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  كاريكاتير
  

*** 
  التشريعي الفلسطيني يناقش التعديالت على مشروع قانون اإلنتخابات 

 جلسة خاصة اليوم حسن خريشة ان المجلس سيعقد هأكدما :  ألفت حدادهمراسلتعن  17/6/2005 48 عربنشر موقع
 48 خريشة في حديث لعرب أعربو.لمناقشة التعديالت التي وضعها الرئيس الفلسطينى على مشروع قانون االنتخابات

ت ساري عن اعتقاده ان تقوم كتلة فتح في المجلس بتمرير مالحظات الرئيس عباس وبعدها سيصبح قانون االنتخابا
من جهة اخرى انتقد خريشة تأجيل الرئيس عباس ارسال مالحظاته للمجلس  .المفعول بعد ان يصدر في الجريدة الرسمية

التشريعي ، موضحا انه كان يجب ان ترسل هذه المالحظات في وقت اسرع من ذلك حتى ال يتم تأجيل االنتخابات 
  .التشريعية المقبلة

 ان :الوكاالت ,القدس، نابلس رام اهللا،  عبدالرؤوف أرناؤوطعن مراسلها 18/6/2005الوطن السعودية  واضافت
 بشدة تدخالت الجانب اإلسرائيلي في موضوع االنتخابات التشريعية ، بعد أن قالت مصادر  رفضتالسلطة الفلسطينية
ت فيه السلطة إنه سيبحث مع رايس منع حماس من المشاركة في هذه االنتخابات، في وقت أكد: في مكتب شارون

 أشارو.الفلسطينية على أن هذا الموضوع لم يكن من قريب أو بعيد ذا صلة بقرار الرئيس عباس إرجاء االنتخابات
جاء بانتظار إقرار المجلس التشريعي لقانون االنتخابات المعدل طبقا لما تم االتفاق التاجيل عريقات للوطن إلى أن قرار 

لقانون وإجراء هذه لاجة لجنة االنتخابات المركزية فترة شهرين ما بين إقرار المجلس عليه بين الفصائل في القاهرة وح
  . االنتخابات

 أن من عريقات، لأليام هقالإلى ما  : عبد الرؤوف ارناؤوط ،وفا عن مراسلها 18/6/2005وأشارت األيام الفلسطينية 
 ال من قريب وال من بعيد، ولم يطرح الجانب  مع الجانب االسرائيلي او الجانب االميركي لم يطرحهذا الموضوع

االسرائيلي هذا الموضوع في اجتماعاته مع الجانب الفلسطيني ولم يطرح الجانب االميركي معنا هذا الموضوع وعليه 
وأضاف،هذه مسائل فلسطينية داخلية وستبقى كذلك ونحن نرفض .فال اساس من الصحة لما يدعيه الجانب االسرائيلي

ي كان في الشأن الداخلي الفلسطيني والمطلوب من الجانب االسرائيلي هو فقط تنفيذ الترتيبات الخاصة بشدة تدخل أ
  .بمشاركة أهلنا في القدس الشرقية في االنتخابات أما ما عدا ذلك فهو شأن فلسطيني داخلي نرفض أي تدخل فيه

  
  لطة تطالب بوقف عقلية الحواجز والسحاجزاً بحرياً لمنع هجمات محتملة من غزة اسرائيل تعتزم بناء 

في خطوة اسرائيلية جديدة تكشف تمـسكها بعقليـة    :القدس المحتلة آمال شحادة 18/6/2005الخليج اإلماراتيـة  نشرت  
الحواجز، تعتزم حكومة الكيان الصهيوني بناء حاجز أمني تحت البحر على الحدود الساحلية مـع قطـاع غـزة لمنـع                     

وردت . ن طريق البحر بعد االنسحاب المزمع، وليصبح الحاجز الثاني بعد جدار الفـصل            الفلسطينيين من شن هجمات ع    
السلطة الفلسطينية بغضب على خطة الحاجز قائلة انها ال تستبعد ان ينتهي األمر باسرائيل الى إقامة حاجز في الـسماء                    

ان حكومة الكيان تقوم ببناء حـاجز       وقالت مصادر أمنية اسرائيلية وصحيفة جيروزاليم بوست أمس         ! بعد األرض والماء  
تحت الماء يمتد الى البحر من الحدود بين ما يسمى اسرائيل وغزة لمنع تسلل مقاتلين فلسطينيين وشنهم هجمات داخـل                    

وأضافت الصحيفة ان الحاجز البحري يتكون جزء منه من الخرسانة، واآلخر مـن             . األراضي المحتلة عن طريق البحر    
 .متراً داخل البحر المتوسط، قائلة انه يبنى لتعويض اسرائيل عن فقد مواقع المراقبة في قطاع غزة                950سياج عائم يمتد    

. وقال مصدر أمني اسرائيلي ان الحاجز المائي سيوفر األمن للكيان، وسيحول دون تسلل مهاجمين فلسطينيين عبر البحر                
وأضاف هناك حاجز على    . رون عقلية الحواجز  وفي رد فلسطيني غاضب قال عريقات انه يأمل في ان توقف حكومة شا            

 .هذه الحواجز ال تحقق األمن والـسالم : وأضاف. األرض واآلن حاجز في الماء، وغداً سينتهي األمر بحاجز في السماء        
 متراً من الحاجز من االسـمنت المـسلح         150وسيكون  . ويتوقع ان يمتد الحاجز لمسافة كيلومتر واحد في مياه المتوسط         

 متر فسيكون عبارة عن سياج مـن المعـدن          800اما باقي الحاجز وطوله نحو      . ن أساساته تحت سطح البحر    بحيث تكو 
وقالـت   .وامتنع جيش االحتالل عن التعليـق علـى هـذه التقـارير           . العائم حسب ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست      

 .قبة في قطاع غزةجيروزاليم بوست ان الحاجز البحري بني لتعويض اسرائيل عن فقد مواقع المرا
أنه تم البدء جيروزاليم بوست  أكدت صحيفة :حامد جاد نقالً عن مراسلها في غزة   18/6/2005الغد االردنيـة    وجاء في   

 .فعلياً في بناء هذا الحاجز المكون من جزئين، السفلي منه عبارة عن جدار إسمنتي والعلوي عبارة عـن سـياج عـائم                     
واعتبرت مصادر   .تالل بالتعليق على هذا الخبر بالقول أنه تم البدء ببناء الحاجز          واكتفت مصادر عسكرية في جيش االح     

  .فلسطينية إن إقامة الحاجز تأتي في إطار تحديد ملكية إسرائيل لجزء من هذا الحقل
تد ان اسرائيل تعتزم بناء حاجز يم     من   مسؤولون عسكريون اسرائيليون     هأفاد  ما  18/6/2005 النهار اللبنانية    وأضافت

الى البحر من حدودها مع غزة وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم ان هذا الحاجز يهدف الى منع الناشـطين                
في غزة من شن هجمات داخل اسرائيل من طريق البحر، بعد ان تنفذ الحكومة االسرائيلية خطة ازالة كل المـستوطنات                    

  ص فرويترز، و .  في القطاع المحتل21البالغ عددها 
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أن الرئيس عباس ، سيبحث مع رايس، : عبد الرؤوف ارناؤوط ،وفا هكتبما  18/6/2005 األيام الفلسطينية نشرت
وقال ، في . الواقعخالل استقباله لها اليوم ، نتائج مباحثاته األخيرة مع الرئيس بوش، وسبل تطبيقها على أرض

إنه سيبحث مع رايس، أيضاً قضايا تتعلق بتفاهمات قمة شرم الشيخ، ، والقضايا التي : تصريحات للصحافيين لدى عودته
وشدد، على أن التواصل بيننا وبين االدارة األميركية مهم جداً، واألهم أن .سيبحثها خالل اجتماعه المرتقب مع شارون

  .لتزمة بما التزمت به في الماضيتبقى اإلدارة األميركية م
 صحيفة هآرتس نقال عن هقالت ما :الناصرة  زهير اندراوسعن مراسلها في 18/6/2005 القدس العربي وذكرت

مصادر اسرائيلية وامريكية متطابقة ان رايس ستطالب رئيس السلطة خالل اجتماعهما بان يعرض امامها االنجازات 
ت االمنية وتوحيد االجهزة االمنية الفلسطينية، كما ستطالبه بان يعرض الخطط التي حققها في ما يسمي االصالحا

المستقبلية التي اعدها لتفكيك المقاومة من اسلحتها، كما ستطالبه بالعمل فورا علي منع اطالق صواريخ القسام باتجاه 
ن اجل ضمان انسحاب المستعمرات من طرفي الخط االخضر، عالوة علي ذلك ستطالبه باتخاذ جميع الخطوات م

االحتالل من غزة ضمن خطة فك االرتباط احادي الجانب، دون ان تقوم المقاومة باطالق الصواريخ باتجاه قوات 
 .االحتالل

  
 حكومة الي ضبط الفلتان او االستقالة العبدالقادر يدعو 

لتان االمني او االستقالة، ومنتقدا  حاتم عبد القادر امس حكومة احمد قريع بضبط حالة الفادع :رام اهللا من وليد عوض
وطالب عبد القادر الحكومة بتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها معربا .فشله في ضبط االوضاع الداخليةلوزير الداخلية 

وقال اذا فشلت الحكومة في ضبط االوضاع فعليها ان تستقيل، مذكرا بأنها حصلت علي .عن استيائه من اداء الحكومة
س التشريعي بناء علي برنامجها المقدم للمجلس والذي كان من اولوياتها ضبط حالة الفلتان ووضع حد لها ثقة المجل

واكد عبدالقادر ان المواطن ضاق ذرعاً بهذا االنفالت ، بحيث اصبح األمن الفردي مهددا في ظل عدم احترام سيادة .
دئ مختلفة وجديدة عما هو سائد، ووضع ضوابط تحترم ودعا الي بناء اجهزة امنية فلسطينية علي اسس ومبا.القانون 

واضاف اذا لم يتم ايجاد الحلول لهذه القضايا .التراتبية لالجهزة وتحد من التنازع في االختصاص ، وتوحد المرجعيات 
مام فمن العبث الحديث عن ضبط االجهزة االمنية ووضع حد للفلتان االمني، ومشيرا الي ان هذه هي الفرصة االخيرة ا

وقال لقد سبق للمجلس التشريعي ان قدم استجوابا لوزير الداخليةحول االنفالت .الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها 
االمني، لكننا لم نتلق اجابات مقنعة، وازاء ذلك ال بد للمجلس ان يمارس صالحياته بهذا الخصوص، وان ال يكتفي دور 

  .دد، واصدار جوازات السفروزير الداخلية علي تسجيل المواليد الج
 17/6/2005القدس العربي 

  
      شارون فرصة تاريخية لبناء الثقة -لقاء عباس : الرجوب

قال اللواء جبريل الرجوب امس ان نجاح القمة المرتقبة بين عباس و شارون يعتبر فرصة : القدس المحتلة الدستور
مشترك النهاء العنف والقتال واالحتالل بما يخدم مصلحة تاريخية للبدء بعملية بناء الثقة من خالل التعاون ال

واكد ان التنسيق االسرائيلي الفلسطيني حول تنفيذ االنسحاب شهد في االونة االخيرة تطورا ايجابيا محدودا اال .الشعبين
حدود واشار الى ان الطرف الفلسطيني سيتعاون مع مصر لضمان انجاح الترتيبات االمنية على ال. انه ال يكفي

  .االسرائيلية المصرية
  18/6/2005الدستور 

   القدومي يتهيأ للعودة إلى غزة 
 كشفت مصادر فلسطينية مقربة من فاروق قدومي للبيان أنه يحضر للعودة إلى غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي : بيروت

 التفاق أوسلو يستطيع ورأت مصادر فلسطينية أن عودة قدومي إلى غزة برمزيتها داللة على أن كل معارض.منها
العودة، أو على األقل كل من يرغب من قيادات الشتات أن يعود إلى غزة سيكون معترفًا سلفًا بدولة إسرائيل وقابال بأمر 
احتاللها لكل فلسطين، أما وأن يعود رمز مثل قدومي إلى غزة فإن هذا يشير إلى تحول مرتقب على الساحة 

طور، كشفت المصادر عن توجه عربي الحتضان قدومي سياسيا من خالل مسعى جرى وفي موازاة هذا الت.الفلسطينية
  .مع قيادة السلطة لتعيينه نائبا للرئيس الفلسطيني

  18/6/2005البيان 
  

  اقتراحا باعتماد النسبية في البلديات التشريعي يبحث اليوم
مية خاصة، بإعداد تعديالت على قانون كشف أحمد مجدالني، النقاب لأليام عن بدء لجنة حكو :كتب حسام عزالدين

االنتخابات المحلية، تقضي باعتماد التمثيل النسبي الكامل في الدوائر االنتخابية في المرحلتين المتبقيتين من االنتخابات 
عة إنه ومن خالل نتائج االنتخابات المحلية التي جرت في المرحلتين السابقتين، توصلت الحكومة الى قنا: وقال.المحلية

بأن اعتماد التمثيل النسبي الكامل في االنتخابات المحلية من شأنه أن يقلل الكثير من االزمات التي وقعت ، ومنها 
  .تأثيرات العشائر، اضافة الى عدم وضوح التمثيل الحزبي في تلك االنتخابات

 18/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  لجنة وزارية العداد مسودة قانون االحزاب والفصائل
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مجدالني انه تم تكليفه مع وزراء آخرين باعداد مسودة قانون االحزاب والفصائل في احمد ذكر : كتب حسام عزالدين
فلسطين بهدف تقديمه الى المجلس التشريعي، حيث اوضح انه تقدم الى مجلس الوزراء بمذكرة شرح فيها اهمية وجود 

  .بي في أية انتخابات مستقبليةمثل هذا القانون، خاصة في حال تم تطبيق التمثيل النس
ولم يوضح مجدالني، التاريخ الذي من الممكن ان يقدم فيه مشروع قانون االحزاب للمجلس التشريعي، اال انه اوضح ان 

  .لدى الحكومة جدية كبيرة في إعداد هذا القانون وتقديمه إلقراره
 18/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  داً خارقاً لنجاح القمة قطر بذلت مجهو: الرئيس الفلسطيني

ووصف نتائجها بالناجحة جداً مشيراً ,  والصين77أشاد محمود عباس بقمة الجنوب الثانية لمجموعة دول ال : رام اهللا قنا
  .إلي أنه أجري لقاءات مختلفة ومهمة مع زعماء ومندوبي الدول المشاركة في القمة

 أمس ان القمة ناجحة ألنها تتعامل مع دول الجنوب الفقيرة التي وقال في تصريحات عقب عودته من الدوحة إلي رام اهللا
مشيراً إلي أن دولة قطر الشقيقة بذلت بقيادة أمير البالد مجهوداً خارقاً .. تحتاج إلي مساعدات ومعونات من دول الشمال

  . لتكون هذه القمة علي أحسن ما يرام من ناحية التنظيم والترتيب والنتائج
   18/6/2005ة الراية القطري

  
  القناصل والسفراء األجانب لدى السلطة يطلعون على مخططات تهويد القدس

طالبت هند خوري، المسؤولة عن ملف القدس في الحكومة، امس، القناصل والسفراء المعتمدين لدى السلطة : رام اهللا وفا
 منزالً في حي البستان 64 لهدم أكثر من الوطنية، بالعمل الفعلي والضغط على إسرائيل من أجل وقف مخططاتها الرامية

وكانت خوري، تتحدث في تصريح صحافي، عقب اجتماعها بالقناصل والسفراء في .المحاذي للبلدة القديمة في القدس
من جانبهم، أكد السفراء والممثلون، أن مدينة القدس هي محتلة وتنطبق عليها قرارات .مقر مجلس الوزراء في رام اهللا

ولية الصادرة بخصوصها، موضحين أنهم سيطالبون إسرائيل بعدم خلق وقائع جديدة على األرض عبر بناء الشرعية الد
  .الجدار وهدم المنازل واالعمال االستيطانية 

 18/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  ال اتوقع اتفاقا خالل لقاء ابو مازن وشارون  : عشراوي
وي كونداليزا رايس بان تحول رؤية الرئيس بوش باقامة دولتين تعيشان  طالبت الدكتورة حنان عشرا:جدة فهيم الحامد

جنبا الى جنب بسالم الى واقع على االرض وقالت في حوار اجرته معها عكاظ ان شارون ال يريد التعامل مع 
نهاية الشهر واضافت لذلك ال اتوقع حدوث اتفاق خالل اللقاء الذي يجمعه مع ابو مازن قبل . الفلسطينيين كطرف متكافئ

  .الجاري
  18/6/2005عكاظ 

  
  التهدئة المعلنة خالية من المضمون طالما إسرائيل تواصل خروقاتها  : الحوراني

قال محمد الحوراني ان القضية الفلسطينية تعيش االن على مفترق طرق بالمعنى :عبد الرحيم الريماوي القدس المحتلة
ع جديد بالمعنى االستراتيجي في الضفة الغربية بناء جدار الفصل حداث وضإاالستراتيجي، انسحاب من غزة، ولكن 

العنصري، عزل القدس، توسيع االستيطان يمثل أوضح تعبير استراتيجي عن خطة شارون القاضية بإعادة تكييف 
باط خلق وقال ان الشعور الداخلي الفلسطيني باإلح.الوجود االستراتيجي من طرف واحد،وبالقوة حسب الرؤية اإلسرائيلية

مزاجاً متوتراً شكل مناخاً مناسباً لظاهرة حمل السالح فردية،او لدى بعض المجموعات لتكون طرفاً أحيانا في خلق 
وأضاف ان هذه الجماعات الفلسطينية المسلحة جزء منها .توتير داخلي في المجتمع الفلسطيني بدل ان تحمي امن المجتمع

 من توازن تركيب القوة في الساحة الفلسطينية، وهذا يجعل ظاهرة الفلتان محمي بأجهزة األمن وجزء منها يشكل جزء
. األمني ظاهرة جدية، حلها يحتاج الى خلق حالة جديدة او قيادات جديدة لكل أجهزة األمن الفلسطينية بعد توحيدها

وتابع يقول ان حالة الفلتان .والفلتان األمني يهدد أمن المواطن الفلسطيني الذي يعاني الكثير من االحتالل اإلسرائيلي
األمني نابعة من غياب االستراتيجية والبرامج السياسية الفلسطينية، على مستوى كل الفصائل الوطنية 

وأوضح ان تأجيل االنتخابات التشريعية لم يلعب دورا في تأجيج أالزمة الفلسطينية، فالذي يفاقم أالزمة هو .واإلسالمية
قي، مما يخلق حالة مزاجية لدى الفلسطينيين، خاصة بعد االنتفاضة الثانية، فإسرائيل تحاول غياب المسار السياسي الحقي

وتعمل على إلغاء أي مسار سياسي يؤدي بالفعل الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وهناك تعقيدات أخرى الوضع 
 غزة، فإسرائيل تتدخل في كل تفاصيل االقتصادي، البطالة، عدم تحرك األفراد والبضائع داخل الضفة الغربية وقطاع

واستدرك يقول ان تأجيل االنتخابات هو لفترة محدودة، .الحياة الفلسطينية، وهذا يخلق حالة اإلحباط في الشارع الفلسطيني
فاالنتخابات ستجري في شهر نوفمبر القادم او مطلع العام القادم، لذلك فالتأجيل لم يغير من واقع حجم كل قوة على 

وعن تحريض إسرائيل ضد .ض، فالتأجيل جاء حرصا من الرئيس عباس على تمثيل أفضل لكل القوى الفلسطينيةاألر
تحريض يخدمها في االنتخابات القادمة، فالدعوة اإلسرائيلية بهذا الشكل معناها العملي هو هذا الحركة حماس قال ان 

صم واحتالل، وهذا السلوك اإلسرائيلي يستخدم بوعي خدمة لمن تدعو إسرائيل لمقاطعته في االنتخابات، فإسرائيل خ
سياسي، فإسرائيل ال ترغب ان يكون هناك طرف مقبول دوليا أثناء تطبيق خطة االنسحاب أحادية الجانب، وإسرائيل 
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تريد ان يبقى التطرف سائدا في الساحة الفلسطينية لتستخدمه كذريعة لالستمرار في مخططها األهم في القدس والضفة 
غربية وعلى كل الفصائل الوطنية واإلسالمية ان تخلق حالة توازن يلتف حولها الشعب الفلسطيني، ومقبولة من العالم ال

العربي لتمكنه من العمل على مسار سياسي في حدود قدراته مع الجانب الفلسطيني، وإعطاء فرصة للمجتمع الدولي 
تواصل اإلصالح الداخلي، وحركة فتح تمارس الديمقراطية وأوضح ان حركة فتح .للتحرك لصالح القضية الفلسطينية

الداخلية في الساحة الفلسطينية، وفتح تقف اليوم أمام استحقاق المؤتمر السادس، والوصول للمؤتمر يجب ان يسبقه 
خارج ، وهذه التحضيرات تقوم على أساس ديمقراطي النتخاب مستويات قيادية وصوال الداخل والتحضيرات في 

ب أعضاء المؤتمر، فالمؤتمر محطة استراتيجية تجديد، تغيير تحت خيمة شرعية المؤتمر السادس، وال توجد أي النتخا
واستدرك يقول ان الرئيس عباس يحترم المؤسسة ولديه نوايا طيبة، .مصلحة لحركة فتح في تأجيل عقد المؤتمر السادس

، وتحديدا تلك التي لها عالقة بتوازن الطبقة السياسية  ال يستطيع ان يحل تعقيدات الوضع الفلسطيني الداخليهولكن
المؤثرة، فالتغييرات ال يمكن ان تجري بالسرعة الممكنة، ولكن الرئيس ارتكز في إجراء إصالحات أوسع واشمل على 

د ويقر المجلس التشريعي، المجلس الثوري لحركة فتح، وتحول النقد الذاتي لدى الفلسطينيين والذي يتناول مظاهر الفسا
بانها موجودة، الى نوع من جلد الذات، والدعاية االنتخابية الداخلية لبعض القوى التي تريد ان تقدم نفسها كقوة إصالحية 
على حساب قوى اخرى ليس لها عالقة باإلصالح او غارقة بالفساد، إلخراج الصورة الفلسطينية عن موضوعيتها، 

د يتم الحديث عنها وتتم محاربتها، فميزانية السلطة منشورة على شبكة المجتمع الفلسطيني لديه بعض مظاهر للفسا
االنترنت ومراقبة من قبل المجلس التشريعي، ومظاهر الفساد قلت، وهناك المزيد من الخطوات باتجاه محاصرة الفساد 

لنة بأنها خالية من وتطرق في حديثه الى التهدئة المع.والفاسدين، لصالح العمل الفلسطيني على أساس قانوني وشفاف
المضمون طالما إسرائيل تواصل خروقاتها وترتكب الجرائم ، والجانب اإلسرائيلي يعمل على تقويض مفهوم الهدنة في 
إفقادها أي مضمون، فاألشياء المهمة في حياة الفلسطينيين يجب ان تقرر بشكل جماعي ال ان يقررها فصيل لوحده، 

 سياسي خاص بكل فصيل، فحوار القاهرة أعلن فيه على ضرورة التهدئة، وعندما ال فالساحة الفلسطينية عانت من وجود
يكون هناك مصلحة للشعب الفلسطيني في التهدئة، يجب ان يقرر ذلك على أرضية الشراكة ووحدة الموقف الوطني 

زاب والفصائل وتقديراتها الفلسطيني، ويؤخذ بعين االعتبار المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وليس مصالح األح
ودعا الحوراني الى ضرورة دراسة المرحلة الفلسطينية السابقة، فالمحطة التي تقف فيها االن القضية .الخاصة 

الفلسطينية تستدعي من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وكل الفصائل دراسة المرحلة الماضية ووضع 
التساؤالت الخاصة بالوضع الفلسطيني، وانتهاج سياسة على ضوء الدراسة والتقييم، سياسات مستقبلية تجيب على كل 

ترد على التحديات الماثلة امام الشعب الفلسطيني والكل الفلسطيني، ووضع سياسة جديدة محكومة برؤية للتحرك على 
قرار محكمة الهاي عبر المزيد كل المستويات في الداخل سياسيا ونضاليا  وعلى المستوى الدولي هناك ضرورة لتفعيل 
  . من الخطوات القانونية والسياسية لعزل إسرائيل التي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي

  18/6/2005البيان 
  

  كل الفصائل ملتزمة بالتهدئة وإسرائيل وحدها التي تخترق: محافظ نابلس
الفصائل الفلسطينية تجند أطفاال لتنفيذ عمليات ضد  بأن رفض محافظ مدينة نابلس، العميد محمود العلول،مزاعم اسرائيل

وقال العلول ان جميع الفصائل الفلسطينية في المحافظة ملتزمة بشكل مطلق بالتهدئة، وان الجهة الوحيدة غير اسرائيل،
ظهار وأضاف أنا أعتقد بان هؤالء األوالد الذين يجري اعتقالهم هم فتية متهورون يحاولون ا. الملتزمة هي اسرائيل

فاألحزمة التي تضبط معهم تؤكد ذلك إذ انها . غضبهم على ممارسات االحتالل البشعة، وال عالقة لهم بأي تنظيم
  .مصنوعة بطريقة بدائية للغاية، لدرجة انها تنفجر بأصحابها فقط أو ال تنفجر بالمرة

18/6/2005شرق األوسط ال  
 

  لية إلعادة تشغيل المطار وبناء ميناء غزة البحري القيادة الفلسطينية تبذل جهوداً لدى المحافل الدو
أكد وزير النقل والمواصالت، المهندس سعد الدين خرما، أن القيادة العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة برئيسها 

صعد إلعادة الرئيس محمود عباس وبرئيس الوزراء أحمد قريع تبذل جهوداً كبيرة لدى كافة المحافل الدولية وعلى كافة ال
  .تشغيل مطار ياسر عرفات الدولي دون تأخير، والشروع فوراً ببناء وإقامة ميناء غزة البحري

18/6/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
 

 حماس ترفض أي تدخٍل أجنبي أو أمريكي في االنتخابات التشريعية الفلسطينية: أبو زهري
اوساط سياسية اسرائيلية وصفت بانها رفيعة  ن أزهير اندراوس اعن مراسله 18/6/2005القدس العربي نشرت 

المستوي كشفت امس الجمعة النقاب عن ان الهدف الرئيسي من زيارة وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس، الي 
ع حركة لمن الدولة العبرية والي مناطق السلطة الفلسطينية هو ممارسة الضغوطات علي رئيس السلطة محمود عباس

قال الناطق بلسان حركة حماس سامي ابو زهري الجمعة .  من خوض االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطينيحماس
لـ القدس العربي ان االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني هي شأن داخلي فلسطيني، وبالتالي ال يحق لرايس وال 

 . لشارون التدخل فيها بالمرة
نعتقد أّن السلطة الفلسطينية أمام امتحاٍن مِهّم  سامي أبو زهريما قاله  18/6/2005ني لإلعالم  المركز الفلسطيونقل

إلثبات جّديتها في رفض هذه التدخّالت والضغوط األجنبية وهذا لن يتّم إال بإجراء انتخابات تشريعية في أسرع وقٍت 
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نحن ال نعلّق أّي أهمية على زيارة وزيرة : طقة قائالًوعلّق أبو زهري على زيارة وزيرة الخارجية األمريكية للمن.ممكن
الخارجية األمريكية كونداليزا رايس لألراضي الفلسطينية بل على العكس من ذلك، اإلدارة األمريكية برهنت باستمرار 

 .تحّيزها للجانب الصهيونّي وأيضاً أثبتت بأنّها شريكةٌ في العدوان على الشعب الفلسطيني
 

   حاول االنضمام لحركة الجهاد الفلسطينيةمحاكمة امريكي
اعلنت وزارة العدل االمريكية الخميس ان السلطات االمريكية اعتقلت طالبا امريكيا من اصل فلسطيني  :ب.واشنطن اف

وقالت الوزارة ان  .كان يخطط للسفر الى الشرق االوسط واالنضمام الى حركة الجهاد االسالمي ومحاربة اسرائيل
اعتقل الثالثاء وهو حاليا في , المولود في اليامون في االراضي الفلسطينية والحاصل على الجنسية االمريكيةارواح جابر 

وكان جابر ارسل في ايار رسالة الكترونية الى استاذه  . حزيران21السجن وسوف يمثل امام محكمة فورت سميث في 
جهاد االسالمي التي تدرجها واشنطن على الئحة الجامعي اوضح له فيها انه ينوي االنضمام الى صفوف حركة ال

واشار في رسالته الى انه ينوي العمل مع حركة الجهاد  . حسب ما جاء في القرار االتهامي،المنظمات االرهابية
  .االسالمي كي يخدم معها قضية شريفة وهي الحرية والعدالة والسالم للفلسطينيين والكفاح ضد االرهاب االسرائيلي

  18/6/2005يوم العرب ال
 

   فلسطينيات في الخليل 3 المستوطنون يخطفون 
وتُعد جريمة المستوطنين األخطر، . كثف المستوطنون اليهود اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وخطفوا ثالث نساء في الخليل

 خالل بيانات التي توعدت من.وأثارت حالة من الغضب الشديد في نفوس الفلسطينيين عامة واألجنحة العسكرية خاصة
وقالت شبكة فلسطين اإلخبارية عبر موقعها على شبكة االنترنت إنه .برد قاٍس في حال تعّرضت حياة المخطوفات للخطر

 عاماً من منزلها الواقع في 25في التاسعة من صباح يوم الثالثاء الماضي، خرجت المواطنة نسرين إبراهيم الكركي 
جهة إلى أحد المستوصفات الطبية الواقعة في قلب البلدة القديمة في المدينة، ولحظة متو.المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل

وصولها محيط المحكمة الشرعية في ميدان السهلة غرب الحرم اإلبراهيمي قامت مجموعة من المستوطنين المتطرفين 
إنه تلقى : فيشة، زوج نسرين، قولهونقلت عن نادر ق.بقطع الطريق عليها ورشّها بمادة مخدرة في وجهها أفقدتها الوعي

اتصاالً هاتفياً من زوجته أكدت له أنها بالفعل تعّرضت للخطف من ِقبل عدد من قطعان المستوطنين وتحديداً في المنطقة 
وأكدت نسرين لزوجها .الواقعة ما بين المدرسة اإلبراهيمية للذكور والمحكمة الشرعية وكلتاهما تقعان في ميدان السهلة

 وكانت فتاتان .يها فتاتين أخريين معها في الغرفة نفسها وأنها استعانت بهاتف جوال إلحداهن إلجراء هذا االتصالأن لد
من جهته، أكد عريف الجعبري محافظ الخليل في .أخريان اختفتا األربعاء الماضي، أي بعد يوم واحد على اختفاء نسرين

وزير  قادة الفلسطينيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء أحمد قريعتصريحات صحافية أنه على اتصال مباشر مع كبار ال
  نابلس ـ سامر خويرة .الداخلية نصر يوسف ومدير الشرطة في الضفة وغزة العميد عالء حسني

  18/6/2005البيان  
  

   مؤبدات6 أشهر لتنتظر زوجها المحكوم بـ 6 بعدتنتظر االفراج عنها وفتاة اوكرانية تقاتل من أجل فلسطين 
 عاما، في احد ايام االسبوع الماضي، أمام محكمة عسكرية إسرائيلية، 29 وقفت ايرينا بيلنسكي :أسامة العيسة، يت لحمب

وجاء الحكم مفاجئا، حيث  .بكثير من االنتباه لتستمع إلى الحكم الصادر بحقها بعد ثالثة أعوام من النظر في قضيتها
وبدأت قصة  .ف العام، رغم ان النيابة اإلسرائيلية طلبت لها حكما مرتفعاحكمت المحكمة عليها بالسجن ثالثة أعوام ونص

 عاما في تل أبيب، وأدى ارتباط االثنين بقصة 36ايرينا، مع الهموم الفلسطينية، عندما التقت الشاب إبراهيم سراحنة 
ما قالت األكاذيب الصهيونية حب إلى تغيير في مفاهيم اليهودية المعاصرة من أوكرانيا الى اسرائيل بعد ان اكتشفت ك

المضللة وعرفت بان إسرائيل قامت على ارض مغتصبة من سكانها األصليين، وليست دولة عدل ومساواة وواحة 
 هاللديمقراطية، وأنها تمارس احتالالً لشعب آخر ما زال ينبض بالحياة والمقاومة، وبعد ان تزوجت إبراهيم، أصبح اسم

 مع تعرض المخيم 2002في عام ، وي مخيم الدهيشة وأنجب االثنان ابنة سمياها غزالةايرينا سراحنة، وسكنت معه ف
تحول اتجاه زوجها انضم لكتائب شهداء األقصى، ، إلى توغالت متتالية من قوات االحتالل، وسقوط العديد من الشهداء

آيات األخرس إلى القدس الغربية، وأوكل إليه إيصال منفذي العمليات االستشهادية، ونجح إبراهيم في إيصال الشهيدة 
 ومع التضييق والحصار الذي كانت تفرضه سلطات االحتالل كان إبراهيم وايرينا سببا في إنجاح .تهاحيث نفذت عملي

العمليات االنتقامية المدوية التي شهدتها خصوصا احياء القدس الغربية، ولم تتمكن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية من 
 اعتقلت سلطات االحتالل إبراهيم وايرينا، ونظرا لحساسية هاوبعد، رينا وإبراهيم في إنجاح تلك العملياتمعرفة دور اي

، أعلنت فيه أن يهودية 2002 أيار 30اعتقال األخيرة أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اإلسرائيلي بيانا يوم الخميس 
وتعرضت ايرينا، لتعذيب قاس في معتقل ، ريشون لتسيونإسرائيلية ساعدت في تنفيذ العملية االنتحارية التي وقعت في 

 مرات، أما ايرينا فبعد اعتقالها تم تأجيل 6المسكوبية بالقدس الغربية، وفيما بعد حكم على زوجها إبراهيم بالمؤبد 
باقي محاكمتها عدة مرات، وقاومت نية أجهزة األمن اإلسرائيلية إلبعادها عن البالد، وقالت بأنها تفضل ان تمضي 

حياتها في السجن على ان يتم إبعادها إلى أوكرانيا بعيدا عن زوجها المسجون وابنتها غزالة التي تعيش في كنف جدتها 
وعندما تم اعتقال إبراهيم وايرينا كان عمر غزالة عامين وعمرها اآلن خمس سنوات، وأصبحت  .في مخيم الدهيشة
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ي أمها أخيرا بعد نحو ستة اشهر، إذا أطلقت سلطات االحتالل سراح االم وتنتظر ان تلتق .تدرك نسبيا ماذا حل بوالديها
  .ولم تبعدها خارج البالد

  18/6/2005الحياة الجديدة 
  
  

  أبو مازن للتأكيد عدم ترك قضيتهم لـحسن النوايا الصهيونية األسرى يقررون اإلضراب غداة لقاء شارون
 حزيران الجاري، يوم لقاء أبو مازن وشارون، 21اإلضراب يوم قّرر األسرى في سجون االحتالل  :بيت لحم خاص

وقال نادي األسير إّن األسرى يرفضون  .للمطالبة بوضع قضّيتهم كجزٍء من الحّل السياسي وعدم تجزئتها وتأجيلها
طالق استمرار التعاطي مع قضّيتهم تحت مفاهيم حسن النوايا، أو بالونات اختبار، مطالبين بوضع جدوٍل زمنّي إل

ودعا .  والقاصرين والنساء والمرضى واإلداريين1994سراحهم وفق أولوياٍت تبدأ باألسرى القدامى المعتقلين قبل عام 
وكان  . حزيران21األسرى إلى مشاركة الفعاليات الجماهيرية التي ستنطلق ابتداءاً من غٍد السبت وتستمر حتى يوم 

 في كافة محافظات الوطن يوم غٍد لتوجيه رسالٍة جماهيرية إلى لقاء أبو نادي األسير دعا إلى حركة تضامٍن جماهيرية
  .شارون، تؤكّد فيها على أهمية قضية األسرى وضرورة إيجاد حلٍّ شامٍل لها مازن

  18/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تمديد االعتقال اإلداري بحق عدد كبير من األسرى 
 في سجن النقب الصحراوي امس، أن سلطات االحتالل، مددت االعتقال اإلداري  أعلنت مصادر األسرى:رام اهللا وفا

إن سلطات االحتالل مددت االعتقال : وقالت ذات المصادر، في اتصال هاتفي مع وفا .بحق عدد كبير من األسرى
ل األطرش اإلداري بحق األسير محمد أبو عرقوب من مدينة الخليل لمدة ستة شهور أخرى، كما مددت اعتقال طال

، يذكر أن األسيرين األطرش وأبو عرقوب، أمضيا حتى اآلن ثالثين شهراً في االعتقال اإلداري .ألربعة أشهر أخرى
إن محاكم االحتالل مددت االعتقال اإلداري بحق األسير ماجد شواورة من سكان بيت لحم للمرة الثانية لمدة أربعة كما 
موسى عاصي، وأحمد رباح، :  سلطات االحتالل االعتقال اإلداري بحق األسرىوفي منطقة رام اهللا أيضاً، مددت .أشهر

 شهراً، وكذلك مددت اعتقال األسير إيهاب 35من بلدة بيت لقيا، ومجدي عامرية من بلدة كوبر، والذي يعتقل إدارياً منذ 
ثر من ألف مواطن إدارياً، ودون يذكر أن سلطات االحتالل تعتقل أك .زهران من بلدة بدو للمرة الثالثة لمدة ستة أشهر

  .توجيه أي تهمة لهم
  18/6/2005الحياة الجديدة 

  
  فلسطينيون يهاجمون التنظيمات التي ترسل أطفاال لتفجير أنفسهم في اإلسرائيليين

الشرق االوسط صدر في منطقة نابلس بيان موقع من مجموعة من األهالي يحتجون فيه على قيام بعض نشطاء :تل أبيب
يمات الفلسطينية المسلحة بارسال أطفال فلسطينيين الى القيام بعمليات تفجير ضد االسرائيليين، واعتبروا هذه التنظ

وقال أحد .العمليات اجرامية وتلحق ضررا فادحا بمصالح الشعب الفلسطيني وبنفسيات األطفال، وطالبوا بوقفها فورا
رق األوسط، إن هذا البيان هو تعبير عن صرخة باسم ألوف المواطنين الذين وقعوا على البيان، في تصريح الى الش

انهم : ووصف ما يجري على الساحة بالقول. العائالت الفلسطينية القلقة على مصير أوالدها من جراء تلك العمليات
ماءهم ثم يطالبونهم بان ينظفوا أس. فيتهمونهم بأنهم عمالء إلسرائيل. المسلحين يأخذون هؤالء األطفال على حين غرة

وكل هذا باسم الشعب الفلسطيني ومصالحه . ويدفعون لهم مبالغ بخسة لقاء ذلك. بواسطة تنفيذ عمليات ضد اسرائيل
  .الوطنية

  18/6/2005الشرق األوسط 
  

   شواهد القبور طريقة أخرى لمقاومة الجدار في بلعين
لقرية والمتضامنين اإلسرائيليين ونشطاء السالم بعد االنتهاء من أداء صالة الجمعة في القرية انطلق المئات من أهالي ا

األجانب في مسيرة حاشدة، حمل المتظاهرون خاللها شواهد للقبور كتبت بخمسين لغة أبرزها العبرية واإلنجليزية، خالل 
شائكة وقام جنود اإلحتالل المدججون بالسالح واألسالك ال.توجهم إلى أراضيهم الزراعية التي شرع االحتالل في تجريفها

بمنع المتظاهرين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وطلبوا منهم إخالء المنطقة خالل ربع ساعة من الزمان، لكن 
المواطنين رفضوا واستلقوا على األرض واضعين شواهد القبور على أجسادهم لتتحول المنطقة بأكملها إلى مقبرة جديدة 

ألوامر جنود االحتالل، فإعتدى عليهم العشرات من أفراد ما يسمون ورفض المتظاهرون االستجابة . يسببها الجدار
، بإستخدام األسلحة التقليدية القنابل الغازية والصوتية والغاز السام، إضافة إلى األسلحة الجديدة وهي "حرس الحدود"بـ

الح البالستيكي الساخن الذي جهاز الصاعق الذي يفقد اإلنسان توازنه ويسبب له اإلغماء لعدة دقائق، ونوعا جيدا من الس
  .يلتصق بأحساد المتظاهرين وال يزول إال بإزالة الجلد معه ما يسبب ألما شديدا

  17/6/2005 48عرب
  

   شباٍن فلسطينيين3االحتالل يقتحم كفر نعمة قرب رام اهللا ويختطف 
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مدعومةً بأكثر من إحدى عشرة , اقتحمت قوات معّززة من الجيش الصهيوني قرية كفر نعمة قرب رام اهللا:رام اهللا خاص
وقال شهود عياٍن أّن المعتقلين الثالثة .وقامت بمداهمة العديد من المنازل واعتقال ثالثة شّباٍن فلسطينيين, آلية عسكرية

وقد ذكرت اإلذاعة . عاماً، وأحمد ناصر وهما من جامعة بيرزيت، والشاب عبد اهللا أبو عدي21محمد كنعان : هم
 المعتقلين الثالثة هم نشطاء في حركة الجهاد اإلسالمي وينسب إليهم ارتكاب عملياٍت مسلّحة ضّد أهداٍف الصهيونية أّن

  .صهيونية
  18/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  من اإلسرائيليين ال يؤمنون بأن السالم ممكن % 36من الفلسطينيين و % 46: في استطالع رأي مشترك

ديد للرأي أجري بين الفلسطينيين واالسرائيليين بشكل مشترك ان كليهما يائس من امكانية دل استطالع ج: تل أبيب
من االسرائيليين إنهم ال يتوقعون التوصل الى  % 36من الفلسطينيين و % 46تحقيق السالم بين هذين الشعبين، اذ قال 

االسرائيليين إن السالم سيتحقق فقط في من  % 31من الفلسطينيين و % 29السالم في أي وقت من األوقات، فيما قال 
من الفلسطينيين يؤمنون بأن السالم سيتحقق  % 19من االسرائيليين و % 27وفقط . الجيل القادم أو األجيال القادمة

. خليل شقاقي من رام اهللا و د.  من الشهر الجاري بالتعاون بين د11 و 6وقد تم هذا االستطالع في الفترة ما بين .قريبا
 1320وشارك في االستطالع .  استطالعا حتى اآلن على هذا النحو12وب شمير من القدس الغربية ، اللذين أجريا يعق

  . اسرائيليا يمثلون مختلف اتجاهات الرأي ، وقد وجهت اليهم األسئلة نفسها526فلسطينيا و
  18/6/2005شرق األوسط ال

  
  الفلسطينيين من الصالة في المسجد األقصىاعتصام عند باب األسباط احتجاجاً على منع الشبان 

نظّم العشرات من الشّبان الفلسطينيين ومن بينهم حّراس وموظّفون في األوقاف اإلسالمية، صباح :القدس المحتلة خاص
اليوم، الجمعة اعتصاماً عند باب األسباط في القدس المحتلة احتجاجاً على أوامر من الشرطة الصهيونّية كانت قد 

وطالب هؤالء المعتصمون بإلغاء أوامر المنع هذه كونها .حقّهم مؤخّراً تمعنهم من الدخول إلى المسجد األقصىصدرت ب
  .تمّس بحرياتهم وبحقوقهم وتلحق الضرر بمصادر رزقهم عدا عن كونها غير مبررة

  18/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ي الصنع في غزة إستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في إنفجار صاروخ محل
استشهد فلسطينيي وأصيب اثنان آخران جراء انفجار في سيارة كانوا يستقلونها بالقرب من مجمع الشفاء الطبي في مدينة 

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن انفجارا كبيرا وقع في سيارة مدنية يعتقد انه ناجم عن انفجار صاروخ .غزة
واوضحت .كان يستقلها ثالثة فلسطينين وادى االنفجار الى اصابة اثنين واستشهاد الثالثمحلي الصنع داخل السيارة التي 

وقالت مصادر طبية فلسطينية ان الشهيد هو .المصادر ان الثالثة هم من عناصر كتائب شهداء االقصى التابعة لحركة فتح
لى استشهاده فيما وصفت المصادر اشرف إدريس االشوح وقد اصيب اصابات بالغة في انحاء متفرقة من جسده ادت ا

وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنه ليست هذه الحادثة األولى من نوعها، فقد .جراح احد المصابين اآلخرين بانها بالغة
  ! شهدت الفترة األخيرة عدة حوادث مشابهة مما يستدعي الكثير من التساؤالت

  17/6/2005 48عرب
  

  ل اإلعالم اإلسرائيلية بأنها فتحت المعابر أبو صفية ينفي ما تروجه وسائ
نفى سليم ابو صفية مدير عام المعابر والحدود ما روجته وسائل اإلعالم االسرائيلية انها اعادت فتح معبري ايريز وبيت 

 ان معبري بيت حانون شمال قطاع غزة 48وقال ابو صفية لعرب .حانون امام حركة المسافرين والعمال الفلسطينيين
بر رفح جنوب القطاع ال زاال مغلقين، مشيرا الى ان الجانب الفلسطيني فوجئ بالقرار اإلسرائيلي غير المبرر ومع

واشار الى ان الجانب .باغالق المعبرين بعد ساعات قليلة من اتفاق فلسطيني اسرائيلي على تقديم تسهيالت للفلسطينيين
المواطنين اال انه رفض ادخال عدد من المسافرين القادمين الى اإلسرائيلي ادعى انه اعاد فتح معبر رفح امام حركة 
وعبر عن امله ان تقوم اسرائيل بفتح المعبر غدا بشكل حقيقي . قطاع غزة وذلك بحجة ان العاملين في المعبر غادوره

لسطيني تقدم ومن كال االتجاهين حتى يتمكن المواطنون من مغادرة ودخول القطاع بسهولة ويسر واضاف  ان الجانب الف
الى الجانب اإلسرائيلي بضرورة فتح المعبر أمام حركة المسافرين خاصة القادمين منهم حتى ولو لمدة بسيطة ال تتجاوز 

  .الساعتين الننا ال نريد تكرار مآساة حجز المسافرين اياماً في العراء
  17/6/2005 48عرب

  
     اربعة فلسطينيين من اصل خمسة يؤيدون التهدئة : استطالع

اظهراستطالع نشرته الصحف االسرائيلية امس ان اربعة فلسطينيين من اصل خمسة يؤيدون ،القدس المحتلة اف ب
لكن االستطالع بين من جهة .مواصلة التهدئة في العمليات العسكرية التي اعلنتها فصائل المقاومة الفلسطنية واسرائيل

من الفلسطينيين % 77ووافق .نزع اسلحة الحركات الفلسطينيةتعارض % 60اخرى ان اغلبية الذين شملهم االستطالع 
من جهة اخرى، افاد االستطالع انه في %.22على مواصلة التهدئة السائدة منذ كانون الثاني بينما ال يعارضها سوى 
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قابل من االصوات م% 44حال اجراء االنتخابات ستفوز حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنحو 
لحركتي المقاومة االسالمية حماس والجهاد االسالمي وتتوزع االصوات الباقية على مختلف الحركات % 33

واشار االستطالع الى ان اهتمام الفلسطينيين منصب بشكل خاص على بقاء آالف الفلسطينيين قيد االعتقال في .االخرى
وانعدام امكانية % 24ي تقيمه اسرائيل في الضفة الغربية ومواصلة بناء الجدار العازل الذ% 34السجون االسرائيلية 
واجرى االستطالع الذي نشرته صحيفة هآرتس االسرائيلية ، المركز الفلسطيني للبحوث %.16العمل في اسرائيل 

  %.4 شخصا مع هامش خطأ بنحو 1320السياسية على عينة تمثيلية من 
  18/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  جوز استشهاد ع

قالت مصادر طبية فلسطينية أمس الجمعة، إن عجوزاً استشهدت على حاجز جيلو اإلسرائيلي في بيت لحم في الضفة 
 عاماً من سكان مخيم العزة، توفيت أثناء انتظارها طويالً تحت 70 وأضافت أن الحاجة زهرة عيسى زبون .الغربية

ى الحاجز من التوجه لمدينة القدس المحتلة ألداء الصالة في أشعة الشمس الحارقة بعد أن منعتها قوات االحتالل عل
  القدس المحتلة ـ البيان. المسجد األقصى المبارك في القدس الشريف

  18/6/2005البيان
  

  عكا تحيي الذكرى الخامسة والسبعين الستشهاد ابطال ثورة البراق الزير وجمجوم وحجازي 
االبداع مساء امس، الذكرى الخامسة والسبعين الستشهاد ابطال ثورة البراق  أحيت مؤسسة توفيق زياد للثقافة و:عكا وفا

عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي، بحفل خطابي وبمسيرة شعبية الى اضرحتهم في مدينة عكا داخل اراضي 
هم االنتداب وانطلقت المسيرة التي شارك فيها عدد من النشطاء والسياسيين، من قلعة عكا التاريخية حيث اعدم.84

وجابت شوارع المدينة يتقدمها عضوا الكنيست محمد بركة وعصام مخول ورامز جرايسي .17/6/1930البريطاني في 
وخالل .رئيس بلدية الناصرة، وانتهت بوضع اكاليل الزهور على اضرحتهم المتجاورة في مقبرة النبي صالح في المدينة

 رافعين االعالم االسرائيلية والفتات بالعبرية كتب عليها  خونة وتذكير المسيرة تظاهرت مجموعة من المتطرفين اليهود
واستعرضت نائلة زياد ارملة الشاعر الراحل توفيق زياد .باسماء اليهود الذين قتلوا في مدينة الخليل اثناء هبة البراق

صيدة زوجها الراحل  يا شعبي يا موجز السير الذاتية للشهداء الثالثة ومالبسات استشهادهم وانهت باقتباس مقاطع من ق
  .انا باقون على العهد. . يا أغلى من روحي عندي . . عود الند 

   18/6/2005الحياة الجديدة 
  

  إعادة فتح معبري رفح وبيت حانون في قطاع غزة
ون أعادت سلطات االحتالل االسرائيلي فتح معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر بيت حان: غزة خليل الشيخ، وكاالت

. إيريز شمال محافظات غزة، بعد أن اغلقتهما في وقت سابق أمس، تحسبا لهجمات قد يشنها مسلحون فلسطينيون
وسمحت السلطات االسرائيلية، بالعبور الى قطاع غزة من معبر بيت حانون، اال انها لم تسمح الحد بالعبور الى 

 رفح أن حوالي الف فلسطيني كانوا متوجهين الى وذكر مسؤولون مصريون على الجانب الجنوبي من معبر. اسرائيل
إن إغالق المعبر جاء على خلفية : وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية. غزة احتجزوا على الحدود بسبب االغالق المؤقت

  . ورود إنذارات تفيد بنية مقاومين فلسطينيين تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات االحتالل في محيط منطقة المعبر
  18/6/2005الفلسطينية األيام 

  
  قوات االحتالل تشرع في تجريف عشرات الدونمات في قرية منيزل لصالح إقامة جدار الفصل: الخليل

شرعت قوات االحتالل االسرائيلي، خالل اليومين الماضيين، في عمليات تجريف طالت عشرات :كتب فضل عطاونة
 جنوب الضفة، وذلك بغية إقامة مقاطع جديدة من جدار 1967الدونمات في قرية منيزل الواقعة بمحاذاة حدود العام 

 كم جنوب غربي الخليل ان قوات االحتالل 30الفصل العنصري، فيما ذكرت مصادر من قرية الرماضين نحو 
المتمركزة في منطقة ابو قاعود جنوب القرية، حيث تتواصل ورشة الجدار احتجزت ظهر امس، عدداً من المحتجين 

  .الت دون تنظيم اعتصام في االراضي المستهدفةتحت الشمس وح
  18/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  حزب الحب الفلسطيني رداً على الفلتان األمني 

 حزب للحب في األراضي الفلسطينية، هو ما دعا إليه الدكتور حسن مّي النوراني مؤسس حركة العدل والحرية، في رد 
دياد حدة العنف، ونسبة الجريمة في األراضي الفلسطينية، وآخرها مقتل أربعة من على استفحال حالة الفلتان األمني، واز
تأتي هذه الدعوة إلسقاط : وقال النوراني في بيان تم توزيعه عبر البريد االلكتروني.عائلة واحدة في شجار مسلح بغزة

 النوراني الذي سبق أن رشح نفسه وأضاف.رايات الكراهية، والجهالة، والتعصب، والخوف، والموت، والفساد، والفلتان
يا كل العاقالت والعاقلين في هذا الوطن المبتلى بفنون : لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، وانسحب في وقت الحق

الشقاء كلها، يا كل الصالحات والصالحين، يا كل الحالمات والحالمين بمجتمع نظيف من الفساد، والفلتان األمني، 
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يا كل الواعين بأن ثقافة ..  المؤمنين، بأن حقنا في الحياة اإلنسانية الكريمة اآلمنة هو حق مشروعيا كل.واألخالقي
أيها القلقون على بناتكم وأبنائكم وعلى أرزاقكم وعلى حاضركم .. الموت والكراهية هي الثقافة التي تجرنا إلى شقائنا

أدعوكم .. يها المقموعون في داخلكم، ومن خارجكمأ.. ومستقبلكم، أيها المقهورون بالجهل والضالل من كل صنف
ويفكر النوراني بمناشدة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باإليعاز إلى وزارة الداخلية . لتأسيس حزب الحب الفلسطيني

الفلسطينية لترخيص الحزب، خاصة أن قرارات الوزارة تفيد بعدم ترخيص أي أحزاب جديدة، إال أنه ال يريد أن يكون 
رام اهللا ـ يوسف .جزءاً مما يسميه القرارات االستثنائية، التي يرفضها ويرى أنها من أسباب مصائب الشعب الفلسطيني

  الشايب 
 18/6/2005البيان 

  
   2-1وثائق االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة 

  : الوثائق الثالث هي: عمان شاكر الجوهري
  . انبين الفلسطيني واإلسرائيليمحاضر ثالث اجتماعات تنسيقية بين الج: أوال
  .  مع نائب رئيس قسم غزةTFPIتقرير اجتماع : ثانيا
  . دراسة من اعداد البنك الدولي: ثالثا

وتبين قراءتها استحالة مشاركة فصائل المقاومة . وستقوم الشرق بنشر هذه الوثائق في ثالث حلقات اعتبارا من اليوم
هو ما تطالب به حركة حماس بوجه خاص، ألنها تحتاج الى خبرات فنية تتوافر الفلسطينية في تنفيذ الخطط المقرة، و

  . وهذا الفراغ يمكن أن يشغله ممثلو الفصائل الذين فازوا في االنتخابات البلدية. فقط لدى الحكومات
  اللجنة الفنية : الوثيقة األولى

   العمل المطلوب والتنسيق المطلوب -اإلخالء اإلسرائيلي 
   2005 أبريل 17ة عمل، تقرير ورش

  : ملخص
، وفي ورشة 2005 مارس 27 إلى 26عقدت أول ورشة عمل للجنة الفنية الخاصة بتنسيق اإلخالء في غزة يوم السبت

 عرضت نتائج ورشة العمل األولى للمناقشة وطورت 2005 أبريل 4العمل الثانية التي عقدت في رام اهللا يوم االثنين
 الستخالص ملخص عن النتائج 2005 أبريل 17وعقدت ورشة عمل ثالثة في غزة يوم األحد. اللجنة تلك المناقشة أكثر

 األسئلة التي استخدمت في ورشة 2.  قائمة بالمشاركين في كل ورشة عمل1ومرفق مع هذه الورقة . وتشكيل فرق عمل
  .  والساليدات شرائح أفالم التي عرضت في ورشة العمل الثانية3. العمل األولى

الجلسات التي تم تناولها في -دث هذه الورقة عن جميع مناقشات مادة ورش العمل الثالث، ونظمت حسب المواضيعتتح
وهي ال تعكس وجهة نظر أي وزارة بعينها بل هي ملخص لمختلف المواقف التي تم اقتراحها خالل . الورش المذكورة
  . تلك المناقشات

  : نظمت الورقة في خمسة أجزاء
  . اإلخالء الهدف من -1
  .  األرض واألصول والبنية التحتية-2
  .  الممرات الدولية ونقاط العبور والممر اآلمن والربط االقليمي-3
  .  عملية االنسحاب واإلخالء-4
 المواضع التي يتعين على اللجنة الوزارية لتنسيق اإلخالء اتخاذ -  بطريقة مبدئية -ويعرف كل جزء .  خطة العمل-5

  . الوة على القضايا التي تحتاج الى تنسيق مع اسرائيلقرار بشأنها، ع
وتعرف ورشة العمل مجموعات العمل الفنية التي وافقت اللجنة الفنية على تشكيلها، والمشاريع التي يتعين على كل 

  . مجموعة النهوض بها
  : ضيع التاليةيرجى مالحظة أن هدف عمل اللجنة التنفيذية، وبالتالي تقرير ورش العمل ال يتناول الموا

  : القضايا األمنية، إال أنه تم اقتراح األفكار التالية/ 
  .  آالف من رجال األمن سيكلفون خصيصا بتنفيذ الخطة وحماية المناطق التي يتم إخالؤهاX تحديد عدة -
ظيم زيارات  إعالن من السلطة الفلسطينية بأن المناطق التي تم إخالؤها هي مناطق عسكرية مغلقة، وتبني خطة بتن-

عامة الى المناطق بعد التأكد من أنها خالية من أي مواد خطرة مثل األلغام األرضية، وشراك المغفلين، أو أي أعتدة 
  . خطرة

  .  إغالق المناطق التي يتم إخالءها مبكرا وقبل اإلخالء اإلسرائيلي-
  : حملة اتصاالت وعالقات عامة، اال أنه تم اقتراح األفكار التالية/ 
وعلى هذه الوحدة العمل .  من المهم تشكيل أو تكليف وحدة يعهد اليها القيام بحملة اتصاالت لصالح السلطة الفلسطينية-

  . بشكل وثيق مع اللجنة الفنية لضمان االنسجام والتنسيق
  :  تبني التنفيذ األكفأ لحملة العالقات العامة واالتصاالت ضروري من أجل-
  . تشار أي تصور عن اعمال شغب ونهب بعد اإلخالء تأمين المناطق لمنع ان-1
  .  تبديد أي تصورات لدى الناس بوجود فساد في السلطة الفلسطينية أو سوء ادارة-2



 12

  . 1967 إقناع العالم بأن المشكلة هي االحتالل اإلسرائيلي، وأن الحل هو اخالء المستوطنات واالنسحاب الى حدود -3
  : يلي وتشمل الرسالة المقترحة ما -
  . اإلعالن عن الخطط الفلسطينية واالستعداد لتأمين المناطق التي يتم اخالءها وحمايتها من التعديات/ 
  . إعالن من السلطة الفلسطينية عن العملية المتبناة لتقرير مستقبل األصول/ 
عملية إعالن من السلطة الفلسطينية عن قرارها حول خصخصة األصول، والهدف من وراء الخصخصة، و/ 

  . الخصخصة
  . إعالن عن اآللية القضائية التي ستقام لحل المطالبة باألراضي المملوكة ألشخاص بما في ذلك توجهها وآلية عملها/
  . دعوة سكان قطاع غزة لحماية المناطق ألسباب وطنية/ 
خطار والمواد الخطرة مثل تنبيه الفلسطينيين الى خطر الدخول الى المناطق التي يتم اخالؤها قبل تأمينها من األ/ 

  . األلغام
إشعار الفلسطينيين بأن شراء أي أرض أو أصول في المناطق التي يتم إخالؤها من قبل اسرائيل غير قانوني ولن / 

  . يمنحهم أي حقوق بعد اإلخالء
ء والضرورات إعالن أن المجتمع الدولي قدم ضمانات بأنه لن يكون هناك أي اغالق لقطاع غزة قبل أو خالل اإلخال/ 

  . األساسية األخرى خالل عملية اإلخالء
  : الخطوات التالية

  .  تقديم تقرير ورشة العمل الى المشاركين للتعليق والمصادقة عليه-1
  . وتقديم النتائج ايضا الى كامل اللجنة الفنية.  تقديم النتائج والقرارات الضرورية الى اللجنة الوزارية-2
على ) وزير الشؤون المدنية المكلف بملف االنسحاب من قطاع غزة(الوزير محمد دحالن  الحصول على موافقة -3

  . وتكليف المنفذين رسميا بالمهمات) ومهمات المتابعة(خطة العمل 
  :  يتعين على الوزير محمد دحالن تشكيل مجموعات العمل التالية-4
  .  األرض واألصول-
  .  البنية التحتية والمرافق العامة-
  . ممرات ونقاط العبور ال-
  . الممر اآلمن/ الربط االقليمي-
  .  عملية اإلخالء، والتحويل واالدارة-
  .  القضايا القانونية-

  : خطة العمل
  : بينت اللجنة الفنية مجموعات العمل التالية لمتابعة المشاريع التالية

  :  مجموعة العمل الخاصة باستخدام األرض واألصول-1
  . عين على المتقدم بعملية لتبادل معلومات عن الموجودات، تشتمل على دور لطرف ثالثيت:  مشروع الجرد-
 والمساعدة التقنية من طرف Mccتحديد مستقبل كل أصل من األصول، بناء على قرار :  مشروع االستخدام المستقبلي-

  . ووضع قائمة باألصول التي سيطلب من اسرائيل تفكيكها! ؟..ثالث
تكليف طرف ثالث بالتعرف على األصول المنتجة الموجودة حاليا في المستوطنات وأن تقوم : صول مشروع جدوى األ-

السلطة الفلسطينية بدراسة الجدوى االقتصادية لكل واحد من تلك األصول بعد دراسة العملية الجارية، ووضع قائمة 
  . باألصول التي سيجري خصخصتها وادارتها مؤقتا

  . تقرير الحاجة الستمرار االستثمارات الناجحة وايجاد مجال للتنسيق: اعية مشروع الممتلكات الصن-
  :  مجموعة العمل الخاصة بالبنية التحتية والمرافق العامة-2
اعداد خطط لدمج البنية التحتية للمياه، والنفايات الصلبة، والصرف الصحي، والكهرباء، والطاقة، :  مشروع الدمج-

  . واالتصاالت
  . وضع خطة لضمان استمرار تزويد الخدمات قبل وخالل وبعد عملية اإلخالء: زويد مشروع الت-
  . تقديم توصيات حول ما اذا كان من الضروري تغيير ترتيبات اوسلو لتناسب عملية اإلخالء:  مراجعة اوسلو-
  :  مجموعة العمل الخاصة بنقاط العبور، والممرات الدولية-3
  ). إلخ.. الجمارك، والمقاييس(لطرق لضمان تطبيق برتوكول باريس بحث ا:  مشروع بروتوكول باريس-
  . تطوير دور محدد لطرف ثالث لدعم اجراءات األمن الفلسطينية بعد االنسحاب اإلسرائيلي:  مشروع تأمين الممرات-
اح بالعبور من تطوير اقتراحات لنظام تنسيق ورموز للحركة عند نقاط العبور مع اسرائيل للسم:  مشروع نقاط العبور-

  . جهة الى أخرى وآلية لحل الخالفات
  :  مجموعة العمل الخاصة ممر الربط االقليمي اآلمن-4
تطوير اقتراحات لربط الضفة الغربية وقطاع غزة بخط سكة حديد مباشر، وبما يتفق مع :  مشروع ربط السكة الحديد-

  .  كترتيبات اضافية ممكنة قصيرة األمدPSمواقف
  . تقييم نظام المواكبة للتحرك داخل اسرائيل، اضافة الى الترتيبات: بور مشروع الع-
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بحث ادوار الطرف الثالث للمرور اآلمن، والربط بالسكة الحديد و أو البري بما في ذلك :  مشروع دور الطرف الثالث-
  . حل الخالفات

  :  مجموعة العمل الخاصة بالتحويل واالدارة-5
ث أفضل الصيغ لتحويل األصول لضمان عدم االجحاف بالحقوق الفلسطينية وتقرير بح:  مشروع عملية التحويل-

  . ضرورة التحويل المبكر لألصول أو تداخل االدارة
وتطوير سيناريوهات ادارية سواء . التعرف على وظائف الهياكل االدارية الدارة األصول المنتجة:  مشروع االدارة-

  . يةعلى شكل وكالة، أو لجنة وزارية داخل
التنسيق مع وزارة الداخلية لالنتهاء من الخطة األمنية التي سيتم بموجبها السيطرة على المناطق التي :  مشروع األمن-

  . سيتم إخالؤها سواء خالل عملية اإلخالء أو بعدها
  :  مجموعة العمل الخاصة بالقضايا القانونية-6
ووضع مسودة تشريعات . ات الخاصة بتحويل وادارة األرضمراجعة القوانين النافذة واالجراء:  مشروع التشريع-

الوصاية، والفصل في المطالبات اذا لزم األمر، واالدارة (ألخذها بعين االعتبار من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني 
  ). إلخ.. ونقل الملكية

  . لمستثمرين الفلسطينيين في ايريزمثال ذلك دراسة مشروعية ا.  دعم االحتياجات القانونية لجميع المجموعات العاملة-
  : توجد فجوة في نص الوثيقة التي حصلت عليها الشرق، إذ تنتقل الصفحات التي بحوزتنا للقول: مالحظة/ 

وأيضا كجزء من دراسة للجدوى االقتصادية، يتعين على السلطة الفلسطينية دراسة طريقة القيام بالعملية في 
  .  هناك حاجة لترتيبات خاصة للحفاظ على تسلسل العمليةالمستوطنات، ومناقشة ما اذا كان

ويجب أن تأخذ دراسة الجدوى االقتصادية قنوات التغليف، والشحن والتسويق المستخدمة حاليا، التي يجب الحفاظ عليها 
تي تقدم هذه ويمكن للحكومة اإلسرائيلية أن تطلب دخول الشركات ال. في المرحلة االنتقالية على األقل، بعين االعتبار

واذا كانت وكالة الخصخصة . الخدمات في عقود قصيرة األجل مع السلطة الفلسطينية لالستمرار في تزويد تلك الخدمات
  . قد أنشأت أو كلفت بالفعل بهذه المهمة، فيمكن ابرام العقد بين وكالة الخصخصة ومزودي القطاع الخاص

ومن بين األمثلة . ألي فترة زمنية ألنها قد تتعرض ألضرار بالغةلوحظ أن بعض األصول المنتجة ال تستطيع التوقف 
وفي حالة عدم استكمال عملية خصخصة هذه . التي اشير اليها البيوت البالستيكية، ومعمل األلبان، وحظائر الدواجن

هم التعرف على ومن الم. األصول المنتجة قبل اإلخالء، فمن الضروري وضع ترتيبات الدارتها خالل الفترة االنتقالية
ومن المهم ايضا معرفة ووضع قائمة بالعمليات التي ال يمكن أن تتوقف . األصول المنتجة التي تتطلب ادارة انتقالية ملحة

  . حتى ليوم واحد وتحديد طرف للقيام بإدارتها في الفترة االنتقالية
   إدارة األصول 6القضية 

 وقد تتولى plfpzaألخرى، ومن المهم اقامة سلطة فلسطينية معينة مثل كما هو الحال بالنسبة الدارة األصول المنتجة ا
هذه الوكالة الوصاية المؤقتة على األصول المنتجة وأن تتحمل أيضا مسؤولية تحويلها وادارتها ونقل ملكيتها، وتنتهي 

ن سلطة األراضي مشاركا ويمكن تشكيلها بتشريع من المجلس التشريعي الفلسطيني وأن تكو. هذه الوكالة بانتهاء عملها
ولضمان ادارة فاعلة وتجنب تصور وقوع فساد يجب أن يشارك القطاع الخاص والمجتمع المدني بفاعلية في . مكمال

  . مجلس ادارة الوكالة
كان من رأي بعض المشاركين في اللجنة الفنية أن تقتصر سلطة الوكالة على المناطق التي يتم إخالؤها فقط، فيما جادل 

قد يتعارض االقتراح . ( بأنها يجب أن تسيطر على األنشطة في جميع قطاع غزة لضمان تكامل جميع المناطقآخرون
فإذا كانت الوكالة ذات طبيعة مؤقتة، فلن يكون في وسعها النهوض بمثل هذا . األخير مع الطبيعة قصيرة األمد للوكالة

  ). الدور الشامل لعموم قطاع غزة
وهم يعتقدون أن .  اللجنة الفنية أن ليس ثمة حاجة لتكرار الجهود وتشكيل المزيد من الهياكلاعتقد مشاركون آخرون في

في حين تفوض مؤسسات فلسطينية أخرى بإدارة األصول المنتجة بعد . سلطة األراضي مفوضة بتولي تلك القضايا
  . اإلخالء، وقد اقترحوا انشاء لجنة وزارية داخلية

   TFPI - IDF/COGATاللقاءات العملياتية لـ / 
   2005 أبريل 18قطاع غزة محضر االجتماع، 

رئيس االدارة المدنية (والمقدم ) نائب الجنرال كوشافي( مع المقدم مناحيم TFPI التقت 2005 أبريل13يوم األربعاء 
والرائد يوري ) من جيش الدفاع اإلسرائيلي، المسؤول عن نقاط العبور (- لم يذكر التقرير اسمه -والمقدم ) لقطاع غزة

 مع الجنرال TFPIوقد نظم هذا اللقاء استكماال للقاء). رئيس فرع المنظمات الدولية، االدارة المدنية، غزة(سنجر 
بهدف مناقشة القضايا العملياتية المتعلقة بالتحضير لفك االشتباك ودخول ) قائد قطاع غزة في الجيش اإلسرائيلي(كوشافي 

  . منظمات المجتمع المدني
ي بداية االجتماع أوضح المقدم مناحيم بأن الجيش اإلسرائيلي يرحب بمثل هذه االجتماعات ويتطلع قدما للقائات منتظمة ف

وسيركز لقاء المتابعة هذا على فترة فك االشتباك في حين تتناول اللقاءات المستقبلية متطلبات الدخول . في المستقبل
  .االشتباكوالخروج من قطاع غزة في مرحلة ما بعد فك 

  : التسهيل
  .  لجهود التسهيل الحالية ووضع المعابر الحاليCOGATبدأ االجتماع بعرض من

  : مبادىء فك االشتباك والتحضيرات
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 فك االشتباك سيحدث بغض النظر عن التعاون والتنسيق الفلسطيني اال أن مستوى المشاركة الفلسطينية في العملية -
  . علية التي سيتخذها الجيش اإلسرائيلي لضمان األمن اضافة الى تسليم األصولسيقرر االجراءات العملياتية الف

  :  تشتمل خطط الجيش اإلسرائيلي الحالية لفك االشتباك على ثالث مراحل-
  .  إعادة انتشار الجيش اإلسرائيلي ضمن قطاع غزة وتحديث منهج العمليات-
  .  إخالء المستوطنين ومقتنياتهم-
  . جيش اإلسرائيلي من داخل قطاع غزة الى خارجه إعادة انتشار ال-
اال أن هناك خططا للطوارىء في حالة العنف .  يفضل الجيش اإلسرائيلي أن تتم عملية فك االشتباك في أجواء هادئة-

  . وغياب التعاون من الجانب الفلسطيني
ه الخارجية في جهد لمنع  تتضمن خطة الجيش اإلسرائيلي اجراءات جديدة ستتخذ لعزل قطاع غزة عند حدود-

وينظر . ومن المتوقع أن تؤثر هذه االجراءات الجديدة على حركة العاملين في المنظمة الدولية. المستوطنين من دخوله
 بوصفها المحاور الرئيسية لمناقشة طريقة التخفيف من العواقب السلبية الغالق قطاع غزة TFPIالجيش اإلسرائيلي الى

  .ل فترة فك االشتباك للسماح بمواصلة العمليات من قبل المجتمع الدوليمن الداخل والخارج خال
  18/6/2005الشرق القطرية 

  
  حماس أضعف مما نعتقد ، ويقول إسرائيلي يتباهى في إضعاف السلطةعسكري 

ارسـاته   أدلى قائد كبير في الجيش االسرائيلي بتصريحات أمس، تباهى فيها بأن سياسة جيشه ومم              :تل أبيب نظير مجلي   
ابومازن، وانتهاء بقوى المعارضـة ومـن       بـ  قادت الى اضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية بكل فصائلها وقواها، بدءا           

وكان هذا القائد يتكلم الى صحيفة يديعوت أحرونوت، في مقابلة نشرت امس، محاوال اقناع              . يساندها في الداخل والخارج   
كل القوى الفلسطينية من دون اسـتثناء       : ل، فقال هذا القائد الذي لم يذكر اسمه       الرأي العام االسرائيلي بجدوى خطة الفص     

تعيش حالة ضعف واضحة اليوم، فقد خربنا حساباتهم، خطة الفصل تحرجهم، وهم ال يحبونها، ألنها تسحب البساط مـن    
هور الفلسطيني يرى فيها أمـال      تحت أقدامهم، فمن بعد تطبيق هذه الخطة، لن يبقى لهم أي تبرير لتنفيذ العمليات، فالجم              

وقال الضابط  . للتغيير، ومن جهة ثانية فان العالم يؤيد هذه الخطة ويجبرهم على اطالق المدائح لها رغم انهم ال يحبونها                 
االسرائيلي المسؤول ان الضعف ينتاب جميع الفصائل، خصوصا حماس، فقد أصبح صعبا عليها القيام بعمليـات وذلـك                  

غالبية قادتها العسكريين وثانيا بسبب شح مصادر التمويل وثالثا بسبب رفض الجمهور لهذه العمليـات               أوال بسبب تصفية    
وزاد على ذلك قرار المحكمة الفلسطينية الغاء نتـائج االنتخابـات           . ورابعا بسبب االجراءات األمنية االسرائيلية المختلفة     

 قرار الرئيس ابومازن تأجيل انتخابات المجلس التـشريعي،         التي أظهرت انتصارا ساحقا لهذه الحركة في مدينة رفح، ثم         
وأمـا ابومـازن،     .وحتى حزب اهللا سيكون صعبا عليه ان يفعل شيئا، اذ ان العالم يحاصره واالنسحاب السوري يضعفه               

ائيل فيرى المسؤول االسرائيلي انه أضعف من ذي قبل ألنه ال يستطيع ان يوفر الطلبات المتراكمة على طاولته من اسر                  
والعالم والشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية، فهو ال يسيطر على األوضاع وأجهزة األمن تتمـرد عليـه وال تلتـزم           

واستنتج المسؤول االسرائيلي العسكري من هذه الصورة ان اسرائيل تستطيع ان تواصل سياسـة االجـراءات                . بتعليماته
ن بمظهر من ال يعجبه شيء وال يرضى بأي شيء حتى لو قدمنا له السماء    األحادية الجانب، فيما سيظهر الفلسطينيون اآل     

فلن يكتفي، وفي الوقت الذي سيواصل فيه العالم امتداح اسرائيل على نشاطها ومبادراتها االيجابية، فانه سيمقت رد الفعل                  
  .الفلسطيني

  18/6/2005شرق األوسط ال
  

  عسكرية مغلقة  االحتالل يعلن غداً مستعمرات شمال الضفة مناطق 
كشفت صحيفة يديعوت احرونوت امس الجمعة عن وثيقة سرية لجيش االحتالل تعلن فيهـا               :القدس المحتلة آمال شحادة   

تمـوز واالعـالن عـن      /السلطات االسرائيلية عن اغالق شمال الضفة اعتبارا من يوم االحد وحتى العاشر من يوليـو              
كرية مغلقة، لكن الجيش نفى ذلك، وأثارت الوثيقة التي وزعت على الكتيبة            المستعمرات االربع المعدة لالخالء منطقة عس     

 التابعة لسالح المظالت في جيش االحتالل نقاشا حادا بين معارضي الخطة ومؤيديها حيـث اعلـن المعارضـون                   101
الق مـستعمرات   مباشرة خطواتهم االحتجاجية منذ يوم غد لمواجهة الجنود والضباط الذين سيشاركون في تنفيذ خطة اغ              

واكدوا عزمهم اتباع كافة الوسائل لمواجهة المخططات التي ستمنعهم من دخول هذه المستعمرات للتضامن              . شمال الضفة 
وحاول الجيش تهدئة االوضاع بنفي وجود مثل هذه الوثيقة اال ان            .مع سكانها عند االخالء ومنع الجيش من تنفيذ الخطة        

 عائلة من المـستعمرين     25ضوع في االجهزة االمنية والعسكرية خاصة بعد وصول         مصادر اسرائيلية اكدت نقاش المو    
وبموجـب الوثيقـة فـإن      . الى احدى مستعمرات الضفة ووضع بيوت متنقلة فيها تحضيرا لمواجهة الجيش عند االخالء            
 كافة الطرق في شمال     تموز/المرحلة الثانية بعد االعالن عن المنطقة عسكرية مغلقة سيغلق الجيش في العاشر من يوليو             

وفي . الضفة لمنع متطرفين من مستعمرات اخرى مثل يتسهار وايتمار وتبواح وكدوميم من عرقلة تنفيذ خطة االنسحاب               
وستنتشر قـوات كبيـرة مـن       . آب لن يسمح ألي اسرائيلي بالدخول الى المنطقة التي ستخلى         /اليوم االول من اغسطس   

حضار بيوت متنقلة لوضعها بديال عن البيوت التي سـتخلى او اضـافتها الـى               الجيش والشرطة لمنع المستعمرين من ا     
ايلول تبدأ عملية االنسحاب واستعداد الجيش والـشرطة        /ثم في الرابع من سبتمبر    . المستعمرات التي ال يشملها االنسحاب    

احتمال تنفيذ التنظيمـات     فستركز نشاطها لمواجهة     101أما وحدة   . لمواجهة المتطرفين والمستعمرين الرافضين للخدمة    
ويستعد الجيش لمواجهة نشاطات احتجاجية مختلفة للمتطرفين       . الفلسطينية عمليات ضد اهداف اسرائيلية في اثناء االخالء       
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والمستعمرين منها دخول البلدات الفلسطينية واالعتداء على فلسطينيين ودخول مستعمرين ومتطرفين الى قبر يوسف في               
كما يستعد الجيش الحتمال تنفيذ اعتداءات على االقصى        . ولين الى ارسال قوات كبيرة من الجيش      نابلس ما يضطر المسؤ   

  . وأماكن فلسطينية مقدسة في مختلف المناطق
من جهته اعتبر الناطق بلسان الجيش النشر عن الوثيقة تضليال وقال ان الجيش ال يوزع وثائق انمـا يعمـل بموجـب                      

عندما يصدر المستوى السياسي تعليمات للجيش بفرض قيـود         : وى السياسي فقط وأضاف   التعليمات التي تصله من المست    
على الدخول للمستعمرات المعدة لالخالء فإن الجيش سينفذ بواسطة اصدار امر عسكري موقع من جانب القائد العسكري                 

 نشر يفتـرض ان يـستند الـى         وذكر الناطق ان هناك العديد من الوثائق الداخلية والخاصة حول االخالء وأي            .للمنطقة
وأشار وزير النقل االسرائيلي مئير شطريت اثناء زيارة الى باريس الى امكانية قيـام               .بيانات رسمية صادرة من الجيش    

وقـال فـي مـؤتمر     .بعض العناصر المتطرفة في صفوف المستعمرين بأعمال عنف خالل االنسحاب من قطاع غـزة         
من جهة اخرى فند قدورة موسى محافظ جنين ما تروج له اسرائيل عن             . عنفنأمل ان يتم كل شيء من دون        : صحافي

انسحاب من شمال الضفة الغربية وتفكيك ألربع مستعمرات ووصفه بأنه عمل دعائي ال يعكس حقيقة ما تنوي اسـرائيل                   
  .فعله على االرض

  18/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ين إسرائيل تشرع جرائمها ضد الفلسطيني: محمد بركة
اعتبر محمد بركة، أن القانون الذي تحاول إسرائيل إقراره إلعفائها من المسؤولية عن األضرار التي يتعرض لها الشعب                  

وقال إنه ال يوجـد أي شـخص         .الفلسطيني، يهدف إلى تشريع جرائم االحتالل، مشيراً إلى أن القانون بحد ذاته جريمة            
إن وزارة العدل اإلسرائيلية    : وتابع .مح لنفسه بأن يوافق على قانون كهذا      مهني أو قانوني، على مستوى من األخالق، يس       

تحاول فرض القانون، بإيعاز من الحكومة، لتلتفّ على القضاء، الذي أصدر في الماضي قـرارات تمـنح تعويـضات                   
نـوه إلـى أن هـذا       و. لفلسطينيين تضرروا من األعمال العدوانية التي ارتكبها جنود االحتالل في األراضي الفلسطينية           

وانتقـد  . القانون يضع الجهاز القضائي أمام وضعية غير معقولة، خاصة وأن له سوابق في قرارات مناقـضة للقـانون                 
مشاركة ضابط من الجيش االسرائيلي في النقاش داخل الكنيست لمساندة هذا القانون، مـشيراً إلـى أن ضـابطاً بـزي                     

  . رسميةعسكري حضر الجلسة لإليحاء وكأنه يمثل جهة
  18/6/2005البيان 

  
     الفلسطينية لمحاربة المتشددين   يطالب بتسليح الشرطة   بيريز

امس أن إسرائيل تدرس مـساعدة الـشرطة            ذكرت تقارير إخبارية      : دبا   تل أبيب  18/6/2005األيام البحرينية   نشرت  
االسـرائيلية إن     وقـال بيريـز لالذاعـة    .  سلحة الخفيفةمكافحة أنشطة المتشددين من خالل تزويدهم باال         الفلسطينية في 

وينتظـر   .  ضرورية لتمكين الفلسطينيين من تطبيق القانون وحفظ النظام           وإنها   ال تمثل تهديدا السرائيل      االسلحة الخفيفة 
    .  اعهما االسبوع المقبلخالل اجتم   سيقدمها شارون للرئيس الفلسطيني   يكون هذا االقتراح ضمن التنازالت التي   أن

في إطار إجراءات بناء الثقة بين الجانبين، وارتفاع وتيرة التنسيق بينهمـا السـيما فـى                : 18/6/2005 البيان   وأضافت
موضوع الفصل األحادي، تدرس إسرائيل السماح للسلطة الوطنية الفلسطينية بشراء ذخائر منها إضافة إلـى مـدرعات                 

وذكرت يديعوت أحرونوت ان جـيش      . ررت تخفيف اجراءات إغالق األراضي الفلسطينية     خفيفة من دول أخرى، كما ق     
االحتالل يدرس امكانية السماح للسلطة الفلسطينية بشراء ذخائر لألسلحة الخفيفة التي بحوزتها من إسـرائيل والـسماح                 

 1000 إلـى    600ا بـين    وأشارت إلى أن إسرائيل تدرس السماح بادخال م       . بإدخال مدرعات خفيفة من مصر وروسيا     
  . شارونوكبادرة حسن نية تجاه السلطة قبل قمة أبومازن . جندي من قوات بدر الفلسطينية الموجودة في االردن

  
  ..!!المستوطنون يخططون إلقامة مخيمات الجئين

سنحول عملية االنسحاب من قطاع غزة إلى كابوس يالحق شارون حتـى بعـد االنـسحاب                : كتب خليل العسلي خاص   
بهذه الكلمات انهى بنحاس فلريشطاين من زعماء المستوطنين االيديولوجيين كلمتـه فـي المـؤتمر                .. ولسنوات طويلة 

الصحفي الذي دعا اليه مجلس المستوطنات في محاولة للحاق بركب مناهضة خطة االنفصال واالنسحاب من قطاع غزة                 
وقد اسـتطاعت   . ة احرجت القيادة التقليدية للمستوطنين    بعد ان سيطرت على حركة االحتجاجات الشبيية المتطرفة بصور        

الشبيبة ان تواجه الحوار الوطني االسرائيلي في الشارع عن طريق اعمالهم االحتجاجيـة المتنوعـة والملونـة بـاللون                   
البرتقالي، فمن اغالق الطرق الرئيسية في اسرائيل واحداث حالة ارتباك غير مسبوقة الى اغـالق المـدراس بـسالسل                   
حديدية، ومن ثم اغالق الوزارات والوصول إلى قادة الجيش في عقر منازلهم الزعاجهم واخافتهم والعمل على تخريـب                  

 الكثير من االفكار      بصبغ اسرائيل باللون البرتقالى وال زال       االشارات الضوئية في اهم المفارق واالكثر اكتظاظا انتهاء       
سارع مجلس المستوطنات الى عقد مؤتمر صحفي اعلنوا فيه عن اتخاذ سلسلة            ولهذا   ...بانتظار الوقت المناسب لتطبيقها   

من االجراءات العالن احتجاجهم على خطة االنفصال، ومنها شل الحياة العامة في جميع انحاء اسرائيل لمدة ربع ساعة                  
 مؤدبـة مـن     نهاية الشهر الحالي ولكن بطريقة سليمة، حيث اكد حزكاي ادري ان المـستوطنين سـيطلبون بـصورة                

االسرائيليين التوقف عن العمل لمدة ربع ساعة، وان يتظاهر المستوطنون ونشطاء اليمين على جوانب الطـرق بـدون                  
 لدرجة ان ادري قال انه لو حاول اي مستوطن عرقلة حركة الـسير فانـه شخـصيا سـيقوم باسـتدعاء                       عرقلة العمل 

شارع االسرائيلي وذلك عن عرض صورة لألمكان التي سـتجمع          كما انهم يحاولون استعادة تأييد وتضامن ال       !!الشرطة
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فيها المستوطنون لالحتجاج، فهم على يقين بان معركتهم االن هي على الشارع وفي الشارع فقط بعد ان قررت المحكمة                   
وما ان انهى مجلس المستوطنات مؤتمره الصحفي حتـى سـارع            ...العليا ان خطة االنفصال هي قرار حكومي قانوني       

الشبية وانتشروا بالمئات في مفارق الطرق واخذوا يوزعون على السائقين الشارات البرتقالية وكأنهم يقولون لزعمـائهم                
ك كـل االرض  التقليديين والذي تربوا على مبادئهم الكراهية لم من هو غير يهودي وااليمان المطلق بحق اسرائيل بامتال          

 حملة الشرائط البرتقالية فـان اسـرائيل        حوكاشارة الى نجا   .انهم هم من سيقود الصراع ضد الحكومة على طول الخط         
والمضحك المبكي هو ان الكثير من السيارات العربيـة         .  اصطبغت باللون البرتقالي    والسيارات بجمع انواعها واشكالها   

 المستوطنين، إذ أن هناك من يعتقد من العرب فلسطينيين من القس الشرقية             شوهدت تحمل نفس االشارة رغم انها اشارة      
تشفع لهم عند الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة إذ أن الجنود الذين يبدون            !! ان وضع هذه االشارة ذات اللون الزاهي      

يعمل على تنفيذ السياسة      الذي    شيء لن يشفع للعربي امام الجندى االسرائيلي        والواضح أن اي  . تعاطفا مع المستوطنين  
 نساء إسرائيليات يقضين وقتهن على الحواجز        اء في تقرير محسوم ووتش الذي اعدته      جالعليا في االهانة المقصودة كما      

  . لمراقبة ما يجري هناك
  ...!!او مخيمات الجئين ... كرفانات

 تضع حمولتها على الرمال التي تم اعـدادها          حزيران، حتى كانت الشاحنات الكبيرة     16وما ان أشرقت شمس الخميس،       
خـرج   وامام هذا االصرار من الحكومـة      ...الستقبال اول عشرين كرفانا بيت متنقل الستقبال اول فوج من المستوطنين          

 للسكن في هذه المنازل المتنقلة، بل انهم سينتقلون للـسكن فـي              المستوطنون بتقليعة جديدة عندما اعلنوا انهم لن ينتقلوا       
وان هذه المخيمات لن تفكك اال بعد ان يتم حـل مـشكلة      ... خيمات بدأوا إلقامتها، ككتلة واحدة كل مستوطنة على حدة        م

 ..االسكان والعمل لهم على غرار مخيمات الالجئين الفلسطينيين مع االختالف طبعا في كل شيء سوى في شكل الخـيم                  
بمثابة كارثة بيئية كبيرة وان الحكومات االسرائيلية التاليـة سـوف      ووفقا القوال وزارة البيئة فان هذه المخيمات ستكون         
 ان المـستوطينين يخـدعون       ولكن هناك من يعتقد   .  من البقاء فيها    تعانى من اثارها السلبية اذا لم يتم منع المستوطنين        

  ة والمرافقـى سـيذهب    الحكومة وان كل تلك االموال التى تصرفها الوزارات على المساكن المؤقته وعلى البنى التحتي             
سدى الن جميع المستوطينن قد اعدوا النفسهم منازل بديلة في المدن االسرائيلية ولكنهم يريـدون ان يرهقـون خزينـة                    

..  القرى التعاونية جنوب اسرائيل      على مبدء االرض المحروقة على حد تعبير احد روؤساء          الحكومة حيث يعمل هؤالء   
  ...شم فضل عدم ذكر اسمه لالذاعة الجيوالذي من كثر خشيته من االنتقا

  16/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

   فائض ميزان المدفوعات اإلسرائيلي -نصف مليار دوالر 
 ذكرت معطيات نشرتها دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية ان فائض ميزان المدفوعات في الربع األول               :ياسر العقبي 

مـن النـاتج    % 3.2وأكدت الدائرة أن الفائض في الحساب العام وصل إلـى           . نصف مليار دوالر  من العام الجاري بلغ     
وأشارت الدائرة إلى أنه حصل ارتفاع كبيـر فـي           .في الربع المقابل من العام الماضي     % 2.1القومي اإلجمالي، مقابل    

أما بصدد االسـتثمار المباشـر   . من العام مليار دوالر في الربع األول       4.9االستثمارات األجنبية في البالد، وصلت إلى       
 400أما المواطنون اإلسرائيليون فقد استثمروا ما قيمتـه          . مليار دوالر  1.8للسكان األجانب في إسرائيل فقد وصل إلى        

ا كم . مليار دوالر  1.2وفي األوراق المالية األجنبية استثمر اإلسرائيليون مبلغ        . مليون دوالر في الخارج في الربع األول      
وارتفـع حجـم    . الناتج القومي اإلجمـالي   % 46.3سجلت زيادة في حجم صادرات السلع والخدمات بحيث شكلت نسبة           

فـي  % 15.1 في حين ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 2005في الربع األول من العام % 14.2صادرات السلع بنسبة  
 1.2 مليون دوالر، وتم تصدير مـا قيمتـه          700، ووصل إلى    %9وسجلت خدمات السياحة ارتفاعا بنسبة       .الربع األول 

ووصلت ديون السوق اإلسرائيلية الخارجية في نهاية الربع         .مليار دوالر في مجال خدمات البحث والتطوير إلى مبيعات        
  .  مليار دوالر16.5األول إلى 

  17/6/2005 48عرب
  

  فيذ فك اإلرتباط شينوي على إستعداد للعودة إلى الحكومة في حال إستقالة العمل بعد تن
ليس بالضرورة أن تؤدي إستقالة حزب العمل من الحكومة اإلسرائيلية بعد تنفيذ خطة فك اإلرتباط، إلى إنتخابات مبكرة،                  
وذلك، بحسب موقع هآرتس األلكتروني، إستناداً إلى أقوال رئيس شينوي، يوسيف لبيد، بأن حزبه سيوافق على العـودة                  

وبحسب هآرتس فإن لبيـد قـد        .تقالة العمل إعتراضاً الميزانية وليس على خلفية سياسية       إلى الحكومة في حال جاءت إس     
 .أرسل رسالة مشابهة إلى كبار المسؤولين في الليكود، والذين أهتموا باستيضاح موقف شينوي في حال إسـتقالة العمـل        

خابات قدر اإلمكان، وذلك خـشية أن       وأشارت المصادر إلى أن الدائرة القريبة من شارون، تعمل على تأجيل موعد اإلنت            
ومن هنا فإن اإلمكانيات التي يتناولها مكتب رئيس الحكومة هـي ضـم             . يخسر شارون في المنافسة على زعامة الليكود      

وجاء أن هناك ثالثة عوامل قد تدفع العمل إلى اإلسـتقالة            .شينوي والمفدال للحكومة إذا إستقال العمل في الخريف القادم        
، والثالث والذي يعـود إلـى       2006؛ أالول هو إنتخاب رئيس آخر لحزب العمل، والثاني هو ميزانية العام             من الحكومة 

أسباب صهيونية بحتة هو تعنت شارون في مواقفه تجاه الفلسطينيين من أجل تحسين وضعه داخل الليكود علـى أبـواب    
حكومة إذا إستقال العمـل منهـا بـسبب معارضـته     ليس لدينا مشكلة في العودة إلى ال    : وكان لبيد قد صرح    .البرايمريز

أما إذا إستقال العمل من الحكومة بسبب سياسي مرتبط بعملية          . للميزانية القادمة، فنحن نؤيد السياسة اإلقتصادية لنتنياهو      
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وبحسب لبيد، فإن مسألة وجود شينوي سـواء فـي اإلئـتالف أم فـي                .السالم، فإن شينوي لن تستطيع إستبدال العمل      
  .معارضة، فإن ذلك لن يؤثر على قوتها اإلنتخابيةال

  17/6/2005 48عرب
  

 تجديد المفاوضات علي المسار السوري سيتم فقط بعد حل القضية الفلسطينية : بيريس
قال بيريس في حديث ادلي به لصحيفة كل العرب انه اذا كان االسد جادا في دعوتة للسالم  :الناصرة من زهير اندراوس

 القدس، واضاف ان حزب اهللا هو العائق الوحيد امام اتفاق سالم بين اسرائيل ى الي دمشق وليأت هو الفليدع شارون
ولبنان، واضاف في معرض رده علي سؤال ان حزب العمال الذي يتزعمه سينسحب من الحكومة اذا لم تنفذ خارطة 

ع السلطة الفلسطينية واعتقد ان االنسحاب الطريق وتنسحب من مناطق اخري بعد، وتابع قائال اؤيد تنسيق االنسحاب م
احادي الجانب خطأ وزيادة علي ذلك اعتقد ان الحكومة االسرائيلية مضطرة للتنسيق مع الجانب الفلسطيني وانا شخصيا 
انسق ذلك مع الجانب الفلسطيني، واكد في سياق حديثه انه ليس ملزما باالعتذار لفلسطينيي الداخل عن احداث تشرين 

 بل من ارتكب االخطاء، ولفت الي انه يشكك في قدرة النواب العرب علي معالجة قضايا المواطنين 2000اكتوبر االول 
وعن حقيقة بان اللواء العربي في حزب العمال هو االكبر من بين األلوية . العرب في الدولة ووصفهم بانهم ليسوا فعالين

 ومن الطبيعي ان ال يميلوا نحو اليمين بل نحو اليسار واعتقد %20االخري، قال بيريس ان العرب في الدولة يشكلون 
ان هناك خيبة امل لدي المواطنين العرب من االحزاب العربية فأعضاء الكنيست العرب الثمانية لم يتحولوا الي قوة 

شرذمين برلمانية، فعضو كنيست عربي واحد من حزب العمل بامكانه ان يؤثر اكثر من ثمانية اعضاء كنيست عرب مت
وعن امكانية نجاح الحكومة بتنفيذ خطة االنسحاب من غزة، قال ان حزبه انضم الي الحكومة باالساس  .الي عدة احزاب

من اجل تنفيذ خطة فك االرتباط، واذا جمدت الخطة سينسحب من الحكومة، وقال ليس هذا فحسب فبعد االنسحاب من 
خارطة الطريق بما في ذلك االنسحاب من مناطق اخري سننسحب من ان لم يحدث تقدم في عملية السالم وتنفيذ . غزة

وقال انه يؤيد تنسيق .الحكومة ال تهمنا وليست هدفا بحد ذاته انما السالم هو ما يهمنا . هذا هو شرطنا. الحكومة
 الحكومة االنسحاب مع السلطة الفلسطينية واضاف اعتقد ان االنسحاب احادي الجانب خطأ وزيادة علي ذلك اعتقد ان

االسرائيلية مضطرة للتنسيق مع الجانب الفلسطيني وانا شخصيا انسق ذلك مع الجانب الفلسطيني واعتقد انه يجب علينا 
ان نبدأ في االستثمار في غزة قبل االنسحاب وبعد االنسحاب وعليه يجب ازالة الحواجز وتحسين المعابر النه ال يمكن 

بالنسبة . حرك ونحن ندعم الصندوق الذي اقامه الفلسطينيون ونساعدهم في ذلكاقامة اقتصاد جدي بدون حرية في الت
 دونم من الدفيئات نريد ان تنقل الي الفلسطينيين وان ال يتم هدمها ليكون للفلسطينيين اماكن عمل، 4500للدفيئات هناك 

للفلسطينيين وباالمكان خلق المزيد  آالف دونم من الدفيئات اقامها مركز بيريس للسالم وحولت 10اضافة الي ذلك هناك 
وقال انه يعارض هدم منازل المستوطنين ويري ضرورة االبقاء علي المصانع والمصالح الصغيرة اضافة . من الدفيئات

 الف عربي من 300 كلم من الشواطيء الجميلة الخالبة فسنويا يتوجه 43الي تطوير السياحة في غزة، موضحا لديهم 
وعلي ضوء التغييرات التي .  لالستجمام اعتقد انهم سيسعدون بالتوجه الي شاطيء البحر في غزةاسرائيل الي االردن

تحدث في لبنان بعد انسحاب سورية وان كان يتوقع ان يقود ذلك الي اتفاق سالم مع لبنان واقامة عالقات دبلوماسية 
 وسالمة لبنان هو حزب اهللا، واسرائيل ليست من يهدد امن. كاملة، قال ان لبنان يخطر نفسه فقط بسبب وجود حزب اهللا

بالنسبة لنا احسن شيء يحدث هو ان يكون لبنان مستقال وحرا . لها اي اطماع تجاه ارض لبنان او مياهه او سياسته
وقال مهددا حزب اهللا يجب . وديمقراطيا ومنتعشا اقتصاديا وخاليا من االسلحة المجنونة التي يهدد بها حزب اهللا اسرائيل

لي حزب اهللا ان يعلم ان اسرائيل لن تقف مكتوفة االيدي اذا اطلق الصواريخ باتجاهنا، طالما بقي السالح بيد حزب اهللا ع
فانه سيبحث دائما عن خلق النزاعات وحان الوقت الن تكون للبنان حكومة وليس جيشا واذا بحث عن السالم سيجد 

ب اهللا في نهجه سيجند كل العالم ضده، فالعالم اليوم ينقسم الي اسرائيل شريكا من الطراز االول ثم ان استمرار حز
 قسمين مع االرهاب وضد االرهاب وحزب اهللا يعتبر منظمة ارهابية ويجلب الضرر الكبير علي لبنان  

  18/6/2005القدس العربي 
  

  إسرائيل تشارك للمرة األولى في مناورة إنقاذ غواصات لحلف الناتو 
 دولة، تشارك في مناورة كبيرة لحلف الناتو إلنقاذ الغواصـات، والتـي        14ية أن إسرائيل وضمن     أفادت مصادر إسرائيل  

ونقلت المصادر عن صحيفة للجيش األمريكي نجـوم وخطـوط، أن            .تبدأ اليوم الجمعة في نابولي وتستمر ثالثة أسابيع       
يها للمرة األولـى، باإلضـافة إلـى        مناورة الغواصات تجري مرة كل ثالث سنوات، وأشارت إلى إن إسرائيل تشارك ف            

وتبدأ المناورة في قاعدة سالح البحرية إليطاليا في خليج تورنتو، وذلك بغوص غواصـات هولنديـة                 .روسيا وأوكراينا 
وبحسب المصادر فإن قوات اإلنقاذ المركزية سـتتألف مـن إيطاليـا     .وإسبانية وتركية في قعر البحر لتبدأ عملية اإلنقاذ  

 واليات المتحدة، ويعمل معهم خبراء إسرائيليونوبريطانيا وال
  17/6/2005 48عرب

  
  حزب العمل االسرائيلي ينتخب نائبا من الحمائم امينا عاما له

  انتخب حزب العمل االسرائيلي امس  النائب ايتان كابيل امنيا عاما له وهو يعتبر من الحمـائم،                   :القدس المحتلة اف ب   
 .من اعضاء اللجنة المركزية  حسب النتيجة الرسمية       % 58صل كابيل على تأييد     وح .حسب ما اعلن مصدر في الحزب     
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وقال االمين العام الجديد لوكالة فرانس برس اعتبر نفسي من  الحمائم الني كنت دائما مع قيام دولـة فلـسطينية ومـع                       
رشحين سيدعم لتـولي رئاسـة     ولم يوضح كابيل ايا من الم      .التوصل الى اتفاق سالم مع  الفلسطينيين يقوم على تسويات         

  .الحزب
   18/6/2005الرأي االردنية 

  
   محاكمة معتصم الطيبي... !عدالة إسرائيلية

أصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية في القدس المحتلة أمس، حكماً على المحامي معتصم الطيبي، شقيق أحمد الطيبي، 
شط اليمين المتطرف نوعام فدرمان من قيادة حركة كاخ  ساعة في خدمة الجمهور، بتهمة االعتداء على نا300بالعمل 

وكان عدد من ناشطي اليمين اإلسرائيلي قد دخلوا إلى قاعة محكمة الصلح في القدس الغربية، حيث كان . العنصرية
  سنوات بتهمة االعتداء على جنود االحتالل، وحاولوا االعتداء عليه جسدياً، وصرخوا في القاعة6يحاكم الطيبي قبل 

أمام عيون القاضي أمنون كوهين الطيبي قاتل وإرهابي ونازي بوجود حراس المحكمة، فحاول معتصم الطيبي وحارسه 
وبرأت محكمة الصلح فدرمان من تهمة االعتداء، على الرغم من . الشخصي فراس هيكل حمايته من فدرمان ومن معه

وقال النائب الطيبي لقد تفشت . لطيبي وحارسه الشخصينشر صور الحادث على شاشات التلفزة، وأدانت كالً من شقيق ا
عدوى العنصرية في صفوف عدد من القضاة في جهاز القضاء اإلسرائيلي، أشعر باالحتقار تجاه هذا الحكم الذي يرسل 

حية عربي ليست مخالفة، ومرة أخرى يتّم تجريم الض رسالة لليمين اإلسرائيلي بأن العدوانية والعنصرية تجاه كل ما هو
وأضاف لقد أصبحت المحاكم اإلسرائيلية كما . وتبرئة الجاني، موضحاً نحن ندرس إمكانية االستئناف أمام المحكمة العليا

 السفير. هي الدولة يهودية فدرمانية تنضح بالعنصرية
  18/6/2005السفير 

  
  التابو األخير يكشف أسراراً عن مملكة إسرائيل للدمار الشامل 

ي جديد يحمل عنوان التابو األخير أو المحظور األخير للبروفيسور افنير كوهين أسراراً جديدة عـن                كشف كتاب إسرائيل  
 بإجراء تجربة نووية، وأن الرئيس األميركي كـارتر         1970مملكة إسرائيل ألسلحة الدمار الشامل، وعن قيامها في عام          

جديدة السيما بشأن القدرات الكيميائية والبيولوجية      وقالت يديعوت احرونوت إن الكتاب حافل باالكتشافات ال       . رفض كشفها 
اإلسرائيلية، مشيرة إلى أن كوهين يقول إذا كانت هيئة األبحاث النووية في ديمونا هي رمز التابو األكبر، فـإن المعهـد                     

ركزيـة  وينقل عن ستانسفيلد تيرنر، رئيس وكالـة االسـتخبارات الم  . البيولوجي في نس تسيونا هو رمز التابو األصغر     
األميركية في فترة حكم كارتر، والذي تطرق في محادثة مع كوهين إلى إشعاع غـامض التقطتـه االقمـار الـصناعية                   

وقال لكـوهين   . ، في مكان ما فوق جنوب المحيط الهندي شرقي جنوب أفريقيا          1970 سبتمبر   22االميركية في صبيحة    
بالتعاون مع نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا في ذلك          إن ذلك لم يكن سوى تجربة نووية إسرائيلية، وربما تمت           

وحسب تيرنر، لم يكن إلسرائيل فقط أسباب جيدة لتنفيذ التجربة وانما كانت للبيت االبيض، برئاسة كارتر، اسباب             . الحين
رب يونيـو   ويتطرق كوهين أيضاً إلى قضية تاريخية وهي الجانب النووي لح          .خاصة إلضفاء غموض حول هذه القضية     

، وكما تقول بعض التقارير في العالم، ان إسرائيل توصلت قبل الحرب بفترة ما الى اغلبية عناصر القوة النووية،                   1967
 .1973ويكشف الكتاب أيضاً زاوية أخرى في شأن اللحظات الدراماتية فـي حـرب              . إال انها لم تكن تملك السالح ذاته      

 أرنون، مساعد الوزير يسرائيل غليلي والمؤتمن على سره الذي كان الى جانبه             حيث أورد للمرة األولى شهادة عيزرياهو     
ويتبين انه في التاسع من أكتوبر حيث بدا ان الجيش اإلسرائيلي على شفا االنهيار، وفي جلـسة                 . في مقر رئاسة الوزراء   

وقال غليلي إن ديان قال فـي ختـام         . مقر القيادة العسكرية العليا، طُرحت اقتراحات متطرفة جدا بشأن الرد اإلسرائيلي          
ما الذي اقترحه ديـان،     . الجلسة، انه يرغب في طرح خيارات اخرى للتفكير والنقاش أمام رئيسة الحكومة غولدا مائير             

  . وكم كان هذا االقتراح تفصيليا، هذه مسألة لم يتحدث عنها سيناي ألحد حتى اليوم
  18/6/2005البيان 

  
  تصاعد العنف   لجنة وزارية خاصة لمحاربة 

قررت الحكومة اإلسرائيلية، تشكيل لجنة وزارية خاصة برئاسة جدعون عزرا، لمحاربة العنف المتصاعد في المجتمـع                
وستقدم اللجنة توصياتها في هـذا      · اإلسرائيلي والذي كان من مؤشراته أخيراً تصاعد جرائم القتل بحق عدد من األبرياء            

 نشرت يديعوت أحرونوت، على صدر صفحتها األولى، رسالة موجهة إلى شارون،            وقد. الشأن في غضون ثالثة أسابيع    
وتدعو الرسالة  · ممهورة بتواقيع أهالي الشبان والشابات الذين قضوا نحبهم ضحايا لجرائم قتل مروعة في اآلونة األخيرة              

عنف صدارة العناوين الرئيسية     وقد احتل موضوع ال    .شارون إلى بذل أقصى ما يستطيع من أجل منع جريمة القتل المقبلة           
 وأشارت هآرتس إلى أن القائد العام للشرطة اإلسرائيلية، كرادي، سـيطلب فـي              .أيضاً في صحيفتي هآرتس و معاريف     

جلسة الحكومة المقررة جعل الحرب ضد العنف غاية وطنية مفضلة وسيطلب أيضاً زيـادة مالكـات أفـراد الـشرطة                    
ات في المناطق اإلشكالية، وذلك جرياً على ما يسمى بـ طريقة جوليـاني فـي مدينـة                 اإلسرائيلية بما يتيح تسيير دوري    

 ·نيويورك األميركية
  18/6/2005االتحاد االماراتية 
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      مليون دوالر 40تسجيل االتحاد لالعمار واالستثمار برأسمال 
 مليون 40مة محدودة برأس مال سجلت شركة االتحاد لالعمار واالستثمار رسميا كشركة مساهمة عا: عمان الدستور

 24محمد السبعاوي الذي اعلن انطالق الشركة ان مؤسسيها اكتتبوا بمبلغ .وقال رجل االعمال الفلسطيني د.سهم/ دوالر 
من % 40 مليون دوالر تمثل 16من رأس المال االسهمي فيما طرح لالكتتاب العام للجمهور % 60مليون دوالر تمثل 
ضاف السبعاوي ان الشركة تتطلع الى ترسيخ فلسفة العمل الجماعي المنظم والمؤطر بالقانون وا.رأس المال االسهمي

واشار الى انه تم تخفيض الحد االدنى من اسهم .كرافد اساسي لبناء االقتصادي الوطني الفلسطيني داخل وخارج فلسطين
ع في تحديد غايات واهداف الشركة بما يتناسب االكتتاب لفتح المجال امام الراغبين بالمشاركة اضافة الى انه تم التوس

وستشمل نشاطات الشركة اقامة مجمعات االسواق والمجمعات التجارية واالسكانية والفندقية والسياحية .ورؤاها المستقبلية
 الى بأهداف البيع والتأجير واالستغالل التجاري، وتخطيط وتنفيذ وانشاء وادارة المدن الصناعية والسياحية والسكنية،

كما تنوي الشركة ممارسة اعمال المقاوالت واالنشاءات .جانب اعمال االدخار واالستثمار لالموال واالراضي والعقارات
المدنية والميكانيكية والكهربائية والمناقصات والتعهدات بكافة انواعها، والعمل في مجال التجارة العامة من بيع وشراء 

واع السلع والمواد والمعدات والتجهيزات، اضافة الى االستثمار في االسهم واستيراد وتصدير وتسويق لمختلف ان
وشارك في تأسيس الشركة نظمي اوجي ومحمد جغام واسحق .والسندات في سوق االوراق المالية المحلية والدولية

  .الغصين وفؤاد مشعل وعمر السراج وياسر بسيسو
  18/6/2005الدستور 

  
   مليون دوالر500اعدات عاجلة قيمتها االنسحاب من القطاع يتطلب مس

قال المهندس مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطني، إن وزارته تعد لمجموعة كبيرة من القوانين : رام اهللا وفا
: وأكد سنقرط في حديث خاص لـ وفـا.والتشريعات االقتصادية المتناغمة، لتحفيز القطاع الخاص واالستثمار الخارجي

 500 إلغاثة المتضررين في محافظات غزة، منوهاً إلى أن ذلك يتطلب توفير مساعدات عاجلة بقيمة إن األولوية ستكون
 مليون دوالر في 300مليون دوالر في حال طبقت خطة شارون األحادية، موضحاً أن الوزارة قدمت مشاريع بقيمة 

نقرط، أن هذه القوانين والتشريعات، وأوضح س.نطاق الخطة الوطنية متوسطة المدى التي تعمل عليها وزارة التخطيط
من شأنها أن تقدم اإلعفاء الضريبي الكبير للقطاع الخاص، ولكل من يريد أن يستثمر في فلسطين، وأيضا فتح األسواق 
أمام المنتجات، مضيفاً أن من شأن هذا أن يحفز الصناعة الوطنية لكي ترتقي بإنتاجها وتصبح بمستوى المقاييس 

  .لوبةوالمواصفات المط
  18/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   الشهر الحالي22 شــركة تشـــارك فـــي المعـــرض الوطني السنوي لألثاث 15

ينظم اتحاد الصناعات الخشبية الفلسطينية باالشتراك مع مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، وبمشاركة : غزة ـ االيام
 الذي سيعقد في قاعات فندق الحلو الدولي بمدينة 2005لسنوي لألثاث  شركة فلسطينية، المعرض الوطني ا15أكثر من 

 الشهر الحالي، وذلك بدعم كل من البنك اإلسالمي، والوكالة األميركية للتنمية الدولية 26 ـ 22غزة في الفترة مابين 
USAID وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،UNDPي اخوان لألجهزة ، وبرعاية شركة االتصاالت بالتل، وشركة يازج
وأكد هشام العويني، رئيس اتحاد الصناعات الخشبية، في بيان صحافي، أمس، على أن المعرض سيمثل .الكهربائية

فرصة للمستهلك الفلسطيني للتعرف على صناعة المفروشات المحلية وأهم من ذلك للحصول على ما يريد منها بأسعار 
  .خالل فترة المعرض% 15 ستصل الى تفضيلية من خالل التنزيالت المتوقعة التي

  18/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  الدعوة إلى تطوير زراعة قطاع النخيل وإدخال أصناف جديدة ومنافسة: غزة
دعت الجمعية األهلية لتطوير النخيل والتمور مزارعي قطاع غزة الى إعادة بناء هذا القطاع الزراعي : غزة محمد البابا

طور، والتوسع في زراعته، وإدخال أصناف جديدة، ومنافسة الوارد من التمور، ووقف عمليات المهم بشكل صحيح ومت
اجتثاث اشجار النخيل، ومحاولة تعويض ما جرفته آليات االحتالل من مساحات زراعية واسعة كان ألشجار النخيل 

معية النخيل بشكل خاص، إعادة بناء وقال المهندس مفيد البنا، رئيس مجلس إدارة الجمعية ان أهم أهداف ج. نصيب منها
هذا القطاع الزراعي المهم بطريقة صحيحة ومتطورة والتوسع في زراعته، وإدخال أصناف جديدة الى المنطقة للمنافسة 

  .في السوق
  18/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  بال تريد يحتفل بتخريج الحاصلين على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب: غزة
 متدرباً ممن حصلوا على شهادة الرخصة الدولية 70نظم مركز التجارة الفلسطيني بال تريد حفالً لتكريم : حامد جادكتب

صبري صيدم، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات . وألقى د. في مدينة غزة، أول من أمسICDLلقيادة الكمبيوتر 
  .ت الشبابية في مجال استخدام تطبيقات الحاسوبكلمة خالل هذا الحفل، أكد فيها أهمية تطوير القدرا

  18/6/2005األيام الفلسطينية 



 20

  
  مفاوضات مع الفاراج الفرنسية وهولدربانك السويسرية إلنشاء مصنع لألسمنت في فلسطين 

كشف رجل االعمال الفلسطيني كمال حسونة، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة العربية لالسمنت :كتب جعفر صدقة
م عن مفاوضات مع شركتي الفاراج الفرنسية، وهولدربانك السويسرية، رائدتي صناعة االسمنت في العالم، لـااليا

وقال حسونة إن . مليون دوالر200للمشاركة في إنشاء مصنع لالسمنت في االراضي الفلسطينية برأس مال يزيد على
لقاءين منفصلين عقد االول في باريس التي الفاراج اعربت عن اهتمامها الكبير في المساهمة في المشروع، خالل 

زارها، مؤخراً، وزير االقتصاد الوطني مازن سنقرط، والثاني عقد في العاصمة االردنية، االسبوع الماضي، بين وفد 
  .من الشركة العربية لالسمنت، صاحبة المشروع، ومسؤولين من الشركة الفرنسية

  18/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  مع وفد من نقابة األدالء السياحيين سبل النهوض بالقطاع السياحيالبندك يبحث 
التقى وزير السياحة واآلثار، المهندس زياد البندك، في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم، أمس، : بيت لحم حسين عبد الجواد

ا لتطوير العالقة مع القطاع وفداً يمثل نقابة األدالء السياحيين الفلسطينيين، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تقوم به
واستمع البندك الى شرح واٍف عن المشاكل والمعيقات التي تواجههم والصعوبات التي تحد من نشاطهم .السياحي الخاص

وناقش معهم الحلول واإلجراءات الواجب القيام بها من قبل وزارة السياحة .وقيامهم بعملهم وواجبهم على أكمل وجه
وأطلع البندك وفد . تفعيل دورهم السياحي، كونهم يمثلون الوجه الحضاري لفلسطين أمام السياحواآلثار، لمساعدتهم في

األدالء السياحيين على أهم الخطط والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة من أجل النهوض بالحركة السياحية، ورفع 
ثله من جمعيات ونقابات، وتعميق النهج مستوى األداء في القطاع السياحي الخاص، ودعمه وتطوير المؤسسات التي تم

وأشار الى ان الوزارة تعمل من .الديمقراطي في هذه المؤسسات، وصوالً الى تشكيل المجلس األعلى للسياحة الفلسطينية
أجل توفير التصاريح الالزمة لتسهيل تنقّل هؤالء األدالء، وكافة العاملين في القطاع السياحي الخاص بين المدن 

  .ة والمناطق االسرائيلية، من أجل مرافقة األفواج السياحية في كافة المواقعالفلسطيني
  18/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  أرجو وضع حد لظاهرة توزيع كتبي : محمود درويش

محمود درويش  تزوير الكتاب عار عربي جديد هذا ما يمكن ان تقوله بعد قراءة رسالة الشاعر: تـيـسـير النـجـار
  :وزيرة الثقافة الناطق الرسمي باسم الدولة اسمى خضر ونصها الموجهة ل

 أرجو أن تأذني لي بطلب مساعدتك الكريمة على وضع حد لظاهرة توزيع كتبي المزورة في مكتبات عمان على نطاق 
 من هذين دار الحرية ـ بغداد، ودار الهدى ـ كفر فرع، علماً بأنني لم أعط أياً: واسع ، والتي تحمل اسم ناشرين هما

ولكن كال الناشرين يطبع ويوزع مجلداً يحمل . الناشرين ، اللذين ال أعرف عنهما شيئاً ، حق طبع كتبي أو توزيعها 
محمود درويش ـ األعمال الكاملة، دون علم أو إذن مني كما أرجو أن أحيطك علماً بأن ناشري العربي الوحيد : عنوان 

رسالة االستياء من الشاعر .  أمل في أن تحظى هذه الشكوى بعنايتك الكريمةكلي... هو دار رياض الريس  في بيروت 
عطوفة عام المكتبة :  ايار الماضي ، وشرحت وزيرة الثقافة خضر على الرسالة12محمود درويش حملت تاريخ 

وني علق على الوطنية الجراءاتكم وبالسرعة الممكنة، وفي اتصال هاتفي مع مدير عام المكتبة الوطنية مأمون التله
تم التفاعل مع الرسالة إلى أقصى الحدود ، إذ قمنا بحملة تفتيشية شملت مجموعة كبيرة من دور النشر : موضوع الرسالة

  . والمكتبات وتم تحويل مجموعة كبيرة منها إلى القضاء بموجب قانون حق المؤلف 
  18/6/2005الدستور 

  
  م يوماً مفتوحاً بالتعاون مع جامعة االزهرالحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات تنظ

 بالتعاون مع جامعة االزهر في غزة، PICTIنظمت الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت : رام اهللا
ويأتي هذا اليوم المفتوح . أمس، يوم عمل مفتوحاً حول حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ورّواد األعمال فيها

ن سلسلة ورشات العمل التي تعقدها لزيادة الوعي عن الحاضنة الفلسطينية وخدماتها، التي تدعم إنشاء شركات ناشئة ضم
وتهدف الحاضنة من خالل هذه الورشات الى توجيه االبتكارات واالفكار االبداعية في . ذات قدرات ومهارات عالية

  . ت العالقة في الجامعات الفلسطينيةمجال تكنولوجيا المعلومات خاصة بين طالب الكليات ذا
  18/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  النجاح تختتم احتفاالتها بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية المجتمعجامعة 

اختتمت جامعة النجاح الوطنية أمس احتفاالتها بتخريج الفوج الخامس والعشرين التي تواصلت :كتب غازي بني عودة
وشارك في الحفل الذي حضره المئات من .حفل خصص لخريجي كلية المجتمع التابعة للجامعةعلى مدار ثالثة أيام ب

ذوي الخريجين صالح المصري رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية والدكتور وائل ابو صالح عميد كلية المجتمع 
ا يمثله تخريج هذه الدفعة من الطلبة واشار المصري الى م.في الجامعة وحشد من العمداء والعاملين في الجامعة والكلية

لعائالتهم وللمجتمع الفلسطيني عامة، الفتاً إلى أن ذلك يمثل تتويجاً لمسيرة من الجهود بذلها الطلبة والطواقم التعليمية 
  .واإلدارية لتأهيل الطلبة وتسليحهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة لالنخراط في مختلف التخصصات
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  18/6/2005 األيام الفلسطينية
  

  تشارك في معرض فلسطين التعليمي األول وزارة التربية والتعليم العالي األردنية
 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي األردنية عن نيتها المشاركة في أيام معرض فلسطين التعليمي األول بيديكس :عّمان

 تموز 3 - حزيران 30ي مدينة البيرة في الفترة ما بين  الذي يعقد في القاعة الرياضية لمدرسة الفرندز للبنين ف2005
وجاء اإلعالن بتوجيهات الدكتور خالد طوقان وزير التربية والتعليم العالي األردني بعد أن وجهت الدعوة . 2005

  .للمشاركة من مؤسسة شرق البحر المتوسط للخدمات التعليمية، منظم معرض فلسطين التعليمي األول
  18/6/2005نية األيام الفلسطي

 
  تنظّمان يوماً طبياً مجانياً" القرارة"الجمعية اإلسالمية واإلغاثة اإلسالمية في 

في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، نظّمت الجمعية اإلسالمية بالقرارة، شمال خانيونس، وجمعية :خانيونس خاص
ي اليوم الطبي الذي أقيم في روضة الزهراء التابعة وشارك ف.اإلغاثة اإلسالمية، أمس، يوماً طبياً مجانياً في البلدة

حالة مرضّية من مختلف 120للجمعية، نخبةٌ من األطباء االختصاصّيين في الطب العام، حيث تّم خالله معالجة أكثر من 
ين بتفعيلها هذا وعّبر سكان البلدة عن سعادتهم بمثل هذه األيام الطبية، مطالب.األعمار، وصِرفت لهم األدوية المجانّية

  .واالعتناء بالوضع الصحي للمناطق الريفية المهّمشة
  18/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يحذر الفلسطينيين من الدخول في االنتخابات: الظواهري

حذرالرجل الثاني في تنظيم القاعدة الدكتور ايمن الظواهري المجاهدين الفلسطينيين من القاء السالح والدخول في 
 .نتخابات العلمانية، او االصغاء للعلمانيين الذين باعوا فلسطين حســــب تعبيرهاال

18/6/2005القدس العربي   
  

    مليارات دوالر مساعدات للفلسطينيين 3  لجمع واشنطن تعمل مع أطراف عديدة : نيويورك تايمز
أن إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش  ذكرت صحيفة نيويورك تايمز : وكاالت األنباء،واشنطن،  القدس المحتلة،غزة

تعمل مع جيمس وولفينسون رئيس البنك الدولي السابق ومع الفلسطينيين وقادة عرب وأوروبيين لجمع مساعدات مالية 
 ،وأوضحت الصحيفة . ضخمة تصل إلي ثالثة مليارات دوالر للمناطق الفلسطينية عقب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة

أن هذه المساعدات التي سيتم تقديمها علي مدي ، لي موقعها االلكتروني نقال عن مسئولين أمريكيينفي تقرير لها أمس ع
ثالث سنوات ستكون بجانب مليار دوالر تم تقديمها بالفعل من جانب الواليات المتحدة ودول أخري إلي السلطة 

تخصيصها لمشروعات محددة في غزة بما في ذلك وأشارت الصحيفة إلي أن المساعدات المالية الجديدة سيتم   . الفلسطينية
 وتوقعت الصحيفة أن تناقش كوندوليزا رايس وزيرة  . ميناء بحري ونقاط عبور حدودية ومشروعات أخري للبنية التحتية

الخارجية األمريكية صفقة المساعدات المالية الجديدة خالل جولتها مع وولفينسون قبل التقدم باقتراح لوزراء خارجية 
   . لدول الصناعية الكبري خالل اجتماهم في لندن األسبوع المقبلا

   18/6/2005االهرام 
  

  بحل عادل للصراع العربي ـ اإلسرائيلي القادة األوروبيون يجددون تمسكهم
 جدد رؤساء دول وحكومات االتحاد األوروبي أمس تمسكهم بالتوصل الي :أ . ش . بروكسل أ 18/6/2005االهرام نشرت 
 مؤكدين ضرورة ارتكاز هذا الحل علي قرارات مجلس  , دل ودائم وشامل للصراع في منطقة الشرق األوسطحل عا

وشجع قادة أوروبا الطرفين   .  ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبدأ األرض مقابل السالم 1515  و 338  و 242 األمن الدولي
 الطريق علي أساس هذه المباديء وتعهدوا بمعاونتهما اإلسرائيلي والفلسطيني علي تحقيق تقدم حقيقي في تنفيذ خريطة

علي تحقيق هذا التقدم وتحقيق الهدف بتعايش دولتين من خالل إقامة دولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمستمرة 
سبيل والقادرة علي الحياة لتعيش جنبا الي جنب دولة إسرائيل وجيرانها اآلخرين في سالم وأمن مؤكدين عدم وجود أي 

وشدد القادة األوروبيون في بيان صدر علي هامش القمة األوروبية التي بدأت أعمالها في بروكسل أمس األول   . آخر
 غير التي يتم التفاوض عليها بين الطرفين  1967 علي عدم اعترافهم بأية تعديالت يتم إجرائها علي حدود ما قبل يونيو

القصوي إلحترام الشرعية الدولية من قبل الطرفين وبصفة خاصة عدم قيام أي اإلسرائيلي والفلسطيني موضحين األهمية 
وأكدوا في هذا اإلطار ضرورة تجميد   . طرف منهما بإجراءات أحادية أو المساس بالمسائل التي تتعلق بالوضع النهائي

 يعني التوقف التام لجميع أعمال إسرائيل لجميع األنشطة االستعمارية داخل األراضي الفلسطينية منوهين بأن هذا التجميد
كما طالبوا الطرفين بإتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة   . بناء المساكن والبنية األساسية الجديدة ومن بينها الطريق الدائري

من أجل السماح بتنظيم اإلنتخابات التشريعية والمحلية في جميع األراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية 
 في هذا اإلطار ضرورة مواصلة السلطة الفلسطينية لإلصالحات التي بدأتها وتكثيف الجهود لدعم المؤسسات وأوضحوا

وتعهد زعماء االتحاد األوروبي بتكثيف مساعداتهم للسلطة   . وتحديد موعد قريب لتنظيم هذه االنتخابات في حرية ونزاهة
وأشاروا الي أهمية وفاء السلطة الفلسطينية بجميع الواجبات   . االوطنية الفلسطينية حتي يمكنها مواصلة تدعيم مؤسساته
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األمنية بما في ذلك تلك المتفق عليها في شرم الشيخ والتي بموجبها التزم الطرفان بوقف كافة أعمال العنف حيث أن 
  . ة أجهزتها األمنيةالسلطة الفلسطينية مطالبة بتأكيد إصرارها الكامل علي محاربة اإلرهاب ومواصلة إعادة تنظيم كاف

وأعربوا عن قلقهم المستمر من مواصلة إسرائيل التي يعترفون بحقها في حماية مواطنيها من اإلعتداءات لبناء الحائط 
الفاصل داخل األراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وفي ضواحيها بالمخالفة لجميع القواعد الواضحة 

   . للقانون الدولي
 التى تقر بالوقائع االستيطانية وديعة بوشرفض ياالتحاد األوروبي  ان 18/6/2005البيان في السياق ذكرت صحيفة و 

  ..على األرض الفلسطينية المحتلة
  

   تجاوز الخالف على التعاون العسكري مع الصين اتإسرائيل توقعوواشنطن 
خارجية األميركية كوندوليزا رايس عن خالف حاد مع غداة حديث وزيرة ال: أ ب 18/6/2005النهار اللبنانية نشرت 

 ،اسرائيل في شأن قضية بيع تل أبيب الصين تقنيات عسكرية، قالت رايس في مؤتمر صحافي الخميس ان على اسرائيل
أعتقد أنهم يدركون : وأضافت. مسؤولية أن تكون حساسة حيال أسباب القلق األميركية من أي صفقة صينية اسرائيلية

خطورة هذه المسألة، ذلك أن واشنطن تزداد قلقاً من عملية تحديث الجيش الصيني، ألنها تخشى أن يخل ذلك اآلن 
وشددت على وجوب عدم السماح للصين بالقيام . بالتوازن األمني في آسيا ويفرض عليها حماية تايوان من أي هجوم
 صرح مستشار رئيس  كما.ة على الساحة الدوليةبـتصعيد عسكري كبير قبل تقديمها ضمانات أنها ستكون قوة إيجابي

نحن منتبهون : وقال. الوزراء االسرائيلي أرييل شارون، رعنان غيسين أنه يمكن التوصل إلى حل قريباً لهذه المسألة
   .المسألة ستحل خالل األسابيع القريبة وسنعمل لمعالجة كل نقاط الخالف. للمخاوف األميركية

ان بأول أمس  أعلن  باسم وزارة الدفاع األمريكيةان متحدثا 18/6/2005يج اإلماراتية الخل من جهة اخرى اوردت
واشنطن قررت تجميد تعاونها جزئياً مع اسرائيل في ما يتعلق بتطوير مقاتلة مستقبلية للسالح الجو األمريكي من طراز 

جميد ال يتناول كل األمور بل حالة وأوضح متحدث آخر باسم البنتاجون هو براين ويتمان ان هذا الت. اف. اس. جي
  .بحالة

  
  إرجاء مؤتمر المانحين إلى الربع األخير من العام الحالي

 اتفق ممثلو الدول والجهات المانحة على ارجاء مؤتمر المانحين، الذي كان من المفترض عقده الشهر المقبل في :غزة
وتوقع مجدي  .ئيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربيةإحدى العواصم األوروبية، إلى ما بعد تنفيذ االنسحاب اإلسرا

الخالدي، مساعد وزير الشؤون الخارجية أن يتم عقد مؤتمر المانحين خالل الربع األخير من العام الجاري، الفتاً إلى أن 
ج، التي أقرت الدول المانحة ستواصل إلى حين عقد هذا المؤتمر تنفيذ التزاماتها التمويلية تجاه كل المشاريع والبرام

المؤتمر المقبل للدول المانحة من قبل كل الجهات المانحة، التي شاركت في مؤتمر د تم االتفاق على عقوقد  .هاتمويل
لندن، وذلك بهدف تحديد حجم المساعدات، التي سيقدمها المانحون للسلطة الفلسطينية، سواء في مجال الدعم السنوي، أو 

إلعمار والتنمية والمشاريع الفلسطينية المطروح تنفيذها في أعقاب تنفيذ خطة الفصل الدعم المتعلق بتمويل إعادة ا
 أن الدول المانحة ستجيب في مؤتمرها المقبل عن الطلبات والمشاريع، التي ومن المفترض .اإلسرائيلية أحادية الجانب

ة لتنسيق خطة االنفصال اإلسرائيلية، بما قدمتها السلطة الفلسطينية إلى جيمس وولفنسون مبعوث اللجنة الرباعية الدولي
 وتلك ذات العالقة بخطة 2007ـ 2005في ذلك المشاريع عاجلة التنفيذ، وآخرى تضمنتها خطة التنمية الفلسطينية 

  .الفصل وإعادة اإلعمار
  18/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  وزير خارجية غواتيماال يطلع على أوضاع المواطنين في بيت لحم

 وزير خارجية غواتيماال الذي ينحدر من أصل تلحمي مدينة بيت لحم امس برفقة سفير غواتيماال في زار: وفا بيت لحم
تل أبيب مويزس روس، وقنصل أسبانيا العام في القدس خوزيه ماريا فيريه دي البينا، ومسؤولين من وزارة الخارجية 

 نهب ومنيت لحم من أوضاع اقتصادية واجتماعية، على األوضاع السياسية وما تعيشه بو طلعاتو .في غواتيماال
راضي في المنطقة الشمالية للمدينة من قبل سلطات االحتالل وحرمان أصحابها من الوصول إليها أو االنتفاع منها، لأل

  . بعدها بزيارة كنيسة المهدووقام. وأثر جدار الفصل العنصري على المدينة واقتصادها والسياحة الوافدة إليها
  18/6/2005يام الفلسطينية األ  

 
  ..مؤشر على تشجيع توجه الحركة نحو العمل السياسي..تغيير في االتجاهين: الحوار األوروبي مع حماس

يظهر الحوار الجاري منذ فترة بين االتحاد األوروبي وحركة حماس وجود تغيير في مواقف : كتب محمد إبراهيم
قفه هذا لالعتراف بدور للحركة كطرف سياسي هام وشطب اسمها عن قائمة فمن جهة فإن االتحاد يتجه في مو. الطرفين
ومن جهة حماس فإن الحركة ما كانت لتحظى باالعتراف بها طرف سياسي دون أن تسلك طريق المشاركة . اإلرهاب

ال يكاد : الضفةوقال الدكتور محمد غزال الناطق باسم الحركة في  ..والعمل السياسي وااللتزام بوقف العمليات العسكرية
 أعلن االتحاد األوروبي أنه ، كمايمر أسبوع أو اثنان دون حدوث لقاء مع ممثل عن االتحاد أو إحدى الدول األوروبية

ويؤكد الدكتور غزال هذه الحقيقة مشيراً إلى أن  .يرسل مبعوثين بمستوى أقل من سفير للحوار مع مسؤولي حماس
غير أنه أشار إلى . روبية يجرون مثل هذا الحوار مع مسؤولي الحركة في الداخلموظفين في السفارات والقنصليات األو
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وقال الدكتور غزال بأن  .أن مستوى مبعوثي االتحاد األوروبي للقاء مع قادة حماس في الخارج هو أعلى من ذلك
مؤكدا وجهات نظر،  بل عرض  بنزع السالحليست هناك مطالب وانه الحوار يتركز حول تبادل وجهات النظر السياسية

وقال الدكتور خليل الشقاقي مدير ، ال يستطيع أحد أن يتحدث عن القضية الفلسطينية دون أن يتحدث عن حماسانه 
واضح أن الغرب عموماً يريد لحركة حماس أن تواصل العمل السياسي : مركز البحوث السياسية والمسحية في رام اهللا

 إلى تذكير الحركة بأنها تفعل الشيء الصحيح وأنها إذا ما تراجعت ستخسر وتوقف العمليات، والحوار الجاري يهدف
  .المكاسب التي حققتها من وقف إطالق النار

  16/6/2005أمين : اإلنترنت لالعالم العربي
  

  السلطة توقع اتفاقية مع إيطاليا ومنظمة اليونيدو لتنفيذ مشروع تصنيع مخلفات الصناعات االنشائية
 أمس، السلطة الفلسطينية، والحكومة االيطالية، والمنظمة الدولية للتنمية الصناعية اليونيدو في مقر وقعت،: رام اهللا

 ماليين دوالر لتنفيذ مشروع إعادة تصنيع مخلفات الصناعات 3القنصلية االيطالية، برام اهللا، اتفاقية تمويل قيمتها 
جانب الفلسطيني وزير االقتصاد الوطني المهندس مازن سنقرط، ووقع االتفاقية عن ال .االنشائية في األراضي الفلسطينية

وعن الجانب االيطالي القنصل االيطالي العام نيكوال ماندوزيو، واميلو فيتو، مدير المشروع ممثال عن اليونيدو بحضور 
ان هذا المشروع : وقال سنقرط.  اولي، مدير التعاون االيطالي، والمهندس علي بدارنة، مدير اليونيدو في فلسطين. د

الحيوي يخدم القطاع الخاص الفلسطيني وسيساعد على اعادة تصنيع مخلفات مواد البناء والبيوت المهدمة وتنظيف البيئة 
ان المشروع سيساهم في : واضاف .من مخلفات المحاجر والكسارات التي تشكل خطراً على االنسان واالرض والمياه

ء الرخيصة الثمن للعائالت الفلسطينية من ذوي الدخل المحدود خاصة في ظل االوضاع توفيرالمواد االولية من مواد البنا
الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، كما سيساعد على توفير العديد من فرص العمل الجديدة، هذا الى جانب نقل 

صبح متخصصة في مجال اعادة التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال الى فلسطين وتدريب كوادر فلسطينية التي ست
 بالمشروع مطلع الشهر القادم عبر البدء بمرحلته االولى التي أسيبد وبين سنقرط ان العمل. تصنيع مخلفات مواد البناء

   شهور العداد الدراسات الالزمة 4 الى 3ستستمر لمدة 
 18/6/2005األيام الفلسطينية 

 
 رايس تبحث إبعاد حماس عن صناديق االقتراع 

مي موسى  حل  
تبحث وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس ورئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون في لقائهما يوم غد، إمكانية 

 . مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنع مشاركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني
على هذا النبأ، الذي أوردته صحيفة هآرتس، بإعالن أن هذه ورد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 

وأوضح مشعل، في حديث مع السفير، أن . ليست اإلشارة األميركية واإلسرائيلية األولى لتعطيل االنتخابات الفلسطينية
 . لمقاومةأعداء فلسطين واألمة ال يقبلون بأي فعل شعبي يعزز قوة حماس ومشروعيتها ألن في ذلك تعزيز لمشروعية ا

ونقلت هآرتس عن مصدر كبير في رئاسة الحكومة اإلسرائيلية قوله، إن قرار أبو مازن تأجيل االنتخابات يعود جزئيا 
ووصف هذا المصدر حماس بأنها حركة عنصرية تدعو إلى إبادة . إلى تحفظ إسرائيل من مشاركة حماس في االنتخابات

دت إسرائيل باالمتناع عن عقد اتصاالت رسمية مع حماس إلى أن تنصرف اليهود، مشيرا إلى أن الواليات المتحدة وع
 . عن الكفاح المسلح

وكانت رايس قد قالت، عشية سفرها إلى المنطقة، إن األميركيين واألوروبيين يحاولون بلورة موقف مشترك وموحد 
ي االتحاد األوروبي يفهمون وأوضحت، في تعقيب على اتصاالت أوروبية مع حماس، أن زمالءنا ف. بالنسبة لحماس

 بشكل 
. مبدئي أنه ال ينبغي أن تكون حماس في موقع تهدد فيه بالسالح العملية السلمية واالدعاء بأنها جزء من العملية السياسية

 . والواليات المتحدة لم تغير موقفها من حماس ونحن ال نجري اتصاالت معها. وهذا ما نتشارك فيه
السفير، إلى أن هذه ليست اإلشارة األولى وأن حركته ترصد منذ فترة المواقف األميركية  وأشار مشعل، في حديثه ل

وقال إن قرار حماس المشاركة في االنتخابات التشريعية وقبلها . واإلسرائيلية الرامية إلى تعطيل االنتخابات الفلسطينية
فالتكتيك األميركي اإلسرائيلي . رة األميركية وإسرائيلالمشاركة الفعلية في االنتخابات البلدية أحدث إرباكا كبيرا لإلدا

وقد سعوا إلى وضع هذه القوى على قوائم . أراد حرمان حركة حماس وجميع قوى المقاومة من كل غطاء شرعي
واستتبعت أميركا ذلك بإجراءات . اإلرهاب وربطها بالحملة األميركية على اإلرهاب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول

 . قة حماس والتضييق المالي عليها والضغط على دول المنطقة من أجل تجفيف ينابيع الدعم، حتى الشعبي عنهالمالح
. ورأى مشعل أن اكتساب حماس أي شرعية إضافية في هذا السياق يشكل إزعاجا لإلدارة األميركية وللطرف اإلسرائيلي

 تسعى في عهد الرئيس عرفات الستخدامها وسيلة إلبراز قيادة وقد جاءت االنتخابات مخالفة لإلرادة األميركية التي كانت
فحذرت إسرائيل من . ولكن عندما تبين اآلن أن هذا التكتيك ال يخدم سياسة إسرائيل وأميركا انقلب الرأي لديهما. بديلة

تها أشارت إلى كما أن وزيرة الخارجية األميركية ذا. أن االنسحاب من غزة قد يتأثر إن نجحت حماس في االنتخابات
وأشار عدد من أعضاء الكونغرس قبيل اجتماع أبو . صعوبة التعامل مع نتائج االنتخابات إذا فازت حركة حماس فيها

. مازن بالرئيس األميركي جورج بوش إلى موافقة أميركا على تأجيل االنتخابات الفلسطينية إن كان ذلك يخدم السلطة
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ألميركية للديموقراطية في المنطقة بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص هي وكل ذلك يعطي داللة على أن الدعوة ا
 . دعوة غير جادة

فهذا يحقق لهم . وأوضح مشعل أن أميركا وإسرائيل اقتنعتا بأن االنسحاب من غزة، إن تم، يجب أن يسبق االنتخابات
لمقاومة وحماس، كما أن االنسحاب إن إذ أنه ال يجعل االنسحاب وكأنه تسليم لألراضي المنسحب منها ل: غايات عديدة

وشدد على أن هذا تدخل فاضح . سبق االنتخابات قد يحسن موقف السلطة في االنتخابات عندما يظهر وكأنه إنجاز لها
 . يرمي للتأثير على نتائج االنتخابات لمصلحة طرف محدد

وأوضح أن بعض أطراف . ذه األساليبومع ذلك أكد مشعل أن ذلك كله ال يزعجنا، ألن الشعب الفلسطيني يعي كل ه
السلطة وحركة فتح يظنون أن مزيدا من الوقت قد يسعفهم في ترتيب أوضاعهم الداخلية لمصلحة االستعداد لخوض 

وقال أن هناك مخاوف مشروعة لدى الكثيرين في الساحة . انتخابات ربما يتمكنون من تغيير مسار نتائجها المتوقعة
يل هو مجرد خطوة على طريق المزيد من التأجيل إذا لم تطمئن السلطة إلى أن نتائج االنتخابات الفلسطينية من أن التأج

 . تحت السيطرة
وأشار مشعل إلى أن الجميع يعلم حقيقة األزمة الداخلية في السلطة وحالة االضطراب الداخلي والفلتان األمني التي 

هو فلتان األجهزة األمنية وبعض المسلحين، وهو بالتأكيد ليس فلتانا وقال أنه بات واضحا للعيان أن الفلتان . وصلت إليها
وأضاف أن اضطراب السلطة وأزمة فتح الداخلية وعدم جاهزية فتح والسلطة لالنتخابات هو ما . مرتبطا بالمقاومة

 هي في تقديري ذريعة وأكد أن الذريعة المطروحة اليوم هي الذريعة القانونية التي. يدفعهم إلى البحث عن ذرائع للتأجيل
  .مفضوحة

18/6/2005السفير   
 

 وإنقاذ حياته ... تفاصيل محاولة اغتيال خالد مشعل
 حلمي موسى  
للمرة األولى منذ المحاولة الفاشلة الغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، تكشف صحيفة يديعوت 

 . أحرنوت هوية رجل الموساد الذي أنقذه من الموت
ي مقابلة مع ملحق الصحيفة األسبوعي ، يعرض ميشكا بن دافيد، الذي كان رئيس وحدة جمع المعلومات في شعبة وف

  . العمليات في الموساد، قصة اليوم الطويل إلنقاذ مشعل من الموت في عمان
اإلسرائيلية في ومعروف أن محاولة اغتيال مشعل انتهت بمطاردة رجال الموساد المشاركين في العملية إلى السفارة 

  . عمان، وحدوث أزمة دبلوماسية دفعت إسرائيل إلى تقديم بلسم النجاة واإلفراج عن الشيخ أحمد ياسين
، إلى محاولة اغتيال مشعل عن طريق حقنه 1997 ايلول 29وكانت وحدة اغتيال إسرائيلية تابعة للموساد قد عمدت، في 

  . ألردنيةبسم قاتل وهو يتأهب لدخول مكتبه في العاصمة ا
وقام عميالن للموساد بدوا كسائحين اقترب أحدهما من مشعل وكأنه يريد أن يسأله عن أمٍر ما، فيما تقدم اآلخر بسرعة 

ولكن أحد مرافقي مشعل تمكن من . وضربه بجهاز كان يحمله على رأسه، وهربا إلى سيارة كانت متوقفة في انتظارهما
  . ادة قادت إلى اعتقال العميلينمطاردة السيارة وتسجيل رقمها وخوض مش

وفي هذه األثناء، كانت صحة مشعل تتدهور بسرعة بعد نقله إلى المستشفى وكانت األزمة الدبلوماسية قد بدأت في 
واألدهى أن عميلي الموساد . فإسرائيل تقيم عالقات دبلوماسية مع األردن والسفارة اإلسرائيلية ضالعة في العملية. التفاقم

  .  القبض عليهما كانا يحمالن جوازات سفر كنديةاللذين تم
ويقول بن دافيد انه في موعد قريب من محاولة اغتيال مشعل، كان قد أنهى مهام عمله كرئيس لوحدة جمع المعلومات 

ولكن قبيل . في شعبة العمليات في الموساد والتي في إطارها كان مسؤوالً عن جمع المعلومات لعملية اغتيال مشعل
  . فرقة االغتيال إلى األردن، تم الطلب منه المشاركة في العمليةخروج 

. وكان بن دافيد بين القالئل الذين كانوا يعلمون ويشاركون في المداوالت التي سبقت اتخاذ قرار اغتيال مشعل في عمان
كومة اإلسرائيلية ويوضح أن هذه المداوالت جرت بمشاركته إلى جانب رئيس الموساد آنذاك داني ياتوم مع رئيس الح

  . بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس األركان
ويقول بن دافيد للصحيفة انه في العملية، كنت جزءاً من طاقم طبي أعد لتوفير العالج ألعضاء الخلية في حال إصابتهم 

ير الصحيفة إلى أن دور وتش. وقد حملت شخصياً البلسم وكنت في المنطقة ولكن بشكل منقطع عن الخلية. بالمادة القاتلة
  . بن دافيد كان في الواقع أكبر بكثير مما يقول وان سبب التواضع هو دواعي السرية

ويرد على . ويلمح بن دافيد إلى أن الخلية لم تتدرب بما فيه الكفاية على تنفيذ العملية وأنها عملت تحت ضغط الوقت
الرأس أو صاروخ على السيارة أكثر إنسانية؟ إنني أضع جانباً هل طلقة في : سؤال عن اختيار السم لقتل مشعل فيتساءل

كما انني ال أعرف إن كانت هذه طريقة مقززة . حقيقة أن دوري في العملية كان إنقاذ حياة ال القتل، فهذه ليست المسألة
واعتبارات . محتومإذ من األفضل أال تكون هناك أسباب للقتل، ولكن في واقع محاربة اإلرهاب هذا أمر . للموت أم ال

  . رئيس الحكومة هي أنه يريد تنفيذ عملية صامتة ال تضر بالعالقات مع األردن وهي اعتبارات مشروعة
ويروي بن دافيد عن وصوله إلى عمان فيقول انه كان متفقاً على أن أنتظر بالغاً من المنفذين بأن العملية تمت بسالم أو 

فرقة االغتيال قضت أياماً في <<وأضاف أن . يه القدوم عندي لينال البلسم المضاد أنه إذا أصيب أحد المقاتلين بالسم فعل
  . عمان من دون أن تتمكن من تنفيذ المهمة، وعندما توافرت الفرصة حدث الخطأ الخطير الذي قاد إلى اعتقال المقاتلين
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يه شخص لم يكن مفترضاً أن يصل وأشار إلى أنه صبيحة ذلك اليوم، قضى وقتاً في بركة الفندق ولكن فجأة وصل إل
وقال من مالمح وجهه فهمت أن . وهو لم يكن من المنفذين وإنما من الطاقم المحيط. عنده لو أن األمور سارت كما يرام

فأجريت اتصاالً بالبالد، فأمروني بجمع . أمراً خطيراً قد وقع، وتبادلنا بضع كلمات وفهمت أن خطأ خطيراً قد وقع
  . ماكن التي أقاموا فيها في عمان والذهاب إلى السفارةالمقاتلين من األ

ويقول بن . وجرى حشد المقاتلين في السفارة وعاد بن دافيد إلى فندقه، ولكن الدراما، بحسب يديعوت، كانت قد بدأت
اتلين لم كنت أتجول طوال الوقت والبلسم المضاد معي حيث صار واضحاً أنه لم تعد له قيمة ألن أحداً من المق: دافيد

وقررت تدمير البلسم ألنني خشيت أن . وكان الهدف في وضع حرج جداً. يصب بالسم وفقط الهدف هو الذي أصيب
وسألني إن كان البلسم المضاد ال يزال . ولكنني تلقيت فجأة مكالمة هاتفية من قائد الوحدة، من البالد. يضبط معي

الة الفندق حيث كان بانتظاري نقيب من االستخبارات األردنية وعندما أجبته بنعم طلب مني النزول إلى ص. بحوزتي
وفهمت منه أن األمر تم في إطار صفقة . التقى هذا الضابط آخرين وذهبوا إلى المستشفى: وأضاف. لتسلم البلسم المضاد

 المستشفي في سريعة بين نتنياهو وياتوم والملك حسين تقضي بأن ينقذ الموساد حياة مشعل، الذي كان فاقد الوعي في
ويتذكر بن دافيد كيف أن ضابط . طريقه إلى العالم اآلخر، وفي المقابل يفرجون عن المقاتلين المعتقلين لديهم

وبعد ذلك وصل إلى عمان بطائرة خاصة رئيس . االستخبارات األردني الذي تسلم منه البلسم المضاد رمقه بنظرة حاقدة
  .الموساد داني ياتوم لمصالحة الملك حسين

18/6/2005السفير   
  

 القرار المريب ... تأجيل االنتخابات الفلسطينية
 ماجد عزام  

في كتابه الرائع عن اتفاق اوسلو اعتبر االستاذ محمد حسنين هيكل ان اتفاق اوسلو في احد تجلياته هو بمثابة اختطاف 
مة التحرير بادرت الى توقيع اتفاق اوسلو للسلطة او القيادة من اصحابها االصليين، بمعنى ان القيادة التاريخية لمنظ

 . نتيجة لعدة اهداف أحدها الرغبة باالحتفاظ بالقيادة من وجه قيادة االنتفاضة االولى بشقيها الوطني واالسالمي
يبدو ان نفس الشيء يتكرر اآلن في قصة تأجيل االنتخابات التشريعية الى اجل غير مسمى بعدما كانت مقررة اواسط 

 . و القادميولي تموز
فحزب السلطة، اي حركة فتح، يريد التشبث بالسلطة بعدما اظهرت التطورات االخيرة االنتخابات البلدية تحديدا ان ثمة 
مزاجا عاما في الشارع الفلسطيني ينحو باتجاه معاقبة الحركة على قيادتها السيئة للسلطة كما على كافة ممارساتها 

عام والفوضى والتناحر واستغالل المنصب لتحقيق اهداف ومصالح فئوية، وفي ضوء االخرى مثل الفساد وهدر المال ال
هذا الواقع لم يكن من الغريب ايضا ان يسود المنطق التأجيلي تجاه المؤتمر العام لحركة فتح الذي يمثل عقده فرصة 

فإذا كانت خمس . الشيختاريخية الصالح اوضاع الحركة واخراجها من عقدتها، حسب تعبير القيادي البارز حسين 
 . عاما اخرى50 أم 30: عشرة سنة ليست فترة كافية للتحضير للمؤتمر العام فأي مدة اخرى يجب ان ننتظر

ثمة احاديث عن اسباب قانونية تم طرحها في سياق تبرير قرار التأجيل المريب والسيئ الصيت من قبيل ان القانون 
قيل ايضا ان لجنة االنتخابات تحتاج الى ثالثة اشهر على . او اقراره بشكل نهائيالجديد لالنتخابات لم يتم التوافق حوله 

السؤال المنطقي هنا من المسؤول عن عدم اقرار القانون . االقل من اجل االستعداد للعملية االنتخابية بكافة آلياتها
شريعي او في اروقة المقاطعة، ومن االنتخابي الجديد، ومن المسؤول عن المماطلة وهدر الوقت سواء داخل المجلس الت

 . المسؤول عن تغليب المنطق الفئوي الشخصي على الوطني والعام
السلطة وحزب السلطة يتحمالن كامل المسؤولية عن المسرحية الهزلية المتعلقة بالقانون : االجابة بالطبع واضحة جلية

ية طرحت ايضا في سياق تفسير قرار التأجيل من قبيل ثمة اسباب سياس. االنتخابي والتي لم تصل الى نهايتها حتى اآلن
االنسحاب االحادي الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة : ان ارييل شارون سيمضي قدما في تنفيذ خطة فك االرتباط

ت الغربية، وان التحديات امام السلطة ومجمل الساحة السياسية الفلسطينية ستكون جد كبيرة وان ثمة حاجة لمزيد من الوق
من الذي : والسؤال الذي يطرح نفسه في السياق. الستيعاب وهضم االنسحاب االسرائيلي قبل اجراء االنتخابات التشريعية

يوليو وقبل تنفيذ خطة فك االرتباط، ومن الذي تعهد في القاهرة اثناء  قرر اجراء االنتخابات التشريعية منتصف تموز
ها، ومن الذي تعمد اقرار موعد للمؤتمر العام لحركة فتح بعد االنتخابات في الحوار الوطني باجراء االنتخابات في موعد

خطوة اثارت وما زالت العديد من عالمات االستفهام والتعجب وأدت بالكثير من المالحظين والمتابعين الى القول ان 
نفس هؤالء سيماطلون في المتسلطين على القرار في فتح ال يريدون حقيقة مؤتمرا عاما الصالح اوضاع الحركة الن 
 . اجراء االنتخابات التشريعية حتى ال ينكشف الوضع المزري للحركة المناضلة تحت قيادتهم

الالفت للنظر ايضا من قرار التأجيل انه تزامن مع عودة رئيس السلطة الى االراض الفلسطينية بعد جولة خارجية 
سمع ابو مازن من رموز االدارة االميركية كما من قيادات استغرقت شهرا تقريبا محطتها االهم كانت واشنطن حيث 

ومطالب التأجيل لم تقتصر على . الكونغرس نصائح تشجع وتطالب بتأجيل االنتخابات اذا كان هذا يخدم عملية التسوية
ت من واشنطن بل ان ثمة عواصم اقليمية زارها محمود عباس شجعته ايضا على التأجيل والمراهنة على بوادر او لفتا

ارييل شارون تساهم في تحسين وضعه الداخلي اضافة الى تنسيق االنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة بين السلطة 
 . وحكومة اسرائيل ما يكفل تسويقه في الشارع الفلسطيني كأحد اهم انجازات السلطة ونجاحاتها

التي ترفض المساهمة في تحويل ! االوسطالضغوط للتأجيل جاءت ايضا من اسرائيل، واجهة الديموقراطية في الشرق 
هذا . غزة الى حماستان، او إبراز النصر الواضح للمقاومة والدور البارز الذي لعبته الجبار اسرائيل على االنسحاب
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المنطق االستعالئي وغير الديموقراطي االسرائيلي يحاول االيحاء بأن حكومة شارون تعرف مصلحة الشعب الفلسطيني 
اب الشأن، المفترض حسب المنطق والعرف الديموقراطي انهم احرار من اعطاء صوتهم لمن يشاؤون اكثر من اصح

 . كما من ايصال من يشاؤون الى سدة القيادة والمسؤولية
في سنوات االنتفاضة الخمس نما واقع جديد في الشارع الفلسطيني عبر عن نفسه في االنتخابات عبر المقاطعة الواسعة 

ية التي حصل عليها رئيس السلطة قياسا الى اصحاب حق االقتراع كما في االنتخابات البلدية عبر التصويت النسبة المتدن
هذا الواقع لم تقرأه القيادة الفلسطينية جيدا او انها قرأته . الواضح ضد حزب السلطة وخياراته السياسية التنظيمية

ار حكومة السلطة الحالية وكأنها حكومة انتقالية، وحكومة وتجاهلت استخالص العبر التي يأتي على رأسها ضرورة اعتب
تصريف اعمال يفترض بها اال تتخذ اي قرارات مهمة ذات طابع استراتيجي او حتى امني دون التفاهم والتوافق 

 . الوطنيين حولها
ا انها لم تعد تعبر عن نفس االمر يجب ان يقال عن القيادة الديناصورية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لم تفهم ايض

هذا التعبير بالمعنى االيجابي بالطبع كان احد اهم معالم المنظمة واسباب صمودها . البيئة السياسية الفلسطينية الجديدة
 . طوال تاريخها المجيد الذي يتوقف عند حقبة التسعينيات حقبة اوسلو والفساد والتسلط واقتسام المغانم

اجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المقرر كان جزءا مهما من اعالن القاهرة الذي في االخير ومع اإلقرار بأن 
تضمن ايضا االلتزام بالهدنة السائدة اآلن في االراضي الفلسطينية، فإن الرد على قرار التأجيل ال يكون قطعا عبر 

ة عليا فال يجب النظر اليها اال من هذه فإذا كانت هذه الهدنة فعال مصلحة وطنية فلسطيني. االعالن عن نهاية الهدنة
وعموما يجب االنتباه . الزاوية، أما اذا لم تكن كذلك فيجب التوافق على انهائها فورا بغض النظر عن االنتخابات وتبعاتها
اسابيع فقط ويتم ذلك . الى ان الهدنة هي اآلن في مرحلة الموت السريري، واعالن الوفاة بشكل رسمي هو مسألة وقت

 . عندها يجب التمسك بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل، وايضا في محاربة الفساد والتسلط والهيمنةو
فالنهج الديموقراطي االصيل يكفل ألي شعب حقه في اختيار قياداته بشفافية وحرية تامة وتحديد خياراته الوطنية بنزاهة 

مه االدارة االميركية الرعناء والعوراء بشكل انتقائي وأرعن وبما وهذا الحق تحديدا تستخد. كاملة دون اي تدخل خارجي
  . يتوافق مع سياستهما العدوانية في المنطقة

18/6/2005السفير   
  

  !وعواقب.. عقبات : االنتخابات الفلسطينية
أسعد عبدالرحمن. د.أ  

 تموز 17جرائها في موعدها المحدد قرر الرئيس محمود عباس تأجيل موعد االنتخابات التشريعية التي طالما أكد على إ
القادم وذلك الى موعد غير محدد، على ان يتم تحديد موعد االنتخابات بمرسوم رئاسي آخر يصدر بعد استكمال 

  .االجراءات القانونية الالزمة والمشاورات الوطنية
وقانون .. قضايا قانونية وبعباراته، فإن تأجيل االنتخابات جاء من اجل اجراء المزيد من المشاورات وان هناك 

  .االنتخابات لم يبت فيها المجلس التشريعي والوقت اصبح قصيرا
وعلى صعيد مختلف، . لذلك ال بد من تأجيل االنتخابات حتى تكتمل القضايا القانونية والمشاورات: وأضاف عباس قائال

نه يخاطب المجلس التشريعي بهذا اوضح الرئيس عباس، ان المجلس الثوري لحركة فتح يدرس قضية االنتخابات وأ
وعلى صعيد مختلف، أثار قرار التأجيل ردود أفعال غاضبة حيث رفضت حماس قرار الرئيس واعتبرته . الخصوص

إن قرار التأجيل : وقال الناطق باسم حماس. دليال على عدم جدية السلطة الفلسطينية في تنفيذ التزامات حوار القاهرة
  . السلطة في االلتزام بالتفاهمات الفلسطينية المبرمةيمثل إشارة الى عدم جدية

واعتبر الناطق ان ارجاء االنتخابات يأتي استجابة العتبارات حزبية مرتبطة بوضع حركة فتح بعيدا عن اي اعتبارات 
 الفوضى، كما ان.. محذرا من ان يؤدي التأجيل الى . وطنية، واصفا ذلك بالخروج عن االجماع الوطني الفلسطيني

قرار التأجيل أثار غضب نواب مستقلين ال سيما نائب رئيس المجلس التشريعي الذي أكد ان مجموعة نواب تفكر 
 تموز قد تحدد بمرسوم اصدره، يومئذ، الرئيس المؤقت للسلطة 17باالستقالة احتجاجا على قرار التأجيل وكان موعد 

  .عقب وفاة الزعيم أبو عمار
قبين، فإن الرئيس عباس قد تعرض لضغوط من الجانب االميركي لتأجيل االنتخابات ألن ووفقا لما يراه عدد من المرا

شعبية الحركة االسالمية والمعارضة اليسارية تنذر بتنافس قوي قد يسفر عن أغلبية لهم في المجلس الجديد، األمر الذي 
 بد من استذكار كلمات وزير خارجية وال. يؤرق الواليات المتحدة واسرائيل ويضع اتفاقيات اوسلو وتوابعها في خطر

. اسرائيل بأن نجاح حماس في االنتخابات التشريعية القادمة قد يؤخر، الى أجل غير مسمى، انسحاب اسرائيل من القطاع
وعلى صعيد مختلف، تطالب باقي القوى الوطنية . كما راحت الوزيرة رايس تطالب، للغرض نفسه، بتأجيل االنتخابات

وألن الجدل والنقاش حول . اجراء االنتخابات في الموعد المحدد لها تنفيذا للبند الرابع من اتفاق القاهرةالفلسطينية، ب
االنتخابات لم يحسم داخل فتح، كان التأجيل، والواقع ان االوضاع الداخلية داخل الحركة، واالداء غير النموذجي للسلطة 

  .ياالوطنية في الماضي اسهما باضعاف موقف فتح انتخاب
لقد زاد تأجيل االنتخابات التشريعية من حالة االحتقان الذي تشهده الساحة الفلسطينية وخصوصا بعد االنتخابات البلدية 

فاالنتهاكات االسرائيلية المتكررة التفاق الهدنة الهش ينذر . والمشهد الفلسطيني الداخلي يبث مشاعر القلق. األخيرة
ئج المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية وما اعقبها من خالفات بين فتح حزب السلطة كما ان نتا. بالعودة لدائرة العنف

وحماس زعيمة المعارضة وصلت الى حد استخدام السالح، األمر الذي يؤشر الى انتكاسة في المسيرة الديمقراطية التي 
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د من الدوائر االنتخابية قضائيا وما تبع وغني عن الذكر، ان ابطال نتائج االنتخابات في عد. بدأها الرئيس عباس نفسه
كما ان رحلة . ذلك من رفض حماس لقرارات االبطال هذه، قد ادى الى تدخل مصر لوقف حالة التوتر واالحتقان هذه

الرئيس عباس االخيرة للقطاع، واجتماعه مع قادة الفصائل الفلسطينية، قد ساهما في تنفيس االحتقان الفلسطيني ولو 
افة الى نجاحه في االستحصال على التزام جديد من الفصائل الفلسطينية بالتهدئة وتطويل بالها ازاء مرحليا، اض

ورغم ذلك، فإن حقيقة تتابع األزمات في المسائل االنتخابية الفلسطينية بلدية كانت ام تشريعية . االنتهاكات االسرائيلية
ئيس عباس من تعقيدات في الوضع الفلسطيني قد تكون عقباتها امر يعبر عن أزمة اوسع لها عالقة مباشرة بما ورثه الر

  .وعواقبها أخطر من مجرد خالفات على انتخابات تجري هنا او هنالك.. 
   18/6/2005الرأي االردنية 

  
  االنسحاب من غزة وخريطة الطريق

  رآي االهرام
 غزة وتفكيك أربع من مستعمرات شمال تتواصل االستعدادات من أجل بدء تطبيق خطة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع

   .  وهي الخطة المتوقع البدء في تنفيذها منتصف أغسطس المقبل , الضفة الغربية
ومع االقتراب من موعد تنفيذ االنسحاب بدأت الحكومة االسرائيلية في طرح حجج وذرائع عديدة ربما تمهيدا الجتياح 

 أيضا عملت الحكومة االسرائيلية علي  , د المحدد لبدء تنفيذ االنسحابمراكز الفصائل في القطاع أو تأجيل جديد للموع
تكثيف االستفزازات لفصائل المقاومة رغبة في رد فعل منها توظفه إسرائيل بعد ذلك لشن عدوان شامل علي الفصائل 

و الخروج من غزة علي الفلسطينية بعد أن أشار العديد من المصادر اإلسرائيلية الي ضرورة شن هذا العدوان حتي اليبد
   .  أي أنه انسحاب بفعل ضربات المقاومة , غرار ماجري في جنوب لبنان

لكل ذلك كان مهما للغاية أن يقوم الوزير عمر سليمان بزيارة لألراضي الفلسطينية واإلسرائيلية من اجل ازالة الحجج 
 اي بما في ذلك محور  , ن القطاع بشكل شاملوالمبررات والذرائع االسرائيلية من ناحية وترتيب إتمام االنسحاب م

 أو مرحلة أولي من  , فالدلفيا علي الحدود مع مصر وأيضا ان يكون االنسحاب من القطاع جزءا من خريطة الطريق
   . مراحل هذه الخطة

واضح ومع جولة وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس في المنطقة سيكون مهما للغاية صدور تعهد أمريكي 
    . والتزام إسرائيل محدد بأن االنسحاب من غزة مجرد خطوة باتجاه تنفيذ خطة خريطة الطريق

  18/6/2005االهرام 
 

 !محاذير دخول الفصائل الفلسطينية الى المؤسسات الجماهيرية في أوروبا
 صبري حجير

 شعبية ونقابية عامة،  عاصرة، في اتحاداتتأطرت الحركة الجماهيرية الفلسطينية، منذُ انطالقة الثورة الفلسطينية الم
وقد انعكست الحالة التنظيمية الفلسطينية، بما كانت تمثله . في ظل السيادة الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية  وتعززت 

ة أو من تحالفات وتوافقات بين القوى والفصائل، على البنية التنظيمية الجماهيرية، من حيث التبعية للشرعية الفلسطيني
  .من حيث الهيمنة الفصائلية التي فرضت نفسها على العمل الجماهيري الفلسطيني

مع مرور الوقت، تداخلت جملة من العوامل الذاتية والموضوعية في تكوين البنية األساسية لإلتحادات الجماهيرية 
  .عّم الحياة السياسية الفلسطينية آنذاكالفلسطينية، وساهمت في تطورها ونموها مثَل ما ساهمت البيئة الوطنية التي كانت ت

وبما أّن الحالة السياسية والتنظيمية الفلسطينية، قد انعقدت على قاعدة التحالف الجبهوي بين الفصائل الفلسطينية، في 
ة اطار منظمة التحرير الفلسطينية، فإّن هذه الحالة قد انعكست بالضرورة على الهياكل التنظيمية لإلتحادات الجماهيري

 الخ، حتى باتت الصياغات النهائية للتشكيالت القيادية ألّي  ..الفلسطينية، كاإلتحاد العام لطلبة فلسطين والعمال والمرأة
اتحاد جماهيري تتّم بتوافق بين الفصائل أوالً، واستناداً لتحالفات سياسية وجماهيرية، تأخذ في اإلعتبار الثقل والحجوم 

ولطالما ظلمت تلك القسمة الكثير من القوى والشخصيات ذات الحضور النقابي .  الفصائلالتي يتمتع بها كّل فصيل من
  !والشعبي، التي كانت خارج الفصائل لسبب أو آلخر

شهدت الدول األوروبية تزايداً ملحوظاً لهجرة الفلسطينيين اليها، في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو، ودخول منظمة التحرير 
وكان لتزايد أعداد الفلسطينيين في أوروبا مردوده اإليجابي والمباشر، في اتساع عالقات .. نالفلسطينية الى الوط

المهاجرين الفلسطينيين مع المجتمعات الغربية، وفي انشاء أنواعاً جديدة لألطر والهياكل الجماهيرية، كجمعيات، 
  الخ .. وروابط، ومراكز، ومؤسسات واتحادات وجاليات 

ر الذي عززته القدرات والخبرات الجديدة أن تالمس الجوانب المختلفة من حياة األوروبيين، في واستطاع هذا التطو
ومّما ال شّك فيه، أنّه كان لألحداث التي شهدتها األراضي الفلسطينية تأثيرها . المجاالت السياسية والثقافية واإلجتماعية

ها الشوارع والساحات األوروبية، تحت مظلة المناخ الديمقراطي في زيادة فعالية األنشطة الجماهيرية الفلسطينية، واقتحام
  .األوروبي

من جهٍة أخرى، ينظر عدد من الناشطين والسياسيين والمثقفين الفلسطينيين المقيمين في أوروبا لهذا النمّو المضطرد، 
  للحركة الجماهيرية الفلسطينية، في الساحات األوروبية، من زوايا متعددة، 

تبار أّي تطور في النشاط الجماهيري الفلسطيني هو نشاط يندرج في سياق حركة المجتمعات المدنية األوروبية اع: أولها
وتطورها، التي ليس من شّك، بأنّها اذا ما أحكمت سيادتها على الحياة األوروبية، في مستقبل األيام، لسوف تحقق مستوى 
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اإلجتماعية واإلنسانية والحقوقية مع الكيان اإلسرائيلي ذي الطبيعة من الفعالية التاريخية التي سوف تتصادم تقيماتها 
       .اإلستعمارية والعنصرية

اعتبار النشاط الجماهيري الفلسطيني، في أوروبا هو نشاط سياسي يفتح فيه فلسطينيو أوروبا بمقتضاه النوافذ، : وثانيها
طق الشتات وبالد اللجوء العربية، بعدما يشتّد عليها الخناق التي سوف تطّل منها الحركة الجماهيرية الفلسطينية، في منا

ف منع إطاللة دمن قبل األمريكيين وعمالئهم، كما هو متوقع، ألّن ما تمارسه اإلدارة األمريكية على الدول العربية، يسته
تغنى بثوابت اإلجماع ، أو يتمسك بالحقوق الوطنية، أو ي194أّي رأس فلسطيني يدعو الى العودة وفقاً للقرار الدولي 

وال يخفى على أحٍد أن هذه الممارسات األمريكية تأتي استجابة للرغبات والمطالب اإلسرائيلية، وهي المطالب ! الوطني
ومن هنا يتحدد موقف ! التي سوف تصل في النهاية، طبقاً لما تريده إسرائيل، إلى إسكات األصوات، ومنع إبداء اآلراء

  .اه هذا البلد العربي أو ذاكاإلدارة األمريكية اتج
بناء على مقتضيات النظرة اإلستراتيجية، فإّن صيغ العمل الجماهيري الفلسطيني، في الحيز األوروبي، تستند الى صيغ 
حضارية تالئم الواقع، وتبتعد عن الصيغ القديمة القائمة على توزيع الحصص وتقسيم الكوتات، وتراعي مقتضيات أسس 

  .ي الحقيقيالبناء الديمقراط
فالشروع في بناء األطر الجماهيرية الفلسطينية، والعمل على اتساعها في أوروبا باتت مهمة ملحة، تفرضها الضرورات 

  .الوطنية
التزايد العددي للفلسطينيين في أوروبا، بات يشكل في المدن والعواصم األوروبية جزراً مجتمعية ذات فعالية وتأثير ، 

ّرف باسم الجاليات الفلسطينية أو العربية، وهي تتشكل من الهياكل واألطر الجماهيرية وصارت تلك التجمعات تع
كالجمعيات والمراكز ووالروابط، وفي السنين األخيرة، تشكلت المؤسسات المعنية بالدفاع عن حقّ العودة واتسع 

لبعيدة عن اإلنتماءات الفصائلية، رغم وقد اتسم النشاط الجماهيري الفلسطيني، في أوروبا بالوطنية الخالصة ا. انتشارها
أّن جميع الناشطين والسياسيين والمثقفين في أوروبا كانت لديهم انتماءات تنظيمية سابقة، وكذلك مازال لديهم حقّ 

االّ أن الجميع، في الحركة الجماهيرية الفلسطينية في أوروبا، باتوا يدركوا أن تطور . التعاطف مع هذا الفصيل أو ذاك
ل الجماهيري واتساعه ونموه مرهون بمدى استقالله التنظيمي، وابتعاده عن حّيز اإلنتماءات الفصائلية، وكذلك العم

مرهون أيضاً بحتمّية العالقة الراسخة باإلطار الشرعي الفلسطيني، أي منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما دعى 
الدعوة بضرورة تفعيل األطر الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية الناشطين والسياسيين والمثقفين الفلسطينيين الى اشهار 

بحسب بيان الجاليات الفلسطينية في الشتات، واعادة احيائها كي تأخذ دورها، خاصة المؤسسات ذات العالقة بحقّ 
  .العودة

توصلهم الى أهدافهم الفلسطينيون في ظّل المناخ الديمقراطي األوروبي، يملكون حرية اختيار الوسائل والطرق التي 
  .الوطنية، دون ارتباطات أوعالقات مع أي فصيل من الفصائل، على أن يبقى اإلنتماء العام لمنظمة التحرير الفلسطينية

اّن الدعوة لإلبتعادعن الفصائلية في العمل الجماهيري، داخل أوروبا، ال يعني بحاٍل من األحوال، معاداة لتلك الفصائل، 
بل من األهمية أن تُعقد لقاءات وأن تُقام حوارات سياسية متبادلة، وأن  ! الشبهة، ال سمح اهللاأو وضعها في موضع 

تحدث تفاعالت مشتركة، بين المؤسسات الجماهيرية الفلسطينية في أوروبا، مع رموز قيادية وسياسية وأكاديمية من كافة 
رات المتبادلة من الضرورات الملحة التي تساهم في تطور الفصائل، وتعتبر هذه الحوارات وتلك اللقاءات التفاعلية والزيا

  .الحركة الجماهيرية الفلسطينية في أوروبا، وتحقق لها نضوجاً في ألوان من الثقافة الوطنية
البّد من اإلشارة اّن أوروبا التي نقصدها، هي الدول المنضوية باإلتحاد األوروبي، وهي ليست تلك الدول األوروبية، 

تسّمىدول أوروبا الشرقية والتي كانت تستقبل الكثير من البعثات والدورات العسكرية والسياسية، وتغدق التي كانت 
  .المنح لطالب الفصائل الفلسطينية

دول اإلتحاد األوروبي، كما هو معروف، ال ترضى أن تتفاعل فوق أرضها القوى الفصائلية الفلسطينية ألّن معظم 
كما ال يخفى على أجهزتها األمنية كّل حركة تدّب فوق !! جلة على قوائم اإلرهاب لديهاالفصائل الفلسطينية مازالت مس

  ! أراضيها
من جانب آخر، أن تلصق ببعض المؤسسات الجماهيرية الفلسطينية في أوروبا، عالقة بفصيل فلسطينّي ما، أو تكون 

مسار وتطور الحركة الجماهيرية الفلسطينية محسوبة تنظيمياً على فصيل من الفصائل، أمر فيه ما فيه من الضرر على 
ذلك ألّن أّي نشاط جماهيري فلسطيني في أوروبا، هو نشاط تقوم به فعاليات . في أوروبا، وعلى مكوناتها المختلفة

  .أوروبية، حسب وجهة نظر األوروبيين، ألنها فعاليات تمتلك حقّ المواطنة، أو تمتلك الجنسيات األوروبية
ض الناشطين الفلسطينيين في أوروبا اسباغ الصفة الفصائلية على هذه المؤسسة الجماهيرية أو تلك فهو أما أن يحاول بع

أمر خطير، ومسألة تلبسها الخطيئة بوجهة نظري، ونظر الكثيرين من الفلسطينيين في أوروبا، وهي قضية ترتبط 
  !بحسابات شخصية ضيقة قبل الحسابات الوطنية

بعض الفصائل الفلسطينية الى قلب المؤسسات الجماهيرية في أوروبا، ومن ثّم محاولة باختصار، اّن شهوة دخول 
توظيفها لجني مكاسب تنظيمية ضيقة هو، في الحقيقة، عمل سوف يقوض التطلعات الجماهيرية الفلسطينية في أوروبا، 

   .ويسيء لتطور العالقة التضامنية األوروبية مع القضية الفلسطينية
16/6/2005 - أمين-الم العربي اإلنترنت لالع  

  
  !سالح الـمقاومة ينظَّـم وال ينْزع

 جواد البشيتي 
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يكفي أن تظلَّ إسرائيل متشبثةً بتلك البيئة األمنية التي تريد قيامها قَبَل، وِمن أجل، استئناف الـمفاوضات السياسية مع 
بها وشروطها األمنية، التي تسميها التزامات أمنية فلسطينية، السلطة الفلسطينية، والتي نرى مالمحها وخواصها في مطال

حتى يتأكَّد أكثر أنَّها غير معنية بالتوصل إلى السالم مع الفلسطينيين ولو كان في محتواه وشكله متَّفقاً مع خريطة 
ال يسمح لهم ال بمقاومة الطريق، فكل ما تحاوله حكومة شارون ال يستهدف سوى جعل الفلسطينيين، جميعاً، في وضع 
  .احتاللها، وال بمقاومة ما يمكن تسميته الحل اإلسرائيلي الخالص لـمشكلة االحتالل اإلسرائيلي

إذا كان السالم، أو الحل النهائي، هو الذي يمكن ويجب التوصل إليه عبر مفاوضات سياسية، تُفضي إلى تحويل خريطة 
 مد دعالطريق إلى هذه الـمفاوضات قد قطعها الطريق إلى اتِّفاقات، ب نفَّذة والخريطة، فإنجسر بين خطَّة شارون الـم

 كم طبيعتها لن تتمكَّن السلطة الفلسطينية أبداً ِمنعلى شروطه ومطالبه األمنية التي هي بح شارون بحفرة عميقة إذ أصر
  .تلبيتها

شؤون الخارجية الفلسطينية ناصر القدوة في شأن الـمقاومة نددت بما قاله وزير ال) حكومة شارون وإسرائيل كله
وسالحها، مجددةً رفضها الستئناف الـمفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية قَبَل أن تُنِْجز هذه السلطة مهمة تفكيك 

  !ألمنية، وحدها ال تكفيالبنى التحتية للتنظيمات اإلرهابية، ونزع السالح ِمن أيديها، فـ الهدنة، أو التهدئة ا
إن نزع السالح هو عملية يتسلَّح فيها طرف ويزداد تسلُّحاً ِمن أجل نزع سالح طرف آخر، وِمن أجل أن يحتكر، بالتالي، 

ونحن لو افترضنا افتراضاً ال أساس له ِمن الصحة وهو أن للسلطة الفلسطينية مصلحة في أن . ملْكية واستعمال السالح
أيديها؟تلب رت إسرائيل قواها وأجهزتها األمنية ونزعت السالح ِمني مطلب شارون هذا فكيف يمكنها تلبيته وقد دم!  

كل ما تريده حكومة شارون هو أن تكون السلطة الفلسطينية في حال ِمن الضعف األمني ال يمكِّنها ِمن الوفاء بالتزاماتها 
ن تأتيها إالَّ ِمن أطراف وقوى لها مصلحة في إسقاط السلطة الفلسطينية في قبضتها، األمنية إالَّ بطلب معونة خارجية، ل

  . بدءاً باألجهزة األمنية، توصالً إلى سالم، يعِدل حال إسرائيلياً خالصاً لـمشكلة االحتالل اإلسرائيلي
بعاد الخفية في البيئة األمنية التي يدعو شارون إلى وهكذا كان ال بد ِمن أن تُظِْهر السلطة الفلسطينية إدراكاً جيداً لأل

وقد عبرت عن هذا اإلدراك إذ أكَّدت أن السالح في أيدي الفلسطينيين يمكن تنظيمه، ولكن بطريقة ال تؤدي إلى . قيامها
  . مات وسالحاًنزعه قَبَل إنهاء االحتالل، الذي فيه تكمن حاجة الفلسطينيين إلى اإلبقاء على الـمقاومة، تنظي

قد يختلف الفلسطينيون، اآلن، في الـمفاضلة بين خياري الحل عبر الـمفاوضات والحل عبر الـمقاومة العسكرية، 
ولكن ال خيار لهم سوى االتِّفاق على رفض الخيار الثالث، وهو الخيار الذي يحاول شارون فرضه عليهم ِمن خالل 

ذا الخيار هو أن يعود الفلسطينيون إلى طاولة الـمفاوضات ِمن دون أن يكون في ه. استمساكه بشروطه ومطالبه األمنية
مقدورهم العودة، بعد ذلك، إلى خيار الـمقاومة، وكأن البيئة األمنية التي يريدها شارون هي التي تجعل كال الخيارين 

اآلخر عندما تقتضي الـمصلحة الفلسطينية العامة الفلسطينيين خيار التفاوض وخيار الـمقاومة عاجزاً عن التحول إلى 
  .هذا التحول

الحفاظ على الهدنة، أو التهدئة، : والـمصلحة الفلسطينية العامة ال تقضي، اآلن، على الـمستوى األمني إالَّ بفعل شيئين
  .وتنظيم سالح الـمقاومة ِمن دون نزعه

17/6/2005األيام الفلسطينية   
  

  :كاريكاتير
  

  
  18/6/2005 - أمين-ترنت لالعالم العربي اإلن
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