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  لضبط االنفالت االمنيحملة
 وزارة الداخلية، أن قوات األمن والشرطة، ألقت        هأعلنتما  :  الفت حداد  عن مراسلته  24/6/2005 48عرب موقعفي  نشر  

القبض على أفراد المجموعة المسلحة، وعددها تسعة أفراد والتي أطلقت النار ليلة أمس على مركز الشرطة في مدينـة                   
ه أنه سيتم محاسبة األشخاص الذين تثبـت         الوزارة، عن اللواء نصر يوسف ، تأكيد        من   ونقل بيان صحفي صادر    .جنين

 قوى األمن والشرطة، مالحقة     ةواصلموأشار البيان، إلى     .التحقيقات تورطهم في هذه الجريمة بأقصى العقوبات الرادعة       
واعتبرت الداخلية ان ما حدث في جنين عمالً إجراميا، ومن شـأنه أن              .المشتبه فيهم بإحراق سيارة النائب جمال الشاتي      

  .د األمن واالستقرار المجتمعييهد
شهود عيان ان اجهزة االمن الفلسطينية شنت حملة اعتقاالت به افاد ما  :جنينمن  25/6/2005القدس العربي  وأضافت

واعلن اللواء علي ابو الفتح لوكالة فرانس برس انه تم توقيف ما ال يقل عن . في صفوف الناشطين المسلحين في جنين
  .في تورطهم في االضطرابات المذكورةخمسة ناشطين يشتبه 

تعرض عناصر االجهزة االمنيـة لنيـران مـسلحين         عن  : ب.ف.ـ ا  جنين من 25/6/2005شرق األوسط   ال وذكرت
  .فلسطينيين فردوا عليها وقاموا بتوقيف عدد من الناشطين فيما لم يشر لسقوط ضحايا

 عناصر من كتائـب   تستهدفالتوقيفات المتواصلةحملة  ان: بأ ف   - جنينمن   25/6/2005الوطن الـسعودية     وبينت
  .شهداء األقصى

قـاد   احد عناصر كتائـب االقـصى      ق الشرطة سراح  طالإ : وكاالت –جنين  من   25/6/2005الرأي االردنية    ونقلت
  .المسلحون بعد اعتقاله ثالث  ساعات اثر شكوى رفعها ضده النائب الشطي حسب مصادر امنية

 ان االجهزة   ينقول مراقب عن  :  علي سمودي    هكتب ما   24/6/2005 - أمين -العالم العربي   اإلنترنت ل  وجاء في مركز  
االمنية حظيت بدعم من الكتائب لتنفيذ هذه العملية باالشارة لما تتمتع به الكتائب من قوة في المنطقة، وشوهدت اكثر من                    
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االجهزة االمنية وهـم يقومـون بعمليـات    عشر دوريات فلسطينية بداخلها العشرات من رجال الشرطة واالمن من كافة        
هذا واعلن في مؤتمر صحفي عقد في مكتب مدير شرطة محافظة جنين ان الحملة التي انطلقت فـي                   .التفتيش واالعتقال 

 الجمعة لن تتوقف حتى تطبيق القانون والقضاء على كل مظاهر الفساد والفوضى مهما كان الثمن مـشيدا بـدور                     جنين
وشوهد زكريا الزبيـدي     .ى وتعاونها مع الشرطة ونفيها الي صلة باالحداث االخيرة او المشبوهين          كتائب شهداء االقص  

وقال لمراسلنا ان كتائب االقصى ليست لهـا عالقـة باالحـداث            . وهو يتابع الحملة في مالحقة المسؤولين عن الجريمة       
الفلسطينية وقيادة المنطقة ان الكتائب ليـست لهـا   واضاف ابلغنا السلطة .  لن توجه اال باالتجاه الصحيح    ناالمؤسفة وبنادق 

عالقة بالمشبوهين او االحداث االخيرة، وأن الكتائب على أتم استعداد للتعاون والعمل المـشترك للوصـول للمجـرمين                  
  . وتطبيق القانون والعدالة بحقهم

ي، أن تكون قـوات الـشرطة قـد    العقيد هواري نف إلى:  محمد بالص   هكتبما   25/6/2005األيام الفلسطينية    واشارت
واجهت أية صعوبات تذكر خالل حملة االعتقاالت المستمرة، مشيراً إلى تعرض تلك القوات إلطالق رصاصتين علـى                 

في  .األقل، من قبل أحد أصدقاء المشتبه بهم والذي كانت هذه القوات في طريقها العتقاله، وتم اعتقاله برفقة مطلق النار                  
  .إن الرئيس عباس، أعطى تعليماته للجهات المعنية من أجل اعتقال القتلة:  قدورة موسىوقت قال فيه المحافظ

يحاول اخذ القانون   زارة الداخلية الفلسطينية كل من       و ريحذت إلى:  قنا –  رام اهللا  من 25/6/2005الوطن القطرية    ونوهت
  . وامنهم مشددة على انها لن تتهاون مع كل من يحاول العبث بحياة المواطنيناليدب

 
  إسرائيل تقرر مضاعفة االستيطان في غور األردن وشمال البحر الميت 

 أن اللجنة الوزارية لشؤون المناطق  من مصادر صحافية إسرائيليةهأفادتما : الناصرة 25/6/2005الحياة نشرت 
البحر الميت، تقضي القروية تعتزم التصديق األسبوع المقبل، على خطة لمضاعفة االستيطان في غور األردن شمال 

ويرى كاتس، أن  . وحدة سكنية جديدة50 مليون دوالر هذا العام والعام المقبل، على أن تقام سنوياً 33باستثمار نحو 
 مازن الذي يؤوي اإلرهاب، يالضفة الغربية هو الرد السياسي على أبأي تكثيف االستيطان في مناطق يهودا والسامرة 

اإلرهابية، صباح كل يوم، من شرفة مقر الرئاسة في المقاطعة في رام اهللا كيف يزدهر وليرى هو ورؤساء التنظيمات 
وتؤكد الصحيفة أنه تم تنسيق خطة توسيع االستيطان مع المدير العام لمكتب رئيس  .غور االردن اإلسرائيلي وينضر

الخطة أيضاً بمنح المستوطنين وتقضي . الحكومة ايالن كوهين وصادق عليها المسؤول عن الموازنات في وزارة المال
وبرأي كاتس، ينبغي أن يكون غور  .مستوطنة امتيازات مالية لتشجيع الزراعة ورعاية المواشي21في غور األردن 

األردن موضوع اجماع اإلسرائيليين، أي مواصلة احتالله، وان يدرك الفلسطينيون أنهم لن يحصلوا على أي شبر 
ان في المنطقة تماماً كما فعلنا في السنة الماضية في الجوالن السوري المحتل حيث سنكثف االستيط. إضافي من األرض

وتذكر الصحيفة أن مخطط توسيع االستيطان في الجوالن أثار في حينه عاصفة .  عائلة بالمستوطنات900التحقت 
  .سياسية وحزبية في إسرائيل وتنديداً سورياً واحتجاجاً أميركياً، لم تفد في منع تنفيذه

 مليون 60ن تكاليف الخطة ستصل إلى أ  منصحيفة يديعوت أحرونوت ما أوردته 24/6/2005 48عربوأضاف موقع 
، وفي السنة القادمة سترتفع التكاليف التي ستساهم فيها وزارة المالية بحيث يصل مجموعها إلى 2005شيكل في العام 

 أبو مازن، –بعد لقاء شارون: مطالب الفلسطينية، وقالويرى كاتس أن الخطة هي رد سياسي على ال.  مليون شيكل145
سيخرج إلى حيز التنفيذ خطة لتطوير مناطق يهودا والسامرة الضفة الغربية، وأن الرد على من يأوي اإلرهاب يكون 

  .بتقوية اإلستيطان اإلسرائيلي في غور األردن
 الزراعية، وبعد ذلك تشجيع السياحة إلى الغور ويشتمل الجزء األول من الخطة على تطوير منطقة الغور من الناحية

كما سيمنح . كما تشتمل الخطة على توزيع مساحة منطقة الغور على المستوطنات اإلسرائيلية في الغور. ومنطقة بيسان
المزارعون الذين يريدون اإلستيطان في الغور دعماً في زراعة التوابل والخضراوات والتمور والتين والزيتون، وفي 

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطنات التي ستقدم خططاً للتطوير الزراعي تشتمل على فالحة  .بية الماعز واألبقارتر
كما .  مليون شيكل، باإلضافة إلى توفير الماء مجانا100ًمساحات واسعة في منطقة الغور، سيقدم لها هبات تصل إلى 

  .مشاتل وكمناطق للرعايةجاء أن معسكرات الجيش التي سيتم إخالؤها ستستخدم ك
  

  يناير موعداً مبدئياً لالنتخاباتتحديد 
 ان رئيس السلطة الوطنية سيلتقي قريباً مع الفصائل والقـوى           ول فلسطيني فضل عدم ذكر اسمه للبيان      قال مسؤ : رام اهللا 

جاوز العـشرين مـن     حينما أشار إلى أن الموعد لن يت      , نبيل شعث ذلك  وأكد  .ويتشاور معهما في شأن تحديد هذا الموعد      
نحن نريد  : وقال الشيخ حسن يوسف   . لالنتخابات ورحبت الفصائل الفلسطينية بالتوجه نحو تحديد موعد جديد       . يناير المقبل 

وال اعتراض لدينا من حيث المبدأ على العشرين من ينـاير وإن كنـا              .  أن يحدد موعداً واضحاً لالنتخابات     أبو مازن من  
لقلقنا من وجود نوايا لدى البعض في قيادة السلطة وحركة فتح لتأجيل االنتخابات إلى مـا             نفضله في موعد أبكر من ذلك       

مشيراً إلى  .  فرغت من إعداد قوائم مرشحيها لالنتخابات      وكشف يوسف للبيان عن أن حماس     .اية خشية فوز حماس   ال نه 
قامـت بـإجراء اتـصاالت مـع         وأضاف ان حماس  . لمعايير وليس األسماء  أن الحركة اتبعت أسلوب اختيارهم وفق ا      

 ذات التجمعات   شخصيات مسيحية في مناطق رام اهللا وبيت لحم والقدس إلدراج مرشح مسيحي على قوائمها في المناطق               
ليسوا مواطنين من الدرجـة     لكي نكرس في وعي الجمهور أن المسيحيين في هذا الوطن هم شركاء، و            المسيحية الكبيرة   
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 امرأة على قائمة مرشحي الحركة في كل محافظة، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من النساء                وكشف أيضاً عن اختيار   . الثانية
  .شاركن في اختيار المرشحين

  25/6/2005البيان 
  

  أبو شباك يتهم إسرائيل بزرع الفتنة بين الفلسطينيين
ن الفلسطيني واإلسـرائيلي لـم      أكد العميد رشيد أبو شباك أن االجتماعات األمنية التى عقدت بين الجانبي           : أ ف ب  , جنين

ددة وأبرزها استحقاقات شـرم  تسفر عن شيء يذكر حتى اآلن بسبب تعنت الجانب اإلسرائيلي وعدم تنفيذه التزاماته المتع    
مؤكدا أن التهدئة التي التزمت بها      . واتهم أبو شباك إسرائيل بالعمل على إيجاد فتنة داخلية وحرب أهلية فلسطينية            .الشيخ

  .ائل الفلسطينية بعد اجتماعها بالقاهرة هي اآلن عرضة لالهتزاز بسبب سياسات الحكومة اإلسرائيليةجميع الفص
  25/6/2005الوطن السعودية 

  
  نه األمنّي من أجل خطّة االنسحابداخلية لتعاوالمسؤوالن أمريكّيان يشيدان بوزير 

، ودعم الخطوات التي يقوم بها وزير الداخليـة         بنجاح االنسحاب الصهيوني المرتق   وعد مسؤوالن أمريكيان بإ    :وكاالت
وحسب بياٍن للمكتب اإلعالمي في وزارة الداخلية فإن الجنرال وورد تحدث عن اللقاءات،              .واألمن في السلطة الفلسطينية   

ضرورة العمل  ، مشددا على    الجانبينالتي جرت في األيام الماضية، واصفًا إياها بالخطوات المهمة إلعادة بناء الثقة بين              
وأكّد وورد على ضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني أمالً بالمستقبل، مطالبا ممثّلي الجهات الدولية              .نسحابعلى إنجاح اال  

وأشـاد وورد بـاللواء نـصر       . المانحة أن تُساهم بشكٍل جدي في توفير االحتياجات الالزمة للمؤسسة األمنية الفلسطينية           
من جهته أعرب وولش عن ارتياحه ، وأثنـي علـى            .يط األمني، وما أنجزه من مهماتٍ     يوسف على تشكيل فريق التخط    

، واصفًا   الفلسطيني سوف نقدم كّل التشجيع لوزير الداخلية     : "مأسسة العمل، والجهد الفلسطيني في المؤسسة األمنية، قائالً       
  . على حد قوله،عينيه وفي قلبه مصلحه وطنه وشعبهإياه بالرجل الصادق والقوي، يضع نُصب 

  25/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  قوة فلسطينية خاصة لتولي االمن في مناطق االنسحاب
 ذكر بيان في رام اهللا أن الرئيس الفلسطيني أمر بتكوين قوة خاصة تتولى الحفاظ على النظـام فـي   :رام اهللا ـ وكاالت 

وأضاف أن القوة ستكون مجهـزة لحمايـة         . غزة خالل الصيف   المناطق التي تعتزم اسرائيل االنسحاب منها في  قطاع        
  .المباني التي ستخلى باالنسحاب ليمكن للفلسطينيين استخدامها

   25/6/2005 االردنية الرأي
  

  عباس ووزير خارجية كوريا الجنوبية يبحثان جهود السالم 
 الـرئيس الفلـسطينى امـس    عن لقاء :ب .ف.أ ـ أ .ش.رام اهللا المحتلة ـ أ  من 25/6/2005الشرق القطرية  نشرت

وأكد القدوة أن الوضع على األرض أصبح أفضل        . الجمعة ووزير خارجية كوريا الجنوبية بحضور الدكتور ناصر القدوة        
بكثير مما كان عليه قبل تفاهمات شرم الشيخ فى فبراير الماضى نتيجة رغبة الجـانبين الفلـسطينى واالسـرائيلى فـى             

النه يصب بمـصلحة    مر صحفي عقده مع نظيره الكورى ان وقف اطالق النار يجب ان يحترم              وقال خالل موت  . الهدوء
ويجب احترامه من قبل االسرائيليين ومناقشة قضية االنسحاب من غزة بشكل جاد والتوصـل الـى                . الشعب الفلسطيني 

االسرائيليين وانتهاكات أخـرى    تفاهمات واضحة على كافة األصعدة بالرغم من االنتهاكات التى شهدتها المنطقة من قبل              
اة التـى يمـر بهـا الـشعب         ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الكوري عن تفهمه للمعان        . من قبل الفصائل الفلسطينية   

وقال ان الفلسطينيين مصممون على جلب السالم والحرية الى منطقة الشرق االوسط حيـث يقـوم الـرئيس                  , الفلسطينى
 جهـاز   750وتسلم الجانب الفلسطينى من الجانـب الكـورى         . ا الرئيس الراحل عرفات    كما قام به   ,عباس بجهود كبيرة  

 واتفق الجانبان على تطوير عالقاتهما الثنائية على مـستوى التمثيـل الـسياسي              .لدعم سبعين مدرسة فلسطينية   حاسوب  
 سنوات قادمة تـستغل فـى       باالراضى الفلسطينية مستقبال وعلى منحة كورية بمبلغ ثالثة ماليين دوالر على مدى ثالث            

  . مجال التعليم
تناول، التحركات السياسية األخيرة،  اللقاء أن:  وفا، وكاالت -رام اهللا من  25/6/2005األيام الفلسطينية  وأضافت

شعب الوأهمية استمرار دور المجتمع الدولي في التطبيق الكامل لخطة خارطة الطريق، والمساهمة الفاعلة في دعم 
  .على كل المستويات بعد االنسحاب اإلسرائيليالفلسطيني 

  
 السلطة الفلسطينية تُطالب بتحقيق دولي في وفاة اسير

عودة في سجن  طالبت السلطة الفلسطينة امس بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف وأسباب استشهاد األسير بشار بني
 وام .جلبوع اإلسرائيلي

 25/6/2005المستقبل 
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  ية تحدد شروط استصدار جوازات السفرلداخلية الفلسطينا
وأشار  .وزارة ، عدداً من الشروط الستصدار جوازات سفر فلسطينية الستعمالها خارج فلسطينالحددت : غزة ـ الوطن 

، يـستوجب   بناء على قرار اللواء نصر يوسـف       نسخة منه، إلى أنه      صحفي صادر عن الوزارة، تلقت أمس الوطن      بيان  
واشترط البيان، أن يرفق إلى مخاطبة الـسفير،         .مية من سفراء دولة فلسطين في الخارج فقط       الحصول على مخاطبة رس   
ولفتت إلى أهمية أن ترسل المخاطبات والمعامالت بحافظاتها الرسمية مغلقة إلـى مديريـة               .االوراق الثبوتية الشخصية  

  .الجوازات العامة في وزارة الداخلية
  25/6/2005الوطن العمانية 

  
  مشاركة الجبهة الشعبية في االنتخابات التشريعيةاسباب  

 في مقابلة مع  محمود فنون، العضو القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس الوطني الفلسطينيقال
 م بينما ستشارك1996 لماذا لم تشارك الجبهة في انتخابات المجلس التشريعي للعام :البيادر وردا على السؤال التالي

اآلن؟ ما الذي تغير؟اتخذت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية قراراً برفض المشاركة في انتخابات مجلس الحكم الذاتي 
المجلس التشريعي ارتباطاً برفضها المطلق والمستمر التفاقات اوسلو وافرازاتها الضارة،أما اآلن فقد اتخذت نفس اللجنة 

في ظل ظروف جديدة ارتباطاً بمنهج معترف به يقول بأنه من الممكن  لتشريعيقراراً بالمشاركة في انتخابات المجلس ا
وفي أطر جماهيرية نقابية أو برلمانية بالرغم من االختالف السياسي بشكل .. المشاركة في أطر منتخبة

ه في ان اتفاقيات اوسلو لم تنته، وال تزال قائمة رغم رفض الجماهير لها والذي عبرت عن:  فنونويضيف.جوهري
هذه المظاهرات مزقت اوراق اوسلو، ولكن السلطة واسرائيل قامت : مظاهرات كثيرة، وفي حينها قلت وبالحرف الواحد

 28/9بلملمتها من تحت أقدام الجماهير الغاضبة، ورفعت السلطة شعارها المعروف بالمطالبة بعودة الوضع الى ما قبل 
  .على اتساعه

  25/6/2005البيادر السياسي 
 

  لجهاد اإلسالمي ينظّم مسيرةً في بيت الهيا للتعبير عن التضامن مع قادة الحركةا 
شارك المئات من أنصار حركة الجهاد اإلسالمي وأعضائها في مسيرٍة في شوارع بلدتي بيت الهيا وجباليا شمال قطاع 

نطلقت المسيرة عقب صالة الجمعة وا.غزة للتعبير عن التضامن مع قادة الحركة الذين هدد الكيان الصهيوني باغتيالهم
من مسجد القسام في بيت الهيا حيث لوحظ الغياب الالفت لقادة الجهاد الذين امتنعوا عن المشاركة خشيةً على حياتهم، 

وردد المشاركون . وشارك أعضاء من شهداء األقصى وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش للتعبير عن تضامنهم مع الجهاد
 .لرد على اعتداءات االحتالل المتواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزةشعاراٍت تدعو ل

25/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

   قرب الخليل 3مقتل مستوطن يهودي وجرح  
شهد امس مقتل اسرائيلي واصابة ثالثة آخرين على االقل بجروح احدهم اصابته بالغة برصـاص فلـسطينيين جنـوب                   

ناطقة اسرائيلية ان الثالثة كانوا عند تقاطع طرق قرب مستوطنة بيـت هاغـاي حـين اطلـق                  أوضحت  .الضفة الغربية 
. وافادت مصادر المستوطنين ان القتيل مستوطن في الـسابعة عـشرة مـن العمـر              . فلسطينيون النار عليهم من سيارة    

وتابعت ان الجـيش اطلـق      . ى االقل واضافت ان الفلسطينيين اطلقوا بعدها النار على سيارة فأصابوا اسرائيلياً واحداً عل           
  .حملة تفتيش في منطقة الحادث لكن مطلقي النار تمكنوا من الفرار

25/6/2005الحياة   
 

  !  االتفاق على إغالق معبر رفح للمسافرين وفتحه أمام الوافدين
داد ت ح رائيلي      : ألف سطيني واإلس انبين الفل ين الج اق ب م االتف ه ت سطينية أن ة فل صادر أمني دت م ح  أآ ر رف الق معب ى إغ عل

ووصفت المصادر االمنية هذه الخطوة بالجدية لحل مشكلة    .للمسافرين، ابتداًء من اليوم السبت على أن يبقى مفتوحًا للوافدين      
ارة من دول                                  ادمين للزي سطينيين الق ى الجانب المصري في ظل وصول اآلالف من الفل ري عل ح الب ر رف االزدحام في معب

سهيل                      .عطلة الصيف الخليج وغيرها وقضاء     ة لت ل في محاول ي االق وقال سليم ابو صفية ان المعبر سيغلق لمدة يوم واحد عل
  . مسافر2500مرور المسافرين القادمين الى قطاع غزة والعالقين منذ اآثر من يوم في معبر رفح والبالغ عددهم ما يقارب 
  25/6/2005 48عرب

  
  واطن والمسئولمؤتمر رام اهللا بحث مؤشر النزاهة بعيون الم

 2005 حزيران   12نزاهة في الحكم المحلي الفلسطيني الذي عقد الخميس الماضي          مؤشر ال مؤتمر  : جميل حامد / متابعة  
في رام اهللا بحضور وزير الحكم المحلي في السلطة ومدير وأعضاء الملتقى الفكري العربي باإلضافة إلى العديـد مـن                    

ختلف أنحاء الضفة الغربية وممثلين عـن الـصحافة المحليـة والمهتمـين مـن               رؤساء المجالس المحلية والبلدية من م     
 على طاولة البحث مـسودة      يلب الدعوة منهم سوى القليل وضع     المؤسسات األهلية وأعضاء المجلس التشريعي الذين لم        

وسيلة التي يمكن من    والذي اعتبره القائمون على المشروع ال     . مشروع مؤشر النزاهة في وزارة الحكم المحلي الفلسطيني       
الجلسة األولى التي شهدت تفسيرا وشرحا عـن        .خاللها قياس نقاط القوة النسبية فيما يتعلق بنزاهة عمل الهيئات المحلية          
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 الدكتور مسلم أبو حلو تساءل عن       .دور وزارة الحكم المحلي في تثبيت مسيرة اإلصالح ودعمها للقائمين على المشروع           
. اص تم اختيارهم وانتخابهم رغم عدم امتالكهم للكفاءة العلمية التي تؤهلهم لقيادة هـذه األدوار              كيفية تطوير األداء ألشخ   

وعن مدى نجاعة تطوير القدرات ضمن هذا الوضع خلص في مداخلته إلى ضـرورة سـن قـانون يعنـى بالمـساءلة                      
 العيزرية قـال بـان المـشاركات        رئيس بلدية  . ال يمكن بأي حال تطوير األداء      والمحاكمة مؤكدا بان عدم وجود قانون     

والفعاليات الشعبية من الوسائل المهمة التي تدعم تحقيق األهداف من خالل تعزيز الثقة والتواصل بين الجمهور وأعضاء                 
غير أن عضو الملتقى طاهر ألنمري قال في مداخلته أن مشاركة الشعب أهـم بكثيـر مـن مـشاركة                     .الهيئات المحلية 

مراقبة تعتبر ضابطة للمسيرة اإلدارية في المؤسسة ودعا إلى انتخـاب لجـان رقابـة بمـوازاة                 المؤسسات وان لجان ال   
الرام طالب بان تبدأ مسالة تقييم األداء مـن راس الهـرم           بمحلي  اللكن رئيس مجلس    . انتخابات المجالس المحلية والبلدية   

لم بمجالس بلدية كبرى لحساب مجالس محلية علـى         وهنا تساءل لماذا يتم تقسيم الموارد المالية على نحو يلحق الظ          . أوال
ونصح خضر بضرورة عقد دورات مكثفة      ! مساحة صغيرة ولكن لكونها تضم مسئوال كبيرا في هذه الوزارة أو غير ذلك            

قابة في وزارة الحكـم المحلـي قـال          مدير عام التوجيه والر    .لهيئات المحلية لسد فراغ التعليم    ألعضاء ورؤساء بعض ا   
 ردا على سؤال عن موقف وزارته من بنود المشروع ان البنود الواردة في المشروع بحاجة إلى إعـادة      السياسي  للبيادر  

صياغة بحيث تحقق األهداف المرجوة منها فقائمة األهداف وعلى رأسها تطوير األداء للهيئات المحلية عناصر المؤشـر                 
 انني اقترح تطوير    .لتي ستقوم بقياس مؤشر النزاهة    جهة ا ال تلبي هذا الغرض إلى جانب انه من غير الواضح من هي ال            

وفي معرض نقده    . المواطنيين في القضايا المطروحة    هذا الجانب بحيث تقوم جهة محايدة بهذا الجهد عبر استطالع اراء          
 رشوة مثال   لبنود مؤشر النزاهة تساءل سمحه كيف يمكن لرئيس الهيئة المحلية أو غيره أن يقيم نفسه وان يقول انه تلقى                  

مشروع خالصة النقاش بمجموعـة مـن       العقب النقاشات أجمل مدير      .حسب بنود نموذج المشروع الذي نبحث به اآلن       
التوصيات على رأسها تفعيل الرقابة والتفتيش على الهيئات المحلية والتأهيل والتدريب ألعضاء هـذه الهيئـات وحـول                  

حلي والعدالة في توزيع المشاريع والموارد المالية وتفعيل الرقابـة الذاتيـة            العالقة بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم الم      
  .نى الوصول إلى مؤشر سليمليتس

   25/6/2005البيادر السياسي 
  
  رجل الدين يتقدم الصفوف في مرحلة التحرر  عاماً مقولة أن25الشيخ أبو طير جسد باعتقاله البالغ  

 تحرره، والتي كانت في السابع من حزيران الجاري، ال نبالغ في القول             في لحظة فرح  : خاص-كتب يوسف حامد  -القدس
أن أقبية التحقيق وغياهب السجون هي التي شابت من صمود هذا الشيخ وعنفوانه، وتوحده بالقضية التي نذر نفسه لهـا                    

عي وتحديداً فـي    وصف الشيخ احساس الناس الجم    ..بكلماٍت سريعة وخاطفة  ..وهي قضية تحرر شعبه من ربقة االحتالل      
ة وأصـحاب وحـد   ..والقمع يطـال الجميـع    .. الجميع الهم يطال : حيث قال ..القدس..أجلهامدينته التي أحبها وضحى من      

: ومن المواقف التي يستذكرها الشيخ     .ويحققوا انتصارهم األكيد والحتمي   ..أن يجتازوا النفق  ..هم األقدر واألجدر  ..الموقف
أي رجل شيوعي فمـا سـر التالقـي         " كوميونست"وذاك  ... أنت رجل دين  :  الواحد أن محققاً صهيونياً سأله وبالحرف    

 ويقـول  .وما دمنا هكذا فنحن ُأخوة في الموقف النـضالي        ... نحن تحت قمعكم  : أما إجابة الشيخ فكانت    !واالخاء بينكما؟ 
وعن واقع  . في سجون االحتالل  مطلوب من الجميع وبدون استثناء، النضال المثابر والدؤوب لنصرة قافلة أسرانا            : الشيخ

يزعج سلطات االحتالل بـدون     ... إن احترام األسرى لي، وهذا جاء بفضل العالقة الطيبة مع الجميع          : األسر يقول الشيخ  
فرغم انتهاء مدة محكوميتي إال أن تلك السلطات لم تفرج عني إال قبل أيام مع دفعة األسرى الذين تـم اطـالق                      ... شك

أبلغني مدير مصلحة الـسجون      أن تتحول لحزن ومرارة، فبعد أن         كادت لحرية التحرر من األسر   تى فرحة ا  وح.سراحهم
م، إال أنني فوجئت بنقلي قبل يوم واحد من سجن مجدو الـذي             7/6/2005قبل يومين بأنه سيفرج عني، أي يوم الثالثاء         

قامة مهرجـان  والذين كانوا ينوون اقضيت فيه أربعة شهور الى سجن هداريم والسبب نزع فرحة اخواني األسرى هناك            
وفي هذا اليوم قضيت ساعات طويلة في االنتظار والترقب، وماطالت ادارة المعتقل فـي تجهيـز            .بمناسبة االفراج عني  

مون علـى تحـويلي     أوراق االفراج، وعندما بلغت الساعة الرابعة عصراً فقدتُ األمل باالفراج واعتقدت بـأنهم سـيقد             
 عاماً هو من مواليد سكان قرية أم طوبا جنوب القدس،           55تبقى االشارة الى أن الشيخ محمد أبو طير          .لالعتقال االداري 

 عاماً واطلق سـراحه فـي       11م حيث أمضى    1974 عاماً، وكان اول اعتقال له في العام         25وقد قضى في األسر مدة      
م اعتقـل   1990ثة عشرة شهراً، وفي عام       لمدة ثال  1989، ثم تم اعتقاله في عام       20/5/1985صفقة تبادل األسرى في     

م بتهمة العمل العسكري واالنتماء لحركة      1998 – 1992كما تم اعتقاله لمدة ست سنوات ما بين         . ادارياً لمدة ستة أشهر   
  .حماس، وبعد سبعة أشهر تم اعتقاله األخير لمدة سبعة أعوام

  25/6/2005البيادر السياسي 
  

  خالل االنتفاضة في سجون االحتالل عشرة أسرى سقطوا : نادي األسير 
 حزيران أن عشرة معتقلين استشهدوا داخل سجون االحتالل خالل          24قال نادي األسير الفلسطيني في تقرير أصدره يوم         

السنوات الخمسة الماضية من انتفاضة األقصى وكان آخرهم الشهيد بشار بني عودة الذي استشهد في الثالث والعـشرين                  
وأضاف التقرير أن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء داخل األسر في خمس سنوات يعتبر مؤشرا                 .من الشهر الجاري  

خطيرا جدا على مدى سوء األوضاع التي يعيشها الفلسطينيين في سجون االحتالل، وما يتعرضون له من قمـع وقهـر                    
ير أن سقوط شهيدين كل عـام داخـل سـجون           واعتبر التقر  .وممارسات تنتهك كافة المواثيق والمبادئ االنسانية الدولية      

االحتالل، يؤشر إلى اساليب منهجية تؤدي حتماً الى قتلهم بسبب الحرمان من الرعاية الطبية الحقيقية وممارسة اسـاليب                  
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وذكر التقرير بالشهداء العشرة الـذين سـقطوا خـالل           .القهر واالذالل التي تتبعها طواقم االعتقال والتحقيق والسجانون       
 :اضة األقصى وهمانتف
o    فـي سـجن نفحـة       19/2/2003 عاما، من بلـدة دورا بمحافظـة الخليـل، واستـشهد بتـاريخ               24وليد عمرو                  

 .الصحراوي بعد معاناته من ازمة صدرية وعدم تلقيه العالج الالزم
o    في سجن مجدو بعـد ان       16/9/2004 عاما، من مخيم بالطة بمحافظة نابلس، واستشهد بتاريخ          27 بشير عويص 

 . اصيب بجلطة حادة على الدماغ ولم يكن يقدم له في السجن سوى ابر المخدر عندما يتدهور وضعه الصحي فقط
o  ي سجن مجدو حيـث      ف 28/5/2005 عاما، من مخيم العروب بمحافظة الخليل، واستشهد بتاريخ          21 حسن جوابرة

 . كان يعاني من امراض نفسية وحالة اكتئاب شديدة، نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب خالل استجوابه
o    في سجن عسقالن حيـث كـان        9/3/2003 عاما من بلدة دورا بمحافظة الخليل، واستشهد بتاريخ          18أنس مسالمة 

 .ق العالج الطبي الالزميعاني من جروح خطيرة بسبب اصابته بالرصاص قبل اعتقاله ولم يتل
o     فـي مستـشفى     4/11/2004 عاما من حي شعفاط بمحافظة القدس المحتلة، واستشهد بتاريخ           65 محمد ابو هدوان 

 .  عاما من اعتقاله حيث كان يعاني من مرض القلب19الرملة بعد 
o    ته بنوبـة قلبيـة      في سجن مجدو بعد اصاب     16/9/2004 عاما من مدينة طولكرم، واستشهد بتاريخ        27فواز حسان

 .حادة حيث كان يعاني من امراض القلب
o    في مستشفى الرملة بعد تعرضه لتحقيق قـاٍس         5/5/2005 عاما من مدينة طولكرم، واستشهد بتاريخ        25عبد رداد 

 . وهو جريح مصاب بقدمه
o  ل فـي سـجن     ، نتيجة اندالع حريق هائ    27/1/2005عاما، من مدينة رام اهللا، واستشهد بتاريخ        27  راسم غنيمات

 .مجدو
o     في سجن روش بينـا، بـسبب تعرضـه          10/6/2005 عاما، من مدينة جنين، واستشهد بتاريخ        20علي ابو الرب 

 .لتعذيب شديد ووجد مشنوقاً في زنزانته وآثار ضرب على جمجمته
o     بسبب اصـابته بنوبـة     23/6/2005 عاما، من بلدة طمون بمحافظة طوباس، واستشهد بتاريخ          27بشار بني عودة  

  . قلبية في سجن جلبوع
 حالة مرضية صعبة ال تزال تقبع في سجون االحتالل تعاني من قلة العنايـة    950وأشار التقرير أن نادي األسير رصد        

ولخص التقرير هذه االنتهاكـات باالهمـال الـصحي          .الطبية وترتكب بحقها انتهاكات ال يمكن أن يتخيلها عقل بشري         
الج للمحتاجين له، او عدم اجراء العمليات الجراحية لالسرى المرضى اال بعد قيام زمـالء               المتكرر والمماطلة بتقديم الع   

كما أشار إلى عدم تقديم العـالج النـاجع    .االسير المريض بأشكال من االساليب االحتجاجية من اجل تلبية مطالبهم بذلك       
بيب الوحيد في العالم الذي يعـالج جميـع         لالسرى المرضى كل حسب معاناته، فالطبيب في السجون االسرائيلية هو الط          

 الى األجهزة الطبية، والنظارات الطبيـة        تفتقر عيادات السجون واالمراض بقرص حبوب يسمى االكامول او بكأس ماء،         
وعدم تقديم وجبات غذائية صـحية       .وكذلك اجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو والتهابات القصبة الهوائية المزمنة         

رى تتماشى مع االمراض المزمنة التي يعانون منها كمرض السكري والضغط والقلب والكلى، وعدم وجـود  مناسبة لالس 
كما لفت األسرى    .غرف او عنابر عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية كالتهابات االمعاء الفيروسية الحادة المعدية            

عالج في المستشفيات وهم مكبلو االيدي واالرجل فـي  لتلقي ال في التقرير إلى قيام سلطات االحتالل بنقل المرضى منهم    
سيارات شحن عديمة التهوية بدالً من نقلهم في سيارات اسعاف مجهزة ومريحة، وحرمان بعض االسرى ذوي االمراض                 

وذكر التقرير بافتقار مستشفى سجن الرملة وهـو المستـشفى           .المزمنة من ادويتهم كنوع من انواع العقاب داخل السجن        
د الذي ينقل اليه االسرى المرضى للمقومات الطبية والصحية حيث ال يختلف عن السجن في االجراءات والمعاملة                 الوحي

وعن معاناة األسيرات قال التقرير أنهن يعانين من عدم وجود اخصائي او اخصائية امراض نسائية اذ                 .القاسية للمرضى 
االسرى اسيرات يدخلن السجن وهن حوامل بحاجة الى متابعة         ال يوجد لديهم سوى طبيب عام خاصة اذا علم ان من بين             

وهـذا مـا     .وتجبر الحوامل منهن على الوالدة وهن مقيدات االيدي دون مراعاة الالم المخاض والوالدة             صحية خاصة 
حصل مع االسيرة ميرفت طه من القدس التي وضعت مولودها وائل في السجن وهي مقيدة االيدي في سريرها وكـذلك                    

ويعاني األسرى من تقديم ادوية قديمـة ومنتهيـة          .ل مع االسيرة منال غانم من نابلس ومولودها الطفل االسير نور          الحا
 عام من طولكرم والمعتقل في سجن النقب والذي كان يعاني من            27الصالحيات لهم كما حصل مع االسير سمير عجاج         

 اعطاه الطبيب قطرة للعين منتهية الصالحية وحينما راجع         التهابات حادة في عينه وبحاجة ماسة الى عملية جراحية حيث         
   .الطبيب قال له اننا ال ننظر الى التواريخ

  24/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
   
  شخصا15تظاهرات جديدة ضد الجدار الفاصل في الضفة الغربية واعتقال  

جديدتين ضد الجدار العازل الذي تواصل اسرائيل بناءه فرق الجيش االسرائيلي الجمعة تظاهرتين :  بلعين ـ اف ب
وتظاهر نحو مئتي شخص من فلسطينيين .  شخصا وفق ما افاد شهود عيان15علي اراضي الضفة العربية واوقف 

. واسرائيليين ودعاة سالم اجانب في قرية بلعين شمال الضفة الغربية حيث وقعت صدامات مع الجنود االسرائيليين
وجرح .  المتظاهرين الذين رشقوا الجنود بالحجارة مستخدما الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطيوفرق الجيش

 15ثالثة فلسطينيين واثنان من دعاة السالم بالرصاص المطاطي بينما اصيب عسكري اسرائيلي بالحجارة وتم اعتقال 
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 دونم من اراضي القرية التي يبلغ 2300بلعين بابتالع ويهدد الجدار في . اسرائيليا واجنبيين اثنين13من دعاة السالم و
 . نسمة1700عدد سكانها حوالي 

 25/6/2005القدس العربي 
  

  المئة من الجئي القطاع يرفضون التنازل عن أرضهم مقابل تعويض ب 90
القاطع التنازل  أكد أكثر من تسعين في المئة من الالجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، رفضهم : غزة ـ ماهر ابراهيم

، وشردوا في المخيمات وأماكن اللجوء المختلفة، مقابل 1948عن أراضيهم التي هجروا منها في فلسطين المحتلة عام 
وأكدت دراسة أعدتها الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين، بشأن األوضاع . حصولهم على تعويض مادي

زة، أن الحل الوحيد الذي يرضي الالجئين بشكل تام، ويعوضهم مادياً الديموغرافية لالجئين الفلسطينيين في قطاع غ
وإذا أمكن تحقيق . ومعنوياً عن خسارتهم ومعاناتهم، هو ضمان حق العودة لهم إلى بيوتهم وأراضيهم التي طردوا منها
 وال دائماً وال مقبوالً العودة فلن يطالب الالجئون بشيء آخر، وأن أي حق ال يضمن لهم حق العودة لن يكون حالً عادالً

 في المئة أي الغالبية العظمى من الالجئين لم يفقدوا ثقتهم بالعودة إلى األرض، التي 96. 6للقضية، مشيرة إلى أن 
 في المئة من الالجئين ال يقبلون التنازل عن 90وقال معد الدراسة يحيى ملكة تبين من خالل الدراسة أن . هجِّروا منها

ويضهم عنها، معتبرين األرض حقاً مقدساً، وال يمكن التنازل عنه، واعتبروا أن القبول بهذا الحل يعتبر أرضهم، مقابل تع
  . خيانة وطنية ودينية

  25/6/2005البيان  
  

  مسيرة في رام اهللا تطالب باغالق ملف االعتقال السياسي وتندد بالحملة االسرائيلية ضد الجهاد االسالمي
عبر حشد من المواطنين، أمس، عن تضامنهم مع األسرى القابعين في سجون االحتالل،  :حةرام اهللا ــ سائد أبو فر

وذلك خالل مسيرة نظمت في رام اهللا بمبادرة من حركة الجهاد اإلسالمي، رغم معارضة الشرطة الفلسطينية لتنظيمها 
عقب أداء صالة الجمعة من امام وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت .بحجة عدم حصولها على الترخيص الالزم

مسجد جمال عبد الناصر بالبيرة، هتافات تؤكد مركزية قضية األسرى، واخرى تدعو الى اإلفراج عنهم دون قيد أو 
كما تعرضت بعض الهتافات إلى ملف االعتقال السياسي، داعية السلطة الوطنية إلى اغالق هذا الملف، وإطالق .شرط

وجاب المشاركون في المسيرة عددا من شوارع رام اهللا والبيرة، وصوال إلى .خلفية سياسيةسراح كافة المعتقلين على 
  .دوار المنارة، وسط رام اهللا، حيث نظم مهرجان خطابي

 25/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  خطيب المسجد األقصى يحذّر من مخطّطات االحتالل الصهيونّي ضّد المسجد األقصى
ر خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، في خطبة الجمعة من خطورة حذّ: خاص–القدس المحتلة 

وقال الشيخ محمد حسين إن الحكومة الصهيونية الحالية .المخطّطات الصهيونية التي تُحاك ضد األقصى ورواده وسدنته
م من المستوطنات الصهيونية تعمل على ترسيخ توحيد القدس الشرقية والغربية المحتلة وربط المدينة المقدسة بحزا

وتوسيع حدود المدينة المحتلة لتبتلع ثلث مساحة الضفة الغربية وتكريس تقطيع أوصال الوطن عبر االستيطان الزاحف 
  .من كّل حدٍب وصوب

  25/6/2005  المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  دعوة لمؤتمر إسالمي عاجل إلنقاذ األقصى 
خ تيسير رجب التميمي إلى عقد مؤتمر إسالمي عاجل لمواجهة مخاطر تهويد  دعا قاضي القضاة الفلسطيني الشي
وحمل التميمي في خطبة الجمعة في الحرم اإلبراهيمي الشريف في الخليل . المقدسات اإلسالمية في مدينة القدس

 يقال بأن تركيب ورفض ما. الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج ممارساتها ضد المسجد األقصى المبارك
كاميرات وأجهزة تنصت ومنظومة متطورة تعمل باإلشعاع الحراري على أبواب المسجد األقصى المبارك هو لحمايته 

وشدد على أن هذه . من خطر الجماعات الدينية اليهودية المتطرفة التي تسعى إلى هدمه بالمتفجرات والصواريخ
ي خطر حقيقي أكثر من أي وقت مضى، وتهدف إلى تكريس هيمنة اإلجراءات تؤكد أن المسجد األقصى المبارك ف

وفرض سيطرتها الكاملة عليه ومنع المصلين من الوصول إليه بترويعهم وإرهابهم وتخويفهم ورصد تحركاتهم . إسرائيل
  وام. إضافة إلى تحويله إلى موقع عسكري إسرائيلي تمهيدا لتهويده

  25/6/2005البيان 
  

   إلقامة بطريركية عربية للروم االرثوذكس  دعوات في قرى الجليل
 قرية في الجليل داخل اراضي 13دعا وجهاء وممثلون عن ابناء طائفة الروم االرثوذوكس في : الخليج-القدس المحتلة 

 أمس إلى االنفصال عن البطريركية الحالية وإقامة بطريركية عربية حرة، واعتبر عوني توما رئيس بلدية كفر 48
ذلك هو الطريق الوحيد لحصول أبناء الرعية العرب على مستحقاتهم داعيا جميع ممثلي الروم األرثوذكس ياسيف ان 

وقال عوني توما إن أوساطا واسعة في رعوية الروم يشاركونه هذا الرأي .الفلسطينيين لالجتماع وتحقيق هذه الدعوة
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هان الكاهن العربي أو أن يكون رهينة في يد نرفض ان ي: ويريدون التحرر من هيمنة الكنيسة اليونانية، واضاف
المطران اليوناني، ولفت توما إلى ان الوقف األرثوذكسي في كفر ياسيف مسجل باسم المجلس المحلي في القرية ما يعني 
انه ليس بوسع احد التالعب بأوقاف الكنيسة فيها كما حدث في أماكن أخرى، ودعا كل ابناء الطائفة في قرى الجليل 

  . جالية إلى االنسالخ واعالن االستقالل للحصول على امالك الطائفة العربية األورثوذكسية31ها وعدد
 25/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  األب حنا يطلع مسؤولين يونانيين على االعتداءات وما تتعرض له مدينة القدس 

اسم الكنيسة األرثوذكسية في القدس واألراضي عطا اهللا حنا، الناطق الرسمي ب. أطلع األرشمندريت األب د: وفا-أثينا 
المقدسة، عدداً من المسؤولين اليونانيين، على صورة ما تتعرض له مدينة القدس، من ممارسات إسرائيلية تهدف إلى 

وكان األب حنا التقى غبطة أساقفة الكنيسة األرثوذكسية في اليونان، وبحث معهم وضع البطريركية بعد تداعيات .تهويدها
كما زار األب حنا، .ألحداث األخيرة التي مرت بها، السيما قضية تسريب أمالك البطريركية إلى جهات يهودية متطرفةا

سفارة فلسطين في أثينا، والتقى مع السفير وطاقم السفارة وأفراد الجالية الفلسطينية هناك، ونقل تحيات القيادة والشعب 
ألعمال الفلسطيني سعيد خوري، أقام مأدبة عشاء على شرف األب حنا، وكان رجل ا.الفلسطيني للجالية في اليونان

بحضور ممثل رئيس الجمهورية اليونانية، ورئيس بلدية أثينا، وعدد من الوزراء اليونانيين، ورئيس األساقفة، وكافة 
  .السفراء العرب المقيمين في أثينا، وعدد من الشخصيات العربية والدولية البارزة

 25/6/2005طينية األيام الفلس
  

   سيؤثر سلباً على المواطنين من النواحي الصحية والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية شمال القدسالجدار 
أكدت منظمة حقوقية اسرائيلية على ان من شأن اقامة الجدار في منطقتي ضاحية البريد :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط 

 من مختلف النواحي الصحية والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية، مشيرة الى والرام شمال القدس التأثير على المواطنين
وقال مركز المعلومات االسرائيلي لحقوق .ان الجدار سيحيط المنطقة من جهاتها الثالث، ويفصلها عن القرى المحيطة بها

من جهة : لدة من ثالث جهاتإن الجدار الفاصل الذي تتم اقامته يحيط بالب: االنسان في االراضي المحتلة بتسيلم
 أمتار على طول الشارع الرئيسي الذي يؤدي الى رام اهللا، ومن 8الغرب،حيث تم اإلنتهاء من بناء جدار بارتفاع 

الجنوب، سيقام جدار على بعد مئات األمتار من حدود البلدية الذي سيفصل جزءاً من حي ضاحية البريد في جنوب الرام 
  .عن باقي البلدة

 25/6/2005الفلسطينية األيام 
 

  لقاءات ضمن سمينار الجنوسة ومكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني  
 المركز العربي للدراسات اإلجتماعية التطبيقية، عن افتتاح سمينار يتناول قضايا –أعلن مدى الكرمل 

هر حزيران الجاري ويعقد مرة في وسيفتتح السمينار في نهاية ش. ومكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني،الجندر،الجنوسة
الثقافة االبوية وعالقات الجنوسة، : ومن بين القضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها.الشهر على مدار عشرة لقاءات متتالية

النسوية والقومية، عالقات السلطه والنظام األبوي، طرق بحث ومنهجيات نسوية، الرجولة والجنسانية، المرأة والفن 
أتي مشروع السمينار تمهيدا القامة دائرة ابحاث نسوية في مدى، وتقوم منار حسن على تنسيق المشروع وي. وغيرها

  . اضافة الى عملها في وضع أسس القامة الدائرة النسوية في المستقبل القريب ضمن مركز مدى
  24/6/2005 48عرب

  
  ارتفاع معّدالت الخصوبة لدى الفلسطينيين واستمرار طابعهم الفتّي 

دلّت إحصاءات رسمية أن المجتمع الفلسطيني يستمر في طابعه الفتي، في الوقت الذي ترتفع فيه معدالت :وكاالت
فقد أكّدت معطيات .الخصوبة لدى الفلسطينيين، وهو ما يعتبره الصهاينة مشكلة لهم، السيما وأن مجتمعهم يشيخ سريعاً

سياسات االقتصادية الفلسطيني، أن المجتمع الفلسطيني يستمر في أصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء ومعهد أبحاث ال
 في المائة، وأن عددهم 3.4 بنسبة 2004طابعه الفتي، حيث إن عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ازداد في العام 

  . مليون نسمة، مع بقاء معدالت الخصوبة مرتفعة3.7بلغ نحو 
  25/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ينتشر في األراضي المحتلة  .. الزواج العرفي 

بالرغم من ان الزواج العرفي ال يشكل نسبة كبيرة في فلسطين إال أن بعض الوقائع التي حدثت : غازي حمد-فلسطين 
ب هنا أو هناك دفعت بعض المفتين والعلماء الي التحذير من تزايد هذه الظاهرة واطلقوا فتاوي بتحريمها وتحذير الشبا

ويشير قاضي القضاة الشيخ تيسير التميمي، علي ان ازدياد حاالت الزواج العرفي هو أمر مقلق . والفتيات من عواقبها
  .يهدد البنيان االجتماعي بشكل عام ويؤدي الي فساد ويفتح الباب لعقوق البنات عن عائالتهن وذويهن 

ن مخاطر الزواج العرفي وقال انه تسلل الي مجتمعنا وقد حذر أحمد شوباش مفتي محافظة نابلس في الضفة الغربية م
 - وأشار شوباش خالل ندوة نظمها مكتب وزارة اإلعالم الفلسطينية، تحت عنوان الزواج العرفي .نتيجة ظروف معينة

  مخاطره وآثاره في المجتمع الفلسطيني ، الي ان مجلس الفتوي األعلي كان قد أصدر قرارا بعدم توثيق هذا الزواج في 
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  : وقارن الشيخ شوباش بين الزواج الشرعي والزواج العرفي، موضحا ان الزواج العرفي له معنيان. المحاكم الشرعية
والمعني .األول عدم توثيق الزواج لدي المحكمة الشرعية، وحرمان المرأة من حقوقها وبالتالي هو زواج مرفوض شرعاً

وأضاف ان . عتبر هذه عالقة زواج محرمة، ال فرق بينها وبين الزناالثاني هو عدم وجود ولي أمر أو شهود، وبالتالي ت
  .القانون يعاقب كل مأذون أو زوجين يتزوجان دون عقد شرعي، وذلك إما بدفع غرامة مالية أو بالسجن

   25/6/2005الراية القطرية 
  

  توصية بعقد مؤتمر علمي لمناقشة ظاهرة المخدرات وسبل القضاء عليها: غزة 
أوصى مشاركون في اليوم العلمي لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بتنظيم مؤتمر علمي : حمد الباباغزة ــ م

تحضره الجهات المعنية كافة، لمناقشة ظاهرة المخدرات، وسبل القضاء عليها، ومعاقبة تجارها، ومروجيها، والعمل على 
كلية الصيدلة في جامعة األزهر بمدينة غزة، اختتمت، أول وكانت .تطبيق مخرجات المؤتمر، للقضاء على هذه الظاهرة

من أمس، بالتعاون مع مركز بحوث اإلدمان يوماً علمياً تحت عنوان المخدرات إلى أين برعاية شركة الشرق األوسط 
مركز أقامت الهيئة الوطنية العليا للحد من انتشارآفة المخدرات ندوة، في :  ذكرت وفا وفي أريحا.لصناعة األدوية

الدكتور سامي مسلم، محافظ أريحا واألغوار، أمس، على ضرورة وأكد. الطهارة في مقام النبي موسى في المحافظة
إن الحد من انتشارآفة المخدرات وتقديم العون والمساعدة لعالج من ابتلي : وقال مسلم.تعاون الجميع لمحاربة آفة اإلدمان

ضافر جهود جميع أجهزة السلطة الوطنية والمؤسسات المعنية واألهل، بداء اإلدمان، هو مسؤولية جماعية تتطلب ت
  .ومؤسسات المجتمع المدني الشبابية واألندية الرياضية والثقافية لمواجهتها

  25/6/2005األيام الفلسطينية 
  
  حملة للتوعية بمخاطر السجائر المهربة الجمارك والمكوس  

المكوس ، اول من امس، حملة توعية بمضار السجائر والتبغ المهرب في دائرة الجمارك وت أطلق، رام اهللا ـ االيام
االراضي الفلسطينية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي العام في المجتمع الفلسطيني ضد السلع المهربة من المستوطنات 

ع حتى يتم الحد وستستمر هذه الحملة بشكل دائم وتتوس.والمناطق االخرى، وخاصة انها تحتوي على مواد سامة وفاسدة
وأوضحت دائرة الجمارك والمكوس ان المواطن يستطيع التمييز بين السجائر المهربة والسجائر .من ظاهرة التهريب

االصلية من خالل التأكد من وجود الدمغة الفلسطينية على كل علبة سجائر اصلية، حيث تحتوي هذه الدمغة على اسم 
 اسم الشركة المصنعة اذا كانت السجائر محلية، في حين ان السجائر المهربة ال المستورد اذا كانت السجائر مستوردة، او

 قامت االدارة العامة للجمارك والمكوس، مؤخراً، بإتالف وقد.تحتوي على هذه الدمغة وال تمر تحت رقابة وزارة الصحة
ة في مكب النفايات في  كروز معسل تحتوي على مواد سامة وفاسد160 علبة، اضافة الى 12 كروزات و3303وحرق 

ودعت دائرة الجمارك والمكوس الى التعاون معها للحد من هذه الظاهرة ووقف دخول المواد السامة الى .مدينة رام اهللا
  .االسواق المحلية وإبالغها عن اية حالة تهريب

 25/6/2005األيام الفلسطينية 
  هيئة عسكرية لالنسحاب من غزة  

شكلت الحكومة االسرائيلية هيئة عسكرية اطلق عليها هيئة التنسيق الخاصة لخطة  : آمال شحادة،القدس المحتلة
االنسحاب من قطاع غزة والضفة الغربية برئاسة الضابط عيبال جلعادي لتكون حلقة الوصل بين جميع الهيئات المكلفة 

ذه فصيل فلسطيني في اثناء وهدد جلعادي  بتوجيه ضربات قاسية ألي اعتداء قد ينف. بتنفيذ خطة االنسحاب وشارون
وشرح جلعادي استعداد الجهات االمنية لمواجهة  .االنسحاب بتأكيده ان مثل هذا االعتداء سيمس بالفلسطينيين المدنيين

مختلف السيناريوهات المتوقعة في اثناء االنسحاب وركز في حديثه على الهجمات الفلسطينية متجاهال التهديدات التي 
سرائيلي والمستوطنون وحذرت منها جهات امنية وعسكرية ومنها احتمال تنفيذ اعتداءات على اطلقها اليمين اال

صحيح انسحبنا من لبنان : الفلسطينيين وعلى اماكن فلسطينية مقدسة في مختلف االراضي الفلسطينية، واضاف جلعادي
 لم يكن مثلهم في لبنان وهؤالء في ظروف دقيقة ولكن الفرق بين لبنان وغزة كبير فنحن هنا سنأخذ معنا مدنيين

يرفضون الخروج بسهولة وهذا سيعقد المهمة مع مالحظة أن لدينا تجربة في سيناء بإخراج مستوطني يميت قبل اكثر 
   . سنة22من 

  25/6/2005الخليج اإلماراتية 
  
  اليمين االسرائيلي يرى في نتانياهو األمل األخير لعرقلة فك االرتباط 

هل يقدم نتانياهو على اجهاض خطة فك االرتباط عن قطاع غزة ويمهد بذلك، ربما الستعادة : حمي اسعد تل،الناصرة
منصب رئيس الوزراء في اسرائيل من شارون؟ هذا هو السؤال الذي يشغل بال الحلبة السياسية في الدولة العبرية 

ويتفق كبار المعلقين  .تزم نتانياهو االقدام عليهووسائل اعالمها التي اقر ابرز اقطابها ان احداً ال يستطيع التكهن بما يع
 بيد الشخصية النافذة في حزب ليكود الحاكم، نتانياهو الذي -  لتنفيذ االنسحاب من قطاع غزة او عدمه -على ان المفتاح 

 .بات في نظر معارضي االنسحاب األمل االخير لعرقلة االنسحاب او بكلمات أبسط السقاط حكومة ارييل شارون
مارس اقطاب اليمين المتشدد وقادة المستوطنين ومعارضو االنسحاب ضغوطاً هائلة على نتانياهو ليؤيد مشروع وي

ـ تهديه لنتانياهو،  ونقل عن لنداو قوله.  المستوطنين مفدال زفولون اوريف-القانون الذي طرحه زعيم حزب المتدينين 
ون اثناء نظر الكنيست فيه بعد عشرة ايام سيكلفه ثمناً باهظاً بصريح العبارة، بأن عدم تصويته الى جانب مشروع القان
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وبحسب صحيفة معاريف، . سيتمثل اساساً في دعم جبهة المعارضة في ليكود عند ترشحه لزعامة الحزب لينافس شارون
ء في حكومة فإن لنداو هدد نتانياهو ووزراء آخرين في ليكود محسوبين على تيار اليمين المتطرف لكنهم ما زالوا اعضا

وتتوقع الصحيفة ان يوجه ليبرمان، االثنين دعوة علنية  .شارون لالقتصاص منهم في االنتخابات الداخلية في الحزب
ويرى المعلق البارز في الصحيفة بن . لنتانياهو لالنسحاب من حكومة شارون وااللتحاق بجبهة معارضي االنسحاب

هو الذي يتطلب منه حسم أمره، فهو من جهة يصعد أخيراً انتقاداته كسبيت ان من شأن هذه الدعوة ان تحرج نتانيا
لـاعتدال شارون وتنازالته للفلسطينيين ويتبنى رسمياً مواقف اليمين المتطرف، ومن الناحية األخرى ال يزال شريكاً 

عوت احرونوت ويتفق كبير المعلقين في يدي .بارزاً في الحكومة لم يجرؤ حتى على التصويت ضد خطة فك االرتباط
. ناحوم برنياع مع كسبيت في القول ان نتانياهو يواجه معضلة حقيقية، بل أمام أحد أهم القرارات في حياته السياسية

ويكتب ان بمقدور نتانياهو ان يوقف خطة االنسحاب، لكن الرجل يتخبط، إذ ليس أكيداً ان يربح عالمه من خطوة كهذه، 
وعلى  . معقله االنتخابي، في حال واصل الجلوس في الحكومة ابان تنفيذ االنسحابلكنه في المقابل قد يخسر اليمين،

رغم أن تصويت نتانياهو، في حال حصل الى جانب مشروع القانون الرجاء االنسحاب ال يؤثر حسابياً على عدد 
الوزراء الداعمين للخطة ـ إذ ان الغالبية متوافرة بفضل أصوات وزراء العمل، إال أن من شأنه ان يقوض اركان 

دعة االنسحاب مضطرين الى السير في طريق نتانياهو الحكومة اذ سيضطر خمسة من وزراء ليكود الذين ابتلعوا ضف
فيغادروا هم ايضاً الحكومة ليضمنوا بقاءهم على الئحة مرشحي ليكود للكنيست المقبلة ويفلتوا من عقاب الجناح اليميني 

ياهو يأخذ وبحسب المعلقين ايضاً فإن نتان .وتعني مغادرتهم اسقاط الحكومة وتبكير موعد االنتخابات العامة. في الحزب
في حساباته، مقابل تصفيق اليمين المتوقع امكان ان يخسر تيار الوسط في ليكود الذي لن يغفرله اسقاط حكومة في وقت 

كما يتطلب من نتانياهو ان يأخذ . تنحسر شعبية الحزب بعض الشيء في اعقاب ملفات الفساد المنسوبة لعدد من اركانه
عرقلة االنسحاب سيؤثران سلباً في الوضع االقتصادي المنتعش ويعيدان االسرائيليين في اعتباراته ان تقديم االنتخابات و

الى اجواء انتفاضة فلسطينية جديدة، هذا فضالً عن ان اميركا واوروبا ستتحسبان التعاطي مع شخص اجهض خطة 
  .مدعومة دولياً

لموقف الذي سيتخذه سواء باالنتقال الى صفوف خالصة القول ان تردد نتانياهو مبرر، في نظر المعلقين االسرائيليين وا
  .المعارضة او البقاء في حكومة شارون قد يحسم مستقبله السياسي

  25/6/2005الحياة 
  
  موفاز يتوعد باقتحام قطاع غزة ويتهم الرئيس السوري بارتكاب كل خطأ ممكن  

ات اقتحام وتوغل في قطاع غزة في حال توعد موفاز الجمعة بأن الجيش اإلسرائيلي سيقوم بعملي:  يو بي آي،غزة
وقال اذا استمر اطالق النار وانطالق االعمال التخريبية من قطاع  .استمرار عمليات اطالق النار والصواريخ من القطاع

وطالب السلطة الفلسطينية بالعمل علي وقف  .غزة فلن يكون مفر امام جيش الدفاع اال دخول القطاع لمجابهة المخربين
ذه العمليات مؤكداً علي أنه اذا لم يبذل الفلسطينيون قصاري جهودهم لمنع وقوع اعمال ارهابية خالل فترة تنفيذ مثل ه

  .خطة االنفصال فان اسرائيل ستعتبر تفاهمات شرم الشيخ الغية ملغية
عد يوم وان وفي موضوع آخر شن موفاز في تصريحاته هجوما شديد اللهجة علي سورية وقال ان سورية تضعف يوما ب

واضاف ان سورية ال تزال دولة ارهاب وان تصريحات  .بشار االسد ارتكب كل خطأ ممكن منذ توليه مهام منصبه
 .دمشق االخيرة حول استعدادها للحوار مع اسرائيل ال تحمل اي مغزي حقيقي 

  25/6/2005القدس العربي  
  
  من غزةوثيقة سرية بين مصر واسرائيل حول ترتيبات خطة االنسحاب  

كشفت مصادر مطلعة عن وثيقـة سـرية بـين عمـر سـليمان      : القدس المحتلة 25/6/2005الخليج اإلماراتية  نشرت  
وتتحـدث   .آب المقبل والجدول الزمنـي لـه      /شارون، تتعلق بترتيبات االنسحاب االسرائيلي المتوقع منتصف اغسطس       و

تـشرين  / اكتوبر 15تبدأ عملية تدمير المنازل وتستمر حتى       أيلول ل / سبتمبر 15الوثيقة ان اليوم األخير لالنسحاب سيكون       
األول ثم تبدأ عملية نقل ردم البيوت إلى ميناء غزة وتستغرق مدة شهر ليكون االخالء الكامل ل إسرائيل من قطاع غزة                     

لي  حيـث سـيخ    1949تشرين الثاني، وأكدت الوثيقة ان االنسحاب االسرائيلي سيكون الى خطوط عام            / نوفمبر 15يوم  
 كيلومترات حيث يزعم االسرائيليون انه تم تبـادل  105 كيلومترا مربعا شمال وشرق قطاع غزة وليس    72االسرائيليون  

وتتطرق الوثيقة إلى عملية الهدم بعد       .اراض في اوائل الخمسينات في منطقتي عبسان وبيت حانون، وتمت تسويته سابقا           
 3جودة في المنطقة فيما يصل عدد بيوت المستوطنين التي ستهدم الى            االنسحاب حيث ال تشمل مستشفيين والمصانع المو      

  . آالف نسمة9آالف بيت وتقدر انها تستوعب 
اما محور فيالدلفيا فلم يتفق على صيغة       : آمال شحادة ،  الناصرة عن مراسلتها في   25/6/2005الرأي االردنية   وأضافت  

ؤولين، ففي حين يؤكد شارون على اخالئه بعـد االنـسحاب           تسلمه للمصريين بعد، وهناك تناقضات في تصريحات المس       
واعتبر البعض قرارا   . تتحدث مصادر أمنية ان االتفاق المبلور مع مصر ال يتحدث عن اخالء جيش االحتالل من المكان               

جـانبين  ويقترح االسرائيليون اخالء المعبر من أي وجود اسرائيلي ليقتصر الوجود علـى ال       . كهذا يهدد أمن االسرائيليين   
وتشير الوثيقة الى ان     .المصري والفلسطيني على ان ينقل المعبر الى منطقة اخرى وهو ما يرفضه الفلسطينيون ومصر             

 .بناء الميناء سيبدأ قريبا على ان يبدأ تجهيز المطار في اليوم التالي لالنسحاب االسرائيلي
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   ترشيح شيرانسكي انتخاب مرشح مقرب من شارون رئيسا للوكالة اليهودية بعد رفض 
مرشح شارون رئيسا    عينت الوكالة اليهودية الجمعة زئيف بيلسكي  :  ا ف ب،القدس المحتله 25/6/2005السفير نشرت 

  الذي   وكان شارون عارض ترشيح تشارانسكي  . اللحظة االخيرة   ترشيحه في   تشارانسكيلها بعد ان سحب منافسه 
بيان    وجاء في  . غزة وانضم الى صفوف اليمين المتطرف   معارضته خطة االنسحاب منمايو ل   انسحب من الحكومة في 

على رأس المنظمة الصهيونية   ٧١١ ب باالجماع من قبل اعضاء اللجنة المركزية الصهيونية الـ انتخ   ان بيلسكي   رسمي
   . دورميري   يخلف الرئيس المستقيل سالئي   وهو .  العالمية والوكالة اليهودية

 هأرتس عن مصادر في اللجنة الصهيونية التنفيذية قولها ان انتخاب هنقلت ما 24/6/2005 48عربوأضاف موقع 
واتهمت جهات في حركة الليكود العالمية شارون ونجله عومري  .بيلسكي تم لكونه مقرب وترشيحه مدعوم من شارون

ن هذه الجهات قولها انه ثبت مرة اخرى ان عائلة شارون ونقلت هآرتس ع .بالسعي الى رفض اللجنة لترشيح شيرانسكي
  .ال تمتنع عن استخدام اية وسيلة من اجل تقدم مرشيحها

  
  عن إجالئهم من فندق    يجبرون الشرطة على التخلي   المستوطنون 

يعارضون    يسجلت عناصر متطرفة من اليمين االسرائيل  : تله ا ف بحالقدس الم 25/6/2005األيام البحرينية نشرت 
احدى     فندق فيغزة نقطة الجمعة عندما اجبروا الشرطة االسرائيلية على العدول عن اجالئهم من   االنسحاب من قطاع

مع شارون حذر الخميس    وتراجعت السلطات مؤقتا عن اجالئهم من الفندق خوفا من نشوب حوادث دامية،  . المستوطنات
اندها يس   وكانت وحدات من الشرطة  . لشل نشاط البالد   تصعيد العنف او السعيمجموعات المستوطنين المتطرفين من 

ونشرت  .  غزة   ديكاليم جنوب قطاع   مستوطنة نيفي   في   قلعة البحر   يا حام   ماوز   الجيش جاهزة مساء الخميس القتحام فندق
يحولوا الفندق الى معقل مقاومة    فا من انالشرطة عناصر نخبة متخصصة بمكافحة االرهاب الخراج المستوطنين خو

وكان مفترضا ان تشن الوحدة هجوما بدون اراقة دماء   . اغسطس    المستوطنين المقررة فيشديدة خالل عمليات اجالء
الغيت اثر تسريبات وصلت الى المستوطنين وسمحت لهم بحشد الشرطة قالت ان العملية    لكن مصادر في  . على الفندق

   . ت من مناصريهمالمئا
 . ال يمكن للبالد ان تسير علي هذا النحو من أنه شارونهقالما : القدس ا ف ب 25/6/2005القدس العربي وأضافت 

 .واعرب المستشار القانوني للحكومة مناحيم مازوز الذي يتولي مهام مدعي عام الدولة عن قلقه من حصول فوضي
ر ريشون اليمينية يمكن االنتقال بسرعة من حركة االحتجاج العنيف الي وقال مازوز في مقابلة نشرتها صحيفة ماكو

واضاف المستشار القانوني آمل في ان يتمكن منظمو هذه التحركات من وقفها في الوقت . حالة من الفوضي التامة 
  .المناسب 

  
  أوتاوا    عراك باأليدي بالسفارة اإلسرائيلية في 

السفارة    وقع بين موظفين في   حف االسرائيلية امس الجمعة ان عراكا بااليديذكرت الص  : القدس المحتله ا ف ب
غير    ويدور الخالف منذ اشهر بصورة  . ةوزارة الخارجية االسرائيلي   جديد في   اوتاوا اثر خالف داخلي   االسرائيلية في

وزارة الخارجية    في   ف حاليا دائرة التعاون الدوليالن بيكر والسفير السابق حائيم ديبون المكل   مباشرة بين السفير الحالي
   .  اداريا فتحتحقيقا    وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هذه التصرفات قال متحدث باسم الوزارة ان  . القدس   في

 25/6/2005ينية بحراأليام ال
  
  !موقع البراز الحقيقة؟ 

 موقعاً خاصاً على شبكة االنترنت من أجل ابالغ وابراز الحقيقة عن اميتاي عمير شقيق يغئال عمير قاتل رابين أعد
حكم على يغئال بالسجن المؤبد في حين حكم على . عائلة عمير التي حسب الموقع ظلمت عبر السنوات العشر الماضية

كابه جريمة اغتيال  سنة للمشاركة في االغتيال عبر عدم االبالغ عن نية شقيقه بارت16شقيقه حجاي بالسجن الفعلي لمدة 
الموقع يدعي أن رابين لم يكن عسكرياً شجاعاً وانه في احدى معارك االستقالل هرب من  .رئيس وزراء اسرائيل

وان يغئال خطط الغتيال رابين بعد توقيع اتفاقية اوسلو، وانه وشقيقه حجاي .. المعركة تاركاً زمالءه يواجهون الموت
والموقع يدعي أنه  ..ابين متواجداً فيه، وندم يغئال النه لم يفكر بقتل رابين وقتئذ كان ر1993حضرا حفل زفاف في عام 

واميتاي سينضم للخدمة .. وهدف اقامته هو لتوضيح موقف العائلة من رابين. على استعداد للرد على أي استفسار
و من المواقع المعارضة لخطة وه.. والموقع ينشر رسائل شقيقه حجاي من السجن.. العسكرية االلزامية العام القادم

انه .. ويبرر بصورة غير مباشرة اغتيال رابين.. الموقع يعكس صورة واضحة عن التطرف في اسرائيل ..االنفصال
  !المر عجيب ولكنه ليس بالغريب في اسرائيل؟

   25/6/2005البيادر السياسي 
  

  !   ألف عائلة في إسرائيل ليس لديها كسرة خبز40
مين الوطني معطيات جديدة تشير إلى أن العائالت التي تتلقى مخصصات تأمين الدخل في إسرائيل كشفت مؤسسة التأ

كما كشفت المعطيات أن ثلث هذه العائالت ليس  .تتعرض إلى األمراض أكثر من باقي العائالت بمقدار الضعف
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 وأن ثلث هذه العائالت ال تملك األجهزة بمقدورها شراء اللحوم، وربع هذه العائالت تعاني من النقص في المواد الغذائية،
 ألف عائلة في إسرائيل تتلقى مخصصات تأمين 153وأشار التقرير إلى أن ما يقارب  .الكهربائية األساسية في البيت

ممن يتلقون % 11وجاء في التقرير أن هذه العائالت تعاني من مشاكل صحية أكثر من باقي السكان، وأن  .الدخل
 عاماً كانوا بحاجة إلى المكوث مرة واحدة على األقل في 44 عاماً وحتى 25دخل من جيل مخصصات تأمين ال

% 15 عاماً فقد أدخل المستشفى 64 عاماُ وحتى 45وأما األجيال من . من باقي السكان% 5المستشفى، بالمقارنة مع 
ن تلقي عالج األسنان بسبب وضعها من هذه العائالت لم تتمكن م% 67وأشار التقرير إلى أن  %.6منهم بالمقارنة مع 

كما جاء أن  .عن تلقي العالج عامة بسبب التكاليف% 25عن شراء األدوية، وامتنع % 34اإلقتصادي، في حين تنازل 
أنهم % 25أنهم في الغالب ليس لديهم ما يأكلونه، وقال % 7من هذه العائالت ال تستطيع شراء اللحوم، وقال % 30

  . غذيةيعانون من النقص في األ
  24/6/2005 48عرب

 
  التوراة ال تحرم التنازل عن مناطق لمن هم من غير اليهود   : البروفيسور كوغن 

البروفيسور المحاضر في تاريخ الشعب االسرائيلي بجامعة تل أبيب مردخاي كوغن أن من يعارضون االنسحاب من 
الشعب االسرائيلي بأرض كنعان، ويشيرون ان تلك قطاع غزة يجندون ما كُتب في التوراة والتي تقول ان اهللا وعد 

اضافة الى ذلك، حاخام يشع يحذر من ان التوراة تمنع · المناطق التي من المفترض ان يتم اخالؤها مشمولة بهذا الوعد
ويقول كوغن ال أحاول هنا االعتراض على حق المؤمنين أرض ·التنازل عن مناطق من أرض اسرائيل لغير اليهود

الكاملة، محاولة اقناع الجمهور الواسع بصحة موقفهم، لكن من هو غير محسوب على المعسكر الديني القومي اسرائيل 
وحكم اهللا · يجب ان يعرف ان هناك معاني اخري غير تلك التي يقدمها المعسكر لخريطة االرض الموعودة في التوراة 

· صول اليه كاستنتاج كما وصل معارضو االنفصال الذي هو تفسير شخصي لهذا الحاخام أو ذاك، ليس بالضرورة الو
االولى تتحدث بمفاهيم واسعة وشمولية عن البالد الممتدة من نهر : ويضيف أن التوراة تعطينا خارطتين أساسيتين للبالد

والثانية تمتد بحدود ارض كنعان وبشكل دقيق من اتجاهاتها االربع حسب مناطق · مصر وحتى نهري دجلة والفرات 
في الخريطة التفصيلية هذه، موجود ان الحدود الغربية هي شاطىء البحر من نهر · ية أو عالمات طوبوغرافيةسكن

تاريخ · ويقول لكن الوعد شيء وتطبيقه شيء آخر··مصر الذي يسمى وادي العريش حتى الجبل قمة جبيل في لبنان
في جنوب · ويلة لم تُسكن من قبل قبائل اسرائيلاالستيطان لفترة الهيكل االول يعلمنا ان معظم منطقة الشاطىء الط

على منطقة · القطاع كانت ممالك الفلسطينيين ـ غزة، عسقالن وأشدود ـ ولم تكن في داخلها مستوطنات اسرائيلية
بالنسبة لوجود االسرائيليين في هذه · الساحل الشمالية سيطر الفينيقيون من داخل المملكتين الكبيرتين صور وصيدا

 مدينة في الجليل لحيرام 20الملك سليمان أعطى · ة حالة واحدة موثقة تم فيها إعطاء منطقة كاملة لسلطة اجنبيةالمنطق
 20الحديث عن · ملك صور، على ما يبدو من اجل التخلص من الدين لحيرام على المساعدة التي قدمها في بناء الهيكل

الموضوع سجل في · ـ التي كانت من أمالك الفينيقيين اقورةكل وادي عكا حتى رأس الن· مدينة بأراضيها وسكانها
التوراة ال تمنع إعطاء مناطق لمن هم : التوراة بدون انتقاد من قبل الكاتب أو فترة الملك سليمان، والتفسير لذلك مفهوم

السياسية السيطرة على مناطق اسرائيلية من قبل شعب اسرائيل عبرت دائما عن الظروف · ليسوا أبناء اسرائيل
وهو يرى أنه إذا كان الحديث عن حدود االرض الموعودة، فتجدر االشارة الى ان خط الحدود ·والعسكرية للمرحلة

معنى ذلك ان ·الجنوبي لتلك الخريطة يوضح ان الخط يمتد من طرف البحر الميت الى حدود النقب العليا ومرورا بتسانا
الموضوع تحدث عنه النبي موسى ان هذه المناطق التي · أمالك أجدادنامعظم النقب من جنوبي بئر السبع غير مشمول ب

تسمى بالدا حمراء، تابعة ألبناء عيسو وبأمر من اهللا ال تحاولوا االحتكاك بهم ألنني لن أعطيكم من ارضهم مداس قدم 
بكالم اهللا، بل على ألنني أورثت الجبل لعيسو واضح ان السيطرة على أرض اسرائيل الحديثة في النقب ليست مرتبطة 

ويقول صحيح ·هل يعقل ان من يقتبسون من التوراة يتنازلون عن نحو نصف دولة اسرائيل؟ · العكس، انها مناقضة له
ان التوراة كانت مصدر إلهام لالستيطان في أرض اسرائيل ، لكن هذا االستيطان ال يحتاج الى موافقة الخالق لرسم 

قطاع غزة وتبقى في النقب، النه اليوم، كما في االيام البعيدة، هناك اسباب تاريخية اسرائيل تخرج من · حدود امتداده
 ·وفوق ارضية هي التي تحدد حدود البالد التي نعيش فيها 

  25/6/2005االتحاد االماراتية 
  
 قوات االحتالل اإلسرائيلي تجرب أسلحتها المتطورة على المواطنين   

وقال  .من الوطني، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تستخدم أسلحة جديدة ضد المواطنينأعلنت وزارة الداخلية واأل: غزة
المكتب اإلعالمي في الوزاة اليوم، إن قوات االحتالل اإلسرائيلي استخدمت سالحاً جديداً يقوم بامتصاص الهواء من 

لحاالت قد يتسبب هذا السالح بحدوث وأكدت على أنه في بعض ا .الجسم الذي يلتصق به ويسبب ألماً شديداً عند إزالته
نزف كميات كبيرة من الدماء، موضحة أنه كان في السابق قد تم استخدام سالح عبارة عن جهاز يصدر أصواتاً تفقد من 

 .يصاب فيها بوعيه، وتسبب له حالة إغماء لفترة من الوقت
25/6/2005وآالة االنباء الفلسطينية وفا   
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  للتنمية إلى دعم صندوقي األقصى والقدس عضاء في البنك اإلسالميالسعودية تدعو الدول األ 
ابراهيم عبد العزيز العساف، وزير مالية المملكة العربية السعودية، الدول األعضاء في البنك . دعا د: بتراجيا ـ ماليزيا

لموارد صندوقي األقصى اإلسالمي للتنمية، والمؤسسات اإلنمائية الوطنية، واإلقليمية، والدولية، لتقديم الدعم 
وكان العساف ترأس، أمس، االجتماع السنوي الخامس للمجلس األعلى لصندوقي األقصى والقدس الذي عقد في .والقدس

وتم خالل االجتماع استعراض التقرير الخاص بنشاط .ماليزيا على هامش االجتماعات السنوية للبنك اإلسالمي للتنمية
كما أشاد المجلس بدور اللجنة اإلدارية للصندوقين والبنك اإلسالمي للتنمية . حساباتهماالصندوقين والمصادقة على تقرير

 مليون دورالر، تغطي كافة 262 برنامجاً ومشروعاً إنمائياً في فلسطين خصص لها مبلغ يتجاوز 46في تنفيذ أكثر من 
الصحية، وإعادة بناء البنية التحتية، ودعم مرافق الحياة االقتصادية مع تركيز مباشر على القطاع التعليمي، والرعاية 

القطاع التعليمي، والرعاية الصحية، ودعم القطاع الزراعي والتجاري والصناعي من أجل رفد االقتصاد الفلسطيني، 
  .وتعزيز قدراته الذاتية، ولمحاربة البطالة وإيجاد أكبر عدد من فرص العمل

  25/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  اعي االول في فلسطينالمؤتمر الصن 
اتسمت جلسات المؤتمر الصناعي االول بالجدية والحيوية، فالمنافسة لم تقتصر على ،وليد بطراوي ، رام اهللا-بي بي سي

الصناعات فقط، بل على اوراق العمل التي قدمها االكاديميون والصناعيون للنهوض بالصناعات الفلسطينية من خالل 
 المؤتمر نظمه االتحاد العام للصناعات الفلسطينية بتمويل من الحكومة اليابانية .وضع سياسات اقتصادية واضحة

الفكرة من وراء عقد المؤتمر كما يقول سامح الخزندار . والمنظمة العريية للتنمية الصناعية والتعدين ومقرها الرباط
من .  منافسة قادرة على الخروج للعالمالوصول لصناعة فلسطينية"رئيس االتحاد العام للصناعات الفلسطينية تأتي بهدف 

احد اهدافنا االستراتيجية تطوير صناعة فلسطينية ذات قدرة تنافسية، وهذا شعار طموح جداً يحتاج تحقيقه الى مجموعة 
الصناعات الفلسطينية وان اختلفت مجاالتها اال انها ما زالت بعيدة ". كبيرة من الخطوات جزء منها هذا المؤتمر ونتائجه

المشاركون في المؤتمر شددوا . ن المنافسة، وعدم وضوع السياسات االقتصادية والصناعية يضعف امكانية النجاحع
على الحاجة الى تظافر جهود القطاعات االقتصادية واالكاديمية اضافة الى الحكومة الفلسطينية من اجل وضع السياسات 

  . االقتصادية المناسبة
  24/6/2005بي بي سي العربية 

  
  ! بوش يريد دولة فلسطينية الى جانب العراق

 هل كان االمر زلة لسان، ام ان للرئيس االميركي جورج بـوش  : أ ب–واشنطن  25/6/2005 النهار اللبنانيـة     ذكرت
فهو قال في مؤتمر صحافي مع رئيس الـوزراء العراقـي ابـرهيم             . طموحات للدولة الفلسطينية تفوق توقعات اي كان      

وجاءت هذه العبـارة فـي      .مي ان تكون هناك دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب بسالم مع العراق            حل: الجعفري امس 
  .اطار حديث بوش عن شرق اوسط سلمي ديموقراطي

الوكالة إن بـوش كـان       واوضحت    االسوشيتدبرس لألنباء وصفته بأنه زلة لسان      ان وكالة  25/6/2005 البيان   واضافت
  .يعني إسرائيل ال العراق

  
 أمن إسرائيل منوط بإحياء اآلمال للفلسطينيين:  الرباعية الدوليةممثل

ال شك في ان االصرار االسرائيلي على تحقيق األمن هو مطلب عادل وشرط ال غنـى عنـه     : الشرق األوسط ،  تل أبيب 
ينيين هو العنـصر  لعملية السالم، ولكن هذا األمن منوط باحياء اآلمال لدى الفلسطينيين، ولهذا، فان تحسين أحوال الفلسط        

األساس ألمن اسرائيل، وليس فقط لدى الفلسطينيين، فقد ثبتت هذه القاعدة أيضا في كوسوفو والبوسنة وشـرق تيمـور،                   
فعندما يكون هناك أمل لدى الشعب، تقل رغبته إلطالق النار، هذا ما قاله البروفسور جيمس وولفنسون، مبعوث اللجنـة                   

 صحافيين اسرائيليين كبار، فقال ان على اسرائيل والعالم كله          3 وكان يتحدث الى     ،  وسطالرباعية الدولية الى الشرق األ    
صعوبات، هكذا كان حال اسـرائيل فـي         ان يدرك ان الفلسطينيين ما زالوا في طور بناء دولة وكيان، وكل بناء يواجه             

 يفعلون شيئا وال يستطيعون الـصمود       أولئك الذين يقولون ان الفلسطينيين ال     : واضاف وولفنسون . سنوات قيامها األولى  
 كان  ،في هذا االمتحان، انما هم بائسون، فمن خالل عملي مع الفلسطينيين في وظيفتي الحالية وفي وظيفتي السابقة أيضا                 

رئيسا للبنك الدولي، تعرفت على مجموعة كبيرة من أصحاب المواهب الالمعين والقدرات الخالقة، وعلى دول العالم ان                 
  . يساعدوهم

 25/6/2005شرق األوسط ال
  

    ويقدم اجهزة حاسوب للمدارس الفلسطينيةعباس يبحثان جهود السالمووزير خارجية كوريا الجنوبية 
بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس امس الجمعـة ووزيـر خارجيـة كوريـا      :ب.ف.أ ـ أ .ش.رام اهللا المحتلة ـ أ 

بيق خطة خريطة الطريق ودعم الشعب الفلسطينى ومن جانبـه أعـرب   الجنوبية بان كى مون فى دفع عملية السالم وتط   
وزير الخارجية الكوري عن تفهمه للمعاناة التى يمر بها الشعب الفلسطينى في ظل الظروف األمنية الـصعبة وقـال ان                    

ـ                  ود الفلسطينيين مصممون على جلب السالم والحرية الى منطقة الشرق االوسط حيث يقوم الرئيس محمود عبـاس بجه
وتسلم الجانـب الفلـسطينى مـن       . كما قام بها الرئيس الراحل ياسر عرفات الحالل السالم في المنطقة والعالم           .. كبيرة
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واتفق الجانبان على تطـوير     ..  جهاز حاسوب قدمتها كوريا الجنوبية لدعم سبعين مدرسة فلسطينية         750الجانب الكورى   
 باالراضى الفلسطينية مستقبال وعلى منحة كورية بمبلغ ثالثـة ماليـين            عالقاتهما الثنائية على مستوى التمثيل السياسي     

ووضع وزير خارجية كوريا الجنوبية اكليال من الزهـور         . دوالر على مدى ثالث سنوات قادمة تستغل فى مجال التعليم         
ارتـه الرسـمية   على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات بمبنى المقاطعة مقر الرئاسة الفلسطينية بـرام اهللا خـالل زي              

  .لألراضى الفلسطينية التى تعتبر األولى من نوعها لمسؤول كورى رفيع المستوى
   25/6/2005الشرق القطرية 

  
  ملحق عسكري في السفارة السويدية في تل ابيب

أعلن سفير السويد في تل ابيب روبرت ريدرغ ان الحكومة السويدية والول مرة أقرت تعيين ملحق عسكري في السفارة 
وان الملحق المعين هو العقيد الطيار السابق ستيفان .. السويدية في تل ابيب الذي سيتولى منصبه أوائل شهر تموز القادم

وقال السفير السويدي ان هدف تعيين ملحق عسكري هو لمتابعة ما تجري من احداث وتطورات على  .تيرسون تيرلينغ
وان هذا التعيين غير . خر تطورات الصناعات العسكرية االسرائيليةالصعيد االمني في المنطقة، وكذلك لالطالع على آ

مرتبط بتحسين وتوطيد العالقة العسكرية بين السويد واسرائيل ولكنه مرتبط بضرورة معرفة ومتابعة السويد لكل األمور 
 وسيكون الملحق ،السويد تبتاع بعض العتاد الحربي من اسرائيل وال تبيع اسرائيل أي شيء ويذكر ان .في المنطقة

  ..مسؤوالً عن كامل المنطقة فلسطين واسرائيل ولربما االردن أيضاً
   25/6/2005البيادر السياسي 

  
     المانيا تشدد شروط الهجرة ليهود االتحاد السوفياتي السابق 

 1991ظون منذ  قررت المانيا أمس التشدد في شروط الهجرة ليهود االتحاد السوفياتي السابق الذين يح-اف ب، برلين
وتوصل كل من وزير الداخلية االلماني اوتو شيلي  .ببند خاص يسمح لهم باالقامة من دون اي قيود في هذا البلد

 والمجلس المركزي لليهود في المانيا الى اتفاق في شتوتغارت بعد اشهر من 16ونظرائه في المقاطعات االلمانية الـ 
وبموجب هذا  .لليهود في المانيا بول شبيغل االتفاق بانه تسوية عادلةووصف رئيس المجلس المركزي  .المفاوضات

االتفاق، على يهود االتحاد السوفياتي السابق الراغبين في الهجرة الى المانيا ان يكونوا ملمين باللغة االلمانية وان 
ط الجديدة جميع اليهود الذين وتشمل الشرو .عليهم ايضا ان يكونوا قادرين على كسب معيشتهم. يمارسوا طقوسهم الدينية
 فستتم دراستها 2001أما الطلبات التي تم تقديمها قبل االول من تموز . 2004 كانون االول 31تقدموا بطلب هجرة بعد 

 ستتم دراستها بليونة نسبية، وفقا 2004 كانون االول 31وفقا للشروط القديمة، والطلبات المقدمة ما بين هذا التاريخ و
  .للحاالت

  25/6/2005 دستور ال
  

 سوريا مشكلة في لبنان والعراق وفلسطين : أميركا
عما اذا كانت واشنطن تعتبر ان دمشق هي العامل  سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية االميركية آدم اريلي: السفير

 مهمة في الرئيسي في زعزعة االستقرار في الشرق االوسط، فأجاب ان سوريا هي مشكلة مهمة في لبنان ومشكلة
العراق ومشكلة مهمة في ما يتعلق بدعم االرهابيين في اسرائيل والسلطة الفلسطينية الذين يحاولون تفجير فرص احالل 

وسئل عن كيفية التعاطي مع تلك الضربات الثالث، . انها ضربات ثالث مهمة بعض الشيء موجهة ضد سوريا. السالم
دولي بهدف، على ما اعتقد، اقناع سوريا بخالصة ال مفر منها تقول ان من فأجاب عبر العمل مع شركائنا في المجتمع ال

اضاف نقوم بذلك عبر وسيلة اخرى تتمثل في االمم المتحدة، . مصلحتها ان تتحرك بما يتفق مع رغبات المجتمع الدولي
ف مواجهة المتطرفين  كذلك دعا اريلي دمشق الى العمل سوية مع االسرائيليين والفلسطينيين بهد.1559عبر القرار 

 . وإلحاق الهزيمة بهم، بتصميم وبشكل منهجي
  25/6/2005السفير 

  
    بالمساعدات السرائيل االستيطانربطتحبط مشروعاً لتشدد على نزع سالح حماس ولجنة في الكونغرس 

 المقاومة حركة  نائباً أميركياً رسالة تطالب الرئيس جورج بوش بمنع339 وجه :الحياة،  جويس كرم-واشنطن 
 268 من اعضاء مجلس الشيوخ و71ووقع  . من دخول االنتخابات التشريعية اذا لم تنزع سالحها،حماس،االسالمية 

عضواً في مجلس النواب على الرسالة التي تدعو بوش الى الضغط على السلطة الفلسطينية لنزع سالح الفصائل تزامناً 
وتبنتها لجنة  وتشدد الرسالة التي تسلمها البيت األبيض أمس. خاباتمع عملية االنسحاب من غزة وقبل اجراء االنت

العالقات األميركية االسرائيلية ايباك على أهمية الدعم األميركي لخطة االنسحاب من غزة، كما تشدد على ضرورة نزع 
يع األموال دراسة وتزامنت الرسالة مع انهاء لجنة توز .سالح حماس والمنظمات األخرى منعاً الغتيال فرص السالم

واسقطت اللجنة التعديل الذي قدمه النائب الديموقراطي عن والية .  وتحويلها الى مجلس النواب2006موازنة سنة 
ويسكونسن ديفيد أوباي، ودعا فيه الخارجية األميركية الى تقديم تقارير نصف سنوية حول النشاط االستيطاني في غزة 

 الباقين في 64واصطدم أوباي مع األعضاء الـ. على أساسها مع المساعدات الماليةوالضفة الغربية والقدس والتعامل 
وصوتت اللجنة  .اللجنة رغم تأكيده أن دعم الواليات المتحدة اسرائيل هو واجب لكنه ال ينطبق على السياسات الطائشة
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 تموز 4لس بعد عطلة االستقالل في ضد التعديل لكنها ايدت امكانية اعادة طرح الفكرة للنقاش في الجلسة العامة للمج
 مليون دوالر ضمن 240 بليون دوالر و2.3وتقدم الواليات المتحدة مساعدات عسكرية السرائيل بقيمة . يوليو المقبل

وتمت اضافة تعديالت الى النصوص المتعلقة بالمساعدات للفلسطينيين والتي قدمها نواب  .المساعدات االقتصادية
تعديل الخارجية األميركية بتقديم تقارير فصلية حول عملية االصالح السياسي والمؤسساتي في ويطالب ال. جمهوريون

  .  مليون دوالر المخصصة لمساعدة الفلسطينيين150األراضي الفلسطينية مقابل منح الـ
  25/6/2005الحياة 

  
  بعد انتقادات اسرائيليةتعيين رئيس تحرير لشؤون الشرق األوسط » بي بي سي«قرار  

تعيين رئيس تحرير لشؤون الشرق األوسط  في سابقة ملفتة، قررت هيئة اإلذاعة البريطانية بي بي سي: الحياة-لندن
واختير جيريمي  .تكون مهمته متابعة كل القضايا المتعلقة بالمنطقة من خالل التحرير والتحليل والدراسات المتعمقة

ه المهمة الصحافية الجديدة التي تهدف الى مواجهة االنتقادات بوين، مراسل بي بي سي السابق في القدس، لتولي هذ
العديدة التي كانت قد وجهت لها في تغطيتها لشؤون المنطقة سواء من العرب أو من إسرائيل، بعد اتهامات بعدم التوازن 

 لندن أن قرار بي ويرى مراقبون في .وأجرت الهيئة تحقيقاً مطوالً حول االتهامات. أو التحيز لطرف منهما ضد اآلخر
بي سي تعيين رئيس تحرير لشؤون الشرق األوسط يشكل سابقة ال مثيل لها في هذه المؤسسة اإلعالمية العريقة، وأن 

ويضيف المراقبون ان . معظم الضغوط واالنتقادات التي تلقتها في ما يتعلق بتغطيتها لشؤون المنطقة، كانت من إسرائيل
  .ى أنه رضوخ للضغوط اإلسرائيلية وفرض رقابة ذاتيةباإلمكان تفسير هذا القرار عل

  25/6/2005الحياة 
  

    االردن مستعد الرسال قوات بدر بطلب من السلطة الفلسطينية : خضر
 الثقافة أسمى خضر ان األردن مستعد إلرسال قوات بدر الفلسطينية المقيمة ة باسم الحكومة وزيرة الرسميةأكدت الناطق

ضي الفلسطينية، بناء على طلب السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة ان هذا موقف األردن الثابت من في األردن إلى األرا
وأشارت خضر إلى ان تحقيق هذه الخطوة والبدء بتنفيذها يحتاج .هذه القضية منذ استلم الطلب الفلسطيني بهذا الخصوص

 أبدت الواليات المتحدة االميركية مؤخرا كما.سرائيليةإلى موافقات أخرى غير األردنية والفلسطينية، فهناك الموافقة اإل
 .قبوال مبدئيا للسماح لهذه القوات بالعودة إلى أراضي السلطة كخطوة نحو استتباب األمن

25/6/2005الدستور  
  
     تدرس رفع دعوى قضائية ضد ايرينيوس األول  االردنيةالحكومة 

لوقت الراهن انقضاء المهلة التي منحها جاللة الملك عبداهللا الثاني من مصادر قانونية مطلعة ان الحكومة تنتظر في ا
اليرينيوس االول المعزول قبل تحريك اي دعوى قانونية ضده لمحاسبته على ضلوعه في صفقة مشبوهة تتعلق ببيع 

تلكات االسالمية في الممثل القانوني االردني لشؤون المم. ممتلكات عائدة للكنيسة االرثوذكسية في القدس لمستثمرين يهود
القدس المحامي عبد الناصر نصار والمكلف بمتابعة هذا الملف قال لـ الدستور بهذا الخصوص ان المهلة التي منحها 
جاللة الملك اليرينيوس االول المعزول لتصويب اوضاعه والقيام بابطال صفقات البيع واعادة الحال الى ما كان عليه 

واشار نصار الى ان ايرينيوس المعزول والمجرد من رتبة البطريركية كان قد وعد . قبلسوف تنتهي في اواخر تموز الم
في زيارته التي قام بها مؤخرا لالردن والتقى خاللها جاللة الملك، وعددا من المسؤولين بالعمل على ابطال الوكاالت 

حة للمدعو نيكولوس بابا ديماس والتي الصادرة عنه نيابة عن البطريركية اليونانية االرثوذكسية في القدس والممنو
بموجبها تمكن االخير من بيع وتأجير طويل االمد للممتلكات الكنسية وبخاصة الموجودة في ساحة عمر بن الخطاب 

وحول اهم االجراءات القانونية التي سوف تتبعها الحكومة بعد انقضاء المهلة الممنوحة . ومنها فندق امبريال القدس
نصار بانه سوف يتم اعداد دراسة حول التصرفات غير القانونية تجاه ممتلكات الكنيسة وبخاصة الوقفية اليرينيوس ذكر 

منها، كما سيتم تحريك عدد من الدعاوى القانونية البطال تلك التصرفات غير الشرعية والقانونية كونها تمس في االصل 
 باعتبار ان 1958 لسنة 27ريحة للقانون االردني رقم ممتلكات وقفية ال يجوز الي كان التصرف بها ولمخالفتها الص

  .هذا القانون ما زال نافذا
25/6/2005 الدستور  

 
  الغتيال شخصيات بينهم سفير إسرائيل    تعلن عن مخطط  نواآشوط 

 مخطط أعلن وزير الداخلية الموريتاني لمرابط سيدي محمود انه آان لدى الجماعة الموريتانية السلفية للدعوة والقتال
تخريبي واسع تعتزم تنفيذه في البالد، وقال في مؤتمر صحافي أمس إن المضبوطات التي حصلت أجهزة األمن عليها في 
التحقيق مع المعتقلين تضمنت آتبًا ووثائق ومخططات تشير إلى عزم الجماعة تنفيذ عمليات إرهابية في البالد، منها اغتيال 

 ورجال أعمال، ورئيسة منظمة أمل الخيرية فاطمة بنت سيدي محمد، وآذلك شخصيات في الحكومة والمجتمع المدني
  .سفراء أجانب، منهم سفير إسرائيل في نواآشوط

25/6/2005الخليج اإلماراتية   
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  سوريا تطالب بمراقبة المنشآت النووية اإلسرائيلية    
 في آلمة امام الجلسة العامة لنزع السالح التي قال الدآتور بشار الجعفري مندوب سوريا لدى مقراالمم المتحدة في جنيف

خصصت لموضوع نزع السالح النووي إن اسرائيل مستمرة فى رفض اخضاع منشآتها النووية آافة لنظام الضمانات 
الشامل التابع للوآالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رغم الخطورة الكبيرة التي تمثلها هذه المنشآت على امن دول المنطقة 

واوضح انه طرح امام المؤتمر موضوع قيام اسرائيل بدفن النفايات النووية فى بعض مناطق هضبة ·وعلى اسرائيل نفسها
الجوالن السورية المحتلة، مشيرا الى ان بالده ستتابع هذا الموضوع بعد ان طرح آذلك، في االمم المتحدة على مستوى 

 قنا ·يلية او في فيينا على مستوى اللجنة الدولية للطاقة الذريةاللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات االسرائ
25/6/2005االتحاد االماراتية   

 
  سورية تغازل إسرائيل لفك عزلتها 

والذي يشغل , نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية ظهر امس عن مجلي وهبة المقرب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي ارييل شارون
على هامش المؤتمر , ى بنائب من مجلس الشعب السوري في بروآسل األسبوع الماضيقوله انه التق, منصب نائب وزير
. وان النائب السوري طلب منه ممارسة نفوذه في إسرائيل من اجل استئناف االتصاالت بين البلدين, األوروبي المتوسطي

ول توجيه إشارات ايجابية إلى إسرائيل ونسبت اإلذاعة إلى ما اسمتها محافل سياسية إسرائيلية في القدس قولها ان دمشق تحا
ونقلت صحيفة الصنارة التي تصدر في الناصرة عن مصادر في .سعيا منها للحد من الضغوط االميرآية الممارسة عليها

  .قولها إن سورية ترحب بالفلسطينيين من سكان الدولة العبرية وحاملي جنسيتها, السفارة السورية في عمان
25/6/2005السياسة الكويتية   

  
  ن    سودانيون يتظاهرون في شمال لند... بـ دارفورىاحتجاجا على التدخل اليهود

تظاهر افراد من الجالية السودانية في بريطانيا امام مبنى دار البلدية بمنطقة هاميستيد شمال لندن احتجاجا على دخول 
تدى اليهودي للعدل وحقوق االنسان ندوة في فقد نظم المن.دفاع عن حقوق االنسان بدارفورمنظمات يهودية على خط ال

لندن أمس االول تحت عنوان حقول الموت في دارفور بالتعاون مع منظمة درع الحماية والمركز البريطاني 
 دارفور للهولوكوست المحرقة باالشتراك مع منظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية لحقوق االنسان أمنيستي ومركز

وحمل المتظاهرون الفتات مناهضة للتدخل اليهودي في الشأن السوداني فيما تصدت لهم قوة من .نميةلحقوق االنسان والت
وتحدث في الندوة أحمد الزبير .من المبنى الذي عقدت فيه الندوةالشرطة البريطانية اسكتلنديارد للحيلولة دون اقترابهم 

ية حيث شكر المنتدى اليهودي للعدل وحقوق االنسان لما نائب مدير مركز دارفور لحقوق االنسان والتنمية منظمة سودان
يقوم به من مجهودات فى مساعدة المواطنيين في دارفور مطالبا بمحاسبة المتورطين في الجرائم حتى ال تتكرر مثل هذه 

  رابت . يهودي200وحضر الندوة عشرة سودانيين و.الحداث في مواقع أخرى من العالما
25/6/2005 الدستور  

 
  ل غزة إلى مختبر تجريبيتحوي

  اليكس فيشمان
رئيس الحكومة ارئيل شارون ووزير الدفاع . خروج الجيش االسرائيلي من محور فيالدلفيا لـم يعد مسألة للـمساومة

اذا سار كل شيء على ما يرام فلن يكون هناك وجود اسرائيلي في محور فيالدلفيا في . شاؤول موفاز اتخذا قرارهما
خط الحدود سيكون مسألة فلسطينية ـ . ل مع رحيل آخر جندي اسرائيلي من القطاع مغلقا وراءه بواباتهنهاية شهر ايلو

  .مصرية وتحت رقابة دولية وربما حتى رقابة القوات متعددة الجنسيات
في االسبوع االول من شهر حزيران يفترض ان يقدم الـمصريون السرائيل ردا ايجابيا على البروتوكول العسكري 

منذ هذه اللحظة والحقا ــ حسب . ذي يحدد مكانة وشروط تفعيل القوة الـمصرية على امتداد محور فيالدلفياال
التصريحات العلنية التي أعطاها الرئيس الـمصري لشمعون بيريس بعد لقائه معه في شرم الشيخ ــ ستنتشر خالل 

صري على امتداد الـمحور مستبدلة رجال الشرطة  عنصرا من حرس الحدود الـم750يومين أو ثالثة ايام قوة قوامها 
  .الـمصريين الـموجودين هناك اليوم

البروتوكول العسكري الذي صاغه اللواء احتياط عاموس جلعاد مع نظيره الـمصري ُأعد منذ عدة اسابيع، ولكن 
ـمحور، بحيث تكون الـمصريين أخذوا يماطلون في التوقيع على أمل ان تكون اسرائيل متحمسة جدا للخروج من ال

  . مستعدة للـموافقة على إدخال قوات مصرية عسكرية اضافية الى سيناء على امتداد الحدود مع اسرائيل
الـمصريون . خالل زيارة عمر سليمان في االسبوع الـماضي السرائيل تبين ان الجانبين يستعجالن إنهاء القضية

من . ية على امتداد الـمحور بنشر قوات اخرى مصرية في سيناءتنازلوا عن مطلبهم الذي يشترط نشر القوات الـمصر
اجل عدم الـمس بكرامة الـمصريين تم التوصل الى صيغة تسوية تقول انه اذا كان نشر القوات الـمصرية في 

  .الـمستقبل سيتواصل فانه سيتم من خالل االتفاق الـمشترك
دية أسلحة ثقيلة، وكل ما سيكون لديها هو مدرعات ذات حسب البروتوكول، لن تكون لدى الكتيبة الـمصرية الحدو

االسلحة التي ستكون لديها مفصلة في البروتوكول حتى آخر رصاصة الى جانب . عجالت وليس مدرعات مجنزرة
  .تفصيل نظام االتصال واالرتباط القوي مع اسرائيل



 18

االت مع الـمصريين بفترة تجريبية تمتد لثالثة وزير الدفاع اشترط انسحاب الجيش االسرائيلي من فيالدلفيا خالل االتص
اشهر على األقل، وخالل هذه الفترة يفترض حسب رأيه ان يبرهن الـمصريون والفلسطينيون عن نجاعتهم وإصرارهم 

الفترة التجريبية هذه ستنتهي سواء أكان صدفة أم ال مع انتهاء عملية فك . في معالجة التهريبات على امتداد الـمحور
البقاء االسرائيلي في محور فيالدلفيا تحول الى مسألة ال داعي لها منذ اللحظة التي وافقت فيها اسرائيل على . تباطاالر

كما ان اسرائيل وافقت على شروع الفلسطينيين في ترميم مطار غزة . استئناف االعمال القامة ميناء بحري فلسطيني
الـمسائل األكثر جوهرية التي طُرحت خالل لقاء أبو مازن وشارون هذه كانت احدى . الدولي بعد فك االرتباط مباشرة

في ذلك اللقاء أعلـم شارون أبو مازن ان كل االمور التي تم االتفاق عليها في لجنة التنسيق األمنية . في هذا االسبوع
االرتباط، وفي الوقت أحد هذه البنود يتحدث عن شروع الفلسطينيين في ترميم مطارهم بعيد فك . العليا مقبولة عليه

  .الحالي يمكنهم ان يقوموا بإعداد الخطط واستئجار الشركات التي ستنفذ الـمشروع
ولكن منذ اللحظة التي سيتم فيها تشغيل . تشغيل الـمطار سيشترط بعقد اتفاقات مع اسرائيل حول الترتيبات األمنية

  .لفيا أقل صلة وضرورةالـمطار والـميناء سيصبح التواجد االسرائيلي في محور فيالد
  خطوات صغيرة في خطة كبيرة

فتح الـميناء والـمطار واالنسحاب من فيالدلفيا ما هي إال خطوات في الخطة الكبيرة اآلتية لخدمة خطوة دراماتيكية 
يس عندما جاءت كوندوليسا را. للدولة الفلسطينية" مختبر تجريبي"يقوم محورها على تحويل غزة بعد فك االرتباط الى 

في هذا االسبوع الى الـمنطقة تبين للجانبين الفلسطيني واالسرائيلي ان االدارة االميركية ال تملك تصورا حول ما 
: هناك أمر واحد واضح لالميركيين. رايس جاءت الى هنا في الواقع للبحث عن أفكار. يتوجب ان تفعله بعد فك االرتباط

دور اسرائيل في هذه التجربة هو توفير الوسائل . ة في ادارة دولة مستقلةغزة ستكون الـمحك لقدرات السلطة الفلسطيني
نظام الحدود : في هذه القضية تدخل مسائل مثل. واألدوات التي تعطي للسلطة الفلسطينية فرصة معقولة للنجاح

ن الـمفترض على م. والـمعابر، الـمعبر اآلمن، االستثمارات، البنى التحتية، خروج العمال والبضائع وما الى ذلك
وفي حالة فشلها فان غزة ستتحول الى مركز ارهاب . اسرائيل ان توفر غالفا اقتصاديا أمنيا ومدنيا داعما لهذه التجربة

  .وفوضى وستؤجل فكرة الدولة الفلسطينية في الضفة لسنوات طوال قادمة
لسامرة نفس الـمكانة التي ستطبق في في لقاء يوم الثالثاء األخير طلب أبو مازن من شارون ان يضفي على شمال ا

هذه كانت محاولة للتذاكي، إال ان . تحت السيطرة الكاملة للسلطة" أ"قطاع غزة، أي تحويل كل شمال السامرة الى منطقة 
في هذه االثناء . الـمختبر التجريبي من الـمفترض ان يكون في غزة وليس في الضفة. شارون لـم يتجاوب معها

في يوم االحد األخير جلس شاؤول موفاز مع دحالن والـمبعوث االميركي ولفنسون الذي : لـمطلوبيعدون الغالف ا
اسرائيل ال توافق على ممر آمن حسب الطراز القديم الذي . يركز على قضية االعمار االقتصادي والـمدني في القطاع

 اللقاء تحدثوا عن ممر من غزة الى الضفة على في هذا. كان فيه الفلسطينيون يجتازون اسرائيل من خالل الطرق القائمة
ولفنسون يسعى الى ارسال فلسطينيين لدراسة االقتصاد واالدارة . صورة شارع خاص، يمكن بناء سكة حديدية الى جانبه

  .ويبحث لهم عن مستثمرين اجانب ويطرح خطة كبرى لتحويل غزة الى اوزيس
 ألف فلسطيني كانوا قد جاءوا 50طينية بتبييض الوجود غير الشرعي لـ اسرائيل أعطت موافقتها على قيام السلطة الفلس

كما وافقت على نقل قوات عسكرية من الضفة الى غزة لـمساعدة السلطة في . الى القطاع كزوار ولـم يغادروه
وتقرر ايضا ان تتوقف طريقة شحن البضائع حسب اسلوب من ظهر الى ظهر في . السيطرة على األمن الداخلي

وسيكون هناك مراقبون للشاحنات وترتيبات أمنية تتيح حركة الشاحنات الغزية الى مصر واالردن وميناء . ـمعابرال
اسرائيل أو أي طرف . وحتى اخالء أنقاض الـمباني الخاصة بالـمستوطنات سيكون جزءا من الخطة التجريبية. أسدود

البلدوزر الذي سيهدم الجدران سيوفر . ر الخالء األنقاض مليون دوال50آخر يتطوع للقيام بذلك سيعطي الفلسطينيين 
اسرائيل لـم توافق على الـمطلب الفلسطيني للسماح لشحنات سالح خفيفة وذخيرة اضافية . عمال ألياٍد فلسطينية كثيرة

ى في هذه القضية مضمون رمزي ليس لدى اسرائيل استعداد لهضمه، ولو حت. للقوات الفلسطينية الـمسلحة في غزة
ما هو عدد الرصاصات التي أطلقتموها على حماس : موفاز وجه لسعة لدحالن في لقائهما األخير. بنجاح التجربة

  .هذا يعني ان لديكم كمية كافية من السالح والذخيرة. والجهاد؟ ال شيء
م عرض قائمة فور فك االرتباط سيت. أبو مازن مثال: اسرائيل ستسهم بقسطها في تعزيز شخصيات مركزية في السلطة

كما تقرر منذ اآلن إعطاء تسهيالت لزيارات عائالت السجناء وفي قضايا . اخرى من السجناء الذين سيطلق سراحهم
  .انسانية اخرى

  عصا االغتياالت
هذه الهجمة تأتي العطاء نموذج . كما ان الـمعالجة التي تتم مع الجهاد االسالمي اآلن هي جزء من تجربة األدوات

في اطار معالجة قضية الجهاد جاء االميركيون في . رسة الضغوط على أطراف الـمعارضة بعد فك االرتباطلكيفية مما
عندما أخذ . هذا االسبوع الى دمشق وأوضحوا لقادة الجهاد وللسلطات السورية ان عليهم ايقاف الهجمة االرهابية فورا

يطر على الـمراتب الـميدانية قال لهم االميركيون الـمستوى السياسي للجهاد يبحث عن الذرائع والقول انه ال يس
كما ان النظام في دمشق أدرك ان . سلسلة من التعبيرات غير الـمالئمة للطباع، وأوضحوا لهم الثمن الذي سيدفعونه

البعثة التي أقامتها الـمخابرات الـمصرية في رام اهللا في مبنى كبير ركزت في هذا . عليه ان يكبح جماح الجهاد
وفوق كل ذلك يجب ان نضيف الضغوط االسرائيلية التي هي العصا الضاربة . سبوع على محاولة تهدئة الجهاداال

أحد القرارات الـمركزية لهذه العصا ليس فقط تنفيذ االعتقاالت وانما العودة الى . بالتنسيق مع الـمصريين واالميركيين
  .حماساسلوب االغتياالت حسب النموذج الذي عوملت به قيادة 
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  . في اسرائيل ينظرون بارتياب وشك لعملية اعداد الشارع لـ الـمختبر التجريبي في قطاع غزة
ولكن االميركيين يرون في غزة حجرا أساسيا مهماً جدا، . سلوك السلطة حتى اآلن ال يدلل على ان القضية ستنجح

ربما وصل االمر الى حد اطالق الكاتيوشا، بعد اذا واصلت صواريخ القسام التطاير و. واسرائيل تُبدي التعاون في ذلك
ان نكون قد أسهمنا جدا في إنجاح التجربة، فسيكون لدى اسرائيل سبب شرعي للرد على النار بالنار والقصف من الجو 

 رئيس وفي هذه الفترة كانت بانتظار نائب. ولكن الى ان يأتي اليوم التالي لالنسحاب ما زال أمامنا يوم قبله. أو االجتياح
كابلنسكي سمع في لقائه االول باعتباره مسؤوال عن تنسيق الـمجريات . هيئة االركان، اللواء موشيه كابلنسكي مفاجأة

األمنية مع السلطة، من نظيره الجنرال جمال أبو زياد نائب وزير الداخلية بأن لدى الفلسطينيين خطة مفصلة من 
اسرائيل سجلت لنفسها برضى كبير نوايا التعاون، حتى فك . ه عليهاالـممكن حتى ان يضع الجيش االسرائيلي توقيع

هذه الخطة الفلسطينية ما زالت على الورق حاليا، ومن الـمفترض ان تقوم بمالحقة واقتالع األطراف التي . االرتباط
  .تهدد بتشويش عملية فك االرتباط باالساليب الـمسلحة

نيون، حسب تصريحهم، نشر قوات فاصلة بين التجمعات الفلسطينية وبين في مرحلة فك االرتباط نفسها ينوي الفلسطي
هذا االنتشار سيتضمن ايضا نشر قوات على طول الـمحاور التي سيتحرك فيها الـمستوطنون . مناطق فك االرتباط

نع الذين سيتم ترحيلهم، وضبط مواقع اطالق القسام والراجمات، واالنتشار على امتداد الخط االخضر بهدف م
الـمزمع هو ان تقوم تلك القوات الفلسطينية باعادة اولئك الـمواطنين . االسرائيليين الذين سيحاولون النفاذ الى القطاع

وفوق ذلك، صرح الفلسطينيون بأنهم ينوون انشاء قوة . الى اسرائيل قبل ان يلحقهم األذى على أيدي الجهات الـمعادية
 آالف عنصر لـمعالجة األحداث خالل عملية فك االرتباط ومنع 5ة تتكون من ساحقة متحركة تحت إمرة وزير الداخلي

الحاويات التي تحمل اسلحة وعتاد تفريق الـتظاهرات أصبحت . اعمال تخريب في الـمناطق التي ستخليها اسرائيل
الـتظاهرات في جاهزة في ميناء أسدود وهي موجهة من الدول الـمانحة للقوات الفلسطينية التي ستشارك في تفريق 

سيارات، : اسرائيل ستسمح بتمرير كل عتاد ليس لألهداف القتالية حتى يكون في خدمة القوة الساحقة الفلسطينية. غزة
القوة الساحقة الـمتحركة ستكون القوة التي ستتسلـم . اجهزة اتصال، وكل ما تقرر الدول الـمانحة إعطاءه للسلطة

وألن الجدار الحي الفلسطيني سيكون قريبا جدا من القوات الـمسلحة . رائيليالـمنطقة التي سيخليها الجيش االس
االسرائيلية التي ستقوم بعزل مناطق االخالء، فهناك ضرورة القامة غرف عمليات مشتركة للجانبين وضباط ارتباط 

  .لفلسطينيةوناطقين بالعربية يالزمون كل قائد كتيبة اسرائيلي للعمل في مواجهة نظرائهم في الكتائب ا
خالل . ولكن بعد اعالن النوايا يتوجب على الفلسطينيين البرهنة عن أنفسهم. والنوايا ال بأس بها ايضا. الخطة ممتازة

االسبوع الذي مضى منذ طرح كل هذه الخطط طرأ تصعيد أمني في القطاع لـم تُبِد خالله اجهزة األمن الفلسطينية قدرة 
  .ذه الخططربما تشير الى وجود رصيد لكل ه

  ـن يديعوتع
 25/6/2005األيام الفلسطينية 

 
   مرآة جديدة لواقع الشتات:مشروع سيفيتاس 

  سامي حسن
أين مؤسساتنا؟ أين اتحاداتنا؟ أين فصائلنا؟ أين منظمة تحريرنا؟ أين مجلسنا الوطني؟ أين، وما هو دورنا في النضال 

الممزوجة باأللم والحسرة لما آل إليه واقع الحال في الشتات نتيجة الوطني الفلسطيني؟ هي أسئلة الفلسطينيين في الشتات 
 االحركة الوطنية الفلسطينية على اختالف اتجاهاتهم، الذين   لسياسات وأوهام ومصالح وتقاعس وعجز المتحكمين بزمام

 تتناثر فيها ساهموا جميعا وكل بحسب قدرته وموهبته ومن موقعه في تحويل واحات النضال الفلسطيني إلى صحراء
  !بضع مؤسسات وفصائل ولجان أهم ما يميزها انفضاض الجماهير من حولها وانعدام الثقة بها؟
 من هنا وهناك ومن هذا  أمام هذه الحقيقة المرة لواقع الشتات لم يكن باالمكان إال أن تعلو األصوات بين الفينة واألخرى

عيل منظمة التحرير ومؤسساتها، واستعادة دورها اتجاه شعبنا، المثقف أو الفصيل أو ذاك مطالبة بضرورة إصالح وتف
  !ال حياة لمن تنادي؟..ناديت إذ ناديت حياً .. كل شعبنا سواء في الداخل أم في الشتات، ولكن

 السياق أتى مشروع األكاديمية الفلسطينية الدكتورة كرمة النابلسي المسمى سيفيتاس ليثير األسئلة اآلنفة الذكر   في هذا
 االنتقال من مرحلة مجرد الصراخ إلى مرحلة البحث العملي عن – وبخالف األصوات السابقة -عينها، محاوالً 

   االجابات من خالل آليات عمل ربما تكون جديدة، وربما تشكل واحداً من المفاتيح التي تحتاجها ساحات الشتات لفتح
 يشغلني كثيراً المخاوف التي يثيرها البعض حول    إلى أنه ال أبواب االصالح الموصدة؟ وهنا ال بد من االشارة مسبقاً

 بقدر ما تشغلني أسئلة - مع قناعتي بمشروعيتها من جانب وبال واقعيتها من جانب آخر–  نوايا ودوافع المشروع
  .المشروع وآليات عمله
الهياكل المدنية لمخيمات : ركة ومن عنوان مشروع سيفيتاس  أسس المشا  المكتوب مبين من عنوانه: يقول المثل الشعبي

الالجئين والجاليات الفلسطينية في بلدان االغتراب نستشف السؤالين المهمين اللذين يطرحهما ويحاول االحاطة بهما، 
كيف ينتقل الفلسطينيون الالجئون في الشتات من موقع المتفرجين على قضيتهم وما يدور حولها : واالجابة عليهما، األول

ما هي المؤسسات واألطر والهيئات التي يحتاج إليها : إلى موقع المشاركين الفاعلين فيها؟ والثاني ويحاك ضدها 
  الالجئون لتمكينهم من خدمة قضيتهم وجعل مشاركتهم في المشروع الوطني الفلسطيني أكثر فاعلية؟
حول حق العودة " عنوانلن أتحدث هنا في تفاصيل مشروع سيفيتاس ألنني تناولت هذا الموضوع في مقال سابق ب

  .وقد نشر في عدة مواقع الكترونية" ومشروع كيفيتاس نقاش مع بالل الحسن
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ولكنني سأتناول بإيجاز إحدى األفكار الرئيسية التي استند إليها معارضو المشروع في رفضهم ومحاربتهم له وهي أنه 
وثائقه، ال يدعو إلى تجاوز ما هو قائم وأقصد يتجاوز كل ما هو قائم؟ وبالرغم من اعتقادي بأن المشروع ومن خالل 

 تدعيمها وتطويرها وتفعيل دورها، فإن هذه الحجة ضعيفة وسطحية  الفصائل والمؤسسات واللجان، بل ربما يساعد في
  ومردود عليها؟

ن ضعف ربما يكون مفهوما أن يعارض هذا المشروع أولئك الذين أوصلو عن عمد الواقع إلى ما هو قائم عليه اآلن م
 وتدمير للمؤسسات على خلفية حسم الخيار باتجاه التنصل من الشتات والتضحية به  وترهل وتشتت وتهميش وضياع

 مشروعهم في الدولة المسخ المسماة مستقلة؟ فهؤالء يدافعون عن ما هو   لصالح االنتقال إلى الداخل والتركيز على تخديم
وبالتالي ليس لهم أي مصلحة في تجاوز . م وكشف حقيقة مشاريعهمقائم ألن أهم ما يميزه هو العجز عن مواجهته

أما أن تأتي المعارضة وتحت نفس الذريعة والحجة من قبل الذين طالما انتقدوا الحالة التي وصلت . وتطوير ما هو قائم
طوير وتفعيل وإعادة  الساحة الفلسطينية في الشتات، وطالما انتقدوا من أوصلنا إليها، وطالما تنادوا بضرورة ت  إليها

 يدعونا إلى الدهشة والريبة، والبحث عن األسباب الحقيقية التي تقف   الحياة لمنظمة التحرير وللمؤسسات، فإن هذا حقاً
وراء هذا الموقف والعقلية السياسية التي يفكر بها أصحابه؟ ما هو هذا القائم البديع والفريد الذي يخافون تجاوزه؟ إنها 

 تتميز بازدواجية خطابها، فبينما تعلن عن رفضها - على اختالف مشاربهها وأيديولوجياتها–سطينية فصائل وطنية فل
التعاطي مع أي تسوية تنتقص من حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، نجدها عملياً تتساوق مع أوسلو وتبعاته، وتسارع 

 في القاهرة التي يرفرف فيها العلم االسرائيلي -ءات بينما الحقيقة أنه إمال-لحجز مقعد لها على طاولة ما يسمونه الحوار
 وينسحب نفس األمر في عدم اتخاذ  دون أن يشير أحد من المتحاورين ولو ببنت شفة إلى حقيقة دور النظام المصري؟

ن  ويمك  .أي موقف من الدور السلبي لألنظمة العربية اتجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
 لم يكن   - ال تمتلك ويبدو أنها ال تريد أي برنامج للنهوض بالوضع الفلسطيني  -القول أن كافة الفصائل في الشتات

  ! حالها في يوم من األيام وباعترافها أسوأ مما هي عليه اليوم؟
ظ بشيء يمت وإضافة إلى الفصائل هناك بضع مؤسسات شكلية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية التي لم تعد تحتف

وعدد من اللجان الناشطة في حق العودة التي دخلت مبكرة في ! لدورها وواجبها اتجاه شعبنا بصلة اللهم إال اسمها؟
  أزماتها، وال نعرف إن كانت ستخرج منها أم ال، ومتى سيكون ذلك؟

راحة ضميرهم أمام شعبنا لقد بات واضحاً أن دعوات من ينادون باالصالح هي فعالً مجرد صرخات في الهواء؟ وهي إل
من خالل الكالم عن االصالح والكالم فقط وهو أضعف اإليمان؟ وربما يعتقد هؤالء أن دعوات االصالح والتغيير هي 

 يضعون أنفسهم  حكر لهم وممنوعة على غيرهم، وطرحها من خارجهم يعني تجاوزهم؟ إن دعاة االصالح بموقفهم هذا
  ! دق أعداء االصالح؟ ويخدمون بوعي أم بغير وعي مشروع تهميش الشتات؟من حيث يدرون أو ال يدرون في خن

إن هذه الطريقة في التعاطي مع موضوع االصالح والتغيير تذكرني بحالة الفصام المصابة بها منطقتنا العربية ونظمها 
يقومون بأي خطوة  ويزمرون صباح مساء بضرورة التغيير واالصالح، وال  فاألنظمة ومثقفوها يطبلون! السياسية؟

جدية لتأمين نجاح ذلك، والحقيقة أنهم ال يريدون تغييراً وال إصالحاً، ولذلك عندما تأتي دعوات التغيير واالصالح من 
 يسارعون إلى رفضها ومحاربتها وكيل التهم لها   خارجهم، وتكون دعوات صادقة وجدية وعلمية وقابلة للتحقيق نجدهم

  لعزف المبدع شاذا لمجرد أنه يأتي من خارج جوقتهم؟ويصبح ا. والتشكيك بدوافعها
 قد بدأت بالظهور، ويمكن االطالع عليها  أختم باالشارة إلى أن النتائج األولية للمشروع بالنسبة للمناطق التي عمل بها

  ا حق العودة  بالنسبة لالجئين وهم من خالل زيارة موقع المشروع على االنترنت، وقد بينت هذه النتائج مركزية قضيتين
  

فهل ستريح هذه النتائج معارضي المشروع؟ ولكن النتائج . ومنظمة التحرير حيث عبر الالجئون عن التمسك بهما
   األخرى لمشروع سيفيتاس التي ربما لم يكن يقصدها أو يفكر بها تجلت في أنه شكل مرآة جديدة كشفت مرة أخرى

  .تديرها في الشتاتبؤس الحركة السياسية وأداءها، والعقلية التي 
  24/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  كاريكاتير 
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