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  كاريكاتير
  

***  
   ميركية تستبق قمة عباس وشارونالدبلوماسية األ

 الـسبت مـع     رايسوصف نبيل شعث اللقاءات التي اجرتها       : الفت حداد  عن مراسلته  19/6/2005 48عرب نشر موقع 
وقال في مؤتمر صحافي أن نتائج زيارة رايس سيقررها اللقاء المرتقـب، بـين              .ينين بااليجابية عباس ومسؤوليين فلسط  

واشار شعث الى أن الهدف من لقاءات رايس مع القيادة الفلسطينية، يتصل بدفع عملية السالم إلى األمام                 .شارونوعباس  
ارطة الطريق وليس بديال عنها ، اضافة       وتنفيذ التفاهمات بين عباس و بوش، وضمان ان يكون االنسحاب ضمن خطة خ            

واكد التزام الطرف الفلسطيني بتنفيذ خارطة الطريق وتنفيذ كافـة           .الى تذليل العقبات التي قد تعترض عملية االنسحاب       
وفيما يتعلق بالتحضيرات اإلعالمية للتعامل مع نتائج االنسحاب قال إن محمـد دحـالن هـو                 .االلتزامات المطلوبة منه  

بملف االنسحاب من غزة وشمال الضفة، وقد شكل لجنة إعالمية تضم عدداً من اإلعالميين الرسميين والذين تـم                  المكلف  
انتدابهم من وزارة اإلعالم، وإعالميين غير رسميين، للتعاطي مع نتائج االنسحاب، سواء علـى الـصعيد الـداخلي أم                   

بة املها من التصريحات التي ادلت بها رايس خـالل           مساء السبت، عن خي     اعلنت  مصادر فلسطينية،  وكانت   .الخارجي
وقالت هـذه المـصادر ان      .اجتماعها بالمسؤولين الفلسطينيين في رام اهللا، وخالل المؤتمر الصحفي المشترك مع عباس           

ولـذلك قالـت هـذه      . رايس لم تأت بأي جديد، ولم تقل شيئا غير ما سمعه الرئيس عباس خالل زيارته للبيت األبيض                
وكانت  . انها تعتقد ان زيارة رايس ما هدفت اال لتنسيق تنفيذ االنفصال االسرائيلي عن قطاع غزة، بين الجانبين                 المصادر

رايس قد كرست حيزا من خطابها في المؤتمر الصحفي لمسألة تنسيق عملية االنفصال، واعتبرت التعـاون المـشترك                  
قالت انها ناقشت مع ابو مازن مسألة االنفصال ودور وليـام           و.خطوة حاسمة ستؤثر على مستقبل العملية السياسية برمتها       

وقالت ال يوجد مزيد من الوقت لوضع مـشكالت جديـدة علـى             .وقالت انها تحدثت مع عباس حول االصالحات      . وورد
وأثنت على الخطوات الجيدة الملموسة التي اتخـذها        .يتعين االن ان تكون هذه عملية نشطة اليجاد حلول        . جدول االعمال 

غير أنها استطردت قائلة بالطبع يلزم عمل المزيد وخاصة استخدام قوات           . باس باتجاه اصالح أجهزة االمن الفلسطينية     ع
، قالـت  وبالنسبة لمشاركة حماس في االنتخابـات .االمن بفاعلية لمكافحة انعدام القانون ومحاربة االرهاب حسب تعبيرها    

لكنها اكدت رفض واشنطن اجراء اتـصاالت مـع حمـاس           . التشريعيبمقدور الفلسطينيين انتخاب من يشاؤوا للمجلس       
لقد طالبنا بأن تطبق إسرائيل ما أشار إليه الرئيس         :  عباس وقال. اً ارهابيا حسب التعريف االميركي    مكررة اعتباره تنظيم  

 والعـودة إلـى     بوش حول ضرورة تجميد النشاطات وإزالة البؤر االستيطانية، ورفع اإلغالق الداخلي، وإزالة الحواجز            
وشدد على ضرورة إطالق سراح األسرى المعتقلين، باعتبار ان هذه القـضية قـضية    .2000سبتمبر  /  أيلول 28مواقع  

وأضاف لقد أكدنا للدكتورة رايـس التزامنـا بالتهدئـة وبالمـسيرة      .ذات أهمية بالغة لدفع عملية السالم واستتباب األمن   
كمـا أكـدنا    : وقـال .ق الكامل مع الطرف اإلسرائيلي لتأمين انسحاب كامل ونظيف        الديمقراطية ، وإننا ملتزمون بالتنسي    

وأشـار عبـاس الـى      .ئي واألمني كونها ضرورة فلسطينية    التزامنا باستمرار مسيرة اإلصالح المالي واإلداري والقضا      
 رايس قد وصـلت الـى       وكانت .النتهاكات اإلسرائيلية التي تحصل باشكال مختلفة، والتي تسبب الضرر الفادح للتهدئة          

مطار بن غوريون االسرائيلي صباح السبت، وتوجهت الى رام اهللا حيث اجتمعت باحمد قريع، والوزراء ناصر القـدوة،          
وتوجهت بعد انتهاء زيارتها الى رام اهللا الى اسرائيل لالجتماع بموفاز ، ومن ثم بـرئيس                . محمد دحالن ونصر يوسف   

  . يس الحكومة ورئيس هيئة اركان الجيش االسرائيليالوزراء ووزير الخارجية ونائب رئ
 رايـس   ان:  صـالح النعـامي     غـزة ونظير مجلي   : تل أبيب  عن مراسليها في   20/6/2005شرق األوسط   ال وأضافت

اجتمعت، مع شارون، فاتفقت معه على ان استئناف المفاوضات على خريطة الطريق سـيكون منوطـا بمـدى التقـدم                    
واجتمعت الى سلفان شالوم، فطلب منها ان تساعده على اسـتئناف العالقـات             . عنف واإلرهاب الفلسطيني في مكافحة ال   

اإلسرائيلية مع الدول العربية التي قطعت عالقاتها معها اثر االنتفاضة في المغرب العربي واقامـة عالقـات مـع دول                    
. ية التي ستزورها خالل جولتها الحالية     عربية أخرى، فأجابته بأنها تنوي تجنيد دعم عربي لخطة الفصل في الدول العرب            

كما طلب منها المساعدة في اجهاض المشروع الفلسطيني الجراء بحث خاص في الجمعية العامة لألمم المتحـدة حـول                   
ثم اجتمعـت   . الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل في األراضي الفلسطينية، فوعدته بأن تعمل بالدها على احباط المشروع              

 بيرس، فتجاوبت مع طلبه في اقامة لجنة أميركية تبحث في سبل تمويل مشاريع لتطوير البناء في بلـدات                   مع ، شيمعون  
اسرائيلية في الجليل والنقب حتى يشجع االسرائيليين على السكن فيها واالمتناع عن السكن في المستوطنات القائمة فـي                  

أعربت عن اعتزازها بأن الواليات المتحدة سوف تكون هذه         قد  فأما في السلطة الفلسطينية،     . المناطق الفلسطينية المحتلة  
وأعلنت ان حكومتها ما زالت رافضة إلجراء لقاءات مع حركة          . السنة الدولة األولى في الدعم المالي للسلطة الفلسطينية       

: يعية، وقالـت  حماس، لكنها رفضت الموقف اإلسرائيلي الداعي الى منع هذه الحركة من المشاركة في االنتخابات التشر              
  .هذا هو شأن فلسطيني داخلي

 رايس فـي فـي     هقالتما  :  الناصرة أسعد تلحمي    وعن مراسلها في   ، غزة رياضعمان، ال  من 20/6/2005الحياة  ونقلت  
ناقشت موضوع المستوطنات والجدار الفاصل مع شارون و سلفان شالوم ومع كل من يريـد               انها  : عمان، المحطة الثالثة  

ي رايس اليوم محادثات في مصر ثم تنتقل الى الرياض لتجري محادثات مساء اليوم وغداً مع القـادة                  وتجر. ان يصغي 
 وأكدت رايس ان قضية الالجئين الفلسطينيين ستفتح للمناقشة في التسوية النهائية وسيكون الحوار من اجـل                 .السعوديين

وقالت مصادر رسمية للحيـاة ان الحكومـة         . للحياة ينية قوية وتقدمية وقابلة   إيجاد حل ممكن وعادل وتأسيس دولة فلسط      
األردنية تجاهلت طلباً لوزيرة الخارجية لالجتماع أثناء زيارتها لعمان مع مجموعـة مـن االصـالحيين واإلسـالميين                  
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 تجنبت وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس لدى لقائها اركان الدولة العبرية، امس، الحديث عن كل               و .األردنيين
ما يمكن تفسيره، من وجهة نظر االسرائيليين، انحرافاً عن الدعم االميركي المطلق لـسياسة رئـيس الحكومـة ارييـل                    
شارون، آخدة في الحسبان حرج موقفه داخل حزبه ليكود ومعارضة اليمين االسرائيلي االنسحاب من قطاع غزة، فأدلت                 

رايس جيداً جداً وودياً للغاية، وكـرر شـروطه للفلـسطينيين           بتصريحات استساغتها اذنا شارون الذي اعتبر لقاءه مع         
وذكرت صحيفة معاريف ان رايس طالبـت أقطـاب الدولـة           .الستئناف العملية السياسية بعد االنسحاب المزمع من غزة       

  .العبرية بدعم عباس فهو الالعب الوحيد اآلن لذا ينبغي تنفيذ تسهيالت لدعم موقعه
 رايس على دور اسرائيل في توليها التحكم بالمعابر في حين ارجأت مجددا هكدتأاى م إل20/6/2005السفير  وأشارت

 .حتالل داخل المناطق الفلسطينيةالبت في جميع المطالب الفلسطينية، بما في ذلك األسرى وجدار الفصل وحواجز اال
يام دولة فلسطينية مستقلة واعتبرت رايس، في مؤتمر صحافي مع شارون، ان نجاح االنسحاب ضرورة حتمية من اجل ق

إسرائيل دولة  فقال من جهته إن أما شارون. وقابلة للحياة من شأنها ان تصبح مثاال للتسامح واالعتدال في العالم العربي
ثمار االنسحاب واضحة من اآلن وإنني مقتنع انه سيحسن وضعنا أيضا على الصعيد . تقع في مفترق طرق تاريخي

تأكدت أضاف و. ووصف شارون، في بيان صدر في وقت الحق، لقاءه برايس بأنه جيد .صاديالسياسي واألمني واالقت
وتطرقت رايس بايجابية الى تبني المجلس  .وال تتغير ابدا.  لم تتغير مطلقامن أن سياسة الواليات المتحدة إزاء إسرائيل

 اب،اف.سية اخرى هنأتهم على عملهم سياالتشريعي الفلسطيني للقانون االنتخابي وذلك اثناء لقاء مع نواب وشخصيات
  ب، رويترز

ان شارون اكـد   : القدس المحتلة منفرح سميرو غزة  منعبدالقادر فارس عن مراسليها  20/6/2005 عكـاظ  وجاء في 
وقـال ان التنفيـذ     . مجدداً ان خارطة الطريق قد التشهد اي تقدم ما لم تنزع السلطة سالح الجماعات الفلسطينية وتفككها               

اجح لالنسحاب بالتنسيق مع الفلسطينيين سيساعد في شحذ العملية السياسية لكنه اشترط ان يوقـف الفلـسطينيون مـا                   الن
  .وصفه باالرهاب والتحريض وان يفككوا ما اسماه المنظمات االرهابية ويجمعوا السالح ويطبقوا االصالحات

س انها طالبت موفاز خالل اجتماعهما باجراءات نقل عن رايما :  عمان ورام اهللامن  20/6/2005المستقبل  وبينت
وحسب اذاعة الجيش االسرائيلي شددت رايس على إفراج إسرائيل عن أسرى . جوهرية لتسهيل حياة الفلسطينيين

فلسطينيين من أصل نحو سبعة آالف معتقل وتسليم المسؤوليات االمنية عن المدن الفلسطينية لجهاز األمن 
 تخوف اسرائيل من احتمال رايسعن محادثات رايس ـ موفاز، فقد ابلغ الطرف االسرائيلي وحسب ما نقل .الفلسطيني

وزعم موفاز انه ليس من المستبعد قيام حزب . اندالع النيران على الحدود الشمالية أثناء او عشية تنفيذ خطة االنفصال
 ان تكون لديها خطة جاهزة لالصالح في عمان ونفت رايس.اهللا بتصعيد األوضاع على الحدود الشمالية في الفترة القريبة

  . ولحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين بنقلهم الى اوروبا
 الوزيرة االميركية على ان شارون جازف سياسيا بالمضي قدما          ديشدالى ت : القدس 20/6/2005الرأي االردنية    ونوهت

يجـب علينـا ان     وقالـت   .1967لمحتلة منذ حزيران    في ارادته القيام باول انسحاب اسرائيلي من االراضي الفلسطينية ا         
وكانت رايس اعلنت امس اثر المحادثات التي اجرتهـا         .وصعب اتخذه رئيس الوزراء وحكومته    نعترف بانه قرار شجاع     

  .مع عباس ان الوقت يداهم الطرفين وانه يجب تنسيق مساعيهما بشان االنسحاب
 الـرئيس حـسني     ان:وكاالت األنباء و األراضي المحتلة    منعيل    محمد إسما   هكتب ما 20/6/2005الجمهورية   وذكرت
وأكد .  اليوم مع رايس خالل استقباله لها بشرم الشيخ قضية التسوية للقضية الفلسطينية وسبل دفعها لألمام                سيبحث مبارك

  .ا لخارطة الطريقأحمد أبو الغيط أن مصر تعمل جاهدة علي مساعدة الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي لتحقيق السالم وفق
 بتصريحات رايس، التي وصفت فيهـا الحركـة بأنهـا           حماس حركة   ديندت: 20/6/2005الخليج اإلماراتية    واوضحت

، أن الحركة ليست منظمة إرهابية بل هي فصيل سياسي فلـسطيني شـرعي يقـوم                حسن يوسف منظمة إرهابية، وأكد    
، وما إذا كانت الحركـة  ؤال حول موضوع نزع سالح حماسدا على سور. الوطني تجاه شعبه وأرضه ومقدساتهبواجبه  

أجرت اتصاالت مع السلطة الفلسطينية للخروج بموقف موحد خالل الحديث مع الجانب األمريكي حول هذا الموضـوع،                 
ـ ال يوجد إنسان في هذا العالم لديه ذرة من المنطق يطالب الشعب الفلسطيني            انه  قال   ، هبنزع سالح المقاومة والتنازل عن

وأكد أن المقاومة ستستمر طالما استمر االحتالل وان عمليات المقاومة ستتواصل، حتى يحصل الشعب الفلسطيني علـى                 
  .حقوقه وعند ذلك فقط يمكن النظر في مسألة السالح

  
  الكيان ُيسمِّن مستعمرتين ورايس تنتقد بشدة  

ن االسرائيلية، فور انتهاء محادثات رايس مع شارون         وزارة االسكا  هاعلنتما  : الناصرة، غزة  20/6/2005الحياة  نشرت  
 منزل اضافية في مستوطنتين قرب القدس الشرقية همـا          700ومسؤولين اسرائيليين آخرين، عن استدراج عروض لبناء        

 ال  لكن رايس قالت ان للواليات المتحدة في الحقيقة سياسة واضحة تجاه هذا االمر كما اننا              . معاليه ادوميم وبيتار عيليت   
واوضحت انهـا تفهمـت     . نتوقع ان نرى اي نشاط من جانب االسرائيليين يحكم بشكل مسبق على اتفاق الوضع النهائي              

اعالن اسرائيل في بعض االوقات عن استدراج للعروض للبناء داخل المستوطنات  لكن االسرائيليين بحاجـة الـى ان                   
  .ات نظر قوية حول هذا الموضوعيفهموا، واعتقد انهم يفعلون، ان للواليات المتحدة وجه

 صرحت وزيرة الدولـة الفلـسطينية    ما:القدس المحتلة، غزة  الخليج، وكاالت 20/6/2005الخليج اإلماراتية  وأضافت  
وربطت هـذه   . رايسوهند خوري المكلفة ملف القدس المحتلة بأن مشاريع البناء الجديدة تشكل تحديا لتصريحات بوش               

واكدت أن الهدف   . ظم للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بذريعة انها شيدت من دون ترخيص           المشاريع بالتدمير المن  
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وانتقدت وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة بـشدة          .منها خلق امر واقع جديد لتبديل الطابع السكاني لمدينة القدس المحتلة          
سرائيليون فرض سياسة أمر واقع على األرض،       ال نريد ان يحاول اإل    : وقالت. المشاريع اإلسرائيلية لتوسيع المستعمرات   

وإذ دعت إلى اخذ بعض الحقائق      . وهم ال يستطيعون بكل بساطة القيام بأنشطة تبدل مسبقا الوضع النهائي لهذه األراضي            
كل تغيير يجـب ان     :  في االعتبار، تداركت بأنه يجب التفاوض، وأضافت       1967منذ الحرب بين العرب وإسرائيل عام       

  .فاق مشترك وسأقول هذا بوضوح ل اإلسرائيليينيسبقه ات
أثارت خطط اسرائيل لتوسيع مستوطنتين رد فعـل حـادا مـن وزيـرة              : عمان 20/6/2005شرق األوسط   الوذكرت  

الخارجية األميركية كوندوليزا رايس وانتقدت خالل مؤتمر صحافي مشترك مع وزيـر الخارجيـة األردنـي، فـاروق                  
دار العازل قائلة لقد بحثت المستوطنات والجدار مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية ومع             القصراوي، المستوطنات والج  

  .كل من يريد ان يصغي
 اثار هذا االعالن ردا سريعا من السلطة الفلسطينية         :عمان القدس المحتلة وكاالت    20/6/2005 الراية القطرية    وأوردت

وقـال المتحـدث باسـم      . لى منع التوسيع الجديد للمستوطنات    التي دعت المجتمع الدولي وخصوصا الواليات المتحدة ا       
 مسكن في مستوطنة معـالي ادومـيم        300الوزارة كوبي بليش لوكالة فرانس برس سنعلن عن استدراج عروض لبناء            

  .  مسكن في بيتار ايليت400و
 وزارة اإلسكان   هأعلنت ما   :الترام اهللا محمد إبراهيم والوكا    والقدس،   نقًآل عن مراسلها في    20/6/2005البيان  وجاء في   

أن وزير اإلسكان اسحق هرتزوغ حزب العمل أعطى الضوء األخضر لبناء هذه المـساكن، ألن هنـاك                 من  اإلسرائيلية  
وجاء هذا اإلعالن بعد يوم واحد من مطالبة رايس         . إجماعاً في إسرائيل للمحافظة على هاتين المستوطنتين في المستقبل        

وحاول شارون التخفيف مـن     .  االستيطاني وعدم القيام بأنشطة تسبق مفاوضات الوضع النهائي        إلسرائيل بوقف التوسع  
وأضاف في بيـان بعـد لقائـه الـوزيرة          . هذا الموقف، قائالً إن سياسة الواليات المتحدة تجاه إسرائيل لم تتغير مطلقاً           

 إزاء إسرائيل لم تتغير مطلقاً، وال تغيير أبداً في          األميركية أمس كان لقاؤنا جيداً، وتأكدت من أن سياسة الواليات المتحدة          
  . مواقف األميركيين

  
   ويجمد صفقة األسلحة مع بكين ويقيل صانعيها ويعتذرمنهاشارون يرضخ لمطلب اإلدارة األميركية

توقعت مصادر إسرائيلية، أال يقتصر لقاء رايس مـع المـسؤولين           : ألفت حداد عن مراسلته    18/6/2005 48عربنشر  
إلسرائيليين على المفاوضات مع الفلسطينيين وخطة فك اإلرتباط، بل ستتناول مسألة صفقة األسلحة اإلسـرائيلية مـع                 أ

ونقلت المصادر عن إذاعة الجيش أن أحـد         .الصين على خلفية التوتر الذي حصل بين إسرائيل والواليات المتحدة حولها          
لى وشك حل الخالف مع الواليات المتحدة بشأن بيع األسلحة          مستشاري شارون، رعنان غيسين، قد صرح أن إسرائيل ع        

وأشارت أنه بناء على ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقدته رايس، اتضح أن الخالف بشأن األسـلحة هـو                     .للصين
إننا ننظر بخطورة إلى بيع األسلحة، وكان لنا محادثـات شـاقة جـداً مـع     : أكبر مما تصرح به إسرائيل، وقالت رايس     

كما أشارت المصادر إلى أنه بعد       .وأتمنى أن يفهموا اآلن مدى خطورة الموضوع ومدى قلقنا        . اإلسرائيليين حول الصين  
  .زيارة رايس، من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل وزير الخارجية الصيني وسيتم طرح موضوع صفقة األسلحة من جديد

ب اميركي حازم بتقديم االعتذار على ابرامها صفقات مع  رضخت اسرائيل لطل:الناصرة 20/6/2005الحيـاة  وأضافت  
الصين لبيعها اسلحة وتكنولوجيا متطورة وتحسين طائرات بال طيار من دون تبليغ واشنطن بهـا، وأعلـن شـالوم ان                    
اسرائيل تعرب عن أسفها لحصول أمور ليست مقبولة على واشنطن، فيما أفادت مصادر صحافية ان ضـغطاً اميركيـاً                   

 وكيل وزارة الدفاع االسرائيلية عاموس يارون المسؤول عن الصفقات، سيقود فعالً الى عزله قريباً، وأضافت انه                 لتنحية
واعترف شالوم، في حديث اذاعـي أمـس بـأن          . سيتم اخضاع كل صفقة أسلحة جديدة تبرمها اسرائيل لموافقة اميركية         

نى قبل ابرام أي صفقة أسلحة جديدة، مضيفاً انـه قـد تكـون            األزمة الناشبة تستوجب حالً سريعاً وان اسرائيل باتت تتأ        
حصلت في السابق أمور ليست مقبولة لدى واشنطن لكنها تمت بنية حسنة، ليس من خالل الرغبة بالمـساس بالواليـات                    

ن  موفاز مسألة الصادرات العـسكرية االسـرائيلية للـصي         معوكانت رايس تناولت في لقائها       .المتحدة، حليفتنا الكبرى  
وغيرها من الدول المعادية للواليات المتحدة، وقالت أمس انها على ثقة بأن اسرائيل متفهمة لقلقنا فـي هـذه المـسألة،                     
وأعربت عن أملها بالتوصل الى حل يتيح للطرفين مواصلة التعاون في هذا المجال، ولكنها رفضت التطرق مباشرة الى                  

  .لدفاع االسرائيلية عاموس يارون عن منصبهاألنباء عن مطالبة واشنطن بعزل وكيل وزارة ا
من جهته، نفى رئيس الهيئة السياسية األمنية في وزارة الدفاع االسرائيلية عاموس غلعاد وجود طلب اميركي كهـذا، أو                   
ان وزير الدفاع أقر تنحية يارون، وقال الذاعة الجيش االسرائيلي ان الطرفين األميركي واالسـرائيلي يبـذالن جهـوداً               

إال أن يديعوت احرونوت كتبت ان قراراً اتخذ باطاحة يارون ازاء تمسك واشنطن بطلبها تنحيتـه            . يثة لتطويق األزمة  حث
وقرارها عدم التعاطي معه، ونقلت عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله ان يارون والمسؤول عن األمن في الـوزارة                   

سرائيل بصدد تسليم واشنطن رسالة خطية تعرب فيها عن أسفها          يحيئل حوريف سينهيان عملهما في االشهر القريبة وان ا        
وفي المقابل تبعث واشنطن بمسودة مذكرة تفاهم توضح المراقبة االميركيـة المطلوبـة             . لما حصل وتقدم اعتذاراً رسمياً    

.  االميركـي  على بيع اسرائيل وسائل قتالية وتكنولوجيا متطورة لدول ترى واشنطن ان من شأنها أن تمس األمن القومي                
وزادت الصحيفة انه منذ نشوب األزمة تراجع التعاون االميركي االسرائيلي في المجال األمني وأن واشنطن أحجمت عن                 

  .التعاون مع تل أبيب في قضايا وملفات أمنية حساسة
هـا وان الـشروط     من جهتها، رأت الصناعات العسكرية االسرائيلية ان التفاهمات الجديدة ستسبب اضراراً مادية بالغة ل             

االميركية غير مسبوقة متوقعة ايضاً ان تطالب الصين اسرائيل بتعويض ماليين الدوالرات عن الغاء الصفقة فضالً عن                 
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وقال مسؤول في الصناعات العسكرية ان الدول سترفض شراء اسلحة من           . ان ذلك سيؤثر سلباً في العالقات بين البلدين       
ثة الواليات المتحدة ما يعني تراجعاً كبيراً متوقعـاً فـي حجـم الـصادرات العـسكرية                 اسرائيل تعلم بتفاصيلها دولة ثال    

  .االسرائيلية الذي يبلغ أربعة باليين دوالر سنوياً
ان الخالف مـع الواليـات المتحـدة        من   مقربون من شارون،     ه أعلن  ما :تل أبيب  20/6/2005شرق األوسط   الوجا في   

ية االسرائيلية الى الصين، بات في طريقه الى الحـل، وان اسـرائيل وجـدت    بخصوص بيع األسلحة والخبرات العسكر  
حلوال لكل المشاكل التي اعترضت طريق التفاهم بين البلدين، وذلك بتجميد الصفقة مـن جهـة ومعاقبـة المـسؤولين                    

اعتذار خطي عن الصفقة    وقال المقربون ان اسرائيل ستقدم للواليات المتحدة كتاب         . االسرائيليين الذين بادروا الى عقدها    
وفي سابقة في تاريخ العالقات الدولية سوف تتعهد باطالع البنتاغون على تفاصيل كل صفقة سالح سـتبرمها                 . المذكورة

  .مع أية دولة في العالم، قبل ان تطلقها الى حيز التنفيذ
لكنـه قـال ان   . راحات بالتفصيلرايس، بهذا التصريح وقال ان ال علم لديه بهذه االقت   لوقد رحب مصدر أميركي مرافق      

ادارة بوش ستكون سعيدة بتسوية هذه المشكلة التي تضايقها جدا، ألن الواليات المتحدة قلقة جدا من زيادة التسلح الهائلة                   
ومـن  . فهي دولة ال تعاني من أي تهديد أمني، ومع ذلك فإنها تعزز ترسانتها بأسلحة متطـورة باسـتمرار                 . في الصين 

ائيل، التي تحظى بمكانة متميزة في المساعدات األميركية العسكرية والمدنية هي التي تقـوم بمـساعدة                المؤسف ان اسر  
فتعقد معها صفقات خطيرة تهدد بأن يتعرض الجنود األميركيون الى الحرب باسلحة أميركية بأيـدي               . الصين على ذلك  
  .الجنود الصينيين

يبدو أن رايس، التي تصادفت زيارتهـا مـع زيـارة وزيـر             : ب.ف.القدس ا  20/6/2005األيام الفلسطينية    وذكرت
، قبلت االعتذار االسرائيلي واكدت ثقتها بأن الدولتين الشريكتين سـتتمكنان مـن             لكيانالخارجية الصيني لي تشاو شينغ ل     

ث طائرات  وأكد شالوم، على ان اسرائيل تصرفت بحسن نية في الصفقة االسرائيلية الصينية لتحدي            . التغلب على خالفهما  
  . هاربي كيلر التي تعمل دون طيار والتي كانت اسرائيل باعتها الى الصين

ويزور الوزير الصيني المنطقة في مؤشـر  . كان من المقرر ان يلتقي شالوم بوزير الخارجية الصيني عقب لقائه رايس      و
د شالوم بما وصفه بـ تحسن هائل       وأشا. اخر على الدور المتزايد للصين في عملية البحث عن السالم في الشرق االوسط            

: وقـال . في العالقات الصينية االسرائيلية، اال انه اطلق تحذيرا مقنعا لبكين بتخفيف موقفها التقليدي المؤيد للفلـسطينيين               
  . يجب على اي بلد يرغب في المشاركة في عملية السالم اتخاذ موقف متوازن حيال االسرائيليين والفلسطينيين

  
  ر تل أبيب لبحث االنسحاب من غزة والمسار السوريأبو الغيط زا
 االحد تحركات سياسية مكثفة تمهيدا للقاء القمة المرتقب بـين           الكيان اإلسرائيلي  شهد: 19/6/2005 48عربنشر موقع   

  .شارون وعباس، والستكمال التنسيق االسرائيلي الفلسطيني لتنفيذ خطة فك االرتباط
س وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط، الذي عقد اجتماعا مع شالوم، وبيرس، ثم              فبعد انتهاء رايس وصل الى القد     

 استعداد اسرائيل لتدعيم أبو مازن ولكـن لـيس علـى            هوقال شارون في ختام اجتماعه بأبو الغيط انه ابلغ         .مع شارون 
 القدس، بعد تنفيذ فك االرتباط،      مبارك الى لوأضاف انه تحدث مع ابو الغيط حول الزيارة المتوقعة           .حساب امن اسرائيل  

وكان ابو   .اضافة الى اتفاقية الغاز الطبيعي التي يفترض توقيعها في نهاية الشهر الجاري، والقمة االسرائيلية الفلسطينية              
 !شالوم، الذي طالب المصريين بالعمل على وقف تهريب األسلحة من مصر الى قطـاع غـزة               بالغيط قد اجتمع قبل ذلك      

عه ببيرس اكد ابو الغيط تأييده لتسييس حركة حماس وضمها الى حكومة وحدة فلسطينية، معتبرا ان ذلـك                  وخالل اجتما 
واكد ابو الغـيط خـالل اجتماعاتـه مـع          . سيجعل حماس تعترف باسرائيل وباالتفاق القائم على اساس دولتان لشعبين         

ريق، وطالب بتمكين الفلسطينيين من تفعيل مطار       االسرائيليين ضرورة التزام اسرائيل بتطبيق التزاماتها في خارطة الط        
وكان ابو الغيط قد صرح قبل مغادرتـه لمـصر ان الهـدف              .غزة والميناء البحري وتسليمهم المسؤولية عن معبر رفح       

االساسي لزيارته هو االستمرار في تشجيع الجانب االسرائيلي على تنسيق انسحابه من غزة ومن بعض القطاعات فـي                  
واضاف انه سيشدد خالل محادثاته على الحاجة لتعزيز السلطة الفلسطينية وتسهيل            .ية مع السلطة الفلسطينية   الضفة الغرب 

مهمتها لفرض السيطرة على االرض وعلى ضرورة ان يتم االنسحاب بشكل منضبط وهادىء وبـشكل ال يـؤدي الي                   
  .مشاكل

 شدد شالوم على تجريد المجموعات الفلسطينية       :نباءالقدس المحتلة الدستور، وكاالت اال     20/6/2005الدستور   وأضافت
المسلحة من سالحها، معتبرا ان الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا اسرائيليا على الحـدود مـع مـصرامس يظهـر                    

  .ضرورة اتخاذ اجراء مماثل
ـ          : ب.ف.القدس أ  20/6/2005 األيام الفلسطينية    وذكرت ن اسـرائيل   نقل مصدر دبلوماسي عن ابو الغيط انه طلـب م

السماح باعادة فتح مطار غزة الدولي الذي اصيب بأضرار كبيرة جراء القصف االسرائيلي، واقامة مرفأ بأحواض عميقة              
  .في المدينة وتأمين عبور آمن للفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، ومراقبة فلسطينية للحدود بين رفح ومصر

 امس تدخال مصريا لتسوية الخالفات مع اسرائيل المتصلة بانـسحابها مـن             وكان مسؤول فلسطيني رفيع تمنى اول من      
. ان شارون اكد ان االنسحاب من قطاع غزة سيتم وفق الخطة المقررة            شارون   وجاء في بيان اصدره مكتب     .قطاع غزة 

اتهم ومنهـا نـزع   وقال شارون ان اسرائيل، ستطبق بعد االنسحاب، خارطة الطريق، فقط عندما ينفذ الفلسطينيون التزام      
واضاف اذا ما حصل ذلك، سيكون عندئذ في وسعنا البدء بالمفاوضـات طبقـا لخارطـة                . سالح المجموعات المسلحة  

  .الطريق
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ان موضوع المسار السوري االسرائيلي     من  ابو الغيط   ما قاله   : ب.ف.القاهرة أ  20/6/2005 السياسة الكويتية    وجاء في 
واوضح ابو الغيط ان الشق الثاني من محادثاته         .حها خالل محادثاته في اسرائيل    سيكون احد الموضوعات التي سيتم طر     

التي تمـت الموافقـة     , في اسرائيل سيتناول العالقات الثنائية بما في ذلك موضوع انشاء لجنة ثنائية مشتركة بين البلدين              
  .عليها خالل زيارة وزير الخارجية االسرائيلي لمصر في ابريل الماضي

  
    مع حماس وروبية جديدةأت اتصاال

 محمود الزهار، عضو القيادة السياسية في حماس أنه اجتمع الجمعة مع هأعلنما   20/6/2005 الخليج االماراتيـة  نشرت  
وأشار إلى أن المسؤول ذاته التقى في الضفة الغربية الـشيخ           . أحد المستشارين الكبار في اإلدارة األلمانية في مدينة غزة        

أضاف الزهار أن الهدف من اللقاء هو استجالء مجمـل القـضايا المتعلّقـة بـالموقف األوروبـي             و.حسن يوسف أيضا  
  وكاالت. واألمريكي والشأن الفلسطيني الداخلي ورؤية حماس في ما يجري على الساحة ورؤيتها للعالقات المستقبلية

فـي تـصريح    أكد  ير المصري   مش  الناطق باسم حماس    أن  ألفت حداد   عن مراسلته  18/6/2005 48 عربوذكر موقع   
 أن حركته على تواصل دائم من خالل اللقاءات واالجتماعات مـع أطـراف أوربيـة مختلفـة بمـستويات                    48لعرب  
وقال ان قياديين من حركته التقوا قبل حوالى اسبوع وفدا نرويجيا في مدينة غزة، موضحا ان حركتـه منفتحـة                    .مختلفة

  .ث في االراضى الفلسطينية هو نتيحة احتالل ارضنا من قبل العدو االسرائيليعلى الجميع لكي نثبت للجميع ان ما يحد
لحوار مـع الغـرب كـان فـي      افي حماس فضل عدم نشر اسمه قال إن مسؤول بارز    أن   20/6/2005وذكرت البيان   

حاد األوروبـي   األساس مطلباً للحركة، وقد بدأ هذا الحوار برسائل غير مباشرة وجهناها نحن إلى الغرب وخصوصاً االت               
كنا وما زلنا في حاجـة لهـذا الحـوار ألن     : وأضاف. قلنا فيها إن حماس مستعدة للحوار حول مختلف القضايا الخالفية         

ما نخشاه أن الغرب، وخاصـة      : وأوضح المسؤول . المقاطعة الغربية لنا أفقدتنا الكثير من مصادر قوتنا السياسية والمالية         
بتنا حقاً نخشى ضغوط أميركية إسرائيلية على السلطة     : وأضاف. ة الفلسطينية كبديل جاهز   أميركا يريد أن يلوح بنا للسلط     

  . ودفعها للقبول بأي حل سياسي تحت تهديد وجود البديل
  
  

   ة شرم الشيخ وتنسيق فك االرتباط، مستحقات قمأبو مازن وشارون يناقشان في القدس، غداً
ازن، مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، أريئيل شارون، غدا الثالثـاء، فـي             أبوم -يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس      

 في ضوء المباحثات     , ديوان شارون في القدس، لبحث مستحقات قمة شرم الشيخ وترتيبات االنسحاب اإلسرائيلي من غزة             
 إن   : , وقال صائب عريقـات    .  ورام اهللا   ,  القدس   التي كانت أجرتها كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية في كل من          

السلطة الفلسطينية لم تحصل حتى اآلن على إجابات واضحة من إسرائيل حـول التـساؤالت المطروحـة مـن قبـل                      
 والممر اآلمن بين الضفة الغربية وقطـاع         ,  وإقامة ميناء غزة    ,  وتشغيل المطار   , الفلسطينيين حول وضع معبر رفح البري     

  . غزة
  20/6/2005 48عرب    

  
  نقاض بيوت المستوطنين أخالء إسرائيل على إسنساعد : بو مازنأ

، ان السلطة الفلـسطينية تعتبـر مـسألة هـدم بيـوت             ل الرئيس الفلسطيني  وق 6/2005/ 20و19 48 عرب موقع نشر
نقاض المستوطنين في المستوطنات التي سيتم اخالؤها مسألة اسرائيلية معربا عن استعداد السلطة للمساعدة على اخالء ا               

رفض نتنياهو، قيـام اسـرائيل       من تاحية أخرى   .هالبيوت واالستفادة منهاإن امكن فيما بعد سواء في الميناء او في غير           
. بتحمل نفقة اخالء انقاض بيوت المسوطنين التي سيتم هدمها بعد اخالء مستوطنات قطاع غزة، في اطار فك االرتبـاط                  

وقال فـي   . يها ان اسرائيل ليست مضطرة لتحمل نفقة اخالء األنقاض        وخرج، صباح اليوم، بتصريحات عدوانية زعم ف      
تصريحات لالذاعة االسرائيلية اذا كانت هناك جهات دولية تريد تحمل ذلك فلتفعل، اما اسرائيل فليست مـضطرة الـى                   

سـمية  ودعا الى خصم تكاليف اخالء األنقاض من الديون الكبيرة المستحقة علـى الفلـسطينيين لـشركات ر                !عمل ذلك 
   . اسرائيلية، على حد ادعائه

 رايـس ان  ولق :صالح النعامي:  غزة ونظير مجلي: تل أبيبعن مراسليها في  20/6/2005شرق األوسـط   ال وذكرت
وفي االجتماع الـذي    . الجانبين اتفقا ايضا على تدمير البيوت التي سيتركها المستوطنون في اعقاب اخالئهم المستوطنات            

قا على ان تدعم الواليات المتحدة مشروع هدم البيوت التي سيتركها المستوطنون اليهود في قطـاع                عقدته مع موفاز، اتف   
غزة، شرط ان يتولى الفلسطينيون تحطيم هذا الردم بواسطة آليات يتبرع بها الغرب، ويتم القذف بها الى البحر في اطار                    

قالت مصادر في مكتب شارون ان االتفاق ينص بأن         و .بناء ميناء غزة وليس في األردن كما كانوا أعلنوا أول من امس           
تقوم جرافات جيش االحتالل بتدمير بيوت المستوطنين، وحسب المصادر فأن االتفاق يقضي بأن تتولى جهات دولية دفع                 

وقالت رايس خالل المؤتمر الصحافي ان السلطة الفلسطينية تعكف حاليـاً علـى             . مقابل مادي للسلطة على اخالء الركام     
داد خطة حول البناء في المنطقة بحيث تكون مالئمة الحتياجات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومن اجـل ان                   اع

  . تستخدم العقارات التي ستبقى على حالها في مناطق المستوطنات لرفاهية الفلسطينيين
 الموافقـة الفلـسطينية علـى        ان:  ما كتبه خليل العـسلي     18/6/2005 - أمين -اإلنترنت لالعالم العربي     ونقل مركز 

استكمال عملية الهدم والتخلص من البقايا يعتبر حال مثاليا السرائيل التي اعلنت عن استعدادها للمشاركة في تمويل  تلك                   
ان البنك الدولي سيتحمل القـسط      : العملية، كما قال سيلفر بولتسكر المحلل االقتصادي لصحيفة يديعوت احرنوت مضيفا          
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يل عملية هدم منازل المستوطنين بعد ان تمكن شمعون بيرس من اقناع رئيس البنك الدولي الجديد  باهمية                  االكبر من تمو  
  .ان يلعب البنك الدولي دوراً كبيراً في خطة االنفصال من قطاع غزة

 في هذا الشأن وانـه كـان يخـشى مـن             شارون بأنه محتار   اراقر: القدس  من 20/6/2005الرأي االردنية    وأشارت
عكاسات صور الجرافات وهي تدمر منازل المستوطنين على سمعة اسرائيل في الخارج وكذلك صور ناشطي حركـة                 ان

واعلن مارك ريغيف انه كان من المعقول تسليم الفلسطينيين هذه المنازل           .حماس وهم يرفعون اعالمهم على هذه المنازل      
 ذلك وكان بامكانهم الحـصول      ارهم، انهم رغبوا في   هذا خي وصرح لوكالة فرانس برس     .  في ذلك  لو اعربوا عن رغبتهم   

  .عليها
 ان جيمس ولفنـسون      اليه رايس  شارت أ ما : عبد الرؤوف أرناؤوط   عن مراسلها    20/6/2005األيام الفلسطينية    وبينت

م السلطة الفلسطينية تراجع خطة رئيسية بحيث ان االسـتخدا : سيعمل على مساعدة الطرفين في بلورة هذه الخطة، وقالت    
المستقبلي لالراضي في مناطق االستيطان السابقة سيكون مناسبا اقتصاديا لسكان غزة امـا المجتمـع الـدولي فـسيقدم                   

المرافق العامة واالصول التجارية ستكون عناصر مهمة النعاش االقتصاد الفلسطيني، وستتم مناقشتها بـين              ..المساعدة  
سلطة الفلسطينية اتفقتا على العمل للتأكد من ان السكان والبـضائع           اسرائيل وال : وقالت .االطراف ومع المبعوث الخاص   

ستتمكن من التدفق من والى غزة بعد االنسحاب بطريقة تسمح بانتعاش اقتصادي فوري، وفي هذا الجانب ستقيم اسرائيل                  
جيه من الـسيد ولفنـسون      وبما يتماشى مع احتياجاتها االمنية الطريقة الى تدير فيها نقاط العبور ومجتمع المانحين، وبتو             

  .سيقدم الدعم الفني والمالي في هذا الجهد
  

   لدينا أمل كبير إلستئناف التنسيق :سرائيليفي مقابلة مع التلفزيون اإلعباس 
وتم  , للقناة األولى في التلفزيون االسرائيلي، مساء االحد        عباس   منحهالذي  لقاء  ال  عن   19/6/2005 48موقع عرب  نشر

ولـم  . ، على شكل مقاطع غير متصلة ببعضها البعض ما يؤكد أنه تم اجراء عملية تحرير لتـصريحاته                هبث المقابلة مع  
 وجود اتفاق بين اسرائيل      عباس اكدحيث  .يوضح التلفزيون ما اذا تم شطب مقاطع من اللقاء او اجراء اي تعديالت عليه             

يجب . بالتأكيد سيحصل ذلك  : وقال. عد االنسحاب وفلسطين على دخول قوات االمن الفلسطينية الى المستوطنات مباشرة ب         
وحول . ان تتم المحافظة على هذه الممتلكات التي سيخلفها االسرائيليون لكي يتم االستفادة منها لصالح الشعب الفلسطيني               

علـى أن   هناك الكثير مما يجب ان نقوله والكثير ينتظرنا في هذا اللقاء ألننا نعلق امـال كبيـرا                  : القمة مع شارون، قال   
تستأنف عملية التنسيق بيننا وبين الطرف االسرائيلي بشكل جدي وقوي بحيث نستطيع ان ننتقل من خطوة الـى خطـوة                    

وحسب ابو مازن لم يتم االتفاق على المكـان         .نريد ان نتابع ما جرى في شرم الشيخ       : وقال أيضاً .ومن محطة الى محطة   
لقـد  . حماس قال ان حماس التزمت بالتهدئة وهي ملتزمة حتـى اآلن          وفي رده على سؤال حول       .الذي سيعقد فيه اللقاء   

التزمت باعالن القاهرة الذي يتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها وهذه امور لم تكن حماس تتحدث عنهـا او                   
لنظـام  حركة حماس تسير فعال باتجاه المجتمع السياسي كي تكون جزءا من هذا المجتمـع، علـى أسـاس ا                  . تؤمن بها 

اعتقد انها تسير في خط سياسي      . والقانون االساسي والمؤسسات الفلسطينية، ما يعني انها ستكون ملتزمة بهذه المؤسسات          
ووجه رسالة الى االسرائيليين قائال نحن      .نحو االعتدال ومن واجبنا ان نساعدها وان نتعاون معها على السلوك بهذا الخط            

. ى االستقرار، لكن مصممون ايضا على تحصيل حقوقنا حسب الشرعية الدوليـة مصممون على السالم وعلى األمن وعل    
نرجو ان تعتبروننا شركاء وجيران راغبون فعال بالوصول الى السالم الحقيقي الذي يضمن لكم امـنكم ويـضمن لنـا                    

 بالتأكيد نحن ايضا مقرون     اذا انتم اقررتم بأن من حق الفلسطينيين ان تكون لهم دولة مستقلة           . اسقاللنا وكرامتنا وسيادتنا  
ووجه رسالة الى المستوطنين، ايـضا، قـائال         .من وأمان حتى تأتي األجيال المقبلة لتتعايش      أألن لكم الحق بأن تعيشوا ب     

اعتقد ان عليهم العودة الى بيوتهم الطبيعية وهذا من مصلحتهم وهذا أفضل لهم اذا كان غير مرغوب بهم وبسكناهم فـي                     
هـذا  . االفضل لهم ان يعيشوا في بيوتهم القديمة داخل اسـرائيل .  من حقهم السكنى في هذه المناطق     هذه المناطق، وليس  
 .  افضل لهم وافضل لنا

  على ان السلطة الفلسطينية لن تدخل حربا للتلفزيون االسرائيليد الرئيس الفلسطينييشدت 20/6/2005السفير  واضافت
ن لن نفعل ذلك، لدينا اسلوبنا للتعامل مع بعضنا البعض ولدينا شرائح مختلفة نحمضيفا  .اهلية من اجل السالح الفلسطيني

ما اف ان جميع الفصائل الفلسطينية اض. قصى اليمين الى اقصى اليسارمن اليمين لليسار كما لدى االسرائيليين من ا
بت انه لم ية، وعملية تل ابيب ثوتابع لم تحدث اي عملية قامت بها الفصائل الفلسطين. زالت ملتزمة بالهدنة والتهدئة 

 ا ف ب، اب، رويترز. ث له مصلحة بتخريب عملية السالموجود طرف ثالتنفذها فصائل فلسطينية، مشيرا الى 
ت بين  االتصاالقول عباس في المقابلة  بخصوص        :ب.ف. ا -القدس المحتلة    من  20/6/2005الحياة الجديدة    وذكرت

نت هذه االتصاالت مفيدة فليس لدينا أي مانع منها، ونحن ال نعترض عليها، ومـن            اذا كا  :حركة حماس وجهات اوروبية   
واكد عبـاس ان  .االت رغم عدم وجود علم لدينا بهاحق االتحاد االوروبي وكذلك الواليات المتحدة اجراء مثل هذه االتص       

هـو اشـارة    ؤكدا ان اطالق سراحهم      السالم، م  احتفاظ الحكومة االسرائيلية بعشرة آالف اسير في السجون ال يفيد عملية          
واوضح ان حجم التأييد لعملية السالم في حال اطالق         .  تريد سالما معه   مهمة للشعب الفلسطيني بان الحكومة االسرائيلية     

  . كن ان تخطر على بال االسرائيليينبنسبة ال يميزداد في اوساط الشعب الفلسطيني سراح المعتقلين س
  

  ونموفاز يلتقي دحالن وولفنس
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وقالت االذاعة االسرائيلية ان اللقاء تناول تنسيق الشؤون المدنية بـين           .اجتمع موفاز، بمحمد دحالن، وجيمس وولفنسون     
واوضح دحالن تطلع الفلسطينيين الى تلقي توضـيحات         . عباس -الجانبين االسرائيلي والفلسطيني، تمهيدا لقمة شارون       

  .البحري والسيطرة على معبر رفحمن اسرائيل تتعلق بمصير مطار غزة والميناء 
  19/6/2005 48عرب

  
 شهر والقانون الجديد معقدأ 5االنتخابات لن تجري قبل 

رحبت الفصائل الفلسطينية باقرار قانون االنتخابات العامة استنادا الي  :رام اهللا ـ القدس العربي من وليد عوض
 لالنتخابات التشريعية والي وجود اجماع داخل  فتحواشار مقبول الي استعداد حركت .التعديالت التي طالب عباس

وبدوره عبر حسن يوسف عن أمله بان يؤدي اقرار  .الحركة علي ان يرأس مروان البرغوثي قائمة الحركة للتشريعي
واوضح يوسف بان الوقت ما زال مبكرا .قانون االنتخابات الفلسطيني الي تحديد موعد جديد الجراء تلك االنتخابات

ومن جانبه اعتبر خالد البطش أن إقرار قانون االنتخابات يأتي انسجاماً مع اتفاق الحوار . الحركة مرشحيهالتسمية
تعقد الشعبية ومن جانبه اعلن كايد الغول ان الجبهة . الوطني في القاهرة داعيا إلي تحديد موعد جديد لالنتخابات

عدات ، ومشيرا الي ان الجبهة ستعلن اسماء مرشحيها اجتماعات موسعة لوضع قائمة بمرشحيها وعلي رأسهم احمد س
 صالح زيدان،علي ضرورة إقرار قانون شددالديمقراطية ايضاً بالقرار، و هذا ورحبت.بعد تحديد موعد االنتخابات

المرحلة االنتخابات المحلية للمجالس البلدية، بالتمثيل النسبي الكامل، وتحديد موعد جديد إلجراء االنتخابات التشريعية، و
 اشهر علي 5ووفقا للجنة االنتخابات المركزية فان اجراء االنتخابان لن يتم قبل  .الثالثة من انتخابات المجالس البلدية

 اشهر من مصادقة الرئيس علي القانون ونشره في الجريدة 3 يوما لالعداد لها تبدأ بعد 60االقل خاصة وان فترة الـ 
  .الرسمية

  20/6/2005القدس العربي 
  

  جاهزة لتسلم جنينالسلطة الفلسطينية 
ن قدورة موسى محافظ جنين     اعال عن : علي سمودي  هكتبما   18/6/2005 - أمين -العالم العربي   اإلنترنت ل  نشر موقع 

وباهتمام وترقب يتابع    .عن جاهزية السلطة الكاملة الستسالم محافظة جنين فور انسحاب قوات االحتالل االسرائيلي منها            
وامتدادات هـذه   . ي جنين الحديث االسرائيلي عن االنسحاب وسط مخاوف وتساؤالت عن مدى جدية االحتالل            الجميع ف 

الخطوة التي يشترط المحافظ ضرورة ان تكون انسحاباً فعلياً وليس شكلياً ويشمل كافة المناطق ويؤدي النهـاء مظـاهر                   
يشكل اهم القضايا المطروحة امام الـسلطة الفلـسطينية         مصير المقاومة والمطلوبين    . االحتالل وخاصة االستيطانية منها   

واعلنت مصادر فلسطينية عن نجاح ممثلين عن الـسلطة باالتفـاق مـع             . والتي تسعى جاهدة لحل القضية بشكل جذري      
ومن ابرز معالم االنسحاب التي يطالب بها اهـالي جنـين ازالـة             .كتائب شهداء االقصى باالنخراط في االجهزة االمنية      

  بات الحديدية والحواجز الثابتة والمستوطناتالبوا
 رفضه لتسليم المسؤوليات االمنية عن مدينة جنين الـى           عن  سيلفان شالوم،  هاعلنما   19/6/2005 48عرب وذكر موقع 

ويحمل شـالوم علـى     . الجهات األمنية الفلسطينية، زاعما ان ذلك يشكل خطأ بالغاً يتناقض مع تفاهمات قمة شرم الشيخ              
وبرأيه ال تقـوم الـسلطة الفلـسطينية بجمـع أسـلحة            . لفلسطينية التي يريدها أداة لتنفيذ االمالءات االسرائيلية      السلطة ا 

  !ضد اسرائيل التنظيمات الفلسطينية كما تعهدت، وبالتالي ال تمنع العمليات االرهابية
  

  وزير الخارجية الصيني يزور فلسطين 
 مصادر في وزارة الخارجية الفلسطينية أن وزيـر         هأعلنتما  :  حداد ألفت عن مراسلته  19/6/2005 48عرب موقع   نشر

وقال القدوة إن الجانـب     .الخارجية الصيني سيزور االراضى الفلسطينية االثنين وسيلتقي عددا من المسؤولين الفلسطينيين          
واضاف في بيان له    .غربيةالفلسطيني والصيني سيوقعان اتفاقيتان إحداهما إنشاء مبنى لوزارة الشؤون الخارجية بالضفة ال           

أن زيارة الوزير الصيني تأتي بعد الزيارة الناجحة للرئيس عباس إلى بكين ولقاءه مع أركان القيادة الـصينية ولرغبـة                    
فانه سيطلع الوزير الضيف على آخر المـستجدات  لقدوة ووفقا ل .الصين في لعب دور فاعل في دفع عملية السالم لألمام     

همة المجتمع الدولي في تطبيق خارطة الطريق ودعم الفلسطينيين بعد االنسحاب االسـرائيلى مـن               السياسية وكيفية مسا  
  قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية 

 القدوة بالعالقات التاريخية التي تربط فلسطين بالصين على كـل           ةشادإ: غزة من 20/6/2005شرق األوسط   ال وأضافت
ة إلدارة آسيا وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية فان الصين قـدمت          وحسب تقرير لإلدارة العام   . المستويات

ثالثمائة ألف دوالر كمساعدة مالية عاجلة لمتضرري االجتياح االسرائيلي لمدينة رفح وكذلك مليونا ونصف مليون دوالر                
ين دوالر لتجهيـز مستـشفى كامـل        وقررت الحكومة الصينية دفع مبلغ خمسة مالي      . لدعم عملية االنتخابات الفلسطينية   

وحسب الوزارة فقد وافقت الحكومة الصينية على تنظيم عدة دورات تدريبية سـنويا لتـدريب ثمـانين         . باالجهزة الطبية 
واتفق الجانبان الصيني والفلسطيني على دراسة إنـشاء        . كادرا فلسطينيا في مختلف المجاالت وحسب حاجة الفلسطينيين       

يذكر أن الصين عينت وانغ شي جـى، مبعوثـا لهـا            .ية صينية في المنطقة الصناعية شمال غزة      منطقة صناعية فلسطين  
  .لعملية السالم في الشرق األوسط وقام بزيارات عديدة لالراضى الفلسطينية

  
  الحكومة واللجنة المركزية لفتح تعقدان اجتماعين عقب لقاء عباس بشارون :ثشع
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تي تشنها المقاومة الفلسطينية على المواقع اإلسرائيلية، معتبراً إياها مخالفة لما تم            انتقد شعث الهجمات، ال   :كتب حامد جاد  
وقال نحـن نحـاول     .االتفاق عليه في تفاهمات القاهرة، كما أنها تشكل جزءاً من حالة االنفالت األمني، وفوضى السالح              

ق عليه فلسطينياً، وذلك عبر بناء األجهزة، التـي         التعامل مع هذه الظاهرة من خالل دفع الجميع إلى االلتزام بما تم االتفا            
وأعلن شعث في مؤتمر صحافي عقده فـي        .تستطيع وقف مثل هذه الهجمات والعودة إلى االلتزام باتفاق القاهرة والتهدئة          

فـتح سـتعقدان     مقر الهيئة العامة لالستعالمات بمدينة غزة، أمس، أن الحكومة الفلسطينية، واللجنة المركزيـة لحركـة              
  .اجتماعين بعد لقاء القمة بين عباس، وشارون ، لبحث نتائج هذا االجتماع

  20/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  السلطة تعتبر العملية جزءاً من االنفالت األمني 
ان عنصرين من سرايا القدس، الجناح العـسكري لحركـة الجهـاد االسـالمي                20/6/2005شرق األوسط   النشرت  

 وعقد ابو هارون، الناطق بلسان كتائـب        .ريش التابعة لحركة فتح هاجما موقعاً لجيش االحتالل         ومجموعات احمد ابو ال   
امس شدد فيه على ان عمليات المقاومة تأتي رداً على جملة من الخروقات االسـرائيلية        ابو الريش مؤتمرا صحافياً ظهر    

ن سقوط اربعين مدنيا فلسطينيا خـالل الـشهر         للتهدئة والتي كان اخرها تدنيس القرآن الكريم في سجن مجدو، فضال ع           
  .الماضي بنيران جنود االحتالل

وزير اإلعالم الفلسطيني نبيل شعث، خالل مؤتمر صحافي إن          ما ورد على لسان      20/6/2005الخليج اإلماراتية   ونقلت  
مر الذي يجري اإلعداد له عبـر       العمليات الفدائية التي نفذتها حركة الجهاد، جزء من االنفالت األمني والبد من وقفها اال             
وأضاف ان العمليـات مخالفـة      . طريقين األول عبر الحوار والثاني تقوية أجهزة االمن لتستطيع وقف مثل هذا االنفالت            

  .التفاق القاهرة 
 أكد رئيس جهاز األمن الوقائي العميد - سمير حمتو   عن مراسلها في غزة    20/6/2005الحياة الجديدة   ومن جهتها أفادت    

 38شيد أبو شباك أن هناك حالة من التراجع في أداء السلطة الوطنية موضحا أن ما عجز االحتالل عن إنجازه خـالل                      ر
عاما لتدمير المشروع الوطني قد نحققه نحن بأيدينا ما لم يتم تدارك خطورة الظروف التي نعيشها وااللتفاف حول قيـادة                

وكـان أبـو شـباك    . نعيد للسلطة الوطنية ومؤسساتها هيبتها واحترامهاشعبنا وسلطته الوطنية، وأكد أنه حان الوقت ألن      
وأكد أبو  .يتحدث خالل لقاء عقده مع وفد أمانة سر لجنة مدراء العالقات العامة واإلعالم في وزارات ومؤسسات السلطة                

 الفوضـى تواكـب   شباك أن أخطر ما يهدد شعبنا هو غياب المقاييس في التعامل مع األمور، موضحا أن هناك حالة من             
الشارع الفلسطيني، كما أن ثقافة العنف أصبحت موجودة لدى المواطن وذكر أن ما حدث مـن جـرائم قتـل األسـبوع        

مشددا على أننا جميعا مقبلون على عملية سياسية توجب علينا أن نعتبرهـا             . الماضي يدلل على عدم وجود قيم وأخالق      
وأكد أبو شباك أن السلطة     .  تكون بداية انهيار لما نسعى لتحقيقه من أهداف        تجربة وبداية لتحقيق مشروعنا الوطني،أو أن     

الوطنية بدأت بإعادة النظر في ملفات الموظفين العسكريين والمدنيين، مضيفا أن كل من ال يكون له دور في المـشروع                    
وكـان  .هد المزيد من اإلصالحات   الوطني الذي تتبناه السلطة لن يكون له مكان داخل صفوفها، معتبرا األيام القادمة ستش             

العميد أبو أسعد رحمي أمين سر اللجنة ألقى كلمة أكد فيها استعداد اللجنة لتقديم كل ما في وسعها من أجـل المـصلحة                       
ومن جهة أخرى التقى الوفد مدير عام األمن الوقائي في محافظات غـزة             .الوطنية العليا والحفاظ على المشروع الوطني     

وقدموا له شرحا مفصال حول أداء اللجنة كما استمعوا منه الى بعـض التفاصـيل المتعلقـة بملـف                   سليمان أبو مطلق    
وعن حالة الفلتان األمني وتراجع عمل األجهزة األمنية قال أبو مطلق ان الحالة             .االنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة     

فاضة وما رافقها من عمليـات قـصف وتـدمير          التي مرت بها األجهزة األمنية طيلة االعوام الخمسة الماضية من االنت          
لمقرات السلطة واعتقال لعدد من ضباطها وتشتيت رجال األمن أضعفت من هيبة األجهزة ومن قدرتها على المـستوى                  

% 90الميداني ولكن نحن نسعى ألن نعيد الوضع على ما كان عليه بالسابق واستطعنا حتى هذه الفترة من ضبط نـسبة                     
  .ية وعملية االلتزاممن العملية اإلدار

  
  اكتساب حماس أي شرعيٍة إضافية يشكّل إزعاجاً لإلدارة األمريكية والصهاينة: خالد مشعل

أكّد األستاذ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن أعداء فلسطين واألمة العربية واإلسـالمية ال يقبلـون                   
جاء ذلك في معرض رده على ما       .ألن في ذلك تعزيز لمشروعية المقاومة     بأي فعٍل شعبي يعزز قوة حماس ومشروعيتها        

أوردته صحيفة هآرتس الصهيونية من أن قرار أبو مازن بتأجيل االنتخابات التشريعية يعود جزئياً إلى تحفظ إسـرائيل                  
  وكاالت. من مشاركة حماس في االنتخابات

ركة حماس عن استغرابه واستهجانه حول ما تناقلته مصادر أعرب الدكتور محمود الزهار القيادي في حومن جهته 
التشريعية الفلسطينية، مؤكداً على  صهيونية عن جهود أمريكية صهيونية لمنع حركة حماس من المشاركة في االنتخابات

وطالب القيادي في حماس السلطة .أن كل ذلك لن يمنع حماس من اإلدالء برأيها، والدفاع عن الشعب الفلسطيني
كلما كان الموقف معبراً عن رأي الجمهور : الفلسطينية بتبني موقف الشعب، وعدم الخضوع ألي ضغوط أمريكية قائالً

  .بكافة قواه الفاعلة كلما كان أفضل
20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
   صابة آخر قرب باقة الشرقية إسرائيلي وإمقتل مستوطن 
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 آخر بجراح، صباح اليوم االثنين، اثر تعرض سيارتهما لنيران قرب قرية باقة             لقي مستوطن اسرائيلي مصرعه واصيب    
وحسب ما قاله مصدر عسكري فان سيارة المستوطنين، وهما من سـكان مـستوطنة              .الشرقية في شمال الضفة الغربية    

بلـسان منظمـة    وحسب الناطق   .حرمش، تعرضت الى النيران قرب قرية باقة الشرقية، كما يبدو من داخل سيارة عابرة             
نجمة داوود الحمراء فقد اصيب أحد راكبي السيارة بجراح خطيرة توفي متأثرا بها على الفور، فيمـا اصـيب اآلخـر                     

  .بجراح طفيفة
20/6/2005 48 عرب  

  
  كتائب أبو علي مصطفى تقصف مغتصبة دوغيت

ين صباح األحد مـسؤوليتها عـن       أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسط           
  .إطالق صاروخين من طراز المصطفى باتجاه مستوطنة  دوغيت شمال قطاع غزة

20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  تجدد االشتباك المسلح بين أطراف متنازعة في حركة فتح من قرية بيت ريما
المحسوبين على حركة فتح من بيت ريما شمال مدينة         تجددت االشتباكات المسلحة مساء أمس بين الطرفين المتنازعين و        

إن االشتباكات التي وقعت في مناطق عدة من مدينة رام اهللا، أسفرت عن إصـابة               : وقالت مصادر محلية  .رام اهللا المحتلة  
  .الشاب مراد ثابت الخطيب بعيار ناري في قدمه

20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

   اقع السياسي الفلسطيني  للرأي تشمل الواستطالعات
  من الفلسطينيين يؤيدون بدرجات متفاوتة استمرار التهدئة %) 76.5(
  . يرشحون فاروق القدومي ليكون نائباً لرئيس السلطة الفلسطينية%) 18.8(
  . يؤيدون بدرجات متفاوتة دعوة أبو مازن لحركة حماس التخلي عن العنف%) 75.3(
  . على أمنهم الشخصيقلقون بدرجات متفاوتة %) 69.5(
  . يؤيدون بدرجات متفاوتة استمرار التهدئة مع اإلسرائيليين%) 76.5(
  . يعتقدون أن زيارة أبو مازن ألمريكا كانت ناجحة بدرجات متفاوتة%) 54.6(
  . سيصوتون لحركة حماس في االنتخابات التشريعية القادمة%) 25.0(سيصوتون لحركة فتح، %) 37.2(
  . مزيج من التمثيل النسبي و الدوائر االنتخابيةيؤيدون %) 27.6(
  . يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية%) 48.2(
  .  يعتقدون أن تأجيل االنتخابات التشريعية كان قراراً خاطئاً%) 47.4(

يذه وأعده الدكتور نبيل كوكالي، وتم تنف      ) PCPO( في أحدث استطالع للرأي أجراه المركز الفلسطيني الستطالع الرأي          
شخصاً، ويمثلون نماذج سـكانية     ) 965(، وقد شمل على عينه عشوائية حجمها        2005حزيران   ) 11 – 6(خالل الفترة   

  . عاما18ًمن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة فوق سن 
ـ                ل البيـوت التـي تـم       وصرح الدكتور نبيل كوكالي مدير المركز أنه تم أجراء كافة المقابالت في هذا االستطالع داخ

وبـين الـدكتور    . موقعـاً ) 114(اختيارها عشوائياً المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز وقد تم اختيارها من              
، وأن نسبة اإلناث اللواتي شاركن في هذا االستطالع    %)3.15±(كوكالي أن نسبة هامش الخطأ في هذا االستطالع كانت          

وقال أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانـت علـى            , %)52.9(نسبة الذكور   ، في حين بلغت     %)47.1(بلغن  
وبلغ متوسط أعمـار العينـة      . من قطاع غزة  %) 34.5(الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية،       %) 65.5:(النحو التالي 

  .سنة) 32.7(
يدون بدرجات متفاوتة دعوة أبو مازن لحركة       يؤ%) 75.3(وأشار الدكتور كوكالي أن أهم ما جاء في هذا االستطالع أن            

وأضاف أن نسبة التأييد ألداء أبو مازن كانت مرتفعة وأن نـسبة عاليـة مـن الفلـسطينيين                  . حماس التخلي عن العنف   
من المستطلعين يعتقدون أن تأجيـل      %) 47.4(يؤيدون تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبين الدكتور كوكالي أن          %) 48.2(

س التشريعي كان قراراً خاطئاً، وأشار إلى أن غالبية الفلسطينيين يعتقدون أن انتفاضـة األقـصى تـسير       انتخابات المجل 
وارتفاعا لحركـة حمـاس بمقـدار       %) 4.9(كوكالي أن هناك انخفاض بشعبية فتح بمقدار        . وأضاف د . بوتيرة ضعيفة 

%) 43.8(ة فتح وحماس على التوالي ، حيث كانت نسب)2005 شباط 22(مقارنة في استطالع سابق أجري في      %) 3.9(
  %).21.1(و 

  التهدئة  
أؤيده إلـى   %) 48.0(أؤيده بشدة،   %) 28.5(وجواباً على سؤال هل تؤيد استمرار التهدئة مع اإلسرائيليين أم ال ؟ أجاب              

  .أجابوا  ال أعرف  %) 3.8(ال أؤيد بشدة، %) 7.0(ال أؤيد إلى حد ما، %) 12.7(حد ما، 
  زن  تصريحات أبو ما
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ورداُ على سؤال  طالب عباس حركة حماس  التخلي عن العنف وإجراء حوار مع حركة فتح باعتبار أم المناخ مالئـم                       
أوافق إلى  %) 54.6(أوافق بشدة،   %) 20.7(ألجراء حوار سياسي ألنه ال بديل عنه، هل توافق على ذلك أم ال ؟  أجاب                 

  .أجابوا  ال رأي لدي%) 3.8(بشدة، أعارض %) 7.1(أعارض إلى حد ما، %) 13.8(حد ما، 
وحول سؤال قال أبو مازن أن زمن العمليات االنتحارية  قد ولى وأن هذا األسلوب المميت لم يكن يحظى بالتأييد سـواء                      

أوافق إلـى حـد مـا،       %) 40.0(أوافق بشدة،   % ) 13.4( هل توافق على ذلك أم ال؟ أجاب         ، الشعب منمن السلطة أو  
  .أجابوا  ال رأي لدي %) 4.2( أعارض بشدة،%) 14.4(د ما، أعارض إلى ح%) 28.0(

  زيارة واشنطن  
ناجحة إلى حـد    %) 44.1( لواشنطن ولقاءه بوش بأنها ناجحة جداً،      عباسمن الجمهور الفلسطيني زيارة     %) 10.5(وقيم
  .  أجابوا  ال أعرف %) 12.4(غير ناجحة بتاتاً، %) 12.2(غير ناجحة إلى حد ما، %) 20.8(ما،

  اإلنتفاضة  
  وحول سؤال  هل تعتقد أن انتفاضة األقصى ما زالت مستمرة أم أنها فعلياً انتهت ؟ 

انتهـت فعليـاً،    %) 18.1(ما زالت مستمرة بوتيرة ضعيفة،      %) 66.7(ما زالت مستمرة بوتيرة قوية،      %) 12.6(أجاب  
  .أجابوا  ال أعرف %) 2.6(

  التغيرات في األجهزة األمنية  
عبـاس ن الجمهور الفلسطيني أن التغيرات التي حدثت في األجهزة األمنية خطوة مهمة وجريئة أتخذها               م%) 53.2(عد 

  .جابةاإلعن %) 14.7(عكس ذلك، وأمتنع%) 32.1(لتحقيق إصالحات حقيقية، في حين أجاب
  أداء القيادة   

حيث يمثل  ) 10 – 1(اء اإلجابة من    وحول سؤال  ما هي الدرجة التي تعطيها ألداء  أبو مازن  في رئاسة السلطة الرج                
) 6.36(و كانت النتيجة أن قيمة متوسط التأييد ألداء أبـو مـازن هـو               . أعلى عالمة ) 10(أقل عالمة و رقم     ) 1(الرقم  

، وجـاء دحـالن بالمرتبـة       )4.52(درجة، يليه نصر يوسف     ) 4.67(درجة، أما أحمد قريع وكان متوسط التأييد ألدائه         
  .  درجة ) 4.09( تأييد ألدائه بمقدار الربعة حيث حصل على

  األمن الشخصي  
%) 23.2(قلـق،  %) 45.6(قلق جداً، %) 23.9(ورداً على سؤال  إلى أي درجة أنت قلق على أمنك الشخصي؟  أجاب        

  .  أجابوا  ال أعرف %) 1.0(غير قلق أبداً، %) 6.3(لست قلقاً إلى هذا الحد، 
  اإلفراج عن السجناء  

 أسيراً من قبل إسرائيل سيزيد من تأييد الشارع الفلسطيني          400ممن شملهم االستطالع أن اإلفراج عن       %) 23.7(ويعتقد  
بأنها لن تزيد من شعبية فتح، و تردد        %) 27.4(بأن التأييد سيزيد إلى حد ما، وأفاد        %) 41.8(لحركة فتح، في حين قال      

  .  في اإلجابة على هذا السؤال% ) 7.1(
   التشريعية  تأجيل اإلنتخابات

  من الجمهور الفلسطيني أن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي كان قـراراً صـائباً، فـي حـين قـال                   % ) 39.0(وعد
  .  عن مواقفهم%) 13.6(بأنه قراراً خاطئاً، ولم يفصح %) 47.4(

  قانون اإلنتخاب  
تمثيل %) 31.8: (انت النتيجة كما يلي   وحول سؤال بشكل عام، هل تفضل أن يكون قانون االنتخاب للمجلس التشريعي ك            

  . مزيج من التمثيل النسبي والدوائر االنتخابية%) 27.6( نظام دوائر انتخابية،%) 40.6(نسبي، 
: ورداً على سؤال بصورة عامة، هل تفضل أن يكون عدد المقاعد المخصصة للقوائم النسيبة كانت النتيجـة كمـا يلـي                    

%) 27.1(،  %50 مقعداً نـسبة     66%) 17.3(،  %30 مقعداً نسبة    44%) 32.4(،  %100 مقعداً نسبة    %132) 23.2(
  . أجابوا غير ذلك

: وجواباً على سؤال بشكل عام هل تؤيد أن يكون عدد المقاعد المخصصة لدوائر االنتخابية كانـت النتيجـة كمـا يلـي                     
  . ذلكأجابوا غير%) 5.2( مقعداً، 66%) 36.9(  مقعداً،88%) 32.5( مقعداً، %132) 25.4(

  نائب الرئيس  
برأيك من هو الشخص الذي تقترح على أبو مازن، لتعينيه نائباً لـه؟             . ورداً على سؤال أيد أبو مازن فكرة تعيين نائباً له         

مصطفى %) 7.7(مروان البرغوثي،   %) 8.0(دحالن،  %) 11.8(قريع،  %) 14.4(القدومي،  %) 18.8 (:وكانت النتيجة 
%) 1.7(يوسـف،  %) 2.3(شـعث،  %) 2.4(الزهـار،  %) 3.0(عريقات، %) 4.7(، عبد الرحيم %) 7.5(البرغوثي،  

%) 0.9(القدوه،  %) 0.9(عبد ربه،   %) 1.0(أبو ردينة،   %) 1.2(حسام خضر،   %) 1.4(حسن يوسف،   %) 1.7(فتوح،  
سـعدات،  %) 0.7(عطوان ،   %) 0.7(سالم فياض،   %) 0.7(رجوب،  %) 0.7( نبيل عمرو،   %) 0.7(هاني الحسين،   

حكـم  %) 0.2(مشعل،  %) 0.3(رفيق النتشه،   %) 0.3(حامد البيتاري،   %) 0.5(الشكعة،  %) 0.5(عشراوي،  %) 0.5(
%) 3.9(زكـي،   %) 0.1(حـبش،   %) 0.2(منيب المصري،   %) 0.2(الجرباري،%) 0.2(خريشه،  %) 0.2(بلعاوي،  

  .أجابوا  غير ذلك
  حكومة وحدة وطنية  
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بأنه من األفـضل أن يبقـى       %) 20.5(ومة وحدة وطنية، في حين قال       أن وضع البالد أفضل مع حك     %) 48.2(ويعتقد  
بأن الوضع أفضل إذا ما سيطرت المعارضـة علـى    %) 23.3(الحكم بيد السلطة الفلسطينية كما عليه الحال اآلن، وقال          

  .عن إجابة هذا السؤال%) 8.0(الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وامتنع 
  األحزاب السياسية  

ين صوتك للمرشحات والمرشحين أجاب     /ال لو جرت انتخابات سياسية في األراضي الفلسطينية، فلمن ستمنح         وحول سؤ 
للجبهـة  %) 2.3(لحمـاس،   %) 25.0(لفـتح،   %) 37.2(للجبهـة الـشعبية،     %) 3.7(منهم لحزب الشعب،    %) 1.4(

%) 0.1(لجبهة النضال الشعبي،    %) 0.2(،  )فدا(لالتحاد الديمقراطي   %) 1.6(للجهاد اإلسالمي،   %) 3.1(الديمقراطية،  
للمبـادرة الوطنيـة   %) 3.4(لحـزب التحريـر،   %) 0.1(لجبهة التحرير العربية،    %) 0.2(لجبهة التحرير الفلسطينية،    

  . ال أحد مما سبق%) 6.5(لغير ذلك، %) 0.5(لمستقلين ومستقالت، %) 14.7(الفلسطينية، 
  20/6/2005 48عرب

 
  الفساد  ضد الفلتان األمني وتظاهرات 
، في نهايـة االسـبوع       نظمت  المبادرة الوطنية الفلسطينية   أن: عن مراسلته ألفت حداد    19/6/2005 48عرب نشر موقع 

وشارك في التظاهرة ما يزيد عن سـبعة        . المنصرم، مسيرة جماهيرية حاشدة في رام اهللا، في الذكرى الثالثة النطالقتها          
مبادرة الوطنية الفلسطينية والمستقلين الذين وصلوا رام اهللا قادمين مـن           آالف متظاهر، من أعضاء ومؤيدي وأصدقاء ال      

ورفع المئات العلـم    . مختلف المدن الفلسطينية، رغم إعاقة قوات االحتالل لعشرات الحافالت التي كانت تقل المتظاهرين            
عي ومقاومة جدار الفـصل     الفلسطيني، فيما حمل آخرون شعارات تطالب بتحديد موعد إلجراء انتخابات المجلس التشري           

كما طالب المتظاهرون بمجتمع آمن، تسوده الحريات والقانون والديموقراطية، ومن أجل توجيه كافة الموارد              . العنصري
وللمطالبة باإلفراج عن كافة األسرى والمعتقين دون تمييز ومـن أجـل الحريـة              . لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني    

 فرقة كشفية ومجموعة من األطفال حملوا األعالم والالفتات، وتـبعهم شـباب كممـوا               وتصدرت المسيرة . واالستقالل
أفواههم تعبيراً عن المطالبة بحرية التعبير، وآخرون قيدوا أيديهم تعبيراً عن تضامنهم مع األسرى والمطالبـة بـاإلفراج            

ونادوا بالمساواة، والعدالة،   . ريعي فوراً فيما هتف المتظاهرون ضد الفساد، ومن أجل إجراء انتخابات المجلس التش          . عنهم
وإعادة توزيع الميزانية الفلسطينية، كما برزت شعارات مطالبة باإلفراج األسرى والمعتقلين بمن فـيهم أحمـد سـعدات                  

. وأكد د . األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومروان البرغوثي وحسام خضر وركاد سالم وعبد الرحيم ملوح              
وأنه ال سـالم دون     .  البرغوثي أنه ال يمكن القبول بدولة مستقلة بحدود مؤقتة، وال سالم مع الجدار واالستيطان              مصطفى

اتهمت وزارة الداخلية مساء ، جهات لم تحددها عينيـا ،            ومن ناحية اخرى  . تحقيق الحرية واالستقالل للشعب الفلسطيني    
وحذر ابو خوصة، في    !! اع بهدف اضعاف دور السلطة الفلسطينية     بالسعي الى استغالل الظروف القائمة وتصعيد األوض      

بيان له تعقيبا على التدهور االمني في قطاع غزة، كل من يسعى إلى استغالل الظروف القائمة بهدف اإلسـاءة للـسلطة                     
على حـد   ! الوطنية، وإضعاف دورها خصوصا في هذه المرحلة الحساسة، ونحن على أعتاب إنهاء االحتالل اإلسرائيلي             

ودعا الجميع إلى االلتزام بالتهدئة وعدم العمل لتجاوزها واختراقها، وتغليب المصلحة الوطنيـة علـى المـصالح          .تعبيره
واعتبر ما أسماه ممارسة االبتزاز السياسي ال يعود إال بالسلب على الجبهة الداخلية ومصالح المـواطنين        . الفئوية الضيقة 

واسـتنكر سلـسلة اإلغالقـات       !رار اإلجماع الوطني المتفق عليه في حوار القاهرة       الفلسطينيين، وتشكل خروجا على ق    
المتكررة على الحواجز االحتاللية، والتي أصبحت سياسة يومية، تهدف إلى اسـتفزاز الفلـسطينيين وعرقلـة مـصالح                  

ي دفع العملية السلمية إلى     وأكد أن مثل هذه اإلجراءات ال يمكن أن تساعد ف         .المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أعمالهم     
  .األمام، وتهيئة األجواء المناسبة لذلك، بل تقدم خدمة لمناهضي السالم في الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي

بلدية بني زيد الغربية ووجوه اإلصالح في وة دع : خاص–رام اهللا  من 20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  وذكر
شدٍة في مدينة رام اهللا، عصر اليوم األحد، من أجل الوقوف بحزٍم في وجه التسيب األمني قرية بيت ريما إلى مسيرٍة حا

وفوضى السالح، وحالة الخوف والرعب التي تنشرها بعض العناصر المقتتلة في حركة فتح في منطقة رام اهللا وخاصة 
م المسيرة ودعت المؤسسات وصرحت مصادر داخل حركة حماس والتي شاركت في تنظي.في بلدة بيت ريما شماالً

الوطنية والقوى والفصائل المختلفة للمشاركة فيها، أن هذه المسيرة تأتي احتجاجاً على ظهور بعض العناصر المسلحة 
في مدينة رام اهللا وفي قرية بيت ريما والتي قامت بإطالق الرصاص في الهواء والتسبب بحالٍة من الرعب والخوف لدى 

وقد انطلقت .قة، األمر الذي شكّل خطراً عاماً على جميع أهالي القرية خاصة وعلى مؤسساتهاالمواطنين في المنط
المسيرة التي ضمت مئات المشاركين الغاضبين من دوار المنارة في مدينة رام اهللا باتجاه مقر الرئاسة، ورفعت خاللها 

 بضرورة تطبيق القانون على الجميع، وقالت شعاراتٌ والفتاتٌ ركّزت على ضرورة وضع حد لفوضى السالح، وطالبت
وفي نهاية المسيرة سلّم المشاركون رسالتين إحداهما لرئيس .. أطفالنا ونساؤنا في خطر.. إلى مغذّي الفتنة:  إحداها

الوزراء واألخرى لوزير الداخلية من أجل العمل السريع على حّل الخالف وتوفير أجواء آمنة للمواطنين في قرية بيت 
  .ما وفي منطقة رام اهللا عامةري

  
  م تطالب أبو مازن بالعمل من أجل اإلفراج عن جميع األسرى حمسيرة شموع في بيت ل

شهدت مدينة بيت لحم مسيرة شموع انطلقت من مكاتب الصليب األحمر في المدينة إلى ساحة المهـد  ،بيت لحم ـ خاص 
هدها المدن الفلسطينية عـشية لقـاء رئـيس الـسلطة           حيث نظم مهرجان خطابي حاشد، وذلك ضمن المسيرات التي تش         

الفلسطينية محمود عباس مع رئيس الحكومة الصهيونية أريئيبل شارون والمطالبة بالعمل من أجل اإلفراج عن  جميـع                  
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ووزع في المسيرة بيان باسم نادي األسير جاء فيه لـم تعـد قـضية األسـرى                 .األسرى المعتقلين في سجون االحتالل    
ن القابعين في سجون االحتالل قضيةً خاضعة للتالعب أو المساومة، إنها قضية اإلنـسان والحريـة وعنـوان                  الفلسطينيي

الخالص من االحتالل والجالدين وحان الوقت لنقول كفى لسياسات التفاوض القديمة وآليات إدارة هذه القـضية عنـدما                  
باسـم آالم   : يان رئيس السلطة محمـود عبـاس قـائالً        وخاطب الب . العنصرية ا القوانين والشروط اإلسرائيلية   تحكمت فيه 

وتضحيات أسرانا وأسيراتنا وباسم عذابات ومعانيات ذويهم، نقول لك الحرية ألبنائنا أوال ولترفع سياط الجالديـن عـن                  
  .حقوق أسرانا البواسل

  20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  
  

  48االعتداء على فلسطينيي  من ل ونحذّرالحتال نطالب بفرض قطيعة اجتماعية على عمالء ا:الخطيب
، من احتمال قيـام متطـرفين       1948حذّر نائب رئيس الحركة اإلسالمية، في األراضي الفلسطينية المحتلة عام           :وكاالت

، وذلك في إطار سعيهم لمنع تنفيذ خطة االنفصال، التـي           48يهود بتنفيذ عمليات إرهابية ضد تجمعاٍت يسكنها فلسطينيو         
إنني أذهب لإلشـارة إلـى   : وقال الشيخ كمال الخطيب.تتضمن إجالءهم من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية    

احتمال أن يقوم أولئك اإلرهابيون من الجماعات الدينية اليهودية، ليس فقط باإليقاع بالمسجد األقصى، وإنمـا بالمـساس                  
 الخطيب بالخاليا الصهيونية، التي قامـت بتفجيـر الكـنس والمعابـد             وذكّر.واالعتداء على البشر من فلسطينيي الداخل     

 األفضل لهم الهجـرة إلـى       اليهودية في العواصم العربية، من أجل تخويف اليهود، وإشعارهم بأنهم ليسوا في أمان، وأن             
جتماعيـة علـى    إلى ذلك شدد نائب رئيس الحركة اإلسالمية في سياق مقاله على ضرورة تنفيذ المقاطعـة اال               .إسرائيل

العمالء وسماسرة االحتالل، وضرورة عدم تأجيرهم ومصاهرتهم، واصفاً هؤالء بـالخفافيش والقوارض، الـذين دبـت               
أقدامهم الثقيلة بين الطرقات واألزقة، يلتقطون األخبار والمعلومات، ويرصدون األبطال والشرفاء، ويوصلونها للمحتـل              

مل الشيخ الخطيب هؤالء العمالء السبب في ترويج المخدرات داخل المـدن والقـرى              وح.الظالم، مقابل فتاٍت يلقيه إليهم    
وحملهم السبب في نجاح عمليات االغتيال، التي تنفّذها الطائرات         . 1948الفلسطينية، داخل أراضي فلسطين المحتلة عام       
  .الصهيونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقادتهم

  20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   أشهر4 طفالً فلسطينياً خالل 27االحتالل الصهيوني قتل 
اتهمت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، فرع فلسطين، سلطات االحتالل الصهيوني بانتهاك حـقّ األطفـال                :وكاالت

 على يد جيش االحـتالل،       عملية قتل، تعرض لها أطفاٌل فلسطينيون      27الفلسطينيين في الحياة، مشيرةً إلى أنّه تم توثيق         
وقالت الحركة في تقريٍر لها إن عدد الـشهداء الفلـسطينيين           .2005خالل األشهر األربعة األولى منذ بداية العام الجاري         

 تاريخ اندالع انتفاضة األقصى وحتى      2000 من عام    دة بين التاسع والعشرين من أيلول     األطفال ارتفع خالل الفترة الممت    
  . أطفال703نيسان الماضي إلى الثالثين من شهر 

  20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  جماهير غزة تشيع جثمان شهيد سرايا القدس
،  عاماً 23ان الشهيد أنور العطوي     شيع المئات من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم األحد، جثم          : خاص –غزة  

لجهاد اإلسالمي في فلسطين الذي استشهد أمس في هجوٍم مشترٍك مع           أحد نشطاء سرايا القدس الذراع العسكري لحركة ا       
وانطلق موكب التـشييع    .كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح على مغتصبة كفار داروم الصهيونية وسط قطاع غزة             

ليـوارى  من مستشفى الشفاء بغزة، واخترق شوارع المدينة باتجاه منزل  الشهيد العطوي في حي التفاح شـرق غـزة،                    
  .الثرى في مقبرة الشهداء

  20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الدولة الفلسطينية من دون القدس ناقصة  : موسى
اعتبر األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس، في افتتاح ندوة القدس في المصادر التاريخية، أن قيام دولة                   

وأكد ان مستقبل مدينة القدس مرتبط ب إيجـاد حـل عـادل             . ستكون دولة ناقصة  فلسطينية من دون القدس عاصمة لها       
وقـال موسـى إن     .وشامل يكون مقبوال من جميع األطراف وال يكون مرتبطا بسياسات الهدم والتهويد أو القوة والبطش              
 على مصيرها وفق    مستقبل القدس سيظل معلقا سواء كانت شرقية أوغربية وسيكون غائبا عن الشرعية حتى يتم االتفاق              

قرارات الشرعية الدولية، واعتبر انه ال يوجد سبب واحد يجعل العرب والمسلمين يقبلون بحلول تفرض عليهم حتى تلوح              
وشدد على أن إصرار إسرائيل على الزعم بان القدس هي عاصمتها األبديـة ال يمكـن أن                 .الفرصة المناسبة الستردادها  

 العربية كعاصمة للدولة الفلسطينية، وطالب الباحثين المشاركين في الندوة بالعمل في            يكون إال باالعتراف بشرعية القدس    
بحوثهم في التراث لتأكيد الحق العربي في القدس كقضية جوهرية في دعم الموقف السياسي والقانوني والتاريخي للعرب                 

  أ.ب.د.والمسلمين في المدينة
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 20/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  للنقابات اإلسالمية للعمال في نابلس يوزع المواد التموينية على المحتاجيناالتحاد العام 
ضمن نشاطاتها وبرامجها في مساعدة العمال وتقديم يد العون لهم، قام االتحاد العام للنقابات اإلسـالمية                : خاص –نابلس  

ي أحمد القطب إن هذه الحملة تأتي ضمن        وقال النّقاب .للعمال بحملة توزيع مواد تموينية شملت أكثر من خمسة آالف عامل          
وأشار القطب إلى أن االتحاد بدأ هذا الصيف        . نشاطات االتحاد وبرامجه لخدمة األيدي الكادحة، والحملة مازالت مستمرة        

في عقد دورات مهنية تفتح فرص عمٍل لأليدي العاطلة عن العمل كدورات الكمبيوتر والهاتف الخلـوي وفـن تـصوير                 
 متـدرٍب   500ونوه القطب إلى أن االتحاد قد خرج الصيف الماضـي           .والفوتوغرافي وصيانة وتركيب الستاليت   الفيديو  

  .ومتدربة عبر الدورات التي عقدها
  20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الشرطة اإلسرائيلية تركب كاميرات وأجهزة مراقبة حول المسجد األقصى  

شفت مؤسسة االقصى إلعمار المقدسات االسالمية أن الشرطة االسـرائيلية تقـوم بـالتجهيز              ك: الخليج -القدس المحتلة   
ووضع الترتيبات ورسم االشارات وتحديد المواقع التي سيتم فيها تركيب كاميرات رصد ومراقبة ونصب أسيجة متنوعة                

ة أمس عن أن قـوات األمـن   وتحدثت مصادر صحافية اسرائيلي.على أبواب المسجد األقصى وعلى جدرانه وفي محيطه      
االسرائيلية المختلفة قامت وما زالت مستمرة بوضع وتركيب أجهزة رصد ومتابعة ومراقبة ذات تقنية عالية ومجـسات                 
ترصد كل متحرك داخل الحرم القدسي الشريف فوق األقصى وتحته وفي ساحاته وآباره وأنفاقـه ومرافقـه وجدرانـه،                   

اميرات تعمل حسب نظام األشعة فوق الحمراء، ومجسات حرارية، داخل االقصى           باإلضافة الى تركيب أجهزة رصد وك     
وفي محيطه والحارات المالصقة له والمطالت التي حوله وكذلك نصب جدران الكترونية، وكل هذه األجهزة ومعطياتها                

  .تجتمع في مركز مراقبة واحد
 20/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  هابية نفذها مستوطن صهيوني في غزة فلسطينيين في عملية إر4إصابة 

شن مستوطن صهيوني مدجج بالسالح الليلة الماضية هجوماً إرهابياً ضد األهالي  فـي قطـاع   ،القدس المحتلة ـ خاص 
وذكرت مـصادر صـهيونية أن      . فلسطينيين، ما أدى إلى إصابتهم بجروح مختلفة       4غزة، حيث قام  بإطالق النار على        

 آخرون بجروح مختلفة، بعد أن أطلق مستوطن صـهيوني مـن سـكان              3توسطة، وأصيب   فلسطينياً أصيب بجروح م   
وبحسب اإلذاعة العبرية فقد وصلت قوات من شرطة شمشمون الصهيونية          .مستوطنة نفيه ديكاليم النار باتجاه الفلسطينيين     

ذاعة العبرية إن عدداً من نشطاء      وفي السياق ذاته قالت اإل    .إلى مكان الحادث، إال أنهم تمكنوا من الفرار، على حد زعمها          
اليمين الصهيوني المتطرف نفذوا اعتداء، قبل ساعات من هذا االعتداء، على سكان فلسطينيين، كانوا يستحمون في مياه                 

وذكرت أن أحد الفلسطينيين أصيب بجروح في قدمه، بعـد أن تعـرض             . البحر، في شاطئ غوش قطيف في قطاع غزة       
  . فلسطينيين آخرين للضرب المبرح3ض إلطالق النار، بينما تعر

  20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قوات االحتالل تقصف منازل األهالي في خانيونس
قصفت قوات االحتالل الصهيوني، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، بنيران أسلحتها الرشاشة، منازل ،خانيونس ـ خاص

وأفاد سكان . خانيونس، وحي األمل شمال غرب المدينة جنوب قطاع غزةاألهالي في منطقتي المخيم الغربي في مدينة
المنطقة أن جنود االحتالل المتمركزين في محيط مستوطنة نفيه ديكاليم المقامة على أراضي األهالي غرب المدينة، 

  .فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه المنازل، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة فيها
  20/6/2005 الفلسطيني لإلعالم المركز

  
في المائة65نسبة الفقراء بين الفلسطينيين تجاوزت : ل فلسطيناأمين عام اتحاد عم   

 ألف عامل قد فقَـدوا  425إن حوالي : قال األمين العام التحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد،القدس المحتلة ـ خاص 
وحـذّر سـعد مـن خطـورة     .ائة لتصل لنصف سكان الضفة الغربية وغـزة  في الم  65أعمالهم، فيما تعدت نسبة الفقر      

وتحدث عن آخر اإلجراءات    . األوضاع، التي تعيشها آالف األسر، جراء استفحال البطالة في صفوف العمال الفلسطينيين           
اً إلى أن حـوالي     التعسفية الصهيونية، ممثّلةً في جدار الفصل العنصري، الذي يعمل على تقسيم األرض والعائلة، مشير             

  . ألف فلسطيني متضرر من إقامة هذا الجدار300
  20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  !مفتي القدس يحذر من زيارة مسيح مزعوم لألراضي الفلسطينية

مس  من غزة ـ بترا ـ حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس الهيئة االسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري ا  
التعامل مع مدعي النبوة القس الكوري ميونج مون الزاعم بأنه يتلقى وحيا من السماء وأن المسيح عليه السالم بشره بأنه                    
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حقيقة أفكار هذا القس ومنها زعمه أن النبي محمدصـلى اهللا           ..  واوضح الشيخ صبري في بيان صحفي       .المسيح الثاني 
أن عـدد أتبـاع     .. وبين  .حابة وقفوا بين يديه وامنوا به الن اهللا أمرهم باتباعه         عليه وسلم والخلفاء الراشدين وبعض الص     

القس وصل الى نحو مليوني شخص حول العالم وأنه تمكن من استغالل الكثير من المسلمين تحت غطاء حوار االديـان                    
شيخ صبري النقاب عن نجـاح      وكشف ال .واالدعاء بأنه داعية سالم ونجح في ايجاد ممثليات له في مدينتي رام اهللا وغزة             

جماعة ميونج بخداعه في السابق حينما جاء وجماعته الى االراضي الفلسطينية على أساس أنهم سفراء للـسالم غـايتهم                   
واكد الشيخ صبري توفر معلومات تفيد بأن القس ميونج سيأتي قريبا تحت مسمى سـفير               .تحقيق ونشر السالم في العالم      

س سيسلم الجهات المختصة في السلطة الفلسطينية تقريرا يوضح خطـورة هـذا الـشخص               موضحا أن المجل  .. السالم  
  .وجماعته

   20/6/2005الرأي االردنية 
  
  
  

  االحتالل يعلن عن إزالة أربعة حواجز في منطقة رام اهللا
يـب مـن قريـة      الحاجز القر : ادعى الجيش االسرائيلي انه ازال اربعة حواجز في منطقة رام اهللا وهي           :  األيام -القدس  

كفرمالك، شمال شرقي رام اهللا، والحاجز القريب من قرية دير نظام، شمال غربي رام اهللا، والحاجز القريب من قريـة                    
يوم : وقال الجيش في بيان   .سنجل، شمال شرقي رام اهللا اضافة الى البوابة القريبة من قرية ام صفا، شمال غربي رام اهللا                

 من قرية كفر مالك، شمال شرقي رام اهللا، لتمكين التنقل الحر الـى شـمال الـضفة                  الجمعة تمت ازالة الحاجز القريب    
تمت ازالة حاجز قريب من قرية دير نظام، شمال غربي رام اهللا، لتمكين التنقل الحر الـى         : الغربية والى اريحا وأضاف   

  .2005ة منذ آذار العام  حاجزا في الضفة الغربي30تمت ازالة قرابة : وزاد بيان الجيش االسرائيلي.قلقيلية
  20/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  التحذير من التعاطي مع بلدية االحتالل في القدس بشكل منفرد حول المنازل المهددة بالهدم في سلوان

نفت اللجنة القانونية التابعة للجنة الدفاع عن أراضي وعقارات حي البستان في سلوان، جنـوب المـسجد                 :  وفا -القدس  
. .  في القدس، حدوث أية مفاوضات منفردة بين بلدية االحتالل في القدس وبعض أصـحاب المنـازل المهـددة                  األقصى

وقال المحامي أحمد الرويضي، عضو الطاقم القـانوني       .وأكدت أن القضية أكبر من األفراد، وأنها قضية وطنية وجماعية         
فقات منفردة مع بلدية االحـتالل، رغـم محـاوالت          إنه ال صحة للشائعات المغرضة حول ص      : للدفاع عن بيوت البستان   

وأكد الرويضي، وجود لجنة قانونية تمثل السكان، منبثقةً عن لجنة وطنيـة خاصـة     .رئيس البلدية عقد مثل هذه الصفقات     
للدفاع عن المنازل المهددة، وهي جزء من لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، الفتاً إلى توكيل الـسكان للطـاقم                    

وأوضح أن الطاقم القانوني توجه إلى رئيس بلدية االحتالل، وإلى وزارة           .انوني للدفاع عن قضيتهم، وفق إطار جماعي      الق
  .الداخلية اإلسرائيلية، والمستشار القانوني للحكومة اإلسرائيلية، لمنع تنفيذ قرارات الهدم

  20/6/2005األيام الفلسطينية 
 

   خالل يومين فلسطيني1600االحتالل يعتقل أكثر من 
 فلسطيني في حملة قامت بهـا       600من جهة ثانية، اعتقلت قوات من الشرطة اإلسرائيلية وحرس الحدود اكثر من ألف و             

وعلل مسؤولون إسرائيليون حملة االعتقـاالت بإقامـة        . 1948خالل اليومين الماضيين في أنحاء فلسطين المحتلة العام         
  .الالزمة، مشيرين إلى انه تم إعادة معظم المعتقلين إلى األراضي الفلسطينيةالمعتقلين في إسرائيل من دون التصاريح 

20/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

  سجون االحتالل تطلق الكالب على األسرى في هداريم رة ادإ
خاللهـا  أفاد محامي مؤسسة مانديال، نزيه أبو التين عقب زيارٍة نظّمتها المؤسسة إلى السجن والتقـى                 : خاص –رام اهللا   

أربع من األسرى، بأن إدارة السجن ال تزال مستمرة في إجراءاتها االستفزازية تجاه األسرى، من حيث التفتيشات الليلية                  
للغرف وإدخال الكالب مع السجانين، وسياسة عزل ألسرى انفرادياً ألتفه األسباب وحرمان عدٍد منهم من لقـاء ذويهـم                   

وأشار األسرى خالل لقـائهم      . شيكل تخصم من مخصصات الكانتينا     1000-250وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين       
 أسرى فيها، ويوجد حمام رائحته كريهة وال يتوفر فيـه     3بالمحامي إلى أن مساحة الغرفة ضيقة للغاية حيث يتم احتجاز           

  . أسيرا120ًسجن  وفي كّل قسٍم تحتجز إدارة ال3، 4، 8دوش لالستحمام، كما يتكون سجن هداريم من ثالثة أقسام 
  :وقد تمكن المحامي أبو التين من زيارة األسرى

، ويقـضي حكمـاً     2003 أحمد لطفي أحمد دراغمة، من سكان طوباس، وقد اعتقل في الخامس والعشرين من شـباط                
 عاماً، ويعاني من تفتت في عظام اليد اليسرى وشظايا باألرجل كما أنه يشعر باستمرار بآالم في الصدر        15بالسجن لمدة   

 حارة أبو اسنينة في الخليل، وقد اعتقـل فـي الثـامن    حاتم محمود موسى الجمل، من سكان.تؤدي إلى ضيق في التنفس   
 عاماً، ويعاني من شظايا في جميع أنحاء جسده، وإصـابة           24، ويقضي حكماً بالسجن لمدة      2002والعشرين من نيسان    

بالرأس أثناء اعتقاله، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، كما يعاني من وجود ظفٍر في عينه اليمنـى وال يوجـد عـالج              
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، ويقضي حكماً بالسجن    2002أحمد خالد عبد اللطيف الجيوسي، من سكان طولكرم، وقد اعتقل في الثامن من آذار               .ريذك
  حسام عبد اهللا حسن شاهين من سكان سلفيت، وقد اعتقل في السابع عشر من حزيـران                  . مؤبداً وعشر سنوات   35لمدة  

 إصابٍة في رجله اليمنى ناتجـة عـن كـسٍر سـابق              عاماً ونصف، ويعاني من    12، ويقضي حكماً بالسجن لمدة      2002
  .تضاعف األلم بها جراء تعرضه للتعذيب، كما أنه يعاني من بواسير وضعٍف في النظر

  20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   غاية في الصعوبة والتعقيدأسرى أيلون الرملة يعيشون ظروفاً
 والمحررين في بيان لها أمس أن هؤالء األسرى المعزولين في قسم  قالت وزارة شؤون األسرى-غزة ـ الحياة الجديدة  

 وهم صالح صيام وواكد أبو سمهدانة ورياض عياد وهم من محافظات غزة وشوكت العمايرة وإبـراهيم الجيوسـي                   13
ومحمود شبانة وفايق أبو عادي وهم من محافظات الضفة يخضعون لالعتقال اإلداري دون تهمـة منـذ فتـرة طويلـة                     

 مترا ال تتسع سوى لثالثة أشخاص فقط، األمر الذي يشكل انتهاكا            12حتجزون في غرفة واحدة صغيرة تبلغ مساحتها        وي
صارخا لخصوصية وحركة األسرى ومخالفة لجميع االتفاقيات الدولية التي تنص على حق األسرى فـي عـدم انتهـاك                 

 تعتبر مكرهة صحية وأرضية خصبة لألمـراض        وأوضحت الوزارة أن الغرفة التي يحتجز بها األسرى       . خصوصياتهم
المعدية حيث يتواجد الحمام بداخلها ما يسبب انتشار الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والصراصير في ظـل مماطلـة             

وأفاد األسرى في عزل     .اإلدارة بتوفير دواء لمكافحة هذه الحشرات حيث يشعر األسرى وكأنهم يعيشون في حمام مقفل             
 أيام اقتحمت قوة خاصة من الشرطة والجيش الغرفة واعتدت على األسـرى بالـضرب ورش الغـاز               10قبل  أيلون أنه   

المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح واختناق وذلك ردا على مطالبة األسرى لـإلدارة بتحـسين ظـروف                    
مريضين هما األسير أبو عادي ويعـاني       وكشفت الوزارة بأن من بين األسرى السبعة المعزولين أسيرين           .حياتهم السيئة 

من أزمة في الصدر وصعوبة في التنفس وكان طالب عدة مرات بنقله من العزل إلى أي سجن آخر لعدم توافق وضـع                      
السجن مع وضعه الصحي األمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في اآلونة األخيرة واصـبحت حياتـه معرضـة                    

يعاني من التهابات في البروستاتا وال تقدم له إدارة السجن أي عالج مناسـب لحالتـه                كذلك األسير صيام الذي     . للخطر
الصحية وناشد األسرى في عزل أيلون المؤسسات الحقوقية وجمعيات حقوق اإلنسان زيارتهم واالطالع على أوضاعهم               

وإخراجهم من العزل ونقلهم إلى     داخل تلك المقبرة والضغط على حكومة االحتالل لوضع حد لمعاناتهم اليومية المستمرة             
  .سجون أخرى

   20/6/2005الحياة الجديدة 
  تجديد االعتقال االداري ألسير من كفر راعي

 أفاد ذوو األسير بسام محمد رشيد شيخ إبراهيم من بلدة كفر راعي في محافظة جنين ، الذي يقبع في سجن                     - وفا -جنين
 بحق نجلهم ستة أشهر للمرة الثانية، بعد أن كان مقررا أن يفـرج              النقب الصحراوي، أن سلطات االحتالل جددت الحكم      

وناشد ذوو األسير شيخ إبراهيم كافة المنظمات الدولية واإلنـسانية التـدخل لـدى سـلطات                . عنه يوم الجمعة الماضي   
أن األسـير   و االحتالل والعمل على إطالق سراحه، خاصة وأن هذا الحكم الجائر نفذ بحقه دون أن توجه له أية اتهامات                 

  . عاما، متزوج وأب ألربعة أطفال37شيخ إبراهيم 
   20/6/2005الحياة الجديدة 

  !! وحرمان من الزياراتصراصير وحلزوناتٌ داخل طعام األسرى في سجن الدامون
 تمحامي جمعية أنصار السجين رائد الدسوقي تمكّن يوم أمس من زيارة كلٍّ من األسرى إسالم دويكا                : خاص –رام اهللا   

هـؤالء  . جنـين  نابلس ومحمد أبو سـيف     نابلس، ناصر أصالن   طولكرم، سائد حنون   نابلس، وأيمن عارف عبد الجواد    
األسرى قالوا للمحامي الدسوقي إنّه وقبل عدة أياٍم عثروا على صراصير وحلزونات داخل الطعام المقدم لهم مـن ِقبـل                    

االستياء تم على إثرها إرجاع وجبة الطعام هذه، وذكـروا أن مـن             إدارة السجن األمر الذي أدى إلى حالٍة من الغضب و         
أكثر األمور التي يعانون منها هو الطعام المقدم لهم، فالسجناء اليهود المدنيون هم الذين يقومون بتحضير الطعام لألسرى                  

 .وجود حشرات وصراصير فيـه    الفلسطينيين وهذا بالتالي ينعكس على رداءة الطعام وقلّته ومن ثم ما حصل مؤخّراً من               
 .على صعيٍد آخر أكّد األسرى وجود العديد من المعتقلين المحرومين من زيارة األهل وذلك كلّه تحت ذريعٍة أمنية واهية                  

وأضافوا أنّه حتى الزيارة التي تتم بين األسرى وأهاليهم تكون مشوشة ومتِعبة وذلك بسبب الشبابيك المزدوجـة بيـنهم                   
لها بالستيك مشوش للرؤية وتكاد الرؤية والسمع من خاللها شبه مستحيلة، هذا باإلضافة للزج بأعداٍد كبيـرة                 والتي يتخلّ 

 أسيراً موزعين على قـسم      240ويذكر أن األسرى في سجن الدامون يبلغ عددهم          .من األهالي في الفوج الواحد للزيارة     
ما هو معروف فإن مبنى السجن قديم ومهتـرئ وتملـؤه            غرف، وك  9 أسيراً موزعين على     120، كّل قسٍم يحوي     3+4

  .الرطوبة من كّل جانٍب لدرجة تساقط الطالء والطين من األسقف في معظم الغرف
  20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   قطع زيارة المحامي واستنفار مجهول السببو، تزج األسيرات في زنازين انفرادية :في تلموند

ديال، نزيه أبو اللبن، ضمن برنامج زيارات األسرى المرضى الذي تنفذه مانديال بالتعاون مع صـندوق                تمكن محامي مان  
  :من لقاء أسيرتين من سجن تلموند للنساء هما ،العون القانوني الفلسطيني
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بمدينـة  ، في بـاب الحديـد       2005 اعتقلت في الرابع والعشرين من كانون الثاني         ،مريم سالم الترابين، من سكان أريحا     
القدس، وأثناء اعتقالها تعرضت للضرب واقتيدت، وهي مقيدة اليدين إلى الخلف بقيود حديدية، إلى مركز التوقيف فـي                  

وأفاد محامي مانديال أنه تم تهديدها باالعتداء عليها ونظراً لظروف السجن والضغط النفـسي فقـد حاولـت                  . المسكوبية
  .األسيرة مريم االنتحار أكثر من مرة

 وتقـضي حكمـاً     2004 عباس عبد اهللا الشوبكي، من مخيم عسكر بنابلس، اعتقلت في الرابع من تشرين الثـاني                 عهود
بالسجن لمدة عشرة أشهر، وأوضحت األسيرة الشوبكي أن األوضاع في سجن تلموند مأساوية للغاية، حيث تفرض إدارة                 

هالي لمدة شهرين، والغرامات المالية التي تتراوح بين        السجن عليهن العقوبات ألتفه األسباب منها الحرمان من زيارة األ         
وأثناء زيارة محامي مانديال، قامـت       . شيكل، وزجهن في زنازين انفرادية والشبابيك مساحتها صغيرة جداً         250-1000

انـديال نظـراً   إدارة السجن بقطع الزيارة ولم تسمح له بلقاء األسيرات المنوي زيارتهن وفقاً لقائمٍة معدة مسبقاً من قبل م                
  .لوجود حالة استنفاٍر في السجن لم يعرف سببها

  20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  أسيراً في سجن النقب ضحايا سياسة العزل االنفرادي القاتلة 15
ك من أجل   لتحرلاألحد، النداء لكافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية       امس  جدد نادي األسير الفلسطيني،      : خاص –رام اهللا   

 أسيراً فلسطينياً يعيشون منذ فتراٍت مختلفة كضحايا لسياسة العزل االنفرادي التـي             15العمل على إنهاء معاناة أكثر من       
ويعتبر األسير الفلسطيني معتز حجازي، مـن سـكان          .تتبعها مصلحة السجون من أجل كسر إرادة األسرى وعائالتهم        

 أصـيب    والذي ثالث سنوات في زنازين انفرادية في سجن بئر السبع قسم إيشل،          القدس المحتلة والمعزول منذ أكثر من       
بسبب العزل بحاالت توتٍّر عصبي واضطراٍب نفسي وتدهورت حالته الصحية بشكٍل كبيٍر جداً نتيجة عزله الطويل فـي                  

 أحد ضحايا سياسة ،نينزنازين تحت األرض ذات ظروٍف قاسية وتعرضه إلجراءاٍت ومضايقات متواصلة من ِقبل السجا          
وتعتبر سياسة عزل األسرى في زنازين انفرادية مـن أخطـر            .العزل القاتلة التي تنتهجها إدارة السجون بحقّ األسرى       

السياسات التي تواجه األسرى، إذ يعيش المعزولون في زنازين متعفّنة تشبه القبور مقطوعين عن العالم وعن زمالئهـم                  
 شـهور أو    6وتقوم إدارة السجون بتجديد العزل االنفرادي لمـدة          .فرضها إدارة السجون  األسرى وتحت شروٍط قاسية ت    

عام، حتى أن بعض األسرى يقضي في زنازين العزل أكثر من أربع سنوات كحالة األسرى موسى دودين وحسن سالمة                   
يشه األسـرى موجهـاً   وحذّر األسير المعزول زاهي جبارين من خطورة الوضع الذي يع      .وأحمد شكري وزاهر جبارين   

نداءاً إلى الرئيس أبو مازن للتدخّل إلنقاذهم من جحيم العزل أو الموت البطيء كما يقول، ووصف زنازين العزل بأنّهـا                    
قاسية تنتشر فيها الصراصير والفئران التي تخرج من فتحة المرحاض وترتفع فيها الرطوبة وال تـدخلها الـشمس وال                   

ويتعرض المعزولون للمـضايقة علـى يـد         .عزل يسبب الجنون واإلرهاق العصبي لألسرى     وقال جبارين إن ال   . الهواء
السجانين الجنائيين الصهاينة الذين يقومون بالصراخ بأصوات الحيوانات وأصواٍت مزعجة ويضعون موسيقى صـاخبة              

  : أسيراً هم15النفرادي ويوجد حالياً في زنازين العزل ا .خالل قيام األسرى بالصالة أو قراءة القرآن الكريم
 ،أحمـد شـكري   ،  جمال أبو الهيجـا   ،   نزار رمضان  ، أحمد المغربي  ،عبد اهللا البرغوثي  :  هولي كيدار  -عزل بئر السبع  

  .يعقوب حمد
  ، حسن سالمة، محمد أحمد الحاج صالح، محمود عيسى، هاني جابر، مازن ملصة،معتز حجازي: عزل بئر السبع إيشل

  ، بسام السعدي، محمد جابر عبدو،موسى دودين: عزل عسقالن
  20/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يرحب بدخول حماس االنتخاباتو ،البرغوثي يصف االنسحاب اإلسرائيلي من غزة بالهروب

بعـد  :  قال النائب المعتقل أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية مـروان البرغـوثي              :عبد الرؤوف أرناؤوط  : رام اهللا 
األرجح سنشهد أول انسحاب إسرائيلي حقيقي من جزء من األرض الفلـسطينية دون شـروط ودون أيـة                  شهرين على   

مكاسب يحققها المحتلون، وألول مرة منذ أن نشأت الحركة الصهيونية في أواخر النصف الثاني من القرن التاسع عـشر                   
ضات وإنما تم إحرازه بفـضل االنتفاضـة        لم يأت نتيجة لطاولة المفاو    ..تقرر تفكيك مستوطنات على األرض الفلسطينية     

ووصف البرغوثي هذا الهروب بأنه مقدمة النهيار االحتالل وانهيار مشروع           .وسواعد المقاومين ال بعبقرية المفاوضين    
مما يعطي زخماً وقوة وتوصية للمجتمع الدولي واإلسرائيلي للمضي قدماً نحو وضع جدول زمني لالنسحاب                .االستيطان

الكامل من الضفة الغربية والقدس، ويفتح الباب إلقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصـمتها القـدس الـشريف                 اإلسرائيلي  
ودعا البرغوثي اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح إلى تحمل           .194ولحل قضية الالجئين طبقاً للقرار الدولي       

فتح وتكليف لجان تحضيرية جادة وقادرة من أجـل ضـمان     مسؤولياتهم والتعجيل في عقد المؤتمر العام السادس لحركة         
ورحب البرغوثي بقرار حماس المشاركة في االنتخابات البلدية والتشريعية وقال أعتقد أن االنتخابات هي المدخل                .نجاحه

  .الصحيح والسليم لتجسيد المشاركة السياسية من قبل الجميع
   20/6/2005الوطن السعودية 

   خرينآسرى  قاسية ألحكاماًأوتصدر  عاماً 11جن أسيرة فلسطينية محكمة إسرائيلية تس
 عاما فيمـا أصـدرت   11قضت محكمة سالم العسكرية االسرائيلية بسجن األسيرة أمل فايز جمعة لمدة    : الخليج -نابلس  

ي من سـكان    وأفاد محامي نادي األسير الفلسطيني محمد طلب الحلبي أن أمل وه           .أسيرا آخرين 12أحكاما متفاوتة على    
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 سنوات، ويقسم هـذا     6 سنوات  وكانت قد حكمت في الملف األول لمدة           8مدينة مخيم عسكر الجديد شرق نابلس حكمت        
 سنوات متداخلة مع الحكم األول في ملف آخر وخمس سنوات إضافية للحكم بحيث ستقـضي حكمـا    3الحكم الجديد إلى    

مة سالم العسكرية أصدرت أحكاما قاسية بحق عدد من األسرى، وهم،       إن محك : وقال . سنة من يوم اعتقالها    11فعليا لمدة   
 سنة، واألسير محمد أحمد ذيقـان       55 سنة فعليا، واألسير أحمد عبد العزيز دويكات         23األسير خضر عبد القادر نفيسة      

 دوالر  300  شهراً باإلضافة إلى   15 دوالر أمريكي غرامة، واألسير نشأت محمد أبو كشك          800 شهر باإلضافة إلى     26
 دوالر غرامة، أما كل من األسير علـي محمـد           100غرامة، واألسير موسى سليمان برهم شهر ونصف باإلضافة إلى          

معروف، واألسير خالد نادر سليمان، واألسير رامي سامي زبارة، واألسير شاهر علي النجمي، واألسير بايزيـد جمـل                  
  .  بالحكم عليهم لعدم وجود اإلثباتات الكافيةعطا، واألسير يوسف مجدي حنني، فقد تم تأجيل البت

  20/6/2005الخليج اإلماراتية 
 

  مازن سأوجه ثالثة أسئلة إلى أبو: شارون
ذكر شارون انه ينوي توجيه ثالثة اسئلة رئيسية الى ابو مازن في لقاء القمة يوم غد، وقال طبقا لبيان صادر عن                     : القدس
ثاء، ننوي عقد لقاء ناجح يؤدي الى تقدم في العالقات بيننا، جدول اعمال االجتماع              سألتقي مع ابو مازن يوم الثال     : مكتبه

كيف يمكن التقدم باتجاه خارطة الطريق؟ ما الذي ينوي عمله بـشأن            : يرضي الطرفين ولكنني انوي ان اسأل ابو مازن       
سيبحث مع ابو مازن مسألة االفراج عن  واشار الى انه     .القضايا االمنية المختلفة؟ كيف ينوي تفكيك المنظمات االرهابية؟       

خالل االجتماع مع ابو مازن سيتم تزويد الفلسطينيين بسلسلة مـن           :  وأضاف .معتقلين فلسطينيين من السجون االسرائيلية    
  .االجراءات لتحسين معيشة الفلسطينيين، ووضع خطة فك االرتباط في اطار تفاهمات شرم الشيخ من اجل انجاح اللقاء

 20/6/2005لسطينية األيام الف
  

  نائب إسرائيلي يطالب بإلغاء لقاء شارون وعباس  
طالب رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإلسرائيلي شتاينيتس شارون بإلغاء اجتماعه مع عباس المزمـع عقـده                  

 مشروطا بتراجـع الـرئيس      ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن شتاينيتس قوله إن مثل هذا اللقاء ال بد أن يكون             . غدا الثالثاء 
الفلسطيني عن موافقته على مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية، وأضاف أن على إسرائيل وأمريكا أن يتوقفا عـن                  
المساهمة في تقوية أبو مازن في نفس الوقت الذي يقوم فيه بتقوية حركة حمـاس وإشـراك المنظمـات فـي الـسلطة                       

  أ.ن.الفلسطينية ق
 20/6/2005ة الخليج اإلماراتي

  
  خضر لى داخل الخط األإاتفاق لنقل ثلث مستوطني قطاع غزة 

وقعت الحكومة االسرائيلية ومجموعة كبيرة تشكل ثلث عائالت المستوطنين في قطاع غزة على مسودة اتفـاق النتقـال                  
لعـائالت التـي    وقالت يديعوت احرونوت اليوم االثنين ان عدد ا        .مستوطني كتلة غوش قطيف الى داخل الخط االخضر       

 وهذه العائالت تشكل ثلث عائالت المستوطنين في قطاع         426سيتم اخالؤها الى منطقة نيتسانيم داخل الخط االخضر بلغ          
واضافت الصحيفة ان المستوطنين سيوقعون خالل االسبوع الجاري والول مرة على توكيالت لمحـامين لتوقيـع                 .غزة

وتنص مسودة االتفاق على حصول كل عائلة على دونم ارض يسجل            .سرائيليةاتفاقيات باسم المستوطنين مع الحكومة اال     
من جهة اخرى يجري في هذه االثناء جمع تواقيع عائالت من مستوطنة نيسانيت على              . باسم العائلة ويمكنها بناء بيت فيه     

ة اخرى افـادت اذاعـة      من جه  .تصاريح يعرب المستوطنون من خاللها عن موافقتهم لالنتقال للسكن في مدينة عسقالن           
وبحسب االذاعـة    .الجيش االسرائيلي اليوم ان نتنياهو يدرس امكانية تأييد مشروع قانون لتأجيل تنفيذ خطة فك االرتباط              
من جانبهـا قالـت      .فان اعضاء كنيست من كتل اليمين االسرائيلي ستقدم في االيام القادمة مشروع القانون الى الكنيست              

نها ترفض تأجيل فك االرتباط وهددت كل وزير يصوت الى جانب مشروع القـانون سـتتم                 ا شارونمصادر في مكتب    
  . اقالته من الحكومة

  20/6/2005 48عرب
  

  سرائيل تصادق على منح تسهيالت لتسريع تهويد الجليل إحكومة 
راض القامـة   في اطار مشروع تهويد الجليل ارجأت الحكومة بحث اقتراح مشابه يتعلق بالنقب اضافة الى تخـصيص ا                

وقال موقع هآرتس االلكتروني ان شارون رحب بقرار حكومته ونقل عنه قوله            . مناطق صناعية السبوعين السباب تقنية    
ومضى شارون ان القـرار المتوقـع   . ان هذه خطوة هامة وحتمية وان في نيته االهتمام بتطبيق القرار الحكومي بسرعة          

بحسب قرار حكومة اسرائيل فان بدء التعامل مع التسهيالت سيكون فـي            و. اتخاذه بخصوص النقب سيتم تنفيذه بسرعة     
كما هو متبع االن، كما ستنخفض      % 91من قيمة االرض بدال من      % 51 تموز المقبل بحيث يدفع المواطنون اليهود        31

. راضـي من قيمة هـذه اال % 31و% 36من ثمنها اليوم ليصبح الدفع بما يتالءم  %51و% 66قيمة االراضي التي يدفع     
ومضى قـائال   . واعتبر بيريس في اعقاب اتخاذ القرار ان موضوع تطوير النقب والجليل ضروري وهام لدولة اسرائيل              

يتوجب السماح لالزواج الشابة يقصد اليهودية طبعا باالسـتيطان فـي هـذه             . انه من دون النقب والجليل ال توجد دولة       
  .المناطق ووقف الهجرة من الضواحي الى وسط البالد
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  19/6/2005 48عرب 
  

   مليار دوالر2.5إسرائيل ومصر تعتزمان توقيع صفقة غاز بـ 
 مليـار   2.5قالت وزارة البنية التحتية اإلسرائيلية أمس ان اسرائيل ستوقع اتفاقا طال تـأخيره، حجمـه                : القدس رويترز 
موجب االتفاق فسوف تبيع مـصر      وب.  يونيو حزيران  30 عاما، الستيراد الغاز الطبيعي من مصر يوم         15دوالر ومدته   

 25وتصل الكمية اإلجمالية الى      . 2006 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بداية من اكتوبر تشرين االول             1.7إلسرائيل  
وقالت الوزارة في بيان ان وزير البنية التحتية        . وسيكون هناك خيار لمد االتفاق خمس سنوات أخرى       . مليار متر مكعب  
واضافت ان توقيـع    . يعازر سينتقل الى القاهرة لتوقيع االتفاق مع وزير البترول المصري سامح فهمي           اإلسرائيلي بن ال  

  .االتفاق مهم لتحسن المناخ السياسي بين البلدين
 واشارت الى ان اسرائيل تسعى لزيادة إمداد الغاز الطبيعي الالزم للكهرباء والقطاع الصناعي وفي المـستقبل لقطـاع                  

 . النقل
 20/6/2005األوسط شرق ال

  
  !  محور صالح الدين يشكل أنبوب اوكسجين لتنفيذ العمليات: اسرائيل

 بأنـه يـشكل     )فيالدلفي( وصف قائد اللواء الجنوبي لجيش االحتالل في قطاع غزة، العقيد أفي بيلد، محور صالح الدين              
، فـي   لـسبت ء تصريح بيلد هذا، عـصر ا      جا! أنبوب اوكسجين لتنفيذ العمليات وتهريب األسلحة الى السلطة الفلسطينية        

وكـشف   .أعقاب وقوع عملية فدائية على المحور ادت الى مقتل الجندي آفي كاروتشي واستشهاد منفذ العملية الفلسطيني               
العقيد بيلد عن قيام جيش االحتالل االسرائيلي ببناء جدار اسمنتي ضخم يفصل بـين الجمهـور الفلـسطيني والمواقـع                    

وادعى سعي جيش االحتالل الى الحفاظ على التفاهمات مع الفلسطينيين، وان           . لية القائمة على المحور   العسكرية االسرائي 
  . الجيش ال ينوي هدم المزيد من بيوت الفلسطينيين في المنطقة

  19/6/2005 48عرب
  

   من مصر   متسلال14ًسرائيلية تدعي اعتقال الشرطة اإل
ن الناشطة على طول الحدود اإلسرائيلية المصرية، إنها اعتقلت، الليلـة            ادعت شرطة حرس الحدود رامو     :ياسر العقبي 
 من المتـسللين هـم      13وادعت الشرطة ان     . متسلال الى اسرائيل عبر الحدود المصرية في منطقة نيتسانا         14الماضية،  

و، فقد قال المعتقلون    وحسب ادعاء الناطق بلسان حرس الحدود رامون، ايالن مرتسيان         .فلسطينيون اما االخير فهو اردني    
  .إنّهم كانوا في طريقهم إلى ايالت للعمل

  19/6/2005 48عرب
  

  التسامح للعاهل األردني   مركز يهودي يمنح جائزة
 للملـك   2005وصل وفد مركز شيمون ويزنتال اليهودي لحقوق اإلنسان إلى األردن أمس لتقديم جائزته التسامح لعـام                 

نحن نقر للملـك عبـداهللا بأنـه قـوة          : ال الحاخام مارفين هيير مؤسس المركز ومديره      وق .عبداهللا الثاني عاهل األردن   
ورفضه المتواصل ل اإلرهاب ومعاداة السامية والتطرف هو أمر مهم في العالقات المختلفة للعقائد وفي دفـع                 . لالعتدال

  أ.ب.د. عملية السالم في الشرق األوسط لألمام
 20/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  اغتيال مشعل في عمان رغم التحذيراتىصر علأياهو نتن

للمرة االولي كشفت اسرائيل، بعض تفاصيل محاولة اغتيال خالد مشعل، وذلك في رواية  :الناصرة من زهير اندراوس
قدمها المسؤول السابق في جهاز الموساد االسرائيلي االستخبارات الخارجية ميشكا بن دافيد، الذي ترأس ايضا فرع 

وكان بن دافيد، علي وشك انهاء مهام منصبه حينما أعدت خطة اغتيال مشعل، وقال في لقاء مع  .وساد في االردنالم
مراسل يديعوت احرونوت رونين بيرغمان انه كان عضوا في الفريق الطبي الذي كان عليه معالجة أعضاء المجموعة 

كان علي االنتظار حتي اتلقي : وقال بن دافيد للصحيفة. التي كلفت بتنفيذ عملية االغتيال في حال تسمم احدهم بالخطر
اما رسالة بان العملية قد نفذت او ان يأتي الي احد رجالنا من اجل الحصول علي المصل المضاد للسم، مرت عدة ايام 

نه كان في وتابع ا. دون حصول فرصة جيدة للنيل من مشعل، وفي النهاية حينما تمكنوا منه، تم اعتقال اثنين من رجالنا
وكان بإمكاني . الصباح في مسبح الفندق حينما ظهر فجأة شخص لم يكن ليظهر لو أن االمور تمت طبقا لما هو مخطط

ثم اجريت اتصاال مع المسؤولين في اسرائيل الذين طلبوا مني ان اطلب . ان اعرف من تعابيره بأن خطأ كبيرا قد حدث
 .وجلبهم علي جناح السرعة الي السفارة االسرائيلية القريبة من المكانمن الرجال االخرين ترك مواقعهم حول عمان 

  .كان المصل المضاد للسم معي ولكنني كنت علي يقين بان ال حاجة لي به بعد اآلن: وتابع
 فلم يصب احد اال الهدف، أي مشعل، وكان في حالة صعبة جدا، ولذا فقد قررت أن أتلفه كي ال يقبض علي والمصل 

ولكن فجأة تلقيت اتصاال هاتفيا من الضابط المسؤول عني والذي طلب مني ان انزل الي بهو الفندق وان اسلم بحوزتي، 
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المصل المضاد الي ضابط امن اردني كان ينتظر من اجل نقل المصل المضاد الي المستشفي، حيث كان يعالج هناك 
  .الهدف مشعل

ئيس الموساد، ابرما اتفاقا مع الملك حسين يتم بموجبه انقاذ حياة  واضاف انه ادرك فورا ان نتنياهو، وداني ياتوم، ر
مشعل، الذي كان فاقدا للوعي وقريبا من الموت، وبالمقابل يفرج االردن عن عمالئنا الموساد الذين اعتقلتهم االجهزة 

عب، حيث طلب منه ان يسلم ووصف بن دافيد، المجريات انذاك بفيلم الر .االمنية االردنية بعيد محاولة االغتيال الفاشلة
نفسه الي االردنيين باسم مزيف بعد عملية فاشلة، دون ان يعرف كيف سيتصرف االردنيون معه، وقال انه في ذلك 
الوقت لم يكن ينظر الي االمور بشكل دراماتيكي كبير رغم انها في حقيقة االمر قد تكون كذلك، الفتا الي انه فهم بانه تم 

  .ذا طلبوا منه ذلك فانهم بالتأكيد كانوا يعرفون ماذا كانوا يفعلونابرام اتفاق وانهم ا
واكد بن دافيد انه بعد ان تلقي االوامر نزل الي بهو الفندق الذي كان يقيم فيه حيث كان هناك بانتظاره رجل امن اردني  

شف النقاب عن ان وك. الذي تسلم المصل المضاد، والذي كما قال ضابط الموساد كان يتصرف معه بشكل عدواني
القرار باغتيال خالد مشعل في االردن تم بأمر مباشر من نتنياهو، في جلسة مغلقة عقدت في بيته، الفتا الي ان عددا من 

 . المشاركين حذروا نتنياهو من مخاطر العملية ولكنه اصر علي تنفيذها
  20/6/2005القدس العربي 

  
  طالع على ملفات المحاكم الشرعية  المحكمة العليا اإلسرائيلية توصي باتاحة اال

 أوصت المحكمة العليا اإلسرائيلية بفتح ملفات المحاكم الشرعية، بما في ذلك ملفات األحوال الخاصة، أمام                :ياسر العقبي 
وكانت المنظمة قـدمت التماسـا     .وتجيء هذه التوصية بناء على طلب تقدمت به منظمة كيان         . كل من يطلب النظر فيها    

محكمة االستئناف العليا القاضي احمد ناطور، وإدارة المحاكم الشرعية ووزيرة القضاء، مطالبة بفتح ارشيف              ضد رئيس   
وقـال  . وقد امهلت المحكمة االطراف مدة شهرين للـرد علـى التوصـية           . المحاكم الشرعية في إسرائيل أمام الجمهور     

شريعة اإلسالمية مـن جامعـة حيفـا، إن الـسماح           موسى أبو رمضان، رجل قانون خبير بال      . الملتمسون، ومن بينهم د   
باالطالع على الملفات له أهمية قصوى، خاصة للمترافعين الشرعيين الذين يرغبون االستفادة من قرارات سـابقة فـي                  

أما . 2000وأدعى أبو رمضان أن العديد من الملفات تم إغالقها أمامه بصورة اختيارية منذ العام               . قضايا يترافعون فيها  
وأكدت المحاميـة سوسـن   . عية كيان النسوية، فقالت ان معظم المتضررات من قرارات المحكمة الشرعية هن النساء   جم

  .زهر، من الجمعية بأن مصلحة النساء تتغلب في تمكينهن من قراءة الملفات وما هو موقفهن من القضية
  18/6/2005 48عرب

  
  اليهودية حزب الليكود يرشح الوزير شيرانسكي لرئاسة الوكالة 

وجـاء ترشـيح     .رشح حزب الليكود الوزير اليميني نتان شيرانسكي لرئاسة الوكالة اليهودية والهستدروت الـصهيونية            
 .  شيرانسكي بعد تغلبه على منافسه غدعون بات

  19/6/2005 48عرب
  

  استطالع العمل 
 توجهات التصويت في قاعدة هذا انشغل كبار مسؤولي حزب العمل في اليوم األخير باستطالع نشرته معاريف حول

أما في قيادة براك . وفي قيادة بيرتس قالوا إن العمل ودولة إسرائيل في الطريق إلى ثورة تاريخية استثنائية. الحزب
الذي نجح في الحفاظ على موقعه في المكان الثالث، فقد أعربوا عن الرضى، فيما أنه في قيادة فلنائي الذي هبط إلى 

. إن ال شيء محسوم، هذا استطالع واحد فقط، ووحده فلنائي قادر على تحقيق مقاعد أكثر للعمل:  يقولونالمكان الرابع
هو الوحيد : أما في قيادة بيريز الذي حافظ على موقعه في المكان األول، فقالوا أمس إنهم راضون من ضعف فلنائي

 16/6معاريف . الذي يعرضنا للخطر في الجولة الثانية
  20/6/2005السفير 

  
  ؟  حزب العملتأجيل انتخابات

سيقرر السكرتير العام لحزب العمل، النائب ايتان كابل إن كان سيؤجل االنتخابات الداخلية في حزب العمل في أعقاب 
ومنذ انتخابه . وقال كابل إن احتمال تأجيل المنافسة هو خمسون في المئة. شبهات بالتزييف في حملة التنسيب للحركة

وأشار كابل انه صحيح حتى . بل محادثات مع المرشحين لمنصب رئيس الحزب ومع ممثلين عن لجنة التنسيبأجرى كا
كان هناك الكثير من الصراخ، الكثير من . هذه اللحظة فان االدعاءات بشأن عدم سالمة التنسيب ال تتضمن براهين

 19/6يديعوت . اداإلعالم، ولكن حاليا لم تعرض علي أي براهين ذات أهمية تفيد الفس
  20/6/2005السفير 

 
  سرائيل إنتنياهو يحذر من تراجع 

هجومه على الفلسطينيين ورفضه المطلق لتقديم اي تسهيالت لهم بـزعم ان هـذه              في تصريحات عدوانية    كرر نتنياهو   
ه الممجوجة  وفي هذا الصدد كرر تصريحات    . االيماءات تساهم في تدعيم مخطط طرد اليهود من اسرائيل، على حد زعمه           

وحسب زعمه تلجأ هذه    . التي يدعي من خاللها بأن هناك جهات راديكالية في العالم العربي ترغب بتصفية دولة اسرائيل              
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الجهات الى االرهاب لجعل اسرائيل تتراجع من موقع الى آخر، ومن مالذ إلى آخر، وبالتالي ايصال االسرائيليين الـى                   
ودعا الى محاربة ما يسميه االرهاب وعـدم تقـديم           !دهم كما تم طرد الصليبيين    المالذ األخير على شاطئ البحر، وطر     

ولم يخف رغبته بعدم تنفيذ االنسحاب من قطاع غزة اال انه اقر بأن اسرائيل قد تضطر الـى         . االيماءات او التنازالت له   
ال تتعلـق بنـوع العمليـة التـي     ذلك في يوم ما، ولكن بشكل ال يمس باسرائيل التي وصفها بالمريض قائال ان المسألة                

ستجريها وانما بطريقة اجراء هذه العملية، فاذا تم اجراء العملية بشكل غير صحيح فسيتم المـساس بـالمريض، دولـة                    
في تعقيبه على تصريحات نتنياهو قال رئيس        و !اسرائيل، بشكل أشد خطورة مما لو لم يتم اجراء العملية على حد تعبيره            

وقال لالذاعة ذاتها ان اسرائيل تقوم بفك االرتبـاط         . السرائيلي، ان فك االرتباط جيد ألمن اسرائيل      مجلس األمن القومي ا   
من اجل مصلحتها وليس من اجل الفلسطينيين، وكل من يشترط تنفيذ فك االرتباط، كما يفعل نتنياهو، بقيام الفلـسطينيين                   

، في نهاية األمر، مهما لنا أكثـر مـن اهميتـه بالنـسبة              بعمل هذا او ذاك انما يضلل الجمهور، ألن فك االرتباط يعتبر          
اننا، في مفهوم معين، نقوم باطالق النار والبكاء، فلقد قمنا خالل السنوات األربع األخيـرة               : وقال روتشيلد  .لفلسطينيونل

السالح، ثم نأتيهم اليوم بتدمير البنية األمنية والوقائية الفلسطينية في قطاع غزة، وال نسمح ألي قوة امنية هناك بأن تحمل             
ال يتحتم علينا االبقاء على عشرات آالف الجنود في غزة كي يحاربوا قـي               :واضاف. ونسألهم لماذا ال يعالجون حماس    

 .  ظروف غير محتملة وتكبد مصاريف غير اعتيادية بسبب وجود خمسة او ثمانية آالف مستوطن هناك
  20/6/2005 48عرب

  
  صرفي الفلسطيني لجهار الممليون دوالر ودائع ا 4576

 مليون دوالر خالل شهر ايار 4576ارتفع حجم اجمالي الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني الى ،رام اهللا ـ الدستور 
 مليـون  63 مليون دوالر خالل شهر نيسان من العام الماضي لتسجل بذلك زيـادة مقـدراها              4513الماضي مقارنة مع    

وارتفع التمويل المصرفي الممنوح للقطاع     %.81ء الوافدة تحتل المرتبة االولى بنسبة تقارب        وماتزال ودائع العمال  .دوالر
 مليون دوالر في نهاية شهر ايار مسجال بذلك زيـادة           1098 مليون دوالر في نهاية شهر نيسان الى         1061الخاص من   

لـنفس  % 27الـى ودائـع العمـالء       كما بلغت نسبة تمويل القطاع الخاص       % 3 مليون دوالر او مانسبته      37مقدارها  
وحول دورالقطاع المصرفي في عملية تمويل االقتصاد الفلسطيني لنفس الفترة تبين ان المصارف الوطنية تحتـل                .الفترة

 مليون دوالر مـسجلة بـذلك     402من ودائع عمالئها حيث بلغت في نهاية        % 5المرتبة في تمويل القطاع الخاص بنسبة       
مقارنة مع الشهر السابق فيما احتلت المصارف الوافدة المرتبة الثانيـة           % 8 دوالر او مانسبته      مليون 35ارتفاعا مقداره   

  . مليون دوالر696من ودائع عمالئها وبلغت % 21بنسبة 
  20/6/2005الدستور 

  
  خالل لقاء في القاهرة الشوا يبحث ووزير البترول المصري فرص تصدير الغاز الفلسطيني عبر مصر

 بحث عزام الشوا، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزير البترول المـصري المهنـدس سـامح                 : االيام -غزة  
فهمي، الفرص المتاحة لتسويق الغاز الفلسطيني المكتشف في شواطئ غزة منذ خمس سنوات من دون أن يتم استخراجه                  

راها الشوا وفهمي، في القاهرة، أول مـن        وتضمنت المباحثات، التي أج   .نتيجة عدم فتح األسواق الخارجية أمام تصديره      
أمس، بحث امكان بيع الغاز الفلسطيني الى مصر، التي ستقوم بدورها بتصديره الى األسواق الخارجية، كما جرى بحث                  
فرص تزويد األراضي الفلسطينية بالغاز الطبيعي عبر األردن، وذلك من خالل أنبوب الغاز العربي، الذي يمتد من مدينة             

وتطرق الجانبان الى فرص تزويد محطة      . الى األردن، ولبنان، وسورية ثم تركيا، التي تقوم بضخه الى أوروبا           العريش،
كهرباء غزة بالغاز المصري عبر خط بري يمتد من العريش، وحتى موقع المحطة، وذلك الى جانب الغاز، الذي سـيتم                    

يـذكر أن حفـاراً     .عة على الشواطئ الشمالية لقطاع غزة     استخراجه من بئر الغاز المشتركة مع الجانب االسرائيلي الواق        
استرالياً سيصل الشاطئ الشمالي لقطاع غزة في نهاية شهر آب المقبل، للقيام بأعمال الحفر واستشكاف البئـر الـشمالية                   

  .المشتركة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي
  20/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  ى توفير مخزون استراتيجي من المواد التموينيةسنقرط يدعو المستوردين إل

أكد مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطني أهمية توفير مخزون تمـويني اسـتراتيجي خـالل الـشهرين          :  األيام -غزة  
وطالـب  .المقبلين، تحسباً لحدوث أي نقص في المواد التموينية في حال قيام الجانب االسرائيلي باغالق المعابر لعدة أيام                

قرط، تجار ومستوردي المواد والسلع األساسية في محافظات غزة بضرورة تأمين الكميـات الالزمـة مـن المـواد                   سن
الـدقيق،  : االساسية الالزمة لتغطية االحتياجات االستهالكية لسكان قطاع غزة، خاصة من المواد التموينية الرئيسة، مثل             

كميات الالزمة من الوقود، بما يلبي احتياجات المواطنين لمـدة          واألرز، والزيوت، وحليب األطفال، اضافة الى توفير ال       
ولفت إلى أنه بموجب نتائج المسح الميداني، الذي أجري، مؤخراً، لمعرفة الوضع التمويني في محافظات               .شهر بحد أدنى  

ق يقدر بنحـو    غزة، لوحظ استقرار عام في األسعار، اضافة الى توفر معظم المواد األساسية، موضحاً أن مخزون الدقي               
 16أما ما هو متوفر في السوق المحلية من السكر فيكفـي لمـدة           . يوماً 29 ألف طن، ما يفي باحتياجات السكان لمدة         12

  . يوما26ً طناً، ما يفي باحتياجات سكان القطاع لمدة 1347يوماً، وتقدر كميات األرز المتوفرة حالياً بنحو 
  20/6/2005األيام الفلسطينية 
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  من القوى العاملة تعمل خارج المنشآت في األراضي الفلسطينية% 16.6: اإلحصاء
أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، أن نسبة األفراد المشتغلين من مجموع القوى العاملة خارج المنـشآت               :  وفا -رام اهللا   

من % 10.7 حوالي   ، وأن هذا القطاع يستقطب نسبة ذات أهمية من العامالت اإلناث بلغت نسبتها            % 16.6بلغت حوالي   
وأشارت الدراسة التي أصدرها الجهاز، مؤخراً، تحت عنـوان خـصائص العـاملين خـارج               .مجموع اإلناث العامالت  

المنشآت في األراضي الفلسطينية إلى أن هناك تبايناً طفيفاً في نسبة العاملين خارج المنشآت بين الضفة وقطـاع غـزة،                    
وأوضحت الدراسة أن هذا القطاع يستقطب عدداً كبيراً من كبار السن، وأن            .نوغالبيتهم من أرباب األسر ومن المتزوجي     

المستويات التعليمية للعاملين فيه متدنية جداً، مشيرة إلى تباين مستوى التعليم للعامالت في هذا القطاع بين الضفة الغربية                  
فراد ذوي االحتياجات الخاصة المعـاقين      وأضافت الدراسة أن هذا القطاع، يقوم بتشغيل نسبة موازية من األ          .وقطاع غزة 

في المجتمع، مشيرة إلى أنه يغلب على العاملين صفة المستخدمين بأجر أو كأفراد يعملون لحسابهم، وهم يعملون ضـمن        
وأظهرت الدراسة أن   .منهم داخل اسرائيل  % 18.1، فيما يعمل    %74.4نفس المحافظة التي يعيشون فيها بنسبة تصل إلى         

لمنشآت يتركز على األنشطة الزراعية وأنشطة اإلنشاءات، مشيرة إلى أن هذين القطاعين يستحوذان علـى        العمل خارج ا  
أكثر من ثالثة أرباع العاملين خارج المنشآت من األراضي الفلسطينية، فيما يعمل الربع الباقي في مجال النقل والتجـارة       

  .على التوالي
  20/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  وسط تعامالت نشطة% 0ر79سطين المالية يسجل ارتفاعاً طفيفاً نسبته مؤشر سوق فل

سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية، ارتفاعا خالل جلسة نـشطة تجـاوزت معامالتهـا                :  األيام -نابلس  
 نـسبته    نقطـة، مـا    5ر40 نقطة بارتفاع قدره     685ر33وأغلق المؤشر العام للسوق القدس على       .األربعة ماليين دينار  

وارتفعت اسهم شـركات    . شركة جرى التداول على أسهم لها      14 من بين    6وتأثر مؤشر القدس بارتفاع أسعار      %.0ر79
دواجن فلسطين، وفلسطين لصناعة اللدائن، وباديكو، واالتصاالت، والفلسطينية للكهرباء، والعربية لمراكز التسوق، بينما             

دس، وفلسطين لالستثمار الصناعي، وفلـسطين لالسـتثمار العقـاري،          تراجعت أسهم المستثمرون العرب، وسجاير الق     
وشهدت .والزيوت النباتية، في حين استقرت أسهم بيرزيت لالدوية، والبنك اإلسالمي العربي، والمؤسسة العقارية العربية             

 4172335 عقداً بلغت قيمتها اإلجماليـة       465 سهما تمت من خالل      865556السوق معامالت نشطة حيث جرى تداول       
  . دنانير2844606وتقدمت شركة االتصاالت الفلسطينية معامالت السوق بتداول بلغ .ديناراً

  20/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  مسؤولون ومختصون يبحثون سبل مكافحة الفقر في فلسطين: رام اهللا
قـر، خـالل ورشـة عمـل        ناقش مسؤولون ومختصون، امس، في مدينة رام اهللا ، طرق مكافحـة الف            :  وفا -رام اهللا   

وتأتي الورشة التي عقدت في أحد فنادق المدينة، ضـمن   .متخصصة، نظمتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الصحة       
، UNDPمشروع التخطيط لصالح الفقراء الذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي        

عنان المصري، وكيل وزارة الصحة، إن الوزارة تسعى        .وقال د  .DFIDمية الدولية     والممول من الوكالة البريطانية للتن    
إلى تقديم خدمات صحية مناسبة ومتكافئة، وميسرة مالياً وجغرافياً لجميـع المـواطنين دون تمييـز، وذلـك للتخفيـف                    

ن المواطنين في نظام التأمين     وأضاف أنه تحقيقاً لهذا الغرض، حددت الوزارة أهدافا تتمثل في إشراك أكبر عدد م             .عليهم
محمد غضية، مدير عام التنمية البشرية فـي       .من ناحيته، أوضح د   .الصحي، كل حسب قدرته وصوالً لنظام صحي شامل       

وزارة التخطيط، أن قضية الفقر تطال مختلف جوانب حياة اإلنسان بأبعادها الصحية والتعليمية، كمـا تتعلـق بحقـوق                   
مات األساسية، التي يجب على المجتمع والدولة أن يوفرها للمواطن، حتى يعيش في بيئة              المواطن في الحصول على الخد    

  .سليمة
 20/6/2005األيام الفلسطينية 

 
     الموت يغيب عالم االجتماع الفلسطيني سميح فرسون

يح فرسون عن غيب الموت في التاسع من هذا الشهر عالم االجتماع الفلسطيني المعروف الدكتور سم: عمان ـ الدستور 
 عاماً أمضاها في االبحاث والتدريس والـدفاع عـن الفلـسطينيين بالدراسـات والمؤلفـات التـي وضـعها                    68عمر  

 حيث تناول حالة االقتـصاد      م فلسطين والفلسطينيون  وخص الدكتور سميح فرسون شعبه بمؤلف ضخم يحمل اس        .ونشرها
تجمعات الثالثة في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، وداخـل            السياسي في فلسطين قبل عام النكبة وبعدها، مستعرضاً ال        

وتطرق الى دور حركة التحرر الوطني الفلسطيني من منطلقـات سياسـية واجتماعيـة              . اسرائيل، والشتات الفلسطيني  
وبحث في كتابه هـذا سـيئات       . ضد االحتالل االسرائيلي   2000 و 1987فاضتين الفلسطينيتين   واقتصادية، ومساهمة االنت  

ت اتفاقيات اوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وما جرته هذه االتفاقيات على القـضية الفلـسطينية                 وسلبيا
فرسون كتابه هذا بلوائح وجـداول بيانيـة ومعلوماتيـة واحـصائية            . وألحق د .ومستقبل الفلسطينيين ورؤيتهم السياسية   

  . وافكارهومقررات دولية خاصة بالقضية الفلسطينية لدعم طروحاته 
 20/6/2005الدستور 
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   عقبات تواجه الحركة التشكيلية الفلسطينية 

نظم صالون نون األدبي، واتحاد المراكز الثقافية في غزة الجلسة الثقافية الثالثـة المهتمـة بملـف الفـن     : الشرق-غزة  
. من المهتمـين، والفنـانين    التشكيلي، وشارك فيها من مؤسسة الصالون فتحية صرصور، والفنانة تهاني سكيك، ولفيف             

، "العقبات التي تواجه الفنان التـشكيلي     " عن   1985وتحدثت الفنانة تهاني سكيك عضو اتحاد الفنانين التشكيليين منذ العام           
مشيرة إلى أن أهمها عدم خلق روح ذواقة عند األطفال للفن التشكيلي وحس فني، بسبب ضعف التواصل بـين الفنـانين            

الثقافة الفلسطينية، ومدرسي التربية الفنية بمدارس التربية والتعليم لتكوين وتطوير نشء جديد مـدرب              التشكيليين بوزارة   
وأضافت أن من العقبات أيضا سوء وقلة اإلعالن عن المعارض المقامة، وعدم تكثيف تغطيتها اإلعالميـة يـساهم                  . فنياً

. شكيلي في غزة والضفة الغربية بين أفراد المجتمع       أيضا في ضعف وجود عدد أكبر من متلقي وذواقة ومشجعي الفن الت           
وأوضحت أن عدم احتكاك الفنان الفلسطيني بالحركة التشكيلية في الخارج، نتيجة الممارسات اإلسرائيلية، مـن إغـالق                 
 الطرق، وفرض الحواجز العسكرية، اثر سلبا على تسويق الفنان الفلسطيني، وانتشار أعماله، ما أثر باإلحبـاط عليـه،                 

من جهته أشار الفنان التشكيلي يوسف كتلو في حديث لـ الشرق إلـى أن الحـصار وعـدم قـدرة                   . وعلى حجم عطائه  
وأضاف أن  . الفلسطينيين على التنقل بين الداخل والخارج يحد من طموحاتهم ويعوق من قدرتهم على التواصل فيما بينهم               

فر قاعات مناسبة لعرض اإلنتاج واللوحات واضـطرار الفنـان   من المعوقات التي تواجه الفنان الفلسطيني أيضا عدم توا 
  . لدفع أجرة القاعات مع أنه ال ينتج لوحات ألغراض وأهداف شخصية

   20/6/2005الراية القطرية 
  

  حفل تكريم للطلبة المتفوقين في المرحلة األساسية في نابلس
حفالً تكريمياً في حرم جامعة النجاح الوطنيـة فـي          أقامت جمعية وطن ونادي جبل النار مساء يوم أمس،          :  وفا -نابلس  

وحضر الحفـل   . طالباً وطالبة متفوقاً من المرحلة األساسية في مدارس محافظة نابلس في الضفة الغربية             640نابلس لـ   
ح محافظ المدينة محمود العالول، ومدير التربية والتعليم محمد القبج، ورئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، صـال                

وبدأ الحفل تحت عنوان شكراً لكم يا صناع المجد بحـسن           .المصري، وحشد كبير من األهالي وأعضاء الجمعية والنادي       
صنيعكم بكلمة للمحافظ العالول، موضحاً فيها أن مسيرة التفوق واإلبداع جزء من سـمات هـذا الـوطن رغـم األلـم                      

عليم في المحافظة، أن تعاون األهالي والمجتمع المدني مـع خطـط            وأكد األستاذ محمد القبج، مدير التربية والت      .والمعاناة
وفي ختام الحفـل،  .وزارة التربية والتعليم هو في غاية األهمية إلنجاح المسيرة التعليمية وتطورها ورفع المستوى العلمي     

  .تم توزيع الشهادات التقديرية على الطلبة المتفوقين
 20/6/2005األيام الفلسطينية 

 
  ن يي اجراء مفاوضات مع إسرائيل إلبرام صفقة بشأن كوهدمشق تنف

نفت مصادر سورية معنية بملف األسرى والمفقودين السوريين من سكان الجـوالن المحتـل فـي سـجون االحـتالل                    
االسرائيلي وجود أي اتصاالت أو مفاوضات البرام صفقة يتم بموجبها اعادة رفاة الجاسوس االسرائيلي ايلـي كـوهين                  

 مقابل اطالق سراح االسرى والمعتقلين السوريين في السجون والمعتقالت االسرائيلية،           1965م في دمشق عام     الذي اعد 
مشيرة الى ان ابنة كوهين صوفي كوهين بن درور هي التي تثير الموضوع وتحاول االيحاء بوجود مفاوضات لعقد مثل                   

  .هذه الصفقة
19/6/2005 48عرب  

 
  كون وطناً بديالً ألحد  األردن لن ي: اهللا الثاني عبد

 خالل لقائه رئيس مجلـس      جاء ذلك أكد عاهل األردن الملك عبداهللا الثاني امس األحد ان بالده لن تكون وطنا بديال ألحد                
  .النواب عبدالهادي المجالي وأعضاء كتلتي جبهة العمل الوطني واإلصالحيون الجدد 

20/6/2005الخليج اإلماراتية   
  

   ية إلدانة تدنيس المصحف عريضة مليونية أردن
أكد بيان صدر أمس عن الملتقى الذي عقد بدعوة من اللجنة المركزية لعلماء الشريعة اإلسالمية في حزب جبهة العمـل                    
اإلسالمي تحت عنوان نصرة المصحف الشريف والدفاع عن المسجد األقصى على ضرورة تشكيل هيئة لعلماء المسلمين                

ايا المسلمين العامة والدفاع عنها وعلى رأسها تدنيس المصحف األشرف وتهويد المـسجد             في األردن مهمتها متابعة قض    
  .األقصى المبارك

20/6/2005البيان   
 

 بعاد الالجئين الفلسطينيينسرائيل تحاول جهدها إلإ السامرائي
ول االسالمية مـشيرا    قال الدكتور حمد الماجد نائب رئيس لجنة حقوق االنسان ان قضية الالجئين تحظى باجماع في الد               

الى ان المطلوب ان تضغط امريكا على االسرائيليين بهدف اقرار حق عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديـارهم وطالـب             
بعقد اجتماعات على مستوى الدول العربية واالسالمية بهدف ايجاد حلول لقضايا الالجئين في العالم االسالمي واضـاف                 
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جهدها البعاد الالجئين الفلسطينيين وعلى الدول العربية التحرك بشكل جمـاعي لتمكـين             السامرائي ان اسرائيل تحاول     
  .الالجئين الفلسطينيين من العودة

20/6/2005عكاظ   
 

  مستشار رفسنجاني الشعب اإليراني يكره العرب
وإذا فاز هاشـمي    . ةعلى العالم ان يفهم اننا، نحن الشعب االيراني، نكره العرب ونتعامل معهم فقط من منطلق المصلح               

رفسنجاني في االنتخابات الرئاسية في يوم الجمعة القادم فإنه سيبادر إلى فتح صفحة جديدة في العالقات مـع الواليـات                    
المتحدة وحتى مع اسرائيل، أدلى البروفسور نامت احمدي، أحد كبار مستشاري رفسنجاني خالل حملته االنتخابية ومـا                 

قائه مع الصحافية االسرائيلية أورلي أزوالي مراسلة صحيفة يديعوت أحرونوت في الواليات            قبلها، بهذا التصريح خالل ل    
  المتحدة األميركية

20/6/2005شرق األوسط ال  
 

   أيلول والتحريض لشن حرب على العراق11سرائيل بالتورط في ميركي إلأاتهام 
 السبت عن صمته ليندد     - دين ليل الجمعة     خرج رئيس الحزب الديموقراطي المعارض هوارد     :  سالمة نعمات  -واشنطن  

بعدد من اعضاء الحزب، بمن فيهم مسؤول سابق في االستخبارات االميركية، لمحوا الى تورط اسرائيل في اعتـداءات                  
 . ايلول بهدف دفع اميركا الى اطاحة النظام العراقي وتكريس هيمنة اميركية  اسرائيلية على منطقة الشرق االوسـط                  11

ي بيان نشر على موقعه االلكتروني إننا نستنكر تلك المالحظات المعادية للسامية وندينها ونؤكد رفض اللجنة                وقال دين ف  
واعتبر ان اية اشارة الى ان الواليات المتحدة ذهبت الى الحرب لتمكين اسرائيل من              . الوطنية الديموقراطية ما ورد فيها    

 ايلول الرهيبة ضد اميركا، ليست      11 بأي شكل كان، وراء اعتداءات       الهيمنة على الشرق االوسط، او ان اسرائيل كانت،       
وقال عدد من الذين حضروا اجتماعاً عقد في مبنى الكونغرس يوم الخميس الماضي         .إال تصريحات فجة ومعادية للسامية    

 على العـراق إن  للمطالبة بالتحقيق في اتهامات بأن الرئيس جورج بوش ضلل الرأي العام االميركي للذهاب الى الحرب              
راي ماكغافرن، المسؤول السابق في وكالة االستخبارات المركزية سي آي آي اعلن خالل اللقاء بأن اميركا ذهبت الـى                   
الحرب على العراق من اجل النفط واسرائيل واقامة قواعد عسكرية، كي تتمكن اميركا واسرائيل من الهيمنة على ذلـك                   

نه يجب عدم التعامل مع اسرائيل على انها دولة حليفة، مشيراً الى انه لم يعـد احـد                  وقال ماكغافرن إ   .الجزء من العالم  
وشكر النائب جيمس موران ماكغافرن علـى صـراحته،         . يستطيع ان ينتقد اسرائيل حتى ولو كان ذلك في شكل مهذب          

زيع منشورات تضمنت اتهامات    وقام نشطاء في الحزب الديموقراطي خالل اللقاء المتلفز بتو         .مؤيداً ما قاله عن اسرائيل    
 عاماً، هو   27 ايلول، يذكر ان ماكغافرن، الذي خدم في سي آي آي            11بأن شركة اسرائيلية تلقت تحذيراً قبيل اعتداءات        

  .عضو مؤسس في منظمة تآلف من اجل قول الحقيقة والتي تتهم ادارة بوش بتضليل االميركيين
  19/6/2005الحياة 

  
      مليار لمصر1،3 مليون للسلطة و 150 وسرائيل دوالر مساعدات إل مليار2,3الكونجرس يقر 
  اقرت لجنة التخصيص بمجلس النواب االمريكي سلة المساعدات االمريكيـة للعـام القـادم                : الترجمة -جوزيف حرب 

مليـار   20,3 لدولة اسرائيل وذلك كجزء من مجموع المساعدات االمريكية للدولة العبرية بلغ حجمه االجمـالي                2006
اما السلطة الفلسطينية فسوف تحصل     .  مليونا كمساعدة مدينة   240 مليار كمساعدات عسكرية و    2,28دوالر بما فيها مبلغ     

 مليون دوالر على شكل مساعدات مدنية باالضافة الى سلة جديدة من المساعدات على مدى ثالث سنوات                 150على مبلغ   
 مليار دوالر ومدنية    1,3انون هذا منح مصر مساعدات عسكرية بقيمة        كذلك تضمن مشروع الق   .  مليارات دوالر  3بقيمة  
  .  مليونا535بقيمة 

  20/6/2005عكاظ 
  

  فلسطين توقعان مذكرة تفاهم حول الدعم الياباني لمشاريع في أريحا واليابان
لة اليابانية للتعاون الدولي    وقعت فلسطين واليابان، أمس، مذكرة تفاهم حول الدعم الياباني المقدم عبر الوكا           : رام اهللا وفـا  

جايكا لبرنامجي تحسين اإلدارة المحلية والصحة اإلنجابية، من خالل وزارتي الحكم المحلي والصحة لصالح مدينة أريحا                
سميح العبد،  .وكيل وزارة التخطيط د   : ووقع االتفاقية في مقر وزارة التخطيط في مدينة البيرة كل من           .في الضفة الغربية  

حسين األعرج، فيما وقعها عن الجانب اليابـاني        .عنان المصري، ووكيل وزارة الحكم المحلي د      .ة الصحة د  ووكيل وزار 
 وتمت  .رئيس فريق متابعة برنامج الحكم المحلي تسوتامي كوباياتشي، ورئيس فريق الصحة اإلنجابية يوشي هارويونياما             

وبين مدير عام العالقات العامة فـي        ن أقيما بدعم ياباني،   مشاريع تأهيل معبر الكرامة ومستشفى أريحا اللذي      االشارة الى   
  .وزارة التخطيط، أن اليابان تشرف حالياً على دورة لكوادر من الدفاع المدني في األردن

  20/6/2005األيام الفلسطينية 
 

 خفت االضطرابات الكبرى في الحلبة السياسية االسرائيلية أخطة الفصل 
 حلمي موسى  
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نظار على خطة الفصل ومظاهر التأييد واالعتراض عليها، الكثير من عوامل االحتقان السياسية أخفى تركيز األ
وبدا للحظة أن جميع الناس في إسرائيل نسوا همومهم وتفرغوا فقط إلبداء الرأي في خطة . واالجتماعية في إسرائيل

ئيلية بجميع مكوناتها كانت تغلي تحت هذا فالحلبة السياسية اإلسرا. ولكن األمور في الواقع كانت خالف ذلك. الفصل
وتدل على ذلك حقيقة ما يجري في حزب العمل وما يجري بعيدا عن األنظار في الليكود وما حدث . المظهر المضلل

 . على المأل في الكنيست إثر مناقشة قضايا الفساد الحكومي
ما يجري في كل من الليكود والعمل وإلى ويشير بن كسبيت في مقالته في معاريف المعروضة في هذه الصفحة إلى 

ومعروف أن سيناريو الطوفان الكبير الذي يقوده حاييم . استمرار العمل بعيدا عن األضواء لتحقيق نظرية الطوفان الكبير
رامون من حزب العمل وإيهود أولمرت من الليكود وبرعاية كل من أرييل شارون وشمعون بيريز يدعو إلى تجاوز 

وفي نظر هؤالء فإن اجتماع خط الوسط من أنصار الليكود والعمل المؤيدين لخطة الفصل . ية القائمةاألطر الحزب
والجدار الفاصل يمكنهم خوض انتخابات على أنقاض العمل والليكود سويا والحصول على ما يقارب ثلث مقاعد 

 . الكنيست
 عنه قبل عام ونصف مجرد تلويح بشق العمل ورغم أن كثيرين رأوا في سيناريو الطوفان الكبير عند كشف النقاب
بل هو في حقيقة األمر تعبير صارخ عن أزمة . والليكود فإن استمرار الحديث عنه يعني أنه ليس مجرد تكتيك ردعي

فالنظام االنتخابي اإلسرائيلي، . حقيقية في المؤسسة السياسية اإلسرائيلية التي فقدت منذ وقت معنى الحزب القائد
إذ سمح .  ظل القانون السابق الذي أتاح انتخاب رئيس الحكومة مباشرة قضى على فكرة الحزب القائدوخصوصا في

 . للناخبين باختيار رئيس الحكومة ألسباب سياسية والتصويت ألحزاب أخرى على خلفية عرقية أو فكرية أو مصلحية
لشارون بقيادة الليكود ثانية نحو احتالل مكانة وقد سمح انهيار العملية التفاوضية مع الفلسطينيين ونشوب االنتفاضة 

ولكن ذلك ترافق مع درجة عالية من التناقض السياسي في الليكود التي جعلت الحزب في واد والقائد في . الحزب القائد
ى وقد تعمقت الخشية من فقدان ميزة الحزب القائد أيضا بعد تعديل قانون انتخاب رئيس الحكومة والعودة إل. واد آخر

 . النظام القديم
ومن الجلي اآلن أن خطة الفصل ورغبة شارون في لعب دور تاريخي جعلته بعيدا عن المزاج العام ليس فقط لمركز 

وفي ظل المصاعب التي تواجهها خطة الفصل وبعيدا عن التصريحات المهدئة التي . الليكود وإنما كذلك لناخبي الليكود
.  وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس فإن هناك من يفكر بتأجيل بدء التنفيذيطلقها شارون حول الخطة بسبب قدوم

. وهناك بين المعلقين اإلسرائيليين من آمن بأن شارون قد يقدم على خطوة تقديم موعد االنتخابات في ظل أزمة وزارية
اره الحزبي ويعمد إما إلى تنفيذ وحينها من غير المستبعد أن يحسم شارون ليس فقط خياره السياسي وإنما كذلك خي

 . سيناريو الطوفان الكبير أو يفعل شيئا قريبا من ذلك
كما أن هناك من يعتقد أن حملة اليسار على فساد السلطة الذي بلغ مستويات عالية جدا في ظل حكومة الليكود قد يدفع 

خطاب شارون أمام الكنيست حول وهناك من رأى في . شارون إلى الظهور بمظهر المدافع من جديد عن الليكود
 . موضوع الفساد نوعا من التحدي لمعارضي الفساد

فللمرة األولى منذ تشكل هذا . ولكن الوضع في حزب العمل وإن تشابه مع الوضع في الليكود ينطوي على معاني أخرى
قوط إيهود باراك في وصحيح أنه بعد س. الحزب وسياقاته الماضية يغدو أمر انتخاب زعيم شرقي له أمرا محتمال
غير أن قلة من الشرقيين والذين هم في . االنتخابات جرى اختيار بنيامين بن أليعزر، اليهودي العراقي، رئيسا للحزب

بل أن أغلبيتهم رأت في بن أليعزر امتدادا لألشكناز في صفوف . غالبيتهم من يهود شمال أفريقيا رأوا فيه شرقيا
 . عمير بيرتس، الرئيس الحالي للهستدروتولكن ليس هذا حال . الشرقيين

ومعروف أن بيرتس من يهود المغرب ممن عاش لفترة طويلة في سديروت على حدود قطاع غزة، كما أنه مر في بداية 
وهذا يعني أن بيرتس هو التعبير االجتماعي عن الشرقيين أكثر من أي شخص آخر ألنه لم . حياته بحركة الفهود السود

 . من باب العسكر أو األكاديميا وإنما من باب العمل االجتماعييدخل السياسة 
ورغم أنه من السابق ألوانه الحديث عن نجاح بيرتس في مواجهة كثيرين بينهم باراك وشمعون بيريز إال أن حصوله 

ع حاييم فقد خرج بيرتس من العمل سوية م. على نسبة تأييد تصل إلى الربع تقريبا هو أمر يدل على تغييرات كبيرة
وعاد حاييم رامون إلى قيادة الحزب قبل أآلن . رامون للفوز في انتخابات الهستدروت ضد مؤسسة حزب العمل ذاتها

 . وها هو بيرتس يتقدم حتى على الجنرالين باراك ومتان فلنائي. يعود إليه بيرتس مؤخرا
عامته وحسب وإنما على هويته وصورته ومما ال شك فيه أن حزب العمل الذي يشهد اليوم صراعا مريرا ليس على ز

فهذا الحزب بسياقاته التاريخية لعب الدور األكبر في إقامة الدولة . بات الشاهد األكبر على أزمة األحزاب في إسرائيل
وصار قادة هذا . ولكنه اليوم صار في موضع يعجز فيه عن ادعاء كونه البديل للحكم اليميني. اليهودية وتحديد وجهتها

ويبدو أن حزب العمل الذي .  وفي مقدمتهم شمعون بيريز يرون دور الحزب أساسا في تلطيف مواقف اليمينالحزب
عجز عن التكيف مع متطلبات التغيير لم يفلح ليس فقط في تداول السلطة مع الليكود وإنما عجز كذلك عن البقاء في 

 . موقع البديل الجاهز
 لإلصالح، كما أن قيادته الدولة اليهودية عقودا يزعزع الثقة بشعاراته فالفساد الشائع في حزب العمل يضعف دعوته

والسبب المطروح . ويجري الحديث اليوم عن احتمال تأجيل االنتخابات التمهيدية المقررة في نهاية الشهر. حول السالم
ال يعطيه وحزب العمل لم وبديهي أن فاقد الشيء . هو التحقيق في ممارسات الفساد التي رافقت عملية تنسيب األعضاء

  .يعد في ذهن اإلسرائيليين البديل لسياسات الليكود
  20/6/2005السفير 
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  حقائق

  إبراهيـم نافـع
اآلن تزور رايس المنطقة في جولة هي األولي لبحث مسألة االنسحاب اإلسرائيلي في أغسطس المقبل من قطـاع غـزة                    

ق فيما بينهما حتي يصبح االنسحاب جزءا من خريطة الطريق الدولية من             ومطالبة الجانبين بالتنسي    , وأربع مدن فلسطينية  
   .  وال يحدث فراغ أمني من جانب آخر , جانب

 وليس كما    , ولعل وزيرة الخارجية األمريكية تنجح خالل زيارتها المهمة في معرفة الصورة الحقيقية لمعاناة الفلسطينيين             
 ولعلها أيضا تدرك أن حل القضية الفلسطينية حال عـادال            , ائيل في واشنطن  تتخيلها بعض مراكز األبحاث الداعمة إلسر     

 وهي المـسئولة عـن    ,  فهي جوهر الصراع في الشرق األوسط , سوف يفتح األبواب للسالم الشامل علي جميع المسارات    
   . تنامي العنف في العالم باعتراف الجميع

 خصوصا أن رايس قد اسـتبقت جولتهـا     ,  وأرجو أن يستمر هذا اإلدراك      , وأعتقد أن واشنطن قد بدأت تدرك هذه الحقيقة       
 إن بالدهـا     : التي تشمل فلسطين وإسرائيل ومصر واألردن والسعودية بتصريحات لصحيفة واشنطن بوست قالت فيهـا             

ة الغربية بعد    وذلك في إشارة إلي مخطط إسرائيل للتوسع واالحتفاظ بالمستعمرات في الضف            , ترفض سياسة األمر الواقع   
 وهو مـا     ,  وأكدت أنها ستكون واضحة مع الجانب اإلسرائيلي في هذا السياق           , االنسحاب المرتقب من غزة وشمال الضفة     

 وأكدته سواء بعد محادثاتها مع الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس فـي رام    , التزمت به بالفعل في كل تصريحاتها العلنية 
 وإذا استمر الموقـف األمريكـي بـنفس          , رائيل أرييل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز       أو مع رئيس وزراء إس      , اهللا

   .  فقد نصل سريعا إلي مفاوضات الحل النهائي , الوتيرة
 فسوف يضعون معـا حـدا        , أما في حالة نجاح الفلسطينيين واإلسرائيليين في ترتيب وتنسيق خطواتهم في هذه المرحلة            

 ونحن نعرف أن العام الحالي كان مـن المقـرر أن             ,  آالف األرواح خالل السنوات الماضية     لدائرة الموت التي حصدت   
 ولكن سياسة استهالك الوقت من جانب إسرائيل وتهربها مـن مبـادرات الـسالم العربيـة                  , تظهر فيه الدولة الفلسطينية   

   . رضخ الجميع لهذه السياسة و , والدولية قد عرقال هذه الرؤية التي أطلقها الرئيس األمريكي جورج بوش
 فهل تنتهز إسرائيل هذه الفرصة وتلتزم بما يتم          , وأعتقد أن جولة رايس الحالية تمثل عودة أمريكية قوية إلي ملف التسوية           

 أو أنها سوف تمارس هواية المماطلة لكي يظل الوضع علي مـا هـو    ,  وبالتالي نشهد استقرارا في المنطقة    , التوصل إليه 
وهل تستمر الواليات المتحدة علي موقفها المعلن علي لسان رايس أو تتبخر هذه التصريحات بمجرد عودتها إلـي                  عليه؟  

    ! واشنطن وتعود ضغوط اللوبي الصهيوني لتعود الحالة إلي سيرتها األولي؟
   20/6/2005االهرام 

  
  اكتئاب محمود عباس

  معن البياري  
ى الرئيس محمود عباس بعد زيارته لواشنطن التي أعقبتها متاعـب صـحية             قال عارفون أن مشاعر اكتئاب لوحظت عل      

ألمت به، ونُقل عنه أنه صار يتحدث عن ضرورة الرحيل عن الدنيا بسمعة طيبة، ويردد عبارات الزهـد ويكثـر مـن                      
 أن األوضـاع    وال شيء يمنع تصديق هذا التشخيص، طالما      . االختالء بنفسه، ويؤكد ثقل المسؤولية التاريخية على عاتقه       

الفلسطينية على ما نشاهد ونعرف، وأن التنكر اإلسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني على حاله المعلوم، وأنه ليس هنـاك                  
وإذ أفاد زوار عباس أنه يعمل على أن ال يذكره التـاريخ كمفـرط          . ما يؤشر إلى دور أمريكي يدفع إلى اآلفاق المرتجاة        

يشتمه أطفال شعبه ولو بعد مائة عام، فإن الرجل ال يمكن أن يستجيب لرغبـة شـارون   بأي من الحقوق الفلسطينية، فال      
الذي ال يريده صوصا منتوف الريش كما رماه مرة بهذه الفرية، وال يمكن أن يجيز ألحد نعته بأنه قرضاي فلـسطيني،                     

  . كما تفوه بعضهم مرة
ءة رئاسية مسؤولة، في سعيه إلى إنقاذ الشعب الفلـسطيني          يجتهد عباس، بمثابرة وطنية عالية وقدرة إدارية مشهودة وكفا        

من الوحش اإلسرائيلي، في مسار سياسي يتم فيه إنجاز الممكن بتوفير ما أمكن من القدرات الذاتية والموضـوعية فـي                    
لمصلحة يمضي في ذلك مدفوعا إلى إنجاز ا      . مواجهة شهوة العصابة الحاكمة في الكيان للقتل والتوسع والضم واالستيالء         

العليا لشعبه، من دون انتظار مديح أو إعجاب تل أبيب وواشنطن اللتين ال تيسران له ما يكفـي مـن شـروط تـؤمن                        
للفلسطينيين األمن الالزم والحياة الواعدة، ما يجعل الخيارات أمامه صعبة، وتسبب لفخامته االكتئاب، وتجعل إقباله على                

  . الطعام ضعيفا، كما أفيد عنه
يس الفلسطيني بأنه مجرب وخبير، وصاحب دربة طويلة في معتركات التفـاوض القاسـية مـع المحتـل                  يوصف الرئ 

اإلسرائيلي، غير أن ذلك ال يمنع القول أن العمل الوطني الفلسطيني الراهن يحتاج إلى توسيع فضاءات حركتـه، فيمـا                    
لمختلفة، حين يتم االلتفات إلى مفهوم المقاومـة        يتعلق باألداء السياسي للسلطة والنشاط الجماهيري للتنظيمات والفصائل ا        

بمنظور أرحب، يؤكد الحق في مواجهة المحتل بالسالح تبعا لمقتضيات تأخذ بحسابات الـسياسة وظروفهـا، وتختـار                  
أهدافها بعيدا عن أي نزوع بطولي محدود األثر والفاعلية، وبموازاة ذلك، تنشط انتفاضة مدنية سلمية تحشد طاقات العمل                  

جماهيري، مع الذهاب في الخيار السياسي إلى أقصى ممكناته التي تتأسس على الثوابت، غير أن ذلك كله ال يمكـن أن           ال
يستقيم مع اتساع مظاهر الفلتان واالستعراضية وضعف المحاسبة وفقدان الحس بالمسؤولية، وغير ذلك مما يزيـد مـن                  

  .اكتئاب الفلسطينيين جميعا
 20/6/2005الخليج اإلماراتية 
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  غير سيادي؟.. كيان دولي

  حسن البطل 
هذا . وبعض ما ال يحبون   .. في رام اهللا والقدس الغربية أسمعت الست رايس الفلسطينيين واالسرائيليين بعض ما يحبون            

معطوف على توازن األقوال الذي تجلى في آخر تصريحات الرئيس االميركي عن ترسيم الحدود بين الدولتين مع هامش                  
  .قص لخط الهدنةزائد و نا

الفلسطينيون يريدون، في التسوية الجغرافية، عملية طرح وجمع صحيحة، محصلتها أن الزائد أخو الناقص بالفعل، وفي                
التسوية السياسية يريدون من توازن األقوال االميركي أن يراعي قواعد اإلعراب في العربية، أو قاعدة المعطوف علـى                  

:  الضفة على خارطة الطريق، وهذه على رؤية بوش التي مهدت لهـا، وهـي              المعطوف أي عطف إخالء غزة وشمال     
  .دولتان متجاورتان ومتسالمتان

طبعاً، يريد الفلسطينيون من السيدة رايس مراعاة أن المعطوف على المرفوع مرفوع مثلـه، ولـيس المعطـوف علـى                  
 الى كيان دولي معطـوف علـى الـسيادة    المجرور والمنصوب، أي رفع الكيان السياسي الفلسطيني من كيان غير دولي  

لماذا؟ ألننا فهمنا من تصريح رئيس االدارة األميركية األخير، عطف الحدود اآلمنة و الحقـائق الديموغرافيـة                 . الوطنية
  . فيتو مقابل فيتو. المستجدة على ترسيم الحدود السياسية وفق التفاوض، أي مشروطة باالتفاق، وهذا بقبول الجانبين معاً

ماً أن األفعال األميركية، المباشرة وغير المباشرة، هي التي ستمكن الجانبين من تفاوض متكافئ، أشارت الست رايس                 عل
. الى أولوياته في زيارتها ، وهي أن خطة االنسحاب االسرائيلي من غزة تتطلب أكبر قدر من التنـسيق بـين الجـانبين       

  ! مع العروس ويصفقون لكمايمكنك ان تصفق لنفسك وترقص وحدك، ويمكنك أن ترقص
هناك التنسيق األمني الذي يتواله الجنرال وليم وورد، وذلك االقتصادي ويتواله كبير مصرفيي العالم سابقاً السيد جيمس                 

  .وولفنسون، غير أن التنسيق األهم هو في الجانب السياسي، الذي أناطه الرئيس بوش بالست رايس
كتبت عن رايس في هذا المكان بعنوان احذروا السيدة فـوالذ فقـام معهـد        , 2003حزيران  23قبل عامين، وبالذات في     

مميري االسرائيلي لمراقبة الصحافة بترجمته، وقام وزير الخارجية سلفان شالوم بإهداء الست رايس نسخة عما اعتبـره                 
  .ثير غبار في ذلك المقالنغمة عنصرية و تحرشاً جنسياً، غير أن مترجمي السفارة االميركية في اسرائيل لم يجدوا ك

... قبل عدة شهور، كتبت، وفي هذا المكان ان الست رايس ستكون بمثابة قابلة التوليـد الـسياسية للدولـة الفلـسطينية                    
واألخيرة، واختياره الست رايـس     .. وبالطبع، دون أن أعرف نوايا الرئيس بوش في تغيير احصنته خالل واليته الثانية            

 االسرائيلي، قد يكون نجاحها فيـه       -يفها مهمة مستحيلة فوق كيسنجرية في الموضوع الفلسطيني       ثم تكل .. وزيرة خارجيته 
  .2008منصة عالية للست رايس لتنافس الست كلينتون في انتخابات الرئاسة األميركية المقبلة 

ي عمار، وأبو مازن ال     إدارة بوش ال تريد سماع مواويل اسرائيلية عن أبي مازن على غرار المواويل االسرائيلية عن أب               
المواويل االسرائيلية عن مخاطر مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، والواليات المتحدة قـد              "يريد سماع 

  .ال تكون بعيدة عن مواويل أوروبية جديدة حول حوار أوروبي مع حماس
الزمني الجديد لـ خارطة الطريق وهو سقف الرئاسـة          سيادياً ليس أبعد من السقف       -أبو مازن يريد فلسطين كياناً دولياً       

ويتقدم ..  غير سيادي، أي دولة بحدود مؤقتة ينهي بها حياته السياسية          -البوشية الثانية، وشارون يريد فلسطين كياناً دولياً      
  . للسالم-بها أوراق ترشيحه لجائزة نوبل

ة في الدولة الفلـسطينية والـسيدة رايـس للمرحلـة           بوش، عباس، شارون لمرحلة انتقالي    : قد يكون الرؤساء  ! من يدري 
  !النهائية

 20/6/2005األيام الفلسطينية 
  

 أين الليكودي أولمرت وأين الكيبوتسي يعلون؟
 عكيفا الدار

  ـ أسلوب شتينبرغ لترويض حماس1
مسؤول في حماس االستخبارات اإلسرائيلية تعرف عن اللقاءات الجارية بين ديبلوماسيين أميركيين في عمان وبين ال

مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة قال ان . موسى أبو مرزوق والتي تتم بموافقة البيت األبيض ومباركته
الواليات المتحدة وعدت اسرائيل بالتوقف عن اجراء اتصاالت مع حماس طالما انها متمسكة بالكفاح المسلح، لكن 

 من األميركيين أن يوضحوا ألبو مازن أن مشاركة حماس في انتخابات شارون يستطيع أن يطلب. المشكلة ليست هنا
، حيث جاء في هذا االتفاق أن صناديق االقتراع ستكون مغلقة )ب(المجلس التشريعي هي خرق سافر التفاق أوسلو 

 .وقراطيةبوجه المنظمات واألفراد الذين ينادون بالعنصرية أو من يحققون أهدافهم بطرق غير قانونية أو غير ديم
 النازية اليهودية، وفق ميثاق حماس، هي التي 1988العنصرية تقطر تقريباً من كل صفحة في برنامج حماس منذ آب 

. تسببت بالحرب العالمية الثانية التي جنى خاللها اليهود أرباحاً جراء تجارتهم بالسالح وشقوا الطريق نحو إقامة دولتهم
 الجهاد لتحرير كل أرض فلسطين، وكل المبادرات السياسية هي هراء هدف حماس األسمى، حسب الميثاق، هو

 .ومشؤومة
سنوات كثيرة قبل أن يخطر ببال أحد أن تسعى حماس للسيطرة على منظمة التحرير الفلسطينية عن طريق صناديق 

اة، سنكون نحن جنودها االقتراع، وعد الميثاق االسالمي أنه في اليوم الذي تقبل في منظمة التحرير االسالم كنمط للحي
 .ووقود نارها التي ستحرق األعداء
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وبحسب كالم المسؤول المقرب من شارون فإن معارضة إسرائيل لمشاركة حماس في االنتخابات من دون تخلي حماس 
 .عن سالحها وميثاقها، هي أحد أسباب قرار أبو مازن تأجيل االنتخابات

رئيس الشاباك عامي أيلون كيف يهتم بحماس، يحذر أن إبعاد حماس عن المستشرف الدكتور ماتي شتينبرغ، الذي نصح 
 .صناديق االقتراع قد يدفع الجمهور الى التقرب أكثر اليها

محمد . بعد سلسلة عمليات انتحارية في قلب البالد، طلبت إسرائيل من السلطة الفلسطينية ضغط حماس بين جدارين
 أنه اذا لم يأمر بتوقف العمليات فان السلطة ستمس بالبنية التحتية المدنية، دحالن حذّر في حينه الشيخ أحمد ياسين من

شتينبرغ يقول أن وثائق ضبطت في االنتفاضة تثبت أن هذا التهديد، اضافة الى الخوف من حرب أهلية، هو . لحماس
. ليات االحباط والحواجز، أكثر من كل عم2000 و1996الذي ساهم في التراجع الكبير في نسبة العمليات بين األعوام 

هذه الطريقة ال تعمل عندما يعتقد معظم . لكن هذه الطريقة ناجعة فقط عندما يكون هناك مالمح حل سياسي في األفق
 في 72الفلسطينيين ان الكفاح المسلح، وليس االتفاق السياسي وال الضغط األميركي، هو الذي سيخرج إسرائيل من غزة 

 .خير للدكتور خليل الشقاقيالمئة حسب االستطالع األ
 رايس في رام اهللا..  ـ أولمرت في نيويورك2

ايهود اولمرت، مندوب حكومة شارون في االجتماع السنوي لمنتدى سياسات إسرائيل وقف على المنص وقال تعبنا من 
 نيويورك ليقول الحرب، تعبنا من كوننا شجعان، مللنا من االنتصارات، مللنا من هزيمة أعدائنا، جاء اولمرت الى

لنشطاء التنظيم اليهودي ـ الليبرالي ان حكومة إسرائيل قررت قيادة عملية السالم ألنها يمكن أن تكون جيدة 
 .للفلسطينيين

أين الليكودي أولمرت وأين الكيبوتسي موشيه يعلون، هذا الذي أوصى بتهيئة األوالد لحياة حرب طويلة األمد وحذر من 
التغيير األكثر دراماتية، كما شدد القائم بأعمال رئيس الحكومية، هو قرارنا وضع حد . ؟"أملآمال تتحول الى خيبات 

. ادركنا اننا لسنا بحاجة الى الواليات المتحدة لتقود العملية في الشرق األوسط. لفترة االنتظار وأخذ زمام المبادرة بأيدينا
 .ليةوأضاف أولمرت على صوت تصفيق الجمهور سوف نقود هذه العم

وزيرة الخارجية ال تأتي الى هنا من أجل دفع خطوات سالم جديدة، وليس لحث رئيس الحكومة على كشف األوراق التي 
فالمشاكل السياسية ألبو مازن على طريق تنفيذ االصالحات األمنية . يقول أنه يحتفظ بها لليوم الذي سيلي فك االرتباط

 . بتنفيذ خطة فك االرتباطتكمل المشاكل السياسية لشارون فيما يتعلق
أعضاء الوفد الفلسطيني الى واشنطن عادوا الى الوطن مع شعور أن بوش مستعد لمساعدتهم بشكل جدي، ولكن شيئاً لن 

 .يتحرك قبل أن يسمع من المنسق األمني الجنرال وليام وورد، بأن السلطة قامت بالتزاماتها
ا طلبت، أو جر شارون الى طاولة المفاوضات حول الحل النهائي مرتبط قرار السماح إلسرائيل بإدارة عملية السالم كم

. فترة امتحانات بلوغهم ستبدأ بعد شهرين، باليوم الذي يقتحم فيه الجيش اإلسرائيلي غوش قطيف. هو أيضاً بالفلسطينيين
 األول لشارون سيكون اذا طلب من ذلك اليوم فصاعداً من دان حلوتس اقتحام مطلقي القسام من محيط غزة، االنسحاب

هكذا أيضاً . لفترة طويلة وسيكون األخير، واللقاء األول بين الرئيس أبو مازن مع الرئيس بوش سيكون اللقاء األخير
 .الزيارة األولى للوزيرة رايس في رام اهللا

  19/6/2005هآرتس 
  20/6/2005المستقبل 

  
 من تسوية النزاع إلى إدارته 

 أحمد فياض/عرض
 المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار ضمن سلسلة أوراق إسرائيلية، ترجمة لتقرير إستراتيجي مؤخرا أصدر

يتضمن تقييما شامال للمفاهيم السياسية والمنطلقات األساسية التي وجهت السياسة اإلسرائيلية حيال الفلسطينيين خالل 
 .سنوات انتفاضة األقصى األربع الماضية

 وأعده معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية، خالصة االنتقال من تسوية النزاع إلى إدارتهذي جاء بعنوان ويحمل التقرير ال
عمل مجموعة تفكير تبلورت تحت كنف المعهد المذكور ضمت نخبة من األكاديميين والباحثين اإلسرائيليين ومختصين 

 .صف العام األخيرينفي مجالي األمن واالستخبارات وعقدت عدة لقاءات خالل العام  ون
 االنتقال من تسوية النزاع إلى إدارته:  الكتاب-
 يعقوب بارسيمنطوف وآخرون:  الكاتب-
 أنطون شلحت:  المترجم-
 65:  عدد الصفحات-
 المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار، رام اهللا:  الناشر-

 2005مارس  األولى: تاريخ النشر
ل، رغم ما يعنيه من إدارة أحادية الجانب للنزاع، جنبا إلى جنب مع إقامة جدار الفصل  ويرى التقرير أن االنفصا

المندرج في إطار معنى اإلدارة ذاته، ربما يؤشران إلى عملية تغيير في مفهوم إسرائيل السياسي وفي منطلقاتها األساسية 
 . حيال النزاع مع الفلسطينيين
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ير كان نتاج تغييرين بنيويين، في الماضي القريب األول يتمثل في التغيير الذي ويلفت التقرير النظر إلى أن هذا التغي
وقد . ، التي جاءت بأرييل شارون إلى سدة الحكم2001أتاحته عملية أوسلو، والثاني طرأ بعد انتخابات فبراير شباط 

 2001-1999مة اإلسرائيلية بدأت عالمات التغيير الثاني الواضحة خالل فترة والية أيهود باراك في رئاسة الحكو
غير أن أهمية هذا التقرير تبقى مستمدة من أحكامه بشأن اتزان أو معقولية عناصر المفهوم السياسي اإلسرائيلي، وهي 

 .أحكام يمكن هيكلتها في نطاق جهود إماطة اللثام أو نزع األقنعة عن المنطلقات األساسية لذلك المفهوم
بار خطة االنفصال عن قطاع غزة وبعض المستوطنات في أقصى شمال الضفة الغربية ومع أن التقرير ينتهي عند اعت

ويكتفي من هذه األبعاد . بمثابة خيار تقصير، سواء من الناحية السياسية أو األمنية، فإنه ال يغوص في أبعاد هذه الخطة
سطيني، تتبنى إسرائيل إستراتيجية إدارة  الفل-بما يحسبه جوهريا منها، ومؤداه أنه للمرة األولى في النزاع اإلسرائيلي

أحادية الجانب للنزاع تستند إلى انصراف يشمل انسحابا إقليميا وإخالء مستوطنات دون عملية سالم ودون أي مقابل من 
 .الطرف الثاني الفلسطيني

ة االهتمام نحو ما ويكشف التقرير العديد من التفاصيل بصورة مركزة مستعينا بالعديد من المراجع، وعبر تسليط بؤر
 .تتحمله إسرائيل من مسؤولية مباشرة عما آلت إليه األوضاع السياسية واألمنية

 .لماذا باءت مفاوضات كامب ديفد حول التسوية الدائمة بالفشل الذريع؟: ويحاول التقرير أن يجيب على السؤال المفتوح
لكنه يرجح، أن تكون األزمة التي انتهت إليها وفي سبيل ذلك يستعرض ما صدر عن طرفي المفاوضات من ادعاءات، 

المفاوضات وما تمخض عنها من انفجار عنيف تعبيرا ذا قوة عالية جدا عما يسميه التصادم الحتمي؟ بين الروايتين 
 .التاريخيتين القوميتين

ب الفلسطينية، وإن لم ويتهم التقرير أيهود باراك بأنه سعى مقابل تنازالت للوصول إلى نهاية النزاع ووضع حد للمطال
 أي إقامة دولة فلسطينية والتنازل عن معظم مناطق يهودا 1967حزيران  يتجاوز نتائج حرب األيام الستة في يونيو

 .والسامرة، بما في ذلك غور األردن، واقتالع مستوطنات وتقسيم القدس
  

 المفهوم اإلسرائيلي للنزاع
مدة الرئيسية في المفهوم السياسي للنزاع الذي قلب ظهر المجن لمفهوم ويعتبر التقرير بأن إرث باراك واحد من األع

 .أوسلو، وتمت تبيئته فيما بعد أيضا من قبل حكومة أرييل شارون واليمين المتطرف
فأقطاب الحكومة الحالية ورثوا تقييمات باراك فيما يتعلق بعدم نضوج الفلسطينيين لتسوية النزاع، ومسؤوليتهم عن فشل 

وذلك على رغم التقييمات اإلستراتيجية الرسمية التي أقرت .  السياسية بغياب شريك فلسطيني الئق لهذه العمليةالعملية
 . أن عرفات والقيادة الفلسطينية ما زاال معنيين بإحراز غايتهما من خالل المفاوضات2001طوال سنة 

تخبارات، ناسبت تماما وجهات نظر شارون غير أن شروح باراك، رغم أنها لم تتماش مع التقييمات الرسمية لالس
فهذا األخير عارض طوال السنوات عملية أوسلو ورأى فيها خطرا فعليا على وجود إسرائيل وأمنها وأيد تأييدا . السياسية

 .جارفا إقامة المستوطنات
ا عارضا خطة شارون وشاؤول موفاز عارضا التنازالت التي اقترحها باراك على الفلسطينيين في كامب ديفد، كم

وموفاز، كرئيس لهيئة أركان الجيش وقتئذ، لم يعبر عن معارضته الواضحة لتلك التنازالت . كلينتون ومحادثات طابا
 .فحسب وإنما اختلف أيضا بصورة عامدة مع السياسة الرامية إلى احتواء المواجهة العنيفة فور تفجرها

ئيس الراحل ياسر عرفات من معادلة الشراكة في عملية السالم ويستشف من التقرير، بصورة جلية، أن عملية شطب الر
تمت، بمنأى عن األداء السياسي للرئيس الراحل، خصوصا في خضم أحداث االنتفاضة، مما يفتح مجال الشك بأن هذه 

 .العملية كانت مدبرة سلفا، وأن كل ما جاء بعد ذلك كان مجيرا لخدمة غاياتها
، عدة فرص حاول فيها عرفات التهدئة ونقل أوامر بوقف 2001ليا كانت هناك، خالل سنة وإذ يشير التقرير إلى أنه عم

إطالق النار إلى أجهزة األمن وقيادة فتح، مما يؤكد أن أصحاب القرار في إسرائيل ردوا بالتشكيك وعدم الثقة على 
 .إجراءاته كافة

ة التفجيرية في ملهىالدولفيناريوم في تل أبيب حينما ويسجل في هذا المجال ما بدر عن الرئيس عرفات في أعقاب العملي
دعا أبناء شعبه للمرة األولى بصوته وباللغة العربية، عبر بث حي في التلفزيون والراديو، للتوصل إلى تهدئة ووقف 

 . إطالق النار
توصل إلى تهدئة ، حاول عرفات أن ي2001 سبتمبر أيلول 11وفي أعقاب عمليات القاعدة في الواليات المتحدة، في 

يدعي التقرير أن ذلك حصل لكي يتم إدراجه في عداد معسكر األخيار ولالنضمام إلى التحالف الذي شرعت الواليات 
 .المتحدة في بلورته في حربها على اإلرهاب العالمي

. إسرائيليةوقد دعا عرفات إلى وقف إطالق النار بشكل فوري وجارف وإلى االنضباط والمجالدة حتى مقابل عمليات 
 .وأمل في نشوء ضغط دولي على إسرائيل للعودة إلى المسار السياسي والتقدم في خطة ميتشل إلى األمام

 ظهر عرفات في التلفزيون الفلسطيني وفي صوت فلسطين وأعلن أن السلطة 2001 ديسمبر كانون األول 16وفي 
 . العمليات االنتحارية وإطالق الصواريخستعاقب كل من يخرق أوامره بوقف إطالق النار وكل من يقف وراء

غير أن هذه العملية توقفت في أعقاب عملية . وفي أعقاب ذلك بدأت عملية تهدئة جوهرية استمرت حوالي ثالثة أسابيع
اإلحباط الموضعي التي طالت رائد الكرمي، والتي تم تفسيرها من قبل رؤساء تنظيم فتح بأنها عمل غادر من جانب 

 .تي استغلت وقف إطالق النار الرتكاب العمليةإسرائيل، ال
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وقد أدى هذا الحادث إلى تطرف مواقف فتح حيال المواجهة وكان له تأثير بعيد المدى على استمرار المواجهة 
وتصعيدها، فقد أحدث انعطافا لدى المنظمات غير الدينية فتح والجبهات إلى حد القيام بعمليات انتحارية، وأدى إلى قبول 

ية العمليات االنتحارية في أوساط الجمهور الواسع وأضعف كثيرا قدرة عرفات على الدعوة إلى التهدئة وعلى بشرع
 .تطبيقها

 المستوى العسكري والسياسي
ويوسع التقرير دائرة الضوء حول مسؤولية المستوى العسكري اإلسرائيلي عن الوصول إلى التدهور الحاصل، ويقول 

اد اآلن، سواء في الجهاز السياسي أو في الجهاز األمني، مفاده أنه من الجائز أن رد الفعل الزائد ثمة اعتق: مؤلفو التقرير
 .من جانب الجيش اإلسرائيلي على تفجر االنتفاضة أسهم في تصعيد المواجهة العنيفة

ر الحرب من  خالل والجيش، الذي استعد إلمكانية انفجار عنيف، بمشاركة فاعلة من قبل قوات األمن الفلسطينية، أدا
 .اعتبارات عسكرية خالصة دون تطرق كاف إلى االعتبارات السياسية

وفي غمرة ذلك تخلى الجيش عن التشديد الكامل على تطبيق سياسة االحتواء بروح توجيهات المستوى السياسي وأسهم 
واء المواجهة فقط وإنما إخضاع وبدا أن غاية رد الفعل الزائد من جانب الجيش لم تكن احت. في تصعيد النزاع العنيف

وتمثل الهدف في معاقبة الفلسطينيين على تدبير العنف وتعليمهم درسا ال ينسى بأنه ليس في وسع . الفلسطينيين أيضا
 .العنف أن يدفع أهدافهم السياسية إلى األمام وأن يقودهم إلى مفاوضات وهم ضعفاء ومستنزفون

والتعبير البارز عن ذلك هو العدد الكبير لخسائر الفلسطينيين، األمر الذي . حتواءوكانت النتيجة المركزية فشل سياسة اال
 . أسهم في تصعيد غير مرغوب للعنف بسبب رغبة المنظمات الفلسطينية في معادلة ميزان الدماء

ى السياسي غير أن األمر األشد خطورة في هذا المحور يكمن، وفقا لما ورد في التقرير، في صيرورة استالب المستو
وتجدر اإلشارة إلى أن المواجهة العسكرية بين إسرائيل والفلسطينيين هي بمثابة دائرة رعب، يؤثر . للمستوى العسكري

 .كل طرف فيها على نشاط الطرف الثاني
لكن من جهة أخرى كان لهذا النشاط . فمن جهة أثرت العمليات االنتحارية على طريقة نشاط األمن اإلسرائيلي وقوته

وهكذا، فإن تصفية رائد الكرمي وأبو علي مصطفى صعدت مستوى اإلرهاب . ذاته تأثير على النشاط الفلسطيني العنيف
ومقابل ذلك فإن العملية االنتحارية الجماعية في فندق بارك في نتانيا كان لها تأثير على بداية عملية . لدى الفلسطينيين
 .السوار الواقي

ال يتحمل المستوى العسكري اإلسرائيلي وحده وزر اإلتيان بها وإنما يمكن أن تعزى بيد أن عوارض دائرة الرعب 
وباألساس العمليات -أيضا، في حاالت كثيرة، إلى تمحور المستوى السياسي في معالجة مشاكل اإلرهاب الفورية 

 .وجب اتخاذ قرارات كثيرة إستراتيجي بعيد المدى، يست-وتهربه من تخطيط سياسي-االنتحارية بسبب نتائجها القاسية 
 اضطر المستوى العسكري في أحيان كثيرة إلى إكمال الفراغ التفكيري للمستوى السياسي - يؤكد التقرير-ونتيجة لذلك 

وقد تفاقمت هذه الظاهرة بعد تفجر المواجهة العنيفة، وباألساس بعد . اإلستراتيجي-في كل ما يتعلق بالتخطيط السياسي
المستوى العسكري إلى إقرار عام بأن المنظومة المصطلحية القائمة ال تنطوي على جواب الئق تصعيدها، عندما وصل 

 .بشأن واقع من المواجهة المستمرة
ورأى هذا المستوى، أن من واجبه لنفسه، أن يطور منظومة مصطلحية بديلة للمنظومة المصطلحية القائمة وأكثر تحديثا 

ة استأثر المستوى العسكري بوظيفة المستوى السياسي في صياغة وبلورة بيئة وفي غياب توجيهات سياسية واضح. منها
 .المواجهة، بما في ذلك مستوى العنف

ويخلص معدو التقرير إلى القول إنه على الرغم من أن دولة إسرائيل في ضائقة شديدة، حيث يتضح لها أكثر فأكثر أنه 
، فإن عليها االمتناع عن الوصول إلى وضع سبق أن وصفه ما من جواب مطلق على التحدي األمني الماثل أمامها
االنغالق النفساني، أي التمسك بمفهوم سياسي يستند إلى منطلقات  المنظر اإلستراتيجي اإلسرائيلي يهوشفاط هركابي بـ

 .أساسية ال تعكس بالضرورة التطورات السياسية والعسكرية
ورغم أن .  الضائقة القائمة، بل وأن يزيدها تفاقما على تفاقمومن شأن االمتناع عن الدراسة الضرورية أن يكرس

الدراسة صعبة أحيانا من الناحية العقلية والعاطفية، ألن فيها نوعا من االعتراف بالفشل، فمن شأن خطوة تأجيلها أن 
 .تكون حبلى بالكوارث

ما قادران على إخافة وردع شعب يكافح ضد أخيرا يشكك التقرير في االعتقاد بأن القبضة القوية والعقاب الجماعي وحده
وهو يقرر بأن إسرائيل لم تفلح في حسم المواجهة مع الفلسطينيين من الناحية العسكرية، إلى جهة وضع حد . االحتالل

 .للعنف الفلسطيني
قتصادية فقد وفضال عن ذلك فإنه على رغم األثمان الباهظة التي يدفعها الفلسطينيون من ناحية الخسائر البشرية واال

كما أن إسرائيل لم تفلح في كي وعي الفلسطينيين، بشأن أن العنف ال يخدم أهدافهم ويعرقل . ظلوا يرفضون االستسالم
 .تقدمها إلى األمام

أضف إلى كل ذلك أن هذه الوثيقة تقول إن شعور الفلسطينيين بأنهم ليس لديهم ما يخسرونه قد ازداد خالل سنوات 
ومع أن هناك، تعويال مبطنا على إستراتيجية إدارة .  معه الدافعية للتجند واالنضمام إلى دائرة العنفاالنتفاضة وازدادت

أحادية الجانب للنزاع تستند إلى انسحاب، فإن هذا التعويل ال يخلو من استئناف صريح، وذلك في سياق من التوكيد على 
ف الثاني الفلسطيني على العودة إلى صيغة مشتركة إلدارة كونها غير مرغوبة، إال إذا كان في استطاعتها تشجيع الطر

 .النزاع، أي العودة إلى جهود متبادلة ومشتركة لتقليص العنف وحتى لتجديد العملية السياسية
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   حماية المسئولين واألمن المفقود في الشارع اإلسرائيلي

  عادل شهبون 
  ,  في الشارع اإلسرائيلي وأصبح القتل ألتفه األسباب هو السمة المميزة للمجتمع هنـاك             في السنوات األخيرة ازداد العنف    

 فأحد الجيران يغتصب جارته وأب يضرب طفله الرضيع حتي           , وفي العامين األخيرين انهار سد العنف وأغرق كل مكان        
لمخدرات والشباب يطعنون بعضهم البعض     الموت وأم تخنق ابنتها وابن يقتل امه والتالميذ يذهبون الي المدرسة ومعهم ا            

 فطوفان الجريمة غمر معظم االسرائيليين ووصل الي درجة غير مـسبوقة فهـذا قاتـل                 . بالسكاكين في المالهي الليلية   
محترف يقتل أربعة اشخاص في وقت واحد وطفل يقتل طفلة ومختل يطلق النار عشوائيا علي السيارات والمارة ويقتـل                   

   . صيب باقي اسرتهارضيعة وعمتها وي
فالقتل يتم دون دافع ودون سبب وأصبحت حياة االنسان ال قيمة لها فليست هناك خشية من قانون أو خوف من رادع وال                      

  %84  مليار شـيكل    5.7  ألف ضابط وجندي وميزانيتها السنوية      20 وجود للشرطة في الشارع فشرطة إسرائيل تتألف من       
كافآت نهاية الخدمة وباقي الميزانية لشراء مبان وسيارات واالنفاق علي شراء وقود لهذه             من هذا المبلغ يذهب لألجور وم     

السيارات إضافة للطعام والمالبس واألسلحة وفض المظاهرات ومواجهة مخالفات المرور واالستعداد لتنفيذ خطـة فـك                
   ! االرتباط وغيرها بعد كل هذا ال يتبقي شئ لمحاربة الجريمة

 الكاتـب رافـي      !  شرطي لكل ألف إسـرائيلي      2.6 اإلسرائيلي غير آمن علي حياته وحياة اسرته فهناك       ويصبح المواطن   
 يسخر من قلة عدد رجال الشرطة بقوله إن ثمن دبابة واحدة يمكن ان يمأل شوارع إسرائيل باالالف من رجـال                      ,, جينيث

ويحدث كل هذا في الوقت الذي ينعم فيه الوزراء         الشرطة وحينئذ نستطيع مواجهة العنف ومحاربة الجريمة بشكل حقيقي          
 فمشهد الوزراء يرافقهم      الشاباك   والمسئولون اإلسرائيليون بالحماية والحراسة اللصيقة من جانب رجال جهاز األمن العام          

لـوزراء  رجال الشاباك يثير غيرة وحسد المواطن العادي الذي اصبح يفتقد األمان فحينما يتوجه القائم بأعمال رئـيس ا                 
ايهود اولمرت لتناول طعام الغداء في احد مطاعم تل ابيب تجد حارسا مسلحا من الشاباك يقف الي جانب المائدة وحارسا                    

 وال يقتصر األمر علي أولمرت فقط فحينما يذهب الوزير حـاييم             , آخر يقف علي مدخل المطعم وثالثا ينتظر في السيارة        
 اما مستشار رئـيس الـوزراء        , تجده محاطا برجال الشاباك حتي داخل المطعم      رامون وزوجته الي مطعم ماسة الشهير       

 فدائما تجد الحارس يركض وراءه وهو يمارس رياضة الجري األمر نفسه يحدث مع وزير الزراعـة                  , دوف فايسجالس 
اسحق رابين ووزيـر     فمنذ اغتيال رئيس الوزراء الراحل        , يسرائيل كاتس البعض اطلق علي اسرائيل انها دولة الشاباك        

السياحة رحبعام زئيفي يرافق كل مسئول حارسان من الشاباك فوحدة حماية الشخصيات المهمة في الشاباك تهتم بحيـاة                  
النخبة والشرطة تهتم بحياة باقي المواطنين وال يوجد اليوم في اسرائيل شخصية سياسية او قضائية او أمنية دون حمايـة        

محكمة العدل العليا فهؤالء يتمتعون بالحماية ليال ونهارا ويعيـشون حيـاتهم الطبيعيـة              من رئيس االركان وحتي رئيس      
   . ويكثرون من الوجود في االماكن العامة داخل اسرائيل وخارجها

   ..  جدعون ليفي يأتي علي حساب دافع الضرائب .. وكل هذا كما يقول الكاتب المتخصص في حقوق االنسان
 وحتي اآلن  1995 درون تكاليف حماية رؤساء وزراء اسرائيل منذ اغتيال رابين في نوفمبر عام        بعض الخبراء األمنيين يق   

بنحو مليار شيكل بسبب زيادة عدد الحراس المرافقين وشراء سيارات مصفحة يصل ثمن الواحدة الي اكثر مـن مليـون    
 وهنـاك فـي      . يين شيكل في السنة   شيكل وتصل تكاليف تأمين وحراسة مزرعة شارون في منطقة النقب الي ثمانية مال            

 فالمخاطر التي يتعـرض لهـا شـارون          , اسرائيل من يلتمس العذر لجهاز الشاباك في توفير مثل هذه الحماية للمسئولين           
 فحياة هؤالء المسئولين وعائالتهم اصبحت مهددة من جانـب           , ووزراؤه المؤيدون لخطة فك اإلرتباط تزداد يوما بعد يوم        

يل خاصة بعد اعالن شارون تصميمه علي تنفيذ خطته لالنسحاب من مستعمرات قطاع غـزة والـضفة                 متطرفي اسرائ 
 والظاهرة الخطيرة التي اصبحت تقض مضاجع مسئولي االجهزة األمنية في اسرائيل هي خطابات التهديد بالقتل                 , الغربية

نب المتطرفين فقد وصل احد هذه الخطابات الي        التي تصل تباعا لوزراء الحكومة اإلسرائيلية وزوجاتهم وابنائهم من جا         
زوجة وزير الدفاع شاؤول موفاز ولم تسلم وزيرة التعليم ليمور لفنات من اعتداءات متطرفي اليمين الذين هاجموها اثناء                  
احدي زياراتها الميدانية واستطاع حراسها انقاذها من بين أيديهم بصعوبة اما مكتب الوزير مائير شـريت وهـو احـد                    

لوزراء المؤيدين لخطة فك االرتباط فقد تلقي خطابا من نشطاء اليمين يهدده بالقتل هو وزوجته وأوالده وجهاز الشاباك                  ا
  ال ينشر اي تفاصيل حول ميزانية وحدة حماية الشخصيات المهمة لكن هذه الميزانية زادت كثيرا في السنوات االخيرة 

   20/6/2005االهرام   
  

  كاريكاتير
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