمراسلنا ياسر العقبي  
وقال الناطق بلسان حرس الحدود، دودي مرتـسيانو،        . كسيفة في النقب، بحثًا عن مدينين للضريبة وعن أسلحة وذخيرة         

إنه تم ضبط أربعة مسدسات وعشرة أمشاط وكمية كبيرة من الذخيرة، واعتقال خمسة أشخاص للتحقيق، ومصادرة تسع                 
وقال سكان في المنطقة إن الشرطة،       .يبة والتأمين الوطني   ألف شيكل لمدينين للضر    158سيارات وجمع ديون تقدر بنحو      

ترافقها طائرة مروحية، قامت بتطويق عدة بيوت في حارات مختلفة للبحث عن االسلحة كما اقامت الحواجز على مداخل                  
مـالك  البلدة وشرعت بتفتيش السيارات الداخلة والخارجة من وإلى البلدة، بهدف البحث عن أشخاص مدينين لضرائب األ      

  .والدخل والتأمين الوطني
وأدى حصار البيوت، إلى إصابة األطفال والنساء بحالة من الهلع والخوف، فيما مكثت القوات في بعض البيوت لوقـت                  

  .طويل، ما أدى إلى تغيب عدد كبير من الطالب عن مدارسهم
أرفض بصورة تامة هذه    : يانو، بالقول  وحول حالة الهلع ومنع االطفال من الوصول إلى مقاعدهم الدراسية، عقب مرتس           

حتى سكرتير المجلـس شـكرنا      . اإلدعاءات، حيث قمنا بجمع األسلحة والذخيرة من البلدة، وكان كل شيء على ما يرام             
  !  على الحملة، وقال إنه يقدرنا ويحترمنا على هذه الحملة

  15/6/2005 48عرب
 

  % 13إيرادات فرع الفنادق تسجل ارتفاعا بنسبة 
 أعلنت دائرة اإلحصاء المركزية االسرائيلية أن إيرادات فرع الفنادق السياحية سجلت ارتفاعا فـي الربـع                 : العقبي ياسر

الفتـرة ذاتهـا مـن العـام          مليار شيكل مقارنة مع    1.2، حيث بلغت االيرادات نحو      %13 بنسبة   2005األول من العام    
وأشارت دائـرة اإلحـصاء     .  مليون شيكل  400وبلغت حوالي   % 38وارتفعت إيرادات السياحة الوافدة بنسبة      . الماضي

% 2.5 ألفًا وسجل ارتفاعا بنـسبة       20المركزية إلى أن عدد المستخدمين في الفنادق خالل الربع األول من هذا العام بلغ               
  .مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي

  15/6/2005 48عرب
  

  لتنموية لتشمل كافة القطاعات االنتاجيةالدعوة إلى توسيع دائرة القروض ا: بيت لحم
نظمت المؤسسة المصرفية الفلسطينية وصندوق التنمية الفلسطيني، أمس، ورشة عمل في قاعـة             :كتب حسن عبد الجواد   

محمود أبـو الـرب،     . وشارك في الورشة د   ".تفعيل اإلقراض من أجل التنمية    "بمدينة بيت لحم، تحت شعار      " ستار"فندق  
ريع في المؤسسة المصرفية الفلسطينية، وتيسير قطينة، القائم بأعمال المدير العام للمؤسسة المصرفية،             رئيس لجنة المشا  

سمير حزبون، رئـيس غرفـة تجـارة وصـناعة          . جاد اسحق، عضو مجلس أمناء المؤسسة، ود      . وصندوق التنمية ود  
، وحضرها عشرات من رجـال      محافظة بيت لحم، وحسن عايش، مسؤول االقراض في المؤسسة في محافظة بيت لحم            

إن : وقـال أبـو الـرب   .األعمال والصناعيين وممثلي القطاع الخاص، والعديد من أعضاء المجالس البلدية في المحافظة        
الهدف من عقد ورشة العمل في بيت لحم، توفير القروض التنموية لكافة المشاريع في المحافظة، حيث تتراوح قيمة هذه                   

وأكد ان برامج المؤسسة المصرفية وصندوق التنمية الفلسطيني تهـدف          . ألف دوالر  052و آالف دوالر    5القروض بين   
الى تنمية القطاع الخاص ومساعدة الشركات الفلسطينية على النمو السليم والمستدام، وبناء قاعدة انتاجية وخلق فـرص                 

ة بيت لحم تعتبر مـن المحافظـات        وبين ان محافظ  .عمل في االقتصاد الفلسطيني من خالل تقديم برامج إقراض متنوعة         
المنكوبة اقتصادياً بسبب إجراءات االحتالل المستمرة في محيطها ومداخلها، ما يتطلب مزيداً من االهتمام بسبل تـوفير                 

ودعا المشاركون في الورشة الى ضرورة أن تشمل القروض المقدمة جميع القطاعات دون تمييز،              .الدعم االقتصادي لها  
ولويات، والى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مخيمات وريف المحافظة، خاصة التي تتوفر فيها              وان تقدم وفق األ   

  .أيٍد عاملة
  16/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   ماليين يورو لدعم مشاريع االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي6االتحاد األوروبي يقدم 

 تطوير المؤسسات في برنامج األمن الغذائي التـابع لممثليـة االتحـاد    هيفاء أسعد، خبيرة. أكدت د: غزة ـ حامد جاد 
األوروبي لدى السلطة أهمية االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي، التي أعدتها وزارة التخطـيط، موضـحة أن االتحـاد           

ة ستة ماليين يـورو، وذلـك   األوروبي سيقدم للسلطة بمجرد اعتماد الصيغة النهائية المعدلة لهذه االستراتيجية دعماً بقيم           
ونوهت في حديث لـاأليام على هامش ورشة عمل حـول االسـتراتيجية            .للبدء بتنفيذ مشاريع وبرامج هذه االستراتيجية     

الوطنية لألمن الغذائي إلى أن هذا المبلغ يعد جزءاً من إجمالي قيمة الدعم السنوي، الذي يقدمه االتحاد األوروبـي فـي                     
ئي، وذلك عبر جهات عدة، منها وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين أونـروا،               مجال دعم األمن الغذا   

  .وبرنامج الغذاء العالمي والمؤسسات األهلية
  16/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  مؤشر سوق فلسطين المالية يواصل انخفاضه وسط تعامالت نشطة
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ن لالوراق المالية، تراجعه وسجل انخفاضا جديدا خالل جلسة حافظت واصل، أمس، مؤشر سوق فلسطي: نابلس ـ االيام 
 نقطـة مـا نـسبته       6ر76 نقطة بتراجع قـدره      657ر38واغلق المؤشر العام للسوق القدس على       .على معامالت نشطة  

وانخفـضت اسـهم    . شركة جرى التداول على اسهم لهـا       17 من بين    7وتاثر مؤشر القدس بانخفاض اسعار      %.1ر04
هلية للتامين، ودواجن فلسطين، والقدس للمستحضرات الطبية، والتامين الوطنية، والعربية الفلسطينية لمراكز            شركات اال 

التسوق، وفلسطين لالستثمار العقاري، والزيوت النباتية، بينما ارتفعت اسهم البنك االسالمي العربي، وبيرزيت لالدوية،              
ستثمار الصناعي، في حين استقرت اسهم بـاديكو، وسـجاير القـدس،    واالتصاالت، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين لال   

 561516وحافظت السوق على معامالت نشطة حيث جرى تـداول          .والمستثمرون العرب، والعربية للفنادق دون تغيير     
مالت وتقدمت شركة االتصاالت الفلسطينية معا    . ديناراً 2744457 عقدا بلغت قيمتها االجمالية      351سهماً تمت من خالل     

  . دينارا1968648ًالسوق بتداول بلغ 
  16/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  نجاز ما تبقى من رزمة القوانين االقتصاديةإاكاديميون واقتصاديون يوصون ب

 اوصى اكاديميون واقتصاديون بانجاز مـا تبقـى مـن رزمـة القـوانين               - ابراهيم ابو كامش   - الحياة الجديدة  -رام اهللا 
ا قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقانون الضريبي والعمل على انجازهما مع كافة القـوانين              االقتصادية وخصوص 

االخرى وتوجيه رسالة من القطاع الخاص لوزارة االقتصاد الوطني يوضح فيها اهمية تخفيض نسبة محددة من ضريبة                 
. مواد الخام في الصناعات التـصديرية     وتخفيض الضرائب عن ال   . الدخل حتى يتمكن القطاع الخاص من النهوض مجددا       

والعمل على استكمال بناء البنية التحتية الخاصة بالمشاريع الصغيرة في االقتـصاد والقطـاع الـصناعي علـى وجـه                    
وبناء بعض المناطق الصناعية الداخلية الستيعاب المشاريع الصغيرة وتوفير المساعدات الفنيـة والتدريبيـة            . الخصوص

ية بما يمكنها من الوصول الى االسواق الخارجية بشروط متكافئة وعادلة من خالل التدريب والتأهيل               للصناعات الفلسطين 
الفني وكذلك توفير القروض الميسرة وخصوصا للمشاريع الصغيرة واعادة تأهيـل المنـشآت الـصناعية المعروضـة                 

  .لالغالق والمتخلفة تكنولوجيا
   16/6/2005الحياة الجديدة 

  
  يستفيدون من مشروع الحدائق النموذجية في جنينستون مزارعاً 

 أكدت مديرية زراعة جنين امس، أن نحو ستين مزارعاً، استفادوا فعلياً من مشروع الحـدائق النموذجيـة                  - وفا -جنين  
أبـو  وأوضح رائد   .الذي نفذته المديرية بتمويل من بنك التنمية اإلسالمي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية             

 قرية من المحافظـة، وذلـك       25 قطعة نموذجية موزعة على      60خليل، مدير زراعة جنين، أن المشروع شمل تجهيز         
وأوضـح المهنـدس    .بهدف تشجيع المزارعين وتحفيزهم على اتباع الزراعة المنتظمة والمجدية لهم ماديـاً وتطويرهـا             

 دونم شملت   300 قطعة نموذجية، بواقع     60تهاء من زراعة    الزراعي أشرف فالح، مرشد البستنة في المديرية، أنه تم االن         
زراعة أصناف جديدة من العنب واللوزيات والتفاح والتين والحمضيات بتوجيه من مديريـة الزراعـة، لتكـون هـذه                   

  .األراضي مجدية مادياً ومربحة للمزارعين، وبالتالي تشجيع غيرهم على زراعة هذه األصناف
   16/6/2005الحياة الجديدة 

  
  ذاكرة أعادت الحياة إلى مدرسة مسكة 

في النشاط الثقافي األول، بعد حلول النكبة وتهجير أهلها، استضافت قرية مسكة المهجرة، الكاتـب الفلـسطيني سـلمان                   
ناطور، في مقاطع من مسرحية الذاكرة وبحضور العشرات من أبناء القرية المهجرين وأبناء مدينة الطيرة فـي المثلـث              

استهل الكاتب سلمان ناطور لقاءه بالتعبير عن انفعاله وتأثره من هذا الحدث المميز، اذ يجري الحـديث عـن                   و.الجنوبي
الذاكرة في مكان الذاكرة، فاستعادة المكان الفلسطيني هي غاية هذه الذاكرة وقدم مالحظات حـول الروايـة الفلـسطينية                   

يام بذلك، ثم قدم فقرات من نصه األدبي ذاكرة، الذي كان أنتجـه             الشفوية وضرورة توثيقها، كما دعا أبناء القرية الى الق        
مسرح السرايا بيافا وقدمه الكاتب بنفسه، هذا النص الذي يجمع حكايات وما نسينا والشيخ المشقق الوجه ويبنـي ثـالث                    

 البطل عبـد    شخصيات فلسطينية تجسد الحالة الفلسطينية منذ حوالي مائة عام وهي شخصية أبي صالح اللواح، والشاب              
وفي ختام األمسية أشاد ناطور ببروز مشاركة األطفال والفتية قـائال           .الحسن والشيخ عباس الذي فقد ذاكرته فأكله الضبع       

إن هذه األمسية، في قلب المدرسة، بما تحمله من أصالة وارتباط بالمكان أكثر تأثيرا على األجيال الشابة من قراءة مئـة            
  .هذا وال زالت معظم أراضي القرية غير مستغلة، اال لزراعة الحمضيات.محاضرةكتاب واالستماع الى عشرين 

  15/6/2005 48عرب
  

  للمشاركة في البرامج الفلسطينية ـ اإلسرائيلية المؤسسات الصحية تعلن احتجاجها بشأن الضغوط
ات الـمهنية، والعاملون فـي   أعلنت العديد من مؤسسات الخدمات الطبية والصحية، وأعضاء االتحاد        : رام اهللا ــ االيام   

الـمؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية في القطاع الصحي الفلسطيني، عن احتجاجهم جراء الضغوط الـمتزايدة التي              
وذكرت هذه الـمؤسسات   .يتعرضون لها بهدف الـمشاركة في برامج فلسطينية ــ إسرائيلية مشتركة في مجال الصحة            

هذه الـمبادرات مفروضة من الخارج في معظمها، إما عـن طريـق إغـراء الــمهنيين         في بيان لها صدر أمس، إن       
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واألكاديميين بالتمويل، والتسهيالت، ومنح الفرص للتقدم الشخصي في بيئة تندر فيها الـمصادر، أو توفير حلول فردية                
ل اإلسـرائيلي بممارسـاته     لـمشاكل طبية محدودة، أو لـمشاكل بنيوية في الجهاز الصحي الفلسطيني فرضها االحـتال            

واعتبرت نحو عشرين مؤسسة صحية وطبية البيان الذي أصدرته، بمثابة رسالة مفتوحـة إلـى الــمجتمع                 .وسياساته
  .الفلسطيني والدولي بشأن مقاطعة البرامج الصحية الفلسطينية ــ اإلسرائيلية الـمشتركة

  16/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  لى القدسإمريكية بوش يؤجل نقل السفارة األ
اعلن الرئيس االمريكي جورج بوش امس االربعاء انه اجل نقل السفارة االمريكية في اسرائيل من تل ابيب الى القـدس                    

وقال بوش في مذكرة الى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ان هذا القرار ضروري لحمايـة مـصالح                 . لمدة ستة اشهر  
وكان بوش قطع هـذا     . فا ان ادارته ما زالت ملتزمة بعملية نقل سفارتها الى القدس          االمن القومي للواليات المتحدة، مضي    

  .2000العهد على نفسه خالل الحملة االنتخابية الرئاسية عام 
 ويعمد بوش منذ ذلك التاريخ، وعلى غرار سلفه بيل كلينتون، الى تأجيل عملية نقل السفارة ستة اشهر بموجب قـانون                    

  . 1995صادر عام 
  16/6/2005بي سي العربية بي 

 
  جراء اتصاالت مع حركة حماس إوروبي قرر السماح لدبلوماسييه باالتحاد األ

افاد تقرير للمحلل العسكري االسرائيلي زئيف شيف من واشنطن نشرته صحيفة هآرتس االسـرائيلية اليـوم                : 48عرب  
في االتصاالت التي يجريها مع حركة       ل الجوهري الخميس بان االتحاد االوروبي ابلغ االدارة االمريكية بخصوص التحو        

وقالت هآرتس ان قرار االتحاد االوروبي باجراء اتصاالت مع حماس من خالل المستوى الدبلوماسي االدنى من                 .حماس
واعتبرت الصحيفة ان قرار االتحاد االوروبي يشكل انعطافا سياسيا واسـتراتيجيا مـن              .سفير قد فاجأ االدارة االمريكية    

وأجرى مندوبون اسرائيليون مؤخرا محادثات صعبة مـع         .الفلسطيني نب االوروبيين فيما يتعلق بالصراع االسرائيلي     جا
مندوبين بريطانيين ادعى خاللها االسرائيليون ان القرار باجراء اتصاالت مع ممثلين عن حماس يعنـي ان االوروبيـين                  

واضافت الصحيفة االسـرائيلية ان مـنح    . الفلسطينية عموماسيضعفون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والسلطة  
وتـساءل   .االوروبيين الشرعية لحماس سيقود بالضرورة في المستقبل الى االعتراف تدريجيا بالجهاد االسالمي ايـضا             

ـ                    دخل الكاتب فيما اذا كان على اسرائيل محاربة مشاركة االوروبيين في تنفيذ خطة خارطة الطريق او الموافقة علـى ت
واعتبر الكاتب ان معـضلة      .االوروبيين بصورة مباشرة في االراضي الفلسطينية والتعاون معهم في المجاالت المختلفة          

مشابهة ستواجهها االدارة االمريكية التي تعتبر ان حماس هي تنظيم يحظر التعامل معه ولو حتى كان ذلك بشكل غيـر                    
 االوروبي لم يضع شروطا امام حماس الجراء االتصاالت مـع ممثلـي             وقالت الصحيفة االسرائيلية ان االتحاد     .مباشر

الحركة، فيما اشارت الصحيفة الى الشروط التي وضعتها الواليات المتحدة امام منظمة التحرير الفلسطينية لالعتراف بها                
مجلس االمن الدولي رقم    اعمال ارهابية واالعتراف بقرار     ب  القيام في سنوات الثمانين وبين هذه الشروط االعالم عن عدم        

  . واالعتراف بوجود دولة اسرائيل242
  16/6/2005 48عرب

  
  إسرائيلي إلنتاج طائرة استطالع بدون طيار  تعاون سري فرنسي: ليبراسيون

على هامش معرض لو بورجيه للطيران الذي يستمر في الضاحية الباريسية حتى التاسع عـشر   :ي غسان الحلب -باريس  
ي، كشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أمس عن صفقة سرية عقدتها وزارة الدفاع الفرنسية مع إسرائيل               من يونيو الجار  

تتولى بموجبها هذه األخيرة تزويد سالح الجو الفرنسي بثالث طائرات استطالع من دون طيار من طـراز إيغـل وان،                    
دان، والتي تعتبر واحداً من ألمـع التجهيـزات         التي تنتجها شركة الصناعات الجوية اإلسرائيلية المتخصصة في هذا المي         

القتالية التي تقوم إسرائيل بتطويرها حالياً، وفق الصحيفة التي سخرت من تجنب باريس الترويج كثيراً لهـذه الـصفقة،                   
لعدم إغضاب الدول العربية، معتبرة أن فرنسا تخشى الظهور بشكل الفت إلى جانب إسرائيل، في وقت ال تزال األسواق                   

 طناً لحجم يـصل  1،2وذكرت ليبراسيون أن طائرة إيغل وان التي تزن    . لعربية من أهم زبائن صناعة السالح الفرنسية      ا
 كيلومتر من قاعدتها، وعلى بث صور فورية      1000 ساعة، على مسافة   14 متراً، والقادرة على االستطالع لمدة     16.6إلى  

الً ونهاراً، أو رادارات محمولة، هي ثمرة تعـاون سـري بـين              متراً، تلتقطها مناظير لي    7500 قدم   25000من ارتفاع 
الصناعات الجوية اإلسرائيلية وشركة الصناعات الجوية األوروبية للدفاع والفضاء، وهي تجمع أوروبـي مـشكل مـن                 

ـ        . مؤسسات الصناعات الجوية الفرنسية واأللمانية والبريطانية واالسبانية       صنع، وأضافت أن كل مكوناتهـا إسـرائيلية ال
  .  باستثناء أجهزة بثها التي توفرها الشركة األوروبية

  16/6/2005الشرق القطرية   
 

     لخارطة الطريقجولة رايس تعطي دفعاً: خبراء امريكيون لعكاظ
 اعتبر الدكتور جيرمى شابيرو الباحث في معهد بروكنجز للفكر السياسى أن ضـغط الواليـات                :واشنطن-محمد المداح 

رائيل بات أمرا ضروريا وقال ان واشنطن التى ترى فى خارطة الطريق الحل األمثل للوصـول إلـى                  المتحدة على اس  
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السالم بين الجانبين الفلسطينى واإلسرائيلى أقرت بأن هناك ضرورة لالنسحاب من األراضى الفلـسطينية حيـث يـأتى                  
واضاف أن وقف بناء أو التوسع      . ة السالم   االنسحاب من غزة الخطوة األولية الهامة لتحريك كل المياة الراكدة فى قضي           

فى المستوطنات اإلسرائيلية هو مطلب أوردته خارطة الطريق وال بد أن تكون له حرمته عندما نقترب من البدء بتطبيق                   
أما البروفسير فيليب جوردون أستاذ العالقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز فقال ان األجواء بين الفلسطينيين                 .خارطة

اإلسرائيليين تبدو مهيأة للتحرك نحو المواقع التى يريد كل منهما التحرك فى اتجاهها واعتبر ان خطوة اإلفـراج عـن                    و
األسرى الفلسطينيين والتحرك نحو تسليم غزة إلى الفلسطينيين خالل األسابيع القليلة القادمة هى خطوات هامة البـد وأن                  

راى أن الضغط األمريكى على الطرفين اإلسرائيلى والفلسطيني من أجـل          و. يكون لها أثرها فى تنشيط خارطة الطريق        
تحريك خارطة الطريق بات أمرا حيويا إلنجاح السالم فى المنطقة مؤكدا أن زيارة رايس للمنطقة من شأنها أن تعطـى                    

لعمل بها فـى  دفعا للخارطة والحظ أن هناك مؤشرات تشير إلى أن خارطة الطريق باتت الورقة التى يسعى كل طرف ل             
من جانبه قال الدكتور فليب مايكل الباحث في مركـز          . الوقت الراهن وهو أمر يعطى الفرصة نحو السالم فى المنطقة           

ان الفرصة التي توفرها القيادة الفلسطينية الجديدة للتعاون مع كل االطراف في            : ابحاث كاتو للفكر السياسى في واشنطن     
ة الفلسطينية هي احد العوامل التي تشجع رايس على العودة مرة اخرى الى المنطقة              سبيل التوصل الى سالم وحل للقضي     

مشيرا الى انها تحمل معها هذه المرة ملفات جديدة الى جانب الملف التقليدي الفلسطيني االسرائيلي الـذي باتـت االدارة                    
مة الدولة الفلسطينية كما سـبق ان فعـل         االمريكية تتعامل معه من منطلق الرغبة في ان يكون هناك تاريخ تعلن معه اقا             

من جانبه قال السفير هيرمان كوهين المساعد الـسابق لـوزير الخارجيـة             . الرئيس االمريكي منذ ثالث سنوات مضت     
األمريكي ان الواليات المتحدة تأمل في ان يؤدي االنسحاب االسرائيلي من غزة الى اعادة اطالق المفاوضات للتوصـل                  

. زاع االسرائيلي الفلسطيني وفقا لخطة خارطة الطريق الدولية للسالم التي يرعاها المجتمـع الـدولي              الى حل نهائي للن   
ورأى أن زيارة رايس تأتي في اطار التحسن الملحوظ في العالقات بين واشنطن والسلطة الفلسطينية منذ وفاة الـرئيس                   

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس الـى البيـت         الفلسطيني السابق ياسر عرفات وقد تجسد هذا التحسن خصوصا بزيارة         
  .االبيض في نهاية الشهر الماضي مايو

  16/6/2005عكاظ 
  

  دولي فعال لتطبيق خطة خريطة الطريق للسالم  الندوة الدولية حول تنشيط السالم توصي بتدخل
 بتـضافر جهـود االطـراف     ،  أوصت الندوة الدولية حول تنشيط عملية السالم في الشرق األوسط : كتب ـ محمد عثمان 

أعلن شاس ثاور نائـب األمـين     و.  بموجب خطة خريطة الطريق للسالم ، االقليمية والدولية من أجل اقامة دولة فلسطينية      
 اكدت أهمية وجود طريق ثالـث        ،  ان مداوالت الندوة التي عقدت علي مدي يومين         ، العام لألمم المتحدة مساء أمس األول     

وأكدت الندوة أهمية أن يكون االنسحاب        . طينيين واالسرائيليين لتسهيل مهمة التوصل الي تسوية سلمية       للوساطة بين الفلس  
ـ             ، االسرائيلي من غزة جزءا من خريطة الطريق        ى وأال يتم نقل المستعمرات في المناطق التي تزمع اسرائيل اخالءها ال

رتبط اجراءات بناء االقتصاد االسرائيلي بعملية سياسية لـضمان          بأن ت   ، كما طالب المشاركون في الندوة      . الضفة الغربية 
 من استغالل اسرائيل لخطة خريطـة       ، وحذر المشاركون في الندوة     . ىعدم تعرض المنشآت الفلسطينية للتدمير مرة أخر      

  .رهاب بحجة المطالبة بوقف ما تسميه اعمال اال ، الطريق لتعطيل االنسحاب من االراضي الفلسطينية المحتلة
   16/6/2005االهرام 

  
  طراف دعمنا للسالمن طلب األأوخارطة الطريق ولن نرفض  1559ؤيد القرار ردوغان نأ

بعيد وصوله مساء امس الى بيروت في زيارة تستمر يومين اجرى  رئيس الوزراء التركي رجـب طيـب اردوغـان،                     
 ان أعبر عن ترحيبنا وتأييدنا للقـرار        اريد:  في كلمته   في السرايا اللبنانية، وجاء    ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي محادثات    

 ان السالم الدائم والشامل في الشرق االوسـط  ... والذي حظي ايضا بتأييد اآلخرين  1559الصادر عن مجلس االمن رقم      
ل وقد رحبنا بقبول االطراف بخريطة الطريق التي وضعت من أجل الوصو          . يشكل أولوية في السياسة الخارجية التركية     

لكن، ينبغي القيام بالخطوات الضرورية التي تتمتع باالهمية عينها المعطاة لقبـول            . الى حل للنزاع االسرائيلي الفلسطيني    
وانطالقا من مبدأ انه اذا كان السالم واالستقرار شاملين في المنطقة، فانهما يكونان دائمين، يجب احياء                . خريطة الطريق 

وفي حال تطلب االطراف دعم تركيا الحالل السالم الشامل فـي منطقـة الـشرق          . بالقنوات االخرى في الوقت المناس    
  .االوسط، فان تركيا لن ترفض ذلك

   16/6/2005النهار اللبنانية 
  

  سرائيل ترفضإ ووسلو بعد فك االرتباطأوروبية بدمج خارطة الطريق وأميركية وأاقتراحات 
ائيلي امس ان اقتراحات اميركية واوروبية اخذت تتبلـور مـؤخرا            قال مصدر سياسي اسر    - الحياة الجديدة    -تل ابيب   

% 60وتقضي بدمج المرحلة الثانية من خارطة الطريق مع النبضة الثالثة من اتفاق اوسلو ما يعني انسحاب اسرائيل من                   
شرقية المحتلة وال   وال يشمل هذا االنسحاب القدس ال      .من الضفة واقامة دولة فلسطينية مؤقتة بعد تنفيذ خطة فك االرتباط          

 عن المصدر السياسي    48ونقل موقع عرب    . الكتل االستيطانية الكبرى ومعسكرات الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية        
وقال المصدر المقـرب     .االسرائيلي قوله ان هناك جهات سياسية اسرائيلية رفض تحديدها تسوق ايضا لمثل هذه االفكار             

النسبة السرائيل ال توجد هناك اية خطة سياسية جديدة مطروحة للبحـث علـى طاولـة                من رئيس الوزراء االسرائيلي ب    
ومضى قائال ان الشرط االسرائيلي للتقدم في خطط سياسية اخـرى           . الحكومة باستثناء خطة فك االرتباط احادية الجانب      
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عمليـات التـي تنفـذها هـذه        هو ان تحارب السلطة الفلسطينية التنظيمات المسلحة التي وصفها بـاالرهابية ووقـف ال            
واردف بعد ان تنفذ السلطة ذلك،       .التنظيمات بالكامل ووقف ما وصفه بـالتحريض من الجانب الفلسطيني على اسرائيل          

فقط عندها يمكن الحديث عن الدخول في مفاوضات على افكار كهذه او تلك يطرحها االميركيون واالوروبيـون وحتـى           
 المصدر ان اسرائيل ال يمكنها السماح لنفسها بقيام دولـة مجـاورة لهـا تجتاحهـا                 واعتبر. بعض الجهات في اسرائيل   

وفي حال ان السلطة    . ومضى ان بامكان اسرائيل تقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية        .الفوضى وتحكمها تنظيمات ارهابية   
. واسرائيل لن تتضرر مـن ذلـك      الفلسطينية ال تحارب هذه التنظيمات فانها ستكون المتضرر الوحيد من حالة الفوضى             

  .فنحن حاربنا هذه التنظيمات في الماضي وسنحاربها في المستقبل اذا لم تتمكن السلطة الفلسطينية من القيام بذلك
   16/6/2005الحياة الجديدة 

  
  دينت بحيازة مخدرات أسرائيلي إالبيرو تطلق سراح ابنة سفير : في ظروف مريبة

تى الشرطة االسرائيلية، غريبة ومريبة، اطلقت سلطات السجون في البيـرو سـراح              في ظروف اعتبرتها ح    : 48عرب
، بعد  2003االسرائيلية لي حيفتس ابنة السفير االسرائيلي لدى بريطانيا، تسفي حيفتس، التي اعتقلت في البيرو، في عام                 

وات، وتم اطالق سراحها مؤخراً،      في حينه بالسجن لقرابة سبع سن      يهاوقد حكم عل  .  كلغم من الكوكائين بحوزتها    9ضبط  
ونقلت القناة الثانية في التلفزيون االسرائيلي عن جهـات فـي الـشرطة             . بعد اقل من سنة في السجن، بفعل امر رئاسي        

االسرائيلية نيتها التوجه الى سلطات البيرو لالستفسار عن ظروف اطالق سراح حيفتس الغريبة وغير المتفقـة مـع اي                   
بموجب قرار اتخذته لجنـة     ! لدها، السفير حيفتس فيدعي انه تم تقصير فترة اعتقال ابنته لعدة أشهر              اما وا  .معيار دولي 

  !! واعتبر الشرطة االسرائيلية ترتكب خطأ كبيراً في طريقة تعاملها مع القضية على حد تعبيره. خاصة في البيرو
  16/6/2005 48عرب

  
  يلي آوهين إات الجاسوس ردن للمساعدة باعادة رفالبخيت ينفي استعداد األ

نفى السفير االردني في اسرائيل الدكتور معروف البخيت انباء رددتها وسائل اعالم اسرائيلية اليـوم االربعـاء حـول                   
وادعى عضو الكنيـست    . استعداد بالده لمساعدة اسرائيل في استعادة رفات الجاسوس االسرائيلي ايلي كوهين من دمشق            

 منحة دراسية في الجامعات االردنية لطالب       200 ان السفير االردني البخيت وعد بتقديم        مجلي وهبي من حزب الليكود      
 . لكن السفير االردني نفى ايضا ان يكون قد وعد بتقديم هذه المنح الدراسية. دروز من اسرائيل

15/6/2005 48عرب  
  

  إتفاق يلزم مصر بتزويد إسرائيل بالغاز
ضمن اإلتفاق السياسي تلتزم الحكومة المصرية      ! * از حتى لو تفككت شراكة الغاز     إتفاق يلزم مصر بتزويد إسرائيل بالغ     

  !  أو قيام الشركة بإلغاء اإلتفاق مع إسرائيلEMGباإلستمرار بتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي حتى في حال تفكك شركة 
15/6/2005 48عرب  

 
   نبحث رفع التمثيل الفلسطيني في دمشق :وليد المعلم
 وزير الخارجية السوري وليد المعلم النقاب عن قيام بالده حاليا بدراسة فتح اول سفارة فلسطينية في دمشق،                  كشف نائب 

جاء ذلك فيما عقد الـرئيس الفلـسطيني محمـود    .وقال ال يوجد هناك اي عقبات امام رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني        
  . السوريةلشرع وبحثا العالقات الفلسطينيةاعباس لقاء في الدوحة مع وزير الخارجية السوري فاروق 

16/6/2005القبس   
 

  مصر تقود جهوداً لترويض حماس والحد من نجاحها في االنتخابات
 تقود جهوداً من وراء الكواليس للحيلولـة دون تـسجيل حركـة             غارديان البريطانية أمس، ان مصر    ذكرت صحيفة ذي    

اع، خصوصاً في االنتخابات البرلمانية المقبلة في قطاع غزة والضفة          حماس مزيداً من النجاح عن طريق صناديق االقتر       
ان حماس سيعرض عليها ما يصل الى أربعة مناصب وزارية، مع االحتفاظ بأسـلحتها وان               وذكرت الصحيفة   . الغربية

ـ            . الهدف ليس سحق حماس وانما تحييدها      اس ونقلت ذي غارديان عن رئيس الوزراء المصري احمد نظيف قوله ان حم
  .يجب شملها، يجب أال نترك أحداً في الخارج ألننا اذا تركناهم فسيكونون مشكلة في المستقبل

16/6/2005الحياة   
 

  سرائيل من كل األراضي اللبنانيةإ مع تحول حزب اهللا الى السياسة إذا انسحبت رفسنجاني
 أن يتحول عمل حزب اهللا اللبناني فـي         المرشح المحافظ لالنتخابات الرئاسية في ايران هاشمي رفسنجاني ضرورة         رأى

اتجاه اثبات وجوده ودوره السياسي في حال انسحبت اسرائيل من كل األراضي اللبنانية، وأيد المبادرة العربيـة للـسالم                   
على رغم امكان وجود بعض الخالفات حول عـدد         : التي أطلقها ولي العهد السعودي األمير عبداهللا بن عبدالعزيز، وقال         

 . المبادرة، إال أنها تشكل مدخالً جدياً ومهماً إلحالل السالم في الشرق األوسطمن نقاط 
16/6/2005الحياة   
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  !تنظيم جند الشام ليس مزحة استخباراتية... عفواً

  فارس بن حزام      
جموعـة  تنظيم جند الشام ليس مزحة استخباراتية قذفت بها سورية إلى الساحة، وحين يوجز التعريف بمكونات نـشأة م                 

  .الزرقاوي، يمكن النظر بشكل أسهل إلى ما يحدث خلف أسوار العراق الغربية
هناك من عـاد إلـى سـورية        . الخليط الشامي المحيط بالزرقاوي، إبان فترة أفغانستان، تسرب بعضه، وعاد إلى بالده           

  .إضافة إلى قلة بلغت فلسطين، في لبنانواألردن، وغيره اتجه إلى لبنان، أو بشكل دقيق مخيمات الالجئين المنتشرة 
الذاكرة ما تزال تختزن اسم أبو محجن، الفلسطيني الذي يتزعم عصبة األنصار، المندسة في مخيم عين الحلوة، جنـوب                   

العصبة التي سطعت منتصف التسعينات، إضافة إلى قصص أخرى تحكى عن تسلح إسالمي في غير مكان مـن                  . لبنان
  .لبنان

 أبو محجن،وال يعني ذلك تأكيد ارتباطه بـ جند الشام أو ببقايا معسكر الزرقاوي، لكنه يبعث على                 األبرز في لبنان دائماً،   
التساؤل، بعد عودة أعداد كبيرة من أفغانستان إلى أقليم الشام، وتغلغلهم في المجتمعات من دون اثارة االنتباه، إن كانـت                    

  .بلغت مستوى متقدماًالعالقة بين الجماعات اإلسالمية المسلحة في بالد الشام 
بعضهم يحمل رؤية لمشروع جهادي يعم      . المتسربون من أفغانستان، كان ال بد أن يتحولوا إلى قنابل تنفجر في أي وقت             

هكذا يفكـر   . ومن استهدف السعودية ومصر، لن يتردد في نسخ التجربة في بلدان إسالمية غيرها            . بالد العالم اإلسالمي  
القصة تتكرر من المغرب إلى قطر، وإذا كان        . م في الخليج ومصر، لم تغب عن بقية البلدان        األسباب التي شكلته  . هؤالء

  .لزاماً التوسع، فتدرج أندونيسيا في الخريطة الجهادية
ما حدث خالل العامين الماضيين     . عامان من تهم تورط أجهزة أمن سورية في شبهة تسهيل دخول المسلحين إلى العراق             

وهذا ما يحدث منـذ     . يوماً معك، وآخر عليك   . المسلحون ال يعترفون بالجميل   . رية سيرتد عليهم  من بعض األجهزة السو   
شهور من مالحقة إسالميين مسلحين، يفترض أنهم من بقايا زرقاوي أفغانستان، قبض على بعضهم، ومـا زال البـاقون    

  .مالحقين
بعض ال يعتقـد بـصحتها، وبعـض        . ن الرأي العام  قد تبدو قصة المواجهة األمنية قبل أيام في دمشق سخيفة لدى فئة م            
سياسيون يرون فيها تغطية سورية على قصة أحمـد    . يفسرها بكونها مالحقة مسلحين ال عالقة لهم بالجماعات اإلسالمية        

  .أبوعدس الفتى الذي ظهر تلفزيونياً يتبنى اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري
ة وجود شتات انتهـى     ق، ومجموعته، الباقي منها والمتسرب، يدفعنا إلى تصديق رواية وحقي         لكن استذكار بداية الزرقاوي   

  .إلى ان يكون تحت اسم جند الشام
. الوثائق التي عرضها التلفزيون السوري، هي ذاتها التي يمكن أن توجد في أي وكر تكتشف فيه خلية إسالمية مـسلحة                   

الهيكل التنظيمي للمجموعة، كما هـو موجـود لـدى القاعـدة أو             أسلحة، ومذكرات، ودروس مكتوبة، ومخطط يشرح       
ولكن، أكثر ما أثارني لتقريب الصورة باتجاه الزرقاوي، وليس بن الدن، أن إحدى الوثـائق تـضمنت آيـة                   . الزرقاوي

 وخطابـه   قرآنية، ال يستخدمها بن الدن في منهجه، وهي قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ويستخدمها الزرقاوي في شعاره                
  .دائماً، في حين أن أسامة بن الدن يذهب إلى آية قرأنية أخرى، هي قاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم

  .بعد قراءة ما سبق من وثائق عرضت، قد يرى بعض المراقبين أن التزوير أسهل عملية. ومع ذلك كله
 التنظيم بحادثـة اغتيال الحريـري، وبيـان الفتـى          ربط: أخيراً، النكتة، التي قد تكون مستساغة كـ مزحة استخباراتية        

  .الغائب أبو عدس
ظروف عدة تدعو إلى التعامل بجدية مع حقيقة وجود تنظيم جند الشام، لكنها، في الوقت ذاته، ال تستسيغ منطقياً ارتباط                    

 أنباء من دمشق تـشير      خالل الشهور الماضية، تسربت   : التخمين قد يذهب إلى سيناريو كهذا     . التنظيم باغتيال الحريري  
وتذهب الفرضية  . قد يكون بينها أحمد أبو عدس     . إلى القبض على مجموعة ذات صلة بتنظيم إسالمي مسلح؛ القاعدة مثالً          

  .إلى أن تسجيالً أمنياً في دمشق وثق تبني أبو عدس لعملية الحريري
  . كـ الحريري، فهذه غير مستساغةالظروف مجتمعة تذهب إلى أن أبو عدس شاب متورط بعمل مشبوه، ولكن في عمل

  .جند الشام أمر واقعي، أبو عدس كذلك، واغتيال الحريري حدث، ولكن بكل تأكيد ال عالقة لألخير بسابقيه
  15/6/2005الحياة 

  
 إسرائيل تقترب من انتخابات مبكّرة 

 حلمي موسى  
 األول، بدا أمس أنها تترنّح وسط مطالبات، في أعقاب الهزيمة التي منيت بها حكومة ارييل شارون في الكنيست، أمس

 . قد تجد صدى لها، بحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة
وقال رئيس البرلمان اإلسرائيلي روفين ريفلين إن شارون يتمتع اليوم بالتأييد فقط في قضية واحدة وهي خطة الفصل، 

. ت ستحّل نفسها أم ال وإنما يسألون متى ستفعل ذلكوفي كل كنيست طبيعية في وضع كهذا، ال يسألون إن كانت الكنيس
لقد فقد شارون . وفي وضع كهذا ال مناص من تقديم موعد االنتخابات. إن الحكومة عاجزة عن تمرير أي قرار: وأضاف

 . قاعدته السياسية
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الشخصية الرسمية وبرغم أن ريفلين من المعروفين بمعارضتهم لخطة الفصل إال أنه حاول طوال الوقت الظهور بمظهر 
غير أن موقفه هذا، إضافة إلى تقدم حركة ميرتس باقتراح لحجب الثقة وتصويت بعض . في عمله كرئيس للكنيست

 . أعضاء حزب العمل والليكود ضد الحكومة، يبين أن وضع حكومة شارون ليس مستقراً
إجباره على المثول أمامها والرد على وكان شارون قد تعرض أمس األول إلى أعنف حملة سياسية ضده في الكنيست ب

والالفت أن المبادرين إلى إجراء هذا النقاش حول الفساد كانوا من حركة ميرتس اليسارية التي . اتهامات له بالفساد
أفلحت في جمع ثلث تواقيع أعضاء الكنيست من أجل إجبار شارون على المثول وإبداء الرأي حول دوره في تفشي 

على هامش النقاش ثالثة اقتراحات لحجب الثقة عن الحكومة نجحت جميعها بفضل عجز الحكومة عن وقدمت . الفساد
غير أن نجاح اقتراحات حجب الثقة هذه ظلت معنوية نظراً ألن القانون يقضي بإسقاط الحكومة فقط في . توفير الغالبية

 . حال فوز االقتراح بغالبية واحد وستين عضواً وليس غالبية الحضور
مع ذلك فإن الحملة التي بدأتها صحيفة معاريف ضد شارون ومركز الليكود، والتي اتهمتهم بتشجيع تفشي الفساد في و

ولعل هذا ما دفع حركة . مؤسسات الحكم أثمرت سياسياً اقتراحات حجب الثقة وتدني التأييد الشعبي لشارون وحكومته
وحملت رئيسة كتلة ياحد في . ق بتوفير شبكة أمان لخطة الفصلياحد إلى الحديث عن إسقاط الحكومة رغم تعهدها الساب

 . الكنيست زهافا غالئون على شارون واتهمته بأنه خلق الظروف إلعادة إنشاء سدوم وعمورة في دولة إسرائيل
دين في فقد حمل زعيم المتمر. وشكّل النقاش حول الفساد فرصة التقاء بين اليمين واليسار الذين حملوا على شارون بشدة

وأشار إلى أنه من أجل اجتثاث الفساد . الليكود عوزي النداو على شارون وقال إنه يقف على رأس قائمة الفاسدين
ومن . السياسي ينبغي الوصول إلى الجذور، وهذه الجذور موجودة في ديوان رئاسة الحكومة، في األب واالبن والحاشية

 . وضوع المركزي هو شارونالممكن التركيز على كل موضوع هامشي ولكن الم
أما زعيم المعارضة، رئيس حركة شينوي تومي لبيد فحذر شارون من أنه في اليوم الذي تحظى فيه ثالثة اقتراحات 
لحجب الثقة عن الحكومة بالغالبية في الكنيست، كما أن غالبية كبيرة ترفض بيان شارون فإن ذلك يعني أن السلطة تتآكل 

 . نحتاج فيه إلى سلطة قويةتحديداً في الوقت الذي 
ورغم أن النقاش في الكنيست جرى من الوجهة الرسمية حول الفساد، فإن خطة الفصل تكمن في خلفية كل هذه 

وقد أفصح لبيد عن ذلك أوالً بإبالغه شارون أنه سيكون من الصعب جداً تنفيذ خطة الفصل في وقت يزداد فيه . النقاشات
فأوضح شارون أنه يعي حقيقة أن فشل الحكومة في التصويت في . خلف رئيس الحكومةاإلحساس بأن الكنيست ال تقف 

 . الكنيست يخلق مشكلة، وأن من واجبه البحث عن حلول
وتقدم زعيم حزب المفدال، زفولون أورليف، باقتراح لحل الكنيست في حين يتدارس رئيس حزب ياحد يوسي بيلين 

. الئون إمكانية تقديم اقتراح لحل الكنيست فور االنتهاء من تنفيذ خطة الفصلورئيسة كتلة حزبه في الكنيست زهافا غ
 . وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن ياحد مستعدة للتعاون من القوى اليمينية من أجل إسقاط حكومة شارون

اد في ولكن شارون الذي يعاني من ضعف سياسي شديد داخل الليكود وجد فرصته في النقاش الذي دار حول الفس
ووصف ما قالته المعارضة . وشدد في رده على أن االتهامات الموجهة إليه هي اتهامات كاذبة ضد الليكود. الكنيست

 . بالكذب والهراء الذي ال يرمي سوى إلى التنفيس عن الكثير من الضغينة وتشويه سمعة الليكود
ست واإلعالم إلى إعادة توحيد قوى شارون مع معسكر وليس من المستبعد أن تقود الحملة الجارية ضد الفساد في الكني

وإذا حدث ذلك فليس من المستبعد أن يبادر شارون للخروج من مأزقه الحالي في خطة الفصل وفي . المغاربة في الليكود
  .الكنيست بالدعوة النتخابات جديدة

  16/6/2005السفير 
  

  س نموذجاً القد..اسرائيل تنهي قضايا الوضع النهائي من جانب واحد
 رياض حمودة ياسين
في شهر شباط من هذا العام، أصدرت الخارجية االسرائيلية تقريراً هاماً حددت فيه موقفها الرسمي الـسياسي بـصورة                   

هذا التقرير اشتمل على مقدمة وصفت القدس بأنها قلب وروح اليهود ولها دور مركـزي فـي                 . شاملة من قضية القدس   
  . م عند تأسيس المدينة على يدي الملك داود. ق1004ابتداء من ثقافتهم وتاريخهم ودينهم 

  :ها شروحات واشتملت على بعض التفاصيل تكما اشتمل التقرير المذكور على ستة محاور اساسية رافق
ركز على ان مطالبة اليهود مترسخة ومتجذرة وتعود الى ثالثة آالف عام من التـاريخ، أي ان القـدس                   : المحور االول   

  م. ق1004ية منذ اتخاذ الملك داود لها عاصمة في يهود
المطالبة بأن تكون القدس عاصمة فريدة لليهود غير قابلة للتقسيم وأبدية، وانها لم تكن في يوم عاصـمة                  : المحور الثاني   

ديثـة منـذ    م ودولة اسرائيل الح   70اال لدولتين فقط، المملكة التوراتية التي أسسها داود وظلت حتى دمرها الرومان سنة              
  .م1948اعادة والدة دولة اليهود سنة 

 1967 ـ  1948 سنة فقط أي مـن سـنة   19ان القدس تاريخياً عاصمة موحدة لم تكن مقسمة باستثناء : المحور الثالث 
  .وهو التقسيم االول في تاريخها

 يتحدد مـستقبل المدينـة   وال يجوز ان) Corpus Separatum(ال أساس لفكرة الكيان المنفصل للقدس : المحور الرابع 
  .برأيهم على هذا االساس

م، فالمبـدأ االساسـي     1993القدس والمفاوضات العربية االسرائيلية استناداً العالن المبادىء سـنة          : المحور الخامس   
  .لمفاوضات الحكم الذاتي الفلسطيني ال يخص مدينة القدس
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  .مفتوحة لكل الناس، سياسياً تخص طرفاً واحداًاالجماع االسرائيلي على القدس، ثقافياً : المحور السادس 
   16/6/2005الرأي االردنية 

  
  مفهوم االنفالت األمني  

  سامة الشراحأ
ال شك في أن المواطن العربي المخلص ألمته يسعد كلما سمع ما ترتاح إليه نفسه من أخبار تحمل في ثناياها دالئل قـوة     

ة الفلسطينية، وبالطبع ينعكس األمر شعوراً بالهم والقلق حين تكون األخبـار            لألمة العربية وقضاياها وفي طليعتها القضي     
  .من النوع الذي ال يسر أو ينذر بسوء

وما يجري على الساحة الفلسطينية هذه األيام من تحركات وتجاذبات حول موضوع التهدئة وكيفية التعاطي معـه فـي                   
ما تشهده الساحة الفلسطينية من مؤشرات غير مطمئنة وال مقبولـة           مواجهة التهديدات واالعتداءات االسرائيلية، فضالً ع     

مما اصطلح على تسميته الفلتان األمني، وإذا كان المهم بالنسبة الى المواطن الفلسطيني بالدرجة االولى هـو مـصلحة                   
ا الى محاربة هذا    الوطن، فمن المؤكد ان الجميع يرفضون االنفالت األمني ويشدون على يد السلطة الفلسطينية في توجهه              

  .االنفالت وضبط األمن الداخلي
في هذا الصدد ال يخفى ان من المهم التنبه الى خطورة اساءة تلقي مفهوم االنفالت األمني، والخلط بين كونه إقالقا لراحة               

مـن ناحيـة    المواطن الفلسطيني الذي يعيش حالة قلق وترقب تجاه العدوان االسرائيلي المتحفز دائما من ناحية، وكونه                
اخرى مصدر قوة للفلسطينيين في مواجهة التحديات واالخطار والمتمثلة في االحتالل االسرائيلي وممارسـاته الوحـشية       
والمتوثبة دائما للقضاء على كل مظهر من مظاهر القوة للفلسطينيين خاصة وللعرب عامة، ومـن هنـا علـى الـسلطة                  

  .ا للتخلي عن عنصر المقاومة الذي هو عماد البقاء للفلسطينيينالفلسطينية أال تتخذ من االنفالت األمني مبرر
  16/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
    منح المستوطنين فرصة البقاء في قطاع غزة كمواطنين متساوي الحقوق والواجباتل

 ميخائيل. ب
دته، وبالذات ألن جوهره من أجل المصداقية، أقول مسبقا، يا ليت االنفصال ال يتم، برأيي، ضرره أكبر بكثير من فائ

 .المعلن سييء
 آمل أن ال تتم، ايضا االنفصال ـ ولو فقط ىلكن الظاهر حسب تقديري االيجابي، وكما يحصل في امور كثيرة اخر

باطار نوايا السوء لواضعي خطة االنفصال، ولدت كما هو معروف احادية . بالثلث او الربع ـ يحدث في نهاية المطاف
 . الجانب

السلطة كالعادة، يجب أن تكون مقاول حماية في خدمة . ة أنه ال توجد للسلطة الفلسطينية اية وظيفة بهذه العمليةليس صدف
مكتب رئيس الحكومة، كل محاوالت السلطة تنسيق أي شيء مع السلطات االسرائيلية تصطدم بحائط من الذرائع 

 .والتهرب، والتذاكي
 .ان تقوم هي ايضا بخطوات احادية الجانب: ام القيادة الفلسطينيةومع ذلك، تبقي امكانية واحدة مفتوحة أم

بخصوص المستوطنين ومستقبلهم، بكل االحاديث الفلسطينية عن المستوطنين ال يوجد سوي الغضب، الكراهية، : مثال
 . المرارة وابداء الرغبة الجامحة في رؤيتهم يختفون عن االنظار وعن االفق

ر ليس بقليل، ومع ذلك يجدر االقتراح، او حتي المطالبة، من القيادة الفلسطينية ان تبلور لكل هذه المشاعر يوجد مبر
 .موقف اكثر حكمة، اكثر دراسة، اكثر فائدة

ال يوجد سبب بالعالم، بان ال تصرح السلطة الفلسطينية علنا وبجدية، انها تدعو كل مستوطن يريد ذلك، ان يستمر بالحياة 
لحقوق بمناطق السلطة، وبعد ذلك كمواطن متساوي الحقوق بالدولة الفلسطينية، يحق القلية بمكانه كساكن متساوي ا

 .  بدول متطورةىعرقية او دينية ان تعيش بالدولة المستقبلية مثلما تعيش أقليات اخر
منع اعالن ال يجب طبعا الوقوع بسذاجة زائدة، فاحتماالت ان يوافق الكثيرون علي هذه الدعوة ضعيفة، لكن هذا ال ي

 .الدعوة والتصريح بها فقط من الفم للخارج كانفعال ديماغوجي للعالقات العامة
من يعرف؟ قد يكون بين آالف المستوطنين من يحب بيته فعال وال يري فيه كمساعد تكتيكي بخدمة مصنع تخليد 

 .االحتالل
قط لالختباء وراء اعمالهم الصبيانية ووراء وقد يكون بينهم من يهتمون بالفعل وبصدق بنفسية أوالدهم، وال يعودون ف

صدمة االقتالع التي يخلقونها بأنفسهم بهذه االنفس الساذجة، وقد يكون بين المستوطنين من يؤمنون كليا بشعارات هم 
 .يطلقونها حول التعايش و واجب ملء البالد و عالقات تجاور و حب أرض اسرائيل و حياة بمستوي جيد 

 .  البقاء كخيار، لكل الباقين تحق دعوة صادقة وواضحة وتعهد واضح باالهتمام بحقوقهم وأمنهملكل اولئك الحق في
باالمكان االشارة ان . ليس اقل بل اكثر من التزام دولة اسرائيل لحقوق وأمن الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدودها

ا عن نيتهم بالحفاظ علي قوانين المكان والتصرف من حق السلطة الفلسطينية المطالبة بالمقابل من الباقين ان يعلنو
 .مواطنين محميين/ كسكان

ومع ذلك، ال حاجة لالنكار، ان لدعوة كهذه ايجابيات دعائية تكتيكية واستراتيجية، لجانب نزاهتها االساسية، االنسانية، 
ين وتضع فراغهم علي اساس جدي، والديمقراطية، فانها ستقتلع الي حد ما فكرة االقتالع االجبارية ظاهريا للمستوطن
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تخلق خياراً آخر في الجدال االسرائيلي الداخلي، حول مستقبل جميع المستوطنات، وبالطبع سوف تقضي كليا علي 
 . الجعجعات الديماغوجية عن اليودن راين وباقي التفاهات المطروحة

ت لهم، ويعيشون بمستوي عال ولديهم هناك ايضا مسألة مالية سهلة، المستوطنون جميعهم يعيشون علي اراض ليس
ولهذا ايضا ليس من الصعب ايجاد حل منصف، لكل المستوطنين خصصت ميزانية . امالك اخذت بالتسلط والقوة

تعويض ليست بسيطة، باالمكان نقل هذه التعويضات لمن سيبقون، لخزينة السلطة الفلسطينية كثمن للممتلكات التي اخذت 
 .  لألسف، الخجل، واأللممن اصحابها، وايضا كثمن

 15/6/2005يديعوت احرونوت 
  16/6/2005القدس العربي 

  
 

 إخالء المستوطنات ال يعني انسحاب الجيش
  شلومو غازيت
افراغ المستوطنات من قطاع غزة وانفصال الجيش عن القطاع ليسا توأمين سياميين حتى وان ولدا في الساعة نفـسها،                   

  .الحكومةوفي االعالن نفسه من قبل رئيس 
اضافة الى ذلك، ما ولّد التوأم االول، اخالء المستوطنات يعكس، بالدرجة االولى اعترافا بالخطأ رغم ان ساسة محنكـين       

  .يمتنعون عن قول ذلك علنا
هذه المـستوطنات   . لم يكن هناك منطق في محاولة غرس مستوطنات اسرائيلية في قلب الكتلة الفلسطينية في قطاع غزة               

اليوم ال يوجد تقريبـا    . ام ساد بها االفتراض انه في اطار الحل السياسي المستقبلي ستبقى غزة داخل اسرائيل             قامت في اي  
  . من يشكك بعدم حاجتنا لقطاع غزة، الن دمجها باسرائيل سيقلل من يهودية الدولة، وصهيونيتها، ودمقراطيتها

مغادرة من بيوتهم، وال شك بانهم سيمرون بتجربة صـعبة          اذا استثنينا مراعاة مشاعر المستوطنين الذين سيطلب منهم ال        
ان تحدثنا فـي صـلب      . جدا، فثمة تفسير واحد ووحيد يسمع لتبرير عدم الموافقة على االخالء؛ يهودي ال يطرد يهوديا              

  .الموضوع، فال يوجد اعتبار واحد يبرر التواجد اليهودي في قطاع غزة
  . يفرضه الواقع، ومن االفضل عمل ذلك بأسرع وقت ممكنالخالصة واضحة وقاطعة، اخالء المستوطنات

، قبل اقامة المستوطنة    1967تواجد الجيش في القطاع الذي بدأ في حزيران         . ليس االمر كذلك بالنسبة لالخ التوأم الثاني      
  .االولى هناك بسنوات، كان حاجة امنية، واليوم تخدم هذه الحاجة االمنية ثالثة أهداف مختلفة

  . نع نشاط تخريبي من داخل القطاع تجاه أهداف اسرائيلية م-االول 
  .  منع تهريب السالح عن طريق البر، البحر، والجو لعناصر فلسطينية في القطاع-الثاني 
  .  الدفاع عن االستيطان اليهودي داخل القطاع وعن المستوطنين هناك-الثالث 

هدف الثالث، من لحظة اخالء المستوطنات مـن سـكانها سـيتحرر            غداً، وبعد اخالء االستيطان اليهودي، يلغى تلقائيا ال       
  . وتعالوا ال نستهين بهذه المهمة. الجيش من هذه المهمة الناكرة للجميل

ليس االمر كذلك بالنسبة للمهمتين االخريين، حيث لن تزاح المسؤولية عن الجيش طالما أنه ال يوجد عنصر يأخذ علـى                    
لقيام بها وايضا يبدي قدرة على القيام بالمطلوب، طالما بقي االمر كذلك ستبقى المسؤولية              عاتقه المسؤولية ويبدي رغبة با    

  .كلها على أكتاف الجيش
بعد أن يتم االخالء المدني، سنرى دون شك انتشار مختلف كليا للجيش، الهدف سيكون تركيز القوات اذا امكـن ذلـك،                     

يرا في حجم القوات المطلوبة، لكن اقتحام المنطقة، وطرق العمل          في كل االحوال، سنرى توفيرا كب     . خارج مجال القطاع  
  .  ستستمر حسب الحاجة-االخرى ضد عناصر معادية ستحاول االستمرار بالعمل التخريبي 

في الجدل الجماهيري، هناك بلبلة بين االخوين التوائم، ال نعرف في هذه المرحلة اذا كان اخالء االسـتيطان اليهـودي                    
  .ليص عمليات االرهاب الفلسطينية من مناطق قطاع غزةسيؤدي الى تق

  . الذي سيحدد انفصال الجيش ايضا ليس اخالء المستوطنات وانما حاجات االمن
  .إذاً، هناك احتمال ان يستمر االرهاب وقد يزداد ايضا، اذا كان هذا ما ينتظرنا، فاننا لن نرى انفصاال عسكريا

  عن معاريف 
  16/6/2005األيام الفلسطينية 

  
 السباق نحو غزة

 ناصيف حتي
يقترب موعد فك االرتباط، أو االنسحاب األحادي من غزة، الذي يفترض أن يأتي كانسحاب توافقي فلسطيني ـ 

يقترب الموعد وتزداد الصورة التباساً بشأن السباق . إسرائيلي تتوجه ِقمة عباس ـ شارون المنتظرة وقد تأجلت مراراً
 .يلياً تأجيل االنسحاب وفلسطينياً تأجيل االنتخاب وقد أعلن ذلك ألجل مفتوحإسرائ: بين التأجيلين

معالجة هذا التأزم هو الِعنوان الرئيسي للزيارة الجولة التي ستقوم بها وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس الى 
سرائيلية موشيه كاتساف بأن العالقات ويذكر رئيس الدولة اإل. فالوضع سيئ ويزداد سوءاً. المنطقة نهاية هذا األسبوع

  . محمالً بالطبع السلطة الفلسطينية مسؤولية ذلك1967بالفلسطينيين وصلت الى أدنى درك لها منذ عام 
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أسباب عدة تقف وراء التأجيل الفلسطيني، منها فني الستكمال السجالت االنتخابية، ومنها سياسي تمثيلي يتعلق باعتماد 
األفضل، ومنها سياسي داخلي يتعلق بمحاولة منع حماس من اكتساح الموقف وتحولها رقما صعبا في النظام االنتخابي 

إطار المؤسسات الرسمية الفلسطينية، ومنها سياسي فتحاوي يتعلق بضرورة ترتيب البيت، الفتحاوي المصاب بكثير من 
 عنها بالطبع المنطق الذي يقول إن وصول ومن األسباب المسكوت. االنهيارات والترهل، قبل الدخول في االنتخابات

  .حماس بقوة الى المجلس التشريعي قد يعرقل عملية االنسحاب اإلسرائيلي
والحتمال تأجيل االنسحاب اإلسرائيلي ايضاً مسبباته ومؤشراته منها ازدياد قوة دولة المستوطنين على حساب دولة 

ومنها سياسة التلكؤ في اإلدارة اإلسرائيلية في اتخاذ اإلجراءات إسرائيل في تعبئة الشارع اإلسرائيلي ضد االنسحاب، 
الالزمة وتنفيذ الخطوات المطلوبة لعملية االنسحاب، ومنها ازدياد حدة المعارضة لالنسحاب من تكتل الليكود بعد استقالة 

يم استقالته عشية االنسحاب وزير الشتات والقدس نتان شارانسكي من الحكومة، وتهديد وزير المال بنيامين نتنياهو بتقد
أو خالله لتفجير الحكومة وإرباك رئيسها، الى جانب التراجع الكبير في المزاج الشعبي تجاه خطة فك االرتباط على 
الرغم من ان شارون الواقف وحيداً على رأسه حزبه يريد ان يتناول بسرعة جرعة الدواء هذه لالنتقال الى اليوم التالي 

  .ندة من التحديات المستعصية ايضاًوالذي يحمل له أج
أوالً، مفارقة فلسطينية قوامها . ثالث مفارقات تحكم اللعبة السياسية في السباق الحاصل بين االنسحابات واالنتخابات

ضرورة إشراك حماس في تحمل المسؤولية السياسية في هذه المرحلة الصعبة التي تستدعي اشراك الكل الفلسطيني في 
ك من خالل االنخراط في المؤسسات الرسمية، األمر الذي يسمح بضبط حماس سياسياً وتنظيم الورقة إدارتها، وذل

العسكرية وتغليب منطق الدولة الذي تتمسك به السلطة الفلسطينية على حساب منطق الثورة والمقاومة الذي تتمسك به 
اس حرية الحركة عند السلطة الفلسطينية في حماس، مقابل الخوف من أن يؤدي هذا االنخراط الحماسي في ان تربك حم
ثانياً، مفارقة أميركية قوامها ازدياد الحديث . وقت تبدو هذه األخيرة بأمس الحاجة الى هذه الحرية وتلك المرونة

والخطاب الهجومي، على مستويات اإلدارة األميركية كافة حول نشر الديموقراطية واإلصالح في الشرق األوسط وفي 
بالخصوص من جهة، والخوف من دخول حماس عبر اآللية الديموقراطية الى هياكل السلطة الفلسطينية من دون فلسطين 

ان تتخلى عن منطق المقاومة من جهة اخرى، فالمطلوب أميركياً للقبول بحماس تحول هذه األخيرة الى حزب سياسي 
غزة والتأكيد المسبق من أن االنسحاب سيؤدي الى تحرير ثالثاً، مفارقة إسرائيلية قوامها االنسحاب من . منزوع المقاومة

إسرائيل من إثقال غزة من جهة مقابل سياسات إسرائيلية على األرض تقوم على استمرار االستيطان تحت مسميات 
مختلفة وبناء الجدار العنصري في أعماق األراضي الفلسطينية، وفي القدس، األمر الذي يعيد تقسيم المدينة ويبشر 

دوث ترانسفير جديد للفلسطينيين والتلكؤ وعدم وضوح الموقف في ما يتعلق باالنسحاب من المعابر، مما يجعل بح
فهذه السياسات وهذا الخطاب اإلسرائيلي المواكب لها يعرقل . االنسحاب من غزة بمثابة إعادة انتشار من جهة اخرى

ق هذه األهداف مستحيالً مما تجد فيه إسرائيل حجة لعدم تحقيق األهداف اإلسرائيلية من االنسحاب، ال بل يجعل تحقي
انها مفارقة إسرائيلية عنوانها ان المطلوب الخروج من ِمصيدة غزة مقابل تحويل غزة . القيام بأي شيء إذا أرادت ذلك

  .الى سجن فلسطيني
مل نتائج ذلك وليس شريكاً فلسطينياً فإسرائيل تريد في نهاية األمر شريكاً فلسطينياً يحمل مسؤولية إدارة هذا السجن وتح

  .في عملية تسوية الصراع
  16/6/2005المستقبل 

  
  !عمالهاأفي معنى ان تعلّق الحكومة الفلسطينية 

 محمد خروب
اذا لم يتم وضـع     . ليس زلة لسان بالتأكيد التهديدات التي اطلقها رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع بتعليق مسؤولياتها             

  .. وهي بالتأكيد رسائل من السيد قريع الى اكثر من جهة .. اول العبث بممتلكات المواطنينحد لكل من يح
  فهل يعني قريع فعالً ما يقول اذا لم تصل رسائله او لم يؤخذ بها؟

وهل هناك من يأخذ هذه التهديدات على محمل جدي وبالتالي يوقف حال الفلتان االمني، المستشرية في الضفة والقطـاع                   
  د سواء؟على ح

ثمة ما يمكن رصده بأن التهديد لن ينفذ ألن المهِدد هو صاحب القرار فيما يفترض بعد االصالحات التي قيل انها اجريت                     
على األجهزة االمنية بتوحيدها في ثالثة اجهزة وتبعيتها قانونياً ورسمياً لوزير الداخلية الذي هو مسؤول امـام رئـيس                   

ني تفريغ التهديد من محتواه ألن رئيس الوزراء الفلسطيني استخدم لغة غريبة والفتة فـي               ما يع .. الحكومة اوالً واخيراً    
سياق كلمته امام جلسة مجلس الوزراء االسبوعية يوم اول من امس في رام اهللا عندما وجهها الى جميـع االخـوة فـي                       

ن ونعلن انه اذا لم يتم وضـع حـد لـه    االجهزة االمنية التخاذ اجراءات الردع لكل من يحاول العبث بممتلكات المواطني    
ثم استطرد في اللهجة الالفتة ذاتها ان المسؤول الذي يتـردد فـي             .. الفلتان االمني فان هذه الحكومة ستعلق مسؤولياتها      

  ..محاسبة افراده عندما يقومون بتجاوزات يجب ان يذهب هو وافراده
  لمن اذا توجه الرسالة هذه؟

لطة؟ ومن يمتلك سلطة اصدار القرار سواء باالقالة ام االستيداع ام التحويـل للمحاكمـة او                لوزير الداخلية ام لرئيس الس    
حتى نزول افراد االجهزة االمنية بصرف النظر عن مسمياتهم الى الشارع لضبط الحال وبما قد يستدعي اعـالن حـال                    

  الطوارئ او االغالق الجزئي واالمر باالعتقاالت؟
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ني وما يجري يعكس حال الفوضى واالضطراب والصراع على السلطة والنفوذ والمواقع            ثمة غموض في المشهد الفلسطي    
داخل الحزب الحاكم حركة فتح اكثر مما هو تعبير عن استعدادات لمواجهة استحقاقات المرحلة التي سـتلي االنـسحاب                   

 عن بالون االختبـار الـذي       االسرائيلي من غزة والمفترض ان يتم في الخامس عشر من آب المقبل اذا ما صرفنا النظر               
: اطلقه شارون عبر رئيس اركان جيشه الجديد الجنرال دان حلوتس في اول مؤتمر صحفي له بعد تسلمه منصبه الرفيع                  

  .من ان اسرائيل ستعلق مؤقتا عملية االنسحاب من قطاع غزة، اذا كانت ستتم تحت النيران الفلسطينية
 جزءا من   ، غزة والتهديدات بخرق التهدئة اذا ما قامت اسرائيل بأي خرق          قد يكون عرض القوة الذي تقوم به حماس في        

مناورة تستهدف الحصول على مكاسب أو المساهمة في صنع القرار السياسي بعد اكتمال انسحاب جيش االحتالل مـن                   
ل الى اجل غير     تموز المقب  17غزة وتعبيرا عن احتجاجها على تأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كانت مقررة في              

لكن حماس أقل نفوذا وحضورا عسكريا في الضفة الغربية والذي يقوم بعمليات اقتحام المكاتب واطالق النـار                 .. مسمى  
على المسؤولين والعناصر والمواطنين في غزة كما في الضفة هم كوادرمعروفة من فتح بل ومعظمهـم عناصـر فـي                    

الجهزة الجديدة ما يعني في قراءة اخرى محاولة للتمرد او الضغط الستعادة            االجهزة االمنية المنحلة او التي دمجت في ا       
نفوذ او مواقع او امتيازات ونرى ان المواطن الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن في النهاية وكما هي العادة فيما اولويـات                     

ني عـسف االحـتالل وحـواجزه      القيادات واتباعهم ليست هي ابدا وبالتأكيد هموم المواطن العادي الذي ما يـزال يعـا              
واقتحاماته واغتياالته وتجريفه لالراضي ومصادرتها لصالح جدار الفصل العنصري او لـصالح تـسمين المـستوطنات     

  .وتوسيعها
تهديد السيد قريع بتعليق اعمال حكومته يدفع للتساؤل عن معنى المصطلح، اي ما معنى التعليق قانونا وهل هو مختلـف                    

   عن االستنكاف او االعتكاف او الحرد او هو الموقع بين االستقالة واالعتكاف؟في معناه االجرائي
اذا كان الرئيس قريع غير قادر على اصدار اوامر باقالة هذا المسؤول او ذاك مباشرة او عبر وزير الداخلية، هـل                     ،  ثم

ته بالرئيس محمود عباس وان االخيـر       ثمة ما يمنح االعتبار للشائعات التي تقول ان الخالفات الحادة هي التي تميز عالق             
يحتفظ بالقرار االول واالخير في المجال األمني كما كانت الحال مع الرئيس الراحل عرفات وأن قريع يتجنب االسـتقالة                

  ألن جهات داخل حركة فتح ستسعى الى فتح ملفات متعددة يقال ان قريع متورط فيها؟
  !.وحيد الذي ال يمكن انكاره هو الصراع المحتدم على السلطة والنفوذالشائعات كثيرة ومصادرها متعددة والشيء ال

   16/6/2005الرأي االردنية 
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