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***  
  سنقضي على الفلتان االمني بالحزم والحكمة: أبو مازن
أكد أبو مازن، أمس، أن القضاء على حالة الفلتـان           :فايز أبو عون  ،  فراس طنينة  26/6/2005األيام الفلسطينية   نشرت  

أننـا ال   : ى يعيش المواطن آمناً، وأوضـح     األمني والتجاوزات في الشارع الفلسطيني يتم عن طريق الحكمة والحزم، حت          
ما دمنا قد وضـعنا القطـار   : نستطيع أن نحقق للشعب كل شيء، ولكن أن نحقق بعض الشيء أفضل من ال شيء، قائالً   

فخالل هذه المدة القصيرة، التـي  .. الوطني على سكته، فلندفعه جميعاً حتى نصل به إلى االستقرار، وإلى الدولة المستقلة            
إنه ال يكفي أن نرسي ديمقراطية، ولكن ال بـد أن نـدعمها             : وقال .ز الخمسة أشهر، علينا الكثير وأمامنا الكثير      ال تتجاو 

بالوجه اآلخر وهو الحرية، أي أن تكون للمواطن حرية، يستطيع أن يتحرك وأن يتعلم وأن يعمل في كـل االتجاهـات،                     
طية، تقدم في مجال حرية اإلنسان، التي هي أعز ما يملـك،            وهذا ما نعمل لترسيخه كي يكون هناك، إلى جانب الديمقرا         

  .فإذا لم تكن لإلنسان حرية في وطنه فأمره يكون في غاية الصعوبة
وجاءت أقوال أبو مازن هذه خالل كلمة له خالل استقباله وفداً يمثل رؤساء وأعضاء المجالس المحلية التي تم انتخابهـا                    

شاركوا في لقاء خـاص نظمتـه         جنين، وطوباس، في مقر الرئاسة، والذين كانوا       حديثاً، في محافظات نابلس، طولكرم،    
 .أمس، مفوضية العمل الجماهيري في هيئة التوجيه السياسي والوطني بالتعاون مع حركة فتح، في فندق الريتنو برام اهللا                 

ني أمام العالم، منوهـاً إلـى أن        وقال أبو مازن إن الشعب الفلسطيني أرسى قاعدة للديمقراطية التي يفخر بها كل فلسطي             
المجتمع الدولي شهد بنزاهة االنتخابات رغم أنها جرت تحت نير االحتالل، معتبراً أن االنتخابات المحلية كانـت مثـاالً                   
للنزاهة، داعياً إلى استكمال ما تبقى منها بنفس الطريق، وكذلك بالنسبة النتخابات المجلس التشريعي لتتم بطريقة نزيهـة                

وأكد أنه خالل فترة حكمه منذ خمسة أشهر عملت السلطة الكثير، إال أن هناك الكثير مما يجب عملـه، مـشدداً                      .فةوشفا
على دعم السلطة للديمقراطية عبر الحرية في الحركة والتعليم والعمل، منوهاً إلى أن هذا ما تعمـل الـسلطة لتحقيقـه                     

   .وترسيخه لتعزيز حقوق اإلنسان
طة، العميد عالء حسني إن عنوان المرحلة السياسية الجديدة هو سـلطة واحـدة وسـالح واحـد،                  قال مدير عام الشر   و

وديمقراطية جديدة عبر صناديق االقتراع كمنهج عمل بعيداً عن الصراعات، منوهاً إلى وجود مراكز قوى تسعى إلـى                   
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ة أحدها هو االحتالل اإلسرائيلي،     وأشار إلى وجود معوقات أمام عمل الشرط      . االستيالء على السلطة بطرق غير شرعية     
والثاني هو الفلتان األمني، داعياً إلى تفعيل قانون واضح للشرطة، وإقرار قانون التقاعد لتتحول األجهزة األمنيـة إلـى                   

وشدد على أن الشرطة مصرة      .مؤسسة أمنية قابلة للحياة، مبيناً أن إقرار قانون الشرطة سيتم قريباً لتنظيم عمل الشرطة             
 إنهاء حالة الفلتان األمني وضبط الشارع رغم المعيقات، وستطبق قراراتها، منوهاً إلى تنفيذ بعض قرارات اإلعدام                 على

بحق مرتكبي الجرائم، معتبراً أنها رسالة تؤكد على وجود القانون، الفتاً إلى اتخاذ الشرطة العديد من اإلجراءات التي لم                   
  .يتم اإلعالن عنها

ميد عثمان أبو غربية أن السلطة تسعى إلى ضبط الشارع ووقف حالة الفلتان األمني بـشتى الـسبل،                  من ناحيته، أكد الع   
  .مبيناً أن الفلتان األمني قد يضيع الفرصة على الفلسطينيين لفرض أنفسهم على الخارطة الدولية

  حالة الفوضى والفلتان األمني باتت تهدد األمن والسـلم الداخليـين:قريع 
يع أن القضاء المستقل والفاعل يشكل خير بداية لإلصالح في المجاالت كافة، خاصة على صـعيد فـرض                  اكد احمد قر  

سيادة القانون وهيبة السلطة، ووضع حد لحالة الفوضى والفلتان األمني التي لم ينج أحد من تبعاتها، وباتت تهدد األمـن                    
 الوصول الى وضع يصبح فيه القضاء الجهـة المختـصة           والسلم الداخليين في المجتمع الفلسطيني، معبراً عن االمل في        

وشدد في كلمته بافتتاح ورشة العمل       .الوحيدة في النظر في منازعات المواطنين، وبسرعة وفاعلية، إحقاقاً للحق والعدل          
حا امس،  الخاصة بتطوير آليات التنسيق بين األجهزة األمنية ومرفق العدل والتي عقدت في فندق االنتركونتننتال في اري               

على أن النهوض بقطاع القضاء ليس واجباً فحسب، بل هو حق للمواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً من طول الفتـرة التـي                     
تمكثها القضايا في المحاكم والقضايا المتراكمة، والمماطلة في تنفيذ األحكام القضائية من قبل أطراف عديدة، وكذلك تفاقم                 

  .لحق بالذاتظاهرة أخذ القانون باليد واقتضاء ا
  تتهم أطرافاً داخلية وخارجية بالوقوف وراء موجة الفلتان األمني  والداخلية تؤكد اتخاذ اجراءات حاسمة 

أكدت وزارة الداخلية واألمن الوطني على لسان الناطق اإلعالمي باسمها توفيق أبو خوصة ان الوزارة بـصدد اتخـاذ                   
شيراً الى ان مسيرة اإلصالح ستستمر بعيداً عن المصالح واالعتبارات          اجراءات حاسمة لفرض سيادة القانون والنظام، م      

واتهم أبو خوصة أطرافاً داخلية وخارجية بلعب دور         .الخاصة التي تشكل عائقاً أمام عمل المؤسسة األمنية على حد قوله          
 .تت معروفـة للجميـع    خطير في موجة الفلتان األمني التي تشهدها األراضي الفلسطينية، وتضخيمها خدمة ألغراض با            

وأشار الى ان حوادث الفلتان األمني وتزامنها في عدة مناطق بصورة متناسقة، تؤكد وجود أياٍد خفية تعمـل علـى وأد                     
المشروع الوطني الفلسطيني، ال سيما المتضررين من مشاريع اإلصالح، وتوحيد األجهزة، والرافضين لوجود مؤسـسة               

اولون جاهدين وحفاظاً على مصالحهم الخاصة تهويل األمور واإلنقاص مـن جهـد             أمنية فلسطينية قوية، حيث انهم يح     
وذكر أن أجهزة األمن والشرطة التـي        .السلطة الوطنية المتواصل لفرض حالة األمن والقانون في األراضي الفلسطينية         

حـوادث التـي شـهدتها      مـن ال  % 59تقوم بواجبها وبالمهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه، تعاملت مع أكثر من              
ولفت أبو خوصة الى ما حدث فـي جنـين،           .االراضي الفلسطينية، وتم حلها وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء         

قائالً ان وزارة الداخلية تؤكد ان ذلك لن يمر دون عقاب رادع، مؤكداً ان أجهزة األمن والشرطة اعتقلـت تـسعة مـن                       
حاكمة، فيما ستتخذ اجراءات قاسية وسريعة حسب القانون ضد الذين قتلوا الـشرطي             المسلحين، حيث انهم سيقدمون للم    

وأوضح انه وفي السياق ذاته استطاعت قوات األمن والشرطة إلقاء القبض علـى              .الفلسطيني وأصابوا ثالثة من زمالئه    
  .الشخص الذي قام بإطالق النار على مرافق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح هاني الحسن

اتخذت اجهزة األمن الفلسطينية اجراءات صـارمة لفـرض القـانون            :نابلس 26/6/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
واألمن بعد مقتل رجل شرطة فلسطيني في مدينة جنين وحوادث عديدة في نابلس ورام اهللا أسفرت عـن وقـوع قتلـى                      

وعقـد   .ل عشرة مسلحين على األقل مشتبه بهـم       وأعلن العقيد ماجد هواري، مدير شرطة محافظة جنين اعتقا         .وجرحى
هواري مؤتمراً صحافياً استعرض خالله تداعيات الساعات األخيرة، وتحديداً بعد مهاجمة مقر قيادة الشرطة، وما تبعهـا                 
من حملة اعتقاالت تعتبر األولى من نوعها، ال تزال قوات الشرطة وأجهزة األمن وقوات األمن الوطني تشنها وتستهدف                  

إن الشرطة التي أخذت على عاتقهـا حفـظ األمـن           : وقال.  وصفهم مدير الشرطة ب القتلة والخارجين عن القانون        من
والنظام العام للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وبدأت بتطبيق القانون، جوبهت من بعض القوى المسلحة الـشبيهة                

مقاومة المسلحة ووسائل أخـرى، اعاقـة عمـل الـشرطة           بالعصابات الخارجة عن القانون، التي حاولت عن طريق ال        
. واألجهزة األمنية، وهدفها في ذلك منع تطبيق القانون، واالبقاء على حالة الفوضى، ألغراض شخصية الى درجة كبيرة                

   .إن هذه الفئات تريد أن تبقى تسرح وتمرح دون أي مساءلة أو محاسبة: وتابع القول
 سامي صرصور نائب رئيس مجلس القضاء االعلى        ه قال ما: اريحا خالد عمار   26/6/2005القدس الفلسطينية   وذكرت  

أن اهمية هذه الورشة نابعة من االحداث االخيرة التي وقعت مؤخراً وتمثلت في االعتداء علـى المحـاكم                  من  لـ القدس   
هذه المـشكلة، ووجـود     والمحامين، حيث تم اقتحام المحاكم بشكل فوضوي األمر الذي أدى الى النظر في موضوع حل                

أخواننا في االجهزة االمنية التي تعمل في اطار القانون مهم جداً النها هي السلطة التنفيذية التي تنفذ قـرارات المحـاكم                     
وتفرض النظام وكان لوجود دولة الرئيس اثر كبير وتعهد بان يقوم من خالل مجلس الوزراء بتوفير كافة االمور التـي                    

نحن على اتصال مع االخوة في االجهزة االمنية حتـى يكـون            : وأضاف  . اء والحفاظ على هيبته   من شأنها حماية القض   
هناك تنسيق بين االجهزة االمنية والسلطة القضائية وبخاصة في مايتعلق بنظرة مجلس القضاء االعلـى الـى تأسـيس                   

 يجب أن يكون مؤهال قانونيـا ،        الشرطة القضائية حسب مواصفات معينة تتالءم والقضاء بشكل عام فالشرطي القضائي          
أي أن يكون حاصال على شهادة في القانون وعنده لياقة بالتعامل مع الجمهور الن احتكاكه دائم مع الجمهور يوميـاً وأن                    

هناك محاولة ألن ننظم عملنا من خالل تنفيذ مذكرات االحضار وتنفيذ االحكام            : وقال. يكون مخصصا الغراض المحاكم   
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ت التي تقدم من خالل االجهزة االمنية الى المحاكم أو الى النيابة العامة ، وسيتبع هذه الورشـة انعقـاد                    وجمع االستدالال 
اجتماعات اخرى على مستوى ثنائي أو ثالثي بيننا وبين االجهزة االمنية والسلطة التنفيذية بشكل عـام وهنـاك بالفعـل                    

ام واتفقنا على ان نقدم له توصيات معينة ثم يقوم هو بـدوره             تنسيق مع وزير العدل حيث تم االجتماع معه قبل أربعة أي          
  .بعرضها على مجلس الوزراء لتنفيذها

وقال عالء حسني لـ القدس المسأله ليست مشكلة بين القضاء والشرطة ، فأكثر جهات تعرف واجبهاتها هـي الـشرطة      
كن المشكلة التي نعاني منهـا جميعـاً هـي          والقضاء وال يوجد خالف تنظيمي أو قانوني فنحن ننفذ تعليمات القضاء ول           

المرحلة التي تم فيها انهيار المؤسسة االمنية وهذا بالتالي أنعكس على الشارع واالمن والقضاء وكل شيء ، فعندما االمن                   
يضعف فان كل شيء يتوقف وليس فقط القضاء ، هناك مشكلة في جميع القطاعات من وزارات ومدارس ومستـشفيات                   

وسببها أن المؤسسة االمنية تم ضربها وتدمير بنيتها التحتية وسحب كافة امكانياتها واسلحتها مـن يـديها                 وفي كل مكان    
وبسبب ذلك أخذت المؤسسة االمنية تعاني وتواجه معوقات كبيرة جداً ، فهذه المؤسسة االمنية ممنوعـة مـن اسـتخدام                    

. سرائيلية ولذلك فان كل شيء استبيح مع غيـاب االمـن  السالح أو ارتداء الزي نتيجةلالجتياحات الصعبة والمعوقات اال       
نحن في المؤسسة امام مرحلة جديدة علينا أن نقوم باعادة البناء والهيكلة وضبط االمور وهـذا يتطلـب معالجـة                   : وتابع

الوضع الراهن على صعيدين، االول وله عالقة بالجانب االسرائيلي وهي مهمة المستوى الـسياسي أن يحـل المـشكلة                   
يضع اتفاقيات ونحن سنقوم بتنفيذها، أما الثاني فهو فلسطينياً وله عدة مناحي، اولها تنظيمـي حيـث حـدد المـستوى                     و

السياسي توحيد االجهزة االمنية في ثالث مؤسسات مع عدم تداخل االجهـزة وصـالحياتها ، وثانيهـا يتعلـق بالبعـد                     
نواعها الن بنيتنا التحتية دمرت، مراكز الشرطة دمـرت وال           االمكانيات ، حيث نحتاج الى االمكانيات بكل ا        -اللوجستي

نملك سجونا ومراكز التوقيف غير صالحة وضعيفة وال تصلح انسانياً وال أمنياً ، كما اننا بحاجة الى شـبكات اتـصال                     
. لتـرميم ووسائل نقل ومالبس وأسلحة وذخائر وتدريب ، بحاجة الى كل شيء ، النه افضل أن نبدأ من الصفر بدالً من ا       

البند الثالث لألمن هو حاجتنا الى القرار السياسي وأعتقد ان القيادة اصدرت القرار السياسي واالمر للمؤسسة                : واضاف  
االمنية ان تقوم بواجباته وتضبط النظام العام ، هذه القضايا الثالث التي نعمل من اجلها ونسعى الـى تنفيـذ القـرارات                      

كلية وتفعيل القوانين ووضع قوانين جديدة ، وقد بدأت هذه المؤسسات تأخذ دورها برئاسـة               التنظيمية واعادة البناء والهي   
وزير الداخلية واالمن الوطني وتوحيده ليس فقط في ثالث مؤسسات بل هي تحت قيادة رجل واحد بشكل مباشر ، وهذا                    

  .  وكل المهام االمنية الرجل مسؤول امام الوزارة وامام الرئيس وامام المجلس التشريعي عن كل المراحل
وبالنسبة للشق التنظيمي فهو يسير بصورة جيدة ، وان مر ببطء خالل الشهور الماضية ولكن ظروفنا الفلسطينية حتمت                  
على الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية أن تكون االجراءات متأنية من أجل ان ال نقع في االخطاء وللمحافظة على               

  . رامة الضباط المسؤولين عن االجهزة االمنية المؤسسة والحفاظ على ك
اما بخصوص موضوع االمكانيات فان الوزارة والرئيس يقومون بمحاولة توفيرها، ولدينا معوقات وصـعوبات نتيجـة                
امتناع الجانب االسرائيلي عن تقديم تسهيالت للحصول على هذه االمكانيات، فالجانب االسرائيلي ما زال يعرقل الحركة،                

رفض السماح لعدد من ضباطنا بالوصول من غزة للمشاركة في هذه الورشة، وهذا ال يجوز ويجب ان تنتهي مسالة                   وقد  
فقدان الثقة بيننا وبين الجانب االسرائيلي ، فاذا كان الجانب االسرائيلي جادا في عملية تحقيق االمن والسالم وجادا فـي                    

م كامل التسهيالت لالمن الفلسطيني وعليه أن يراقب اذا حـصل سـوء             االتفاق مع الجانب الفلسطيني ، فان عليه أن يقد        
أئتمان من هذه المؤسسة لنجلس على الطاولة ونناقش ونضع حد ألي خلل يقع ، أما أن يرفضوا مـشاركة ضـباط فـي            
 ورشات عمل او دورات تدريب فهذا غير معقول ، مشيراً الى رفض اسرائيل المتكرر السماح لضباط فلـسطينيين مـن                   

يجب أن تعود الثقة والتعاون االمني الجـدي        : وقال  . المشاركة في دورات متخصصة و متعددة وهامة للمجتمع واالمن        
بيننا وبين الجانب االسرائيلي وبدون ذلك سيبقى العمل بطيئاً وستظل المعوقات تقيد انطالقنـا نحـو تحقيـق االهـداف                    

  . المنشودة 
  رفضها مزيدا من االنسحابات في الضفةإسرائيل توظف الفلتان األمني لتبرير 

  وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطينية، الليلة قبل الماضية،        ه أعلنت  ما :غزة من 26/6/2005شرق األوسط   الوذكرت  
 القبض في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، على افراد مجموعة مسلحة اطلقت النـار ليلـة االربعـاء                   من أنها ألقت  
وقام افراد المجموعة بشكل استعراضي بإطالق النار على المقر اآلمـر،           . سببت في مقتل احد افراد الشرطة     الماضي، وت 

وفي تطور آخر قام مسلحون آخرون بإحراق سيارة النائب عن حركـة فـتح              . الذي أدى الى مقتل الشرطي زياد البزور      
طيني نصر يوسف، أنه ستتم محاسبة األشـخاص        وفي بيان صحافي صادر عنه، اكد وزير الداخلية الفلس        . جمال الشاتي 

وأشار البيان، إلى أن قوى األمـن والـشرطة   . الذين تثبت التحقيقات تورطهم في هذه الجريمة بأقصى العقوبات الرادعة   
  .تواصل مالحقة المشتبه فيهم بإحراق سيارة النائب جمال الشاتي، لجلبهم وتقديمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن

وقال يوسـف   . صر يوسف أخيرا انتقادات حادة لقادة األجهزة األمنية في شهادة له امام المجلس التشريعي             ووجه اللواء ن  
واشـار  . ان قادة األجهزة يرفضون تعليماته الهادفة لتفعيل الخطط األمنية، التي صيغت لوضع حد لحالة الفلتان األمنـي                

جهات خارجية، وإلى ان هؤالء القادة ال يقبلون بـوزارة          يوسف الى عالقات مشبوهة لبعض قيادات األجهزة األمنية مع          
  .الداخلية كمرجعية لهم

. وتقوم إسرائيل بتوظيف حالة الفلتان األمني السائدة في أراضي السلطة في حربها الدعائية ضـد الجانـب الفلـسطيني                  
 من يستحق أن يتـسلم المـسؤولية        وتدعي اسرائيل عادة ان حالة الفلتان األمني، تثبت انه ال يوجد في الجانب الفلسطيني             

وتستغل مراكز صنع القرار في الدولة العبرية اتساع نطاق الفوضى، وازدياد           . عن مزيد من المناطق في الضفة الغربية      
حالة التوتر واالحتقان والمشاحنات في الوضع الداخلي الفلسطيني، لتأكيد الروايـة االسـرائيلية ازاء غيـاب الـشريك                  
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ير السياسات العدوانية االسرائيلية وتخفيف حدة الضغوط الدولية على الدولة العبرية، واعفـاء الدولـة               الفلسطيني، ولتبر 
  .العبرية من واجب القيام بمزيد من االنسحابات في الضفة

  هناك سياسة مبرمجة للفلتان االمني تساهم فيها اسرائيل : نصر يوسف
 ان حالة الفلتان األمني      من  يوسف امس السبت   هاكدما  : لفت حداد ا نقالً عن مراسلته   25/6/2005 48عرب  وأورد موقع   

وقال في حديث للتلفزيـون الفلـسطيني ان        . في األراضي الفلسطينية ستنتهي مهما كلف األمر ومهما كانت التضحيات           
مؤسسة امنية  إنهاء الفلتات األمني هي مسئوليتي وقال إن اإلسرائيليين حتي هذه اللحظة يصرون على ان ال تكون هناك                  

فلسطينية قوية تتحمل مسؤولية امن المجتمع الفلسطيني وانهم يحاربون ذلك بشدة ويمنعون بناء مؤسسة امنية قوية لتثبيت                 
واضاف ان االسرائليين يدركون ان وجود مؤسسة فلسطينية قوية سيجبرهم على تنفيذ تعهداتهم              .امن المجتمع الفلسطيني    

 بعض المؤسسات االمنية لتثبيت الفلتان األمني الذي ال يمكن ان نفصله عـن ارتباطـات                والتزاماتهم لذلك هم يهاجمون   
وقال إن اسرائيل تمنع المؤسسات االمنية ان تسلح وتقوى نفـسها لكنهـا              .مصلحية لبعض االطراف الفلسطينية الداخلية    

 علي مـصراعيه لتهريـب االسـلحة    تسمح في ذات الوقت بزيادة تجارة االسلحة داخل االراضى الفلسطينية وفتح الباب    
واشار الى وجود سياسـة مبرمجـة لظـاهرة          .للساحة الفلسطينية رغم انها علي دراية كاملة بمن يقوم بتهريب االسلحة          

الفلتان االمني التي يساهم فيها الجانب اإلسرائيلي الذي ال زال مصرا على ان اقتتال داخلي فلسطيني فلسطيني سـيحدث                   
  .ر من التزاماته الدولية التي قطعها علي نفسهالنه يريد ان يتحر

  كتائب األقصى ستبذل جهودها لحفظ االمن والقانون : الزبيدي
اتهمت كتائب شهداء االقصي في الضفة الغربية، السبت، جهات في اجهزة االمن الفلسطينية بالمسؤولية عما يحدث داخل                 

، ان الكتائب ستبذل جهودها الى جانب وزارة        48دي لموقع عرب  وقال زكريا الزبي  . المجتمع الفلسطيني من انفالت امني    
الداخلية لحفظ االمن والقانون في األراضي الفلسطينية موضحا ان استتباب االمن سيفوت الفرصة علي اسرائيل الحداث                

 لهذه المخططات   وقال ان اسرائيل تسعي الى اشعال فتنة وحرب اهلية داخل المجتمع الفلسطيني طالبا التيقظ              .فتنة داخلية 
ودعا الزبيدي الى انهاء حالة الفلتان االمني        .التي تسعي اسرائيل النجاحها عبر بعض االيادي الخفية التي تعمل لحسابها          

  .واستعادة االمن واالستقرار حتي يشعر المواطن الفلسطيني باالمن واالمان فى كل مكان 
  ي جنين وتطالب بمعاقبة الفاعلينحماس تدين حادثة مقتل شرطي فلسطيني برصاص مسلحين ف

 حادثة إقدام   فيهأدانت  ما قالته حماس في بيانه الذي       : فلسطين خاص  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم    وجاء في   
مسلحين محسوبين على حركة فتح على قتل شرطي فلسطيني في جنين ضمن إطار حالة الفوضى والفلتان األمني التـي                   

وأوضحت في بيان أصدرته أن حالة الفوضى والفلتان األمنـي هـي نتيجـة               .ربية وقطاع غزة  تشهدها مدن الضفة الغ   
لسياسة خاطئة، ولحالة الترهل التي تعاني منها المؤسسات الفلسطينية والتي كرست بدورها عدم تطبيق القانون وسـيادته         

قانون باليد األمر الذي خلط األوراق بين ما        على الجميع، وأسست لنظام المحسوبية والفئوية، واستغالل المواقع،  وأخذ ال          
ودعا البيان إلى اعتماد نظام من الشفافة والمحاسبة، مطالباً          .هو فوضى وما هو نظام، بين ما هو مقاومة وما هو انفالت           

 .متلكاتنـا بأن  ُيأخذ بالقانون على يد الجميع مهما علت مقاماتهم ليعيد النظام والعدل إلى مؤسساتنا ويحفظ أمن أهلنـا وم              
وقالت حماس إننا سنكون الداعمين لكل ما من شأنه أن يعزز الوحدة ويعيد النظام ويحفظ لقانون، مطالبةً جميـع القـوى             

  .والمؤسسات والمثقفين وأهل التأثير إلى أخذ دورهم في إعادة األمور إلى نصابها
  فلتان أمني جديد 

ة أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مطعم ستون، والذي تعـود           استمرارا لمسلسل الفلتان األمني أفادت مصادر محلي      
وأضافت المصادر أن الدكتور تيسير مشارقة أستاذ اإلعالم في         . ملكيته إلى أحد الصحفيين الفلسطينيين في مدينة رام اهللا        

جموعة من المسلحين   اقتحم م  كما   .جامعة القدس تعرض إلطالق نار خالل قيادة سيارته من قبل مسلحين مجهولي الهوية            
 .وأهالي جرحي انتفاضة األقصى مدينة الشيخ زايد السكنية، وذلك احتجاجا على عدم صرف شقق سكنية لهـم بالمدينـة            

وذكر شهود عيان أن المسلحين وأهالي الجرحي استولوا على برجين سكنيين في المدينة، وأقاموا بهما بـالقوة وتحـت                   
  . التعرض لهمالتهديد باستعمال السالح في حال تم

  
  1949 اشهر ويمتد الى حدود الهدنة للعام 4يستغرق :  غزة مننسحاباالالحياة تنشر تفاصيل 

تنفرد الحياة اليوم بنشر جدول االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، وتفاصيل أخرى متعلقة بخطة               : فتحي صّباح  -غزة  
المستوطنات اليهودية فيه اضافة الى اخالء اربع مستوطنات        فك االرتباط االحادية الجانب لالنسحاب من القطاع واخالء         

صغيرة معزولة في الضفة الغربية والتي أعلنها شارون مطلع العام الماضي، وأثارت إعجاب بعض الـدول الغربيـة،                  
وحسنت صورته في نظر حكوماتها وأظهرته كرجل سالم، في حين سحبت البساط من تحت أقدام الفلسطينيين الذين بدوا                  

وتشير الجداول التي حصلت الحياة على تفاصيلها الـى          .عاجزين عن التعامل مع طروحات شارون السالمية حتى اآلن        
أن عملية اخالء المستوطنين وقوات االحتالل االسرائيلي من القطاع ستستمر نحو أربعة أشهر، وستبدأ في الثلث األخير                 

وتوضح هذه الجداول أن الحكومة االسرائيلية ستبدأ اعتبـاراً          .مبرمن تموز يوليو، وتنتهي في أواسط تشرين الثاني نوف        
من العشرين من تموز إخالًء طوعياً للمستوطنين من مستوطنات القطاع، وسيستمر ذلك حتى الخامس عـشر مـن آب                   

ى الخـامس   واعتباراً من هذا التاريخ وحت     .اغسطس، وهو الموعد المعلن الذي ضربته هذه الحكومة لبدء االنسحاب فعلياً          
عشر من ايلول سبتمبر سيتم إخالء جميع المستوطنين من القطاع، ولو بالقوة، في حين سيبدأ فور ذلـك تـسلم الجـيش                      

وستستمر عملية الهدم حتى الخامس عـشر مـن تـشرين األول             .االسرائيلي المستوطنات، والشروع في تدمير منازلها     
ين الثاني نوفمبر يفترض ان تنتهي عملية نقـل ركـام منـازل             ولمدة شهر آخر، أي في الخامس عشر من تشر         .اكتوبر
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وسيتم اخالء القطاع نهائياً في الموعـد        .المستوطنين المهدومة الى شاطئ بحر غزة الستخدامها في بناء الميناء البحري          
الدورة التاسعة  السابق الذكر الذي يتزامن صدفةً مع إعالن استقالل دولة فلسطين الصادر في الجزائر العاصمة في ختام                 

وينتظر ان يفيق نحو مليون ونصف مليون فلسطيني في اليوم التـالي ليكتـشفوا أن               . عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني   
ولن يدمر مستشفيان موجودان في المـستوطنات، وكـذلك المـصانع            . عاماً انتهى، ربما لألبد    38احتالالً للقطاع عمره    

أيضاً، أنه تم في وقت سابق إخالء مستوطنات دوغيت، ونيتسانيت، وايلي سيناي            وجاء في التفاصيل     .ستبقى على حالها  
الجاثمة فوق اراضي شمال قطاع غزة، ومستوطنة نتساريم الجاثمة فوق اراضي المواطنين جنوب مدينة غزة، وسـيتم                 

ديـر الـبلح وسـط      اخالء مستوطنتين أخريين معزولتين هما كفار داروم الجاثمة فوق اراضي المواطنين شرق مدينـة               
أما المشكلة الكبرى فـستكون إخـالء    .القطاع، وموراغ الجاثمة فوق اراضي المواطنين شمال مدينة رفح جنوب القطاع        

  .مجمع مستوطنات غوش قطيف
الى ذلك علمت الحياة ان زيارة مدير االستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان الى تل ابيب تمخضت عن اتفـاق مـع                     

سرائيليين على عدد من القضايا في ما يخص خطة االنسحاب من قطاع غزة، تلعـب مـصر دوراً مهمـاً           المسؤولين اال 
، وهذا يعني العودة إلـى   49وجاء في التفاصيل أنه اتفق على أن يتم االنسحاب االسرائيلي الى خطوط عام               .وبارزاً فيها 

كما اتفق على أن تنـشر مـصر         . القطاع وشرقه   كيلومتراً تقع شمال   72، أي االنسحاب من نحو      49خطوط الهدنة لعام    
 جندياً، ترافقها وحـدة مدفعيـة خفيفـة،         750كتيبةً من جيشها على الجانب المصري من الشريط الحدودي قوامها نحو            

وطائرتان مروحيتان، علماً أن نشر هذا العدد من القوات ال يحتاج الى تعديل معاهدة كامب ديفيد الموقعة بـين مـصر                     
 وجاءت زيارة ابو الغيط الى تل ابيب في التاسع عشر من الشهر الجاري، لتوقيع االتفاق، وتبـادل                  1979عام  واسرائيل  

ووافقت اسرائيل ايضا على السماح للفلسطينيين ببناء ميناء غزة البحري، وكـذلك إعـادة               .الوثائق في هذا الشأن رسمياً    
لي في مدينة رفح، على أن يبدأ العمل في المطار بغية إعـادة             بناء وتأهيل ما دمرته قوات االحتالل في مطار غزة الدو         

تشغيله في اليوم التالي لالنسحاب االسرائيلي، فضالً عن تفعيل ممر لحركة التجارة بين القطاع والضفة الغربية، ولم يتم                  
ل الى اتفاق بشأن    لكن الطرفين المصري واالسرائيلي فشال حتى اآلن في التوص         .االتفاق حول تنقل األشخاص حتى اآلن     

ومع ذلك، فالموقف االسرائيلي يتمثل باخالئه تماماً على اعتبار انه يقـع            . معبر رفح الحدودي الذي يربط القطاع بمصر      
 أي خـارج حـدود قطـاع    48على محور صالح الدين فيالدلفي غير انها تطالب بنقله الى منطقة اخرى داخل اراضي    

ه مصر والسلطة الفلسطينية، وما زال األمر يخضع الى مزيد من المحادثات بين             غزة، الجنوبية الشرقية، وهو ما رفضت     
  .األطراف الثالثة

وكان مسؤول أمني فلسطيني قال لـالحياة قبل أيام إن هناك اقتراحاً بأن يشارك طرف ثالـث فـي إدارة المعبـر مـع                       
  .المصريين والفلسطينيين، لكن لم يتم االتفاق حوله حتى اآلن

  26/6/2005الحياة 
  

  السلطة الفلسطينية تطلب من األردن تسليمها عدداً من مسؤوليها الهاربين المالَحقين بتهم الفساد
أن السلطة الفلسطينية بعثت بمذكرٍة للمملكة األردنية الهاشمية، تطالب السلطة فيهـا    " قدس برس "علمت وكالة   :قدس برس 

إن النيابـة   : وقالت مصادر فلـسطينية مطلعـة     .ضايا فساد واختالسات  بتسليمها عدداً من مسؤوليها السابقين، المتهمين بق      
العامة في السلطة أصدرت مذكّرةً بهذا األمر، وجهت إلى الجهات المختصة في األردن، تطالبها فيها بتسليمها عدداً مـن                   

العـام بحقّهـم مـذكّراٍت      المسؤولين الفلسطينيين المتهمين بالفساد، والهاربين إلى األردن، وذلك بعد أن أصدر النائـب              
وأضافت المصادر أن من بين هذه الشخصيات وحيد مطير، مدير عام وزارة الشؤون االجتماعية السابق، والمتّهم                .رسمية

وكان تقرير هيئة الرقابة العامـة لعـام   .بسرقة أكثر من مليون دوالر، كانت مخصصة لأليتام والفقراء وعائالت الشهداء  
لفاٍت مالية لعدد من كبار موظفي السلطة الفلسطينية، وشدد على وجوب قيام مطير بإعادة مبلغ                قد تطرق إلى مخا    2004

إنّه منذ إعالم مطير بقرار تحويل ملفه إلى النائب العام، رغم عدم            : وقالت المصادر . ألف شيكل إلى خزينة السلطة     280
مصطحباً معه المبالغ الطائلة التي سرقها من أموال   صدور قرار بوقفه عن عمله، غادر قطاع غزة، متوجهاً إلى األردن،            

وكشفت المصادر عن أنّه كان يوجد بين مطير والرئيس الفلسطيني الراحـل ياسـر عرفـات                .الفقراء وعائالت الشهداء  
 عاماً، وأن الرئيس عرفات حينمـا       15حساب مشترك لذوي الشهداء، وأن مطير سرق تلك األموال وفوائدها على مدى             

باألمر قام بحبسه سراً، وهي العقوبة التي كان الرئيس الرحل غالباً ما يتِّبُعها مع الذين يتم كـشفهم مـن المفـِسدين                      عِلم  
  .المقربين منه، ومن ثم أفرج عنه وأعاده إلى عمله، وأعاد له صالحيات

  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   أبومازن يؤكد مواصلة اللقاءات مع شارون 
أنه سيواصل لقاءاته مع شارون على الرغم من فشل اللقاء األخير، وقـال     من    عباس هأكد ما   26/6/2005 البيان   شرتن

قد يكون لقائي مع شارون لم يحقق شيئاً لكننا سنواصل هـذه            : أبومازن في لقاء مع رؤساء وأعضاء البلديات الجدد أمس        
اللقاء األخير مع شارون بأنه صعب،لكنه أكد علـى نيتـه تنـسيق    وجدد وصف .اللقاءات ألن هناك حقوقاً لنا نطالب بها      

 وقال نريد أن ينسحبوا بهدوء ونريـد غـزة            .االنسحاب من قطاع غزة مع إسرائيل حتى يكون االنسحاب هادئاً ونظيفاً          
سـرائيلي تـم    وأشار إلى أن القليل من االتفاقات التي وقعت مع الجانـب اإل           . خالية من المستوطنات والمواقع العسكرية    

وطالـب أبومـازن    .تطبيقها، مشددا على أن السلطة الفلسطينية ستواصل جهودها واتصاالتها بغية تطبيق هذه االتفاقات            
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خالل اللقاء رؤساء البلديات بتحمل مسؤولياتهم والعمل على تحسين األوضاع والخدمات وتحقيـق مـا يريـده الـشعب                   
  .رام اهللا.الفلسطيني
يجب أن تنسحب إسرائيل من كل متر من أرضنا حتـى حـدود             :  أيضاً قالأنه   26/6/2005ينة  األيام الفلسطي وأضافت  

من أراضي الضفة الغربية، وما تبقى كله لنا، كل أرض الضفة الغربية هي لنا،              % 42، وما هو تحت أيدينا      1967العام  
بية هي غير شرعية، فاإلسـرائيليون  ومن حقنا، ولن نسمح ولن نقبل بأن يبقى االستيطان، وكل مستوطنة في الضفة الغر     

  .سيخرجون من غزة وكذلك من الضفة الغربية
 

  عباس يثمن الدعم االردني للقضية الفلسطينية
اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية ما يوليه جاللة الملك عبـداهللا الثـاني مـن جهـد ودعـم                    : غزة ،حامد جاد 

جاء ذلك خـالل    . العالقات األخوية التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين       متواصلين للقضية الفلسطينية مشيراً إلى عمق     
استقبال الرئيس عباس أمس في مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا  الرئيس الجديد لمكتب التمثيل األردنـي لـدى الـسلطة                      

 دور األردن ملكـاً وحكومـةً       وثمن عباس . الفلسطينية يحيى القراله الذي قدم أوراق اعتماده كممثل للمملكة لدى السلطة          
وشعباً في دعم القضية الفلسطينية مشدداً على ضرورة مواصلة الجهود التنسيقية بين البلدين التوأمين طالباً من الـسفير                  

  . القراله نقل تحياته إلى جاللة الملك عبداهللا الثاني
  26/6/2005الغد األردنية 

  
  اة الفلسطينيين في الخليل وزير شؤون الجدار واإلستيطان، يطلع على معان

 اطلع وزير الدولة الفلسطينية لشؤون الجدار واإلستيطان، أحمد مجـدالني ، الـسبت، علـى معانـاة                  ،الوزير مجدالني 
وقال مجدالني ان المعاناة التي يواجههـا أهـالي         .المواطنين الفلسطينيين في الخليل جراء إقامة جدار الفصل العنصري          

ة غرب وجنوب محافظة الخليل في الضفة الغربية، تعبر عن حالة مأساوية سواء تلـك المتـصلة                 القرى والبلدات الواقع  
بإقامة جدار الفصل العنصري على أراضي المواطنين، أو تلك الناجمة عن تدني مستوى الخدمات فـي مجـال البنيـة                    

ني اليوم، علـى عـدد مـن القـرى          جاء ذلك خالل جولة قام بها الوزير مجدال       .التحتية، بما في ذلك التعليمية والصحية     
وشـملت جولـة    .والبلدات المتضررة جراء إقامة جدار الفصل العنصري على أراضيها غرب وجنوب محافظة الخليـل             

الوزير مجدالني التي رافقه فيها العديد من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية وقرى غرب الرماضين جنوب غرب بلـدة                 
  . وسكه والبرجالظاهرية، ودير العسل وبيت الروش

  25/6/2005 48عرب 
  

   من الجهاد اإلسالمي خالل شهرين320االحتالل اعتقل أكثر من 
 فلسطينيين من نـشطاء     14استمراراً لحربها المتواصلة ضد الحركة، قامت قوات االحتالل ليل الجمعة باعتقال            :وكاالت

وأكّد الشيخ خضر عدنان، النـاطق باسـم        .ة الغربية ومؤيدي حركة الجهاد اإلسالمي في كلٍّ من الخليل ورام اهللا بالضف          
الجهاد اإلسالمي في الضفة الغربية، أن حملة االعتقاالت الجديدة استهدفت كوادر العمل الخيري في الحركة، ولم تطْل أياً              

نان إن قوات   وقال عد .من عناصر سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، موضحاً أن من بين المعتقلين عدداً من النساء              
االحتالل استهدفت الكثير من المجاهدين في الضفة الغربية، وتلك االعتقاالت تأتي في إطار حملة ممنهجة، تستهدف كافة                 

أفادت مصادر في حركـة الجهـاد       .شرائح الشعب الفلسطيني، معتبراً االعتقاالت خطاً أحمر سيدفع األمور إلى التصعيد          
 من نشطاء وكوادر الحركة في أنحاء مختلفة من الضفة          320حتالل اعتقلت أكثر من     اإلسالمي في فلسطين أن قوات اال     

  .الغربية، وذلك في الشهرين األخيرين
  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   تقرر عقد اجتماع لها في عّمان أواخر الشهر الجاري مركزية فتح

 عاماً للجنة المركزية لحركة فتح سيتم عقـده فـي العاصـمة             أكدت مصادر فلسطينية أن اجتماعاً    : القدس المحتلة خاص  
 حزيران الحالي؛ وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية في ختام اجتماع عقد برام اهللا ألعضاء                30األردنية عمان في    

لمقيم فـي   إن الرئيس محمود عباس ورئيس الحركة فاروق القدومي ا        : اللجنة المركزية المقيمين في األراضي الفلسطينية     
وأضاف زكي أن أعضاء اللجنة المركزية الذين اجتمعوا في رام اهللا اقترحوا تعيـين              .تونس سيشاركان في هذا االجتماع    

وتابع زكـي أن    . القدومي في منصبي نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية             
قدومي، ستتم المصادقة عليها خالل اجتماع عمان، كمـا أبـدى أعـضاء اللجنـة               هذه التعيينات وفي حال وافق عليها ال      

 عـضواً فـي     13يذكر أن   .المركزية تأييدهم الستحداث منصب نائب رئيس السلطة على أن يعينه عباس أو يتم انتخابه             
  .ومي، في المنفىاللجنة المركزية لحركة فتح يقيمون في األراضي الفلسطينية فيما يقيم ثالثة آخرون، بينهم القد

  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  القرار األوروبي بفتح حوار مع حماس حول صحة استطالع
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أجرى المركز الفلسطيني لإلعالم في موقعه على الشبكة القارية استطالعاً للرأي حول قـرار االتحـاد                : فلسطين خاص 
 وفيما إذا كان يعتبر القرار إقراراً أوروبياً بعدم صـحة ضـم             األوروبي بفتح حوار مع حركة المقاومة اإلسالمية حماس       

 مشارك مـن المختـصين      1050وقد أظهر االستطالع  الذي شارك فيه  أكثر من           .حماس إلى قائمة المنظمات اإلرهابية    
 ضـم   بالمائة من المشاركين يعتبرون أن القرار هو إقرار أوروبي بعـدم صـحة             78.8والمهتمين بالشأن الفلسطيني أن     

  .  بالمائة يرون خالف ذلك21.2حماس إلى  المنظمات اإلرهابية، بينما 
  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
    القدومي في القاهرة لبحث التطورات الفلسطينية 

حركة  وصل فارق القدومي رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة المركزية ل             :القاهرة د ب أ   
ويجري خالل الزيارة مباحثات مع عـدد مـن         .فتح إلى القاهرة امس قادما من عمان في زيارة لمصر تستمر ثالثة أيام            

ومن المقرر أن يتوجه القدومي إلى عمان       . المسؤولين المصريين تتناول آخر تطورات االوضاع في االراضي الفلسطينية        
ماعات اللجنة المركزية لحركة فتح التي من المنتظر ان تعقد في الثالثين            مرة أخرى يوم الثالثاء المقبل للمشاركة في اجت       

  .من الشهر الحالي
  26/6/2005 الدستور 

 
  حماس تزور المعلّمين العاملين في تصحيح امتحانات الثانوية العامة في طولكرم

لعاملين في تصحيح امتحانـات     قام وفد من قادة وكوادر حماس، في محافظة طولكرم، بزيارٍة المعلمين ا            :طولكرم خاص 
وثمن الوفد الدور الكبير الذي يقوم به المعلمون والمعلمات         .الثانوية العامة المختلفة واطّلعوا على احتياجاتهم وسير العمل       

في عملية البناء معِربين عن اعتزاز حماس وثقتها الكبيرة باألستاذ الفلسطيني الذي فرض نفسه كمحافٍظ علـى العمليـة                   
من جانبهم رحب المعلمون بالزيارة وأشادوا بدور حركة حماس في اإلطـالع علـى              .يمية حاٍم لها في أشد الظروف     التعل

هموم المعلّم الفلسطيني ومساندتها مطالبه والسعي للتخفيف من معاناته، وقدم الوفد وجبة إفطاٍر للمعلّمين والعاملين فـي                 
  .مراكزتصحيح امتحانات الثانوية العامة في مختلف ال

  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   تستعّد ليوم اإلفراج عن الشيخ رائد صالح48فلسطين المحتلة عام 
 الستقبال رئيس الحركة اإلسالمية الشيخ رائـد        1948بدأت االستعدادات في األراضي الفلسطينية المحتلة عام         :وكاالت

وذُِكر أنّه من المقرر أن تعقـد األربعـاء القـادم        .االحتالل الصهيوني صالح، بعد اإلفراج المتوقع عنه قريباً من سجون         
 ما تسمى لجنة الثلث التابعة لسلطة السجون الصهيونية جلسة في سجن الشارون الصهيوني، بهدف بحث الموعـد                  2/6(

يخ، حيـث مـن     المتوقّع إلطالق سراح الشيخ رائد صالح، المعتقل في سجن اشمورت، بحضور محامي الدفاع عن الش              
وكان الشيخ صالح قد اعتُِقل قبل نحو عامين، بتهمة         .المتوقّع أن تُقر اللجنة إطالق سراح الشيخ أواسط شهر تموز القادم          

  .مساعدة ذوي الشهداء واألسرى وذوي الحاجة من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   قرية طرعان المحتلة يتبرعون دعماً لمشاريع إعمار وإحياء المسجد األقصىيلأها

قالت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية إن الكثير من المسلمين والمسيحيين من قرية طرعـان                :نابلس خاص 
قصى خالل العشاء الخيري    ، ساهموا وبشكل سخي أول أمس في تقديم األموال والدعم للمسجد األ           48الجليلية المحتلة عام    

الذي أقيم دعماً لمشاريع إعمار وإحياء المسجد األقصى، وصيانة المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وإسـهاماً فـي دعـم                  
المشاريع الخيرية والدعوية التي تقوم عليها مؤسـستي الـصدقة الجاريـة ومؤسـسة األقـصى إلعمـار المقدسـات                    

 عقيقة وذبيحة ُجهزت    37 شخصا شاركوا في العشاء الخيري، كما قُدمت         3500ن  وذكرت المؤسسة أن أكثر م    .اإلسالمية
وخُِتم المهرجان بتوزيع الهدايا التقديرية من ِقبـل مؤسـسة األقـصى،            .طعاماً لكل من وفَد للمشاركة في العشاء الخيري       

  .عبارة عن صحن فاخر نُِقش عليه صورة الصخرة المشرفة
  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ألفا فلسطيني عالقون على الحدود بين مصر وغزة وإسرائيل تفتح المعبر للمقبلين فقط ابتداء من أمس

 أعلن مسؤول مصري بمعبر رفح الحدودي، الذي يربط قطـاع غـزة             ،الشرق األوسط : يسري محمد غزة    : رفح مصر 
امل، عالقون منذ عدة أيام في الجانب المـصري  بمصر أن أكثر من ألفي فلسطيني، بينهم كبار سن وسيدات وأطفال وحو    

من المعبر بسبب العراقيل األمنية وعمليات التفتيش التعسفية، التي يفرضها الجيش االسرائيلي علـى دخـول ومغـادرة                  
وقال المسؤول إن الجانب االسرائيلي ال يزال يعرقل دخول الفلسطينيين ومعظمهم مـن             . المسافرين من وإلى قطاع غزة    

مضيفاً أن الفلـسطينيين    . ين بالدول العربية والعائدين من الخارج لقضاء إجازاتهم مع ذويهم باألراضي الفلسطينية           العامل
  . يتعرضون إلى التفتيش األمني على يد الجيش االسرائيلي، قبل دخولهم المعبر بشكل مشدد لم يسبق له مثيل
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وأشارت . ة واسرائيل اتفقتا على فتح معبر رفح للمقبلين فقط        وفي غزة أكدت مصادر أمنية فلسطينية ان السلطة الفلسطيني        
المصادر إلى أن هذا االجراء يأتي لحل مشكلة االزدحام في معبر رفح البري في ظل وصول اآلالف مـن المـواطنين                     

  . الفلسطينيين المقبلين للزيارة من دول الخليج وغيرها لقضاء عطلة الصيف بين األهل في قطاع غزة
  26/6/2005وسط شرق األال

  
  قوات االحتالل تواصل عدوانها على بلدات الشعراوية شمال طولكرم وتداهم بلدة عتيل

واصلت قوات االحتالل الصهيوني عدوانها على بلدات الشعراوية والذي ابتدأته منذ عدة أياٍم بعد مقتـل                 :طولكرم خاص 
م قوات االحتالل بنصب الحواجز على مداخل البلدات        مستوطٍن صهيوني في قرية باقة الشرقية شمال طولكرم، حيث تقو         

والقرى شمال طولكرم وتعيق تنقّل المواطنين، وتحتجزهم لساعات طويلة، كما قامت بإغالق مداخل بلدة عالر بالسواتر                
ة وبلدة صيدا   الترابية ومنعت أهالي البلدة من الخروج منها أو الدخول إليها، فيما ينتشر الجنود على التالل المحيطة بالبلد                

وفي بلدة عتّيل قامت قوات االحتالل على مدار الثالثة أيام الماضية بحملة واسعة في البلدة داهمـت خاللهـا                    .المجاورة
عشرات المنازل واستولت على عدٍد منها إلى حين انتهاء التفتيش في المنطقة، ملحقةً ببعضها أضراراً جـسمية، وقـام                   

لكثير من البيوت المداهمة من تفجيٍر لألبواب وتكسيٍر لألثاث ومحتويات المنازل، كما            الجنود بإحداث خراٍب ودمار في ا     
اعتدوا بالضرب على بعض أصحابها لوجود علٍم أخضر أو صوٍر للشهداء على جدرانها، كما فجروا آبار جمع المياه في                   

  .تلك المنازل
  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ناشطاً من الجهاد 14قوات االحتالل تعتقل  ،الخليل مدارس في 3انسحبت من 

واصلت قوات االحـتالل االسـرائيلي والمـستوطنون الممارسـات التعـسفية ازاء              :غزة طاهر النونو وأمين أبو وردة     
 ناشطاً من الجهاد االسالمي في الضفة الغربية واغلقت معبر رفح           14الفلسطينيين في األراضي المحتلة السبت واعتقلت       

مام المسافرين، وقمعت تظاهرة سلمية ضد جدار الفصل العنصري في بلعين في حين انسحبت مـن ثـالث مـدارس                    أ
 فلسطينياً فـي    12واعتقلت قوات االحتالل فتاتين إلى جانب        .فلسطينية بعد احتالل استمر خمس سنوات في مدينة الخليل        

صـوريف،  : معززة باآلليات العسكرية اقتحمت بلدات    وأوضح شهود أن قوة كبيرة      . إطار حمالت االعتقال ضد النشطاء    
وأضافت المصادر، ان قوات االحتالل داهمت المنازل،       .وبيت كامل، ودورا، وخاراس، ومخيم الفوار في محافظة نابلس        

وقال شـهود    .وأجرت تفتيشات دقيقة فيها، ملحقة أضراراً بمحتوياتها، كما اعتدت على السكان واحتجزتهم لعدة ساعات             
حملة االعتقاالت استهدفت على وجه الخصوص أعضاء من حركة الجهاد اإلسالمي، مضيفاً انه عـرف مـن بـين                   ان  

 عامـاً مـن     25 عاماً من صوريف، وغزالن سليمان حسين حجـة          25سهاد عوض اهللا أحمد الحيح      : المعتقلين الفتاتان 
الى ما سـماه تـسهيل حيـاة الفلـسطينيين،          وأعلن الناطق العسكري ان الجنود انسحبوا في إطار إجراءات تهدف           .دورا

  .موضحاً انه أعيد انتشارهم في مواقع أخرى أقيمت في المنطقة نفسها
  26/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
   دونما من أراضي قرية برقة في الضفة الغربية2012سلطات االحتالل تنوي مصادرة 

ي قرية برقة يقضي بمصادرة سلطات االحتالل الصهيوني         سلمت قوات االحتالل الصهيوني بالغاً إلى أهال       :نابلس خاص 
وذكر المواطنون لمراسل المركز الفلسطيني لإلعالم أن قـوات االحـتالل           .لمساحات واسعة من األراضي التابعة للقرية     

 دونما من األراضي التابعة للقرية، موزعة على ثالثة أحواض هي حوض            2012قامت بإبالغهم بأنها ستضع يدها على       
 في منطقـة مـوارس      21 في منطقة سرطاسة وهو قريب من قرية بزاريا شمال غرب قرية برقه، وحوض رقم                5م  رق

 هي  22و21وبحسب األهالي فإن األراضي المصادرة في حوضي        . في منطقة موارس الهبابير    22العابور، وحوض رقم  
وطلب الـبالغ   .ليات، وبالذات الصيفية منها   مناطق حيوية بالنسبة للقرية، حيث تعد المصدر األول لزراعة الحبوب والبقو          

ومـن  . من األهالي التوجه إلى مداخل هذه األراضي في الساعة العاشرة صباحا من يوم غد األحد إلبالغهم بهذا القرار                 
 دونما من أراضي القرية في الـسابق، وأقامـت          1948الجدير ذكره أن سلطات االحتالل الصهيوني صادرت أكثر من          

  .حومش الصهيونيةعليها مغتصبة 
  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  شارون يكرس بسياساته الدولة ذات الحـدود المؤقتـة كحقيقـة علـى االرض: التفكجي

قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربيـة ، لــ األيـام، ان                 :كتب عبد الرؤوف ارناؤوط     
ثيف االستيطان في غور االردن تهدف الى تكريس الدولة الفلسطينية ذات الحـدود المؤقتـة،               المخططات االسرائيلية لتك  

مشيراً الى انه بعد ان اوشكت الحكومة االسرائيلية على استكمال جدار الفصل العنصري في المنطقة الغربيـة للـضفة                   
سيطر الحكومة االسـرائيلية علـى      من مساحة الضفة فانه بضم غور االردن ت        % 15الغربية والذي يضم ما يزيد على       

واشار التفكجي الى ان الحكومة االسرائيلية تريد ضم الناحية الشرقية من الضفة            .اضافية من مساحة الضفة الغربية    % 30
  :الغربية التي تضم كل غور االردن وشمال البحر الميت لعدة اسباب وهي
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ة الشرقية تنفيذاً لمخطط ارئيـل شـارون باحاطـة المنطقـة             اوالً، اعتبار غور االردن بمثابة حاجز امني امام الجبه         -
الفلسطينية بحاجزين االول شرقي ويضم كل غور االردن والثاني حاجز غربي وهو الجدار الجاري اقامتـه اآلن علـى                   

  .الناحية الغربية للضفة الغربية
  . ثانياً، السيطرة على كل مصادر المياه في االحواض الشرقية للضفة الغربية-
 وحتى يومنا هذا فان الغور بالنسبة لالستيطان االسرائيلي كان خاسراً بالكامل، فحتـى              1967 ثالثاً، اقتصادياً فانه منذ      -

 مستوطن فيما هناك بعض المستوطنات الفارغة وتحاول اسرائيل اآلن ،           2500عدد المستوطنين في الغور ال يزيد على        
ة الغور عن طريق جزء كبير من المنطقة الى مناطق صناعية ومنـاطق             من خالل مخططاتها الجديدة، اعادة بناء منطق      

  .زراعية مرتبطة بالصناعة تضاف اليها المناطق الصناعية المعتمدة على البحر وهي ما يطلق عليها الصناعات العالجية
ة الوصل ما بين الدولـة       رابعاً، كما جاء في الوثائق الرسمية االسرائيلية، ال تريد اسرائيل لغور االردن ان يكون حلق               -

الفلسطينية واالردن وعليه فاسرائيل ترى وجوب وجود حاجز يمنع هذا التواصل، وهو ما طرح في مفاوضاتي كامـب                  
  . سنة واحياناً طرح نشر قوات دولية15ديفيد وطابا من خالل طرح استئجار الغور لفترة 

  26/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  ات شراء مشبوهة ألراضي المواصي استباقا لالنسحاب الصهيوني محافظ خانيونس يحذر من عملي
كشف محافظ مدينة خانيونس حسني زعرب عن قيام سماسرة بشراء أراضي الفلسطينيين القاطنين في              :  خانيونس خاص 

منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس الخاضعة للسيطرة األمنية الصهيونية، وذلك اسـتعدادا لالنـسحاب الـصهيوني                
لقد سبق وحذرت المواطنين والـسلطة  : وقال زعرب في تصريحات صحفية.لمرتقب من قطاع غزة في شهر آب المقبل ا

قبل نحو أسبوعين من عمليات البيع والشراء المشبوهة لهذه األراضي عبر سماسرة، هم أعداء للشعب الفلسطيني، حيث                 
وأضاف زعرب لقـد علمـت أن عـددا مـن           .األثمانيستغلون البسطاء من الفالحين وحاجتهم بشراء أراضيهم بأبخس         

 دونـم، وهـي مـسجلة    1000المواطنين قاموا ببيع أجزاء من أراضيهم التي تعرف باسم بلوكات، وتبلغ مساحة البلوك           
بأسماء اآلباء واألجداد منذ االنتداب البريطاني واإلدارة المصرية للقطاع لكنها لم تطوب، ولم يبت بشأنها نهائيا، وبحسب                 

وحذر زعرب من وقـوف شـركات       .رب فإن هذه األراضي تسمى باسم أراضي المندوب السامي أو أراضي الحاكم           زع
  .استثمارية وجهات غير معروفة وراء عمليات الشراء التي تتم بسرية، معتبرا أنها عمليات خطيرة ومشكوك بأمرها

  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  األحمر سيناريوهات االنسحاب اإلسرائيلي المرتقب ي الصليبمحافظ جنين يبحث مع مسؤولة ف
بحث قدورة موسى، محافظ جنين، امس،مع مسؤولة كبيرة في اللجنة الدوليـة للـصليب األحمـر،                : جنين محمد بالص  

السيناريوهات المحتملة لالنسحاب اإلسرائيلي المرتقب من شمال الضفة، وذلك خالل اجتماع عقد في مبنـى المحافظـة                 
بالمحافظة، والعقيد قـيس خزيميـة، مـديراالرتباط العـسكري          " الصحة"حضورالدكتورمحمد التفكجي، مدير مديرية     ب

واستعرض موسى الجهود المبذولة من أجل وضـع خطـة          .بالمحافظة، ومحمود شحادة ممثال عن مديرية الدفاع المدني       
ولم يستبعد موسـى أن يقـوم   . وب غربي المحافظةطوارئ تكفل معالجة الوضع اإلنساني للقاطنين في القرى الواقعة جن   

المستوطنون باقتحام بعض التجمعات السكانية، واالعتداء على المواطنين والمساجد، في احتمال رأى المحافظ أنه يحـتم                
على منظمة الصليب األحمر وهيئة األمم المتحدة أن تبادر إلى حماية المواطنين من اعتداءات المـستوطنين المحتملـة،                  

وطالب الصليب األحمر بالعمل على توفير سـيارات        .التنسيق مع الجانب الفلسطيني لمساعدته على اجتياز هذه المرحلة        و
من جهتهـا، قالـت     .إسعاف تحمل شارة المنظمة الدولية لتساعد الجانب الفلسطيني على تحمل أعباء االنسحاب المرتقب            

مة الدولية حول آلية أو موعد االنسحاب، مشيرة في الوقت ذاتـه            ممثلة الصليب األحمر إنه ال توجد معلومات لدى المنظ        
الى ان الصليب األحمر وضع جملة من السيناريوهات تقوم على اعتبار قرية صانور والتجمعات السكانية المجاورة لهـا                  
 من المناطق األكثر عرضة للمشاكل ، خصوصا في ظل توقعات بأن يقوم المستوطنون بخطوات تهـدف الـى عرقلـة                   

  . االنسحاب
  26/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  قرار العدل الدولية حول الجدار العازل مرجعية للقضية الفلسطينية: كنعان

 قال الوزير السابق طاهر كنعان إن قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار العازل أعاد النظـر                 :عمان ،نادية سعد الدين  
قال كنعان خالل ندوة نظمتها مساء أمس جمعية نساء مـن           و. عية مهمة لها،  في أساسيات القضية الفلسطينية وشكل مرج     

أجل القدس حول قضية الجدار العازل إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز الماضي يطال مجمـل                    
عـان أن القـرار     واعتبـر كن  . القضية الفلسطينية منذ عهد االنتداب وحتى خريطة الطريق ويشكل مرجعية أساسية لهـا            

الصادر عن أعلى محكمة قضائية في العالم أعاد النظر في كل األسس التي تستند إليها القضية الفلسطينية، مشيراً في هذا                    
وشدد كنعان على أهمية ذلك القرار الدولي لجهة إنفائـه          . السياق إلى تأكيد القرار الدولي على عدم شرعية المستوطنات        

ة الجدار وإقراره بأحقية المقاومة وتجريد سلطات اإلحتالل من إدعاءاتها حـول دفاعهـا عـن                المبرر اإلسرائيلي إلقام  
ودعا كنعان إلى األخذ بالقرار الدولي باعتباره المرجعية األم للحقوق الفلسطينية ولشروط السالم العادل والـشامل                .نفسها

 ومـن ثـم اتفـاق أوسـلو         242لعربية إبتداًء من القرار     بدالً من المرجعيات الفاشلة التي اتخذتها القيادات الفلسطينية وا        
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 وانتهاًء بخريطة الطريق التي صاغتها اللجنة الدولية الرباعية وهي الواليات           1993 اإلسرائيلي المبرم عام     –الفلسطيني  
  .2003المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا عام 

  26/6/2005الغد األردنية 
  

   بلدية غزة لبحث تداعيات االنسحاب المحتملاجتماع طارئ في
ماجد ابو رمضان القائم بأعمـال رئـيس البلديـة،          . عقدت لجنة الطوارئ في بلدية غزة اجتماعا طارئا برئاسة د         : غزة

بمشاركة اعضاء اللجنة من مختلف ادارات البلدية، لبحث موضوع التداعيات المتوقعة لالنسحاب االسـرائيلي احـادي                
وأكد ابـو   . المدينة واألثر المتوقع بسبب االجراءات االسرائيلية المتوقعة على استمرار الخدمات في المدينة            الجانب على 

رمضان في كلمته على ان هناك مخاوف حقيقية من قيام اسرائيل بإجراءات معينة خالل انسحابها من القطاع قد تـؤثر                    
في مقدمتها ضمان توصيل الخدمات االساسية للمواطنين اذا اقدمت         سلبا على قدرة البلدية على القيام بأعمالها المعتادة، و        

اسرائيل على اغالق المدينة او حصارها او فرض نظام يحول ويمنع حركة المواطنين والمركبات، موضـحا ان هـدف              
طوارئ الناجمة  االجتماع إعداد خطة عملية متكاملة قابلة للتنفيذ تشمل االستعدادات واالجراءات المطلوبة لمواجهة حالة ال             

  .عن اي اعتداء اسرائيلي محتمل
  26/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  افتتاح مكتبي بريد في بدو وبيت لقيا

افتتحت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مكتبي بريد فـي قريتـي بـدو وبيـت لقيـا فـي محافظـة                     : القدس
كنولوجيا المعلومات ومحمود ديوان مدير عام الوزارة،       صبري صيدم وزير االتصاالت وت    . وشارك في االفتتاح د   .القدس

وأكد صيدم في كلمته خالل االفتتاح على اهمية هذه الخطوة          .وتيسير صبري من االدارة العامة للبريد ومدير بريد رام اهللا         
دار العنصري،  بغرض توفير بعض الخدمات الحكومية والتعامالت المالية للمواطنين في المنطقتين اللتين تعانيان من الج             

  .وتوسع المستوطنات، ما يختصر على المواطن الفلسطيني الجهد والعناء
  26/6/2005األيام الفلسطينية 

 
  من قضايا المخدرات المضبوطة والمحالة للقضاء لم ينظر فيها بعد% 95:مدير عام مكافحة المخدرات

من قـضايا  % 95ات، العميد ابراهيم حبوب، ان نحو    أعلن مدير عام االدارة العامة لمكافحة المخدر       :كتب فايز أبو عون   
من القـضايا، التـي تـم    % 5المخدرات المضبوطة في محافظات الوطن، والمحالة للقضاء لم ينظر فيها بعد، وأن نحو           

وقال حبـوب،  .حسمها، كانت العقوبات فيها أقل من المستوى المطلوب، بما ال يشكل رادعاً قانونياً للخارجين عن القانون    
إن تدني مستوى العقوبات، التي تُفرض على مروجي ومتعاطي المخـدرات،           : مناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات    ل

دفعت الكثيرين ممن تم ضبطهم في السابق الى العودة لمزاولة نشاطهم من جديد في ترويج وتجارة وتعاطي المخدرات،                  
ولفت الـى أن مالحقـة المـروجين،    .يزاولون النشاط نفسه  موضحاً أن هناك أشخاصاً تم ضبطهم أكثر من ثالث مرات           

والقضاء على زراعة المواد المخدرة، ال يمكن أن يحققا الغاية المرجوة، اال اذا تمت السيطرة األمنيـة الكاملـة علـى                     
لية، األراضي الفلسطينية كافة، خاصة المناطق الفلسطينية المسماة الصفراء، التي تخضع للـسيطرة األمنيـة االسـرائي               

  .على األجهزة األمنية الوصول اليها" يحظر"والمناطق المحاذية للمستوطنات، التي 
  26/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  لجنة لمجابهة سياسة هدم البيوت العربية في النقب 

لفيـة  وتجيء إقامة هذه اللجنـة علـى خ       . كشف النقاب، الجمعة عن تشكيل لجنة لمجابهة هدم البيوت العربية في النقب           
الهجمة الشرسة التي تتعرض لها القرى العربية غير المعترف بها، من قبل السلطات اإلسرائيلية، والتي كان اخرها هدم                  
منزلين في أم رتّام، وتوزيع أوامر هدم على سكان القرين الشرقي عشيرة العقبي، وكذلك على سكان شرقي قرية حورة،                   

وتكم بأنفسكم، وإما أن نقوم بترحيلكم إلى قرية حورة بالقوة، كمـا نعمـل مـع                الذين تم تحذيرهم إما أن تقوموا بهدم بي       
  . أحد سكان المنطقة الذين يعيشون على أراضيهم منذ ما قبل قيام اسرائيل48المستوطنين، حسبما نقله لموقع عرب 

  25/6/2005 48عرب 
  

  المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في ظروف استشهاد أسير فلسطيني 
الب قدورة فارس، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في ظروف استشهاد األسير بـشار                 ط

وقام فارس بزيارة خاصة إلى منزل ذوي الشهيد        .بني عودة، من بلدة طمون، جنوب شرق طوباس، شمال الضفة الغربية          
لمدنية ومـديري بعـض المؤسـسات العاملـة فـي           في طمون، برفقة عدد من الشخصيات ورؤساء األجهزة األمنية وا         

وندد فارس بهذه الجريمة، التي ارتكبها االحتالل بحق األسير بني عودة، وبسياسة اإلهمال الطبي التي تمارسها                .طوباس
وفي أعقاب الزيارة، قام فارس     .الل اإلسرائيلي بحق الحركة األسيرة داخل السجون والمعتقالت اإلسرائيلية        سلطات االحت 

بعقد اجتماع خاص، في مقر نادي األسير في طوباس، مع مدير النادي في طوباس محمود صوافطة، ومـع الفعاليـات                    
  .ألسيرة داخل السجون اإلسرائيليةالشعبية والرسمية والقوى السياسية، لتدارس ما تتعرض له الحركة ا
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  25/6/2005 48عرب 
  

  نادي األسير يدعو إلى مؤتمر دولي حول تعذيب األسرى في السجون اإلسرائيلية
دعا نادي األسير في بيان أصدره لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف اليوم الى عقد مـؤتمر                  : رام اهللا 

وقال البيان إن   .المعاملة القاسية ضد األسرى واألسيرات في سجون االحتالل اإلسرائيلي        دولي حول ممارسات التعذيب و    
من األسرى والمعتقلين، تعرضوا للتعذيب والضغط النفسي والمعاملة القاسية خالل مرحلـة اعتقـالهم والتحقيـق                % 59

ا قوانين لممارسة التعـذيب ضـد       إن دولة اسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولي بتشريعه        : معهم، واضاف البيان  
وأشار البيان الى   .األسرى وبأساليب محرمة دولياً، وتتنافى مع اتفاقية مناهضة التعذيب واالعالن العالمي لحقوق اإلنسان            

 شـهيداً،   178 الذين سقطوا بسبب التعذيب والضغط النفسي وصل الـى           1967أن عدد شهداء الحركة األسيرة منذ العام        
 مسؤول إسرائيلي للمحاكمة والمساءلة عن جرائم حرب ارتكبت في أقبية التحقيق والسجون ألن القـانون                كما لم يقدم أي   

  .اإلسرائيلي أعطى الحماية للمحققين ولم يسمح بمالحقتهم
  26/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  األسرى في سجون االحتالل يعانون أوضاعاً صعبة  ،منهم تعرضوا للتعذيب والقمع % 98
كشف تقرير خاص وزعه نادي األسير عن أن عدد الشهداء الذين قضوا داخل سجون االحـتالل                 :س أمين أبو وردة   نابل

 شهداء كان آخرهم الشهيد األسير بـشار        10خالل األعوام الخمسة الماضية بسبب اإلهمال الصحي والمعاملة السيئة بلغ           
واعتبر نادي األسير سقوط هذا العدد من الـشهداء         .ة قلبية إثر نوب ” جلبوع“ عاماً الذي استشهد داخل سجن       27بني عودة   

مؤشراً خطيراً جداً على مدى سوء األوضاع التي يعيشها األسرى داخل سجون االحتالل وما يتعرضون له مـن قمـع                    
وقهر وممارسات ال إنسانية، مما يتطلب من المجتمع الدولي وهيئات ومنظمات حقوق اإلنـسان التـدخل لوقـف هـذه                    

” اإلسـرائيلية “وأكد التقرير أن األسرى القابعين في الـسجون         .سات، ووضع حد لمعاناة األسرى اآلخذة في التفاقم       الممار
يعيشون أوضاعا استثنائية وصعبة من الناحية الصحية، كونهم يتعرضون ألساليب وممارسات وانتهاكات تؤدي حتماً الى               

وأوضـح التقريـر أن     .ضية موزعة على مختلف سجون االحتالل      حالة مر  950قتلهم، مشيراً إلى أنه قام بتوثيق ورصد        
هذه االنتهاكات تتمثل في اإلهمال الصحي المتعمد والمماطلة في تقديم العالج لألسرى المرضى، وعدم إجراء العمليـات                 

ت الـسجون   الجراحية لألسرى الذين تتطلب حاالتهم الصحية ذلك، عالوة على أساليب القهر واإلذالل التي تنتهجها إدارا              
  .وطواقم المحققين

 26/6/2005الخليج اإلماراتية 
 

  البرغوثي يطالب المفاوض الفلسطيني بالعمل على اطالق سراح أسرى كل منطقة تزامنا مع االنسحاب منها 
 طالب النائب األسير مروان البرغوثي ، المعتقل في قسم العزل االنفرادي في سجن بئـر الـسبع، اللجنـة                    ،ألفت حداد 

ولة بالتفاوض والتنسيق حول االنسحاب من قطاع غزة وجنين، العمل على االفراجً  عن األسرى من هذه المنـاطق                   المخ
وقال البرغوثي في رسـالة مـن       .كجزء من االتفاق والتنسيق بين الجانبين وان ال يتم فصل قضية األرض عن اإلنسان             

قش موضوع اإلفراج عن األسرى من سكان المدن التي         سجنه تلقاها رئيس نادي األسير عيسى قراقع انه يفترض أن ينا          
ينسحب منها الجيش اإلسرائيلي في إطار لجنة تنسيق االنسحاب وليس في إطار لجنة األسرى، مناشداً الرئيس أبو مازن                  

ـ                 دم واللجنة الفلسطينية المخولة تركيز االهتمام على عملية الربط بين اإلفراج عن األسرى واالنسحاب كجزء متكامل وع
ورفض البرغوثي ترحيل قضية األسرى إلى الحل الدائم داعياً إلى التمسك بوضع إطار شامل لحل قضية                .تجزئة القضايا 

األسرى واإلصرار على اتباع نموذج ايرلندا وجنوب أفريقيا، حيث وضع إطار زمني أدى إلى إطـالق سـراح جميـع                    
دول الزمني لكافة األسرى على أن تكون الدفعة األولـى مـن            وشدد على أساس الج   .األسرى في تلك البلدان دون استثناء     

.  ومن ثم األطفال والنساء والمرضى والقيادات الـسياسية واألسـرى االداريـون    1994األسرى الذين اعتقلوا قبل عام   
  .وحذر البرغوثي من أن تشكل لجنة األسرى غطاء ألي تجاوز أو تقصير في قضية األسرى

  25/6/2005 48عرب 
  

  ع قانون إسرائيلي لتأجيل االنسحاب من غزة لمدة سنة أخرى مشرو
تسعى قوى اليمين اليهودي المتطرف في اسرائيل، الى ابقاء نار المقاومة لخطة االنـسحاب مـن                : تل أبيب نظير مجلي   

ومع اقتراب موعد تطبيق هذه الخطـة تـستعد للقيـام بــأم المظـاهرات               . قطاع غزة، مشتعلة حتى اللحظة األخيرة     
وجنبا الى جنب مع هذا النشاط، تقـدم         .الحتجاجية، وذلك بتجنيد مائة ألف شخص يتظاهرون لمدة عشرة أيام متواصلة          ا

النائب زبولون أورليف، قائد حزب المفدال بمشروع قانون يقضي بتأجيل تطبيق خطة الفصل لمدة سنة أخرى، بـدعوى                  
  .ان الحكومة لم تجهز نفسها كما يجب لهذا المشروع

ناطق بلسان قوى اليمين ان الشهر األخير قبل بدء تطبيق الخطة، سيشهد سلـسلة نـشاطات جماهيريـة ستـصدم                   وقال  
الحكومة ومؤيديها، وستثبت لهم انهم اذا نفذوا الخطة وانسحبوا من قطاع غزة وأخلوا المستوطنات منه، ومـن شـمالي                   

 ألـف   80وادعى هذا الناطق ان     . قض لرغبة األكثرية  الضفة الغربية، انما هم يعملون بشكل دكتاتوري معاد للشعب ومنا         
شخص، وقعوا على عريضة يؤكدون فيها انهم سيشاركون في المظاهرة الضخمة المقررة لمطلع شـهر يوليـو تمـوز                   
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وسينتشرون على طول الطريق من مركز الـبالد        .  ألف خالل األيام المقبلة    100وان المتوقع ان يصل العدد الى       . المقبل
وطنات في غزة تضامنا، وسيظلون في مواقعهم لمدة عشرة أيام، ليتالحموا مع المستوطنين ونـشطاء اليمـين                 الى المست 

والمقاومة الجسدية التي يخطط لها المستوطنون اليهود المستعمرون في المنـاطق           . الذين سيقاومون خطة الفصل جسديا    
فقد تحصن مئات المستوطنين ونشطاء اليمـين       . ار الجماعي الفلسطينية المحتلة، وصلت هذه األيام الى حد التهديد باالنتح        

داخل فندق مهمل، تم ترميمه أخيرا في مستعمرة نافيه دكليم واحة التمور، وأعلنوا انه في حالة حضور قوات الـشرطة                    
قلعة التـي   الخاصة الخالئهم، فإنهم سيردون بواحدة من طريقتين، فإما االنتحار الجماعي على طريقة اليهود في مسادا ال               

 ميالدية، وأصبحت رمزاٍ للتضحية لدى اليهود، أو        73تحصن فيها من تبقى من المحاربين اليهود، بعد سقوط القدس سنة            
  .المقاومة بكل الطرق بما في ذلك بالسالح

من جهة ثانية قرر زبولون أورليف، اجراء محاولة أخرى لطرح موضوع خطـة الفـصل علـى الكنيـست البرلمـان           
ي، فبادر الى تقديم مشروع قانون بديل عن القانون، الذي تم اقراره في الحكومة، وفي الكنيـست حـول هـذه                     االسرائيل
واللعبة البرلمانية التي يلجأ اليها أورليف، هي القبول بالقانون السابق لهذه الخطة، ولكن مع تأجيل تطبيقـه الـى        . الخطة

وأضـاف  . مشروع قائال، ان الهدف الوحيد من طرحه هو التأجيل        وقد أعلن شارون، عن رفضه القاطع لل      . السنة المقبلة 
وأكد شارون مجددا اصراره على تطبيق خطـة        . ان من يريدون التأجيل يأملون ان يؤدي مرور الوقت الى الغاء الخطة           

  .الفصل في موعدها المقرر، وبالتفاصيل المصادق عليها في القانون
 26/6/2005شرق األوسط ال

  
  غزة    من مقبرة   إسرائيلياً  48     نقل رفاتيعتزم    شارون
شخصا من مقبرة مستوطنة جوش قطيف فور االنتهـاء           48 أعلنت الحكومة االسرائيلية عزمها نقل رفات         :  أ ش أ   ،غزة

  غزة فلـن     يهود أحياء فى     يكن هناك    وقال مسئول المقبرة اليعازر أورالخ انه اذا لم         . غزة   من عمليات االخالء فى قطاع    
وأضاف فى تصريح نقله راديو سوا األمريكى امس أن مسألة نقل الرفات تطرح صعوبات عدة                 .يهود أموات    يكون هناك  

، مشيرا الى أن جمع رفات هوالء قد تتطلب عدة اشهر على حـد               عاما دون أكفان    20من بينها الذين دفنوا منذ أكثر من        
   . قوله

 26/6/2005األيام البحرينية 
  

   عائلة من المستوطنين مستعدة لمغادرة غزة في تموز 40
اعلنت اول مجموعة من المستوطنين في غزة انها تخطط للرحيل عن غزة في تموز المقبل قبل اسابيع من موعد تنفيذ 

.  معزولة في شمال الضفة الغربيةخطة فك االرتباط التي وضعها شارون لالنسحاب من قطاع غزة واربع مستوطنات
 عائلة من المقرر اجالؤها بموجب خطة فك 1600 عائلة من اصل 40ورغم ان هذه المجموعة تتألف فقط من 

 عائلة من المستوطنين 500وسبق ان توصلت .  لخطة شاروناالرتباط، فانها تعتبر دليالً على ان المستوطنين يذعنون
  . لم يعلّن الموعد الذي سيجلون فيهالى اتفاق مع الحكومة على التعويضات وعلى اعادة توطينها، ولكن 

  26/6/2005النهار 
  

  الكيان يصادق على قانون جديد يمنع لم شمل الفلسطينيين  
بعد أن اعتبرتهم أشخاصاً يوجدون بصورة غير قانونية في تخوم الخط األخضر، تعتزم الحكومة اإلسرائيلية المـصادقة                 

 ألف فلسطيني وفلسطينية متـزوجين مـن        100لذي يمنع بقاء أكثر من      في جلستها األسبوعية اليوم األحد على القانون ا       
 بهدف منع لم شمل العائالت العربية التي يعتبر أحد الزوجين فيها فلـسطينياً وال يحمـل                 1948عرب فلسطين المحتلة ،   

نة ألبناء العمال   وقالت يديعوت احرونوت إن الحكومة ستقر اليوم أنظمة تمكن من منح مكانة مواط             .الجنسية اإلسرائيلية 
الموجودين في إسرائيل بصورة غير قانونية، الذين تقل أعمارهم عن عشرة أعوام، ولكنهم ولدوا في إسرائيل وانـدمجوا                  

  .في المجتمع اإلسرائيلي
 26/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  طانية  ينسق المواقف مع الهستدروت في التحقيق الجاري حول دعم البؤر االستي اإلسرائيلياالمن

موفاز الطالعه على اتهاماتها لـشعبة      بـتعتزم المستشارة القضائية للجهاز األمني االسرائيلي، تسفيا غروس، االجتماع          
االستيطان في الهستدروت الصهيونية بتنسيق المواقف مع مساعد وزير االمن لشؤون االسـتيطان، رون شـخنر، فـي                  

 المحامية طاليا ساسون المتعلق بالدعم الحكومي الرسـمي لالسـتيطان           التحقيق الجاري حاليا حول ما توصل اليه تقرير       
وقالت هآرتس ان غروس بعثت برسالة بهذا الصدد        . العشوائي واقامة البؤر االستيطانية في االراضي الفلسطينية المحتلة       

 رسـالتين وجههمـا   الى موفاز طالبت فيها االجتماع به الطالعه على التفاصيل، في الوقت الذي كشف فيه النقاب عـن        
شخنر، قبل نحو عامين، الى شعبة االستيطان في الهستدروت تؤكدان طريقة العمل التـي اتبعتهـا مؤسـسات رسـمية                    
لاللتفاف على مقررات الحكومة والقانون االسرائيلي ودعم البؤر االستيطانية، وهو ما أكدته ساسون في تقريرها الصادر                

  . قبل نحو ثالثة أشهر
  25/6/2005 48عرب 
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  شارون يطلع بوش على خطّته لتصعيد العملّيات ضّد الفلسطينيين

جرى شارون محادثاٍت هاتفية مع بوش بعد ساعٍة من لقائه عباس وبعد مشاوراٍت واتصاالٍت مع كبـار قـادة                    أ :وكاالت
ومـة الفلـسطينية،   الجيش وأجهزة األمن ومستشاريه، أطلعه على خطٍّة صهيونية لتصعيد العمليات العسكرية ضـد المقا         

 أن العمليات العسكرية ضـد الفلـسطينيين        بوشإن شارون أبلغ    : وقالت المصادر  .ذاكراً باالسم حركة الجهاد اإلسالمي    
وكـشفت   .ستتواصل دون توقٍّف وحتى إلى ما بعد االنتهاء من خطّة االنسحاب من غزة وأجزاء من الـضفة الغربيـة                  

ممارسة ضغوٍط أكبر على عباس حتـى يقـوم بمحاربـة فـصائل المقاومـة               المصادر عن أن شارون طلب من بوش        
  .الفلسطينية بشكٍل عاجٍل وجاد إذا ما أريد لخارطة الطريق أن تُنفّذ

  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  اسرائيل تستجيب لجميع المطالب االمريكية النهاء االزمة االمنية مع البنتاغون 
تجابة لجميع المطالب التي وضعتها الواليات المتحدة النهاء االزمة االمنية بين اسرائيل والواليـات              قررت اسرائيل االس  

المتحدة بخصوص الصادرات االمنية االسرائيلية التي نشبت في اعقاب بيع اسرائيل طائرات استطالع مـن دون طيـار             
بوع الماضي اصدار تعليمات للوفـد االسـرائيلي        موفاز اقرا االس  ووافادت هآرتس اليوم االحد بان شارون        .الى الصين 

الذي سيتوجه اليوم الى واشنطن الجراء محادثات مع مسؤولين في البنتاغون تقضي باالستجابة لكافة المطالب االمريكية                
كما تقضي المطالب االمريكية بان توافق اسرائيل على فرض رقابة من            .المتعلقة بصفقة بيع طائرات االستطالع للصين     

ومن المتوقع ان يعد الوفد االمني االسرائيلي مذكرة تفاهم          .انب الحكومة االسرائيلية على الصادرات االمنية االسرائيلية      ج
وقالت صحيفة هآرتس ان    . تتعلق بالصادر االمنية مع الواليات المتحدة وسيقوم موفاز بتوقيعها في الفترة القريبة القادمة            

اءات من جانبها الى انهاء الخطوات العقابية التي اتخذتها الواليـات المتحـدة ضـد               اسرائيل تأمل بان تفضي هذه االجر     
اسرائيل منذ نصف عام خال والحقت اضرارا بالصناعات االمنية االسرائيلية وبعالقات العمل الجارية بين وزارة الدفاع                 

. وزارة الدفاع االسرائيلية عاموس يارون    االسرائيلية والبنتاغون وتضمنت قطع البنتاغون اتصاالته بالكامل مع مدير عام           
قارير صحفية اسرائيلية افادت بان البنتاغون يطالـب        تلكن   .واضافت الصحيفة االسرائيلية ان يارون طلب انهاء مهامه       

اسرائيل باقالة اربعة مسؤولين كبار في وزارة الدفاع االسرائيلية بينهم يارون كشرط النهاء االزمة االمنية بين وزارتي                 
  .الدفاع في الدولتين

وتعني استجابة اسرائيل للمطالب االمريكية النهاء االزمة االمنية بين الدولتين ان اسرائيل ستضطر الـى خـرق اتفـاق     
وتتحسب اسرائيل من ان الـصين سـتمتنع فـي          . عقدته مع الصين بخصوص صفقات بيع قطع غيار لطائرات هارفي         

  . يلالمستقبل عن توقيع صفقات كبيرة مع اسرائ
ولفتت هآرتس الى ان اصدقاء اسرائيل في الكونغرس واللوبي الصهيوني انتقدوا الطريقـة التـي انتهجتهـا الحكومـة                   

  .االسرائيلية في ادارة االزمة مع الواليات المتحدة ودعوا اسرائيل الى عدم تعميق االزمة
ء تغييرات فـي القـوانين المتعلقـة بتـصدير          وتقضي استجابة اسرائيل للمطالب االمريكية النهاء االزمة االمنية اجرا        

  .المنتوجات االمنية
  26/6/2005 48عرب 

  
  لم يكن هناك فارق جوهري بين مرشحي الرئاسة االيرانية : بيريس

وقال في تعليق لمـسؤول   .اعتبر بيريس انه لم يكن هناك فارق جوهري بين المرشحين في االنتخابات الرئاسية االيرانية      
لى نتائج االنتخابات الرئاسية االيرانية خالل مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون االسرائيلي اليوم السبت انه               اسرائيلي رفيع ع  

واضاف ان جميع المرشحين اختيروا من قبل        .في ايران كانت هناك انتخابات داخلية بين متطرفين وليس انتخابات حرة          
ومضى بيريس انه اذا اعتقد ايرانيون كثر في الماضي ان خاتمي           . ايضاوهكذا كان بالنسبة للفائز      .خامنئي وفقا لتطرفهم  

واضاف ان النتيجة هي ان المـزج الخطيـر         . يمثل خطا خاصا به فانه ال يوجد فارق حقيقي هذه المرة بين المرشحين            
سيثمر عن مشاكل   للتطرف الديني والسالح غير التقليدي أي البرنامج النووي االيراني واالنعزال عن العالم سيتواصل و             

  .صعبة وخطيرة بالنسبة للغرب
  25/6/2005 48عرب 

  
  !  احادي الجانبهاسرائيل تعتبربإسرائيل و   استثماراتهم   إلعادة النظر في  الكنيسة اإلنجليكانية تدعو أعضاءها

ستشاري للكنيسة  أعربت منظمات يهودية في بريطانيا عن استيائها لموافقة المجلس اال          :لندن 26/6/2005 الحياة   نشرت
االنغليكانية على حض فروع الكنيسة في العالم على إعادة النظر في االستثمارات التابعة لها مع شركات تدعم االحـتالل             

  .اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية
جماع في  وكان أعضاء الكنيسة قد اقترعوا خالل اجتماع المجلس في مدينة نوتينغهام بوسط انكلترا، على هذا القرار باال                

ويحض القرار المناطق التابعة للكنيسة، على إعادة النظر بعناية بالنسبة الـى          . اإلسرائيلي ،إطار بحثهم للنزاع الفلسطيني   
وأعلن االسقف جون باتيرسون من نيوزيلندا ورئيس       . مسألة االنخراط في أي أعمال تجارية ترتبط بالشركات اإلسرائيلية        

مجلس يطالب بالموافقة على هذا القرار بعد أن اتخذ مجلس الكنيسة االنغليكانية في أميركا              هذا المجلس االستشاري، أن ال    
قراراً سابقاً باتخاذ االجراءات المناسبة ضد هذه الشركات عندما يتم التحقق من أن استثمارات تابعة للكنيسة توظف فـي                   
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 وكذلك العنف الذي يمـارس ضـد اإلسـرائيليين          هذه المؤسسات التي تدعم االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية،       
وأعلن المجلس االستشاري تشجيع االستثمارات في المشاريع التي تدعم بناء المرافق األساسية للدولة الفلسطينية               .األبرياء
  .المقبلة

  .ولكن المنظمات اليهودية والصهيونية، كذلك السلطات اإلسرائيلية، نددت بهذا القرار
ن القرار ُيعد رمزياً الى حد كبير، ويسعى المؤيدون له الى أن يؤدي الـى ممارسـة ضـغوط علـى                     ويقول مراقبون إ  

  .الشركات التي تنخرط في نشاطات تجارية في األراضي الفلسطينية المحتلة، كما ترى صحيفة ذي غارديان البريطانية
يوجد مقرها الرئيسي فـي الواليـات المتحـدة    ومن بين الشركات الرئيسية التي ستتأثر بهذا القرار شركة كاتربيلر التي  

وتعمل جرافات كاتربيلر الموجودة في حوزة إسرائيل فـي هـدم           . وتصنع مختلف أنواع الجرافات ومعدات ازالة التربة      
وتستثمر الكنيسة االنغليكانية نحـو مليـوني جنيـه        . منازل الفلسطينيين وإقامة الجدار الفاصل على األراضي الفلسطينية       

  .ي في هذه الشركةاسترلين
دعـوة الكنيـسة   مـن أن   سفير اسرائيل في بريطانيـا تـسفي حيفـتس       هاعتبر ما   25/6/2005 48عرب  وذكر موقع   

االنجيليكانية رعاباها في انحاء العالم الى ممارسة ضغوط على شركات تدعم االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلـسطينية              
ونقلـت تقـارير صـحفية       . الجانب ويلحق ضررا وال يمت بصلة للواقـع        لوقف استثماراتها في اسرائيل قرارا احادي     

اسرائيلية عن بيان اصدره ليلة امس سفير اسرائيل في بريطانيا بهذا الـصدد قولـه ان قـرار المجلـس االستـشاري                      
 علـى انـه     واضاف البيان ان قرار المجلس االستشاري االنجليكاني سيذكر دائمـا          .االنجيليكاني ال يمكن ان يقبله العقل     

واضـاف البيـان انـه اذا اراد         .استغالل من جانب الكنيسة لدفع اجندة سياسية احادية الجانب ال يمت بـصلة للواقـع              
كما دعـا    .االنجيليكانيون ان يدفعوا عملية السالم الى االمام فانه من االجدى ان يشجعوا وليس ان يقاطعوا احد الطرفين                

   .ت التي تدعم العنف ضد االسرائيليين االبرياءالقرار الى اتخاذ اجراءات ضد الشركا
ونقلت وسائل اعالم اسرائيلية عن باري ماركوس مستشار الحاخام االكبر في بريطانيا جوناثات زاكس قوله ان الخطوة                 

ووصـف   .التي اتخذتها الكنيسة االنجيليكانية لن يدفع ابدا باتجاه قيام دولة فلسطينية ولن يساهم في تعزيز امن اسـرائيل                
  . ماركوس قرار المجلس االستشاري االنجيليكاني فيما يتعلق بدعم االحتالل في االراضي الفلسطينية بانه خطير

  
   في قطاع غزةJDAMقوات الجّو الصهيونّية تستعمل سالح 

 غزة   األمريكي في قطاع   JDAMذكر ضباطٌ في الجيش اإلرهاب الصهيوني، أن قواتهم الجوية تستعمل سالح             :وكاالت
وتقوم مقاتالتٌ صهيونية بإسقاط هذا النوع من الذخيرة لتدمير األنفاق والمناطق المحصنة، من              .2004منذ كانون األول    

  . درجة شبه عامودية إلحداث أكبر قدٍر ممِكٍن من الضرر كي تسمح للقوات البرية بتدمير الهدف تماما80ًزاوية 
  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ار بن غوريون الصهيونّي يواجه اإلقفال التاممط

ذكرت هآرتس أن اتحادات المهندسين والتقنيين واألكاديميين الصهاينة، أمرت أعضاءها بالتوقّف عـن              : خاص ،فلسطين
إجراء عمليات الصيانة والتصليح في مطار بن غوريون إال في الحاالت التي تشكّل خطراً على الحياة، وهو مـا يهـدد                     

وبدأت عمليات المطار بالتعرض للعرقلة بدءاً من مساء الجمعة، وربما يجد المـسؤولون أنفـسهم                .ار باإلقفال التام  المط
  .مضطرون إلقفاله تماماً في حال تفاقمت الحالة

  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   في قائمة الدول الفاسدة26الكيان الصهيونّي في المرتبة الـ
واصل طه، أن الفساد يستشري في الدولة العبرية، بشكٍل كبير جداً، مشيراً إلى أن موقع الكيان الصهيوني                 علن   أ :وكاالت

إن الفـساد هـو المـرض       : وقال .في قائمة الدول الفاسدة تدهور من الموقع الرابع عشر إلى الموقع السادس والعشرين            
منع التطوير والتقدم، ويزيد من الظلم واالضطهاد والتمييز        العضال، الذي يقضي على الدول، صغيرة كانت أم كبيرة، وي         

وأضاف أن الحكومة الصهيونية تمتاز بعدد الملفات التي أوصى المستشار القانوني            .ضد المجموعات اإلثنية المختلفة فيها    
 .اليونانيـة للحكومة بفتحها ضد وزراء ومسؤولين كبار، كان أبرزها ملف التحقيق ضد شارون بخـصوص الجزيـرة                 

 فقد أصبح التمييز العنصري سمةً واضحة في ممارسات رئيس الحكومـة      48وأوضح أنّه على صعيد التمييز ضد عرب        
أمـا  . ووزرائه ضد العرب، فميزانيات السلطات المحلية العربية ضئيلة، وتتعرض كّل فترة لمزيـد مـن التقليـصات                

  .طات الضم إلى المجالس اإلقليمية والبلدات اليهوديةاألراضي العربية فقد أصبحت هدفاً للتهويد ومخطّ
  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  خبير صهيونّي يرسم واقعاً ومستقبالً سوداوياً للنمو االقتصادي في الدولة العبرية

لعبرية ومستقبلها، حيث  رسم خبير صهيوني في مجال االقتصاد صورةً قاتمة لواقع النمو االقتصادي في الدولة ا              :وكاالت
وقال رافي ملنيك، في دراسٍة أعـدها حـول          .2006 الجاري والقادم    2005توقّع حصول انخفاٍض في النمو خالل العام        

موضوع السياسة الميكرو اقتصادية، الستمرارية النمو واالنتعاش واالزدهار االقتصادي في إسرائيل، بطلب من المعهـد              
 في المائة، إال أن هـذا النمـو         4.3 بنسبة   2004نّه بالرغم من ازدياد النمو في العام الماضي         الصهيوني للديمقراطية، إ  
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وتوقّع ملنيك انخفاضاً فـي وتيـرة    . في المائة4 في المائة وفي العام القادم بنسبة     3.8سينخفض في العام الجاري بنسبة      
المائة في العام الجاري والعام القادم، وأن يرتفع جـدول           في   4.5 في المائة في العام الماضي إلى        6.1ازدياد اإلنتاج من    

  . في المائة في العام القادم2 في المائة في المتوسط في العام الجاري، وبنسبة 1األسعار للمستهلك بنسبة 
  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
     تداول متواضع تشهده سوق االوراق المالية الفلسطينية 

 71.2شهدت سوق فلسطين لالوراق المالية تداوال متواضعا االسبوع الماضي حيث تم تداول ما يقارب             : ستوررام اهللا الد  
 نقطة، وكان   71.675 ليقفل عند مستوى     62.0 مليون دوالر، بينما تراجع مؤشر القدس بنسبة         94.16مليون سهم بقيمة    

 مليون سهم مـن     3.1األسبوع فقد تم تداول ما يقارب       سهم شركة فلسطين للتنمية واالستثمار من انشط اسهم السوق لهذا           
 دوالر، ويتداول السهم حاليا على مضاعف       62.3ليقفل عند مستوى    % 1اسهم الشركة، إال أن سعر السهم تراجع بنسبة         

و شهد سهم شركة االتصاالت الفلسطينية تداوال معتدال فقد تراجع سعر الـسهم بنـسبة               .  مرة 5.19 يصل إلى    P/Eربح  
 فإنها  2005 مليون دينار كأرباح في عام       56وبما أن الشركة من المتوقع أن تسجل        .  دينار 25.9يقفل عند مستوى    ل% 1

وعقدت شركة الخدمات اللوجستية الجديدة اجتمـاع هيئتهـا         . مرة   16 متوقع يصل إلى     P/Eتتداول على مضاعف ربح     
 5.6 ماليين سهم ليصبح عدد األسهم الكلـي         3سهم بـ   غير العادي هذا األسبوع حيث نمت الموافقة على زيادة عدد األ          

  .مليون سهم
  26/6/2005 الدستور 

  
  االقتصاد الوطني تسعى لتخصيص قطعة أرض إلقامة الـمعارض

أعلن مازن سنقرط وزير االقتصاد الوطني أن الوزارة تسعى إلى تخصيص قطعة أرض خاصة إلقامـة وتنظـيم                  : غزة
والدولية، متوقعاً الحصول على موافقة الحكومة، قريبا بمنح مساحة من األرض لتحقيق            الـمعارض الـمحلية واإلقليمية    

هذا الهدف وذلك لجذب الـمستثمرين من خالل مشاركة الدول الـمختلفة بالشركات، والتقاء رجال األعمال من مختلف                
بـين فلـسطين والعالــم      دول العالـم في الـمعارض، التي تنظم على أرض فلسطين لتعزيز التبـادل االقتـصادي               

جاء ذلك خالل جولة قام بها سنقرط، أول من أمس، داخل أروقة الـمعرض الوطني السنوي لألثـاث بفنـدق                   .الخارجي
صبري صيدم وزير االتصاالت وتكنولوجيا الـمعلومات، وسـعد الـدين خرمـا    . الحلو الدولي بمدينة غزة، بمشاركة د   

وأوضح سنقرط أن الهدف من إقامـة مثـل هـذه           .يدة وزير شؤون األسرى   وزير النقل والـمواصالت، وسفيان أبو زا     
الـمعارض تعريف الـمستهلك الفلسطيني بما وصلت إليه الصناعة الوطنية من تطور وتقدم ونمـو، رغـم الظـروف                  

  .السياسية واالقتصادية الصعبة
  26/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  ماية الـمستهلكورشتا عمل في التشريعي تناقشان مشروع قانون ح

نظمت اللجنة االقتصادية في الـمجلس التشريعي، امس، ورشتي عمل منفصلتين فـي مـدينتي رام اهللا،      :  وفـا ،رام اهللا 
وغزة، لـمناقشة مشروع قانون حماية الـمستهلك، الذي أقر بالقراءة العامة األربعاء الـماضي، تمهيداً إلقراره بالقراءة               

عزمي الشعيبي، ووزير   . ئيس اللجنة االقتصادية الـمشرفة على إعداد مشروع القانون، د        وشارك في الورشة، ر   .األولى
سالم فياض، إضافة إلى ممثلين عن الجهات ذات العالقة بالقانون، وعلى رأسـها مؤسـسة الــمواصفات                 . الـمالية د 

، وعـن الغـرف التجاريـة،      ، وممثلون عن وزارة االقتصاد الـوطني      "ماس"والـمقاييس، ومعهد الدراسات االقتصادية     
  .وجمعيات حماية الـمستهلك

  26/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  تحالف حماس وفتح يفوز بانتخابات نادي رياضي بنابلس.. ألول مرة
بالرغم من التنافس الشديد بينهما والذي يصل في كثيٍر من األحيان لحد التنـازع والتـصادم، إال أن مـا            : خاص ،نابلس

بات مركز الشباب الرياضي التابعة لمخيم عين بيت الماء لالجئين الفلـسطينيين غـرب نـابلس، قلـب                  جرى في انتخا  
فقد تحالفت حركتا المقاومة اإلسالمية حماس وفتح في قائمٍة موحدة لتفوز بجميع مقاعد المركز الـشبابي فـي                  .الصورة

على االنتخابات، إلى أن جواً من التالحم والتآلف        وأشار األستاذ عطا معاري، أحد المشرفين       .االنتخابات التي جرت أمس   
ساد األجواء، وأن سعادةً غامرة انتابت أهالي المخيم لتحالف حماس وفتح فمنحوهم أصواتهم ليفوز التحالف بكافة المقاعد                 

ـ              .والبالغ عددها تسعة   ه مهمـا   وأضاف معاري أن انتخابات مخيم العين جسدت الوحدة الوطنية في أروع صـورها، وأنّ
حدثت من مشاحناٍت بين أعضاء الحركتين اللتان تعتبران األكبر على الساحة الفلسطينية إال أنّهم في نهاية المطاف أبناء                  

شعٍب واحٍد يسعى للخالص من براثن االحتالل الصهيوني.  
  26/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   مبارك  القاهرة ترفض دعوة إسرائيل لمناقشة ترتيبات زيارة
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اعتبرت القاهرة تشكيل لجنة فنية مصرية إسرائيلية لبحث ترتيبات قيام مبارك بزيارة إسرائيل في وقت الحـق                  :القاهرة
سابقا ألوانه ردا على طلب إسرائيلي في هذا الشأن حاول استغالل تصريح عمر سليمان خالل زيارته إسـرائيل أخيـراً                   

تبر أن تنفيذ حكومة إسرائيل خطة االنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية             لتسريع إتمام الزيارة، وكان سليمان اع     
وقالت مصادر مصرية اللخليج إن موقف مصر حيال هذه المسار مرتبط            .قد يفتح الباب أمام قيام مبارك بزيارة إسرائيل       

ل خطوات حقيقيـة وعمليـة علـى    باالنسحاب اإلسرائيلي وحدوث التقدم المنشود في عملية السالم ما يعني اتخاذ إسرائي  
وأشارت إلى أن موضوع بحث الترتيبات مسألة بروتوكولية ينجزها الخبراء فور اتخاذ القرار،             . األرض في هذا االتجاه   

مشيرة إلى أن هذه المسألة ستتصل بمدة الزيارة ومشروع البيان الذي سيصدر عن الزيارة وتجنب أي إشارات رمزية قد                   
  .ودها خالل الزيارة تتصل بوضعية القدستحرص إسرائيل على وج

 26/6/2005الخليج اإلماراتية 
  
  

  األردن يدرس رفع دعوى قضائية ضد ايرينيوس  
أكدت مصادر قانونية في عمان أن الحكومة األردنية تنتظر في الوقت الراهن انقضاء المهلة التي منحها الملـك عبـداهللا     

ك أي دعوى قانونية ضده، لمحاسبته على ضلوعه في صفقة مشبوهة تتعلـق      الثاني للبطريرك ايرينيوس األول قبل تحري     
وقال الممثل القانوني األردني لشؤون الممتلكـات       . ببيع ممتلكات عائدة للكنيسة االرثوذكسية في القدس لمستثمرين يهود        

ـ    : اإلسالمية في القدس المحامي عبدالناصر نصار في تصريحات صحافية أمس          ا الملـك عبـداهللا     إن المهلة التي منحه
تمـوز  /اليرينيوس لتصويب أوضاعه والقيام بإبطال صفقات البيع وإعادة الحال الى ما كانت عليه تنتهي في أواخر يوليو    

وأشار إلى أن ايرينيوس كان قد وعد في زيارته التي قام بها أخيراً إلى األردن والتقى خاللها مع الملك بالعمـل                     . المقبل
لصادرة عنه نيابة عن البطريركية اليونانية األرثوذكسية في القدس والممنوحة للمدعو نيكولـوس             على إبطال التوكيالت ا   

  .بابا ديماس التي بموجبها تمكن األخير من بيع وتأجير ممتلكات الكنيسة
 26/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
   عراقياً  250لحوم إسرائيلية فاسدة تسمم 

لتابعة لمدينة اربيل بالتسمم الجماعي جراء تناولهم لحوما بقرية ولحوم دجـاج         شخصا من بلدة جومان ا     250أصيب نحو   
وكان نحو خمسمائة شخص قد شاركوا في حفـل زفـاف اقـيم بـالمنتجع                .منتهية الصالحية تم استيرادها من اسرائيل     

ية دخلت الى البالد مـن      السياحي القريب من اربيل شمال العراق تم خالله تقديم لحوم دجاج ولحوم ابقار منتهية الصالح              
وأكدت مصادر طبية في اربيل ان اللحوم التي دخلت الى شمال العراق عن طريق اسرائيل دخلت ضمن مواد                   .اسرائيل

 .  غذائية وطبية بينها لحوم فاسدة تم ارسالها في الوقت االخير وثبت انها منتهية الصالحية
 26/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  من صدام مع الواليات المتحدة على خلفية توسيع المستوطنات وبناء الجدار  رايس حذرت اسرائيل 

حذرت رايس خالل زيارتها السرائيل االسبوع الماضي من حدوث صدام بين الواليات المتحدة واسرائيل علـى خلفيـة                  
لت لمسؤول اسـرائيل    وقالت هآرتس اليوم االحد ان رايس قا      . مواصلة اعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية       

وفيمـا  . رفيع ال نريد ان يشكل هذا البناء في المستوطنات مشكلة بيننا، لكنه سيؤدي الى مشكلة اذا استمر هـذا االمـر                    
ابريل من  / نيسان 14يارة االخير لواشنطن في     زاشارت رايس، الى رسالة الضمانات التي سلمها بوش الى شارون لدى            

تيطانية الكبرى في الضفة الغربية والتي وصـفتها الرسـالة بـمـصير التجمعـات              العام الماضي بخصوص الكتل االس    
السكانية القائمة قالت وزيرة الخارجية االمريكية ان االدارة االمريكية تتوقع ان ال تنشيء اسرائيل حقـائق علـى ارض                   

غامنا علـى الموافقـة علـى       ونقلت هآرتس عن رايس قولها االسبوع الماضي لدى زيارتها اسرائيل ال يمكن ار            . الواقع
واضافت الصحيفة ان رايس لم تدع مكانا للشك حيـال نواياهـا             .حدوث تغييرات على الوضع القائم في الضفة الغربية       

واضافت  .عندما قالت ان مسار الجدار وتوسيع المستوطنات تنشيء انطباعا بخصوص فرض حقائق على ارض الواقع              
وقالـت   .مكن ان نوافق على إحداث تغييرات احادية الجانب وليس في القدس ايضارايس نريد ان ندعم اسرائيل لكن ال ي     

  .رايس انها خالل سفرها من القدس الى رام اهللا لالجتماع مع عباس شاهدت قيام اسرائيل بتنفيذ تغييرات على االرض
لكنهـا   .ن في االسبوع الماضيوقالت هآرتس اليوم ان رايس لم تكرر تحذيراتها خالل اجتماعاتها مع مسؤولين اسرائيليي 
  . شددت على الحاجة لتعزيز مكانة ابو مازن كشريك وحيد ال بديل عنه ويحظر جعله يفشل

من جهة اخرى قالت هآرتس ان االدارة االمريكية زادت من وتيرة زيارات المبعوثين االمريكيين الى المنطقة من اجـل                   
  . مع اقتراب موعد البدء في تنفيذ فك االرتباطالشعور بنبض القيادتين االسرائيلية والفلسطينية

وسيحضر رئيس قسم الشرق االوسط في وزارة الخارجية االمريكية ديفيد وولـش الـى اسـرائيل واراضـي الـسلطة          
الفلسطينية االسبوع القادم وسيتبعه نائب مستشار االمن القومي اليوت ابرامس ومن ثم سيعود وولش الى المنطقـة مـرة                 

  .اخرى
  26/6/2005 48عرب 

  
  بوتين يعد بمساعدة مبعوث اللجنة الرباعية  
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. وعد الرئيس الروسي فالديمير بوتين السبت المبعوث الخاص الجديد للجنة الرباعية جيمس ولفنسون بدعم روسيا الكامل               
. ة والواضحة وقال بوتين لولفنسون خالل لقاء في سان بطرسبرج ان روسيا تنوي أن تقدم لكم مساعدتها التامة والمباشر                

ورحب بوتين علناً باختيار ولفنسون وقال إنني سعيد للغاية باختيار شخص بهذا االحترام والمعرفـة الجيـدة بالوضـع                   
واعتبر أن هذا الخيار سيسهل التنمية في األراضـي الفلـسطينية ويحـسن             . العالمي، شخص فعل الكثير لمحاربة الفقر     

  .  الة ايتار تاسكما نقلت عنه وك. الوضع في الشرق األوسط
 26/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ال أحد خارج أسوار السلطة الفلسطينية

  محمد جالل عناية  
لسوء حظ الشعوب العربية أن االستبداد السياسي في أقطارها قد ولد بعد حصولها على االستقالل عن االسـتعمار ممـا                    

ذهول، حيث أصبح حكم االستبداد العربي أشد ضراوة مـن          أصاب هذه الشعوب بالدوار، وأوقع عقالءها في حالة من ال         
حكم االستعمار، فقد كانت مقاومة االستعمار الوطني فأصبحت تندرج في باب الخيانة الوطنية لتبرير التنكيل بالمعارضة                

نظـام  فال. وإرهاب الشعوب، أما االستبداد العربي فإنه يتشكل من تركيبة موحدة مهما اختلفت مسميات أنظمـة الحكـم                
المستبد يحتكر العصا، وهذه العصا تتمثل في القوة المسلحة للقمع، وفي أجهزة التجسس على المـواطنين كالمخـابرات                  
وأمن الدولة وغيرها من المسميات التي تتولى القمع السري والصامت، وتبث الرعب بإرهابهـا الـوطني فـي قلـوب                    

إهداره على أجهزته وفي الفساد السياسي واإلداري، ويعز بـه مـن            ويحتكر النظام المستبد المال العام وحق       . المواطنين
كما يهدر جزءاً كبيراً من المال العام على البطالة المقنعة التي تتمثـل فـي جـيش                 . يشاء، ويذل من يشاء بغير حساب     

تتمثل في عملية   أما الطامة الكبرى ف   . عرمرم من موظفي الدولة لربط مصادر رزقهم بشرط الطاعة والوالء للنظام القائم           
تخريب العقول التي يتوالها جهاز التربية والتعليم المصممة مناهجه لتربية المواطن الصالح بمعايير النظـام المـستبد،                 
وكذلك جهاز اإلعالم الموجه والمكرس لعبادة الشخصية، وتردف هذه األركان األربعة للنظام المستبد بتـشجيع الفنـون                 

فرق أشباه المفكرين الذيليين للتمجيد والتبرير للحكم العشوائي، وتفصيل القوانين على مزاج            الترفيهية وفرق كرة القدم، و    
  .هذا الحكم

ومن خالل المعايشة التي استمرت لعقود طويلة من السنين لألنظمة المستبدة، ومراقبة ويالتها في الداخل وهزائمها فـي                  
التي تأخذ بها بعض األقطار العربية والتي لم يعد فيها فصل           الخارج، كنت اعترض على نظم الحكم الجمهورية الرئاسية         

بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث يتمثل الفصل في عمليات الضبط التي تمارسها هذه السلطات علـى                 
  .بعضها بعضاً، ولكنها انصهرت في سلطة واحدة

ار الرئيس الجديد، وإلى نظام القوائم فـي الترشـيح للمجلـس         بعد وفاة عرفات دعوت إلى األخذ بالنظام البرلماني الختي        
التشريعي، وتمنيت لو أن الظروف الموضوعية على الساحة السياسية الفلسطينية تسمح باألخذ بهذين النظامين للوصـول                

 وصـوالً   إلى نظام متزن ومتوازن للحكم على األراضي الفلسطينية، وحتى ال يبقى أحد خارج أسوار السلطة الفلسطينية               
  .إلى جبهة وطنية فلسطينية متماسكة، وإلحياء عملية التنافس بدالً من التناحر بين الفئات السياسية المختلفة

 للتعديالت التي اقترحها عباس الخاصة بقانون االنتخابات العامـة،          18/6/2005إن إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني      
ائر ونظام التمثيل النسبي، الذي يعتبر األراضي الفلسطينية دائـرة انتخابيـة            واعتماد نظام المناصفة بين نظام تعدد الدو      

واحدة، إن هذا الموقف المتوازن لعباس قد حقق أمرين زادا من تماسك الجبهة الوطنية، األول تحقق من خالل التمثيـل                    
 والتي كان عزلها عن المشاركة      النسبي وهو إفساح المجال أمام جميع الفئات السياسية لتشارك في تحمل مسؤولية الحكم،            
  .يفسح المجال لتدخل األشقاء واألصدقاء، من خالل تقديم العون والنصح للفئات المعزولة

ونالحظ بوادر زوال التوتر واالسترخاء من تعليقات بعض هذه الفئات على قرار المجلس التشريعي، فقد رحبت حركـة                  
س، ودعت الى تحديد موعد لالنتخابات وااللتزام به، وقالـت حركـة            حماس بإقرار قانون االنتخابات وفق تعديالت عبا      

ورأت الجبهة الشعبية في قرار المجلس التـشريعي        . الجهاد إن القانون يأتي انسجاماً مع اتفاق الحوار واإلجماع الوطني         
خطـوة    الشعبية إنـه   وقالت الجبهة . خطوة مهمة إلى األمام إلعادة بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس ديمقراطية تعددية           

أمـا  . وقال حزب الشعب إن القرار تعزيز للديمقراطية وتعميق لها، وتطوير لبنية النظـام الـسياسي         . إيجابية إلى األمام  
األمر اآلخر الذي حققه القرار فهو المحافظة على التمثيل اإلقليمي في المناطق الفلسطينية من خالل تخـصيص نـصف                   

 وهكذا عبر قرار المجلس التشريعي عن تفكير سوي سيؤدي بال شك إلـى تماسـك البنيـة                  .األعضاء للدوائر االنتخابية  
السياسية الفلسطينية وتوفير كثير من الجهد للعمل الجاد والمثمر لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني السياسية واالقتـصادية                

  .واالجتماعية
لسطينية االتصاالت التي تمت بين حركة حمـاس وبعـض          من الظواهر المهمة التي برزت أخيراً في الحياة السياسية الف         

األطراف األوروبية، واللقاء الذي تم بين رايس ومجموعة من ممثلي المجتمع المدني الفلسطيني تضم حنـان عـشراوي                  
الوجه األول تاريخي ويتمثل في إثبات وجود الشعب الفلـسطيني الـذي            : وتأتي أهمية هذه اللقاءات من وجهين     . ورفاقها
ل زعماء إسرائيل محوه من الخريطة السياسية الدولية، والوجه الثاني أن لهذا الشعب مطالب وحاجات آنيـة يجـب                   حاو

  .تلبيتها باإلضافة إلى استيعاب رؤاه وآماله الوطنية
بقيت مواجهة صلف شارون المرتكز على القوة العسكرية، والمغلف بالدعاية المكثفة عن اإلرهـاب، وهنـاك خاصـرة                  

فإن الفلسطينيين حققوا للعالم الديمقراطية التي طالبهم بها، وبقي على العالم أن يوفر لهم الحرية               . ضعيفة لشارون سياسية  
  .بزوال االحتالل، فالحرية والديمقراطية صنوان ال يفترقان ويبقى شارون عدو الحرية
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  حرائق أميركية أشعلتها رايس وغادرت
 حسن بالل ال

ألقت كتال من النار في كل بلد زارته، ولم تبذل أي جهد إلطفاء أية كتلـة                . جاءت رايس إلى المنطقة العربية    .... وأخيرا
كانت تلقي على المشكالت نظرة باردة ثم تمضي، وحين تلتقي بمن يتهددهم االحـتالل أو               . نار كانت مشتعلة قبل قدومها    

  . الديمقراطية.... الحرية: صالفةالقتل أو اإلرهاب أو الفقر تقول لهم ب
تفاءل بأن وزيرة الخارجية األميركيـة سـتكون        . أكثر من كان ينتظر قدومها بحرقة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس         
تفاءل بأن قدومها قبل يومين من اجتماعه الـذي         . حريصة عند قدومها على تحقيق إنجاز ما يليق بمكانة دولتها العالمية          

ولكـن صـدمته    .  شارون، سيجعلها تضغط من أجل أن ينتج االجتماع شيئا ما يدفع األمور نحو األمام              طال انتظاره مع  
كانت القائمة التي عرضها عباس أمام رايس قائمة طويلة، تشمل الجدار الفاصل، واالسـتيطان، والقـدس،                . كانت كبيرة 

ين، وتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ التي تعهـد بهـا          واألسرى، والحواجز، وهدم البيوت، ومواصلة القتل العشوائي للفلسطيني       
شارون، ولكن رايس لم تلتفت إلى كل هذه الموضوعات، وركزت على طلب واحد وحيد، وهو أن تتعاون السلطة مـع                    
جيش االحتالل اإلسرائيلي، لتنسيق االنسحاب المنفرد من قطاع غزة، فالجيش اإلسرائيلي قلق من انسحاب تحت النـار                 

قلق من أن يقال إنه هرب من قطاع غزة كما هرب من لبنان، وهو يريد خروجا منسقا حتـى ال يتعـرض                      . كما يقولون 
وقد بذلت رايس كل جهدها لكي تؤمن لشارون أن يلتزم الفلسطينيون لهذا الطلب، بينما تناسـت أن تبـذل أي              . لمثل ذلك 

لصورة السائدة بأن رايس تـدعم المخطـط        جهد لتؤمن لعباس موافقة شارون على أي مطلب من مطالبه، وأكدت بذلك ا            
اإلسرائيلي فقط، وتضغط على الفلسطينيين من أجل الخضوع للمخطط اإلسرائيلي فقط، وهي ال تريـد سـوى تكـرار                   
الثرثرة حول الحرية والديمقراطية واالنتخابات، لكي تقول بأن المخطط األميركي إلنشاء الشرق األوسط الكبير، يـسير                

مات القلق والخوف بدأت تظهر بوضوح على وجه رئيسها جورج بوش، كلما جاءته األنباء الجديدة               بنجاح، رغم أن عال   
  . عن الوضع داخل العراق

وبسبب هذه الدبلوماسية غير المسؤولة التي أطلت بها رايس على المنطقة، تجرأ شارون، واستبق لقـاءه مـع عبـاس                    
أما في اللقـاء    . س بالعودة إلى سياسة االغتياالت للقادة الفلسطينيين      باعتقاالت واسعة في مدن الضفة، وأتبع لقاءه مع عبا        

نفسه فقد رفض تنفيذ أي مطلب حتى من تلك المطالب التي وافق عليها من قبل، وأصبحت حالة التهدئـة التـي يعتبـر                       
. ة القمع اإلسرائيلي  الوصول إليها إنجازا بارزا من إنجازات عباس، معرضة للتالشي، فاتحة الباب أمام العودة إلى سياس              

وبهذا يكون عباس قد بذل أربع محاوالت كبرى للعودة إلى طريق المفاوضات والتسوية الـسياسية، وأجابـه المعنيـون                   
  . الكبار في واشنطن وإسرائيل برفض قاطع، يجعل تنفيذ سياسته مهمة مستحيلة

 سلسلة من التفاهمات مهرهـا شـارون        كانت في قمة شرم الشيخ برعاية مصرية، حيث وضعت        : محاولة عباس األولى  
  . بتوقيعه، متعهدا باالنسحاب من المدن الفلسطينية، ثم ما لبث أن استنكف عن التنفيذ بسرعة قياسية

كانت في رحلته إلى واشنطن التي توجت بلقائه مع بوش، صاحب الكلمـة العليـا فـي الـسياسة                 : محاولة عباس الثانية  
للقاء كبيرة، فقد تجاهل بوش كل مطالب عباس السياسية، واكتفى بأن يقدم له كالما عاما              اإلسرائيلية، وكانت صدمته بعد ا    

لوقف االستيطان اإلسرائيلي، وعن اإلشـادة بجهـود    ) التي ال تنفذ  (جميال عن تطلعه إلى الدولة الفلسطينية، وعن دعوته         
لم يقدم له حتى وعـدا بـأن        .  حتى اآلن  عباس الديمقراطية، مع منحة مقدارها خمسون مليون دوالر لم يصل شيء منها           

  . يتحدث مع شارون لتليين مواقفه
: رايس، وتفاؤله بأن قدومها ال بد أن يعني شيئا ما، وربما كان يقول لنفـسه              لـكانت في استقباله    : محاولة عباس الثالثة  

عال أمام عينيـه، وإذا بهـا       هل يعقل أن تحضر وزيرة خارجية أميركا ثم ال تنجز شيئا؟ ولكن هذا الذي ال يعقل حدث ف                 
منشغلة بالحفاظ على دور إسرائيل في مشروع الشرق األوسط الكبير المنتظر، أكثر مما هي مـشغولة بنجـاح عمليـة                    

  .  اإلسرائيلي،السالم في الصراع العربي
ـ          . كانت مع شارون نفسه   : محاولة عباس الرابعة   ي نكهـة لزيـارة   لقد ذهب إليه متفائال بأنه ال بد وأن يقدم شيئا ما يعط

وبدال من االيماءات تلقى عباس سيال مـن        . رايس، لكن إيماءات رايس إليه كانت أقوى من إيماءات عباس والفلسطينيين          
مواقف الصلف والتعالي، ولم ينشغل شارون إال بطلب ضرب البنية التحتية لإلرهاب، األمر الذي استدعى مـن عبـاس                   

  .  أهلية فلسطينيةالقول مرتين أنه غير مستعد إلشعال حرب
وبانسداد األفق السياسي ألي تحرك بعد هذه اللقاءات األربعة، توضع مرحلة عباس كلها أمام امتحان عسير، ويتأكـد أن                   
كال من واشنطن وإسرائيل ال تعتزمان تقديم أي عون له إلنجاح تجربته، تماما كما كان الحال معه حين تـسلم رئاسـة                      

 اإلسرائيلي بدال من أن تحاول إطفاء شيء من         ،ل إن رايس أشعلت النار في الصراع العربي       ولهذا نقو . الوزارة قبل فترة  
  . تلك النار

والمشكلة أنهم ال يدركون فـشلهم هـذا، وال         . انتهت جولة رايس محققة فشال جديدا للدبلوماسية األميركية تجاه المنطقة         و
  . يفكرون إال ببرامج دعائية لتغيير آرائنا الخاطئة

 26/6/2005 األوسط شرقال
  

  زلّة لسان؟ 
    رأي البيان   
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الجعفري، قال بوش إنه يحلم بـ قيام دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب في سالم               . خالل مؤتمره الصحافي مع ضيفه د     
ان وسائل اإلعالم أبرزت زلّة اللـس     . بعد قليل حصل استدراك جاء فيه أن الرئيس قصد إسرائيل ال العراق           !! مع العراق 

  . هذه بشكل يحيطها بعالمة استفهام
 .بل بشيء من التوجس واالرتياب، الذي ال يستبعد أن يكون كالمه تعبيراً بصورة ال شـعورية عـن وعيـه البـاطني                     

 يحصل بشكل ال إرادي عند اإلنسان؛ عندما يكون         Lapsesالمعروف علمياً أن مثل هذا التعبير، المسمى بلغة علم النفس           
  .  يشغله ويالزمه كالهاجس؛ ويتخذ بشأنه موقفاً أو ال يستبعد اتخاذه؛ لكنه يكتمه وال يبوح بهالموضوع أمراً

هل ينطبق ذلك   .وبهذه العملية يفضح اإلنسان نفسه    . فجأة وبصورة عفوية يقفز هذا السر من العقل الباطني إلى آلية اللسان           
ي هذا الخصوص؟ الشك مشروع بأن ال تكون الهفوة         على زلة بوش؟ هل نطق الرئيس من غير أن يريد بكوامن نفسه، ف            

  .  الخلفية والمناسبة والتوقيت، تبرر ذلك. بريئة
 سبق وأن تناقلته التقارير، كخيار وارد، على األقل وارد بحثه كاحتمال؛ يـدخل              التوطين الفلسطيني في العراق   فموضوع  

س حصل في أعقاب مباحثات مع رئـيس وزراء البلـد           ثم ان انزالق لسان الرئي    . ضمن معادلة تقوم على مبدأ المقايضة     
  .  الذي قال إنه يريد أن يرى قيام دولة فلسطينية بجواره

فيما يتعلق بالجانب األول، يبدو الرئيس بوش مقتنعـاً بـضرورة           . اللحظة الراهنة والمدى األبعد   : أما التوقيت فله جانبان   
قال إنـه   . رح، عبر اللجنة الرباعية، ما سمي بـ خارطة الطريق        أين؟ وكيف؟ سبق له وط    : السؤال. قيام دولة فلسطينية  

  .  يسعى إلى ضمان أن تكون هذه الدولة قابلة للحياة وأيضاً متصلة األوصال
وجدار الفـصل  . االستيطان منفلت. لكن حتى اآلن لم تقم إدارته بأية خطوة ملموسة تصب ولو بالتمهيد لوالدة هذه الدولة             

وكل ما عند الرئيس األميركي، تكرار المعزوفة ذاتها بالقول إن ما تقوم به             . طينية من غير توقف   يفترس األراضي الفلس  
  !!. الحكومة اإلسرائيلية ال يساعد وإن قضايا الخالف يجب معالجتها بالتفاوض

لذي يدور حول   أما الجانب الثاني فهو يتصل بالمخطط األميركي، الذي تردد ذكره منذ حرب العراق وقبلها أفغانستان؛ وا               
ما أطلق عليه إعادة رسم خريطة المنطقة وقد سبقته مرة إشارة نائب وزير الدفاع السابق بول وولفويتز، عندما قـال إن                     

  . واشنطن آتية إلى المنطقة لتغيير دول
كن تماهيه  ل. طبعاً ال ينبغي تحميل زلة لسان بوش أكثر مما تحتمل، وال تصنيفها بالضرورة في خانة المؤامرة المضمرة                

  .مع إسرائيل وانفالت هذه األخيرة يبرر الظن ويضع على إدارته عبء إثبات العكس
  26/6/2005البيان 

  
                                خطة لضم وتطوير مستوطنات الغور.. بعد غالف القدس

  هاني حبيب  
 بعيداً عن القطاع، وفي غور االردن تحديداً، اذ         عملية االنسحاب من قطاع غزة، وفقاً للمصطلح االسرائيلي، بدأت اليوم،         

من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء االسرائيلي، اليوم، خطة جديدة لتوسيع ومضاعفة االستيطان في منطقـة الغـور،                  
صاحب الخطة هو وزير الزراعة اسرائيل كاتس، وتصل كلفتها الى اكثر من نصف مليار شيكل، وتـنص علـى بنـاء                     

كافة المقدمات تشير الى ان المجلس الوزاري سيقر هذه الخطة التي أعدها كاتس           . نية استيطانية كل عام   خمسين وحدة سك  
مع مستوطني الغور، اذ تم تنسيقها مع مدير عام مكتب رئيس الوزراء ايالن كوهين، ونالت مـصادقة المـسؤول عـن                     

  .الميزانيات في وزارة المالية كوبي هابر
و أبعادها الحقيقية وتوقيت طرحها على مجلس الوزراء لنيل الموافقة عليها، اذ ان كاتس يفسر               ما يهمنا في هذه الخطة، ه     

التوقيت بأنه جاء إثر االجتماع الذي عقد بين شارون وأبو مازن، لكي تشكل هذه الخطـة رداً سياسـياً علـى مطالـب                       
يهودا والسامرة، وان الرد على مـن يرعـى         الفلسطينيين، فبعد لقاء شارون وأبو مازن فإننا نطلق خطته لتنمية مناطق            

اإلرهاب هو تعزيز االستيطان االسرائيلي في غور االردن، أبو مازن وقادة منظمات االرهاب سينظرون معه كل صباح                 
خطة فك االرتباط، اذاً، بدأت، ليس من قطاع غزة،         .من نافذة المقاطعة ويشاهدون غور االردن االسرائيلي يزدهر وينمو        

يث جوهر هذه الخطة، الضفة الفلسطينية، فبعد اغالق القدس بغالف الجدار الحدودي، ها هو غـور االردن                 ولكن من ح  
وعلى الجانب اآلخر، وبينما يحضر االسرائيليون المناطق المحتلة والتي ستظل          .المحتل، يخضع لعملية تنفيذ خطة شارون     

الزدهار، فإن االحتالل يـسعى، لكـي يـضع كافـة           تحت سيطرتهم المباشرة، مثل غور االردن، لكي يصبح نموذجاً ل         
المقدمات التي تجعل من أمر استمرار السيادة والسيطرة الفلسطينية على المناطق المخالة من المستوطنين والمستوطنات               
 في قطاع غزة، أمراً مشكوكاً فيه، تريد اسرائيل ان تقول لكل العالم المتحضر، انها انسحبت ولكن الجانب الفلـسطيني،                  
يثبت انه غير قادر على السيطرة على المناطق التي انسحبت منها، مثلما هو الحال، بالنسبة للمناطق التي أخلتهـا وفقـاً                     
التفاقيات اوسلو، تريد حكومة شارون ان تعلن للعالم، ان الحديث عن دولة فلسطينية، هو في غير مكانه عنـدما يفـشل                     

  .ضعة لنفوذهمالفلسطينيون في ادارة وقيادة المناطق الخا
المشهد المحتمل بعد االخالء، كما وصفته صحيفة هآرتس، هو ان يرقص الفلسطينيون فوق أسطح غوش قطيف، ولهذا،                 
كانت عملية تدمير المنازل هي الحل لإلفالت من هذا المنظر الذي يبدو فيه الفلسطينيون في حالة من نـشوة المنتـصر،                

لعالم الوجه الحقيقي لالحتالل، وكان االقتراح ان تتم عمليـة الهـدم مـن              لكن من سيرقص فوق األنقاض التي ستظهر ل       
الجانب االسرائيلي، بينما يشرع الجانب الفلسطيني بإزالة الركام، غير ان هذه الفكرة المبدعة لم تمر عندما رفض وزير                  

يشاهد احد ال رقـصاً وال ازالـة        لن نكون جامعي قمامتكم وهكذا، ربما لن        : الشؤون المدنية محمد دحالن االقتراح قائالً     
للقمامة االسرائيلية، بل محاوالت من البعض، متنفذين وعائالت وفصائل، وهي تسطو على بقايا االحتالل لكي تظهر في                 
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فلسطين، وكأننا نسرق اموالنا وأمالكنا وأرضنا، وهي الصورة التي تتناقض مع التعمير الذي ستشهده منطقة الغور، في                 
  .ها كاتس والتي سيقرر مصيرها اليومالخطة التي اعد

اسرائيل تنسحب، وتضعنا امام االختبار، هذه المرة مع الشقيقة مصر، التي من المقرر ان تشرف علـى امـن الحـدود                     
 المصرية، فوقفاً لصحيفة يديعوت احرونوت، فإن االحتالل سيخلي في ايلول منطقـة الحـدود والمعروفـة                 -الفلسطينية

من خطة فك االرتباط، لكي تترك غزة لتشكل اختباراً في مرحلة تجريبية، قال وزيـر الـدفاع                 بمحور صالح الدين، ض   
االسرائيلي موفاز انها تستمر لثالثة اشهر، لكي يبرهن الجانب المصري على قدرته على حماية الحدود، بينمـا يبـرهن                   

فلسطينية في الضفة المحتلة، سـتؤجل وفقـاً        الدولة ال ... الجانب الفلسطيني على قدرته على السيطرة على االمن الداخلي        
لهذا الرأي الى سنوات طويلة في حال تحول القطاع الى مركز لالرهاب والفوضى واذا ما رغبنا في ترجمة هذا الـرأي                
الى افعال، فبإمكاننا ان نتصور محاوالت اسرائيلية مستمرة لضمان بقاء الوضع الداخلي في قطاع غـزة، تحـت خـط                    

 وانعدام االمن ما يحول خطة شارون لضم الضفة الغربية ـ باستثناء بعض المدن والمخيمات ـ إلـى    الفوضى والعنف
اسرائيل، وترحيل أية عملية تفاوضية حول مسائل الحل النهائي الى أجل غير مسمى، بما في ذلك الربط بـين الـضفة                     

  .الفلسطينية وقطاع غزة
زن وشارون، هي تلك المتعلقة بنوايا خطة فك االرتباط الحقيقية، اخالء           وربما ان أوضح داللة على فشل القمة بين أبو ما         

قطاع غزة والتأكيد على عجز السلطة على السيطرة، واخالء الضفة الفلسطينية من الفلسطينيين وضمها بشكل نهائي الى                 
، مثلمـا حـدث بالنـسبة       اسرائيل، من خالل التحكم بالجدار الحدودي الذي سيصبح حدوداً يتم التعامل معها كأمر واقع             

للمستوطنات التي كانت غير شرعية، ثم باتت مشكلة، ثم أضحت ضرورة ال بد منها ألمن اسرائيل، ولكن ينبغي عـدم                    
توسيعها، وفقاً لمواقف الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي المتدحرجة الى المرمى الذي يريد شارون ان يـدفع كرتـه                  

  .اليها
طوير االستيطان في الغور الفلسطيني، اال باعتبارها الجزء الجوهري من خطة فك االرتباط التي              وال يمكن النظر لخطة ت    

أطلق عليها شارون خطة االنسحاب من قطاع غزة لتمويه جوهرها والتغطية على استهدافاتها، مع انه كان أول من أعلن                   
بما ـ عن اصدار التصريحات حـول هـذه    عن أهداف هذه الخطة علنا في أكثر من مناسبة، واآلن، توقف شارون ـ ر 

النوايا واألهداف، ال لشيء إال ألنه بدأ بعملية التنفيذ فعلياً، فبعد مستوطنات غالف القدس، ها هي مـستوطنات الغـور                    
الفلسطيني، تقع تحت طائلة االستهداف والتطوير والضم، أما الجانب الفلسطيني فعليه أن ينظر الى هذه العمليـة مكتفيـاً                   

طالبة بأن تكون عملية االخالء جزءاً من خارطة الطريق، مؤكداً انه يتوجب أن تتبع عملية االخالء بعملية انسحابات                  بالم
اسرائيلية أخرى، لكن في اسرائيل ال يلتفتون الى مثل هذه التصريحات التي قد تدعمها تصريحات مباشرة وواضحة من                  

  !.وأنا أفعل ما أريد...  ما تريدوناالدارة االميركية، فشعار شارون المعلن لتقولوا
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  عن تحوالت النظام السياسي الفلسطيني راهناً

          ماجد كيالي
 تعيش الساحة الفلسطينية في هذه المرحلة ارهاصات التحول نحو نظام سياسي جديد يرتكز على االنتقال من ديموقراطية              

صناديق االقتراع، ومن الوحدة في ارض المعركة الى التعددية ضمن اطار النظام السياسي             غابة البنادق الى ديموقراطية     
الواحد، ومن ازدوادجية السلطة، بحكم التجاذب بين السلطة والمعارضة الى وحدانية القرار في اطـار مـن التـشارك                   

  .والتوافق بينهما
باعتبار الـوطن  )  في المئة50ولو بنسبة (تخابات التشريعية  هكذا فان تحول النظام الفلسطيني نحو اعتماد النسبية في االن         

دائرة واحدة وانخراط حركة حماس في بنيته، واستمرار العمل لتخليصه من مظاهر العسكرة وطغيان االجهزة االمنيـة                 
  .ربما يضع االسس الموضوعية لتحقيق نقلة تاريخية في مسيرة تطور هذا النظام في بنيته وعالقاته وشعاراته

معروف ان النظام الفلسطيني استمر طوال حوالى اربعة عقود وفق نظرية الشرعية الثورية وفي اطار ستاتيكو معـين،                  
قبـل  (يقوم على نظام الكوتا القيادة، وحددت تركيبته وعالقاته وتمكنت عبره من احتكار القرارات السياسية االستراتيجية             

  .االخرى، بغض النظر عن ادوارها واحجامها، أدواراً ثانويةتاركة للفصائل ) قيام السلطة الوطنية وبعدها
  :اآلن يمكن القول ان ثمة عوامل عديدة ساهمت في تقويض نظام الشرعية الثورية، لعل اهمها يكمن في النواحي التالية

 داخل االراضـي    ، ال سيما منذ انتقال مركز الثقل في العمل الفلسطيني الى          التحوالت الحاصلة في الساحة الفلسطينية     -1
وصوالً الى تطورات االنتفاضة التي انـدلعت فـي         ) 1993 - 1987(المحتلة، مع اندالع االنتفاضة الفلسطينية الكبرى       

بالقياس الى الحالـة   ) في الضفة والقطاع  (فهذا االنتقال جعل للساحة الفلسطينية حيزاً جغرافياً وشعبياً متعيناً          . 2000العام  
ايـضاً فـان الحالـة الـسياسية        . ئدة في ظل وجود العمل الفلسطيني في مناطق اللجوء والشتات         الهيولية التي كانت سا   

ففي الخارج كان الوجود السياسي الفلسطيني يرتكـز اساسـاً          . الفلسطينية في الداخل كانت تختلف في شكلها عن الخارج        
ن المجتمع الفلسطيني في الداخل تمكن من       وعلى جيش المتفرغين، في حين ا     ) المسلح(على الواقع الفصائلي الميليشياوي     

التعبير عن ذاته بصورة اكثر نضجاً وملموسية، بحكم ظروفه الخاصة، ال سيما بسبب تواجده علـى ارضـه وبـسبب                    
  .احتكاكه الصراعي اليومي مع الوجود االحتاللي االسرائيلي

 الفلسطينية تواجه مهمات البنـاء االجتمـاعي         في الضفة والقطاع، حيث باتت الحركة الوطنية       قيام الكيان الفلسطيني   -2
في هذا االطار لم يعد ممكناً االستمرار على اساس مـن           . والسياسي، باالضافة الى مهمات مواجهة االحتالل االسرائيلي      

ية وفوق كل هذا فان الطبقة الـسياس . الشرعية الثورية حيث يتعذر على المجتمع انفاذ مبدأ المكاشفة والمساءلة والمحاسبة     
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الفلسطينية باتت مكشوفة على النقد الجماهيري في مرحلة بناء الكيان، وباتت التساؤالت تطرح في شـأن طريقـة ادارة                   
البيت الفلسطيني وبشأن احتكار القرار في الساحة الفلسطينية على خلفية تفاقم المشاكل المتعلقة ببناء الكيان الوليـد، وال                  

اد وتفشي نفوذ االجهزة االمنية، المهم ان قيام الكيان الفلسطيني الذي تأسس اصـالً              سيما على خلفية انتشار عالقات الفس     
  .على االنتخابات الرئاسية والتشريعية وضع القيادة الفلسطينية وجهاً لوجه امام مجتمع معين، فاخضعها للفحص وللتساؤل

والمعنـى ان النظـام     .  الشرعية التمثيلية   فتح المجال امام التحول من الشرعية الثورية الى        رحيل عرفات  ال شك ان     -3
السياسي القديم كان يدين بوجوده وستمراره، الى عرفات، فهو صانع هذا النظام ببناه وعالقاته وشعاراته، وهو الذي كفل                  
وجوده واعادة انتاجه، برغم كل التطورات التغيرات التي احاطت بالعمـل الفلـسطيني وحتـى الشخـصيات القياديـة                   

  . الفلسطينية التي تراجع او أفل دورها، فهي تدين ببقائها لعرفاتوالتنظيمات
الى خلق منافس كبير وفاعل لحركة فتح، ال سـيما  ) االسالميتين (تنامي النفوذ السياسي لحركتي حماس والجهاد     أدى   -4

، هو حال الفـصائل  ان هاتين الحركتين ركزتا جهودهما في الصراع ضد اسرائيل اكثر من االنشغال بالخالفات السياسية   
هكذا استطاعت حركة حماس تحديداً، بفضل خطابها االسالمي الشعبوي، وعمليات المقاومة التي شنتها ضـد               . االخرى

اسرائيل وامكاناتها المادية الكبيرة وشبكة الخدمات التي اقامتها تعزيز مكانتها في الساحة الفلسطينية الى درجة انها باتت                 
وما عزز مكانة حماس، ايضاً، حال الترهل       . على قرارات القيادة الفلسطينية   ) الفيتو(ق النقض   في مراحل عديدة تمتلك ح    

التي اصيبت بها فتح بعد ان باتت بمثابة حزب للسلطة، وبعد ان باتت هذه الحركة تتحمل وحدها المسؤولية عن االخفاق                    
  .الحاصل في عمليتي التسوية والبناء للكيان الفلسطيني

لسذاجة بمكان اعتبار ان التحول في النظام السياسي الفلسطيني سيتم بمجرد عملية انتخابات، على رغـم                على كل، من ا   
االهمية الكبيرة لهذه العمليات فهذا التحول يحتاج الى ارادة سياسية من مختلف االطراف الفاعلين، ويحتاج الى اقراره في                

  !الفصائليةالمؤسسات التشريعية الوطنية، للخروج من نظام الكوتا 
  :واضافة الى كل ذلك فان تحقيق االنتقال في النظام الفلسطيني يحتاج اصالً الى توافر مجموعة عوامل اهمها يكمن

 في ايجاد نوع من التنازل المتبادل من الحركتين الرئيسيتين في الساحة الفلسطينية يتمثل في تراجع حركة فتح عن                   :اوالً
 االعتبار للمؤسسات التشريعية الوطنية، وتكريس الديموقراطية في العالقات الداخليـة،           احتكارها القرار السياسي واعادة   

وبالمقابل انخراط حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني، وايجاد مقاربة تمكنها من االستجابة لبرنـامج االجمـاع                 
  .الوطني، برغم من حقها في االحتفاظ بأجندتها السياسية

تح العادة هيكليتها واصالح اوضاعها ونفض الترهل في بنياتها ليس فقط بحكم كونها التنظيم الرئيس                سعي حركة ف   :ثانياً
في الساحة الفلسطينية وانما لكونها حزب السلطة وخصوصاً لكونها تشكل القاسم السياسي المشترك لالطياف الـسياسية                

  .في الساحة الفلسطينية
نية االخرى بالشجاعة السياسية والنقد الذاتي، وتغليب المصلحة الوطنية علـى            ضرورة تحلي قيادات الفصائل الوط     :ثالثاً

المصلحة الذاتية، العادة صوغ اوضاعها، ولملمة شتاتها وايجاد منبر ثالث وربما رابع يعبر عنها ويوضـح ماهيتهـا،                  
 كطرف ثالث، او كبديل وطني      خصوصاً ان وقائع االنتخابات البلدية والتشريعية بينت عجز هذه الفصائل عن تقديم نفسها            

  .بحكم تشتتها، وايضاً بحكم ضعف خطاباتها وبناها واشكال عملها) مقابل حركتي فتح وحماس(
من خـالل   ) الفصائلية(يستنتج من ذلك ان النظام الفلسطيني الجديد معني باعادة تعريف ذاته اي تعريف مكوناته البنيوية                

المقبلة، في الواقع السياسي الفلسطيني، العطاء كل فصيل حقـه بحـسب تمثيلـه              ترجمة النتائج التي تفرزها االنتخابات      
وطبيعي ان النقلة في هذا النظام من المفترض ان تأتي كثمرة تفاعل ايجابي في قلب التيارات الثالثة كل علـى                    . النسبي

ديموقراطية وحزب الـشعب    حدة الوطني والديموقراطي واالسالمي، اي داخل حركة فتح وحماس والجبهتين الشعبية وال           
  .وغيرها، كما بين هذه التيارات برغم ان هذا التفاعل لن يخلو من بعض التجاذبات والتوترات

  26/6/2005الحياة 
  

  : كاريكاتير
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