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***  
 قوات األمنالسلطة الفلسطينية توافق علي اشراك المئات من كتائب االقصي في 

بدء خطة شاملة لتطبيق األمـن   عن   السلطة الفلسطينية    هأعلنتما  : القدس المحتلة، رام اهللا   من   24/6/2005البيان   نشرت
والنظام العام في األراضي الفلسطينية للقضاء على الفوضى والفلتان األمني الذي تواصل أمس في جنـين عبـر تبـادل       

وقال شهود ان االشتباكات التي وقعـت فـي         . هداء األقصى والشرطة الفلسطينية   شإلطالق النار بين مسلحين من كتائب       
وذكرت مصادر ان سبب اندالع هذه االشتباكات هو رغبـة          . ة من الوقت وأسفرت عن إصابة شرطي      جنين استمرت لمد  

لة لتطبيق األمـن    أن السلطة بدأت بخطة شام    أمس  من ناحيته أعلن أحمد قريع      . المسلحين في االنضمام إلى أجهزة األمن     
واتهم أطرافاً خارجيـة بـدعم الفلتـان        . والنظام العام وإحقاق سيادة القانون عبر تقسيم المناطق الفلسطينية إلى مربعات          

  .األمني في األراضي الفلسطينية مؤكداً أن السلطة الفلسطينية ستعمل على تحقيق األمن الداخلي بشتى الطرق
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 مسؤولون أمس الخميس ان السلطة الفلسطينية هقالما : رام اهللا ـ رويترزن م 24/6/2005القدس العربي  واضافت
وستكون هذه الخطوة أكبر خطوة من . وافقت علي منح مئات النشطين وظائف في قوات االمن في معقلهم بمدينة نابلس

ويتعرض . النشطونلكن المسؤولين لم يطرحوا علي الفور جدوال زمنيا لسحب االسلحة الخاصة التي يحملها , نوعها
عباس لضغوط من جانب اسرائيل لنزع سالح النشطين كما يواجه نداءات من جانب الفلسطينيين للتصدي لحالة متفاقمة 

 بحاجة الي ان يدرس خطواته بعناية لتفادي حدوث صراع داخلي نظرا للنفوذ الذي تتمتع به هلكن. من غياب القانون
ووقع قريع اتفاق دمج النشطين في قوات االمن خالل  .2000الع االنتفاضة عام الفصائل التي تقاتل اسرائيل منذ اند

وأكد نشطون من كتائب شهداء االقصي انهم وافقوا علي الخطة . زيارة استعرض خاللها نشطون قوتهم باطالق النار
. ات فلسطينية قريبةوسيشمل االتفاق نشطين في نابلس ومخيم. وذكروا ان بعض أفراد الكتائب سيشغلون وظائف مدنية

وصرح بان هذا . وقال لرويترز الكل وقع وان هذا سيكون بمثابة اختبار. وقدر سمير حليلة من ستشملهم الخطة بالمئات
وذكر حليلة ان السلطة الفلسطينية تأمل في توسيع برنامج نابلس ليشمل كل انحاء الضفة . االتفاق يعد أول اتفاق شامل

 حليلة ان النشطين في نابلس سيدخلون أجهزة االمن قريبا لكن لم يكن لديه تفاصيل عن موعد وذكر. الغربية وقطاع غزة
وقال ان التعامل مع مسألة السالح هذه ستكون الخطوة التالية وان السلطة يمكن ان تشتري . تسليمهم اسلحتهم الخاصة

ية الداعية الي ادخال نشطي فتح تحت مظلة وقال صائب عريقات ان االتفاق يتمشي مع السياسة الفلسطين. هذه االسلحة
وقال توصلنا الي اتفاق مع اسرائيل باال تؤذيهم شريطة ان نضعهم ونضع اسلحتهم تحت رعاية . قوات االمن الوطنية

ولم يعلق مسؤول اسرائيلي كبير علي ما وصفه بانه مسألة فلسطينية داخلية، لكنه قال اذا  .وسيطرة السلطة الفلسطينية
 .اعتراضنا الوحيد هو انهم ال يفعلون الكفاية ..  الخطوات الضرورية لنزع سالح هؤالء المتشددين فهذا شيء جيداتخذوا
 السلطة الفلسطينية علـي مـنح       ةوافقم:  وكاالت - الضفة الغربية    -رام اللَّه    من  24/6/2005الراية القطرية    وذكرت

  . في خطوة تهدف إلي منعهم من التجول بأسلحتهم في الشوارعمئات الناشطين في مدينة نابلس وظائف في قوات األمن
 مصادر فلسطينية أن مسلّحين أطلقوا      هذكرت ما   : خاص –رام اهللا    من 24/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم     وجاء في 

حظة تعرضـها   لم يكن بداخل السيارة لهوأشارت المصادر إلى أنّ .، على سيارة هاني الحسن في رام اهللا  امسالنار ظهر   
واستبعدت مصادر مطلعة أن يكون المستهدف في الهجوم المـسلّح الحـسن نفـسه، متوقعـة أن يكـون                    .إلطالق النار 

إن المصري جرد من وظيفته العسكرية قبل       : وقالت المصادر  .المستهدف مرافقه المدعو ياسر المصري من مدينة جنين       
  .أن ينتقل للعمل في مكتب الحسن في رام اهللاعدة سنوات بسبب تورطه في عدة مشاكل، قبل 

ل مسؤولون ان مسلحين فلسطينيين قتلوا رميا بالرصاص شرطيا فلسطينيا و ق:رام اهللا من 24/6/2005 رويترز تونقل
وقال مسؤولو أمن وطبيون ان زياد بزور قتل في هجوم شنه مسلحون على مركز . في الضفة الغربية يوم الخميس

ولم يتضح على الفور الدافع الى القتل لكن مصادر أمنية قالت انه فيما يبدو له صلة بنزاع بين  .ة جنينللشرطة في مدين
  .الشرطة ونشط من مخيم جنين لالجئين

نفي مصدر فلسطيني، ان يكون قريع قد اتفق مـع عـدد مـن المطلـوبين                إلى   24/6/2005-23 48عرب ونوه موقع 
وقال عبـد    .يم أسلحتهم للسلطة الفلسطينية ودمجهم فى االجهزة االمنية الفلسطينية          الفلسطينيين في مدنية نابلس علي تسل     

الفتاح حمايل فى تصريح له ان ما جاء فى وسائل االعالم االسرائبلية هو ادعاءات باطلة ال اساس لهـا مـن الـصحة                       
واشار كيف يعقـل ان نطالـب        .متسائال عن السبب الذى يجعل اسرائيل تلجا لهذا االسلوب في التعامل مع هذه القضية             

 وزارة  تحـذر  من ناحيـة أخـرى     .المطاردين بتسليم أسلحتهم فى الوقت الذى ال زالت مدينتهم ترزح تحت االحتالل           
الداخلية واألمن الوطني بشدة كل من يحاول أخذ القانون باليد مستنكرة ما حدث في مدينة جنين، حيث تم االعتداء علـى                     

راق سيارته من ِقبل مجموعة من المسلحين، كما أطلقت هذه المجموعة النار تجاه مقر شـرطة         النائب جمال الشاتي، وإح   
المدينة؛ مما أدى إلى مقتل الشرطي زياد بزور، من شرطة جنين متأثرا بجراحه الخطيرة في الرأس، وإصـابة ثالثـة                    

  .ه أن يهدد األمن واالستقرار المجتمعيواعتبرت الداخلية ان ما حدث في جنين عمالً إجراميا، ومن شأن .آخرين بجراح
 مسؤول ملـف المطـاردين والمبعـدين       هقال ما   :غزة عبدالرازق أبو جزر   عن مراسلها في     24/6/2005القبس   وبينت
ان كل ما أشيع حول هذا الموضوع غير صحيح على االطالق، النه ال يمكن ان يتم جمع اسلحة المطاردين ما لم                     : للقبس

  .ؤوليات األمنية في المدن الفلسطينيةتتسلم السلطة المس
 قيادي بارز في كتائب شهداء األقصى األنباء عن قيـام مطلـوبين بتـسليم               ينف 24/6/2005الخليج اإلماراتية    وأفادت

وقال ناصر جمعة، قائد كتائب شهداء األقصى فـي نـابلس، إن            . أسلحتهم للسلطة وانضمامهم ألجهزة االمن الفلسطينية     
حا البتة رغم انه متوقع حصوله في المستقبل في حالة تسلم السلطة المسؤوليات األمنية كما حصل فـي                  الكالم ليس صحي  

وقال إن األمر عملية شكلية ألن اتفاقا تم التوصل إليه ضمن تفاهمات شرم الشيخ والتي تنص على                 . مدن أخرى بالضفة  
  المن للفلسطينييانسحاب الجيش اإلسرائيلي من المدن الفلسطينية وتسليم صالحيات ا

 المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية في حديثـه         ما قاله  يوسف الشايب  عن مراسلها  24/6/2005الغد االردنية    واوضحت
أن هناك موافقة مبدئية على استيعاب اإلخوة المطاردين في األجهزة األمنية الفلـسطينية، لكـن األمـر مربـوط                   : للغد

فة الغربية، فقد تم تنفيذ االتفاق في أريحا وطولكرم، لكن ال يمكن الحـديث عـن                بانسحاب قوات االحتالل من مدن الض     
ال يمكن حتى التفكير في جمع أسلحة المطـاردين مـن           : وأضاف .نابلس، أو غيرها من المدن، ما دامت تحت االحتالل        

 ضمانة أمنهم وسـالمتهم،     المدن المعرضة لالجتياح، من قبل قوات االحتالل في أية لحظة، خاصة أننا غير قادرين على              
  رويترز.  اتفاقات مكتوبة وواضحة، وأية ضمانات إسرائيلية أو أميركية أو دولية بذلكيلغياب أ
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 النائبة راوية الشوا    وةدععن    محسن اإلفرنجي  هكتبما  إلى   23/6/2005 - أمين -اإلنترنت لالعالم العربي      موقع وأشار
األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التحلـي بقـدر أكبـر مـن              السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية و    

المسؤولية في مواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة وإلى اتخاذ تحركات عاجلـة لمعالجـة ملفـات الفوضـى األمنيـة                   
لملفات الـثالث   وأكدت النائبة في تصريح لها على ضرورة االتفاق داخلياً بشأن ا          .واالنسحاب من قطاع غزة واالنتخابات    

والتحرك بشأنها بجدية ووعي وتناغم من جميع األطراف، محملة السلطة مسؤولية تدهور األوضاع األمنية الداخلية التي                
وأشارت إلى أن سبعة وأربعين نائباً رفعوا مذكرة إلى رئيس المجلس التـشريعي يطلبـون                .وصلت إلى حد غير معقول    

لمناقشة األداء الحكومي نظراً لتدهور األوضاع في شـتى المجـاالت وبحـضور             فيها عقد جلسة خاصة األسبوع القادم       
  .رئيس الوزراء

  
  حماس تكشف عن اتصاالت مع الواليات المتحدة

 كشف أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان عن وجود اتصاالت غير رسمية تجري بين الحركة واطراف 
 االميركية كوندوليزا رايس اخيرا عن رفض واشنطن الي حوار مع وذلك رغم ما صرحت به وزيرة الخارجية, اميركية
ورفض حمدان  في تصريح خاص لفضائية العربية االخبارية مساء امس القول بأن اي فلسطيني يطلق النار .الحركة

رة يجب ان يدرك االسرائيليون ان قد: على االسرائيليين اثناء االنسحاب من غزة انما يعرقل هذا االنسحاب وقال
 انه يجب على الفلسطينيين حمدانوأكد .المقاومة في دفعهم الى االنسحاب قائمة إذا عرقلوا هذا االنسحاب او تأخروا فيه

  أ.ش.أ. ان يدرسوا خياراتهم ويعملوا على تنفيذها
24/6/2005السياسة الكويتية   

  
  التشريعي يناقش وضع الفلسطينيين في العراق واالعتداءات التي يتعرضون لها

ناقش المجلس التشريعي أوضاع الالجئين الفلسطينيين في العراق ومخيم الرويشد واالعتـداءات التـي              : كتب بالل غيث  
وقرأت النائبة جميلة صيدم، تقريراً مقدما من لجنة شؤون الالجئين التي تترأسها، حول أوضاع الالجئين                .يتعرضون لها 

 تحدثت فيه عن المعاناة التي يعيشونها هناك، وقدمت توصيات لحل هذه            الفلسطينيين في العراق ومخيم الرويشد األردني،     
اعتبر النائب عزام األحمد أن التقرير الذي قدم غير دقيق وأن الالجئين لم يتعرضـوا ألي عـدوان بـشكل                     و .المعضلة

وكـشف   .ومـا مباشر بصفتهم فلسطينيين، وأن هذه االعتداءات جاءت في ظل العدوان الواقع على الشعب العراقـي عم       
أن الحكومـة   : األحمد خالل مداخلته عن وجود اتصاالت فلسطينية مع الحكومة العراقية واالحتالل األمريكـي، وقـال              

العراقية أكدت وبمذكرة خطية بحوزتي أنها ملتزمة بكافة القوانين التي كانت مطبقة على الالجئـين الفلـسطينيين فـي                   
أكد أن هناك منظمات عراقية تحاول زج الالجئين بشكل إجباري فـي             و .ةالسابق، باستثناء قضية الحصول على الجنسي     

إطار الحرب العراقية باعتبارهم من السنة، وخص بالذكر منظمة بدر، إال أن اتصاالت جرت مع هذه المنظمة لوقف هذه                 
اح الحكومة األردنيـة    وعن أحوال الالجئين في مخيم الرويشد، أكد أن المشكلة حديثة العهد، وتتمثل في سم              .االعتداءات

  .بدخول مجموعة من العرب الذين تواجدوا في المنطقة الحدودية إلى مخيم الرويشد
  22/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  جية كوريا الجنوبية يزور فلسطينوزير خار

ول كوري رفيـع المـستوى     الجمعة، وزير خارجية كوريا الجنوبية في أول زيارة لمسؤ          يصل الى األراضي الفلسطينية   
وقال ناصر القدوة إنه والرئيس عباس ورئيس الوزراء سيجرون مباحثات سياسية هامة مع              .يزور األراضي الفلسطينية  

الوزير الكوري تتناول التحركات السياسية األخيرة وأهمية استمرار دور المجتمع الدولي في تطبيـق كامـل لخارطـة                  
واوضح في بيان صـدر      .م الفلسطينيين على كل المستويات بعد االنسحاب االسرائيلى       الطريق والمساهمة الفاعلة في دع    

عن مكتبه إن زيارة المسؤول الكوري تكتسب أهمية خاصة على كافة الصعد وتدلل على رغبة بالده في لعب دور فـي                     
الطرفين الفلسطيني والكوري   تحقيق السالم بالمنطقة مضيفا أن الزيارة ستؤسس وتستكمل مسيرة العالقات االيجابية بين             

 مليـون دوالر    12 قرابـة    2004 وحتى العام    1994واشار البيان الى ان كوريا قدمت منذ العام         . في مجاالتها المختلفة  
  .شملت مساعدات في قطاعات عديدة

  23/6/2005 48عرب
 

  عباس باعادة محاآمة فلسطينيين ادينوا بالعمالة السرائيل حماس تنتقد مطالبة 
ت حركة حماس بشدة مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء أحكام صدرت بحق عشرات من الفلسطينيين انتقد

وقال مشير المصرى الناطق اإلعالمي باسم الحركة  ان هذا القرار خطير للغاية وهو .بعضهم أدين بالتعاون مع اسرائيل
في الواقع الفلسطيني بل هو ينسف أي بوادر نحو تصويب يتنافي مع النوايا الجدية للسلطة الفلسطينية نحو االصالح 

الخلل داخل الساحة ال سيما انه يمس اخطر الملفات التي عاني منها معظم ابناء الشعب الفلسطيني علي مدار تاريخ 
وعبر المصري عن استياء حركته الشديد من موقف الرئيس .فضيته الفلسطينية وخاصة خالل انتفاضة االقصي

واشار الى ان . الذي يكشف مدي الضغوط التي تمارس على السلطة الفلسطينية واالمالءات االسرائيلية عليهاالفلسطيني
هذا الموقف يؤكد مدى االذعان من قبل السلطة لهذه الضغوط والهرولة نحو االسرائيليين في الوقت الذى لم يقدم فيه 

 الفصائل الفلسطينية الى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها وأوضح ان هذا الموقف يدعو.العدو اإلسرائيلي ادنى تنازل 
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نحو هؤالء رغم اننا نؤمن ان السلطة هي من تتحمل مسؤولية هذا الملف باعتبارها الجهة التي تقوم بمعالجته بما في 
ل بأن تمارس ذلك تنفيذ أحكام اإلعدام، مشيرا إلى ان تخليها عن هذا الواجب يعطي الفصائل الفلسطينيين الحق الكام

  .رؤيتها في ذلك
23/6/2005 48عرب  

  
  سنرّد بقّوة على جريمة االحتالل التي أودت بالشهيد األسير بني عودة: سرايا القدس

إن السرايا سترد بقوٍة على الجريمة التي ارتكبتها قوات االحتالل اليوم : قال أحد قادة سرايا القدس في اتصاٍل هاتفي
أنّه خالل األيام القادمة ستكون هناك مفاجأة :  األسير إيهاب بني عودة في سجن جلبوع، وأضافوالتي أدت إلى استشهاد

  .لالحتالل، مؤكّداً أن التهدئة لن تستمر في ظّل الممارسات الصهيونية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني
24/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
    حركة في الشهرين األخيرين   من عناصر ال300إعتقال :يالجهاد اإلسالم

اعلنت حركة الجهاد االسالمي ان قوات االحتالل االسرائيلي وخالل حربها ضد حركة الجهاد االسالمي اعتقلت ما يزيد 
ودعت الحركة في بيان لها نشطاءها وعناصرها إلى أخذ . عنصر ينتمون للحركة خالل الشهرين الماضيين300عن 

  . لتفويت الفرصة على الطائرات االسرائيلية من أن تنال منهم أقصى درجات الحيطة والحذر
وطالبت السلطة الفلسطينية و الرئيس أبو مازن الوقوف إلى جانب خيار شعبنا و مقاومته و عدم الحرص على الجلوس 

  .مع االسرائيليين الذي ال يرجى منه خيرا
23/6/2005 48عرب  

 
  الجاري في عمان30اجتماع عام للجنة المركزية لحركة فتح في 

 يعقد اجتماع عام للجنة المركزية لحركة فتح هو االول منذ وفاة الزعيم التاريخي للحركة ومؤسسها ياسر عرفات، في 
وقال عباس زكي في ختام اجتماع عقد في رام اهللا العضاء . حزيران في عمان كما اعلن أمس الخميس احد اعضائها30

راضي الفلسطينية، ان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحركة اللجنة المركزية المقيمين في اال
واضاف زكي ان اعضاء اللجنة المركزية الذين اجتمعوا .فاروق القدومي المقيم في تونس سيشاركان في هذا االجتماع

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام اهللا اقترحوا تعيين القدومي في منصبي نائب رئيس دولة فلسطين و نائب رئيس 
وابدي .وتابع زكي ان هذه التعيينات وفي حال وافق عليها القدومي، ستتم المصادقة عليها خالل اجتماع عمان.الفلسطينية 

اعضاء اللجنة المركزية ايضا تأييدهم الستحداث منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية علي ان يعينه عباس او يتم 
  با ف. انتخابه

24/6/2005القدس العربي   
 

  جمعية االسرى والجهاد تحمالن اسرائيل مسؤولية استشهاد احد ناشطيها في السجون
 االهمـال   اعتبـرت  جمعية األسرى والمحررين  أن   : حامد جاد  غزةعن مراسلها من     24/6/2005 الغد االردنية    ذكرت

 بني عودة هـو      الشهيد عارف  ى المرضى الفتة إلى أن    الطبي وعدم عالج األسرى يعد من األسباب الرئيسة لوفاة األسر         
ووصفت قيام االحتالل االسرائيلي بتحويل      . الذي يستشهد داخل األسر نتيجة للتعذيب أو اإلهمال الطبي         179األسير رقم   

ة علـى   جثمان بني عودة إلى معهد التشريح الطبي بانه محاولة لذر الرماد في العيون تهدف للتنصل من المسؤولية الملقا                 
من ناحيته، طالب مسؤول ملف األسرى في المجلس التـشريعي النائـب             .عاتق االحتالل في الحفاظ على حياة األسرى      

هشام عبد الرازق بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف استشهاد األسير بني عودة محمالً إسرائيل المـسؤولية عـن تـدهور                    
وقالت حركة الجهاد االسالمي في فلـسطين        .سجون االحتالل األوضاع الصحية الصعبة لمئات األسرى الفلسطينيين في        

في بيان لها ان بني عودة استشهد في سجن جلبوع جراء االهمال الطبي الذي تمارسه الحكومة الصهيونية بحق اسـرانا                    
كاملـة  وقال خضر عدنان المتحدث باسم الحركة اننا نحمل حكومة االحتالل النازي المسؤولية ال             .البواسل خلف القضبان  

 حزيران وحكم عليـه     7عن استشهاد المجاهد المغوار بشار عارف بني عودة احد مجاهدي سرايا القدس الذي اعتقل في                
واوضح انه لم يكن يعاني من اي امراض او اصابات غير ان القوات الصهيونية ادخلت عليه                 .بالسجن لمدة ست سنوات   

   .ختلفة من جسده مما ادى الى اصابته اصابات بالغةخالل التحقيق معه كالبا مسعورة نهشته في انحاء م
 جمعيـة أنـصار الـسجين إدارة مـصلحة          ليحمت : خاص –نابلس   من 24/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     اوردو

إن األسـير   : وقالت في بياٍن لها صدر اليوم      .سجنالالسجون الصهيونية المسؤولية الكاملة عن استشهاد األسير بشار في          
عودة ساءت حالته الصحية بعد دخوله السجن، األمر الذي تطلّب العالج الفوري له، إال أن إدارة السجن وكعادتهـا                   بني  

وأدان البيان سياسـة اإلهمـال       .تباطأت ولم تهتم ألمره وتركته يصارع األلم والمعاناة إلى أن وافته المِنية صباح اليوم             
 خالل انتفاضة األقصى، وهـذا      11إن بني عودة هو الشهيد رقم       : سرى، وقال المتعمد من ِقبل مصلحة السجون بحقّ األ      

  .يؤكّد أن هناك سياسة مقصودة تجاه األسرى المرضى وهي الموت البطيء لهم
  

   بزعم التخطيط لعملياٍت ضد إسرائيل48األراضي المحتلة عام لفلسطيني من  عاماً 19السجن 
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 عاماً، من قرية كوكب فـي       32 عاماً على األسير زاهر علي       19بالسجن لمدة   أصدرت محكمة صهيونية حكماً      :وكاالت
إنّـه سيـستأنف إلـى      : وقال محامي الدفاع رياض األنيس     . عاماً بالسجن الفعلي   16، منها   48الجليل المحتّل منذ العام     

، متهمـاً جهـاز     المحكمة المركزية في حيفا، ضد الحكم الذي وصفه بـالجائر، الذي أصـدرته بحـقّ موكلـه علـي                 
  يشار إلى أن علي أنهى . االستخبارات الصهيوني بتلفيق تهمٍة لموكّله بالتخطيط لشن هجماٍت ضد أهداف صهيونية

  
  .دراسة الماجستير في الرياضيات بتفوٍق في الجامعة العبرية في القدس

  24/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  المعتقل األمني الفحماوي محمد عبد الرحمن محاميد اإلفراج عن : بعد أربع سنوات سجن
حيث انتظر العشرات منـذ صـبيحة       ,  عاما والذي أطلق سراحه ظهر يوم األحد       23المعتقل األمني محمد عبد الرحمن        

األحد أمام سجن الجلبوع لحظة فتح بوابة السجن بعد اعتقال دام أربع سنوات متنقال في سجون البالد بطولها وعرضـها                    
 أجمل ما في الـسجن اإللتـزام والطاعـة          ،والدي اعتبر حفظي لكتاب اهللا تعويضا له عن السجن والتعليم الجامعي          : لقا

ولكن حفظه للقرآن ضاعف الفرحة أضـعافا       , فرحتنا بعودته كانت كبيرة   :   الحاج عبد الرحمن محمد       ،واألخوة الصادقة 
أشعر بالفرحة والسرور لرؤية األهل واألخـوة       : جن قائال  ويصف محمد عبد الرحمن شعوره اثر خروجه من الس         .كثيرة

وهذه الفرحة تخالطها غصة بعد أن تركت أخوة في السجن قـضوا            , واألخوات واألقارب جميعا واألصحاب واألصدقاء    
 فهم يعيشون في مقبرة لألحياء ال يعلم حالهـا إال         , في السجن أكثر من عشرين سنة وال يوجد لهم تاريخ إفراج حتى اآلن            

, يسعى لتحقيقه خالل فترة اعتقالـه     , أنصح كل أسير أن يجعل له هدفا يخدم من خالله دينه وشعبه           : ويضيف محمد . اهللا
وهناك أمران ضـروريان للـسجين      . ألنه بعد ذلك لن يشعر بوقت فراغ في السجن        , ويستغل كل دقيقة من وقت اعتقاله     
مثل بالرياضة اليومية وغذاء الروح الذي يتمثل بالعلوم الدينيـة          وهما غذاء الجسد ويت   , ليعيش راضي النفس مطمئن البال    

, وذلك لتحويله النقمة إلى نعمة    , وإذا خرج من السجن بإحراز وإنجاز هدف سام سيشعر بنشوة ما بعدها نشوة            , والدنيوية
: لسجن فيقول محمـد     أما عن البرنامج اليومي في ا     . وسيشعر بانتصاره عليه  , وبقلب المعادلة التي فرضها عليه السجان     

وأبـدأ ببرنـامج   , بعد ذلك أستريح في الغرفة وأتناول الفطـور , أقوم بالتمارين الرياضية , كنت أصحو يوميا في السابعة    
وهناك ساعتان في الصباح وساعتان في المساء نخرج فيهما الفورة أما الصلوات فكنا نصليها              , يومي لحفظ القرآن وتثبيته   
, وإذا وافق وقت الصالة مع وقت الفورة فتتم الصالة لجميع معتقلي القـسم            , ضم ثمانية أشخاص  جماعة في الغرفة التي ت    

بعيدا عن الوضـع المـادي      « :وحول وضع السجناء يقول محمد    . أما صالة الجمعة فكل قسم من السجن يصليها جماعة        
لها يتم الفصل بـين الـسجين   والتي من خال, خاصة ظروف الزيارة, فسياسة السجن والسجان صعبة بشكل عام     , الصعب

باإلضافة إلى أن أسرى الداخل موجودون جميعهم في        , ويتم الحديث فيما بينهم عبر هاتف داخلي      , وذويه بحاجز زجاجي  
وكل قسم معزول عن القسم اآلخر وال يوجـد  , واألقسام السبعة األخرى لألسرى الفلسطينيين , قسم واحد في سجن جلبوع    
فكلما ساء الوضع في الخارج ساء      , كما أن معاملة السجان تقاس بمقياس السيئ واألسوأ       , مختلفةأي اتصال بين األقسام ال    

وعلى سبيل المثـال فـإن      , إذا أخطأ أحدهم قامت الواقعة على كل السجناء       , وهم يتربصون بالسجناء  , الوضع في الداخل  
كانت بدورها تخدم السجناء ماديـا مـن        , ككلالمساعدات التي كانت تصل من السلطة الفلسطينية إلى السجناء األمنيين           

لكن إدارة المعتقل قامت في اآلونة األخيرة بقطع هذه المساعدات عنا بحجة أننا مواطنو              , طعام وأجهزة كهربائية وغيرها   
دات وبالمقابل فإن اإلدارة لم تطرح أي بديل للمساع     , الدولة وال يحق لنا تسلم أي مبلغ من جهات معادية على حد تعبيرهم            

  . وهم بحاجة اليوم إلى المساعدات الملحة من أي طرف كان من الداخل, يخدم السجناء
  23/6/2005صوت الحق والحرية 

  
  جيش االحتالل يقّرر إغالق الحرم اإلبراهيمي مّدة أسبوعين خالل تنفيذ خطة االنسحاب

لحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليـل    أصدرت سلطات االحتالل الصهيوني قرارا استباقياً يقضي بإغالق ا        :وكاالت
 مـن   جنوب الضفة الغربية، بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة االنسحاب الصهيونية أحادية الجانب عن الفلـسطينيين، والتـي                

وعلّلت مصادر عسكرية صهيونية هذا القرار بحجة منع أي احتكاٍك بين المـصلّين  .القادمالمزمع تنفيذها في منتصب آب    
ونقلـت  .سلمين والمستوطنين، ووقوع أحداث عنف، وحفاظاً على أرواح المصلين المسلمين واليهود، على حد زعمها             الم

إن تقـديرات   :  العبرية عن ضابٍط صهيوني رفيع المستوى، في ما يسمى قيادة المنطقة الوسـطى قولـه               يومية معاريف 
، أوصت بوجود خطٍة أمنية جديدة، يتم خاللهـا إغـالق الحـرم             الموقف، التي قام بها الجيش، استعدادا لتنفيذ االنسحاب       

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن هنـاك خطـة         .اإلبراهيمي لمدة أسبوعين كاملين، وذلك منذ اليوم األول لتنفيذ االنسحاب         
 عـن مـصادر     ونقلت. أمنية صهيونية أخرى، تقضي بالفصل التام بين الحي اليهودي والحي العربي، في مدينة الخليل             

  .عسكرية صهيونية في قيادة المنطقة الوسطى أن الهدف هو تقليل عمليات االحتكاك بين الجانبين، حسب زعمها
  24/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  البطريركية األرثوذكسية توكل محامين فلسطينيين إلبطال صفقة تأجير عقارات في القدس 

علن الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم األرثوذكس األرشمنديت األب عطااهللا حنا           ا، عزالدين خليفة  -الدستور  - عمان
أن البطريركية قررت توكيل محامين فلسطينيين متخصصين البطال صفقة التأجير طويل األمـد لمجموعـة عقـارات                 

 التـي ارسـلها محـام       وذلك ردا على البالغات   . ضمنها فندق امبريال القدس لشركة اجنبية هي على االرجح اسرائيلية         
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وقال في تصريح خاص عبر الهاتف من اليونان لـالدستور         .اسرائيلي مندوبا عن الشركة لعدة محال وعقارات في القدس        
ان البطريركية ال تعترف بالتأجير طويل األمد لفندق امبريال ومحال تجارية اخرى بميدان عمر بن الخطاب في القـدس                   

ـ الخيانة العظمى للكنيسة والقدس والشعب الفلسطيني، ودعا الـى كـشف جميـع              ووصف الصفقة ب  . لشركة اسرائيلية 
وكشف أنه والبطريركية سيتصلون مع هيئات دينية ودولية لدعوتها إلـى دعمهـم فـي    .الحقائق والمتورطين في الصفقة  

ان ما فشل االسـرائيليون     وقال  .مساعيهم البطال الصفقة ألن لها بعدا سياسيا والضغط على السلطات اإلسرائيلية اللغائها           
  .بالحصول عليه في كامب ديفيد من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، حصلوا عليه عبر هذه الصفقة

  24/6/2005الدستور 
  
    ثغرات في صفقة أمالك الكنيسة األرثوذكسية :تقرير 

 تسريب عقارات ساحة عمر بن الخطاب أكد تقرير لجنة التحقيق القانونية الفلسطينية في قضية، نابلس ـ سامر خويرة
في باب الخليل التابعة لبطريركية الروم األرثوذكس في القدس، أن الصفقة المشبوهة غير مستكملة وفيها الكثير من 
الثغرات التي تتيح إمكانية إلغائها، بينما طالب المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان بفضح التجار 

وكشف عن أن سبب تأخر اللجنة في التوصل إلى النتائج وإنجاز مهمتها . الذين يهربون منتجات المستوطناتالفلسطينيين 
هو محاوالت قامت بها جهات حكومية إسرائيلية لمنع اللجنة من االطالع على الوثائق النهائية المتعلقة بالصفقات األربع 

لوثائق تتجاوز العقارات في ساحة عمر بن الخطاب التي تم كما كشف مقرر لجنة التحقيق النقاب عن أن ا. المشبوهة
وأشار إلى أن .تسريبها بموجب صفقتين إلى عدد من العقارات األرثوذكسية األخرى في باب حطة وسوق الدباغة

عمليات التأجير طويلة األجل لم تكن األولى لهذه العقارات حيث تم بيعها سابقا بموجب صفقتين في ساحة عمر خالل 
  . في عهد البطريرك ذيودوروس األول1999و 1997

  24/6/2005البيان 
  

 تزايد حاالت قتل الشرف في فلسطين
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية ان حاالت قتل الشرف في فلسطين قد تزايدت بشكل كبير :لندن ـ القدس العربي 

 امرأة 50مرأة العام الماضي، اضافة الي قيام  ا20فحسب وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، قتلت . خالل العام الماضي
وتتعدد اسباب حاالت قتل الشرف مثل اتهام الفتاة بالزنا او رفضها . فتاة من محاوالت اغتيالهن 15باالنتحار، فيما نجت 

فة عن ونقلت الصحي. الزواج من رجل تختاره العائلة او النها تريد الطالق، وكل هذه االسباب تعتبر عارا علي العائلة
وفي العادة ما يتم التستر علي حاالت . مسؤولين في وزارة شؤون المرأة قولهم ان العديد من الحاالت تكتشف كل عام

ويري ناشطون ان قتل الشرف وان كان له تاريخ طويل في فلسطين اال ان تزايد حاالت . القتل، مثل الوقوع في البئر 
فاالنتفاضة . الجراءات التعسفية التي مارستها اسرائيل اثناء االنتفاضة الثانيةالقتل هذه مرتبطة باالحتالل االسرائيلي وا

ادت الي تغيير في العالقات بين دور الرجل والمرأة، فالمرأة اصبحت المعيل الوحيد للعائلة فيما قعد الرجال في البيوت 
ولوحظ ان الجرائم االخيرة . امتهمويشعر الرجال بفقدان كر. بسبب نقص فرص العمل وسياسات االغالق االسرائيلية

وسجلت حالة قيام ام بقتل ابنتها قام اخواها باغتصابها وحملت من . عنيفة في طبيعتها مثل محاولة اغتصاب او القتل
  . جراء ذلك

  24/6/2005القدس العربي
  

  بيت الشرق يحذر من خطورة المخططات اإلسرائيلية لتهويد القدس
بيت الشرق الفلسطيني، في مدينة القدس المحتلة، من خطورة ما يجري من مخططات حذر : ب. القدس المحتلة ـ ق

إسرائيلية، لتهويد مدينة القدس، السيما الحفريات أسفل الحرم القدسي الشريف، وهدم المنازل في حي البستان، وعلي 
دينة، ويعمل في إطار منظمة التحرير وقال بيت الشرق ، وهو العنوان السياسي للفلسطينيين في الم.امتداد المدينة المقدسة

الفلسطينية، إن ما يجري حاليا، يذكر بما جري من إغالق للمؤسسات المقدسية، وعلي رأسها بيت الشرق، ومصادرة 
األراضي، وبناء المستعمرات، وهدم البيوت، وإقامة جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه إسرائيل في عمق األراضي 

 بيان أن هذه اإلجراءات، تهدف إلي تهجير المواطنين المقدسيين من مدينتهم، لالنتهاء من الحلقة وأضاف في.الفلسطينية 
األخيرة في مسلسل التهويد والضم التوسعي للمدينة المقدسة، مشيرا إلي أن اإلخطار الرسمي، الذي تسلمته رسميا إدارة 

في البلدة القديمة من مدينة القدس، يأتي في إطار السياسات فندق اإلمبيريال ، الكائن في الساحة العمرية، بباب الخليل، 
والمخططات اإلسرائيلية الممنهجة، الرامية إلي تهويد المدينة المقدسة، وإفراغها من طابعها وانتمائها العربي 

 ويتجاهل جميع ولفت البيان االنتباه إلي أن العالم يتابع باهتمام ما يشاع عن االنسحاب اإلسرائيلي في غزة،.واإلسالمي
  .اإلجراءات اإلسرائيلية، التي تتواصل، لتنفيذ مخططاتها في القدس الشريف 

  24/6/2005القدس العربي 
  

  ورشة عمل نظمها المركز في دير البلح حول دور البلديات 
  :نظمت وحدة الحقوق االقتصادية واالجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان اليوم ورشة عمل بعنوان

شارك في الورشة، التـي   .  دور البلديات في تقديم الخدمات األساسية للمواطن بين الماضي والحاضر، دير البلح نموذجاً            
نظمتها الوحدة في قاعة نادي خدمات دير البلح، رئيس وأعضاء المجلس البلدي في المدينة وعدد آخر مـن األعـضاء                    



 8

وقد هدفت الورشة إلى تسليط الضوء علـى      .  هلية واألهالي في المدينة   السابقين، باإلضافة إلى ممثلين عن المؤسسات األ      
  واقع الخدمات األساسية في بلدية دير البلح، برؤية نقدية لماضي وحاضر تلك الخدمات على ضوء التطورات الجديدة 

  
اسـية التـي    التي أعقبت انتخاب مجلس بلدي جديد فيها، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل مستوى من الخـدمات األس                 

  .يحصل عليها المواطن
  23/6/2005 المركز الفلسطيني لحقوق االنسان

  
  عرفات خصص لها مقعدا في التشريعي  ،الطائفة السامرية فلسطينية الهوية واسرائيلية المذهب

س يؤكد ابناء الطائفة السامرية الذين منحهم رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات مقعدا في المجل: نابلس ـ ا ف ب
 .التشريعي بان هويتهم فلسطينية لكنهم يتبعون الديانة االسرائيلية كما انهم وجهة يقصدها الفلسطينيون لقراءة الطالع

 شخصا قمة جبل جرزيم في نابلس، وهو احد االحياء الراقية، ويتكلمون 330ويقطن السامريون البالغ عددهم حوالي 
ويتلقون تعليمهم في المدارس .عبرية القديمة وينطقون بالعبرية الحديثةاللغة العربية بينهم لكنهم يؤدون الصالة بال

ويشتهر السامريون .الفلسطينية صباحا لكنهم يكملونه بعد الظهر في مدارسهم الخاصة لدراسة الديانة والعادات والتقاليد
 لمعرفة حظوظهم وما بـ الفتاحة او التنجيم بحيث كان الفلسطينيون من كل حدب وصوب يقصدونهم قبل االنتفاضة

لكن منذ اندالع االنتفاضة وبسبب الحواجز، وضعت ...يخبئه لهم المستقبل او لحل مشكلة عالقة بين الزوجين الي ما شابه
واشاد الكاهن السامري في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعرفات .اسرائيل بوابة تفصل بين السامريين ومدينة نابلس 

ويعمل معظم .بالطائفة وخصص لهم مقعدا شغله الراحل سلوم الكاهن في المجلس التشريعيالذي ابدي اهتماما كبيرا 
 .ابناء الطائفة موظفين لدي السلطة الفلسطينية

  24/6/2005القدس العربي 
  

  مؤسسة األقصى تشارك في المؤتمر الدولي األول حول القدس في المصادر التاريخّية
مثّلةً برئيسها الشيخ علي أبو شيخة واألستاذ صـالح لطفـي مـن مركـز               شاركت مؤسسة األقصى م   : خاص –رام اهللا   

الدراسات المعاصرة في المؤتمر الدولي حول القدس في األرشيفات العربية واألجنبية، حيث عِقد تحت رعايـة جامعـة                  
ـ              دار الكتـب والوثـائق     الدولة العربية ووزارة الثقافة المصرية ووزارة األوقاف في السلطة الفلسطينية، والهيئة العامة ل

يونيو تحت رعاية األمـين     19هذا وقد افتتح المؤتمر األحد المنصرم       .القومية ومؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية     
العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى حيث أكّد في مستهّل كلمته على أهمية القدس في المنطقة وأنهـا بـؤرة                     

وزير األوقاف في السلطة الفلسطينية يوسف سـالمة         دون القدس واألقصى، بينما أكّد     لن يتم حلٌّ  الصراع، مشيراً إلى أنّه     
على أهمية القدس في الوعي الفلسطيني واألقصى ومحاوالت االعتداء تُنِذر بشر مستطير، مؤكّداً أن األقـصى جـزء ال         

  . استعداٍد لتقديم الغالي والنفيس من أجل المسجد األقصىيتجزأ من عقيدة المسلمين وأن الشعب الفلسطيني أثبت أنّه على
  24/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  طلبة التوجيهّي يشكون من صعوبة اختبار الفيزياء

احتج آالف الطلبة الثانويين في الفرع العلمي على صعوبة امتحان الفيزياء، وقال طالب في الفرع العلمي                : خاص –نابلس  
لمدراس بنابلس لمراسل المركز الفلسطيني لإلعالم إن الطلبة باألمس فوِجئوا باألسئلة الموجودة في اختبـار               من إحدى ا  

: وأضاف الطالـب  .الفيزياء، األمر الذي أدى إلى إصابة العديد من الطلبة بحاالت إغماٍء نُِقلوا على إثرها إلى المستشفى               
م مكتب التربية والتعليم في مدينة نابلس من ِقبل الطلبة، احتجاجاً علـى             اليوم سيتم تنظيم مسيرة احتجاجية واعتصام أما      

 ألف طالٍب وطالبٍة من طلبة الثانوية العامـة التـوجيهي فـي             64يذكر أنّه تقدم الختبار الثانوية العامة       .صعوبة االختبار 
  .السادس من هذا الشهر واليوم الخميس هو آخر يوٍم في االمتحانات الرسمية

  24/6/2005ز الفلسطيني لإلعالم المرك
  

   فلسطيني عالقون على الجانب المصري من معبر رفح1500أكثر من 
فلسطيني قادمون إلى قطاع غزة عبـر معبـر رفـح    1500أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن أكثر من ،غزة ـ خاص 

 دخول القطاع، منوهين إلـى أن       الحدودي علقوا في الجانب المصري من المعبر بعد أن منعتهم السلطات الصهيونية من            
وقال سليم أبو صفية مدير عام أمن المعـابر فـي           .العدد مرشح لالرتفاع خالل وقت قصير ليصل إلى ما يزيد عن ألفين           

 يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى الشارع الفلسطيني، بحيث يستخدم المعـابر            إن الجانب اإلسرائيلي  : لسطينيةالسلطة الف 
 مواطن فلسطيني قدموا جميعـا مـن الـدول    5000ندالع انتفاضة األقصى، مؤكداً أن ما ال يقل عن      كورقة ضغط منذ ا   

العربية لقضاء إجازة الصيف بين ذويهم في غزة فضلوا المكوث في الفنادق المصرية بدالً من النوم بالعراء على الجانب                   
 ساعة أمام   48تالل أغلق األسبوع الماضي المعبر      وأشار أبو صفية إلى أن االح     .المصري من المعبر انتظارا لحل األزمة     

  .حركة المسافرين مخالفاً بذلك ما تم االتفاق عليه بتمديد ساعات العمل على معبري رفح والكرامة
  24/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  الكتلة اإلسالمية تكرم خريجي جامعة القدس المفتوحة في نابلس
سالمية في جامعة القدس المفتوحة يوم أمس حفل فرسان فلـسطين لتكـريم خريجـي    نظمت الكتلة اإل،نابلس ـ خاص 

الجامعة من مختلف التخصصات؛ وبدأ الحفل الذي أقيم في قاعة الديوان العربي بنابلس وحضره أعضاء الهيئة التدريسية                 
دخل القاعة موكب الخريجين مـع      وعدد من قادة الحركة اإلسالمية وأهالي الخريجين، بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم              

وألقى ممثل الكتلة اإلسالمية كلمة هنأ فيها الطلبة الخريجين وبارك لذويهم تخرجهم، متمنياً لهـم حيـاة                 .النشيد اإلسالمي 
عملية موفقة، واستعرض مسيرة الكتلة اإلسالمية والخدمات التي تقدمها للطلبة على اختالف انتماءاتهم السياسية، داعيـا                

وتخلل الحفل العديد من الفقـرات الفنيـة مـن النـشيد            .ين إلى االلتزام بتعاليم اإلسالم الحنيف في حياتهم العملية        الخريج
اإلسالمي والدبكة الشعبية التي قدمتها فرقة البيارق باإلضافة إلى عرض مسرحي ساخر حول مشكلة البطالة التي تواجه                 

 شارك الدكتور محمد غزال والشيخ تيسير عمران واألستاذ سـعيد           وفي ختام الحفل  .الخريجين والمحسوبية في التوظيف   
دويكات والشيخ ماهر الخراز وزوجة الشهيد جمال منصور باإلضافة إلى ممثلين عن إدارة الجامعة والكتلة اإلسالمية في                 

  .تسليم الشهادات والدروع التكريمية على الخريجين
  24/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  إضراب عن العمل مدة ساعتين في مستشفيين في الخليل..   على تردي األوضاع الوظيفية فيهمااحتجاجاً

نظم العشرات من الكوادر الطبية الفنية العاملة في مستشفيي الشهيد أبو الحسن القاسم في يطا، وعاليـة  ،الخليل ـ خاص 
على تجاهل مطالبهم الوظيفية، وعـدم االسـتجابة        الحكومي في الخليل اليوم، إضراباً عن العمل لمدة ساعتين، احتجاجاً           

واعتصم العشرات من العاملين في الحقل الطبي بمختلف اختصاصاتهم، أمـام المستـشفيين المـذكورين، وأعلنـوا                 .لها
ورفـع المـشاركون خـالل      .إضرابهم عن العمل لمدة ساعتين، احتجاجاً على ما وصفوه بتردي أوضـاعهم الوظيفيـة             

تطالب بإنصافهم وتعديل رواتبهم وربطها بجدول غالء المعيشة، وغيرها من المطالـب الوظيفيـة     االعتصامين شعارات   
  .األخرى

  24/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   منازل في األغوار وحرق سيارة لالحتالل 8تدمير 
ك في األغوار الوسطى بحجة  هدمت قوات االحتالل االسرائيلي ثمانية منازل في الجفتل،تغزة ـ ماهر ابراهيم والوكاال 

عدم الترخيص، فيما تمكن متظاهرون فلسطينيون من احراق سيارة عسكرية تابعة للجـيش االسـرائيلي، مـع إعـالن                   
اسرائيل أن االتفاق االخذ في التبلور بينها وبين مصر بشأن نشر قوات لحرس الحدود المصري في منطقة محورصالح                  

وقال أحد اصحاب المنازل المدمرة في الجفتلـك أن قـوات االحـتالل             . سبة إلسرائيل الدين ال يشكل تهديدا عسكريا بالن     
اخرجتهم من بيوتهم من دون أن يأخذوا منها أياً من حاجياتهم واكد أنهم سرقوا من المنزل مبلغاً بمقـدار ألفـي دينـار                       

وفـي غـضون   . بهذه العملية وندد المسؤول عن مكتب رصد االنتهاكات اإلسرائيلية في طوباس فهمي خضيرات          . أردني
ائيلية فـي قريـة     ذلك ذكر شهود ان فلسطينيين تمكنوا في مواجهات مع قوات االحتالل من احراق سيارة عسكرية إسر               

يشار الى ان قوات االحتالل تقوم منذ عـدة اشـهر           . بعد القاء عدد من الزجاجات الحارقة باتجاهها       صيدا شمال طولكرم  
  .التحتية لخاليا الجهاد اإلسالمي قرى شمال طولكرم بحجة محاربة البنى بتكثيف نشاطاتها العسكرية في

  24/6/2005البيان 
  

  ؟..من المسؤول عن ظاهرة استخدام االطفال والفتية في العمل العسكري
اثارت قضية اعتقال الفتية الفلسطينيين على الحواجز العسكرية االسرائيلية مؤخرا العديـد مـن               ،كتب عيسى الشرباتي  

فال يكاد يمر يوم او ايام حتـى        .تساؤالت، حول تلك الظاهرة التي طالت منذ بداية العام الحالي خمسين من هؤالء الفتية             ال
يتفاجأ الجميع بنبأ اعتقال فتى على احد الحواجز العسكرية وهو يحاول نقل مواد ناسفة او رصاص، واسـلحة او حتـى                     

حوارة المقام على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس في الضفة الغربيـة  تفجير نفسه، واغلب تلك المشاهد تجري على حاجز       
وعدد قليل من تلك الحاالت وقع على حواجز اخرى منها حاجز قلنديا بين مدينتي القدس ورام اهللا، حيث اعتقـل فيـه                      .

 اسـرائيل عالنيـة     وبينما تتهم .خالل االشهر االخيرة ثالثة فتية وشبان حاولوا تهريب زجاجات حارقة جاهزة لالستعمال           
كتائب شهداء االقصى بالوقوف وراء ارسال الفتية واستخدامهم، فان االخيرة تنفي صلتها بذلك وتعتبر ان هناك جهـات                  

ويتضح من  .تستهدف تشويه صورة الفلسطينيين ومنظماتهم المقاومة، بل اتهمت صراحة االحتالل بالوقوف واء الظاهرة            
 عاما ارتفعت بنسبة كبيرة جـدا فـي         18 االطفال والفتية الفلسطينيين ومن هم دون        معطيات اسرائيلية ان نسبة استخدام    

والالفت لألمـر أن    .، من قبل المنظمات الفلسطينية وخاصة كتائب شهداء االقصى التابعة لفتح          2005 والعام   2004العام  
تصويرهم وبث صورهم فـي وسـائل       العديد من الفتية الذين تم اعتقالهم على حاجز حوارة بدعوى نقلهم مواد ناسفة تم               

وقـد  ...!!! اإلعالم، وكأن الصدفة لعبت دوراً في وجود آالت التصوير عند اعتقال هؤالء الفتية وبحوزتهم المتفجـرات               
قامت إسرائيل باستغالل تلك الصور للتأكيد على استغالل التنظيمات الفلسطينية للفتية دون االلتفات إلى وجـوب عـدم                  

  .زجهم في الصراع
  22/6/2005 - أمين-إلنترنت لالعالم العربي ا

  
 المتطرفون اليهود يخططون لتسميم الجنود اإلسرائيليين خالل إخالء المستوطنات من غزة
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كشفت الشرطة اإلسرائيلية، عن عدد من اإلجراءات التي ينوي المتطرفون اليهود تنفيذها في إطار مخططهـم                : تل أبيب 
ميم الجنود اإلسرائيليين الذين سيشاركون في عملية إخـالء المـستوطنين بواسـطة             ضد خطة الفصل، وبينها محاولة تس     
وقال ناطق بلسان الشرطة إن الخطة التي وضعها المتطرفون تشتمل علـى عـدة              . وضع مواد كيماوية في مياه الشرب     

بنى التحتيـة واالقتـصاد     أعمال تخريب، هدفها إلهاء الشرطة ومؤسسات الدولة المختلفة، لكنها ذات نتائج مدمرة على ال             
  : وحتى األمن الوطني، ومنها

  . ـ إعطاب شبكة الهواتف القطرية
  . ـ استخدام الجرافات لحفر وتخريب الشوارع الرئيسية في منطقة الجنوب والموصلة بين مركز البالد وبين منطقة غزة

  . ـ تشويش عمل القطارات
  . ـ تشويش عمل الشارات الضوئية

  . مطار اللد الدولي وتعطيل الطيرانـ تشويش العمل في 
  . ـ اغالق العديد من الشوارع الرئيسية والمعابر الدولية البرية مع مصر واألردن

وقال الناطق بلسان الشرطة إن تنظيما يهوديا جديدا عرف نفسه باسم الحرس الوطني هو الذي يقف وراء هذا المخطـط                    
وتقوم المخابرات حاليـا بالعمـل علـى        . على تفاصيل هذا المخطط   وقد وقعت بأيدي الشرطة نسخة من رسالة احتوت         

  . اكتشاف هوية أعضائه
 24/6/2005شرق األوسط ال

  
  د وضابط في الجيش اإلسرائيلي يرفضون تنفيذ األوامر بإجالء المستوطنين وجن

 ألف جندي وضابط في     20كشف رئيس النيابة العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، العميد آفي مندلباليت، أن هناك حوالي              
الجيش اإلسرائيلي وقعوا على عرائض يؤكدون فيها أنهم سيرفضون تنفيذ األوامر بإجالء المستوطنين لدى تطبيق خطة                

وقال إن هذا العدد مخيف، ودعا قيادة الجيش الى معالجة هذه الظاهرة بشكل عاقـل ومـسؤول يـضمن عـدم                     . الفصل
 الجنود وفي الوقت نفسه يضمن الحفاظ على قواعد االنضباط التي تميز بها الجيش              االحتكاك مع مثل هذا العدد الكبير من      

وقال مندلباليت ان دائرته تستعد لعدد من السيناريوهات المتوقع حصولها في الجـيش او بـين                . اإلسرائيلي عبر تاريخه  
صـاص علـى الفلـسطينيين      الجيش وبين المستوطنين مع تطبيق خطة الفصل، بينها قيام معارضي الخطة بإطالق الر            

كما أن أحد مخاوفه تكمن في احتمال أن يقوم جنـود           . األبرياء أو على قوات الشرطة التي ستحضر إلخالء المستوطنات        
إسرائيليون بسرقة أغراض خالل الفوضى المتوقع حصولها خالل عملية اإلجـالء، ان كانـت تلـك ممتلكـات تابعـة                    

  . بتة داخل البيوت التي سيتم اخالؤهاللمستوطنين أو أدوات صحية وديكورات ثا
 24/6/2005شرق األوسط ال

  
   برئاسة المجلس العام لمركز السلطات المحلية  وتڤفوز رئيس بلدية رحو

لم يتمكن رئيس بلدية الناصرة، رامز جرايسي، من الحصول على عدد كاف من األصوات تؤهله للفوز برئاسة المجلس                  
وكانت اإلنتخابات قـد أجريـت أمـس         . فورر شوكي  وتڤ، أمام منافسه رئيس بلدية رحو     العام لمركز السلطات المحلية   

 الثانية بعد الظهر واستمرت حتى الخامسة والنـصف         ةالخميس في مقر مركز السلطات المحلية في تل أبيب، من الساع          
 الوصـول لـإلدالء    من الرابعة والنصف كما كان مقررا، بهدف السماح ألكبر عدد ممكـن مـن الرؤسـاء        بدالمساء،  

بأصواتهم، األمر الذي فسرته اللجنة القطرية للرؤساء العرب أنه محاولة لسد الطريق أمام جرايسي وإفشاله، من خـالل                  
 للسلطات المحلية العربية قـد رشـحت جرايـسي          ةوكانت اللجنة القطري   .جلب عدد كبير من الرؤساء اليهود للتصويت      
د بدعمه من مجلس السلطات المحلية الدرزية، وعدد من رؤسـاء الـسلطات            للمنصب منذ أسبوعين، وحصلت على وعو     

  . اليهود، إال أن النتائج جاءت على عكس التوقعات
  23/6/2005صوت الحق والحرية 

  
  !  على األقل% 44.6المطالبة بتأجيل اإلنتخابات بسبب تزييف إنتسابات لحزب العمل بنسبة 

ان كابل، بتأجيل اإلنتخابات التمهيدية في حزب العمل بمدة شهرين، وهو الـزمن             طالب السكرتير العام لحزب العمل، إيت     
وجاءت أقوال كابل هذه بعد أن أعلنت القاضية المتقاعدة، ساره فريش، أن             .الالزم لفحص نماذج اإلنتساب لحزب العمل     

 صحافياً نشر فيه نتائج فحـص        كابل، مؤتمراً  خميسوقد عقد بعد ظهر ال    . نسبة عالية من النماذج تبين أنها غير صالحة       
ومن المقـرر أن يجتمـع      %!. 44.8 نموذج إنتساب، وتبين النتائج أن نسبة النماذج المزيفة والالغية تصل إلى             10000

  .مركز الحزب يوم األحد القادم للمصادقة على توصيات كابل
ين أنهم ال يذكرون أنهم وقعـوا علـى         من المنتسبين الذين استطلع رأيهم في الفحص تب       % 25.6وقال كابل أن ما نسبته      

 نموذج إنتساب سيتم إلغاؤها ألنها ال       31500وتبين أيضاُ أن ما يقارب       !نماذج اإلنتساب للحزب أو دفعوا رسوم عضوية      
كما أشـار    ! نموذج إنتساب تحمل تواقيع مزيفة     2200كما تبين بعد فحص التواقيع أن هناك        . تتماشى مع دستور الحزب   

لكثير من نماذج اإلنتساب التي تتكرر فيها أرقام البطاقات الشخصية، وإلى حاالت أخرى تم فيهـا تنـسيب                  التقرير إلى ا  
نتائج التقرير خطيرة جداً وتشير إلـى حجـم النمـاذج           : وقال كابل في المؤتمر الصحفي    ! أعضاء ليسوا على قيد الحياة    

  .الالغية تماماً
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 من الفحص نتيجة واحدة مركزية وواضحة، نسبة عالية من النماذج           يتضح: وقالت القاضية فريش في المؤتمر الصحفي     
وتبين وجود ظاهرة أن قسماً كبيراً من التنسيب قد تم بطريقة مقاوالت أصـوات              . التي تم فحصها تبين أنها غير صالحة      
  .بالجملة بشكل يخالف الدستور واألنظمة

حاك هرتسوغ، وكذلك إيهود براك، في حين قال عميـر          ورحب بتوصيات كابل بتأجيل اإلنتخابات، وزير اإلسكان، يتس       
بيرتس أنه يجب معالجة ظاهرة مقاولو األصوات باإلضافة إلى من يحيكون المؤامرات داخل الحزب أمثال أيهود بـراك                  

  .ومن جهته طلب شمعون بيرس تأجيل اإلنتخابات لمدة أسبوعين. وإلداد يانف
  23/6/2005 48عرب

  
   وزارة المعارفوظيفة رجل الشاباك في إلغاء : العليالمحكمة االنيابة العامة تبلغ 

أبلغت النيابة العامة امس المحكمة العليا جوابها في ألتماس عدالة بخصوص ألغاء وظيفة رجل الـشاباك الـذي يـشغل                    
التـي  منصب نائب رئيس قسم التعليم العربي في وزارة المعارف، وأن وزارة المعارف تتبنى توصيات لجنة دوفـرات                  

نصت على أن وزارة المعارف تلغي وظيفة رجل الشاباك وفي المستقبل لن تتواجد وظيفة كهذه في قسم التعليم العربـي                    
أو في فروعه وظيفة مشابهة لها، دائرة التعليم المنطقية ووزارة المعارف سيتولون مسؤولية عدم تعيين أو فصل معلمين،                  

  . ون أهداف التعليم الرسمي يهودا وعربا على حد سواء مديرين وأصحاب وظائف أخرى الذين ال ينفذ
 الـذي   8/5/2005تجدر اإلشارة، إلى أن جواب النيابة العامة الهام يتناقض مع جوابها السابق الذي قدمته للعليا بتاريخ                 

ـ                     ن ادعت خالله، يسمح وتخّول السلطات أن تحصل على كل معلومات ذات صلة، بما في ذلك أي معلومات ذات صلة م
مركز عدالة رد أمام العليا بالقول أن القانون ال يتيح لرجل            . 1981أجهزة األمن بحسب قانون السجل الجنائي من العام         

الـذي   . 6/9/04بالغ النيابة العامة من يوم امس قدم في أعقاب ألتماس مركز عدالة من        . الشاباك التدخل في التعيينات     
 وبأسم االتحاد القطري ألولياء أمور الطالب العرب في إسرائيل، ضـد وزارة             قدمه المحامي مروان دالل باسم المركز     

خالل االلتماس طولبت العليا بإصدار أمر احترازي يمنـع بموجبـه تـدخل             . المعارف، الشاباك ومكتب رئيس الحكومة    
 أيـضا، أن الـشاباك      الشاباك في تعيين المعلمين، مديري مدارس، ومفتشين في جهاز التعليم العربي، ذكر في االلتماس             

تدخل في القرارات التي اتخذت بداخل جهاز التعليم العربي، بما فيها القرارات المتعلقة بالتعيينات في الجهاز نفسه، عن                  
طريق وظيفة نائب مدير القسم العربي في وزارة المعارف، الذي شارك في لجان المناقصات للتعيينات في جهاز التعليم                  

قصات لتعيين مديري مدارس، وأن قراره كان القول الفصل في ما يتعلق بقبول أو رفض مرشـحين      العربي، بما فيها منا   
جاء في االلتماس أيضا، أن تدخل الشاباك يشكل مسا سـافرا بـالعرب    . ألشغال وظائف تعليمية في جهاز التعليم العربي      

ب العرب الذين يجبرون على الدراسة      المرشحين ألشغال وظائف تعليمية، وكذلك تمس في حق أساس للتعليم بحق الطال           
في أجواء يسود فيها الخوف، السيطرة، والسكوت  الخنوع ، كذلك هذا التدخل يشكل مسا في حق حرية العمل للمرشحين                    
العرب الذين لم تتح لهم الفرصة بنقض القرار وحقهم بأجراء عادل، وذلك بسبب عدم توفير أجابات لألسباب التـي أدت                    

  . ألى رفضهم 
  23/6/2005صوت الحق والحرية 

  
  من اليهود يؤيـــدون اخراج الحركة االسالمية عن القانون % 75 :استطالع

 وبرعايـة المركـز العربـي      2004جاء في استطالع للرأي اجراه بروفسور سامي سموحة من جامعة حيفا في خريف              
يهود يؤيدون اخراج الحركة االسالمية خـارج       من المواطنين ال  % 74.4اليهودي في الجامعة ومنتدى الوفاق المدني ان        

  . منهم اخراج الجبهة الديمقراطية خارج القانون % 55.9القانون ، بينما يؤيد 
 مواطن يهـودي فـي      700 سنة في مقابالت شخصية و       18 مواطن عربي  فوق      700وجاء في االستطالع الذي شمل      

ر القائلة ان المواطن العربي الذي يعرف نفـسه علـى انـه      من اليهود يؤيدون وجهة النظ     % 80.8استطالع تلفوني ان    
  . عربي فلسطيني في اسرائيل ال يمكنه ان يكون مخلصا للدولة وقوانينها 

من اليهود فيقولون ان للمواطنين العرب الحق في العيش في الدولة كأقلية لها حقوق مواطنة كاملـة لكـن                    % 75.4أما  
من المستطلعين العرب يعترفون باسرائيل كدولـة يهوديـة ديمقراطيـة           % 70حو  ليس كأقلية قومية ، وجاء ايضا ان ن       

باعتبارها ذات اغلبية يهودية لكنهم ال يقبلون تعريفها صهيونية ألنهم يرونها عندها عنصرية تأتي على حساب العـرب                   
  . الحديث عن اسرائيل داخل الخط االخضر  

  . ب ان يعترفوا بكون اسرائيل دولة صهيونية من اليهود يريدون من العر% 80ومقابل هذا فان 
فقط من اليهود يعتبرون ان البالد من البحر الى النهر هي وطن مشترك لليهود والعرب بينما يؤيد ذلـك                    % 44.5وان  

  % . 67.5من المستطلعين العرب 
 انهم تعرضوا  من العـرب       منهم% 18من اليهود انهم يتجنبون الدخول الى المناطق العربية ، بينما قال            % 71.8وقال  

  . من العرب انهم تعرضوا للضرب واالهانة والتهديد من قبل يهود % 19.4للضرب واالهانة والتهديد ، بينما قال 
وقال بروفسور سموحة في تحليله لنتائج االستطالع ان هناك قوى في الوسطين اليهودي والعربي تعمل على ضبط الميل                  

ول ان المواطنين العرب مرتبطون باسرائيل في مجاالت كثيرة ولذلك ال يسعون للمواجهـة              للمواجهة بين الجانبين ، ويق    
لكنهم يطلبون من اسرائيل ان تعترف بهم كأقلية قومية ، ويضيف سموحة انه يؤيد هذا التوجه ألن المـواطنين العـرب                     

اليهود يشترطون حـصول المـواطنين    ويعتبر ان المواطنين    . جزء من الشعب الفلسطيني ويجب منحهم حكما ذاتيا ثقافيا        
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العرب على حقوق كاملة كمواطنين في الدولة بتنازلهم عن حقوقهم القومية في البالد والغاء انتمائهم للشعب الفلـسطيني                  
  . واالعتراف بالحقوق القومية فقط لليهود في الدولة 

ة ان االمر مرتبط بكون الوسـطين يحمـالن         أما حول تأييد اخراج الحركة االسالمية والجبهة عن القانون ، فقال سموح           
شعورا بتهديد وجودهما بالخطر من الطرف اآلخر اضافة الى ان البحث اجري اثناء االنتفاضة وعندما كانـت محاكمـة     

  . قيادات الحركة االسالمية في ذروتها
لعام ونزعة القـوة التـي    انه من الواضح ان الظرف السياسي ا      : وعقب الشيخ كمال خطيب على نتائج االستطالع، فقال         

تطغى في الشارع االسرائيلي والتفكير بمنطق القوة قاد الى ايجاد حالة من العداء والسلبية تجاه االقلية العربيـة عمومـا                    
والحركة االسالمية على وجه الخصوص، فقد وضعت الحرب المعلنة على االسالم تحت عنوان الحرب على االرهـاب،     

م، واعتبر ان هذا االستطالع يعكس مستقبال اسود للعالقة بين المجتمـع العربـي والمجتمـع               االسالميين في قفص االتها   
اليهودي، امام حقيقة كون الحركة االسالمية تمثل قطاعا واسعا ومباركا من الوسط العربي واالعالن عن اخراجها خارج                 

ال شـك ان للـساسة االسـرائيليين        : واضاف. القانون والدعوة اليه وإن ذلك يعني الدعوة الى اخراج هذا القطاع الكبير           
ووسائل االعالم االسرائيلية الدور الكبير في ايجاد هذه الحالة من العداء لالسالم وللحركة االسالمية ونحـن نعتبـر ان                   
وجودنا لم يكن بإذن وال بتوقيع من أحد وكذلك الدعوة للحذف والشطب واالخراج عن القانون لـيس بمقـدور اي احـد                      

 .ستمر ان شاء اهللا في اداء دورنا نأخذ شرعيتنا من اهللا ثم من شعبنا ومن قناعتنا بطريقنا ونحن سن
  23/6/2005صوت الحق والحرية 

  
  كاشف اسرار اسرائيل النووية يطالب الحكومة باعادة خطاباته

ء قضاء عقوبة السجن طلب فانونو من المحكمة االسرائيلية العليا اعادة نسخ من خطابات كتبها أثنا: رويترز القدس
 المحكمة العليا يقول ان رسائله التي كتبها في السجن ىوكتب فانونو في التماس ال .وصادرتها السلطات قبل االفراج عنه

وقال للصحافيين لم اتمكن من كتابة أي شيء بخصوص االسلحة النووية أو أي أسرار .  أسرارىلم تكن تحتوي عل
لم تعلق وزارة العدل علي القضية وقالت انها تنتظر قرار المحكمة بشأن موعد نظر و. نووية النني كنت بين أيديهم

وينفي فانونو اتهامات الحكومة بأن لديه المزيد الذي يمكنه أن يتحدث عنه بشأن قدرات نووية ترفض الدولة . القضية
ث عثروا علي دفتر قصاصات دون وفتش مسؤولون أمنيون زنزانة فانونو قبل اطالق سراحه حي. اليهودية تأكيد وجودها

واشارت وزارة العدل الي دفتر . فيه مالحظات عن مفاعل ديمونة وقاموا بمصادرته اضافة الي أوراق أخري
القصاصات باعتباره من بين االدلة علي أن فانونو يعرف عن القدرات النووية السرائيل أكثر مما أفشاه لصحيفة صنداي 

 . تايمز البريطانية
  24/6/2005عربيالقدس ال

  
  اإلحتالل يستعد إلمكانية نقل المسؤولية األمنية على بيت لحم للسلطة 

أفادت مصادر إسرائيلية أن موفاز، قد أصدر تعليمات إلى كبار قادة الجيش باإلستعداد إلمكانية نقل المـسؤولية األمنيـة                   
رت األمور كما يجب، سيتم تسليم مدينة قلقيلية بعد         إذا سا : وقال .على مدينة بيت لحم إلى الفلسطينيين في األسبوع القادم        

وأفادت المصادر أيضاً نقالًُ عن مصادر أمنية إسرائيلية أنه حصل تقدم في اإلتصاالت مـع الـسلطة                  .بيت لحم بأسبوع  
صل كما نقلت عن مصادر فلسطينية رسمية أن رئيس الوزراء الفلسطيني تو           .الفلسطينية بشأن المطلوبين في مدينة نابلس     

  . من المطلوبين، غالبيتهم من فتح، يقضي بضمهم إلى األجهزة األمنية وتسليم أسلحتهم للسلطة223إلى إتفاق مع 
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  شطاينيتس يتهم الحكومة بتضليل الجمهور والكنيست حول نشر قوات مصرية في فيالدلفي 

سرائيلية بمحاولة تضليل الجمهور االسرائيلي والكنيـست  اتهم رئيس لجنة الخارجية واالمن يوفال شطاينيتس الحكومة اال       
ونقلت االذاعة االسرائيلية عن شطاينيتس قوله ان رأيا استشاريا          .بخصوص ادخال قوات مصرية الى شبه جزيرة سيناء       

 تغييرا  تم تقديمه الى لجنة الخارجية واالمن افاد بان دخول اي جندي مصري حتى لو كان جنديا واحدا الى سيناء يعتبر                   
وادعى ايهود ياتوم    .واضاف ان تغييرا جوهريا كهذا يحتم مصادقة الهيئة العامة للكنيست عليه           .جوهريا في اتفاق السالم   

ان نية الحكومة االسرائيلية بوضع قوات عسكرية مصرية عند محور فيالدلفي وتوكيلهم بحراسة الحدود يعتبر خرق فظ                 
  . اطني دولة اسرائيلالتفاقية السالم واستباحة امن كل مو

  23/6/2005 48عرب
  

  ! القــدس، اورشليم الكبرى تبلع الضفة الغربية الصغرى
نظّمت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، جولة في القدس ومعاليه أدوميم لالطـالع             : وليد أيوب ،  تقرير خاص 

فلسطينية ومؤامرة خنق الفلسطينيين في غيتوات      عن كثب على ما تنفذه اسرائيل على ارض الواقع من نهب لالراضي ال            
مقطعة االوصال ال تؤسس لدولة، في محاولة منها لفرض واقع على االرض يفرض على المتفاوضين نفسه فـال يعـود                    

جمال زحالقـة،   . عزمي بشارة، ود  . وقد شارك في الجولة نواب التجمع الوطني الديمقراطي، د         .مجال او امكانية لقلعه   
كما شارك عضو بلدية حيفا وليد خميس، إضافة الى مجموعة من الصحفيين المحليين واالجانب، فيمـا                .  طه  واصل .أو

 والنشيط اليساري   icahdتولى عملية الشرح المؤسسة على معطيات وحقائق عضو الحركة االسرائيلية ضد هدم البيوت              
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قام ما يجري في القدس وحولها من مخططـات         في مكافحة االحتالل، جيف هالبر، حيث شرح باسهاب وبالخرائط واالر         
  .. لجعل القدس الشرقية حارة بائس اهلها ووضعها في نطاق القدس، اورشاليم، الكبرى

فنحن في كتلة   . قال زحالقة ان هدف هذه الجولة هو االطالع عن كثب على ما يجري على االرض في القدس ومنطقتها                 
ت ما تقوم به اسرائيل من ممارسات في القدس لهدف تيئـيس اهـل المدينـة        التجمع الوطني الديمقراطي نتابع طيلة الوق     

. وحشرهم وخنقهم حتى يلوذوا الى هجيج الى خارج المدينة الجيتو، فنحن نعمل على مقاومة هـذه الـسياسة وفـضحها                   
تـصدي النتهاكـات    وتأتي جولتنا هذه استمرارا وتأكيدا لذلك، ودعما ألهلنا الباقين وحثّهم على مقاومة المـؤامرات وال              

ان قضية القدس هي قضية مركزية وهي محور رئيسي في محاور الصراع مـن              : وتابع ...اسرائيل في المدينة المقدسة   
لكن بدون القدس العربية لن تكون هنالك دولة فلسطينية مستقلة وسيادية ولـن             .. اجل حرية واستقالل الشعب الفلسطيني    

ما تحاول اسرائيل القيام به في القدس هو محاصرة الوجود العربي الفلسطيني فيها            و.. تكون هنالك تسوية سياسية مستقبال    
وزاد زحالقة لقد بادرنا الى هذه الجولة الثارة موضوع القدس لدى الراي العام المنشغل هذه االيام بخطة فك                  ... وتهويدها

هدم البيوت العربية مـن جهـة وتـسوية         االرتباط وبما يسمى مفاوضات في حين تقوم بلدوزرات االحتالل االسرائيلي ب          
االرض لبناء مستوطنات جديدة تربط المستوطنات الواقعة حول القدس بالمدينة لتثبيت ما يسمى القدس الكبرى التي تلتهم                 

  67 كم مربعا من اراضي منطقة القدس المحتلة عام 120اكثر من 
ب عربية اخرى للمشاركة في هذا النشاط، نوه زحالقة         وفي جواب على سؤاله اذا ما كان هنالك تنسيق مع أو دعوة احزا            

الى ان كتلة التجمع الوطني الديمقراطي تقوم بنشاطات مستقلة كحزب وككتلة في الكنيست، وايضا بفعاليات مشتركة مع                 
فقضية القدس تطرحها في الكنيست جميع الكتـل        .. اقض بينهما وقال إن هذا صحيح وهذا صحيح وال تن       .. احزاب اخرى 

العربية والموقف بشأنها موحد، ونحن مستعدون للتعاون دائما مع الجميع دفاعا عن عروبة القدس وعن مقدساتها وعـن                  
  .حق اهلها بالعيش الحر الكريم في دولة فلسطين الحرة المستقلة السيادية

فاسـرائيل  .. دس وحول القدس يفوق أي تصور لدى أي مواطن عربي يهمه امر القدس            ان ما يجري في الق    : يقول بشارة 
 كم مربعا من الشرق الى الشمال لتصبح هـذه المـستوطنة   53 الى E 1تقوم بتوسيع مستوطنة معاليه ادوميم في منطقة 

 بما في ذلك االنفاق والجسور    واالعمال جارية حاليا حول قرية عناتا وقرية الزعيم       .. اكبر مساحة حتى من تل ابيب ذاتها      
والجدار حول حي الطور ورأس العمود لوصل معاليه ادوميم مع القدس وتحويل االخيرة بجزئها الشرقي العربـي الـى                   

وزاد بـشارة ان اسـرائيل تنـشغل     .حي بائس عربي أو جيتو داخل القدس الكبرى اليهودية يشبه يافا في تل ابيب حاليا    
   ا لتوسيع مدينة القدس لتضم هذه المستوطنات الى درجة قطع التواصل اإلقليمـي بـين شـمال                 بوضع البنى التحتية حالي

الضفة وجنوبها، ولذلك ليس صدفة ان شارون تحدث مؤخرا في امريكا عن مواصالت بـين شـمال الـضفة الغربيـة                     
النتباه الى المستوطنات الصغيرة    وأكد بشارة ان الواليات المتحدة وإسرائيل تلفتان ا        .وجنوبها، وليس عن تواصل اقليمي    

أو النقاط االستيطانية، في حين تعزز هي الكتل االستيطانية ووسائل المواصالت فيما بينها، وبينها وبين اسرائيل داخـل                  
. وهذا يتجاوز حتى اعالن المدعي اإلسرائيلي العام أمام المحكمة العليا أن الجدار هـو حـدود سياسـية           . الخط األخضر 

آن األوان لوقف   . كمة العليا بادعائه باعتبار المناطق التي تضمها اسرائيل من طرف واحد هي مناطق سيادية             وتقبل المح 
ومن الواضح ان شارون يجهـز      . لعبة انتظار المحكمة العليا اإلسرائيلية، فهي في المناطق المحتلة ليست اال اداة احتالل            

مـن أرض   % 50ل من المشاكل الديموغرافية على أقل مـن         على األرض لكيان فلسطيني مقطع األوصال يحرر إسرائي       
وأشار واصل طه الى ان الهدف من المخطط االسرائيلي المتعلق بالقدس هو قبر أي امكانية للتوصل الى                 .الضفة الغربية 

فـي  تسوية او سالم، إذ ان المصانع االسرائيلية تصل من القدس الى اريحا ما يقطع عمليا التواصل الفلـسطيني الجغرا                  
ان ما تخطط له اسرائيل يفوق أي تصور، فهي ترمي الى ابتالع القرى العربية              .. ويبتر الضفة الغربية الى قطع واشالء     

 كـم   133فالتخطيط يرمي الى جعل مساحة القـدس        .. وجعلها احياء محاصرة من االتجاهات االربعة بدون أي تواصل        
ويقول طه بان من الضروري ان يـأتي        .. ات الثالث عدا الغربية   مربعا وهذا امر رهيب علما ان التوسع سيتم الى الجه         

حيـث  .. رد فلسطيني وعربي على هذا المخطط حيث ان فلسطين بدون القدس عاصمة لها هي ليست دولة ولن تكـون                  
يجب ان يصل النضال الى الشارع والى الجمهور العريض وان يجري نقاش فـي جميـع المحافـل وان يـصل امـر                       

  . يجري من مؤامرات البتالع القدس العربية الى كل فلسطينيالتخطيطات وما 
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  !!شارون حاول بثّ الثقة بالنفس لدى أبي مازن لمحاربة حماس: مصادر صهيونّية
وتوصـل شـارون، حـسب      . استخدم شارون، التحليل النفسي خلفيةً لحديثه مع أبو مازن، عندما التقاه           :بيت لحم خاص  

، فجِهد خالل اللقـاء  !!ونية، منذ زمن، إلى أن أبا مازن شخصية ضعيفة وأنه مثل صوص لم ينبت له ريش   مصادر صهي 
وتم ذلك، وفقاً لمصادر صهيونية، بتوبيخ شارون ألبي مازن منذ أن بـدأ لقاؤهمـا، وقـال                  .لتقوية ثقة أبو مازن بنفسه    

اً وسنكون معك، أنظر لنفسك كشخٍص قوي وستكون قوياً،         أنت لست ضعيفاً كما تقنع نفسك، كن قوي       : شارون ألبي مازن  
إقنع نفسك بأنّك ال تخـاف، ال       : وأضاف مستخدماً أسلوب التأثير النفسي على أبي مازن        .وال تستكين للضعف والمسكنة   

ـ   .تخفْ وال تهرب، اثبت للفلسطينيين ولـاإلسرائيليين بأنّك قوي، وستكون كذلك   ة وطلب شارون من أبي مـازن محارب
يجب أن تـدركوا    : حركة حماس ولكن أبو مازن قال إنّه لم يعد شارون أو أي أحٍد يستطع محاربة حماس، قائالً لشارون                 

أنت تستطيع أن تحارب حماس، وأنـت       : وقال نتنياهو، في حديث صحافي، موجهاً كالمه ألبي مازن        .بأن قوتي محدودة  
  . على محاربة حماس، وأنت تستطع أن تفعل ذلك1996فات عام لست أقّل من سلفك عرفات، لقد تعاونت أنا وعر

  24/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  جيش االحتالل بدأ باخالء مواقع سيطر عليها في الخليل المحتلة 
قال مصدر اسرائيلي ان جيش االحتالل بدأ، باخالء بعض المواقع العسكرية التي أقامها في مؤسسات فلسطينية سـيطر                  

وحسب ما قاله المصدر فقد بدأ جيش االحتالل باخالء المواقع التي اقامها فـي              . يها في مدينة الخليل، خالل االنتفاضة     عل
وحـسب المـصادر العـسكرية      . المدارس الفلسطينية الواقعة في حي جبل جوهر، الى الشرق من الحرم االبراهيمـي            

ولـم تـشر    . االحتكاك بين قوات الجيش والمدنيين الفلسطينيين     االسرائيلية فإن الهدف من اخالء هذه المواقع هو تقليص          
  . المصادر الى موعد االنتهاء من اخالء كافة المواقع التي سيطر عليها جيش االحتالل خالل االنتفاضة

  23/6/2005 48عرب
 

  على الحكومة والمستوطنين مناقشة مسألة نقل مقبرة غوش قطيف : المحكمة العليا
ليا االسرائيلية، الى الحكومة والمستوطنين في قطاع غزة ، التداول معا حول سـبل نقـل المقبـرة                  اوعزت المحكمة الع  

وقررت المحكمة عدم الـسماح للحكومـة    .اليهودية من منطقة غوش قطيف الى داخل اسرائيل في اطار خطة االنفصال       
 .  بنقل المقبرة قبل تنفيذ عملية االخالء

  23/6/2005 48عرب
  

  ماالت كتاب جديد لبنيامين بن إليعيزر ضد جميع اإلحت
كتاب جديد يتناول بيوغرافيا بن إليعيزر، كتبه أريك هاننغ سوية مع بن إليعيزر، ويتحدث عن دوره في الجهاز األمنـي                    

  .قد يكون بمحض الصدفة أن ينشر الكتاب قبل فترة قصيرة من اإلنتخابات التمهيدية في حزب العمل .والسياسي
ب عن منافسيه وعن شخصيات سياسية في إسرائيل، وبضمن ذلك يكشف عن كونه درس إمكانية إقالـة                 يتحدث في الكتا  

  .رئيس هيئة األركان العامة للجيش في حينه، موفاز، بسبب تدخله في السياسة وهو ال يزال في الجيش
  وفيما يلي بعض مما جاء في الكتاب حول بعض الشخصيات

  شاؤول موفاز
ئة أركان الجيش، شعرت أنه يعمل على أصوات اليمين بما في ذلك اليمين المتطرف، وقلـت فـي                  عندما كان رئيساً لهي   

، وقد استدعيته وقلت له أني أدرس عزلك عن منصبك         ..حينه أنه يعمل على بناء نفسه وهو ال يزال في الزي العسكري           
شارون الذي قال أنا أفهم ما تقـول، ولـم       قلت ذلك ل  . جلس أمامي وقال بلهجة اإلعتذار أنه لم يقصد ذلك واختلق الذرائع          

 مع خرق آخر لموفاز، عندها قال  أقتـرح أن           شارونوفي المرة الثانية التي جئت فيها ل      . يعترض ولكني قررت التنازل   
عندها راجعت نفسي ثانية، إذ ليس من السهل إقالة رئيس هيئة أركان أثناء              .تفكر في ذلك، وأنا أوافق على كل ما تقرره        

  . وقررت اإلكتفاء بتوبيخه، واعتقدت أن ذلك سيكون كافياً مع إبالغه بأنه سيفقد منصبه في حال تكرار ذلك.الحرب
  ايهود براك

  .قبل اإلنتخابات تحدث إيهود براك عن الشيخوخة في مستشفى في نهارية، ونسي ذلك بعد اإلنتخابات
  شمعون بيرس

ومسألة . لرغم من أفعاله الكبيرة فهو يحقد ويعرف كيف ينتقم        با. سياسي كبير من جهة، ومحترف سياسي من جهة أخرى        
ال يمكن أن ننزع من بيرس ما فعلـه         . اإلخالص بالنسبة له تقاس بمن هم مخلصون له، فاإلخالص لبيرس تعني عبودية           

من أجل الدولة والحزب، ويبقى السؤال هل من الصواب أن يقود الحزب رجل في الثمانين من عمره، في ظـل أزمـة                      
  .قومية داخلية تتطلب طاقات وقرب من طبقات الشعب؟ أشك في ذلك

  بنيامين نتنياهو
أقدر بيبي كثيراً، فهو رجل موهوب جداً وهو مقتنع بما يفكر به ويقوله، ولكني أقول له في كل مناسبة أن من لم يجرب                       

  .العوز والجوع لن يعرف ماذا يعني ذلك
  أبو مازن

سر عرفات من ناحية سياسية وايديولوجيـة، إال فـي شـأن اإلرهـاب والعنـف                 الحديث عن شخص ال يختلف عن يا      
وهو نموذج براغماتي ولكن هناك حدود، فهو لن يتنازل عن دولة فلسطينية، أمـا شـارون الـذي يحلـم                    . والتحريض

  ...من الضفة الغربية، فهو يحلم أحالم اليقظة% 42بـ
  : بن إليعيزروعن نفسه يقول

لم يقف أي    .يقدر علي أحد، ال رامون وال بيلين وال بيرس وال براك وال بيبي، وال شارون أيضاً                بعد ما مررت به، لن      
ضـد كـل    ... منهم ولداً وحيداً في منتصف الشارع بعيداً عن عائلته في الثالثة عشرة من عمره ويقرر أنا ضد العـالم                  

  ...لمصوتين وحزب العملالمشكلة هي اإلنقطاع العاطفي القائم بين قسم كبير من ا. اإلحتماالت
  23/6/2005 48عرب

 
  أجهزة األمن العبرية تواصل البحث عن جندّي صهيونّي مفقود منذ شهر

لم تتمكّن أجهزة األمنية في الدولة العبرية، من العثور على جندي صهيوني فُِقدتْ آثاره قبل شهر، فـي شـمال            :وكاالت
: وقال بويم .الحدود مع لبنان، عندما كان متوجهاً إلى قاعدته العسكرية  ، في مناطق قريبة من      1948فلسطين المحتلة عام    
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إن الشرطة والجهات األمنية المختصة تبذل كّل جهٍد مستطاع، من أجل العثور على الجندي، مشيراً إلى أنّه تم تـشكيل                    
م يتم بعد اكتشاف أي طرف خـيٍط        إنّه ل : وأضاف يقول  .طاقم تحقيٍق خاص، ينظر بتمعٍن في جميع المعلومات المتوفّرة        

 .في هذه القضية، ولكن التحقيق ال يزال مستمرا، كما يتم إطالع أفراد عائلة الجندي المفقود على سير التحقيق باستمرار                  
  .وتتزايد المخاوف لدى عائلة الجندي، الحتمال تعرضه لألسر على يد مقاومين فلسطينيين أو لبنانيين

ن الجندي البالغ من العمر تسعة عشر عاماً اختفت آثاره في ظروف غامضة، منذ الرابع والعـشرين                 وبحسب ما ُأعِلن فإ   
وذُِكر أن الجندي كان قد غادر منزلـه متوجهـاً إلـى القاعـدة              . من أيار مايو الماضي، ولم يتم العثور عليه حتى اآلن         

ونشر جيش االحتالل في    . ة صحية جيدة وطبيعية للغاية    العسكرية، حيث يؤدي الخدمة العسكرية اإللزامية، وهو في حال        
  .وسائل اإلعالم مواصفات الجندي المفقود، في إطار مساعيه الحثيثة لمعرفة مصيره، دون جدوى

  24/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  وزير خارجية العدو يدعو السلطة إلى التخلص من إرث عرفات
لطة الفلسطينية إلى التخلص من إرث عرفات، معبراً  عن أمله بفتح سفارات لجميع              دعا شالوم الس  : القدس المحتلة خاص  

إن : ونقلت يديعوت أحرونوت عن شالوم قوله أمام السفراء األجانب فـي إسـرائيل             .الدول العربية في الكيان الصهيوني    
بعد فك االرتباط االنـسحاب مـن       على السلطة الفلسطينية أن تتخلص من إرث عرفات، مضيفاً آمل أنه في العام القادم،               

   .غزة نشارك في االستعراض كل سفراء الدول العربية، وليس فقط سفراء مصر، األردن وموريتانيا
  24/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 تقرير إسرائيلي يقترح قناة اتصال سرية مع ليبيا 

إلسرائيلية، يطالب باستغالل الفرصـة الـسانحة       نشرت يديعوت أحرونوت مقتطفات من تقرير سري لوزارة الخارجية ا         
وأشار التقرير إلى أن على إسرائيل استغالل نافذة الفرص المفتوحة أمامها، واتخـاذ خطـوات               . إلقامة عالقات مع ليبيا   

ة سـرية   ويقترح التقرير، في هذا االطار، االبتداء بإقامة قناة اتصاالت أكاديمي         . ناجعة لبلورة العالقات الرسمية مع ليبيا     
وحاول التقرير السري، تشخيص التحول الذي طرأ مؤخرا في السياسة الخارجيـة            . بغرض االنطالق على هذا الطريق    

وهو رأى أن إسرائيل تحتل مكانة متقدمة في هذا التحول وأن ابن القذافي، سيف اإلسالم، قال مؤخرا ال يمكننـي         . الليبية
رأت إسرائيل ذلك على أنه دعوة إلقامة الصلة، بعدما شـرع الفلـسطينيون             وق. أن أكون فلسطينيا أكثر من الفلسطينيين     

ويكشف التقرير النقاب أيضا عن أن السفير الليبي في إحدى الدول العربية            . بالتفاوض مع إسرائيل وإقامة العالقات معها     
وكانـت  . قامة دولة ثنائية القوميةأبدى اهتماما بإقامة حوار مع جهات إسرائيلية غير رسمية، للتداول في اقتراح القذافي إ          

مجلة جون أفريق إنتلجنت، التي تصدر في موريتانيا قد أفادت أن السفير الليبي الجديد في نواكـشوط يـسعى إلقامـة                     
. اتصاالت سرية مع نظيره اإلسرائيلي، بوعز بسموت، تمهيدا الحتمال إنشاء عالقات دبلوماسية مـع الدولـة العبريـة                 

 السفير
  24/6/2005السفير 

  
  حكومة اسرائيل ستصادق االحد القادم على مبادي قانون منع لم الشمل العنصري 

تعتزم الحكومة االسرائيلية المصادقة في جلستها االسبوعية االحد القادم على مباديء القانون العنصري الذي يمنع بقـاء                 
دف منع لم شمل العائالت العربية التي        الف فلسطيني وفلسطينية متزوجين من مواطنين عرب في اسرائيل به          100زهاء  

وتعتبر سلطات اسرائيل هؤالء الفلسطينيين انهـم يتواجـدون   . احد الزوجين فيها فلسطيني وال يحمل الجنسية االسرائيلية  
وقالت يديعوت احرونـوت    . بصورة غير قانونية في تخوم الخط االخضر لمجرد كونهم فلسطينيين وليس الي سبب اخر             

ان حكومة اسرائيل ستقر االحد القادم وفي الجلسة ذاتها أنظمة تمكن من منح مكانة مواطنة البناء العمـال                  اليوم الجمعة   
االجانب المتواجدين في اسرائيل بصورة غير قانونية الذين تقل اعمارهم عن عشرة اعوام ولكنهم ولدوا فـي اسـرائيل                   

د غد بحثا حول سياسة الهجرة الى اسرائيل والمواطنـة          وستجري حكومة اسرائيل بع    .واندمجوا في المجتمع االسرائيلي   
وافادت يديعوت احرونوت بان وزير الداخلية بينيس قدم في هذا السياق اقتراحين لجدول اعمال الحكومة ليـصادق                 . فيها

واجدين ويقضي االقتراح االول بان تصادق الحكومة االسرائيلية على مباديء قانون منع بقاء المت            . على احدهما الوزراء  
. والمقصود في هذه المباديء الفلسطينيين والفلسطينيات المتزوجين من مواطنين عرب         . بصورة غير قانونية في اسرائيل    

وبحسب هذا االقتراح يمتنع وزير الداخلية عن منح نصاريح مكوث في اسرائيل لمن دخل الى الـبالد بـصورة غيـر                     
علق بالعمال االجانب، بان تصادق حكومة اسرائيل على منح مواطنـة           من جهة اخرى يقضي االقتراح الثاني، ويت      .قانونية

وبحسب هذا االقتراح ستكون    !! الوالد ماكثين بصورة غير قانونية في اسرائيل ولذويهم واشقائهم المتواجدين في اسرائيل           
 غيـر شـرعيين فـي       لدى وزير الداخلية االسرائيلي الصالحية بمنح تصريح للمكوث الدائم في اسرائيل الوالد ماكثين            

  . الشروط مجموعة مناسرائيل الذين ولدوا في اسرائيل شرط ان تتوفر لديهم
  24/6/2005 48عرب

 
 ارتفاع نسبة االنتحار وتعاطي المخدرات في صفوف الجيش اإلسرائيلي 

ئيلي، الذين  كشفت مصادر إعالمية إسرائيلية، النقاب عن تشكيل جمعية أهلية لذوي جنود الجيش اإلسرا:وفا، كفركنا
 .أقدموا على االنتحار خالل أداء خدمتهم العسكرية في السنوات األخيرة، وذلك بهدف المساهمة بالحد من هذه الظاهرة
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ونقلت القناة الثانية في التلفزيون اإلسرائيلي، عن دافيد ميري رئيس جمعية من أجل الحياة، وهو والد طيار في سالح 
الماضي، أن عدد المنتحرين داخل الجيش اإلسرائيلي سنوياً، يفوق عدد الجنود الذين الجو أقدم على االنتحار العام 

منوهاً إلى ارتفاع نسبة المنتحرين، حيث شكك بأرقام  .يقضون جراء حوادث سير أو تدريب أو في العمليات العسكرية
ادة، تنشر عن ذلك في صفحاتها الجيش، الذي ال يعلن بشكل دائم عن كافة حوادث االنتحار، إضافةً إلى أن الصحف ع

إلى ذلك كشفت هآرتس عبر موقعها اإللكتروني، أن الجيش والسلطة الوطنية لمكافحة السموم، .الخلفية وبدون أسماء
ولفت الموقع إلى أن الدافع وراء الخطة، اطالع . ينكبان على بلورة خطة خاصة، لمعالجة الجنود المتعاطين للمخدرات

 بالمائة من الجنود، يتعاطون السموم خالل خدمتهم اإللزامية، مشيراً إلى أن 25ات جديدة تفيد بأن قادة الجيش على معطي
وتشمل الخطة المذكورة قيام  .أبحاث رعاها الجيش بينت عالقة مباشرة بين استعمال السموم وبين محاوالت االنتحار

مختصة بالمخدرات خالل إجازاتهم، إضافة إلى سلطة مكافحة السموم، بتشجيع الجنود على تلقي استشارة الجهات ال
 .تكثيف عمليات نشر الوعي لمخاطر المخدرات

  24/6/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا
 

  إسرائيليات ينظمن مسيرة احتجاجية ضد الحواجز واالحتالل عند حاجز قلنديا
عشرات من النساء اإلسرائيليات، بعد     تحت شعار نساء ضد الحواجز ومن أجل حقوق اإلنسان نظمت ال           :كتب بالل غيث  

عصر األربعاء مسيرة حاشدة في محيط حاجز قلنديا العسكري، مطالبات بإزالة كافة حواجز االحتالل التي تعيق حركـة             
وقالت المتحدثة بإسم النساء المشاركات، السيدة أني كانير، أن النساء تجمعن في محـيط حـاجز                .المواطنين الفلسطينيين 

: وأضـافت  .ه أصبح يمثل مثاال للعار الذي يصيب دولة إسرائيل بفعل الحواجز واالحتالل الذي يرفضه العـالم        قلنديا ألن 
نحن نتظاهر في محيط حاجز قلنديا لنلفت نظر العالم إلى الحواجز اإلسرائيلية المنتشرة في كافة األراضـي الفلـسطينية                   

وأكدت النـساء اإلسـرائيليات      .ليتمكن الفلسطينيون من الحياة   ، ونطالب بإزالتها على الفور      400والتي يزيد عددها عن     
أنهن قدمن من كافة أنحاء إسرائيل للمطالبة بإعادة أبنائهن إلى داخل حدود دولة إسرائيل وترك الشعب الفلسطيني يعيش                  

  .بسالم وأمان ويقديم دولته المستقلة على أرضه التي أقرها المجتمع الدولي
  22/6/2005 - أمين-بي اإلنترنت لالعالم العر

  
  !ع تنظيم االستعراض السنوي لمثليي الجنس غاي برايدمن

 اعلن مدير عام بلدية القدس ان البلدية تعارض تنظيم االستعراض السنوي لمثليي الجنس غـاي                :ب‚ف‚ أ ،القدس المحتلة 
‚ ا على مراعاة جميـع الحـساسيات  حرصا منه‚  يونيو في المدينة للسنة الرابعة على التوالي30برايد المقرر اجراؤه في  

وكتب مدير عام البلدية ايتان مئير في رسالة لن يكون من الالئق السماح بهذا االستعراض وباالحتفاالت المرتبطـة بـه                    
بدون مراعاة ما يمكن ان يشكله من استفزاز او خدش لمشاعر شريحة كبيرة من سكان المدينة او زوارها او ما يمكن ان                      

المركز الخاص بمثليي الجـنس فـي القـدس         ‚ ووجه مئير رسالته الى البيت المفتوح     ‚ خالل بالنظام العام  يؤدي اليه من ا   
وقد اعلن مدير المركز هاغاي العاد انه ال يعتزم التخلـي           ‚ المسؤول عن تنظيم هذا الحدث تحت عنوان الحب بال حدود         

سـبق ان حـاول رئـيس     ‚و في الموعد المقرر    يوني 30وقال العاد ان استعراض غاي برايد سيجري في         ‚ عن المشروع 
   .اضي حظر هذا التجمع لكنه لم ينجحالبلدين العام الم

  24/6/2005الوطن القطرية 
  

  قوات اسرائيلية تتأهب القتحام فندق يتحصن فيه عشرات المستوطنين 
 بقطاع غزة يتحصن بداخلـه      تصدر تأهب قوات خاصة تابعة للشرطة االسرائيلية القتحام فندق في مستوطنة نافيه دكاليم            

عشرات المستوطنين المتطرفين في اعقاب تكرار اعتداءاتهم على مواطنين فلسطينيين العناوين الرئيسية فـي الـصحف                
 عائلة من المستوطنين وعشرات من نشطاء اليمـين         30ويتحصن داخل الفندق حوالي      .االسرائيلية الصادر اليوم الجمعة   

 وسائل االعالم االسرائيلية اليوم الجمعة بان جهاز االمن االسرائيلي اتخذ قرارا في االيـام   وافادت .المتطرف االسرائيلي 
ويشار الى ان جهـاز االمـن      .الماضية القتحام الفندق الذي يستخدمه المستوطنون المتطرفون كبؤرة استيطانية عشوائية         

لكـن يعـد تكـرار       .ة االخيرة من فك االرتباط    االسرائيلي كان قد قرر في وقت سابق ارجاء اخالء الفندق الى المرحل           
اعتداءات المستوطنين المتطرفين المتحنين داخل الفندق على مواطنين فلسطينيين من منطقة المواصي في شمال القطـاع                
وعلى اثر النشر الواسع عن هذه االعتداءات في وسائل االعالم االسرائيلية تقرر تنفيذ االخالء قبل البدء في تنفيـذ فـك                     

وقالت صحيفة هآرتس اليوم ان عددا من المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف المتحنين في الفنـدق جمعـوا                  .الرتباطا
كميات من االطارات المطاطية بهدف اشعال اثناء المواجهات المتوقعة بين المتطرفين وقوات االمن االسرائيلية لدى تنفيذ                

ية قولها ان الشرطة والجيش االسرائيلي سينتظرون الفرصة المناسـبة          ونقلت هآرتس عن مصادر امنية اسرائيل     . االخالء
من جهة اخرى قالت الصحيفة ان مجلس المستوطنات فـي          . القتحام الفندق، لكنهم سينفذون ذلك في الوقت القريب نسبيا        

ـ         ق الكتلـة   مسيرة التواصل لمساعدة اخوتنـا االبطـال مـع اغـال           قطاع غزة والضفة الغربية ينوي تنظيم ما اسموه ب
وتقضي خطة المسيرة بحسب مصادر المستوطنين بان يبـدأ عـشرات االف             .االستيطانية غوش قطيف في قطاع غزة     

ونقلت الصحيفة عن    .معارضي خطة فك االرتباط في مسيرة من كافة انحاء اسرائيل باتجاه المستوطنات المعدة لالخالء             
يوليو القادم  /بية ستغلق امام حركة االسرائيليين في مطلع شهر تموز        قيادة المستوطنين قولها ان منطقة شمال الضفة الغر       

  . يوليو/أي بعد اسبوع فيما سيتم اغالق غوش قطيف في القطاع في اواسط شهر تموز
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  24/6/2005 48عرب
  

   مليون دوالر لتطوير النشاط الزراعي التجاري في غزة15الوكالة االميركية للتنمية ترصد 
 مليون دوالر للثمانية عشر شهرا المقبلة لتطوير        15 رصدت الوكالة االميركية للتنمية      -ياة الجديدة    الح -القدس المحتلة   

من االحتياجات االسـتثمارية  % 50النشاط الزراعي التجاري في غزة وسيلبي مشروع الشراكة الزراعية الفلسطيني بابا          
 مليون دوالر لتحقيق    5,5صادرات حيث تم تخصيص     للنشاط الزراعي وذلك اليجاد فرص عمل جديدة ولزيادة عائدات ال         

وذكرت الوكالة االميركية للتنمية في بيان صدر امس ان مشروع الشراكة في النـشاط الزراعـي التجـاري                .هذا الهدف 
نتاج يهدف الى نقل التكنولوجيا االميركية واالوروبية واالسرائيلية للمزارعين الفلسطينيين العاملين في البستنة التجارية وا             

زيت الزيتون والدواجن ومنتجات االلبان، باالضافة الى مشروع بابا لزيادة كفاءة النشاطات الزراعية التجارية لتحـسين                
وذكرت الوكالة االميركية ان مشروع الشراكة بابا يربط اصحاب االعمال بأسواق الخـضار             .قدرتها على المنافسة دوليا   

ويركز المشروع بشكل اساسي علـى تحـسين        .المتحدة ومنطقة الشرق االوسط   والفواكه الطازجة في اوروبا والواليات      
نوعية الغذاء ليتالءم مع المقاييس التجارية االوروبية واالميركية لمنح المستهلك ثقة بالغذاء المنتج محليـا مـن الناحيـة      

ستثمارات الخاصـة بالـدفيئات     واكدت الوكالة االميركية للتنمية انه تم تصميم اال       .الصحية، كما سيساعد قطاع الصيادين    
 وظيفـة   2000الزراعية والمخازن والمكائن والمعدات الزراعية لتطوير االقتصاد الفلسطيني من خالل ايجاد اكثر مـن               

  .اضافية وزيادة االرباح السنوية من التصدير بما يقدر بعشرة ماليين دوالر اميركي
  24/6/2005الحياة الجديدة 

 
  ! لب العمل على إقامة قناة عربيةإعالم يتوجه للحكومة بط

أعرب مركز إعالم عن أن التطورات األخيرة في مجال القناة العربية التابعة لسلطة الكوابل والفضائيات والمتمثلة فـي                  
إعالن شركة عناني تكشورت الفائزة بالعطاء عن تنازلها عن الرخصة، تظهر أن قوى السوق ال تستطيع لوحدها ضمان                  

ويدرس المركز سبل التوجه للحكومة لضمان إقامـة قنـاة          . م المجتمع العربي وتلبي احتياجاته اإلعالمية     قناة عربية تخد  
ويقول المركـز   .عربية توازي القناة األولى دون أن يرتبط ذلك بمناقصات تعتمد على القدرة االقتصادية للمجتمع العربي              

مة قناة تضاهي القناة األولى الناطقة بالعبريـة والموجهـة          في بيان صدر عنه، أن المساواة بين العرب واليهود تعني إقا          
وكما تقوم الحكومة بـدعم القنـاة   . أساسا للمجتمع اليهودي، وليس المساواة بين قناة ناطقة بالعربية وقناة ناطقة بالروسية          

ة مثل تلك، وعليها هـي أن  األولى وتمويلها، عليها كذلك أن تجد الطرق لتمويل قناة باللغة العربية أو على األقل لدعم قنا             
تجد الترتيب القانوني المالئم لهذا المطلب، وذلك بعد أن فشلت إمكانية المناقصة واالعتماد على قوى السوق لتمويل مثل                  

وقد رفض المركز الحل القائل بتسهيل شروط الرخصة الحالية، عن طريق تخفيض االستثمار، معلال ذلك أنه                . تلك القناة 
وشـدد علـى أن اإلمكانيـة       . قليل من جودة القناة ومستواها، واعتمادها على البرامج الترفيهية والمقتناة         وصفة مثالية للت  

الوحيدة التي تجمع ما بين الحفاظ على مستوى الئق من البرامج واالستثمار وما بين تشجيع مـستثمرين للـدخول فـي                     
  .المشروع هو منح القناة دعما حكوميا

  23/6/2005 48عرب
  

   ان على عرش الننشاكو فلسطيني
تربع الفلسطينيان إياد عرفات ومحمد أبو صقر على عرش بطولة العالم لرياضة الننـشاكو التـي                ،محمد الصواف -غزة

ـ    . العبا في مختلف أسلحة الننشاكو     20أقيمت بمدينة الس فيجاس في والية نيفادا األمريكية، بمشاركة            وفي حـديث لـ
، اعتبر جمال العقيلي رئيس االتحاد الفلسطيني للننشاكو مدرب البطلين هـذا            2005-6-23نت الخميس   .إسالم أون الين  

والننشاكو، عصوان مشدودتان إلى بعضهما بسلسلة معدنية أو بحبل قوي مـشدود، يقودهـا              .الفوز إنجازا رياضيا كبيرا   
وتركيـز الـذهن، وتنميـة      الالعب في حركات فنية دقيقة وسريعة ألغراض الدفاع، والهجوم، واالستعراض، واللياقة،            

واستطاعت فلسطين تحقيق المركز األول في أسلحة الننشاكو الحـادة          .العضالت، وتُعرف باسم الفرامانش كما في مصر      
عن طريق إياد عرفات، والمركز الثاني عن طريق محمد أبو صقر، أما في األسلحة غير الحادة فقد تمكن محمـد أبـو                      

وأشار رئيس االتحاد الفلسطيني لـالننشاكو إلـى أن إيـاد          . عرفات المركز الثاني   صقر من إحراز المركز األول، وإياد     
عرفات رفض إغراءات مالية ضخمة من جانب العديد من أشهر أندية الواليات المتحدة لجذبـه للعـب فـي صـفوفها،                

  .وبالتالي تمثيل الواليات المتحدة في هذه البطولة، إال أنه أصر على اللعب باسم فلسطين
  23/6/2005م اون الين اسال

 
    بتراجعه عن وعوده لشارونتهما وصفلالجالية اليهودية األمريكية تبدأ تحركاً منظماً ضد إدارة بوش 

ليست هذه هي المرة األولى على أي حال التي تنقلب فيها الجالية اليهوديـة علـى رئـيس                  : أحمد عبدالهادي : واشنطن
إال أن األمر هذه المرة يتسم بقدر من الخصوصية كونه يتعلـق           . من إسرائيل أمريكي ألسباب تتعلق بخالف في المواقف       

وهي صحيفة  , وقالت رئيسة تحرير إحدى الصحف اليهودية المتشددة       .بإدارة قدمت إلسرائيل ما لم تقدمه أية إدارة سابقة        
 خانهم وطعـنهم     هناك كثيرون يشعرون أن جورج بوش      :روزانبلوث, جويش فويس التي تصدر في نيوجيرسي سوزان      

من الخلف وهم يشعرون بالندم ألنهم منحوه أصواتهم في االنتخابات الرئاسية الماضية وأعتقد أن على الجمهـوريين أال                  
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 .يتوقعوا أي رقم قريب من حجم التبرعات الذي قدمناه لحمالتهم االنتخابية بما في ذلك انتخابات الكـونجرس النـصفية                  
يق أعضاء الجالية هو التصريح الذي أدلى به جورج بوش خـالل زيـارة الـرئيس                وقالت روزانبلوث إن أكثر ما ضا     

 ينبغي أن تحدث بموافقـة  1949وقال فيه إن أي تغييرات على خطوط هدنة , الفلسطيني محمود عباس األخيرة لواشنطن    
اقـضاً فـي نظـر     إن موقفه هذا جاء من:وأضافت في تصريحات نشرتها كبريات الصحف اليهودية األمريكية      , الطرفين

وأوضحت الناشطة اليهودية ذات الصوت المؤثر في أرجاء جاليتهـا وفـي            . كثيرين لما سبق أن وعد به أرييل شارون       
 لم يكن مفهوماً أن تنتقد الوزيرة كوندوليزا رايس خطة الحكومة اإلسرائيلية لبنـاء وحـدات                :الدوائر السياسية األمريكية  

مر سوءاً أن المعارضة لتوسعة المستوطنة جاءت على خلفية التـشكيك فـي هويـة               سكنية في مستوطنة أدوميم وزاد األ     
 .إذ قالت اإلدارة إن توسعة هذه المستوطنة بالذات ستؤثر على مستقبل المفاوضات حول مصير القـدس               , القدس الموحدة 

و في مقال نـشره فـي    مانديل جانشر، وهي منظمة يهودية فاعلة تدعم حكومة شارون،وقال رئيس االتحاد األرثوذكسي   
فنحن نعتقد أن بوش تنكر لوعوده وأنه يضغط على شارون لالنصياع           ,  إن الجالية اليهودية غاضبة    :صحيفة جويش ويك  

كما أننا نعتقد أن الرئيس يحاول تجنب إغضاب أمراء الـنفط علـى حـساب               . لمخططات تؤدي إلى اإلضرار بإسرائيل    
مظاهر االستياء مـن    :  رئيس المنظمة الصهيونية األمريكية مورتون كالين      وفي سياق نفس الحملة قال    . الشعب اليهودي 

إنني أشعر بذلك مما يقول لـي أعـضاء قيـادة           , بل إنها وصلت إلى ما يسمى بالمعتدلين      , سياسة الرئيس تنتشر بسرعة   
إال . ت بيني وبيـنهم   ولكنني لن أذكر األسماء هنا حفاظاً على خصوصية النقاشات التي دار          , التحالف اليهودي الجمهوري  

هنـاك  : وقال البيان . أن قيادة التحالف ردت على تصريحات كالين ببيان ينفي وجود أي خالفات مع إدارة الرئيس بوش               
, من يقولون إن الرئيس تراجع عن تعهداته عبر التصريحات التي أدلى بها أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس                 

فالرئيس له مواقف معروفة في دعم إسرائيل وقد أدلى بعشرات التـصريحات            , ير صحيح ونحن نرى في ذلك استنتاجاً غ     
ويقول معلقون أمريكيون إن هنـاك بالفعـل         .التي أوضح فيها ذلك فضالً عن أن دعمه للدولة اليهودية ال يقبل التشكيك            

وهو أمر ظهر في    , الجهة األخرى البيت األبيض من جهة وقطاعات من الجالية اليهودية من          , بوادر خالف بين الجانبين   
علـى الـرغم مـن      , واستمرار هذا التجميد  , تجميد الصادرات العسكرية األمريكية إلسرائيل بسبب صفقاتها مع الصين        

  .االعتذار الفاتر الذي قدمه شارون مؤخراً
   24/6/2005الوطن السعودية 

  
  كبرالرباعية تحث اسرائيل على السماح للفلسطينيين بالتحرك بحرية ا

 حث رباعي الوساطة في الشرق االوسط اسرائيل على السماح للفلسطينيين بالتحرك بقدر أكبـر مـن              - رويترز   -لندن  
 .الحرية في االراضي المحتلة وهو ما يعكس مطلبا رئيسيا للفلسطينيين قبل انسحاب اسرائيل المزمع من قطـاع غـزة                  

التحاد االوروبي واالمم المتحدة بيانا دعت فيه اسرائيل التخـاذ          وأصدرت اللجنة التي تضم الواليات المتحدة وروسيا وا       
لتيسير اعادة التوطين واعادة البناء من خالل تـسهيل تـدفق           ... خطوات فورية دون تعريض االمن االسرائيلي للخطر      

لى عقد مزيـد    كما حث الرباعي االسرائيليين والفلسطينيين ع      .السلع والناس داخل وخارج غزة والضفة الغربية وبينهما       
من االجتماعات لوضع الخطط الخاصة بانسحاب اسرائيل من مستوطنات قطاع غزة في منتصف آب وهي خطوة يرجى                 

وجاء في البيان الذي صدر بعد اجتماع عقدته اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري في               .منها أن تحفز تحركات السالم    
وأشادت اللجنة بالجانبين بوجه عام لعملهما معـا         .ين على كافة المستويات   لندن ينبغي االن تكثيف االتصاالت بين الطرف      

لكن الزعماء الفلسطينيين واالسرائيليين كثيرا ما يختلفون حول كيفيـة الموازنـة        .عن قرب أكثر خالل االسابيع االخيرة     
بر عبر الطـوابير الطويلـة      بين جهود اسرائيل لمنع النشطاء من دخول اسرائيل وحاجة الفلسطينيين للتحرك بسرعة أك            

وقال البيان تشير اللجنة الرباعية الى انه لم يتبق سوى أقل من شـهرين علـى بـدء فـك                     .المصطفة عند نقاط التفتيش   
 وبالتعاون مع بعـضهم     االرتباط الذي اعلن عنه وتؤكد على الحاجة الملحة لكي يعمل االسرائيليون والفلسطينيون مباشرة            

سرائيل تريد ان يتحسن الموقف في االراضـي        : سم وزارة الخارجية االسرائيلية مارك ريجيف     قال المتحدث با   .البعض
 قال ايضا ان قدرة اسرائيل علـى اتخـاذ مثـل هـذه              لكنه .الفلسطينية وسنفعل كل شيء ممكن للتسهيل في هذا الشأن        

وطرح وولفنسون المكلف باحياء     .الخطوات تتوقف في جانب منها على الفلسطينيين في كبح جماح الجماعات الفلسطينية           
االقتصاد الفلسطيني بعد انسحاب اسرائيل فكرتين على وزراء الخارجية فهو يريد برنامج مساعدات للفلسطينيين خـالل                

كما سعى ايضا الى تأييد     . االنسحاب من غزة وبعده مباشرة بهدف توفير فرص عمل وبناء منازل واصالح البنية التحتية             
 لمست تأييدا على ان فكرتي صائبة وامل ان تتبلور في صورة            :وقال . سنوات القامة  مؤسسات دولة     برنامج مدته ثالث  

  .ارقام خالل االسابيع القليلة القادمة
   24/6/2005 الرأي االردنية 

  
   أمريكا ترفع الحظر عن زيارة دبلوماسييها لقطاع غزة 

يس فى تقرير نشرته امس الخميس على موقعها االلكتروني         حيفة هاآرتس االسرائيلية امس الخم    قالت ص   : أ ش أ   -غزة  
ان الحكومة االمريكية رفعت بهذه الزيارة الحظر الذى فرضته على زيارة الدبلوماسيين االمريكيين الى غزة فى اعقـاب         

ق جنوب   عندما انفجرت قنبلة على جانب الطري      2003الهجوم الذى استهدف قافلة دبلوماسية امريكية فى اكتوبر من عام           
وأوضـحت الـصحيفة ان زيـارة الدبلوماسـيين         . معبر اريز مما أسفر عن مقتل ثالثة من حراس األمن األمـريكيين           

االمريكيين المذكورة الى قطاع غزة االسبوع الماضى استهدفت االعداد لزيارة جيمس وولفينسون مبعوث اللجنة الرباعية               
  .  سرائيلىمن غزةالدولية المعني بمراقبة تنفيذ خطة االنسحاب اال
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   24/6/2005الشرق القطرية 
  
  

     فرنسا تحذر من اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة 
 بالزي امس في  - وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست       لقو:  وكاالت االنباء  -لندن  من   24/6/2005الدستور  ذكرت  

ا الى كوندوليزا رايس هي تاييد فك االرتباط من غزة،          ختام محادثاته مع نظيرته االميركية في لندن ان الرسالة التي نقلته          
.. مضيفا ان المخاطر هي انه في حال عدم القيام بشيء واذا ساد جمود بعد فك االرتباط، فيمكن ان تندلع انتفاضة ثالثـة                     

عـالن  وتابع ان فك االرتباط المرتقب من غزة يشكل عنصرا ايجابيا رغم وجود اشارات قلق منها اال                .وهذا هو الخطر  
وهناك ايضا هذا الجدار الشهير في اشارة       . عن مجيء مستوطنين جدد الى الضفة الغربية الذي ال يشكل عنصرا مطمئنا           

   .الى الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل حول الضفة الغربية
 ستحترم، يجب  الطريقحاليا ال شيء يثبت ان خارطة :عن الوزير الفرنسي قوله 24/6/2005 الحياة الجديدة اضافتو

  .ان نقول ذلك
  

 الكنيسة االنجليكانية البريطانية تدرس مقاطعة الشركات المؤيدة لالحتالل االسرائيلي
يتوقع اليوم ان توافق الكنيسة االنجليكانية البريطــــانية علي مشــروع يدعو الي تجنب  :لندن ـ القدس العربي

وقامت شبكة العدل والسالم المسيحية باعداد . لمناطق الفلسطينيةاالستثمار مع شركات تدعم االحتالل االسرائيلي ل
التقرير الذي شنت عليه الصحف الموالية السرائيل في بريطانيا هجوما شديدا، ومن المتوقع ان يتعرض رئيس الكنيسة 

لشركات لالستناد علي ويدعو التقرير ا .البريطانية الدكتور روان ويليامز النتقادات حالة موافقته علي محتويات التقرير
ارضية اخالقية خاصة عندما تجد نفسها تدعم الجدار العنصري االسرائيلي او مصادرة اسرائيل للبيوت الفلسطينية 

ويري التقرير انه وكحل اخير علي الكنيسة ان تسحب ارصدتها من الشركات التي ال ترد ايجابيا علي هذه . وهدمها
ي التقرير لمقاطعة البضائع التي تنتجها شركات في المراكز االستيطانية في كما يوصي بعض المشاركين ف. الدعوة

وقال اسقف القدس . الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه البضائع تتراوح بين الزهور والتمور والقطع االلكترونية
 الوعي بسياسات الدولة االنجليكاني رياح حنا ابو العسل ان تبني الكنيسة التقرير سيرسل رسالة قوية السرائيل ويعزز

واكد ابو العسل فيما نقلت عنه الصحيفة اليمينية البريطانية ديلي تلغراف ان المسألة ليست مالية، . ضد الفلسطينيين
وقال ابو العسل ان الكنيسة لديها . ولكنها لفتة رمزية للدفاع عن اؤلئك الذين تضرروا بفعل سياسات الهدم االسرائيلية

صنيع الجرافات والتي استخدمت في جرف اراضي الفلسطينيين من تفي شركة كاتربيالر التي تقوم باستثمارات كبيرة 
 .وحذر ابو العسل من التخفيف من حدة التوصيات التي قد تؤثر علي مصداقية الكنيسة. اجل بناء الجدار العنصري عليها

وفي حالة تبني . ني توصياته سيكون ذا آثار مدمرةوكان لورد كيري، اسقف كانتبري السابق قد انتقد التقرير وقال ان تب
.  منطقة تابعة للكنيسة ستكون مطالبة بتنفيذ توصياته، ولكنها ليست مجبرة علي القيام بذلك38توصيات التقرير فان 

واتهمت الصحيفة معدي . واتهمت صحيفة ديلي تلغراف في مقالة افتتاحية لها الكنيسة الغربية بالتحيز ضد اسرائيل
وقالت الصحيفة ان تبني . لتقرير بانهم يقدمون رؤية احادية دون ان يلتفتوا حتي للحديث الي حكومة ارييل شارونا

 التقرير لحق العودة الفلسطيني يعني موتا اكيدا لدولة اسرائيل 
  24/6/2005القدس العربي 

  
 أميركية رئيسة لألونروا 

كارين كونينغ ابو زيد رئيسة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين تعيين االميركية ,  توقع دبلوماسيون أمس:رويترز
، والقائم 2000وتشغل أبو زيد منصب نائب المفوض العام للوكالة منذ العام . الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة اونروا

دة من إسرائيل بأعمال رئيس الهيئة منذ استقالة الدنماركي بيتر هانسن في آذار الماضي، بعد تعرضه النتقادات شدي
والواليات المتحدة بسبب تعليقاته حول أسلوب تل أبيب في محاولة قمع االنتفاضة، خصوصا تدمير المدارس وقتل تالميذ 

وقبل االنضمام إلى االونروا عملت أبو زيد في مكتب المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة . فلسطينيين
ب مدير مكتب ساداكو اوغاتا الرئيس السابق للمفوضية، وعملت أستاذا محاضرا في العلوم  عاما، وشغلت منص19لمدة 

   .السياسية والدراسات اإلسالمية في جامعة ماكيري في أوغندا، وهي متزوجة من أستاذ جامعي سوداني
  24/6/2005السفير 

  
  استمرار االرهاب التهديد األكبر لبناء الدولة الفلسطينية: سترو
سألت الحياة وزير الخارجية البريطاني جاك سترو ، خالل مؤتمر صحافي مشترك مع ولفنسون،              :  كميل الطويل  -لندن  

موقفنـا مـن عمليـات      : عن موقفه من استئناف اسرائيل سياسة تصفية ناشطي المنظمات الفلسطينية المتشددة، فأجـاب            
ما نريد ان نراه هـو ان       . بات القانونية الدولية  االغتيال هو ان أي عمل تقوم به أي حكومة يجب ان يحصل ضمن الواج             

. لنكن واضحين، هذا أيضاً موقف السلطة الوطنيـة الفلـسطينية         . منظمات رفضية ارهابية ال تشارك في عمليات عنف       
ولنكن واضحين ان ما يحصل من استمرار لالرهاب من قبل مجموعات تعمل في األراضي المحتلة وفي اسرائيل وفـي                   

، هو الذي يتضمن االحتمال األكبر لعرقلة وتهديد الفرصة المهمة جداً لبدء بناء دولة فلـسطينية مـستقلة                  المنطقة عموماً 
 منزالً فلسطينياً في القدس لبناء حديقة عامة مكانها، قال سترو           88وعن سياسة اسرائيل القاضية بهدم       .قادرة على الحياة  
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ار الى ان الحكومة االسرائيلية وبلدية القدس قررتا عدم مواصلة مشروع           انه ال يرى مثل هذا العمل مبرراً بتاتاً، لكنه أش         
  .هدم المنازل

  24/6/2005الحياة 
  

   العربي الثامن ينطلق في باريس -معرض الكتاب االوروبي : فلسطين ضيف الشرف
 الثامن الـذي ينظمـه       العربي  فعاليات معرض الكتاب األوروبي    تنطلق يوم الجمعة القادم   :  الدستورـ إلياس محمد سعيد   

ـ . معهد العالم العربي في باريس، وسوف تشارك فلسطين في المعرض بوصفها ضيف الشرف فـي هـذه الـدورة                   اأم 
، وسوف يشمل البرنـامج سلـسلة مـن         ينالعاصمة الفرنسية فسوف تنظم فعالية على مدى شهر تحت شعار أهالً فلسط           

يستمر معرض الكتاب الذي يعقد مرة كـل         .قد كل ليلة في مقاهي باريس     النشاطات الثقافية والمناقشات السياسية التي تع     
نصف سنة حتى الثالثين من الشهر الحالي، كان الهدف من اختيار فلسطين ضيفاً على المعرض هو تقديم مجموعة مـن                    

التي تـصدر عـن     الناشرين الفلسطينيين إلى المهتمين والمنخرطين في صناعة النشر، حيث تشير الوقائع إلى أن الكتب               
وسوف يتـيح   . دور النشر الفلسطينية ما زالت غير معروفة على نطاق عالمي عموماً، وبخاصة في العالم العربي نفسه               

المعرض للناشرين والمثقفين العرب أن يجتمعوا بنظرائهم من الفلسطينيين الذين يقيمون في أسرائيل، والذين ال توجه لهم                 
 لـدورة  ستتركز النقاشاتو. ت داخل معظم الدول العربية بسبب جوازات سفرهم اإلسرائيلية       دعوات المشاركة في الفعاليا   

 في مدينة   مواضيع النقاش ، و الحالة العامة لصناعة النشر في فلسطين     هذا العام حول قضايا مثل الصحافة في فلسطين، و        
 حنا، والشيخ تيسير التميمي رئيس      وسوف يشارك في الجلسات من القدس نفسها األب عطااهللا        . القدس في الوقت الراهن   

المجاس القضائي الفلسطيني األعلى، والمعروف بتخصصه في دراسة طبوغرافيا المكان بما يتعلق بقضية المـستوطنات               
وسوف تكون هناك قراءات شعرية للشاعر سميح القاسم، وأفـالم وثائقيـة حـول الكتّـاب الفلـسطينيين،         . في إسرائيل 

  . تؤديها كاميليا جبرانومعزوفات على العود
 24/6/2005الدستور 

  
  لقاء الضعيف المهزوم مع القوي المتحكم...لقاء عباس شارون المؤلم

    جواد الحمد
ما تسرب في الصحافة االسرائيلية حول لقاء محمود عباس مع شارون يعد أمراً محرجاً لكل فلسطيني ظن يوماً ان ابـا                     

بل طرح مطالب جزئية يريدها ليقدمها للشعب الفلسطيني كانجـازات لعمليـة            مازن يمثل قضية، فهو لم يطرح قضية،        
السالم مع االحتالل، يريدها ليرضي بعض األلم الفلسطيني، ولمنع هذا األلم من التحول الـى المقاومـة والقتـال ضـد                     

  .االحتالل
دم اسـتخدام سـالح الجـيش       يبرر عباس ضعفه في وقف اعمال المقاومة امام شارون، ويطالب بالمساعدة، ويتعهد بع            

  والشرطة واألمن الفلسطيني ضد القوات االسرائيلية؟ اذن ضد من سوف يستخدم هذا السالح؟
  هل يعني ذلك انه سيستخدم ضد المقاومة؟

  .ان ثمة مفارقات خطيرة يلعب بها أبو مازن، وال يمكن السكوت عليه
لسلطة تكتيكات سياسية، انها بالفعل خذالن للشهداء واستـسالم         لقد آن األوان لوضع حد لهذه االهانات التي يسميها قادة ا          

  .لالحتالل، وتخل عن توجهات الشعب وبرنامج استقالله وتحرره
ان كل عاقل يقرأ االعالم االسرائيلي وكيف يتحدث عن اللقاء، سوف يطالب السلطة الفلسطينية بنشر المحـضر كـامالً                   

  .فة في االجتماعلكشف الحقائق او تبرير هذه المواقف الضعي
لم يكن الشعب الفلسطيني يعول كثيراً على االجتماع، بل لم يكن يؤيده اال قلة ممن رهنوا بـرامجهم ومـصير الـشعب                      
الفلسطيني بتفضالت االحتالل عبر القاء السالح، لكن اما وقد أصر رئيس السلطة على التجربة، فلمـاذا كـان منطلقـه                    

له شارون وكأنه مسؤول وحدة مكافحة االرهاب في الجيش االسرائيلي؟ لمـاذا سـمح              ضعيفا مهزوماً؟ لماذا قبل ان يعام     
لشارون بأن يفرض اجندته على الشعب الفلسطيني؟ ولماذا رضي بموقف الدفاع واالستنجاد والتبريـر امـام االرهـابي      

  الكبير واستاذ االرهاب في اسرائيل؟
يورون بجدية لتشجيع استقالة ابو مـازن واحمـد قريـع ودحـالن             بعد اللقاء وفشله وما تسرب عنه ينظر المراقبون الغ        

وعريقات عرابي التسوية واللقاءات والتنسيقات مع االسرائيليين، لقد ان األوان الجراء انتخابـات المجلـس التـشريعي                 
  .اوضات مع العدوالفلسطيني وانتخابات رئاسة السلطة لتقود قوى المقاومة المسيرة بقوة وعزة المقاومة ال باستجداء المف

ان الفرصة سانحة للقوى الحية في الشعب الفلسطيني اللتقاط الرسالة ومحاولة انقاذ المسيرة الفلسطينية، وحمايـة الحـق    
الفلسطيني، وانجاز التحرير واالستقالل بالتضحية والفداء وبالشموخ امام االحتالل مستندين الى دمـاء الـشهداء وقـوة                 

ي لهذا الشعب المصابر، وعندها سوف يعرف االحتالل ان خياراته محدودة، إما ان يعـيش               الصمود الفلسطيني االسطور  
 طواعية،  1967في جحيم المقاومة بال امن وال اطمئنان على جنوده، او ان يرحل على األقل عن االراضي المحتلة عام                   

  .وبالهدنة التي قدمتها المقاومة مراراً وتكراراً وبزمن يمكن االتفاق عليه
موقف العربي يبدي تقارباً مع االحتالل، ويقدم تنازالت عن مواقف سابقة للمحافظة على اسـتقرار النظـام وتخفيـف                   ال

الضغوط االمريكية، ويقف الموقف الفلسطيني اما وحيداً امام الجانب االسرائيلي، او يتعرض لضغوط دوليـة وعربيـة                 
ب الفلسطيني الذي صنع حركة التغيير السياسي واالجتماعي فـي          لتقديم مزيد من التنازالت بل والقاء السالح، لكن الشع        

 سيظل مصدراً للصمود واالعتزاز لألمة ولشرفائها، كما سيبقى خنجراً في         2000 ثم بانتفاضة ،   1987المنطقة بانتفاضة ،  
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 عـن مطالبتـه     خاصرة العدو حتى يذعن للعقل و الحكمة، بل وللشرعية الدولية بعد ان امتنع زعيمها الواليات المتحدة               
  .باالستجابة لها

المرحلة خطيرة وصعبة، ولذلك فان مالمح الصمود واجتياز الصعاب وتحقيق االنجاز تتطلب الكثير وتقترح هذه المقالة                
  :ان يكون من بينها

  . تكريس الوحدة الوطنية السياسية والميدانية على مختلف المستويات بوحدة االرض والشعب والقضية-1
مج سياسي فلسطيني موحد يقوم على التحرير والعودة، ويؤمن بالمقاومة بكل أشكالها حتى يرحل االحتالل،                تبني برنا  -2

  .17/3/2005وفق اعالن القاهرة في 
 الشروع بجدية باجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية وانتخابات الرئاسة في حال استقال ابو مـازن، واالسـراع                 -3

  .ة التحرير الفلسطينية للقيام بالدور السياسي والقيادي الفاعل وفق توجهات واسس اعالن القاهرةباعادة بناء وتفعيل منظم
 امتناع الجانب الفلسطيني عن اللقاء السياسي واالمني مع االحتالل تماماً على األقل حتى يقرر االنسحاب، وتحويـل                  -4

 االنسان الدولية ودول العالم التـي تـؤمن بالحريـة           االمور المعاشية للمواطنين الى المجالس المحلية ومؤسسات حقوق       
  .والعدل والمساواة

 تحرك الشارع العربي وقواه السياسية للضغط على االنظمة العربية لالسـتجابة للبرنـامج الفلـسطيني بالمقاومـة                  -5
  .رة معهوالمقاطعة، وممارسة الضغط السياسي واالقتصادي واالعالمي على العدو، ووقف التقاربات غير المبر

 تشجيع المجتمع الدولي الساعي لألمن والسلم في المنطقة للضغط على الجانب االسرائيلي واالبتعاد عن استـضعاف                 -6
  .الجانب الفلسطيني وممارسة الضغط عليه بال جدوى

 24/6/2005الدستور 
  

  امكانية الغاء قرار االنسحاب قائمة لكنها تحتاج للحكمة
  هآرتس يسرائيل هرئيل 

تحرير هآرتس في مقالة رئيسية، وعوزي بنزيمان في مقالة موقعة، عبروا عن القلق من انتشار اللـون البرتقـالي                   هيئة  
ومن ناحية أنـصار    . أين الرد األزرق، هذا الرد يتأخر في المجيء       : وكان السؤال الذي طرحوه   . القاتم على نطاق واسع   

  . كانت االستطالعات األخيرة غير مشجعة ايضا-االقتالع 
ومع ذلك، يجد المراقب لالمور نفسه مضطرا الى االستنتاج بأن هناك تآكال نابعا من عودة االرهاب على ما يبـدو فـي       

ما زال من المبكر اعتبار ذلك تغيرا عميقا في المواقف وانه اذا غُذي بخطوات اسـتكمالية                . حجم التأييد لخطة االنفصال   
. لحكومة امكانية لعدم التجاوب مع الجمهور الذي غير موقفه بصورة تامة           ال يترك للكنيست وا    -سيتبع بانجراف حقيقي    

حقا انه لمن المحتمل انه لو تصرفت حركة اللون البرتقالي حسب استراتيجية تخاطب الجمهور كله وليس فقط الجمهـور   
  .المتدين، لكان من المحتمل ان تكون الدولة اليوم في بداية االنعطافة المأمولة

ولئك الذين أيدوا فك االرتباط أخذوا يطرحون اليوم شكوكا قوية حول الدوافع الحقيقية التي تحـرك ارئيـل                  كثيرون من ا  
  . التي توشك اسرائيل على دفعها- االستراتيجية وااليديولوجية والبشرية -شارون واألثمان الباهظة 

ات األخيرة سيكون مجرد بـاكورة للحـرب        في الوقت الذي يتواصل فيه االرهاب المترافق بالتهديدات بأن ارهاب السنو          
 فان من الطبيعي في هـذه الحالـة ان يغيـر النـاس              -االرهابية الحقيقية اذا لم يسارع شارون لتنفيذ انسحابات اخرى          

دفـع  : ولكن هذا هو الهدف المنشود بالضبط     . ومع ذلك، هناك فرق بين سحب التأييد وبين االنضمام للمعارضة         . مواقفهم
المشارك في ايديولوجيا المستوطنات، ولكنه مستعد في ذات الوقت لالقتناع باالدعاءات السياسية والقيميـة              الجمهور غير   

ان يطالب بإلغاء قانون االقتالع من قبـل ان يـصبح        : واألمنية الى االنضمام بصورة فعالة الى معسكر المعارضين، أي        
  .الوقت متأخرا جدا

طـاقم  . هـذا محتمـل   . ب المنشود قد أصبح في األجواء في االسابيع األخيرة        الكثيرون يدعون انهم يشعرون ان االنقال     
المزرعة قلق هو اآلخر، إال انه قد يتبدد اذا لم يقم مدراء الصراع بتعزيز عدم ثقة الجمهور المتردد بشارون الـشخص                     

اقم عمري ستنفد عندئـذ الـى       األجواء االخرى القطبية التي تنتجها آلة الدعاية في ط        . وادراك مخاطر االنسحاب األمنية   
الفضاء الشعبي مستعيدة الدعم والتأييد لشارون، ذلك النه يملك كل األدوات بما في ذلك التعاون مـع جـزء هـام مـن                       

اغالق الشوارع وغيرهـا مـن      . االشخاص المؤثرين في وسائل االعالم الذين يعتبرون أنفسهم مجيرين للمهمة المقدسة          
ه الشاكلة لن تؤدي الى إحداث االنجراف الساحق في الرأي العام الذي يمكنه وحده فـي                اعمال التضحية العظمى من هذ    

ضرب العرب أو اعمال التخريب     . العكس هو الصحيح  . ساعة متأخرة من ان يحول دون حدوث خطأ االقتالع التاريخي         
 تحويـل ريـاح االرتيـاب    .والتنكيل هي أمور تُشعر الناس ان المستوطنين ليسوا جزءا منهم وانهم جسم غريب عـنهم             

هناك حاجة للتحلي بروح القيادة التي يلتف الناس جميعا حولها وال يكفي التمـسك              . والتشكيك الى حركة معارضة جارفة    
وهذه القيادة ال يمكن ان تقتصر على المستوطنين وحدهم على اعتبـار ان النـاس               . بااليديولوجيا واالستراتيجيا وحدهما  

ن حق كمن يهتم فقط النقاذ المشروع االستيطاني من دون أن يكترث لباقي االعتبارات الوطنيـة              ينظرون اليهم احيانا وع   
  . االستراتيجية االخرى، سواء من حيث رؤيتهم أو من حيث المواضيع التي يتركز عليها نضالهم-

لمـستوطنين مـن    اليوم، وقبل وصول أوائل عناصر الشرطة الى غوش قطيف بأقل من ستين يوما وبدئهم في اقـتالع ا                 
المالئكة والسماء لن تؤدي، كما يعتقـد       . منازلهم وديارهم، ما زال هناك بعض األمل في امكانية منع هذا القرار الفظيع            

على هؤالء ان يتحركوا في االيام القليلة الباقية        . البعض، الى إحداث االنقالب، وانما سيأتي على أيدي أناس من لحم ودم           
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 أي الجمهـور    -يع ان يوصل شكوكه ومعارضته الى هذه الخطوة الهدامة نحو األعلـى             خصوصا في اوساط من يستط    
  .العريض

اسـلوب القـوة   .  اذا شعر النواب ان هذه هي رغبة الناخبين فمن المحتمل ان تعود قضية االقتالع الى الكنيست وإلغائها           
  .مرفوض تماما في كافة األحوال

   24/6/2005الحياة الجديدة 
 

 ت شارونغزة ومساوما
 عالء عبدالحميد 
بعد إعالن إسرائيل عزمها االنسحاب من غزة من طرف واحد وبدون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية وتأكيدها أنها 
ستفكك مستوطنات القطاع التي يبلغ عددها احدى وعشرين مستوطنة على أن تحافظ على القطاع كمنطقة منزوعة 

 .ة والتحكم بشكل مطلق في المجال الجوي للقطاعالسالح والسيطرة على الحدود الخارجي
إضافة إلى أنها كثفت هجماتها العسكرية على القطاع وقادة . اصبح مشروع االنسحاب من غزة انسحابا منقوص السيادة

 .التنظيمات الفلسطينية المقاومة في محاولة للتخلص ممن تعتبرهم خطرا على أمنها قبل أن تخرج رسميا من القطاع
وبمشاركة كل األحزاب , و في عهود كل الحكومات اإلسرائيلية,لقدس فإن خطط تهويدها تستكمل بال كلل أو مللأما ا

وتهجير , الصهيونية منذ سبعة وثالثين عاما تبلورت بمرحلة االستيالء الكامل على األحياء الداخلية القديمة للقدس العربية
وأي جزء من الضفة الغربية لنزعها من , فية بين القدس العربيةوقطع كل صلة جغرا, نسبة عالية من سكانها العرب
ولم يكتف شارون بذلك بل إن ممارساته العدوانية المستمرة في الضفة الغربية قلصت , محيطها العربي والفلسطيني

وتوسيعها التي تمارس إسرائيل إنشاءها , مساحة األراضي التي بحوزة السكان العرب أمام زحف التكتالت االستيطانية
وبذلك تهدف استراتيجية شارون من , وال تمارس أمريكا في مواجهة ذلك سوى الصمت أو العتاب الرقيق, بحرية مطلقة

الى تقديم نفسه على أنه داعية للسالم بعد التشوهات األخالقية والسياسية االعالمية التي لحقت به في , وراء فك االرتباط
حاولت الحكومة اإلسرائيلية أن تعطي زخما للفرصة المتاحة من خالل توسيع أفق من هنا , أوروبا خاصة وفي العالم

بالتخلي عن نظرية األمن أوال وإصرارها على ربط التقدم في العملية السلمية بالخطوات , التفاعل مع الرئيس أبو مازن
بنية األساسية التنظيمية لحماس والجهاد واالستمرار بمطالبتها الملحة بتفكيك ال, األمنية التي تتخذها السلطة الفلسطينية

, والشروط المسبقة المتعلقة بجمع األسلحة غير القانونية وإخضاع كل القوى لسلطة القانون ووقف التحريض, اإلسالمي
 .في وقت تشكو فيه سلطات األمن الفلسطينية من ضعف في بنيانها وتجهيزها بسبب الضربات التي تلقتها أثناء االنتفاضة

وفشله في , المفارقات الغريبة إصرار شارون الذي أخفق في تحقيق األمن واالستقرار لإلسرائيليين وفقا لوعودهومن 
القضاء على االنتفاضة وفي فرض إمالءاته على الشعب الفلسطيني المساومة في تحصيل ثمن هذا االنسحاب من العرب 

 م 1967لعودة وعن المطالبة باالنسحاب إلى حدود ما قبلعن حق الالجئين في ا: وذلك بدفعهم للتخلي, والفلسطينيين
ولكن . واالستمرار في بناء الجدار العازل في سابقةهي األخطر على مستوى خرق القانون الدولي وضرب الشرعية

الفصائل الفلسطينية المقاومة استطاعت أن تحافظ بذكاء على ديمومة واستمرار برنامج المقاومة بالرغم من المشاريع 
السياسية التي كانت تستهدف تصفية المقاومة لكن أثبتت األيام واالحداث أن الشعب الفلسطيني قادر على تجاوز االزمات 

ومع أن المجتمع الفلسطيني يميل اآلن .وعدم الوقوع في شرك االقتتال فجاءت الهدنة لتشكل نموذجا رائعا للوفاق الوطني
إال أن جميع القوى ,  ويقيم له كيانا سياديا ومستقال وال يفرط في حقوقه التاريخيةبغالبيته الى إيجاد حل ما يعيد له هويته

 والفصائل أمام تحد جديد بعد االنسحاب من غزة
  24/6/2005القدس الفلسطينية 

 
  اللقاء الثاني .. شارون وأبو مازن وحماس

  محمد خالد األزعر  
ميركيين واألوروبيين في حمـل النظـام الفلـسطيني علـى           نجحت ضغوط اإلسرائيليين واأل   . قبل عامين وبضعة أشهر   

وفي السياق ذاته، لم يخف هؤالء استحسانهم لترفيع محمود عباس إلى           . استحداث منصب رئيس لوزراء السلطة الوطنية     
هذا المقام الجديد مع منحه صالحيات واسعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، تستقطع من سلطات وزعامـة ياسـر                  

   .عرفات
قيل وقتذاك إن هذه الضغوط ال تستهدف أساسا إعادة هيكلة نظام السلطة وشحنه بجرعة ديمقراطية، بقدر ما إنها تتوخى                   
تقعيد أبو مازن في مركز يمكنه من تطبيق نظريته في تصفية البعد المسلح من االنتفاضة الثانية وكان ذلك تفسيرا مقبوال                    

  . عالنية في نقد ما دعاه بعسكرة االنتفاضةلدى الكثيرين، باعتبار أن الرجل بالغ 
ونادى باألوبة الفلسطينية إلى التفاوض السلمي كبديل وحيد وممكن السترداد الحقوق في ظل التحوالت اإلقليمية والدولية                

الفصائل الذي حدث أن أبو مازن أفلح بجهد جهيد إبان رئاسته الوزارة في إقناع كافة               .غير المواتية لرياح النشاط الفدائي    
  .. الفلسطينية بنظريته إلى حد معقول، حتى إنه انتزع من أكثرها راديكالية قرارا بالتهدئة ووضع السالح مؤقتا

ثم إنه مضى نحـو     . وكان ذلك موقفا فارقا ال سابقة له فلسطينيا منذ بداية المواجهة مع المشروع االستعماري الصهيوني              
بإيجاز راح أبو مازن يعيد ترتيـب       . نها، وفقا لخطة إصالحية سياسية أشمل     تصفيف مؤسسات السلطة والسيما األمنية م     

  . بيت السلطة بما يدرأ عنه شبهات السلطوية والفساد المالي واإلداري واالنفالت األمني والسياسي
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ابات وكان المأمول أن يستجيب الشريك اإلسرائيلي إلى بادرات رئيس الوزراء الفلسطيني ولو بأقل منهـا، لكـن الحـس                  
لقد ثبت أن بغية حكومة شارون ال تتعلق فقط بهدف وقف عسكرة االنتفاضـة، وإنمـا أيـضا                  .اختلفت هنا أيما اختالف   

  . بمعنى أن ضبط سالح حماس وأخواتها وإعادته إلى غمده.. وأساسا بأسلوب تحقيق هذا الهدف
ألن المراد هـو تحطـيم هـذا        .. مازن وتعويمه انتظارا لما تسفر عنه البدائل األخرى ال يكفي لالستمرار في تزكية أبو             

السالح وغمده من األصل، ووأد مفهوم المقاومة ومطاردة الساهرين عليه فلسطينيا بالكلية، حتى وإن اقتضى ذلك الصدام                 
  . الدموي المروع في الداخل الفلسطيني

وجوالته التفاهمية معهم بالتي هي     لقد امتعض شارون وصحبه وهو يتابع اصطبار أبو مازن على قوى المقاومة المسلحة              
رأى شارون أن دبلوماسية رئيس الوزراء الفلسطيني تذهب حثيثا إلى غيـر            . أحسن، باعتبارهم شركاء في الدم والوطن     

  . المرادات اإلسرائيلية
ن من ولذا، تأفف شارو. كونها تؤسس إلجماع وطني فلسطيني وليس لشقاق يقوض البيت الفلسطيني على ما فيه ومن فيه              

حصاد تلك الدبلوماسية الهادئة وسخر من نتائجها، بما في ذلك حالة التهدئة المشروطة التي كان من شأنها حقـن دمـاء                     
  . بعض مواطنيه اإلسرائيليين

يومذاك، لفظ شارون التهدئة التي جاءه بها رئيس الوزراء الفلسطيني، بحسبها ترتبت على تهدئة ووفاق بـين الـسلطة                   
وبما أن أبو مازن بوداعته مع قومه أحبط النيـات اإلسـرائيلية            . ة ولم تأت عن حرب أهلية فلسطينية      وفصائل المعارض 

  !. الخبيثة، فقد أدار له شارون ظهر المجن وراح يرميه بكل نقيصة، حتى أنه وصفه بفرخ الدجاج الذي ال ريش له 
سياسة حكومة شارون تجاهه، معتبرا إياها السبب       وفي خطاب استقالته من رئاسة الوزراء، أنحى أبو مازن بالالئمة على            

نستحضر هـذا   .الجوهري في إفشال مساعيه الحميدة إلصالح البيت الفلسطيني داخليا واستئناف التسوية السلمية خارجيا            
  .  السيناريو ونذكر به ألنه يكاد يتكرر راهنا بحرفيته وبالتحديد من الجانب اإلسرائيلي

ة على ثابتها إزاء التفاعالت الداخلية الفلسطينية، الذي مفاده، أن ال تفـاوض جـدي مـع                 فحكومة شارون مازالت عاكف   
وأن ال قبول بهذا السكوت عن وفاق فلسطيني بل البد مـن            .. الفلسطينيين إال بعد سكوت السالح الفلسطيني مئة في المئة        

  . استئصال السالح وحامليه
 يبدون دوغمائية وجموداً أقرب إلـى الـبالدة بـالنظر إلـى تـراكم               غير أن شارون وبطانته بعكوفهم على هذا الثابت       

المستجدات من حولهم، فما لم يفعله محمود عباس رئيس الوزارة لن يراوده فعله وهو رئيس للسلطة ومنظمة التحريـر                   
  .  كمعارضةمعاً، حيث بات مسؤوالً مباشرة عن عموم الشعب الفلسطيني وقواه السياسية جميعها، بما في ذلك المصنفين

ثم إن الرجل لم يذهب إلى كسر العظم مع حماس وهي تغرد بزعم البعض خارج النظام، فكيف يسعى إلى مواجهتها وقد                     
ويـسمح  !باتت قاب قوسين من االنغماس في النظام وشرعيته االنتخابية عالوة على شرعتيها الثورية وعطائها الوطني؟              

  . ألبو مازن بهامش أوسع من الحركة
زال مقبوالً كشريك إقليمي ودولي، ويصعب نبذه ورميه بالتطرف أو بالمراوغة على غرار سلفه عرفات، حتى من                 أنه ما 

إذ ال حكمة في إسناد إدارة جورج بوش لسياسة إسرائيلية تنكأ مزيداً من الجراح وتفاقم الثقة المفتقدة                 .جانب واشنطن ذاتها  
  . فيها أصال في الرحاب العربية

 كان شارون على إدراك لهذه األجواء غير المواتية لمناوشاته مـع رئاسـة أبـو مـازن وال لممارسـة                     ال ندري ما إذا   
بيد إننا في الوقت ذاته ال نملك دالئل على أن الطرف الفلسطيني يـدير              . ضغوطاته إلشعال حريق في الداخل الفلسطيني     

  .. الصراع وهو واع بهذه المعطيات
ا بغروره وعجرفته، قد ال يتورع في األسابيع القليلة المقبلة عن اقتراف أية فعلة من          الشيء شبه المؤكد أن شارون، مسوق     

شأنها بعث الفتنة بين قوى النظام الفلسطيني، وتسخين التربص اإلقليمي والدولي بحماس بالذات، وصوالً إلـى محاولـة                  
  . تفكيك مستوى الوفاق الوطني الذي توفر خلف محمود عباس

حدث ذلك من   . هو أن القيادات الصهيونية اإلسرائيلية غالباً ما فشلت في قراءة العقل القيادي الفلسطيني            أما المؤكد أكثر ف   
الـشاهد عمومـا، أن     .. إيهود باراك مع عرفات في كامب ديفيد الثانية، وها هو يتكرر من شارون مـع أبـو مـازن                  

  . يحرفهم عن اإلدراك الصحيح لحدود هذه المرونةاإلسرائيليين يسيئون الظن بمرونة بعض القيادات الفلسطينية، وهذا 
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 حذر من احتمال إعادة إحياء الخيار األردني : شلّح

 حلمي موسى  
بعدما أعلن جيش االحتالل اإلسرائيلي الحرب على حركة الجهاد اإلسالمي واستئناف عمليات االغتيال ضد كوادرها، 

ور رمضان شلح ل السفير امس أن هذه التهديدات لن تخيفنا، وقال ان ثمة اقتناعا لدى أكد األمين العام للحركة الدكت
الجميع بأن عملية التسوية تعيش حالة موت سريري في انتظار أي حماقات إسرائيلية جديدة، تعيد الجميع، سلطة 

 . وفصائل، إلى مربع المقاومة، كما حذر من احتمال اعادة احياء الخيار األردني
ف شلح إذا نفذ العدو تهديداته وارتكب أي حماقة باغتيال قيادات من الجهاد أو غيرها من الفصائل، فإنه سيطلق وأضا

وتابع أن معركتنا ليست مع السلطة، بل مع . رصاصة الرحمة ليس على التهدئة فقط، بل على مجمل العملية السياسية
  . العدو اإلسرائيلي

 إقدام حركة الجهاد على الرد الواسع على اعتداءات إسرائيل على مقاوميها، ترك وبدا واضحا في اآلونة األخيرة، ان
  وأثار هذا الموقف مخاوف من . انطباعا بأن الحركة خرجت عن اتفاق التهدئة
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  . صدامات فلسطينية فلسطينية في أعقاب تهديد بعض دوائر السلطة بمعاقبة الخارجين عن التهدئة
في حديثه مع السفير، على أن حركته كانت األكثر إيجابية في التعامل مع السلطة الفلسطينية وشدد األمين العام للجهاد، 

وقال إن كل من كان لهم دور في حوارات القاهرة شهدوا . حول موضوع التهدئة، حفاظاً على وحدة الصف الفلسطيني
غير أن اتفاق القاهرة نص على التهدئة . ب الدور المميز لحركته في تذليل العقبات التي اعترضت إبرام اتفاق القاهرة

كما لم تكن التهدئة مجانية، بل اشترطت أن يوقف العدو اإلسرائيلي كل أشكال . التبادلية وليس تهدئة من طرف واحد
  . العدوان ضد شعبنا ويطلق سراح األسرى والمعتقلين

يكن، وواصل خروقاته واعتداءاته التي بلغت منذ ورأى شلح أن العدو اإلسرائيلي تصرف منذ إعالن التهدئة كأن شيئاً لم 
 44وسقط خالل هذه الفترة .  عملية إطالق نار1299 خرقا وانتهاكا إسرائيليا منها 6983إعالن شرم الشيخ وحتى اآلن 

 أفرج عنهم وجميعهم من أصحاب األحكام المخففة أو 900 فلسطينياً في مقابل 1119 جريحا وتم اعتقال 451شهيداً و
والحظ شلح أن إسرائيل ركزت خالل فترة التهدئة على استهداف كوادر الجهاد اإلسالمي .  وشك انتهاء مدة اعتقالهمعلى

 شهداء بينهم قادة وكوادر في سرايا القدس مثل الشهداء 10في الضفة الغربية باالغتياالت واالعتقاالت، فسقط لنا حوالى 
 رداد ومروح كميل، كما بلغ عدد المعتقلين من الجهاد خالل الشهرين محمد أبو خليل وشفيق عبد الغني وعبد الفتاح

  .  ناشط300الماضيين أكثر من 
وأضاف أنه منذ إعالن القاهرة مارسنا التزاماً حاداً بالتهدئة، لكن عندما يعلن قادة العدو بكل وقاحة وغطرسة أن الجهاد 

 نستطيع أن نقف مكتوفي األيدي أمام هذا التصعيد اإلسرائيلي خارج التهدئة وتجب مالحقتها واستهدافها بكل الطرق، فال
  . الخطير

واعترف شلح بأن حركته قامت مؤخرا بمراجعة الموقف من التهدئة وقررت أوالً، تنسيق الموقف من التهدئة مع بقية 
وأشار إلى أننا توافقنا . بهاوثانياً، أننا ملتزمون بالتهدئة بقدر التزام العدو . الفصائل حفاظاً على وحدة الصف الوطني

على هذه النقاط مع بقية الفصائل في اجتماع لجنة المتابعة في غزة واجتماع األمناء العامين لستة فصائل في دمشق قبل 
وقال إن حركته مارست حقها بالرد على االعتداءات منذ بداية األسبوع الحالي، فنفذت سلسلة العمليات األخيرة في . أيام

  . قطاع بعضها باالشتراك مع فصائل أخرىالضفة وال
وأوضح شلح أنه ليس في إعالن إسرائيل استهداف قادة وكوادر الجهاد أي جديد، وأن ذلك تأكيد على سياسة كانت 

وقال إن هذه التهديدات لن تخيفنا ولن تثنينا عن االستمرار في ممارسة حقنا الطبيعي في . موجودة ضدنا طوال الوقت
وهذا الرد ليس خروجاً عن التهدئة، بل هو تطبيق التفاق القاهرة الذي نص على التهدئة . م االحتاللالرد على جرائ

  . التبادلية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل والعدوان الصهيوني
إن هذه الوحدة وقال . وذكّر شلح بأن موافقة حركته على التهدئة انطلقت أصال من الحرص على وحدة الصف الفلسطيني

ولو بنى العدو حساباته على غير . معنا كل قوى المقاومة وجماهير شعبنا. قائمة اآلن وأننا لسنا وحدنا في هذه المعركة
  ! يا وحدنا: ذلك فنحن في كل األحوال لن نصرخ ونقول

رون في القدس المحتلة، وبرغم انتقاده لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية أرييل شا
. ، قال شلح إن معركتنا ليست مع السلطة، بل مع العدو اإلسرائيلي>>التي نقول إنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية

ونحن في . وأشار إلى أن السلطة ورئيسها يعرفون أن حركة الجهاد كان لها دور مميز في التوصل التفاق القاهرة
اشتراطاتنا مع األطراف الراعية للتهدئة متعلقة .  على السلطة أو رئيسها األخ أبو مازنالتهدئة لم نضع شروطاً
  . بل نكاد نكون الطرف الوحيد الذي لم يربط التهدئة باشتراطات داخلية. باالحتالل وليس بالسلطة

ن كل الخطوات فشل اجتماع قيادة السلطة مع قادة العدو يجب أن يشعل ضوءا أحمر لدى السلطة، بأ<<وقال إن 
وأضاف أن هناك اقتناعا . >>اإليجابية التي صدرت من الجانب الفلسطيني لم تقابل إال بمزيد من الغطرسة اإلسرائيلية

لدى الجميع اآلن بأن عملية التسوية تعيش حالة موت سريري في انتظار أي حماقات إسرائيلية جديدة، تعيد الجميع، 
وأوضح أن استمرار الرهان على العملية السياسية بشروطها الراهنة ليس سوى نوع . سلطة وفصائل، إلى مربع المقاومة

وطالب األخوة في السلطة بمراجعة شاملة لكل المسيرة السياسية واالعتراف بأن خيار التفاوض . >>من العبث أو العجز
بسبب إرهاب الدولة اليهودية وتوقع شلح انهيار التهدئة . فشل وال بد من السير في طريق جديد واستراتيجية جديدة

وقال إن قادة العدو ال يتعلمون الدرس، وال يعرفون السنن التي تحكم مسيرة الكفاح . المدعوم من اإلدارة األميركية
وحول إخالء المستوطنات اإلسرائيلية في غزة، قال . تقوينا وال تضعفنا.. الفلسطيني، فضربات العدو تحيينا وال تميتنا

األميركيون سيدعمون أن تكون .. ة أن يكون ثمن االنسحاب من غزة هو ضياع الضفة الغربية والقدسشلح لدينا خشي
غزة هي الدولة الفلسطينية وأن يتم فصل الضفة الغربية لترتبط مستقبالً بشكل أو بآخر باألردن، أي أن هناك إمكانا 

طيني حافل بالتطورات والمخاطر التي تهدد بتصفية فالمستقبل الفلس. للعودة إلى أحد أشكال ما يسمى بالخيار األردني
  .القضية، وهناك أطراف كثيرة ضالعة أو متواطئة في ذلك
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