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***  
 قمة إمالءات ال مفاوضات: لقاء القدس بين شارون وعباس

 حركة حماس بياناً شددت فيه على ان القمـة          تاصدر:  فتحي صباح  غزة  عن مراسلها في     23/6/2005 الحياة   نشرت
: وقال للحيـاة  .  بتعمد افشال القمة   شارونواتهم سمير حليلة     .كانت فاشلة بكل المقاييس وطالبت فيه السلطة بتعلم الدرس        

.  في المقابـل   ان شارون سعى الى قبض ثمن لكل شئ بما في ذلك خطة االنسحاب احادي الجانب من دون ان يدفع شيئاً                   
وبـدت اسـرائيل     .وقال ان الرئيس ألغى مؤتمراً صحافياً كان مقرراً بعد اللقاء النه لم يجد في النتائج ما يستحق اعالنه                 

نصاً واحـداً الـى     رغم التكتم   أوساط شارون   وقد سربت   . غير مهتمة امس بخيبة األمل الفلسطينية من نتائج قمة القدس         
 عن ان شارون لعب دور االستاذ الموِبخ لتلميذ مستضعف تمت مطالبته بتلقي محاضـرة               مختلف وسائل االعالم العبرية   

وقالت الصحف االسرائيلية ان شارون وجه توبيخاً لضيفه علـى التزامـه            . واالستفادة من دروس في محاربة االرهاب     
 يملك عصا سـحرية وانـتم       واضافت ان األخير نفى ذلك، وقال لمضيفه انه ال        . لحركة حماس عدم تجريدها من السالح     

  .فقط تستطيعون مساعدتي ومنحي الفرصة ألنتصر
شـارون  أن   مصادر فلسطينية وإسرائيلية،     هكشفتما:  رام اهللا  -محمد إبراهيم عن مراسلها    23/6/2005 البيان   واضافت

بالتقصير وعدم فعل   فاجأ ضيفه بهجوم غير متوقع لدى وصوله إلى مقره في القدس الغربية، فانهال عليه بسيل من التهم                  
وكشف أحد أعضاء وفد أبومازن في حديث خاص        . شيء لمحاربة ما سماه باإلرهاب بلغة من يتحدث إلى موظف مقصر          

   .للبيان أن شارون لم يترك مجاالً ألبومازن للرد
بسلسلة السلطة الفلسطينية شرعت ان صائب عريقات امس .د هاكدما : رام اهللا من 23/6/2005 القدس العربي ونقلت

من االتصاالت والتحركات علي الصعيد العربي والدولي لحث االطراف المعنية بالتدخل للضغط علي اسرائيل لتنفيذ 
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واجري عباس الليلة .تفاهمات شرم الشيخ، وذلك عقب فشل القمة التي عقدت امس االول بين عباس ابومازن و شارون
كما تناول ضرورة استمرار الدور االمريكي لتنفيذ  .لقائه مع شارونقبل الماضية اتصاال هاتفيا مع رايس تناول نتائج 
كما اطلع عباس خالل اتصاالت هاتفية القادة العرب علي نتائج القمة  .خطة خارطة الطريق وتفاهمات قمة شرم الشيخ

ألراضي وقال مسؤول بارز إن الرئيس عباس ذكر شارون بالهدوء الكبير الذي تشهده ا .وما تم بحثه من قضايا
الفلسطينية وأن الحوادث األخيرة كانت هامشية، لكن شارون قال ان هذا الهدوء غير كاف وأنه لن ينسحب تحت إطالق 

وأشار المسؤول إلي أن عباس أبلغ شارون بأنه لن يتخذ أية إجراءات ضد أي من الفصائل الفلسطينية وإن علي  .النار
وفي فترة من اللقاء رد  .لسلطة تطبيق القانون والنظام لكن األخير رفض ذلكإسرائيل أن تنسحب وتنفذ االتفاقات لتتيح ل
وقالت مصادر قريبة من االجتماع إن شارون تراجع عن تطبيق عدد من  .عباس بغضب شديد علي مداخالت شارون

تي قلقيلية وبيت التفاهمات التي توصل لها الطرفان مؤخراً أثناء المفاوضات التحضيرية للقمة مثل االنسحاب من مدين
لكنه أضاف بأنه قد ينسحب من المدينتين بعد . لحم والسماح بعودة المبعدين معلناً أنه لن ينفذ أي شيء تحت إطالق النار

  .أسبوعين إذا ما كان هناك هدوء
ـ   :  تل أبيب  -نظير مجلي  عن مراسلها  23/6/2005شرق األوسط   ال وجاء في   الطرفـان، اإلسـرائيلي     ةسارععـن م
طيني، الى التقدم بالشكاوى أمام اإلدارة األميركية تبادال فيها االتهامات إزاء نتائج لقاء القمة بـين عبـاس وبـين                    والفلس
وفي حين اعتبر الفلسطينيون اللقاء مخيبا لآلمال واتهموا شارون بتعمـد جعلـه لقـاء بـاردا وشـكليا، قـال                     . شارون

لبي منه واعتبروا ذلك نوعا من التحريض الرسمي ضد إسرائيل الذي           اإلسرائيليون إنهم فوجئوا برد الفعل الفلسطيني الس      
وطالب كل منهما األميركيين بالضغط على الطرف       . يشجع قوى اإلرهاب ويؤجج العداء لنا في أوساط الشعب الفلسطيني         

د هذا اللقـاء    وشكا الفلسطينيون من ان شارون أبدى شعورا واضحا بأنه يعق         . اآلخر لكي يغير نهجه تجاه الطرف الثاني      
 على صعيد اإلصـالحات     عباسمرغما، جراء الضغط األميركي والدولي، وانه ال يقدر اإلجراءات المهمة التي قام بها              

. األمنية والمالية والسياسية، وانه ال ينظر اليه كشريك في المسيرة السياسية وإحداث االنعطاف في العالقات بين الطرفين                
سياسة انتقائية أنانية منطلقها األساسي هو معاركه الداخلية في اسرائيل ولـيس مـصلحة              وقالوا إن شارون يتعامل وفق      

صائب عريقات، فان شارون بدأ اللقاء مع أبو مازن بإلقاء محاضرة عن تاريخ إسرائيل والـشعب                . وكما قال د  . السالم
وفي الوقت الـذي    . شعب الفلسطيني اليهودي والحركة الصهيونية اشتملت على نوع من تصفية الحسابات التاريخي مع ال           

حرص فيه أبو مازن على التأكيد من اللحظة األولى على انه يعارض بشدة العمليات التفجيرية التي يقوم بها متطرفـون                    
فلسطينيون ضد اإلسرائيليين وأكد فيها انه يقوم وسيواصل القيام بكل ما يلزم من أجل وقف هذه العمليات، فإن شـارون                    

أمـا  . قنوط وبالتقاعس المقصود عن مكافحة اإلرهاب ويحذره من انه بهذه الطريقة يهـدم سـلطته بيـده                راح يتهمه بال  
وقالوا إن شارون كان كريما للغاية      . اإلسرائيلون فاعتبروا اللقاء ايجابيا وناجحا وغضبوا من التقويم الفلسطيني السلبي له          

 الفلسطينية ضد اسرائيل، والتي تواصلت حتى خالل اللقـاء،          مع أبو مازن فعلى الرغم من التصعيد الكبير في العمليات         
  .فان شارون قدم لهم الكثير

وقال خالل  .  احمد قريع موقف شارون خالل القمة      ةدانإ: ب. ف.ـ ا  رام اهللا  من 23/6/2005 الوطن العمانية    وأوردت
  .لتي طرحناهازيارة لنابلس ان شارون تعامل معنا بمنطق القوة والتسويف ورفض معظم مطالبنا ا

بشدة تعنت شارون حيال عباس، إال أن وزيرا        دان  إ في حزب العمل     مسؤوالان   23/6/2005الخليج اإلماراتية    وذكرت
وقال . شارون يرفض عمدا تعزيز سلطة عباس متجاهال مطالب األخير خالل اللقاء           واتهم افرائيم سنيه،  . من الليكود أيده  

المضي قدما في عملية السالم بعد االنسحاب من غزة ولهذا السبب ال يصر علـى ان  لإلذاعة العامة إن شارون ال يعتزم      
علينا مساعدته بدال من إمالء     . وأضاف إذا لم نلب مطالبه سيضعف موقعه اكثر حيال حماس          .يبقى ابو مازن في منصبه    

  وكاالت. الدروس عليه
 على الفلـسطينيين الكـف عـن     أنعضو في الليكود داني نافيه الهاعتبرما  إلى 23/6/2005 الرأي االردنيـة   واشارت
  .في غضون ذلك روجت وسائل االعالم االسرائيلية الى نجاح قمة شارون عباس و.التباكي
 عدد من قادة الفـصائل      هاكدإلى ما   : ألفت حداد وعبد الرحيم الريماوي      عن مراسليه  22/6/2005 48  عرب موقع ونوه

 بين عباس، و شارون، كان متوقعا، مطالبين القيادة بضرورة االهتمام بتعزيز الوحدة             الفلسطينية ان فشل اللقاء الذي عقد     
قال صـالح زيـدان ان       و .الوطنية وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بدال من السعي للقاء المسؤولين اإلسرائيليين           

 القاهرة والتقدم لبنـاء وحـدة وطنيـة       االساس قي مواجهة اى تعنت اسرائبلي واستمرار عدوانه هو تنفيذ قرارات حوار           
ودعا زيدان الى ضرورة اجتماع اللجنة الوطنية واألمناء العامين للفصائل الفلسطينية ورئـيس الـسلطة                .فلسطينية متينة 

ورئيس المجلس الوطني من اجل تدارس موضوع التهدئة واعادة النظر فيها في ظل التهديدات اإلسرائيلية والخروقـات                 
اما حركة الجهاد االسالمي فقـد       .العمل من اجل حكومة ائتالف وطنية قادرة علي مواجهة التحديات القادمة          و, المتكررة

اكدت انها توقعت فشل اللقاء مسبقا مشيرة على لسان البطش انهم طالبوا ابو مازن بعدم جدوى اللقاء وعدم التوجه للقاء                    
 قيمة ، أمام منح الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومـة          البأنها ب وصف مشير المصري قمة عباس و شارون،         و .شارون

وأضـاف ان التهدئـة قوبلـت        .إسرائيل فرصة التهدئة، لتنفيذ الشروط والمطالب الفلسطينية التي تمثل استحقاق التهدئة          
سـرائيل ال   بالمزيد من العدوان والبطش والقتل، فالتجربة في اللقاءات تؤكد ان هذه اللقاءات شكلية فارغة المضمون، فإ               

وتابع ان ما يهم شارون واإلدارة األمريكية هو تطبيق خطة االنفصال أحادية الجانب              .تؤمن من حيث المبدأ بلغة السالم     
وقال ان التنسيق األمني مرفوض، الن إسرائيل ستخرج مـن قطـاع             .مشروطة بالهدوء والحفاظ على األمن اإلسرائيلي     

وأضاف ان الشرعية الدولية لم      .امات وتنازالت تقدم من الجانب الفلسطيني     غزة، وخروجها يجب ان يكون دون أي التز       
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وقـال ان أمريكـا ال       . اعتراضاً إسرائيلياً  14تعد مرجعية لحل القضية الفلسطينية، بل خارطة الطريق التي يوجد عليها            
  .ة واإلقليمية والدوليةتعمل على حل الصراع ، بل تدير هذا الصراع لمنعه من التطور الذي يهدد األوضاع األمني

 حماس في بيان تلقت القبس نسخة       هاضافت ما   :غزة  عبدالرزاق أبو جزر     في عن مراسلها  23/6/2005 القبس   وأفادت  
منه ان شارون وحكومته اليمينية يريد للسلطة ان تضع جميع مطالب وحقوق الفلسطينيين وراء ظهرها وان تركز جهدها                  

 . لالنسحاب من غزة من خالل توفير حماية امنيةفقط على مساعدة قوات االحتالل
مدى الوهم الذي تمني بـه  اظهرت  حماس ان القمة هاعتبرت ما :  غزة ـ اف ب  23/6/2005 الشرق القطرية وبينت

ورأت ان العقلية الصهيونية لن تتنازل      . السلطة الفلسطينية نفسها من وراء قمم ولقاءات سبق ان ظهر فشلها وبان عقمها            
رفتها وغطرستها ما لم يكن الموقف الفلسطيني قويا و صلبا و قادرا على تحديد أولوياته وحماية حقوقه وما لـم                    عن عج 

  .  يكن هناك موقف وطني جماعي بدل استفراد السلطة الفلسطينية بالقرار السياسي
 فلسطين العامة في فرنـسا      د مندوبة ا انتق : الناصرة – برهوم جرايسي  عن مراسلها  23/6/2005 الغد االردنية    وتناولت

السياسة االحادية الجانب التي يتبعها شارون واكدت انه اذا تم االنسحاب من غزة في الظلمة سيؤدي ذلـك الـى حالـة                      
وقالت شهيد يبدو ان شارون يريد ان يحل المسألة من طرف واحد ومن دون تشاور وهـذا مقلـق                    .فوضى لالسرائيليين 

وشددت على انه اذا تخلـى       .في اال يعاد النظر في االنسحاب، واال سنشهد انتفاضة ثالثة         غير انها عبرت عن املها       .جدا
واكدت من ناحية اخرى ان االميركيين الـذين   .العالم عن الفلسطينيين للخضوع الى مشيئة شارون سيكون االمر مأساويا         

وقالت ان الفلسطينيين احترموا     .الداخليةاضعفهم الوضع في العراق بحاجة الى االوروبيين المنشغلين بدورهم بمشاكلهم           
، لكن الرئيس عباس ال يمكن ان يظل يؤمن هذه العودة الى الحالة الطبيعية اذا لم ينفذ ارييل شـارون                    %95الهدنة بنسبة   

  .التزاماته
  

  منيقريع آخر ضحايا االنفالت األ
 الوزراء الفلسطيني عـن مـا أسـماه         ن رئيس أعال : خاص –نابلس   من 23/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     نشر

 .انطالق عملية سيادة القانون وحفظ النظام التي ستنطبق على الجميع مناضلين ومواطنين ومؤسسات وسـلطة وشـعب                
األمن له أهمية بالغـة عنـدنا، وعلينـا أن          : وأضاف قريع، في مؤتمٍر صحافي عقده بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء          

: وحول قضية المطاردين قال    .، أن يذهب الطالب لمدرسته بأماٍن والموظّف لعمله والتاجر لمحله         نتساعد لتوفيره للمواطن  
الكّل جنود في حفظ األمن : اجتمعنا مع قياداتهم واتفقنا جميعاً أن نعمل بجهٍد واحٍد من أجل حفظ األمن والقانون، وأضاف              

أن نحفظ أمنهم وهذه قضية مثارة بقوة مع اإلسرائيليين، كما أنّنـا            والنظام، لهم واجباتٌ علينا ولنا واجباتٌ عليهم، فعلينا         
مسؤولون عن أمنهم المعيشي وأمن عائالتهم، وعلينا أن نرتّب موقعهم السياسي والتنظيمي في إطار السلطة، وقد اتخذنا                 

نحن مستعدون لتولي   : ، قائالً وطلب من المطاردين أخذ الحيطة والحذر      .قراراٍت أن نسير باإلجراءات الالزمة لتنفيذ ذلك      
 رفعـت    من جهة اخـرى    .المسؤولية األمنية الكاملة عن كّل مدينٍة ينجلي االحتالل عنها، بما في ذلك قضية المطاردين             

حركة حماس في نابلس إلى أحمد قريع، مذكّرةً تطالبه فيها بتوفير األمن للمواطن في المدينة وكذلك إجـراء انتخابـاٍت                    
  . الحياتيةيره من المتطلّباتبلدية سريعة وغ

مراسل وكالة فرانس برس ان ناشطا به افاد ما : مخيم بالطة ـ ا ف بمن  23/6/2005 القدس العربي واضافت
واوضح الناشط .  كان يعقد فيه احمد قريع لقاء مع الجئين في مخيم بالطةى النار أمس علي واجهة مبناويا اطلقفتح

 انه فتح النار احتجاجا علي عدم تقديم السلطة الفلسطينية مساعدة لوالده الذي افرج محمود الخطيب لوكالة فرانس برس
صحيح انه حصل علي تعيين للعمل كمدير عام .  عاما في السجون االسرائيلية21عنه قبل اربعة اشهر بعد ان قضي 

واضاف انا نفسي سجنت ثالث  .لكن هذا التعيين بقي حبرا علي الورق وال نتلقي اي مساعدة تذكر وال احد يهتم به
والشاب الذي لم يكترث لوجود اجهزة االمن الفلسطينية اطلق ايضا  .سنوات نحن من يدفع الثمن وتبقي القيادة مرتاحة 

من جهة  .وسمع انفجار يشبه دوي قنبلة صوتية ايضا بالقرب من المخيم. رشقا في الهواء حين غادر موكب قريع المكان
  لها عالقة الس الوزراء ان كتائب شهداء االقصي اعتذرت رسميا لرئاسة الوزراء وذكرت ان، اعلن مكتب رئيىاخر

 .بهذا الحادث 
اثناء مغادرة موكب قريـع أطلـق المـسلحون         أنه  :  رويترز -  نابلس – غزةمن   23/6/2005شرق األوسط   ال وذكرت

وفي اعقاب الحادث عقـد  . يس الوزراء بأذىولم يصب رئ. عشرات االعيرة في الهواء وفجر اخرون قنبلة بدائية الصنع  
واكد عدد من المواطنين    . قريع اجتماعاً مع نشطاء في كتائب االقصى للتداول حول سبل ضمهم الجهزة األمن الفلسطينية             

انتشار عمليات االجرام ، حيث يقوم بعض االشـخاص باسـتئجار           على  الذين تحدثت معهم الشرق االوسط عبر الهاتف        
ين في الضغط على خصومهم من اجل الموافقة على مطالبهم، واحياناً يقومـون بـاطالق النـار علـيهم                خدمات المسلح 

. واكد المواطنون انه على الرغم من الوجود الكثيف لقوى االمن اال انها تقف مكتوفة االيدي               . والتسبب باصابتهم بجراح  
تدخل، فانه يردون بأنه ال توجد ضمانات لحمايتهم من         وحسب هؤالء المواطنين فانه عندما يتم التوجه لعناصر الشرطة لل         

ويؤكد سكان المدينة ان المسلحين يختفون تماماً عندما تقوم قـوات           . قبل الشرطة في حال اشتبكوا مع العناصر المسلحة       
  .االحتالل باقتحام المدينة وتشرع في عمليات االعتقال والمداهمة

عن تعرض   التي تحدثت     وزارة الداخلية االنباء   ينف: الفت حداد ته   عن مراسل  23/6/2005-22 48  عرب وأوضح موقع 
واوضـحت   .رئيس الوزراء إلطالق النار وتفجير عبوة ناسفة في مخيم بالطة في محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية               

 مـن أهـالي     قام بزيارة تفقدية إلى مخيم بالطة  وتم استقباله بصورة الئقـة           قريع  الوزارة في بيان صحفي أصدرته أن       
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وأشارت إلى أنه أثناء اجتماع أبو عالء بفعاليات المخيم داخل النادي أطلق أحد األفراد رصاصتين فـي الهـواء                   .المخيم
ونوهت الوزارة إلـى أنـه بعـد         .خارج النادي، وتمت السيطرة عليه من قبل أجهزة األمن، وانتهي الموضوع في حينه            

ة قام خاللها أحد األشخاص بإلقاء قنبلة انفجـرت، ممـا أدى إلـى إصـابة                مغادرة رئيس الوزراء المخيم، حدثت مشكل     
نقل مصدر فلسطيني عن احمد قريـع       من ناحية أخرى     .فيما فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث     , مواطنين بجروح طفيفة  

اط فـي أجهزتهـا    فلسطينيا تطاردهم إسرائيل، على تسليم أسلحتهم الى السلطة الوطنية واالنخـر   220قوله انه اتفق مع     
ولم يوضح المصدر ما اذا كان االعالن عن         .هتمام بشروط معيشتهم  الاألمنية، مقابل تعهد السلطة الفلسطينية بحمايتهم وا      

هذا االتفاق يشير الى احتمال قيام اسرائيل بتسليم المسؤوليات األمنية في نابلس للجهاز األمني، لكنه اكد ان هذا االتفـاق                    
بهة تم التوصل اليها مع رجال المقاومة في طولكرم واريحا عشية تسلم الجهاز االمنـي الفلـسطيني                 يكمل اتفاقيات مشا  

 . للمسؤوليات األمنية فيها
 اطلق النار احتجاجاً على عدم السماح له بدخول         مصادر للحياة ان الشاب،    هقالتما  : غزة من   23/6/2005 الحياة   وبينت
ولفتت المـصادر الـى ان       .للسلطة الفلسطينية على سوء اوضاع عائلته المعيشية       و قريع اليصال رسالة احتجاج ل    القاعة  

قريع استغل هذه الحادثة وتحدث، عن حال االنفالت االمني وفوضى السالح التي تعم االراضي الفلـسطينية، بخاصـة                  
  .مدينة نابلس وضواحيها

ق قريع فور إطالق النار بقوله هذه       يعلت إلى  : نابلس – يوسف الشايب عن مراسلها    23/6/2005 الغد االردنية    وأشارت
وأفاد صحافيون تواجدوا خارج المبنى، أن الخطيب لم يختبـئ،           هي الفوضى التي أتحدث عنها، ويجب أن تنتهي فوراً،        

ويبدو أنه تم احتواء الموقف الحقـاً، حيـث          .وحضر إلى المكان فوراً، واعترف أنه أطلق النار باتجاه قريع، على المأل           
  .ت مصادر مطلعة للغد، عن قريع نفسه، أنه تم تسوية األمر بعد أن اعتذر الخطيب عما فعلنقل

ل مسؤول المخيمات فـي  وق  إلى: رام اهللا– عبد الرؤوف أرناؤوطعن مراسلها   23/6/2005 الوطن السعودية    ونوهت
 السلطة الفلسطينية بجدية مع قـضية       نابلس تيسير نصر اهللا إن األسير السابق كان يقصد التعبير عما وصفه بعدم تعامل             

  .وأضاف ما أشاعته بعض وسائل اإلعالم عن إطالق النار على الموكب غير صحيح إطالقاً. األسرى المحررين
قـدومي  ال غسان المصري امس، ما نسبته بعض وسائل اإلعالم لفـاروق            ى نف :نابلس من 23/6/2005 البيان   وجاء في 

وأكد المصري أن قدومي لم يدع إلـى عـالج          . فوضى والشغب في الساحة الفلسطينية    بشأن طريقة التعامل مع مثيري ال     
سنقوم بضبط الوضع الداخلي مهمـا كلـف        , حالة االنفالت األمني بإراقة الدماء كما ورد في إحدى الصحف على لسانه           

طن في خطر بـسبب الرعـاع       األمر ولو كان الثمن الدم، وتابعت الصحيفة نقالً عنه أن الدم يطلب الدم إذا كان هناك و                
وأشار إلى ضرورة التعامل بصدق وأمانة مع تصريحات رئيس حركة فتح،            .والتصرف األرعن وان غداً لناظره قريب     

وعدم تحريف وتغيير النصوص األصلية التي ترد في التعميمات المطبوعة والمصدقة الصادرة عـن مكتبـه، وطالـب                  
  .سمي للتأكد من عملية الدس والتشويهالمصري بالرجوع إلى التعميم األصلي والر

  
 لى دمار بيئي إسرائيل تهدد باستخدام أسلحة تؤدي إ و.. الجهاد االسالميىالتهدئة لم تعد بالكثير عل

حركة الجهاد االسالمي التي جـددت اسـرائيل أمـس االربعـاء          ان  محللون  قال    :23/6/2005القدس العربي   نشرت  
ياالت ضد ناشطيها استفادت بشكل محدود من التهدئة وتريد زيادة شعبيتها مـن خـالل               تهديداتها باستئناف سياسة االغت   

ومع قلـة   . والخطر الهائل الذي يكتنف التهدئة هو ان تصاعد العنف قد يجتذب بسرعة فصائل اخري             . تصعيد الهجمات 
دمة او فـي انـسحاب اسـرائيل        شعبيتها والدور المحدود في عملية صنع سالم محتملة او في االنتخابات الفلسطينية القا            

وقال المحلـل الـسياسي     . المزمع من قطاع غزة فان حركة الجهاد اظهرت انضباطا للنفس اقل من الجماعات االخري             
هاني حبيب الجهاد االسالمي تحاول أن تميز نفسها من الفصائل االخري وبخاصة حماس وزيادة شـعبيتها مـن خـالل     

وكانت فصائل اخري وراء عمليات متفرقة من اطـالق النـار والـصواريخ             .ائيلية  قيامها بالرد علي االعتداءات االسر    
وقتلـت  . وقذائف المورتر منذ التهدئة في شباط، لكن حركة الجهاد هي الوحيدة التي اسفرت هجماتها عن سقوط قتلـي                 

.  فلـسطينيا اخـر    20 وقتل. اسرائيل ستة من نشطاء الجهاد خالل فترة التهدئة وهو اكبر عدد من اي جماعة فلسطينية              
.  شباط مما اسفر عن مقتل خمـسة اسـرائيليين         25وبدأت الجهاد مبكرا بهجوم فجر فيه فلسطيني نفسه في تل ابيب يوم             

ورغم ان الهجوم جاء قبل ان تتفق جماعات النشطاء رسميا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي احترام فترة تهدئة                   
وتفتقر الجهاد وقيادتها في دمشق للقاعدة الشعبية الكبيرة التي         .مي هدفا رئيسيا السرائيل   اال ان الهجوم جعل الجهاد االسال     

وتظهر استطالعات الرأي ان التأييد الفلسطيني للجهاد االسالمي يبلغ نحو ثالثـة            . تتمتع بها جماعات مثل حركة حماس     
لكـن  .  لخوض االنتخابات البرلمانية القادمـة     وعلي خالف حماس التي تتزايد شعبيتها ليس لدي الجهاد اي نية          .في المئة 

االفتقار الي قاعدة شعبية يعني ايضا ان الجهاد لن تخسر الكثير نتيجة اي رد فعل عكسي من جانب الفلسطينيين الـذين                     
توضح استطالعات الرأي انهم يؤيدون بثبات صنع السالم منذ تولي عباس الرئاسة خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفـات                  

ولم تكسب الجهاد الكثير نتيجة تأييدها دعوة عباس للتهدئة رغم انه اطلق بالفعل سراح ثالثة محتجزين                . ون الثاني في كان 
وقرار اسرائيل استئناف سياسة القتل المـستهدف       .  نشطا محتجزا اعتقل معظمهم فيما يتعلق بتفجير تل ابيب         12من بين   

وتقول الجهاد منـذ فتـرة انهـا تفكـر فـي            . ب رسميا من التهدئة   لنشطاء الجهاد قد يسهل علي الحركة اعالن االنسحا       
وقال خالد البطش احد قادة الجهاد في غزة اذا قامت اسرائيل باغتياالت فهذا يعني انهاء التهدئة بشكل رسمي                  . االنسحاب

 بسرعة جماعات   واذا تخلت الجهاد رسميا عن التهدئة فانها يمكن ان تجر معها          .وسيكون له عواقب وخيمة علي اسرائيل       
وقـال مـشير المـصري      . اخري الظهار التضامن وحتي ال يبدو انهم يتراجعون عن اي تجدد للمواجهة مع اسـرائيل              

.. التهدئة اصبحت علي مفترق طـرق     . المتحدث باسم حماس في غزة اعتقد بان التهدئة قاب قوسين او ادني من نهايتها             
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انهائها ويتحمل العدو الصهيوني المسؤولية عن ايصالها لهذه النقطة         في اي لحظة يمكن ان يكون هناك موقف فلسطيني ب         
 رويترز. 

 للمرة الثانية، في اغتيال مجموعة مسلحة فشلتقوات االحتالل اإلسرائيلي، أن 23/6/2005األيام الفلسطينية ونقلت 
شمال محافظات غزة، مساء تابعة لحركة الجهاد اإلسالمي، كانت تستعد إلطالق قذائف صاروخية في اتجاه مستوطنات 

  .أمس
غـزة تـشير      محاولة قتل أحد كوادر الجهاد في       إن    إسرائيلي    مصدر أمني  ما قاله  23/6/2005األيام البحرينية   وذكرت  

 لذلك فإن السبيل الوحيد لوقف ذلك هو ان         السلطة الفلسطينية ال تفعل شيئا       وأضاف .  إلى استئناف سياسة القتل المستهدف    
   .   لية كبيرة للقتل المستهدف واالعتقاالت لنشطاء حركة الجهاد اإلسالمينشن عم

وقال خالد     الى انهيار التهدئة المعلنة،      حذرت حركة الجهاد والسلطة الفلسطينية من ان االغتياالت االسرائيلية ستؤدي         كما  
انهاء التهدئة رسميا والعودة الى فتح بـاب           يعني   لحركةا   قائد او كادر في      اغتيال اي    حركة الجهاد ان     في   البطش القيادي 

   .  ملتزمة بالتهدئة اذا التزمت بها اسرائيل   لكنه اوضح ان حركته . ة من جديدالمقاوم
  قـول  فيما يتعلق بموضوع التهديدات االسرائيلية بتنفيذ عمليات االغتيال بحق نشطاء فلسطينيين،           48  عرب واورد موقع 

ضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية  ان هذه التصريحات تأتي في إطار التهديدات المستمرة التـي                صالح زيدان ع  
  .تصدر عن مسؤولين إسرائيليين ويهدفون من ورائها تدمير التهدئة الفلسطينية

عتـداءات  ودعا زيدان االطراف الدولية والدول العربية الى تحمل مسئولياتها وان تقوم بدورها فـي سـبيل وقـف اإل                  
  .االسرائيلية مطالباً إياها باخذ التهديدات االسرائيلية على محمل الجد

فى بيان لها امس الى أن هذا التصعيد من شأنه أن   نبهت الفلسطينيةوزارة الداخليةأن  23/6/2005 المستقبل وأشارت
والسياسيين بخصوص العودة إلى تنفيذ مؤكدة أن تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين العسكريين .. يهدد التهدئة الحالية

سياسة االغتياالت ضد الفلسطينيين ال تخدم أجواء التهدئة والمحافظة عليها، بل من شأنها إعادة األمور إلى دائرة العنف 
ودعت وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطينية كافة القوى الفلسطينية، للوقف صفا واحدا، . الدموية إلى المنطقة

يت الفرصة على األطراف التي تسعى لنسف كل مساعي الحفاظ على التهدئة وجر الحالة الفلسطينية إلى الشرك وتفو
 . اإلسرائيلي، ومربع الصدام العسكري، وهو ما ينعكس سلبا على المصلحة الوطنية

يحذّر فيها يقوم بتوزيع منشورات على الحواجز العسكرية،  أن الجيش االسرائيلي 2/6/2005السفير واوردت 
 .  تسيء إلى ما أسماه التصاريح والتسهيالت المتبعة في األراضي الفلسطينيةحركة الجهاد الفلسطينيين من أن 

وجاء في أحد المناشير المواطن الفلسطيني، هل تعلم أن إسرائيل قد منحت الفلسطينيين تصاريح عمل يصل عددها إلى 
 إسرائيل؟ حركة الجهاد اإلسالمي تبذل جهدها لضرب هذه الفعاليات  عامل بالنوم في1000، وسمحت ألكثر من 6000

 . التي من شأنها أن تؤثر على االقتصاد الفلسطيني
 وقال المتحدث باسم البيت االبيض سكوت ماكليالن ثمة منظمات إرهابية في المنطقة مصرة على تعطيل الجهود الرامية 

وهناك المزيد مما يمكن للقيادة الفلسطينية . أضاف وينبغي تفكيكها. لتينلتحقيق رؤية الرئيس جورج بوش الخاصة بالدو
وتابع ان سياستنا . أن تقوم به لمالحقة من يشاركون في اعمال العنف واالنشطة االرهابية ونشجعها على القيام بذلك

 .بشأن سياسة االغتياالت معروفة جيداً ولم تتغير
نرال عيبال جلعادي، مسؤول التنسيق االسـتراتيجي فـي مكتـب رئـيس              الج أن 23/6/2005شرق األوسط   ال ونشرت

 تهديدات صارمة للتنظيمات الفلسطينية المسلحة محذرا من القيام بـاطالق           قام بتوجيه الوزراء االسرائيلي، ارييل شارون،   
الرد االسـرائيلي   وقال جلعادي ان    . النار على القوات او المستوطنين المنسحبين من قطاع غزة لدى تطبيق خطة الفصل            

وان اسرائيل سترد بغارات عسكرية لن تعرف الرحمة حتى لو أدى ذلـك الـى               . سيكون حازما بشكل لم يسبق له مثيل      
واضاف جلعادي أن عباس وعد شارون بنشر اآلالف من عناصـر االمـن الفلـسطينيين فـي محـيط                   . اصابة مدنيين 

 .ليات ضد قوات جيش االحتالل المساهمة في عملية االخالءالمستوطنات من اجل ضمان تنفيذ خطة الفصل بدون أي عم
 بالعودة للعمليات االستـشهادية ضـد أهـداف          هددت التنظيمات الفلسطينية  أن   23/6/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

في مكتب  وقال رئيس جهاز التنسيق واالستراتيجية      . اسرائيلية داخل الخط األخضر، ما اعتبرته المصادر األمنية تسخيناً        
رئيس الحكومة االسرائيلية عيبال جلعادي إن اسرائيل ستستخدم أسلحة تؤدي الى دمار بيئـي كبيـر، بمـا فـي ذلـك                      
المروحيات والطائرات مع كل المخاطر المترتبة على المدنيين، لمنع وقوع أي عمليات او اطالق نار أثناء االنسحاب من                  

يلفان شالوم أمس من ان الجيش االسرائيلي يحتفظ لنفسه بحق العودة الى            وحذر وزير الخارجية االسرائيلي س    . قطاع غزة 
إذا تعرضت مدن اسـرائيلية مثـل       : وقال. قطاع غزة إذا تعرضت اسرائيل لهجمات فلسطينية بعد انسحابها من القطاع          

  .ظامعسقالن لهجمات فلسطينية فإن من حق الجيش الرد وفي هذه الحال يمكنه العودة الى غزة إلعادة الن
في حديث الى اذاعة فـرانس      قالت   مندوبة فلسطين العامة في فرنسا ليلى شهيد          أن 23/6/2005 الرأي االردنية    وذكرت

واضـافت انـه اذا تـم       .يبدو ان شارون يريد ان يحل المسألة من طرف واحد ومن دون تشاور وهذا مقلق جـدا                : انتر
غير انها عبرت عن املها في اال يعاد النظـر          . لالسرائيليين االنسحاب من غزة في الظلمة، سيؤدي ذلك الى حالة فوضى         

وشددت على انه اذا تخلى العالم عن الفلسطينيين للخضوع الى مشيئة شـارون             .في االنسحاب، واال سنشهد انتفاضة ثالثة     
 ان يظـل    ، لكن الرئيس عباس ال يمكـن      %95وقالت شهيد ان الفلسطينيين احترموا الهدنة بنسبة        .سيكون االمر مأساويا  

واعتبـرت ان شـارون يلعـب بالنـار بقيامـه        .يؤمن هذه العودة الى الحالة الطبيعية اذا لم ينفذ ارييل شارون التزاماته           
اشعر بان االعتداءات تناسبه لكي ال يضطر الى التفاوض         . وهو بذلك يغذي االصوليين الفلسطينيين    ... باغتياالت محددة   



 7

 الذي يستمر ليس فقط في القدس بل في الضفة الغربية ايضا، او وقف بنـاء                حول موضوع السجناء او وقف االستيطان     
  .الجدار الفاصل

  
  سرائيل إوثيقة فلسطينية تحدد نقاط االتفاق واالختالف مع 

 على نص مذكرة رسمية سبق أن رفعها عريقات الى عباس قبل لقائه شـارون            الدستورحصلت  :  شاكر الجوهري  ،عمان
هنـا نـص    و.صاالت والحوارات التي جرت مع الجانب اإلسرائيلي قبل قمة شرم الشيخ األخيرة           يحوصل فيها نتائج اإلت   

 ، وبعض فقراتها اوردها النص باللغة اإلنجليزية، فقمنا بترجمتها لمساعدة القارىء علـى فهـم كامـل                  الوثيقةالمذكرة  
  .محتوياتها

  وثيقة رسمية
  فخامة الرئيس محمود عباس حفظه اهللا

  لوطنية الفلسطينيةرئيس السلطة ا
  األخ أبو مازن

 للنقاط العالقة في المحادثات مع الطرف اإلسرائيلي وملخصا لإلجتماع الذي تم عقـده              ياديكم ملخصاً أفيما يلي نضع بين     
  . للقائكم مع رئيس الوزراء اإلسرائيلياألمس بين الطرفين في تل أبيب تحضيراً

  :النقاط العالقة
دل إلطالق النار ولكن لم تستطع األطراف اإلتفاق على نص بخصوص ما تسميه اسرائيل               تم اإلتفاق على وقف متبا     -1

  .Ticking Bombsالقنابل الموقوتة
يقضي بنص واضح يسمح لوزير الدفاع أو رئيس األركان اإلسرائيلي بتخويل الجيش العمل ضد              : الموقف اإلسرائيلي * 

  .مكانية اإلغتيالأي فلسطيني يتم تعريفه كقنبلة موقوتة ويشمل ذلك ا
االغتياالت وغيرها من العمليات اإلسرائيلية غير قانونية وال يمكن للرئيس الفلسطيني في أول قمة              : الموقف الفلسطيني * 

يحضرها بعد انتخابه أن يتبنى نصا واضحا يخول هذه االغتياالت وال يمكن ألي فلسطيني أن يخول اسرائيليا أيـا كـان                
  .Crisis Managementلجنة مشتركة لتنسيق وادارة األزمات الحل . بقتل فلسطيني آخر

  :النص الفلسطيني المقترح* 
Security coordination will be resumed to try to act jointly whenever possible against imminent 

threats of harm to Israelis or Palestinians whenever such threat to the pease process occurs.  
 ضد التهديدات اآلنيـة، التـي مـن         التنسيق األمني سيستأنف لمحاولة العمل المشترك فيما يكون ممكناً        : ترجمة المحرر 

  . مهددة لعملية السالم عند حدوثهاالممكن أن تؤذي الفلسطينيين أو اإلسرائيليين فيما تكون هذه التهديدات
  : لى قوات األمن الفلسطينيةإالمدن الفلسطينية عادة انتشار الجيش اإلسرائيلي وتسليم إ -2

  :تم اإلتفاق على النص التالي
Israel will handover security responsibility in the following five cities: Ramallah, Jericho, 
Bethlehem, Tulkarm and Qalqylia. The cities will be handed over gradually according to 

modalities and timetable agreed between the parties.  
. رام اهللا، اريحا، بيت لحم، طولكرم، قلقيليا      : اسرائيل ستسلم الصالحيات األمنية في المدن الخمس التالية       : ترجمة المحرر 

  . هذه المدن ستسلم بالتدريج بناء على الجدول الزمني واآللية المتفق عليها بين الطرفين
  .ف بين األطراف حول توقيت التسليم وتفاصيلهدار الخال

تسليم اريحا اوال ثم تسليم باقي المدن عندما تكون ادارة الجيش مقتنعة أن قوات األمن الفلسطينية                : الموقف اإلسرائيلي * 
لنص بعد الضغط على هذا الموضوع كان الوفد اإلسرائيلي مستعدا لتغيير الموقف، حيث قبل بـا              . مستعدة الستالم المدن  

  .اعاله ولكن دون االستعداد لإلتفاق قبل القمة على مواعيد ونمط محدد
البدء حاال بتسليم اريحا وبيت لحم ثم خالل اسبوع قلقيلية وطولكرم واخيرا رام اهللا بعـد اسـبوع                  : الموقف الفلسطيني * 
المدن ومنها الخليل، جنـين     بأي حال يجب اإلتفاق على جدول زمني قبل القمة وتأسيس لجنة مشتركة لبحث باقي               . آخر

  .ونابلس
  : األسرى- 3

 اسير آخر أجـل غيـر       400 ايام وبعدها يتم اإلفراج عن       10 أسير خالل    500يتم اإلفراج عن    : الموقف اإلسرائيلي * 
  :مسمى وذلك حسب المعايير التالية

  . أال تكون اياديهم ملطخة بالدماء-
  . النار أال يكونوا من الفصائل التي تعارض وقف اطالق-
  . أن يكون األسير قضى ثلثي محكوميته شريطة أال يتجاوز الثلث المتبقي فترة السنتين-

 أسير وعليه فقد عاد رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي          300ادعى الوفد اإلسرائيلي أن هذه المعايير انتجت قائمة مكونة من           
ليه فقد زاد عدد األسرى المدرجين على القوائم الـى          نفسه وأعطى تعليماته بالتنازل قدر اإلمكان عن المعيار الثالث، وع         

  . أسير900
  .الكيف وليس الكم: الموقف الفلسطيني* 
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 أسير ولكن يجب اإلفراج عن أسرى آخرين تقررهم لجنة مشتركة تقوم على أساس معايير جديدة                900يجب اإلفراج عن    
 360هنالك ما يزيد عـن      . تفاقات السالم في اوسلو   حيث يتم اإلفراج عن كل األسرى الذين ارتكبوا مخالفات أي كانت ا           

  .أسيرا من هذا النوع
  :النقاط التي لم تبحث بعد

  . تجميد بناء ونمو المستوطنات حسب خريطة الطريق وتجميد بناء الجدار-1
2- Outposts Settlementالمستوطنات العشوائية .  
  . اعادة فتح مؤسسات القدس-3
  .ة تمهيدا لتشغيله الحقا اعادة اعمار المطار في غز-4

  :النقاط التي تم اإلتفاق عليها
  . اعادة المبعدين من الضفة وغزة الى اوروبا والمبعدين من الضفة الى غزة-1
  .Building Measures Confidence خطوات إلعادة الثقة -2
  . عدم المساس بالمطاردين الملتزمين باإلتفاق مع السلطة الفلسطينية-3
  . الميناء في غزة تمهيدا لتشغيله اعادة بناء-4

  :الحضور
  .دون فايسغالس، عاموس جلعاد، شالوم تورجمان، واساف شريب: اسرائيل
  .حسن أبو لبدة، وحبيب حزان. صائب عريقات، محمد دحالن، د. د: فلسطين

  سكة حديد واوتوسترادات
ينية أبلغ قادة الفصائل لدى زيارته األخيرة       وتكشف مصادر الدستور الموثوقة أن أحمد قريع رئيس وزراء السلطة الفلسط          

لدمشق في طريق عودته مع أبي مازن من واشنطن لرام اهللا، كما أبلغ الرئيس السوري بشار األسد ووزيـر خارجيتـه                     
وقال إن اميركا ستلعب دورا في بعض القضايا منها ربط اإلنسحاب مـن             .فاروق الشرع، ارتياحه لنتائج زيارة واشنطن     

لكـن  . الطريق، وأن بوش أبلغ عباس أنه ال يزال مع اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومترابطة جغرافيـا                 غزة بخريطة 
الترابط المعني، وفقا للمصادر، يعني ربط الضفة الغربية بقطاع غزة بواسطة سكة حديد، وربط مدن الـضفة الغربيـة                   

لة إنه يمكن ألي دورية عسكرية اسرائيلية قطع هـذا  وتعلق المصادر على ذلك قائ  .ببعضها البعض بواسطة اوتوسترادات   
وتكشف المصادر عن أن عباس كان أجرى اتصاال هاتفيا مـع الـرئيس الـسوري               .الترابط بواسطة بنادق، في أي وقت     

وضعه خالله في صورة اجمالية لنتائج زيارته لواشنطن، وأبلغه أنه سيرسل إليه أحد اإلخـوان ليـضعه فـي صـورة                     
غير أن مصادر الفصائل الفلسطينية في دمشق تتناول معلومات متضاربة حد التنـاقض،             . ت زيارة قريع  التفاصيل، فكان 

فمن جهة تؤكد معلومات هذه الفصائل أن هناك قضايا ال تزال عالقة في العالقات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية تنصب اساسا  
وتقول إن اإلسرائيليين يريدون اقامة جدار مـن        . ائيليعلى تشغيل المطار، والميناء، والمعابر، وحدود اإلنسحاب اإلسر       

وتضيف المصادر أن البحث يتواصل بين الجانبين بشأن هذه القضايا بهدف التوصـل          .األسالك الشائكة يحيط بقطاع غزة    
ون غير أن مصادر الفصائل تؤكد وجود اتفاق بشأن معبر فيالدلفيا، إذ أنـه سـيك              .  آب المقبل  15الى اتفاق حلولها قبل     

تحت مسؤولية مصرية، ولن تكون فيه قوات اسرائيلية، وذلك الى جانب اإلتفاق المعلن عن تواجد قوات مـصرية فـي                    
  .ممر فيالدلفيا

  23/6/2005الدستور 
  

  إسرائيل سلمت السلطة خرائط تفصيلية آلليات تنفيذ االنسحاب
، نية في أعقاب االجتماع األمنـي الفلـسطيني       أفادت مصادر أمنية فلسطي   : وفا،  غزة 23/6/2005الحياة الجديدة   نشرت  

اإلسرائيلي الذي عقد في تل أبيب، واستمر لمدة ساعتين، بأن الجانبين قدما مقترحاتهما المهنية والمتخصـصة لمراحـل                  
وأشارت الى أن الجانب اإلسرائيلي عرض خرائط تفصيلية آلليات التنفيذ، وطبيعة            .االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة    

وعـن   وكان االجتماع ترأسه عن الجانب الفلسطيني اللواء ركن أبو زايـد،           .هام المترتبة على كل طرف فيما يخصه      الم
ووصف أبو زايد االجتمـاع بأنـه كـان     .الجانب اإلسرائيلي الجنرال خاكي، وبحضور عدد من المختصين في الجانبين       

ولفت الى أنه تم االتفاق      . االنتشار من شمال الضفة الغربية     ايجابياً ومفيداً، حيث تناول االنسحاب من قطاع غزة، وإعادة        
  .على أن يكون االجتماع المقبل بين القيادات الميدانية لمواصلة التنسيق وتهيئة الظروف المالئمة النجاز عملية االنسحاب

حاجز بيـت حـانون     انه كان مقرراً ليلة أول من أمس، عقد اجتماع آخر على             23/6/2005األيام الفلسطينية   وأضافت  
 .ايرز بين مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد عالء حسني، وقائد الشرطة اإلسرائيلية في اللواء الجنوبي اوري بارليف                

وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن االجتماع أرجئ لوقت الحق لم يتم تحديده بعد، وذلك بسبب حادث التصادم الـذي                   
  . وشاحنةوقع داخل الخط األخضر بين قطار

  
  من الدولةأمام محكمة أعادة محاكمة المدانين إعباس يطلب 

طلب رسميا من وزيـر     انه   مصدر في مكتب عباس      هذكرما  :  ا ف ب   ،رام اهللا  من   23/6/2005 القدس العربي    نشرت
 .يـة نظاميـة   العدل الفلسطيني اعادة محاكمة الذين ادانتهم محكمة امن الدولة والمحكومين باالعدام، امـام محكمـة مدن               

ويطالب عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بالغاء القرارات التي اصدرتها محكمة امن الدولة الفلسطينية، خصوصا               
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وقـال منـسق بـرامج      . ورحبت الهيئة المستقلة لحقوق االنسان بطلب عباس       .2003بعد ان تم الغاء المحكمة منتصف       
 . فيما يتعلق بحقوق االنسان  عباسهذا من اهم القرارات التي اصدرهاقرار الالتوعية الجماهيرية في الهيئة ان 

 انه اتخذ هذا القرار ليسمح للمحكوم عليهم        ه عباس وضحا أ م:  و ص ف   ،رام اهللا  23/6/2005النهار اللبنانية   واضافت  
ـ    اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن     تقالو،  . بمحاكمة عادلة وشفافة امام محاكم مدنية       محكوما  35ين انه سيتيح ل
  .باالعدام اعادة محاكمتهم امام محاكم مدنية

 فلسطينيا ادانتهم محـاكم     35در ان عباس يسعى الى اعادة محاكمة        االمصأحد  ل  وق 23/6/2005 48 عرب وذكر موقع 
حقوق االنسان فان   وحسب منظمات ل  . وقد حكم على عشرة من هؤالء، على االقل، باالعدام        . أمنية بتهم العمالة السرائيل   

محاكم االمن الفلسطينية تفتقد الى االجراءات القانونية السليمة وغالبا ما ينتج عنها احكام متسرعة والسيما في القـضايا                  
هذه المحاكم ال تتعامـل     . وقال رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية اعتقد ان الرئيس يود ان تلغى المحاكم االمنية             .السياسية

  . ينبغي وال تعطي المتهم حق االستئناف مرتين امام محاكم اعلىمع القانون كما
 

  عباس يمنح درجة سفير لكبار الموظفين
صدر الرئيس الفلسطيني قراراً بمنح عدد مـن كبـار          ا: فتحي صباح  غزة عن مراسلها في     23/6/2005 الحياة   نشرت

جب القرار تم منح درجة سـفير لكـل مـن           وبمو .موظفي السلطة الفلسطينية درجة سفير في وزارة الشؤون الخارجية        
  .الدكتور عبدالرحمن بسيسو، وسعيد القدرة ومجدي الخالدي وابراهيم خريشي ومروان الجيالني ومعين شريم

أنه على جميع الجهات المختصة، كـل       إلى ما جاء في القرار      :  وفا ،رام اهللا من   23/6/2005األيام الفلسطينية    وأشارت
  .م القرارات والعمل بها من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسميةفيما يخصه، تنفيذ أحكا

  
  عالم الفلسطينيخضر لتكريس حرية ومهنية اإلعباس منحني الضوء األ: شعث

نبيل شعث، انه تلقى ضوءا اخضر من الرئيس عباس العادة ترتيب وتنظـيم العمـل               . اعلن د :  منتصر حمدان  ،رام اهللا 
وتـابع   .حرية التعبير، مؤكدا ان خطوات جادة بدأ العمل بها من اجل تطوير االداء االعالمي             اإلعالمي الرسمي وتعزيز    

شعث  الرئيس عباس ال يريد ان تبدأ نشرات االخبار بتغطية تحركاته والتركيز عليه وانما يريد ان يكون هنـاك اعـالم        
واضاف ان غالبية القيود التـي كانـت         .كلهمهني حقيقي يفتح المجال للتركيز على هموم المجتمع بمختلف قضاياه ومشا          

مفروضة على عمل وسائل االعالم ازيلت وان المهمة الرئيسية اآلن هي ازالة هذه القيود من اذهان وعقول المـواطنين                   
واالعالميين على حد سواء، مشيرا في الوقت ذاته الى ان االعالم الرسمي سوف يشهد تطورا ملحوظا خـالل الفتـرة                    

واكد شعث حرصه على فتح المجـال   .بلة خاصة مع وصول الدعم المالي المفترض في منتصف الشهر المقبلالقليلة المق 
امام الكفاءات االعالمية الشابة ألخذ دورها في رفد االعالم الوطني وفتح الطريق امامها للتعبير عن ابداعاتها المهنية في                  

مصاعب كبيرة تواجهه كوزير اعـالم فـي معالجـة الثغـرات            هذا المجال، ورغم ذلك التأكيد اال انه اشار الى وجود           
  .الموجودة في هيكلية المؤسسات االعالمية القائمة

  23/6/2005الحياة الجديدة 
  

  قوات الفهد األسود تعلن مسؤوليتها عن تفجير جّرافة عسكرية صهيونية قرب مغتصبة موراج في رفح
ليتها عن عملية تفجير جرافة عسكرية صهيونية صباح اليـوم قـرب            أعلنت قوات الفهد األسود التابعة لحركة فتح مسؤو       

وأوضحت قوات الفهد األسود في بيان أصـدرته أن هـذه           .مغتصبة موراج المقامة على أراضي األهالي في مدينة رفح        
  .العملية تأتي في سياق الرد على جرائم االحتالل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني

23/6/2005م المركز الفلسطيني لإلعال  
  

  تفاؤالت بالعودة: قادة المقاومة
 فاروق القـدومي أمـين سـر اللجنـة           الى قطاع غزة،   معلومات أن في مقدمة الذين حسموا امرهم لجهة العودة        تقول   

المركزية لحركة فتح، الذي طالما كرر أنه يرفض دخول األراضي الفلسطينية عبر معبر تشرف عليه قوات اإلحـتالل                  
الى جانب القدومي هناك ايضا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ونائبه الدكتور موسى أبو                و. اإلسرائيلي

مرزوق، وعماد العلمي عضو المكتب السياسي، ونايف حواتمة أمين عام الجبهة الديمقراطية، وخالد عبد المجيـد أمـين           
ح قادة الفصائل خالل حوار القاهرة قبل األخيـر         وتكشف المصادر هنا عن أن عباس كان فات       .عام جبهة النضال الشعبي   
وتقول المصادر إن عودة قادة الفصائل تمثل رغبة مشتركة لكل من واشنطن، القاهرة والسلطة              . بضرورة عودتهم للداخل  

ويتجدد العرض اآلن من خالل     .الفلسطينية، بهدف العمل على احتواء مواقفهم السياسية، عبر جعلهم أسرى معادلة الداخل           
العقيد محمد دحالن وزير الشؤون المدنية في السلطة بالتزامن مع تزايد الضغوط األميركية على سوريا، حيث تطالبهـا                  

وينقل عن دحالن تأكيده لقادة فصائل في دمشق، عبر لقاءات عقدت           ..!واشنطن بوقف احتضانها لقادة اإلرهاب الفلسطيني     
ويقدم دحالن تطمينات من طراز اإلقرار بوجود خالفات        . راكم عندنا في دول أخرى، أو عبر اتصاالت هاتفية نريد أن ن         

ويقول إن الخالفـات تتركـز      . مستمرة مع الجانب اإلسرائيلي، لكنه يؤكد في ذات الوقت انشاء اهللا سنذلل هذه الخالفات             
  .على المطار والميناء والمعابر، لكن اإلنسحاب حاصل

  23/6/2005الدستور 
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  اإلشراف على عملية اإلنسحاباحتواء مطلب حماس في 
مصادر عن أن عباس أبلغ لجنة المتابعة للقوى الوطنية واإلسالمية بقطاع غزة في آخـر               تكشف   شاكرالجوهري، -عمان

لكن أهم ما قاله عباس هو إن هذه اللجنـة ستـشكل مرجعيـة لعمليـة                . لقاء له معها أن خطوات اإلنسحاب قيد البحث       
مل هيئات ومؤسسات السلطة، بما يمثل محاولة احتـواء لمطالـب حركـة حمـاس               اإلنسحاب، دون تناقض ذلك مع ع     

اإلشتراك في اإلشراف على عملية اإلنسحاب، وهو ما ترى المصادر أنه غير ممكن، نظرا لتعقيدات المـسألة، وعـدم                   
ا الـسياق، تكـشف   في هذ.أهلية منظمات سياسية للقيام بمثل هذا الدور، الذي ال يقبل به حزب السلطة فتح على كل حال              

المصادر عن وجود خطة أمنية فلسطينية تهدف الى ضمان سيطرة اجهزة األمن ومؤسسات السلطة على الوضع خـالل                  
االنسحاب اإلسرائيلي، وأن هذه الخطة وضعها اللواء عبد الرزاق المجايدة المسؤول األمني الفلسطيني الكبير الذي أحيل                

وتضع الخطة في اعتبارهـا احتمـال تعـرض         .د الرئيس الراحل ياسر عرفات    للتقاعد مؤخرا، وأنه وضعها اواخر عه     
المستوطنات اإلسرائيلية لهجوم جماهيري بهدف اإلستيالء على منازلها، خاصة من قبل الذين هدمت قـوات اإلحـتالل                 

ق أمنـي   وتقضي الخطة بالحيلولة دون ذلك من خالل اعالن حظر التجول، وفرض طو           .منازلهم، وال زالوا بدون مأوى    
حول المستوطنات، وكذلك زرع حقول ألغام صوتية، وتجهيز مئات سيارات اإلسعاف بهدف تخويف المواطنين، ومنعهم               

  .من اإلقتراب، وتسهيل مهمة السلطة في ادارة األراضي التي يشملها االنسحاب
 23/6/2005الدستور 

  
   حديدياً يمثل سجناً إسرائيلياً المتظاهرون اصطحبوا معهم قفصاً :مسيرة مناهضة للجدار في بلعين

أفاد عبد اهللا أبو رحمة، منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار، أن المشاركين اصطحبوا معهم قفصاً حديدياً                :  وفا ،رام اهللا 
 يمثل سجناً إسرائيلياً بداخله مجموعة من المتضامنين، تعبيراً منهم عن تضامنهم مع األسرى ونضاالتهم وتضحياتهم، وما               

وأضاف إن جنود االحتالل، شرعوا بإطالق الغاز المسيل للدموع والرصـاص المطـاطي             .يمثله من قتل للحياة اإلنسانية    
صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة بعض المواطنين بحاالت اختناق، وحاول جنود االحتالل إخراجهم من                 

تدعى الجنود جرافة إسرائيلية لرفع القفص وإخراج واعتقـال         داخل القفص عنوة، األمر الذي رفضه المحتجون، وقد اس        
  .من بداخله

  23/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  االحتالل ينصب حاجزاً طّياراً على واد الباذان شرق نابلس ويقوم بإجراءات استفزازّية للفلسطينيين
واد الباذان شمال شرق نابلس، واحتجزت      نصبت القوات الصهيونية، ظهر اليوم، حاجزاً طياراً في منطقة           :نابلس خاص 

وقال شهود عيان للمركز الفلسطيني لإلعالم إن القوات الصهيونية والتي كانت موجودة بكثافة             .العديد من السيارات هناك   
هناك، منعت أكثر من مائة سيارة بما فيها الشاحنات الكبيرة والتي تُِقّل مواد تموينية وخضار من الغـور للمدينـة مـن                      

وأضاف الشهود أنّه قام الجنود الصهاينة بالتفتيش الدقيق في هويات المواطنين وسياراتهم أيضاً، منوهين إلى أنّـه    .عبورال
  .ربما يكون وراء االحتجاز والتفتيش هذا عمليات اعتقال

  23/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  البلدات العربية تتصدر قائمة البلدات المنكوبة بالبطالة 
جاء  .من عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل      % 39ذكر مكتب التشغيل أن العرب ومدن التطوير يشكلون         : اسر العقبي ي

ويشار الى  %. 1.8ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مكتب التشغيل، عن تراجع نسبة العاطلين عن العمل في إسرائيل بنسبة                  
بر بؤر بطالة خرجت من دائرة البطالة في الشهر األخير، في حين ال             أن جميع البلدات اليهودية في النقب التي كانت تعت        

تزال القرى العربية في النقب قابعة هناك، مع العلم أن هناك تراجعا كبيرا في نسبة البطالة التي كانت تسجل فيها والتي                     
والقـرى فـي    . الةبة بالبط وال تزال القرى العربية في النقب تتربع على رأس قائمة البلدات المنكو            %.35وصلت حتى   

 -؛ القية وعرعرة النقب   %16 -؛ أبو رقيق  %17.3 -؛ كسيفه %19.9 -)كحلة(؛ أبو ربيعة    %20.3 –األعسم: النقب هي 
؛ %14 -؛ تـل الـسبع    %14.2 -؛ مسعودين العزازمة  %14.4 -؛ شقيب السالم وأبو قرينات    %14.5 -؛ رهط 15.9%
  %.12.6 -حوره

  22/6/2005 48 عرب
  

  ن من أجل فلسطين تنطلق من ستراسبورغ إلى القدس قافلة التضام
دعت رابطة الالجئين الفلسطينيين في أوروبا للدفاع عن حقّ العودة، الفلسطينيين والعرب والمسلمين المقيمين في أوروبا                

 / 7/  5للمشاركة في قافلة التضامن من أجل فلسطين، وهي القافلة التي سوف تنطلق من مدينة ستراسبورغ بفرنسا في                  
 وتعبر عدة مدن وعواصم أوروبية وإسالمية وعربية الى أن تصل الى فلسطين عبر الحدود األردنية ، حيثُ تقيم                   2005

وجاء في نص   . فعاليات ونشاطات اعالمية ضد اإلحتالل اإلسرائيلي وضد الجدار العنصري الذي تقيمه حكومة شارون            
وروبا تشارك وتدعم أي نشاط أو تحرك شعبي أوروبي يحقق تـضامناً مـع              الدعوة أن رابطة الالجئين الفلسطينيين في أ      

كفاح الشعب الفلسطيني، وتعاضداً مع القضايا العربية، وتقف ضد ألوان التسلط واإلستبداد، وضد كّل أشكال اإلستعمار،                
  .وفي المقدمة منه اإلستعمار اإلستيطاني الصهيوني لفلسطين 
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  22/6/2005 48 عرب
  

   فلسطينيين3االحتالل يواصل عملياته في قلقيلية ويعتقل .. اني على التواليلليوم الث
لليوم الثاني على التوالي اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني فجر اليوم، مدينة قلقيلية في الضفة الغربيـة،                : قلقيلية خاص 

ن، وشنت عملية مداهمة وتفتيش     وأفاد شهود عيان أن قوة عسكرية صهيونية اقتحمت حي صوفي         .واعتقلت ثالثة مواطنين  
محمد فـارس   :  مواطنين هم  3وأكد المواطنون أن القوة الصهيونية اعتقلت       .وحشية لمنازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها    

العويسي، هاني محمد العويسي، وحسين إبراهيم تيم وهو أحد طلبة الثانوية العامة، ممـا يعنـي حرمانـه مـن تكملـة                      
  .امتحاناته

  24/6/2005سطيني لإلعالم المركز الفل
  

  2004 منزالً خالل الربع الرابع من العام 1180 مواطناً وهدم 247استشهاد : تقرير إحصائّي
" مـاس "كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء، ومعهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني       :غزة خاص 

        وأضاف التقرير للربع األول     .2004تشهدوا خالل الربع الرابع من العام        مواطناً اس  274في مدينة رام اهللا اليوم، عن أن
 منـزالً،  1180 نحـو  2004 في عدده األول أن قوات االحتالل هدمت خالل الربع الرابع مـن العـام            2005من العام   

ـ     . دونماً 4566 منشأة، وتم تجريف     1163 ألف شجرة، وتضررت     118.5واقتلعت آلياتها    دار الـضم   وأشار إلـى أن ج
من سكان التجمعات السكنية التي يمر بها على ترك مكان سـكنهم، وأعـاق              % 16والفصل العنصري، أدى إلى إجبار      

  .نصف األسر عن الوصول إلى الخدمات الصحية، وعطل العملية التعليمية ألياٍم عديدة
  23/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ت الفلسطينيات على معبر بيت حانون شمال قطاع غزةجيش االحتالل يحتجز عشرات المريضا

احتجزت قوات االحتالل الصهيوني عند معبر بيت حانون شـمال قطـاع غـزة عـشرات المريـضات                  : غزة خاص 
الفلسطينيات، وأجرت التحقيق معهن وسط ظروف أمنية مشددة ال سابق لها في التعامل مع الحـاالت المرضـية التـي                    

، وتأتي هذه اإلجراءات بعد أن اعتقلت      1948ات الصهيونية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام        تحتاج للعالج بالمستشفي  
معاوية أبو حسنين مدير اإلسعاف والطوارئ      .وقال د .قوات االحتالل الفتاة وفاء البس بزعم أنها كانت تحمل حزاما ناسفا          
الفلسطينيات المتوجهات للعالج، وتم التحقيق معهـن       بوزارة الصحة أن الجنود الصهاينة قاموا باحتجاز كافة المريضات          

  .ألكثر من ثالث ساعات في مكاتب المخابرات الصهيونية
  23/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  االحتالل ينهب رمال قطاع غزة ليستخدمها في صناعة الزجاج

ت الصهيونية بسرقة الرمال الـصفراء      حذر األهالي من وقوع كارثة بيئية في قطاع غزة بسبب قيام الشركا           : غزة خاص 
وأفاد شهود عيان يقطنون بالقرب من منطقة المواصي القريبة من مغتصبات            .الكوارتس المستخدمة في صناعة الزجاج    

وأشارت  .1948غوش قطيف بأن الشاحنات الصهيونية ال تتوقف عن نهب الرمال ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة عام               
 شاحنة مـن    600 إلى أن الشركات الصهيونية تسرق يومياً قرابة الـ          -تلكها وزارة البيئة الفلسطينية    التي تم  -المعلومات

  .الرمال الصفراء
  23/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   بإنشاء مراكز لفطام المدمنين على المخدراتاتتوصي ،حملة بال مخدراتتحت عنوان 

براء ومهتمون، بضرورة إنشاء مراكز متخصصة لفطام المدمنين على         أوصى مختصون وخ  :  وفا ، فراس طنينة  ،طوباس
المخدرات، وضرورة سن قوانين واضحة لمكافحة هذه اآلفة، على الرغم مـن محدوديـة انتـشارها فـي األراضـي                    

ن مع  جاء ذلك خالل ورشة عمل، نظمتها جمعية اللد الخيرية، امس، في جامعة القدس المفتوحة، وذلك بالتعاو               .الفلسطينية
وأكد المختصون على أهمية أن يكـون هنـاك تنـسيق شـامل بـين               .بلدية طوباس والجامعة ومركز طوباس الدراسي     

المؤسسات الحكومية واألهلية، بغية مكافحة هذه اآلفة والحد من انتشارها، مجمعين على أن المخدرات غير منتشرة فـي                  
 نظمـت   ومن ناحية اخرى  . بمعدالت انتشارها في دول أخرى     فلسطين بشكل كبير، وأن انتشارها يكاد ال يذكر إذا قورن         

جمعية أصدقاء المريض الخيرية في جنين، ندوة في قاعة الغرفة التجارية بالمدينة حول تأثير المخدرات جسدياً ونفـسياً                  
نظمـت الهيئـة       وفـي رام اهللا    .واجتماعياً واقتصادياً، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للحد من انتشارالمخدرات          

الوطنية العليا للحد من انتشار آفة الـمخدرات، أمس، ندوة حول تأثير الـمخدرات جسدياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً،                
وذلك في مقر منتدى شارك الشبابي برام اهللا، بمـشاركة اختـصاصيين ومـسؤولين مـن اإلدارة العامـة لــمكافحة                     

  . الحملة الوطنية حملة بال مخدرات، التي تنظمها الهيئة على مدار أسبوعوتندرج هذه الندوة ضمن. الـمخدرات
  23/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  خالل ندوة في رفح الدعوة إلى التحلي بالمسؤولية والحفاظ على الممتلكات العامة عقب االنسحاب 
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ين إلى التحلي بالمـسؤولية، والحفـاظ       دعا المشاركون في ندوة حول االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة المواطن          : رفح
على الممتلكات العامة، ودحر كل المراهنات اإلسرائيلية المروجة حول نتائج االنسحاب من غزة، مؤكدين أن أحداً أيـاً                   

وكانت .كان مسؤوالً أو مواطناً لن يتمكن من وضع يده، أو اإلساءة ألي ممتلكات عامة، هي ملك وحق للشعب الفلسطيني                 
كادر بالتعاون مع العالقات العامة في الشرطة بمحافظة رفح، نظمت في مكتبة البلديـة، أمـس، نـدوة حـول                    مدرسة ال 

االنسحاب اإلسرائيلي، بحضور النائب كمال الشرافي، وعضو المجلس الثوري يحيى رباح، وخضر الرنتيسي، وصـباح    
  .يونس من الشرطة، وحشد غفير من المواطنين

 23/6/2005األيام الفلسطينية 
  

 من الفلسطينيين يعيشون على إعانات األونروا % 56: مطير
زكريا محمود،قال وكيل وزارة الشؤون االجتماعية في السلطة الفلسطينية وحيد مطير فـي تـصريح خـاص ل                  : غزة

رات تنتشر البطالة بشكل كبير بين الفلسطينيين وهو ما زاد المشكالت، حيث يتحكم الكيان الـصهيوني بمقـد                : المجتمع  
الشعب الفلسطيني ويتالعب باالقتصاد منذ اندالع االنتفاضة الثانية، مشدداً على أنها ظاهرة خطيرة لها انعكاسات سـلبية                 

من الفلسطينيين  % 56وأوضح مطير أن  .على تشكيل المجتمع الفلسطيني، خاصة أن هؤالء األطفال ال ينتظمون بدراستهم          
 1.7 وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا أي بما يقدر بحـوالي             يعيشون حالياً على اإلعانات التي تقدمها     

كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش على اإلعانات والطرود الغذائية التي تقدمها لجـان إغاثـة شـعبية                   .. مليون نسمة 
 وجود مـصدر رزق لهـذه       وأضاف مطير أن التفكك األسري وفقدان الرقابة والسلطة من ناحية، وعدم          . وعربية ودولية 

العائالت من ناحية أخرى يدفع بأطفال هذه األسر إلى الشوارع وأن هذه الظاهرة بحاجة إلى تـضافر جميـع الجهـود                     
  .الفلسطينية الرسمية واألهلية للحد من انتشار هذه الظاهرة

  23/6/2005المجتمع 
  

  يخ سامي حسيناالحتالل يفرج عن القيادي في حماس الش..  في األسر عاما15ًبعد 
 أفرجت سلطات االحتالل الصهيوني ظهر اليوم األربعاء عن القيادي في حركـة المقاومـة اإلسـالمية               :  خاص ،رام اهللا 

واستقبل أهالي المخيم موكب الـشيخ سـامي حـسين          ،  حماس الشيخ سامي يوسف حسين من مخيم الجلزون في رام اهللا          
هالي األعالم والرايات الخضراء، ورددوا صيحات التكبير والتهليـل         باحتفال كبير وحاشد على أبواب المخيم، ورفع األ       

 عام متنقالً في مختلف السجون ومعـسكرات        15يذكر أن الشيخ حسين أمضى       .شاكرين اهللا على فك أسر الشيخ حسين      
اومة اإلسالمية   بتهمة انتمائه للجناح العسكري لحركة المق      1990االعتقال الصهيوني، واعتقل في الرابع من شباط فبراير         

حماس، ومحاولة خطف جندي صهيوني من أجل مبادلته بأسرى فلسطينيين داخل السجون الصهيونية بمـشاركة الـشيخ            
  .فؤاد الهودلي وشقيقه وليد

  23/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   مؤبدات يضيء ظلمة السجن بالحصول على الماجستير3أسير محكوم 
معية أنصار السجين في بيان لها وصلت نسخة منه لـ الحياة الجديدة ان األسـير محمـد                  وذكرت ج  : مهند جدوع  ،جنين

 15+  مؤيـدات  3حسن محمود اغبارية من المشيرفة في المثلث الشمالي والمحكوم في سجون االحتالل مـدى الحيـاة                
 في العلـوم الديمقراطيـة،    عاما، قد تمكن بجهده المتواصل وعمله الدؤوب والمثابرة من الحصول على درجة الماجستير            
  . وأشار البيان الى ان األسير اغبارية كان حصل على شهادة مماثلة في التاريخ والعلوم السياسية

   23/6/2005الحياة الجديدة 
  

  تمديد االعتقال اإلداري للمرة السابعة لرئيس بلدية قلقيلية المنتخب
 االحتالل، قراراً يقضي بتمديد االعتقال اإلداري للشيخ األسـير          أصدرت سلطات :  رام اهللا المحتلة   ،عبد الرحيم الريماوي  

 30 أشهر إضافية، حيث مازال موقوفاً إدارياً في سجن عوفر منذ أكثر مـن               4قواس للمرة السابعة على التوالي، ولمدة       
 قلقيليـة فـي     ةلس بلدي ستنكر مج  وا .شهراً، بعد أن اعتقلته قوات االحتالل من منزله في المدنية خالل االنتفاضة الحالية            

الضفة الغربية، تمديد سلطات االحتالل اإلسرائيلي، االعتقال اإلداري للمرة السابعة على التوالي للشيخ األسـير وجيـه                 
 أن هذا التمديد يعتبر عقاباً جماعياً ألهالي المدينة، الذين منحوا ثقـتهم للـشيخ                واكد .قواس، رئيس بلدية قلقيلية المنتخب    

وناشد المجلس سفراء وقناصل الدول العربية واإلسالمية واألجنبية المعتمدين لدى الـسلطة            . لرئاسة البلدية األسير قواس   
. الوطنية، بالضغط على حكومة االحتالل لالنصياع لنتائج االنتخابات التي أفرزت قيادات محلية عبر صناديق االقتـراع               

ت مجلس بلدي قلقيلية، التي جرت قبل أكثـر مـن شـهر،             يذكر، أن الشيخ قواس حاز على أعلى األصوات في انتخابا         
  .وانتخبه زمالؤه في المجلس رئيساً للبلدية

  22/6/2005 48 عرب
  

  وفاة أسير فلسطيني من جنين في سجن الجلبوع في ظروف غامضة 
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في سجن الجلبوع     عاما، من مدينة جنين، في ظروف غامضة فجر اليوم الخميس          26 توفي أسير فلسطيني     :ياسر العقبي 
وحين حاولوا ايقاظ األسير    . وكان األسرى، استيقظوا الساعة الخامسة من فجر اليوم ألداء صالة الفجر          . في منطقة بيسان  

يذكر ان األسير المحكوم بالـسجن       .فتم استدعاء طاقم طبي من السجن، أعلن عن وفاته        . للصالة، تبين لهم أنه ال يتحرك     
وقـال  . هر، على نشاطه في حركة الجهاد اإلسالمي، أمضى سنة واحدة من مدة محكوميته            لمدة اربع سنوات وعشرة اش    

الناطق بلسان مصلحة السجون، عوفر لفلر، إنه تم نقل جثة األسير إلى المعهد الطبي في ابو كبير لمعرفة اسباب الوفاة،                    
  .ت الوفاةفي حين عين ضابط الصحة الرئيسي في مصلحة السجون طاقما للتحقيق في مالبسا

  23/6/2005 48 عرب
  
  

  التعذيب الصهيونّي الوحشي يفِقد أسيرا فلسطينيا بصره
 عاماً، من سكان مدينة بيت لحم،       30قال محامي نادي األسير الفلسطيني إن األسير سالمة محمد حسن رشايدة             :وكاالت

 40ر تعرض لتحقيٍق متواصٍل لفترة تزيد عن        فقد البصر، بسبب التعذيب الوحشي، الذي تعرض له، مشيراً إلى أن األسي           
ساعة للجلسة الواحدة، ومع تكرار األمر أكثر من مرة، بدأ يتألم من عينيه إلى أن فقد الرؤية، وبدأ بالصراخ من داخـل                      

اخ على  وبحسب بياٍن أصدره النادي، فإنّه على ضوء ذلك أخذ بقية األسرى بالصر            .زنزانته بأنّه لم يعد يرى شيئاً حوله      
إدارة السجن وحراس القسم من أجل إحضار طبيٍب له، إال أن إدارة السجن لم تستجب لذلك، ولم تُقدم له العالج، بل أخذ                      

وكان األسير رشايدة قد اعتُِقل في السابع من أيار الماضي، بعد مداهمة             .حراس السجن يستهزئون به، ويتّهمونه بالكذب     
في ظّل إطالق ناٍر كثيف، وتخريٍب لمحتويات منزله، وقد اقتيد إلى سجن عتصيون، حيـث               منزله الساعة الثالثة فجراً،     

 .مكث خمسة أيام في عزٍل انفرادي، وبعدها تم نقله إلى سجن عسقالن، حيث يحقّق معه بتهمة المتاجرة وتهريب أسلحة                  
وناشد . ه، وزادت هذه اآلالم خالل التحقيق معه      جدير بالذكر أن األسير المذكور كان يعاني قبل اعتقاله من آالٍم في عيني            

نادي األسير مؤسسة الصليب األحمر الدولي التدخّل إلنقاذ حالة األسير، والضغط على إدارة السجن لتحويله للعالج فـي                  
  .المشفى

 23/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ية سيئة في سجن جلبوع يعيشون أوضاعاً صحية ومعيش48أسرى القدس واألراضي المحتلة عام 
زيارٍة تفقدية لهـا لـسجن      ب محامية جمعية أنصار السجين لرعاية األسرى والمعتقلين سناء حرباوي           قامت: نابلس خاص 

الجلبوع يوم أمس، إلى أنها التقت مجموعةً من ممثّلي األسرى هناك منهم ربيع حسين وكريم يونس، وهما من أسـرى                     
ن الوضع الصحي لألسرى في جلبوع مترد جداً ويـزداد سـوءاً، وال يوجـد فحوصـات                 الداخل الذين أبلغوا المحامية أ    

 أسـيراً   850إنّه يقبع أكثر من     : وقالت !!.للمرضى، وال دواء مقدم سوى األكامول، وهو دواء لكّل األمراض واألوجاع          
 الـسجن ال تـسمح لألسـرى        في سجن جلبوع موزعين على سبعة أقسام حيث تشهد الغرف اكتظاظ وازدحام، و إدارة             

بالخروج إلى الفورة سوى ساعٍة واحدة فقط يومياً وعند عودتهم للغرف يتعرضون للتفتيش المذّل مما يـسبب احتكاكـاً                   
وتصادماً بشكٍل مستمر ما بين األسرى وإدارة السجن مما يبقي على حالة التوتر قائمة باستمرار ويدفع األسرى أحيانـاً                   

وأكّـدت  . لفورة احتجاجاً على تلك اإلجراءات وبذلك ال يتعرض جسمهم ألشعة الشمس لعـدة أيـام       إلى رفض الخروج ل   
حرباوي أن هناك الكثير من األهالي ممنوعون من زيارة أبنائهم وذلك ألسباٍب أمنية واهية، هذا إضافةً لمنع الزيارة بين                   

جد صلةٌ بينها والوسيلة الوحيدة لالتصال بين األقسام من     األسرى أنفسهم إذْ إن األقسام منفصلة عن بعضها البعض وال يو          
وفي السياق ذاته أكّد األسرى للمحامية حربـاوي أن طعـام اإلدارة             .خالل المناداة على بعضهم البعض بالصوت العالي      

 الطعام من   سيء جداً ومليء بالحشرات وال يستطيعون االعتماد عليه كوجبات أساسية لهم ولذلك هم يعتمدون على شراء               
األولى منعت اإلدارة نزول مخصصات مالية لهم منذ شهٍر بحجـة أنهـم             : الكانتينات مما يتسبب لهم بمشكلتين أساسيتين     

يحملون الهوية اإلسرائيلية وال يسمح للسلطة التدخّل بهم وإرسال مخصصاٍت مالية لهم، كما عملت اإلدارة على فـصلهم                  
وأبلغ األسرى محامية أنصار السجين أن األسـرى         .ك لتفريق الجسد الفلسطيني الواحد    عن بقية األسرى الفلسطينيين وذل    

عدم فصل األسرى الفلـسطينيين عـن أسـرى         : يخوضون حالياً معركة نضالية مع اإلدارة يطالبون من خاللها بما يلي          
نية خاصةً أنّهم يعتبرون أنفـسهم      الداخل الذين رفضوا عملية الفصل، واعتبروا ذلك خطوةً خبيثة لتفريق الوحدة الفلسطي           

جزءاً من الحركة األسيرة، والمطالبة بإرجاع التواصل بين األقسام، حيث عبروا عن استيائهم من ذلك ألنه حرمهم مـن                   
معرفة أخبار بعضهم البعض، والمطالبة بوصول الصحف المحلية إلى السجن وبعض المجالت الثقافية المفيدة، إضـافةً                

ون من التلفاز والمحطات اإلذاعية كذلك، والمطالبة بعدم االعتداء على المقدسات اإلسالمية وهي القرآن              إلى أنّهم محروم  
وأضافت حرباوي أنّه كثيراً ما تفِرض إدارة السجن غرامات مالية علـى            . الكريم، وعدم تكرار ما حدث في سجن مجدو       

فه األسباب، فمثالً في حالة إجراء العـدد ويوجـد أحـد            األسرى وتخِصمها من رصيد األسير القادم من األهل وذلك ألت         
األسرى داخل الحمام فإن السجانين يدخلون إليه ويخرجونه بالوضع الذي هو فيه، وعند الصالة يجبرونهم علـى تـرك                   

  .الصالة والحضور، ويفرض عليهم غرامات بسبب التأخير
  23/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ! قال الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة داخل شاحناتإسرائيل ستسمح بانت
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قال مصدر اسرائيلي، صباح اليوم الخميس ان اسرائيل تدرس اقتراحا عرضه موفد الرباعي الدولي، جيمس وولفنسون،                
كة حديدية أو   باتاحة تنقل الفلسطينيين وبضائعهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة داخل شاحنات فقط، الى أن يتم انشاء س                

 !نفق يربط بين أراضي السلطة الفلسطينية بشطريها، وذلك مقابل تخلي الفلسطينيين عن مطلب انـشاء المعبـر اآلمـن                  
وحسب ما نشره المعلق السياسي لصحيفة هآرتس، ألوف بن، في عدد الصحيفة الصادر صباح اليوم الخميس فقد وافقت                  

علقة بترتيب انتقال الفلسطينيين بين الضفة والقطاع بعد تنفيذ خطـة فـك             اسرائيل على فحص سلسلة من االقتراحات المت      
وقالت الصحيفة ان وولفنـسون اعـرب عـن اسـتعداد           . االرتباط، وأبدت استعدادها لتقبل اقتراح وولفنسون آنف الذكر       

ـ    30المجتمع الدولي لتمويل شراء قافلة من الشاحنات، تضم          ـ      شاحنة مارسيدس، وتفعيلها ك ين الـضفة   جسر بـري ب
وقال مصدر إسرائيلي معقبـا ان      . وحسب المصدر لم ترفض اسرائيل اقتراح وولفنسون وأبلغته انها ستفحصه         . والقطاع

الموافقة على هذا المخطط منوطة بما يحدث على األرض، فإذا منحونا عدة أشهر من الهدوء يمكننا الموافقة على مرور                   
ونقلت هـآرتس    . الى حاجز إيرز، أمس األول يجعل هذه االمكانية مستبعدة         الشاحنات، لكن حدثا مثل ارسال االنتحارية     

 االقتـصادي بـين   ،عن وولفنسون قوله لمراسلها إن تقدماً طرأ في األسبوعين األخيرين على محادثات التنسيق المـدني             
حثات اتسعت وباتت   وحسب الصحيفة أكدت مصادر اسرائيلية رفيعة تصريحات وولفنسون هذه، وقالت إن المبا           . الجانبين

تشمل ترتيبات االنتقال بين شطري السلطة الفلسطينية، وبين االراضي الفلسطينية واسرائيل، بينما كانت اسرائيل تريد لها            
  . أن تعالج مسألة تسليم مفاتيح القطاع للفلسطينيين فقط

الجانبين االسرائيلي والفلسطيني، خالل    وكانت مسألة االنتقال بين شطري السلطة الفلسطينية قد اثارت خالفات شديدة بين             
السنوات األخيرة، حيث يصر الفلسطينيون على اقامة المعبر اآلمن الذي نصت عليه اتفاقيات اوسـلو والـذي رفـضت                   

ويؤكد الفلسطينيون اهمية اقامة هذا المعبر الزالة مخاوف الفلسطينيين من أن مشروع غزة أوالً سـيكون          . اسرائيل تنفيذه 
وحسب هآرتس أبلـغ الـوزير      .  أيضا، وأن االنفصال سيؤدي الى قطع االتصال بين القطاع والضفة الغربية           غزة أخيراً 

وقالت الصحيفة ان وولفنـسون     . حاييم رامون نظيره محمد دحالن، رفض اسرائيل انشاء المعبر اآلمن بروحه السياسية           
وقالت الـصحيفة ان    ! لتركيز حالياً على ترتيبات عملية    اقنع الجانب الفلسطيني بعدم االصرار على انشاء المعبر اآلمن وا         

التنازل الفلسطيني عن مطلب المعبر اآلمن مقابل موافقة اسرائيل على مناقشة حلول عملية أزال العقبات التي اعترضت                 
  !المحادثات

  23/6/2005 48 عرب
  

  الدين  حور صالحسرائيلية من ماالتفاق مع مصر ال ينص على اخراج القوات اإل: سرائيليإمصدر 
قال مصدر سياسي اسرائيلي رفيع، ان االتفاق المرتقب توقيعه مع مصر حول ادخال قوات من حرس الحدود المصري                  
إلى محور صالح الدين فيالدلفي، ال يحمل أي تغيير جوهري وال ينطوي على أي تهديد أمنـي إلسـرائيل، مؤكـداً أن                      

وقـال   .ال ينص على اخراج القوات االسرائيلية من محور صالح الـدين          االتفاق الذي يخضع للفحص المصري، حالياً،       
المصدر ان االتفاق يمر، في مراحل الصياغة األخيرة، ومن المفروض أن تتسلم إسرائيل، في األيام القريبة، المالحظات                 

ناقـشته والمـصادقة    والتعديالت المصرية التي ستوضح ما إذا كانت الحاجة ملحة لطرح االتفاق على طاولة الكنيست لم              
ويعتقد المصدر أنه لن يكون هناك ما يستدعي طرح االتفاق على طاولة الكنيست، مضيفا ان المستشار القـضائي                   .عليه

للحكومة االسرائيلية، مزوز، هو الذي سيحسم هذه المسألة بعد المصادقة على االتفاق إثر انتهاء وزارة الدفاع المـصرية             
وحسب االذاعة االسرائيلية، فإن االقتراح االسرائيلي يحـدد، كمـا أوضـح المـصدر               .يمن فحص االقتراح االسرائيل   

السياسي، نوعية األسلحة التي سيسمح لقوات حرس الحدود المصرية بحيازتها في منطقة محور صالح الدين، بحيث لن                 
 أسلحة ثقيلة، كالـدبابات او      وستمنع القوات المصرية من حيازة    . تتجاوز البنادق والمسدسات إضافة الى مروحية شرطية      

كما ستمنع القوة المصرية من القيام بأي مهام عـسكرية،          . العربات المصفحة، أو حفر خنادق واقامة تحصينات عسكرية       
وسيتوقف عملها على منع تهريب األسلحة وتسلل الناس من مصر الى قطاع غزة وبالعكس، وسيتم ذلك فقط على طول                    

 أن االتفاق ال ينص على انسحاب قوات االحتالل من محور فيالدلفي، مشيراً إلى أن ذلك                وأكد المصدر  .محور فيالدلفي 
وحسب المصدر فإن الحديث يجري عن بروتوكول سياسي سيتم توقيعه من قبل             .ستقرره القيادة السياسية في وقت الحق     

رر المستشار القضائي للحكومة    ضابط في القيادة العامة للجيش االسرائيلي مقابل مسؤول عسكري مصري، ومن ثم سيق            
 .  االسرائيلية ما إذا كان يتحتم طرح االتفاق على طاولة الكنيست لمناقشته

  23/6/2005 48 عرب
  

  بيرس يطالب بتأجيل االنتخابات الداخلية في حزب العمل 
ـ       اب الـرئيس الجديـد   دعا بيرس، صباح اليوم الخميس، الى تأجيل االنتخابات الداخلية المرتقبه في حزبه العمـل النتخ

وقـال  . والمرشح لرئاسة الحكومة، وذلك في ضوء الكشف عن عماية تزييف واسعة في نماذج االنتساب الـى الحـزب                
وكـرر  . لالذاعة االسرائيلية انه سيدعو مركز الحزب الى االنعقاد ومطالبته بتأجيل االنتخابات الداخلية لمدة اسـبوعين              

 التزييف وانه لم يقم بتجنيد منتسبين جدد الى الحزب في اطار الحملة التي شـهدت                بيرس ادعاءه بأنه ال يتحمل مسؤولية     
ودعا بيرس الى استكمال فحص نماذج االنتسابات بشكل دقيق وازالة اي           . عملية تزييف كبيرة، خاصة في الوسط العربي      

ن نيته اسـتدعاء المركـز الـى        وانتقد ايتان كابل، السكرتير العام للحزب تسرع بيرس الى اعال          .تشكك بشأن طهارتها  
وتسلم كابل نتائج الفحص الذي اجرتـه لجنـة خاصـة     .االنعقاد، قبل ان يقرر كابل ما اذا كان يتحتم القيام بهذه الخطوة       

وقالـت االذاعـة     .لنماذج االنتساب، وسيقرر بناء عليه ما إذا كان حجم التزييف يبرر تأجيل انتخاب رئـيس الحـزب                
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سلم رسالة من براك يطالب فيها، بتأجيل االنتخابات الداخلية حتى يتم االنتهاء من فحـص نمـاذج                 االسرائيلية ان كابل ت   
ويقترح براك السماح بالتصويت في االنتخابات الداخلية       . وبرأي براك يمكن للفحص ان يستغرق ستة أسابيع         . االنتساب

ك اعرب عن رغبته باجراء االنتخابـات       وحسب االذاعة فان برا   . فقط لمن مضت مدة عامين على عضويته في الحزب        
فقط من نماذج االنتساب الجديدة الـى       % 5وحسب تفاصيل نشرها مقر براك، امس، فإن نسبة         . الداخلية في نوفمبر فقط   

من النماذج ويعتبر أكثر من الثلث المتبقـي مـن          % 40حزب العمل تمت كما يجب، فيما يشكك مقر براك بـصالحية           
 .  النماذج مزيفاً

  23/6/2005 48 عرب
  
  
  

  سرائيل من مواصلة بناء الجدار في ضاحية البريدإ يمنع  احترازياًمراًأالمحكمة العليا تصدر 
اصدرت المحكمة العليا االسرائيلية أمرا احترازيا منعت بموجبه السلطات االسرائيلية من مواصلة بناء الجدار العازل في                

فاد بيان لجمعية حقوق المواطن في اسرائيل ان المحكمة العليا االسـرائيلية            وا .ضاحية البريد في بلدة الرام شمال القدس      
نظرت في التماسات قدمتها جمعية حقوق المواطن والمحامي محمد دحلة باسم مـواطنين فلـسطينيين ضـد الـسلطات                   

  . االسرائيلية وطالبت االلتماسات بمنع اسرائيل من مواصلة بناء الجدار
لمحكمة العليا االسرائيلية انه فيما يتعلق ببناء الجدار في الضفة الغربية فان ثمة اهمية لمـسألة                من جهة ثانية قال رئيس ا     

يشار الى ان السلطات االسرائيلية انهت حتى االن مقاطعـا           .ما اذا كان بناء الجدار ينطوي على اهداف امنية او سياسية          
ليوم عن المحكمة يتعلق بمقطع من الجـدار فـي ضـاحية            واسعة من الجدار في بلدة الرام واالمر االحترازي الصادر ا         

وقدمت النيابة العامة للمحكمة العليا االسرائيلية في جلسة االمس وثيقة جاء فيها انه طالما الحديث عن بناء جدار                   .البريد
  . الجدارداخل منطقة نفوذ بلدية القدس التي تعتبر منطقة ذات سيادة اسرائيلية فان ثمة انعكاسات سياسية لمسار

ونقلت وسائل االعالم االسرائيلية عن رئيس المحكمة العليا االسرائيلية القاضي اهارون براك قوله خالل جلسة المحكمة                
امس ان لدولة اسرائيل الحق في انشاء جدار امني على حدود بلدية القدس وداخل منطقـة سـيادتها بحـسب القـانون                      

وتابع براك لذلك فان مسألة ما اذا الهدف من بناء الجدار امنيـا ام سياسـيا               .االسرائيلي في اشارة الى قانون ضم القدس      
وطلب رئيس المحكمة االسرائيلية من الملتمسين وهم مواطنون فلسطينيون من سـكان             .ليست ذات عالقة في هذا السياق     

ر معارضة بنـاء الجـدار      ضاحية الرام في شمال القدس تقديم تفاصيل للمحكمة حول حقوقهم الذين يطالبون بها في اطا              
كون يلدة الرام تقع في المنطقة بي وخارج حدود بلدية القدس بحسب اتفاق اوسلو الذي وقعتـه اسـرائيل مـع منظمـة                       

واضاف انه لو تم بناء الجدار على الخط االخضر لما كان باالمكان تقديم ضد بنائه                .1993التحرير الفلسطينية في العام     
  .اية ادعاءات قضائية

  22/6/2005 48 عرب
  

 ! معاليه أدوميم ستصبح أكبر من تل أبيب: عزمي بشارة
حذر عزمي بشارة، من أن االحتالل اإلسرائيلي يقوم، في ظل االهتمام بخطة الفصل، بتنفيذ مخططات شاملة لتوسيع 

فيها جمال  بعد جولة قامت بها امس كتلة التجمع الوطني الديموقراطي، وشارك هجاءت تصريحات .القدس وتهويدها
زحالقة، وواصل طه، إضافة إلى عضو بلدية حيفا وليد خميس، وعدد من الصحافيين والنشطاء ضد هدم المنازل في 
القدس المحتلة، حول المدينة المقدسة من منطقة الرام وحتى سلوان لالطالع على ما يقوم به االحتالل من نشاطات 

. ولها يفوق أي تصور لدى أي مواطن عربي يهمه موضوع القدسوقال بشارة إن ما يجري في القدس وح. استيطانية
 كيلومترا مربعا من الشرق الى الشمال لتصبح 53 الى E1فإسرائيل تقوم بتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم في منطقة 

بما في ذلك أضاف ان االعمال جارية حاليا حول قرية عناتا وقرية الزعيم  .معاليه ادوميم أكبر مساحة من تل ابيب ذاتها
األنفاق والجسور والجدار حول حي الطور ورأس العمود لوصل معاليه أدوميم مع القدس وتحويل القدس الشرقية الى 

وتابع كما يتواصل العمل في بناء . حي عربي، غيتو داخل القدس الكبرى اليهودية، يشبه يافا في تل ابيب حاليا
 آالف 7 الفا، وقد وصل الى 30هللا ويفترض ان يصل عدد سكانها الى مستوطنات كبرى مثل تل تسيون التي تتاخم رام 

. وتجمع هذه في كتلة القدس االستيطانية تمهيدا لضمها الى القدس الكبرى. وفي مستوطنة كوخاف يعقوب. حتى اآلن
س على االرض وأوضح أنه في وقت تنشغل فيه السياسة العربية والفلسطينية بفك االرتباط، تنشغل إسرائيل بوضع األسا

لتحويل الكتل االستيطانية حول القدس وفي اريئيل وغوش عتسيون والفيه منشي وغيرها الى أمر ال رجعة فيه غير قابل 
 السفير. للتفاوض

  23/6/2005السفير 
  

   مستوطنة في مرمى صواريخ القسام تسهيالت ضريبية49البرلمان الصهيوني يوافق على منح 
البرلمان الصهيوني باألغلبية على مشروع قانون خاص يمنح مستوطني البلـدات المحاذيـة          وافق  : القدس المحتلة خاص  

 في المائة، وذلك في خطوة احترازية، تـأتي فـي إطـار ثنـي               13لقطاع غزة تسهيالت ضريبية، قد تصل إلى نسبة         
إن البرلمـان   : نيةوقالـت مـصادر صـهيو      .المستوطنين، عن الرحيل عنها، في حال تم قصفها بالصواريخ الفلسطينية         



 16

الصهيوني صوت بأغلبية خمسين صوتاً مقابل خمسة أصوات على القراءة الثالثة على مشروع قانون ينص علـى ضـم      
 بلدية صهيونية أخرى للتجمعات االستيطانية، التي تحظى بتسهيالت ضريبية، السيما التـي تعتبـر فـي خطـوط                   49

لكن وزيرة القضاء تسيبي ليفني، أعربت عن رفضها لـضم خمـسة            وقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون، و      .المواجهة
تجمعات استيطانية ال تبعد سبع كيلو مترات فقط عن قطاع غزة، وال تتعرض لخطر إطالق قـذائف القـسام، ورفـض                     
البرلمان الصهيوني بأغلبية كبيرة تحفظ وزيرة القضاء هذا، كما رفض اقتراح النائب محمد بركة ضم قرية مزرعة إلى                  

  .القائمة التي تحظى بتسهيالت ضريبية
  23/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   إسرائيلى االنسحاب من غزة تمهيد لضم أراض من الضفة إل : صحيفة الجارديان

 وصفت صحيفة الجارديان البريطانية في تعليق نشرته أمس علي موقعها التصريحات التـي أدلـت بهـا                   :  أ  .  ش  . لندن أ 
ل جولتها والتي رحبت فيها بالتفاهم الذي توصلت اليه اسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن ضرورة إزالة منازل                رايس خال 

 وصـفتها بأنهـا        مشيرة الي انه يمثل خطوة تاريخية علي سبيل تحقيق السالم في المنطقـة              , المستوطنين اليهود في غزة   
 استاذ أكاديمي بريطاني بجامعة اكسفورد ان العادة جـرت دومـا            وقال آفي شاليم كاتب التعليق وهو       . تصريحات حمقاء 

علي أن السياسة الخارجية االمريكية تتعامل بمعيار مزدوج تجاه العرب واالسرائيليين في منطقة الشرق االوسط حيـث                 
بيع فقط فـي    يعد أبرز مثال علي ذلك هو أن الواليات المتحدة تمكنت من تغيير النظام في العراق في غضون ثالثة اسا                  

    .  عاما 38 حين أنها لم تنجح في إزالة مستعمرة يهودية واحدة في األراضي المحتلة علي مدار
   23/6/2005هرام األ

  
  مزرعة شارون واحة للفساد االقتصادي   

لـي  يبدو أن فضائح إرئيل شارون لن تتوقف عند حد اتهام إبنيه بتقاضي الرشاوى المالية والحـصول ع                : أحمد إبراهيم 
أموال مقابل استغالل نفوذ والدهما ولكن وصل األمر إلي تحول مزرعة شارون إلى مركز للفساد المالي واالقتصادي في                  

المعهد االقتصادي العام في إسرائيل أصدر تقريرا بعنـوان مزرعـة           • إسرائيل وهو ما اعترف به اإلسرائيليون أنفسهم      
حول مزرعة شارون إلى مركز للفساد ليس فقـط علـى المـستوى             شارون واحة الفساد وهو التقرير الذي كشف عن ت        

اإلسرائيلي بل العالمي أيضاً حيث يقوم مستشارو شارون بعقد اجتماعات سرية مع الكثير من المسؤولين ورجال األعمال                 
اكر ورحالت السفر   ويقومون برشوتهم بالعموالت المالية والهدايا النقدية والعينية مثل السيارات أو الفيالت الفاخرة أو تذ             

ويعترف التقرير بـأن    . المجانية لهم ولعائالتهم ، وهي الهدايا التي يرى التقرير أنها ستدمر االقتصاد اإلسرائيلي تدريجياً             
رجال األعمال والسماسرة ورجال االقتصاد اإلسرائيلي باتوا ينظرون إلي هذه المزرعة كمركز كبير للفساد تعقـد فيـه                  

 هو شارون، موضـحة     1948أشار التقرير إلى أن أغنى رئيس وزراء إلسرائيل منذ أقامتها عام            و•.الصفقات المشبوهة 
أنه أغنى من جميع رؤساء الوزراء السابقين أمثال ايهود باراك الذي يجمع الماليين عبر العالم من المحاضـرات التـي                    

 يشيد لنفسه بيتا فخما في بلدة كفار شمار أحـد           يلقيها في المعاهد والجامعات العالمية ، وهي األموال التي ساعدته في أن           
ويتطـرق  . أبرز المنتجعات الصحية في إسرائيل ، وبنيامين نتانياهو الذي يعمل مستشارا لعدد من الشركات التكنولوجية              

اد  مبان سكنية األول لشارون ويضم العديد من التحف النادرة، والثاني ألبنه األكبر جلع             3إلى وصف المزرعة التي تضم      
 فـدان جميعهـا     2600وتبلغ مساحة المزرعـة نحـو       • والثالث الستضافة االجتماعات الهامة والوفود القادمة لشارون      

 50ويكشف أن قيمة مزرعة شارون تصل إلي        • مخصص للزراعة، ويربي فيها شارون النعاج ويزرع الجميز بها أيضاً         
اً أن ثروة شارون ال تقتصرعلى هذه المزرعـة فلديـه            مليون دوالر ، مضيف    11,3مليون شيكل إسرائيل أي ما يوازي       

المزيد من العقارات في كفار ماالل وفي القدس المحتلة التي يمتلك بها منزلين ارتفع سعراهما بشكل جنـوني، كمـا أن                     
  .مجرد كونهما منزلين لرئيس الوزراء، فإن سعريهما سيزيدان عن أسعار أي منازل شبيهة لهما

  23/6/2005االتحاد االماراتية 
  

   هلى ردإمزوز  بعد استماع  قد يستقيل من السياسة مقابل شطب تهم خطيرة ضده شارونعمري
 عضو الكنيست عمري شارون     شارونعقد المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية مناحيم مزوز جلسة مع محامي نجل            

 االبن في قضية تجنيد تبرعات لولـده بـشكل          لالستماع الى رده على تهم فساد تضمنتها مسودة الئحة اتهام ضد شارون           
وافاد موقع هآرتس ان مسودة الئحة االتهام تتعلق بالقضية التي عرفت باسم انانكس لالبحاث وتوجه النيابة                 .غير قانوني 

 وقرر مـزوز توجيـه     .العامة االسرائيلية لعمري شارون تهما تتعلق باالحتيال وخيانة االمانة والتآمر على تنفيذ جريمة            
الئحة اتهام ضد مدير عام اناكس لالبحاث غابريئيل مانور وهو صديق مقرب جدا من عومري شـارون وتـم منحـه                     

وبحسب الشبهات سلم مانور لعومري شارون دفاتر حـواالت         . صالحية التوقيع على حواالت بنكية باسم الشركة بمفرده       
ويوجـه مـزوز    . ة والده، اريئيل شارون، االنتخابية    بنكية رغم علمه المسبق بان شارون االبن سيستخدمها لتمويل حمل         

لمانور تهما تتعلق بمخالفات قانون االحزاب والتسجيل الكاذب في وثائق الشركة والغش واالحتيال وخيانة االمانة والتآمر                
  .على تنفيذ جريمة

م المستـشار القـضائي     قال مصدر اسرائيلي، ظهر اليوم، ان عمري شارون، قد يستقيل من العمل السياسي مقابل قيـا               
 .للحكومة بشطب اتهامات خطيرة موجهة اليه، في مركزها اعمال التزييف المنسوية اليه في قضية الـشركات الوهميـة                 
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 االسرائيلي على شبكة االنترنت، ان استقالة عمري وشطب بنود خطيرة من لوائح االتهام ضده قد يتم                 wallaوأفاد موقع   
، يعترف عمري بموجبها بعدد من المخالفات التي يتهم بارتكابهـا، مقابـل اسـتيدال               بموجب صفقة بين عمري والنيابة    

وحسب الموقع اقترح محامي عمري ، دان شاينمان         .عقوبة السجن اتهامات اخرى اشد خطورة باتهامات ال تسري عليها         
   .هذه الصفقة على المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، امس االربعاء

  23/6/2005 -22 48 عرب
  

  اإلسرائيليون يكثفون وجودهم في القاهرة لتأسيس مشاريع مشتركة مع المصريين
كثف خبراء إسرائيليون وللمرة األولى وجودهم لمناسبة مشاركتهم في المؤتمر األول للمناطق            : جابر القرموطي ،  القاهرة

لن اإلسرائيليون، وكان عددهم يزيد على المئة       وأع .االقتصادية المؤهلة كويز الذي استضافته القاهرة أمس لمدة يوم واحد         
وغالبيتهم من اليهود العرب، نيتهم االستفادة القصوى من تلك المشاركة الفريدة التي قد تكون األعلى واألهم منـذ عقـد                    

وقال أحد المشاركين إنه يتفاوض حالياً على مشروع تـصل           . في القاهرة  1996مؤتمر الشرق األوسط االقتصادي عام      
وسـيكون  . ته إلى مئة مليون دوالر رافضاً اإلعالن عن أسماء المساهمين معه من المصريين بناء على رغبتهم حالياً                قيم

كما يحمل أكثر من خبير ومسؤول دراسة جدوى        . المشروع في قطاع المنسوجات لالستفادة من المناخ العام المتاح حالياً         
 حالياً في شيء أكثر من التقارب الجاد لكسر الجـدار المعنـوي   ال نفكر : وأضاف .لمشروع ينوي مشاركة مصريين فيه    

وكشف عن زيارات   . بيننا وبين المصريين، الذي هو حالياً إلى انهيار، لكن ما زال قائماً على المستوى الشعبي المصري               
   .سيتم تبادلها قريباً بين رجال أعمال كبار في البلدين خالل آب أغسطس المقبل

  23/6/2005الحياة 
  

  اندالع حريق في سفينة سياحية صهيونية قرب السواحل التركية
 أعلن وزير المواصالت الصهيوني عن اندالع حريق كبير في سفينة سياحية صـهيونية مـساء                : القدس المحتلة خاص  

ـ ونقل موقع يديعوت أحرنوت عـن        . شخصاً 650أمس الثالثاء بالقرب من السواحل التركية، وعلى متنها نحو           وزير ال
أن الحريق انـدلع   وأضاف .إن حريقاً اندلع في سفينة سياحية إسرائيلية بالقرب من السواحل التركية     : ئير شطريت قوله  م

في غرفة المحركات على متن السفينة السياحية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات في طاقم السفينة أو المـسافرين،                    
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير رفض اإلدالء بمزيد من التفاصـيل           رغم أن أضراراً لحقت بأحد المحركات الثانوية،          

  .عن هذا الحادث
  23/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ـ إسرائيلية لزيادة التبادل التجاري المشترك مباحثات ألمانية

ومـن  . تغرق يـومين  في زيارة تساألراضي المحتلةوصل وزير االقتصاد االلماني فولفجانج كليمنت إلى   : أ.ب.برلين د 
 عاما على العالقات بين البلدين نـدوة حـول          40المقرر أن يفتتح الوزير االلماني في تل أبيب بمناسبة االحتفال بمرور            

ومن المنتظر أن يلتقي كليمنت مع إيهود أولمـرت باالضـافة للعديـد مـن                . األلمانية ،االسرائيلية العالقات االقتصادية 
 مـن ممثلـي الـشركات       30ويرافق الوزير االلماني في زيارته وفد مكون من نحو           .اديةالشخصيات السياسية واالقتص  

  .االلمانية
 23/6/2005شرق األوسط ال

  
  في المائة في أبريل الماضي1.0ارتفاع اإلنتاج الصناعي اإلسرائيلي 

نسبة واحد في المائة فـي      قال المكتب المركزي لالحصاء أمس ان االنتاج الصناعي االسرائيلي ارتفع ب          : القدس رويترز 
وقـال  . وعزا المكتب هذا النمو الى قطاع الصناعات التقنيـة        . شهر ابريل نيسان بعد استقراره في مارس اذار الماضي        

 في المائة في الفترة من فبراير شباط الى نهاية ابريل           2.7المكتب ان ناتج الصناعات التحويلية ارتفع بمعدل سنوي يبلغ          
 في المائة العام الماضي، ومـن       4.3ونما االقتصاد االسرائيلي    . بعة في المائة في العام الماضي كله      بعد ان قفز بنسبة س    

  . المتوقع أن ينمو بنحو أربعة في المائة هذا العام
 23/6/2005شرق األوسط ال

  
  نمواً في الصادرات الفلسطينية% 15

لت خالل األشهر الثالثة الماضية نـسبة نمـو قـدرها           أعلنت وزارة االقتصاد الفلسطينية، أن الصادرات الفلسطينية سج       
وقال %. 150، أما تسجيل المصانع فازداد بنسبة       %50، وأن تسجيل الشركات زاد في األراضي الفلسطينية بنسبة          15%

، وذلك بحسب البيانات الجمركية، الفتاً إلى       %60إلى  % 50الوزير مازن سنقرط، إن االستيراد ارتفع بنسبة تتراوح بين          
وبـين سـنقرط، أن وزارة      .ما تم تحقيقه من انجازات على مستوى فتح األسواق الخارجية أمام المنتجـات الفلـسطينية              

. االقتصاد الوطني سلمت، مؤخراً، مجلس الوزراء الفلسطيني خطة عمل أنجزتها الوزارة خالل األشهر األربعة الماضية              
  .نابلس ـ سامر خويرة.  يوما120ً تم إنجازه خالل فترة وذلك استجابة لطلب المجلس من كل الوزراء بتسليم ما

  23/6/2005البيان 
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  االحتفال بافتتاح المعرض الوطني الثاني لألثاث: غزة

تحت شعار بيتك من بلدك أحلى افتتح محافظ غزة، رئيس الغرفة التجارية، ونافذ الحربـاوي، رئـيس                  :كتب حامد جاد  
ال تريد المعرض الوطني السنوي الثاني لألثاث، في قاعة فندق الحلو في مدينـة              مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني ب     

وأكد المحافظ في كلمة ألقاها باسم السلطة الفلسطينية خالل حفل افتتاح المعرض أهميـة مـا حققـه قطـاع                 .غزة، أمس 
ى تقديم منتجات منافـسة  الصناعات الخشبية من انجازات عكست قدرة ومهارات الصناعيين والعاملين في هذا القطاع عل    

من جهته، تطرق الحرباوي إلـى واقـع        .ذات جودة عالية حظيت بتلبية أذواق المستهلك في السوقين المحلية والخارجية          
 منشأة تشغل قرابة ستة آالف عامـل        600صناعة األثاث في األراضي الفلسطينية، موضحاً أن هذه الصناعة تضم نحو            

مـن  % 20 مليون دوالر أميركي، وأن أكثر مـن         50وي لهذه الصناعة يقدر بنحو      وبين أن حجم االنتاج السن    .وموظف
  .منتجات الصناعات الخشبية يصدر إلى األسواق الخارجية

  23/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  السلطة بصدد إنشاء شركة لنقل الطاقة الكهربائية من الدول المجاورة: الشوا
سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، امس، ان السلطة الوطنية بـصدد انـشاء            اعلن عزام الشوا، رئيس      :كتب جعفر صدقة  

وقال الشوا في افتتاح ورشة عمل حول االطار القانوني لتنظيم          .شركة حكومية لنقل الطاقة الكهربائية من الدول المجاورة       
كون مملوكة للحكومة كمـا هـو       ست"قطاع الطاقة الكهربائية في فلسطين، نظمتها سلطة الطاقة برام اهللا، ان هذه الشركة              

الحال في الكثير من الدول، وينحصر عملها في نقل الطاقة الكهربائية من الدول االخرى الى شركات التوزيع المملوكـة                   
يذكر ان السلطة الوطنية    .ولم يسم الشوا الدول المحتملة لتوريد الطاقة الكهربائية الى االراضي الفلسطينية          ".للقطاع الخاص 

  .وقعتا، قبل حوالي عامين، اتفاقا لتبادل الفائض من الطاقةواسرائيل 
  23/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  توصية بإعادة النظر في استراتيجية التشغيل واستخدام المستفيدين من برامج البطالة : نابلس
م المـستفيدين مـن     أوصى مشاركون في ورشة عمل، أمس، بإعادة النظر في استراتيجية التشغيل واستخدا           :  وفا ،نابلس

برامج البطالة المؤقت في مساعدة المزارعين، والتركيز على قطاع التدريب المهني وتطوير برامجـه بمـا يـستجيب                  
وشدد هؤالء، على أهمية خلـق بيئـة        .الحتياجات السوق وفرض ضرائب على البضائع المستوردة ودعم المنتج الوطني         

جاء ذلك خالل ورشـة عمـل       .البطالة المرتفعة في األراضي الفلسطينية    مناسبة لزيادة فرص العمل، والحد من معدالت        
عقدتها وزارة العمل والشؤون االجتماعية، بالتعاون مع الشركاء االجتماعيين، ووزارات ومؤسسات حكومية وأهلية ذات              

ماعية، والمهندس  حسن أبو لبدة، وزير العمل والشؤون االجت      . وحضر الورشة د  .العالقة، في غرفة تجارة وصناعة نابلس     
عبد المجيد سويلم، مديرعام التخطيط والسياسات فـي الـوزارة، وشـحادة            . مازن سنقرط، وزير االقتصاد الوطني، ود     

الميناوي مدير مديرية العمل في المحافظة، وناصر شامية ممثل الغرفة التجارية، باإلضافة إلى العديد عن رؤساء البلدية                 
  .ت والمؤسسات وأطراف االنتاجوالقروية، وممثلين عن الوزارا

  23/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   والسبعين منذ نشأتها..كلية خضوري تحتفل بتخريج الفوج التاسع التقني
احتفلت كلية فلسطين التقنية طولكرم خضوري، أمس، في ساحة الـمدرجات، بتخريج فوج الرئيس الشهيد أبو               : طولكرم

 طالباً وطالبة من جميع التخصصات، وذلك تحـت         240بعين منذ نشأة الكلية، بمشاركة      عمار، الفوج التاسع التقني، والس    
وبدئ الحفل بدخول موكب الخريجين الى ساحة االحتفال، ثـم أعـضاء الهيئتـين               .رعاية وزير التربية والتعليم العالي    

  .األكاديمية واإلدارية، وعميد الكلية وطاقم الوزارة
 23/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  االحتفال بتخريج فوج األقصى في كلية تدريب قلنديا برعاية الكتلة اإلسالمية

احتفلت كلية تدريب قلنديا، وبرعاية الكتلة اإلسالمية، بتخريج الفوج التاسع واألربعين، فوج األقصى، في               :رام اهللا خاص  
عليه فوج األقصى، بتالوٍة مباركة آلياٍت من القرآن        واستُِهّل الحفل، الذي ُأطِلق     .احتفاٍل واسٍع أقيم أمس في مدينة رام اهللا       

 طالباً إلى منصة الشرف وسط تصفيٍق حار مـن          75الكريم رتّلها أحد الخريجين، تال ذلك دخول الخريجين البالغ عددهم           
تـاح، حيـث    وألقى األستاذ سميح صبري سلطان، أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية تدريب قلنديا، كلمة االفت              .ذويهم

رحب بالضيوف الكرام وهنّأ الخريجين وذويهم، كما بارك جهود كافة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والعاملين فـي                 
وألقى أحد الطلبة كلمة باسم الخريجين حيث قـدم التهـاني والتبريكـات    .كلية تدريب قلنديا واصفاً إياها بالصرح الشامخ     

 الهيئة التدريسية والتدريبية في الكلية موضحاً أن المدرسين والمدربين سِهروا الليـالي             لزمالئه الخريجين، وشكر أعضاء   
كنتم القادة وكنّا الجنود، وها نحن اليوم نلتقي طلبةً وأهالي لنقدم لفلـسطين األبيـة               : من أجل تخريج هذا الفوج، وأضاف     

وفي نهاية االحتفال قام الدكتور إبراهيم أبو سالم واألسـتاذ          .فوجاً جديداً من جنود األقصى بعد عامين من الجد واالجتهاد         
  .سميح صبري سلطان بتوزيع الهدايا والشهادات التقديرية على الخريجين

  23/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  اإلسالميون في األردن يرفضون المشاركة في مؤتمر لحوار األديان بالدوحة ويطالبون بعودة قادة حماس

 اإلسالميون في األردن امس األربعاء أنهم لن يشاركوا في مؤتمر تستضيفه            هأعلنما   23/6/2005 القدس العربي    تنشر
العاصمة القطرية الدوحة نهاية الشهر الجاري حول الحوار بين االديان يشارك به للمرة االولي ممثلـون عـن الديانـة                    

مي حمزة منصور ان الحركة اإلسالمية في األردن لن تشارك في           وقال األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسال      . اليهودية
وأكد ان الحركـة االسـالمية فـي        .المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة حول الحوار بين االديان بسبب المشاركة اليهودية به           

شاركون في اعمـال  االردن ليست ضد الحوار والتفاهم بين االديان، لكنها تؤمن ان الممثلين عن الديانة اليهودية الذين سي     
من ناحية أخري قال برلماني اردني مـن كتلـة          .المؤتمر يتبنون وجهة النظر الصهيونية القائمة علي االحتالل والتوسع        

النواب االسالميين في مجلس النواب ان نواب الحركة االسالمية طلبوا من الملك عبد اهللا الثاني خالل لقائه بهـم امـس                     
 يو بي آي. ة حماس الي االردناالول السماح بعودة قادة حرك

قال إن اليهود ظلموا أهلنـا فـي          الجمعة اخيرا،  ة القرضاوي في خطب    أن الدكتور يوسف   23/6/2005القبس   وأضافت
ال حوار مـع مـن احتـل        و. فلسطين، فشتتوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق، واحتلوا ديارهم بالدم والعنف والحديد           

 . أرضنا
  

  !ن مصري إسرائيلي في مجال مكافحة اإلرهابتعاو: مصادر صهيونية
قال موقع نيوز فرست كالس العبري اإلخباري، إن لقاء مرتقباً بين ضباٍط من المخابرات المصرية واإلسرائيلية سـيعقَد                  

قاعـدة  خالل األيام القادمة؛ وذلك لبحث وتبادل المعلومات المخابراتية حول ما يسمي بـالمنظمات اإلرهابية الدوليـة ال               
والفلسطينية، ومناقشة التهديدات المشتركة للجانبين، على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، السيما عقب االنـسحاب                

  .الصهيوني من القطاع
إن هذا اللقاء يشكّل جزء من االتفاق، الذي جرى التوصل إليه بين مصر وإسرائيل مؤخّرا، لنشر                : وأضاف الموقع يقول  

ربة على طول الحدود، مشيراً إلى أن الجانب المصري أعرب عن التزامه، وللمرة األولى منذ التوقيـع             قواٍت مصرية مد  
على اتفاق السالم مع إسرائيل، على مشاركة إسرائيل في تبادل المعلومات االستخبارية، منوهاً إلـى أن مـصر كانـت                    

  .ترفض دوما تبادل أي معلوماٍت استخبارية مع تل أبيب
23/6/2005ز الفلسطيني لإلعالم المرك  

 
   تكشف مخاطر مشروع البحر الميت  :مصر

أمس تضامنها مع المخاوف البرلمانية من مخاطر المشروع االردني االسرائيلي المشترك بشق             المصرية   أعلنت الحكومة 
بحـر المتوسـط، وتـأثير      قناة تربط بين البحر الميت والبحر االحمر في مرحلتها االولي وتمتد في مراحل الحقة إلي ال               

أكد السفير محمود عالم ممثل الحكومة أمـام لجنـة العالقـات            . المشروع علي المجري المالحي العالمي لقناة السويس      
  .الخارجية بمجلس الشعب، ضرورة التحوط ألية احتماالت مستقبلية من تأثير هذا المشروع علي مصر

23/6/2005الوفد المصرية   
 

  هدف الى توطين الالجئين الفلسطينيين ولم يأت بامالءات اجنبيةصالح ال ياإل: المعشر
قال وزير البالط الملكي االردني مروان المعشر امس ان عملية االصالح التي يشهدها االردن حاليا لم تـأت بـامالءات          

لتـوطين  وقال المعشر في مؤتمر صـحفي لـم نـسمع بمطالبـات ل            .اجنبية وال تهدف الى توطين الالجئين الفلسطينيين      
واضاف ان االصالح الذي يتحدث عنه الملك عبداهللا الثاني له هدف واحد فقـط              . واالصالح لم يفرض علينا من الخارج     

وجاءت تصريحات  . وهو رفع مستوى معيشة المواطن وتحسينه في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية           
االردن تربط االصالح بمخططات اميركيـة واسـرائيلية لتـوطين          الوزير االردني بعد ان تعالت اصوات معارضة في         

 ب  .ف.ا. الالجئين الفلسطينيين في المملكة
  23/6/2005الحياة الجديدة 

  
  منظمة حقوقية أمريكية تتهم الحكومة اإلسرائيلية بالتغاضي عن قتلة الفلسطينيين

وق اإلنسان األمريكية هيومن رايتس ووتش في تقرير        قالت منظمة حق  : عبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات    : رام اهللا، غزة  
جديد لها إن الجيش اإلسرائيلي أشاع مناخاً من اإلفالت من العقاب في صفوفه من خالل تقاعسه عن إجراء تحقيق واٍف                    

تهم من  للتحقق مما إذا كان الجنود قد قتلوا أو أصابوا المدنيين الفلسطينيين على نحو غير مشروع، أو تقاعسوا عن حماي                  
وحثت المنظمة الحكومة اإلسرائيلية على رصد الخسائر التي تقع في صفوف المدنيين في جميع أنحاء األراضي                 .األذى

كما يجب على الجيش اإلسرائيلي وضع حد ألسلوب تحقيقـات  . الفلسطينية المحتلة، ونشر مثل هذه المعلومات على المأل  
رورة فتح تحقيق جنائي عند االشتباه في استخدام القـوة بـصورة غيـر              العمليات الذي درج على استخدامه للبت في ض       

مشروعة، وإنشاء هيئة مستقلة لتلقي الشكاوى بشأن االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان التي تقع علـى أيـدي الجنـود                   
فلسطينية الحالية عـام    وأشارت إلى أنه منذ بدء االنتفاضة ال       .اإلسرائيليين وغيرهم من أفراد قوات األمن، والتحقيق فيها       

، قتلت القوات اإلسرائيلية اآلالف من الفلسطينيين ممن لم يشاركوا في أي قتال أو ألحقت بهم إصـابات خطيـرة؛    2000
غير أن السلطات اإلسرائيلية لم تجِر تحقيقات إال في أقل من خمسة في المائة من الحوادث المفضية للموت للتثبت ممـا                     
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دموا القوة بصورة غير مشروعة؛ كما أن التحقيقات التي أجرتها كانت بعيـدة كـل البعـد عـن       إذا كان الجنود قد استخ    
 صفحة، والصادر تحت عنـوان      126وفي تقريرها الذي يقع في       .االلتزام بالمعايير الدولية للتحقيقات المستقلة والنزيهة     

، توثق المنظمة تقاعس إسـرائيل  " المخالفات تقاعس الجيش اإلسرائيلي عن التحقيق في     : تعزيز مناخ اإلفالت من العقاب    "
عن الوفاء بالتزامها القانوني بالتحقيق في وفيات وإصابات المدنيين الناجمة عن استخدام القوة المميتة في سـياق ضـبط          

  .األمن والنظام وتنفيذ القانون، مثل السيطرة على المظاهرات أو فرض الحظر على التجول
   23/6/2005الوطن السعودية 

  
  وزراء خارجية مجموعة الثماني يبحثون المساهمة في االنسحاب اإلسرائيلي من غزة 

يبحث وزراء خارجية مجموعة الثماني في اجتماعهم اليوم الخميس كيفية المساهمة في ضمان االنسحاب              :  رويترز ،لندن
سالم، وذلك وسط مخاوف مـن      االسرائيلي من غزة المقرر في أغسطس القادم، بما يمهد الطريق لخطوات اخرى نحو ال             

وقالت بريطانيا ان اللجنة الرباعية التي تتوسط في عملية الـسالم فـي             . أن يؤدي العنف المتبادل الى عرقلة االنسحاب      
وتشارك رايس في االجتماع مع االمـين  . الشرق االوسط سوف تجتمع اليوم ايضا لبحث االنسحاب االسرائيلي من غزة           

ي أنان ووزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف ومسؤول السياسة الخارجيـة فـي االتحـاد               العام لالمم المتحدة كوف   
وفي وقت الحق يقدم جيمس وولفنسون المبعوث الخاص للجنة الرباعيـة بـشأن خطـة فـك             . االوروبي خافيير سوالنا  

طرح على مجموعة الثماني    وقال المسؤول البريطاني ان الموضوع الرئيسي الذي سي       . االرتباط افكاره لمجموعة الثماني   
وكلف وولفنسون بدراسة سبل احيـاء االقتـصاد   . هو افكار وولفنسون التي من المرجح ان تتضمن تقديرات لتكلفة مالية          

وقـال مـسؤول    . الفلسطيني بعد انسحاب اسرائيل والمساعدة في تحديد مصير االصول التي تخلفها اسـرائيل وراءهـا              
جة للغاية، واضاف مجموعة الثماني عازمة على ان تنفذ خطة فك االرتباط بنجـاح  بريطاني بارز نقترب من مرحلة حر    

  .وتستضيف بريطانيا التي ترأس مجموعة الثماني هذا العام االجتماع
   23/6/2005الشرق القطرية 

  
   استعداد لالستثمار في فلسطين: الجتماع السنوي لمجلس محافظي مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةا

وفي معرض إجابته على أسـئلة        على هامش االجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية         :ماليزيا،  بتراجيا
أحمد محمد علي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية أن البنك اسـتثمر فـي             .الصحفيين حول االستثمار في فلسطين، صرح د      

بنك ينظر باهتمام خاص إلى فرص استثمارية وشـيكة  وأن ال .فلسطين بصفتها عضوا في منظمة مؤتمر الدول اإلسالمية     
مبديا رغبة البنك في جلـب شـراكات إسـالمية          . في فلسطين على ضوء التطورات السياسية في األراضي الفلسطينية        

وعربية تختص في مجال تطوير مرافق البنى التحتية في فلسطين على غرار الشراكات االستثمارية التي بناها البنك مع                  
وخالل رده على السؤال ذاتـه أشـار حمـدان    . االستثمار والبنى التحتية في ماليزيا والدول العربية واإلسالمية     صناديق  

  الشركة الماليزية القائمة على المشروع، أن لدى شركته الـضخمة الرغبـة   Ran Hill محمد الرئيس التنفيذي لشركة
 أجندة المسؤولية االجتماعية تجاه فلسطين، كمـا أن لـدى           باالستثمار في فلسطين كنوع من االلتزام المعنوي،ومن خالل       

دار : يذكر أن شركاء الصندوق اآلخـرين هـم      .الشركة رغبة في استكشاف الفرص االستثمارية في هذه المنطقة بالذات         
ـ           -المال اإلسالمي وحكومة سلطنة بروناي     ة  دار السالم، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ومؤسـسات مالي

وتحظى فلسطين بحصة كبيرة في اجتماعات محافظي مجموعة البنك اإلسالمي ماليزيا والتي تبدأ اليوم، حيـث                 .ماليزية
تجتمع كل من اللجنة اإلدارية والمجلس األعلى لصندوق األقصى بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية بحضور رئـيس اللجنـة       

مد علي رئيس البنك اإلسـالمي للتنميـة لمناقـشة اإلطـار العـام              أحمد مح .اإلدارية معالي المهندس يوسف البسام ود     
الستراتيجية عمل الصندوق إضافة إلى بحث تطورات سير عمل الصندوق ووضعه المالي وبحث فرص جلب المزيد من                 

  .الدعم للشعب الفلسطيني
  23/6/2005الحياة الجديدة 

  
  عية  لى اللجنة الرباإرايس تكشف عزم بالدها ضم السعودية ومصر 

كشفت رايس عن عزم الواليات المتحدة ضم السعودية ومصر الى اللجنة الرباعية الخاصـة          : عبد النبي شاهين   ،الرياض
بالسالم في منطقة الشرق األوسط التي تضم كالً من أمريكا وروسيا واالتحاد األوروبي واألمم المتحـدة لتكـون لجنـة                    

ملية السالم ودعم الجانب الفلسطيني على الصعيد المالي واالقتصادي         سداسية وذلك بهدف اشراك دول من المنطقة في ع        
  .لمواجهة ظروف االحتالل

 23/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  فشل اللقاء حلقة في مسلسل نزع الشرعية عن أبو مازن
  أرنون ريغيولر

رون مع رئيس السلطة الفلـسطينية      منذ عدة اسابيع تعد محافل فلسطينية اسرائيلية ودولية للقاء رئيس الوزراء ارئيل شا            
محمود عباس ، وشرح الضالعون في ذلك على مدى االسابيع الماضية بأنه يجب إعداد اللقاء بشكل دقيق كي ال يـذهب                     

وفي االيام األخيرة ألمحت محافل فلسطينية، وال سيما وزير الشؤون المدنية محمد دحالن، الى أنه نُـسجت                 . أجره سدى 
وعندما حلل دحالن، الـذي يـدير معظـم    . رفين لضمان تنفيذ فك االرتباط بتنسيق وبأجواء مالئمة       صفقة شاملة بين الط   
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االتصاالت المتعلقة بفك االرتباط، ما فهمه كـ اشارات ايجابية من جانب وزير الـدفاع شـاؤول موفـاز، رأى هنـاك                 
  .غمزات، تلميحات بل وتفاهمات غامضة جدا

يحصى من المرات السابقة، فقد تبين ان التوقعات ال تجتاز اختبار الواقع، وال تجتاز              أما اول من أمس، مثلما في عدد ال         
ففي الجوالت السابقة، أعد عباس ومسؤولون كبار آخرون الشارع الفلسطيني لسلسلة تسهيالت وبادرات             . اختبار العمليات 

  .واجز اخرىطيبة مثل االفراج عن سجناء قدامى، ودخول عمال الى داخل اسرائيل وإزالة ح
سمعوا تنكرا اسرائيليا لمبدأ الحوار مع حمـاس والجهـاد، ومطلبـا            . ومرة اخرى، وصلوا الى اللقاء وتلقوا حماماً باردا       

عباس يسمع في وسائل االعالم من جهات اسرائيلية المرة تلو االخرى الشعارات الممجوجة عـن               . متجددا للصدام معهم  
وهو يفهم  . لتحتية، ويرد في كل مرة بأن ليس في نيته ان يشرع اآلن في حرب أهلية              تصفية البنى التحتية وتفكيك البنى ا     

جيدا بأن من يتآمر على قيادته ليس حماس والجهاد، بل عشرات الجماعات المسلحة في فتح وفي اجهزة األمن التي تمنع                    
  . فرض القانون والنظام

ولم يقصد بالذات الخالفـات     .  لوصف الفجوات بين الطرفين    نحن بالتأكيد واحد، وهم بالتأكيد آخر، قال مصدر فلسطيني        
بشأن التسهيالت أو االنسحاب، بل باألساس غياب كل تقدير في الجانب االسرائيلي لقدرة عباس علـى الـسيطرة علـى              

  .الفوضى السياسية الداخلية في السلطة
نتائج . دته ايضا في أمور بسيطة للغاية     بدل إعطاء عباس أدوات ومساعدات للتصدي لتلك الجماعات، يمتنعون عن مساع          

اللقاء هي االعراب عن عدم الثقة بأبو مازن، والجمهور الفلسطيني يعرف كيف يقرأ هذه االشارات كإشارة اخرى الـى                   
ان القيادة الحالية غير قادرة على توفير البضاعة، شرح المصدر، الذي شعر شخصيا باإلساءة من نبرة ومضمون اللقاء،                  

  .مس، ووصف سلوك شارون في اللقاء بأنه معلم عديم الصبر يوبخ تالميذهاول من أ
مسيرة نزع الشرعية عن عباس بدأت في االيام األخيرة في االستعراضات التي قدمتها جهات اسرائيلية رسـمية حـول                   

دثات التوبيخ التي   المسيرة بلغت ذروتها في محا    . الوضع شبه االكتئابي، على حد تعبيرها والذي يوجد فيه زعما الرئيس          
قبل أقل من ثمانية اسابيع من بدء االنسحاب، يبدو انه يوجد في اسرائيل من يريد               . قادها شارون حول طاولة المفاوضات    

  .أن يرى تجسد النبوءات السوداء بشأن مصير عباس
   عن هآرتس
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  !الفشل مقصود والتفشيل مدروس
  حسن البطل 

 شارون في القدس، اول من امس، أشبه بحشرجة القنبلة الفراغية، مقارنة بالفشل المدوي لقمة كامـب                 - عباس فشل قمة 
  .، الذي ال يزال يتصادى منذ خمس سنوات2000ديفيد 

. قديماً، زعم الشاعر ان السيف أصدق أنباء من الكتب؛ وحديثاً، قلما يتحدى أحد زعماً يقول ان الصورة خير من المقال                   
ـ         وفي   فريق المزرعة من خلصائه ومساعديه، بينمـا        الصورة الرسمية للقمة الفاشلة، سترون ان السيد شارون فاوضنا ب

ـ    فريق رسمي يضم رئيس الوزراء أبو عالء، وكبير المفاوضين صـائب عريقـات، ووزيـر                فاوضهم السيد عباس ب
  .الشؤون المدنية محمد دحالن

فريق المزرعة، يتقدمهم مستشاره الشخـصي دوف         الرئيس بوش نفسه ب    رب قائل ان رئيس الوزراء شارون يفاوض      
 - رايس، المشبوب والمشبوه، بشخص شارون، والعالقات االسـتراتيجية االميركيـة            -فايسغالس ، غير ان غرام بوش     

لوتس االسرائيلية، ال تسوغ غياب وزير دفاعهم شاؤول موفاز، ورئيس أركانهم الجديد، مهندس القنص الجوي دان حـا                
ـ      رئيس أركان مرحلة فك االرتباط، دون ان نسأل عن غياب وزير خارجيتهم المتعصلج              من االن يلقبونه في اسرائيل ب

  . الدردبيس شمعون بيريس-او صاحبنا التعيس.. سلفان شالوم
ه رئيس الوزراء   بذلك، فان الصورة الرسمية لفريقي القمة تغنينا عن مشقة قراءة ما بين سطور بيان خيبة األمل الذي تال                 

ـ      البيانان السياسيان للجانبين ليسا سوى مرآة امينـة        . اسرار القمة كما نشرتها االيام باالمس      ابو عالء، او حتى التكهن ب
  .وال نقول التفاوض.. لشخصيات الصورة الرسمية لفريقي اللقاء

 جدية االصالح األمني الفلـسطيني،      افترضنا ان خمسة شهور بين لقاءين للزعيمين من شباط الى حزيران مع مستجدات            
كل وفد فاوض معارضـته  . وجدية فك االرتباط االسرائيلي، ستعني قمة مرتبة ذات انجازات محددة، مهما كانت صغيرة       

  .الداخلية
وهـا هـو يريـد      .. لكن، كم مرة باعنا السيد شارون تفاهمات قمة شرم الشيخ، وكم مرة باعها حتى لحلفائه االميركان؟               

  .لمرة الثالثة، وبالتقسيط، للجانب الفلسطينيبيعها، ل
احترنا وحيرونا، هل يبدأون بتسليمنا أمن رام اهللا أوالً أو اخراً أو أمن جنين أوالً أو آخراً أو يبدأون ببيت لحـم أوالً أو                        

كترونية واحدة تقوم بالتحكم    ثالثاً، او بقلقيلية ثانياً أو رابعاً؟ بالمناسبة، حدثني مواطن قلقيلي ان مجندة واحدة على بوابة ال               
  .بمرور سكان منطقة تعدادها خمسين الف انسان، علماً انها منطقة هادئة

أخونا أبو عالء، وهو مفاوض يشهد االسرائيليون له، دوخنا بقوله ان االجتماع تمحور حول قضيتي االرض واالنـسان                  
مرحلة التالية بعد غزة، اذا بشرنا ان العرض حال         ماذا ترك لمفاوضات الوضع النهائي؟ او ماذا ترك حتى لمفاوضات ال          

االستيطان، الجدار، القدس ومؤسساتها، تشغيل مطار غزة، المعابر، االنسحاب مـن منطقـة             : السياسي الفلسطيني شمل  
  ملوح، سعدات، الشوبكي، البرغوثي ونجله القسام؟: جنين، هدم البيوت، األسرى خاصة
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 شارون بوادر حسن النية في قبضته مضمومة، ومطالب ضـرب االرهـاب فـي               كما في لعبة االطفال، وضع الجنرال     
يـا شـارون    . وطلب من الرئيس عباس ان يعطي كل شيء مقابل رهان على خبايا، بوادر حسن النية              .. قبضته مفتوحة 

  !حاذر غضب الحليم
التهام االمنية االسرائيلية   واضح ان العرض حال السياسي الفلسطيني مكتوب بلغة تراعي الشعب والفصيل، وان الئحة ا             

  .وهكذا، فالفريقان كل منهما فاوض معارضته.. مكتوبة بلغة تراعي حسابات شارون الحزبية واالستيطانية واالمنية
فلمـاذا لـم    .. والحال هذه، ال ادري لماذا استعجل شارون لقاء عباس، ولكنني ال أجهل لماذا تمهل عباس خمسة شهور                

نون من قطاع غزة، فال نضطر للتفاوض حول تفاهمات شرم الشيخ، وال نضطر لقمة تفاوض               يتمهل حتى ينقلع المستوط   
  .ابشر بطول سالمه يا مربع! هذه ستكون قمة قرارات ال قمة بيانات: من اجل التفاوض، علماً ان عباس قال

  
ت شرم الشيخ سيرمينا في     اسرائيل الشارونية غير مهيأة لحل استراتيجي، والذي ادخلنا دويخة تفاهما         : خالصة مختصرة 

  !داهية تفاهمات خارطة الطريق
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  تناقضات رايس في مسألة اإلصالح 

     ياسر الزعاترة 
على مدى ستين عاماً سعت الواليات المتحدة إلى تحقيق االستقرار في الشرق األوسط على حساب الديمقراطية ولم ننجز                  

  .إننا ندعم التطلعات الديمقراطية لكل الشعوب. نى نهجاً مختلفاًأياً منهما، واآلن نتب
تلك كانت واحدة من أهم الفقرات التي تضمنها خطاب وزيرة الخارجية األمريكية رايس في الجامعـة األمريكيـة فـي                    

داً منذ طرح   القاهرة، وهي ذاتها الفكرة التي وردت مراراً على لسان رئيسها جورج بوش خالل الشهور الماضية، وتحدي               
  .مشروع الشرق األوسط الكبير

من هذه الفقرة االفتتاحية، وربما األساسية والجوهرية في الخطاب األمريكي المتعلق باإلصالح يبدأ التناقض، بل الكذب،                
فهل حقاً كان تحقيق االستقرار في الشرق األوسط هو جوهر السياسة األمريكية في المنطقـة منـذ سـتين عامـاً، وأي                      

  !رار كان يمكن أن يتحقق في ظل دعم العدوان الصهيوني على األمة، ومده بكل أسباب القوة والبقاء؟استق
ما تم التعارف عليه منذ عقود إلى اآلن هو أن مصلحتي الواليات المتحدة في المنطقة همـا الـنفط وإسـرائيل، وعلـى          

عناصر البقاء ألنظمة مطواعة ال تـسمح بتهديـد         إيقاعهما تتحدد كل السياسات األخرى، ومن أجل ذلك ال بد من توفير             
حقيقي للدولة العبرية، وال تعيق تدفق النفط، وأيما نظام يتجاوز حدود اللعبة فإن مصيره االستهداف، وليس بالـضرورة                  
 من أجل التغيير، وإنما قد يكفي التدجين وإعالن التوبة، وذاك هو الفارق بين صدام حسين ومعمر القذافي، إذ لـو تـاب                     

  .األول وأناب في الوقت المناسب كما فعل الثاني لكان اآلن بكامل زينته يتبختر في أحد قصوره الكثيرة
ثم هل سألت رايس نفسها ما الذي يهدد االستقرار في المنطقة، هل هي األنظمة الدكتاتورية، أم هي الدولة العبرية ومـن                 

  ضاع العالم العربي واإلسالمي على مختلف األصعدة؟يدعمونها، أم هو احتالل العراق وأفغانستان والعبث بأو
الهروب من سؤال لماذا يكرهوننا نحـو إجابـات         . إنها لعبة الهروب التي أدمنها األمريكان منذ الحادي عشر من أيلول          

عـداء  سخيفة، فيما هم يعلمون تمام العلم أن اإلصالح والديمقراطية في العالم العربي واإلسالمي لن يـأتي إال بـاألكثر        
للواليات المتحدة وللكيان الصهيوني، وبالضرورة األكثر حرصاً على الهوية والسيادة الوطنية والقومية، وبالتالي األكثـر               
تناقضاً مع مصالح الواليات المتحدة، وربما الغرب عموماً، أقله بالمنطق الذي يتبنونه، والقائم علـى تكـريس شـرذمة                   

  . ومصدر للمواد الخام الرخيصةاألمة، وجعلها مجرد سوق لالستهالك 
فقد قلنا باألمس إن لجولتها في المنطقة هدفا واحدا هو ترتيـب مـسألة االنـسحاب                . عودة إلى خطاب رايس وتناقضاته    

اإلسرائيلي من قطاع غزة، ومن ثم بيعها على العالم العربي بوصفها نقلة نوعية في السلوك اإلسرائيلي وعملية التسوية،                  
وفي العموم فإن مديح هذا الطرف أو ذاك أو قبـول إصـالحاته لـيس رهنـا                 .  التفرغ للملف العراقي   وبالطبع من أجل  

  .باقترابه من الديمقراطية الحقيقية، وإنما هي رهن بمواقفه على صعيد التسوية، وعلى صعيد ما يجري في العراق
ن ماذا عن الخطاب الناعم تجاه مـصر هـذه          فلندع الموقف من ليبيا وإصالحاتها جانباً، فتلك حكاية باتت معروفة، ولك          

 التي لم يقتنع أحـد بقيمتهـا علـى صـعيد التقـدم              76المرة مقابل خطاب أكثر قسوة قبل شهور؟ هل هو تعديل المادة            
الديمقراطي، أم هو التعامل اإليجابي مع ملف االنسحاب من قطاع غزة والملف العراقي، وهل ينطبق هذا األمـر علـى                    

 وجهتها رايس للديمقراطية األردنية قبل أسابيع مقابل مديحها هذه المرة؟ وماذا عن مـديح اإلصـالحات                 االنتقادات التي 
السعودية قبل أسابيع في مزرعة الرئيس مقابل هجائها هذه األيام، مع أن اإلصالحيين السعوديين كانوا في السجن قبـل                   

  !ذلك؟
قياساً بالسائد في العالم العربي، وهل ديمقراطية برويز مشرف أفضل          هل تبدو الديمقراطية اإليرانية متخلفة إلى هذا الحد         

منها، وأين هي الدولة العربية التي تختار رئيسها بانتخاب حقيقي كما هو الحال بالنسبة إليران، حتى لو تمتـع المرشـد                     
  بصالحيات استثنائية، فيما نعلم أن التنافس على مقاعد البرلمان هو تنافس حقيقي أيضاً؟

 تبدو مقوالت رايس صحيحة في الحالة السورية، لكن األكيد أنها ليست أسوأ حاالً من ديمقراطية اللجان الشعبية فـي                    قد
  . ليبيا، وال من ديمقراطية الديكور التونسية

للمرة األلف نقول إنها لعبة ابتزاز رخيصة تمارسها واشنطن مع أنظمة تفضل الهروب من اإلصالح بالتنازل للخـارج،                  
  .ا لم تنتبه قوى المعارضة لحقيقة ما يجري، فإن خسارتنا ستكون مزدوجةوإذ
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  هل من طريق؟... االنفالت األمني
  محمد المدهون

حوادث إطالق النار والقتل العشوائي وشبه العشوائي وتهديدات رئيس الوزراء الفلسطيني بتجميد عمل الوزارة يعيد 
  األمني في قطاع غزة والضفة الغربية ليعود السؤال القديم الجديد هل من طريق؟مجدداً فتح ملف االنفالت

من الشارع الفلسطيني في استطالع الرأي العام الذي أجرته % 94.1الشارع الفلسطيني يعيش انفالتاً أمنيا هكذا أجاب 
تشخيص الحالة التي تعيشها األرض نسبة مذهلة من االتفاق على تعريف ال .  مؤخراً- غزة–الهيئة العامة لالستعالمات 

والتي يتضح منها بشكل جلي استفحال الشعور بالمشكلة أو القصور في فهم و تحديد , المباركة وباألخص قطاع غزة
ومن نافلة القول أن من األجدر أوالً خلق الوعي بالمفاهيم ومدلوالتها وأسبابها قبل الخوض في . مدلول االنفالت األمني

 . تضلل أو تحجب نصف الحقيقةاستطالعات رأي
وتجدر اإلشارة هنا إلى تجاوز محدود لبعض الفصائل نابع %. 35االستطالع حمل الفصائل مجتمعة المسئولية بنسبة 

أن % 57.5بينما أجاب . عن تجاوزات إدارية وفنية وليس تقصداً لتكريس حالة تفرد وهيمنة بالقرار والواقع األمني
 . حملوا المسئولية للسلطة التنفيذية وحدها% 10.4فقط , ولة عن االنفالتالسلطات الثالث هي المسئ

عدم تطبيق القانون ليست ظاهرة جديدة بل قديمة وربما تزامنت مع نهاية االنتفاضة األولى وتكرست في ظل السلطة 
زها ضياع هيبة عبر تنوع وتعدد األجهزة وتناحرها واستقوائها واستفحلت في ظل انتفاضة األقصى وأعلى من برو

ولكنها ظاهرة أصبحت كقميص عثمان تستدعى وقت الضرورة والحاجة ويخلق منها مبرراً لتكريس وقائع . السلطة
ويجري إثارة القضية اآلن باعتبار الوضع الداخلي لفتح والسلطة والتي تمر بأشد أزمة . جديدة خدمة للبعض دون اآلخر

هذا عدا عن الدور الخارجي بشتى ألوانه .  واحدة أمر غاية في الصعوبةبعد أن بات الحديث عن فتح واحدة أو سلطة
 .والدي يسعى لترسيخ حالة التشرذم لحاجة في نفس يعقوب يسعى لقضائها

إن ما يجري من أحداث ال يمكن أن نطلق عليها مصطلح انفالت أمني وفوضى، حيث االنفالت األمني ينصب على قيام 
بممارسة عمليات اعتداء وإطالق نار وقتل فوضوي ضد عناصر األمن، وأفراد من مجموعات مسلحة من المدنيين 

ما نراه حالياً هو العكس تماماً حيث أن هناك مجموعات مسلحة من األمن ومن جهات غير رسمية محسوبة . الشعب
النار على الجبالي على جهات رسمية تقوم بعمليات اعتداء وقتل ومداهمات جميعها مخالفة للقانون والنظام من أطلق 

من هاجم محافظة خان يونس؟ من , من اقتحم دائرة األراضي؟, من احتل مبنى ديوان الموظفين؟, وضربه واختطفه؟
أحرق مبنى المخابرات؟ من اختطف األجانب؟ من أطلق النار في عزاء الرئيس؟ من أشاع الفوضى وأطلق النار في رام 

وأصحاب النمر الحمراء , رعاها السالح الرسمي الذي يظهر خارج القانونففوضى السالح ي. من و من ومن؟؟؟, اهللا
وتنفيذ األحكام القضائية يتم بشكل انتقائي , القرارات القضائية غير ملزمة, الحكومية أكثر من يتجاوزون اإلشارة الحمراء

 يطبق على الحاكم والمحكوم من العينة أجابوا أن القانون ال% 89.5إدا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد بالمناسبة 
 ... بالسواء

على كل حال يمكن إرجاع أسباب دلك االنفالت والفوضى إلى أسباب متنوعة وجهات عدة فهي وليدة مشاكل داخلية في 
أجهزة السلطة وفتح، تفرزها التركيبة الداخلية وسياسة الشللية في السلطة وحالة الصراع والتدافع بين األجيال في 

 أن تكون هذه المظاهر والممارسات مفتعلة من قبل جهات معينة لحرف دفة االنتفاضة والمقاومة إلى طريق أو. الحركة
أو أن ما يحدث اليوم . مهلك، وإقناع الجمهور بعدم جدواها وخطورة االستمرار فيها واالنحراف باتجاه طريق التسوية

ي هي نتاج األزمة السياسية والنظام السياسي الفاسد، من مظاهر وممارسات والتي يطلق عليها مصطلح االنفالت األمن
الذي تنخر فيه السلطة ونتاج عدم وجود أفق سياسي، فأصبح الدور المتاح للسلطة هو دور أمني فقط، هذه الحقيقة عملت 

بر أو يمكن القول أن هذه المظاهر والممارسات هي نتاج تركيبة شخصية معقدة تمت ع. على تصدع حركة فتح والسلطة
 .تربية األجيال المتعاقبة في الشعب الفلسطيني على عدم احترام القانون وتجاوز النظام

ولكن ما يثار حول االنفالت األمني المقصود منه أحياناً تلبيس مسئولية االنفالت األمني للغير لذلك ال بد من إحقاق الحق 
المات تساؤل واستفهام حول اليد التي تقف وراء وتحديد الجهات المسئولة حالة االنفالت األمني، وذلك بإثارة ع

الممارسات واالنتهاكات التي يطلق عليها فلتاناً أمنياً، من الذي ال يطبق القانون؟ من الذي يثير الفوضى؟ من الذي يعمل 
 على تجاوز القانون؟ البد هنا من إحصاء جميع المظاهر والحاالت التي تمثل االنفالت األمني ومن يقف وراءها

ويجب أن يدرك الجميع أن عليه واجب حماية المجتمع الفلسطيني، و تعزيز اإلصالح والسعي نحو تحقيق . ونشرها
سيادة القانون ومحاسبة المسئول علناً على التقصير أو اإلهمال أو السرقة في أداء حقوق الناس، وذلك كله بشكل قانوني 

 بشكل إيجابي من القضايا المدنية، وال بد أن تفرق بين التعاطي مع ومشروع، لذا ال بد أن تحدد القوى الفاعلة موقفها
وهنا ال بد من تعزيز التفرقة عند أفراد المجتمع في التعامل بين . المواقف السياسية والتعاطي مع الحياة المدنية اليومية

المستشفيات، الدوائر شرطي المرور مثالً والمسئولون عن الفساد، بين موظف الخدمات وأماكن الخدمة العامة، 
ال بد أن يتعزز في مفهوم أبناء الشعب . الحكومية، وبين الموقف القضائي والقانوني من المسئولين عن الفساد وممارستهم

الفلسطيني أن ليس أحداً منهم غريباً عن مؤسسات الدولة والسلطة، بل هم شركاء في المجتمع ولهم الحق في الوظيفة، 
 .كما عليهم الواجب في تحمل المسئولية كاملة سواء بسواءولهم الحق في الخدمة 
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من العينة المستهدفة يري ضرورة محاسبة من % 42.6وحول النصائح المقترحة التعامل مع ظاهرة االنفالت األمني 
م وهنا يجدر القول أن من الضروري مالحقة الظاهرة ثقافياً عبر ترسيخ مفهو. يتجاوز القانون دون تهاون أو تمييز

 ... المجتمع المدني والحوار وتعزيز مبدأ الدفاع عن الحقوق، من خالل ندوات، ورشات عمل، دورات، تعميمات، بيانات
كذلك ال بد من المالحقة اإلعالمية وذلك عبر إظهار حالة االنفالت األمني أنها نابعة من الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، 

ال بد من . و إفراز لغياب القانون واالنتقائية في تطبيقه قبل وأثناء االنتفاضةوالتركيز اإلعالمي على أن ما يحدث ه
حصر المظاهر والممارسات التي تمثل ظاهرة االنفالت األمني واإلشارة لمن قام بها، ومن ثم الدعوة لتعزيز سيادة 

وال . لبة بتطبيق القانون على الجميعالقانون وعدم االنتقائية في تطبيقه ورفض مبدأ استدعاء القانون عند الحاجة والمطا
بد كذلك من إثارة الكتاب والصحافيين لتعزيز المبادئ السابقة وإظهارها في كتاباتهم أو حديثهم عبر الصحف واإلذاعة 
والتلفزيون، كما ال بد أن يكون هناك بيانات داخلية وخارجية توضح تعزيز ذلك وتبين أن الجميع مع سيادة القانون وأن 

 . رفضاً جماهيريا لحالة التسيب واالنتقائية في تنفيذ القانونهناك
أما على صعيد المالحقة القانونية يجب أوالً تسمية حالة االنفالت األمني باسمها وهي غياب القانون والتركيز على أن 

حده هو الحكم في مع المطالبة بأن يكون القانون والقانون و. من يمارس االنفالت األمني هو من يجب أن يقضي عليه
وكذلك فال بد من تبني قضايا الرأي العام في المجتمع المدني، وعدم االقتصار على تبني القضايا . الساحة الفلسطينية

السياسية، فيجب السعي إلى تبني القضايا المدنية والعامة عن طريق التحشيد وتكوين جماعات الضغط، واستخدام كافة 
ومراسالت واتصاالت وغيرها من وسائل الضغط والتي تنتهي بالتوجه للمحكمة لنقل الوسائل المشروعة من مسيرات 

وعلى صعيد . القضية إلى ساحة القضاء، والضغط من أجل تنفيذ األحكام وال ينبغي استثناء دور مؤسسات حقوق اإلنسان
  االجتماعية دوراً ضاغطاً لصالح المالحقة االجتماعية فتتمثل في أن تؤدي العائالت والعشائر عبر مجالسها  وتجمعاتها

وكل ذلك ال يستثنى منه الدور الجماهيري والسياسي . سيادة القانون بما يحقق العدالة ال ما يحقق االنتصار العائلي النتن
الضاغط عبر تشكيل لوبي يرفض كل الممارسات التي تبرز ظاهرة االنفالت األمني سواء عبر رسائل االحتجاج 

 .تصاماتوالمسيرات واالع
األمر جد خطير والنار ستحرق األخضر واليابس إن لم يتداركها والبحر سيبتلع الجميع اتقوا فتنةً ال تصيبن الدين ظلموا 

هل سيتم التدارك عبر إصالح شامل أم أن . منكم خاصة والسفينة ستغرق بالجميع إن لم يتم األخذ على يد من يخرقها
  .فه األيام واألسابيع القادمة الحبلى بكل جديد وغريبالخرق اتسع على الرقع؟ هذا ما ستكش
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