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   تركيز على االستيطان وتفاهمات شرم الشيخ واألسرى: شارون،أربع قضايا رئيسية في قمة عباس
ـ   .دأكد   : عبد الرؤوف أرناؤوط     هكتب ما 21/6/2005األيام الفلسطينية   نشرت   األيـام ان لقـاء القمـة        عريقـات، لـ

 اإلسرائيلي، سيعقد بعد ظهر اليوم، في مقر إقامة رئيس الوزراء اإلسرائيلي في القدس الغربية، سيبحث فـي                  ،الفلسطيني
 محاور، المحـور األول هـو       4وقال، لقاء القمة سيبحث في       . محاور رئيسية مفضال عدم الخوض في نتائج متوقعة        4

 أيلول العام   28بما يشمل تثبيت التهدئة واستكمال االنسحاب من المناطق الفلسطينية إلى مواقع ما قبل              قضايا شرم الشيخ    
، واإلفراج عن المعتقلين وإنهاء ملف المطاردين والمبعدين، وأضاف المحـور الثـاني هـو ملـف النـشاطات                   2000

وتابع المحور الثالـث     .ي بلدة سلوان في القدس    االستيطانية اإلسرائيلية وجدار الفصل العنصري والقدس وهدم المنازل ف        
هو فك االرتباط من قطاع غزة كجزء من خارطة الطريق وليس بديال عنها، أما المحور الرابع فهو قضية أحمد سعدات                    

   .وفؤاد الشوبكي
تقب من قطـاع    ن هذا اللقاء هو األول الذي يعقد على هذا المستوى والذي يبحث في تفاصيل االنسحاب اإلسرائيلي المر                إ

غزة وشمال الضفة الغربية، إذ رغم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لبحث هذا الموضوع، إال أن ثمة سلسلة طويلة من                    
وفي هذا الـصدد     .األسئلة الفلسطينية التي يأمل الجانب الفلسطيني الحصول على أجوبة بشأنها لضمان نجاح االنسحاب            

 ذات المضمون التي يجب على الجانب اإلسرائيلي اإلجابة عليها بما في ذلـك مـن               قال عريقات هناك العديد من األسئلة     
الذي سيكون مسؤوال عن معبر رفح ومطلبنا تشغيل المطار والميناء والممر اآلمن ما بين الضفة الغربية وغزة وغيرها                   

   .من القضايا
عريقـات علـى أن الموقـف      .  فقد أكـد د    وبشأن قرار إسرائيل تدمير المستوطنات التي ستنسحب منها في قطاع غزة،          

الفلسطيني كان ومنذ البداية يؤكد على التعامل مع المستوطنات باعتبارها غيـر شـرعية، مـشددا علـى أن الحكومـة                     
اإلسرائيلية مسؤولة عن هدم المستوطنات في قطاع غزة ونقل مخلفاتها، وقال نحن قلنا منذ البداية إن موقفنا هو ما ينص                    

الدولي وميثاق جنيف الرابع الذي ينص على أن فرض الحقائق في أي أرض محتلة ال يخلق حقا وال ينشئ                   عليه القانون   
  .التزاما، والحكومة اإلسرائيلية مسؤولة عن الهدم ومسؤولة أيضا عن نقل مخالفات هذه المستوطنات

نحن مـن    .. إسرائيل هدم هذه البيوت    القدوة فيما يتعلق بالبيوت تحديدا فقد أعلن، أمس، عن نية         . وفي هذا الصدد قال د    
جانبنا ال نعارض ذلك ولكننا نصر على التقيد بأحكام القانون الدولي في هذا المجال وهو مـا يعنـي تحمـل إسـرائيل                       
المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بإعادة األرض إلى ما كانت عليه وعمليا هذا يقتضي أن تقوم إسرائيل ليس فقط بهدم هـذه                     

ن أيضا القيام بالخطوات الفنية الالزمة والعمليات الالزمة بما يكفل إزالة هذا الهدم ونقله خارج قطاع غـزة،     البيوت، ولك 
هكذا وفي هذا السياق ال نعارض مثل هذه الخطوة باعتبارها تنسجم مع أحكام القانون         .. خارج األرض الفلسطينية المحتلة   

من جهة ثانية فقد أكد القدوة على أنه يجـب أن يكـون     .ب الفلسطيني الدولي وتنسجم أيضا مع المخططات التنموية للجان      
هناك وضوح كامل فيما يتعلق بالعديد من القضايا األساسية حول االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة بما في ذلك وضع                   

 سـيطرة  محور صالح الدين وضرورة االنسحاب اإلسرائيلي من هناك وبما في ذلك المعابر الدولية وضـرورة وجـود         
فلسطينية واضحة عليها وفقا لالتفاقات القائمة وضرورة إقامة الميناء والمطار بشكل عاجل وضرورة التوصل إلى تفاهم                
واضح بشأن الممتلكات وبشكل خاص البيوت، ثم ضرورة التوصل إلى تفاهم واضح حول عالقـة كـل ذلـك بالـضفة        

 ثم ضرورة أن تكون هناك خطوات مماثلة فـي الـضفة            وضرورة إقامة طريق آمن واتصال واضح بين الضفة وغزة،        
  .2000الغربية بما في ذلك االنسحاب اإلسرائيلي إلى مواقع ما قبل أيلول العام 

 .، باطالق سراح أسرى فلسطينيين وفق المعـايير الفلـسطينية         شارونإن عباس سيطالب    : من جهة أخرى قال أبو زايدة     
ـ  وأوضح أن الـرئيس     .ن من أهم المواضيع، التي سيتم نقاشها خالل اللقاء        االيام أن موضوع األسرى سيكو     وأضاف ل

عباس يحمل معه قائمة مفصلة بأسماء األسرى الفلسطينيين، الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو، وكذلك أسماء األسرى                 
ية ووافية عن ملـف قـضية       المرضى، وكبار السن، واألسيرات، واألطفال، والقادة السياسيين، وانه سيقدم معلومات كاف          

  .األسرى في سجون االحتالل
 اكد ابو مازن امس ان قضية االسرى        :البيرة نائل موسى  ما نقله إليها مراسلها في       21/6/2005 الحياة الجديدة    وأضافت

سـرى  واعلن مجددا ان قضية اال    . والمعتقلين تتربع على رأس القضايا التي سيبحثها مع شارون في لقائهما المقرر اليوم            
وطمأن فعاليات وذوي اسرى القدس الذين أموا مقر الرئاسة          .تحظى لديه بأهمية واولوية لتحريرهم من سجون االحتالل       

في البيرة وسلموه رسالة تتعلق بمصير ابنائهم غداة لقائه المرتقب مع شارون طمأنهم بان قضية ابنائهم سـتكون علـى                    
  . بالعمل من اجل تحريرهمرأس جدول أعمال اللقاء مقسما باهللا امامهم 

 ان شـارون     مـن   مصادر رسمية في ديوان رئيس الـوزراء االسـرائيلي         هقالت ما 21/6/2005 48 عربوذكر موقع   
عباس، على المسألة األمنية ومطالبة الفلسطينيين بـفرض السيطرة محاربة علـى تنظيمـات             بـ  سيكرس جل اجتماعه    

وحسب ما قاله مصدر رسـمي فقـد تقلـصت           . والمعسكرات االسرائيلية  المقاومة ووقف اطالق النار على المستوطنات     
! فرص تجاوب شارون مع مطالب أبو مازن المتعلقة بتقديم تسهيالت للفلسطينيين تعتبرها اسرائيل منوطة بمخاطر امنية               

يذ خطـة  ومما يستمد من تصريحات المصدر فان شارون يصر على رفض التداول في الخطوات السياسية التي ستلي تنف            
فك االرتباط وسيربط بين ذلك وبين ما تقوم به السلطة ميدانيا للتغلب على العنف وفـرض الـسيطرة والنظـام علـى                      

وحسب . االراضي الفلسطينية ومصادرة اسلحة التنظيمات ومنع اطالق الصواريخ على المستوطنات والبلدات االسرائيلية           
صر يوسف تسليمه خطة مفصلة حول استعدادات الجهـاز األمنـي           نوالمصدر االسرائيلي ينتظر شارون من أبو مازن        

ويستدل من تصريحات المسؤولين ان شارون سيكرر على مسامع ابو مازن تهديداته باصـدار              . الفلسطيني لفك االرتباط  
 وبعـده،   اوامر الى الجيش االسرائيلي باستخدام كل الوسائل لمنع اطالق النار على اهداف اسرائيلية اثناء فك االرتبـاط                
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وبوقف تنفيذ فك االرتباط اذا ما ترافق بنيران فلسطينية، وشن هجمات عينية على مصادر النيران، حسب المصدر، ومن                  
  ! ثم العودة الى تنفيذ الخطة بعد سريان الهدوء

التي ومن المفروض، حسب مصادر اسرائيلية ان يلخص شارون وأبو مازن التفاهمات المتعلقة بهدم منازل المستوطنات                
كما سيطلع شارون الرئيس الفلسطيني على موقفه من مسألة المسؤولية عن المعابر بين اسرائيل والقطاع               . سيتم اخالؤها 

  .، وبين القطاع ومصر
وقال ابو مازن، ان احتفاظ الحكومة االسرائيلية بعشرة االف اسير فلسطيني فى السجون اليفيد عملية السالم مؤكـدا ان                   

بر اشارة مهمة للشعب الفلسطيني ان الحكومة االسرائيلية تريد السالم معه ويزيد من حجـم تأييـده                 اطالق سراحهم يعت  
  .لعملية السالم

ومن جهته قال شعث إن قمة اليوم ستبعث بشيء من التفاؤل إذا ما انتهت بالتزامات إسرائيلية واضحة خالل مجموعـة                    
زة وإعادة فتح مطار غزة الدولي واإلفراج عن األسرى وحريـة           من القضايا العالقة ومنها طبيعة االنسحاب من قطاع غ        

لكن مصادر فلسطينية اعربت مسبقا عن خيبة املها من التصريحات االسرائيلية وعـدم توقعهـا ألي                . المرور في غزة  
  . ابو مازن،نتائج مثمرة عن قمة شارون

نحها للقناة األولى في التلفزيـون االسـرائيلي،        وكان أبو مازن قد تطرق الى اللقاء المرتقب مع شارون، خالل مقابلة م            
هناك الكثير مما يجب ان نقوله والكثير ينتظرنا في هذا اللقاء ألننا نعلق امال كبيرا على أن تستأنف                  : مساء االحد، قائال    

 محطة  عملية التنسيق بيننا وبين الطرف االسرائيلي بشكل جدي وقوي بحيث نستطيع ان ننتقل من خطوة الى خطوة ومن                 
نريد ان نتابع ما جرى في شرم الشيخ ، وهناك قضايا كثيرة لم تتابع حتـى اآلن وتعطـل بعـضها                     : وقال .الى محطة 

  . هناك قضية تتعلق باالنسحاب االسرائيلي من غزة ومن بعض مناطق الضفة الغربية. والبعض اآلخر نشأ
بالغاء اجتماعه، مع شارون، كخطوة احتجاجيـة علـى         طالبت حركة الجهاد االسالمي، اليوم الثالثاء، عباس،        الى ذلك   

ـ    .التصريحات التي اطلقها موفاز، والتي دعا فيها إلي اغتيال نشطاء وقيادات حركة الجهاد             عـرب   وقال خالد البطش ل
 ان حركته تعتبر هذه التصريحات دعوة صريحة للقتل بحق ابناء الشعب الفلسطيني وقيادات حركة الجهاد، مطالبـا                  48
ودعا الدول العربية والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق االنـسان ومنظمـات            .ورة اخذ موقف صريح وواضح منها     بضر

المجتمع المدنى الى التعامل مع هذه التهديدات علي محمل الجد والتدخل الفورى والعاجل لوقف مثل هـذه التـصريحات                   
السلطة الفلسطينية يـدين او يـستنكر مثـل هـذه         واستنكر عدم صدور اى موقف من        .التي يمكن ان تنفذ في أي لحظة      

  . عنصرا من حركة الجهاد اإلسالمي فى الضفة الغربية 50التصريحات او حتى االعتقاالت التي طالت اكثر من 
طالب بويم، شارون، بالغاء اجتماعه مع عباس، في ضوء التصعيد االمني الذي يحمل بـويم المـسؤولية عنـه                   وأيضاً  

ا الى الرد على العمليات االخيرة وعدم تجاوزها، زاعما، في تصريحات الذاعة الجيش االسـرائيلي               وودع .للفلسطينيين
غالي تساهل انسحاب الجهاد االسالمي من التهدئة التي اعلنتها تنظيمات المقاومة الفلسطينية، ولذلك يتحتم، برأيه، اجراء                

  ! يقصد في المناطق الفلسطينية من يعالجهعالج مكثف لوقف النار ألنه بات في مرحلة النزاع وليس هناك
يلتقي عباس شارون، وسط     :القدس آمال شحادة، وكاالت    نقالً عن مراسلتها في    21/6/2005الخليج اإلماراتية   وجاء في   

تهديد إسرائيلي برفض اجراء مفاوضات تحت إطالق النار وتنفيذ العمليات االستشهادية، ويخوض شارون معركة داخلية               
ويتـصدر  .  حكومته حول تنفيذ الخطة، حيث يواصل المعارضون لها تهديدهم بوضع العراقيل ومنع تنفيـذها              مع وزراء 

وفـي اجتمـاع    . المعركة هذه االيام نتنياهو، الذي يبحث عن مشروع قانون من اجل إلغاء الخطة أو على األقل تأجيلها                
 على تنفيذ الخطة وفق الجدول الزمني الذي اقر لها          للجنة الخارجية واألمن عقد أمس، رد شارون على نتنياهو بإصراره         

كما هدد باقالة كل وزير يساهم في سن قانون من شأنه           . وبالتهديد باتباع كافة األساليب لمنع اطالق النار خالل االنسحاب        
  .عرقلة تنفيذ الخطة

كما سـيبحث ابـو      عباس، ،وستكون مسألة التنسيق حول االنسحاب من قطاع غزة بين الطرفين في مركز لقاء شارون             
مازن سبل تلبية المطالب التي تم االتفاق عليها في واشنطن بين اإلدارة األمريكية والوفد الفلسطيني، خـصوصا جعـل                   

وبدت تصريحات شارون وقياديين في أجهزة األمن اإلسرائيلية واضحة         . االنسحاب مرحلة ضمن خطة خريطة الطريق     
 شارون على موقفه برفض تنفيذ الخطة من دون ضمان األمن ووقـف هجمـات               برفض هذا الطلب الفلسطيني، إذ يصر     

وصرحت شخصية كبيـرة    . التنظيمات الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية ونزع السالح من التنظيمات الفلسطينية وتفكيكها          
 في حالة مـن     في اجهزة االستخبارات، شاركت في اجتماع لجنة األمن والخارجية، أن ابو مازن سيجتمع بشارون وهو              

الضعف حول كل ما يتعلق بسياسته تجاه التنظيمات الفلسطينية وفشله في مواجهتها ومنعها من مواصلة نشاطها االرهابي                 
لكن المصدر أشاد بدور أجهزة االمن الفلسطينية بمحاربة تهريـب االسـلحة             .ضد األهداف اإلسرائيلية، على حد تعبيره     

ا كبيرا طرأ على كميات األسلحة، التي وصلت التنظيمات خالل األشهر األخيـرة،             عبر محور فيالدلفي، وقال إن تراجع     
وأعلن شارون أن إسرائيل ستنقل المسؤولية األمنية عن فيالدلفي للفلسطينيين          . جراء السياسة األمنية التي اتبعتها السلطة     

  . بعد تنفيذ خطة االنسحاب
 تتعلق بنزع اسلحة المجموعات المسلحة، واصـفا الهجمـات          وأعلن شالوم أن شارون سيطلب من عباس اجوبة واضحة        

وقال شالوم إن محاوالت ابو مازن للتوصل إلى تفاهم مع المنظمات المتطرفة باءت             . الفلسطينية بانها في غاية الخطورة    
  .بالفشل النها تمكنت من الحفاظ على البنى التحتية االرهابية

ألولى في التلفزيون االسرائيلي رسالة إلى اإلسرائيليين، قال فيها نحن مصممون           لقناة ا  مع ا  ووجه ابو مازن خالل المقابلة    
نرجـو ان تعتبروننـا     . على السالم وعلى االمن وعلى االستقرار، وايضا على تحصيل حقوقنا حسب الشرعية الدوليـة             

. استقاللنا وكرامتنا وسيادتنا  شركاء وجيراناً نرغب فعال بالوصول إلى السالم الحقيقي الذي يضمن لكم أمنكم ويضمن لنا               
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 .اذا انتم اقررتم بان من حق الفلسطينيين ان تكون لهم دولة مستقلة فنحن مقرون الن لكم الحق بان تعيشوا بأمن وامـان                     
وفي رده على تعامله مع التنظيمات الفلسطينية، قال ابو مازن ان حماس التزمت بالتهدئة وهـي ملتزمـة حتـى اآلن،                     

اليوم باتجاه المجتمع السياسي كي تكون جزءا من هذا المجتمع، على أسـاس النظـام والقـانون                 وأضاف تسير حماس    
اعتقد انها تسير في خط سياسـي نحـو         . االساسي والمؤسسات الفلسطينية، ما يعني انها ستكون ملتزمة بهذه المؤسسات         

  . االعتدال ومن واجبنا ان نساعدها وان نتعاون معها على ذلك
أصدرت شعبة االستخبارات العـسكرية فـي الجـيش         ما   :تل أبيب نظير مجلي    21/6/2005األوسط  شرق  ال وأوردت

تقرير، قالت فيه ان ابو مازن، يظهر عجزا وضعفا شديدين، اذ انه ال يسيطر على زمام الحكم وال يـدين  من  االسرائيلي  
طرفين، جو قاتم فرضته العمليـات التفجيريـة        ويخيم على هذا اللقاء، الذي طالما انتظره الجمهور من ال         . له أحد بالوالء  

وأسمعت في اسرائيل دعوات اللغـاء هـذا        . العديدة التي نفذها الفلسطينيون من فتح والجهاد االسالمي في األيام األخيرة          
  . اللقاء احتجاجا على تلك العمليات، اال ان ناطقا بلسان شارون قال ان االلغاء ليس واردا اذ هناك التزام رايس

، وان يسبق تطبيق هذه الخطة خطـوات واجـراءات           القطاع والضفة  الفلسطينيون بوقف االستيطان اليهودي في    طالب  وي
اسرائيلية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني مثل ازالة الحواجز العسكرية واالنسحاب من المدن الفلسطينية ووقـف كـل                 

  . أشكال العقوبات الجماعية وغيرها
ـ  ما  : وكاالت   القدس عبد الرزاق أبو جزر،    نقالً عن مراسلها في    21/6/2005ية   األيام البحرين  ونقلت   فـي   القـدوة  هقال

الضفة ومواصلة بناء الجدار       أن عباس سيناقش إصرار إسرائيل على توسيع المستوطنات الكبرى في           من    مؤتمر صحفي  
انية مشترطا عدم ذكر اسمه قال إن إسرائيل لن تحقق أيا من        إلى وكالة االنباء االلم   ولكن مسئوال إسرائيليا تحدث      .  العازل

المطالب الفلسطينية للحصول على المزيد من التنازالت بما فيها إطالق سراح المزيد من السجناء حتـى تنفـذ الـسلطة                    
   .  الفلسطينية المطالب االسرائيلية بالتحرك ضد المتشددين الفلسطينيين

ما يزيد من االهمية الرمزية لتلك القمة أن مثل هذا اللقاء بين شارون وعرفات               أن   21/6/2005ردنية   الغد األ  وأوضحت
ولكن المشكلة أنه وبعد نحو أربعة أشهر ونصف الشهر من التهدئة بين الجـانبين              . لم يكن حتى مطروحا وال في الخيال      

ل منهما أن يكون الطرف البادئ بتقـديم        يبدو أن كال من الفلسطينيين واالسرائيليين عادوا إلى نهجهم القديم وهو رفض ك            
  .تنازالت

من المـرجح  ... التوقعات محدودة للغاية  . وقال المحلل اإلسرائيلي يوسي ألفر هناك شعور بأن القمة مجرد تأدية واجبات           
  .أن تسفر عن قائمة طويلة أخرى من االلتزامات األمنية التي سيجد كل من الجانبين صعوبة في الوفاء بها

أعلن مكتب شارون انه سيوجه ثالثة       : احمد عبدالفتاح  ،غزةوالقدس  ما أورده مراسلها في      21/6/2005القبس   وأضافت
اسئلة كفيلة بتحويل القمة الى ما يشبه امتحاناً عسيراً بسبب الطبيعة التعجيزية لألسئلة، وقد يكتفي الـرئيس الفلـسطيني                   

ء فارغة ألن المعروض من قبل اسرائيل شـحيح وال يغـري            بوضع اسمه على ورقة االمتحان وتسليمها لشارون بيضا       
ولعل التصريحات التي أدلى بها عباس واعالنه الصريح انه غير مستعد لحرب أهلية من اجل نـزع سـالح                   . بالمغامرة
ا  تجير للمتابع االستنتاج ان ابومازن غير مستعد لتقديم التنازالت من دون الحصول على نتائج ملموسة في قضاي                 ،فصائل

عدة مثل تفاصيل التنسيق المشترك حول االنسحاب من غزة واجزاء من الضفة وتسليم عدد من المدن للسلطة باالضـافة                 
  .الى ملف االسرى في السجون االسرائيلية

  .قلل حاتم عبدالقادر من نتائج القمة خصوصاً في ضوء ما تقوم به اسرائيل من اعتداءات متواصلة
  

  تعزيز القوات المصرية على الحدود مع غزة يقترح عليهبيريس: مع مباركفي لقائه 
مبارك بـ   بيرس، قد إلتقى اإلثنين، في شرم الشيخ          من أن   مصادر إسرائيلية  هأفادت ما 20/6/2005 48 عربنشر موقع   

للقـاء  موفاز، إستعداداً   و مع شارون،    اإلثنينومن المقرر أن يلتقي بيرس مساء       . في مباحثات تناولت خطة فك اإلرتباط     
  .شارون مع عباس

وصرح بيرس في نهاية لقائه مع مبارك في مقابلة مع صوت إسرائيل بأنه حصل تقدم كبير في المحادثات مع المصريين                   
وبحسب أقواله، فإن موفاز، قد نقل إلى المصريين إقتراح          .حول نشر قوات مصرية على محور فيالديلفي بعد اإلنسحاب        

وفي حين يطالب المـصريون بـأن يكـون اإلنـسحاب           . لمختلف عليه حول المحور   حل وسط بشأن الموضوع األخير ا     
وبحـسب  . اإلسرائيلي من المحور خطوة دائمة، فإن إسرائيل معنية باإلحتفاظ بإمكانية العودة والـسيطرة عليـه ثانيـة                

 وعنـدها تـستطيع    اإلقتراح، فإنه بعد نشر القوات على المحور تستطيع مصر أن تقرر في إبقاء قواتها فـي المنطقـة،                 
وبحسب المصادر ذاتها فإن مبـارك      . إسرائيل أن تقرر إما إبقاء أو نشر قواتها في مناطق أخرى على الحدود المشتركة             

وأضاف بيرس بأن قضية محور فيلـديلفي هـي          !وافق على اإلقتراح، ونسبت إليه قوله  هل أستطيع أن أقول ال لبيرس            
جتماعية، وقال مصلحتنا تتطلب أن يكون قطاع غزة هادئاً وأن يتوفر فيها أمـاكن              قضية أمنية ولكنها أيضاً إقتصادية وإ     

وأشارت المصادر إلى أن أبو الغيط، كان قد حذر في لقائه مع بيرس، أنه بدون إنسحابات أخـرى فـي الـضفة                       .عمل
انه يجب أال تتحول غـزة      وأن بيرس قد وافق على أقواله ب      . الغربية فأن قطاع غزة من الممكن أن يشتعل وينفجر مجدداً         

كما قال بيرس أن فك اإلرتباط من قطاع غزة لن يكون نهاية مسيرة السالم، إال أنه أكـد أن هـذا                     . أوالً إلى غزة أخيراً   
وعن لقائه أبو الغيط بشارون، نقلت المصادر اإلسرائيلية عن أبو الغيط قوله             !الموقف ال يمثل بالضرورة موقف شارون     

ك أن فك اإلرتباط من قطاع غزة هي خطوة قاسية بالنسبة إلسرائيل، وأنها تتطلب من شـارون                 لشارون بأن مصر تدر   
  ! شجاعة كبيرة لتنفيذها
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ومن جهته قال شارون ان المسؤولية االمنية على محور فيالدلفي الحدودي بين قطاع غزة ومصر ستنقل الى ايدي مصر               
للمسؤولين المصريين ان انتشار قوات امن مصرية ال يعني اعادة          واضاف انه تم التوضيح      .بعد تنفيذ خطة فك االرتباط    

 14البحث في اتفاق سيناء منوعة السالح وانما استبدال قوات مصرية غير مدربة بقوات مدربة تنتـشر فـي مـساحة                     
  .كيلومترا فقط في منطقة رفح

 .كة على الحدود اإلسرائيلية المـصرية     قالت مصادر إسرائيلية أن مبارك، وافق على أن يتم إقامة منطقة زراعية مشتر            و
مبارك استجاب لطلب   :  برئيس المجلس اإلقليمي رمات نيغف، شموليك ريفمان، وقال له         اإلثنينوكان بيرس اتصل ظهر     

المجلس اإلقليمي بتطوير منطقة زراعية مشتركة يتم خاللها التعاون بين مـزارعين مـن رمـات نيغـف ومـزارعين                    
ن مبارك أمر بفحص إمكانية إقامة معبر سياحي في نيتسانا، ما سيؤدي إلى تقصير المسافة               وقالت المصادر ا   .مصريين

  .للسياح الذين يريدون السفر إلى مصر، والذين يستعملون اليوم معبر طابا أو مطار بن غوريون في اللد
ين يقتربـان مـن   أكدت مصادر اسرائيلية ومصرية، أمس، ان الطـرف : تل أبيب  21/6/2005شرق األوسط   الوأضافت  

التوصل الى اتفاق بينهما يضمن االنسحاب االسرائيلي الكامل والشامل من قطاع غزة في اطار خطة الفصل، وذلك بعـد   
ووصل بيريس برفقة وزيرين هما رامـون،       . ان حمل بيريس، نص اقتراح جديد حول المسألة، وسلّمه أمس الى مبارك           

  . وايتسيك
وقال المسؤول االسرائيلي توصـلت     . ت ان خالفات مهمة ما تزال قائمة بين الطرفين        ولكن مصادر اسرائيلية اخرى قال    

اسرائيل ومصر الى اتفاق مبدئي يقضي بنشر قوة مصرية على طول الحدود مع غزة ولكن بعض التفصيالت لـم يـتم                     
عسكريا اكبر يتطلـب     من حرس الحدود المصريين الن تواجدا        750واضاف ان اسرائيل ال تقبل اال بنشر        . تسويتها بعد 

، التي تقضي بوجود عدد محدود من قوات الشرطة التابعة          1979تعديال لمعاهدة السالم المبرمة بين مصر واسرائيل عام         
  .لحرس الحدود مزودين باسلحة خفيفة على الحدود مع غزة

يس إلى اعتـزام إسـرائيل      أشار بير  :شرم الشيخ  ما أوردته وكاالت األنباء من     21/6/2005األيام الفلسطينية   وذكرت  
مساعدة الفلسطينيين في بدء تطوير قطاع الزراعة لديهم، واصفا المزارعين الفلسطينيين في غزة بأنهم مهرة وبمقدورهم                

وأضاف كما أننا نرغب في مـساندة الفلـسطينيين فـي تطـوير             . تصدير منتجات مثل الزهور والفاكهة والخضراوات     
ا خطط لزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل بمقدار عشرة آالف عامل، لكنه لم              وأوضح أن الحكومة لديه    .السياحة

وحول ما أعلن من أن إسرائيل ستهدم الوحدات االستيطانية لزيـادة االراضـي التـي يمكـن                  .يحدد موعد هذا االجراء   
لورش كما هي لكي يستخدمها     للفلسطينيين زراعتها عقب االنسحاب، أوضح أن بالده تخطط لترك الصوبات الزراعية وا           

وقال إنه فيما يتعلق باالجراءات الواجب اتخاذها لفترة ما بعد االنسحاب فإنه يتعين علينا التفكير في حرية                  .الفلسطينيون
وحول االنسحاب االسـرائيلي    . الحركة بشكل دائم بين قطاع غزة والضفة الغربية بما يستلزم تمهيد الطريق لتحقيق ذلك             

ن في الضفة الغربية حسب تفاهمات شرم الشيخ قال بيريز إنه بعد االنسحاب من غزة سـيتعين علينـا أن     من بعض المد  
نقرر كيف سنمضي قدما في هذا األمر، الن لدينا اتفاقا طبقا لخارطة الطريـق حظـي بقبولنـا وقبـول الفلـسطينيين                      

هم هو تحسين الوضع األمني بـين الطـرفين         والمصريين واألميركيين واألوروبيين وجميع األطراف المعنية غير أن األ        
  .الفلسطيني واإلسرائيلي

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر أن أبو مازن أصبح اآلن شريكا للسالم، قال إنه يعتقد أنه زعيم يتـسم بالجديـة                        
  . ويرغب في السالم

ع الفلسطينيين لالفضل حتـى يمكـن       عقب اللقاء اكد بيريس اهمية تحسين اوضا       :القاهرة 21/6/2005القبس  وجاء في   
واعتبر ان لقاء ابو مازن وشارون المرتقب اليوم سيشكل عالمة فارقـة بخـصوص               .القضاء على العنف على حد قوله     

واضاف  .التوصل إلى حلول بالنسبة الى االمن واالنسحاب، واشار الى انه يمكن التوصل إلى حل بالنسبة لممر فيالدلفيا                
 الف شرطي فلسطيني في المناطق التي سيتم االنسحاب منها، مـشددا            50 او   40ضرورة انتشار   ان الحديث يدور حول     

وطالب بالتفاؤل نحو المستقبل وبوجود االمل في السالم، موضـحا           .على ضرورة االستقرار االمني النجاح المفاوضات     
  .من خالل تقديم الدعم المادي والفنيان الدولة العبرية ستساعد الفلسطينيين في تطوير الحياة الزراعية والصناعية 

 بيريز بالدور الذي يقوم به مبارك من أجل إقرار السالم فـي المنطقـة               ةشادإ 21/6/2005 الجمهورية المصرية    ونقلت
قال بيريز اننا محظوظون بان لدينا زعيما بهذه المواصفات التـي           و.  بانه زعيم يتسم بالحكمة والتريث والتسامح      هووصف

  . رئيس مبارك في الشرق األوسطتتوفر في ال
قال انه فيما يتعلق باالجراءات الواجب القيام بها مثل االنسحاب فهناك صندوق اجتماعي بـدأه الفلـسطينيون ويحظـي                   

أضاف . بتأييدنا وفتح الممرات وتفكيك الكتل االستيطانية مشيرا الي ان ذلك سيكون مساهمة ايجابية اقتصادية للفلسطينيين          
 ألف فرصة فلسطينية ونأمل أن تساهم هذه االجـراءات فـي            200 مليون نسمة بما يمثل      1.5 يبلغ عددهم    ان سكان غزة  

  . مساعدة هؤالء السكان وتحسين مستوي معيشتهم
قال اننا نعتزم زيادة عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل بواقع عشرة آالف عامل واالبقاء علي الـصوبات الزراعيـة                   

لية لكي ينتفع بها الفلسطينيون مشيرا الي اعتزام إسرائيل مساعدة الفلسطينيين في بدء تطـوير قطـاع                 والورش اإلسرائي 
  . الزراعة لديهم

وحول ما إذا كانت هذه االجراءات ستشمل المشكلة المتلعقة بالمطار قال بيريز انـه تـم االتفـاق علـي أن يـستخدم                       
  . أن المطار ستعقد مساء اليوم خالل مباحثات عباس وشارونالفلسطينيون ميناء علي البحر وأن هناك مناقشات بش



 7

رداً علي سؤال حول تقييمه لقدرة الفلسطينيين علي تولي المسئولية األمنية في غزة بعـد االنـسحاب قـال أعتقـد ان                      و
  .  ألفا50ًالفلسطينيين لديهم القوات الالزمة لذلك حسبما أشار دحالن إلي ان السلطة لديهم قوات قوامها 

  
   تفاعالت الفلتان االمني

 مئات من المحامين والقضاة في رام اهللا ، مدعومين بـالقوى الوطنيـة               به طالب ما   20/6/2005 48  موقع عرب  نشر
روحي فتوح بتوفير األمن للمواطن الفلسطيني والتصدي لمظاهر االنفالت األمنـي، وحمايـة             واحمد قريع،    واإلسالمية،

 مسيرة احتجاجية على الوضع األمني السائد في األراضي الفلسطينية في ظل مـا يـشهده        السلطة القضائية والقانون، في   
وهتف المشاركون ضد حكومة أبـو عـالء واصـفه إياهـا             .المحامون من تعديات وخطف وتهديد في اآلونة األخيرة       

مـسانديهم وتأهيـل    مطالبين ضمن قائمه مطالبهم بالعمل على فتح تحقيق يكشف مرتكبـي الجـرائم و             . بالحكومة الهشة 
من جانبه أكد حسن خريشه على وقوف المجلس التشريعي إلـى جانـب الـسلطة               . عناصر وكوادر القضاء الفلسطيني   
كما أكد على أن المجلس التشريعي طالب ومنذ زمن طويل بالعمل علـى اسـتقالل               . القضائية وفصل السلطات وتكاملها   

نتقد خريشه مستهجنا قيام قريع بالمطالبة بضرورة فرض األمن واستناده          كما ا  .القضاء الفلسطيني وتنظيم مهنه المحاماة    
وأكد أن امن الشارع يكمن في يد األجهزة األمنية وان هـذا القـرار              . إلى تشخيص الحالة بدل من العمل على معالجتها       

ـ       . بحاجه إلى إراده سياسية أكثر من الحاجة إلى السالح         ن االحـتالل وزمـن     كما أشاد بدور القضاء الفلسطيني في زم
الرئيس عرفات، وانتقد عدم قيام احمد قريع باستقبال مطالب المحامين الفلسطينيين مطالبا إياه بتقديم اعتذار لهم أو بتقديم                  

من جانبه أكد مساعد األمين العام للمحامين العرب، في رسالة له على سيادة الشعب الفلـسطيني                .أسباب عدم استقباله لهم   
  . أهميه الحافظ على القانون ومحاربه االنفالت األمني الذي يقلق الشعب الفلسطينيونضاال ته و على

إنهم : نيل محام وق:  فايز أبو عون    و رام اهللا  حسام عزالدين     عن مراسليها في   21/6/2005 األيام الفلسطينية    وأضافت
ء ملموس للمساهمة في ضـبط      سيواصلون احتجاجاتهم، بعد غد ايضا، موضحين أن المحامين مصرون على القيام بشي           

وسلم المحامون مذكرة احتجاج الى فتوح، طالبوا فيها بالضغط في اتجـاه تطبيـق قـرارات المحـاكم،                .الوضع االمني 
ومساءلة المسؤولين في السلطة التنفيذية عن أسباب عدم الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبـث بمقـدرات                     

  .من العامالوطن والمواطن، واالخالل باأل
ق المتظاهرون وعدد من أعضاء المجلس التشريعي على تشكيل لجنـة           ااتف: غزة من 21/6/2005ردنية   الغد األ  ونقلت

ويعتـزم المحـامون    .الفلسطيني لترتيب عقد مؤتمر شعبي إلظهار مدى خطورة انتهاك سيادة القانون على أمن المواطن            
 المقبل وإقامة خيمة اعتصام احتجاجا على استمرار المـساس بهيبـة            تعليق العمل مرة أخرى أمام المحاكم يوم الخميس       

  .القضاء وسيادة القانون
 في شرعية الرئيس الفلـسطيني، ورئـيس         طعن محام فلسطيني عن   :رام اهللا  من 21/6/2005 القدس العربي    وجاء في 

وقـد بـرر    . وانهاء حالة الفلتان  الوزراء ، ورئيس المجلس التشريعي، بسبب فشلهم في ضبط االوضاع االمنية الداخلية             
وسيم ابو راس تقديمه لهذا الطعن بإخفاق الموجه ضدهم الطعن في القيام بالمهام الدستورية الموكلـة إلـيهم وتحملهـم                    
مسؤولية ما وصلت إليه األوضاع الداخلية ووقوع اعتداءات علي القضاة والمحامين وتهديدهم باعتبار ذلك يعيق العدالـة                 

وفي نهاية الطعن طالب المحكمـة بإصـدار القـرار بعـدم            . ك تبرم المجتمع الفلسطيني من تغلغل الفساد      والقانون وكذل 
دستورية الوالية الصالحيات والمهام الموكلة إليهم واعتبارهم في حكم المستقيلين وإجراء انتخابات عامة لمركز رئـيس                

. وزراء وممارسة المهام الدسـتورية ذات العالقـة       السلطة والمجلس التشريعي خالل ستين يوماً ومن ثم تشكيل مجلس           
 الي المحكمة الدسـتورية العليـا،        من هذا القبيل     وتعتبر هذه السابقة هي األولي من نوعها باقدام محام علي تقديم طعن           

إن الهدف مـن تقـديم      : وقال أبو راس  .2003من القانون األساسي المعدل لسنة      30/1مستنداً بذلك الي نص المادة رقم       
الطعن ليس اقصاء أي من المطعون ضدهم، بقدر ما هو مطلوب احداث حالة من التغيير، وضجة اعالمية كبيرة، وذلك                   

واعتبر أن المطعـون ضـدهم مـسؤولون مـسؤولية          . ألن الوضع أصبح ال يمكن السكوت عليه بأي حال من األحوال          
وحول ما اذا رفـضت المحكمـة        .في كل المجاالت  تضامنية وتكافلية عما وصلت اليه األوضاع الداخلية من ترٍد خطير           

الدستورية التعامل مع الطعن المقدم اليها، قال ان المحكمة الدستورية ال تملك اال أن تتعاطي مع الطعن، الذي هو للتأثير                    
تؤكـد  علي المستوي السياسي، وان كانت ال يمكنها أن تتخذ قراراً بإقصاء أحد أو تحميل أحد المـسؤولية، فيمكنهـا أن                

  .للجميع أن المساس بمرفق العدالة، الذي هي جزء منه، هو من أخطر األمور، التي وصلت اليه حالنا الفلسطينية 
مسيرةٌ مسلّحة نظّمتها كتائب شـهداء األقـصى         عن   : خاص –غزة   من 21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر

مني وفوضى السالح، مطالبين السلطة اإلسراع في إنهـاء حالـة           جابت شوارع مدينة غزة مطالبة بإنهاء حالة الفلتان األ        
  .الفلتان األمني في غزة والضفة الغربية

م قوات كبيرة مـن األمـن       ااقتحالى  : رام اهللا  من   يوسف الشايب  عن مراسلها  21/6/2005 األيام الفلسطينية    واشارت
، في إطار المساعي التي يقـوم بهـا وزيـر           ت ريما بيالوطني الفلسطيني، وما يعرف بالقوات الخاصة الفلسطينية، بلدة         

 .الداخلية ، بإيعاز من الرئيس الفلسطيني، لضبط األمور، والقضاء تدريجياً على حالة الفلتان األمنـي اآلخـذة بالتفـاقم                  
بلدة ، فجر أمس واعتقلت عدداً من األشخاص المسؤولين عن شجار مسلح وقع وسـط رام                الواقتحمت القوات الفلسطينية    

اهللا، األسبوع الماضي، واستمر لعدة أيام، وأسفر عن إصابات، وهم في مجملهم إمـا أعـضاء فـي األجهـزة األمنيـة         
، شـرعت بتفتـيش منـازل       قـوات االمـن   وأكد شهود عيان أن      .الفلسطينية، أو مطاردين مطلوبين لسلطات االحتالل     

تم ترحيل بعضهم إلى سجن أريحا، التابع للسلطة ، في          و .المتورطين ، وأن بعضهم أطلق النار باتجاه القوات الفلسطينية        
يشار إلى أن عملية االقتحام، تمت بالتنسيق مع الجانب اإلسرائيلي، لتـسهيل          .حين تم إطالق سراح من ثبت عدم تورطه       



 8

 مهمة القوات الفلسطينية، إال أن شهود عيان أكدوا أن قوات االحتالل عرقلت عمل القوات الفلـسطينية، خاصـة عنـد                   
 ورغم االرتياح العام لدى سكان البلدة لمثل هذا التوجه، إال أن البعض عبر عن امتعاضه من قيـام                   .خروجهم من البلدة  

قوات األمن بنقض االتفاق الذي سبق أن تم التوصل إليه بين نشطاء فتح واألجهزة األمنية الفلسطينية، باعتقال أربعة من                   
حد األطراف، ووجهت أوامر باعتقال عشرين من الطرف اآلخر، على اعتبار           كل جانب، حيث اكتفي باعتقال أربعة من أ       

  .أن أحد األطراف لوح باسم كتائب شهداء األقصى، فكان التعامل معه خاصاً، حسب مصادر في البلدة
   

  السلطة تطالب الفصائل مجدداً بالحفاظ على التهدئة 
طينية الفصائل الفلسطينية إلى االلتزام بالتهدئة وعـدم العمـل          دعت وزارة الداخلية الفلس   :  طاهر النونو، وكاالت   -غزة  

وقـال توفيـق أبـو خوصـة، إن وزارة       . لتجاوزها واختراقها، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة        
حاولـةً  الداخلية ترى في التصعيد المفاجئ في قطاع غزة على الصعيد الميداني من ِقبل بعض األطراف الفلـسطينية، م                 

يائسة إلضعاف السلطة الوطنية وإحراجها على المستوى السياسي، وهو ما ال يمكن السماح به أو التهاون فيه، وأضاف                  
أن التوقيت لممارسة االبتزاز السياسي ال يمكن أن يعود إال بالسلب على الجبهة الداخلية ومصالح المواطنين الفلسطينيين،                 

اف، مؤكداً أن هذه الممارسات بما تُمثله من خروٍج على قـرار اإلجمـاع الـوطني                وعلى طبيعة التعامل مع هذه األطر     
  .المتفق عليه في حوار القاهرة ال يحظى بالتفهم وال يجد تبريراً

 21/6/2005الخليج اإلماراتية 
  
   ضابطاً فلسطينياً للتقاعد72حالة إ

 ضابطاً من ذوي الرتب العـسكرية  72 الفلسطينية  وزارة الداخلية  ةحالعن إ : غزة من   21/6/2005نشرت الغد االردنية    
وأعلنت الداخلية في بيـان      .المتقدمة إلى التقاعد وذلك في إطار إعادة هيكلة وتنظيم األجهزة األمنية والشرطة الفلسطينية            

ـ أصدرته أمس أنها ستمضي قدماً بتنفيذ القانون على الجميع دون استثناءات، مؤكدة أن كل من بلغ أو تجاوز سن                    60 ال
وقالت الوزارة أنها ستصدر قائمـة   . عاماً سيحال إلى التقاعد وذلك إلتاحة الفرصة أمام األجيال الشابة وضخ دماء جديدة            

  .جديدة بأسماء من ستحيلهم قريباً إلى التقاعد مطلع الشهر المقبل
 كل مـن بلـغ أو تجـاوز         ها أن  ل  أن وزارة الداخلية أوضحت في تصريح      وكالة وفا  عن   21/6/2005البيان   وأضافت

إلتاحة الفرصة أمام ضخ الدماء الجديدة واألجيال الـشابة فـي معركـة البنـاء               «الستين من العمر سيحال إلى التقاعد       
 د ب أ.الوطني

  
  رفع العلم الفلسطيني بدل رايات الفصائل في التظاهرات

العلم الفلسطيني بدال من رايات الفـصائل        اطلق تلفزيون فلسطين الرسمي امس االثنين حملة وطنية لتوحيد رفع            -غزة  
واقام التلفزيون في مقره مهرجانا الطالق حملـة شـعب           .المختلفة التي يتم رفعها خالل التظاهرات والفعاليات المختلفة       

وطن وعلم واحد شارك فيه المئات من ممثلي المنظمات والمؤسسات الرسمية واالهلية اضافة الى عـدد مـن قيـاديي                    
واكد نبيل شعث في كلمة خالل المهرجان على ضرورة اعتماد رفع            . تم رفع عدد كبير من اعالم فلسطين       الفصائل حيث 

من ناحيته قال باسم ابو سمية لوكالة فرانس برس ان تعزيز العلم الفلسطيني              .العلم الفلسطيني تعبيرا عن الوحدة الوطنية     
واوضح ان هذه الحملة من اقوى الحمالت الوطنية التـي           .كرمز سيادي يعبر عن الوحدة الوطنية لكل الشعب الفلسطيني        

تقوم بها السلطة الفلسطينية اضافة الى انها تمثل دعوة لكافة الفصائل مجتمعة العتماد رفع العلم الفلسطيني كرمز الشكال                  
يا بازالة الرايـات    واشار الى ان كافة الفصائل تقريبا وافقت على اعتماد العلم حيث بدأت بلدية غزة عمل               .العمل الوطني 

  .المختلفة ورفع علم فلسطين على اعمدة الكهرباء والمباني الرئيسية
  21/6/2005الغد االردنية 

  
  لى غزة قبيل االنسحابإسرائيل توافق على نقل شرطة فلسطينية من الضفة إ

 للـسلطة الفلـسطينية       اكد مصدر امني فلسطيني مسؤول  أن الجانب االسرائيلي وافق على السماح             : سمر خالد  -غزة    
بنقل قوات أمن من الضفة إلى قطاع غزة، لغرض تعزيز قوات الشرطة هناك قبـل االنـسحاب االسـرائيلي المتوقـع                     

وحسب المصدر فإن الجنرال وليام وورد سيعد قائمة مفصلة بالمعدات واألجهزة التـي يحتاجهـا                .منتصف اب المقبل    
ات وأجهزة االتصال وما شابه حيث تتطلب موافقة حكومة االحتالل أوال فيمـا             الفلسطينيون، باستثناء السالح مثل المركب    

  .سيتولى االتحاد األوروبي تمويل وتوريد بعض المعدات
  21/6/2005الرأي االردنية 

  
 !!منّسق أعمال جيش االحتالل في غزة يطلب تعيين شرطياٍت على المعابر

مردخاي، طلب من السلطة الفلسطينية تعيين شرطياٍت فلسطينيات        قالت مصادر صهيونية إن العقيد يوآف        : خاص –غزة  
وأضاف  .على المعابر على إثر عملية اعتقال فلسطينيٍة كانت تحِمل متفجراٍت على حاجز آيرز، بحسب مزاعم االحتالل               

 لتفتيشهن والتأكّد   مردخاي أن مهمة الشرطيات الفلسطينيات ستكون فحص كّل النساء الفلسطينيات اللواتي يسلكن المعابر            
  .من عدم حوزتهم على أي متفجراٍت أو وسائل قتالية

  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  خالل لقاءات منفصلة عباس وقريع والقدوة يستقبلون وزير الخارجية الصيني
اللقـاء، اسـتعراض    وجرى خالل    .استقبل الرئيس عباس، ظهر امس، وزير الخارجية الصيني       : وفا-كتب مندوبو األيام  

 .تطورات األوضاع التي تشهدها األراضي الفلسطينية واعتداءات قوات االحتالل والجهود الدولية لدفع عمليـة الـسالم               
 وزير الخارجية الصيني أن زيارته، تأتي في إطار التشاور مع األصدقاء في فلسطين لمتابعة وتعزيز                ذكروعقب اللقاء،   

إن بالده كعضو دائم في مجلس األمـن      : وقال .وصل إليه خالل زيارة الرئيس عباس للصين      التنسيق والتوافق الذي تم الت    
من جهتـه، أبلـغ      .وصديق مخلص للشعب الفلسطيني على استعداد لبذل الجهود من أجل دفع السالم في الشرق األوسط              

ة الفلسطينية، تمر فـي مرحلـة       أحمد قريع ، وزير الخارجية الصيني، أن منطقة الشرق األوسط برمتها، وتحديداً القضي            
حثيثة، مثل الدور الصيني، بهدف      دقيقة جداً، وتحوالت كبيرة، ما يؤكّد الحاجة إلى تدخل دولي كبير ومهم وجهود دولية             

كبح جماح أي توجه فردي للتحكم بمصير المنطقة والسالم العالمي، مشيراً إلى الثقة الفلسطينية الكبيرة بسياسة وحكمـة                  
على صعيد آخر، قال ناصر القدوة، خالل مؤتمر صحافي مشترك مـع وزيـر خارجيـة                 .ا في المنطقة  الصين ودوره 

نحـن ال  : واضـاف . إن على إسرائيل إزالة مخلفات مباني المستوطنات المهدومة خارج األراضي الفلـسطينية       : الصين
ل إسرائيل المسؤولية عن إعادة األرض      نعارض هدم البيوت، لكننا نصر على التقيد بأحكام القانون الدولي، ما يعني تحم            

  .إلى ما كانت عليه، وهذا يعني القيام بالخطوات الفنية الالزمة إلزالة الهدم ونقله خارج األرض الفلسطينية
  21/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  مقتل جندي لالحتالل في الضفة واستشهاد فلسطيني في غزة   

خطرة ، صباح امس اثر تعرض سيارتهما لنيران قرب قرب قرية نزلة قتل مستوطن اسرائيلي واصيب آخر بجروح 
وحسب ما قاله مصدر عسكري فان سيارة · عيسى على مقربة من حاجز باقة الشرقية، في شمال الضفة الغربية

المستوطنين، وهما من سكان مستوطنة حرمش تعرضت الى النيران كما يبدو من داخل سيارة عابرة وأصابت النيران 
  ·ن الوقود في السيارة ما ادى الى احتراقهاخزا

وقد اعلنت سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد االسالمى مسؤوليتها عن الهجوم وذلك ردا على تدنيس 
 .·المصحف الشريف فى سجن مجدو

21/6/2005االتحاد االماراتية   
 

  لقواس حماس تدين إقدام االحتالل على تجديد االعتقال اإلداري للشيخ ا
أدانت حركة حماس إقدام السلطات الصهيونية على تجديد االعتقال اإلداري أربعة شهور جديدة للشيخ وجيه قواس، 
رئيس بلدية قلقيلية المنتخب، مشيرة إلى أن إدارة السجن ال توفر للشيخ العناية الصحية التي يحتاجها، حيث يعاني من 

وحمل مصدر مسؤول في حركة حماس في تصريح صحفي .ناية دائمةمرض القلب األمر الذي يلزمه عالج خاص، وع
حكومة العدو المسؤولية عن أي ضرر قد يصيب الشيخ وجيه قواس جراء هذا االعتقال التعسفي، واإلهمال الصحي، 

  .ومنعه عن القيام بدوره في إدارة البلدية، وخدمة أهله في قلقيلية
21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  كة الجهاد اإلسالمي تستهجن الدعوات العربية والدولية لتوفير األمن النسحاب قوات االحتالل من غزةحر

عبرت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين المحتلة عن استهجانها للجهود الدولية والعربية المبذولة حالياً لتنفيذ خطة 
 . ة تحت عنوان تأمين االنسحاب الهادئ اآلمنشارون لالنسحاب أحادي الجانب من غزة، وللحفاظ على التهدئ

21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  أبو داوود يتعرض لضغوط فتحاوية ليتراجع عن تصريحات أدلى بها للمركز الفلسطيني لإلعالم
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن تعرض محمد داود عودة أبو داود عضو المجلس الثوري لحركة فتح 

غوط كبيرة من قبل قيادات ورموز في حركة فتح، وذلك لدفعه على التراجع عن تصريحاته التي أدلى بها للمركز لض
  .الفلسطيني لإلعالم في مقابلة خاصة نشرت األسبوع الماضي في الموقع اإللكتروني للمركز
بخصوص عبد اهللا اإلفرنجي وأضافت تلك المصادر أن تلك الضغوط تركزت على ما أدلى به أبو داوود من معلومات 

عضو اللجنة المركزية المعين لحركة فتح ومسئول مكتب التعبئة والتنظيم لحركة فتح في غزة، والتي أكد فيها ارتباط 
 . بألمانيا1966اإلفرنجي بجهاز الموساد الصهيوني منذ العام 

21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  نظيمية وعقد المؤتمرات في األقاليم التوصية بتوحيد المرجعيات الت:فتح
 كادراً من أقاليم 120أوصى المشاركون فى الورشة التي نظمتها حركة فتح في صاالت بدران بمدينة البيرة، بحضور 

الحركة في محافظات الضفة، بوجوب حصر العضوية بصورة سليمة، ودفع االشتراكات وعقد المؤتمرات في المواقع 
  .لحركي العام وانشاء مجالس األقاليمواألقاليم، والمؤتمر ا
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كما أوصى المتحدثون في الورشة، التي جاءت بعنوان آليات التواصل والتفعيل بين أقاليم الوطن، بإيجاد آليات للتواصل 
الورشات، الدورات والندوات الحركية، وتوحيد المرجعيات التنظيمية واالعالمية في الضفة وغزة، : الحركي، مثل
  . إعالميوتعيين ناطق

21/6/2005األيام الفلسطينية   
  

  خطة أمريكية إسرائيلية لتوطين مليوني فلسطيني في العراق  
كشف مركز للبحوث والدراسات السياسية في العراق عن خطة أمريكيـة إسـرائيلية تقـضي     :حميد عبداهللا. بغداد ـ د 

د مركز الدراسات الفلسطينية في جامعة بغداد      وأك! بتوطين ما يقرب من مليوني الجئ فلسطيني في جنوب ووسط العراق          
في بحث أصدره مؤخرا أن هناك تصورا قديما لدى قادة الحركة الصهيونية مفاده أن البلـد الوحيـد الـذي يمكـن أن                       
يستوعب الفلسطينيين بعد ترحيلهم هو العراق كما ورد في مقوالت وافكار قادة إسرائيليين كبار من بيـنهم ديفيـد بـن                     

وكشف المركز عن سيناريو أمريكي إسرائيلي يهدف إلى إحيـاء خطـة نورمـان              .اييم وايزمن وجابوتسكي  غوريون وح 
المتضمنة ترحيل ما يقرب من مليوني فلسطيني ترفض اسرائيل اإلقرار بحقهم في العودة ونقلهم إلى المنطقة الجنوبيـة                  

وتصورات اليهود حول ارتباط الجماعات اليهودية      وأعاد المركز إلى األذهان أفكار      ! ومنطقة الفرات األوسط من العراق    
كما . وشدد البحث على حقيقة أن الفكر اإلسرائيلي يميز بين ارض إسرائيل ودولة إسرائيل            . بأرض العراق ارتباطا أزليا   

فكـرة  أشار البحث إلى خطة إسرائيلية لتنشيط السياحة بين العراق وإسرائيل وخاصة السياحة الدينية، والذي يعزز هذه ال                
وينعشها وجود مواقع دينية يعتقد اليهود بأهميتها التاريخية وقدسيتها الدينية، ومن بينها قبر عزرا الكاهن أو العزير فـي                   
محافظة العمارة جنوب العراق، ومدفن النبي حزقيل أو ذي الكفل قرب مدينة النجف، ومرقد يوشـع كـوهين كـاوول،                    

  . االلقوشي وكلها تقع في منطقتي الجنوب والفرات األوسط من العراقومرقد الشيخ اسحق القاووتي، وقبر ناحوم 
  21/6/2005اخبار الخليج البحرينية 

  
  إستشهاد فتى فلسطيني وإصابة ثالثة آخرين، بينهم طفالن  

  أفادت مصادر فلسطينية االثنين ان فلسطينيا استشهد وجرح آخر حينمـا اطلـق جنـود                 ،لمراسلتنا ألفت حداد  /48عرب
وقالت مصادر طبية فلسطينية انه تم التعـرف        .تالل اإلسرائيلي النار بالقرب مخيم البريج لالجئين جنوب مدينة غزة         االح

وقالت مصادر امنية فلسطينية إن قوات االحتالل اإلسـرائيلي  . عاماً 17على هوية الشهيد وهو الفتى إياد صالح النباهين        
قرب منطقة قريبة من قرية حجر الديك الواقعة الى الشمال من مخيم البريج             أطلقت النار على فلسطينين اثنين كانا يمران        
ورجحت المصادر ذاتها ان يكون االثنان من العمال وحاوال التسلل عبـر            .لالجئين مما أدى الى إصابتهما بجراح خطيرة      

وات االحتالل النار مـا     الشريط األمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل بحثا عن عمل داخل اسرائيل، فاطلقت عليهم ق              
واشارت الى ان قوات االحتالل اإلسرائيلي منعت سيارات االسعاف من الوصول فبقي الجريح ينزف              .ادى الى إصابتهما  

وأفادت مصادر فلسطينية اليوم أيضاً، ان طفلين فلسطينيين أصيبا بجراح مختلفة جراء إطالق النار علـيهم                .حتي الموت 
وقال .سكرية االحتاللية في مستوطنة نافيه دكاليم القريبة من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة            من احد أبراج المراقبة الع    

شهود عيان ان قوات االحتالل المتمركزة في موقعها العسكرى اطلقت النار علي مجموعة من االطفال كانوا يلعبون في                  
  . متر عن برج المراقبة500منطقة تبعد حوالي 

  20/6/2005 48 عرب
  
  فجره الصهاينة في النكبة المشؤومةعكا يرممون مسجداًهالي أ

يقوم في هذه األيام عمال بترميم مسجد اللبابيدي في عكـا وذلـك ألول   : من زهير اندراوس،الناصرة ـ القدس العربي  
يين ، وقد اثار العمل فيه ردود فعل الجيران اليهود وسكان المدينة مـن العنـصر              1948مرة منذ هجر المسجد في العام       

اال ان البلدية ردت علـيهم       .الذين رأوا بترميمه خطرا واعربوا للبلدية عن تخوفهم من استخدام المسجد مستقبال للصالة            
انه يوجد اتفاق بعدم استخدامه للصالة األمر الذي اثار ردود فعل المسلمين في المدينة فمن هو الذي تعهد بهذا ولمن يحق                     

جموعة من اليهود المتطرفين بعقد اجتماع وقرروا في نهايته التوجـه للقـضاء لمنـع          وقامت م . ان يعلن مثل هذا التعهد    
لجنة أمناء الوقف األسالمي استغربت رد البلدية وتتساءل مـن هـو            .ترميم المسجد ومنع مسلمي المدينة من الصالة فيه       

ا األمر؟ في عكا القديمـة كنـيس        الذي اتفقت معه البلدية علي عدم اقامة الصالة في المسجد ومن هو الذي يمنع مثل هذ               
يهودي يؤمه الزائرون متي شاؤوا وقد تم ترميمه وصيانته منذ عشرين عاما، فلماذا هذه الضجة حـول تـرميم مـسجد                     

   .خصوصا ان مئات العائالت العربية تعيش حوله
  21/6/2005القدس العربي 

  
  ز بيت إيبا غرب نابلسالقوات الصهيونية تمنع الحافالت الفلسطينّية من المرور على حاج

منعت القوات الصهيونية، ظهر اليوم، الحافالت العامة على حاجز بيت إيبا غرب نابلس مـن المـرور،         : خاص –نابلس  
 حافلةً  15وقال شهود عياٍن للمركز الفلسطيني لإلعالم إن القوات الصهيونية قامت بمنع أكثر من              .ولم تُكشَفْ أسباب ذلك   

 تابعة لعدة شركات منها شركة الطنيب، ووضعت كذلك جندياً صهيونياً على باب كـّل بـاٍص                  راكباً 50كبيرة من نوع    
  .وكلب حراسة ومنعت أي راكٍب من الترجل من مكانه
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  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   ألف دوالر240بلدية بني سهيال توقّع اتفاقاً على تنفيذ شارٍع بكلفة 
دية بني سهيال، شرق محافظة خانيونس، اليوم، عن توقيعها لالتفاق الخاص ببدء العمل فـي               أعلنت بل : خاص –خانيونس  

وأوضح عبد القادر الرقب، رئيس البلدية، في بياٍن أصدرته البلدية، أن           .شارع خالد بن الوليد في البلدة مع الشركة المنفّذة        
سان الكبيرة، وهي الطريق البديلة للشارع العام في        الشارع يصل شرق البلدة بغربها، ويربط منطقة خانيونس بمنطقة عب         

 ومدة تنفيـذه    usaidوحسب البيان، فإن المشروع عبارة عن منحة أمريكية من الوكالة األمريكية للتنمية             .بلدة بني سهيال  
  .كم تقريبا2ً ألف دوالر أمريكي، حيث يبلغ طول الشارع 240أربعة شهور، وتبلغ تكلفته 

  21/6/2005 لإلعالم المركز الفلسطيني
  

  هالي القدس رخص البناء وتهدم مساكنهم بحجة عدم الترخيص أسرائيل ال تمنح إ
دعت لجنة الداخلية التابعة للكنيست االسرائيلي امس االثنين الي وقف :الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس

وقررت اللجنة أيضا عقد اجتماع بين رئيس بلدية . بيتا في حي سلوان في القدس الشرقية88تنفيذ أوامر الهدم بحق 
القدس من جهة واللجنة الشعبية في حي البستان من جهة ثانية، وذلك لبحث القضية ومحاولة التوصل لحل لضمان حل 
دائم يوقف عمليات الهدم في القدس، وإعطاء األجوبة الرسمية لحاجات السكان العرب في القدس الشرقية المحتلة للسكن 

بناء والخدمات المستحقة علي البلدية، بما فيها التخطيط لصالح السكان، كما جاء في تلخيص النقاش الذي قدمه رئيس وال
واعتبر النائب عصام مخول من الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة في اإلجتماع ان مناقشة .اللجنة النائب غالب مجادلة

طيا، ألن قرارات الهدم وتخطيط الحي كحديقة عامة خضراء ليست الموضوع ال يمكن ان تأخذ معني مهنيا تخطي
وحمل النائب مخول بلدية القدس .قرارات مهنية بل إحتاللية، تتراوح بين اإلستفزاز المجنون واإلرهاب الرسمي السياسي

وتعميق عملية الغربية والحكومة اإلسرائيلية المسؤولية عن تفجير األوضاع في القدس، وإشعال المدينة والمنطقة، 
   .اإلستيطان الفاشي في أحياء القدس القديمة في ظل وتحت مظلة خطة اإلنفصال

  21/6/2005القدس العربي 
  

  مركز حقّ العودة يؤكّد على حقّ الالجئين بالعودة ويطالب السلطة بوضع قضّيتهم على سلّم أولوياتها
 أن حقّ العودة هو حقٌّ غير قابٍل للتفريط أو التنازل ولـو             أكّد مركز حق العودة الثقافي في مدينة نابلس،       : خاص –نابلس  

وأكّد المركز في بياٍن لـه،      .بجزٍء يسير منه، وأن أي حلٍّ قادٍم ال يضمن الحفاظ على هذا الحقّ هو حلٌّ ناقص ومرفوض                
حـقّ العـودة،    ووصل المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه، رفضه وتصديه لكّل مشاريع التصفية وااللتفـاف علـى                

وباألخص ما أثير مؤخّراً تحت ما يسمى بمشروع الكيفتاس وبانوراما الداخل، هذه المشاريع والمخطّطـات المـشبوهة،                 
  .والتي تسوق للمشروع الصهيوني بدائل عن حق العودة

  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سالمية تعود للعصر المملوكي غربي يافا بإيقاف الحفريات في مقبرة إمؤسسة األقصى تستصدر أمراً
 أعلنت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية الناشطة في األراضي الفلـسطينية المحتلـة عـام                ، خاص -رام اهللا 
 مساء أمس األحد، أنها استصدرت أمرا من محكمة الصلح في كفر سابا بإيقاف أعمال حفريات تقوم بها سـلطة                    1948

وقالت المؤسسة في بيان لهـا      .48في مقبرة بيت دجن الواقعة في غرب يافا في األراضي المحتلة عام             اآلثار الصهيونية   
إن استصدار هذا األمر جاء بعد أن اكتشفت خالل جولة ميدانية لها            : اليوم، ووصل نسخة منه للمركز الفلسطيني لإلعالم      

ي المقبرة، كشفت عن قبور إسالمية يعود تاريخها إلـى  نهاية األسبوع أن سلطة اآلثار الصهيونية تقوم بأعمال حفريات ف      
  .أواخر العهد المملوكي اإلسالمي وبداية العهد العثماني وطريقة الدفن تدّل داللة واضحة على ذلك

  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  أجهزة المراقبة حول االقصى للتجسس وليس للحراسة: مفتي القدس
 الشيخ عكرمة صـبري أن األجهـزة        هأكدما   :الناصرة-برهوم جرايسي  عن مراسلها  21/6/2005 الغد االردنية    نشرت

االلكترونية التي تنثرها سلطات االحتالل في محيط واجواء باحات المسجد األقصى للتجسس على المصلين المـسلمين،                
مس اثر ما نشرته صـحيفة  وجاءت تصريحات صبري لـالغد اول من ا      .وليس لحمايته من اليهود المتطرفين كما يدعون      

معاريف االسرائيلية، حول األجهزة االلكترونية التي تنثرها سلطات االحتالل في محيط واجواء الحرم القدسي الشريف،               
وفي االنفاق من تحت الحرم، بزعم انها تهدف لحماية المسجد األقصى من اعتداءات محتملة تنفذها جماعـات يهوديـة                   

وقال صبري إن من يريد     .ثر اجهزة المخابرات االسرائيلية الحديث عنه في االشهر األخيرة        متطرفة، وهو األمر الذي تك    
. أن يحمي االقصى من المتطرفين، عليه ان يحميه من البوابات الخارجية والمحيط الخارجي، وليس من داخله واجوائـه                 

ن يريد حماية األقصى مـن المتطـرفين        إن م : وقال مدير األوقاف االسالمية في القدس المحتلة عدنان الحسيني لـالغد         
اليهود ال يحتاج الى أجهزة الكترونية، ألن األجهزة االمنية االسرائيلية تعرف جميع المتطرفين الذين يخططون لالعتداء                

  . على المسجد األقصى وباحاته
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 صحيفة معاريف عن    هكشفتما  : غزة ياسر البنا وعماد اشتيوي     عن مراسليها في   20/6/2005 السبيل االردنية    وأضافت
خطة إسرائيلية سرية أعدتها األجهزة األمنية اإلسرائيلية لحماية المسجد األقصى من أي اعتداءات ينفـذها المتطرفـون                 

وتشمل الخطة اإلسرائيلية استخدام تكنولوجيا متطورة ووحدات مـن الـشرطة لمراقبـة             . اليهود، حسب زعم الصحيفة   
ه و الكشف المسبق عن أي محاولة لدخوله عبر تسلق األسـوار أو مـسار تحـت                 المسجد األقصى وباحته وجميع أبواب    

  .األرض، و إحباط أي محاولة إلطالق النار أو صواريخ عليه
  

   على مصادرة االحتالل ألراضيهماعتصام حاشد ألهالي بلدة السموع في الخليل احتجاجاً
ة بالمصادرة، ولجان مقاومـة الجـدار واالسـتيطان         نظم أهالي بلدة السموع وأصحاب األراضي المهدد       ، خاص -الخليل

والدفاع عن األراضي أمس، اعتصاماً جماهيريا في األرض المهددة بسرطان االستيطان في منطقة راس وادي حنـيحن                 
وذكرت مصادر محلية أن المعتصمين اشتبكوا مع مجموعـة مـن           .الواقعة إلى الشرق من بلدة السموع بمحافظة الخليل       

وأضـافت  . طنين الذين اعترضوهم، ومارسوا عمليات استفزازية بحقهم، ولم يبلغ عن وقـوع إصـابات             قطعان المستو 
المصادر أن قوات االحتالل أعلنت على الفور المنطقة منطقة عسكرية يحظر على المواطنين واألهالي التواجـد فيهـا،                  

الفلسطينية عزمي الشيوخي أن محافظـة      ومن جهته عقب األمين العام للجان الشعبية        .وطردت المعتصمين من أراضيهم   
الخليل تتعرض لهجمة استيطانية شرسة، وأنها تتعرض لمسلسل من التهويد والمصادرة لألرض مـن خـالل التوسـع                  
االستيطاني السرطاني، ومصادرة األراضي، وإقامة جدار الفصل العنصري الذي سيضم أكبر مساحة من األرض للكيان               

  . ومصادرة لألراضي، وفصل عنصري لم تشهده المنطقة من قبلالصهيوني في أضخم عملية ضم
  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  االحتالل يعتقل فتاة من مخيم جباليا بحوزتها حزام ناسف عند حاجز إيريز

م جباليـا،   عاماً من تل الزعتر في مخـي 20اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الفتاة وفاء سمير البس   :كتب خليل الشيخ  
إن اعتقال الفتاة البس جاء على      : وقالت مصادر صحافية إسرائيلية   . عند حاجز إيريز شمال محافظات غزة، صباح أمس       

وبحسب راديو إسـرائيل، فـإن      . خلفية حيازتها مواد ناسفة، وكانت في طريقها إلى تنفيذ عملية تفجيرية داخل إسرائيل            
مع المعتقلة، التي حصلت على تصريح لدخول إسرائيل لغرض إجراء فحوص           أجهزة األمن اإلسرائيلية شرعت بالتحقيق      

وأضاف الراديو أن التحقيقات قادت إلى أن كتائـب شـهداء األقـصى             . طبية في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع       
سها عند حـاجز    إن الفتاة حاولت تفجير نف    : وقالت المصادر . الجناح العسكري لحركة فتح قامت بتجهيزها لتنفيذ الهجوم       

 كيلو غرامات من المواد المتفجرة، قبل أن يالحظها الجنـود اإلسـرائيليون             10إيريز، وكانت تحمل تحت بنطالها نحو       
وأغلقت قوات االحتالل حـاجز إيريـز       . ويسيطروا عليها ويعزلوها، ويفككوا ما لديها من متفجرات، واقتيادها للتحقيق         

ى عقب اعتقال الفتاة، وترددت أنباء أنها أعادت فتحه بعد إجراء تقويم لألوضاع             بوجه العمال والحاالت المرضية األخر    
وفي سياق متصل، قال أبو يوسف أحد قيادي كتائب شهداء األقصى من مجموعات الشهيد أيمـن جـودة، فـي                    . األمنية

الحتالل، والـرد علـى     إن محاولة الفتاة البس تفجير نفسها جاء في سياق المقاومة المستمرة ضد ا            : تصريحات صحافية 
  .االعتداءات اإلسرائيلية

  21/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  االعتداء القادم على األقصى يخطّط له على أعلى المستويات في الكيان الصهيوني: الحركة اإلسالمّية
 معـاريف  قال الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية، معقّباً على ما نُـِشر فـي صـحيفة   ،نابلس ـ خاص 

الصهيونية، أمس، حول تجسس إسرائيل على المصلّين في المسجد األقصى، إن اإلعالن عن هذه الخطة األمنيـة لمنـع                   
االعتداء على المسجد األقصى يؤكّد حقيقةً أكثر من أي وقٍت مضى أن األقصى في خطر، وأن هذه اإلمكانيـات التـي                     

شرطة الصهيونية اآلن إنما تنبع من قناعاتها من هذا االعتداء القـادم يخطّـط لـه علـى أعلـى المـستويات                      تضعها ال 
وأكّد الخطيب أن الكشف عن هذه الخطة األمنية ليس لذات المسجد األقصى، وإنّما العمل على منع إعاقة خطط                  .والتقنيات

 فِشلها سوى حدثٌ نوعيز، وهذا ال ينطبق إال على المسجد األقصى المباركاالنسحاب من قطاع غزة التي لن يممي.  
  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ورشة عمل تناقش تطوير العملية االنتخابية الفلسطينية باالستفادة من النماذج الدولية

نتخابية فـي األراضـي     دعا خبراء فلسطينيون ومجريون في مجال االنتخابات، إلى تطوير التجربة اال          :  األيام -رام اهللا   
وأشار هؤالء، في ختام أعمال ورشـة عمـل حـول           .الفلسطينية، وإغنائها باالستفادة من النماذج الدولية في هذا المجال        

االنتخابات الفلسطينية واالستفادة من التجربة المجرية كمثال لتجربة أوروبا الشرقية االنتخابية، نظمها المركز الفلسطيني              
ية وتنمية المجتمع بانوراما ووزارة الخارجية المجرية، أمس، في فندق غراند بارك برام اهللا، على مدار                لتعميم الديمقراط 

اليومين الماضيين، إلى ضرورة العناية بتوعية الناخبين، على أن يجري ذلك وفق آليات مهنيـة، تعتمـد علـى تفعيـل                     
ب الطواقم االنتخابية، وغيرهم مثـل وكـالء المرشـحين،          كما نوهوا إلى أنه ال بد من االهتمام بتدري        .المشاركة الشعبية 

وتكون اليوم الثاني من ورشة العمـل، مـن ثـالث      .والمراقبين المحليين، لضمان إنجاز العملية االنتخابية بالشكل األمثل       
لمركزية، كما  جلسات، تناولت األولى التوعية والتثقيف الجماهيري للناخبين، فيما تناولت الثانية تأسيس لجان االنتخاب ا             

  .بحثت الثالثة موضوع الرقابة على العملية االنتخابية
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وشارك في الجلسات الثالث، مختصون فلسطينيون ومجريون في مجال االنتخابات، أبرزهم عمـار الـدويك، المـدير                 
االنتخابـات فـي    التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية، والباحث المجري أتيال بتيري، المستشار القانوني التحاد خبـراء              

  .أوروبا الوسطى والشرقية
  21/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  شؤون المرأة وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي يوقعان اتفاقية لدعم إنشاء وحدات النوع االجتماعي

ـ      UNDPوقعت وزارة شؤون المرأة وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي         :كتب فراس طنينة   شاء ، أمس، اتفاقية لدعم مهمة إن
ووقع االتفاقيـة   . ألف دوالر أميركي، وتنتهي في نهاية العام الجاري        100وحدات النوع االجتماعي في الوزارات، بقيمة       

عن الجانب الفلسطيني، وزيرة شؤون المرأة زهيرة كمال، ومدير عام إدارة تنسيق المساعدات فـي وزارة التخطـيط،                  
  .وثي روذرمل، ممثل صندوق األمم المتحدة اإلنمائي في فلسطينالدكتورة كايرو عرفات، وعن األمم المتحدة، تيم

  21/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  رابطة الصحفيين الرياضيين تكرم مجموعة من قادة ورواد الحركة الرياضية الفلسطينية
مهم صخر   بحضور حشد كبير من الشخصيات الرسمية والوطنية والرياضية يتقد         - عادل شحادة  - الحياة الرياضية  -غزة

بسيسو وزير الشباب والرياضة والحاج احمد القدوة رئىس اللجنة االولمبية والعميد مازن عز الـدين المفـوض العـام                   
للتوجيه الوطني والسياسي والوزير عزام الشوا واللواء احمد العفيفي رئىس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم والدكتور احمد                

ة والعديد من رؤوساء االندية واالتحادات الرياضـية المختلفـة نظمـت رابطـة              اليازجي وكيل وزارة الشباب والرياض    
الصحفيين الفلسطينيين بالتعاون مع بنك فلسطين المحدود مساء امس االول احتفاال تكريميا كبيرا لمناسبة تكريم مجموعة                

 في الموسوعة الرياضية التـي      من قادة ورواد الحركة الرياضية الفلسطينية في الخمسينيات والستينيات وردت اسماؤهم          
  .اعدها الزميل اسامة فلفل

   21/6/2005الحياة الجديدة 
  

   عدد سكان القدس حتى نهاية العام الماضي799 ولفاًأ 393: حصاءاإل
 أعلن لؤي شبانه رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عشية صدور كتـاب القـدس               - الحياة الجديدة    -رام اهللا   

 نـسمة،   393,997 يقدر بحـوالي     2004 أن عدد سكان محافظة القدس في نهاية عام          7 رقم   2004وي  اإلحصائي السن 
، ويشكل سكان المحافظـة مـا       J22 فرداً في منطقة     146,873، و   J11 فرداً في منطقة     247,124حيث يتوزعون إلى    

 فـرد  5,1محافظـة القـدس   من مجموع السكان في األراضي الفلسطينية، وبلغ متوسط حجم األسرة في  % 10,6نسبته  
  . فرد في األراضي الفلسطينية5,7مقابل 

   21/6/2005الحياة الجديدة 
  

 غبارية ينال درجة الماجستير وهو في السجن أسير محمد األ
علي الرغم من التقييدات والممارسات القمعية التي تمارسها مصلحة السجون االسرائيلية ضد  :الناصرة ـ القدس العربي

ياسيين الفلسطينيين، فقد حصل االسير االمني محمد اغبارية من قرية المشيرفة قضاء ام الفحم في الداخل االسري الس
الفلسطيني علي شهادة الماجستير في العلوم السياسية من الجامعة المفتوحة في تل ابيب، وذلك بعد سنوات من الدراسة 

بكالوريوس في نفس الموضوع، وقد عبر والده وزوجته والجد واالجتهاد، وقبل اربع سنوات كان حصل علي شهادة ال
واخوته واقاربه عن سعادتهم لهذا االنجاز الكبير الذين يعتبرونه تحديا لمصلحة السجون وانتصارا علي المؤسسة 

والدته ام محمود عبرت في حديث لـ القدس العربي عن امتعاضها لظروف سجنه القاسية هو . االسرائيلية الحاكمة
 في كل مرة يذهبون لزيارتهما، ويمنعونهم من ادخال الهدايا والطعام لهما، كما ان  يعانيانابراهيم، وقالت انهماوشقيقه 

عن امكانية  و.زجاجا سميكا يحول بين الشقيقين االسيرين وبين افراد العائلة الي درجة انهم ال يسمعون بعضهم البعض
 ولالسف ولم تقم السلطة الوطنية الفلسطينية بعمل أي شيء 48 الـ لقد اهمل الجانب الفلسطيني اسري: تحريره فقالت

واضافت ليس لنا جهة تعني بقضية اوالدنا، ولكن االمل . 48من اجل اطالق سراح االسري السياسيين من مناطق الـ
م اغبارية من المتبقي هو في امكانية تحريرهم ضمن صفقة تبادل االسري مع حزب اهللا، يذكر ان الشقيقين محمد وابراهي

 بتنفيذ عملية عسكرية سميت بعملية المناجل والتي هاجموا فيها معسكرا للجيش 92-2- 14قرية المشيرفة شاركا في 
  .قرب منطقة وادي عارة

  21/6/2005القدس العربي 
  

  هناك أناس في السلطة كانوا سبباً مباشراً في اعتقالي :النائب األسير حسام خضر
ام خضر من داخل سجنه سجن هداريم القيادة الفلسطينية ممثلة بـالرئيس محمـود عبـاس إلـى                  دعا النائب األسير حس   

ضرورة تعزيز سيادة القانون ووضعه هدفاً مركزياً وأساسياً على صعيد الوضع الداخلي إلخراجنا من مـستنقع الفـساد                  
 لإلعالم من داخل سجنه علـى  وشدد األسير خضر في حوار خاص مع مركز األسرى .الذي تميزت به المرحلة السابقة

االنتخابات هي عبارة عن وسيلة لتداول الـسلطة        : ضرورة االستمرار في خطط اإلصالح الجوهرية وقال األسير خضر        



 14

وأكد خـضر   .واالندماج في الحكم، والديموقراطية هي مؤسسة تحتكم إلى القانون وتهدف إلى النهوض بالمقومات العامة    
وأكد النائب األسير أن انتخابات      .ي انتخابات التشريعي القادمة على أن تكون بنسبة رمزية        على أهمية مشاركة األسرى ف    

واستنكر األسير خضر موقف     .المجلس التشريعي ستخرجنا من حالة الفساد التي واكبت تشكيل السلطة ورافقت مسيرتها           
 باألخص كونهما من أعضائه واصـفاً       المجلس التشريعي السلبي والصامت تجاه األسرى وتجاهه هو والنائب البرغوثي         

محكمتـي غيـر    : خضروعن محاكمته قال    . التشريعي بـالمجلس العشائري والصوري والذي ساهم في ترسيخ الفساد        
قانونية ألنها محكمة احتاللية عسكرية على األرض وهي أصالً تخضع التفاقية ما بـين منظمـة التحريـر الفلـسطينية             

أما  .ني، ويخالف كافة األعراف والمواثيق واالتفاقات كوني ممثالً منتخباً للشعب الفلسطينيوإسرائيل، واعتقالي غير قانو
حول ما قدمت السلطة لي، فبصراحة أخجل من التطرق لهذا الموضوع وبخاصة أن ُأناساً رسميين ومتنفذين في السلطة                  

أستهجن دور السلطة وتقصيرها وحتى المؤسـسة       و... كانوا سبباً مباشراً إلعتقالي، وعندي وعند المحامين ما يثبت ذلك         
حماس حركة وطنية فلسطينية لها أجندة سياسـية،        :  خضر اما تعليقه حول فوز حماس باالنتخابات فقال      . التي أنتمي إليها  

مارست الكفاح المسلح والعمل النضالي بكافة أشكاله، وشاركت في النضال الوطني الفلسطيني ونجحت فـي اسـتقطاب                 
 من أبناء شعبنا، ولها تمثيل وحضور فاعل ومؤثر، وبالتالي وأمام إخفاق السلطة وفساد مؤسساتها الـسياسية                 جزء كبير 

واإلدارية، والتنفيذية واألمنية، وفشلها في قيادة العمل السياسي والكفاحي والتفاوضي، كان ال بد أن تظهر حركـة وفـق              
وإن عملية التأطير والبناء التنظيمي والتربية      . ك بفعالية في قيادته   منطق التاريخ وتطوره تقود الشعب الفلسطيني أو تشار       

على أساس األخالق واِإلنضباطية سوف يؤهل حماس مستقبالً للحلول محل حركة فتح ما لم تتدارك أوضـاعها وتعيـد                   
 تستعد لممارسة    إن فوز حماس بهذه النسبة هو أمر متوقع، وهذا الفوز والمشاركة يعنيان أن حماس              كما. تطهير صفوفها 

  .مؤسساتهاأهليتها في قيادة الشعب الفلسطيني، وتفعيل 
  20/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  سالم الصهيونية تصدر أحكاماً بالسجن على ثالثة أسرى فلسطينيين محكمة
هيونية، أصدرت أحكاماً   أفاد محامي جمعية أنصار السجين صالح محاميد أن محكمة سالم العسكرية الص            : خاص -نابلس  

 عاماً، محمد ساري محمـد      14أسامة إبراهيم عبد الفتاح حكم بالسجن لمدة        : هم  أسرى فلسطينيين  3بالسجن الفعلي على    
  . شهرا70ً عاماً، وعزام سمير عبد الرحمن محمد من نابلس حِكم بالسجن لمدة 16عوفي من طولكرم حِكم بالسجن 

  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  سرائيلإ والقدس يطالبون عباس بالتكفير عن خطيئة استثنائهم من الصفقات مع 48 الـىاسر
 رسالة مناشدة للرئيس محمود 48وجه األسري الفلسطينيون من سكان القدس ومناطق الـ :الناصرة ـ القدس العربي

األسري المنسيين في سجون االحتالل من نحن :  وجاء في الرسالة التي حصلت القدس العربي علي نسخة منها،عباس
القدس ومناطق الخط األخضر نبرق إليك الرسالة العاجلة عشية لقائك المرتقب مع شارون راغبين أن نضع أمامك ملفنا 
نحن من تجاهلتهم االتفاقيات ولم تشملهم قوائم االفراجات السابقة منذ عشر سنوات وبقينا ندفع ثمن انتمائنا للقدس والجليل 
والمثلث نحن وأهالينا وقد دفعنا نصف أعمارنا حيث الكثيرين منا امضوا ما يناهز عشرين عاما بدون أن يمس ذلك قيد 
أنملة من قوة انتمائنا للوطن واستعدادنا للتضحية في سبيل إحقاق الحقوق، ومع ذلك نرفض تجاهل هذه التضحيات 

 الذين ىلحرية والتحرر أسوة باآلالف من االخوة األسرونرفض أن يتنازل أحد عن حقنا اإلنساني والشرعي في ا
واضاف األسري في رسالتهم التي ارسلت من جمعية اصدقاء السجين  .تحرروا علي مدي العشر سنوات األخيرة

سيادة الرئيس لقد آن األوان أن يتم التكفير عن الخطيئة التي : والمعتقل في مجد الكروم في الداخل الفلســــطيني
ــت بحقنا وحق أهلنا وان تتعاطي قيادتنا مع انساننا كقيمة عليا تليق بمكانته وتضحيته وان يترجم ذلك بمواقف ارتكبـ

تدل علي تمسكنا بهذا الحق الطبيعي وعلي وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده وعدم إخضاعه لمعايير االحتالل الال 
 .اناتهإنسانية واالستعالئية التي تتجاهل عذابات شعبنا ومع

بدأنا نشهد في االونة األخيرة استمرارا وانسجاما لموقفهم التفاوضي تجديدا لمخطط : واشار األسري في رسالتهم
إسرائيلي مدروس يهدف الي عزلنا وفصلنا عن بقية الجسم األسير من خالل تجميعهم في أقسام خاصة ذات لون مناطقي 

ظروف قاسية وكشفت الرسالة بان مديرية السجون وتطبيقا للسياسة واحد ، فهم معزولون في سجني جلبوع والرملة في 
 من 48المذكورة أصرت وبمصادقة من وزارة األمن الداخلي اإلسرائيلية بمنع ممثلين عن أسري القدس ومناطق الـ
ـ القدس مقابلة وزير شؤون األسري الذي حاول زيارتهم قبل أيام، وقال مدير الجمعية، االسير المحرر منير منصور ل

 الي محمود عباس، الفتا الي انه لم يرد علي الرسالة التي 48العربي ان هذه هي الرسالة الثانية التي يوجهها اسري الـ
 . وجهها له االسري قبل عدة اشهر بعد انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية

  21/6/2005القدس العربي 
  

  ويطالبون بالمشاركة باالنتخاباتالطبّي أسرى سجن جلبوع يعانون من استمرار سياسة اإلهمال 
شطة، وااللتقـاء بعـدٍد مـن       -قام محامي نادي األسير الفلسطيني رائد محاميد بزيارة سجن جلبوع          : خاص –بيت لحم   

  :األسرى، ومنهم المرضى الذين هم بحاجٍة ماسة للعالج، وهم
 جسده منها أربع رصاصات بسالح جنود االحـتالل         سلفيت، يعاني من عدة إصاباٍت في     : أحمد عبد القادر إبراهيم سليم    . 

  .في ركبته والحوض ومنطقة الفخذ، إضافةً إلى وجود بالتين في قدميه وال يقدم له العالج
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نابلس، يعاني من التهاباٍت في األذن الوسطى، والتهاب خلف أذنه اليسرى منذ عاٍم وال يقدم له                : خالد فواز حسن البزرة   . 
  .األكامولسوى المسكن العام 

 يوماً، ولم ينهوا العالج معه ووعدوه بإكماله فـي          12جنين، كان في مستشفى الرملة لمدة       : توفيق أحمد توفيق ربايعة   . 
وأشار المحامي محاميد إلى تفشّي األمراض الجلديـة  فـي            .السجن إال أنهم ال يقدمون له في السجن حالياً إال األكامول          

رارة في الغرف وقلّة التهوية وانعدام مواد التنظيف، إضافةً إلى االكتظاظ الكبير فـي              صفوف األسرى بسبب ارتفاع الح    
 أسيراً دون سن    50صفوف األسرى والذي يضطر األسرى إلى التناوب في النوم على األرض، مشيراً إلى وجود قرابة                

جلبوع، -سم أسرى فتح في سجن شطة     وأرسل األسير توفيق أحمد توفيق ربايعة من مدينة جنين، بياناً باسمه وبا            .20الـ
من حقّنـا   : يتساءلون فيه عن سبب تأجيل انتخابات المجلس التشريعي، وتأجيل مؤتمر حركة فتح السادس، ويقول ربايعة              

أْن نختار ممثّلينا وقادتنا، خاصة أن إسرائيل تزعم أنها ال تسمح لألسرى بالمشاركة بسبب ضيق الوقت، ويتوجه األسرى                  
 تـم ترشـيح عـدٍد مـن         4 التحضيرية للمؤتمر السادس لحركة فتح إلطالعها على أنّه في سجن جلبوع قسم              إلى اللجنة 

  .األسرى لعضوية المجلس الثوري
  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  األسرى في سجن هداريم الصهيوني يطالبون باإلسراع في إجراء االنتخابات التشريعية

 الفلسطينيين في معتقل هداريم عن قلقهم البالغ من قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود              أعرب األسرى :  خاص -نابلس
 .عباس بتأجيل االنتخابات التشريعية إلى أجل غير مسمى، مطالبين بضرورة اإلسراع في إجراء االنتخابات التـشريعية               

حوار بين فـصائل المقاومـة الفلـسطينية    ودعا األسرى في رسالة عممتها جمعية أنصار السجين بنابلس إلى استمرار ال      
وأكد أسرى هـداريم فـي       .لتعزيز الوحدة الوطنية، ومواصلة العملية الديمقراطية من أجل مجتمع فلسطيني نظيف ونقي           

رسالتهم ثقتهم بجماهير الشعب الفلسطيني على تخطي العقبات في طريق إتمام بناء المؤسسات الفلسطينية علـى أسـس                  
  .ةديمقراطية وحضاري

  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  !!االحتالل ينِكر وجود ستٍّة من األسرى لديه في سجن عوفر الصهيوني
أفاد محامي نادي األسير الفلسطيني كريم حمودة، وبعد تمكّنه من زيـارة سـجن عـوفر، أن إدارة                   : خاص –بيت لحم   

 مسبٍق من ِقبل المحامي مع اإلدارة لزيارتهم، وبـذلك لـم            السجن أنكرت وجود ستة أسرى في السجن بالرغم من تنسيقٍ         
خالد عبد اهللا الخطيب، وعزت توفيق الخطيب، وشادي رائد ذياب، ومحمد رداد، وربيع             : يتمكّن المحامي من لقائهم، وهم    

الرشـايدة   عاماً، مـن     23وتمكّن المحامي من زيارة أسيٍر واحٍد فقط، وهو نواف سليمان مبارك سواركة              .سمير شلبي 
 أشهر إدارياً، وأشار سواركة إلى ظروف االعتقال القاسية بالمماطلة المستمرة فـي             6محافظة بيت لحم، الذي حِكم عليه       

تقديم العالج الالزم لألسرى المرضى، إضافةً إلى عدم وجود أطباء متخصصين، وخصوصاً طبيب األسنان الذي يحضر                
وأفـاد   .جميع األسرى، إضافةً إلى رغبة طبيب األسنان المستمرة في خلع األسنان    كّل أسبوعين ولفترٍة قصيرة فال يعالج       

  :حمودة أنه يوجد في السجن حاالت مرضية بحاجة ماسة للعالج، ومنهم
  .يعاني من ديسك ووضعه الصحي صعب للغاية: علي العموري. 
لسجن في تقديم الخـدمات الطبيـة لهـؤالء         يعاني من إصابٍة في رجله وبحاجٍة للعالج، وتهمل إدارة ا         : محمد رشايدة . 

  .األسرى على اإلطالق وكّل ما يقومون بتقديمه لهم هو المسكّن العام األكامول
وأشار المحامي إلى أن إدارة سجن عوفر تستفز األسرى حتى خالل تقديمهم المتحانات التوجيهي داخل السجن بـالرغم                  

المتحانات، فال تعطيهم الوقت الكافي والمطلوب وتحاول إزعاجهم بشتى          منهم من تقديم ا    300من حرمانها لما يزيد عن      
  .الطرق

  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الحركة اإلسالمية في رام اهللا تُكّرم األسرى المفَرج عنهم من سجون االحتالل
لمفرج عنهم من سجون االحتالل وعلى      كرمت الحركة اإلسالمية في مدينتي القدس المحتلة ورام اهللا، ا          : خاص –رام اهللا   

وشارك في الحفل الذي أقيم في إحدى القاعـات          .رأسهم الشيخ محمد أبو طير والذي أمضى نحو ربع قرٍن في السجون           
في مدينة رام اهللا، حشد من أنصار الحركة إلى جانب حضور عدٍد من القيادات اإلسالمية في المدينة وعلى رأسهم الشيخ                    

وتحدث في بداية الحفل عميد األسرى أحمد جبارة أبو السكر الذي            . مصعب والدكتور إبراهيم أبو سالم     حسن يوسف أبو  
شكر القائمين على هذا االحتفال التكريمي، داعياً السلطة الفلسطينية إلى جعل قـضية األسـرى علـى رأس أولويـات                    

   ة حماس في الضفة الغربية، على تكريم األسـرى        فيما حثّ الشيخ حسن يوسف، أحد قاد       .تفاوضها مع الجانب الصهيوني
المحررين الذين أمضوا زهرات شبابهم خلف القضبان، ودعا أبو مصعب إلى نـشر ثقافـة االعتقـال فـي المجتمـع                     

ث في الحفل الشيخ المجاهد محمد أبو طير، والذي أمضى في سجون االحتالل أكثر من                 . الفلسطينيعامـاً،   25كما تحد 
  ويعتبر من مؤس      بقاء أكثر من      قالو .سي الحركة اإلسالمية في سجون االحتالل الصهيوني أسيٍر فـي  8000 أبو طير أن 

السجون هو عبء ثقيٌل وكبير جداً على كاهل الجميع فيظّل معادلة باهتةً ما بين طرٍف يملك قوة ظالمة ومتجبرة وبـين                     
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ة االحتفال وزعت شهاداتٌ تقديرية علـى كـّل األسـرى           وفي نهاي  .طرٍف ال يملك قوة، وورقة األسرى ضائعة بينهما       
  .المحررين الذين حضروا، وقد زاد عددهم عن العشرين أسيراً

  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   جائرة بحق أسيرين فلسطينيينمحكمة صهيونية تصدر أحكاماً.. بتهمة االنتماء لـ حماس
السجين في قلقيلية أن المحكمة العسكرية في سجن سالم الصهيوني أصـدرت   ذكر مندوب جمعية أنصار      : خاص -قلقيلية

وأضاف مندوب الجمعية أن األسير األول هو أشرف عبد الرحمن خالـد             .أحكاما جائرة بالسجن على أسيرين فلسطينيين     
ف التنفيـذ،   من قرية جيوس قضاء قلقيلية، والذي حكم عليه بالسجن الفعلي سبع سنوات ونصف، وسنتين ونصف مع وق                

عاما، حكم بالسجن   20واألسير  الثاني هو عبدا هللا ذياب        . بتهمة القيام بنشاطات عسكرية ضد قوات االحتالل الصهيوني       
  .شهرا وسنتين مع وقف التنفيذ، بتهمة االنتماء  لحركة المقاومة اإلسالمية حماس26ة الفعلي لمد

  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  طالق سراحهإلعائلة األسير ثابت نصار تناشد المؤسسات الدولية .. قاله للمرة الرابعةبعد تجديد اعت
ناشدت عائلة األسير ثابت نصار من قرية مادما قرب نابلس المؤسسات الدوليـة ومنظمـات حقـوق                 :  خاص - نابلس

ل والضغط علـى سـلطات االحـتالل        اإلنسان، والهيئات الحقوقية والقانونية واإلنسانية المحلية والعالمية، التدخل العاج        
وقالت عائلة األسير نصار إن ابنها اعتقل للمرة الثالثة بعـد أن             .الصهيوني إلطالق سراح ابنها المعتقل منذ عام ونصف       

 وحـول   2004،  ليعاد اعتقاله في العام       2003، وستة أشهر إداريا في العام       1998قضى عامين ونصف في األسر عام       
  . مرات على التوالي دون أن يعرض على القضاء أو توجه له أي تهمة4داري، وجدد اعتقاله مباشرة لالعتقال اإل

  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سرائيلية على الكتل االستيطانية في الضفة تقديم مشروع قانون في الكنيست لفرض السيادة اإل
جدول اعمال الكنيست يقضي بفرض االسيادة االسرائيلية       قدمت مجموعة المتمردين في حزب الليكود مشروع قانون الى          

 مـستوطنة  50وافاد موقع هآرتس االلكتروني بان مشروع القانون يتـضمن اسـماء       .على الكتل االستيطانية في الضفة    
يطالب مشروع القانون بضمها الى اسرائيل والتي تقع في الكتل االستيطانية اريئيل وكريـات سـيفر ومعاليـه ادومـيم         

وجاء في مشروع القانون انه فـي هـذه الكتـل           . فعات زئيف وغوش عتصيون والكتل االستيطانية في غور االردن        وغ
واضافت تسويغات مشروع القـانون      .االستيطانية لن تقوم ولن يتم االعتراف باي كيان سياسي اخر سوى بدولة اسرائيل            

من مناطق يهودا والسامرة اي الضفة الغربية من اجل         ان اسرائيل تتنازل من خالل خطة فك االرتباط عن اجزاء معينة            
ان الغاية من مشروع القانون تكمن في تثبيت مكانة اسرائيل في الكتل االسـتيطانية               .ان تعزز مكانتها في اجزاء اخرى     

في مقابل التنازل عن مناطق فك االرتباط في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية من اجـل تطبيـق النجاعـة الـسياسية                      
  .االستيطانية للخطةو

وقدم مشروع القانون ايهود ياتوم وموشيه كحلون ويولي ادلشتاين الذين انضم اليهم يعقوب ادري وغلعاد اردان ونعومي                 
  .بلومنتال وميخائيل غرلوفسكي ويحيئيل حزان وحاييم كاتس ودافيد ليفي وليئا نيس وميخائبل راتسون وايوب القرا

  20/6/2005 48 عرب
  

  نتقال إلى خارطة الطريق يعتمد على اإلصالح ونزع األسلحةاال: شارون
إن االنتقال من خطة االنفصال إلى خارطة الطريق يعتمد على تفكيك الشبكات اإلرهابيـة              : قال شارون : أ.ب.تل أبيب د  

ـ تونقل .وإنهاء التحريض ومحاصرة األسلحة وتطبيق اإلصالحات داخل السلطة الوطنية الفلسطينية   ارون  هآرتس عن ش
  . قوله إن األميركيين يفهمون موقفنا

 21/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  شارون يؤكد تنفيذ خطة االنسحاب من غزة بكاملها
وجـاءت    . قال شارون انه سيتم تنفيذ خطة فك االرتباط بكاملها وفي الوقـت المحـدد              :القدس المحتلة من كامل إبراهيم    

وردا على سؤال وجهه كوهين حول نيـة وزراء          .ارجية واألمن في الكنيست   أقوال شارون هذه خالل اجتماع للجنة الخ      
التصويت على مشروع قانون لتأجيل تنفيذ خطة فك االرتباط قال شارون ال تستغرب سمعت عن مناورات سياسية مـن                   

 بكاملهـا   وأضاف شارون موجها كالمه الى كوهين لكن كن مطمئنا فخطة فك االرتباط سـتنفذ              .اتجاهات عديدة ومختلفة  
  .وفي موعدها المحدد

   21/6/2005الرأي االردنية 
  

 موفاز يتوقع عملية لحزب اهللا 
 . أعلن موفازأن حزب اهللا يستغل األجواء السائدة في لبنان لتنفيذ عمليات خطف ضد جنود إسرائيل ومواطنيها
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ام حزب اهللا باختطاف جنود وقال في لقاء مع مستوطنين في هشارون، إن الخشية ازدادت أخيرا من احتماالت قي
وأضاف إنني آمل أن تكون القوات السورية قد خرجت من . وأضاف أن حزب اهللا، يخطط لعمليات كهذه .إسرائيليين

 السفير.  وأن يتحول لبنان إلى دولة حرة1559لبنان، وأن يتم تنفيذ القرار 
  21/6/2005السفير 

  
  ة في حزب العمل لغاء االنتخابات الداخليإلى إوفير بينس يدعو أ

نقلت االذاعة االسرائيلية عن وزير الداخلية االسرائيلي، بينس، مطالبته بالغاء االنتخابات الداخلية فـي حـزب العمـل                  
ويأتي طلب بينس هذا على خلفية الكشف        .النتخاب رئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الحكومة في االنتخابات العامة القادمة         

نتساب المزيفة التي تم اكتشافها مؤخراً، خاصة في الوسط العربي، حـي تبـين ان مئـات                 عن نسبة كبيرة من نماذج اال     
المواطنين العرب ال يعلمون مطلقا عن تقديم طلبات انتساب مزيفة باسمهم الى الحزب فـي اطـار حملـة االنتـسابات                     

ـ               .الجديدة ط فـي التجمـع الـوطني       وقال مواطن من قرية كابول لالذاعة االسرائيلية، صباح اليوم، انـه عـضو ناش
الديموقراطي، ومعروف في قريته بنشاطه السياسي، معتبرا تزييف طلب انتساب باسمه الى حزب العمل، بمثابة اهانـة                 

   .وتشهيرا بسمعته
  21/6/2005 48 عرب

  
  ! وضاع المجتمع العربي في الداخل في ضوء استنتاجات لجنة أورأسرائيلية تبدأ بمناقشة إلجنة برلمانية 

أ لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الثالثاء، بمناقشة اوضاع المجتمع العربي في اسرائيل في ضوء توصيات لجنـة اور                  تبد
ولجنة لبيد التي اقيمت بعدها، تحت شعار لفت انتباه المؤسسات السلطوية الى ضرورة معالجة قضايا المجتمع العربـي                  

اللجنة في الجلسة األولى الى محاضرة يقدمها القاضـي المتقاعـد           وستستمع   !.حسب ما جاء على لسان مسؤول برلماني      
ثيودور اور، حول االستنتاجات التي خرجت بها لجنته التي تولت فحص االعتداء البوليسي الـدموي علـى الجمـاهير                   

خصص وقال مصدر برلماني ان اللجنة ستدعو العديد من الوزراء لحضور الجلسات التي ست            . العربية خالل هبة األقصى   
  .ومن بين المدعوين شارون. لمناقشة قضايا عينية تتعلق بالوسط العربي

  21/6/2005 48 عرب
  

  لجنة الداخلية البرلمانية تدعو لتجميد أوامر هدم البيوت في سلوان 
ـ                  ي قررت لجنة الداخلية التابعة للكنيست االحد الدعوة إلى إجراء مفاوضات بين ممثلي أصحاب البيوت المهددة بالهدم ف

حي سلوان وممثلي بلدية القدس ووزارة الداخلية اإلسرائيلية لإلتفاق على تجميد أوامر الهدم وإيجاد حل للمـشكلة مـن                   
  . خالل تخطيط يلبي إحتياجات أصحاب البيوت في حي البستان في سلوان

اطق خـضراء وحـدائق     وقال النائب جمال زحالقة، ان بلدية القدس تلجأ إلى اإلعالن عن مناطق عربية في القدس كمن               
ولفت الى أن السياسة اإلسـرائيلية بالنـسبة         .عامة، إلنتزاعها من أصحابها وتحويلها إلى السيطرة اإلسرائيلية المباشرة        

للقدس تهدف إلى محاصرة وتهميش الوجود العربي وأن هدم البيوت العربية في القدس يخدم األطماع اإلسرائيلية، ومـا                  
ودعا إلى تجميد أوامر الهدم، منوهاً إلى أن األوضاع على حافة اإلنفجـار،             . تحقيق المطامع أنظمة التخطيط سوى أداة ل    

  . وإذا إستمرت سياسة هدم البيوت في القدس ستؤدي إلى تفجير األوضاع بكل ما يعنيه ذلك على الصعيد السياسي العام
كان القدس العرب، ومساواتهم ببـاقي سـكان        وبدوره قال النائب واصل طه انه على بلدية القدس اإلهتمام بإحتياجات س           
وأكد بان حي البستان معد للسكن منذ الفتـرة         . المدينة، ولن نقبل خطوات البلدية المجحفة هذه بحق سكان القدس الشرقية          

  . األردنية وال ذكر لحدائق هناك، حيث توجد بيوت يعود تاريخها للقرن الفائت
هدم فوراً، مؤكداً أن الذي يجري في القدس من سياسة هـدم هـو عمليـة                وطالب النائب عصام مخول بتجميد مخطط ال      

ترحيل للفلسطينيين إلى خارج القدس، واضاف أن هذا المخطط يتماشى مع سياسة وزارة الداخليـة ومؤسـسة التـأمين                   
   .الوطني، مما يدل على أن الحديث عن سياسة تهجير وليس مجرد محاولة لتطبيق القانون كما تدعي البلدية

وحاول ممثلو بلدية القدس تحويل القضية حي البستان إلى نزاع تاريخي تعود جذوره إلى اسطورة الملك داوود، محاولين                  
  . بذلك إبعاد النقاش عن القضية األساس وهي سياسة بلدية القدس

فاوضات معهم لحـل    كما تظاهر ممثلو البلدية ووزارة الداخلية بأنهم معنيون بالتواصل مع أصحاب البيوت والشروع بم             
القضية دون اللجوء إلى المواجهة، وزعم مستشار رئيس بلدية القدس الغربية، كوهين، أن السكان غير جـديين وإدعـى                 

  ! انهم لم يقبلوا دعوة البلدية للتفاوض
 من جانبه كشف محامي أصحاب البيوت، سامي إرشيد، عن أن بلدية القدس الغربية، وكردة فعل إلقامـة لجنـة شـعبية     
أهالي سلوان، قامت بدعوة رجاالتها من القدس الشرقية، إضافة إلى ممثل عن المستوطنين هناك، ومفاوضـتهم بهـدف                  

  . الوصول إلى تسوية تخدم مصالحها، ولتحييد وتجاهل الممثلين المنتخبين ألهالي حي البستان
وق اإلنـسان، توصـيات لجنـة       ورحب الحاخام أريك أشيرمان، والذي حضرممثالً عن موسسة حاخامات من اجل حق           

. الداخلية وأكد ضرورة مواصلة النضال ما دام لم يصدر إلتزام واضح من البلدية ووزارة الداخلية بتجميد أوامر الهـدم                  
وإجتمع ممثلو سكان حي البستان، في ختام الجلسة، مع النواب زحالقة وطه، لبحث كيفية مواصلة العمل من أجل إفشال                   

ضرورة مواصلة النضال حتى صدور قرارات تلغي المخطط، وعدم اإلكتفاء بتصريحات ممثلي            المخطط، مجمعين على    
  . البلدية ووزارة الداخلية بشأن نيتهم تجميد أوامر الهدم بهدف المباشرة في مفاوضات مع أصحاب البيوت
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  20/6/2005 48 عرب
  
  
  

  ات النشر العليا لم توص بنشر الملفات بل معالجة طلب: مدير المحاكم الشرعية
 قال مدير المحاكم الشرعية، المحامي إياد زحالقة، في رده على الخبر المنشور يوم السبت في موقع عرب                  :ياسر العقبي 

، إن محكمة العدل العليا لم توص المحاكم الشرعية بنشر قرارتها، بل أوصت باقتراح لمعالجة طلبات لنشر قـرارات         48
حاكم والذي يحوله للقاضي الذي أصدر القرار ليبحث فـي طلـب النـشر وفـق                المحاكم، بحيث يرسل الطلب لمدير الم     

وأضـاف أن المحـاكم      .الصالحية الممنوحة له في قانون المحاكم الدينية والذي يمنع نشر أي قرارا إال بقرار قـضائي               
 وتقوم بذلك اآلن مـن  الشرعية هي التي بادرت من ذاتها، رغبة منها بطرح أحكامها امام الجمهور، بنشر قراراتها سابقا       

  .خالل موقع المحاكم الشرعية على شبكة اإلنترنت
  20/6/2005 48 عرب

  
  مستوطنو غوش قطيف يعربون عن رضاهم من بيان رايس 

أعرب مستوطنو غوش قطيف عن رضاهم من بيان وزيرة الخارجية األمريكية في أعقاب لقاءاتها              : القدس المحتلة خاص  
القدس المحتلة، والمتعلقة بهدم المنازل في المستوطنات قبل االنسحاب من قطاع غزة، وقال             مع المسؤولين الصهاينة في     

  .إذا هدمت المنازل فسنشعر براحة في القلب: المستوطنون
  21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
  مذكرات توقيف بحق مستوطنين متهمين بجرح مواطنين في غزة

 اسرائيلية مساء امس مذكرات توقيف بحق مستوطنين يشتبه بأنهم اعتدوا علـى              اصدرت محكمة  :ب.ف.القدس المحتلة ا  
وقال مصدر قضائي ان المشتبه فيهم ناشطون فـي اليمـين المتطـرف              .مواطنين وجرحوهم في مستوطنة بجنوب غزة     

ويـشتبه انهـم    . ينويقيمون في فندق مستوطنة نافيه داكاليم جنوب غزة التي قدموا اليها للتصدي لعملية اجالء المستوطن              
اعتدوا عمدا السبت الماضي على فلسطينيين في منطقة المواصي المجاورة للمستوطنة حيث رشقوهم بالحجار وجرحـوا                

 احدهم
   21/6/2005الحياة الجديدة 

  
   إسرائيل تتأهب لـ سيناريوهين في التعامل مع المستوطنين

الحتالل عن تخوفها من قيام مستوطنين يهود باحتالل احـد           اعربت مصادر عسكرية اسرائيلية فى قيادة جيش ا        :غزة قنا 
المساجد داخل مدينة غزة ورفع علم اسرائيل عليه والتمترس فيه واطالق النار على الفلسطينيين في محاولة يائسة لوقف                  

قـوات  وقالت المصادر انه في اطار مناورة لقيادة المنطقة الجنوبية جرى مـؤخرا تـدريب               ‚ عملية االنفصال عن غزة   
الجيش االسرائيلي على سيناريوهين مركزيين حيث تضمن السيناريو االول اطالق نار من مسلحين يهود علـى قـوات                  

اما السيناريو الثاني فيتضمن دخول مجمـوعتين       ‚ االخالء االسرائيلية ونتيجة لها يصاب ويقتل بضعة جنود ومستوطنين        
وقالت المـصادر   ‚ ي المكان واطالق النار على السكان الفلسطينيين      من المستوطنين الى ثالثة احياء في غزة والتمترس ف        

ان الحديث يدور عن تصعيد يمكن تقدير بدايته ولكن نهايته قد تؤدي الى انفجار يلغي كل فـك االرتبـاط حـسب تلـك      
  ‚المصادر

 21/6/2005الوطن القطرية 
 

   يعّين جورج العبد محافظاً لسلطة النقدعباس
 .جورج توفيق العبد داود محافظاً لسلطة النقد، يتبع لرئيس السلطة الوطنية.  الرئيس عباس تعيين دقرر: رام اهللا ـ وفا 

  .وجاء قرار الرئيس بناء على تنسيب من مجلس الوزراء، وبعد مصادقة المجلس التشريعي
  تصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية

  21/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   مؤتمر صناعي يوصي بدعم الصادرات بدالً من تصدير العمالة الفلسطينية 
دعا أكاديميون وصناعيون فلسطينيون القطاعين العام والخاص إلى دعم تـصدير المنتجـات             : نزار رمضان    - رام اهللا   

لصناعي خصوصا، واالقتـصاد    الفلسطينية إلى الخارج، بدال من الدعوة إلى تصدير العمالة، مؤكدين أن تطوير القطاع ا             
الفلسطيني عموما، يتطلب تركيز الجهود على تبني خطط وسياسات تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية،                
وتوفير المساعدات الفنية والمادية لتمكينها من الوصول إلى األسواق العالمية بصورة متكافئة، وليس البحث عن أسـواق                 

جاء ذلك خالل ختام أعمال المؤتمر الصناعي األول، الذي نظمه االتحاد العام للصناعات الفلسطينية في               . لأليدي العاملة 
وأوصى المشاركون في المؤتمر بإصدار تشريع خـاص بالمـشاريع اإلنتاجيـة           . قصر الثقافة برام اهللا على مدى يومين      

ضمن خطة الستكمال التـشريعات االقتـصادية،       من المنشآت االقتصادية الفلسطينية     % 95الصغيرة التي تشكل حوالي     
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أثبتت قدرتها على التكيف مـع      "واستكمال البنى التحتية لقطاع الصناعة، وخصوصا المشاريع الصغيرة، موضحين أنها           
  الصعوبات خالفا للشركات الكبيرة 

   21/6/2005الشرق القطرية 
  

  ولية لتنفيذ المرحلة األولى من ميناء غزةبدء إعداد الوثائق الالزمة لطرح مناقصة د: األيام  خرما لـ
أعلن وزير النقل والمواصالت سعد الدين خرما، امس، ان الوزارة بدأت العمل بالتعاون مـع سـلطة                 :كتب جعفر صدقة  

الموانئ الفلسطينية في اعداد الوثائق الالزمة لطرح مناقصة دولية لتنفيذ اعمال المرحلة االولى من ميناء غـزة، خـالل                   
إن اللجان المختصة انتهت مؤخرا من اعداد دراسة فنية لمشروع الميناء بعد            : وقال خرما لـااليام  . القليلة القادمة  االشهر

توقف استمر خمس سنوات، حيث اعادت النظر في اماكن العمل وطبيعة التربة، والمنشآت، باالستعانة بخبراء اوروبيين                
هت الدراسة الفنية، ونحن اآلن نقوم بإعداد الوثـائق الالزمـة لطـرح             واضاف انت .بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية    

وتبلغ كلفـة   .مناقصة المرحلة األولى من المشروع حسب شروط المانحين والممولين خالل االشهر القادمة والبدء بالتنفيذ             
لميـة، وهـي هيئـة       مليون دوالر اميركي، حسب تقديرات مجموعة اإلدارة العا        88المرحلة االولى من الميناء حوالي      

وسيتم تنفيذ المرحلة االولى بمنح تقـدمها       .استشارية كلفت من قبل االتحاد االوروبي باعداد دراسة حول تكلفة المشروع          
كل من هولندا وفرنسا وبنك االستثمار االوروبي، اضافة الى اسبانيا التي التزمت بتزويـد المينـاء بمعـدات التـشغيل                    

  .ريغ وتخزين باردةالالزمة، كالروافع، ومعدات تف
  21/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  خالل األشهر الثالثة الماضية% 15الصادرات الفلسطينية سجلت ارتفاعاً بنسبة : سنقرط

أعلن مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطني، أن الصادرات الفلسطينية سجلت خـالل األشـهر الثالثـة                :كتب حامد جاد  
، أما تسجيل المـصانع     %50ن تسجيل الشركات زاد في األراضي الفلسطينية بنسبة         ، وأ %15الماضية نسبة نمو قدرها     

، وذلك بحسب البيانات الجمركيـة،     %60إلى  % 50وأوضح أن االستيراد ارتفع بنسبة تتراوح بين        %.150فازداد بنسبة   
  .لسطينيةالفتاً إلى ما تم تحقيقه من انجازات على مستوى فتح األسواق الخارجية أمام المنتجات الف

  21/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  وسط تعامالت نشطة% 0ر43طفيفاً نسبته  مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً
سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية، تراجعا خـالل جلـسة حافظـت علـى معـامالت      : نابلس ـ األيام 

وتأثر مؤشر  %.0ر43 نقطة ما نسبته     2ر93ة بارتفاع قدره     نقط 682ر41وأغلق المؤشر العام للسوق القدس على       .نشطة
وانخفـضت أسـهم شـركات بـاديكو،        . شركة جرى التداول على أسهم لهـا       15القدس بانخفاض أسعار أربع من بين       

واالتصاالت الفلسطينية، وفلسطين لالستثمار العقاري، والبنك االسالمي العربي، بينما ارتفعت اسهم المجموعة األهليـة              
مين، والمستثمرون العرب، ودواجن فلسطين، وفلسطين لصناعة اللدائن، والتأمين الوطنية، والفلـسطينية للكهربـاء،              للتأ

وبنك االستثمار الفلسطيني، وفلسطين لالستثمار الصناعي، ومصانع الزيوت النباتية، في حين اسـتقر سـهما العربيـة                 
 سـهما   368591وق على معامالت نشطة حيث جرى تداول        وحافظت الس .لمراكز التسوق وبيرزيت لالدوية دون تغيير     

وتقدمت شركة االتـصاالت الفلـسطينية معـامالت        . ديناراً 1151291 عقدا بلغت قيمتها االجمالية      283تمت من خالل    
  . دينارا626870ًالسوق بتداول بلغ 

  21/6/2005األيام الفلسطينية 
  
  

  ة الفلسطينيةالبندك يطلع السفير المصرى على واقع السياحي: غزة
غزة ـ وفا أطلع المهندس زياد البندك، وزير السياحة واآلثار، أمس، محمد منير عبد العزيز، السفير المـصري لـدى    

واسـتعرض  .السلطة، على الواقع السياحي في فلسطين، وذلك خالل االجتماع الذي عقد في مقر السفارة في مدينة غـزة    
ارة بالعمل عليها من أجل النهوض بالسياحة وتطويرها وتعزيزها، باعتبارهـا           البندك، الخطط والمشاريع التي تقوم الوز     

وتحدث البندك عن العراقيـل     .ركناً هاماً من أركان االقتصاد الوطني والنافذة التي يطل بها الشعب الفلسطيني على العالم             
رقلة حركة الـسياحة الوافـدة إلـى        والمعيقات التي يضعها الجانب اإلسرائيلي أمام تطور هذا القطاع الهام، من خالل ع            

  .الوطن واإلغالق والحصار وعدم تطبيق وتنفيذ االتفاقات الموقعة بين الجانبين
  21/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   مليارات دوالر إجمالي ودائع المصارف الفلسطينية 4.5ارتفاع أسعار المستهلك 

 ارتفاع اجمالي الودائع في الجهاز المـصرفي        2005مايو  أظهرت بيانات أداء المصارف العاملة في فلسطين عن شهر          
بشكل عام، وارتفاع حجم ودائع العمالء على وجه الخصوص والتي تمثل ودائع القطاع الخاص وودائع القطـاع العـام                   

  .غزة ـ البيان.باستثناء ودائع المصارف فيما بينها وكذلك ارتفاع حجم التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص
  21/6/2005يان الب
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  سنقرط يعلن عن تسليم خطة عمل إنجازات الوزارة لمجلس الوزراء رسمياً. م

مازن سنقرط أنه سلم مجلس الوزراء رسميا       .  أكد أمس وزير االقتصاد الوطني م      - سمير حمتو    - الحياة الجديدة    -غزة  
تمكن مجلس الوزراء بدوره من اطـالع       خطة عمل وإنجازات الوزارة خالل الشهور الثالثة والنصف الشهر الماضية لي          

المجلس التشريعي على ما تم إنجازه من قبل الوزارة في مجال البناء المؤسساتي للوزارة والتـشريعات والقـوانين ذات                   
العالقة بالنشاط االقتصادي وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الخدمات للجمهور والعالقة مع القطـاع الخـاص ومؤسـساته                

  .ات وتنظيم السوق الداخلي وتشجيع االستثمار وإعداد الدراسات والتقارير والسياساتوتنمية الصادر
   21/6/2005الحياة الجديدة 

  
  دعوة تجار غزة إلى زيادة المخزون االحتياطي من المواد التموينية

الفلـسطينيين  ناشد وزير االقتصاد الوطني الفلسطيني مازن سنقرط كافة التجـار       ،غزة ــ الوطن ــ أنس عبدالرحمن     
ومستوردي المواد والسلع األساسية التموينية في محافظات غزة إلى ضرورة زيادة تأمين الكميات الالزمة مـن المـواد                  

ومنطقة المواصي في   ‚ األساسية لمدة شهرين اعتبارا من أول يوليو إلى أول سبتمبر لتغطية احتياجات قطاع غزة عموما              
ال خصوصا وذلك تحسبا من أي اغالق قد يحدث خالل تلك الفترة بسبب االنسحاب              الجنوب والسيفا وبيت الهيا في الشم     

وأكد الوزير سنقرط على ضرورة توفير وتلبية الحد األدنـى مـن حجـم              ‚ االسرائيلي المتوقع منتصف اغسطس المقبل    
ين أهمها مادة الـدقيق     الكميات وأصناف المواد التي يجب توافرها في األسواق والمخازن التجارية خالل الشهرين المقبل            

 37380 طنا والحليب    2460 طنا والزيوت بـ     3120 طنا واألرز بـ     6180 طن والسكر بـ     25200بكمية ال تقل عن     
وشدد على أهمية توفير وتخزين كميـة       ‚ طنا 960 طنا والبقوليات بـ     15780 طن واألعالف بـ     300لترا والشاي بـ    

 طـن   3200 مليون لتر بنـزين و     2 مليون لتر سوالر و    5‚8 خالل توفير    من المحروقات تكفي على األقل لمدة شهر من       
وداعا الغرفة التجارية وجمعية رجال األعمال واالتحادات الصناعية ومجموعة من كبار المـستوردين وأصـحاب               ‚غاز

  ‚رينالمطاحن لعقد اجتماع تداولي طارئ لمناقشة الكيفية التي سيتم بموجبها تأمين الكميات المطلوبة لمدة شه
  21/6/2005الوطن القطرية 

  
  إدارة التثقيف والتعزيز الصحي تفتتح دورة تدريبية في مجال اإلرشاد واإلصالح األسري

أكد الشيخ تيسير التميمي، قاضي القضاة، أمس، أهمية اإلرشاد واإلصالح األسري في الحد من الكثيـر                : األيام-رام اهللا   
ت الطالق في األراضي الفلسطينية، منوها إلى أن األقـسام الخاصـة بهـذا              من اإلشكاليات المجتمعية، وبضمنها معدال    

وكـان  .الغرض، والموجودة في كافة المحاكم الشرعية، قد حققت العديد من اإلنجازات منذ نشوئها قبل نحو عام ونصف                
ي بـرام اهللا، علـى      التميمي، يتحدث في افتتاح دورة تدريبية في مجال اإلرشاد واإلصالح األسري، تنظم في فندق روك              

مدار أربعة أيام، بمبادرة من إدارة التثقيف والتعزيز الصحي في وزارة الصحة، وبالتعاون مع صندوق األمـم المتحـدة                   
وأشار إلى أن فكرة إنشاء دائرة اإلرشاد واإلصالح األسري، نبعت من ضرورة وجودها،             .للسكان، وديوان قاضي القضاة   

زاهرة حـبش، مـدير عـام إدارة التثقيـف          . من جهتها، تعرضت د   .لمجتمع الفلسطيني للحفاظ على النسيج االجتماعي ل    
والتعزيز الصحي، إلى المخاطر التي تتهدد األسرة الفلسطينية، جراء ممارسات االحتالل االسرائيلي وسياساته، منوهـة               

الفلسطينية تقف فـي مواجهـة      وأوضحت حبش، أن المرأة     .إلى أنها تلقي آثارا ثقيلة على المرأة الفلسطينية بشكل خاص         
تحديات عديدة، مضيفة ال يمكن الحديث عن إصالح وتنمية في األراضي الفلسطينية، دون األخذ باالعتبار وضع المرأة                 

 شخصا من كوادر أقسام اإلصالح واإلرشاد األسـري         30يذكر أن الدورة تستهدف زهاء      .واالرتقاء بها في كافة الميادين    
  .لشرعية بالضفةالعاملين في المحاكم ا

 21/6/2005األيام الفلسطينية 
 

  في مهرجان القاهرة   التغريبة الفلسطينية
 7 حتى   3تشارك سوريا في مهرجان القاهرة الحادي عشر لالذاعة والتلفزيون الذي يقام في الفترة من               : الخليج -القاهرة  

وليد سيف واخراج حاتم علي بطولة جمـال        . اريو  د  تموز المقبل بالمسلسل التلفزيوني التاريخي التغريبة الفلسطينية سين       
المسلسل عرض في رمضان الماضـي والقـى نجاحـا كبيـرا عبـر              .سليمان، خالد تاجا، جولييت عواد، يارا صبري      

 حلقة حيث يعالج القضية الفلسطينية وتتحرك وقائع المسلسل وشخصياته          31الفضائيات لدى المشاهدين وتدور أحداثه في       
تبدأ األحداث منذ الثالثينات من القرن الماضي وحتى الستينات مـن       . قية من الناحيتين التاريخية والوطنية    على وثائق حقي  

خالل رصد حياة أسرة فلسطينية ريفية تكافح ضد الفقر والحرمان وضد سياسات االنتداب البريطاني الراميـة لتجريـد                  
  .العرب من أراضيهم لتنفيذ لوعد بلفور

  21/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ندوة نظمتها يبوس حول السينما العربية واستحقاقات التمويل المشترك
أكد المخرج الفلسطيني نزار حسن، أن مجموعة أوروبية أميركية بعينها، تحتكر عملية تمويل إنتاج              :كتب يوسف الشايب  

 العالميـة، للخـروج بأجنـدة معينـة،         األفالم السينمائية في دول العالم الثالث، وتنسق فيما بينها، من خالل المهرجانات           
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وبالتالي تمويل أفالم تتناول مواضيع تتسق وهذه األجندة، بشكل أو بآخر، مشيراً إلى أن عملية اإلنتاج السينمائي، والتي                  
يحكمها منطق اقتصادي، بدأت تتعامل مع اآلخر على أنه موضوع رائج، وحولت البشر إلى سلعة، تعمل على تـسويقها                   

 خالل حلقة نقاش حول السينما العربية واستحقاقات التمويل         -وهاجم حسن، بشدة    .كما تسوق أية سلعة أخرى    لجمهورها،  
المشترك، والتي نظمت في مركز خليل السكاكيني، برام اهللا، مساء األحد الماضي، ضـمن فعاليـات مهرجـان الفـيلم                    

يلهثون وراء أفالم تـسعى إلثبـات آدميتنـا أمـام            المخرجين الذين    -العربي، الذي تنظمه مؤسسة يبوس لالنتاج الفني        
واهم من يتوقـع    : وقال.. الجمهور الغربي، والتعاطي معنا كموضوع، فنحن بشر، ولسنا سلعة تخضع العتبارات السوق           

أنه سيحدث تغييراً في العالم من خالل أفالم تمولها هذه المجموعات، أو أنه سيطور في اللغة الـسينمائية العالميـة، ألن                     
هؤالء لن يجدوا أصالً التمويل الالزم إلنتاج أفالمهم، كونها ال تتسق مع الدور الذي يحدده محتكرو التمويـل واإلنتـاج،      

  .لمخرجي العالم الثالث وأفالمهم
  21/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  سلطات االحتالل تمنع فنانين عرباً من المشاركة في مهرجان فلسطين الدولي

استنكرت إدارة مهرجان فلسطين الدولي، قرار سلطات االحتالل االسرائيلي، الصادر أمس، والقاضـي             : م األيا -رام اهللا   
بمنع كل من الفنانين العراقي إلهام المدفعي، والمصرية عزة بلبع، إضافة إلى الفرقة الشركسية من األردن، من الوصول                  

ونـدد خالـد    .تعدياً جديداً على الحياة الثقافية الفلـسطينية      إلى األراضي الفلسطينية للمشاركة في المهرجان، معتبرة ذلك         
فراج، مدير اللجنة اإلعالمية للمهرجان، بالقرار االسرائيلي، موضحاً أنه يشكل استمراراً للممارسات االسرائيلية العدائية              

ممتدة بـين الثالثـين مـن       يذكر أنه من المقرر أن ينظم المهرجان في نسخته الثامنة في الفترة ال            .تجاه الشعب الفلسطيني  
الشهر الحالي والتاسع من الشهر المقبل، بمشاركة عدة فرق محلية وأجنبية، فضال عن فنانين من جنسيات مختلفة، مـن                   

  .أبرزهم الفنان الفلسطيني عمار حسن
  21/6/2005األيام الفلسطينية 

  
 األردن يحاكم مجموعة من الجهاد تدرب عناصرها في لبنان وسورية 

همون في قضية الجهاد االسالمي امس تهمتي التحضير العمال ارهابية والتخطيط لعمليات عسكرية في اسرائيل نفى مت
 ان .بعدما اتهمتهم نيابة امن الدولة االردنية بتجنيد عناصر الرسالها الى سورية ولبنان لتلقي تدريبات على المتفجرات

 محمد الجندي ويوسف عبداهللا السويطي ومحمود محمد ابو المتهمين الثمانية هم علي ممدوح العمري ومحمد صبري
. عابد وعماد سليمان عبيدات وهواري بومدين الدرسيه وعبد الرحيم ابراهيم شلبيه وعبد المعطي عبد العزيز ابو معيلق

الدبلوماسي  بتهمة اغتيال 1997والمتهم الثامن ابو معيلق فار من وجه العدالة وقد حكم عليه باالعدام في االردن عام 
وبحسب الئحة االتهام، فان المتهمين وجميعهم من سكان اربد باستثناء .  في بيروت1995االردني نائب المعايطة سنة 
   .ابو معيلق المقيم في سورية

21/6/2005البلد   
  

  الرقابة المصرية على اإلنتاج الفني والسينمائي تحظر عرض مشاهد معادية لـ إسرائيل
ة أنه ابتداء من الصيف القريب القادم لن تتضمن أفالم السينما في مصر حبكات أو مشاهد ال ذكرت مصادر صهيوني

سامية أو مناهضة لـ إسرائيل، مضيفة أن هذا األمر أصدرته الرقابة المصرية على اإلنتاج الفني، في خطوة مفاجئة 
 المصرية أن قائمة التعليمات الجديدة ونقلت الصحيفة عن مجلة الفجر.تنسجم مع تحسين العالقات بين إسرائيل ومصر

تتضمن أيضا حظر ذكر دور إسرائيل السلبي في ضرب الزراعة المصرية، حيث طرحت في الماضي تأكيدات في 
  .مصر بأن إسرائيل تسمم المنتوج الزراعي المصري

21/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

 غالبية ناخبي أردوغان تعارض أميركا وإسرائيل 
 في المئة من االتراك الذين انتخبوا رئيس الوزراء 72ر استطالع للرأي نشرته صحيفة ميلليت التركية أمس ان أظه

 في المئة لديهم مواقف سلبية من 83وبين االستطالع ان . رجب طيب أردوغان لديهم آراء سلبية تجاه الواليات المتحدة
 أ ب. اسرائيل

21/6/2005السفير   
  

  الخردة العراقية إلسرائيل األردن ينفي تصدير 
أشارت سلطة منطقة و. نفت السلطات األردنية األنباء التي أشارت إلي قيامها بتصدير خردة الجيش العراقي إلي إسرائيل

علي أن يجري وضع الخردة .. العقبة إلي أن هناك شرطاً لحصول الشركة المصدرة للخردة علي موافقة دولة المقصد
كانت صحف المعارضة األردنية قد ذكرت ان الخردة العراقية وهي ناتجة عن أسلحة . قتهافي حاويات في حال مواف

. أ. الجيش العراقي السابق والمصانع العراقية التي تم تفكيكها تذهب إلي إسرائيل عن طريق األردن لبناء الجدار الفاصل
 :أ. ش
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21/6/2005الجمهورية المصرية   
  

 ي والسيطرة على النظام السياس حماس
 سمير الزبن  
منذ تشكل منظمة التحرير الفلسطينية، لم تواجه القيادة الفلسطينية والفصيل االكبر في الحركة الفلسطينية حركة فتح تحدياً 

وإن كانت هذه التحديات قد جاءت في بعض مراحل التجربة . جدياً من داخل الساحة الفلسطينية يمس موقعها القيادي
وتميزت . ل العربية لإلمساك بالورقة الفلسطينية وتوظيفها من هذا النظام العربي أو ذاكالفلسطينية من بعض الدو

 . التحديات اآلتية من خارج النظام السياسي الفلسطيني، بأنها تهدد كل التجربة الفلسطينية، ال قيادتها التاريخية فحسب
حركة فتح التي شغلت الموقع االول بال منازع، انقلب الوضع في الساحة الفلسطينية في سنوات االنتفاضة االخيرة، و
فقد بات من الواضح أن حركة حماس ليست . جاءها التحدي من داخل الساحة الفلسطينية، ومن خارج منظمة التحرير

فصيالً يسعى الى محاصة على نسبة كبيرة أو صغيرة على نظام الكوتا الذي ساد الساحة الفلسطينية في المرحلة 
على هذا . سعى وبكل قوة للسيطرة واالمساك بالنظام السياسي الفلسطيني وقيادته حسب توجهاتها السياسيةالماضية، بل ت

االساس شكلت تجربة االنتخابات المحلية االخيرة في األراضي الفلسطينية، الفرصة من أجل اختبار قوتها في الشارع 
ل استمرارها بلعبة الديموقراطية، من جهة لالندماج في الفلسطيني، ومقدرتها على السيطرة على النظام السياسي في حا

وإذا . النظام السياسي، ومن جهة اخرى لمنع تصفية الحركة، أو لتصعيب هذه المهمة في حال محاولة اسرائيل اقتالعها
 بعد، كان شكل السيطرة على النظام السياسي الفلسطيني في حال الحصول على االغلبية في المجلس التشريعي لم يتحدد

هل هو بالسيطرة على النظام من داخله بتشكيل حكومة فلسطينية تقودها حركة حماس أو بتشكيل تحالف يجعلها قادرة 
على تشكيل الحكومة الفلسطينية، وهو ما عبر عنه محمود الزهار القيادي في حماس بوضوح عندما قال إن أول قاعدة 

عبر السيطرة على النظام من خارجه، بمعنى الحصول على أغلبية في أو . لالصالح، هي تداول السلطة عبر االنتخابات
المجلس التشريعي الفلسطيني، يجعل حماس ممسكة بالنظام السياسي دون أن تشكل الحكومة الفلسطينية، على ما عبر 

 . يةعنه موسى أبو مرزوق عندما قال انه حتى لو فازت بها حماس فإنها لن تشارك في تشكيل الحكومة الفلسطين
سواء شكلت حماس الحكومة الفلسطينية القادمة في حال فوزها في االنتخابات ام ال، فإن الحركة تسعى من خالل الدخول 
على النظام السياسي الفلسطيني عبر بوابة االنتخابات الى السيطرة على هذا النظام من داخله أو من خارجه، ال فرق، 

حماس إلظهار قوتها في الشارع الفلسطيني،  خابات اليوم هي الفرصة المواتية لفاالنت. المهم االمساك بالنظام السياسي
والتي تعتقد أن فوزها فيها، يجعل اآلخرين يقرون بقوتها، وانها قوة سياسية ال يمكن تجاوز، وهذا ما بدأت حماس 

 . تحصده من خالل حوار االوروبيين معها
الفلسطيني في لحظة مواتية للحركة، وفي لحظة تعاني منافستها حماس على النظام السياسي  جاء الدخول القوي ل

الفلسطينية حركة فتح من أزمات يبدو من الواضح انها غير قادرة على الخروج منها، رغم تأجيل االنتخابات التشريعية 
ل اللعبة فقد اختارت حماس دخو. من قبل السلطة الفلسطينية ألجل غير مسمى، لتعطيل الصعود الكبير لحركة حماس

وفي فترة . السياسية في ظل خسارة حركة فتح لقائدها التاريخي ياسر عرفات الذي شكل نقطة التوازن داخل الحركة
. تعاني فيها هذه الحركة من انقسامات وخالفات في وجهات النظر، حتى انه ال يمكن الحديث اليوم فعلياً عن فتح موحدة

اس ورئيس حركة فتح فاروق القدومي، ليس الخالف الوحيد الذي يشغل والخالف بين الرئيس الفلسطيني محمود عب
الحركة، بل هو يمتد عميقاً داخل حركة فتح بين اتجاهات متباينة المواقف ومتباينة المصالح، وخالفات بين أجيال في 

 . الحركة من أعمار مختلفة، وخالفات شخصية ال تقل خطورة عما سبق
ا حركة فتح أنسب االوقات لحركة حماس للدخول بقوة على النظام السياسي الفلسطيني، شكلت هذه الظروف التي تمر به

فهذا الدخول في لحظة القوة التي أعطاها . من المواقع الذي يعطيها الشرعية التي ال خالف عليها، شرعية االنتخابات
 : نهج المقاومة لحركة حماس يمنحها العديد من المزايا

لنظام السياسي الفلسطيني عبر بوابة االنتخابات، يجعلها جزءاً من مؤسسات السلطة التي هي  إن دخول حركة حماس ا1
في نهاية االمر نتاج اتفاقات اوسلو، وبالتالي ال تستطيع اسرائيل ضرب الحركة بالطريقة التي كانت سائدة قبل دخولها 

هو ضرب للسلطة الفلسطينية ذاتها، وهو مؤسسات السلطة، ألنها تصبح جزءاً منها، وبذلك يصبح ضرب حركة حماس 
 . ما يصعب المهمة على اسرائيل

 إن االنتخابات كمدخل لتوزع القوة في الساحة الفلسطينية بين القوى السياسية، يحسم نسبة التمثيل التقديرية في الشارع 2
ت تمنح كل قوة نسبتها الحقيقية في الفلسطيني التي طالما اختلفت عليها القوى الفلسطينية، خاصة فتح وحماس، فاالنتخابا

الشارع الفلسطيني، في المرحلة السياسية القائمة، بصرف النظر عن اللحظة المواتية لهذه القوى أو تلك في هذه 
 . االنتخابات

 اشتراك حماس في االنتخابات ينقلها من قوى ذات طبيعة رافضة الى قوى إيجابية وواقعية، ويحولها الى قوى مرنة 3
مل مع الواقع القائم دون أن تتكون عامل معرقل، فإذا كانت االنتخابات مطلباً دولياً خارجياً، ومطلباً داخلياً وطنياً، تتعا

 . فهي ال تسهله فحسب، بل وتشارك به
ولكن، في الوقت الذي يعطي اشتراك حماس في االنتخابات الفلسطينية ميزات، فهو يرتب عليها أعباء ايضا، وأول هذه 

باء، انها بحصولها على تمثيل قوي في المجلس التشريعي، ال تستطيع أن تنأى بنفسها عن السياسة الفلسطينية االع
فهي تصبح داخل الحركة السياسية، وتسهيل توجه سياسي أو ممانعته، يصبح له مردوداً مباشراً على الوضع . وتوجهاتها

ير قابلة للصرف، ألنها ستجد نفسها عامالً مؤثراً في الفلسطيني، وتصبح نظرية نحن نقاوم واآلخرون يفاوضون غ
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وفي هذا الوضع ال تستطيع التخلي عن مهماتها ودورها في صناعة السياسة الفلسطينية . صياغة السياسة الفلسطينية
 . بالذرائع القديمة

ح التي ال يظهر انها حماس على النظام السياسي الفلسطيني، في ظل أزمة فت كل المؤشرات تشير الى الدخول القوي ل
. قادرة على الخروج خالل فترة تأجيل االنتخابات، ستجعل حماس المتحكم االكبر بالنظام، سواء من داخله أو من خارجه

وال شك بأن ذلك سيحول حركة فتح الى حركة معارضة بشكل أو بآخر، حتى لو بقيت حركة فتح في السلطة، وهذا ما 
  . ية اخرىيشكل أفول مرحلة فلسطينية وبدا

  21/6/2005السفير 
  

 شارون وأبو مازن اليوم لتنسيق الفصل 
 حلمي موسى  
عشية اللقاء بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شارون والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، تصاعدت الحملة داخل 

عالن السيادة اإلسرائيلية على  نائبا من متمردي الحزب الحاكم بمشروع قانون إل14الليكود ضد خطة الفصل، حيث تقدم 
 . الكتل االستيطانية في الضفة الغربية

أما وزير المالية بنيامين نتنياهو، فأعلن معارضته تمويل هدم بيوت المستوطنين في قطاع غزة، األمر الذي دعا شارون 
 . لإلعالن عن أن الخطة ستنفذ بصرف النظر عن األالعيب الحزبية

يوم في ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية في القدس المحتلة شارون وأبو مازن للبحث في ومن المقرر أن يلتقي ال
 . التعهدات التي قطعاها في األيام الماضية لوزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس
 . فمن الواضح أن رايس فرضت جدول اعمالها على الزعيمين الفلسطيني واإلسرائيلي

رت في حديثها مع الطرفين إلى االستماع إلى سلسلة ال تنتهي من شكاوى كل طرف ضد والحقيقة أن رايس اضط
وأرغمت رايس اإلسرائيليين على ابتالع كل حججهم ضد عجز أبو مازن وعدم قيامه بأي شيء ضد حركة . اآلخر
أن على إسرائيل وأوصلت رايس رسالة حاسمة لإلسرائيليين تفيد بأن ال خيار آخر متوفرا غير أبو مازن، و. حماس

 . مساعدته
ومن الطبيعي القول إنه لن يتحقق اليوم ما هو أكثر مما أبلغته اإلدارة األميركية ألبو مازن مسبقا عن نتائج لقائه مع 

فرئيس الوزراء االسرائيلي لن يبادر لتقديم خطوات حسن نية ألبو مازن ال في مجال اإلفراج عن أعداد كبيرة . شارون
وفي الغالب فإن ما سيتم اإلعالن عنه هو زيادة التنسيق . في إزالة عوائق جدية أمام حركة الفلسطينيينمن األسرى وال 

 . بخصوص تنفيذ خطة الفصل في القطاع
 14وقال إنه تم التوضيح للمصريين بأن نشر قواتهم على طول . وتحدث شارون عن محور فيالدلفي والدور المصري

وقال إن كل ما جرى هو استبدال . اق السالم، الذي ينص على أن سيناء منزوعة السالحكيلومترا فقط ال يعني فتح اتف
 . عديد الشرطة المصرية غير المدربين، بآخرين مدربين وفقط على الحدود مع رفح

ني  ماليين فلسطي3وأوحى شارون بأن إسرائيل ستوافق على فتح المطار وإقامة الميناء في غزة، ألنه ال يمكنها أن تعيل 
وقال يستحيل وضعهم داخل سياج، وأال نكون مسؤولين عما يجري . وان عليها السماح لهم بصلة مع العالم الخارجي

 . فالميل عندي هو التحرر من المسؤولية عنهم. هناك
وكان نائب الرئيس االسرائيلي شمعون بيريز، الذي اجتمع أمس مع الرئيس المصري حسني مبارك في شرم الشيخ، قد 

وقال إنه تم تحقيق تقدم كبير في المباحثات مع مصر بشأن . ر إلى التغيير في الموقف اإلسرائيلي من محور فيالدلفيأشا
وبحسب كالمه فإن وزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز سلم مصر حال وسطا بشأن نقاط . نشر قواتها في فيالدلفي

 . الخالف التي ال زالت قائمة حول المحور
 المصريين يشترطون الداء دور في خطة الفصل فتح الحدود بين القطاع ومصر، وأن يكون الخروج ومعروف أن

اإلسرائيلي من محور فيالدلفي دائما، ولكن إسرائيل حتى أمس األول كانت ال تزال تصر على أن بوسعها العودة 
 . للسيطرة على المحور في أي وقت تشاء
إنه بعد نشر القوات المصرية على طول المحور تستطيع مصر أن تقرر ما إذا وبحسب االقتراح اإلسرائيلي الجديد، ف

كانت ستبقي قواتها في المنطقة كما انه بوسع إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت توافق على نشر قوات مصرية على طول 
 . الحدود أم ال

ه متمردو الليكود، ويتمثل في تقديم مشروع وكانت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية قد أشارت إلى السالح الجديد الذي استخدم
وأشار متمردو الليكود إلى أن الغاية من . قانون لفرض السيادة اإلسرائيلية على الكتل االستيطانية في الضفة الغربية

 . عرض مشروع القانون هذا هو إحباط أي محاولة مستقبلية إلخالء أي مستوطنات
. إلسرائيليين بوصفها الخطة التي ترمي إلى تكريس االستيطان في الضفةومعروف أن شارون يسوق خطة الفصل على ا

 . لذا فإن مناقشة هذا األمر في الكنيست ستضع شارون في حرج إذا وقف ضد المشروع
 مستوطنة يطالب بضمها الى اسرائيل، وجاء في مشروع 50وذكرت صحيفة هآرتس ان مشروع القانون يتضمن اسماء 

واضاف . الكتل االستيطانية، لن تقوم ولن يتم االعتراف بأي كيان سياسي آخر سوى بدولة اسرائيلالقانون انه في هذه 
ان اسرائيل تتنازل من خالل خطة فك االرتباط عن اجزاء معينة من مناطق يهودا والسامرة ، من اجل ان تعزز مكانتها 

 . في اجزاء اخرى
  21/6/2005السفير 
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 ! شارون من اتهامات الفسادالفصل إلنقاذ : كتاب إسرائيلي

 حلمي موسى    
لم تمض سوى أيام قليلة على الضجة التي أثارها صدور كتاب تقسيم البالد لمؤلفه آري شافيت والذي يظهر اعتراض 

 . غالبية النخبة اإلسرائيلية على خطة الفصل، حتى ظهر كتاب آخر يثير عاصفة أكبر
ن عوفر شيلح ورافيف دروكر كتابا جديدا باسم الضربة المرتدة، يكشفان فيه فقد نشر المعلقان السياسيان اإلسرائيليا

النقاب عن أن الدافع لخطة الفصل لدى رئيس الوزراء االسرائيلي أرييل شارون لم يكن سوى االلتفاف على االتهامات 
 . الموجهة إليه بالفساد

 معاريف بن كسبيت حملة ضد الكتاب تقوم على أن وقبل أن ينزل الكتاب إلى األسواق، شن المعلق السياسي في صحيفة
 . الوقائع تشهد خالف االدعاء األساس في الكتاب

ومن الطبيعي أنه ال يمكن فهم هذا النقاش من دون اإلشارة إلى أن معاريف شنت حملة ضد الفساد المستشري في 
ثالث كتل برلمانية في األسبوع الماضي وقد تقدمت . المؤسسة العامة اإلسرائيلية عموما والليكود على وجه الخصوص

 . إلى الكنيست باقتراحات عديدة لحجب الثقة عن الحكومة، استنادا إلى تقارير الفساد التي نشرت في معاريف
وكان واضحا في هذه االقتراحات، التي حظيت بغالبية األصوات ولكن ليس بالغالبية المطلقة المطلوبة إلسقاط الحكومة، 

ومن بين أهم هذه األسباب قرب تنفيذ خطة الفصل . ليسار واليمين ضد حكومة شارون ألسباب متناقضةوقوف قوى من ا
 . التي يرى اليمين اإلسرائيلي فيها خرابا للمشروع الصهيوني

ويكتب أحد مؤلفي الكتاب رافيف دروكر، وهو المعلق السياسي للقناة التلفزيونية العاشرة، في معاريف أن الجنرال 
إذا نجحت خطة : جلعاد، المرشد الروحي لالستخبارات اإلسرائيلية قال عن خطة الفصل في مداوالت مغلقةعاموس 

 . الفصل فإن هذا يشكل برهانا على أن ال حاجة البتة لسيرورة اتخاذ القرارات
سمت أربع لقد ر: أما الجنرال غيورا آيالند، وهو الرجل المفترض أن يكون مسؤوال عن تخطيط الخطة، فقال عنها
 . مستوطنات يجب أن تخلى في شمالي السامرة ولو أنني قمت برسم ست مستوطنات لقرروا إخالء الستة

ويقول دروكر أن الطريقة التي نشأت فيها خطة الفصل وتطورت، ال تختلف جوهريا عن الطريقة التي أدار بها شارون 
يقية، وعبر سير األمور من حدث إلى حدث ومن ضغط من دون أي خطة حق. 2001المعركة منذ تولى السلطة في العام 

 . إلى ضغط ومن خالل التنبه إلى اعتبارات سياسية وشخصية أكثر من رسم سياسة فعلية
ويشدد دروكر على أنه لم تكن هناك أبدا أي خطة للفصل، بل كانت هناك أفكار طرحها مقربون من شارون، وأسئلة 

وقبل . وإصرار من جانب مستشار شارون دوف فايسغالس على التقدمعرضها مسؤولون في المؤسسة العسكرية 
شهرين فقط من اإلعالن عن الخطة، كان فايسغالس يوضح للمقربين منه أن شارون ال زال يعارض الخطة ولكنه بعد 

 . قليل سيوافق عليها
د إخالء مستوطنات ومرة يري. ومرة كان شارون يريد إخالء مستوطنات في شمالي الضفة ومرة اخرى يرفض ذلك

ويوضح دروكر أن خطة الفصل رضعت جذورها من تيارات تحت أرضية . شمالي غزة ومرة اخرى يرفض ذلك
كثيرة، ولكنها لم تكن لتولد حتى بحسب مقربين من شارون لوال الضائقة الشخصية والسياسية التي عانى منها في نهاية 

 . 2004 ومطلع 2003
جريناه، عوفر شيلح وأنا، لغرض كتابة الضربة المرتدة، كشف لنا مقدار ترابط هذه ويبين دروكر أن البحث الذي أ

الخطة مع تحقيقات الشرطة ضد شارون وخشيته من تقديم الئحة اتهام ضده يرغمه على االستقالة من منصبه كرئيس 
ئز أال يتوفر مثل هذا الدليل ويقر دروكر بأنه ليس في الكتاب قرائن قاطعة أو الدليل الملموس، وأن من الجا. للحكومة

 . أبدا
ففي الفصل السادس والعشرين من الكتاب، جاء أنه بعد خطاب هرتسليا بشهر ونصف استدعى شارون إلى منزله 

قبل ذلك بيوم تولى المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية ميني مازوز مهام .. الصحافي في هارتس يوئيل ماركوس
عناوين .. ى طاولته كان ملفا ضد شارون ونجله جلعاد بخصوص فضيحة الجزيرة اليونانيةالملف األبرز عل.. منصبه

قبل ذلك بثالثة أيام .. الصحف تحدثت عن استدعاء شارون قريبا إلى التحقيق، وعن ميل الشرطة لتقديم الئحة اتهام ضده
لكن في يوم تولي . يق، لم يتخذ قرارناقش طاقم المزرعة فكرة الخروج بإعالن سياسي، تُحيد الرأي العام عن التحق

مازوز منصبه عقد اجتماع آخر تقرر فيه استدعاء ماركوس إلى المزرعة، إدخال أمور حول االنسحاب في خطاب 
 . شارون في اجتماع حركة الليكود في اليوم نفسه

قبل ذلك (تتقرر دعوته لم يتقرر استدعاء ماركوس ، ولم . ولكن بن كسبيت يكتب أنه ليس في ذلك أي اكتشاف جديد
اللقاء تحدد قبل حصوله بأسابيع، والحديث كان عن مصالحة تاريخية بين الصحافي وبين .  وإنما قبل ذلك بشهر)بيوم

 . رئيس الحكومة
وبرغم ذلك يرى كسبيت أن الكتاب سيسهم في النقاش الجماهيري حول خطة الفصل، التي ولدت بحسب رأيه في الجيش 

ويعترف كسبيت أن الخطة . ون اإلعالميين ومستشاره السياسي دوف فايسغالس ألسباب مختلفةولدى مستشاري شار
 . كانت مبلبلة وتم تجميعها أثناء الحركة

ويخلص كسبيت إلى أن خطة الفصل مليئة بالثغرات واإلشكاليات، وأن من الممكن أن شارون وعائلته فاسدون، ولكن 
ويقول إن إسرائيل مصابة بالفساد، . دفعت شارون لتبني خطة الفصلليس هناك ما يثبت أن تحقيقات الشرطة 

 .بالبيروقراطية، بالمصلحية وباالنتهازية، لكنها ليست سيئة إلى هذا الحد إلى أن يثبت العكس
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