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   عباس شارون خطوة جديدة نحو اليأس السياسيقمة
برغم اآلمال التي علّقهـا     :  الذي قال  حلمي موسى ما كتبه محرر الشؤون اإلسرائيلية لديها        22/6/2005 السفير   نشرت

عباس، فإن الخيبة كانت الشعور المسيطر، والذي أفصح عنه بوضوح قريع بعد انتهاء             ويرون على اللقاء بين شارون      كث
وأشارت . ومع ذلك كان اللقاء مجرد محطة من محطات التجاوب مع الضغط األميركي لتنسيق تنفيذ خطة الفصل               . اللقاء

وافتتح شارون اللقاء، الذي ضـم  . خيمت على النقاشات بين الطرفينوسائل اإلعالم اإلسرائيلية إلى األجواء القاسية التي     
أبو مازن وقريع قائالً إن مقتضيات األدب تقضي بأن تفتتح أنت اللقاء، غير أن الوضع من الصعوبة بحيث اضـطرني                    
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 عملنا بها اليـوم   ونحن سنُضطر للعمل بالطريقة التي      . فالوضع الراهن ال يمكن له أن يستمر      . عن قواعد اللياقة   للخروج
وكان شارون يلمح بذلك للحملة التي بدأتها قوات االحتالل في شمالي الضفة الغربية ضـد  . أمس من أجل وقف اإلرهاب   

وأضاف شارون أنه في الوضع الراهن فإن فرصة إحراز تقدم سياسي هـي فرصـة               . مقاومي حركة الجهاد اإلسالمي   
إن الجهاد اإلسالمي يعرضك للخطر، وإذا استمر       . اد اإلسالمي بكامل القوة   وأنا أبلغك أننا سنعمل ضد الجه     . ضعيفة جداً 

 . هذا الوضع فإنك تضيع الفرصة
وأشار شارون إلى الفتاة التي أعلنت إسرائيل اعتقالها على حاجز إيرز بتهمة التخطيط لتفجير نفسها أثناء تلقيها العالج 

. طر المركزي على العملية السلمية، وليس بوسعنا تقديم تسهيالت لكموقال إن اإلرهاب يشكل الخ. في مستشفى إسرائيلي
 . وعليكم وقف اإلرهاب فوراً. ال نستطيع مساعدتكم عندما يكون هناك إرهاب

وشدد شارون على أن خطة الفصل سوف تُنفذ بهدوء وبالتنسيق مع الفلسطينيين وأن بالوسع استكمال العملية السياسية 
وشرح شارون ألبو مازن أن حالً . وهي التي ستحدد ما سيحدث في المستقبل. لخطة إنها المفتاحوقال عن ا. بعد ذلك

 . يتراءى لمحور فيالدلفي والدور المصري في خطة الفصل وتعزيز السلطة الفلسطينية
ي ورفض شارون مطلب أبو مازن باإلفراج عن عدد من األسرى الفلسطينيين الذين قضوا فترات اعتقال طويلة ف

 . وقال إنه لن يفرج أبداً عن قتلة أطفال وعن الذين دمروا حياة منازل إسرائيلية. السجون اإلسرائيلية
وكل صاروخ . وأشارت المصادر اإلسرائيلية إلى أن أبو مازن رد على أقوال شارون هذه قائالً ينبغي لنا أن نعمل سوياً

وأنا أعلم أنها غير . واآلن هناك تهدئة. فعل، ولكن قدراتي محدودةوأنا أريد أن أ. يطلق باتجاهكم كأنه يطلق باتجاهي
 . كافية، ولكن هذا ما أستطيع فعله مع القوات التي تحت تصرفي

ووضعنا . فعندنا معارضة أيضاً. وال أريد أن أخدعكم وأخدع نفسي. وأضاف أن عملياتكم تؤثر على المزاج العام عندنا
وأشار أبو مازن الى خطة الفصل وقال إنني أعرف مصاعب الفصل، وسوف نفعل . صعب، ونحن بحاجة إلى مساعدتكم

وأشار . كل ما في وسعنا من أجل أن يمر تنفيذ الفصل بهدوء، وسوف أجنّد حاالً خمسة آالف شخص للمساعدة في ذلك
ناطق تقع تحت أبو مازن إلى أن إسرائيل تطلب الكثير من السلطة في حين أن غالبية العمليات ضدها تنطلق من م

 . السيطرة اإلسرائيلية
ووعد شارون أبو مازن بأن تقوم إسرائيل بتسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية األمنية عن مدن رام اهللا وبيت لحم إذا 
عرضت السلطة خطة أمنية مناسبة، كما أوضح له موافقة إسرائيل على أن تبدأ السلطة بالتخطيط لترميم مطار غزة 

 . تهى اللقاء من دون صدور بيان مشترك أو عقد مؤتمر صحافيوان. الدولي
وأشارت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي إلى أن أجواء اللقاء كانت متوترة وغلبت عليها االتهامات المتبادلة 

 . المشحونة بالمشاعر
 بأنه كان لقاء صعباً وليس بحجم توقعاتنا، وبعد انتهاء اللقاء، عقد قريع مؤتمرا صحافيا في رام اهللا وصف فيه االجتماع

وأعلن أننا في اللقاء طرحنا . ولم تُقدم قضايا بقدر توقعاتنا، وإن ما تم عرضه لم يكن جدياً بموازاة صعوبة هذه المرحلة
نقاب وكشف قريع ال. قائمة طويلة من القضايا ولم نستثِن أي قضية، وأن ما قدم لنا غير مرٍض ولم نتوصل ألي اتفاق

عن أن الوفد الفلسطيني طالب باإلفراج عن مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وفؤاد الشوبكي، وتحدث عن االستيطان 
وأشار إلى أن الحديث تناول قضية ترميم المطار وضرورة تشغيله، وبناء الميناء في . والقدس وتفاهمات شرم الشيخ

 تأسيسياً يحتاج إلى كثير من الجهد، مشيراً إلى أننا سنواصل وأعتبر قريع اجتماع ابو مازن وشارون، لقاء. غزة
 . اتصاالتنا مع جميع األطراف العربية والدولية ومع الجانب اإلسرائيلي أيضاً

تجدر اإلشارة إلى أن لقاء أبو مازن شارون تم على خلفية ترنّح التهدئة وقيام إسرائيل بتفعيل أسلوب االغتيال الجوي 
  .فاضةضد مقاومي االنت

وسـط اجـراءت امنيـة      :)خاص ( خليل العسلي  هكتبما   21/6/2005 - أمين -اإلنترنت لالعالم العربي    مركز وأضاف
جرى  اسرائيلية مشددة وصل ابو مازن الى مقر اقامة شارون في القدس الغربية لعقد اول لقاء بينهما منذ قمة شرم الشيخ

 مدير مكتب رئيس الحكومة االسرائيلية بعقد اللقاء في مرزعـة            باقناعاللقاء في القدس بعد ان فشلت الجانب الفلسطيني         
رسمية هذا الرفض بان شارون ال يعقد اجتماعات عمل رسمية في مزرعته وانما في مقر                شارون بالنقب وعللت مصادر   

رعته في الـسابق    فاضطر الفلسطينيون الى الموافقة ونسى هؤالء ان شارون التقى بابو مازن في مز            ... اقامته في القدس  
وكان شارون في استقبال الضيوف على باب المنزل ومباشرة ذهب الجميع الى غرفة الطعام لبدء مباحثات استغرق اكثر                  

  ..من ثالث ساعات دليل على صعوبة الموقف ولعلم الجميع ان االخ االكبر االدارة االمريكية يراقبهم
  ..أجواء تشاؤلية

الكاتب اميل حبيبي والذي جمع بـين كلمـة متفائـل            ء تشاؤلية نسبة إلى مصطلح      عباس في اجوا  /عقد اجتماع شارون  
فهذا اللقاء جاء وسط تهديدات اسرائيلية بشن حملة عسكرية بال هوادة علـى الفـصائل               ... ومشتائم ليخرج بكلمة متشائل   

 وصفه بويم باالرهـاب والعنـف،   اال وهي محاربة ما!!! الفلسطينية بعد أن اتهم السلطة بانها فشلت في مهمتها الرئيسية   
ويقصد بعمليـة االنعـاش     ..  قبل ان ان يتم اعالن عن وفاتها قريبا         مضيفا ان التهدئة تحتضر وبحاجة الى عملية انعاش       

قيام السلطة بتفكيك الفصائل الفلسطينية ولهذا فان لقاء ابو مازن شارون كان ذو طابع امني، بينما كان الجانب الفلسطيني                   
صول على اجوبة واضحة حول خطة االنفصال واالنسحاب اضافة الى موضوع االستيطان والقدس واالسـرى               يأمل بالح 

  ...ولهذا فان التوقعات الفلسطينية كانت سياسية
  ابو مازن وارئيل شارون 
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 بقيامه بزيارة القدس الغربية والتوجـه الـى منـزل رئـيس وزراء اسـرائيل                 بعد ان سجل ابو مازن سابقة تاريخية      
 فقد كان اول لقاء بينهمـا        ..بين الزعيمين   لنلقي نظرة على اللقاءات السابقة      معه هناك نعود قليال الى الوراء      الجتماعل

 تعهد شارون بأن تقوم اسرائيل دولة القانون         وفي هذا اللقاء  .. في قمة العقبة بعد ان عين عرفات عباس رئيساً للوزراء           
مواقع االستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية، وما حدث على ارض الواقع هـو   بازالة جميع ال   !!نعم دولة القانون  

 موقعـا وفقـا     120 بل زاد عددها من مئة موقع يومها الى اكثر من             العكس تماما، فحتى االن لم يتم ازالة موقع واحد،        
ساسة، فحتى الوزراء ال يعرفون عـدد       لحركة السالم االن االسرائيلية، الن عدد تلك المواقع يعتبر من اسرار الدولة الح            

 وبعد شهر واحد جاء اللقاء الثاني بينهما عندما توجه ابـو            .المواقع التي تقوم وزاراتهم بتمويلها على ذمة تقرير حكومي        
 رفع الحصار عـن      مازن الى مكتب رئيس الحكومة االسرائيلية في القدس، وكان اللقاء يومها مخصص لبحث موضوع             

عليه ان يعلم انه لن      يمكن لعرفات ان يذهب الى غزة ولكن      : د تم رفض الطلب الفلسطيني وقال شارون      عرفات وكالمعتا 
اما القمة الثالثة التى جمعت الـزعيمين        .. ولكن عرفات اختار البقاء في المقاطعة بمدينة رام اهللا          يعود، بل سيبقى هناك،   

حلم اعالن ابو مازن امام العالم عـن        . صال احادية الجانب  فكانت في قمة شرم الشيخ بعد اعالن اسرائيل عن خطة االنف          
وقف جميع اعمال العنف التى تستهدف االسرائيلين اينما تواجدوا اسرائيل واالراضي الفلسطينية وان الوقت قـد حـان                  

ت، ممـا   للتخلي عن الكفاح المسلح كوسيلة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني وان الطريق الوحيد لذلك هي طاولة المفاوضا               
 بتهديـد   شـارون اعتبره البعض بمثابة خطأ استراتيجي كبير والتخلي عن ورقة مساومة كبيرة وبعد شهر واحد خـرج                 

صريح الى ابو مازن يقول فيه انه لن يحدث اي تقدم في العملية السليمة اال بعد ان تقوم السلطة بمحاربة العنف وجـاء                       
  ..د االسالمى بتنفيذ هجوم في مقهى ستايج بمدينة تل ابيبهذا التهديد بعد قيام فلسطينى من حركة الجها

ففي كل االحوال هناك عاصفة قادمة على اسرائيل        ..  قبل هبوب العاصفة     حزيران، فقد جاءت   21أما القمة الرابعة، يوم     
ـ                  سبب واالراضي الفلسطينية ففى حال تطبيق خطة االنسحاب فان االوضاع االمنية ستصل الى اعلى درجات التـوتر ب

بعمل كل شئ الحباط تلك الخطة، كما ان هناك خطر تصعيد الفصائل الفلـسطينية               تهديدات اليمين االسرائيلي المتطرف   
واذا لم يتم تطبيق خطة االنفصال فان هذا يعنـي           لقصفها للمستوطنات مما يعنى مزيد من العمليات العسكرية االسرائيلية        

وتهدد االستقرار االقتصادي وتعيد الى االذهان ذكرى ايام اقتصادية سـوداء             خانقة ستخيم على اسرائيل     ازمة اقتصادية 
  ..! عاشتها

ولعل ما يجري للدوالر االميركي في االيام خير دليل على القلق الذي يعيشه المجتمع االسرائيلي من امكانية عدم تطبيق                   
مر مما دفع بالخبراء الى التحذير من مغبة         حيث ان سعر صرف الدوالر في ارتفاع مست         االنسحاب وتأثير ذلك اقتصاديا   

وصول الدوالر الى اكثر من خمسة شواقل مما يعني مسح االنجازات التي حققتها الحكومة باخراج االقتصاد من الركود                  
وفي جميع الحاالت فان االقتصاد االسرائيلي سيدفع ثمن االنفصال          ..الذي عاشه ايام االنتفاضة منذ اكثر من اربع سنوات        

  ..تمويل عمليات اخالء المستوطنين وسيدفع الثمن خسائر اقتصادية كبيرة اذا لم يتم هذا اإلنفصالب
  اجتماع القمة، أمس، بين عبـاس       عن  قريع قاله  ما :عبد الرؤوف ارناؤوط   22/6/2005 األيام الفلسطينية    وذكر مراسل 

الناس وتوقعاتنا، واستطيع ان اقول، ان ما تـم         لم تقدم قضايا بحجم توقعات      : قريعشارون، بـالصعب والمتوتر ، وقال    و
مجمل القضايا االساسية التي كنا نتوقع ان تكـون هنـاك           :  وأضاف 0عرضه لم يكن جدياً بموازاة صعوبة هذه المرحلة       
  .اجابات ايجابية عليها، لم تكن هناك اجابات ايجابية

سرائيلي من مدن قلقيلية وبيت لحـم ورام اهللا         ذكرت مصادر اسرائيلية ان شارون تحدث في االجتماع عن االنسحاب اال          
خالل فترة اسبوعين وقالت شارون قال ان عدد من المبعدين الفلسطينيين من الضفة الغربية سيسمح لهم بالعودة من غزة                   

  .وأضافت شارون قال انه سيدرس االفراج عن عدد اضافي من المعتقلين الفلسطينيين من السجون االسرائيلية 
نب الفلسطيني قدم في هذا االجتماع سلسلة من المطالب، اال انه وكما يتضح من تصريحات ابو عالء في ختام                   وكان الجا 

االجتماع، فإن ثمة عدة قضايا كان الجانب الفلسطيني يتوقع ان يتم وضع اللمسات االخيـرة عليهـا بعـد االجتماعـات                     
  .ها ما زالت بحاجة الى المزيد من البحثالتحضيرية التي عقدت بين الجانبين في االسابيع الماضية فإن

وبعد ان كان مقررا ان يعقد ابو مازن المؤتمر الصحافي في مقر الرئاسة في رام اهللا لالعالن عن النتائج فان المـؤتمر                      
ارجئ لبعض الوقت ومن ثم خرج ابو عالء لعقد المؤتمر الصحافي فيما قال مسؤولون فلسطينيون ان ابو مـازن كـان                     

 وخائب االمل جدا من نتائج هذا االجتماع وهو االول الذي يعقده رئيس فلسطيني مع رئيس وزراء اسرائيلي                  غاضبا جدا 
  .في القدس الغربية

من جانبنا كانت هناك قائمة طويلة من القضايا التي تـم طرحهـا             : وعبر عن خيبة االمل هذه ايضا ابو عالء الذي قال         
لـم يكـن ال     .. االجتماع كان صعبا ومتوترا     :  وأضاف 0قول ان هناك شيئا   وباالجمال لم يكن الذي قدم مرضيا بحيث ن       

بحجم توقعاتنا واعتقد انه لم يكن بحجم توقعات االطراف العربية والدولية التي ساعدت في تنظيم هذا االجتماع والـدعوة   
يها واالنـسان ومـا     االرض وما يجري عل   : الى ان االجتماع تمحور حول قضيتي االرض واالنسان وقال         واشار .عليه

يعاني ، وعلى صعيد ما يتعلق باالنسان طرحنا بوضوح قضية االسرى وخاصة االسرى القدامى واالسـرى القـادة اذ                   
تحدثنا عن عبد الرحيم ملوح، وعن مروان البرغوثي وحسام خضر وركاد سالم وجميع المناضلين االسرى في السجون                 

القسام الذي يعاقب كذلك تحدثنا عن احمد سـعدات وفـؤاد            وان البرغوثي االسرائيلية وتحدثنا ايضا بوضوح عن ابن مر      
عن القضايا الثالث االساسـية التـي تهـم          وذكر انه تم ايضا الحديث     .الشوبكي وعن ضرورة ايضا تحريرهم وحريتهم     

 المواطن الفلسطيني وهي موضوع االستيطان والجدار وموضوع القدس ومؤسسات القدس وضرورة اعـادة فـتح هـذه                
المؤسسات وقال كما تحدثنا عن تفاهمات شرم الشيخ وكل ما تم وما لم ينجز منها كما تناولنا موضـوع فـك االرتبـاط                       
االحادي الجانب من غزة وشمال الضفة الغربية اذ تحدثنا عن القضايا التي كنا نظن ان بعضها قد انتهى وبعضها قد حل                     
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واشار الى انه تم التأكيد على وجـوب         .ل هذه القضايا واالتصاالت   ولكن ما زالت هناك حاجة الى المزيد من البحث حو         
تشغيل مطار غزة الدولي وقال تحدثنا عن المطار وضرورة تشغيله وطرحنا بوضوح ان هناك انسحابا وهنـاك مطـار                   

وأضاف  .يلهداخل االرض التي سينسحب االسرائيليون منها اذا ما هو المبرر لكي ال نبدأ بعملية ترميم هذا المطار لتشغ                 
تحدثنا حول الميناء وحول المعابر وكل ما يهم عملية االنسحاب كما وتحدثنا حول منطقة جنين التي ستخلى منهـا عـدة                     
مستوطنات وطالبنا بأن تتغير هذه المنطقة لتكون منطقة أ كما اكدنا في الوقت ذاته تمسكنا بعملية السالم وتمسكنا بالسالم                   

اماتنا وتمسكنا باستمرار التهدئة القائمة والحفاظ عليها الستمرار وتطـوير وتـصعيد عمليـة              معهم وتمسكنا بالقيام بالتز   
وتابع تحدثنا عن هدم البيوت وخاصة في سلوان وصور باهر وبيت حنينا وغيرها من المناطق باالضـافة الـى                    .التفاهم

الذي اصاب اجهزة ودوائر مؤسسات االمـن       تحدثنا حول الدمار    . قضايا اخرى انسانية كبيرة تهم المواطنين الفلسطينيين      
اما ما يتعلق بالجانب االسرائيلي فقد اشار ابو عالء الى انه كان لـديهم               .الفلسطينية وضرورة التعويض عن هذا التدمير     

  .موقف حول موضوع االمن وما يسمى باالرهاب وغير ذلك واتفق في االجتماع على ان يتم التواصل الحقا
اذا اعتبر هذا االجتماع اجتماعا تأسيسيا الستمرار قد يكون لقاء هاما ولكنه يحتاج الى الكثيـر                : عالءوباالجمال قال ابو    

كان هناك طرح قضايا ليس فقط لتسجيل المواقف علما بأن تسجيل المواقف في مثل هكذا وضع مهـم                  :  وقال 0من الجهد 
ي الوصول الى نتائج تساعد علـى تهيئـة االجـواء           ولكن االساس كان في محاولة الوصول الى نتائج ورغبتنا االكيدة ف          

قد بدأ ابو مازن ونحن وسنواصل اتصاالتنا مع كافة االطراف العربية والدولية ومع الجانب              : وأضاف 0واعادة بناء الثقة  
ن االسرائيلي ايضا لمحاولة استطالع اخر المواقف حول كافة هذه القضايا التي نعتبرها اساسية اذا كان يـراد ان يكـو                   

  .ابو مازن بدأ اتصاالته منذ الليلة الماضية ..هناك سالم
ومن ناحية اكد غيسين، انه تم التوصل الى اتفاق مبدئي حول مسالة نقل الـسيطرة االمنيـة ولكـن بـشرط ان يقـوم                        
الفلسطينيون بالتحرك ضد المجموعات المسلحة، وهو الشرط الذي ادى الى وقف عمليات نقـل سـيطرة اخـرى فـي                    

 وقال نحن نعرض نقل السيطرة االمنية اذا ما وضعوا الخطة االمنية الالزمة مؤكدا ان الفلـسطينيين يعرفـون                   .الماضي
واضاف ان شارون اوضح انه مستعد الطالق سراح اكثر من سبعة االف فلسطيني من الـسجون                . بالضبط ما يعنيه ذلك   

. السيطرة على المسلحين ومنع النشاطات االرهابيـة      االسرائيلية ولكن بشرط ان تقوم حكومة عباس بتوقيف المطاردين و         
الـى ان    واشـار . فهذه مسالة حياة او موت بالنـسبة لالسـرائيليين        .. واضاف ان ذلك يعتمد على الوضع على االرض       

االسرائيليين وافقوا على خطط فلسطينية لبناء ميناء في غزة ولن يوقفوا الفلسطينيين عن التخطيط العـادة فـتح مطـار          
  .غزة

  أسرار من داخل القمة
شارون أمس اتسم بالتوتر ولم يحقق أي تقدم مـرض فـي أي مـن     وقال مسؤولون فلسطينيون إن لقاء القمة بين عباس         

وقال مسؤول بارز فضل عدم ذكر اسمه إن شارون بدأ االجتماع بلوم أبو مازن على عـدم                  .القضايا التي تناولها البحث   
رهاب وأنه استمر في الحديث عن ما سماه محاربة اإلرهاب لما بين خمـس عـشرة              اتخاذ أية إجراءات ضد ما سماه اإل      

وقال المسؤول إن عباس ذكر شارون بالهدوء الكبير الذي تشهده األراضي الفلسطينية وأن الحـوادث                .إلى عشرين دقيقة  
وأضاف المسؤول   .لناراألخيرة كانت هامشية، لكن شارون قال إن هذا الهدوء غير كاف وأنه لن ينسحب تحت إطالق ا                

سأل عباس شارون إذا ما كان يرى التراجع في الهجمات وبنسبة كبيرة فرد شارون بالقول قد يكون ذلـك ممكنـاً      : يقول
وأشار المسؤول إلى أن عباس أبلغ شارون بأنه لن يتخذ أية إجراءات ضد أي من المنظمات الفلسطينية                  .لكنه غير كاف  

  .نفذ االتفاقات لتتيح للسلطة تطبيق القانون والنظام لكن األخير رفض ذلكوإن على إسرائيل أن تنسحب وت
  . وفي فترة من اللقاء رد ابومازن بغضب شديد على مداخالت شارون 

وقالت مصادر قريبة من االجتماع إن شارون تراجع عن تطبيق عدد من التفاهمات التي توصل لها الطرفان مؤخراً أثناء                   
للقمة مثل االنسحاب من مدينتي قلقيلية وبيت لحم والسماح بعودة المبعدين معلناً أنه لن ينفـذ أي                 المفاوضات التحضيرية   
  .لكنه أضاف بأنه قد ينسحب من المدينتين بعد أسبوعين إذا ما كان هناك هدوء. شيء تحت إطالق النار

ن الصهيوني إن إسـرائيل ستـسمح       قال مسؤول في الكيا    :القدس المحتلة، غزة   22/6/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت
 ألف تاجر بعبور الخط االخضر إلى داخل فلسطين المحتلة، غير أنـه ربـط هـذه                 13 ألف عامل فلسطيني و    26لنحو  

  .اإلجراءات أيضا بتحرك عباس ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة
ريوهين محتملين إما بالتنسيق مع     ستمضي خطة فك االرتباط وفقا للخطة والجدول الزمني في سينا         : وقال رعنان جيسين  

نحن على استعداد   : وزاد. الفلسطينيين، بأن يتخذوا الخطوات الالزمة وإما بصورة منفردة وسنتخذ كل الخطوات الالزمة           
للتفكير في إطالق األسرى، لكن ال سبيل لتمرير هذا االمر في الكنيست او في الحكومة او أمام الرأي العام في إسرائيل                     

  .ار الهجماتمع استمر
  وكاالت. وحين سئل دحالن، عما تحقق من االجتماع قال ال شيء على اإلطالق

 وصل ابو مازن قد الى اللقاء برفقـة         :تل أبيب نظير مجلي    نقالً عن مراسلها في    22/6/2005شرق األوسط   ال وأوردت
زير من حكومته واكتفـى بمستـشاريه       ابو العالء، وعدد من الوزراء والمستشارين، فيما لم يدع شارون الى اللقاء أي و             

. واستقبل شارون الوفد الفلسطيني في مدخل المبنى، ولكنه منع حضور الصحافيين بمن في ذلك المـصورون               . المقربين
  .والصورة الوحيدة للقاء التقطها مكتب الصحافة الحكومي

. كلمات المجاملة، ثم انتقال الـى العمـل     وفي بداية اللقاء رحب شارون بالوفد بكلمات قليلة وأتاح ألبي مازن قول بعض              
واختار ان يبدأ كالمه بالحديث عن خرق الفلسطينيين االتفاقات والتفاهمات بين الطرفين فيما يتعلق باطالق قذائف الهاون                 

  ساعة التي سبقت اللقاء تم     24وقال انه خالل الـ     . وصواريخ القسام على البلدات والمستوطنات االسرائيلية في الجنوب       
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 قذيفة، منها صاروخ قسام جديد يحتوي على كمية كبيرة من المسامير التي تنتشر عنـد االنفجـار وتختـرق                    14اطالق  
وقال شارون انه ال يقبل باستمرار مثل هذا الوضع بأي حال من األحوال وانتقد السلطة الفلسطينية                . األجسام المحيطة بها  

  . ذين ينفذون تلك األعمال وانتهاج سياسة مسايرة تؤدي الى تشجيعهمعلى ما سماه التقاعس عن مكافحة االرهابيين ال
 أغسطس آب، حتى لو استمر الفلسطينيون فـي         15قال شارون انه سينفذ خطة الفصل بحذافيرها وفي الوقت المحدد لها            

وألمح  .شدةاطالق الرصاص، ولكنه أضاف ان قوات األمن االسرائيلية ستعالج بشكل مكثف هذه الممارسات بكل حزم و               
  .انه أطلق يد الجيش االسرائيلي لضرب كل التنظيمات واألشخاص الذين يمارسون االرهاب

 .  عدم رضاهما عن نتائج االجتماع الفلسطيني واإلسرائيلي عن الجانبانهاكدما  22/6/2005 البلد وجاء في
قمة شرم الشيخ التي جرت في شباط وتناقضت االجواء المتشائمة التي احاطت بهذه القمة مع االجواء التي سادت 

ورغم الضغوط االميركية هذه لم . وكانت رايس حذرت الجانبين بأن الوقت أخذ ينفد لتنسيق االنسحاب من غزة. الماضي
يذكر شارون وعباس أي مؤشر واضح على تعاونهما ولم يظهرا معا علنا خالل القمة في اشارة الى وجود خالفات 

  . حادة
رحب باللقاء بين شـارون      الذي   االمين العام لالمم المتحدة    ما قاله    :القدس القبس والوكاالت   22/6/2005 القبس   ونقلت

وعباس وذكر بيان صادر عن مكتب المتحدث باسمه ان عنان يتطلع الى تقييم الوضع في اجتماع اللجنة الرباعية الـذي                    
  .سيعقد غدا في لندن

      التدهور  الجري وراء القمم يقود الى المزيد من:حماس
ان الجري وراء القمم  التي قالت حركة حماسمنه حذرت ما : رام اهللا وكاالت 22/6/2005القدس العربي وأوردت 

دون االستناد الي رؤية واستراتيجية واضحة ومحددة انما يقود الي مزيد من التدهور والدخول في مغامرات غير 
لسطيني علي عقد اللقاء في مدينة القدس، معتبرة ذلك سابقة خطيرة وعبرت استغرابها من موافقة الرئيس الف .محسوبة

وقال كان ينبغي علي الرئيس الفلسطيني أال يقع في مثل هذه االمور  .تقر بالمزاعم الصهيونية في كونها عاصمة له
  . الخطيرة، خصوصا وان قضية القدس تشكل ركنا رئيسا في موضوع الصراع ضد االحتالل 

على أن اللقاء صدر عن حركة حماس أكد بيان : القدس المحتلة خاص 22/6/2005لفلسطيني لإلعالم المركز ا وأضاف
بين عباس ورئيس الوزراء الصهيوني لن يغير من الواقع شيئا، إذ أن أجندة الكيان الصهيوني ال تخرج إال عن تنفيذ 

لسطيني، أما القضايا األخرى فهي ال تشكل االنسحاب من قطاع غزة، وتجنيد كل األطراف األخرى بما فيها الطرف الف
وأضاف البيان لقد أثبتت قمة شرم الشيخ األخيرة أن الطرف الفلسطيني لم يجني من ورائها . أي اهتمام للكيان الصهيوني

إال العلقم، وهذا حال معظم القمم التي استدرجت إليها السلطة الفلسطينية، مما يعني إدخالها في حالة من االستنزاف 
ودعت الحركة في بيانها إلى ضرورة االنطالق من استراتيجية فلسطينية شاملة تعالج  .التفاوضي دون تقديم نتائج حقيقية

كل جوانب الصراع، وبمشاركة جميع القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية حتى ال تعاد تجارب الفشل الكثيرة في 
وشدد البيان على قناعة حركة حماس في أن الجري  .لشارع الفلسطينيالمسار السياسي، مما يزيد من حالة اإلحباط في ا

وراء القمم واللقاءات الكثيرة دون االستناد إلى رؤية وإستراتيجية واضحة ومحددة، إنما يقود إلى مزيد من التدهور 
  .االستقاللوالدخول في مغامرات غير محسوبة، وهذا ما ينبغي أن نجنبه أبناء شعبنا في مسيرته نحو التحرر و

   من القمةموقف الجهاد اإلسالمي
 خالد البطش لوكالة فرانس برس تعليقا على القمة ان هذا اللقاء فـي      ه قال ما: غزة اف ب   22/6/2005الدستور  وذكرت  

القدس الغربية له دالالت خطيرة جدا مضيفا هناك خشية وتخوف من الجهاد بان يكون اعترافا فلسطينيا رسميا بوضـع                   
اوضح ان هذا اللقاء ياتي لمصلحة شارون باعتبار ان عباس ال يمكنه ان يفرض اجندة محددة علـى شـارون                    و .القدس

واضاف نؤكد انه فـي الوقـت        .الذي سيعود ليطالبه من جديد بالترتيبات الداخلية على حساب ملف االنسحاب واالسرى           
وقال يجب  .  متكررة ضد ابناء الجهاد االسالمي     الذى يطالب فيه عباس باطالق سراح االسرى، تقوم اسرائيل باعتقاالت         

  .ان يتوقف شارون عن مالحقة واعتقال ابناء الجهاد االسالمي
  مبارك أطلع علي نتائج قمة أبو مازن شارون

اتصاال هاتفيا من أبـو مـازن تـم خـالل االتـصال             تلقى  مبارك   إلى أن  22/6/2005الجمهورية المصرية   وأشارت  
 .  بو مازن أمس مع شاروناستعراض نتائج اجتماع أ

  
  ضد الجهاد تاسرائيل تشن حملة أعتقاال

الجهاد  أن 21/6/2005يديعوت احرونوت  ما كتبه اليكس فيشمان في صحيفة 22/6/2005القدس العربي  نشرت
وجد ال ي. فالصدام مع هذا التنظيم محتم ـ وعندنا قرروا جلب دلو ماء. االسالمي اضرم النار في الشعلة قبل شهرين

سبيل آخر لوصف القرار الذي اتخذه امس االول الجيش، لتوسيع حجم االعتقاالت لرجال الجهاد االسالمي، ردا علي 
اذا كانت .سلسلة العمليات التي بلغت ذروتها في قتل الجندي في محور فيالدلفيا وقتل المواطن االسرائيلي في الضفة

فاللهيب الذي يشعله الجهاد االسالمي . اللهيب خلفها ـ ال يكفي دلو ماءاسرائيل تريد الوصول الي فك ارتباط فيما يكون 
عدم االنتظار حتي منتصف آب اغسطس، . من االفضل صده منذ االن، في القليل من الوقت الذي تبقي حتي فك االرتباط

يتم ـ ونحن ال االشتعال س. حين سيتعين علينا أن نطفيء الحريق برشاشات مياه عظيمة مع وسائل اطفاء من الجو
وفي اسرائيل يخشون، وعن حق، من أن . عناصر االشتعال توجد خارج المنطقة ـ في دمشق وفي بيروت. نتحكم بذلك

ولكن اذا ما كانت هذه التهدئة آخذة في التفكك علي اي . عمال اكثر حدة حيال الجهاد االسالمي سيشوش التهدئة الهشة
التصعيد أصبح محتما كنتيجة لصيغة بسيطة نشأت . وقيت الذي نلتقي فيه بالنارحال ـ اذن علي االقل ان نختار نحن الت
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. علي االرض ـ السلطة الفلسطينية ال تأخذ المسؤولية عن الوضع االمني، وبالمقابل تقيد اسرائيل نشاطها العسكري
م يعني بالبني التحتية، وهو ل. وتركز الجيش علي اعتقال نشطاء كانوا يوشكون علي تنفيذ عمليات، في الضفة اساسا

. والي هذا الفراغ دخل الجهاد االسالمي واستيقظ الي حياة جديدة. باولئك الذين يعدون العمليات، ويؤهلون االنتحاريين
تحركه عناصر من الخارج ـ في دمشق اساسا ـ ويجتهد جدا للتشويش علي كل تسوية بين . وهو ال يلعب لعبة التهدئة

 أبو مازن، في لقائه اليوم مع شارون، بصد هذا التنظيم وبعمل حازم من قوات األمن الفلسطينية تعهد. اسرائيل والسلطة
أصحاب القرار في اسرائيل يرون جيدا صورة التصعيد التي . ولكن هذا ال يبدو أنه سيتم. يمكنهما أن يوقفا التدهور
لتجلد استراتيجية هو التخوف من ايقاظ الشيطان والسبب الحقيقي في أنهم جعلوا من سياسة ا. يقودها الجهاد االسالمي
وفي اسرائيل يخشون من أنه اذا ما بدأنا بمعالجة الجهاد بشكل جذري، فان حماس ـ التي تجلس . الحماسي من مربضه

 .اليوم بهدوء ستنضم هي ايضا الي احتفال العمليات
ضبط النفس محظور إزاء العمليـات  <<ال إن وزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز ق      أن 22/6/2005الـسفير    ونقلت

وذكرت الصحف اإلسرائيلية أن حملة االعتقـاالت       . >>اإلرهابية التي تنفذها حركة الجهاد ولذلك نفّذنا موجة االعتقاالت        
الواسعة في الضفة الغربية، والتي طالت حوالي خمسين من نشطاء الجهاد، جاءت بعدما صدق موفاز توصـيات بهـذا                   

  .. الصدد
أن الجهاد اإلسالمي    أعلنالذي  نائب وزير الحرب اإلسرائيلي زئيف يويم        عن 22/6/2005الخليج اإلماراتية    واضافت

ليس طرفا في التهدئة وان جيش االحتالل سينفذ عمليات هجومية في كل مكان ضد الجهـاد وغيـره مـن المنظمـات                      
الفلسطينية، حتى المسيطر عليها أمنيا من قبل الـسلطة         وقال إن كل المناطق     . المتورطة معه في العمليات ضد إسرائيل     

  .مفتوحة للعمل أمام إسرائيل وال أحد يستطيع إيقاف إسرائيل عن العمل هناك
وذكرت صحيفة هآرتس أن جهاز الشاباك وجيش االحتالل قررا تركيز جهودههما ضد خاليا ونشطاء الجهاد اإلسـالمي          

  .وعدم االكتفاء بمالحقة من تنعتهم إسرائيل ب القنابل الموقوتةفي مناطق غزة وطولكرم وجنين وبيت لحم 
اذاعة الجيش االسرائيلية ان الجيش االسرائيلية نفذ عملية اغتيال فاشلة بحق            ما نقلته  21/6/2005 48 عربوذكر موقع   

ـ   .  الثالثاءمسناشط من حركة الجهاد االسالمي بعد ظهر ا       رائيلية تـرفض  واضافت االذاعة ان الجهـات االمنيـة االس
ولفتت االذاعة الى ان الجيش االسرائيلي تلقى صباح اليوم ضوء اخضر من            .التعقيب بشكل رسمي على محاولة االغتيال     

  . الحكومة االسرائيلية بالعمل ضد نشطاء الجهاد االسالمي في انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة
داء األقصى القيادة المشتركة وسرايا القدس وألوية الناصـر         كتائب شه  ما أعلنته  22/6/2005األيام الفلسطينية    ذكرتو

صالح الدين وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش وكتائب المقاومة الوطنية إنه إذا أقدم العدو على اغتيال قادة المقاومة كمـا                    
رد مزلـزال وفـي     يهدد رئيس أركان جيش االحتالل فإن ذلك سيدفعها للرد على ذلك بجميع الوسائل المتاحة وسيكون ال               

  ا.ب.د .وأكدت أنها ستواصل الرد على أي خرق من قبل قوات االحتالل.العمق الصهيوني
  

 منينفالت األ لضبط االالسلطة تسعى
  القيادة الفلسطينيةأن : ا ف ب- نابلس  -وليد عوضرام اهللا  عن مراسلها في 22/6/2005القدس العربي  نشرت
 .دتها في السيطرة علي االوضاع الداخلية وانهاء حالة الفلتان االمني السائدة اتخاذ اي اجراء من شأنه مساعتواصل

وأصدر الرئيس الفلسطيني قراراً يقضي بانتداب اللواء جمعة مصباح غالي، لمساعدة اللواء نصر يوسف في ضبط 
ا لضبط االوضاع الداخلية وتواصل االجهزة االمنية الفلسطينية مساعيه .االوضاع الداخلية، وفقا لما يطلبه منه الوزير

 مطاردا في اريحا بحجة انهم اطلقوا 15 الشرطة امس ت اعتقلحيث .وتعقب الخارجين عن القانون من وجهة نظرها
ومن جهته اعلن متحدث باسم المطاردين  .النار قبل ايام وسط اريحا واقتحموا منزال لرئيس الوزراء الفلسطيني

 مطاردا عقب اعتصام سلمي واضراب عن الطعام 15االمن الفلسطينية اعتقلت المتواجدين في اريحا امس ان اجهزة 
 امنية تشمل جرائم قتل وعمليات سطو مسلح ىتسود فوض وفي نفس السياق .للمطالبة باستيعابهم في اجهزة األمن

عها محمود عباس وابتزاز فيما يبث رجال عصابات الذعر في نابلس التي ال يزال ينتظر سكانها تبلور الوعود التي قط
وترتكب عصابات مسلحة يقول بعض اعضائها انهم ينتمون الي حركات قومية فلسطينية او اجهزة امنية  .باحالل االمن

وقد اغرقت الجرائم تدريجيا في الخوف والفوضي منذ  .جرائم مختلفة في المدينة وتبقي في غالب االحيان بدون عقاب
 تصاعد الجريمة في المدينة الي اطالق عليها اسم شيكاغو الضفة ىواد .ريبااندالع االنتفاضة قبل خمسة اعوام تق

ويوجه، مدير فرع نابلس للجان االسعاف الطبي، اصابع االتهام الي السلطة الفلسطينية التي يقيم بعض  .الغربية
ورشاش من نوع ام  دوالرا 130ومع راتب شهري يبلغ حوالي ,  حد قوله، شبكات مسلحة تعمل لحسابهمىمسؤوليها، عل

 . يعتقد هؤالء الشبان ان كل شيء مسموح في هذه المدينة التي تعتبر من اكثر المدن المنكوبة من جراء االحتالل16ـ 
من جهتها تحاول الحركات الفلسطينية ان تنأي بنفسها عن اولئك االفراد الذين يستخدمون اسمها والضالعين في اعمال 

وقال احد قادة المجموعة المسلحة  .ىاشطين المعروفين بانهم عناصر من كتائب االقصاجرامية كما يحصل مع بعض الن
 .اولئك االشخاص يستخدمون اسمنا النهم مرتبطون بفتح. ىفي نابلس ما نراه في الشوارع ليس له عالقة بكتائب االقص

من  .ة اقصاء اولئك االشخاصوقال نطلب من السلط. لكنه اكد ان عناصر غير منضبطة من اجهزة االمن متورطة فيها
وقال  .جهته يعتبر محمد غزال، انه من غير الممكن الوثوق في اجهزة االمن التابعة للسلطة من اجل انهاء الفوضي

وحذر من ان حركته لن تتغاضي  .متسائال ان قوات االمن هي جزء من المشكلة، وكيف ستتمكن بالتالي من ايجاد حل 
 .وقال سنتمكن من ضمان امن شعبنا، هذا هو واجبنا . هنلفترة طويلة عن الوضع الرا



 8

 إلـى ان هـؤالء       المطلـوبين السـرائيل     ناطق باسم مجموعة من الفلسطينيين     هذكرما   22/6/2005البيان   وأوضحت
 المطاردين الذين ينتمون الى كتائب شهداء األقصى وسرايا القدس بدأوا إضرابا عن الطعام منذ صباح االثنين بينما أقـدم          

ـ      وتابع انه   .تقالهماثنان منهم على شرب مواد تنظيف كيماوية احتجاجا منهم على اع           ام سيتابعون اإلضـراب عـن الطع
وأكد ان المطاردين في اريحا ما زالوا ملتزمين الهدنة التي توصـلت إليهـا الـسلطة                . والشراب حتى يتم اإلفراج عنهم    

م من دون اإلخالل     عبر الوفاء بالوعود التي قطعتها وحل مشاكله       الفلسطينية وإسرائيل ويريدون من السلطة إنصافهم فقط      
  ب.ف.أ. بالنظام العام

ن اتحاد المحامين العـرب تـضامنه الكامـل مـع المحـامين             أعال: القاهرة من 22/6/2005شرق األوسط   ال وذكرت
لفلسطينية، بتحديد موعد سـريع     وطالب االتحاد في بيان له أمس القيادة ا        .الفلسطينيين ونقابتهم في برنامجهم االحتجاجي    

كما طالـب   . للقاء وفد من المحامين، واالستماع إلى وجهة نظرهم، وتحقيق مطالبهم المشروعة، دعماً لألمن واالستقرار             
فصائل الثورة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير، بوحدة الموقف والهدف وتكريس الجهود من أجل مواجهة قـوات                

ستمرار المقاومة، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في اقامة دولته المـستقلة،             االحتالل الصهيوني، وا  
كما ناشد اتحاد المحامين العرب المنظمات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمـع المـدني          .وعاصمتها القدس الشريف  

  .العربية والعالمية، بدعم موقف نقابة المحامين الفلسطينيين في سعيها
 األمانة العامـة التحـاد المحـامين        مناشدةإلى  : عمان-محمد سويدان عن مراسلها    22/6/2005الغد االردنية    تشاراو

العرب المنظمات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني العربية والعالميـة، دعـم موقـف نقابـة المحـامين                   
  .الفلسطينيين في سعيها من أجل ترسيخ سيادة حكم القانون

م تجمع النقابات واالتحادات المهنية فـي     ينظ عن ت  : خاص –نابلس   من 22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     ضافوا
 .نابلس، ، مسيرةً احتجاجية على تردي األوضاع األمنية وحالة الفلتات األمني في المحافظة وتضامناً مع نقابة المحامين                

كة عدٍد من ممثّلـي النقابـات واالتحـادات المهنيـة والمحـامين، وردد              وانطلقت المسيرة باتجاه مجمع المحاكم بمشار     
المشاركون هتافاٍت تدعو أحمد قريع إلى حماية الجهاز القضائي، وأبدى المشاركون سخطهم من رفـض أحمـد قريـع                   

تدابير جدية منها احترام    كما أصدرت النقابات المهنية بياناً طالبت فيه السلطة باتخاذ           .استقبال المحامين في مقره برام اهللا     
سيادة القانون واستقالل القضاء وعدم التدخّل في النيابة العامة والمحامين، ووضع حد لظاهرة انتشار األسلحة وفوضـى                 

، والمطالبـة بوقـف     ام بواجباتها والحفاظ علـى األمـن      السالح وابتزاز المواطنين، ومطالبة كافة األجهزة األمنية بالقي       
كما أكّد البيان على مشروعية مقاومة االحتالل كحقٍّ طبيعـي للـشعب الفلـسطيني وقـواه                . ى المهنيين االعتداءات عل 

  .المقاومة
امناء سر حركـة فـتح     ةطالبإلى م  :رام اهللا  من غزة و - سمير حمتو  عن مراسلها  22/6/2005الحياة الجديدة    وأشارت

الـشيخ علـي     قتلةبضرورة تنفيذ حكم االعدام في      عام والسلطة    بيان موجه الى الرأي ال     باقاليم الضفة في اجتماع لهم في     
واكدوا ان استهداف   . فرج وشقيقه حسام واعتقال كل من يثبت ضلوعه بأي شكل من االشكال في هذه الجريمة ومحاسبته               

واالنهيـار  ان هذه الجريمة لم تكن لتحصل لوال حالة التدهور         والقادة هو استهداف للخط النضالي ولرموز العمل الوطني         
وفيمـا يخـص     .قوها من القيادة حول هذا الموضـوع      وتمت االشارة الى الوعود االيجابية التي تل      . التي تمر بها الحركة   

قضية بيت ريما فقد قدم بعض االعضاء المكلفين بمتابعة هذا الموضوع شرحا آلخر ما توصلت اليـه لجـان التحقيـق                     
واكد المتحدثون ان القضية لها خلفيات امنية تعود الى بـدايات           . من الطرفين واالجهزة االمنية واعتقال وتسليم المتهمين      

االنتفاضة االولى ولم يتم حلها ومتابعة حيثياتها بشكل جدي الى ان وصلت الى هذا الحد وتم التأكيد ان هذا التطور هـو                      
ـ       على ضرورة ان يتم حسم هذا      الجميعجزء من حالة الترهل التي تمر بها القضية و اكد            . ذوره الخالف وبحثه مـن ج

واكدوا كذلك على ضرورة احترام النظام وسيادة القانون واحالة كل الملفات االمنية وغيرها الى جهات االختصاص فـي            
كشف العميد عالء حـسني    من جهة اخرى.اجهزة السلطة وعدم السماح ألي كان ان يأخذ القانون بيده مهما كان وضعه           

وشدد على أن الصراع لـيس       .خصيات الحاقدة تحاول العمل على تمزيق المؤسسة األمنية       النقاب عن أن هناك بعض الش     
مؤكدا أن الشرطة ستضرب بيد من حديد على كل من تـسول لـه              , لطة بل صراع من بعض شخصيات حاقدة      على الس 

 أن حالة الفلتـان     وأضاف أن على الجميع أن يعلم      .ة عن الصف الوطني   ر الفتنة وافتعال األحداث الخارج    نفسه زرع بذو  
األمني انتهت منوها إلى أن هناك قانوناً سيقضي على قطاع الطرق الذين يستغلون السالح ألهداف شخصية مؤكـداً أن                   
القيادة ستستمر في بناء المؤسسة األمنية بعد الدمار الذي تعرضت له وسيتم توحيد المناطق وبسط تنفيـذ القـانون فـي                     

  .المناطق الفلسطينية
 فـي    الناطق باسم نقابـة المحـامين      هقالما  :  من نابلس  وضاح أبو شعر   عن مراسلها    21/06/2005 برس    قدس نقلتو

محافظة نابلس في حديث خاص مع وكالة قدس برس، إن السلطة ال تتخذ أيـة خطـوات رادعـة لمعاقبـة البلطجيـة                       
تتوقف حتى تضع السلطة حـدا لحالـة        والزعران، الذين أصبحوا يمتهنون هذه الوظيفة، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات لن             

  .الفلتان األمني، ومعاقبة كل متسبب في إيذاء محامي ومحاكمته
  

   فلسطيني إلدارة معبر العودة-تفاهم مصري 
 بـأن يـدير الجانبـان        يقـضي  التفاهمان   مدير امن المعابر في السلطة للحياة امس         هقالما   22/6/2005الحياة   نشرت

وجدد رفض السلطة القبول بوجود طرف ثالث فيه، انطالقاً من تمسكها بحقها في الـسيادة                .الفلسطيني والمصري المعبر  
 الى ان السلطة لم تتخذ قراراً بعـد بالموافقـة علـى             مشيرا ,لمعابر االخرى المشتركة والدولية   التامة على معبر رفح وا    



 9

ة، او ممثالً لحلف شمال االطلسي الذي دخل على         اشراك طرف ثالث ، سواء اكان اميركياً أو ممثالً للجنة الرباعية الدولي           
   .معتبراً ان الوجود المصري الى جانب الفلسطيني لن ينتقص شيئاً من السيادة الفلسطينية على المعبر .الخط اخيراً
 أبو صفية في حديث للغد أن ثمـة ثغـرات           هأكدما   :غزة- حامد جاد  عن مراسلها  22/6/2005الغد االردنية    وأضافت

وأوضح أن الطرف اإلسرائيلي مازال      .ت قائمة في هذا االتفاق يجري التفاهم على معالجتها مع الجانب اإلسرائيلي           مازال
يحاول إقناع السلطة بتدخل طرف ثالث في إدارة المعبر مبيناً أن محمد دحالن يواصل مباحثاته مع الجهات اإلسـرائيلية                   

ونوه أبو صفية الى أن لجاناً فنية فلسطينية متخصـصة تعمـل             .عابربشأن ترتيب كافة مايتعلق بإشراف السلطة على الم       
حالياً على اتخاذ جملة من الترتيبات الالزمة إلدارة المعابر الفلسطينية الحدودية بما يضمن بسط السيادة الفلسطينية غيـر                  

  .المنقوصة على كافة المعابر
  

  قريع يشجب جريمة اغتيال جورج حاوي
 .في بيان إدانة واستنكار صدر عنـه امـس  , ئيس مجلس الوزراء جريمة اغتيال جورج حاويشجب ر: رام اهللا ـ وفا 

وأشار إلى أن فلسطين وشعبها، استفاق اليوم على فجيعة خسارة وفقدان، مناضل لبناني وعربي كبير، اقترن اسمه كمـا                   
 دافعوا عنها، وبذلوا في سبيل بقائهـا        اقترنت أسماء كثيرة من قوافل كبار لبنان من قادة ومناضلين ومفكرين، بفلسطين ،            

وشدد على أن فلسطين وشعبها وقيادتها، على ثقة أن األيدي اآلثمة التي امتدت لتقطف حياة                .تنبض بالحياة أثماناً باهظة   
  .حاوي، لن تستطيع أن تنال من وحدة لبنان وشعبه

  22/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  اة التي اعتقلت أمس على حاجز بيت حانون كتائب شهداء األقصى تنفي تبنيها للفت
نفت كتائب شهداء األقصى تبنيها للفتاة وفاء البس التي اعتقلتها قوات االحتالل أمس االثنين على حاجز بيـت حـانون                    

تعرض األسيرة الـبس     ائها السياسي، مشيراً إلى احتمال    إيرز، مؤكدة أنها أسيرة ومقاومة فلسطينية بغض النظر عن انتم         
وطالبت الكتائب باإلفراج عن كافة األسرى من سجون        .اً لصنوف من التعذيب في مركز االعتقال المتواجدة فيه حالياً         حالي

االحتالل اإلسرائيلي وخاصة المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو، مؤكدة رفضها القاطع للتوقف عن المقاومة في ظل الخروقات                
 .واالعتداءات اإلسرائيلية المتواصلة

22/6/2005لفلسطيني لإلعالم المركز ا  
  

  اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات االحتالل قرب حي تل السلطان: رفح
أفادت مصادر محلية وشهود لـاأليام بأن مجموعة من المقاومين من كتائب الشهيد أحمد أبـو الـريش، إحـدى األذرع                    

يقومون بأعمال صيانة للسياج االلكتروني المحيط      العسكرية المسلحة لحركة فتح استهدفت عدداً من جنود االحتالل كانوا           
  .بالمستوطنة، وأطلقوا في اتجاههم أعيرة نارية من أسلحة قناصة كانت بحوزتهم

وأوضح المواطنون أن جنود االحتالل المتمركزين داخل أبراج المراقبة المحيطة بالمستوطنة المذكورة ردوا على إطالق               
 عنيف استمر أكثر من نصف ساعة، أطلق خاللها المقاومون قذيفة صاروخية مـضادة              النار بالمثل، فاندلع اشتباك مسلح    

  .للدروع من طراز آر بي جي، كما أطلقوا النار في اتجاه نقاط المراقبة المحيطة بالمستوطنة
22/6/2005األيام الفلسطينية   

 
  لفصائلمستعدون لحوار جدي حول جسم سياسي تتمثل فيه كل القوى وا: الجهاد اإلسالمي

قال الشيخ نافذ عزام أحد قياديي حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين إن الحركة مستعدة لحوار جدي، والمـشاركة فـي                    
بحث إقامة جسم سياسي تتمثل فيه كل القوى والفصائل الوطنية، مؤكداً أن ال غضاضة أن يكون اسم هذا الجسم منظمـة                     

ذا الجسم باالتفاق على برنامج سياسي، وآلية عمل، وهياكل، وأطر فاعلـة  واشترط عزام إقامة مثل ه   .التحرير الفلسطينية 
  .ومؤثرة

22/6/2005األيام الفلسطينية   
  

  مسؤولون يحذرون من احتمال تعرض تجمعات سكانية العتداءات المستوطنين
الـسكانية  محافظ جنين، والعميد ذياب الحمدوني أمس، من احتمال تعرض بعض التجمعـات     حذر:  محمد بالص  -جنين

 .الفلسطينية في المحافظة، العتداءات من قبل مجموعات المستوطنين، عند بدء تطبيق خطة إعادة االنتشار اإلسـرائيلية               
 مكتب الشؤون   منوجاءت هذه التحذيرات، خالل اجتماع عقده المحافظ، وقائد المنطقة، وقادة أجهزة األمن، مع مسؤول               

  .ة ، وبحضور ، مدير الصحة في المحافظةاإلنسانية التابع لهيئة األمم المتحد
  .األراضي المحتلة

  22/6/2005األيام الفلسطينية 
  

 ملكية فندق إمبيريال تنتقل إلى شركة إسرائيلية : القدس
تأكدت امس صفقة بيع عقارات تابعة للبطريركية االرثوذكسية في القدس المحتلة الى مستوطنين يهود، بعدما أعلنت 

ال، في باب الخليل، أنها تسلمت إخطاراً رسمياً من المحامي اإلسرائيلي يوسف ريختر، يفيد بأن ملكية إدارة فندق إمبيري
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وقال المتحدث . الفندق انتقلت من البطريركية األرثوذكسية إلى شركة استيطانية إسرائيلية، تدعى ريتشارد كوبرينشن
شمندريت عطا اهللا حنا، إن فندق إمبيريال يعتبر من أهم باسم الكنيسة األرثوذكسية في القدس واألراضي المقدسة، األر

 . العقارات األرثوذكسية في المدينة المقدسة، ويقع في ساحة عمر بن الخطاب
وأوضح حنا أنه بعدما باعت البطريركية العقار للشركة اإلسرائيلية، لم يعد لها عالقة بها، مشيرا الى أنه يتعين على 

ووجه حنا نداء استغاثة إلى األمتين العربية . لفندق، أن تنسق أمورها مع الشركة اإلسرائيليةعائلة الدجاني المستأجرة ل
واإلسالمية، وجميع المسيحيين في العالم، إلنقاذ القدس ومؤسساتها ومقدساتها، محذرا من أننا نتوقع أن يقتحم 

وناشد حنا إبطال . ة، مؤكداً أنه لن يسمح بذلكاإلسرائيليون هذا العقار لالستيالء عليه في أي وقت، فالوضع خطير للغاي
هذه الصفقات بجميع األساليب القانونية، داعياً لجنة التحقيق الفلسطينية إلى اتخاذ جميع التدابير القضائية إلبطال هذه 

طريرك من جهته، قال أبو الوليد الدجاني، مستأجر الفندق من البطريركية، إن الب. الصفقة الخطيرة بجميع المقاييس
المخلوع إيرينوس كان ينكر أنه باع لإلسرائيليين أو أجر لهم، وها هو يتضح لنا، أن هذا كذب وافتراء، وبالفعل قد تم 

اضاف إننا مطالبون بإخالء الفندق وتسليمه لهذه الجهة اإلسرائيلية، إذا لم يتم التدخل بشكل سريع، إليجاد حل لتلك . البيع
  وفا. المشكلة

  22/6/2005السفير 
  

  يرينيوسإرثوذكسية من عدم تصديق السلطة على قرار عزل مخاوف لدى الرعية األ
 أثار تأخير المصادقة الفلسطينية على قرار المجمع المقدس فـي البطريركيـة األرثوذكـسية               - رهام فاخوري    -عمان  

ة وذلك اثر بيعـه ممتلكـات       المقدسية بعزل البطريرك ايرينيوس األول من منصبه في  أيار الماضي تخوف أبناء الرعي             
واعتبر معنيون بشؤون الكنيسة أن موقف السلطة الوطنية الفلسطينية  غير متجانس مع             . البطريركية إلى مستثمرين يهود   

المصالح الوطنية فالتأخير في مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قـرار مجلـس وزرائـه أدى إلـى         
غير أن مروان طوباسي رئيس مجلس المؤسسات األرثوذكسية العربيـة فـي            . ى القرار استقواء البطريرك المعزول عل   

فلسطين والناطق باسم لجنة التحقيق في قضية إيرينيوس يوضح أن الفلسطينيين بانتظار قرار المصادقة علـى مجلـس                  
جود الرئيس خـارج الـبالد      الوزراء الذي تم رفعه من بداية أيار الماضي من أبو مازن وأن أسباب التأخير عائدة إلى و                

وأكد أن مجلس الوزراء الفلسطيني، الذي ينتظر المصادقة على قراره، يعتبر أن صفحة ايرينيوس األول طويت                .ليس إال 
  .كنسيا وسياسيا لدى الجميع نافيا  أن تكون هناك أي ضغوطات تمارس على السلطة من اجل عدم المصادقة
   22/6/2005الرأي االردنية 

  
  سرائيلي إلسطينية قرب طولكرم بزعم محاولتها طعن جندي اعتقال ف

اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، ظهر اليوم، مواطنة فلسطينية بالقرب من حاجز عسكري يقوم على مـدخل مدينـة                  
وادعت قوات االحتالل ان الفلسطينية حاولت طعن احد الجنود فاعتقلت وسـلمت لمحققـي              .طولكرم، في الضفة الغربية   

  .شاباك االسرائيليال
  21/6/2005 48 عرب

  
  طائرات استطالٍع صهيونية تغير على بيت حانون 

أطلقت الطائرات الصهيونية، مساء اليوم الثالثاء، صاروخين في منطقـة بيـت حـانون شـمال قطـاع                  : خاص –غزة  
دخل ووسط بلـدة بيـت      وأكّدت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن الصاروخين وقعا في منطقتين مهجورتين في م            .غزة

  .حانون، وأنّها لم تُحدثْ أية أضراٍر أو إصاباٍت في األرواح
  22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   بتطبيق القانون وحماية القضاءدات المهنية بنابلس تطالب قريع لتجمع النقابات واالتحامسيرة حاشدة

ية في نابلس، اليوم، مسيرةً احتجاجية على تردي األوضاع األمنيـة           نظّم تجمع النقابات واالتحادات المهن    : خاص –نابلس  
وانطلقت المسيرة من وسط المدينة باتجاه مجمع المحاكم        .وحالة الفلتات األمني في المحافظة وتضامناً مع نقابة المحامين        

اٍت تدعو رئيس مجلس الـوزراء      بمشاركة عدٍد من ممثّلي النقابات واالتحادات المهنية والمحامين، وردد المشاركون هتاف          
أحمد قريع إلى حماية الجهاز القضائي، وأبدى المشاركون سخطهم من رفض أحمد قريع استقبال المحامين في مقره برام                  

كما أصدرت النقابات المهنية بياناً طالبت فيه السلطة الفلسطينية باتخاذ تدابير جدية منهـا احتـرام سـيادة القـانون                    .اهللا
لقضاء وعدم التدخّل في النيابة العامة والمحامين، ووضع حد لظاهرة انتشار األسلحة وفوضى السالح وابتزاز               واستقالل ا 

المواطنين، ومطالبة كافة األجهزة األمنية بالقيام بواجباتها والحفاظ على األمن، ومساندة نقابة المحـامين فـي مطـالبهم                  
كما أكّد البيان على مشروعية مقاومة االحـتالل كحـقٍّ          . ت على المهنيين  العادلة والمشروعة، والمطالبة بوقف االعتداءا    

  .طبيعي للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة
  22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  منظّماتٌ حقوقية دولية تستهجن قرار الكنيست الصهيوني منع الضحايا الفلسطينيين من مطالبتهم بالتعويض 
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ر حقوق المواطنة والالجئين بـديل،      أدان محامون فلسطينيون وأمريكيون، والمركز الفلسطيني لمصاد      : خاص –بيت لحم   
اتجاه، مشروع القانون الصهيوني الذي ينِكر حقّ الضحايا الفلسطينيين في التعويض عن جرائم             واتحاد الجمعيات العربية    

ي بتذكير دولـة الكيـان بمـا وصـفوه           المجتمع الدول  ابوالحرب المرتكبة ضدهم في األراضي الفلسطينية المحتلة، وطال       
وأشارت هذه الجهات إلى أنّـه علـى الـرغم مـن أن الكنيـست               .يها وفق القانون اإلنساني الدولي    واجباتها المترتبة عل  

الصهيوني عادةً ال يعقد اجتماعاٍت أيام الخميس، إال أنّه قد وضع على جدول أعماله لألسـبوع المقبـل، فـي الثالـث                      
والعشرين من حزيران الجاري تحديداً، جلسة استثنائية سيجري خاللها بحث قانون منع التعويض، مع احتمال التصويت                

  .على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، مما يعني تحويله إلى قانوٍن نافذ
  22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ن دوالر لتطوير واقع المدينة ماليي4بلدية دير البلح تسعى لتجنيد 

 ماليين دوالر لتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تطوير واقع المدينـة  4تسعى بلدية دير البلح إلى تجنيد    : خاص –خانيونس  
وفي هذا السياق أكّد أحمد الكرد، رئيس البلدية، أنّه تم االنتهاء من تنفيذ عدة مشاريع حيوية                .وتحسين الخدمات للمواطنين  

وأشاد الكرد بجهود المانحين ورسالتهم اإلنـسانية التـي         . مليون دوالر ساهمت بشكٍل كبيٍر في التخفيف عن السكان         بقيمة
، Kfw-UNDP  ،USAID-ANERAتهدف إلى تحسين واقع الخدمات للشعب الفلـسطيني، مطالبـاً جهـات الـدعم               

UNRWA ،SMDMبمواصلة العمل والتعاون مع البلدية لتطوير المدينة .  
  22/6/2005ركز الفلسطيني لإلعالم الم

  
  اللجنة العليا لالنتخابات تدين عمليات التزوير في انتخابات دير بلوط

   أدانت اللجنة العليا لالنتخابات في الحركة اإلسالمية عمليات التزوير في انتخابات المجلس القروي في                 ، خاص -نابلس
بعد عمليـة   : ان لها وصل المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه       وقالت اللجنة في بي   . قرية دير بلوط جنوب غرب نابلس     

 الفـوز   ظة سلفيت، فقد استطاعت حركة فـتح      التزوير والتنافس الذي تجاوز كل حد أخالقي في قرية دير بلوط في محاف            
 وكـل  وأشار البيان إلى أن هذا الفوز كان ثمرة لجهود ساهمت بها كل كـوادر فـتح      .بمعظم مقاعد المجلس البلدي هناك    

رجاالتها، مستغلين مواقعهم المتنفذة داخل أجهزة السلطة المختلفة، كوزارة الشؤون االجتماعية التي ساهمت بتهديد الناس               
وأكد البيان أن اليوم االنتخـابي      . ناخباً 1928بقوتهم اليومي لتحقيق فوز حركة فتح في هذه البلدة الزراعية البسيطة ذات             

ط كل األخالق واألعراف الديمقراطية، حيث أجبر النـاخبون بـالقوة وبالتهديـد،             شهد ممارسات ضربت بعرض الحائ    
  .  وبخاصة كبار السن للتصويت لصالح قائمة حركة فتح بعد أن أخذت بطاقاتهم الشخصية قبل يوم من االنتخابات

  22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   على تردي أوضاعهم االقتصادية احتجاجاًالممرضون في مستشفيات غزة يعلقون العمل لمدة ساعتين
علقت نقابة التمريض والمهن الصحية اليوم العمل بمستشفيات قطاع غزة لمدة سـاعتين، احتجاجـا علـى             ، خاص -غزة

وقـررت النقابـة    .تردي أوضاعهم االقتصادية الصعبة، وسياسة التهميش التي تمارسها وزارة الصحة الفلسطينية بحقهم           
تجاجية متصاعدة إلجبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية االستجابة لمطالب العاملين فـي المجـال              البدء بإجراءات اح  

الصحي، ويتضمن برنامجها لأليام القادمة تعليق العمل في كافة المستشفيات والمراكز الصحية يومي الثالثاء والخمـيس                
 حاملين الالفتات التـي  فيات الشفاء، ناصر، األقصىلمستشواحتشد العشرات من العاملين في باحة ا     .والسبت لمدة ساعتين  

  .تطالب السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة بتحقيق مطالبهم العادلة
  22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  الرابطة اإلسالمية للمرأة الفلسطينية تنظم مجموعة من الدورات لتفعيل دور المرأة في االنتخابات

رابطة اإلسالمية للمرأة الفلسطينية عددا من الدورات التأهيلية الهادفـة لتفعيـل دور المـرأة،                أقامت ال  ، خاص - نابلس
وإعداد كوادر نسائية قادرة على أداء دورها، وتحمل مسؤولياتها بما يساهم في مشاركة فاعلة ومميزة للمرأة في مجمـل                   

 وشـمل برنـامج     20/6/2005 وحتـى    1/5/205 العمل االنتخابي، تصويتا وترشيحا، وذلك في الفترة الواقعة ما بين         
 ساعات تدريبية مكثفـة     6متدربة بواقع   100الدورات إقامة دورتين إلعداد مراقبات لالنتخابات شارك فيها ما يزيد على            

للدورة الواحدة، وتهدف الدورة إلى تخريج كوادر قادرة على القيام بوظيفة المراقبة، وضمان إجـراء انتخابـات حـرة                   
شاركت فيها مجموعة كبيرة من النساء المؤهالت بواقع        " إعداد حملة انتخابية  "قيمت دورة متقدمة تحت عنوان      وأ.ونزيهة

 ساعات تدريبية مكثفة، حيث تم تغطية مواضيع هامة متعلقة بجوانب الحملة االنتخابية وعناصرها وأساليبها ووسائلها،                8
زانيات، وطرق التعامل مع وسائل اإلعـالم بأنواعهـا المختلفـة           وكيفية إعداد خطة متكاملة تشمل عملية التمويل والمي       

  .والتواصل مع الجماهير
  22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  طاقم شؤون المرأة يختتم دورة تدريبية لفائزات في االنتخابات المحلية: رام اهللا
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ساء اللواتي فزن في انتخابات الهيئات الــمحلية        اختتم طاقم شؤون الـمرأة، أمس، دورة تدريبية للن       : رام اهللا ــ األيام   
وتهدف الدورة إلى إكساب الفائزات فـي       .في رام اهللا  " الريتنو"لـمحافظتي رام اهللا والبيرة وسلفيت، وذلك في مقر فندق          

 أكثر  االنتخابات مهارات إدارية تجعلهن أكثر قدرة على اتخاذ القرارات، وأكثر قدرة في مواقعهن الجديدة، حتى يصبحن               
 مـن الـشهر     21-13 أيام، خـالل الفتـرة بـين         9 عضو مجلس محلي،     20واستمرت الدورة، التي شاركت بها      .قوة

وأشارت منسقة العالقات العامة في طاقم شؤون الـمرأة، ومنسقة مشروع الـمرأة وانتخابات الحكم الــمحلي               .الجاري
اء البلديات من النساء مهارات قيادية وإدارية متطـورة،         في الطاقم، تامي رفيدي، إلى أن الدورة تهدف إلى إكساب أعض          

  .من بينها دورات في تحليل النوع االجتماعي، واإلدارة العامة، واالتصال واإلعالم
 22/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   فلسطينيا25ًاالحتالل يدنِّس المصحف الشريف أثناء حملة مداهمة طالت منازل األهالي في الخليل ويعتقل 

شنّت قوات االحتالل الصهيوني اليوم حملة مداهمات واسعة طالت العديد من منازل األهالي في أنحاء  ،لخليل ـ خاص ا
. مختلفة من محافظة الخليل، حيث تعمد جنود االحتالل تدنيس المصحف الشريف في المنازل التـي جـرى مـداهمتها                  

يات عسكرية مصفحة اقتحمت عشرات المنازل، واعتقلـت        وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل تساندها جيبات وآل        
 فلسطينياً خالل عمليات االقتحام التي شنتها في العديد من بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل، وأنه تخلل عمليات                  25

وأوضـحت تلـك     .المداهمة واالقتحام، تدنيس للمصحف الشريف ونهب أموال وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المنازل            
مصادر أن عمليات االقتحام طالت بلدات بيت كامل، والظاهرية، وإذنا، وصوريف، وبيت أمر، وتفوح، ومخيم الفوار،                ال

  .ودورا
  22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  !عناصر محسوبة على حركة فتح يشوهون مبنى بلدية خزاعة بحجة طالئه بألوان حركة حماس

مبنى جديد شيدته بلدية خزاعة شرق خانيونس بدعوى طالئه بـألوان حركـة             اعتدى مهووسون على    ، خاص -خانيونس
وأكد الشيخ كمال النجار رئيس البلدية الذي فاز مؤخراً عن قائمة التغيير واإلصالح المدعومة              !.المقاومة اإلسالميةحماس 

 األمم المتحـدة اإلنمـائي      من حركة حماس، أن المبنى الذي تمكن المجلس البلدي من إنجازه مؤخراً بتمويل من برنامج              
UNDP             وأوضـح النجـار أن     . تعرض للتشويه المتعمد من قبل مجهولين، وكتبت عليه شعارات تقول ال للون األخضر

 وبالتشاور مع مهندسي البلدية اختاروا اللون األبيض والفستقي لطالء واجهة المبنى الذي             UNDPمهندسي المشروع من    
اً إلى أن هذا االختيار أثار احتجاج البعض من اإلخوة في حركة فـتح، فـأعلنوا عـن                  يعتبر أحد إنجازات البلدية، مشير    

رفضهم واحتجاجهم لطالء المبنى باللون الفستقي ألنه قريب مـن اللـون األخـضر الـذي يعتبرونـه لـون حركـة                      
ح أمس االثنـين     على الموضوع، وكانت مفاجئتنا أكبر صبا      الواقع فوجئنا باحتجاج حركة فتح    وأوضح النجار في    .حماس

 بأن المبنى تعرض للتشويه باأللوان، وتم تخريب الجهد الكبير واألموال التي أنفقت في طالئه، كما كـان                  20/6/2005
  .هناك شعارات عديدة تقول ال للون األخضر، ال أللوان حماس

  22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   موقعاً أثرياً في سلفيت 140  الجدار يلتهم 
تهدد جدار الفصل العنصري، الذي بدأت سلطات االحتالل إقامته على أراضي محافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية،                  ي

 موقعا اثريا،تعود للحقبتين الرومانية والبيزنطية، إضافة إلى عدد من المقامات اإلسالمية التي بنيـت فـي              140أكثر من   
محافظة صايل الديك، إن الجدار سيؤثر على خالصة الحركة الفلسطينية،          وقال مدير السياحة و اآلثار في ال      .العهد األيوبي 

 موقعاً أثرياً، فإن الجدار سيقتلع      140وتكوينها الحضاري والثقافي والتاريخي، مشيرا إلى أن عالوة على التهام أكثر من             
تالي سيتطلب الوصـول إلـى   وبال. كيلومتر في أراضي المواطنين27آالف أشجار الزيتون الرومانية، إذ سيتوغل مسافة  

هذه األراضي، والمقامات الدينية المالصقة لها، تصاريح خاصة، كما أن العبور إليها سيكون عبـر بوابـات محـددة،                   
  .رام اهللا ـ يوسف الشايب. والتجربة في المحافظات األخرى، وخصوصاً قلقيلية، تبين صعوبة ذلك، وربما استحالته

  22/6/2005البيان 
  

  د الفلسطينين المحتجزين على الحدود بين مصر وغزةارتفاع عد
ان عدد الفلسطينيين المحتجزين عند المعبر على الحدود بين مصر وغزة قد ارتفـع              : قال مسؤول حدودي مصري امس    

. ليصل الى نحو ألف فلسطيني بينهم مرضى وشيوخ ونساء واطفال من العائدين من الخارج لقضاء االجازات مع ذويهم                 
الفلسطينيون المحتجزون  سيضطرون الى فرش أمتعتهم والنوم في الحافالت          «: سؤول الذي طلب اال ينشر اسمه     وقال الم 

ان الفلسطينيين المحتجزين نتيجة تقييد اسرائيل حركة العبور مـع          : وقال  . الجانبين المصري واالسرائيلي   التي تنقلهم بين  
 ارتفاع درجات الحـرارة ووجـود المعبـر فـي منطقـة             ارتفاع اعداد العابرين يعانون من ظروف صعبة خاصة مع        

ان وفدا من الصليب االحمر الدولي برئاسة جيرالد        : وقال المسؤول   . ان بعضهم محتجز منذ ثالثة ايام     : وقال. صحراوية
فلسطينيين نبتر ييه رئيس اللجنة الدولية للصليب االحمر الدولي بالقاهرة قام امس بزيارة المنطقة الحدودية لتفقد أوضاع ال                

وقرر الوفد اعداد تقريـر لعرضـه علـى    .والتقى الوفد بمسؤولين مصريين وبعض الفلسطينيين المحتجزين     . المحتجزين
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المنظمة الدولية لبحث امكانية تقديم المساعدات الالزمة للفلسطينيين خاصة المساعدات الغذائية واألدوية للمرضى وكبار              
  .السن والحوامل

   22/6/2005الرأي االردنية 
  
  

  اعتقال ثالثة متضامنين وإصابة عدد من المواطنين خالل مسيرة ضد الجدار: مردة
اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي،امس، ثالثة من نشطاء السالم اإلسرائيليين، فيما اصيب عدد مـن              : نابلس ــ االيام  

افظة نابلس احتجاجا على بنـاء الجـدار        المواطنين والمتضامنين األجانب، وذلك خالل مسيرة نظمت في قرية مردة بمح          
وقال شهود عيان، ان قوات االحتالل تعمدت مهاجمة المسيرة السلمية، واعتدت علـى             .وتصاعد االعتداءات االستيطانية  

وشارك في المسيرة التي نظمتها اللجنـة الـشعبية         .عدد من المشاركين فيها بالضرب بواسطة الهراوات واعقاب البنادق        
ر واالستيطان، حشد من اهالي مردة والقرى المجاورة لها، والعشرات من المتضامنين األجانـب ونـشطاء     لمقاومة الجدا 

  .السالم اإلسرائيليين، وعدد من المسؤولين وممثلي القوى والفعاليات الوطنية
  22/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  معالجة في حي الشيخ عجليناالتفاق على تشكيل لجنة من المؤسسات ذات العالقة لحل مشكلة محطة ال

اتفق مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز الميزان لحقوق اإلنسان في غزة، أمس، تحت عنوان آثـار                 :  األيام -غزة  
التلوث البيئي على حقوق اإلنسان في غزة على تشكيل لجنة من المؤسسات المعنية لحل مشكلة محطة معالجـة الميـاه                    

ب مدينة غزة، التي تشكل خطراً على حقوق اإلنسان، السـيما الحقـوق االقتـصادية               الواقعة في حي الشيخ عجلين جنو     
واالجتماعية والثقافية، باإلضافة إلى العمل على تقديم خطط مستدامة للمشاريع، وإشراك المجتمع المحلي، وتدريب أطقم               

مشاركون إلـى إطـالق حملـة       ودعا ال .حين تنفيذها، وإنشاء أحواض إضافية، من أجل تحسين عملية معالجة األحواض          
توعية للمواطنين بمدى خطورة المياه الملوثة، التي تصب في مياه البحر، مشددين على ضرورة تنفيذ حل مؤقت للمشكلة                  
من خالل إجراء إعادة صيانة لألحواض وتنظيفها وتوسيع المحطة، والقيام بتشغيل خط نقل بديل لنقل الميـاه المعالجـة                   

  .غزةللبحر، أو منطقة وادي 
  22/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  التربية واليونسيف تنظمان ورشة حول مشروع التعليم العالجي والمساند: رام اهللا

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، اليونسيف، بالتعاون مـع وكالـة               :كتبت حنان قرط  
العالجي والتعليم المساند، بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وذلك          الغوث، أمس، ورشة عمل حول مشروع التعليم        

 في محافظات جنين، الخليل، نـابلس، طـولكرم،         2003وتم اعداد البرنامج وتطبيقه منذ بداية       .في مقر الوزارة برام اهللا    
 مساعدة الطلبة على التعلم عن      غزة رفح، من خالل إعداد أوراق عمل تم ايصالها للطلبة المتضررين في منازلهم، بهدف             

بعد، وتعويضهم عما فاتهم من خالل برامج عالجية، وتنمية مهارات المعلمين في التعامل مع الظروف النفـسية للطلبـة      
غازي أبو شرخ، مدير عام التدريب والتأهيل واإلشراف التربوي، في الـوزارة            . وتحدث د .الناشئة عن الظروف الراهنة   

تبني مشروع تعليم الطلبة عن بعد، من خالل محاضرات مصورة، وأوراق عمل، لتعويض الطلبة              عن دور الوزارة في     
  .عن ما فاتهم من خالل برامج عالجية

  22/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  اتفاقية إلنشاء أول محكمة صورية لتدريب طلبة القانون في فلسطين
 الحقوق في جامعة القدس، لتأسيس أول محكمة صـورية فـي            وقع منتدى شارك الشبابي، أمس، اتفاقية مع كلية       : القدس

ووقع االتفاقية عن منتدى شارك الشبابي بـدر زمـاعرة، الــمدير            .فلسطين، وذلك في مقر الجامعة في بلدة أبو ديس        
التنفيذي للـمنتدى، وعن جامعة القدس، الدكتور موسى الدويك، عميد كلية الحقوق في الجامعة، بحضور الدكتور حسن                

لدويك، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور عامر مرعي، نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، والدكتور موسى               ا
وتعتبر فكرة  .البجالي، القائم بأعمال رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية والـمالية، وعدد من األساتذة والـمدرسين بالجامعة            

وقال عميد كلية الحقـوق إن      .ل التدريب العملية لطلبة القانون في الجامعات      تنفيذ الـمحاكمات الصورية إحدى أهم وسائ     
التوقيع على االتفاقية يجسد فكرة عمل الكلية طوال السنوات الثالث الـماضية، والتي كانت تتمثل فـي إنـشاء محكمـة     

رة بدور الوكالـة السويـسرية      وأشاد زماع .صورية، بغية تدريب طلبة الكلية عملياً فيها قبل خروجهم إلى الحياة العملية           
، في تبني قضايا محاربة البطالـة، ودعـم قطـاع الـشباب             UNDPللتنمية الدولية، وبرنامج األمم الـمتحدة اإلنمائي       

  .والخريجين
  22/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   مواطنين5اقتحام عتيل وكفر عبوش وباقة الشرقية وديرالغصون واعتقال 

ت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر امس، خمسة شبان من بلدات عتيل ودير الغصون وكفـر               اعتقل: طولكرم ــ االيام  
  .عبوش وباقة الشرقية بمحافظة طولكرم
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  22/6/200األيام الفلسطينية 
  

  سرى الفلسطينييحشرات في طعام األديدان و: سرىسرائيلي عن األإتقرير 
 هيئة المحاماة العامة، الول مرة،  على المعاناة الحقيقية التـي             اكد تقرير اسرائيلي رسمي اعدته     -امال شحادة -الناصرة  

واقتصر التقرير على اساليب التعامل اليـومي مـع االسـرى           . يعيشها االسرى خاصة في الزنازين والغرف االنفرادية        
حقـوق االسـير    متجاهال اساليب التعذيب التي يتعرضون لها   اثناء التحقيق وهي االكثر خطوة وتنتهك فيها اسرائيل                   

، الذي تم تسليمه لوزيرة القضاء، تسيبي لفني والمستشار القضائي للحكومة ، ميني             وتناول التقرير  .وكافة القوانين الدولية  
ويـشير   .بية اكثرها انتهاكا لحقـوق الـسجين    معتقال وسبعة سجون تبين ان معتقل المسكو       36مزوز وضع االسرى في     

ما ال يقل عن ثمانية اسرى تكون غرفهم مليئة بالحشرات والفئران وهي خانقة جـدا               التقرير الى انه في كل غرقة يزج        
واكد اسرى من اكثر من سجن ان الديدان والحشرات تواجدت عدة مرات في الطعـام الـذي                 .بسبب عدم وجود التهوية     

. انابيب لتـصريف الميـاه      اما النظافة فهي معدومة في الغرف اذ ال يتمكن االسرى من تنظيفها لعدم وجود               .  يقدم لهم 
ولدى عرض االسرى بديال عن ذلك بتصريف المياه خارج الغرف منعتهم ادارة السجون مما ادى الى عـدم  تنظيـف                     

وال تقتصر عملية النظافة على الغرف فقط فاالدارة  التوفر الصابون لالسرى وال االماكن الخاصة                .ارضية الغرف بتاتا  
وفي جزء كبير من التقرير تحدث معـدوه عـن فظاعـة             .هم ال يستحمون اياما طويلة    لالستحمام واكد االسرى على ان    

فهؤالء يعانون اضعاف غيرهم  اذ ان غرفهم مليئة بالمياه بسبب السيالن مـن               . التعامل مع االسرى في القسم االنفرادي       
ر يجري الحديث عن التنكيل    في جانب اخر من التقري     .غرف السجون وفي سجن الدامون يعاني االسرى اكثر من غيرهم         

كما شكا االسرى   . باالسرى بواسطة احتجازهم لساعات طويلة داخل سيارات الشرطة او الجيش وهم مقيدون بالسالسل              
وضمن الخروقات التي يتطرق لها التقرير فـان مـصلحة           .من استخفاف الشرطة بهم وممارسة العنف ضدهم وشتمهم       

زهة اليومية في الهواء الطلق وهناك من يحتجز منهم السابيع طويلة بدون مغـادرة              السجون تمنع االسرى من القيام بالن     
وركز االسرائيليون في مناقشتهم وتعليقاتهم على التقريـر         .الغرفة ما يضطرهم الى الطهي وتناول الطعام داخل الغرف        

 بالطعام ووجـود الحـشرات      على خطورة انتهاك حقوق االسير باالشارة الى تجاوز الخطوط الحمر وخاصة بما يتعلق            
ورغم ان التقرير لم يخصص جانبا لالسرى الفلسطينيين االمنيين اال ان الغالبية العظمى من السجون التي                . والديدان فيه 

طر من التفاصـيل التـي      وكما قال االسير االمني داود نضال فان الصورة الحقيقية اخ         . شملها التقرير هي سجون امنية    
 الى غرفة جدرانها سوداء وفيها جردان وصراصير واصوات موسيقى صـاخبة وصـرخات               ادخلوني :ذكرت واضاف 
الغرفة لم تتسع لي بشكل مريح ولم استحم خالل شهر ونصف الشهر لعدم توفر المياه من جهة ولعدم                  .  جنود وقهقهاتهم 

ا رائحـة كريهـة ال يمكـن        منهكانت الغرفة مليئة  بالمياه العادمة وتنبعث        . وجود مكان لهذا الغرض من جهة اخرى        
. رقة بيضاء مقابل خروجه من الغرفـة      وما اذكره ان احد المعتقلين لم يتحمل الوضع فوافق على التوقيع على و            . تحملها

ي اعتقل فيه لمدة اربعـين يومـا ب         الشيخ فرج رمانة وهو من مخيم االمعري، قرب رام اهللا، كان قد وصف السجن الذ              
وني في  زنزانة قديمة يبدو انها مرممة حديثا وحائطها خشن مطلية بطالء أسـود، فيهـا                 وضع: الزنزانة السوداء وقال  

 درجة كي يضيء نصفها ويبقي النصف اآلخر معتما، ال توجد فيها وسيلة للتهويـة               45مصباح  موضوع بشكل زاوية      
 ما يميزها صفيرها     انشات تدخل الهواء من الخارج، أهم      4سوى مروحة صغيرة موضوعة في فتحة من السقف بمقاس          

جوها حار جدا ال يطاق، كان جسدي يتصبب فيها عرقا ، أعطوني عصبة اضعها على               . المرتفع جدا الذي يصم االذنين    
  .جديدة التي كنت أرتديهاعيني عندما يأمرونني بذلك، وأعطوني مالبس مهترئة قديمة بدل مالبسي ال

   22/6/2005الرأي االردنية 
     

  سرى هدفه شل الجمعيةألنصار اأن اعتقال مدير عام أائيلي يعترف سرالمدعي العام اإل
في خطوة غير مسبوقة اعلن المدعي العام االسرائيلي الذي يمثل جهـاز            انه   22/6/2005الحياة الجديدة    ذكرت صحيفة 

جمعية وضـرب   الشاباك ان الهدف من االعتقال االداري لمدير عام جمعية انصار السجين خالد ابو بهاء هو لشل عمل ال                 
وافاد بذلك محامو جمعية انصار السجين صالح محاميد وعمر عريقات وايليا ثيـودوري              .بنيتها التحتية في كافة المناطق    

واشار المحامي محاميد الذي تحـدث       .اثناء محكمة استئناف االعتقال االداري لمدير جمعية انصار السجين صباح امس          
طويلة خاصة ان المدعي العام اكد من بدايتها ان اعتقال ابو بهاء بهـدف شـل                باسم الدفاع ان المحكمة كانت صاخبة و      

وقال محاميد ان اعتراف المـدعي العـام         .وضرب جمعية انصار السجين وهذا تأكد لنا بعد مضي شهرين على اعتقاله           
مة تولي منصب مدير    بسبب االعتقال االداري يبطل شرعته وبالتالي يجب اطالق سراح ابو بهاء او تقديمه لمحاكمة بته              
وطالـب المحـامي     .عام جمعية انصار السجين والتي هي اصال مرخصة لدى وزارتي الداخلية االسرائيلية والفلسطينية            

محاميد باالفراج العاجل عن ابو بهاء خاصة ان المدعي العام ليس لديه ما يضيفه، وشدد على ان ما يدعيـه لـيس لـه                        
 ما زالت قائمة وتعمل ومحاموها يرافعون امام المحاكم االسرائيلية كل يوم كما             اساس من الصحة فجمعية انصار السجين     

  .ان سبب االعتقال يتعارض مع قانون كرامة وحرية االنسان الذي يعمل ويؤخذ به داخل اسرائيل وكأنه دستور
اعة ونصف، تحـدث    في نهاية المحاكمة التي استمرت ما يقارب الس       : 22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم    واضاف  

 طالباً من القاضي أن يتعامل بإيجابية مع ملفه، مؤكّداً أن قـرار اعتقالـه لـيس                 عام أنصار السجين خالد أبو بهاء     مدير  
داري بأنّه نقطة سوداء    قانونياً، وأن يكون الحكم عادالً، ومشيراً إلى أقوال وزير عدٍل صهيوني سابق وصف االعتقال اإل              

من ناحيتها استنكرت جمعية أنصار السجين في بياٍن لها استمرار اعتقال مديرها العام علـى خلفيـة         .لإسرائيفي تاريخ   
عمله في الجمعية، معتبرةً أسباب االعتقال تتعارض حتى مع القانون الصهيوني الذي هو نفسه أعطى ترخيـصاً لفـرع                   
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ها لن يثنيها عن تأدية واجبها في خدمة قضية األسـرى           الجمعية في عكا المحتلة، مؤكّدةً في الوقت نفسه أن اعتقال مدير          
  .والمعتقلين

  
  
 
    فلسطينيون يضربون عن الطعام لتذكير عباس بمعاناتهمىسرأ

اكد نادي االسير الفلسطيني جمعية الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين لدي اسرائيل، ان عددا كبيرا  :بيت لحم ـ ا ف ب
ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين لدي اسرائيل ثمانية  .رائيل ينفذون اضرابا عن الطعاممن السجناء الفلسطينيين لدي اس

وصرح رئيس الجمعية عيسي قراقع ان هذا االضراب يهدف الي تذكير ابو مازن بقضية االسري وحثه . آالف اسير
 االقصي مجموعات الشهيد وقال ابو يوسف المتحدث باسم كتائب. علي المطالبة بجدول زمني محدد الطالق سراحهم 

ايمن جودة خالل مؤتمر صحافي في غزة اننا ال نعول كثيرا علي القمة بين عباس وشارون لكننا نطالب بجدية باالفراج 
 في ،عن االسري والمعتقلين حتي يعيشون حياة كريمة كغيرهم من الناس واضاف اذا لم يلتزم العدو الصهيوني بالتزاماته

 .سيكون للمقاومة طريقتها لالفراج عن االسري حتي لو اضطررنا لخطف جنود اسرائيليين  ،اشارة الي التهدئة
  22/6/2005القدس العربي

  
   السالم الحقيقي يبدأ باإلفراج عن األسرى ممارسات السجون الوحشية بحق االطفال والنساء،:حسام

في بيان لها أن حكومة االحتالل اإلسرائيلي ال تزال بكل أجهزتهـا القمعيـة              " حسام"ذكرت جمعية األسرى والمحررين     
واألمنية تمعن في إيذاء األسرى واألسيرات الفلسطينيات في سجونها وتتفنن في ابتكار وسائل وآليات الضـطهاد وإذالل                 

ارة سجن مجدو بتصوير األسرى األطفال وهم عراة واستخدمت الصور          اإلنسان الفلسطيني األسير، وقبل أسابيع قامت إد      
وقالت ال   .فيما بعد كوسيلة لالبتزاز والتهديد لدفعهم إلنهاء إضرابهم عن الطعام احتجاجا على أوضاعهم المعيشية السيئة              

ألسيرات حيـث باتـت     تزال الحكومة اإلسرائيلية عبر إدارات سجونها تمارس أبشع الوسائل في التعامل مع األسرى وا             
الصعقة الكهربائية وسيلة عقابية مورست أكثر من مرة بحق األسيرات الفلسطينيات في سجن تلموند فضال عن مداهمـة                  
غرف األسرى ليال وضربهم ورشهم بالغاز المدمع، وكذلك بات التفتيش العاري واحدا من أدبيات تعامل إدارات السجون                 

وأضافت لم تعد قضية األسرى كما ينظر لها في السابق فكـل             . السجون اإلسرائيلية  مع األسرى الفلسطينيين والعرب في    
شعبنا بشرائحه المختلفة وأطيافه المتعددة يصر على اإلفراج عن األسرى واألسيرات المتواجدات في السجون اإلسرائيلية               

ه باستمرار الضغط على حكومة تـل       في حال توقيع أي اتفاق سياسي مع الحكومة اإلسرائيلية في الوقت الذي يطالب في             
أبيب لدفعها لتحسين تعاملها مع األسرى في السجون وتلبية مطالبهم الحياتية والكف عن تعذيبهم فـي غـرف التحقيـق                    

 . والتي سبق أن وقعـت عليهـا  84والزنازين، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام اتفاقية مناهضة التعذيب لعام       
  .حقيقي يبدأ بقضية األسرى وينتهي بهاوأكدت أن السالم ال

   22/6/2005الحياة الجديدة 
  

  أوضاع مأساوية في الدامون
وأعلن األسرى والمعتقلون في سجن الدامون اإلسرائيلي، في أحراش الكرمل في حيفا، أمس، عـن نيـتهم البـدء فـي                     

  .الج المرضى منهمإضراب عن الطعام في حال استمرت إدارة السجن في التنكر لمطالبهم وخاصةً ع
وناشد األسرى في رسالة لهم من داخل السجن، كافة المؤسسات اإلنسانية والحقوقية بالضغط على إدارة مصلحة السجن                 

وأكد األسرى، أنهم يعيشون ظروفـاً  . من أجل تحسين ظروفهم المعيشية داخل السجن، واصفين هذه الظروف بالمأساوية         
م مصابون بأمراض خطيرة، مثل نزيف دموي أثنـاء التبـول، وضـيق التـنفس،               صحية صعبة للغاية، وأن العديد منه     

وأمراض الكلى، وأمراض الجلد، والعيون، وآالم المفاصل، مشيرين إلى ان إدارة السجن ال تقوم بعالج هذه الحـاالت،                  
، أن من أهم األسـباب      وأوضح األسرى  .وأنها تكتفي بتقديم بعض المسكنات مثل باراسيتمول بدالً من العالج الالزم لها           

التي تؤدي إلى زيادة انتشار األمراض بينهم، هو االكتظاظ داخل الغرف ذات الرطوبة العالية، واالنهيارات التي تحـدث                  
وبينوا أنهم يعانون من عدم توفر المياه الساخنة لالستحمام، ورداءة مياه الشرب الباردة التي تحتـوي                 .أحياناً في أسقفها  
من الرمال، كذلك رداءة الطعام المقدم لهم، وأفاد األسرى أن إدارة السجن ترفض نقـاش أو تقـديم أي                   على كمية عالية    

طلب من قبلهم من أجل تجميع األسرى األشقاء في نفس السجن بدالً من وضعهم في سجون مختلفة، وذلـك مـن أجـل        
 أسيراً، موزعين على قـسمين      240دهم  يذكر، أن األسرى في سجن الدامون يبلغ عد        .التخفيف عن ذويهم في الزيارات    

  . غرف9 أسيراً في 120، كل قسم يحوي 3+4
   22/6/2005الحياة الجديدة 

  
  األسرى اإلداريون في سجون االحتالل يوجهون نداء إلغالق ملف االعتقال اإلداري

نناشـد كافـة   : لإلعالم إلى المركز الفلسطيني قال األسرى في بيان لهم صدر اليوم، ووصل نسخة منه :  خاص -رام اهللا 
المعنيين، بالعمل على اإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين اإلداريين الذين تم تجديد االعتقال اإلداري بحقهم، وضـرورة                 
حصول المستأنف على قرار بعدم التمديد في حالة مثوله أمام محاكم عادلة ونزيهة، وكذلك فإنه في حالة عدم اإلفـراج                    

وأضـاف   .ه، وإلغاء االعتقال اإلداري بحقـه     معينة فإنه يجب تحويله إلى القضاء بهدف محاكمت       عن المعتقل بحجة تهم     
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إزاء اإلمعان في سياسة استهداف اإلنسان الفلسطيني، والذي يأخذ أشكاال وصورا عديدة ال سيما االعتقال الظـالم                 البيان  
يسمى باالعتقال اإلداري الـذي ال يـستند ألي         وغير القانوني الذي يصادر حرية قطاع واسع من أبناء شعبنا، تحت ما             

أساس أو مصادر قانونية، كما يحرم المعتقل اإلداري من المثول أمام محاكم نزيهة وعادلة يكون فيها القانون هو الحكـم                    
م الشاباك الذي أصبح صاحب القرار األول واألخير، وت       مة على هذه المحاكم من قبل جهاز        الفصل، وإنما تم السيطرة التا    

تغييب كل أسس القضاء والقانون حتى غدت هذه المحاكم شكلية وصورية مفرغة من كل المضامين القضائية والعادلـة                  
أطفالنـا،  وأضـافوا    .وفق األعراف والمواثيق الدولية التي تحرم االعتقال التعسفي غير المستند على أسـاس قـانوني              

الشاباك دومـا حاضـرا   .. ل موعد افتراضي لذلك، لكن دون جدوى   زوجاتنا، أمهاتنا، آبائنا، ينتظرون اإلفراج عنا في ك       
وأكد األسرى أنهم أصدروا هذا البيان ليرى العالم         .وبجرة قلم تسرق لحظات فرحنا وفرح ذوينا ألشهر وسنوات إضافية         

قية التهدئة فـي   على اتفاوكل المعنيين ما يلحق بهم من ظلم وأذى، خاصة بعد اتفاق السلطة وفصائل المقاومة الفلسطينية       
  .القاهرة

  22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حملة تفتيش واسعة ومصادرة أغراض األسرى في سجن نفحة
 أكدت وزارة شؤون األسرى والمحررين بأن إدارة السجون العامة قامت أمس بحملة تفتيش واسـعة                -غزة حسن دوحان  

 أسيرا وذلك بحجة التفتيش عن أغراض       80ثماني والتي تتسع لـ     بجميع غرفه ال  " د"في أقسام من سجن نفحة طالت قسم        
بعـد أن   " د"وأشارت وزارة األسرى بأن أعدادا كبيرة من الشرطة وإدارة السجن اقتحمت غرف قـسم                .ومواد ممنوعة 

فرضت حظر تجول بين األقسام وأدخلت جميع أسرى السجن الى غرفهم وعبثت بمحتوياتها وقلبت أغـراض األسـرى                  
وأفادت الوزارة بأن إدارة السجن وإمعانـا        .على عقب وصادرت بعض األغراض والمالبس التي يمتلكها األسرى        رأسا  

في سياسة االستفزاز والتضييق التي تمارسها ضد األسرى في كافة السجون والمعتقالت وخاصة سجن نفحة قامت بنقل                 
لفة تحت ذريعة األمن، كما أقدمت على نقـل كافـة           وتوزيعهم على أقسام السجن المخت    " د"األسرى من غرفتين من قسم      

ونشاد األسرى الرئيس محمود عباس بجعل قضيتهم على         .األسرى أعضاء اللجنة النضالية العامة وتوزيعهم على األقسام       
م مطالبين بعدلية شارون  رأس القضايا التي يبحثها مع الجانب اإلسرائيلي وخاصة خالل لقائه مع رئيس الحكومة اإلسرائي             

التوقيع على أي اتفاق ال يكون إطالق سراح األسرى جزء منه وفق جدول زمني ينتهي باإلفراج عن كافة األسرى مـن                     
السجون والمعتقالت اإلسرائيلية، وأكدوا بأن إطالق سراح األسرى هو الفيصل في مصداقية إسرائيل بـااللتزام بعمليـة                 

  .منطقةالسالم ودون إطالق سراحهم لن يتحقق السالم في ال
   22/6/2005الحياة الجديدة 

  
  سرائيلي رسمي ببناء جدار الفصل العنصري ألهداف سياسيةإاعتراف 
 اعترفت اسرائيل، وللمرة االولى بأن مأرباً سياسياً وليس أمنياً يقف وراء قرارهـا              :الناصرة 22/6/2005الحياة  نشرت  

 لها حق التصرف في المدينة المقدسة التي تدعي انها جزء           وبررت ذلك بأن  . بناء الجدار الفاصل في قلب القدس المحتلة      
وجاء االعتراف المفاجىء اثناء نظـر      . توحيد شطري المدينة   1967من اسرائيل بموجب قرار الكنيست االسرائيلية عام        

 السـرائيل   المحكمة االسرائيلية العليا أمس في التماسات قدمها مواطنون فلسطينيون من قرية الرام، جاء فيها أن ال حقّ                
في بناء جدار يبتر القرية المحتلة وان هذا البناء يشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية ويمـس بحيـاة الـسكان الـذين                      

وقالت النيابة العامة في ردها على االلتماسات إن وراء بناء الجدار الفاصل            . يرزحون تحت االحتالل، ما يحتم منع بنائه      
ة فحسب كون الجدار يقام داخل منطقة نفوذ بلدية القدس وهـي منطقـة خاضـعة للـسيادة                  اعتبارات سياسية وليس أمني   

  .االسرائيلية
 وتبنى رئـيس المحكمـة ،       :كامل ابراهيم ،   القدس المحتلة  ،امال شحادة ،الناصرة 22/6/2005 الرأي االردنية    وأضافت

داخل الحدود البلدية لمدينة القدس، ولـذلك فانـه         القاضي اهارون براك، هذا االدعاء ووثق موقفه بالقول ان الجدار يقام            
  .يرى ان ال أهمية  اذا كان الجدار المقام هناك ينطوي على جوهر سياسي أو أمني على حد تعبيره

  
  سرائيلي ينتقد استمرار التمييز ضد العربإقاض 
السرائيلية علـى خلفيـة مواصـلتها    انتقد قاضي المحكمة االسرائيلية العليا في اسرائيل تيودور اور الحكومة ا         : الناصرة

 متجاهلة التوصيات التي قدمها لها قبل سنوات بالعمل على ردم الهوة بين             1948التمييز ضد المواطنين العرب فلسطينيي      
وقال القاضي اور، في     .الوسطين اليهودي والعربي وتخصيص موازنات مالئمة للبلديات العربية تخفف الغبن الالحق بها           

ا أمس أمام اعضاء لجنة الداخلية البرلمانية، إن الحكومة االسرائيلية تتجاهل التوصيات وان رئيسها، الذي               محاضرة ألقاه 
وعد بتحسين أوضاع العرب، لم يفعل شيئاً حتى أنه لم ينفذ قانوناً شرعته الكنيست بمبادرة النائب بشارة، يقضي بضمان                   

راكهم في التوظيف الحكومي بشكل يتناسب مـع نـسبتهم مـن            تمثيل مناسب للعرب في ادارات الشركات الحكومية واش       
  .يبدو لي أنه لم يتم بذل ما يكفي من أجل تنفيذ التوصيات: وأضاف. السكان في اسرائيل

  22/6/2005الحياة 
  

   195 وعدد الجرحى 8 إلى  في إسرائيلإرتفاع عدد قتلى حادث القطار
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ار وشاحنة في جنوب اسرائيل مساء أمس الثالثاء إلى ثمانية قتلـى            ارتفع عدد قتلى حادث اصطدام بين قط      : ياسر العقبي 
ووقع حادث االصطدام فيما كان القطار متوجها من مدينة تل ابيب وقبل دقائق مـن وصـوله الـى     . جريحا195ًونحو  

ـ             .مدينة بئر السبع في جنوب اسرائيل      الث ونقل غالبية الجرحى الى المستشفيات في جنوب ووسط اسرائيل بواسـطة ث
وقالت االذاعة االسرائيلية العامة ان مقطـورتين والـشاحنة قـد            .مروحيات عسكرية وعدد كبير من سيارات االسعاف      

وبقي عدد من المسافرين عالقين الكثر من ساعتين تحت المقطورات التي انحرفـت             . سحقوا بالكامل من شدة االصطدام    
 متوسـطة   43 جراحهم خطيرة و   26بين جراحهم ميؤوس منها و    وذكرت التقارير الطبية ان اربعة مصا      .عن سكة الحديد  

وقال وزير المواصالت االسرائيلي مائير شيطريت لالذاعة االسرائيلية العامة ان سـائق            . والباقين اصيبوا بجروح طفيفة   
ين واضاف ان الشاحنة التي كانت تنقل مواد لشق طريق عابر اسرائيل اصطدمت بـالمقطورت             . الشاحنة قتل في الحادث   

من جانبها اعلنت وزارة الدفاع االسرائيلية ان الحادث لم ينجم عن هجوم، وتشير التحقيقات إلـى أن                  .االخيرتين للقطار 
سائق الشاحنة لم يتوقف عند شارة المرور، في حين رجحت الشرطة أن السائق قد عمل لـساعات طويلـة أكثـر مـن                     

نت حركات اليمين التي تعارض خطـة فـك اإلرتبـاط أمـس،             وفي أعقاب الحادث أعل    .المسموح به لسائقي الشاحنات   
  .الثالثاء، عن تأجيل مخطط إغالق الشوارع والمفارق في جميع أنحاء البالد إلى يوم األربعاء القادم

  22/6/2005 48 عرب
  

  اعتقال متطرف يميني حاول مهاجمة موكب شارون
طاء اليمين المتطرف للتحقيق معه في محاولته مهاجمة موكب         اعتقلت المخابرات االسرائيلية شابا يهوديا من نش      : تل أبيب 
وقال مصدر في المخابرات، أمس، ان هذا الشاب معتوه وال يشكل خطرا ومع ذلك فانها ستواصل اعتقاله الـى                   . شارون

ع وكان الشاب المذكور قد نصب كمينه في شارع هرتسل في القدس الغربية، وهو الشار              .حين استجالء مالبسات قضيته   
فسقط أرضـا وهـو مـصاب       . وعندما انطلق الموكب، انقض الشاب على احدى السيارات       . شارونالمؤدي الى مكاتب    

وقد حاول هذا الشاب انكار الشبهة بأنه قصد االعتـداء          . ثم حاول الهرب، فلحق به الحراس وأمسكوا به       . بجروح خفيفة 
وتبين خالل التحقيق معه،     .وان قدمه قد زلت ال أكثر     وادعى انه قصد رفع صوته االحتجاجي أمام شارون         . على شارون 

وتقضي خطة اليمين بمالحقة شـارون وعـدد   . ان هناك خطة رسمها قادة اليمين الذين يديرون الحملة ضد خطة الفصل    
آخر من الوزراء البارزين الذين يؤيدونه ومضايقتهم وتنغيص حياتهم، وذلك بواسطة عرقلة مسار مـواكبهم والوصـول      

واعترف بأن القاء نفسه أمام موكـب شـارون   . ل مكان يتواجدون فيه ومقاطعة خطاباتهم بواسطة الصراخ ضدهم      الى ك 
  .كان واحدا من بنود هذا المخطط

 22/6/2005شرق األوسط ال
  

  تقرير يكشف محاوالٍت من الموساد للتجسس على البنوك اإلسالمية
المية، موضحاً أنّه طبقاً لقـانون بـاتريوت األمريكـي الجديـد،          عن اختراق الموساد للبنوك اإلس     كشف تقرير  :وكاالت

أصبحت السرية البنكية محطّ مراقبة وتجسٍس أمني من ِقبل أمريكا، وإسرائيل تحديداً، خشية حدوث أزمـات اقتـصادية                  
ويؤكّـد   .ق آسـيا  تؤدي في المستقبل إلى المساهمة في نقل المركز السياسي الدولي إلى الدول العربية ودول جنوب شر               

التقرير أن الموساد عِمَل بمختلف الطرق على اختراق شبكة المعلومات االلكترونية للمؤسسات المالية العربية واإلسالمية               
بهدف رصد تحركات الحواالت المالية التي يتم تحويلها لصالح بعض قوى المقاومـة الفلـسطينية وبعـض التنظيمـات        

مريكية، مشيراً إلى تقاعس المنشآت والمصارف واالتصاالت العربيـة تحديـداً لتعزيـز             اإلسالمية حسب االتهامات األ   
  .قدراتها وبناها التحتية في أمن المعلومات

  22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  فراج عن رافض الخدمة وسام سهيل قبالن أمنستي تطالب باإل
امنستي من خالل موقعها االلكتروني الى ارسال رسائل احتجاجيـة          تحت عنوان إتخذوا موقفًا دعت منظمة العفو الدولية         

الى حكومة اسرائيل ومسؤوليها العسكريين وسفاراتها في شتى انحاء العالم، للمطالبة بـاالفراج عـن رافـض الخدمـة            
وسام عن   وأطلقت أمنستي حملة دولية دفاعا     .العسكرية في صفوف الجيش االسرائيلي لدوافع ضميرية وسام سهيل قبالن         

وتلقى والد المعتقل، الزميـل     . المعتقل في هذه االثناء بسبب رفضه اداء الخدمة العسكرية في جيش االحتالل االسرائيلي            
الصحفي سهيل قبالن، رسالة من المنظمة الدولية وقعتها احدى المسؤوالت عن فرع اسرائيل والمناطق المحتلة، دوناتيال                

إن منظمة العفو الدولية تطالب     . لقد اسعدنا معرفة حل قضية وسام قريبا      : و جاء فيها  . روفيرا، من مقر المنظمة في لندن     
وحملت المنظمة الوالد تحياتنا وتضامننا     . باالفراج عنه، ونشاطاتنا بشأنه ما زالت مستمرة، وضمنها حملة على االنترنت          

  .الدائم معه
ها تتابع منذ سنوات قضايا رافضي الخدمة العـسكرية فـي           وجاء في البيان الخاص الذي نشرته المنظمة على موقعها ان         

واشارت الى ان المنظمة تعتبر كل من يرفض خدمة         . اسرائيل، وتطلق حمالت للدفاع عن حقهم بالرفض بدافع الضمير        
 .الجيوش سواء في اوقات الحرب او بشكل مبدئي بمختلف الدوافع الضميرية، سـجين ضـمير يـستحق الـدفاع عنـه                 

 البيان مسيرة وسام قبالن منذ اعتقاله للمرة األولى وحتى المرات الالحقة التي اصر فيها علـى موقفـه                   واستعرضت في 
المبدئي وكررت السلطات اعتقاله، واشارت الى انه يقضي اآلن وللمرة الرابعة فترة جديدة من االعتقـال، يفتـرض ان                   

واشارت المنظمـة الـى ان       .ت تهدد بإعادة اعتقاله   تنتهي في الخامس والعشرين من حزيران الجاري، وال تزال السلطا         
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. الخدمة العسكرية مفروضة بشكل قسري على الشبان الدروز في اسرائيل، خالفا لبقية المواطنين العرب المعفيين منهـا                
واكدت ان وسام يسوغ رفضه الخدمة العسكرية في الجيش االسرائيلي، بأن هذا الجيش هو بمثابة اداة بأيـدي حكومـة                    

وتابعت ان وسام ليس الرافض األول في اسرته، فقد سبقه          . ها سياسة معادية لمصالح الشعبين االسرائيلي والفلسطيني      لدي
  . يوما في المعتقل لرفضه الخدمة العسكرية، حتى تحرر وانتزع اعفاءه من تلك الخدمة70شقيقه مروان الذي قضى 

ل العالم، الى كتابة رسائل االحتجـاج علـى اعتقـال وسـام،     وفي الختام وجهت المنظمة الدولية الجمهور، في شتى دو       
وتوجيهها الى موفاز، والمدعي العسكري العام افيحاي مانديبالت، وضابط قاعدة التجنيد العسكري باكوم، والى سفارات               

 .  اسرائيل في شتى عواصم العالم
  21/6/2005 48 عرب

  
  حميل بيريس مسؤولية التزوير  سرائيلي وترجاء انتخاب رئيس حزب العمل اإلإمطالب ب

دعا براك الى ضرورة تأجيل االنتخابات الداخلية التمهيدية الختيار رئيس حزب العمل في اعقاب الكشف عن عمليـات                  
ونقل موقع هآرتس عن براك مطالبته بتأجيل االنتخابات التمهيدية          .تزوير انتسابات االف المواطنين العرب لحزب العمل      

وهاجم براك بيريس ورئيس    .  يوم الثالثاء القادم واجراء فحص شامل وحقيقي النتسابات اعضاء الحزب          الداخلية المزمعة 
وقال براك ان بيريس وبيرتس يستخدمان اسـاليب         .الهستدروت عمير بيرتس اللذين يتنافسان ايضا على رئاسة الحزب        

من الشكوك ترافق حملة االنتـسابات منـذ        واضاف ان غيمة     .من الماضي ويسعيان الى انهاء حملة االنتسابات بسرعة       
  .شهور طويلة وحمل بيريس بصفته رئيس الحزب المسؤولية عن اعمال التزوير

وحمـل فيلنـائي بيـريس ايـضا        . من جانبه طالب فيلنائي الى ارجاء االنتخابات التمهيدية وتعيين موعد جديد الجرائها           
  . راء فحص في ظاهرة تزوير انتسابات للحزبالمسؤولية عن فشل حملة االنتسابات وطالب بضرورة اج

  21/6/2005 48 عرب
 

  حرونوت المزيف بالكشف عن ظاهرة االنتسابات المزورة لحزب العمل  أادعاء يديعوت 
بعثت صجيفة فصل المقال لسان حال حزب التجمع الوطني الدمقراطي رسائل احتجاج الى مجلس الصحافة في اسرائيل                 

مستنكرة قيام يديعوت احرونوت بنشر ما وصفته بـالتحقيق والكشف عن تزوير انتـسابات             وصحيفة يديعوت احرونوت    
ونسبت يديعوت احرونوت لنفسها السبق الصحفي فـي  . مئات المواطنين العرب في قرية كابول لحزب العمل االسرائيلي     

قة التزويرات في عـددها     الكشف عن عمليات التزوير واسعة النطاق رغم ان صحيفة فصل المقال هي التي فضحت حقي              
  .الصادر يوم الجمعة الماضي

وقالت مصادر في هيئة تحرير فصل المقال ان يديعوت احرونوت علمت بالتحقيق الصحفي المنشور في فصل المقـال                  
واتصل معد التقرير الذي نشر اليوم في يديعوت احرونوت، مرات عديدة خـالل االيـام               . من النشر في صحيفة هآرتس    

حيفة فصل المقال للحصول على معلومات حول ظاهرة تزوير االنتسابات وعلى اسماء عدد من المـواطنين                الماضية بص 
ولم يبخل المحررون في فصل المقال في اعطاء معدي التقرير فـي            . في كابول الذين وقعوا ضحية اعمال التزوير هذه       

  .يديعوت احرونوت المعلومات الالزمة
عوت احرونوت الذي اعد التقرير اتصل ايضا بعضو المكتـب الـسياسي للتجمـع              بل ان مراسل يدي   .. ليس هذا وحسب  

وعضو هيئة تحرير فصل المقال، مصطفى طه، الذي نظم بدوره لقاءات بين مراسل يديعوت احرونوت ومواطنين مـن                  
ت احرونوت  واكد طه انه اوضح لمراسل يديعو      .كابول ليستمع المراسل الى روايتهم وكيف وقعوا ضحية اعمال التزوير         

وتبين ايضا ان صورة المواطنين من كابول       . ان الكشف حول الموضوع تم االسبوع الماضي عبر صفحات فصل المقال          
الذي ظهروا في الصورة التي نشرتها يديعوت احرونوت اليوم هم جزء من المواطنين الـذين نـشرت فـصل المقـال                     

  .صورتهم في عددها االخير الجمعة الماضية
ك، نشرت يديعوت احرونوت اليوم نصوصا من اقوال مواطنين من كابول تمت ترجمتها عن فصل المقال                اضافة الى ذل  

  .لكن يديعوت احرونوت نسبت تصريحات هؤالء المواطنين اليها وكأنهم قالوها مباشرة لمراسل يديعوت احرونوت
. سائل االعالم االسرائيلية الكبـرى    والقى النشر في يديعوت احرونوت اليوم، استياء كبيرا في صفوف الصحفيين في و            

وأكد صحفيون واعالميون اسرائيليون في اتصاالت مع هيئة تحرير فصل المقال انه سيتم اعداد برنامجين علـى االقـل        
  .حول ادعاء يديعوت احرونوت المزيف بالكشف عن ظاهرة االنتسابات المزورة لحزب العمل والكشف عن الحقيقة

 عدد من الهيئات التي تعنى بشؤون وسال االعالم في اسرائيل مستنكرة بشدة العمـل الـذي                 هذا وبعث مركز اعالم الى    
  . اقدمت عليه يديعوت احرونوت ونسب السبق الصحفي وكشف الموضوع لنفسها

  21/6/2005 48 عرب
 
      سلحة محرمة دولياًأسرائيل تنشر على حدودها مع لبنان إ

ان القوات االسرائيلية قامت مؤخرا بنشر منظومة اسلحة هجوميـة علـى             اكدت مصادر واسعة االطالع      :بيروت خاص 
وبحسب هذه المصادر فـان هـذا        .طول حدودها الشمالية مع لبنان تعمل باطالق حزمات ضوئية مكثفة من اشعة الليزر            

ـ                  صيب السالح المحظور دوليا اليمكن تفاديه خاصة انه صامت وسرعة االطالق هي سرعة الضوء ومن شأنه عنـدما ي
الهدف ان يدمر االنسجة العضلية الداخلية والخارجية لالنسان او الحيوان ويؤدي الى فقدان البصر وشلل المصاب وتلف                 

  .االعضاء ومن ثم الوفاة



 19

 22/6/2005الدستور 
  
  
  

     بقاء سيناء منزوعة السالح إسرائيليون يطالبون بإبرلمانيون 
رجية واالمن البرلمانية وستة رؤساء سابقون لها الى عدم ادخال تغييـرات            دعا رئيس لجنة الخا   : القدس المحتلة الدستور  

 .على البنود الخاصة بجعل شبه جزيرة سيناء منزوعة السالح والواردة في اتفاقية السالم الموقعة بين اسرائيل ومـصر                 
 عـدد القـوات     واكد السبعة في بيان نشروه في صحيفة هآرتس امس ان ابقاء شرق سيناء منزوع الـسالح وتقلـيص                 

ووقـع   .العسكرية المرابطة غربه يشكالن اساسا محوريا لضمان امن اسرائيل واستقرار العالقات اإلسرائيلية المصرية            
البيان البروفسور موشيه ارينس والميجر جنرال احتياط اوري اور وحغاي ميروم والدكتور عوزي النداو ودان مريدور                

  .لبرلمانية الدكتور يوفال شتاينيتسودافيد ماغين والرئيس الحالي للجنة ا
 22/6/2005الدستور 

  
  إسرائيل تقرر العودة إلى سياسة اإلغتياالت : مصادر أمنية

قالت مصادر أمنية إسرائيلية أن إسرائيل قررت تجديد محاوالت اإلغتيال ضد قادة الجهاد اإلسالمي، وذلك في أعقـاب                  
وزعمت المصادر أن إسرائيل قد توقفـت عـن          . مقتل جندي ومستوطن   موجة العمليات التي نفذتها الحركة، كان آخرها      
فبراير، إال أن القرار الجديد يقضي بتوسـيع الحـرب علـى الجهـاد              /سياسة اإلغتياالت منذ قمة شرم الشيخ في شباط       

خمـسة  وقالت اإلذاعة اإلسـرائيلية، أن       .اإلسالمي بما في ذلك اإلغتيال الموضعي ضد العناصر المركزية في الحركة          
. تنظيمات فلسطينية تهدد بتنفيذ عمليات داخل الخط األخضر في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ سياسة اإلغتياالت مجدداً                

ضوء اخضر من الحكومة االسرائيلية بالعمل ضـد نـشطاء           ولفتت االذاعة الى ان الجيش االسرائيلي تلقى صباح أمس        
ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن موفاز قوله أمس امام جنود          . اع غزة الجهاد االسالمي في انحاء الضفة الغربية وقط      

واضـاف   .من كتيبة تابعة لسالح المظليين في الخليل بجنوب الضفة الغربية ان الجهاد االسالمي ليس شريكا في التهدئة                
ن جانبه اعتبر بويم ان     م .ان اسرائيل ستضرب كل منظمة ارهابية تنفذ هجمات في حال لم تفعل السلطة الفلسطينية ذلك              

واضاف في حـديث الذاعـة الجـيش         .التهدئة االمنية تحتضر وال يمكن ان تتغاضى اسرائيل عن هجمات الفلسطينيين          
االسرائيلي ان وقف اطالق النار بحاجة الى عالج مكثف النه يحتضر وال يوجد هناك في اراضي السلطة الفلسطينية من                   

  .د االسالمي انسحب من االتفاق على التهدئةيعمل على وقف هذه الهجمات والجها
  22/6/2005 48 عرب

  
  ! غالبية المستوطنين يهجرون مستوطنة حرمش بسبب اإلنتفاضة

 أفادت مصادر إسرائيلية أن غالبية المستوطنين في مستوطنة حرمش شمال طولكرم والتي أقيمت في نهاية الثمانينيات،                
 ! منهـا مأهولـة    35 منزالً ، ال يوجد سـوى        85من بين منازلها البالغ عددها      وجاء أن    .قد هجرها غالبية المستوطنين   

وعزت المصادر هجرة المستوطنين التدريجية منها إلى سنوات اإلنتفاضة األربع التي رافقها الكثير من العمليات، كـان                 
 11لعملية غادر المستوطنة  حيث قتل ثالثة مستوطنين، وفور ا   2002أوكتوبر  /أبرزها العملية التي وقعت في تشرين أول      

وكذلك العملية التي جرت أول أمس وقتل فيها أحد المستوطنين وأصيب آخر، وكانت إحدى نتائجهـا                . عائلة دفعة واحدة  
األولى أن طلبت زوجة القتيل، التي قدمت إلى البالد قبل سبع سنوات، من رئيس الحكومة إخالءهـا مـن المـستوطنة،                     

  ! ى روسيا على شقة فخمة في العفولة أو الخضيرةوقالت أنها تفضل العودة إل
  22/6/2005 48 عرب

  
   مليون دينار أردني6ر5شركة واصل تقرر زيادة رأسمالها إلى 

وافق أعضاء الجمعية العامة للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية واصل باإلجماع، بحضور            :كتب حامد جاد  
 أسهم الشركة، على زيادة رأسمال الشركة من ثالثة ماليين ونصف المليـون             من مجموع % 76مساهمين يمتلكون نحو    

عبد المالك الجابر في كلمة افتتاح اجتماع الجمعية العامـة          . وأشار د .دينار أردني إلى ستة ماليين ونصف المليون دينار       
مس، عبر تقنية االتصال المرئي     غير العادي للشركة، الذي عقد في قاعة متنزه بلدية البيرة، وفندق كومودور في غزة، أ              

 مليون دينار جـاء اسـتجابة لمتطلبـات         6ر5فيديوكونفرنس إلى أن الهدف الرئيس من رفع قيمة رأسمال الشركة إلى            
التعامل مع حجم األعمال، التي فُتحت أبوابها للشركة خالل الفترة الماضية، التي أعقبت عقد االجتماع التأسيـسي األول                  

  .من الشهر الجاريللشركة في الرابع 
 22/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   مليون دوالر قيمة مشاريع تبنت السلطة تنفيذها بعد االنسحاب 500: سنقرط

أعلن، وزير االقتصاد الوطني أن قيمة المشاريع االقتصادية، التي تبنت الحكومة الفلسطينية تنفيذها فـي                :كتب حامد جاد  
وبين أن هذه المشاريع شملت      . مليون دوالر أميركي   500ى جيمس وولفنسون، بلغت     مرحلة ما بعد االنسحاب، وقدمت إل     
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توسيع المعابر، وتطوير عملها، وإنشاء المستودعات، وتطوير منطقة بيت حانون الصناعية، إضـافة إلـى المـشاريع                 
إلسـرائيلي، وتأسـيس    المتعلقة بترويج الصادرات، وإعادة تأهيل الصناعة، وتعويض المنشآت المتضررة من العدوان ا           

وأوضح أن الوزارة بصدد اإلعداد لتنظيم ورشة عمل تستمر مدة يومين اعتباراً من الثاني من                .صندوق للديون المتعثرة  
الشهر المقبل، لبحث ومناقشة إعداد خطة استراتيجية ألثر االنسحاب اإلسرائيلي مـن قطـاع غـزة علـى االقتـصاد                    

  .ة االقتصادية، واالجتماعية المفترض العمل على تنفيذهاالفلسطيني، وطبيعة البرامج التنموي
  22/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  سرائيلي فرنسي  إنتاج إممثل مؤسسة شومان ينسحب احتجاجاً على عرض لفيلم من 

فوجىء حضور المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح يوم أمس اإلثنين بمركز الحسين الثقـافي      :  مدني قصري  - الدستور  
 2005 تمـوز ،   2 حزيـران إلـى      25ناسبة مهرجان الفيلم العربي الفرنسي المنعقد في دورته الحادية عـشرة مـن              بم

باالنسحاب المفاجىء لممثل مؤسسة عبد الحميد شومان بعد إعالن السفير الفرنسي في عمان عن فيلم الجدار وهو إنتـاج            
 الناقد السينمائي إن كان خروج السيد عدنان مـدانات          ففي هذا الشأن سأل الزميل ناجح حسن      . فرنسي إسرائيلي مشترك  

بسبب هذا الفيلم فجاء رد السفير بالقول إنه ال يتوقع أن يكون السبب هو الجدار ألن الفيلم يرفض الجدار بعنف، ال سيما                      
قبـل سـكان    أن الفيلم قد عرض في بلدان عربية عديدة وفي األراضي المحتلة التي لقي فيها إقباال منقطع النظير مـن                    

  . األراضي الفلسطينية
  22/6/2005الدستور 

  
     مسودة االستراتيجية الثقافية الفلسطينية  خضر ترعى لقاء نقاش وثيقة

ترعى السيدة اسمى خضر وزيرة الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة في الحاديـة عـشرة صـباح                 :  الدستور -عمان  
 اللقاء الذي سيعقد من اجل مناقشة وثيقةمسودة االستراتيجية الثقافية الفلـسطينية            الثالثاء المقبل في المركز الثقافي الملكي     

والذي يأتي رداً على كتاب وزير الثقافة في السلطة الوطنية الفلسطينية والذي يطلب فيه من السيدة خضر رعايـة هـذا                     
  .اللقاء

 22/6/2005الدستور 
  

  سرائيل إزيارة مبارك إلى تحليل ل
لقد كان امتناع الرئيس المـصري      ،  ك ل إسرائيل  رحول زيارة مبا   أسامة الغزولي ما كتبه    2005 /22/6القبس    نشرت

عن القيام بزيارة الى اسرائيل اال لتقديم واجب العزاء في اول سياسي اسرائيلي يقتل بسبب السالم اسحق رابين تـسجيال                    
هذا التوازن بين   .ع اسرائيل بعد اغتيال أنور السادات     لموقف يوازن به دوره التاريخي في الحفاظ على السالم التعاقدي م          

عنصرين مهمين من عناصر السياسة الخارجية ظل ضرورياً ما دام السالم المصري ـ االسرائيلي في مرحلة التجميـد   
 فأمام صانع القرار المصري تعهد اميركي بدولة فلسطينية اعادت وزيرة الخارجيـة           .التي يخرج منها اآلن، على ما يبدو      

االميركية كونداليسا رايس التأكيد عليه في زيارتها االخيرة لمصر، وأمامه خريطة توترات اقليمية تحـتم مـساندة كـل                   
فلماذا . تحرك سلمي على جبهة الصراع العربي ـ االسرائيلي، وأمامه اتفاقات اقتصادية مصرية ـ اميركية ـ اسرائيلية   

 هذا كله؟لكن زيارة مبارك لن تكون الى تل ابيب وبالتأكيد فإنها لن تكون         ال يزور اسرائيل اذا كانت زيارته ستساعد على       
وعندما تحدث الرئيس المصري عن هـذه       .سيزور مبارك رئيس الوزراء االسرائيلي آرييل شارون في مزرعته        . للقدس

ـ                 اد تتعلـق بتبـادل     الزيارة امام مراسلين اجانب فإنه اشار الى الخراف السمينة في مزرعة شارون وكأنه يلمح الى ابع
ومن يراجع قوائم الخبراء المصريين المرشحين لزيارة اسرائيل حاليا سيجد عـدداً            .الخبرات في مجاالت التنمية الريفية    

. كبيراً منهم من الخبراء المتخصصين في تنمية الثروة الحيوانية، وهو ما يؤكد ان اشارة الرئيس لم تـأت عـن عبـث                     
يه االحساس بأنه يتحدث بشكل عابر، في موضوع ما، في حين انه يفتح، بالمالحظـة               فالرئيس قادر على ان يعطي سامع     

لن تكون زيارة مبارك المقبلة الى اسرائيل، اذا تمت، تحوالً دراماتيكياً، بل خطوة هادئة              .العابرة، موضوعا عميقاً ومهماً   
ميتها مع مرور األيام، ومع مـا يـأتي   على طريق تحريك السالم، لكنها، حتى في هذه الحدود، ستكون عالمة تكتسب اه     

لكن مراقبين مصريين ذوي اطالع واسع على الشأن السياسي يصرون على ان اإلعـالن عـن هـذه                  .بعدها من احداث  
الزيارة، خالل زيارة الوزير عمر سليمان لألراضي الفلسطينية واسرائيل ال يهدف الى التطبيع مع اسرائيل بقـدر مـا                   

بين عالقات مستقرة مع واشنطن وعالقات مستقرة مع تل         «فهل يمكن الفصل، اآلن     .بيت االبيض يهدف الى التطبيع مع ال    
 ابيب؟

 
  سرائيل من سجن إلى سجن  إالطيار السوري الالجئ لدى 

 16 بالـسجن    1989 في عام    23سرائيل بطائرته الحربية من طراز ميج       إلى  إ دانت محكمة اسرائيلية طياراً سورياً فر       
  .نته بالتورط في مخالفات جنائيةداإشهراً بعد 

وكان الطيار قد قضى ستة أعوام في السجون عميالً للمخابرات االسرائيلية إذ تطوع الستدراج المعتقلـين الفلـسطينيين                  
سرائيلية استغنت عن خدماته، وأوقفت راتبه قبل نحو عامين مما جعله يتـورط  ن المخابرات اإل  أال  إوتسجيل اعترافاتهم،   

ضرام النار في سيارة مواطن بمدينة باقة الغربية في مقابل حصوله علـى             إة في مخالفات أمنية كان آخرها       أكثر من مر  
  ا.ن.ق. ألف دوالر
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22/6/2005الخليج اإلماراتية   
 

  !طواقم أمنية مصرية وأمريكية وبريطانية وأردنية إلى األراضي الفلسطينية
 أمنية من األردن ومصر وأمريكا وبريطانيا نهايـة شـهر حزيـران             ذكرت مجلة المنار الفلسطينية، أنّه ستصل طواقم      

الجاري إلى االراضي الفلسطينية حيث ستقيم غرفة عملياٍت مشتركة تتولّى عمل كّل ما ِمن شأنه إنجاح تنفيذ خطّة فـك                    
اقم األمنية متعددة   وأشارت إلى أنّه ستبقى هذه الطو     .االرتباط وانسحاب القوات الصهيونية من المستوطنات في قطاع غزة        

الجنسيات في المنطقة حتى االنتهاء من تنفيذ خطة الفصل، كي تمنع أية محاولٍة أو ممارساٍت قد تؤثّر سـلباً أو تعرقـل                      
  .تنفيذ الخطة المذكورة

22/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

   يؤكد عدم وجود خطر إشعاعي من مفاعل ديمونةيخبير مصر
بركات، الرئيس السابق للهيئة العربية للطاقة النووية إن كل ما يقال عن وجود خطر ومخاوف مـن                 قال الدكتور محمود    

تسريبات إشعاعية من مفاعل ديمونة هو كالم غير دقيق بل وغير صحيح، مشيرا إلى أنه منذ عام مضى ترددت أنبـاء                     
وأضاف بركات، المفاعالت   . قفته أم ال  ت صحيحة إن كانت أو    عن أن اسرائيل ستوقف المفاعل، ولكن ليس لدينا معلوما        

النووية ليس لها عمر افتراضي محدد، فإما أن يكون المفاعل يعمل أو ال يعمل، فما دام المفاعل يعمل حسبما نعلم فهـو                      
إذن يعمل في إطار السالمة النووية، ألنه ال يعقل أن تتركه اسرائيل يعمل رغم علمها بوجود تسريبات ألنهـا سـتكون                     

ل المتضررين، ومشكلتنا نحن العرب أننا نتناقل األخبار بدون وعي، وتـؤثر فينـا اإلشـاعات، موضـحا أن                   عندئذ أو 
التسريبات العادية المعتادة موجودة في كل المفاعالت في العالم، وهي تكون طبيعية وال خطر منها طالما كانت في إطار                   

  . وح بها في حدود األمان النوويالتسريبات المسم
21/6/2005ردنية السبيل األ  

  
  و استقبال الجئين جددأشكال التوطين أردن يرفض كل األ: بدران

 جدد رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران خالل زيارته امس وزارة الداخلية التأكيد على الموقـف                –عمان  ،موفق كمال 
را ان تسهيل االجراءات التـي  واوضح في تصريحات لـبت .االردني الرافض لكل اشكال التوطين او استقبال الجئين جدد        

مؤكـدا  , بدئ باتخاذها على الحدود والمعابر ليس لها أي ابعاد سياسية ويجب ان ال تفسر على انها مساعدة على التوطين   
مـن  .انها تاتي في اطار االستعدادات التي تتخذها المملكة الستقبال االعداد الكبيرة المتوقعة من السياح العرب واالجانب               

مؤكـدا  ,  قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية أن حق العودة مسألة مقدسة غير قابلة للمساومة او التفريط                ىناحية اخر 
وأكد رفض االردن والدول المضيفة     . عدم صحة ما يشاع بين حين وآخر عن مشاريع لتوطين الالجئين في دول مختلفة             

ن في المجاالت الصحية والتعليمية واالجتماعية داعيـا الـى          لالجئين تقليص مستوى الخدمات التي تقدمها الوكالة لالجئي       
وقال في حفل أقامته الدائرة في مقر لجنة خدمات         . مواصلتها مع االخذ باالعتبار معدالت النمو السكاني الطبيعية لالجئين        

كد حـرص االردن    كما أ , مخيم الحسين مساء امس االول بمناسبة انتهاء خدمات مدير االونروا في االردن دانيال ديزي             
مشيرا بهذا الخصوص الى مشاريع البنية التحتية       , على تحسين مستوى خدمات الالجئين في المخيمات ومناطق تواجدهم        

قالت السفارة البريطانية في  ومن جهة اخرى .التي تنفذها الحكومة في المناطق الفقيرة في المملكة ومن ضمنها المخيمات        
لته مع وكالة االنباء االردنية الى وجود مباحثات سرية او شبه سرية في الوقت الحـالي                عمان ان السفير لم يشر في مقاب      

واوضح الملحق الصحفي في السفارة ان السفير اشار الى المباحثات الخاصـة            .بما يخص موضوع الالجئين الفلسطينيين    
  ا بتر .2001 و 2000والشبه علنية التي تمت على خلفية مباحثات كامب دايفد في سنة 

  22/6/2005الغد االردنية 
  

   حول التسهيالت التي وضعتها الحكومة على الحدود والجسورتعقيب من وزير الداخلية األردني
وزيرالداخلية ان رئيس الوزراء بدران أطلع على احصائيات الجسور والتي بينت انه منذ تـاريخ                 اكد ،عمان،موفق كمال 

 الـف   30عدد القادمين من ابناء الضفة الغريبة الى االردن ما يقارب            قد وصل    20/6/2005 ولغاية تاريخ    1/6/2005
 الف فلسطيني ،موضحا    36فلسطيني ،فيما بلغ عدد المغادرين من االردن الى الضفة الغريبة خالل نفس الفترة ما يقارب                

ى ما أثير حول التسهيالت     وتعقيبا عل .ان هذه االحصائية متشابهة مع احصائية االعوام السابقة من نفس الفترة من السنة              
التي وضعتها الحكومة على الحدود والجسور ومنها الغاء عدم الممانعة واستبداله بتعهد شخصي ،وان ذلك سيؤدي الـى                  
رحيل الفلسطينيين الى االردن ،أكد يرفاس ان ما يردده بعض االشخاص عبارة عن مخاوف وهمية وفقاعات ال اسـاس                   

متابعات يومية الحصائيات الجسور وال داعي للخوف، كما ان الفلـسطينيين متـشبثون             لها من الصحة، مؤكدا ان هناك       
  . وهم قادمون على مشروع الدولة الفلسطينية1967بأرضهم منذ عام 

  22/6/2005الغد االردنية 
  

   والسعودية تاكد التفاهم الفلسطيني لحد العنفواشنطن تضغط على عباس لتفكيك الفصائل
ال المتحدث باسم وزارة الخارجية االمريكية شون ماكورماك في بيان وزع في الريـاض نـدين                وق: ب.ف. أ -الرياض  

 .بشدة االعمال االرهابية التي وقعت خالل االيام الماضية واستهدفت قتل اسرائيليين وتخريـب جهـود احـالل الـسالم         



 22

 ان هـذه     بعد نبأ قتـل المـستوطن      وقالت رايس  .واضاف آن االوان للسلطة الفلسطينية كي تتصدى لالعمال االرهابية        
المجزرة التي وقعت مباشرة قبل قمة رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس       

لكن وزير الخارجيـة الـسعودية       .لضرب عملية السالم الجارية   , تشكل بوضوح محاولة وكما هي العادة لدى االرهابيين       
عبر عـن رأي مختلـف      , لذي اجرى محادثات مع رايس في محطتها االخيرة في الشرق االوسط          االمير سعود الفيصل ا   

وقال الوزير السعودي ان هناك تفاهما فلسطينيا من اجل وضع حد العمـال العنـف والبـدء                  .بشأن التوتر في المنطقة   
مون به ضد التفـاهم الفلـسطيني       بمرحلة المفاوضات واذا كان هناك فلسطينيون يقومون باعمال عنف فانهم بالتأكيد يقو           

  .الفلسطيني
   22/6/2005العرب اليوم 

  
  لى الضفة على مسؤوليهاإميركا تخفف قيود السفر أ

 وقالت وزارة الخارجية االميركية في بيان لها من أجل االحتياجات الرسمية المتـصلة بالعمليـات                - رويترز -واشنطن  
لى مدن وبلدات بالضفة الغربية والتوقف بها وفقـا لالحـوال األمنيـة             فحسب يسمح الفراد الحكومة االميركية بالسفر ا      

لكن وزارة الخارجية االميركية قالت ان السفر ألسباب شخصية الى بلدات ومستوطنات بالضفة يبقى محظـورا                . السائدة
بيـان ان تخفيـف     وقال ال . بشدة على موظفي الحكومة وأفراد االسر االميركية متذرعة بالمخاوف بشأن االمن والسالمة           

وفي السابق كان يمكن لموظفي الحكومة االميركيـة الـسفر   . القيود يسمح ايضا باستخدام بعض الطرق الرئيسية بالضفة    
الى الضفة الغربية لالحتياجات العملياتية الرسمية والملحة فقط ولم يكن مسموحا لهم استخدام طرق تمر عبر االراضـي                  

ة الخارجية االميركية ان معدل الهجمات على اسرائيل قد انخفض لكنها حذرت من ان              وقالت وزار . التي تحتلها اسرائيل  
  . احتماالت وقوع أعمال عنف التزال عالية وأن مصالح اميركية يمكن أن تستهدف

   22/6/2005الحياة الجديدة 
  

   ورفض فلسطيني أوروبي باقامة دولة فلسطينية مؤقتة-اقتراح أمريكي 
ذكرت مصادر اسرائيلية ان كالً من االدارة االمريكية واالتحاد االوروبي اقترحا على اسرائيل             : بيل الس –القدس المحتلة   

ان يتم دمج خطة خارطة الطريق ومرحلة االنسحاب الثالثة في الضفة الغربية التي كان ينص عليها اتفاق اوسلو، واقامة                   
المصادر فإن على اسرائيل ان تخلي ستين بالمائة مـن          وحسب  . دولة فلسطينية مؤقتة على االراضي التي سيتم اخالؤها       

ويذكر ان اسرائيل قامت بمـرحلتين      . مساحة الضفة الغربية دون احتساب المساحة التي تنتشر عليها بلدية القدس المحتلة           
نـدما  من االنسحاب في الضفة الغربية حسب ما نصت عليه اتفاقيات اوسلو، لكنها عادت واحتلت المناطق التي اخلتها ع                 

ويذكر ان هناك اجماعاً فلسطينياً على رفض       . ، اثر اندالع انتفاضة االقصى    2002شنت حملة السور الواقي في ايار عام        
ويعتبر ان اسرائيل ستستغل فكرة الدولة المؤقتة من اجل تكريس احتاللهـا لمـا              . أي اقتراح القامة دولة فلسطينية مؤقتة     

فكرة الدولة المؤقتة تأييدا كبيرا من الرئيس االمريكي جورج بوش، على اعتبـار             وتلقى  . تبقى من مناطق الضفة الغربية    
وذكرت مصادر فلسطينية ان بـوش ضـغط        . ان االعالن عن هذه الدولة يمثل المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق           

اقامة الدولة المؤقتة، فـإن     وفي مقابل   . على ابي مازن خالل زيارته االخيرة لواشنطن من اجل قبول فكرة الدولة المؤقتة            
كال من االدارة االمريكية واوروبا تطالبان السلطة بتأجيل بحث قضايا الحل الدائم مثـل مـصير القـدس والتجمعـات                    

وحـذرت  . االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والالجئين، باالضافة الى خط االنسحاب النهائي من الـضفة الغربيـة               
طينية من ان الموافقة على هذا االقتراح يعني تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت الوضع القائم              العديد من الشخصيات الفلس   

  . لألبد
  21/6/2005السبيل االردنية 

  
   بريطانيا وافقت على تقسيم فلسطين بسبب الحائط: في ندوة حول القدس في التاريخ ،مؤرخ فلسطيني

 1929يطانيا على تقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية إلى ثورة         أرجع كاتب فلسطيني موافقة بر     : رويترز -القاهرة  
التي قال انها شملت معظم المدن الفلسطينية بسبب الخالف على هوية الحائط الغربي للحرم القدسي الذي يسميه اليهـود                   

قـدس ان الثـورة     وقال زهير غنايم أستاذ التـاريخ بجامعـة ال        . حائط المبكى في حين يطلق عليه العرب حائط البراق        
بمظاهرة وصلوا خاللها الى حـائط البـراق ورفعـوا العلـم             عندما قام اليهود     1929 أغسطس 15 الفلسطينية بدأت يوم  

وقام المسلمون بمظاهرة احتجاجية في اليوم التـالي        .. الحائط حائطنا .. اليهودي وأنشدوا النشيد الوطني اليهودي وهتفوا     
لتي وضعها اليهود في حائط البراق وأضاف في بحـث عنوانـه            وا االسترحامات ا  احتجاجا على مظاهرة اليهود وانتزع    

 16 أن ثورة الفلسطينيين استمرت بـين يـومي           السكان واالماكن المقدسة   1917 - 1947القدس في الوثائق البريطانية     
، تعمرات اليهوديـة  لى االحياء والمـس   معظم المدن الفلسطينية وترافقت مع هجمات ع       من الشهر نفسه وامتدت الى       29و

 انتهت مساء أمس األول االثنـين       ،يشارك به في ندوة دولية عنوانها القدس في المصادر التاريخية         وأشار في بحثه الذي     
وتغيـر  . بالقاهرة الى أن بريطانيا لم تتمكن من القضاء على الثورة اال بعد احضار قوات عسكرية من خارج فلـسطين                  

دولة عربية وأخرى يهودية ووضع منطقتي القـدس        .. لتقسيم فلسطين الى دولتين   فدعت  ف بريطانيا بعد تلك الثورة      موق
 باحثا وخبيرا عربيا وأجنبيا     60وشارك نحو .  على أن تقوم بحراسة االماكن المقدسة      وبيت لحم تحت االنتداب البريطاني    

تها دار الكتب والوثائق القوميـة فـي        في علوم التاريخ والوثائق في الندوة التي أقيمت بمقر جامعة الدول العربية ونظم            
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 ان الوثـائق الـسياسية       عاما 50وقال غنايم   . االسالمية في القدس  مصر باالشتراك مع مؤسسة احياء التراث والبحوث        
  مـن جلـب الكراسـي   1925البريطانية عن االماكن المقدسة في المدينة تثبت أن الحكومة البريطانية منعت اليهود عام      

، وأضـاف أن اليهـود      1928وهذا ما فعلته أيضا في الثامن من أكتوبر         . حائط البراق ئر ووضعها أمام    والمقاعد والستا 
الى زاوية يقام فيها االذان وحلقات الـذكر واعتبـروا ذلـك            «احتجوا على قيام المسلمين بتحويل دار في حارة المغاربة          

أما المـسلمون   . المسلمين قرب الحائط الجنوبي للبراق    كذلك اعترضوا على اقامة بناء من قبل        . معوقا لهم أثناء صلواتهم   
فقد احتجوا على جلب اليهود لبعض االدوات كالكراسي والمقاعد والستائر الى الحائط وأن لهم الحق المطلق والمكتـسب                  

  وقال ان المسلمين شكلوا لجنة الدفاع عن حائط البـراق وجمعيـة حراسـة              ول الى الحائط دون قيود أو اعاقة      في الوص 
 نـوفمبر   29، وفـي  البراق-اع عن حائط المبكى   المسجد االقصى واالماكن االسالمية المقدسة بينما شكل اليهود لجنة الدف         

 الذي يوصى بتقسيم فلسطين الى دولتـين عربيـة          181 وافقت الجمعية العامة لالمم المتحدة على مشروع القرار        1947
وناقشت جلسات الندوة خالل يومين     . القدس تحت الوصاية الدولية   ويهودية ترتبطان معا بوحدة اقتصادية مع وضع مدينة         

قـدس فـي ظـالل االحـتالل        الدس في الوثائق العربية واالجنبية و     القضايا تحت أربعة محاور رئيسية هي       عددا من الق  
  .  ات االسالمية واالدبية والحضاريةالقدس في الكتابمية للقدس والهوية العربية االسالاالسرائيلي و

   22/6/2005شرق القطرية ال  
  

  سرائيلإطالق سراح البرغوثي تعهد باتخاذ خطوات لتعزيز مقاطعة وفد اسكتلندي يزور مقر حملة شعبية إل
 زار وفد يمثل لجان التضامن االسكتلندي مع الشعب الفلسطيني امس مقر الحملـة الـشعبية                - الحياة الجديدة    -رام اهللا   

رى وفي بداية االجتماع قدم نمر مدير مكتب الحملة شرحا مفـصال عـن قـضية                الطالق سراح البرغوثي وكافة االس    
االسرى الفلسطينيين والعرب في سجون االحتالل واالنتهاكات االسرائيلية بعد ذلك قدم نمر شـرحا لقـضية المناضـل                  

 اصدار الحكم عليـه     البرغوثي ورؤيته السياسية واضاف ان اسرائيل سعت الى تقديم البرغوثي للعالم على انه قاتل عبر              
من جانبه قال ميك دانبار رئيس الوفد جئنا الى فلسطين          . امام محكمة جنائية، ليبدو للعالم، وكأن البرغوثي احد مواطنيها        

مع مجموعة من الشباب االسكتلندي الناشطين في دعم التضامن مع الشعب الفلسطيني ليـروا بـأم اعيـنهم ممارسـات                
ي واكد ان الوفد سيعمل فور عودته الى بالده لتعزيز فكرة مقاطعة المؤسسات االسرائيلية              االحتالل بحق الشعب الفلسطين   

مضيفا ان لجان التضامن ستتخذ خطوات للضغط على اتحاد النقابات في كل من اسكتلندا وانجلترا التخاذ قرار بمقاطعة                  
  .اتحاد النقابات االسرائيلية الهستدروت

  22/6/2005الحياة الجديدة 
  

  إسرائيل من إيقاظ الشيطان الحمساوي خوف 
  ليكس فيشمانأ

ال . فالصدام مع هذا التنظيم محتم، ولكن عندنا قرروا جلب دلو ماء          . أضرم الجهاد االسالمي النار في الشعلة قبل شهرين       
يوجد سبيل آخر لوصف القرار الذي اتخذه، اول من امس، الجيش لتوسيع حجم االعتقاالت في صفوف رجـال الجهـاد                    
االسالمي، ردا على سلسلة العمليات التي بلغت ذروتها في قتل الجندي في محور فيالدلفيا وقتل المواطن االسرائيلي في                  

  .السامرة
فاللهيب الذي يشعله الجهاد    .  ال يكفي دلو ماء    -اذا كانت اسرائيل تريد الوصول الى فك ارتباط فيما يكون اللهيب خلفها             

عدم االنتظار حتـى منتـصف      . االن، في القليل من الوقت الذي تبقى حتى فك االرتباط         االسالمي من االفضل صده منذ      
  . آب، حين سيتعين علينا أن نطفئ الحريق برشاشات مياه عظيمة مع وسائل اطفاء من الجو

 وفي اسـرائيل  .  في دمشق وفي بيروت    -عناصر االشتعال توجد خارج المنطقة      .  ونحن ال نتحكم بذلك    -االشتعال سيتم   
ولكن اذا كانت هـذه التهدئـة       . يخشون، وعن حق، من أن عمال اكثر حدة حيال الجهاد االسالمي سيشوش التهدئة الهشة             

  . آخذة في التفكك على اي حال فلنختر نحن التوقيت الذي نلتقي فيه بالنار
مسؤولية عـن الوضـع      السلطة الفلسطينية ال تأخذ ال     -التصعيد أصبح محتما كنتيجة لصيغة بسيطة نشأت على االرض          

االمني، وبالمقابل تقيد اسرائيل نشاطها العسكري، وتركز الجيش على اعتقال نشطاء كانوا يوشكون على تنفيذ عمليات،                
والى هـذا الفـراغ     . وهو لم يعن بالبنى التحتية، باولئك الذين يعدون العمليات، ويؤهلون االنتحاريين          . في السامرة اساسا  

  . وهو ال يلعب لعبة التهدئة. استيقظ في حياة جديدةدخل الجهاد االسالمي و
كما أنـه   .  ويجتهد جدا للتشويش على كل تسوية بين اسرائيل والسلطة         - في دمشق اساسا     -تحركه عناصر من الخارج     

ي  المسؤولة عن المخربة االنتحارية الت     - مثل منظمة ابو الريش      -يضم اليه المنظمات االنفصالية على اختالف انواعها        
  . صدت، اول من امس، في حاجز ايرز

في االسبوع الماضي امتشق الجهاد االسالمي سلسلة عمليات جارور نوعية، كان اعدها على مدى اسابيع طويلة الحراق                 
  .العملية في محور فيالدلفيا، محاولة العملية في كفار دروم، المحاوالت الدخال أحزمة ناسفة الى القدس: االرض

تجري العمليـات فـي     . سلسلة العمليات العادية لديه في شمال السامرة ونار الصواريخ في قطاع غزة           وبالمقابل واصل   
ويريد الجهاد االسالمي أن يسجل في الوعي الفلسطيني أن الخروج من غزة            . السامرة حول المستوطنات المتوقع اخالؤها    

  . ومن شمال السامرة كان هربا اسرائيليا تحت النار
 في لقائه مع شارون، بصد هذا التنظيم وعمل حازم من قوات االمـن الفلـسطينية يمكنهمـا أن يوقفـا                     تعهد أبو مازن،  

  . ولكن هذا ال يبدو أنه سيتم. التدهور
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والسبب الحقيقي في أنهم جعلـوا      . أصحاب القرار في اسرائيل يرون جيدا صورة التصعيد التي يقودها الجهاد االسالمي           
وفي اسرائيل يخشون من أنه اذا بدأنا       .  هو التخوف من ايقاظ الشيطان الحماسي من مربضه        من سياسة التجلد استراتيجية   

  . ستنضم هي ايضا الى احتفال العمليات- التي تجلس اليوم بهدوء -بمعالجة الجهاد بشكل جذري، فان حماس 
  . صل هذا االن وليس في آبغني عن االشارة أنه اذا كانت حماس تبحث عن المعاذير لخرق التهدئة فمن االفضل أن يح

  .صحيح أن الحماسة ليست سياسة ولكن تجاهل الواقع ايضا ليس سياسة
  عن يديعوت

 22/6/2005األيام الفلسطينية 
  يمكن تسليم المصريين معبر فيالدلفي: موفاز

 حلمي موسى  
 الحدود بين مصر وقطاع غزة      أعلن وزير الدفاع اإلسرائيلي شاوول موفاز أمس، عن احتمال تسليم محور فيالدلفي على            

للسيطرة المصرية حتى قبل تنفيذ خطة الفصل، وذلك في تطور الفت يعكس رغبة جيش االحتالل في التخلي عن هـذا                    
 . المحور، برغم معارضة جهاز الشاباك

بر رفـح   وكانت صحيفة األيام الفلسطينية قد أفادت، نقال عن مصادر مطلعة، عن وجود موافقة إسرائيلية على وضع مع                
 . تحت سيطرة فلسطينية مصرية مشتركة تحت رقابة طرف ثالث

ومع ذلك ال يزال الخالف محتدما بين قيادة جيش االحتالل وبين قيادة الشاباك حول إخالء محور فيالدلفي حيـث يؤيـد                     
 . الجيش إخالء المحور ويعارض الشاباك ذلك بشدة
وإذا التـزم  . ى، إنني آمل أن تتقدم المفاوضات حول محور فيالدلفـي وقال موفاز، خالل زيارة لمقر قيادة الجبهة الوسط     

لكن موفاز شدد في المقابل على أن وضـع المحـور تحـت         . المصريون بالتفاهمات فسنسلمهم المحور قبل تنفيذ الفصل      
 . السيطرة المصرية مشروط بتنفيذ المصريين للشروط التي وضعتها إسرائيل

 التي يتحدث فيها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن احتمال إخالء محـور فيالدلفـي               ويذكر أن هذه هي المرة األولى     
 . حتى قبل تنفيذ الفصل

وكان نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية شمعون بيريز قد أعلن أمس األول، أنه عرض على المـصريين حـال وسـطا                    
 التفاهم بأن استمرار الوجود المـصري علـى         ويقوم هذا الحل على نوع من     . للخالف القائم بين الطرفين حول المحور     

المحور مشروط باستمرار الموافقة اإلسرائيلية، األمر الذي يعني أن بوسع إسرائيل إعالن عدم قبولها باستمرار الوجـود               
 . المصري وبالتالي إعادة السيطرة اإلسرائيلية على المحور

 الفصل بانسحاب إسرائيل التام والنهائي من خط الحدود         كانت مصر تشترط طوال الوقت مساهمتها في تسهيل تنفيذ خطة         
ويبدو أن الموقف المصري دفع إسـرائيل       . وكانت إسرائيل ترفض ذلك وتعمل على وضع قيود وشروط        . مع قطاع غزة  

 . إلى التخلي عن فكرة البقاء الدائم في المحور والقبول بالضمانات المصرية وربما بالرقابة األميركية للمعابر
السياق، ذكرت صحيفة األيام أن هناك موافقة إسرائيلية مبدئية على أن يكون معبر رفح البـري معبـرا فلـسطينيا               وفي  

وقالت إن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي أبديا انفتاحا على أن يكون هناك طرف ثالـث              . مصريا بعد تنفيذ خطة الفصل    
 . يراقب الوضع

. التطور الدراماتيكي في موقف الجيش اإلسـرائيلي مـن إخـالء فيالدلفـي     وأشارت صحيفة معاريف إلى ما أسمته ب   
وأوضحت أن قيادة جيش االحتالل أوصت بالتنازل التام عن السيطرة على هذا المحور وأن وزير الدفاع يميل إلى قبول                   

 استمرار الـسيطرة  وبررت الصحيفة التوصية باقتناع قيادة الجيش بالعجز عن تحمل الخسائر البشرية في حال      . التوصية
 . اإلسرائيلية على المحور بعد االنسحاب من غزة

وحاولـت  . ومعروف أن محور فيالدلفي هو عبارة عن شريط حدودي بعرض مئة متر يفصل بين مصر وقطاع غـزة                 
إسرائيل، خالل االنتفاضة، تجريف المناطق المأهولة المحاذية للشريط من الجهة الفلسطينية وكسب مئات أخـرى مـن                 

 . ألمتار لتوسيع الشريطا
لكن قيادة الشاباك ترى في المقابل أن إخالء المحور يعني إغراق قطاع غزة باألسلحة الصاروخية التي سـتجعل مـن                    

وأوضحت القيادة أن التنازل عن المحور سيحول قطاع غزة إلى مخزن هائل للـسالح بعيـد                . القطاع جنوب لبنان آخر   
 . لغربيالمدى، ما سيهدد عسقالن والنقب ا

وكانت إسرائيل قد حاولت، طوال السنوات الماضية، تنفيذ عدد من االقتراحات لحل مشكلة التهريب مع مصر إال أن هذه                   
المحاوالت باءت بالفشل؛ إذ جرى التفكير في شق قناة حول القطاع وفي حفر أخدود وما شابه ولكـن يبـدو أن الميـل                       

ور ألسباب عديدة؛ يتمثل السبب األول في الرأي القانوني الذي يعتبر أن بقاء             اإلسرائيلي اتجه أخيرا نحو التخلي عن المح      
السيطرة اإلسرائيلية على حدود القطاع مع مصر يعني أن إسرائيل تظل في نظر القانون الدولي دولـة تحتـل القطـاع                     

سية مـع الفلـسطينيين     ويتمثل الثاني في رغبة إسرائيل وأميركا في دمج مصر في العملية الـسيا            . ومسؤولة عن وضعه  
 . بقصد جعل وضعهم العام تحت السيطرة في ظل تعاون مصر مع السلطة الفلسطينية

ولهذا السبب جرت مفاوضات مطولة بين رئيس القسم السياسي األمني في وزارة الدفاع اإلسرائيلية الجنـرال عـاموس                  
وبدا أن هناك مـن يريـد فـتح         . يالدلفي من أفراد حرس الحدود المصري في محور ف        750جلعاد مع المصريين لنشر     

وحمل كثيرون فـي إسـرائيل   . معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية التي تعتبر شبه جزيرة سيناء منطقة منزوعة السالح         
  .على هذه الفكرة التي تطورت إلى ما يشبه نشر حوالى لواء مصري كامل على الحدود حتى إيالت على خليج العقبة

  22/6/2005السفير 



 25

 
 حرب أرييل شارون ضد الفلسطينيين: التصفية

 إبراهيم غرايبة
يهدف هذا الكتاب لمؤلفه المفكر اليهودي التوراتي باروخ كمرلنك إلى البحث في كيفيـة وصـول الدولـة اإلسـرائيلية                    

إليديولوجية ويصف األزمة المستمرة والتناقضات ا    . ومجتمعها اليهودي إلى حد الهاوية، والخطر الحقيقي لوجود إسرائيل        
 .للجناح اليميني
 .بيروت، الحوار الثقافي: الناشر، 258: عدد الصفحات

 نقطة تحول في تاريخ إسرائيل، وتعزز هذا التغير      2001 فبراير شباط    6يعتبر نجاح شارون في االنتخابات المباشرة في        
ـ       التي فاز فيه   2003 يناير كانون الثاني     28في االنتخابات العامة التي جرت في         69ا الجناح اليميني برئاسة شارون بـ

 . من مقاعد الكينست اإلسرائيلي، وأعيد انتخاب شارون رئيسا لوزراء إسرائيل120مقعدا من 
وأصبحت إسرائيل في عهد شارون وكيال للدمار على البيئة المحيطة وعلى إسرائيل نفسها ألن هدف سياستها الداخليـة                  

 ويعني إنهاء وجود هذا الشعب وكينونته االجتماعية والـسياسية واالقتـصادية            والخارجية هو تذويب الشعب الفلسطيني    
والشرعية بالقوة والرغبة في امتالك كامل األرض دون السكان الفلسطينيين الذين يـشكلون خطـرا علـى الشخـصية                   

 . اليهودية، وبذلك تكون الحكومة اإلسرائيلية خطرا أكيدا على بقاء شعوب المنطقة كافة
  الداخلي واألزمةالتناقض

 تورطت إسرائيل في أزمة وجود مستمرة ومتعمقة، كان سبب هذه األزمة مجموعة مـن التناقـضات                 1967بعد حرب   
 .الداخلية والرئيسية التي ترافقت مع االمتصاص التدريجي والمنتقى لألراضي الفلسطينية المحتلة وعمليات التوطين

ئا وزاد الحراك االجتماعي، وبدأت االعتبـارات تتنـاقض، االعتبـارات           وسبب هذا االمتصاص ازدهارا اقتصاديا مفاج     
التزايـد  عبر والديموغرافيـة    . استمرارية الشخصية اليهودية وهوية الدولة وسـيادتها       ،االقتصادية واالعتبارات السياسية  

 .  ت أخالقية دون أن يكون هناك أي اعتبارا،المتسارع لعدد السكان العرب الفلسطينيين في األراضي المحتلة
وشكلت هذه االعتبارات الثالثية أزمة خفية، وتركت الدولة والمجتمع اإلسرائيلي غير قادرين علـى اتخـاذ القـرارات                  

 .السياسية المهمة والضرورية
وكانت العالقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين قائمة على السياسة اإلسرائيلية في إشراكهم فـي االقتـصاد اإلسـرائيلي                 

بعادهم التام عن جميع المجاالت األخرى، وبدأ هذا النظام بالتصدع مع بداية االنتفاضة األولى في التاسع من ديسمبر              واست
 . وانهار تماما مع بدء االنتفاضة الثانية1987كانون األول 

مـن العـام، لكـنهم      ثم تكيف االقتصاد السياسي اإلسرائيلي مع استقدام العمال األجانب الذين ال يشكلون تهديدا على األ              
 .أصبحوا يشكلون تهديدا للتركيب الديموغرافي للمجتمع

 السياق التاريخي
تكمن مأساة الصهيونية في مفارقتها التاريخية، هجرة اليهود بعد المحرقة في أوروبا الشرقية إلى بالد مضيفة بحثا عـن                   

، وأغلبيتهم تهاجر إلى أوروبا وأميركا، وبعـد        حياة أفضل وأكثر أمنا، وكانت نسبة ضئيلة من اليهود تهاجر إلى فلسطين           
وعد بلفور تطورت الجماعات اليهودية اإلثنية خالل الحكم االستعماري البريطاني إلى مجتمع من المهاجرين المستوطنين               

حالة  إلى دولة إسرائيل، ورغم أن كال المجتمعين كانا في حالة عداء، فقد كانا اقتصاديا في                 1948قابل للنمو تحول سنة     
 .اعتماد متبادل

 المحاولة األولى للتصفية
الطموحات األيديولوجية للصهيونية المحلية هي الحصول على أكبر إقليم يهودي متصل خال من الوجود العربي كـشرط           

 التي تعتمد سياسـة     1948ضروري إلنشاء الدولة، وفكرة ترحيل السكان هي الفكرة السائدة التي بدأ تطبيقها في حرب               
 .ر القاعدة لكل صيغ مبادئ األمن القومي وللجهاز العسكري العدواني بطبعهالتطهي

وهناك تأكيد دائم على أهمية المستوطنات باعتبارها جزءا من جهود الدولة ومن النظام الدفاعي ووسيلة لتأكيـد حـدود                   
 المنظمـات الـسياسية والفدائيـة       الدولة الجغرافية واالجتماعية والسياسية، ويذكر الكاتب أنه من بداية االحتالل لم تحظ           

الفلسطينية إال بقليل من النجاح، وأن أعدادا متزايدة من العمال الفلسطينيين بدأت البحث عن عمل داخل إسـرائيل، وأن                   
 . حملة االستيطان لم تحقق غايتها األساسية في بناء الوجود اليهودي الكثيف داخل األراضي المحتلة

 السيرة الشخصية: شارون
اول الكتاب مسيرة شارون العسكرية وعملياته والمجازر والمذابح لتحقيق الهدف، وهو تصفية الشعب الفلسطيني ولو               ويتن

 .جسديا، وقام بعملياته بكثير من الوحشية
كانت عملياته مدروسة تم التخطيط لها إلجبار السكان على الهرب إلى أرض أخرى، وكان شارون يقوم بتعبئة إعالمية،                  

 .مداوالت الحزبية وهو في زيه العسكريويتولى ال
 ضابط صف وشارك في معركة اللطرون الخاسرة، بقي لفترة في الجيش وأتم بنجاح مهمته قائد كتيبـة                  1948خدم سنة   

تحت إشراف الكولونيل إسحق رابين، وخدم موظف استخبارات في الجبهة المركزية والشمالية تحت إمـرة الكولونيـل                 
ضابطان الكبيران به، وتدخال عدة مرات إلنقاذ مسيرة شارون العسكرية بعد أن أثار عداء كثيرا               موشي دايان، وأعجب ال   

 . مع المسؤولين بحركاته المغامرة وغير المسؤولة
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 واستمر في اتصاالته مع رفاق      1952 وانتسب إلى الجامعة العبرية عام       1948وترك السلك العسكري سريعا بعد حرب       
 . اط في بعض األحداث العرضية بالقدسالخدمة وشارك ضابط احتي

وفي بداية الخمسينيات مع تطور الحرب الباردة تطور الصراع العربي اإلسرائيلي وتشكلت وحدة عسكرية سرية باسـم                 
 بقيادة شارون، ثم توسعت إلى فرقة المظليين، وكانت المهمة األولى لهذه الكتيبة هـي ترحيـل البـدو مـن                     101وحدة  

 .ت العملية بكفاءة وقسوةصحراء النقب، ونفذ
 استأنف شارون ترحيل البدو من جبال الخليل الجنوبية لتحـضير األرض مـن أجـل المـستوطنات                  2001وفي العام   
 . اليهودية

وقاد غارة على مخيم البريج لالجئين، كان الهدف منها قتل أكبر عدد من المدنيين كان معظمهم من النـساء واألطفـال،                     
 . ومذبحة قبية

 جنديا مـصريا، وبعـد هـذه        40 نفذ عملية لمهاجمة قاعدة عسكرية مصرية في غزة قتل فيها حوالي             1955عام  وفي ال 
 .العملية توجه جمال عبد الناصر نحو الكتلة السوفياتية من أجل تحديث الجيش المصري

وريين وأسر حوالي    من الس  60وهاجمت كتيبة شارون القوات السورية على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا وقتل حوالي             
30  . 

لقد ساعد انتقام شارون المفرط في ازدياد سوء األزمة العربية اإلسرائيلية، وشكل صعوده ذروة األزمة الداخلية داخـل                  
المجتمع اإلسرائيلي على مدى جيل كامل، فمراجعة قصيرة لحياته تكشف األساطير والخرافات التي ابتدعها عن نجـاح                 

 .كري الموجه، لكنها سلسلة من اإلخفاقات العسكرية واإلنسانيةفريد في روح العقل العس
 تعاون مع فرنسا وبريطانيا، وبعدها توقف عن العمـل العـسكري            1956 وأثناء خدمته قائدا خالل حرب السويس عام        

 .لسنوات، وصفها شارون بأنها سنوات اإلحباط والمنفى
د الجنود إلى عمليات غير ضرورية، فمثال في حرب السويس قتـل  كانت عملياته مثيرة للجدل بين قادة الجيش، فكان يقو    

ومكافأة له أرسله دايان للدارسة في      . ، ولكنه تلقى مقابل ذلك الدعم، وكوفئ ببعثة دراسية        100 جنديا وجرح أكثر من      28
 . الكلية العسكرية بإنجلترا

ة الشمالية، وحاول تنفيـذ الـسياسة العـسكرية     رفع شارون إلى موقع في المركز الرئيسي لقيادة الجبه  1964وفي العام   
العدوانية تجاه سوريا، لكنها رفضت ألن فريق القيادة واألركان العامة لم يجدوا سببا إلشعال الحـدود والمخـاطرة فـي             

 .حرب شاملة
 . 1967ورفع بدعم من رابين إلى رتبة لواء، وتسلم قيادة الفرقة االحتياطية وشارك بنجاح كقائد عسكري في حرب 

 قدرته على تخطيط العمليات العسكرية المعقدة وإدارتها، وتأكدت صورته الشعبية كمحـارب             1967وأثبت خالل حرب    
 .إسرائيلي أول

 بتأسيس وجود عسكري ضخم في هذه األراضي المحتلة، وإنـشاء البنـى             1967وقام بعد االحتالل ألراض جديدة عام       
 . التحتية الستعمار األراضي المحتلة

 دخل شارون بدعم من وزير الدفاع موشي دايان في مواجهات وحشية مع الفدائيين وقد أعدم فيها أكثر                  1970 العام   وفي
 . شخص1000من 

اإلسرائيليون متأكدون أنه تم التخطيط الستخدام العنف حتى ال تكون هناك فرصة للوصول إلى اتفاق، وكانت العمليـات                  
 محلية وعالمية، ولالستخدام المفرط للقوةالعسكرية فرصة لشارون الكتساب شرعية 

 العودة
ما سبب هيمنة الفلسفة السياسية لشارون؟ وما الموروث االجتماعي السياسي والواقع الذي سمح بإعادة انتخاب شـارون                 

 ؟2003في يناير كانون الثاني 
هويـة قبليـة وخلـيط مـن        ،  دائيإن الهوية القومية اإلسرائيلية تتضمن توجهين أساسيين يكمل أحدهما اآلخر، األول ب           

التوجهات الدينية والقومية، وهي التي تشكل القواعد التي تحكم سلوك الدولة اإلسرائيلية وتعتمد المشاركة في نظام الحكم                 
البدائي على الهوية الدينية وتعتمد ديمقراطية العرق السيد، والثاني هوية مدنية ترتكز على مفـاهيم اإلنـسانية العالميـة                   

 .  نيةوالمد
 عندما تولى وزارة الدفاع، فقد      1981 وجد شارون أن األمر مختلف عن سنة         2003 ثم   2001في عودته إلى الحكم عام      

أدرك أن عليه تحقيق دعم محلي وعالمي لسياساته للوصول إلى أهدافه البعيدة، ووجد الحل في خطاب إعالمي وسياسي                  
 . معتدل وسياسة متطرفة

ة منهجية، فقد دفع بكل قوات الجيش من الدبابات والطائرات والمشاة إلى داخل أراضي الضفة               نفذ شارون سياسة تدميري   
 فلسطيني، ودمرت القوات اإلسرائيلية األبنيـة والبنـى         8500الغربية وقطاع غزة ومخيمات الالجئين، وأسر أكثر من         

 والكنائس والمساجد بحجة أن اإلرهـابيين       التحتية ومحطات توليد الكهرباء والمؤسسات المدنية مثل الجامعات والمدارس        
 .يختبؤون داخلها، وارتكبت جرائم فظيعة في مخيم جنين وغيره، وحوصر مقر قيادة عرفات في رام اهللا

 معسكر السالم في إسرائيل
تتألف مجموعات السالم اإلسرائيلية من أفراد ومجموعات صغيرة تؤمن بأن احتالل شعب آخـر واضـطهاده وسـرقة                  

هي أعمال شريرة بالمعنى اإلنساني العالمي، وكانت أصوات اإلسرائيليين العرب وأحزابهم عنصرا أساسيا فـي               أراضيه  
 .معسكر السالم، وكان نجاح كتلة اليسار اإلسرائيلي بفضل الناخبين العرب
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 الخدمـة فـي     ومن أهم منظمات السالم اإلسرائيلية ميريتس ومجموعات من الجنود النظاميين واالحتياط الذين رفـضوا             
 .األراضي المحتلة

ومن برامج وأنشطة هذه المنظمات توفير المساعدات اإلنسانية المحلية بواسطة جماعات إسـرائيلية وعالميـة وإعـداد                 
  .التقارير والدراسات حول حقوق اإلنسان ونشرها

  22/6/2005الجزيرة نت 
  
  
 

  !!واالنتفاضة الفلسطينية الثالثة... خطة اإلخالء
  هاني حبيب 
بينما تغادر وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس المنطقة، بعد جولة لها ضمت السلطة الفلسطينية، تبـدأ عجلـة                  
نتائج هذه الجولة بالدوران، وعلى كافة األصعدة وفي مختلف البلدات التي زارتها ولكن جـوهر تلـك النتـائج يمكـن                     

ينية، وعلى األخص ما يتعلق بتنفيـذ خطـة اخـالء قطـاع غـزة      مالحظته على صعيد العالقات اإلسرائيلية ـ الفلسط 
ومستوطنات أربع في شمال الضفة الفلسطينية، لكن بداية تحرك العجلة على هذا الـصعيد، كانـت تتمثـل فـي القمـة              

 خالل الفلسطينية ـ االسرائيلية التي من المقرر أن تكون قد عقدت باألمس، والتي تم التمهيد لها بعناية وبجهد مكثف من 
ثالثة، وزير الشؤون المدنية محمد دحالن، ووزير األمن الداخلي نصر يوسف، اضافة الى كوندوليزا رايس نفسها، وإذا                 
كان من المفترض أن تتوج هذه القمة باتفاقات نهائية تتعلق بالمسائل التي حاولت اسـرائيل التعتـيم عليهـا، أو تمويـه                 

خطة االخالء، إذا كان األمر كذلك، فإن القمة ستجيب عن كافة األسئلة الحائرة             الموقف منها، حول مسائل وتفاصيل تنفيذ       
لدى الجانبين، بحيث تشكل تلك االجابات توافقاً يمكن اسرائيل من تنفيذ خطة االخالء، وتمكن الفلسطينيين من تسهيل هذه                  

تخاذ مواقف فئويـة وفـصائلية، وربمـا        العملية مع اظهار قدرة على السيطرة، بحيث ال تعم الفوضى وال الفلتان، وال ا             
عائلية، ال تحرج السلطة فقط، بل تضع الشعب الفلسطيني كله في موقع غير القادر والعـاجز عـن ان يكـون منظمـاً                       

  .وخاضعاً للقانون
وعندما يلتقي أبو مازن بشارون، تكون صورة الوضع على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع جمهورية مصر العربية قـد                

ت إثر لقاء مبارك ـ بيريس، وهذا يعني التوصل الى حل يمكن أن ينهي المشاكل المستمرة حول انتقال وعبـور   اتضح
المواطنين والبضائع من وإلى القطاع عبر جمهورية مصر العربية، بحيث ال يشارك الجانب اإلسرائيلي، بأية صورة من                 

د القانون الدولي، وقفاً علـى البلـدين المتجـاورين مـصر            الصور في عملية االنتقال والعبور، التي ستظل وفقاً لقواع        
  .وفلسطين

وقد يعتبر مثل هذا التفاهم حول معبر رفح نموذجاً لما يمكن التوافق بشأنه حول قضايا مشابهة، كالميناء والمطار ومعبر                   
سهم بتغيير حقيقي نتيجـة  بيت حانون، في اطار تسهيالت من شأنها أن تغير من حياة الفلسطينيين فعلياً، بما يضمن احسا          

لهذه التفاهمات، إذ ان وضع ما يزيد على ثالثة ماليين فلسطيني في سجن غزة الكبير، في ظل وضع اقتصادي متدهور،                    
انما يشكل وصفة جاهزة الستمرار الصراع على صورته التي كانت عليه قبل التهدئة، ولكن مع فارق كبير وهو انعـدام          

إن مثل تلك التفاهمات التي تمت حول معبر رفح الحدودي ـ وفقاً لوسائل اإلعالم ـ انمـا    لذلك ف.. األمل في حل قريب
تسهم في عدم ايجاد األسباب الندالع انتفاضة ثالثة، وهذا ما جعل كافة األطراف؛ الواليات المتحدة واالتحاد األوروبـي                  

 اجراءات، يمكن أن تسهل مـن حيـاة     وجمهورية مصر العربية، تجمع على ضرورة ان تقدم حكومة شارون على جملة           
الفلسطينيين بما يقنعهم بأنه ما زال باإلمكان التوافق حول مسائل عديدة، تجعل من عملية االخالء انسحاباً حقيقيـاً مـن                    
قطاع غزة وشمال الضفة، من النواحي القانونية والعملية، وسيطرة فلسطينية سيادية على األرض والجو والمـاء علـى                  

 األرض، إذ بدون ذلك، فإن االنسحاب، سيظل مجرد اخالء، وان اسرائيل باقية من خالل وسائل متعددة،                 الساحل وتحت 
بحيث ال يشعر المواطن الفلسطيني بأن هناك أموراً قد تغيرت، أو ان حكومة شارون جادة في الحديث عن تـسهيالت،                    

تفاهمات شرم الشيخ، لم تنفذ من الجانب االسـرائيلي،         كما هو األمر عليه اآلن، إذ ان الفلسطينيين ما زالوا يتذكرون ان             
  .خاصة فيما يتعلق باالنسحاب من مدن فلسطينية في الضفة

النوايا اإلسرائيلية، مع كل ذلك، ال تدعو إلى أي تفاؤل، فقد أشار شارون في مؤتمر تطوير الجليل األسبوع الماضي الى                    
لجليل والنقب والقدس الكبرى وهو ليس إال تكـراراً لتـصريحات           أن خطة االنسحاب تهدف الى تعزيز االستيطان في ا        

مشابهة معلنة، بدأت بشكل رسمي من خطابه أمام مؤتمر هرتزليا عندما قال إن خطة االنسحاب من قطاع غزة هي خطة            
مردي ضم مستوطنات الضفة بشكل نهائي الى اسرائيل، الفارق هذه المرة، ان اشارة شارون هذه مهدت الطريق أمام مت                 

الليكود الى التقدم بمشروع قانون الى الكنيست يقضي بفرض السيادة اإلسرائيلية على الكتل االستيطانية فـي الـسامرة                  
والمشروع كما هو واضح، يستغل تصريحات شارون، لكي يتحدى المتمردون مدى صدق رئيس الحكومة، خاصـة ان                 

مشروع القانون  .. سرائيل والتي تقع في الكتل االستيطانية     مشروع القانون يتضمن اسماء خمسين مستوطنة لضمها الى ا        
استند الى أقوال شارون وخطته أحادية الجانب، وقد جاء في المشروع ان اسرائيل تتنازل من خالل خطة االنسحاب عن                   

كمن في  أجزاء معينة من مناطق يهودا والسامرة من أجل تعزيز مكانتها في أجزاء أخرى، والغاية من مشروع القانون ت                 
  .تثبيت مكانة اسرائيل في الكتل االستيطانية مقابل التنازل عن مناطق في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية

وكما هو واضح، فإن هناك العديد من العناصر، التي ربما توقعنا في التشكك المباح حول مـدى جديـة اسـرائيل فـي                     
اندالع االنتفاضة الثالثة، وربما يصح القول، ان حكومة شارون         التوصل الى تفاهمات حقيقية تنزع األسباب التي قد تبرر          
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غير معنية بالتهدئة، لسبب اسرائيلي حقيقي، وهو ان الدولة العبرية مقدمة على التنصل المعلن مـن التزامـات الحـل                    
. يا الحل النهـائي   النهائي، والقضايا المصيرية المتعلقة به، كالقدس واالستيطان وعودة الالجئين والمياه وغيرها من قضا            

استمرار دورة العنف المتبادل، هو الذي يمنح اسرائيل التغطية الالزمة والضرورية لعدم االقدام على أية خطوة باتجـاه                  
كمـا ان   .. بحث مسائل الحل النهائي، خاصة بعدما يتم انجاز الجدار الحدودي، الذي تريده اسرائيل حدوداً سياسية لهـا                

طة الطريق، بعد اتمام االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة، حـسب الواليـات               الحديث عن بدء تنفيذ خار    
وتعتمد في ذلك   .. المتحدة واالتحاد األوروبي، يدفع حكومة شارون الى خلق ذرائع متجددة لعدم البدء بتنفيذ هذه الخارطة              

  !!. وتوقيتهعلى قدرتها على استجالب رد فعل على عدوانها الذي تتحكم بقوته ومقداره
 22/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  ... أم ضغوط خارجية،قرار داخلي.. أسباب تأجيل االنتخابات الفلسطينية

  ماجدة ماهر
ية ريعلتـش ان تأجيـل االنتخابـات      زئيس السلطة الفلسطينية سبق واستبعدها، قرر أبو مـا        رن كان   إ خطوة متوقعة و   يف
 القـانون   إصـدار ذلك ضرورة استكمال المشاورات مع القـوى الـسياسية و         جل غير مسمى، وتبرير     أسطينية، إلى   فلال

والقت تلك  .  مناصفة بين الدوائر والنسبية    لمختلطلقاهرة على اعتماد النظام ا    اع إجماع   م يتوافق   يلذا الجديد، و  ياالنتخاب
ـ      أ رأت   يائل الفلسطينية الت  فص ال يوباق  حركة حماس  ن م رفضاًالخطوة   ـ بب  ن فكرة التأجيل جـاءت س شية الـسلطة   خ

، سيما وأن نتائج االنتخابات البلدية      يقاعد المجلس التشريع  مرتها على   طمن فوز حماس وسي     حركة فتح  الفقريوعمودها  
. يعية المقبلـة  رخابات التش تالنا فى   فوزها ئيليين إلى التحذير من   اولين إسر ؤسم ودفعت   ها فى شعبيت  ياًمخيرة عكست تنا  األ

ـ ي على جميع التفاهمات الفلسطينية الت يمثل خروجاً ت حماس أن التأجيل     رواعتب  إعـالن القـاهرة،   ي تم التوصل إليها ف
 ر عن أية اعتبارات وطنية ومن دون أن يتم التـشاو اً لحركة فتح بعيديعلق بالوضع الداخلتوجاء استجابة لحاجة حزبية ت   

  .سطينيةفلئل والقوى الالفصاع باقي مسيق نوالت
وعد االنـسحاب   مالى ما بعد    إدفع باتجاه تأجيل االنتخابات       من حركة فتح    واسعاً  أن تياراً   بعض المراقبين  ي رأ وبحسب

 أن يسهم ذلك فى تحسين صورة السلطة أمام الداخل          ي ف  المرتقب من غزة فى شهر أغسطس آب المقبل، أمالً         يسرائيلاإل
  . ويزيد من فرص مرشحى الحركةيالفلسطين

خابات؟ وكيف تنظر حماس إلى هذه المبررات؟ وما هو موقف الفـصائل       نت لتأجيل اال   مبررات السلطة الفلسطينية   ي ه فما
 الفصائل للتعبير عن رفضها لقرار الـسلطة؟      يالفلسطينية األخرى من التأجيل؟ وما هى األدوات التى تملكها حماس وباق          

 علىي  ستقبل الوضع الفلسطين  ؟ وما هو م   ي من السلطة أم نتيجة ضغط طرف تاريخ       يوهل قرار التأجيل جاء بقرار داخل     
  ضوء هذا االنشقاق الجديد؟

والجبهة الـشعبية كمـا       التساؤالت على جانب من األطراف المعنية بها فى الساحة الفلسطينية وهما حماس            ه هذ عرضنا
السلطة الوطنية عليهما ممثلة فى العميد جبريل الرجوباستطلعنا رد ..  

مـل مـن أجـل      عولى وهو ال  األ. ة قدمت مبررين لتأجيل االنتخابات التشريعية      أسامة حمدان إن السلطة الفلسطيني     يقول
ير غات  مبرر أنه قد تم تجاوز المهل القانونية لعقد هذه االنتخابات غير أنها             ياستصدار قانون مناسب لالنتخابات، والثان    

 لنظـام التمثيـل      للقانون وفقـاً   يرموضوعية لعدة أسباب منها أنه فى حوار وإعالن القاهرة تم االتفاق على العمود الفق             
 خمسين فى المائة للدوائر وخمسين فى المائة للقوائم، وتوافق كل الفصائل على ذلك بما فيها فتح ذاتها وتـم                    يالمختلط أ 

 الفلسطينية وحركة فتح لهذا االتفاق،      طة موعدها المقرر، ولذلك فقد حصل إخالل من طرف السل         ياالتفاق على إجرائها ف   
اك فرص متاحة للمهل القانونية، وكانت فتح تستطيع تنظيم األمور، ولكن نتيجة للخالفات الداخلية والقلق مـن                 وكانت هن 

 عن أنه احتماالت النتائج دفع الستخدام بعض الحيل القانونية لتعطيل صدور هذا القانون، ومن ثم تأجيل االنتخابات فضالً            
 مراجعة كل قوى الفصائل قبل اتخاذ قرار بشأنها وهذا لم           ين المنطق  اتفاق بين قوى الفصائل على قضية فم       يعندما يجر 

، وعليه فالسلطة وحركـة فـتح       ايحدث، أيضا جاء التأجيل على خلفية إشكاالت فئوية محددة وليس لمصلحة وطنية علي            
جب تدارك هـذا     ولذلك ي  يلفلسطينا المجتمع   يينية العامة لتأسيس ديمقراطية حقيقية ف     طوجهت لطمة قاسمة للرغبة الفلس    

 حمدان أنه ال يمكن اللجوء إلـى خيـار          يؤكدو .ودع الو فيذي تن ل عالمة استفهام حول مصداقية السلطة ف      الخلل الذى شكّ  
لجـوء إلـى خطـوات      اللجوء إلى وسائل تعبير حضارية، وال يمكـن         وال خالف،   ألى هو الحل    لح ألن الحوار دوماً   سم

 ونتطلـع إلـى     الل الحوار الذى يدور حالياً    خشكالية من   اإلأية فرصة لحل هذه     توجد   الأنه   تصعيدية إال إذا بدا واضحاً    
ضغوط القادمة من الخـارج، ألن      للدم القبول أو الخضوع     عتفاق عليه و  اال تنفيذ ما تم     ي ف مالًآ وسريع   يلها بشكل عمل  ح

  .مستقبلال يمة فكانية الحصول على أية تفاهمات قادإمى مصداقية من يخضع لها وسيؤثر على علذلك سيؤثر 
  :أبو مازن يتحمل المسؤولية

ن تعطيل وتأجيل االنتخابات، فالـصراع      ع الكاملة   المسؤوليةتح البرلمانية تتحمل    فة  كتل جانبه يقول نايف حواتمة أن       نم
 خير رد مشروع المجلس التشريعى وتقديم     تأمازن مسؤولية    تحمل أبو ويجيل  أاكز النفوذ فى فتح يقف خلف هذا الت       مربين  

فيذ قرارات إعالن القـاهرة هـو       تنإذ إن   .  القاهرة يمارس آذار ف  17وطنى فى   الجماع   وقع عليه اإل   يمشروع البديل الذ  
ـ  ينون انتخابات ديمقراط  قا الفلسطينية، ألنه يؤكد على      -فلسطينية  ال الداخلية واألزمة فى العالقات      فتحالحل ألزمة     دالًب
ارات إعـالن   قـر مازن احتـرام     ولذلك على أبو  . بلديات فى غزة  الفى انتخابات   ، كما برز    يقديم االنقسام المن القانون   

ت حقيقية له سوى الصراعات الداخلية      مبررا ال   ينت رفضها لقرار تأجيل االنتخابات الذ     أعل فصائلالقاهرة ألن جميع ال   
بيل المثال صدور قـانون     ى س علميع الفصائل خطوات جديدة عملية، منها       ج فتح على مراكز النفوذ وإال ستكون لدى         في
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 انتخابات على أسـاس القـوانين القديمـة باإلضـافة إلـى             أية جديد، وفى حالة عدم صدوره ستتم مقاطعة      الاالنتخابات  
ويؤكد حواتمة أن   . ي مواقف ومؤسسات الفصائل والمجتمع المدن     ياالعتصامات والمظاهرات االحتجاجية وهذا سيتطور ف     

ـ       يطين فى الصف الفلس   تأجيل االنتخابات زاد االنقسام    ية واالسـتيطانية، ألن    ع وهذا يخدم فقط إسرائيل وسياساتها التوس
 إلى تأجيل اإلصالحات الديمقراطية الشاملة وبقاء االنقسام، بينما جاء إعـالن القـاهرة ليؤكـد                يتأجيل االنتخابات يؤد  

 أن السبب الرئيسى لتأجيل     ورغم . الجديدة ضرورة السرعة فى إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس القوانين          
 أمام التدخالت الخارجية، وبيد كتـل فـتح         كان مفتوحاً  النتخابات هو الصراع والخالفات بين كتل فتح إال أن الباب         ه ا هذ

إغالق األبواب على أية تدخالت خارجية إذا احترمت قرارات إعالن القاهرة وكفت عن المماطلة وأنهت الصراعات فيما             
  . ذهبية أضاعت على الشعب الفلسطينى تسعين يوماًيها والتبين
  : السلطةدر

إن هناك عدة عوامل موضوعية تؤثر على حركة فتح         :  السلطة الفلسطنيية تجاه اآلراء السابقة، يقول الرجوب       ي رأ وحول
 جـزء   وبقاء اخل الوطن  إلى د  الفلسطينى العامل األول هو انتقال القرار السياسى وقيادة الشعب       . يوعلى وضعها الداخل  

  ضعف لإلطار الذى شـكل     من  وما ترتب على ذلك    عرفات الثاني رحيل    والعامل . خارج الوطن  الحركة من القيادة من  
 سنة  16 لـلها مع القاعدة على مدار ا     ع القيادية وتفا  روالثالث هو غياب الحياة التنظيمية عن األط      .  وحدة للحركة  عنصر

 للحركة، ولكـن ال يوجـد       ي الداخل على الوض عوكافة هذه العوامل مجتمعة أثرت      . مر العام الماضية، ولم يعقد فيها المؤت    
 خطر يقود إلى االنشقاق وتعارضاتنا وتناقضاتنا صحية وطبيعية، وال يمكن أن تستمر وسيتم حلها مـن خـالل     يهناك أ 

 الداخل والخارج للتوصل إلى رؤيـة       ة المركزية الفرصة لعقد اجتماع بكامل أعضائها فى       ن اللج عطاءر، وتم إ  معقد المؤت 
 سيمثل آلية وحيدة لحل اإلشكاالت والتناقضات الداخلية، وإلعادة النظـر           يموحدة لتحديد مكان وزمان انعقاد المؤتمر الذ      

  .فى كل الصيغ التنظيمية وإدراك المتغيرات والمستجدات
 فى ذلك   ي، والسبب الرئيس  ين للمواطن الفلسطين  ألماا الرجوب بأن السلطة حتى اآلن لم تنجح فى تحقيق األمن و           ويعترف

حسب رأيه هو االحتالل الذى يحول دون تمكين السلطة من النهوض بقواها األمنية وترتيب أجهزتها، ولكن مـع ذلـك                    
ها االحتالل، أن تسعى لتحقيق ما يمكن تحقيقه        ع يض ي، وبرغم الظروف والمعوقات الت    دةتحاول السلطة بإمكاناتها المحدو   

  اسـتراتيجياً   أن حركة فتح اتخذت قراراً     الرجوبويؤكد  . ون الطموح  د جل إرساء األمن، غير أنه حتى اآلن األمر       من أ 
 وقبولها بمبدأ تداول السلطات من خالل صندوق االقتراع مما يـشكل ضـمانة لحمايـة                يبإنهاء احتكارها للقرار السياس   

، وتأجيل االنتخابات التشريعية جـاء ألسـباب        ية الشعب الفلسطين  الوحدة الوطنية، وأن الخالفات نابعة من االلتزام بوحد       
 المجلـس   ي خاض معركة فى حركة فتح وف      مازن فأبو. قانونية وليس فتحاوية أو ألية أسباب لها عالقة بأجندة فصائلية         

ـ    ي ولم ينجح فى تمرير ما التزم به فى القاهرة وهذه معركة ديمقراطية وستجر             يالتشريع صـة  ررب ف  االنتخابات فى أق
ممكنة، وستكون هناك شراكة سياسية وديمقراطية وبركان تناضل كافة القوى واألطياف السياسية تحت مظلتـه لخلـق                 

وهذه ..  إلى أن حركة فتح عصية على كل الضغوطات اإلقليمية والدولية          موازين قوى لصالح مواقفهم وبرامجهم، مشيراً     
 فتح تقود مشروعها وفـق       سخيف، ودائماً  يالخارجية عمل سياس  ط  وغللض، واتهامنا بالرضوخ    اًها كثير عالسيمفونية نسم 

 عن أن فتح ليست لديها عقدة        داخلية وخارجية فضالً   حسابات وليس لها عالقات ب    يبوصلة تحددها حسب مشروع تحرر    
  . والهدف مشترك وواحد هو التحرر واالستقاللي الفلسطينيفوز حماس، ألن حماس جزء من حركة التحرر الوطن
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