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  الفلتان األمني الفلسطيني ظاهرة يسببها االحتالل  
تفاقم حالة الفلتان األمني في الشارع الفلسطيني، هـدد    أمام   :وديع عواودة ما كتبه    17/6/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

احمد قريع بتعليق مسؤوليات حكومته محاوال االسهام بفرملة هذا االنزالق، غير أن المتابع للشأن الفلسطيني الداخلي يعي               
ـ        ن يـداوي  أن مثل هذه التصريحات ال تسمن وال تغني من جوع للنظام والطمأنينة لدى جماهير الفلسطينيين، وهـي كم

 تضاعفت  2004إن الجريمة في الشارع الفلسطيني خالل العام        : لخليج قال حمدي شقورة   لفي حديث   .العضال بالمسكنات 
 في العام الذي قبله، واضاف أما       53 ضحية للعنف مقابل     131 حيث سقط فيه     2003 بالمائة مقارنة مع العام      250بنسبة  

 آخـرون فـي غـزة       20سبوع المنصرم قتل سبعة فلـسطينيين وأصـيب         في العام الحالي فالحالة أكثر خطورة ففي اال       
ويبدو ان السلطة الوطنية اليوم أكثر مما كانت عليه في عهد عرفات، توشك على البوح بواقعها المشلول واشهار                  .وحدها

ستقالة وتخويف  عجزها على ضبط النظام وفرض هيبتها، ما يدفعها الى اللجوء للغة الوعظ والرجاء والتلويح المتآكل باال               
وال شك ان االحتالل هو المسؤول االول عن حالة الفوضى الفلسطينية وان كانت هذه نتيجة عوامل ذاتيـة                  .الناس بالذئب 

بعد خمس سنوات من الضغوط وإحكام الطوق على المواطنين الفلسطينيين في االراضـي المحتلـة باالغالقـات                 . أيضا
. العنف متنفسا ونتيجة طبيعية لالحتقان االقتصادي واالجتماعي المتراكم وللعزلة        والحواجز واستشراء الفقر المدقع أصبح      

وجاء اقتران حالة االحتقان بظاهرة انتشار السالح بأيدي العامة خالل السنوات األخيرة لصب الزيت على نار الفوضـى                  
 الـبعض، رغـم اعـالن توحيـدها         الداخلية التي بلغت حد اتساع الجريمة واقتتال عناصر االجهزة األمنية بين بعضهم           
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وليس سراً ان االحتالل يخطط الشاعة حالة من الفوضى في الساحة الفلسطينية بهدف استثمارها على نحو التشهير                 .أخيراً
وإزاء تصاعد مخاطر الفوضى الداخلية علـى       .بالفلسطينيين ومحاولة اقناع العالم بعدم جدارة مطلبهم بحق تقرير المصير         

وطني يواصل صناع الرأي العام الفلسطيني مناشداتهم ودعواتهم الى التوقف عـن التـدهور صـوب                مشروع التحرر ال  
في مقال له أمس بعنوان القلعة تؤخذ من داخلها، حذر عبد الرحيم ملوح من أن نتائج فلتان الوضع األمني                   . منقلب خطير 

طة السياسية والمعنويـة لمؤسـساتنا الوطنيـة        والمعنوية اضحى يهدد وحدتنا الوطنية واالجتماعية، ويلحق الضرر بالسل        
ودعـا  . ولقوانا السياسية واالجتماعية وفي مقدمتها سلطة القضاء ويضعف صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل            

ملوح الى ميثاق شرف وطني يشارك في صياغته الجميع ويحترم المواطن ويصون كرامته وحقوقـه ويـضع معـايير                   
لكـن التمنيـات    .  ر الخلل الخطير وفي مقدمتها الفلتان األمني والفساد السياسي واإلداري والمالي          موحدة لمواجهة مظاه  

الفلسطينية بعيدة عن تغيير الوضع الراهن فالمفاتيح ليست بأيدي السلطة الوطنية بقدر ما هي بـين أصـابع االحـتالل                    
ن تبرئ ذاتها مما يجـري خـصوصاً انهـا          المسؤول عن عناصر الفوضى وزيادة إضعاف السلطة التي ليس بوسعها ا          

وجراء ضعفها يسعى قـادة     . مازالت تعالج الفساد وتعددية القرار في الجهاز االمني بكثير من األقوال وبقليل من االفعال             
السلطة الى تحاشي معالجة الفوضى بحزم من خالل التحدث حولها أو طمر الرأس بالرمل إزاءها واالنشغال في قـضايا                

  .فا لرغبات المواطن البسيطخارجية خال
ج مئـات المحـامين ورجـال القـضاء         وخرعن  :  خاص –رام اهللا    من 17/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

 إلـى  لت المـسيرة ووص.، في مدينة رام اهللا احتجاجاً على االنفالت األمني    امسوأعضاء النيابة العامة في مسيرٍة حاشدة       
 .رئيس الحكومة رسالة احتجاٍج من نقابة المحامين الفلسطينيين، إال أن أحداً لم يقابل المحتجينمقر رئاسة الوزراء لتسليم 

محامون احمد قريع باالستقالة من منصبه بعد ال ةطالبالى م: رام اهللا ـ اف ب من 17/6/2005القدس العربي  وأشارت
 طالبت بتوفير الحماية للمحامين واصالح القضاء  التيتظاهرةالان رفض الخروج من مكتبه في رام اهللا للتحدث امام 

وعلق المحامون الفلسطينيون عملهم امام المحاكم الفلسطينية ليوم واحد اليوم احتجاجا علي تعرض بعضهم .الفلسطيني
طالبوا من  ووزع المحامون مذكرة كانوا ينوون تسليمها الي رئيس الوزراء.ينشاركملالعتداء، حسب ما قال محامون 

 بالقاء القبض علي مرتكبي حوادث ايضاوطالبوا . والعربدة التي اصبحت نهجا للبعض السالحىلها بوضع حد لفوضخال
االعتداء علي القضاه واعضاء النيابة العامة والمحامين حيث اوضح المحامون ان هذه الحوادث وقعت في عدة 

ؤول حركة حماس في الضفة الغربية حسن وشارك في المسيرة ممثلون عن تنظيمات فلسطينية، من بينهم مس.مدن
  .يوسف

 تعرض احد المحامين  عن المحامي احمد النتشةهذكرما : والوكاالت,رام اهللا من  17/6/2005البيان  وأضافت
لالختطاف من قبل اشخاص معروفين في وسط مدينة رام اهللا قبل عشرة ايام حيث تم احتجازه لساعات قبل ان يطلق 

 هذه القضية الخطيرة ال يمكن ان نقبل بأن تحل مثلوقال النتشة .ولين في احد االجهزة االمنيةسراحه بعد تدخل مسؤ
  .بفنجان قهوة
 الجنرال وليام وارد اللواء نصر لقاء عن :48ا ف ب، اب، رويترز، وفا، عرب - 17/6/2005السفير  وأوردت
أن الوضع القائم حالياً، هو مثير للقلق وارد عتقد إورداً على سؤال بشأن حالة الفلتان االمني في غزة والضفة، . يوسف

وطالب القادة من . ويتعين اتخاذ إجراءات لمعالجة االمر واعادة االمن الى الشوارع الفلسطينية والى الشعب الفلسطيني
 . الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي بالقيام بكل جهد ممكن لضمان ان يجرى فك االرتباط في مناخ من الهدوء

د قريع خالل لقائه بامناء سر حركة       يشدت : رام اهللا  -عن مراسلها ابراهيم ابو كامش     17/6/2005الحياة الجديدة    وبينت
فتح على اهمية ان يتحمل الجميع مسؤولية الفوضى االمنية حكومة واجهزة وفصائل مشيرا الى انه ستتم محاسـبة كـل                    

 من ناحية اخرى  . بطريقة مباشرة او غير مباشرة في الفلتان االمني        مرتكبي االعمال الخارجة عن القانون وكل من يساهم       
 الى ضعف النية فـي       يعود السبب في االنفالت األمني هذه األيام      ان   ندوة سياسية في نابلس     في  الدكتور محمد غزال   قال

كون نفتقد لهذه األسباب    اإلصالح وضعف اإلرادة والسبب الثالث هو أننا لم نحدد السبيل الحقيقية لإلصالح، والخشية أن ن              
وأشار الى أن ظاهرة االنفالت االمني التي نعيشها هي ليست غريبة وكل شعوب العالم عاشـتها ومـا زالـت                    .مجتمعة

ورأى غزال أن   .تعيشها، ومجتمعنا عاشها قبل فترة النهضة الى أن جاء صالح الدين وجاءت على يده االنتصارات أيضا               
الفرد، فهو مظلوم في أمنه وفي اقتصاده وفي صحته وفي تعليمه، والمواطن مظلوم فـي               سبب الفلتان الظلم الذي يعيشه      

. كثير من القضايا ولذلك تجده يتصرف بمثل هذه األمور، مؤكدا أن المنهج اإلسالمي هو الحل الوحيد لمثل هذه القضايا                  
ى أخطائهم واقربائهم وإيجـاد قـضاء       وطرح غزال حلوال أيضا يمكنها إنهاء هذه الحالة تكمن في محاسبة المسؤولين عل            
وأشار أن حماس مـستعدة الن تـضع        .نزيه وعادل والعمل على توفير ابسط إمكانياته ليسود القانون والنظام بين الجميع           

يدها بأيدي المسؤولين في السلطة من اجل العمل على حل هذه المشكلة، مشيرا الى برنامج حماس اآلن ومن أهم أهدافه                    
  .ة أشكالهاإلصالح وبكاف
في اطار سياسة التصعيد التي ينتهجها باستمرار ارييل شارون سيبحث مـع             أنه 17/6/2005 48عرب وجاء في موقع  

كوندوليزا رايس خالل اجتماعهما بعد غد االحد في منع حركة حمـاس مـن المـشاركة فـي االنتخابـات التـشريعية          
ورايس سيبحثان في مطالبة محمود عباس بان يعمـل علـى   وافادت صحيفة هآرتس اليوم الجمعة ان شارون        .الفلسطينية

وينطوي بحث هذه االمالءات االسرائيلية على الفلـسطينيين علـى تقييـد            .منع مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية     
وقالت هآرتس  . الحريات السياسية وتصعيد اسرائيل لالجواء المتوترة والمشحونة اصال في المنطقة بفعل سياسة شارون            

ان رايس اعلنت عشية توجهها الى الشرق االوسط ان االمريكيين واالوروبيين يحاولون بلورة موقف مـشترك وموحـد                  
  .فيما يتعلق بحماس
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  اللقاءات التنسيقية تتسارع قبل االنسحاب

 تكثيـف : وائـل بنـات   وغزة عبد الرؤوف ارناؤوط،     ورام اهللا    عن مراسليها في   17/6/2005الوطن السعودية    نشرت
اإلسرائيلية واالتصاالت األمريكية مع كال الجانبين استعدادا لزيارة وزيرة الخارجيـة األمريكيـة            -التصاالت الفلسطينية ا

والتقى ديفيد والش في أريحا أمس مع صـائب عريقـات           .و شارون  عباسكونداليزا رايس إلى المنطقة ولقاء القمة بين        
اإلدارة األمريكية لبذل كل جهد ممكن لتثبيت التهدئة ، مشيرا إلـى            ودعا عريقات   .لبحث القضايا التي ستبحث مع رايس     

وطالب عريقات مساعدة اإلدارة األمريكية ضمان نجاح       .أن استمرار التهدئة يجب أن يكون متزامنا ومتبادال بين الجانبين         
 ونشطاء االنتفاضة، وإعادة    لقاء عباس شارون كي يشمل اإلفراج عن المعتقلين بعد تغيير المعايير وإنهاء ملفات المبعدين             

وقدم عريقات خرائط ووثائق تتعلـق بالنـشاطات االسـتيطانية اإلسـرائيلية            . أيلول 28اع إلى ما كانت عليه في       األوض
من . منزال في بلدة سلوان المقدسة     90واستمرار بناء جدار التوسع والضم وهدم البيوت بما فيها التخطيط إلزالة أكثر من              

وسيلتقي والش اليوم   .اإلدارة األمريكية تبذل كل جهد ممكن إلعادة عملية السالم إلى مسارها الطبيعي           جانبه أكد والش أن     
:  رايس علما بأن مصادر إسرائيلية قالت      -بحضور اليوت إبرامز مع كبار المسؤولين اإلسرائيليين للتحضير للقاء شارون         

في مشترك مع وزيرة الخارجيـة األمريكيـة بعـد          إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي شارون رفض طلبا بعقد مؤتمر صحا         
أما شمعون بيريز الذي يلتقي رايس األحد فقد أشار إلىانه يسود لديه االنطباع بأن الفلـسطينيين يتوقعـون مـن                    .لقائهما

إسرائيل إطالق سراح المزيد من األسرى الفلسطينيين والموافقة على تفعيل مطار غـزة وتـسليمهم المـسؤولية عـن                   
وشكك القدوة في التوصل إلى انفراج تفاوضي في مسائل الحل النهائي خالل لقاء الرئيس عبـاس مـع رئـيس                    .المعابر

أشار إلى أنه قد يكون موقفاً ايجابياً فيما يتعلق بفك االرتباط من غـزة              . شارون في الحادي والعشرين من الشهر الجاري      
 .وتفاهمات شرم الشيخ

حـاجز  منطقة   اجتماعاً مع الجنرال افيف كوخافي في         عقد العميد سليمان حلس   أن: غزة من 17/6/2005الحياة   وبينت
ووصفت السلطة الفلسطينية االجتماع بانه ايجابي، وانه تم االتفاق على استمرار التنسيق الميداني علـى               .ايرز فجر أمس  

رة انـه تـم االتفـاق خـالل     وأشار مصدر في الوزا. كل المستويات بين قياديي االمن واالرتباط العسكري في الجانبين      
وقالـت االذاعـة االسـرائيلية ان       .االجتماع على تشكيل غرف عمليات مشتركة لمتابعة ما يتعلق بترتيبات االنـسحاب           

االجتماع تناول السبل الكفيلة بتهدئة االوضاع على االرض، مضيفة ان الوفد االسرائيلي استعرض تقارير امنيـة حـول       
 هجوماً بالصواريخ والقذائف خالل االسبوع الماضي علـى مـستوطنات           80فع عددها الى    الهجمات الفلسطينية التي ارت   

كما طالب الوفد السلطة بأن     .يهودية داخل القطاع وخارجه، خالفاً للفترة التي اعقبت قمة شرم الشيخ التي تميزت بالتهدئة             
 فان قوات االحتالل سـتلتزم الـرد علـى          تفي بتعهداتها باتخاذ االجراءات الصارمة لمنع اطالق النار والصواريخ وإال         

 االسـرائيلية التـي     -قال عريقات للحياة انه قدم شرحاً لوولش حول نتائج المحادثات الفلـسطينية             من ناحية اخرى    .ذلك
  .شارونوجرت أخيراً، ومنها لقاؤه مع فايسغالس لبحث ترتيبات لقاء القمة عباس 

ديفيـد  بحث مع    صائب عريقات انه     هأعلن ما :س المحتلة، غزة، وكاالت   القد من 17/6/2005الخليج اإلماراتية    وذكرت
وقال للصحافيين، طرحنا اسئلة مهمـة      . والش عدة قضايا أهمها اعتبار االنسحاب اإلسرائيلي جزءا من خريطة الطريق          

ربيـة  عن ماهية الوضع في اليوم التالي لالنسحاب، وكيف ستكون المعابر بين غزة ومصر وبـين غـزة والـضفة الغ                   
وأضاف عريقات كما طالبنا مساعدتنا بوقـف       . والمطار بحيث اذا لم يتم حسم هذه المسائل ستتحول غزة إلى سجن كبير            

كما طلبنا من الواليـات  ,النشاطات اإلسرائيلية االستيطانية وبحث قضية هدم البيوت وخصوصا في بلدة سلوان في القدس         
  .شيخ وليس التفاوض حولهاالمتحدة مساعدتنا في تنفيذ استحقاقات شرم ال

 محمد دحالن عن أن إسرائيل ستسلم السلطة الفلسطينية مخططات االنـسحاب  هكشفما   الى 17/6/2005البيان   وأشارت
وقال للصحافيين أمس إن األنشطة السياسية والدبلوماسية المكثفة حاليـا          .من غزة وشمال الضفة الغربية في يوليو المقبل       

  .النسحابتهدف إلى إنجاح عملية ا
 إلـى أن الـسلطة       دحـالن   اليه أشارما:  في غزة  أنس عبدالرحمن  عن مراسلها  17/6/2005الوطن القطرية     وأضافت

تحاول أن تخلق آليات عمل جديدة تجبر إسرائيل على اخذ خطوات ليست أحادية الجانب وتؤدي إلى خلق سـالم عـادل                   
ة اإلجابة حول نقاط أساسية مثل مصير معبر رفح والممـر           وأكد أنه حتى هذه اللحظة ما زالت هناك ردود غير واضح          

  ‚اآلمن
  

  إسرائيل تشتكيوأوروبا تعيد النظر في إدراجنا على الئحة اإلرهاب : حماس
تقدمت إسرائيل، اليوم الخميس بشكوى إلى االتحاد األوروبي بشأن اتصاله المـستمر             16/6/2005 48عربنشر موقع   

وأدان . اس أن اتصاالت الحركة مع االتحاد األوروبي قد تكثفت في اآلونة األخيـرة            وأكد مسؤولو حم  . بـ حركة حماس  
وقال نحن نعتقد   . المتحدث باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية، مارك ريجيف، هذا الحوار ووصفه بأنه إرضاء للمتطرفين            

أي شئ يظهر قبـوال لحمـاس       . طرفينأنه يتعين على األوروبيين تعزيز موقف المعتدلين الفلسطينيين وعدم إرضاء المت          
وتفيد التقارير بأن االجتماعات جرت رغم أن حماس ال تزال مدرجـة            . كأحد الالعبين الشرعيين في المنطقة يعد مشكلة      

. ولم يؤكد االتحاد األوروبي بصفة رسمية إجراء اتصاالت مع حماس         . على الئحة االتحاد األوروبي للمنظمات اإلرهابية     
وقال . اء االتحاد األوروبي أن إجراء المحادثات مع حماس قد يساعد في كبح المتطرفين داخل الحركة              ويرى بعض أعض  

وقال مسؤولون آخرون   . مسؤول في اإلتحاد األوروبي إن هذ اإلتصاالت ال تعكس تغييرا في موقف اإلتحاد من الحركة              
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حققت نتائج جيدة في اإلنتخابات البلدية األخيـرة        إنهم لم يتوصلوا إلى موقف موحد حيال تغيير موقفهم من حماس، التي             
  . في األراضي الفلسطينية

وقال محمود غزال، المسؤول في حماس إن االجتماعات مع االتحاد األوروبي كانت دورية، وتجري مرة في كل فتـرة                   
  . تتراوح بين عشرة أيام وأسبوعين

يين باجراء اتصاالت مع مرشحي حركة حماس في االنتخابات         وكان االتحاد االوروبي قرر السماح للدبلوماسيين االوروب      
  .التشريعية الفلسطينية

وافاد تقرير للمحلل العسكري االسرائيلي زئيف شيف نشرته هآرتس بان االتحـاد االوروبـي ابلـغ االدارة االمريكيـة                   
ارة االمريكية واالتحاد   وقالت هآرتس ان االد    .بخصوص التحول الجوهري في االتصاالت التي يجريها مع حركة حماس         

االوروبي يعتبران حركة حماس تنظيما ارهابيا وان قرار االتحاد االوروبي باجراء اتصاالت مع حمـاس مـن خـالل                   
واعتبرت الصحيفة ان قرار االتحاد االوروبـي يـشكل       .المستوى الدبلوماسي االدنى من سفير قد فاجأ االدارة االمريكية        

واضافت ان هذه مرحلـة      .الفلسطيني،  من جانب االوروبيين فيما يتعلق بالصراع االسرائيلي      انعطافا سياسيا واستراتيجيا    
واضافت ان منح االوروبيين الـشرعية       .اولى لالعتراف بتنظيم ارهابي الذي يدعو علنا الى القضاء على دولة اسرائيل           
وتساءل الكاتب فيما اذا كان على       . ايضا لحماس سيقود بالضرورة في المستقبل الى االعتراف تدريجيا بالجهاد االسالمي         

اسرائيل محاربة مشاركة االوروبيين في تنفيذ خطة خارطة الطريق او الموافقة على تدخل االوروبيين بصورة مباشـرة                 
واعتبر ان معضلة مشابهة ستواجهها االدارة االمريكيـة         .في االراضي الفلسطينية والتعاون معهم في المجاالت المختلفة       

 ان االتحـاد    هـآرتس وقالت   .عتبر ان حماس هي تنظيم يحظر التعامل معه ولو حتى كان ذلك بشكل غير مباشر              التي ت 
االوروبي لم يضع شروطا امام حماس الجراء االتصاالت مع ممثلي الحركة، فيما اشارت الصحيفة الى الشروط التـي                  

   .وات الثمانينوضعتها الواليات المتحدة امام منظمة التحرير لالعتراف بها في سن
ومن جهتها رحبت حركة حماس، بقرار االتحاد األوربي بإجراء ممثليه اتصاالت مع ممثلي حركة حماس في المجلـس                  

 ان اتصاالت جرت في السابق بين قيـادات مـن حمـاس واالتحـاد               48 وقال ابو زهري لعرب      .التشريعي الفلسطيني 
واشار الى ان هذا القرار جاء بـسبب الـشعبية           .تحاد عن هذا القرار   االوروبي ولكن هذه هي المرة األولى التي يعلن اال        

التي تحظى بها حركة حماس داخل الشارع الفلسطيني والتي أثبتتها نتائج االنتخابات المحلية والبلدية واوضح ان حماس                 
وعبر عن امله    .لسطينيمعنية بعقد هذه اللقاءات من الدول وذلك لتوضيح مواقفها ورؤيتها والدفاع عن قضايا الشعب الف              

ان يكون قرار االتحاد االوروبي باجراء ممثليه اتصاالت مع الحركة هو بداية للكثير من الـدول الجـراء مثـل هـذه                      
  .االتصاالت

 مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه أن على حماس أن تتخلى عن   هاعتبرما  : غزة من 17/6/2005وذكرت الحيـاة    
لكن .  الفلسطيني حتى ال تعود إرهابية     ،د دولة اسرائيل، وبقواعد لتسوية النزاع االسرائيلي      العنف والقتل واالعتراف بوجو   

يجب التوصل الى حل عملي، اال أننا أمام تحد، فعلينـا           : وأوضح .المسؤول أقر بأن االتحاد يواجه تحدياً في شأن حماس        
 مراقبين تابعين لالتحـاد أن يراقبـوا الحملـة          تقديم برنامج مساعدة الى بلدية فيها مندوبون منتخبون من حماس، وعلى          
  .االنتخابية لمرشح عن هذه الحركة التي ما زالت االتصاالت جارية معها

.  الفلسطيني ،اعتبر شيف أن هذا القرار يشكل انعطافاً سياسياً واستراتيجياً في السياسة األوروبية تجاه الصراع االسرائيلي              
تراف بتنظيم ارهابي يدعو علناً الى القضاء على دولة اسرائيل، مشيراً الى أن منح            وأضاف أن هذه مرحلة أولى قبل االع      

  .األوروبيين حماس شرعية، سيقود بالضرورة في المستقبل الى االعتراف تدريجياً بحركة الجهاد االسالمي أيضاً
ع األوروبيين كانت متواصلة في     ن اللقاءات واالتصاالت م   من أ  أبو زهري    هقال ما 17/6/2005الخليج اإلماراتية    نقلتو

وأضـاف واضـح إدراك      .المرحلة الماضية على مستويات متعددة بعضها جرت في الداخل ومعظمهـا فـي الخـارج              
األوروبيين عدم إمكانية تجاوز حماس في أي ترتيبات في المنطقة، مشيرا إلى ان الجديد في الموضوع حسب علمنـا أن                    

  وكاالت. يه للدبلوماسيين األوروبيين باللقاء مع حماس من دون موافقة مسبقةاألوروبيين اصدروا إعالنا سمحوا ف
وصف قرار االتحـاد األوروبـي      اً ألسامة حمدان الذي     خاصتصريحاً   17/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وأرود

بأنـه خطـوة تعيـد      بإقامة حوار مع حركة حماس بدون شروط مسبقة، بأنه خطوة في االتجاه الصحيح، معتبراً القرار                
األمور إلى نصابها، لجهة إقرار االتحاد األوروبي بمكانة ودور المقاومة الفلسطينية بشكل عام في مواجهـة االحـتالل،                  

وقال حمدان في تصريحات خاصة أدلى بهـا اليـوم لمراسـل             .ودور ومكانة المقاومة اإلسالمية على وجه الخصوص      
ألوروبي يعد إقرار ضمني بأن القرار الذي اتخذ بوضع حمـاس علـى الئحـة               إن القرار ا  : المركز الفلسطيني لإلعالم  

وأضـاف   .اإلرهاب األوروبية هو قرار غير صحيح، وإنما جاء نتيجة ضغوط خارجية، وليس وفق المصالح األوروبية              
لـسطينية  نحن نأمل أن يكون هذا الموقف هو مقدمة لتصحيح الموقف األوروبي تجاه حركة حماس، واتجاه القـضية الف                 

بشكل عام، وأن يكون الموقف األوروبي أكثر اتزانا لجهة دعم الحقوق الفلسطينية بشكل عملي، والضغط على االحتالل                 
وأشار إلى أن حركة حمـاس   .الصهيوني بكل الوسائل المتاحة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة   

خطوات، مؤكداً أن االتحاد األوروبي ومن خالل اللقـاءات مـع مرشـحي             تحث االتحاد األوروبي على اإلسراع بهذه ال      
وأكـد أن حركـة      .الحركة وكوادرها وقياداتها سيكتشف حجم الخطأ الذي ارتكبه باعتبار حركة حماس حركة إرهابيـة             

ني، حماس ستبقى كما عهدها الجميع، حركة تحمل الهم والمسؤولية الوطنية، وتعمل من أجل خدمـة الـشعب الفلـسطي                  
وأوضح أن حركة حمـاس      .وتحقيق أهدافه ومصالحه، وهي على هذا األساس تمد يدها للعالم بأسره من أجل هذه الغاية              

لديها برنامج واضح، وهي في حواراتها ولقاءاتها مع األطراف األوروبية والدولية تؤكد دائما على مواقفهـا وثوابتهـا،                  
على خلفية هذه الحوارات، وضمن اإلدراك األوروبي بخطئه في تـصنيف           معرباً عن اعتقاده بأن القرار األوروبي جاء        
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ولفت إلى أنه لم يكون مستغرباً أن يقف الصهاينة ضد هذا الحوار، ألنه ال يخـدمهم باألسـاس،      .حماس كحركة إرهابية  
، فـي اسـتمرارهم     نتمنى أال تواصل اإلدارة األمريكية ارتكاب المزيد من األخطـاء         : وبالنسبة للموقف األمريكي، فقال   

  .باالنحياز للكيان الصهيوني دون مراجعة، ألنهم بذلك يسيئون لمصالحهم
ن المسؤولين من أ هآرتس هقالتما  :وليد عوض رام اهللا  نقالً  عن مراسله في 17/6/2005القدس العربي وجاء في 

نقاش حاد مع المسؤولين البريطانيين االسرائيليين الذين ال يفرقون بين الجناحين السياسي والمسلح لحماس دخلوا في 
 . بخصوص المسألة

فـي الوقـت    : عبد الرؤوف أرناؤوط  ورام اهللا وائل بنات     وغزة  عن مراسليها في     17/6/2005الوطن السعودية   قالت  و
نفسه كشف موسى أبومرزوق النقاب عن أن دبلوماسيين بريطانيين نقلوا مؤخرا نصيحة أوروبية إلى الحركة بنزع سالح             

حركة وذلك في وقت ذكرت فيه مصادر فلسطينية لـالوطن أن الطلب جاء في لقاء عقد في أوروبا وشارك فيه عضو                    ال
وأوضح أبومرزوق، أن دبلوماسـيين بريطـانيين اتـصلوا         . من المكتب السياسي للحركة يرجح أن يكون أسامة حمدان        

 .إلى أن بريطانيا تمسك بالملف األمني فـي فلـسطين         بالحركة لينقلوا لها نصيحة أوروبية بنزع سالح المقاومة، مشيرا          
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها الوطن فإن اللقاء المذكور تم قبل عدة أيام وفي وقت كان يعلن فيه سـترو أنـه ال                       

ورأى  .توجد اتصاالت لبريطانيا مع حماس رغم أنه لم ينكر حقيقة أن اتصاالت قد جرت بالفعـل مـع حمـاس سـابقا         
تجربتي التي صحوت عليها، جعلتني على قناعة بأن هنـاك          : وق أن ثمة فائدة من حوار حماس مع الغرب وقال         أبومرز

فائدة في الحوار، الحوار ليس مع الصديق فحسب، وإنما مع الخصم الذي كان له دور أساسي في نشأة الكيان الصهيوني                    
  .حركة على قائمة اإلرهابودعا أبومرزوق االتحاد لمراجعة موقفه بشأن وضع ال. بريطانيا
ن االوروبيين يعيدون النظر في موقفهم، موضحاً أن بأه دا اعتق عن ابو مرزوقهقال ما 17/6/2005 السفير وأضافت

مجموعة واسعة من المؤسسات والمنظمات والدول االوروبية تعتبر انه من الخطأ إدراج الجناح السياسي لحماس على 
مصري الى ان هناك توجهاً لدى االدارة االميركية للتعرف على مواقف حماس عن اشار مشير الو. الئحة اإلرهاب

قرب، موضحاً ان ذلك ظهر جلياً في اللقاء الذي ضم أكاديميين اميركيين ومسؤولين في بيروت قبل أشهر، بمشاركة 
ين طالبوا حماس وأشار أبو مرزوق وغزال والمصري الى ان الدبلوماسيين االوروبي. وفود من حماس وحزب اهللا

غير أن المصري قال في جميع اللقاءات، أكدنا أن إنهاء دور الجناح المسلح لحماس مرتبط بإنهاء . بإسقاط السالح
 . االحتالل الصهيوني لالراضي الفلسطينية، وسنؤكد على هذا الموقف في أي اجتماع نعقده في المستقبل

ي ايلينا بيريسو إن االتحاد لم يتخذ قرار جماعي حول ما اذا كان يتعين في بروكسل، قالت المتحدثة باسم االتحاد االوروب
 48ا ف ب، اب، رويترز، وفا، عرب . ان يغير سياساته ازاء حماس

 سفير هولندا لدى إسرائيل، بوب هينش، من الواضح للغاية بأننـا            هقالما   :القدس 17/6/2005 سي ان ان     وذكرت موقع 
إال أنه لم يستبعد     .الما لم تدين جميع أشكال العنف وتعترف بحق إسرائيل في الوجود          لن نفتح حوار سياسي مع حماس ط      

  .اتصاالت على مستوى أفراد، وليس االتحاد، في البلدات الخاضغة لحماس والتي يرعى فيها االتحاد مشاريع إغاثة
  

  فك االرتباط تهدف لتعزيز االستيطان في الجليل والنقب والقدس الكبرى : شارون
عاد الهوس الديموغرافي ليدفع اسرائيل، بمؤسستيها :  اسعد تلحمي،الناصرة عن مراسلها في 17/6/2005الحياة رت نش

 فوضعت مخططات جديدة لمواجهة كابوس 48السياسية والعسكرية نحو مزيد من التصعيد العنصري ضد فلسطينيي 
ما تبقى من أراض فلسطينية لتقيم عليها مستوطنات الوجود العربي في الجليل شماال والنقب جنوبا تبغي أساساً سلب 

  .يهودية جديدة
وتحت غطاء تطوير الجليل شارك شارون وبيريز وآخرون من أركان الحكومة في مؤتمر خاص عقد أمس في  

ولتأكيد أهمية مداوالت . مستوطنة كرميئل المقامة كلها على اراض عربية تحت عنوان تطوير الجليل هدف قومي
وتحدثت وسائل اعالم عبرية عن . لم تتم دعوة أي مسؤول عربي من الجليل علماً ان العرب يشكلون غالبية فيهالمؤتمر 

امكان نقل المستوطنين المنوي اجالؤهم من قطاع غزة الى الجليل لتعديل الميزان الديموغرافي، ولهذا أعلن القائم بأعمال 
عار االراضي في الجليل ومنح هبات وقروض لكل من يشتري رئيس الحكومة ايهود اولمرت في المؤتمر عن خفض أس

وخارج القاعة تظاهر العشرات من ناشطي التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه بشارة ورفعوا  .شققاً جديدة
جمع، الحياة األمين العام لحزب الت وقال لـ .تطوير الجليل تطوير التمييز ويبنون لليهود ويهدمون للعرب: شعارات تقول

عوض عبدالفتاح ان المؤتمر يستهدف فرض أطواق جديدة على القرى العربية في الجليل ما يفند زعم بيريز وكأن 
واعتبر رئيس لجنة المتابعة العربية شوقي خطيب مشاركة شارون وبيريز في المؤتمر . التطوير يشمل العرب واليهود

وقال رئيس بلدية سخنين ان المؤتمر يكرس سياسة .  قوميتعزيزاً لسياسة التمييز واالضطهاد العنصري على أساس
  .تهويد الجليل

 ألف انسان فتمنع عنهم أبسط 80 قرية يقطنها 45والى النقب حيث تصر حكومة اسرائيل على عدم االعتراف رسمياً بـ
ت أمنية اسرائيلية الحقوق طالما رفضوا اقتراح مغادرة اراضيهم واالقامة في ثالثة تجمعات سكانية جديدة، زعمت جها

ان بدو النقب باتوا يشكلون خطراً على أمن اسرائيل في أعقاب تعاظم التطرف في أوساطهم والكشف عن خاليا ارهابية 
ونقل الموقع االلكتروني لصحيفة يديعوت احرونوت ان جهاز األمن العام شاباك . تنشط لحساب حركتي الجهاد وحماس
وانه وفقاً لمصدر أمني رفيع المستوى ال بد من محاربة التطرف لدى البدو بكل ما عزز أخيراً نشاطه في صفوف البدو 

  .نملك من أدوات
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ضمن الحملة التحريضية الهوجاء التي تقودها المؤسسة اإلسرائيلية بأجهزتها المدنية أنه : 17/6/2005 البيان وأضافت
 الشاباك انها ستزيد من تدخلها وسيطرتها على ، أكّدت مصادر من جهاز48والعسكرية واالستخباراتية ضد فلسطيني 

العرب البدو سكان النقب مبررين هذه الحملة التحريضية بأن النقب يشهد تحركات تشكل خطرا وجوديا يداهم إسرائيل 
 علينا محاربة هذه الظواهر بكل ما نملك من أدوات قبل أن يأخذنا التطرف الذي من الممكن: وزادت المصادر .ويهددها

وجاءت اقوال المصدر استنادا إلى اتهامات األجهزة االسرائيلية التي حذرت . أن يودي بحياة الكثير من مواطني إسرائيل
وكشفت األجهزة  .من اتساع آلية تهريب االسلحة الى داخل اسرائيل عن طريق الحدود االردنية االسرائيلية إلى النقب

وجزء من هذه .  البدوية التي تورطت بالتخطيط لعمليات في اسرائيلعلى عن أن النقب يشهد عددا من التنظيمات
  الناصرة ـ فراس الخطيب. التنظيمات كان على عالقة مباشرة مع الجهاد وحماس

بيرس الذي ألغى مشاركته وه شوقي خطيب رسالة الى شارون، يوجعن ت:  16/6/2005 صوت الحق والحرية وذكر
 تطوير الجليل 2005نتخابات حزب العمل، قال فيها أن مشاركتهما في مؤتمر الجليل في اللحظة األخيرة إلنشغاله بإ

وقال خطيب أن المؤتمر هو عنصري النزعة  .هدف قومي، إنما هو تعزيز لسياسة التمييز العنصري تجاه الوسط العربي
ن ما يؤكد ذلك هو غياب ا :وأضاف .والتوجه والرؤية، وامتداد لسياسة تهويد الجليل، وليس تطويره كما يزعمون

 محمد -وكان رئيس بلدية سخنين .متحدث رسمي بإسم الوسط العربي، األمر الذي يزيد الحواجز القائمة بين الشعبين
من % 50بشير قد دعا يوم الثالثاء الى إلغاء المؤتمر ألنه يحمل طابعا عنصريا ويتجاهل السكان العرب، الذين يشكلون 

 الى مدير الكلية أخبره فيها أنه سيعمل على مقاطعة المؤتمر، الذي تلقى دعوة للمشاركة فيه، سكان الجليل، ووجه رسالة
  . مع عدد من الرؤساء العرب في الجليل

ان هذا المؤتمر شهادة واضحة على أن الحكومة تسخر : حنا سويد مدير مركز التخطيط البديل قال. وفي حديث مع د
طط تهويد الجليل والنقب تحت اسم التطوير، متجاهلين وجود السكان العرب وحقهم جزءا كبيرا من مقدراتها لتنفيذ مخ

وأضاف أن المواطنين العرب يدفعون ثمن الحلول السياسية في المنطقة، حيث أن األمر مرتبط بخطة  .في التطوير
وأشار سويد الى  .شدديناإلنفصال من غزة، ومن خالل الخطة تسعى الحكومة لتقديم بديل أيديولوجي للمستوطنين والمت

بيرس لمهمة تنفيذ المخطط هو وسيلة لتقديم الخطة على أنها ايجابية، ألن بيرس يظهر أمام العالم كشخصية  أن توكيل 
ودعا سويد الى العمل في الوسط العربي على المستوى السياسي والشعبي للتعبير عن رفض هذه  .معتدلة وغير متشددة

 .الخطة
 أن خطة فك االرتباط ليست متعلقة باالنسحاب من قطاع  من شارونهأعلنما 17/6/2005ماراتية الخليج اإل وأوردت

وقال في مؤتمر تطوير الجليل، . غزة فقط وانما تهدف إلى تعزيز االستيطان في الجليل والنقب والقدس المحتلة أيضا
وقت ذاته ان تلك الخطة ستنفذ وفق الجدول الذي عقد أمس، إن فك االرتباط خطوة لتعزيز قوة الصهيونية، مؤكدا في ال

وأضاف أن تطوير الجليل يتم من خالل إقامة المزيد من البلدات اليهودية، وان تطوير  .الزمني الذي تمت المصادقة عليه
الجليل والنقب غاية استراتيجية تسعى الحكومة إلى تحقيقها، رافضا ما يقال عن ان فك االرتباط من غزة يمثل نهاية 

وأضاف انه قرار بمغادرة منطقة غير مهمة من اجل تعزيز مناطق بالغة األهمية بالنسبة إلينا على الصعيد . صهيونيةال
 .االستراتيجي
 موقع صحيفة هآرتس عن مصادر في مكتب بيريس ادعاؤها ان بيريس هنقلما  16/6/2005 48 موقع عربوجاء في

  . الجمهور العربيقرر عدم حضور المؤتمر بسبب عدم وجود ممثلين عن
 افتتاحيتها اليوم حول موضوع تعامل الحكومة االسرائيلية مع المواطنين العرب اكدت فيها  في صحيفة هآرتسنشرتو

ولفتت ايضا الى ان المجلس االقليمي مسغاف في الجليل  .على ان العرب في اسرائيل هم مجموعة يتم التمييز بحقها
وتابعت ان عدم استيعاب العرب في بلدات مسغاف المقامة على اراض عامة  .يها بلدة يمنع العرب من السكن ف29يضم 

جرى مصادرة غالبيتها من العرب يعمق انعدام المساواة بين الشبان العرب واليهود في الجليل على خلفية ضائقة السكن 
يما اثمان االراضي في المدن ولفتت الى ان االراضي في بلدات مسغاف مدعومة من قبل الحكومة ف .في البلدات العربية

وخلصت في  .واكدت على ان بلدات مسغاف اقيمت منذ البداية بهدف تهويد الجليل .والقرى العربية مرتفعة للغاية
افتتاحيتها الى ان التعامل مع العرب على انهم تهديد دمغرافي وكمن يستولون على االراضي في الجليل هو تربة خصبة 

  . لتي طرحها ليبرمان والتي طالب فيها بنقل مدينة ام الفحم الى السلطة الفلسطينيةلنمو خطط سياسية كتلك ا
  

  ويمنح اليسار فرصة ويعطي حماس حجماً أكبر يضعف فتح: قانون االنتخاب المختلط مناصفة
بعد ان رد يناقش المجلس التشريعي غداً القانون االنتخابي الذي احاله عباس على المجلس، : رام اهللا ـ احمد رمضان

وكشفت مصادر برلمانية فلسطينية عن مضمون القانون االنتخابي الذي بعث به عباس .القانون الذي كان اقره التشريعي
لبحثه من اجل اقراره، واجراء االنتخابات التشريعية القادمة على اساسه، والذي رأت انه يضعف حركة فتح ويمنح 

وبحسب القانون الذي حصلت المستقبل على .اً اكبر من حجمها الحقيقيحجم اليسار فرصة للتمثل ويعطي حركة حماس
وفي ما . النص المقترح بناء على مالحظات الرئيس ـ النظام االنتخابي وتوزيع المقاعد: نسخة منه وجاء تحت عنوان

 :يلي نصه
بين نظام االكثرية %) 50ـ % 50( ـ يقوم قانون االنتخابات الفلسطيني على اساس النظام االنتخابي المختلط مناصفة1

 .النسبية تعدد الدوائر ونظام القوائم باعتبار االراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة
 : نائباً موزعين على النحو التالي132 ـ عدد نواب المجلس 2
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 عشر حسب عدد  نائباً يتم انتخابهم على اساس نظام تعدد الدوائر وهم موزعون على الدوائر االنتخابية الستة66ـ 
ويخصص منها ستة نواب للمسيحيين من دوائر عدة يتم تحديدها . السكان في كل دائرة، وبما ال يقل عن نائب لكل دائرة

 .بمرسوم رئاسي
 . نائباً يتم انتخابهم على اساس نظام التمثيل النسبي القوائم باعتبار االراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة66ـ 
 .نتخابات الرئاسية المقبلة بحلول نهاية الدورة التشريعية للمجلس، وفقاً الحكام هذا القانون المعدل ـ تجري اال3

وقد رجحت المصادر ذاتها ان يمر القانون االنتخابي المعدل بصيغته السالفة الذكر من قطوع المجلس التشريعي، ويتم 
جلس لهذا التعديل، واصرارهم على البقاء على اقراره، على الرغم معارضة بعض اعضاء كتلة حركة فتح في الم

غير ان الرئيس عباس كما تقول هذه المصادر اخذ ضمانات من .الصيغة التي تم اقرارها بالقراءة الثالثة من قبل المجلس
غالبية اعضاء المجلس بانهم سيصوتون لصالح التعديالت التي يقترحها، خاصة وان عباس قدم لهم تنازالً هاماً عندما 
تراجع عن القانون الذي كان يريده وهو قانون النظام النسبي كامالً،والتقى مع اعضاء التشريعي في منتصف الطريق 

 في المئة بعد 2والالفت ان عباس ابقى على نسبة الحسم التي اقرها التشريعي وهي .ووافق على القانون المختلط مناصفة
يلقي بظالله بحسب خبراء في موضوع االنتخابات، على نتائجها  في المئة، وهو ما س5ان كان متشبثاً بنسبة الـ

  :باتجاهين
االول باتجاه حركة فتح، حيث سيتيح قانون المناصفة، للعشرات من كوادرها بترشيح انفسهم خارج القوائم المركزية، ما 

تالي فإن ما جرى في يعني اهدار عدد كبير من االصوات التي ستتوزع على المرشحين الخاسرين بسبب كثرتهم، وبال
االنتخابات البلدية مرشح للتكرار في االنتخابات التشريعية على االقل في نظام الدوائر، وهو ما يقوي فرص حركة 
حماس بأن تحصد عدداً اكبر من حجمها في الدوائر، ناهيك ان معظم من يفركون ايديهم لبلوغ يوم االنتخابات، من فتح، 

ليين، وبشكل ادق اولئك الذين شغلوا مناصب وزارية امالً في الفوز محسوبون على وبخاصة اعضاء التشريعي الحا
ظاهرة الفساد، وبالتالي سيعاقبهم الجمهور باإلحجام عن التصويت لهم، او بمعنى آخر وبحسب تعبير هؤالء الخبراء، 

ن التيار االسالمي او سيمارس ضدهم ما يسمى التصويت العقابي،اي ان الناخبين سيصوتون لخصوم فتح سواء م
 .اليساري او حتى للمستقلين، نكاية بمرشحي فتح

 في المئة، وجهت ضربة قاصمة الحتمال ان تضطر قوى وفصائل اليسار، 2نسبة الحسم بما جاءت عليه : ثانياً
 هة الشعبيةوالمستقلين التموضع في قائمة واحدة او اثنتين على ابعد تقدير، فبحسب استطالعات الرأي ثمة فرصة للجب

اوالً والمبادرة الفلسطينية ثانياً وربما الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب تجاوز هذه النسبة وبالتالي ان يحوز كل منهما 
مقعداً او اثنين على ابعد تقدير في المجلس المقبل، وبحسابات هذه الفصائل التي تراجع دورها وتأكل حضورها منذ زمن 

جة على تواضعها سيعتبر نصراً مؤزراً مع كل ما يحمله ذلك ايضاً من احتماالت مؤكدة من بعيد تحقيق مثل هذه النتي
اهدار ألصوات الناخبين، خاصة اذا لجأت هذه الفصائل الى ترشيح مرشحيها بقوائم مغلقة، اي ما يغطي كامل عدد 

 . المرشحين للدائرة
س عدد من الفصائل تحت قبة البرلمان، لكنه بكل تأكيد وفي مطلق االحوال، فإن اقرار القانون كما سلف قد يؤمن جلو

وبسبب انانية اعضاء كتلة فتح معطوفة على قصر نظرهم سيمررون قانوناً انتخابياً يشتت االصوات، ويقدم اجمل الهدايا 
  ".حماس"لمنافسيهم في حركة 

  17/6/2005المستقبل 
  

  عريقات يلتقي وفد االطلسي في اريحا
حلف شمال االطلـسي لبحـث      من   انه التقى أمس وفدا        صائب عريقات  هأعلن ما 17/6/2005اتية  الخليج اإلمار  نشرت

بحثنا إمكانية بناء حوار لنا كفلسطينيين مع األطلسي على غـرار           : وقال بعيد لقائه الوفد   . امكانية الحوار البناء مع الحلف    
نأمل في مساعدتنا بتحقيـق إنهـاء االحـتالل         الحوار مع مصر واألردن وإسرائيل، وأضاف هذه بداية حوار متواضعة           

  .اإلسرائيلي وتحقيق السالم
 أن األمين العام لألطلسي أشار إلى أن الدور األمني للحلف ءلقاال كروننبورغ عقب تاكيد 17/6/2005السفير  واضافت

أن األطلسي ال وأضاف لقد أوضحت جيداً لمحاوري اليوم . في عملية السالم ليس ضمن األوراق في الوقت الراهن
 ناصر القدوة في رام اهللا، إن هدف مع بعد لقاء عقده في وقت سابق  وقال.يسعى إلى دور لنفسه في عملية السالم

ا .الزيارة كان إقامة عالقات مع السلطات الفلسطينية، أما هدف االجتماع فكان إبالغ الوزير بالسياسات الحالية لألطلسي
 ف ب، رويترز

مسؤولي الحلف بان أقـصر الطـرق       ابلغ    عريقات نأ: غزة  فتحي صباح    عن مراسلها في   17/6/2005الحياة   وبينت
الحقاق السالم اليوم ليس االحالف العسكرية، وانما انهاء االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية المحتلة منـذ عـام                 

1967 .  
  

  قريع يتعهد بحل أزمة المقاومين المطاردين 
 تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع وضع نهاية لحالة المعاناة التـي يواجههـا المقـاتلون                 : توالوكاال,رام اهللا   

الفلسطينييون الذين نشطوا ابان االنتفاضة الفلسطينية ومازالت القوات االسرائيلية تطاردهم على الرغم من حالة التهدئـة                
  .ة بين الطرفين في قمة شرم الشيخالمبرم
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  17/6/2005البيان 
  
  
  

  بوادر ازمة بين التشريعي وقريع
على صعيد آخر فقد برزت امس بوادر ازمة سياسية بين المجلـس التـشريعي الفلـسطيني                :  وكاالت - رام اهللا    -غزة  

وحكومة احمد قريع وذكرت مصادر فلسطينية ان اكثر من نصف النواب طالبوا بعقد جلسة استماع خاصة مـع رئـيس                    
ولكن العريضة التي   .  حكومته خالل الشهور االربعة الماضية وال سيما في المجال االمني          الوزراء احمد قريع حول اداء    

  .وقعوها لم تتضمن مطالب باستقالة قريع
   17/6/2005الرأي االردنية 

  
  التقى وفدا كنسيا اميركيا  قريع

 توماس شو والقسيس روبـرت      استقبل أحمد قريع أسقف والية ماساشوسيتس في الكنيسة اإلنجيلية في الواليات المتحدة،           
توبين، وأعرب عن اهتمامه البالغ بالوجود المسيحي في البالد، ورحب بمبادرة األسقف شو لمـساعدة المـسيحيين فـي               

وطالب قريع الوفد بالعمل علـى      .األراضي المقدسة، مشدداً على أن تلك المساعدة تعني مساعدة الشعب الفلسطيني بأكمله           
 والعمل على إحقاق حقوقه الطبيعية في الحياة أسوةً بباقي شعوب العالم وحقه في العيش بـسالم                 إبراز القضية الفلسطينية  

وفي بناء مجتمع عصري وسلمي وديمقراطي وتعددي، وفي بناء دولته المستقلة القابلة للحياة مشدداً على أهمية الحصول                 
داً على سؤال األسقف حول موقف السلطة مما يحدث في          ور.على االستقالل الحقيقي سياسياً وسيادياً وجغرافياً واقتصادياً      

 على أنه متأكد من الـشعب       قريعإسرائيل وتوجهات الشعب والقيادة اإلسرائيلية فيما يتعلق بجيرانهم الفلسطينيين، أجاب           
جـوة بـين    اإلسرائيلي، مثله مثل الشعب الفلسطيني يتوق إلى السالم والتعايش إال أن المشكلة األساسية، هي في وجود ف                

الشعب والقيادة في إسرائيل، كما عبر عن أسفه لغياب قيادة سياسية حقيقية في إسرائيل يمكنها أن تستخدم الشرعية التي                   
  .أعطاها إياها شعبها لصنع السالم الحقيقي في المنطقة

   17/6/2005الحياة الجديدة 
  

  سرايا القدس تقصف مستوطنة اسديروت بثالثة صواريخ
لقدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة أسديروت أعلنت سرايا ا

  .الخميسامس يوم  قطاع غزة، بثالثة صواريخ، وذلك عصرإلى الشمال الشرقي من 
ات وحسب بياٍن السرايا فقد اعترفت المصادر الصهيونية بسقوط الصواريخ داخل المغتصبة المذكورة، وسِمعت صفار

 .اإلنذار تنطلق في المكان، وقد عادت المجموعة بسالم 
17/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
    ! التنسيق في فك االرتباط يدفعنا للتخوف من الثمن الذي قد تدفعه السلطة: البطش

رئيس الوزراء عن رفضها عقد اللقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وعبرت حركة الجهاد اإلسالمي،
  .اإلسرائيلي، أريئيل شارون، المقرر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري

 إن هذا اللقاء يخدم مصلحة رئيس الوزراء اإلسرائيلي شارون، 48وقال خالد البطش، القيادي في الجهاد، لموقع عرب 
ة وهي نزع سالح فصائل المقاومة والقضاء على فقط، موضحا أنه ستتكرر خالل هذا اللقاء المطالب اإلسرائيلية المعتاد

وأضاف . أقوال البطش- البنى التحتية للمنظمات الفلسطينية، األمر الذي تريد منه إسرائيل إشعال حرب أهلية فلسطينية
البطش أن هذه اللقاءات تأتي لتشريع ما يقوم به الجانب االسرائيلي من اجراءات ولتجميل صورة شارون القبيحة أمام 

 .الرأي العام العالمي، ليس إال
16/6/2005 48عرب  

 
  ال محاوالت مصرية لتحجيم تقدمنا في االنتخابات: حماس 

قال الناطق الرسمي باسم حماس مشير المصري في تصريحات امس ان مصر تلعب دورا محايدا في ما يدور على 
يبدو أن الدور : وأضاف.  الوطنية الفلسطينيةالساحة الفلسطينية ولها دور رئيسي في تفاهمات القاهرة ودعم الوحدة

. المصري لم يرق لبعض األطراف األجنبية التي تحاول من خالل االعالم توتير العالقة بين فصائل المقاومة الفلسطينية
  وكاالت

  17/6/2005البيان 
 

  البرغوثي يدعو لإلفراج تلقائيا عن األسرى من المناطق التي تنسحب منها إسرائيل
قال البرغوثي في رسالة تلقاها رئيس نادي األسير الفلسطيني عيسى قراقع إنـه يفتـرض أن ينـاقش                  : وائل بنات : غزة

موضوع اإلفراج عن األسرى من سكان المدن التي ينسحب منها الجيش اإلسرائيلي في إطار لجنة تنـسيق االنـسحاب                   
مود عباس تركيز االهتمام على عملية الربط بـين         وناشد البرغوثي الرئيس الفلسطيني مح     .وليس في إطار لجنة األسرى    
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وجاء في رسالة البرغوثي رفضه ترحيل قـضية         .اإلفراج عن األسرى واالنسحاب كجزء متكامل وعدم تجزئة القضايا        
األسرى إلى الحل النهائي، داعيا إلى التمسك بوضع إطار شامل لحل قضية األسرى، واإلصرار علـى اتبـاع نمـوذج                    

وشدد  .إفريقيا، حيث وضع إطار زمني أدى إلى إطالق سراح جميع األسرى في تلك البلدان دون استثناء               أيرلندا وجنوب   
البرغوثي على أساس الجدول الزمني لكافة األسرى على أن تكون الدفعة األولى من األسرى الذين اعتقلـوا قبـل عـام       

وحذر البرغوثي من أن تشكل لجنـة        . اإلداريين  ومن ثم األطفال والنساء والمرضى والقيادات السياسية واألسرى        1994
  .األسرى غطاء ألي تجاوز أو تقصير في قضية األسرى

   17/6/2005الوطن السعودية 
  

 اسري سوريون في اسرائيل ينفون موافقتهم علي مبادلتهم برفات الجاسوس االسرائيلي ايلي كوهين
رائيلي عزمي بشارة انه زار أمس الخميس اسري عرباً في قال النائب العربي في الكنيست االس: تل ابيب ـ يو بي آي

وقال بشارة انه خالل الزيارة . سجن جلبواع في غور االردن بينهم االسير السوري صدقي المقت من هضبة الجوالن
ي نفي االسير المقت باسم االسري السوريين بشدة االنباء التي نشرت باسم صوفي كوهين ابنة الجاسوس االسرائيلي ايل

كوهين وجاء فيها ان امل االسري الوحيد هو التوصل الي صفقة لالفراج عن اسري سوريين مقابل اعادة رفات 
ونقل بشارة عن االسير المقت الذي يقبع في السجن  .، الي اسرائيل1965الجاسوس كوهين، الذي اعدم في دمشق عام 

رة السجن بتسهيل من السلطات االسرائيلية ومعها طاقم منذ عشرين عاما قوله ان ابنة الجاسوس االسرائيلي قامت بزيا
واضاف بشارة ان . تصوير وان االمر برمته تم اخراجه ليبدو وكأن االسري السوريين مساكين وبحاجة الي لمساعدة

المقت اكد علي ان االسري السوريين رفضوا التعاون مع صوفي كوهين كما يرفضون ربط قضية تحرر ونضال 
واضاف االسري انهم ابلغوا صوفي كوهين ان عنوانها هو حكومتها هي وليس . حتالل بقضية جاسوس ضد االىاالسر
 السوريين وان قيادتهم هي الدولة السورية وعلي رأسها الرئيس الدكتور بشار االسد وان هذا الموضوع ال ىاالسر

شارة ان االسري السوريين يعلقون واضاف ب. يخضع للنقاشات واالجتهادات بل هو موضوع وطني من الدرجة االولي 
اهمية كبري علي تكذيب ما ورد في وسائل اعالم عربية وعبرية حول زيارة صوفي كوهين للسجن ومحاولتها استخدام 

وقال بشارة ان االسري طلبوا بواسطة اهاليهم ان يزورهم وطلبوا منه نقل رسالتهم الي . االسري من اجل اجندتها 
 .الرأي العام

  17/6/2005عربي القدس ال
  

  نادي األسير يطالب إدارة السجون الصهيونية بتشكيل لجنة تحقيق للتعرف على أسباب وفاة أسير فلسطيني
ن الصهيونية  شككت عائلة األسير علي محمد أبو الرب، ونادي األسير الفلسطيني بمزاعم إدارة السجو            :  خاص -بيت لحم 

وحمل نادي األسير الفلسطيني فـي بيـان         . في الخليل  قيف روش بينا  حول إقدام أبو الرب على شنق نفسه في مركز تو         
ـ                سؤولية صدر عنه اليوم، ووصل نسخة منه للمركز الفلسطيني لإلعالم، حكومة االحتالل، وإدارة السجون الصهيونية م

وفـاة أبـو   وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسـباب   . من مدينة جنين   سنة 20استشهاد األسير أبو الرب     
أن األوضاع النفسية الصعبة والمعاملة القاسية التي يتعرض لها األسرى في السجون تؤدي إلى عمليـات                واعتبر  الرب،  

ة السجون المسؤولية الكاملة    قتل للمعتقلين وتوترات نفسية صعبة للغاية، معتبراً أن الذي جرى هو جريمة قتل تتحمل إدار              
شهدوا في سجون االحتالل منذ اندالع انتفاضة األقصى بـسبب قـسوة الظـروف              ، موضحا أن عشرة معتقلين است     عنها

غت العائلـة   إن سلطات السجون الصهيونية أبل    : وقال بسام أبو الرب شقيق األسير      .المعيشية في السجون واإلهمال الطبي    
أبو كبير الجنائي في حيفـا   أي بعد أربعة أيام من وفاته، وأضاف أنه شاهد جثة أخيه في معهد 6-14خبر وفاة ابنها في     

، مات ضرب ونزف الدماء من األذنين     اليوم الخميس، وال تظهر عليها عالمات على الرقبة والجمجمة، ويوجد عليها عال           
وأكد نادي األسير أنه يتابع مع لجنة حقوق اإلنسان،          .واستنكر إقدام إدارة السجون بتشريح الجثة دون أخذ موافقة العائلة         

  .يب قضية استشهاد األسير أبو الربلتعذولجنة مناهضة ا
  17/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  محكمة كنسية تصدر قرارا بتجريد بطريرك القدس ايرينيوس االول من رتبه الكهنوتية 

قال مصدر في البطريركية االورثوكسية في القدس ان محكمة كنسية جردت مساء اليـوم الخمـيس بطريـرك القـدس                    
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويتـه ان محكمـة كنـسية برئاسـة              .ول من رتبه الكهنوتية   ايرينيوس اال 

الميتروبوليت كورنيليوس الذي تم تعينه قائما باعمال البطريرك قررت تجريد البطريرك ايرينيوس من رتبه الكهنوتيـة                
 عضوا  13ويذكر ان   .ة باقالته من منصبه   على خلفية مواصلته رفض االعتراف بقرارات مؤسسات الكنيسة االورثوذكسي        

 عضوا في المجمع المقدس الذي يعتبر اعلى هيئة للبطريركية االورثوذكسية في القدس كانوا قرروا اقالـة                 17من اصل   
  .البطريرك ايرينيوس من منصبه في اعقاب اتخاذ اخوية القبر المقدس لقرار مشابه في وقت سابق

  16/6/2005 48عرب
  

  المئات يعتصمون قبالة المحكمة العليا احتجاجا على انتهاك حرمة مقبرة قرية ا   :مؤسسة األقصى
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سة االقصى لن تألو جهدا أو وسيلة شرعية أو قانونيـة أو             أن مؤس  - رئيس مؤسسة األقصى     -أكد الشيخ علي ابو شيخة    
وان مؤسـسة االقـصى ستواصـل        ،   1948شعبية لمنع استمرار انتهاك المقبرة اإلسالمية في قرية اجزم المهجرة عام            

نضالها القانوني لوقف االنتهاك الحاصل للمقبرة ومنع بناء شقق سكنية على أرض المقبرة ، وفي نفـس الوقـت فـإن                     
مؤسسة االقصى ستقوم بعدة خطوات احتجاجية بضمنها تنظيم صلوات جمعة حاشدة بالقرب من المقبـرة ، وإذا احتـاج                   

العتصام داخل المقبرة لمنع أي أعمال إنشائية او إقامة أبنيـة سـكنية داخـل ارض    األمر فإن مؤسسة األقصى ستقوم با   
 استئنافا قدمه محامي مؤسسة االقصى لمنع       15/6/2005وكانت المحكمة العليا قد ناقشت أمس االول األربعاء         . المقبرة  

ار االسرائيلية بفحص إذا كانـت      بناء شقق سكنية على ارض المقبرة ، وقررت المحكمة بعد مداوالت أن تقوم سلطة اآلث              
إحدى القسائم المنوي البناء عليها داخل المقبرة ، تحوي قبورا إسالمية وذلك خالل تسعين يوما ، األمر الـذي رفـضته                     
مؤسسة األقصى جملة وتفصيال واعتبرته نبشا للقبور اإلسالمية وانتهاكا لحرمة األموات معتمدة على ما يـنص عليـه                  

   .الشرع اإلسالمي
  16/6/2005صوت الحق والحرية  

  
  أهالي بلدة شفا عمرو يرفضون مخطّطاً صهيونياً لتوطين عمالء االحتالل في بلدتهم بعد االنسحاب من غزة

، رفضهم لمخطٍّط صهيوني،    1948أعرب أهالي بلدة شفا عمرو الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام            ،وكاالت
وفي هذا اإلطار عِقد اجتماع موسع في البلدة ضم األطر الـسياسية            .ل الصهيوني في قريتهم   إلسكان عمالء جيش االحتال   

الوطنية، إضافة إلى جمعيات أهلية وشخصيات اجتماعية ووطنية، وأعضاء بلدية، تداول خالله المجتمعون حول مخاطر               
وقالـت مـصادر    .رةً خطيرةً تقلق سكان البلدة    إسكان وتوطين عمالء االحتالل في المدينة، وهو األمر الذي اعتبروه ظاه          

المدينة، وخاصةً بعد االنسحاب المنتظر لقوات االحتالل        طّط لبناء حي سكني للعمالء في     إن سلطات االحتالل تخ   : محلية
ي وقرر المجتمعون خوض معركٍة شعبية واسعة ضد إسكان العمالء ف         .من غزة، وجلب آالف العمالء إلسكانهم في البلدة       

المدينة، ودعوة كّل من تعز عليه كرامة وسمعة شفا عمرو، وحفاظاً على شفا عمرو وأجيالها الحالية والقادمـة، للتجنّـد                    
  .لمقاومة إسكان العمالء، وتوحيد كّل الشفاعمريين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، كما قال بيان صادر عن االجتماع

  17/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ارض العراقيب تأبى وتنتج عشرات االطنان من الحبوب  : ريف واالهالك غم التجر
 هكذا تجلت قدرة اهللا تعالى ، فبعد ان قامت جرافات دائرة االراضي بتجريف مئـات الـدونمات مـن                    سلمان ابو عبيد،  

ع اهلها من االستفادة منهـا      المحاصيل الزراعية التابعة لعشيرة الطوري في ارض العراقيب بهدف اهالكها وتخريبها ومن           
وحصدها غير ان قدرة اهللا تعالى كانت االقوى فاالرض التي تم تجريفها عن بكرة ابيها لوحظت بعـد اسـابيع تنبـت                      
وتخضر من جديد االمر الذي لفت انظار الناس وخاصة اصحاب االرض والذين عاد اليهم األمل في حصاد غلتهم مـن                    

ابناء عشيرة الطوري من العودة الى ارضهم وحصدها واستخراج عشرات االطنان من            الحبوب وهذا ما كان ، فقد تمكن        
الحبوب المباركة من ارض العراقيب ولوحظ ايضا ان رعاية اهللا لهذه االرض المباركة تجلت في عدم وجود االعـشاب                   

 هـذه كرامـة مـن اهللا      واعتبر البروفسور ابراهيم ابو جابر احد اصحاب االرض ان        . الضارة في المحاصيل الزراعية     
  .تعالى وتأييد لمن يصر على حقه في المحافظة على االرض المباركة والتمسك بها 

  16/6/2005صوت الحق والحرية 
  

   الستشهاد شهداء فلسطين فؤاد حجازي عطا الزير ومحمد جمجوم75استعدادات إلحياء الذكرى الـ 
، عـن  1948بداع في مدينة الناصرة، في فلسطين المحتلـة عـام    أعلنت مؤسسة توفق زياد للثقافة الوطنية واإل      ،وكاالت

ـ    إنّها ستقوم بتنظـيم    : وقالت المؤسسة .  الستشهاد فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم       75إحياء الذكرى السنوية ال
ند الساعة   ع 2005 حزيران يونيو    17مسيرٍة وزيارة ألضرحة الشهداء في المقبرة اإلسالمية في مدينة عكا، يوم الجمعة             

، فـي   1930 حزيران يونيو    17وكان الشهداء الثالثة قد ُأعِدموا في سجن عكا، يوم الثالثاء           .الرابعة والنصف بعد الظهر   
، التي شملت عدداًً كبيراً من المدن والقرى الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس، ويافا، وحيفا              1929أعقاب ثورة البراق عام     

 مناضالً فلسطينياً شاركوا في ثورة البراق،       26مار البريطانية بإصدار أحكام اإلعدام بحقّ       وقامت سلطات االستع  . وصفد
ـ     وناشدت مؤسسة توفيق زياد أبناء الـشعب       . منهم، ونفّذت حكم اإلعدام باألبطال الثالثة      23ثم استبدلت بالسجن المؤبد ل

  .، وزيارة أضرحة الشهداء، ووضع أكاليل الورودالفلسطيني والفعاليات السياسية والشعبية، المشاركة في المسيرة
  17/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   يعتدون على مزارع فلسطيني وعائلته بالحجارة بالقرب من مغتصبة ألون موريه الصهيونيةالمستوطنون

الده األطفال  اعتدى مجموعة من قطعان مستوطني مغتصبة  ألون موريه أمس على مزارع وزوجته وأو             ، خاص   -نابلس
وذكر شهود عيان أن المواطن عادل عـودة وأوالده         .من قرية سالم شمال نابلس، بينما كانوا متوجهين للعمل في أرضهم          

الثالثة وزوجته أصيبوا بإصابات طفيفة جراء قذف المستوطنين لهم بالحجارة، نقلوا على أثرها إلى مستشفى رفيديا فـي                  
 المستوطنين قاموا برشقه وعائلته بالحجارة ومن ثم هربوا إلى مغتصبة ألون موريه،             إن: وقال عودة .نابلس لتلقي العالج  

  .مشيرا إلى أنه قدم شكوى بذلك
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  17/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الجمعية اإلسالمية برفح تواصل العمل في رعاية أبناء األيتام والشهداء
ت المرحلة األولى من مشروع بناء المطبعـة الحديثـة الخاصـة            أعلنت الجمعية اإلسالمية برفح أنها أكمل     ، خاص -رفح

 ألف دوالر، مضيفة أن الجمعية تسير بخطى ثابتة نحو تطـوير العمـل              200باأليتام في المدينة، والتي يبلغ رأس مالها        
ـ             .الخيري في األراضي الفلسطينية    والي وأوضح ناصر برهوم رئيس الجمعية أن الجمعية اإلسالمية برفح تكفـل اآلن ح

 كفالة شهرية بمعدل عشرين دينارا شهرياً ليكون مجموع ما تقدم الجمعية من كفـاالت مـا                 2000 يتيم تقدم لهم     1500
وأضاف أما المساعدات واالغاثات العاجلة فإن الجمعية كان لها دور بـارز فـي ظـل                . ألف دينار أردني   44يقرب من   

نة منكوبة، األمر الذي استدعى زيادة حجم المـساعدات للمـواطنين           االجتياحات المتكررة للمدينة التي تم تصنيفها كمدي      
 إلـى   300 عائلة متضررة بواقع مـن       2500المتضررين، حيث قامت الجمعية بتقديم حوالي مليون ونصف دوالر لـ           

داء وفي إطار رعاية أبنـاء الـشه      . دوالر لكل عائلة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الجمعيات اإلسالمية في قطاع غزة            1000
ستة دونمات في منطقـة     واأليتام أوضح برهوم أن الجمعية أنشأت دار الفضيلة للبر بأبناء الشهداء واأليتام على مساحة               

  .،  ويعتبر هذا المشروع األول في قطاع غزة، والذي يهدف إلى توفير حياة كريمة لأليتام وأمهاتهمخربة العدس
  17/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الصهيونية تحتل تلة مطلّة على شارع اللطرون غربي رام اهللالقوات 

احتلت قوات االحتالل الصهيوني مساء يوم أمس  تلة مطلة على شارع اللطرون، في أراضي قريتـي  ،رام اهللا ـ خاص 
ـ         .بيت سيرا وبيت عور التحتا غرب مدينة رام اهللا         ت وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل اقتحمت المنطقة، وأحكم

وأوضحت أن جنود االحتالل قاموا بوضع أسـالك        .سيطرتها على التلة، وشرعت الجرافات بأعمال تسوية وتجريف فيها        
شائكة إلغالق ومصادرة الجهة الشمالية من أراضي بيت عور التحتا بغرض إقامة معسكر لجيش االحـتالل، وفـرض                  

  .لتي حرم اصحابها من االقتراب منهاوإحكام السيطرة على شارع اللطرون على حساب عشرات الدونمات ا
  4/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  خنازير المستوطنين تعيث فسادا في بلدة قرب نابلس

 اطلق مستوطنون يهود امس قطعان خنازيرهم على مواطني بلدة حوارة والقرى المتاخمة لمدينة نـابلس                - بترا   -عمان  
عن مواطنين من البلدة قـولهم أن       » وفا« ونقلت وكالة االنباء الفلسطينية      .نلتخريب المحاصيل الزراعية وارهاب السكا    

قطعانا من الخنازير البرية الشرسة التي أطلقها المستوطنون  تنتشر في مناطق مختلفة من البلدة والقرى المجاورة وتقوم                  
يدي أن الخنازير تنتشر في     واوضح رئيس البلدية منصور ضم    00بتخريب المحاصيل الزراعية وترعب االطفال والنساء     

  .قرى بورين ومادما وعينبوس وجماعين مشيرا الى أن نوعا منها يهاجم المواطنين في حقولهم
   17/6/2005الرأي االردنية 

  
  ارتفاع نسبة متعاطي المخدرات بالقدس 

ات فـي األراضـي     يتضح من معطيات إحصائية ارتفاع نسبة متعاطي المخدرات في مدينة القدس، بينما تجرى استعداد             
وقالت مصادر تنشط في مكافحة آفة المخدرات بأن نسبة المدمنين في مدينـة             .  المحتلة إلحياء اليوم العالمي للمخدرات      

وعزت %.  1، وتزيد عن النسبة في باقي المدن الفلسطينية التي تقل عن            %1،5بينما كانت نحو    % 2،8القدس وصلت   
مخطط إسرائيلي يستهدف الشبان في القدس ضمن سياسة إسرائيلية إلخالء المدينة           هذه المصادر هذا االرتفاع إلى وجود       

وقالت بان االحتالل يدرك بان الشبان هم الذين يقع على عاتقهم أكثر من غيرهم مقاومة االحـتالل،                 . من سكانها العرب  
سلطات االحتالل بغض النظر عن     وتتهم األوساط المقدسية    .  لذلك يسعى بكل الطرق لتفريغ الشبان من أي اهتمام وطني         

ودهمت قوات االحـتالل اجتماعـا لهيئـة مكافحـة          .لشرطة اإلسرائيلية موقف المتفرج   مروجي المخدرات، بينما تتخذ ا    
ويرى آخرون بأن األوضاع الحياتية القاسـية فـي مدينـة           .ة الدولة لشؤون القدس هند خوري     المخدرات، حضرته وزير  

  .اطي المخدراتالقدس تدفع أعدادا متزايدة لتع
   17/6/2005الراية القطرية 

  
 يدعو الى وقف وتيرة اإلنجاب بين البدو رئيس مجلس األمن القومي اإلسرائيلي

في تعبير هو األكثر وضوحا عن العنصرية اإلسرائيلية حيال من يسميهم اليهود بـاالغيار اي غير اليهود، وضعت 
 كواحدة من أصعب المشاكل الوطنية التي تواجه صانعي 48 مناطق الـقضية التكاثر السكاني لبدو النقب من فلسطينيي

وأبدى رئيس مجلس االمن القومي في إسرائيل اللواء غيورا ايالند خالل لقاء له مع . السياسة والقرار في إسرائيل
 ملزمون بعمل نحن: مسؤولي الوسط البدوي ورؤساء السلطات المحلية اليهودية في النقب قلقا من هذه المشكلة قائال

ونقلت صحيفة يديعوت اإلسرائيلية امس عن ايالند قوله انه ومنذ نصف . شيء ما لوقف وتيرة الوالدة في الوسط البدوي
سنة ينكب الى جانب فريق باحثين ومسؤولين كبار من المجلس، على إعداد خطة وطنية لحل المشاكل في الوسط البدوي 

وأضاف ان وتيرة الوالدة في الوسط البدوي ال تسمح . جذريا، على حد قولهوالتي اصبحت مشكلة وطنية تتطلب حال 
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 15بالتخطيط الي شيء، وإذا ما بقيت وتيرة الوالدة على حالها، فان السكان البدو سيتضاعف عددهم في غضون 
  .المستقبل.سنة

  17/6/2005المستقبل 
  

  المقدسيون إلى رام اهللا من دون تصاريح 
إسرائيلية األنباء التي تتردد منذ عدة أشهر عن البدء بإجراءات خاصة اعتباراً من يوليو المقبل ،                  نفت مصادر عسكرية    

وقالت إن حاملي البطاقات الزرقاء بإمكانهم اجتيـاز        .تتعلق بدخول المقدسيين إلى مدينة رام اهللا بواسطة تصاريح خاصة         
وتوقعت المصادر أن يتم    . ريح ولن تتغير هذه السياسة    معبر قلنديا دون عوائق وهم ليسوا بحاجة إلى الحصول على تصا          

وأنه من المحتمل أن .افتتاح المعبر الجديد في قلنديا واالنتهاء من االشغال الجارية في المنطقة أوائل شهر أغسطس المقبل             
حـاجز قلنـديا   وقالـت إن  . يتم االنتهاء من أعمال البناء في الجدار حول بلدتي الرام وضاحية البريد في نهاية اغسطس   

سيكون معبرا دوليا وسيحتوي المعبر على أجهزة حديثة وسيكون هناك سبعة مسارات للمشاة وأربعة مسارات لآلليـات،                 
  .نابلس ـ سامر خويرة. أما الشاحنات التي تحمل البضائع فسيكون دخولها عبر معبر بيتونيا

  17/6/2005البيان 
  

   لتهويد القدس2020م اسرائيل تنفذ خطة معدة تمتد حتى عا: تفكجي
 حذر خليل تفكجي، مدير دائرة األراضي والخرائط في بيت الشرق، من مخطط إسرائيلي لتهويـد                - وفا -القدس المحتلة   

وأشـار  .2020مدينة القدس، عبر أساليب تهجير مواطنيها المقدسيين، وتخفيض نسبتهم إلى أقل من الخمس حتى العـام                 
لحكومة اإلسرائيلية تحاول تنفيذ هذا المخطط عبر هدم منازل المواطنين العرب فـي             تفكجي، في حديث لـوفا، إلى أن ا      

القدس، وتشديد اإلجراءات ضدهم، وإقامة ما يسمى القدس الكبرى، فيما أصبح جدار الفصل العنصري جزءاً من النزاع                 
دث في القدس يمثل مرحلة مـا       وأوضح أن ما يح   .الديموغرافي، بعد إخراج القرى المحيطة بالمدينة وعزلها عن محيطها        

قبل نهاية قضية القدس، خاصةً ما يتعلق منها بالقضية الديموغرافية، مشيراً إلـى أن قـوات االحـتالل بـدأت بتنفيـذ                      
، وذلك من خالل اتخـاذ مجموعـة مـن اإلجـراءات            2020مخططاتها على األرض، وفق خطة معدة تمتد حتى العام          

وأكد تفكجي أن   %.22 داخل القدس، لتُصبح نسبتهم من المجموع العام لعدد السكان           لتخفيض عدد المواطنين الفلسطينيين   
المواطنين سيصطدمون بعد سنوات بسياسة األمر الواقع، حيث ستكون إسرائيل قد أنهت، خالل خمس سنوات، القـضية                 

ذ مشروع بناء البوابات حـول      ونوه إلى أن إسرائيل تنف    .الديمغرافية في القدس، خاصةً بعد إقامة الجدار العنصري حولها        
القدس، وأن حي سلوان يأتي ضمن البؤرة االستيطانية، إذ تعتزم بناء مدينة في منطقة وادي حلوة بسلوان، تجمـع بـين                     

 بـؤرةً اسـتيطانية     17وأشار تفكجي إلى وجود     .الماضي والحاضر، بهدف ترحيل الفلسطينيين من داخل المدينة المقدسة        
القديمة، فضالً عن تجهيز المخططات الهيكلية التنظيمية إلقامة المدينة األثرية في منطقة سـلوان،              كبيرةً في محيط البلدة     

  .وهي ما يطلق عليها اإلسرائيليون مدينة داوود
  17/6/2005الحياة الجديدة 

  
   شيقل79800االتحاد العام لنقابات العمال يحصل حقوقا عمالية بقيمة 

 حصل االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المهنية مـستحقات عماليـة            -اهيم ابو كامش     ابر - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
  . عامال يعملون في الشركات والمصانع المحلية، وداخل الخط االخضر29 شيقل لـ 79,800بقيمة 

 من تحصيل مستحقات    وافاد مدير دائرة القضايا المحلية في االتحاد عبد الهادي طه ان االتحاد العام لنقابات العمال تمكن               
 عامال يعملون في المؤسسات المحلية بدل اتعاب ومكافـأة نهايـة            17عمالية خالل الشهر الجاري من خالل الدائرة لـ         

 شيقل، مشيرا الى انه تمـت تـسوية معظـم هـذه             35,800خدمة واجازة وبدل فصل، وبلغ اجمالي قيمة التحصيالت         
 جهته افاد مدير دائرة القضايا االسرائيلية في االتحاد عرفـات نخلـة ان              من.المستحقات وديا مع اصحاب وارباب العمل     

 12 شيقال لصالح    44071االتحاد من خالل محاميه االسرائيليين والفلسطينيين تمكن من تحصيل مستحقات عمالية بقيمة             
  .عامال يعملون داخل الخط االخضر وذلك بدل مقتطعات ضريبة الدخل وتعويضات فصل

  17/6/2005يدة الحياة الجد
  

  وفد عمالي نرويجي يطلع على اوضاع عمالنا الصعبة في نابلس
 أطلع امس األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وفداً عمالياً نرويجياً علـى األوضـاع                  - وفا   -نابلس  

جـاء ذلـك خـالل      .مل أعمالهم  ألف عا  425والتحديات الصعبة التي تواجه العمال والنقابات العمالية، حيث فقد حوالي           
استقبال سعد للوفد النرويجي برئاسة نائب رئيس اتحاد نقابات عمال النرويج، فين إريك ثوريزون، ومسؤول العالقـات                 
الدولية النرويجي، في مقر االتحاد العام بمدينة نابلس، في الضفة، حيث تربط اتحاد العمال النرويجي عالقات تاريخيـة                  

وتأتي هذه الزيارة بهدف التعرف على أوضاع الحركة النقابية واالتحـاد العـام             .نقابات عمال فلسطين  مع االتحاد العام ل   
لنقابات عمال فلسطين بشكل خاص، لتطوير وزيادة التعاون المستقبلي مع فلسطين والطبقة العاملـة وتطـوير قـدرات                  

، إضافةً إلى بناء برنامج تعاون مـستقبلي بـين          النقابيين وتثقيفهم، خاصةً في ظل األوضاع الحرجة التي يمر بها شعبنا          
وزود سعد الوفد الزائر باإلحصاءات والبيانات الدقيقـة        .االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد نقابات عمال النرويج        
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يدعو عن العمالة والبطالة ومشاكلها، وبمعلومات عن الوضع االقتصادي والصناعي المتدهورين في فلسطين، األمر الذي               
 اطلـع الوفـد علـى       اكم.إلى التغيير، والعمل من أجل حل جميع المشاكل المتعلقة ببطالة العمال وإيجاد فرص عمل لهم              

 ألـف عامـل    425األوضاع والتحديات الصعبة التي تواجه العمال الفلسطينيين والنقابات العمالية، مشيراً إلى أن حوالي              
  .في الضفة وقطاع غزة% 65فقدوا أعمالهم، وأن نسبة الفقر تعدت 

   17/6/2005الحياة الجديدة 
  
  
  
  

  مليون شجرة زيتون من أجل فلسطين  
 والمقيم في امريكا منذ نصف قـرن        48الدكتور خالد ديب من قضاء عكا داخل اراضي         : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

 بل بدأها فباشر بجمع مليون شجرة       تجاوز السبعين من عمره لكنه ال يؤمن ببدء مسيرة االلف ميل بخطوة واحدة فحسب             
  .بعد ان خرج للتقاعد في عمله ضمن الهندسة االلكترونية. زيتون من اجل فلسطين

انطلق ديب في غربته قبل نحو السنتين بمشروع المليون شجرة مساهمة منه في تعزيز صمود شعبه وايـصال رسـالة                    
نه كرس الكثير من اوقاته في الواليات المتحدة لكتابة المقاالت          وقال في حديث ل الخليج ا     . سالم ومحبة باسمه امام العالم    

ولفـت ان   .واداء المحاضرات حول القضية الفلسطينية قبل ان يستنتج ضرورة تقديم ما هو عملي ومفيد البنـاء وطنـه                 
أى بها احدى   مشاهد اقتالع اشجار الزيتون واللوزيات والحمضيات في االراضي الفلسطينية من قبل االحتالل استفزته ور             

وبادر دياب قبل نحو العـامين بمـساعدة        .هم يقلعون ونحن الزارعون   : وسائل التهجير واجتثاث االنسان من ارضه فقال      
اصدقائه العرب واالمريكيين الى تأسيس جمعية شجرة الزيتون من اجل السالم واخذ يدعو الجمهور بواسـطة االعـالم                  

 الف غرسة   30وفي العام االول جمعت الجمعية      . يتون واحدة على االقل   وموقع خاص على الشبكة الى التبرع بشجرة ز       
 خاصة في النقب وفي محيط القدس المحتلـة         48زيتون تم اقتناؤها وتوزيعها مجانا على أصحاب االرض داخل اراضي           

توراه في امريكا   يشار الى ان خالد دياب كان قد انهى دراسة الدك         .وسائر الضفة الغربية وهي تسعى القتناء مليون غرسة       
  .وعمل هناك في الصناعات المدنية والعسكرية سنوات طويلة

  17/6/2005الخليج اإلماراتية 
 

  مخطط إسرائيلي لتفريغ القدس من الفلسطينيين  
تضع سلطات االحتالل اللمسات األخيرة على خطة لتفريغ القدس المحتلة من الفلسطينيين بحلول  :القدس المحتلة، وكاالت

 وذلك بالتزامن مع التنسيق اإلسرائيلي  الفلسطيني لخطة االنسحاب من قطاع غزة، التي اعتبرها رئيس 2020 عام،
حكومة الكيان الصهيوني ارييل شارون خدمة لمخطط االستيطان وتعزيز الصهيونية، فيما طالبت السلطة الفلسطينية 

  .واشنطن بضم االنسحاب من قطاع غزة إلى خريطة الطريق
طات االحتالل أمس نحو خمسين عائلة من عرب الجهالين والكعابنة شمال شرق القدس المحتلة إخطارات وسلمت سل

وقال موسى الجهالين  مختار تلك العائالت  إن جنود االحتالل . بمغادرة أماكن إقامتها واالنتقال للسكن بمنطقة أخرى
الل هدد باستخدام القوة لطرد العائالت في حال عدم حددوا موعدا أخيرا لتنفيذ أوامر اإلخالء، مشيرا إلى أن االحت

وأضاف أن عملية الطرد تأتي في إطار سياسة نهب األراضي لحساب شق طرق استيطانية  .االنصياع لألوامر العسكرية
  .وبناء مقاطع من جدار الفصل العنصري

صهيوني يهدف إلى إفراغ القدس وكشف مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي عن مخطط 
وقال إن جمعيات يهودية متعددة تعمل بشكل منظم . 2020الشرقية المحتلة تماما من الفلسطينيين والعرب بحلول العام 

ومتسارع داخل البلدة بدعم من الصهيونية العالمية، مؤكدا أن الدولة والقانون مكرسان لدعم المستوطنين داخل البلدة 
وأوضح أن هنالك ضغوطا كبيرة تمارس على . ها من غير اليهود ووضعها في الخريطة اليهودية الجديدةالقديمة إلفراغ

وأضاف أن إسرائيل  .الفلسطينيين في المدينة بهدف تهجيرهم إلى مناطق خارج حدود بلدية القدس أو إلى دول أخرى
 ألفا 260نيين في القدس الشرقية المحتلة بلغ قررت إفراغ المدينة من سكانها بعدما أظهرت إحصائيات أن عدد الفلسطي

 ألف عربي وإقامة القدس الكبرى بالمفهوم اإلسرائيلي، إضافة 100 ألفا، فبدأت بإقامة الجدار للتخلص من 182واليهود 
  .إلى سحب الهويات والضرائب وهدم المنازل

17/6/2005الخليج اإلماراتية   
  

 بدء معركة زعامة حزب العمل : إسرائيل
أمس، المعركة األولى على زعامة حزب العمل، بانتخابات  بدأت،: حلمي موسى ما قاله 17/6/2005السفير شرت ن

وتعتبر هذه الخطوة تمهيداً لالنتخابات الداخلية الحاسمة النتخاب رئيس الحزب . داخل مركز الحزب الختيار االمين العام
ويتنافس على منصب االمين العام ثالثة أعضاء يمثلون تيارات . لةومرشحه لرئاسة الحكومة في االنتخابات العامة المقب

وفي الوقت . متصارعة، في حين يتنافس على الزعامة إضافة إلى بيريز وباراك، كل من بيرتس وفلنائي وبن أليعزر
 داخل حزب العمل، الذي لم تحظَ فيه انتخابات االمين العام باهتمام وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، برغم أهمية هذا المنصب
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ومع ذلك، فإن االمين العام السابق للحزب . انصب التركيز اإلعالمي على انتخابات الزعامة ودور األعضاء العرب فيها
أوفير بينيس حظي بأعلى األصوات في االنتخابات الداخلية لتوزيع وزراء الحزب في حكومة شارون ونال حقيبة 

كما أن .  لشاغله قوة تنظيمية هائلة قد تساعد أو تعرقل زعيم الحزب في القيام بمهامهفمنصب االمين العام يمنح. الداخلية
المهمة األولى لألمين العام الجديد تتمثل في إجراء االنتخابات التمهيدية الختيار زعيم الحزب في نهاية الشهر الحالي 

ن عضو الكنيست إيتان كابل وداني عطار وعموماً تنافس على المنصب أمس كل م. وإعداد الحزب لالنتخابات العامة
وفي وقت . ويحظى عطار بتأييد معسكري فلنائي وبن أليعزر، في حين يحظى كوهين بتأييد أنصار باراك. وداني كوهين

 .  في المئة من األصوات58متأخر من الليل، ظهرت النتائج وأعلن فوز كابل بأغلبية 
ئيلي قبل أيام، من خالل التركيز على نماذج العضوية التي تسمح وأشغلت انتخابات حزب العمل اإلعالم اإلسرا

ويقضي القانون اإلسرائيلي بحظر عضوية أي مواطن في حزبين سياسيين في الوقت . بالمشاركة في االنتخابات الداخلية
 وبالتالي تحديد وجاء هذا القانون لمنع الفساد الحزبي الذي كان يسمح لمقاولي أصوات بالتجند في أحزاب عديدة. نفسه

وال يعني هذا القانون وجوب تصويت المواطن في االنتخابات العامة لهذا . هوية الزعامة التي تنتج عن انتخابات داخلية
 . الحزب

وقبل أربعة أعوام في صراع الزعامة بين بنيامين بن أليعزر وأبراهام بورغ، كان صوت القطاع الدرزي هو الحاسم، إذ 
وعند إعادة االنتخابات نقل هذه . ذاك في تجنيد عدد كبير من األصوات لمصلحة أحد المرشحينأفلح صالح طريف آن

 . األصوات إلى الكفة األخرى فنجح بن أليعزر
وفي األيام األخيرة، برزت قضية نسبة العرب في عضوية حزب العمل كما برزت أسماء تقدر باآلالف كانت مدرجة 

د دفع ذلك العديد من الساسة واإلعالميين إلى الحديث عن استشراء الفساد االنتخابي وق. كذلك في قائمة عضوية الليكود
ولكن وزير الداخلية أوفير بينس اعتبر، في مقال نشر في صحيفة معاريف، امس، أن عضوية . في األحزاب الكبرى

 . العرب في حزب العمل هي خطوة مباركة
لى الصوت العربي في االنتخابات الداخلية، إال أن استطالعات الرأي وبرغم أن بن أليعزر كان بين أبرز من راهنوا ع

وقد بينت االستطالعات ضعف فرص باراك في كسب . األخيرة أظهرت ميل هذا الصوت إلى كل من بيريز وبيرتس
امات تظهر غير أن حدة االته. ومع ذلك فإن المعركة ال تزال في أولها، ومن الصعب تقدير نتائجها سلفاً. زعامة العمل

وكان بيرتس على الدوام من بين أنصار بيريز، إال أنه كما يبدو قرر خوض المنافسة . أنها ستكون معركة ساخنة جدا
ويرى أنصاره أن أصوله المغربية وقاعدته الشعبية تتيح له إقناع الجمهور . على الزعامة حتى النهاية ولو ضد بيريز
 .  لم يعد حزب النخبة المتغطرسةبأن حزب العمل اجتاز ثورة حقيقية وأنه

ولكن يصعب تصور أن حزب العمل سيسلم أمر قيادته قريباً إلى الشرقيين، األمر الذي يحتمل أن يدفع كثيرين إلى بناء 
ومن . وليس من المستبعد أن يقنع فلنائي أو بيريز، بيرتس باالنضمام إليه والقبول بموقع الرجل الثاني. تحالفات مناقضة

 أن القانون الذي سن أمس األول في الكنيست والذي يحظر الجمع بين عضوية الكنيست ورئاسة الهستدروت، الجائز
  .سيسهم في تراجع بيرتس عن إصراره على المنافسة

تشير استطالعات جديدة للرأي الى ان االنتخابات لزعامـة حـزب العمـل             : الناصرةمن   17/6/2005الحياة  وذكرت  
ي الجولة األولى المقررة أواخر هذا الشهر إزاء اشتداد التنافس بين المرشحين الخمسة ما يحـول                االسرائيلي لن تحسم ف   

  . في المئة من األصوات40دون تمكن أحدهم من الحصول على 
 24 في المئة من األصوات يليه بيرتس        28ووفقاً الستطالع تنشر صحيفة هآرتس نتائجه اليوم فإن بيريز سيحصل على            

  .10 وبن اليعيزر 13 في المئة فالوزيران فلنائي 14ما يأتي باراك ثالثاً في المئة بين
وتدور بين المتنافسين معركة حامية تخللها تراشق كالمي عنيف بين باراك وبيريز، لكن المثير في األمر ان المرشحين                  

ـ      الخمسة يبذلون جهوداً خارقة الستمالة المنتسبين الى الحزب من المواطنين العرب بعد ا              25ن تبين ان عددهم يناهز الـ
وتـسبب هـذا العـدد       .ألفاً ليشكلوا أكبر قطاع في الحزب فاق حتى الكيبوتسات التي اعتبرت تاريخياً معقل هذا الحزب              

المفاجئ في حرج في أوساط قيادة الحزب التي تساءلت كيف يمكن مثل هذا العدد من المنتسبين العرب بينما لم يحـصل                     
وبدا ايهود باراك األكثر انزعاجاً لعلمه انه قد ال         .  ألف صوت  14 البرلمانية األخيرة على اكثر من       الحزب في االنتخابات  

يحصل على أصوات عربية على خلفية إصداره األوامر، عندما كان رئيساً للحكومة، للشرطة بقمع تظـاهرات عـرب                  
أما سائر المرشحين فكثفـوا غـزواتهم       . 2000  شاباً في تشرين األول اكتوبر     13الداخل التضامنية مع االنتفاضة فقتلت      

للبلدات العربية مغدقين الوعود بتحسين أوضاع سكانها المعيشية متناسين حقيقة انهم لم يقدموا شيئاً من مواقعهم القياديـة                  
  .لهذه البلدات وكانوا شركاء في تطبيق سياسة التمييز العنصري

اؤهم على لوائح المنتسبين برسائل الى الحزب يطالبون فيها بـشطب       الى ذلك، بعث المئات من العرب الذين أدرجت اسم        
ويتبين مـن    .اسمائهم لعدم علمهم بتنسيبهم معتبرين الفعلة خطيرة متهمين سماسرة الحزب باالتجار بحقوق شعبنا ودمائه             

ورين زوروا تواقيـع    تحقيق اجرته اسبوعية فصل المقال الناطقة بلسان التجمع الوطني الديموقراطي ان السماسرة المذك            
  .عدد هائل من المنتسبين حتى انهم دفعوا من جيوبهم بدل االنتساب، لعلمهم انهم سيتلقون أجراً مضاعفاً

وال يستبعد مراقبون إرجاء االنتخابات ألسباب أخرى في مقدمها خشية بيريز من خسارة موقعه زعيماً للحزب ما يعنـي          
كما يخشى بيريز ان تأتي االنتخابات بقيادة جديدة تدفع نحـو مغـادرة             . ومةتنحيه عن منصب النائب األول لرئيس الحك      

 .االئتالف الحكومي الحالي وتقديم موعد االنتخابات العامة في اسرائيل
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 في المئة من اعضاء حزب العمل المشاركين في االستطالع، ان متان 31 هقالما : 17/6/2005 المستقبل وأضافت
واحتل بن % 18وبيرتس المكان الثالث % 19ين استقامة، فيما احتل بيريس المكان الثاني فيلنائي هو اكثر المتنافس

 .%6مكان االخير وحّل براك في ال% 7اليعزر المكان الرابع
  

  إسرائيل تسلم مصر مهربين تسلال عبر الحدود  
ت المصرية عبـر منفـذ رفـح         السلطا ىسلمت السلطات االسرائيلية اثنين من المتسللين المصريين من أعراب سيناء ال          

لتهريـب الممنوعـات الـي االراضـي     .  اسرائيل عبر الحدود الدولية بوسط سـيناء  ىكان المتهمان قد تسلال ال    . البري
  .  االسرائيلية وألقت السلطات االسرائيلية القبض عليهما

  17/6/2005الوفد المصرية 
  
  

  
  ! لمتضررين جراَءهإسرائيل تسعى إلعفاء احتاللها من تعويض الفلسطينيين ا

ناقشت لجنة القانون والدستور البرلمانية االسرائيلية، مشروع قانون حكومي يقضي بإعفاء الحكومـة االسـرائيلية مـن                 
مسؤوليتها أمام أية دعوى قضائية جراء أضرار تلحق بفلسطينيين أصيبوا في اعتـداءات الجـيش االسـرائيلي خـالل                   

دولة إسرائيل غير مسؤولة عن الضرر      : القانون الذي حظي بتسمية قانون االنتفاضة     وجاء في اقتراح     !االنتفاضة الحالية 
الذي لحق بكل الرعايا التابعين لدولة عدو، أو بكل من هو ناشط في تنظيم إرهابي، إضافةً إلى كلِّ من تضرر أثناء كونه                      

 ورد أن مشروع القانون هذا يأتي لتدبير        وفي التسويغات التي أرفقت بمشروع القانون      .مبعوثًا ألحد هؤالء، أو من طرفه     
إعفاء من مسؤولية الدولة عن األضرار التي لحقت بسكان مناطق خارج دولة إسرائيل، أعلن عنها وزير األمن منـاطق                   

وتدعي  .ويحظى مشروع القانون بنقد كبير من طرف أكاديميين واختصاصيين في مجال القضاء في إسرائيل              .مواجهات
أن على كل طرف يشارك في نزاع بين طرفين أن يتحمل األضرار النابعة من النزاع وأن يعنى بمصابيه،                  دولة إسرائيل   

حيث تسوغ إسرائيل ذلك بأن المواطنين االسرائيليين الذين أصيبوا خالل النزاع األخير ال يمكنهم تقديم دعوى قـضائية                  
إال أن هذه التسويغات تتجاهـل أنـه ال          . دولة إسرائيل  فعليا ضد الطرف الفلسطيني، حيث يحظون بتعويضات مالية من        

يوجد بعد دولة فلسطينية يمكن طلب تعويضات منها، كما أن المقاومة الفلسطينية الشرعية لالحـتالل وحمالتـه، تعـود                   
نون ورغم اإلعفاء الجارف الذي في القانون تقترح إسرائيل فـي مـشروع القـا              .تبعاتها وأضرارها على الدولة المحتلة    

 .تسوية خاصة على شاكلة لجنة تكون مخولة في الحاالت الخاصة أن تقترح دفوعات لتعويضات خاصـة لفلـسطينيين                 
ويعفي مشروع القانون الدولة من تعرضها لدعاوى أضرار، إال في الحاالت التي يقوم بها جندي إسرائيل بجريمة متعمدة                  

  .ء خالل عملية لجيش االحتالل لن يكون في ضمن مسؤولية الدولةإال أن المس ببيت فلسطيني بري. وحوكم عليها
ويدعم عضو الكنيست ميخائيل أيتان، رئيس لجنة الدستور البرلمانية، مشروع القانون ويدافع عنه بقوله إنه جاء ليخـدم                  

االرهاب، أقـوال   مبدًأ مبررا، ال يعقل حسبه أن تدفع دولة إسرائيل تعويضات في أعقاب أضرار نجمت عن حربها ضد                  
سيحصلون على تعويض من إسـرائيل،      : وحول مسألة ما سيحّل بمصير الفلسطينيين األبرياء والمدينيين قال أيتان          .أيتان

هـل  . لن نكون مغفلين  .  إذا دفعت السلطة الفلسطينية فسندفع     -بالضبط كما يحصل الضحايا الذين وقعوا لعمليات إرهابية       
ن بالمليارات ونعوض الفلسطينيين الذين أصيبوا في الحرب على اإلرهاب أيضا؟ هذا لـن    سنعوض المواطنين االسرائيليي  

  !يحدث
  16/6/2005 48عرب

  
  ! الفساد الجماهيري في إسرائيل وباء: مزوز

يط نعت المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية، ميني مزوز، الفساد الجماهيري العام في إسرائيل بأنه وباء بالمعنى البس               
 في مؤتمر عقد اليوم حول موضوع الفساد في الجامعة العبرية في القدس، بمـشاركة        هوجاءت أقوال  .والحرفي للمصطلح 

وتطرق في أقواله إلى موضوع التعيينات السياسية وقال إن لهذه الظاهرة دورا مركزيـا              . المعهد االسرائيلي للديمقراطية  
فهـو القاعـدة    . جم عن تعيين غير صحيح ال ينتهي في مجرد التعيـين نفـسه            الضرر النا : في ظاهرة الفساد في الدولة    

كما أن مزوز تطـرق إلـى    .التعيين الفاسد هو قالب نموذجي ألعمال فساد أخرى كثيرة   . لألعمال الفاسدة التي ستتم غدا    
ى غمليئيل، حيـث قـال      وقد امتنع مزوز عن التطرق صراحة إل      . نزاعه مع نائبة الوزير غياله غمليئيل، أمس األربعاء       

عنها نائبة وزير معينة، وقال إنها طلبت منه إلزام المستشارة القضائية لوزارتها بتزويدها بقائمة الوظائف الشاغرة فـي                  
وأضـاف أن    .هكذا بدأت قضية التعيينات في وزارة الزراعة، وفي وزارة جودة البيئة، أقوال مزوز            : الوزارة، وأضاف 

للفساد في جهاز الحكم إسـقاطات إجتماعيـة صـعبة          :  في نظره عن اإلجرام وخرق القانون      خطورة مظاهر الفساد تشذّ   
  .وهذا يؤدي إلى فقدان ثقة الجمهور ويؤدي إلى شرعنة عدم احترام القانون من طرف الفرد. أيضا

  16/6/2005 48عرب
  

   مواطنين بزعم اطالق النار باتجاه منزل النائب السابق مصالحه3إعتقال 
 اعتقلت الشرطة صباح اليوم الخميس ثالثة مواطنين بزعم بهم باطالق النار باتجاه منزل عضو الكنيـست                 :لعقبيياسر ا 

  .السابق عن حزب العمل، نواف مصالحة، في قرية كفر قرع
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  .وكان منزل مصالحة تعرض إلطالق نار من قبل مجهولين األسبوع الماضي
، المقدم يعقوب زغدون، سلّم ملف التحقيق مع المشتبه بهم الثالثة، وهم            وقال بيان للشرطة إن قائد شرطة منطقة المروج       

  .في األربعينيات من أعمارهم، إلى الوحدة المركزية في شرطة المروج
  !!وتجدر اإلشارة إلى أن مصالحة كان قد أشغل في السابق منصب نائب وزير خارجية

  16/6/2005 48عرب
  

دها خطر اإلغالقازدياد عدد الشركات والورش الصهيونية التي يتهد  
 شركة وورشة عمل صهيونية، انضمت في الشهر الجاري إلى          1200يستدّل من تقريٍر اقتصادي صهيوني أن       : وكاالت

وتبين من معطيات شركة اقتصادية صهيونية أن نسبة الـشركات          . قائمة الشركات والورش التي يتهددها خطر اإلغالق      
 . في المائـة   6, 17 في المائة، فيما كانت في الشهر الماضي         18 اإلغالق وصلت هذا الشهر إلى       والورش التي يتهددها  

وقال مدير عام مؤسسة دان اند بردستريت الصهيونية رؤوبين كوبنط، إن التدهور في أوضاع الـشركات ينـضم إلـى                    
لّت على انخفاض النمو بشكٍل عام في       المعطيات االقتصادية األخرى في السوق، كمعطيات دائرة اإلحصاء المركزية، ود         

  .االقتصاد في الربع األول من العام الجاري
  17/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مشروع جديد لالمارات في رفح  

محمد اشتيه وزير االسكان الفلسطيني أن وزارته بدأت بالخطوة االولى لبناء المشروع االماراتي لالسـكان فـي                 .أعلن د 
وقال أن هذه الخطوة تأتي بعد اقل من شهر على افتتـاح سـمو              . وحدة سكنية  638البالغ عدد وحداته السكنية     مدينة رفح   

وأضـاف أنـه تـم إعـداد        . الشيخ عبد اهللا بن زايد آل نهيان وزير االعالم والثقافة مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة               
يده وذلك بالتنسيق مع وزارة األشغال العامة واإلسـكان         المخططات الهندسية للحي وجار إعداد المناقصات للبدء في تشي        

  .ووكالة الغوث ومن المتوقع أن يؤوي هذا الحي أربعة آالف مواطن ممن شردتهم قوات االحتالل التي دمرت منازلهم
  17/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  بيان من هيئة التعويضات بخصوص من فقدوا ارصدتهم لدى البنوك الكويتية

 افادت هيئة التعويضات الفلسطينية في بيان لها امس ان على المواطنين الـواردة اسـماؤهم                - الحياة الجديدة    -  رام اهللا 
والذين تقدموا بمطالبات لهيئة التعويضات حول فقدان ارصدة حساباتهم لدى البنوك الكويتية قد رفضت تلك المطالبـات                 

لبنك المركزي الكويتي واضحة في هذا الشأن وهي تمكن صـاحب           من قبل هيئة التعويضات الدولية وذلك ألن تعليمات ا        
الحساب سواء المقيم داخل الكويت أو خارجها سحب رصيد حسابه وذلك باتباع اإلجراءات التالية حيث يـستطيع كـل                   
صاحب حساب لدى أي من البنوك الكويتية ومقيم خارج الكويت أن يعبئ نموذج سحب لدى البنك المراسل، أي البنـك                    

ذي يقع في مكان إقامة صاحب الحساب ويبين فيه اسم البنك الكويتي والفرع ورقم الحساب وأية تفاصيل أخرى، ويوقع                   ال
كما يقوم البنك المراسل بإرسال هذا النموذج إلى البنك المعني          . صاحب الحساب هذا الطلب أمام مسؤول البنك المراسل         

وطالب البيان ممن تواجهـه     .د الحساب إلى صاحبه لدى البنك المراسل      كما يقوم البنك الكويتي بتحويل رصي     .في الكويت   
 وفـي   5679590: صعوبة في استرداد رصيد حسابه االتصال بأحد مكاتب هيئة التعويضات الفلسطينية فـي عمــان              

  .2823500 وفي غــزة 9076066الكويـت 
   17/6/2005الحياة الجديدة 

  
   تنخفض وحيدةلقمة و فلسطين ثانية و الدوحة في ا  دبي

، حيـث   %01,0ارتفعت جميع البورصات العربية أمس باستثناء سوق الدوحة الذي تراجـع بنـسبة              .كتب سمير حماد   
و تلتها فلسطين التي عادت بقـوة لالرتفـاع بنـسبة           % 7شهدت أسواق المال العربية صدارة لدبي بارتفاع بلغت نسبته          

و وصوال حتى السعودية التي حلت في المركز الثـامن          % 79,2سبة  لتحل في المركز الثاني و مسقط ثالثة بن       % .45,3
و كان السوق الكويتي قد غاب عن النتائج نظرا للعطلة األسبوعية الموافقة ليومي الخميس و الجمعة من                 % . 8,0بنسبة  

قطة و مـن     ن 93,679 نقطة محققا المستوى     65,22من خالل   % 45,3أما السوق الفلسطيني فقد ارتفع بنسبة       .كل أسبوع 
وكان السوق قـد شـهد   . صفقة459 ماليين دينار أردني نفذت بواقع     559,4 مليون سهم بقيمة     124,1خالل تداول على    

 شركات في صدارتهم المؤسسة العربية العقارية بنسبة        5 شركة شهدت ثماني شركات منها انخفاضا وارتفعت         13تداول  
في حـين كانـت     % 4واالتصاالت الفلسطينية   % 29,4ستثمار بنسبة   وتلتها الشركة الفلسطينية للتطوير واال    % . 84,4

وتلتها الشركة الفلسطينية لالستثمار العقـاري بنـسبة        % 5أعلى نسبة انخفاض من نصيب شركة التأمين الوطنية بنسبة          
93,4.%  

  17/6/2005البيان 
  

  وفد ياباني يطلع على عملية إضافة اليود للملح في أريحا
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وفد ياباني برئاسة الدكتورة طوكيو ساتو المستشارة الخاصة للوكالة اليابانية للتنمية الدوليـة امـس،                اطلع   - وفا -أريحا  
وتأتي زيارة، الوفد في إطار االطالع على مشروع إضافة اليود للملح الذي تموله             .على سير عمل مصنع الملح في أريحا      

وقدم حسام الحالق، مدير المصنع     .ي األراضي الفلسطينية  اليابان عن طريق اليونسكو للحد من نقص اليود لدى األطفال ف          
ورافق المستشارة اليابانية خـالل الزيـارة       .شرحاً تفصيلياً لعملية إضافة اليود إلى الملح، وأطلع الوفد على كيفية إتمامها           

ولة اليونيـسيف فـي     ميستوشيرو أوساكى مدير برامج االقتصاد في السفارة اليابانية، ووفد من منظمة األمم المتحدة للطف             
نجوى رزق اهللا،   . األراضي الفلسطينية، برئاسة دان رومان، الممثل الخاص لـ اليونيسيف في األراضي الفلسطينية، ود            

يذكر أن معدل نقص اليـود لـدى        .مديرة برنامج التغذية في اليونيسيف ومايكل بوسيركيو، مدير االتصال في اليونيسيف          
من العائالت الفلسطينية، تستخدم الملح المضاف إليـه        % 40، وأن أقل من     %15، يبلغ   األطفال في األراضي الفلسطينية   

  .اليود
   17/6/2005الحياة الجديدة 

  
  
  

  المالئكة ال تحلق في أسبوع الفيلم العربي في الناصرة 
فـي فعاليـات    يشارك فيلم فوق الدار البيضاء المالئكة ال تحلق للمخرج المغربي محمد عسلي ضمن االفالم المبرمجـة                 

 وذلـك   48اسبوع الفيلم العربي الذي تنظمه سينما تيك بمدينة الناصرة الواقعة في االراضي الفلسطينية المحتلة عام الـ                 
ويفتتح المهرجان بعرض فيلم الجنة اآلن للمخرج هاني أبوأسعد ابـن مدينـة             .  يونيو الجاري  23ابتداء من امس ولغاية     

ويرصد ابواسعد في هذا الـشريط      . الفنانون فيس ناشف، وعلي سليمان، ولبنى ايزابيل       الناصرة، ويؤدي ادواره الرئيسية   
ويفتـرق  . الدقائق االخيرة من حياة شابين فلسطينيين تربطهما صداقة منذ الطفولة، ويفترض ان يقوما بعمليـة فدائيـة                

عهما إلـى إعـادة النظـر فـي         الصديقان عند الحدود، بعدما أوشك ان ينكشف امرهما، ويتعرف احدهما على امرأة تدف            
قرارهما لتصل االحداث إلى ذروتها مع اقتراب الموعد المحدد للعملية ومعها يزداد التشويق واالثـارة لمعرفـة قـرار                   

وسيعرض ايضاً خالل ايام المهرجان العديد من االفالم العربية المتميزة من اهمها فيلم رشيدة للمخرجة يامنة                . الصديقين
  .جزائر وفيلم معارك الحب للمخرج دانييل عربيد من لبنانباشير شويخ من ال

  17/6/2005البيان 
  

 ال عالقة إلسرائيل وأمريكا بترشحي لرئاسة الجمهورية بمصر : السادات
نفي طلعت السادات ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات ونائب حزب األحرار المعارض بالبرلمان الذي 

 يو بي آي . الجمهورية وجود دور أمريكي أو إسرائيلي وراء قرار ترشيح نفسهسيعلن ترشيحه لرئاسة
17/6/2005القدس العربي   

 
  الفلسطينيون يرتبون البيت الداخلي  : أبو الغيط

جاريخان، أن الفلسطينيين  قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس خالل استقباله مبعوث الهند للشرق األوسط
فون على إعادة ترتيب البيت الداخلي بينما يعد اإلسرائيليون لخطوة االنسحاب من غزة وأن المهم هو ما سوف حاليا يعك

يحدث بعد ذلك من حيث ربط االنسحاب من غزة بتنفيذ خريطة الطريق والمضي نحو التسوية وصوال إلى إقامة دولة 
  أ.ب.د. فلسطينية فاعلة

17/6/2005الخليج اإلماراتية   
  

   عربية واسالمية بحماية الفلسطينيين في العراق  مطالبة
وجه المؤتمر العام لألحزاب العربية والمؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي االسالمي مذكرة إلى أمين عام االمم 

األمريكي، المتحدة كوفي أنان يدينون فيها ما وصفوه بالجرائم التي تحدث للفلسطينيين في العراق من قبل قوات االحتالل 
ويطالبونه بتوفير الحماية والرعاية لهم، كما أرفق في المذكرة رسائل بما تعرض له الفلسطينيون في العراق وقائمة 
. بأسماء الالجئين الذين عرضوا على الفضائيات العراقية وأسماء المعتقلين الفلسطينيين في السجون األمريكية في العراق

  أ.ش.أ
17/6/2005الخليج اإلماراتية   

 
  مخاوف من تورط مصري في دور أمني لمصلحة إسرائيل  

جدد اإلعالن عن التوصل التفاق مبدئي بين القاهرة وتل أبيب حول نشر قوات مصرية على الحدود مع غزة، المخاوف 
  .إزاء التورط المصري في دور أمني محفوف بالمخاطر يصب في مصلحة إسرائيل

عن تفاصيله، كذلك الباب للحديث عن صفقة سرية تقف وراء التحرك المصري وفتح االتفاق، الذي لم يتم الكشف 
الالهث، خصوصاً أن توقيت إعالنه ترافق مع زيارة مرتبة لوزيرة الخارجية األمريكية للقاهرة، كانت قد تأجلت أكثر 

  . حركة فتحمن مرة، في وقت نُشرت معلومات تتحدث عن استراتيجية مصرية لتحجيم دور حماس في غزة لمصلحة
17/6/2005الخليج اإلماراتية   
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  شارون االحد لبحث االنسحابيلتقي    ابو الغيط
ارييل شارون ووزير خارجيته    احمد ابو الغيط محادثات مع رئيس الوزراء االسرائيلي   وزير الخارجية المصري   يجري

   .  غزة   ى االنسحاب من قطاعيتوقع ان تركز عل   يوم االحد   سيلفان شالوم اثناء زيارة السرائيل
كذلك محادثات مع نائب رئيس الوزراء شيمون    وزارة الخارجية االسرائيلية ان ابو الغيط سيجري   وصرح مصدر في

    .  يغادر اسرائيل مساء االحد   بيريز قبل ان
17/6/2005األيام البحرينية   

 
  ين  لن نقبل اية مشاريع لتوطين الالجئين الفلسطينياالردن 

شددت الناطقة باسم الحكومة االردنية وزيرة الثقافة اسمى خضر لـ عكاظ على ان االردن لن تقبل بأي خطط لتوطين 
واكدت عدم وجود اية مشاريع او اقتراحات سرية او علنية قدمت لعمان فيما يتعلق بحل هذه .الالجئين الفلسطينيين

  . القضية
  

  .  الخاص بحق عودة الالجئين او تعويضهم194ذي يرى ضرورة تنفيذ القرار وجددت التأكيد على الموقف االردني ال
17/6/2005عكاظ   

 
   أشهر 6سرائيل إلى القدس إلأمريكا تؤجل نقل سفارتها 

قالت وسائل االعالم االمريكية امس إن الرئيس االمريكي جورج بـوش أعلـن فـي     :واشنطن ـ القاهرة ـ وكاالت    
 أنه أجل نقل السفارة االمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس لمدة ستة أشهر مـشيرا                  مذكرة إلى وزيرة الخارجية   

إال أن الرئيس االمريكي أكد أن حكومته ما        . إلى أن هذا القرار ضروري لحماية مصالح األمن القومي للواليات المتحدة          
 2000لسفارة خالل حملته االنتخابية الرئاسية عام     وكان بوش قد تعهد بنقل ا     . زالت ملتزمة بعملية نقل سفارتها إلى القدس      

ويأتي االعالن عن تأجيل نقل     . 1995لكنه يستخدم منذ ذلك الوقت صالحية تأجيل نقل السفارة بموجب قانون صدر عام            
  . السفارة قبل جولة رايس بالمنطقة التي ستكون االولى منذ تسلمها مهام منصب وزيرة الخارجية

   17/6/2005الشرق القطرية 
  

  اإلعالن عن زيادة المساعدات األوروبية في حال تنفيذ خطة االنسحاب اإلسرائيلي من غزة
 أكد عدد من المسؤولين في االتحاد األوروبي عن زيادة حجم المـساعدات المقدمـة               : نفوذ البكري  ، الحياة الجديدة  ،غزة

 مليون يورو خـالل     250نة السابقة والتي بلغت      مليون يورو عن المواز    50للسلطة الوطنية خالل العام الجاري بإضافة       
العام الماضي كما تم وضع موازنة خاصة بمشاريع البنية التحتية في حال تنفيذ خطة االنفصال من غزة من بينها رصد                    

 مليون يورو إلعادة تشغيل مطار غزة وبعض المشاريع التشغيلية مشددين على أهمية اسـتمرار الـدعم األوروبـي                   25
  جاء ذلك خالل فعاليات اليوم األول لحلقة النقاش التي ينظمها المجلس  . قيام الدولة الفلسطينية المستقلةوصوال إلى

  الفلسطيني للعالقات الخارجية على مدار يومين متتالين بعنوان الفلسطينيون واالتحاد األوروبي والتي شارك فيها العديد 
 الجلسة الثانية للحلقة تـم التطـرق إلـى          اثناءو .قاعة فندق غزة الدولي   من األكاديميين والسياسيين والمهتمين وذلك في       

محور العالقات الفلسطينية األوروبية حيث تحدث في الجلسة ياسر النجار مدير عام شؤون االتحاد األوروبـي بـوزارة                  
  الرباعية مشيرا إلى الخارجية مأكدا أنه أصبح لالتحاد دور فاعل ومؤثر في عملية السالم حين أصبح عضوا في اللجنة 
  دور االتحاد في قضية الجدار ومطالبته آنذاك إلحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية في الهاي

   17/6/2005الحياة الجديدة 
  

 والدا راشيل كوري يجمعان المال إلعادة بناء منازل دمرتها إسرائيل 
 عاما، تحت جنازير جرافة إسرائيلية أثناء احتجاجها 23بعد عامين على استشهاد الناشطة االميركية راشيل كوري : أ ب

وفي . على هدم منازل فلسطينيين في قطاع غزة، أعلن والداها كرايغ وسيندي أنهما يحاوالن إكمال ما بدأته ابنتهما
ية راشيل اولمبيا، محاولة لجمع المال إلعادة بناء المنازل التي دمرتها الجرافات اإلسرائيلية، يبدأ الوالدان انطالقاً من قر

 واليات أميركية، يرافقهما خالد وسماح نصر اهللا مالكا المنزل الذي استشهدت راشيل وهي تحاول 7جولة اليوم في 
وقد انضما منذ حوالى العام إلى اتحاد . ويجول والدا راشيل في أميركا للتحدث عن ابنتهما وقضيتها. حمايته من التدمير

وكانت العائلة . ساعد الفلسطينيين على إعادة بناء منازلهم ومدارسهم التي دمرها اإلسرائيليونإعادة البناء، وهي منظمة ت
تقدمت في أيلول الماضي بدعوى لمقاضاة شركة كاتربيلر، المصنعة للجرافة، بتهمة أن الشركة كانت تعرف أن آالتها قد 

 . ت بدعاوى في إسرائيل ضد الدولة وجيشهاكما تقدم. تستخدم في تدمير المنازل وتعريض حياة المواطنين للخطر
  17/6/2005السفير 

  
 بيع مخطوطة لوعد بلفور في مزاد علني 
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ولم تكـشف عـن   .  ألف دوالر في مزاد علني884بعيت أمس وثيقة مكتوبة بخط اليد عن وعد بلفور بمبلغ يناهز     : أ ب 
.  وعد بلفور الوثيقة الوحيدة المتبقية بهذه المواصفات       وتعتبر هذه النسخة المكتوبة بخط اليد وتتناول      . هوية شاري الوثيقة  

حكومة جاللتـه   . حكومة جاللته وافقت على مبدأ اعادة تشكيل فلسطين لتكون وطنا قوميا للشعب اليهودي            : وتقول الوثيقة 
عـد  وكـان و  . ستبذل قصارى جهدها لتأمين انجازات هذا الوعد، وستناقش الوسائل الضرورية مع المنظمة الصهيونية            

 .  عن طريق وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور1917 تشرين الثاني العام 2بلفور قد صدر في 
  17/6/2005السفير

  
  ضرورة االنسحاب اإلسرائيلي العاجل من األراضي الفلسطينية: إعالن الدوحة

ليوم الثاني أمس الستكمال بحـث    والصين أعمالها ل   77استأنفت قمة الجنوب الثانية لمجموعة ال        :الدوحة وكاالت األنباء  
ـ           و. القضايا المدرجة علي جدول أعمالها      ىمن جانبهم أكد وزراء خارجية المجموعة خالل مناقشتهم إلعالن الدوحة عل

بهدف .. ضرورة التوصل إلي حل للمسألة الفلسطينية من كافة جوانبها في إطار القانون الدولي وقرارات المنظمة الدولية               
كما دعا اإلعالن إلي االنسحاب اإلسرائيلي العاجل من األراضي الفلسطينية          .  ودائم في الشرق األوسط    تحقيق سالم شامل  

  . المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجوالن السورية وباقي األراضي اللبنانية المحتلة
  17/6/2005الجمهورية المصرية 

 
  ةالدولة الفلسطينية والمصطلحات السياسية الوهمي

 معن أبو نوار. د
دولة فلـسطينية قابلـة للحيـاة    : لقد تراكمت المصطلحات السياسية الواصفة للدولة الفلسطينية، حتى استقرت على التالية   

)Viable(      مصطلحات وهمية ال تستند إلى القانون الدولي، الذي نص علـى أن            هي  . ؛ تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل
  :تاليةمصادره األربعة الرئيسية هي ال

   المواثيق الدولية سواء عامة أو مختصة؛-1
   األعراف الدولية المرعية؛-2
   المباديء القانونية الدولية المعترف بها من قبل الدول المتمدنة؛-3
  . قرارات محكمة العدل الدولية، وآراء كبار المشرعين الدوليين كأدلة على قواعد القانون الدولي-4

دولة قابلة للحياة؛ تعيش جنبا إلى جنب مع أية دولة          : مصطلح  لدولي معترف به، أو مشابه،      ال يوجد أي مصطلح قانوني      
وبكل تأكيد ممكن ال ينطبق هذا المـصطلح الـوهمي علـى الدولـة              . كما توصف به الدولة الفلسطينية المرتقبة     . أخرى

دفه والعضو الرئيـسي فـي المجتمـع        المستقلة ذات السيادة التي تعتبر نواة القانون الدولي وروحه ونصه ومصدره وه           
  . الدولي

  لماذا ؟؟؟
على أساس موقعها المركزي الرئيسي في المجتمع الدولي الذي يختص به القانون الدولي، تعتبر الدولـة المـستقلة ذات                   

وجود ولكي يعترف المجتمع الدولي ب    . السيادة أعلى درجات العضوية في المجتمع الدولي، وبموجب القانون الدولي العام          
دولة مستقلة ذات سيادة يجب أن تتمتع بثالث خصائص وميزات وشروط تلبي االعتراف بها، وبدون ولو واحدة منها ال                   

  :تعتبر دولة مستقلة ذات سيادة؛ وهي
 أن يكون لها نظام حكم، وحكومة مستقرة حرة ال تعترف بسلطان أعلى من سلطانها، أو حتى سلطة واحدة أعلى من                     -1

   فروعها وأشكالها؛سلطتها بجميع
 أن تحكم نفسها بنفسها حكما سيدا حرا مطلقا بسيادة عليا على جميع عناصر وجودها ضمن حدودها الدولية المعترف                   -2

  بها؛ وأرضها التي ال نزاع عليها؛
 أن تمارس سلطانها وسيطرتها المطلقة على مواطنيها وكل إنسان وكل شيء ضمن حدودها، والسماء فوقها، وباطن                 -3

  .األرض تحتها، ومياهها اإلقليمية المحاذية لها، بموجب دستورها وقوانينها
وفي ذلك، ربما تختلف درجات أو مستويات استقرار الحكومات، أو اتساع حدودها، أو مدى قوتها، أو مصادر ثرواتهـا                   

وجود الدولة المـستقلة ذات     الطبيعية أو المصنوعة، أو عدد مواطنيها وما شابه، بين دولة وأخرى، إال أنها تبقى شروط                
  .السيادة

وما عدا الميزات المحددة التي أعطاها ميثاق هيئة األمم المتحدة، باعتراف جميع الدول األعضاء فيها، إلـى األعـضاء                   
الدائمين في مجلس األمن الدولي، تبقى جميع الدول األعضاء المستقلة ذات السيادة متساوية فـي الحقـوق والواجبـات،                 

احد، ومقعد واحد في هيئة األمم المتحدة ومؤسساتها الفرعية المنبثقة عنها، مهما اختلف حجمها أو قوتها،                وذات صوت و  
  .ومهما اختلفت أديانها وعقائدها وثقافاتها وأنماط حياتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية

 الصافي هو السمو الذي ال يسمو فوقـه إال          والجواب اليسير . يرد السؤال هنا، ما هو معنى السيادة في القانون الدولي ؟          
اهللا تعالى ويعنينا في هذا المجال مفهوم السيادة بموجب القانون الدولي، أو مباديء السيادة القانونية المشتقة من القـانون                   

  :الدولي، وهي التالية
ليـة، ومبـاديء القـانون الـدولي         بدون إرادتها أو قبولها تعتبر الدولة المستقلة ملتزمة بقواعد قانون األعراف الدو            -1

  المعترف بها من قبل األمم المتمدنة؛
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   يمكن فرض التزامات دولية إضافية على الدولة المستقلة حسب وبموجب رضاها؛-2
 ما عدا استثناء السلطة اإلقليمية أو الحد منها للدولة بموجب قواعد القانون الدولي تبقى ممارسة سلطانها بيد الدولـة                    -3

   ذات السيادة؛المستقلة
وفي غيـاب   .  ربما تدعي دولة مستقلة ذات سيادة بممارسة سلطانها على مواطنيها أو أشياء خارج سلطانها اإلقليمي               -4

  قواعد قانونية مانحة ، ال يسمح لدولة مستقلة ذات سيادة بممارسة سلطانها سوى ضمن حدودها؛
سمح تدخل دولة مستقلة ذات سيادة بالشؤون الداخليـة لدولـة            ما عدا في وجود قواعد القانون الدولي السامحة، ال ي          -5

  .أخرى مستقلة ذات سيادة، ومما يشكل وقوعه خرقا للقانون الدولي
 تتقيد الدول المستقلة بدرجات مختلفة حسب إرادتها وسلطانها، وحسب مدى رقيها وثقافتها وحضارتها بأعلى درجات                -6

  .جانب ضمن حدودها وتحميهم بموجب القانون الدولياإلنسانية في رعاية ومعاملة الرعايا األ
ال يوجد وال مبرر واحد سياسي أو قانوني دولي لقبول استمرار وجود أي من الجرائم اإلسرائيلية ضد سيادة واسـتقالل                    

  :وحرية وسلطان الشعب الفلسطيني، والدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ومن أخطرها وأهمها 
  عنصري العازل لمناطق كبيرة من أرض الشعب الفلسطيني؛ الجدار ال-1
   مصادرة ولو سنتمتر واحد من األراضي الفلسطينية مخالف لنص وروح القانون الدولي؛-2
 المستوطنات اإلسرائيلية مهما كان حجمها صغيرا أو كبيرا جريمة بموجب القانون الدولي، وال يمكن قبـول سـيادة                   -3

  وية سلمية نهائية؛إسرائيل عليها في أية تس
   السيطرة على الحدود الفلسطينية مع الدول العربية المجاورة أهم مبدأ من مباديء االستقالل والسيادة والسلطان؛-4
 لقد أصبح الرفض القاطع للمصطلحات الوهمية واجب فلسطيني وعربي مقدس ال يجوزالتهـاون أو التـسامح بـه،                   -5

  .رطة الطريق أو غيرهاخاصة في االتفاقات المرحلية بوجب خا
أخيرا، وليس آخرا؛ الدولة الفلسطينية المرتقبة هي ما وصفها بدقة ووضوح الرئيس محمود عباس في اللقاء الصحفي في                  

وال يشك مراقب   . البيت األبيض قبل أيام قليلة؛ واعتبر أنها الطاهرة من المخالفات القانونية الدولية الخمس السابق ذكرها              
إنها الدولة الفلسطينية المـستقلة؛ ذات الـسيادة        . س عباس سيعلن ذلك في لقاء القمة القادم مع شارون           الموقف أن الرئي  

الكاملة؛ والسلطان المطلق، والحرية الشاملة، على كل إنسان وشيء، في الضفة الغربية، والقدس الشريف، وقطاع غـزة                 
ا الدولية التي ال يقبل الشعب الفلسطيني التخلي عـن           قبل االحتالل اإلسرائيلي، ضمن حدوده     1967كما كانت عليه عام     

  .حبة تراب منها
   17/6/2005الرأي االردنية 

  
  خيارات الفلسطينيين وفرضية الدولة المستقلة 

  ماجد كيالي
 نقطة تحول في الفكر السياسي الفلسطيني، من هدف التحريـر إلـى             1973شكّلت التداعيات الناجمة عن حرب أكتوبر       

  .إزالة آثار العدوان: ل، في حينه، تماثل النظام الفلسطيني مع النظام العربي، ضمن الشعار المعروفهدف االستقال
وبغض النظر عن شرعية وعدالة هذا الهدف، فإن انتقال الحركة الوطنية الفلسطينية إلى هدف االستقالل الـوطني فـي                   

أوالً، اقتناع الفلسطينيين باسـتحالة   :  يكمن في التالي   دولة مستقلة، وجد شرعيته، هو اآلخر، في مجاالت عدة، لعل أهمها          
جسر الفجوة في موازين القوى، في ظل اختالل القوى لصالح إسرائيل؛ ثانياً، إدراك الفلـسطينيين أن الواقـع الـدولي                    

سيما أن  واإلقليمي يشكل ضمانة ألمن إسرائيل واستمرار وجودها، فالصراع هنا ليس له عالقة بالفلسطينيين لوحدهم، ال              
إسرائيل تتمتع بقوة مضافة بالنظر النتمائها للغرب وعالقاتها االستراتيجية بالواليات المتحدة األمريكيـة؛ ثالثـاً، سـعي                 
الفلسطينيين للتحايل على العاملين السابقين، أي على موازين القوى والمعطيات الدولية واإلقليمية المواتيـة إلسـرائيل،                

إلطار شكّل هدف الدولة الفلسطينية مدخال إلحراج إسرائيل، سياسـيا وأخالقيـا، ولكـسب            والتعويض عنهما؛ وفي هذا ا    
  . تعاطف الرأي العام الدولي، كما لوضع الفلسطينيين على سكّة تمكنهم من ترميم أوضاعهم وبناء كيانهم السياسي

زء من الوطن التاريخي، كانت مجـرد       بهذا المعنى فإن النقلة السياسية الفلسطينية الحاصلة، التي تتضمن التنازل عن ج           
. نقلة اضطرارية، وهذا هو معنى الجدل بشأن التمييز بين االعتراف بوجود إسرائيل وبين االعتراف بحقها في الوجـود                 

وبمعنى آخر فإن اختالف موازين القوى والظروف ما كان سيضطر الفلسطينيون إلى هذه النقلة، على الرغم من حاجتهم                  
  . التحرير في عالقته باآلخرإلى بلورة مفهوم

  . على أية حال فإن إسرائيل بدت غير مستعدة وغير ناضجة بعد للتعامل مع هذه المبادرة التاريخية الفلسطينية
والواقع فإن هذه المبادرة ساهمت فقط في تعزيز التعاطف مع الفلسطينيين على الصعيد الـدولي، الرسـمي والـشعبي،                   

نهم السياسي، المتمثل بمنظمة التحرير، كما لعبت دورا كبيرا في إثارة الجدل الداخلي في              وأسهمت في إبراز وتشريع كيا    
  . إسرائيل بشأن موضوعات التسوية

: المهم أن حل الدولة الفلسطينية، برغم كل التنازالت المتضمنة فيه، لم يوضع عمليـا علـى رأس األجنـدة الـسياسية                    
، وعلـى خلفيـة   1991 انطالق عملية التسوية من مؤتمر مدريـد أواخـر عـام    اإلسرائيلية والدولية واإلقليمية، إال مع   

  :التداعيات المحلية واإلقليمية والدولية، المتمثلة في الجوانب التالية
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 وحال الجدل التي خلقتها في المجتمـع اإلسـرائيلي بـشأن مـستقبل              1993ـ1987أوالً، االنتفاضة الفلسطينية الكبرى     
السيطرة على شعب آخر، وعالقة ذلك بضمان الحفاظ على الطبيعة اليهودية لدولة إسـرائيل              األراضي المحتلة وجدوى    

  . ونظامها الديمقراطي وصورتها الدولية
ـ 1990ثانياً، حال التفكك التي دبت في النظام العربي، على خلفية التداعيات الناجمة عن حرب الخليج الثانية                  ، 1991ـ

  . ربي في الصراع ضد إسرائيلوالتي أسهمت في انكفاء البعد الع
 وهكذا باتت هـذه العمليـة       ،ثالثاً، هيمنة الواليات المتحدة كقطب أوحد على النظام الدولي، بعد انهيار االتحاد السوفييتي            

  .جزءا من محاوالت الواليات المتحدة إعادة هيكلة المنطقة الشرق أوسطية
الدولة الفلسطينية إلى حيز الصراع على ماهيـة هـذه الدولـة،     لتنقل الصراع على   1993بعد ذلك جاءت اتفاقية أوسلو      

وقد شغلت هذه العملية الصراعية الحقبة من       . حدودها طبيعتها عالقاتها الثمن المطلوب مقابل موافقة إسرائيل على قيامها         
  . 2000 حتى اندالع االنتفاضة الفلسطينية في أواخر عام 1993عام 

عـدم وجـود إجمـاع      ) 1: ل لن تسلم بسهولة بإقامة دولة للفلسطينيين ألسباب عدة، منها         وقد بينت هذه الحقبة أن إسرائي     
غياب أو ضعف الضغط الدولي واإلقليمي المناسـب        ) 2. إسرائيلي على هذه القضية، بين األطياف السياسية اإلسرائيلية       

استحقاقات عمليـة التـسوية مـع    سعي إسرائيل للتملص من  ) 3. على إسرائيل لالنسحاب من األراضي العربية المحتلة      
محاوالتها الدؤوبة لفرض االحتالل كأمر واقع، عبر تعزيز األنشطة االستيطانية وبناء الجدار الفاصل وتقطيع أوصـال                

ممانعة الفلسطينيين إلبداء أي استعداد للتجاوب مع       ) 4. األراضي الفلسطينية وتوثيق ارتباطاتها واعتماديتها على إسرائيل      
  .سرائيلية المتعلقة بإبداء تنازالت في مواضيع أخرى مثل القدس والالجئين، مقابل الدولةالمطالب اإل

لكن األوضاع خالل السنوات الماضية فرضت على إسرائيل تغيير شكل تكيفها مع عملية التسوية، ومع مطلـب الدولـة                   
، )أمنيا وسياسـيا وأخالقيـا وديمغرافيـا      (ي  الفلسطينية، بدفع من التطورات التي خلقتها االنتفاضة في المجتمع اإلسرائيل         

ناهيك عن تأثيرات االنتفاضة على الصعيد الدولي، التي أظهرت إسرائيل على حقيقتها كدولة عنصرية استعمارية تسيطر               
، السيما لجهة   2001 سبتمبر   11على شعب آخر بالقوة، هذا أوال؛ وثانيا، بدفع من المتغيرات الدولية الحاصلة بعد حدث               

 الواليات المتحدة لتغيير صورتها في المنطقة وتعزيز مكانتها فيها، في إطار الحرب الدولية على اإلرهاب وادعائها                 سعي
 ورؤية الـرئيس    2002مارس  في   1397السعي لنشر الديمقراطية؛ وفي هذا اإلطار أصدر مجلس األمن الدولي القرار            

  .2003خريطة الطريق أواخر عام ، ثم خطة 2002يونيو  في بوش بشأن الدولة الفلسطينية
هكذا سعت إسرائيل، في ظل حكومة شارون لاللتفاف على الدولة الفلسطينية وعلى خريطة الطريـق بطـرح مـشروع              

في محاولة منهـا لتجنـب      ! ، بحجة عدم وجود شريك فلسطيني للتسوية      2004االنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة       
ق الدولة الفلسطينية وتحجيمه وتبهيته، وأيضا لتحسين صـورتها علـى الـصعيد             الضغط الدولي، وااللتفاف على استحقا    

  .الدولي
مشكلة الفلسطينيين هنا أنهم برغم قوتهم، بمعنى قوة اإلرادة والحق والعدالة، إال أنهم الطرف األضـعف فـي المعادلـة                    

  . النظام اإلقليميإسرائيل والواليات المتحدة و: السياسية القائمة، في مواجهة الفاعلين اآلخرين
هكذا فإن فكرة الدولة الفلسطينية رغم بعض المآخذ عليها، تواجه إشكاليات وتحويرات وتحديات كبيرة، إذ ربمـا يجـد                   
الفلسطينيون أنفسهم، عاجال أم آجال، أمام واقع دويلة فلسطينية في قطاع غزة مع شكل من أشكال اإلدارة الفلسطينية في                   

أمام حالة من فرض األمر الواقع، الذي يعني تأبيد االحتالل واالستيطان، مع أشكال من الحكـم                الضفة الغربية، أو ربما     
  .الذاتي

وإزاء هذا الوضع فإن الفلسطينيين معنيون بمراجعة فكرة الدولة الفلسطينية، من أساسها، طالما أنها باتت متعذرة وطالما                 
مواجهة واحد من خيارين استراتيجيين، أولهما يتمثل بـالتركيز         أن إسرائيل تعمل على تحجيمها وتبهيتها، ما يضعهم في          

في هدف الدولة الفلسطينية، باعتباره مشروعا نضاليا مستمرا، وثانيهما، يتمثل باإلقالع عن هذه الفكرة لصالح خيـارات                 
ندماج والمساواة  سياسية أخرى، من مثل التحول من هدف االنفصال واالستقالل في دولة مستقلة، نحو هدف التعايش واال               

  . في دولة ثنائية القومية، أو دولة لمواطنيها
وعلى كل فإن األشهر القليلة القادمة ربما تشهد تجاذبات وتحوالت سياسية عميقة على خلفيـة االنـسحاب اإلسـرائيلي                   

لفية التغيرات في   المزمع من قطاع غزة، والتوجهات األمريكية الجديدة في المنطقة، والتحوالت اإلقليمية، وأيضا على خ             
  .النظام السياسي الفلسطيني

   17/6/2005الوطن السعودية 
  

 فوضي إقليمية وفوضي فلسطينية مكثفة 
 عدلي صادق
ما يحدث في أراضي السلطة الفلسطينية، من فلتان أمني، وما يحدث في لبنان، من تفاقم للتمايزات الطائفية، ومن استعادة             

ف الي ما يحدث في العراق، وما يراد مراكمته في سـورية ومـصر، مـن عناصـر                  مناخات االستعداء الطائفي، يضا   
االحتقان، وصوال الي الفوضي العارمة، يهدف كله، الي إحداث زالزل داخلية، في مجتمعات األقطار المحيطة بالدولـة                 

تـداعيات، مقابـل تـسوية      العبرية، لكي تكتفي شعوب المنطقة، بعد أن تنهكها الصراعات الداخلية، بمطلب النجاة من ال             
 !إسرائيلية، تشمل كل الملفات والموضوعات
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في كٍل من هذه األقطار، تكتسي فعاليات األزمة، لبوسا مخادعا، يتعمد استخدام مفردات الحرية والعدالة، والديمقراطية،                
اف األخـري، ال   وحقوق الشرائح والطوائف والمناطق والفئات، بحيث تنحصر حقوق كل طرف، في مطالباته من األطر             

وفي هذا  . من الدولة العبرية وال من األمريكيين، تحت طائلة الشجار أو التمظهر المسلح، أو االحتشاد استعدادا للمواجهة               
السياق، ال يكترث المتعارضون بوضعية السيادة الوطنية والمخاطر التي تتهددها، وال بوضعية االحـتالل ـ كمـا فـي     

ز كل منهم، علي ما يفترض أنه الحق الذي يطالب به، ضمن حاالت وطنيـة تـزداد   فلسطين ـ وخططه، بقدر ما يرك 
  !بؤساء علي كل صعيد

فها هي قراءات   . الفلسطيني، الذي يستهدف نفسه، في سياق حالة الفلتان في بالدنا، هو المستهدف في العراق وفي لبنان               
ريكيون وغيرهم، بأن يعود الـي لبنـان، وكـان          الفوز الناجز، للعماد ميشيل عون، تتحدث عن رجل قوي، نصحه األم          

غرضهم، أن يقود عملية انتقامية من المسلمين، ومن سورية، ومن المسيحيين الذين تماشوا معها، في ظل تعبئة طائفيـة                   
وبفوزه، يكون الجنرال، قد افتتح عملية االنتقام، من القوي السياسية، مستفيدا من الصوت المسيحي المعتـرض                . قصوي
والرجل مجرب علي هذا الصعيد، فهو الذي تجاسر علي الزج بمؤسسة الجيش، في أتون معركـة                . لمرحلة السابقة علي ا 

دامية مع القوات اللبنانية المسيحية نفسها، فما بالنا عندما يتعلق األمر، بقوي أخري، وعندما يكون الهـدف، هـو نـزع              
  ! سالح حزب اهللا 

 مناخات حرب أهلية جديدة، إن لم تنـدلع، وإن حـاول اللبنـانيون تحاشـيها،          قراءات فوز عون، تتحدث عن توجه الي      
مستذكرين مرارات الحرب السابقة، فإن الحل سيكون في الفيدرالية، التي تضع كل طائفة، منفردة، أمام مصيرها، وهذا                 

ي ال يتجزأ مـصير لبنـان،       ما جعل الشيخ نصر اهللا، يشدد في خطاباته األخيرة، علي المساحة اإلجمالية لكل لبنان، لك              
توطئة إلخضاع جزيئاته، لشروط الصلح مع إسرائيل، سواء كان ذلك باإلكراه للممتنعين، أو باالختيار الطوعي، للطائفة                

وهذا كله، بالطبع، يترافق مع خطـط اقـتالع النظـام    . ذات التفاهم المبكر ـ منذ الثالثينيات ـ مع الحركة الصهيونية  
والخطير، اليوم، أن المتنبهين للمخطط، عـادوا للحـديث عـن           .  البالد، مع تفتيت وحدة العراق     السوري، وتفتيت وحدة  

توطين الفلسطينيين، ضمن فيدرالية لبنانية، في الجزء اإلسالمي السني، من البالد، وفق منطق األمـور، الـذي يجعـل                   
  !الفلسطينيين في العراق، جزءا من العرب السنة

فقد أعد المحتلون مسرح عملية الفلتان، ويتعمدون التضييق علي السلطة          . ، ومن الغيبوبة العميقة   كأننا في حال من الجنون    
وها هو الخطر، يصل الي . باعتبارها ـ من الوجهة النظرية والتكوينية ـ ناظما لوحدة البالد ووحدة األهداف الفلسطينية  

والالفت أن فعاليـات    . لم تفرض األجهزة األمنية النظام    حد تلويح رئيس الحكومة أبو عالء بتعليق مسؤولية حكومته، إن           
الفلتان، أسرع بكثير، من فعاليات األجهزة األمنية للسلطة، بل إن بعض مجموعات هذه األجهزة، وقعـت فـي أفخـاخ                    

  ! الفلتان، وباتت جزءا منه، وهنا مكمن المصيبة
فية قضيتنا، هي التي تُملي علـي غرفـة عمليـات           نحن، كفلسطينيين، مستهدفون أوال، بل إن مقتضيات استهدافنا وتص        

الشيطان، تفكيك دول راسخة، من حولنا، وإشعال حروب أهلية، وسحق مجتمعات، وتمزيق نسيجها، ووحدة مـشاعرها                
  . وتاريخها وأمنياتها

اء كـان  مضطرون للمصارحة، وللتنبيه بأن من يفعل ما يعكر األمن الفلسطيني الداخلي، ومن يزهق روحا، فإنه ـ سو 
يدري أم ال يدري ـ يتحول الي أداة في مشروع شطب الرقم الفلسطيني، وشطب القضية، وتحويل جالياتنا في الجـوار   

فاألعداء لن تأخذهم الشفقة بنا أو بأشقائنا العرب، وهـم جـاهزون            . العربي، الي أهداف للطوائف، وتفكيك أقطار شقيقة      
الي فإن صمودنا وتماسكنا ووحدتنا الحقيقية، هي التي مـن شـأنها إفـشال              إننا محور كل الخطط، بالت    . لتغذية أية حرب  

  ! المخطط اإلقليمي، الذي يكتسي لبوس الديمقراطية، والحرية، ونُشدان الحقوق
  17/6/2005القدس العربي  

  
  المخيمات الفلسطينية ليست ورقة في الشأن اللبناني الداخلي

 عامر راشد
ت إلدخال المخيمات الفلسطينية في لبنان على خط األزمة الداخلية اللبنانية الناشبة، ومـا      شهدت األسابيع الماضية محاوال   

ففي حـين   . يثير القلق أن مقدمات ذلك ضمنت تحت شعار السالح الفلسطيني في لبنان، وشرعية هذا السالح من عدمها                
، بدأ بعض أركان المعارضة اللبنانية إعادة       اعتبر أحد قادة الفصائل الفلسطينية أن السالح الفلسطيني في لبنان خط أحمر           

، وهذا يحمـل  1559فتح ملف الوجود الفلسطيني في لبنان، كتابع لملف الوجود السوري، ينطبق عليه ما ورد في القرار           
في طياته محذور توظيف الوجود الفلسطيني في لبنان في إطار التجاذب الجاري بين السلطة اللبنانية والموالين لها مـن                   

  .ة، وبين المعارضين لها في الجهة المقابلةجه
ودون اإلنكار لحقيقة تعقيدات الوجود الفلسطيني في لبنان، لجهة أوضاعه وظروفه الذاتية والحياتية والمجتمعية، ولجهـة                

كماً تحـت   عالقته بتعقيدات الحالة اللبنانية في آن، فإن أي حل يعيد تأطير العالقة الفلسطينية اللبنانية، يجب أن ينضبط ح                 
سقف الشرعية اللبنانية، ويتطلب أوالً وقبل كل شيء إعادة تكييف الوجود الفلسطيني في مخيمات لبنان، وهذا يقع علـى                   

فبعد اتفاق الطائف عملت السياسة الرسمية اللبنانية ودعمتها في         . عاتق الحكومة اللبنانية، وضرورة أخذها زمام المبادرة      
وأغفلت من عمـد    . اللبنانية على تحويل المخيمات الفلسطينية الى جزر أمنية معزولة        ذلك أطراف واسعة من المعارضة      

دعوات تحمل السلطة اللبنانية المسؤولية األمنية في المخيمات الفلسطينية، أسوة بباقي المناطق اللبنانية، وتحملها للتبعات               
ين الفلسطينيين في لبنان من أجـل ضـمان حـق           القانونية والسياسية على ذلك، بثمن تشريع حق النضال السياسي لالجئ         

، ومقاومة مشاريع التوطين وإعادة التهجيـر، وتـسوية أوضـاعهم           194عودتهم الى ديارهم تطبيقاً للقرار الدولي رقم        
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االجتماعية، بما في ذلك حق اإلقامة المؤقتة، وامتالك سكن، والحق بالعمل، أسوة بباقي التجمعات الفلسطينية في الـدول                  
  .اورةالمج

وبذلك بقي الوجود الفلسطيني في لبنان بعد اتفاق الطائف محكوماً الى ثنائية أحالها مر، فالحكومة اللبنانية أخذت خطـاً                   
ثابتاً بدعم الحقوق السياسية لالجئين الفلسطينيين، وفي ذات الوقت واصلت تنكرها لحقوقهم الحياتية االجتماعية، وعزلها               

منية خارج موضوع السيادة اللبنانية، مربوط أمر معالجتها باإلطار اإلقليمي والدولي، كأحد            للمخيمات الفلسطينية كجزر أ   
أما أكثر أطراف المعارضة اللبنانية التي حملت لواء ضرورة تسوية الوضع . موضوعات الصراع العربي ـ اإلسرائيلي 

 اللبنانية، أحجمت بل عارض بعضها بـشدة        الشاذ الناجم عن إبقاء المخيمات جزراً أمنية معزولة، وخارج إطار السلطة          
تبني المطالب االجتماعية والحياتية المحقة لالجئين الفلسطينيين في لبنان، معتبرة أن ذلك يحمل محذور التوطين، واكتفت                
بالتعامل مع موضوعهم كفائض عن الحاجة، ال مانع من التخلص منه بمشاريع إعادة التهجير، وبهذا تنكـرت لمجمـل                   

  .السياسية واإلجتماعيةحقوقهم 
واليوم مع عودة السخونة لملف الوجود الفلسطيني في لبنان ال بد من وضع أسس للحل تأخذ بعين االعتبار جملـة مـن                      

  :الحقائق المهمة
يجب التفريق بين الوجود الفلسطيني في المخيمات ببنيته االجتماعية والسياسية، وبين أي امتداد خارج المخيمـات                : أوالً
فالمخيم الفلسطيني هو أحد نتائج الغزوة الصهيونية لفلسطين واحتاللها وتشريد أهلها، ومجموع الحالة العربية              . طينيةالفلس

آنذاك بما فيها لبنان الرسمي يتحمل جزء من المسؤولية السياسية واألخالقية عما أصاب الفلسطينيين، ومن تبعات هـذه                  
وإذا مـا اسـتعدت     . 194من أجل العودة الى ديارهم تطبقاً للقرار الـدولي          المسؤولية دعم نضال الالئجين الفلسطينيين      

الحكومة اللبنانية وعملت على شمل المخيمات بالحماية، تصبح مناقشة األسلحة الفرديـة الموجـودة داخـل المخيمـات                  
طة اللبنانيـة عـن     فالفلسطينيون أخذوا على عاتقهم حماية أنفسهم في ظل تقـاعس الـسل           . موضوعاً قابالً للنقاش وللحل   

االضطالع بهذه المهمة، التي تقع في صلب مقتضيات السيادة اللبنانية، وما زالت الذاكرة الجمعية الفلسطينية أسيرة مـا                  
  .جرى من مذابح في صبرا وشاتيال

أما أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات فهذه قضية مجمع عليهـا بـالرفض مـن الفـصائل                     
وبعد انتقال مركز ثقـل الكفـاح       . لسطينية الرئاسية، ويجب حلها على قاعدة احترام الشرعية اللبنانية وعدم المس بها           الف

، لم يعد ثمة حديث عن قواعد انطالق للعمل الفدائي من خارج            1967الفلسطيني الى المناطق الفلسطينية المحتلة في العام        
  .ره المظلة العربية، وهو إسناد سياسي باألساسهذه المناطق، بل عن دور إسنادي يجب أن توف

إن مفهوم تحقيق األمن لالجئين الفلسطينيين في لبنان يجب أن يفهم بمعناه الشامل، الحماية السياسية واالجتماعيـة                 : ثانياً
بناني من العمل   والشخصية، أي أن تعيد السلطة اللبنانية النظر بمجموعة القوانين والنظم التي تحرم الالجئ الفلسطيني الل              

ألنه بهذا فقط يمكن التـصدي      . والنضال السياسي، ومن التنقل بحرية من وإلى لبنان، ومن الحصول على مسكن مناسب            
لمشاريع التوطين، والعكس غير صحيح، فمحور النضال الفلسطيني هو حل مشكلة الالجئين الفلسطينيين علـى قاعـدة                 

في العودة، وبالتالي ال يجوز أن يبقى الالجئ الفلسطيني في لبنـان متهمـاً              قرارات الشرعية الدولية، التي تضمن حقهم       
معظمها مخالفة لقرارات القمم    . بالسعي نحو التوطين، وأن تفرض عليه قوانين تعسفية أدت وتؤدي الى تهجيره من لبنان             
فلسطينيين من العمـل، والـسكن      العربية والشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص تلك القوانين المتعلقة بمنع الالجئين ال           

  .المناسب
لم يكن ملف الوجود الفلسطيني في لبنان مرتبطاً في يوم من األيام بمسألة الوجود السوري، ومسألة الربط بينهمـا                   : ثالثاً

 علماً بأن هذا الربط غير جـائز ال مـن الناحيـة             1559مغالطة سياسية مقصودة وخطيرة، الهدف منها ربطه بالقرار         
فالوجود السوري في لبنان حصل ابتداء بطلـب مـن   . ية الصرف بتفسير منطوق القرار، وال من الناحية السياسية    القانون

السلطة اللبنانية، ومن ثم رسم عربياً بقرار إنشاء قوات الردع العربية، وعاد لينظم بعالقة ثنائية مع الحكومـة اللبنانيـة                    
أما الوجود الفلسطيني فقد بدأ فـي العـام         . رزه من مفاعيل ومستحقات    وما أف  1559باتفاق الطائف، الى أن جاء القرار       

  .، ومجموعة األخطاء التي مورست على هامش هذا الوجود ال يتحملها الالجئ الفلسطيني في لبنان1948
لشأن الـداخلي   إن ما سبق يجب أن يقابله فلسطينياً التزام ال لبس فيه باحترام الشرعية اللبنانية، وعدم التدخل في ا                 : رابعاً

  .اللبناني، وعدم السماح ألي من أطراف األزمة اللبنانية باستغاللهم كورقة في الصراع الجاري
ما سبق يسلتزم فوراً إعادة مأسسة العالقة الفلسطينية اللبنانية، وفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية المغلق منذ                : خامساً
قة الرأسية مع السلطة الفلسطينية ال تشكل مدخالً صالحاً للحل المنشود، ألن            ، وهنا تجب اإلشارة الى أن العال      1982العام  

  .المعني بملف الالجئين الفلسطينيين هي منظمة التحرير الفلسطينية، الكيانية الموحدة للفلسطينيين في الداخل والشتات
إعادة بناء مؤسسات منظمة التحريـر      من أجل تحقيق المطلب السابق، على الفلسطينيين أن يباشروا وبسرعة في            : سادساً

الفلسطينية، كما نص على ذلك إعالن القاهرة األخير الصادر عن الجولة الثالثة من الحوار الوطني الفلـسطيني، حتـى                   
  .تأخذ هذه المؤسسات دورها المناط بها حيال فلسطينيي الشتات، بما يضمن التمثيل والمرجعية السياسية

العالقة الفلسطينية اللبنانية على القواعد المذكورة آنفـاً سـيحمل المزيـد مـن التعقيـدات،                إن التأخر في إعادة تأسيس      
الفلسطينيون واللبنانيون في غنى عنها، والتعاطي الخاطئ مع تعقيد الحالة الداخلية اللبنانية، ربطاً بالوجود الفلسطيني في                

العودة الى دياره، سيكرر الخطأ القاتل الـذي حـدث          لبنان ومشاكله وهمومه، ومتطلبات استمراره في النضال من أجل          
سابقاً، حين تم التالعب بهذا الوجود كورقة في األزمة الداخلية اللبنانية، وحملت الكثير من أوزارها، مما أضـر كثيـراً                    

  .بالقضية الفلسطينية، وبالعالقة الفلسطينية ـ اللبنانية
  17/6/2005المستقبل 
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  لرجل األكثر تأثيرا علي قرارات الدولة في الفترة القادمةرئيس هيئة االركان سيكون ا

 رؤوبين بدهتسور
تأثير القائد األعلي للجيش االسرائيلي علي صياغة الـسياسات         . المسؤولية الملقاة علي كاهل دان حلوتس هائلة وجسيمة        

لجـيش قـادرة علـي تـوفير        وسبب ذلك، هو عدم وجود هيئة اخري ل       . يأتي في الدرجة الثانية فقط بعد رئيس الوزراء       
هذا التحليل يجب ان يكون علـي المـستوي         . تحليالت تشمل كل المترتبات علي الواقع الموضوعي للمستوي السياسي          

 .االستراتيجي والعسكري والسياسي
رغم مركزية قضية األمن القومي في اسرائيل، إال ان صانعي السياسة فيها لم يتوصـلوا الـي اقامـة هيئـات وأطـر                       

صية مهنية لمساعدتهم في التخطيط االستراتيجي وبلورة البدائل السياسية، وهم مضطرون الي االرتكاز بـصورة               اختصا
 .وحدانية تقريبا علي عمل الطاقم الذي ينجزه الجيش

بذلك يتحول رئيس هيئة االركان الي المستشار المهني األوحد لرئيس الحكومة ووزاراتها ولديه اقتراحات لخطط عمـل                 
علي ذلك سيكون حلوتس    . للسياسة، ومن خالل هذه الصفة يمكنه في الواقع ان يقودهم الي أي اتجاه يوصي به              وخطوط  

من الناحية الفعلية محدداً التجاهات صانعي القرار خالل السنوات القادمة من خالل توصياته المهنية االختـصاصية دون                 
  . حصرها في القضايا العسكرية وحدها

مثلما حدد الجيش   . بدرجة كبيرة ركيزة للسياسة االسرائيلية في مواجهة الفلسطينيين بعد االنفصال         توصية حلوتس ستكون    
وليس الحكومة من خالل اسلوبه القتالي المستخدم، سياسة الدولة في المناطق خالل االنتفاضة، فانه هو نفسه الذي سيحدد                  

و الذي سيقول ألصحاب القـرار اذا كـان مـن األفـضل     رئيس هيئة االركان ه. العالقات مع الفلسطينيين في المستقبل  
توصيته ستكون قائمة طبعا علـي تحليـل        . مواصلة عملية االنسحاب في الضفة أم االكتفاء باالنفصال الحالي عن غزة          

مهني لتأثير كل البدائل علي مستوي االرهاب وعلي استعداد السلطة الفلسطينية للتقدم نحو التسوية، إال ان تـأثير ذلـك                    
 .سيكون أوسع بكثير من المستوي العسكري

في المقابل سيضطر رئيس هيئة االركان الي التركيز علي استعداد الجيش المكانية حدوث تغير جـوهري فـي طـابع                    
هو الذي سيغير التركيبة العسكرية الجاهزة للحروب التقليدية المدرعة والبرية، وانمـا            . التهديدات التي تواجهها اسرائيل   

التهديدات طويلة المـدي مثـل الـصواريخ        : علي التكنولوجيا الحديثة ومهمته مواجهة نوعين من التهديدات       جيش يقوم   
في مواجهة هذين التهديدين ال توجد حاجة الي آالف الدبابات والمعدات، ومـن الممكـن               . البالستية والتهديدات االرهابية  

ييرات كهذه اذا رغب في ذلك الن الجيش مثـل أي           لن يكون من السهل علي حلوتس ان يحدث تغ        . حتي تقليص الجيش  
جيش آخر هو جسم محافظ في جوهره خصوصا انه لن يأتي من الخارج ضغط أو طلب إلحـداث التغييـر طالمـا ان                       

حلـوتس  . من الصعب مطالبة قائد الجيش بأن يتطوع لتقليص جيشه        . الجيش ال يخضع ألي رقابة خارجية من المجتمع       
في هذه القضية ايضا يصعب االفتراض ان اعضاء الكنيـست أو وزراء            . يص الميزانية األمنية  ايضا سيواجه معضلة تقل   

التطورات االستراتيجية في المنطقة التي تمخضت عن امكانية تقليص العبء األمنـي            . الحكومة هم الذين سيقررون ذلك    
تراتيجي اآلخر الذي سـيكون لحلـوتس    القرار االس . تضع أمام رئيس هيئة االركان فرصة التخاذ قرار ذي أهمية قومية          

من المحتمل جدا ان يصل المشروع النووي االيراني في عهـده الـي نقطـة الالعـودة                 . وزن حاسم فيه يرتبط بايران    
توصية حلوتس بهذا الصدد ـ بالهجوم ـ ستكون حاسـمة    . االسطورية التي تلزم اسرائيل باتخاذ موقف حاسم وواضح

االول ينـادي بتـرك المـسألة       . ناك في جهاز الدفاع جدل بين نهجين في القضية االيرانية         ه. بالنسبة للمستوي السياسي  
لألسرة الدولية وخاصة االمريكية، والثاني يطالب بحسم المسألة من خالل الهجوم العـسكري النهـا جـسيمة بالنـسبة                   

ار الحكومة فيه أكثر من أي طرف       يبدو ان حلوتس لم يبلور قراره بعد، ولكنه سيكون صاحب التأثير علي قر            . السرائيل
 .آخر

االعتراف بأن القوة العسكرية ليست     : يبدو ان ادراك قصور القوة العسكرية سيكون أهم المهمات المطروحة علي حلوتس           
ليست هذه مهمة سهلة علي رجل عـسكري        . قادرة علي حل كل معضلة، وان التسوية ليست هزيمة وخسارة بالضرورة          

حلوتس سيضطر الي الترفع واالسهام في أمن اسرائيل تحديـدا مـن خـالل              . الل مهداف البندقية  ينظر الي العالم من خ    
 .التسليم بمحدودية القوة التي يشرف عليها

 16/6/2005هآرتس عن 
  17/6/2005القدس العربي  

  
 ماذا بقي؟   .. في ذكرى احتالل القدس

 محسن صالح
 أن تتوجه من مسكنها في العيزرية إلى عملها في القدس الشرقية إال أن              لن يكون هناك خيار اليوم أمام سلمى عندما تريد        

تسلك طريقا طويال يمر عبر مستوطنة معاليه أدوميم، ويستغرق أكثر من ساعة، هذا إن كانت محظوظة بعـدم تعطيـل                    
 .الحواجز اإلسرائيلية لها

جدار الفصل العنصري الذي قطـع خـط        وعلى سلمى أن تدفع أكثر من عشرة دوالرات أجرة مواصالتها للقدس بسبب             
  .التواصل مع القدس الشرقية، حيث كان الطريق يحتاج مدة ربع ساعة وال يتكلف أكثر من نصف دوالر
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أما الطفل محمد فلن يستطيع استخدام طريقه المعتاد للذهاب إلى مدرسته لتقديم امتحاناته النهائية للصف الرابع االبتدائي،                 
 ثمانية أمتار يفصله عن مدرسته التي تبعد عشرات األمتار، وهو طفل مقعد ال يستطيع بكرسـيه                 ألن الجدار الذي يرتفع   

  .المتحرك أن يتسلق الجدار
 ألفا يحملون هوية القدس وجدوا أنفسهم خارج الجدار في إطار خطـة             230 ألف فلسطيني من أصل      60وكذا حال نحو    

كما فصل الجدار   . من مجموع سكانها  % 22إلى نحو   % 33دس من   إسرائيلية ترمي إلى خفض أعداد الفلسطينيين في الق       
  .مخيم شعفاط وعناتا وكفر عقب عن القدس رغم أنها تتبع الحدود البلدية اإلسرائيلية للمدينة

  العقلية المانعة ضد العقلية الجامعة
التـالي فـإن التعـايش الـسلمي        العقلية الصهيونية اإلسرائيلية مركبة على أساس إثبات الذات في مقابل إلغاء اآلخر، وب            

وشعب فلسطين في هذه الحالة هو الغائب والملغى حتى لو كان حاضرا ومتجذرا فـي هـذه                 . والتسامح ليس من سماتها   
 .  سنة الماضية4500األرض طوال الـ

رض، كما إن المهاجرين اليهود الجدد هم الموجودون والحاضرون دائما حتى لو لم تكن لهم أصول أو نـسب بهـذه األ                    
ومهما فعل أبناء فلسطين فإن فلسطين .  عام 1800وحتى لو غاب الوجود اليهودي شعبيا وسياسيا عن القدس ما يزيد عن             

  .ستبقى بالنسبة للفكر الصهيوني أرضا بال شعب
 إلى  هذه هي العقلية اإللغائية المانعة التي تبني نفسها على أساس حرمان اآلخرين من حقوقهم، مما يجر األرض المقدسة                 

  .الصراع وسفك الدماء
هل تستحق أن تحكم هذه العقلية مدينة السالم؟ أم إن األولى بذلك هم أصحاب العقلية اإلسالمية الجامعة التـي حكمـت                     
القدس من فجر اإلسالم وحتى القرن العشرين في جو من التراحم والتسامح والتعايش، ولم يسجل عليها قتل يهـودي أو                    

   عام؟1200يد عن مسيحي واحد طوال ما يز
وسواء رضينا أم أبينا فإن والد الحركة الصهيونية ومؤسسها تيودور هرتزل قال قبل إنشاء الكيـان اإلسـرائيلي بنحـو                    
خمسين عاما سوف ُأزيل كل شيء ليس مقدسا لليهود في القدس، وسوف أحرق اآلثار التي مر عليها قرون، إنـه سـبق    

  . اإلصرار والترصد
  

  ضاالقدس الغربية أي
من أراضي القدس الغربية للعرب إال أن الكيان اإلسرائيلي قام بتهويدها بالكامل وبنى أحياءه اليهودية               % 85تعود ملكية   

 . فوقها وفوق أراضي القرى العربية المجاورة لها
 رئـيس الـوزراء     يحتفل اليهود واإلسرائيليون هذه األيام بالذكرى السابعة والثالثين الحتالل القدس الشرقية، وقد استغل            

وحتى العرب والمسلمون عندما    . اإلسرائيلي أرييل شارون هذه المناسبة ليؤكد أن القدس الموحدة عاصمة أبدية إلسرائيل           
  .يستذكرون ضياع القدس فإنهم يستذكرون القدس الشرقية
 المساحة الكلية للقدس    من% 84.1 وهي تمثل في الحقيقة      1948ولذا ال بد من اإلشارة أن هناك قدسا غربية احتلت سنة            

من مساحة القدس،   % 11.5 نحو   1967في ذلك الوقت، فيما مثلت القدس الشرقية التي ظلت لإلدارة األردنية حتى سنة              
  .فقد كان منطقة منزوعة السالح وتحت رقابة األمم المتحدة% 4.4أما الباقي وهو 

ن اإلسرائيلي قام بتهويدها بالكامل وبنى أحياءه اليهودية        من أرضها للعرب إال أن الكيا     % 85القدس الغربية، تعود ملكية     
فوقها وفوق أراضي القرى العربية المجاورة لها، مثل قرية لفتا التي بني عليها البرلمان اإلسرائيلي الكنيست وعدد مـن                   

  .الوزارات، وقرى عين كارم ودير ياسين والمالحة وغيرها
  مصادرة وتهويد

، وبعد ثالثة أسابيع أعلن اإلسرائيليون توحيد القدس        1967 يونيو حزيران    7 القدس الشرقية في     احتلت القوات اإلسرائيلية  
 . عاصمة موحدة للكيان اإلسرائيلي1980 يوليوتموز 30تحت إدارتهم المدنية، ثم أعلنوها في 

 يجد نفسه أمام عمليـة      ولسنا هنا بصدد الدخول في تفصيالت االعتداءات والمصادرات اإلسرائيلية للقدس ولكن المراقب           
تهويد منظمة ونشطة للقدس لتحقيق قدس يهودية معزولة عن محيطها العربي واإلسالمي، وهو ما تتفق عليه قوى اليمين                  

  .والوسط واليسار اإلسرائيلي
  : ونجد أنفسنا أمام خمسة محاور تركيز وعمل تتناغم مع بعضها لتهويد المدينة

اك خالفا بين اليهود على ملكية األرض التي يقوم عليها المـسجد األقـصى التـي                ال يظهر أن هن   : المسجد األقصى -1
  .يسمونها جبل المعبد، وإنما يتركز الخالف على اختيار التوقيت المناسب للسيطرة عليها وبناء الهيكل مكان األقصى

تي دخلت مرحلتها العاشـرة،     ، وال بالحفريات تحته وال    1969ولسنا بحاجة للتذكير بجريمة إحراق المسجد األقصى سنة         
  .1993ولكن الملفت للنظر أن عمليات االعتداء على األقصى قد زادت بشكل كبير بعد اتفاق أوسلو 

 شـهدت   1998-1993 اعتداء، لكن الفترة     40 حوالي   1990-1967فقد كان عدد االعتداءات المسجلة عليه في الفترة         
  .  اعتداء16وفي العام الماضي وحده تم تسجيل .  اعتداء72

خطورة اقتحام األقصى تكمن في مخاوف من حالة البرود والالمباالة التي قد تصيب الناس مع الزمن نتيجة تكرار خبـر   
  .اقتحامه بحيث يصبح خبرا عاديا

لقد أحدث إعالن منظمة رباباه اليهودية المتطرفة في شهر مارس آذار الماضي عن خطتها اجتيـاح المـسجد األقـصى                 
ورغم أن هذه المنظمة لم تتمكن من تحقيق هدفها في اليـوم        .  مستوطن ردود فعل كبيرة في العالم اإلسالمي       بعشرة آالف 
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 بسبب استعداد وجاهزية الفلسطينيين لمواجهته وحالـة اإلثـارة العالميـة حـول              2005 نيسان أبريل    9الذي حددته في    
  .هرمشروع الهجوم، فإنها أعلنت أنها ستقوم بالمحاولة نفسها كّل ش

 منظمة متطرفة مشابهة لها، ثم إن هناك مخاوف من حالة البرود والالمبـاالة   25وخطورة الموضوع تكمن في أن هناك       
  . التي قد تصيب الناس مع الزمن نتيجة تكرار مثل هذه األخبار، بحيث يصبح اقتحام األقصى خبرا عاديا

فبعـد  .  عن ألف دونم، وهي في قلب الصراع على المدينة         وهي القدس المسورة التي ال تزيد مساحتها      : القدس القديمة -2
 بيتا ومسجدان وجعله ساحة لعبـادتهم مقابـل         135بضعة أيام من احتالل القدس قام اإلسرائيليون بتدمير حي المغاربة،           

ـ    )الحي اليهودي (وسيطر الصهاينة على كل حارة الشرف       . حائط البراق أو ما يسمونه حائط المبكى       ى ، كما سيطروا عل
، وتمكنـوا   1992الحي األرمني، وتغلغلوا في الحي المسيحي خصوصا بعد سيطرتهم على دير مار يوحنا الكبير سـنة                 

  .حتى اآلن من وضع اليد على سبعين بؤرة سكنية في الحي اإلسالمي في القدس
إيرينيوس والتي شـملت    وقد زاد اليهود نفوذهم مؤخرا من خالل الصفقة التي تورط فيها بطريرك الكنيسة األرثوذكسية               

  . محال27فندقين و
وحتى تحكم السلطات اإلسرائيلية سيطرتها على القدس الشرقية، وحتى تصادر أكبر قدر ممكـن              : الطوق االستيطاني -3

  .1990 كيلومترا مربعا سنة 123 كيلومترات مربعة إلى أن بلغت 6.5من الضفة الغربية، قامت بتوسيع مساحتها من 
فقـط،  % 4من األرض، ليبقى لهـم      % 10من أراضي القدس ومنعت الفلسطينيين من استخدام        % 86كما استولت على    

 مستوطنة يهودية إلى أن بلـغ عـدد اليهـود        17 حيا يهوديا في القدس الشرقية، ثم أحاطتها بطوق آخر من            11وأنشأت  
  . ألف مستوطن200شرقي القدس نحو 

 القدس بدأت السلطات اإلسرائيلية ببناء جدار عازل حول القـدس           وحتى يكتمل الخناق حول   : جدار الفصل العنصري  -4
  . كيلومترا منه فعال26 كيلومترا، حيث تم بناء 72الشرقية يصل طوله إلى نحو 
  :وتُبنى فكرة مسار الجدار على

  .ضم أكبر قدر من األرض الفلسطينية. 1
  .ضم أقل عدد من السكان الفلسطينيين. 2
  .ة حول القدس وتأمين تواصلها الجغرافيضم المستعمرات اليهودي. 3

 ألف فلسطيني عن القدس، وهي قرى وبلدات        220 قرية وبلدة فلسطينية يسكنها      18ووفقا للتقديرات، فإن الجدار سيعزل      
  .تشكل امتدادا طبيعيا لها، وترتبط بها اقتصاديا واجتماعيا، وهو ما سيحرمها أيضا من مصدر رزقها الرئيسي

 آالف شرق   10 ألفا فيضع    25نسيج االجتماعي لمنطقة القدس، إذ يشق قرية السواحرة التي يبلغ سكانها            ويمزق الجدار ال  
 ألفا آخرين غرب الجدار، ويقطع الجدار قرية أبو ديس فيعزل حي أم الزرازير وحي خلة عبد عـن بـاقي                     15الجدار و 
  .القرية

 آالف  7قرية بيت حنينا الفوقا إلى قسمين، ويفصلها عن         كما يشطر ضاحية السالم غربي قرية عناتا إلى شطرين، ويقسم           
  .من أراضيها% 85دونم من أراضيها الزراعية، ويحيط الجدار بقرية الجيب ليصادر 
ثم إن استكمال هذا الطوق الخطيـر       . من أراضيها % 90وهكذا، فمع اكتمال بناء الجدار ستجد محافظة القدس أنها فقدت           

  . موقعا مقدسا وأثرا حضاريا عن محيطها العربي واإلسالمي617 على القدس يعني باختصار عزل
ـ : التضييق على السكان العرب   -5 المتبقية من مساحة القدس الشرقية هي التي يستطيع أن يعيش فيها أكثر من             % 4إن ال

 -25 ألف فلسطيني، والحصول على رخصة بناء بيت هو حلم يحتاج نحو خمس سنوات مع مصاريف تصل إلـى                    230
  . ألف دوالر أميركي، وهو إنجاز ال يحصل إال نادرا30

وعندما يضطر المقدسي إلى    . والسلطات اإلسرائيلية ال تسمح عادة بصيانة المباني وترميمها أو توسيعها وزيادة طوابقها           
ـ          ـ  2004 وحدة سكنية سنة     170البناء دون ترخيص يكون الهدم مصير بيته كما حدث ل  وحدة سـكنية سـنة      157 ، ول

2003.  
وإذا اضطر المقدسي للسكن خارج بلدية القدس في مناطق الضفة الغربية المجاورة فإن قانون مكان اإلقامة اإلسـرائيلي                  

  .سوف يالحقه، ويصادر بطاقته المقدسية ويحرمه من السكن في القدس
إلغالقـات  وتالحـق المقدسـي الـضرائب وا      . 2000-1967 بطاقة هوية مقدسية في الفترة       6381فقد تمت مصادرة    

  .العسكرية وتحرشات اليهود المستوطنين
وهكذا فإن هناك سعيا إسرائيليا حثيثا لتفريغ القدس        . من أبناء القدس في حالة فقر     % 58وأشارت تقديرات حديثة إلى أن      

  .من أهلها العرب
  ماذا بقي؟

إن شارون وحكومتـه    .  التي نعرفها  العمل الصهيوني الدؤوب المنظم إللباسها وجها يهوديا ال يكاد يبقي شيئا من القدس            
ليسوا في عجلة من أمرهم في عملية التفاوض ألن هذا يعطيهم فسحة أطول من الوقت لمزيد من التهويد وفرض الحقائق                    

 .على األرض
ولكن في المقابل بقي الكثير من مشاعر العزة والكرامة وحب الدفاع عـن المـسجد               . ربما لم يبق إال القليل من األرض      

  .ى والقدس في نفوس أبناء فلسطيناألقص
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وتشهد السنوات الماضية أن األقصى كان هو العصب الحساس الذي كلما حاول الصهاينة الـضغط عليـه تفجـر فـي                     
، وإثر زيارة شارون لألقـصى      1996، وعند افتتاح النفق تحته سنة       1969وجوههم، كما حدث إثر حريق األقصى سنة        

  .قصى والتي فجرت انتفاضة األ2000سنة 
وقـال الـرئيس   .  أساسا بسبب القدس2000لقد فشلت مفاوضات كامب ديفد الثانية بشأن الوضع النهائي في يوليو تموز            

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حينها إنه لم يولد الزعيم العربي الذي يتنازل عن القدس، وأكد أن التنازل عـن القـدس                     
  .يأكل الحي والميت

أن يجمعوا على ملكية القدس وأنها عاصمتهم األبدية، ولكنهم بالتأكيد لن يحصلوا على الـسالم،               قد يستطيع اإلسرائيليون    
  .ولن تبقى موازين القوى لصالحهم إلى األبد

  16/6/2005الجزيرة نت 
 

  كاريكاتير
  

  
  17/6/2005الغد االردنية 

  


