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  نية تكثف جهودها لمواجهة ظاهرة تفاقم الفوضىالقيادة الفلسطي
 مكتب رئيس   هعلنما أ : ب  .ف. أ ،رام اهللا ومن  غزة صالح النعامي    من   عن مراسلها  27/6/2005شرق األوسط   ال نشرت

وقـد اجتمعـت    . أن قريع قرر عقد اجتماع الحكومة العادي لألسبوع الحالي في مدينة غزة يوم غد الثالثاء              من  الوزراء  
الفلسطينية على التوالي مرة في الخليل  واألخرى في نابلس  في إطار مساعي القيادة لوضع حد لحالة الفلتـان                    الحكومة  
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وقال متحدث في مكتب رئاسة الوزراء إن قريع سيتوجه اليوم الى قطاع غزة              .األمني التي اجتاحت األراضي الفلسطينية    
   .، خصوصا حركتي حماس والجهادائللفص ا امنيين هناك ومن ثمحيث سيبدأ جولته بلقاء قادة

 ان الطـرفين    يوسفنصر   بعد لقاء    عزامالشيخ نافذ   ل  وق: غزة-فتحي صباح    عن مراسلها  27/6/2005الحياة   ذكرت
بحثا في ظاهرة االنفالت االمني المتفشية في المجتمع الفلسطيني وزادت حدتها في األيام واألسابيع االخيرة وسبل الحفاظ                 

هة الداخلية وسالمتها، عبر منع استخدام السالح حسب االهواء الشخصية، وان يقتصر اسـتخدامه فقـط                على وحدة الجب  
  .على مقاومة االحتالل، وفي وجه اعتداءاته على الشعب الفلسطيني

 يوسف فيما يتعلق بقضية     ه نصر أوضح ما   : غزة  من طاهر النونو عن مراسلها    27/6/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت
 مطلوبا في الضفة الغربية، فيما      495دين انها تبحث على أعلى مستويات مع إسرائيل التي قدمت قائمة بأكثر من              المطار

سيتم تجهيز قوائم للمطلوبين من غزة بمساعدة مكتب التعبئة والتنظيم، موضحا ان السلطة الفلـسطينية تتعهـد بتـوفير                   
من جهة اخرى أكد عضو المكتب السياسي لحزب الـشعب          . مالحماية الشخصية للمطاردين وتوفير لقمة عيش كريمة له       

الفلسطيني أن المخرج الوحيد أمام الشعب للخروج من االنفالت االمني هو إجراء االنتخابات التشريعية، ومن ثم تـشكيل         
  .حكومة وطنية، تباشر فورا بإجراء عمليات إصالح سياسي واقتصادي وإداري ومالي جذرية

 وتجـار  أسماء مهربـي إن :  وزير الداخليةلوق: بيت لحم ـ خاص  من 27/6/2005 ني لإلعالم المركز الفلسطيونقل 
 .اإلسرائيلية لخلق فوضى السياسة، وهم ليسوا بعيدين عن األسلحة معروفة تماما إلسرائيل

ـ عزتف القيادة الفلـسطينية جهودهـا و  يكثتإلى   :غزة-حامد جادعن مراسلها    27/6/2005الغد االردنيـة     وأشارت  زي
اجراءاتها بهدف وضع حد لحالة الفلتان االمني التي سادت الضفة الغربية وقطاع غزة خالل األسـابيع األخيـرة، وفقـاً     

وقالت وكالة األنباء الفلسطينية ان الرئيس عباس التقى أمس بحضور قريع محافظي المنـاطق              .لوكالة الصحافة الفرنسية  
  . يادة القانون واالمنالفلسطينية في لقاء تركز حول سبل فرض س

من أعضاء مجلس الـوزراء، والطيـب عبـد         عدد   أن  :  وكاالت - رام اهللا  من 27/6/2005األيام الفلسطينية    وبينت
 ، بحث آليات تعزيز دور المحافظين في كافة المجـاالت،           هوجرى خالل  ,حضروا االجتماع ,رفيق الحسيني . الرحيم، ود 

ادة القانون وحفظ النظام العام، والتعاون مع كافة الجهات الحكومية لخدمـة            خصوصاً على صعيد المساهمة في فرض سي      
   .المواطن وتوفير حياة كريمة له

  
  سرائيليين إمواطنين   ألف فلسطيني تزوجوا من100اسرائيل تقرر طرد قرابة 

ئيل لزوج او زوجـة  صادقت الحكومة االسرائيلية االحد على مشروع قرار بقضي بمنع منح تأشيرة مكوث دائم في اسرا         
ويتطرق القرار االسرائيلي باالساس الى     . مواطن اسرائيلي يتواجد في اسرائيل بصورة غير قانونية وطرده من اسرائيل          

 .العائالت العربية في اسرائيل التي فيها احد الزوجين فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة او مـن الـدول العربيـة     
ية الى ان مشروع القرار طرحه على طاولة الحكومة االسرائيلية وزيـر الداخليـة اوفيـر                وافادت وسائل اعالم اسرائيل   

  .بينيس
وجاء في نص مشروع القرار ان وزير الداخلية ال يمنح تأشيرة او تصريحا للمكوث في اسرائيل لمن دخل الى اسرائيل                    

او في ظروف لم يكـن بامكـان طالـب          او مكث فيها بصورة غير قانونية سوى في حال ان ذلك تم من دون نية سيئة                 
كما سنص مشروع القرار على ان وزير الداخليـة ال يمـنح تأشـيرة او تـصريح                  .الحصول على التأشيرة التحكم بها    

وجاء في القرار ان من يتواجد في        .بالمكوث في اسرائيل لمن يشكل خطرا على امن الدولة االسرائيلية وسالمة الجمهور           
ه ان يغادر البالد وبعد ذلك تقديم طلب للحصول على تأشيرة مكوث دائـم              علىية ويتم طرده    اسرائيل بصورة غير شرع   

  . شرط اال يكون قد تواجد في اسرائيل بصورة غير قانونية لمدة تزيد عن سنة
به ويمنع قرار الحكومة االسرائيلية وزير الداخلية من منح تأشيرة او تصريح مكوث دائم في اسرائيل حتى لمن يعتمد طل                  

 من قانون المواطنة الذي ينص على امكانية الحصول على المواطنة االسرائيلية باالعتماد على الزواج مـن                 7على البند   
وهذا البند من القرار خصوصا يتطرق الى الفلسطينيين الذين يتزوجون مـن عـرب مـواطنين فـي               .مواطن اسرائيلي 

  .اسرائيل ويحملون الجنسية االسرائيلية
  أصعب القيود وأكثرها مساسا بحقوق االنسان  : المواطنجمعية حقوق 

وكانت جمعية حقوق المواطن قد توجهت، األحد، إلى رئيس الحكومة والوزراء وطالبتهم باإلعتراض على اإلقتراح الذي                
وقالت الجمعيـة ان هـذه       . قدمه وزير الداخلية، بخصوص فرض تقييدات صارمة على إجراءات التجنس في إسرائيل           

فعلى سبيل المثال، لـن     . لتقييدات تتجاهل ظروف حياة الكثيرين من طالبي التجنس والوضع القانوني في إسرائيل اليوم            ا
تُمنح مكانة في إسرائيل للفلسطينيين المتزوجين من مواطني وسكان الدولة وألوالدهم في حالة مكثوا في إسرائيل بـشكل                  

 المواطنين البدو، الذين ولدوا في النقب وال يملكون حتى اليوم أي مكانة             غير قانوني، كما سيمس اإلقتراح بالكثيرين من      
  . قانونية في إسرائيل

فيتغير . وقال بيان للجمعية ان دولة إسرائيل تفتقر اليوم لسياسة واضحة بالنسبة للهجرة إلى إسرائيل لمن هم ليسوا يهودا                 
مات وأنظمة داخلية في وزارة الداخلية      علىفينة واألخرى وفق ت   التعامل مع طالبي الحصول على مكانة في إسرائيل بين ال         

مات على معايير محددة وواضحة، وإنما تعتمد على مشاورات داخليـة بـين             علىوفي الغالب ال تعتمد هذه الت     . ال تُنشر 
طرق إلى جوانـب    وجاء في البيان أنه يجدر بالدولة أوالً وضع سياسة هجرة واضحة وعلنية تت            . موظفي وزارة الداخلية  

ويجدر بهذه السياسة أن تستند علـى       . الهجرة المختلفة وإلى واجبات الدولة تجاه مواطنيها وسكانها وإلى تعهداتها الدولية          
  . معايير واضحة وعلنية لمنح مكانة في إسرائيل لمن هم ليسوا يهودا
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ورة غير قانونية من العمال االجانـب فـي         من جهة ثانية صادقت حكومة اسرائيل على منح مواطنة الوالد ماكثين بص           
وبحسب هذا االقتراح ستكون لـدى وزيـر الداخليـة االسـرائيلي             .اسرائيل ولذويهم واشقائهم المتواجدين في اسرائيل     

الصالحية بمنح تصريح للمكوث الدائم في اسرائيل الوالد ماكثين بصورة غير قانونية في اسرائيل الـذين ولـدوا فـي                    
 تتوفر لديهم شروط مثل ان يكون الولد قد ولد في اسرائيل وسكن فيها بشكل متواصل حتى اليوم الذي                   اسرائيل شرط ان  

 كـانون االول    31 سنة على االكثر حتى تـاريخ        18-10وان يكون سن الولد بين       .تم فيه اقرار الحكومة لهذا االقتراح     
 اسرائيل بتصريح قانوني قبل انجـاب ابـنهم او          وان يكون ذوي الولد قد دخلوا الى        وان يؤدي الخدمة العسكرية    2005
وان يكون الولد قد تعلم في مدرسة اسرائيلية ويتقن اللغة العبرية وابعاده من اسرائيل ستؤدي الى انتزاعـه مـن                    . ابنتهم

لـدى  وبعد منح مكانة للولد في اسرائيل ستكون        . حضارته وثقافته الى دولة ال يشعر باالنتماء اليها مثل موطنه االصلي          
وزير الداخلية االسرائيلي الصالحية بمنح ذويه واشقائه مكانة في اسرائيل تمكنه من البقاء فيها وإن كـان ذلـك بـصفة            

  .مؤقتة من الناحية الرسمية
وهاجم رئيس حزب شاس ايلي يشاي قرار الحكومة االسرائيلية بمنح مكانة مواطنة البناء العمال االجانـب وقـال انـه                    

  .  ودي السرائيليقوض الطابع اليه
  26/6/2005 48 عرب

  
  سرائيلي  الرد اإلىدخول قوات بدر متوقف عل

 وزارة الداخلية األنباء التي تحدثت عن موافقة اسرائيل         ينف: دا ألفت حد  عن مراسلته  26/6/2005 48 عرب ذكر موقع 
ت بدر الفلسطينية المقيمـة     ومن جهتها أكدت أسمى خضر استعداد بالدها إلرسال قوا         .على دخول قوات بدر قطاع غزة     

في األردن إلى األراضي الفلسطينية، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، مؤكدة ان هذا موقف األردن الثابت مـن هـذه                    
  .القضية منذ استلم الطلب الفلسطيني بهذا الخصوص

صة امس ان دخول  توفيق ابو خوهاكدما  : رام اهللا- وليد عوض مراسلهان ع27/6/2005القدس العربي  ونشرت
واضاف ابو خوصة انه ال يوجد اتفاق نهائي  .قوات بدر الي االراضي المحتلة متوقف حاليا علي رد الجانب االسرائيلي

وذكر بان هناك اتصاالت  . مطلب السلطة الوطنية بعودتهمىبهذا الشأن خاصة وان الجانب االسرائيلي لم يقدم رده عل
رائيلي واألردن إلدخال قوات بدر إلي فلسطين خصوصاً بعد االنسحاب اإلسرائيلي فلسطينية مستمرة مع الجانب اإلس

  .المتوقع من غزة وشمال الضفة الغربية
د وزارة الداخلية أنه تـم االتفـاق مـع الحكومـة            يأكت:  فايز أبو عون   هكتب ما 27/6/2005األيام الفلسطينية    واضافت

نية الموجودة هناك إلى األراضي الفلسطينية، في حال تـم االنـسحاب            األردنية، مؤخراً، على دخول قوات بدر الفلسطي      
وأوضحت الوزارة لأليام على لسان توفيق أبو خوصة أنـه ال توجـد أيـة                .اإلسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية     

لالزمـة  إشكاالت مع الحكومة األردنية حول دخول قوات بدر إلى األراضي الفلسطينية، بل تم عمل كـل اإلجـراءات ا                  
ونفى أن يكون سفر اللواء يوسف المتوقع خالل األسبوع الجاري إلى األردن هدفه التنسيق مع الحكومة األردنيـة                   .لذلك

لدخول هذه القوات، معتبراً أن النقاش في الموضوع وصل إلى نهايته، وأن سفره يأتي فقط في إطار االستعدادات لعقـد                    
  .عماناجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في 

  
  حالة سفراء فلسطينيين الى التقاعد وضخ دماء جديدة في السفاراتإ

 مصادر فلسطينية النقاب عـن ان وزارة الـشؤون          تكشف:  غزة ،فتحي صباح عن مراسلها    27/6/2005الحياة  نشرت  
 منهم، وتضخ دمـاء     الخارجية الفلسطينية ستحيل عدداً من السفراء الفلسطينيين الى التقاعد، في حين سيعين آخرون بدالً             

جديدة في السلك الديبلوماسي الفلسطيني المترهل منذ سنوات طويلة، في خطوة تهدف الى احكام قبضة الـوزارة علـى                   
حقوق مالية تضمن لهـم حيـاة   لهم توفر س الى التقاعد،   المحالين وقال الدكتور ناصر القدوة ان السفراء      .فاروق القدومي 

 وفقاً لالصول القانونية يشكل أساساً سليماً الستمرار نجاح الديبلوماسية الفلسطينية في            وأضاف ان تدوير السفراء    .كريمة
وتوقع ان يشهد شهر شباط القادم اول حركة تنقالت ديبلوماسية منذ انشاء منظمـة               .ايصال الموقف الفلسطيني الى العالم    

يار العاملين في السلك الديبلوماسي يعـد خطـوة         واعتبر ان اخت   .التحرير الفلسطينية وبدء تعاطي بعض دول العالم معها       
وقال القدوة أثناء اجتماع عقده مع موظفي الـوزارة          .جديدة على طريق ترتيب االوضاع الديبلوماسية للسلطة الفلسطينية       

 في مقريها بمدينتي رام اهللا وغزة أمس، ان التوظيف في الوزارة سيتم من اآلن فصاعداً من خالل مسابقات واختبـارات                   
وأشار القدوة الى ان هيكليـة الـوزارة         .مهنية عالية المستوى ومفتوحة أمام كل أبناء الشعب الفلسطيني من دون استثناء           

وترى مصادر فلسطينية ان من شأن تطبيق هذه الخطـوات احكـام             .وزراء القرارها الموجودة اآلن على طاولة مجلس      
ومي اكثر عنه، ما يعني سحب البساط من تحـت أقدامـه، بحيـث ال               سيطرة القدوة على السلك الديبلوماسي، وابعاد القد      

  .يصبح لديه الصالحية لتعيين او تغيير سفير، الن هذه الصالحية ستنزع من منظمة التحرير لمصلحة السلطة الفلسطينية
الـى   وزير الشؤون الخارجيـة المجلـس التـشريعي          دعى : حامد جاد  هكتبما   27/6/2005األيام الفلسطينية    وذكرت

اإلسراع في إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة، لما لذلك من أهمية كبيرة في إنجاح اإلصالحات المرجو تحقيقها فـي                   
وأوضح القدوة في تصريح صحافي، أمس، أن وزارة الشؤون الخارجية انتهت، مؤخراً، من اختيـار                .السلك الدبلوماسي 

عمل في السلك الدبلوماسي، موضحاً أن عدداً منهم بدرجة مستـشار أول،             موظفاً من موظفي الوزارة، إلدراجهم لل      122
ودعا موظفي الوزارة الى مواصلة العمـل والجهـود الحثيثـة            .وآخرين بدرجة مستشار، وسكرتير أول، وثان، وثالث      

  .ياتإلنجاح الرسالة السياسية للوزارة وللسلطة الوطنية، خاصة في ظل المرحلة الراهنة، وما تشهده من تحد
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ـ  مـا : القدس محمد أبو خضير وزكي أبو الحالوة      عن مراسليها في     27/6/2005الرأي العام الكويتية     واضافت  ه اعلن
وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني امس ان فبراير من العام المقبل سيشهد حركة تنقالت ديبلوماسـية واسـعة لممثلـي                   

  .السلطة الفلسطينية في الخارج
  

  مضرة بالبيئة لردم ميناء غزة ببيوت المستوطنين تحذير من اآلثار ال
حذر رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية من أن استخدام مخلفات المستوطنات اليهودية المدمرة في قطاع غزة في : غزة

وأوضح، أن مخلفات منشآت المستوطنات . عمليات إنشاء رصيف الميناء البحري يشكل خطورة بالغة على البيئة البحرية
اليهودية قد تحتوي مواد بناء ضارة بالبيئة البحرية، بخاصة تلك المحتوية على مادة االسبستوس واأللياف الزجاجية 
وغيرها مما ال نعلمه، إضافة إلى أن بقايا هذه المخلفات في التربة سيؤثر سلباً على التربة الزراعية ومكوناتها وربما 

  .المياه الجوفية
  27/6/2005الحياة 

  
   أو بيع اراضية تحذر المواطنين من شراء مبان تابعة للمستوطنينالسلط

ر وزارة الداخلية من قيام سماسرة بشراء اراضي الفلـسطينيين القـاطنين فـي              يحذت 26/6/2005 48 عرب نشر موقع 
ة يعملـون   واشارت الى أن هؤالء السماسر     .المناطق التي تقع في نطاق المستوطنات اإلسرائيلية المنوي االنسحاب منها         

لحساب شركات استثمارية ال تريد خيراً لشعبنا الفلسطيني وتعمل بصورة سرية في الخفاء الستغالل الظروف المصيرية                
  . وجني األرباح ومكاسب غير مشروعةلتحقيق

ر وزارة الـشؤون المدنيـة امـس        يحـذ  ت :رام اهللا وليد عوض   عن مراسلها من     27/6/2005القدس العربي    وأضافت
 الفلسطينيين من شراء مبان او منشآت تابعة للمستوطنات االسرائيلية المقامة علـي اراضـي قطـاع غـزة،                   المواطنين

 معلومات وردت للوزارة حول قيام عدد مـن المـواطنين           ىوزارة في تحذيرها امس بناء عل     الوقالت   .والمقرر اخالؤها 
   .مخازن او منشآت تابعة للمستوطنينبشراء حمامات زراعية او 

 هذه الممارسات المشبوهة وعمليات البيع ت اعتبر  وزارة الداخلية  ان:  غزة -الناصرة   من 27/6/2005الحيـاة    وذكرت
والشراء غير قانونية ولن يتم االلتفاف عليها مستقبالً، خصوصاً وان هذه االراضي هي أمالك دولـة وتعـود ملكيتهـا                    

  .االسبابللشعب الفلسطيني، وال يحق ألي كان التصرف بها مهما كانت 
لن يـتم   أنه   الوزارة كل من له عالقة بهذه القضية، و         تحذير   إلى: رام اهللا    من 27/6/2005األيام الفلسطينية    وأشارت

  . كل من تورط من قريب أو بعيد فيها الى سرعة اإلبالغ للجهات المعنية تحت طائلة المسؤوليةةالتهاون فيها ودعو
  

   محاكمة العمالءنصر يوسف ينفي وجود ضغوط وراء اعادة
 يوسف بشدة أن يكون النائب العام الفلسطيني قد قام بتقديم طلب إلعادة              نصر  نفى :ب.ف.أ: صالح النعامي رام اهللا   : غزة

وأضاف أن النائب العام قد قدم الطلـب        . محاكمة العمالء الذين صدرت بحقهم أحكام باإلعدام، بسبب ضغط من إسرائيل          
ادة محاكمة العمالء ألنه تشكك في سالمة اإلجراءات في المحاكمات التي تمت في محـاكم               بالفعل للرئيس الفلسطيني إلع   

  .امن الدولة
  27/6/2005شرق األوسط ال

  
   عنصر من أفراد األجهزة األمنية المختلفة500إعادة قيود أكثر من : الداخلية
لقوات األمن الوطني، باشرت في استيعاب      أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني، امس، أن مديرية التدريب          :  وفا ،غزة

  .أكثر من خمسمائة عنصر من أفراد األجهزة األمنية المختلفة، الذين تم وقف قيودهم في السابق
إنه جرى إدخال هؤالء في دورة تدريبية خاصة بعد أن تم استكمال الفحوص الصحية              : وقالت الوزارة في بيان أصدرته    

وأضافت أنـه مـن    .سالمة األمنية، حيث تمت إعادة قيودهم على مالك قوات األمن الوطنيواختبارات اللياقة البدنية وال   
المنتظر االنتهاء من اإلجراءات الالزمة بخصوص بقية أفراد هذه الشريحة ممن خضعوا لالختبارات األوليـة، تمهيـداً                 

  .ت لهذا الغرضالستيعابهم ودمجهم في دورات عسكرية خاصة تُجرى في معسكرات التدريب التي أقيم
  27/6/2005األيام الفلسطينية 

  
 اجتماع منظمة المؤتمر اإلسالمي سيناقش االعتداءات اإلسرائيلية في القدس : القدوة
ناصر القدوة، اليوم، أن وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر اإلسالمي، سيناقشون ما تتعرض له مدينـة                .  أعلن د  :غزة

وأوضح في بيان أصدره مكتبه الصحفي، أن الدورة التي          .ل دورتهم الثانية والثالثين   القدس من اعتداءات إسرائيلية، خال    
ستبدأ أعمالها غداً الثالثاء، وتستمر لمدة يومين، ستناقش العديد من القضايا الهامة، وفي مقدمتها ما تتعرض لـه مدينـة                    

وقال إنهم   .هديد االستقرار في المنطقة بأسرها    القدس من اعتداءات إسرائيلية ازدادت وتيرتها مؤخراً، وهو ما من شأنه ت           
يتوقعون تبني االجتماع لموقف إسالمي حازم وواضح تجاه األخطار المحدقة بالمقدسات اإلسالمية بوقـف االعتـداءات                
التي تستهدفها من خالل االتصال مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للجم الجماعات اليمنية المتطرفة، والعمل من                 

وأشار إلـى أنـه      .جل وصول المواطنين إلى القدس بحرية ودعم المدينة المقدسة على كل الصعد لتعزيز صمود أهلها              أ
سيطلع الوزراء المشاركين على آخر المستجدات السياسية لعملية السالم ونتائج االتصاالت التي أجرتها السلطة مـؤخراً                
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مريكية، مؤكداً أن منظمة المؤتمر اإلسالمي تدعم الموقف الفلـسطيني          مع األطراف الدولية بما فيها الواليات المتحدة األ       
وحسب البيان، فإن االجتماع الوزاري، سـيبحث فـي          .بشأن تحقيق السالم على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية        

ظمة، باإلضافة إلـى  إمكانية توأمة الجامعات والمدارس والمستشفيات الفلسطينية مع نظيراتها في الدول األعضاء في المن    
 .المحافظة على الهوية اإلسالمية في القدس

  27/6/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا
  
   نائب السفير الياباني في تل أبيبيلتقييوسف أبو صفية  .د

المـشكالت التـي      رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية خالل اجتماعه مع هيدو ساتو في مدينة غزة أمـس،               ناقش :غزة
انيها البيئة الفلسطينية، بخاصة بعد أن يتم االنسحاب االسرائيلي من غزة وشمال الضفة وإيجاد سبل التعـاون والـدعم    تع

وأشاد ابو صفية، خالل اللقاء، بالدور المهم الذي تلعبه الحكومة اليابانيـة            . الذي يمكن أن تقدمه اليابان للسلطة الفلسطينية      
شعب الفلسطيني، وبخاصة في مجال حماية البيئة، بحسب بيان صادر عـن سـلطة              من خالل المساعدات التي تقدمها لل     

وقدم شرحاً للمشكالت التي تواجهها البيئة الفلسطينية جراء االنتهاكات االسرائيلية، منهـا مكـب النفايـات                . جودة البيئة 
ر تحليل فلسطيني يحتوي على     وبحث الجانبان في مشروع انشاء مختب      .االسرائيلية الموجود في منطقتي نابلس وطولكرم     

وتحدث أبو صفية خالل اللقاء      .أحدث المعدات واألجهزة التحليلية، وتم البحث في ان تساعد الحكومة اليابانية في انشائه            
عن مشكلة اآلبار الموجودة في منطقة المواصي، التي تخدم القطاع الزراعي بنسبة كبيرة، مشيراً الى تعرضها لخطـر                  

المياه العادمة اليها بما تحمله من مواد سامة من المستوطنات الموجودة في تلك المنطقة، حيـث تـم                  كبير، وهو تسرب    
  .فحص عينات مأخوذة منها ووجد أنها ملوثة بدرجة كبيرة

  27/6/2005الحياة 
  

   العلم الفلسطيني يثير زوبعة سياسية 
تلفزيون الفلسطيني لدعم العلم الفلـسطيني، فبينمـا أيـد          تباينت ردود الفعل تجاه الحملة التي أطلقها ال       :  ياسر البنا  -غزة

البعض الحملة وانتقدوا تقديم الفصائل أعالمها الخاصة على العلم الفلسطيني، اعتبر البعض اآلخر تلك الحملة تـستهدف                 
قـضايا  فصائل فلسطينية بعينها، وتمثل هروبا من المشاكل الجوهرية التي يواجهها الشعب الفلسطيني بـالتركيز علـى                 

 حملة العلم الفلسطيني، واعتبر إبراز علم فلسطين جزءا من النضال الوطني،            ة فتح   ويؤكد أمين مقبول دعم حرك     .فرعية
كما تبنى تلك الحملة عـدد مـن الكتـاب الفلـسطينيين،             .وغيابه في مسيرات واحتفاالت كل الفصائل نهجا غير صحي        

صادق في مقـال لـه الحركـة        عدلي  واتهم  . اصة على العلم الفلسطيني   وهاجموا تغليب الفصائل الفلسطينية راياتها الخ     
اإلسالمية الفلسطينية بأنها ال تعترف بالعلم الفلسطيني؛ كونه علما قوميا، في المقابل رفضت حركتـا حمـاس والجهـاد                   

ك بأن شعارها يظهر اتهامهما بعدم احترام العلم الفلسطيني، وأكدتا أنهما ترفعانه في كل مكان، واستشهدت حماس على ذل         
واتهم مـشير    .وقد وافقت الفصائل على إزالة كافة راياتها من شوارع المدن الفلسطينية          . عليه بوضوح علمان فلسطينيان   

 باستغالل تلك الحملة للنيل     -التي لم يسمها  -نت السبت بعض الجهات     .المصري في تصريحات خاصة إلسالم أون الين      
 وإضعاف هيبتها والنيل من مكانتها اإلعالمية باتهامهـا         -وخاصة اإلسالمية منها  - من سمعة بعض الفصائل الفلسطينية    

وأكد أن حماس وافقت على الحملة وعلى إزالة رايات الفـصائل مـن              .بأنها ترفض العلم الفلسطيني وتقدم راياتها عليه      
لسطيني، ولكنه اعتبر رفع الراية فـي       إنه ال خالف أبدا في الشارع الفلسطيني على العلم الف         : الشوارع الفلسطينية، وقال  

ولفت إلى وجود قضايا أهم بكثير تحتاج الهتمام أكبر أبرزها معاناة الشعب الفلسطيني والبطش الذي                .حد ذاته ليس عيبا   
كما انتقد الحملة أيضا الدكتور حسن أبو حشيش، والذي وصفها بأنها تمثل هروبـا مـن                 .يتعرض له على مدار الساعة    

  .اسي الذي يشهد حالة من الفوضى واالنفالت األمني واالنهيار السياسيالواقع السي
  25/6/2005ون الين أسالم إ

  
  ال يمكن تحقيق اي شيء من خالل االستجداء وينبغي تعزيز خيار المقاومة  :الجهاد

قمة ب  شارون عباسقمةاحد قادة حركة الجهاد االسالمي في حديث خاص بالقدس العربي  الشيخ عبداهللا الشامي وصف 
الطريقة التي انفضت بها  االهانة، وال مكان للقبول بامالءات اسرائيل التي تواصل احتالل االرض الفلسطينية، واضاف

القمة تدل علي الفشل وعدم تحقيق اي من االهداف، وهذا امر معروف سلفا، فالعدو الصهيوني ال يبحث اال عن هدف 
واضح تماما من بعض واضاف الشامي .الفلسطيني ان يحقق اهدافه ومطالبهواحد هو امنه هو فقط وال يريد للشعب 

العبارات التي نقلت عبر وسائل االعالم انها كانت قمة عقابية وقمة استعالئية، القي خاللها شارون اوامره فقط، ويريد 
لسلطة الفلسطينية والوفد الذي من السلطة الفلسطينية أن تعمل عنده جندا وحراسا لمملكته، وفي ذلك اهانة شديدة لرئيس ا

ابو مازن يدرك تماما ان فشل المفاوضات مع هذا العدو وعدم استجابته لمطالب الفلسطينيين ما هو وقال الشامي .رافقه
اال داللة علي تعنت الجانب االسرائيلي، وال يمكن تحقيق اي شيء من خالل االستجداء ولقاءات شبيهة بين وفود 

، انا اقول انه تنبغي العودة الي واقع الشعب الفلسطيني وانتفاضته ومقاومته وتعزيز خيار المقاومة اسرائيلية وفلسطينية
 .وهو الخيار الذي آلم دولة االحتالل الما شديدا وخصوصا شارون وحكومته وآلته العسكرية

27/6/2005القدس العربي   
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  ملتزمون بالتهدئة طالما التزمت بها اسرائيل :الجهاد
، الشيخ نافذ عزام، أن وزير الداخلية، اللواء نصر يوسف، بحث مع وفد من  االسالميلقيادي في حركة الجهادأعلن ا

أن حركة الجهاد أكدت على موقفها من التهدئة وأنها ستظل  ضد حركة الجهاد وقال عزام الجهاد التصعيد اإلسرائيلي
واعتبر الشيخ عزام أن إسرائيل .عيدها ضد الفلسطينيينملتزمة بها طالما التزمت بها إسرائيل وأوقفت عدوانها وتص

  . تسعى ومن خالل تصعيد حملتها على الجهاد دون القوى األخرى الى زعزعة الساحة الفلسطينية وإرباكها
27/6/2005شرق األوسط ال  

  
  المقاومة تقصف بصواريخ القسام مستوطنات ومواقع لالحتالل وتوقع فيها أضراراً جسيمة

ر صهيونية أن صاروخاً من طراز قسام أطلق باتجاه أحد التجمعات االستيطانية في النقب الغربي في بلدة ذكرت مصاد
أسديروت، وقد انفجرت القذيفة بالقرب من محل تجاري، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية جسيمة، غير أن تلك 

مصادر إن فلسطينيين أطلقوا الليلة الت وقال.المصادر لم تعترف، كعادتها، بوقوع إصابات بين صفوف المستوطنين
   .الماضية أربع قذائف هاون وعدد من الصواريخ المضادة للدروع باتجاه إحدى المستوطنات في جنوب قطاع غزة

27/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  كتائب األقصى والعودة تؤكدان تمسكهما بالسالح رغم التزامهما بالتهدئة
 وطالئع الجيش الشعبي كتائب العودة التابعتان لحركة فتح، أن أيا من عناصرهما لن يسلم سالحه،                أكدت كتائب األقصى  

واشارتا خالل مهرجان تأبيني لعدد من الشهداء نظم في نـابلس،           .رغم التزامهما بالتهدئة التي أعلنتها السلطة الفلسطينية      
 .لقانون وتفعيل القضاء الفلسطينيانهما ستعمالن مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها من اجل ضبط ا

27/6/2005األيام الفلسطينية   
  

  اجتماع اللجنة المركزية لـ فتح تتويج لمصالحة أبومازن والقدومي 
 ستكرس  المركزيةعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي كشف أن اللجنة أن 27/6/2005 البيان نشرت

اري في العاصمة األردنية عمان لقضايا الوضع الداخلي في الحركة التي اجتماعها المقبل في الثالثين من الشهر الج
وقال إن هذا االجتماع سيكون تتويجاً للقاء المصالحة بين أمين سر الحركة فاروق . ماً أفقياً وعمودياًاتشهد تفتتاً وانقس

ر العام المقبل للحركة واختيار القدومي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن وسيكرس لمناقشة عقد المؤتم
  . أعضاء المؤتمر واختيار مرشح الحركة لالنتخابات التشريعية

في تصريح لوكالة األنمباء  رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أن 27/6/2005 48 عرب ونقل موقع
يد الداخلي الفلسطيني ومسار التسويه مع  ان اجتماع مركزيه فتح سيناقش القضايا السياسيه علي الصع قالااليرانية آرنا

اسرائيل واالنسحاب من غزه والعالقات الفلسطينيه الداخليه والعالقات الفلسطينيه العربيه، اضافه الي الوضع الداخلي 
 العام للحركه فضال عن وضع حد للتداخل بين صالحيات رئيس الدائره السياسية لمنظمة المؤتمرلحركه فتح، وعقد 

فاروق القدومي الذي يشغل منصب وزير خارجية دولة فلسطين، وصالحيات ناصر القدوة الذي يشغل منصب التحرير 
  . وزير خارجية السلطة الفلسطينية

  
   أشهر9أبو الحصين بعد احتجازه  قوات االحتالل تسلم جثمان الشهيد: رفح
يد صالح إبراهيم أبو الحصين في موكب       شيعت، أمس، جماهير غفيرة من محافظة رفح، جثمان الشه        :  محمد الجمل  ،رفح

وانطلق الموكب من مستشفى النجار شرق المدينة في باتجاه منزل          .جنائزي مهيب شارك فيه العشرات من أقربائه ورفاقه       
ذوي الشهيد إللقاء نظرة الوداع األخيرة على جثمانه الطاهر، ومن ثم وصل المشيعون إلى مسجد العودة وسـط رفـح،                    

الجنازة على جثمانه، وانطلقوا به في شوارع المدينة متجهين إلى مقبرة الشهداء، حيث ووري الجثمـان                حيث أدوا صالة    
وكانت قوات االحتالل سلمت جثمان الشهيد أبو الحصين عصر أمس عند حاجز إيريز شمال قطاع غزة،                .الطاهر الثرى 

ى النجار برفح، قبـل أن يـشيع إلـى مثـواه             أشهر، وقد نقل الجثمان عقب ذلك إلى مستشف        9بعد احتجاز دام أكثر من      
وكان الشهيد أبو الحصين استشهد في التاسع من تشرين األول من العام الماضي برصاص االحتالل قرب معبـر                  .األخير

  .كيسوفيم وسط قطاع غزة، وظل محتجزا لدى الطرف اإلسرائيلي طوال الفترة الماضية
  27/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  بعة مواطنين جراء انفجار جسم غريب قرب مستوطنة موراغإصابة أر: رفح

أصيب أربعة مواطنين، بينهم طفالن بجروح متفاوتة، ظهر أمس، إثر انفجار جـسم غريـب مـن                  :كتب محمد الجمل  
مخلفات قوات االحتالل االسرائيلي على مقربة من مستوطنة موراغ الجاثمة فوق أراضي المـواطنين شـمال محافظـة                  

عاماً، إضافة إلى ديب أبـو تكفـة        12 عاماً، وعاهد وتامر جبريل كوارع       20األشقاء الثالثة عامر  : ون هم والمصاب.رفح
ونقل المصابون األربعة بواسطة سيارات إسعاف إلى مستشفى غزة األوروبي بمحافظة خـان يـونس لتلقـي                 . عاما21ً

بين بأنها خطيرة، فيمـا وصـفت الحالـة         ووصفت مصادر طبية في المستشفى الحالة الصحية الثنين من المصا         .العالج
وأوضحت المصادر ذاتها أن المصابين عامر وأبو تكفة أدخـال          .الصحية للمصابين اآلخرين بأنها بين متوسطة وخطيرة      
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وأفـادت مـصادر أمنيـة      .إلى غرفة العمليات إلجراء جراحة عاجلة لهما، بعد بتر بعض أطرافهما جراء شدة االنفجار             
ين األربعة كانوا يعبثون في جسم على مقربة من المستوطنة انفجر بهم، من غيـر أن يـتم تحديـد        فلسطينية بأن المصاب  

من جانبهم، كرر المواطنون من سكان المناطق القريبة من المـستوطنات الجاثمـة فـوق أراضـي                 . مصدر هذا الجسم  
زالة األجسام المشبوهة واأللغام من     المواطنين شمال وغرب المحافظة، مطالباتهم الجهات المعنية بتنظيم حملة موسعة إل          

مناطق المستوطنات بعيد االنسحاب اإلسرائيلي المزمع من قطاع غزة، حتى ال تظل خطراً يتهدد حياتهم وحياة أطفـالهم                  
  .طوال الوقت، معربين عن اعتقادهم بوجود مئات األلغام واألجسام الخطرة في محيط وداخل نطاق المستوطنات

 27/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  مستوطنو الخليل ينظمون حملة انتقام من الفلسطينيين 
قالت مصادر فلسطينية في مدينة الخليل ان المستوطنين شرعوا  تنفيذ حملة اعتداءات واسعة ضد الفلسطينيين في المدينة                  

 على بيوت ومحـال     وقال شهود عيان ان الهجوم    . انتقاما لمقتل مستوطنين من بيت حجاي في عملية امس األول الجمعة          
تجارية تعود للفلسطينيين يأتي استمرارا لهجمات شنها المستوطنون امس السبت، في وقت فرض فيه جيش االحتالل قيود         

وكانت مجموعة من المـستوطنين     .صارمة على تحركات الفلسطينيين في منطقة جنوب جبل الخليل، حيث وقعت العملية           
يل كان عائدا من بئر السبع الى الخليل، وعندما وصل الـى بـؤرة رامـوت                قد نكلت، امس السبت، بفلسطيني من الخل      
كما القى المستوطنون، امس، قنبلة على منزل فلسطيني في منطقـة جنـوب             . االستيطانية هاجمه المستوطنون ونكلوا به    

لغة في عملية بيـت     ومع اعالن نبأ مقتل المستوطن الثاني الذي اصيب بجراح با         .جبل الخليل وأصابوا طفلة بجراح بالغة     
حجاي، بدأ المستوطنون حملة انتقام ضد الفلسطينيين في المدينة شملت احراق حوانيت ومحال تجارية وبيـوت تابعـة                  

وعلم ان مجموعـة مـن      . كما قاموا باالعتداء على المارة    . للفلسطينيين، في البلدة القديمة وفي محيط الحرم االبراهيمي       
عاماً الذي يعمل في لجنة إعمـار الخليـل         30فلسطيني فارس حجازي محمود البطش      المستوطنين هاجمت في الصباح ال    

وقال الفلـسطينيون ان الـبطش نقـل الـى          . ه بالضرب على كافة انحاء جسده، وبشكل خاص على رأسه         علىواعتدوا  
  . مستشفى بئر السبع في حالة بالغة الخطورة

  26/6/2005 48 عرب
  

  ي بتغطية جرائم االحتالل بحقّ الفلسطينيينمركز حقوقي يتّهم القضاء الصهيون
اتهم مركز حقوقي فلسطيني القضاء الصهيوني بأنّه يعمل على تغطية ما وصفها بجرائم االحتالل فـي              : خاص ،بيت لحم 

 وذكر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان أن وفـداً       .المناطق الفلسطينية المحتلة، وذلك خالل شهادة قدمها أمام لجنة دولية         
منه أدلى اليوم األحد بشهادة أمام لجنة األمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تؤثر على حقـوق                   

ومثّل المركز أمام اللجنة كّل من المحامي أياد العلمي         . اإلنسان للشعب الفلسطيني والعرب اآلخرين في األراضي المحتلة       
وخصص المحامي العلمي شهادته    .باحث حمدي شقورة، مدير وحدة تطوير الديمقراطية      مدير وحدة المساعدة القانونية، وال    

للحديث عن غياب العدالة في النظام القضائي الصهيوني، مؤكّداً من خالل حاالٍت حسية أنّه عندما يتعلّق األمر بالمدنيين                  
ا، إلى أداٍة للتغطيـة القانونيـة       علىحكمة ال الفلسطينيين في األراضي المحتلة، يتحول القضاء الصهيوني، بما في ذلك الم          

وذكر العلمي أن جرائم حرب مثل جرائم القتل خارج إطـار القـضاء وهـدم               .على ما تقترفه قوات االحتالل من جرائم      
وخصص حمدي شقورة مداخلته للحديث عن جرائم تـدمير         .المنازل السكنية والتعذيب تتم بتغطيٍة من القضاء وبموافقته       

وقدم شقورة للجنة معلومات    ،لسكنية وللعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات االحتالل ضد المدنيين الفلسطينيين         المنازل ا 
   .تفصيلية حول جرائم تدمير المنازل

  27/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  انعقاد مؤتمر المؤسسات النسوية اإلسالمية في رام اهللا
ـ افتتحت في قاعة     : خاص ،رام اهللا  بست إيسترن في رام اهللا، صباح األحد، أعمال المؤتمر السنوي الذي تنظّمه             فندق ال

جمعية الهدى التابعة للحركة اإلسالمية في مدينة رام اهللا تحت عنوان المؤسسات النـسوية اإلسـالمية تقيـيم للتجربـة                    
يات من الذكر الحكيم تلتها كلمة رئـيس        وبدأ المؤتمر أعماله في التاسعة من صباح اليوم بقراءة عطرة آل          .وتحسين لألداء 

جمعية الهدى السيدة ندى الجيوسي، والتي أشارت من خاللها إلى الفكرة واألهداف التي تم انطالقاً منها الدعوة لعقد هذا                   
 في  هذا المؤتمر يأتي في هذه المرحلة بالذات من أجل تقييم تجربة المؤسسات النسوية العاملة             : المؤتمر، وقالت الجيوسي  

المجال اإلسالمي الدعوي والخيري، وإلثبات أن المرأة المسلمة موجودة على الساحة من خالل المؤسسات الفاعلة التـي                 
تنتمي إليها، ويأخذ هذا المؤتمر الصفة الداخلية بمعنى طرح القضايا فيما بيننا وتدارسها والخروج بحلول عملية من أجل                  

لشيخ حسن يوسف بمداخلة على هامش المؤتمر أكد فيها على أهمية الـدعوة إلـى               وتقدم ا .النهوض بواقع المرأة المسلمة   
وأكد الشيخ يوسـف    .تكثيف وجود المراكز النسوية الجمعيات الدعوية من أجل النهوض بواقع المرأة المسلمة في فلسطين             

ير والفعل من خالل عدم التقوقع على       في مداخلته أن الحركة اإلسالمية وإن لم تكن حزباً سياسياً إال أنها قادرة على التأث              
نفسها والسعي للحوار مع اآلخر، وهو األمر الذي انتقد فيه الشيح يوسف منظمي المؤتمر ودعـا إلـى دعـوة ممثلـين                      
وممثالت عن كافة األطر والفصائل والتوجهات من أجل التعرف على اآلخر والسعي إلى التقريب معهم وعـدم حـصر                   

  .لحركة اإلسالمية وحدهاالحوار فيما بين أبناء ا
  27/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  زواج األقارب يتراجع في فلسطين  

يستدل من دراسة صادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن انخفاضاً طـرأ علـى                : أمين أبو وردة   ،نابلس
وأظهرت الدراسة حـول واقـع      .ثالث الماضية ظاهرة الزواج بين األقارب، في األراضي الفلسطينية، خالل السنوات ال         

، %40،6الصحة اإلنجابية للمراهقين والشباب في األراضي الفلسطينية، أن معدل الزواج بين األقارب، بلغـت نـسبته                 
وهدفت الدراسة، التي أعدها كل من      .في قطاع غزة  % 41 في الضفة الغربية و    40،4 منها   2004،- 2001خالل الفترة   

عائشة الرفاعي، إلى إلقاء الضوء على واقع الصحة اإلنجابية للمراهقين والشباب           .فيفي، وراجعتها د  محمد ورياض الع  .د
في فلسطين، بمكوناتها العديدة وتوفير الرؤية الواضحة، والتسهيل على صانعي القرار في مؤسسات الدولة والمؤسـسات                

  .المعنية
  27/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  في رام اهللا تنظم يوماً طبياً مجانياًبلدية بني زيد الغربية 

نظمت بلدية بني زيد الغربية في رام اهللا يوما طبياً مجانياً ألهالي قريتي دير غسانة وبيت ريما غربـي                   :  خاص ،رام اهللا 
 إن عشرة أطباء أخـصائيين    : مدينة رام اهللا المحتلة؛ وقال عالء الريماوي عضو المجلس البلدي في بلدة بني زيد الغربية              

في طب األطفال والعيون والجلد والقلب واألنف واألذن والحنجرة واألسنان شاركوا في اليوم الطبي، واستفاد مـن هـذا                   
وقالت مصادر في البلدية أن الدافع وراء تنظيم هذا النشاط هو ارتفاع أسـعار األدويـة فـي           . فلسطينياً 280النشاط نحو   

لى تردي األوضاع المعيشية والحياتية لألهالي جراء العدوان الصهيوني         فلسطين، وارتفاع أسعار الكشف الطبي، مشيرة إ      
وكانت البلدية قد قامت من خالل االتصال مع الشركات المستوردة لألدوية بتوفير كمية مـن األدويـة مـا                   . المتواصل
ظيم المزيد مـن     ألف شيكل وزعت مجاناً على األهالي المرضى، هذا وأكدت مصادر البلدية أنها بصدد تن              30مجموعه  

  .النشاطات الطبية لمساعدة األهالي
  27/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  رابطة علماء فلسطين تفتتح دورة إعالمية للدعاة وخطباء المساجد في غزة

افتتحت رابطة علماء فلسطين أمس، دورة إعالمية بعنوان فن التعامل مع وسائل اإلعالم، والتـي نُظمـت                 : خاص،  غزة
تعاون مع كتلة الصحفي الفلسطيني لصالح الدعاة وخطباء المساجد، وذلك خالل احتفال خاص بمقرها بمدينـة غـزة،                  بال

  .ويحاضر في الدورة نخبة من األكاديميين والمهنيين المتميزين
  27/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  لبلدياتاجتماعات في بلدية رفح لتقويم المرحلة الثانية من مشروع تطوير ا

، برئاسـة كالوديـا ماركونـدس، سلـسلة     CIDAعقد وفد كندي يمثل الوكالة الكندية للتنمية الدولية  :كتب محمد الجمل 
، التـي   CIDAاجتماعات في بلدية رفح، مؤخرا، لتقويم أداء المرحلة الثانية من مشروع تطوير البلديات، الممول مـن                 

 بكلفة إجماليـة قـدرها      2006، وتستمر حتى العام     2003ترة من العام    كانت نفذت في مدينتي رفح، وخان يونس في الف        
وكان أبرز االجتماعات، التي نظمت في مقر البلدية، اجتماعاً موسعاً ضم نائب الرئيس عزات              .  مليون دوالر كندي   3ر1

مـاد أبـو ديـة       برهوم، ومن الجانب الكندي ماركوندس، إضافة إلى سعاد مخول، وع          على.أبو الخير، ومديرها العام د    
وناقش االجتماع ما تم انجازه خالل المرحلة الثانية من المشروع، وكذلك إمكانات تمديده لمرحلـة               .استشاريي المشروع 

من جانبه، أوضح المهندس عادل الجزار منسق المشروع الكندي أن الهدف األساس من سلسلة االجتماعات، التـي                 .ثالثة
دة من المشروع هو تقويم أدائه في المرحلة الماضية، مشيراً إلى أن ثمة توجهـاً               عقدت والتزال تعقد مع الجهات المستفي     

لتمديد وزيادة مدة وقيمة المشروع المادية، بما سينعكس إيجابا على أداء وخدمة بلديتي رفح، وخان يونس المـستفيدتين                  
  .من المشروع، لكنه أكد أن قرارا بتمديد المشروع لم يتخذ حتى اآلن

  27/6/2005سطينية األيام الفل
  

  التوصية بعقد مؤتمر دولي لمناهضة التعذيب واالهتمام باألسيرات وعائالتهن
أوصى المشاركون في ورشة عمل لمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب بعقد مؤتمر دولي لمناهضة التعـذيب                : رام اهللا 

ودعـا  .شأنه تعزيز ثقافة المجتمـع بهـذا الـشأن        وباالهتمام باالسيرات واسرهن، وتضمين المناهج الفلسطينية، ما من         
المشاركون في الورشة التي نظمها مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب بمقره في رام اهللا ومكتـب المفـوض الـسامي                    
لحقوق االنسان الى اعتبار هذا اليوم يوماً فلسطينياً لمناهضة التعذيب، واالهتمام بمالحقة مرتكبي جرائم التعذيب التي ال                 
تسقط بالتقادم، واثارة قضية األسرى المعزولين في سجون االحتالل الى جانب التنـسيق بـين الجهـات ذات العالقـة                    

  .بمناهضة التعذيب بمختلف اشكاله
  .التي تحرم التعذيب

  27/6/2005األيام الفلسطينية 
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  لاجتماع في بلدية غزة يبحث نقل مرفق المياه والصرف الصحي إلى مصلحة مياه الساح
عقد الدكتور ماجد أبو رمضان، القائم بأعمال رئيس بلدية غزة، أمس، اجتماعاً مع عدد مـن مـسؤولي شـركة                    : غزة

انفرامان االستشارية الدولية، المتخصصة في إدارة مرافق المياه والصرف الـصحي، والتـي سـتتولى إدارة وتـشغيل                  
وضم وفـد   . ه والصرف الصحي من بلديات القطاع إليها      مصلحة مياه الساحل، وهي المصلحة التي تقرر نقل مرفق الميا         

مايكـل كيـنج،    : الشركة الدولية، التي ستقوم بإدارة المصلحة ثالث سنوات، بتكليف وتمويل من البنك الدولي، كال مـن               
ـ . جوزيف أفرمان، والمدير اإلداري المحلي للـشركة د       . المدير االقليمي للشركة االستشارية الدولية، ومساعده د       د محم

صقر، فيما شارك في االجتماع كل من مدير عام البلدية أكرم حلس، والمهندس حازم ترزي، مدير إدارة المياه والصرف            
وبحـث االجتمـاع وضـع اآلليـات        . الصحي، ومحمد زين الدين، مدير اإلدارة المالية، وعدد آخر من مسؤولي البلدية           

دء في تنفيذ نقل مرفق المياه والصرف الصحي إلى مصلحة مياه الساحل،            والترتيبات اإلدارية والمالية والفنية المطلوبة للب     
  . التي تمتلكها جميع بلديات القطاع، بدءاً من األول من الشهر المقبل

 27/6/2005األيام الفلسطينية 
  

 سرائيلإ ادين بالتخابر مع حماس والتخطيط لعمليات عسكرية ضد 48 لشاب من مناطق الـ عاما16ًالسجن 
 عاما من قرية كوكب ابو الهيجاء، في 32المحكمة المركزية في حيفا، امس االحد، علي الشاب زاهر ذيب علي حكمت 

الجليل االسفل داخل الخط االخضر بالسجن الفعلي لمدة ستة عشر عاما، وثالث سنوات سجن احترازي، بعد ادانته 
يذ عمليات فدائية في القدس الغربية ضد اهداف بالتخطيط وتقديم المساعدة لحركة المقاومة االسالمية حماس لتنف

وقال رئيس . وابرمت بين النيابة العامة والمتهم صفقة ادعاء اعترف بموجبها المتهم بالتهم المنسوبة اليه .اسرائيلية
المحكمة ان الحكم الذي فرض علي المتهم يعتبر مخففا واقترح علي القاضيين االخرين فرض عقوبة السجن الفعلي علي 

وفي حديث لـ القدس العربي مع رياض األنيس، محامي الدفاع قال . المتهم لمدة عشرين عاما لكي يكون عبرة لالخرين
ان الحكم الذي صدر بحق موكلي، زاهر ذيب علي، جائر جدا وسأقدم استئنافا للمحكمة العليا االسرائيلية علي هذا القرار 

ت الي موكلي، اال انه لم يسبب اي ضرر، فالعمليات التي اتهم بتقديم القاسي، وعلي الرغم من خطورة التهم التي وجه
المساعدة بها لم تخرج الي حيز التنفيذ، ولم تتسبب بوقوع اضرار وضحايا، فموكلي ادين بالتخطيط لتنفيذ عمليات 

 .عسكرية فقط، وهو يعاقب علي مجرد التفكير 
27/6/2005القدس العربي   

  
  طينياّ قرب رام اهللا ويمدد اعتقال أسيرٍة من مخيم الجلزوناالحتالل يختطف شاباً فلس

 حاجزاً طياراً على مدخل قرية أبو قش على الطريق العام امسقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل وضعت بعد ظهر 
حتى شارع وأشارت المصادر إلى أن قوات االحتالل الحقت شاباً كان يقود سيارته الخاصة . بين بيرزيت ورام اهللا

اإلرسال المدخل الشمالي لمدينة رام اهللا، وأطلقت النار باتجاه السيارة التي انحرفت عن مسلكها، وتمكنت من اعتقال 
الشاب بالرغم من إصابته وتم نقله إلى جهة غير معلومة، دون اإلشارة إلى هوية الشاب التي ال زالت مجهولة حتى 

لعسكرية في مدينة القدس المحتلة ظهر اليوم اعتقال فتاٍة من مخيم الجلزون وفي نفس السياق مددت المحكمة ا.اللحظة
وتتهم الجهات األمنية الصهيونية الفتاة التي لم يعلن عن هويتها محاولة طعن شرطي حرس . ستة أيام على ذمة التحقيق

  .حدود داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة
27/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  ..!من األسرى الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي% 98 :وزارة األسرى

 26أكد تقرير صادر عن وزارة األسرى والمحررين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، والذي يصادف يو 
يلة رسمية تحظى بالدعم حزيران من كل عام، ان دولة االحتالل هى الدولة الوحيدة فى العالم التي تمارس التعذيب كوس

السياسي والتغطية القانونية األمر الذي يعنى إضفاء الشرعية على التعذيب ضاربة بذلك عرض الحائط كل المواثيق 
 إسرائيل مع هذه المواثيق  واالتفاقيات الدولية التى ال تجيز استخدام التعذيب ضد األسرى وتعتبره محرماً، وتعاملت

ر التقرير التى أصدرته الدائرة اإلعالمية بالوزارة بأنه ال يزال فى سجون االحتالل وأشا . مجرد حبر على ورق
 أسير فلسطيني وعربي يعيشون فى ظل ظروف ال إنسانية غاية من السوء يفتقرون إلى 8400اإلسرائيلي ما يقارب من 

م يصلح للبشر، ويمنع اآلالف أدنى مقومات الحياة، ومحرومون من حقهم فى الحياة، فال عالج طبي مناسب، وال طعا
منهم من زيارة ذويهم، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة، ويمارس بحقهم التفتيش العاري، ويحتجز المئات منهم في 

وأوضح التقرير بان عمليات االعتقال التي تمارسها قوات االحتالل، غالباً ما يصاحبها إجراءات .زنازين العزل االنفرادية
وأفاد التقرير أن إسرائيل تستخدم العشرات من أساليب التعذيب المحرمة   إرهاب متعمدة لألسير وعائلتهقمعية وأساليب

 أسلوب 80الجسدية والنفسية، وغالباً ما يتعرض المعتقل ألكثر من أسلوب من أساليب التعذيب التى فاق عددها عن 
هم سلطات االحتالل تعرضوا للتعذيب فى أقبية من األسرى الذين تعتقل% 98للتعذيب، حيث أكدت اإلحصائيات بان 

ومن بين أساليب التعذيب المستخدمة ايضاً شبح .التحقيق التابعة ألجهزة األمن اإلسرائيلية ومراكز االعتقال المختلفة
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المعتقل لفترات طويلة وعمليه الشبح هذه عبارة عن تكبيل أيدي المعتقل إلى الخلف ،ووضع كيس قذر فى رأسه، 
ه على الجلوس على كرسي صغير جداً خاص باألطفال مما يسبب له اآلم فى ظهره وعموده الفقري، ويترك وإجبار

 أثناء   من المعتقلين تعرضوا للتعذيب بالشبح% 88المعتقل مشبوحاً لعدة أيام أو أسابيع، وحسب اإلحصائيات فان 
ة األمن اإلسرائيلية التعذيب القاسي والشديد ضد وأوضح تقرير الدائرة االعالمية بأنه نتيجة استخدام أجهز. التحقيق

   معتقالً ،كان أولهم الشهيد يوسف الجبالى 69 وحتى اليوم 1967المعتقلين الفلسطينية ، استشهد منذ العام 
25/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي   

  
  الفلسطينيون يحذرون من مأساة انسانية جراء استمرار اغالق معبر رفح 

إسـرائيليا  - مصادر فلسطينية أن اجتماعا فلـسطينيا      هقالتما  : الفت حداد  عن مراسلته    26/6/2005 48 عرب  موقع ذكر
 وأشارت .نعقد لحل مشكلة المسافرين العالقين على معبر رفح الحدودي منذ عدة أيام والذين يعانون من أوضاع مأساوية                ا

قين علي الجانب المصري بالدخول خالل اليومين القـادمين فـإن            إلى انه في حال عدم السماح للمسافرين العال        المصادر
 مـدير عـام      اتهم من جهته . كارثة إنسانية ستحل بهم خاصة وان هناك الكثير من األطفال والنساء والشيوخ والمرضي            

قـال  و .المعابر والحدود خالل تصريحات إذاعية  إسرائيل بالتلكؤ فى حل هذه األزمة رغم ان مفتاح الحل فـي يـدها                   
  .طالبناهم بفتح صالتي المغادرة والقدوم من اجل إدخال اكبر عدد من المسافرين اال انهم لم يقوموا بذلك

بالنسبة أنه   المدير العام للحدود في السلطة الفلسطينية     قول   :ب.ف. أ -اريحا   من   27/6/2005األيام الفلسطينية    ونشرت
تم االتفاق مع الجانبين االسرائيلي والمـصري علـى         : واضاف. تالمسألة قد انته  فلمعبر رفح، بين مصر وقطاع غزة،       

  .20ر00استئناف العمل طبيعيا عند نقطة العبور اعتبارا من صباح االحد وحتى الساعة 
  

  اتفاق بشأن عودة الشرطة الفلسطينية إلى معبر الكرامة
ا على عودة الشرطة الفلـسطينية خـالل    اعلن مصدر فلسطيني امس ان االسرائيليين والفلسطينيين اتفقو       : ب.ف. أ ،اريحا

وقال نظمي مهنا، لوكالة فرانس برس ان وزيـر الـشؤون المدنيـة             .االيام المقبلة الى مركز الحدود عند معبر الكرامة       
ولـم يمكـن     .معبرالالفلسطينية عقد سلسلة اجتماعات مع الجانب االسرائيلي حول مسألة عودة الشرطة الفلسطينية الى              

  .ى اي تأكيد عن مثل هذا االتفاق من اي مصدر اسرائيليالحصول امس عل
  27/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  مكتب قانوني لمتابعة المطالبات الفلسطينية المرفوضة في جنيف

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية باعتبارها المسؤول المباشر عن ملـف التعويـضات للمتـضررين               :كتب شوقي محمود  
 ليتـولى   KPMGحتالل العراقي للكويت انها تعاقدت مع مكتب عدنان خليف الشريدة التنفيذي لشركة             الفلسطينيين من اال  

وذكرت الوزارة في بيـان      .مراجعة اللجنة الدولية للتعويضات في جنيف بشأن المطالبات المرفوضة من الفئتين ج و د             
ستصدر الوزارة إعالنا في الصحف المحلية      وبعد عودتهم   , أصدرته أمس ان ممثلي المكتب المشار اليه سيزورون جنيف        

وأكدت انه لم يتم تفويض أي جهة اخـرى السـتالم            .عن أي اجراءات يتم االتفاق عليها بين لجنة التعويضات والمكتب         
موضحة ان المكتب ملتزم عدم اقتطاع أي مبالغ من أصحاب المطالبـات            , طلبات أو تفويض لالتصال بلجنة التعويضات     

  .تها أو طبيعتهامهما كانت تسمي
  27/6/2005السياسة الكويتية 

  
   تهدد السالم   بحماس األوروبية    االتصاالت :  إسرائيل

مع حركة حماس من شـانها نـسف           يجريها االتحاد االوروبي      االتصاالت التي  شالوم ان اعتبر    : القدس المحتلة وكاالت  
نريد رؤية دعـم       اسرائيلتزور     ته النمساوية اورزوال بالسنيك التي    وقال شالوم لنظير   .  الشرق االوسط    جهود السالم في  
نوع من     على االوروبيين اقامة اي      ينبغي   الوقت نفسه ال     بيننا وبين الفلسطينيين لكن في       المفاوضات   في   االتحاد االوروبي 
نشعر بـه االن       الذي   السالم   في   س سينسف االمل  وحما   حوارا بين االتحاد االوروبي      اي   واضاف ان   .الحوار مع حماس  

   .الشرق االوسط   في
المقرر    ووصفت االنسحاب االسرائيلي   دان دائما العنف واالرهاب        االتحاد االوروبي    واكتفت الوزيرة النمساوية بقول ان    

   . المنطقة   يتحقيق السالم ف   يبعث االمل في عمل شجاع    غزة بانه   هذا الصيف من قطاع
 27/6/2005األيام البحرينية 

  
  األسد قد يلتقي شارون في نوفمبر، ورسائل سورية متناقضة: كاتساف
 .لي قال كاتساف في مقابلة امس ان سوريا تبعث برسائل غامضة بخصوص محادثات السالم مع اسرائ               : رويترز ،مدريد

لة قبيل زيارة ألسبانيا هذا االسبوع اعتقد اننا ينبغي ان نستأنف        ونقلت صحيفة الباييس االسبانية عن كاتساف قوله في مقاب        
واضاف انه يوجه رسالة مزدوجة شديدة االلتباس، فهو من جهة قادر            .لكن ذلك يتوقف على رئيسهم بشار االسد      . الحوار

ـ                   ع حـزب اهللا، ال     على التحدث علنا عن انه يريد السالم مع إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه يتعاون بشكل غير مباشر م
وقال صـحيح ان سـوريا ال       . ان سوريا ليست عدوا بخطورة ايران     : وتابع .يمكن ان نقبل مثل تلك الرسائل المتناقضة      
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تزال عدونا، لكنها ال تملك قدرات نووية، كما كفت في العقد االخير عن الدعوة الى تدمير إسرائيل، ورغم انها ال تزال                      
  .هللا، فهي مختلفة تماما عن ايرانتتعاون مع حماس والجهاد وحزب ا

  
وقد يلتقي شارون والرئيس السوري للمرة االولى في مؤتمر بين االتحاد االوروبي ودول البحر المتوسـط يعقـد فـي                     

 .برشلونة في نوفمبر، وهو ما قد يساعد على استئناف محادثات السالم
  27/6/2005القبس 

  
  لقيلية وندرس إطالق أسرى قدماءسننسحب من رام اهللا بعد بيت لحم وق: إسرائيل
قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي إن مدينة رام اهللا ستكون هي التالية التي ينـسحب منهـا                    : القدس

الجيش االسرائيلي، وتحول السيطرة االمنية فيها الى السلطة الفلسطينية بعد التسليم المرتقب لمدينتي بيت لحـم وقلقيليـة                  
وذكر البيان ان وزارة العدل االسرائيلية تدرس        .ل البيان انهما ستحوالن الى السلطة خالل االسبوعين المقبلين        اللتين يقو 

في نهاية  : قائمة تسلمتها من السلطة الفلسطينية بشأن معتقلين امضوا في السجون اإلسرائيلية أكثر من عشرين سنة، وقال               
  .با للفلسطينيين بهذا الشأنهذه الدراسة ستقدم الوزارة نتائجها وتعطي جوا

 27/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  االحتالل يهدم منازل في غزة لمنع معارضي االنسحاب التحصن فيها  
هدمت جرافات الجيش اإلسرائيلي األحد ستة مباٍن غير مأهولة في جنوب قطاع غزة خشية أن يتحصن فيها معارضـو                   

امات أثناء هدم هذه المباني القريبة من الشاطئ والتي كانـت تـستخدمها             ووقعت صد . االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع   
 مدنياً حاولوا االعتراض على عمليات الجـرف  70وقال مصدر عسكري إن حوالي     . 1967القوات المصرية قبل حرب     

  .هذه في القطاع الذي أعلن مسبقاً منطقة عسكرية مغلقة لكن لم تحصل توقيفات
 27/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  المستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة في قطاع غزة 
 منزالً فلسطينيا في منطقة المواصي، قرب غوش قطيف،         11بعد ساعات قليلة من قيام جيش االحتالل االسرائيلي، بهدم          

المتطـرفين  ها وتنفيذ مخطط النشاء مستوطنة جديدة السـتيعاب         علىبذريعة السعي الى منع المستوطنين من االستيالء        
اليهود الذين يصلون بالعشرات الى مستوطنات قطاع غزة للمشاركة في مقاومة خطة االنفصال، أقدم العشرات من هالء                 

ها اسم طال   علىالمتطرفين، الليلة الماضية، على انشاء بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من المنازل التي تم هدمها، اطلقوا                
وبدل ان يقـوم    .  ان البؤرة اقيمت في منزل قديم من مخلفات الجيش المصري في المنطقة            وقالت االذاعة االسرائيلية   .يام

وقال احد المستوطنين مـن     . الجيش باخالء المستوطنين من المكان ارسل قوة من الجنود لحراستهم طوال ساعات الليل            
وكان هذا الطاقم قد اجتمع الليلة      . ضهمأر قادة طاقم كيلع ان اقامة هذه البؤرة يؤكد عدم قدرة الجيش على طرد اليهود من              

الماضية وقرر عدم الصمت ازاء قيام الجيش بهدم المنازل التي يقول الجيش ان العنف الذي مارسه المـستوطنون فـي                    
وزعم قادة هذا الطاقم ان الجيش قرر هدم المنازل بشكل غيـر    . اطار ردهم على هدمها يؤكد تخطيطهم القامة بؤرة فيها        

 ا التماسا يتعلق بالمسألة كلها علىلوقت الذي تناقش فيه المحكمة القانوني في ا
  27/6/2005 48 عرب

  
  إسرائيل قد تلجأ إلى استخدام مدفع صوتي إلجالء مستوطني غزة

قالت مصادر إسرائيلية أمس، إن القوات االسرائيلية قد تلجأ الى مدفع صوتي انجز             : ب.ف.غزة الشرق األوسط القدس أ    
تفريق المستوطنين الذين يعارضون خطة الفصل، التي تقضي باالنسحاب من قطاع غزة، وبعض منـاطق               اخيرا، بهدف   

ونقلت صحيفة جيروزالم بوست عن يواف يادوف رئيس أنظمـة الـدفاع فـي               .الضفة الغربية في أغسطس آب المقبل     
وأوضـح  . ختبارات والقيود القانونية  القوات البرية، ان هذا المدفع الصوتي بات جاهزا لالستعمال، وتجاوز بنجاح كل اال            

ويجـر هـذا     .ان امكان استخدامه ضد المستوطنين اليهود، يتطلب قرارا مسبقا من رئيس اركان الجيش او وزير الدفاع               
 متر، ألنه يصدر اصـواتا      100ه اسم الصائح، ويستطيع تفريق متظاهرين ضمن شعاع         علىالمدفع على عربة، ويطلق     
وقال ان   .وشرح فادوف للصحيفة أن األمر يشبه حفال موسيقيا يخترق االذن         . ل االذن الداخلية  ذات موجات مرتفعة تطاو   

ووفق المصدر نفسه فإن خبراء الجيش االسرائيلي استبعدوا اللجوء الى وسائل           . المدفع لم يتم اختباره بعد ضد متظاهرين      
  . مدفع يبث موجات صوتية تسبب صرعااخرى، مثل اطالق اسراب عدائية من النحل او استخدام مدفع صمغي، او

 27/6/2005شرق األوسط ال
  

  سرائيلية تدعي وقف تمويل البناء في البؤر االستيطانية سكان اإلوزارة اإل
ادعت وزارة االسكان االسرائيلية انها قامت بوقف تحويل الميزانيات الى البؤر االستيطانية العشوائية المقامة في المناطق                

لكنه يستدل مما نقلتـه االذاعـة       . تلة، بعد نشر تقرير طاليا ساسون المتعلق بالتمويل الحكومي لهذه البؤر          الفلسطينية المح 
االسرائيلية عن مصدر في الوزارة ان الوزير، يتسحاق هرتسوغ، ترك الباب مفتوحا لتحويل ميزانيات من الوزارة الـى                  

كمـا ادعـت     !ها من قبل المدير العام للوزارة     على المصادقة   هذه البؤر، باشتراطه تحويل هذه الميزانيات فقط بعد توقيع        
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وسيعرض الوزير هرتسوغ ، اليـوم، مـا        . الوزارة انها اوقفت بعد تقرير ساسون كل أعمال البناء في البؤر العشوائية           
  .اسونقامت به وزارته في هذا الصدد، امام اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق التوصيات التي تضمنها تقرير طاليا س

  27/6/2005 48 عرب
  

  جب طرد فلسطينيي غزة للخارج يقولون يسرائيلإيهود  من% 30: استطالع
من اليهود في اسرائيل، يعتقدون بأنه كان يتوجب طرد المـواطنين الفلـسطينيين             % 30اظهر استطالع للرأي العام ان      

ذي اجراه معهدا جيوكراتوغرافيا وموتـاغيم      داخل قطاع غزة للخارج، بدالً من تنفيذ خطة الفصل، وحسب االستطالع ال           
من اجمالي الجمهور اليهودي في الدولة العبرية، كانوا سيصوتون في صالح طـرد             % 31و% 27في تل ابيب، فإنه بين      

وبالمقابل، فإن هذه االستطالعات تعكس     . هم في استفتاء شعبي   علىالفلسطينيين في القطاع للخارج، لو أن األمر عرض         
  . ية واضحة، تؤيد خطة فك االرتباط في صيغتها الراهنةأغلبية يهود

 27/6/2005شرق األوسط ال
  

  حكومة شارون تقر اتفاقاً حول مستعمرات غزة  
وافقت الحكومة اإلسرائيلية أمس األحد على اتفاق حول نقل المستوطنين الذين سيجرى إجالؤهم من قطاع غزة اعتبـاراً                  

ويحدد االتفاق حول نقل مستوطني غزة سعر األراضي التي         . ل مدينة عسقالن  آب المقبل إلى شما   /من منتصف أغسطس  
وستـصبح نتـساريم    . هاعلىها المستوطنون في نتسانيم والتي ستستقطع من التعويضات التي سيحصلون           علىسيحصل  

  .مجلساً محلياً مستقالً إذا انتقل إليها أكثر من خمسة آالف مستوطن
 27/6/2005الخليج اإلماراتية 

  
  المستوطنون أتموا استعداداتهم لمواجهة إخالء مستوطنات القطاع

  : خاص بـأمين –كتب خليل العسلي 
  .. لقد وصلتم الى مركز االستعالمات حول مقاومة ترحيل اليهود
  .. اذا رغبت بمعرفة آخر النشاطات المتوقعة اضغط على رقم

  ..لتعامل مع الشرطة اضغط على رقموكيف يتوجب ا... واذا رغبت بمعرفة حقوقك في حالة اعتقالك
  ...  ليكون لك شرف المشاركة اضغط على رقم واذا اردت المشاركة في االعمال الوطنية

ان هذا ما سيحصل على كل من يتصل برقم نشر في كل مكان باسرائيل حتى على حافالت شركة ايغد، الشركة االكبـر                
 واجهات حافالتها اعالنات للمـستوطنين تنـدد بخطـة االنفـصال            للنقل العام رغم انها حكومية، اال انها تعرض على        

  .. واالنسحاب من قطاع غزة
االنفـصال  : وتعبيرا هو االعالن ذو اللونين االحمر الداكن واالسود وبينهما جملة تقول           ولعل اكثر تلك اعالنات انتشارا    

التي صادقت على اخالء المستوطنات مـن  كل هذا بأموال حكومة شارون .. يعنى الترحيل، واالنفصال سيجلب االرهاب 
قطاع غزة، كما قال بيلين، حتى ان الحركة التي اخذت على عاتقها تشجيع االنسحاب من قطاع غزة، وتطلق على نفسها                    
اسم تشوفاه واتخذت اللون االخضر شعارا لها مقابل اللون البرتقالي للمستوطنين لم تجد التمويل الالزم لتوزيع الـشارات                

ء على مفارق الطرق اسوة باليمين المتطرف، مما اضطرها الى نشر بيان على موقعها االلكترونى تطلب فيـه                  الخضرا
من كل من يرغب بالمشاركة في التظاهرة اليتيمة الوحيدة احضار قطعة قماش بلون اخضر النها لن تـستيطع تـوفير                    

الها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها حتـى يخـال           وفي المقابل نجد ان اللون البرتقالي يجتاح اسرائيل من شم         !!! ذلك
  . اللون البرتقالي للمرء في الوهلة االولى انه تقرر تغيير العلم االسرائيلي ذو اللونين االبيض واالزرق الى

   ... المستوطنون جاهزون 
مـين المتطـرف    وجاء افتتاح مركز االستعالمات الخاص بمقاومة اخالء المستوطنات ليتـويج نـشاطات جماعـات الي              

حيث انتهى المـستوطنون    !! والمستوطنين تمهيدا للمواجهة المقبلة والتي ال يختلف اثنان في اسرائيل بانها آتية ال محالة             
من وضع الخطط الالزمة لمقاومة االنفصال بما في ذلك شل الحياة العامة بكل الوسائل واألساليب مهما كانـت غريبـة                    

وسيلة كما قال فلرشطاين من زعماء المستوطنين، مضيفا ان الحكومة لم تبـق امامنـا اال                وغير اخالقية، فالغاية تبرر ال    
ووفقا القوال العديد من المسؤولين االمنيين االسرائيليين وعلـى رأسـهم            .المواجهة والقيام باي شيء لعرقلة تلك الخطة      

رة من الـذخيرة واالسـلحة مـن مختلـف           فان المستوطنين ونشطاء اليمين يملكون كميات كبي        رئيس جهاز األمن العام   
األنواع، اضافة الى ان هناك من يساعدهم في أعلى مستويات الهرم السياسي وصناعة القرار حيث يحرص هؤالء على                  
تسريب القرارات البالغة السرية الى المستوطنين مما يؤثر سلبا على عمل المؤسسات األمنية بشكل خاص، وهـذا مـا                   

يع المستوى بتسريب نبأ العملية العسكرية بالغة السرية والتي كان من المقرر ان تشنها وحدات           حدث عندما قام مصدر رف    
ـ خاصة في الجيش والشرطة ضد الفندق في مستوطنة نفيه دكاليم والذي تحول ليكون قلعة البحر بعد ان استولى                    ه على

لضفة الغربية، وعندما وصلت قوات االمن      اكثر نشطاء اليمين تطرفا في اسرائيل وجميعهم جاء مباشرة من مستوطنات ا           
كان بانتظارها عشرات وسائل االعالم كما قام المستوطنون بتحصين انفسهم واغلقوا منافذ الفندق مما اصـاب الجنـود                  
بحالة من الذهول وكأن على رؤسهم الطير فلم يكن امامهم اال التراجع وهم يجرون ذيول خيبة االمل تاركين للـسياسيين                    

لمعضلة، بينما صعد المتطرفون من تصريحاتهم مؤكدين انهم سيعيدوا تاريخ متسادا مسعدة القتال حتى المـوت          حل تلك ا  
  ..!! واالنتحار في غزة اذا ما اقدمت قوات الجيش على اقتحامها



 14

  ...هدية من السماء 
 طـرح باالسـواق     من ناحية اخرى، اعتبر المستوطنون ونشطاء اليمين وحتى االحزاب اليمينة ظهـور كتـاب جديـد               

 المعروفين رفيف دروكر وعوفرشيلح بمثابة الهدية مـن الـسماء،            االسرائيلية يحمل اسم بوميرانغ من تأليف الصحفيين      
حيث خلص الكتاب الى ان خطة االنفصال لم تكن لتظهر لوال التحقيقات التي كانت تجرى ضد شارون بتهمـة الفـساد                     

 الـى نـشر تـصريح للـصحفي     Save Israel Now: باسم انقذ اسرائيل اآلنوسارع الموقع الكترونى .. وتلقي الرشوة
ان التحقيقات التي اجريناها قبل البدء بالكتابة أكدت ان هناك عالقة وثيقـة بـين خطـة االنفـصال                   :  يقول فيه   دروكر

ن منـصبه، لهـذا   وتحقيقات الشرطة ضد شارون وخشيته من ان يتم تقديم الئحة اتهام بحقه مما يضطره الى االستقالة م    
  ..سارع الى طرح خطته حتى قبل ان يضع اطارها العام

  ...الدوالر جاهز وعصبي جدا
حتى الدوالر اصيب بحالة انفصال عن الواقع بفضل خطة االنفصال، فهو يعيش حالة من التوتر كما تعيش تلك الحالـة                    

وقع المحللون ان تستمر الى ان يتم تنفيـذ خطـة           البورصة االسرائيلية وذلك جراء حالة عدم االستقرار السائدة، والتي ت         
التعامل سيتميز بالعصبية خالل الشهرين القادمين حتى يتأكد الجميع ان خطة االنفصال خرجـت               ولهذا فان   .. االنفصال

الى حيز التطبيق، عندها فإن حالة من االستقرار واالنفتاح االقتصادي ستعيشها اسرائيل حيث يتوقع الجميـع ان تتـدفق                   
    ..  ستانلي فيشر االستثمارات االجنية، كما قال رئيس البنك المركزى

  25/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  حزب العمل يؤجل انتخاباته الداخلية الى أجل غير مسمى 
 موعـد   من أعضاء مركز حزب العمل، تبني اقتراح بيرس واالمين العام للحزب، ايتان كابل، بتأجيل             % 60قرر قرابة   

اجراء االنتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، الى أجل غير مسمى، وذلك لمواصلة فحص الفضيحة التي كشف النقاب عنها                 
وكان اجتماع مركز حزب العمل قد   .قبل اسبوعين، بشأن عمليات التزييف الكبيرة التي رافقت االنتسابات الجديدة للحزب          

دها على خلفية االتهامات المتبادلة ما دعا االمين العام للحزب الـى وقـف              انفجر، جراء االضطرابات العاصفة التي شه     
الجلسة وتوجيه االعضاء نحو التصويت على ثالثة اقتراحات تتعلق بمطلب تأجيل االنتخابات التمهيدية، واعلن كابل عن                

ابات ثر عاصفة من االضـطر    وجاء قرار كابل ا    .اجراء التصويت دون تمكين العديد من قادة الحزب من االدالء بآرائهم          
بين انصار المعسكرات المتناحرة، اجتاحت مركز الحزب على خلفية االتهامات المتبادلة، خاصة تلك االتهامات الـشديدة                
اللهجة التي وجهها عضو الكنيست، سابقا، اديسو مساال، ممثل األثيوبيين الى براك، حيث اتهمه بالهروب من صـفوف                  

  .رة وعودته اليوم لتدمير ما تبقى من الحزبالحزب بعد فشله في االنتخابات ما قبل االخي
كما حاول عميـر بيـرتس اقنـاع كابـل         . وكان براك قد صعد الى المنصة وحاول اختطاف المايكروفون لكنه لم ينجح           

  .بمواصلة النقاش اال انه لم ينجح
 بعـد تـشكيكه     وكان خطاب المحامي يغئال شبيرا رئيس لجنة االنتخابات الداخلية في الحزب قد قوطـع عـدة مـرات                 

. باالستنتاجات التي توصلت اليها القاضية طوبة فريش بشأن االشتباه بتزييف نسبة كبيرة من طلبات االنتـساب الجديـدة        
  .وادعى ان فريش فحصت فقط نماذج اشتبه بأنها مزيفة ولذلك دعا الى اجراء االنتخابات بعد اسبوعين

كمـا  . دالية ايتسيك في ساقها، ونقلها الحراس باكية الى المستشفى   ووقعت اضطرابات في القاعة اصيبت خاللها الوزيرة        
 .استعان مساال وبيرتس بالحراس كي يتمكنا من مغادرة القاعة

  26/6/2005 48 عرب
  

  بعد فشلها باستقطاب الجمهور! حياء ميرتسإياحد تعيد 
ه منذ تحالفها مع حركة يوسي بيلـين،        بعد فشلها باستقطاب قطاعات واسعة من الجمهور حول االسم الجديد الذي اختارت           

 ،استعادت حركة ياحد اسم ميرتس وقررت تبني االقتراح الذي قدمه عضو الكنيست حايم اورون، بتبني اسـم ميـرتس                  
 اسـرائيل اجتماعيـة     ،وكان ران كوهين وزهافا غلؤون قد اقترحا تغيير االسم نهائيـا واطـالق اسـم ميـرتس                 .ياحد

وستطلب رئيسة   .هاعلىكن جماعة بيلين رفضوا ذلك، فاقترح اورون التسوية التي صودق           ودموقراطية، على الحركة، ل   
  .الكتلة غلؤون من لجنة الكنيست الموافقة على تغيير اسم الكتلة بما يتالءم مع التسمية الجديدة

  26/6/2005 48 عرب
  

  سرائيلي نظم اعتداءات ضد عرب حيفا إالمحكمة تقرر محاكمة متطرف 
لمحكمة المركزية في مدينة حيفا، تقديم المتطرف اليهودي اليران جوالن الى المحاكمة بالتهم الموجهة اليـه،                قرر قضاة ا  

وكان . وفي صلبها اقامة تنظيم ارهابي ضد المواطنين العرب في حيفا وتفخيخ سيارة عقيلة عضو الكنيست عصام مخول              
يل برلينر قد تداولوا في طلب النيابة اخراج جوالن مـن           القضاة ميخا ليندنشتراوس رئيس المحكمة وايالن شيف وشموئ       

المصحة النفسية التي سبق للمحكمة تحويله اليها، وتحويله الى السجن تمهيدا لمحاكمته في التهم الموجهة اليـه، والتـي                   
 وادعى محاميا المتطرف ان موكلهما مـازال يعـاني مـن          . تشمل محاولة ارتكاب اربع جرائم قتل ضد عرب من حيفا         

  . اضطرابات نفسية ال تسمح بمحاكمته
وتنسب الئحة االتهام التي كانت قدمتها النيابة العامة االسرائيلية ضد اليران جوالن اربع محاوالت قتـل، اضـافة الـى                    

وتتهمه ايضا بالعمل على تجنيـد الكـسندر رابينـوفيتش          . حيازة األسلحة بشكل غير قانوني، والتآمر على تنفيذ جرائم        
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كما يتهم جوالن بتتبع تحركات عدد من       . الرهابي، ومحاولة تجنيد الجندي يفغيني غرويسمان للتنظيم االرهابي       لتنظيمه ا 
  . أعضاء الكنيست العرب، ووضع عبوة ناسفة تحت سيارة عقيلة النائب مخول

  26/6/2005 48 عرب
  

  عنصري هالي بير نباال وضاحية البريد ضد الجدار الأا تنظر في التماس يعلالالمحكمة 
 مواطنا فلسطينيا من بلدة بيـر نبـاال         150ا االسرائيلية، صباح اليوم، النظر في التماسات قدمها         علىاستأنفت المحكمة ال  

ا قد أصدرت في    علىوكانت المحكمة ال  . وضاحية البريد في بلدة الرام، ضد اقامة جدار الفصل العنصري على أراضيهم           
 بموجبه السلطات االسرائيلية من مواصلة بناء الجدار العازل في المنطقة الى             حزيران الجاري، امرا احترازيا منعت     22

وقام بتقديم االلتماسات نيابة عن المواطنين جمعية حقوق المواطن والمحامي محمد دحلـة،              .ان يتم النظر في االلتماسات    
  .مطالبين بمنع اسرائيل من مواصلة بناء الجدار

  27/6/2005 48 عرب
  

  ا ضد مخطط احتاللي إلقامة مكب للنفايات قرب نابلسيعلمحكمة الالتماس إلى ال
ا االسرائيلية ضـد مخطـط      على قدمت جمعية االنسان، الطبيعة والقانون االسرائيلية امس، التماسا الى المحكمة ال           :القدس

شركة اسـرائيلية   وقالت هآرتس ان    . احتاللي يستهدف اقامة مكب للنفايات االسرائيلية على ارض فلسطينية قرب نابلس          
وتم تقديم االلتماس ضد قائد المنطقة      .  طن من النفايات االسرائيلية يوميا، لدفنها في منطقة نابلس         600تخطط لنقل قرابة    

واشار االلتماس الـى     .الوسطى في جيش االحتالل وضد ما يسمى االدارة المدنية والشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع             
كل خطرا جسيما على جودة البيئة خصوصا على ابار الماء االرتوازية فـي المنطقـة التـي                 ان اقامة مكب النفايات يش    

واكد تقرير هآرتس ان االدارة المدنية التابعة للجيش االسرائيلي صادقت على مخطط اقامة مكب               .يستخدمها الفلسطينيون 
 مشتركة لمـستوطنات قـدوميم وكرنـي        النفايات في الموقع فيما تنفذ العمل شركة بارك بار أون وهي شركة اقتصادية            

  .شومرون والمجلس االقليمي االستيطاني شومرون
 27/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  ! وزارة الصحة اإلسرائيلية تطالب بإبعاد المدينة العسكرية عن رمات حوفاف

رشاد العسكرية التي تـسمى      في الوقت الذي يعتقد فيه المسؤولون في النقب على أن إقامة مدينة قواعد اإل              :ياسر العقبي 
عير هبهاديم على مفرق النقب ستفيد في عالج بعيد األمد للمشاكل الناجمة عن منطقـة الـصناعات الكيماويـة رمـات           
حوفاف، كشف النقاب األحد عن تقرير لوزارة الصحة اإلسرائيلية، يقول ان خطة عالج مـشاكل المنطقـة الكيماويـة                   

وأكد تقرير الوزارة أن المصانع      .قواعد اإلرشاد ووصول نحو عشرة آالف مجند إليها       ستستمر لسنوات طويلة بعد إقامة      
الكيماوية في رمات حوفاف لن تستطيع عالج النفايات الكيماوية التي تنتجها، ولن تلتزم بالمواعيد التي حددتها لها وزارة                  

  .جودة البيئة، حول إقامة مواقع لعالج النفايات الكيماوية
 لواء الجنوب في وزارة الصحة، هداسا ايدن، قدمت الوثيقة للجنـرال اودي آدم، قائـد قـسم التخطـيط                    وكانت مهندسة 

واللوجستيكا في الجيش اإلسرائيلي، الذي ترأس وفدا عسكريا رفيع المستوى زار منطقة رمات حوفاف واسـتمع إلـى                  
الوزارات المختصة حول إقامـة المدينـة   شرح من ممثلي المجلس الصناعي الكيماوي ومندوبي المصانع ومسؤولين في         

  .العسكرية هناك، بعد نقلها من مركز إسرائيل
 أنه بالرغم من أن المسؤولين عبروا عن خشيتهم من أن المجلس الصناعي والمصانع الكيماوية لن                48وعلم موقع عرب    

قالوا إن الحكومة اإلسرائيلية قد تلتفت فـي        تستطيع القيام بواجبها لعالج المشاكل الكيماوية والنفايات الكيماوية، إال أنهم           
نهاية المطاق لعالج جدي وجذري لمنطقة النفايات الكيماوية السامة، وذلك ليس بسبب المواطنين بل على خلفيـة إقامـة                   

  . المدينة العسكرية
 البيئة، وانه حتى هذه     وجاء في الوثيقة انه حتى المصانع نفسها تعترف بأنها ال تستطيع االستجابة لمتطلبات وزارة جودة              

اللحظة، قبل أشهر قليلة من بداية إقامة المدينة العسكرية، لم تتوجه للمجلس الـصناعي للحـصول علـى قطعـة أرض              
وقد تبنت الوثيقة االستطالع الذي نشر حول إصابة السكان في النقب، خاصة في قرية               .تستعملها لعالج نفاياتها الكيماوية   

بها، بأمراض السرطان وحاالت اإلجهاض المتكررة، والتشويهات الخلقيـة لألطفـال الـذين             وادي النعم غير المعترف     
  . يسكنون على بعد عشرة كيلومترات من الموقع الكيماوي

يكفي وزير األمن هذا االستطالع لكي ال يتم إقامة مدينة قواعد اإلرشاد            : وقالت مهندسة لواء الجنوب في وزارة الصحة      
  .رمات حوفافالعسكرية قريبا من 

ويؤكد تقرير وزارة الصحة أن التلوث الكيماوي في المنطقة في تصاعد مستمر، حيث تقول معطيات للمجلس الصناعي                 
على حوادث تسرب الغازات والمواد الكيماوية الخطرة في العام األخير،          % 450الكيماوي المعين، إنّه طرأ ارتفاع بنسبة       
  .قض مضاجع السكان في المنطقة المحاذية للموقع الكيماويهذا ناهيك عن الروائح الخطرة التي ت

لى أن الطريق إلى الحل البيئي في رمات حوفاف طويلة ومليئة بالمشاكل والمطبات، وإذا كانت هنـاك                 اوتخلص الوثيقة   
يـب فـي    والغر .حلول مطروحة أخرى إلقامة المدينة العسكرية، فيجب أن تسلك الجهات العسكرية الطريق األكثر أمانًا             

 غير مهمين بتاتًا بالنسبة لوزارة الصحة، التـي لـم تتحـرك             – غير العسكريين    –األمر، أن المواطنين العرب واليهود      
 .  لحمايتهم من مخاطر رمات حوفاف قبل الحديث عن اقامة المدينة العسكرية
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  26/6/2005 48 عرب
  

  
  جراء مسيرة للشاذين جنسياً في القدسإسرائيلية تقر إمحكمة 

 أعلن وزير الداخلية االسرائيلي بينيس أمس انه سيسمح باالستعراض السنوي لمثليي الجنس غاي              :رام اهللا ،وسف الشايب ي
واعتبـر أن علـى      . حزيران يونيو الحالي، رغم معارضة البلدية اإلسرائيلية في القدس         30برايد في القدس المحتلة في      

مؤكدا انه سيمارس سلطته ليتم هـذا االسـتعراض الرابـع دون اي             البلدية واجب اعطاء حق التعبير لكل فئات الشعب         
وكانت المحكمة االسرائيلية للشؤون االدارية أقرت أمس للشاذين جنسيا بإجراء مسيرة احتفالية لهم في االحيـاء                 .عوائق

د، وغرمت البلدية   الغربية للقدس، رافضة بذلك معارضة بلدية االحتالل االسرائيلي التي يسيطر علىها األصوليون اليهو            
من جهته استنكر خطيب المسجد األقصى الشيخ محمد حسين موافقة المحكمة اإلسرائيلية ومـن              .بدفع مصاريف المحكمة  

وقال هذا ليس تحديا للقدس كمدينة لها شأن رفيع          .قبلها وزارة الداخلية على تنظيم مسيرة للشواذ اإلسرائيليين في القدس         
وية األخرى فحسب، بل هو تحد لكل القيم واألعراف والتقاليد األخالقية واالجتماعية موضـحاً            في اإلسالم واألديان السما   

وأضاف قد تكون هذه     .ان هذه المسيرة تمس خصوصية المدينة المقدسة لدى المسلمين، وأتباع الديانات السماوية األخرى            
جهة ضد العرب والمسلمين فحسب، بل لجميع القيم        خطوة استفزازية متعمدة من قبل الداخلية اإلسرائيلية، لكنها ليست مو         

 .الدينية واألخالقية األخرى، واصفاً هذه الخطوة بأنها تعمل على تكريس للخروج على جميع القيم اإلنسانية الفطرية
  27/6/2005الغد االردنية 

  
  !!غزةضابط صهيوني رفيع المستوى وجنوده يتعاطون المخدرات والكحول أثناء عملهم في معبٍر ب

عاش المواطنون الفلسطينيون الذين يمرون في معبر كسوفيم الصهيوني في قطاع غزة لفترٍة طويلة من الـزمن      :وكاالت
تحت مزاج ضابط مسؤول في جيش االحتالل يتعاطى وجنود آخرين المخدرات والكحول، ال سيما في ظل ما تسبب هذه                   

حة اتهام في محكمة عسكرية في أحـد القواعـد التابعـة للجـيش         فقد قدمت الئ   .السموم من هلوسات وفقدان للتصرفات    
 .الصهيوني بحق ضابٍط رفيع المستوى برتبة نائب قائد، لتعاطيه المخدرات وشرب الكحول أثناء تأديته مهـام منـصبه                 

رته ضابط بتهمة تعاطي المخدرات مع مجند يعمل بإم       الوذكرت يديعوت أحرونوت أن المحكمة العسكرية بدأت بمحاكمة         
وجاء في الئحة االتهام     .عند معبر كسوفيم في قطاع غزة، إضافة إلى شرب الكحول في منطقة أمنية هو ثالثة جنود معه                

أن أفراداً من الشرطة العسكرية قاموا قبل عدة أسابيع باعتقال الضابط والمجند أثناء تعاطيهما حبوباً مخدرة فـي أحـد                    
  .عة للجيش، كما عثروا أثناء عمليات التفتيش في غرفته على زجاجتي كحولالساحات المخصصة للعربات المدرعة التاب

  27/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   بلدة ومستوطنة 32المعارف تقرر تطبيق خطة دوفرات في مدارس 
حد، مبادئ المرحلة   عقدت وزيرة التعليم االسرائيلية، ليمور لفنات، اليوم االثنين، مؤتمرا صحفياً اعلنت فيه، من جانب وا              

 بلدة عربيـة    32األولى من خطة دوفرات الصالح الجهاز التعليمي والتي سيبدأ تنفيذها، خالل العام الدراسي المقبل في                
وبموجب الخطة سيتم تطبيق يوم التعليم الطويل، فـي  . ويهودية داخل اسرائيل وبعض مستوطنات الضفة الغربية المحتلة 

ينتهي التعليم في الساعة الرابعة بعد الظهر، وفي المقابل سيتم تقصير أسـبوع التعلـيم الـى        المدارس االبتدائية، حيث س   
وحسب الخطة يفترض بالجهاز التربوي في كل واحدة من البلدات المشمولة في الخطة تقديم خدمات بديلـة                 . خمسة أيام 

ويفترض تقديم هذه الخـدمات مجانـاً       . ةللطالب في يوم الجمعة حيث سيتم تعطيل الدراسة من خالل المراكز الجماهيري           
كما يفترض حسب الخطـة ان تقـوم وزارة المعـارف           . لطلبة الصفوف الثالث األولى، فيما يدفع البقية رسوم اشتراك        

وسيحصل مدراء تلك المـدارس علـى       . بتحسين البنية التحتية في المدارس التي ستشملها الخطة وتمويل تغذية الطالب          
ويفترض بالسلطات المحلية في كل واحدة من هذه البلدات تقديم خطة مفصلة الى وزارة              . الداريةمزيد من الصالحيات ا   

وتراجع رؤساء العديد من المدن اليهودية الكبرى عن موافقتهم علـى           . المعارف تشرح فيها طريقة تطبيقها لالصالحات     
وهـاجم  . صل الى اتفاق مع نقابات المعلمين     تطبيق الخطة في مدارسهم، كون الوزارة اقدمت على بدء تطبيقها دون التو           

سكرتير نقابة المعلمين يوسي فاسرمان، ورئيس نقابة المعلمين فوق االبتدائيين، ران ايرز، قرار الوزيرة الشروع بتطبيق           
وقاال ان ما تقـوم بـه   . ونفيا بشدة ان تكون الخطة تنطوي على أي اصالح في الجهاز التعليمي           . الخطة من جانب واحد   

واعتبر ايرز وفاسرمان موافقة رؤساء السلطات المحلية آنفـة          .نات هو محاولة يائسة النقاذ نفسها من الفشل السياسي        لف
الذكر على تطبيق الخطة في بلداتهم من جانب واحد، خطوة من جانبهم لضمان مستقبلهم السياسي على حساب مـستقبل                   

  . التعليم في بلداتهم
  27/6/2005 48 عرب

  
 قام عمل جديد لسبيلبيرغ عن مقتل الرياضيين اإلسرائيليين في ميونيخفيلم االنت
يحيط المخرج األميركي الـشهير سـتيفن       :  الشرق األوسط ورويترز   ، القدس ،لندن 27/6/2005شرق األوسط   النشرت  

ئيليا فـي دورة     رياضيا اسرا  11حدث أعماله السينمائية، التي تجسد عمليات قتل انتقامية عقب مقتل           أسبيلبيرغ بالكتمان   
  . 1972ألعاب ميونيخ االولمبية في هجوم شنته مجموعة فلسطينية عام 
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وأبدى خمسة مـن    . حتى كبار مسؤولي المخابرات االسرائيلية، الذين قادوا هذه العمليات االنتقامية لم يعلموا بأمر الفيلم             
مهمة خـالل مالحقـة قـادة الناشـطين         ضباط جهاز المخابرات اإلسرائيلي الموساد، وجميعهم كانوا يشغلون مناصب          

وقـال  .  لمقتل الرياضيين اإلسرائيليين، دهشتهم حين سمعوا بأمر الفـيلم         الفلسطينيين في أوروبا والشرق األوسط انتقاماً     
وتفيد تقارير داخل صناعة الـسينما،      . عرف شيئا البتة عن هذا المشروع     أمدير سابق في الموساد، رفض نشر اسمه، ال         

يحمل مبدئيا اسم االنتقام ومن المقرر عرضه في ديسمبر كانون االول، وأنه مأخوذ عن كتاب بنفس االسم تـم                   بأن الفيلم   
وقال مارفين ليفي المتحدث باسم سبيلبيرغ، ان موضوع الفيلم خضع          . التشكيك إلى حد كبير في سرده ألحداث تلك الفترة        

  .  متوازناًويمكنني أن اقول إننا نتوقع ان يكون فيلماً. وأضاف يعتمد الفيلم على مصادر كثيرة جداً. لبحث مستفيض
 مكتب شارون الذي يشرف على الموساد وسجالته انه لم يتلق طلبا للمساعدة في هقال ما 27/6/2005 السفيروأضافت 

 . حداثأو ما اعقبها من أي فيلم عن احداث دورة ميونيخ أانتاج 
  

 عم لحزب اهللا وحماس ويزعزع أبو مازن نجاد سيزيد الد: إسرائيل تقرع طبول الحرب
استغلت اسرائيل انتخاب نجاد رئيسا اليران، لتشن حملة تهويل كبرى قارعة طبول : 27/6/2005  السفيرنشرت

الحرب، ودعت الى أال يصبح الغرب رهينة الراديكالية االيرانية والبرنامج النووي االيراني، معتبرة ان انتخابه سيزيد 
وقال بيريز ان النتيجة االنتخابات هي ان هناك تركيبة خطيرة من تطرف . والمالي لحزب اهللا وحماسالدعم العسكري 

اضاف ان االنتخابات االيرانية كانت منافسة بين . ديني واسلحة غير تقليدية وعزلة دولية ستستمر وتسبب مشاكل خطيرة
االنتخابات االيرانية ديموقراطية في أي  ال نعتبر وقال شالوم. متطرفين فقط وال يمكن اعتبارها حرة او ديموقراطية

عالوة على ذلك فان النتائج تثبت مرة اخرى ان ايران تتجه اكثر نحو مزيد من االصولية والحركية بدال من . حال
وفي مواجهة التهديد النووي االيراني يتعين على المجتمع الدولي اكثر من السابق ان يصوغ . االصالح والمصالحة

نا ان نعمل كي علىاضاف . ندعو مجلس االمن الن يعالج االمر بنفسه. ة موحدة وصارمة تجاه االصولية االيرانيةسياس
 . ال تصبح الدول الغربية رهينة الراديكالية االيرانية

 اضاف ان وصول. من جهته، قال عاموس جلعاد ان نتيجة هذه االنتخابات ستلغي كل عملية االصالح والتغيير في ايران
 . هذا الرجل نجاد سيزيد خطر التطرف في هذا البلد الذي يشكل تهديدا للعالم اجمع

وكان مسؤول اسرائيلي رفيع المستوى قد قال امس االول ان اسرائيل ال تفرق بين نجاد ورفسنجاني، فكالهما يعتبر 
.  آيات اهللا ما زال قائما في طهرانالدولة العبرية كيانا صهيونيا ويرغب في تدميره، مضيفا ان فوز نجاد يثبت ان نظام

وتابع ان رفسنجاني اراد ان يكون اكثر اعتداال في تصريحاته رغبة منه في التودد الى االميركيين، لكن كال المرشحين 
واعتبر ان . يرغب في تزويد ايران بالقنبلة النووية ودعم المنظمات المسلحة المناوئة السرائيل مثل حزب اهللا اللبناني

 . وط غير الديموقراطية لالنتخابات قد تفجر تمردا شعبيا الن المعارضة في ايران تسعى وراء التغييرالشر
سيكون هناك . وقال ديفيد كمحي، ان االيرانيين اصبحوا اكثر ميال الى التدخل لمنع السالم بين اسرائيل والفلسطينيين

اف سيكون من االصعب لالوروبيين التوصل اآلن الى اض. مزيد من االموال والتدريبات العسكرية لحزب اهللا وحماس
  ا ف ب، ا ب، رويترز. اتفاق مع ايران حول الملف النووي

 انتخـاب   وان اعتبر ين اسرائيلي يمسؤولمن أن   :  اسعد تلحمي  ،الناصرة ما نقله مراسها في    27/6/2005الحياة  وأضافت  
وقال غلعاد ان انتخاب نجاد ال يعني قط تغييراً في          . صالحيةنجاد رئيساً اليران تتويجاً لسيرورة القضاء على الحركة اال        

المقاربة أو انتقاالً من التنور الى الظالمية انما هو استكمال عملية شطب االصالحيين بدأ بها خاتمي، لكنه أخفق تمامـاً                    
رائيل لتوجيه ضربة   ورداً على سؤال عن كون انتخاب رئيس متطرف يشكل محفزاً الس           .فبات ينتظر موعد انتهاء واليته    

عسكرية للمفاعل النووي االيراني، قال غلعاد ان الرئيس الجديد سيأخذ في حساباته ان جبهة دوليـة واسـعة تـدعمها                    
الواليات المتحدة لن تسمح اليران بالوصول الى قدرات نووية، حتى ان روسيا غدت تقر بالتهديد الذي تشكله ايران على                   

ونقلت يديعوت   .بالده تفضل ان تستنفد الجهود الديبلوماسية الدولية لعرقلة المشروع االيراني         استقرار المنطقة، مضيفاً ان     
احرونوت عن مصادر سياسية رفيعة المستوى قلق اسرائيل من نتائج االنتخابات التي ال تؤشر الى تحول ايجـابي فـي                    

وأحدهما اسوأ  ... هما متطرفان يكرهان اسرائيل   وقالت ان ال فرق بين الفائز والخاسر فكال       . سياسة ايران في مسألة الذرة    
  .من الثاني

وهزئ المعلق في الشؤون العسكرية في الصحيفة اليكس فيشمان من أجهزة االستخبارات االسرائيلية والغربية التي فشلت            
ان، معتبـراً   وكتب ان هذا الفشل دليل بائس الى اننا ال ندري حقيقة ما يدور داخل ايـر               . في قراءة التطورات في ايران    

ه ويقـول ذلـك مـن دون        علىالرئيس الفائز يمثل التيار الذي يرى في اسرائيل الشيطان األصغر الذي ينبغي القضاء              
وزاد ان انتخاب نجاد سيؤدي الى تعاظم جهود ايران لزعزعة مكانة الرئيس الفلسطيني أبو مازن واجهاض أي                 . مواربة

م ان األمر االيجابي الوحيد من انتخاب نجاد يتمثل بأن الغرب لن يكون قادراً              وخت. محاولة للتقارب بين السلطة واسرائيل    
بعد اآلن على التمسك بوهم النظام االصالحي في ايران الواجب دعمه، وانه أفرز بكل وضوح بين االشرار واألخيـار،                   

  .وان النظام الجديد لن يتنازل عن مشروعه النووي حتى لو تظاهر بذلك
الشؤون االيرانية في جامعة تل ابيب الدكتور مئير ليتباك ان نجاد ليس سوى ظل لخامنئي ولذا يمكـن                  وكتب الخبير في    

واضاف ان انتخـاب    . االفتراض ان مواقفهما متماثلة وكالهما معاد جداً السرائيل ويؤمنان بأن ليس لها حق في الوجود              
  . تحت سيطرة الرئيس انما القيادة الدينية اليرانالرئيس الجديد لن يؤثر على سياسة ايران النووية ألن الملف ليس

ن اسـرائيل  أ  مـن  المحلل االسرائيلي جيرالد شتاينبرغقاله  ما:ب.ف.القدس ـ أ  27/6/2005شرق األوسط الوذكرت 
يجب ان تشعر بقلق اكبر من الطموحات النووية االيرانية، ألن انتخاب نجاد، يدل على حـدود امكانيـات األوروبيـين                    
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وعكست الصحف االسرائيلية هـذه المخـاوف، مـشيرة الـى ان             .ركيين، في التوصل الى اتفاق في هذا المجال       واألمي
وعنونت يديعوت احرونوت على صفحتها االولى ان منفذ اإلعدامات،          .االيرانيين تخلوا عن التقدم بانتخابهم أحمدي نجاد      

ي فريق قتل السجناء السياسيين في طهران، وعبر عـن          انتخب في ايران، مذكرة بأن الرئيس الجديد، كان في الماضي ف          
ايـران  ... وكتبت الصحيفة ان فوزه هو فوز الخـوف        .آراء تنطوي على تمييز بين النساء والرجال في المطاعم البلدية         

يس وأضافت أن هذا يعني ايضا أن المحاوالت الهادفة الى زعزعة استقرار نظام الـرئ . تتراجع، ولدينا فعال أسباب للقلق 
لكن الصحيفة رأت في افتتاحيتها، ان الدول الغربية، لـم تعـد             .محمود عباس، ونسف ترتيبات مع اسرائيل ستتضاعف      

  .قادرة على االختباء وراء وهم ضرورة تشجيع تيار االصالحيين في ايران
  

  سرائيل في لندن  إفضيحة جديدة تطارد سفير 
بنة السفير االسرائيلي لدى بريطانيا زفي حيفيتز التي كانـت تقـضي            أثار اإلفراج المبكر عن ا     : سوزانا طربوش  ،لندن

عقوبة بالسجن ستة أعوام وسبعة أشهر في بيرو لمحاولتها تهريب الكوكايين من بيرو إلى هولندا عاصفة من الجدل فـي         
. سـباب أخـرى   األوساط البريطانية، ودعا بعض الشخصيات في الطائفة اليهودية إلى طرد ذلك السفير لهذا السبب وأل              

 عاما من السجن    21ووجهت اتهامات الى حيفيتز باستغالل تأثيره الدبلوماسي للمساعدة في الترتيب لالفراج عن ابنته لي               
 كجـم مـن     5،4بعد أن أمضت عاما ونصف العام فحسب من مدة الحكم الصادر ضدها بعد أن أدينت بمحاولة تهريب                  

من بيرو الى هولندا، لكن السفير ينكر ان يكون قد استخدم نفـوذه وعالقاتـه   الكوكايين تقدر قيمتها بنصف مليون دوالر       
واتهم المعارضـون   . أيلول الماضي /الدبلوماسية لمساعدة ابنته التي فازت في مهرجان ملكة جمال السجينات في سبتمبر           

الترتيب للمساعدة في اإلفراج عن     السياسيون لرئيس بيرو زوجته إيلين البلجيكية المولد والتي تحمل الجنسية اإلسرائيلية ب           
 .لي حيفيتز هذا باإلضافة الى أن كبير مسؤولي أمن الرئاسة آفي دان أون هو مسؤول سابق في االستخبارات اإلسرائيلية                  

وقد قام طاقم تلفزيوني بتصوير اجتماع في سيارة يضم بيدرو شقيق الرئيس البيروفي والهيئة الخاصة للعفو المـشروط                  
  .وم بالنظر في قضية لي حيفيتز ودراستهاالتي كانت تق

 27/6/2005الخليج اإلماراتية 
  

  نيوزيلندا تستأنف عالقاتها مع إسرائيل ،بعد اعتذار تل أبيب عن تزوير الجوازات
أعلنت نيوزيلندا أمس استئناف عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد تقديم تل أبيب اعتذارا عن محاولة عضوين من 

 .  الحصول على جوازات سفر نيوزيلندية مزورة في العام الماضيالموساد
وقالت إن الرسالة اإلسرائيلية، . وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية هيلين كالرك في بيان أن إسرائيل قدمت اعتذارا

الهما وإدانتهما في الموقعة من شالوم، تنص على أن إسرائيل تعتذر عن تورط مواطنيها في النشاطات التي أدت إلى اعتق
. نيوزيلندا، مشيرة إلى أن لدى الحكومة النيوزيلندية أرضية قوية، تؤكد أنهما يعمالن لدى وكالة االستخبارات اإلسرائيلية

وأضاف البيان انها الرسالة تشير إلى أن إسرائيل تأسف على مثل هذه النشاطات، وتتعهد باتخاذ إجراءات لمنع تكرار 
ي المستقبل، موضحا تم رفع القيود عن االتصاالت الرسمية مع إسرائيل اليوم أمس، ويمكن اآلن مثل هذه الحوادث ف

 . اعتماد السفير اإلسرائيلي الجديد، واستعادة النشاطات الدبلوماسية والزيارات بين إسرائيل ونيوزيلندا
دا إلى النهاية، وأنا سعيد أننا استطعنا وقال شالوم في القدس المحتلة لم ندخر أي جهد للوصول بهذه األزمة مع نيوزيلن

  رويترز، ا ب. القيام بهذا األمر
  27/6/2005 السفير

  
  إلسرائيليون يهددون جزيرتين هنديتين ا

ذكرت مصادر هندية ان تدفق اآلالف من السياح اإلسرائيليين على جزر اندامان ونيكوبار الهندية النائية فـي المحـيط                   
وحذرت صحيفة تايمز أوف انديان في تقرير أمـس         . ي الهش لتلك الجزر وتقاليدها االجتماعية     الهندي يهدد التوازن البيئ   

من هذا الغزو اإلسرائيلي قائلة إنه ال يبدو أن فلسطين وحدها المكان الوحيد الذي يتورط فيه اإلسـرائيليون فـي نـزاع                      
سياحة الرخيصة لهؤالء اإلسـرائيليين الـذين       استيطاني وإنما تتعرض جزر اندامان ونيكوبار الهندية لخطر تدفق هذه ال          

وقالت إنه منذ عامين يتدفق السياح اإلسرائيليون من أصحاب الدخل المحـدود            . يتجولون حاملين حقائبهم وراء ظهورهم    
خالل الفترة من ديسمبر إلى أبريل على شواطئ هافلوك في جزيرتي نايل ولونج مما يثير مخاوف بيئية واجتماعية فـي                    

 أ ش أ. واطئ التي بدأت تفقد خصائصها األصليةتلك الش
  27/6/2005البيان 

  
  يدعو لتوفير منحة سنوية لدعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعية: أبو لبدة
حسن أبو لبدة، وزير العمل والشؤون االجتماعية من فشل الصندوق الفلـسطيني للتـشغيل والحمايـة                . حذر د : رام اهللا 
ية في االستمرار وتحقيق األغراض التي أنشئ من أجلها إذا ما لم تسارع السلطة الوطنية في توفير الدعم الالزم                االجتماع

جاء ذلك لدى افتتاحه اجتماع لجنة السياسات العمالية الذي عقد، أول من أمس، في قاعات               .له وتخصيص منحة سنوية له    
فيديو كونفرنس، وشارك فيه ممثلون عن أطراف االنتـاج الثالثـة،           وزارة التخطيط في مدينتي رام اهللا وغزة بالربط بال        

وشدد أبو لبدة على أهميـة هـذه اللجنـة وأهميـة            .ناقشوا خالله العديد من الموضوعات المدرجة على جدول األعمال        
  .يينالمواضيع التي تناقشها وضرورة تطويرها لما تشكله من منبر متقدم للحوار االجتماعي بين الشركاء االجتماع
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  27/6/2005األيام الفلسطينية 
  
  
  

  في أول يوم تداول له في سوق فلسطين المالية% 200سهم مطاحن القمح الذهبي يحقق مكاسب بنسبة 
في أول يوم تداول له في سوق فلسطين لألوراق المالية، امس، حقق سهم شـركة مطـاحن القمـح                   : كتب جعفر صدقة  

 دنانير اردنية، من دينار واحـد مـع بدايـة           3ي نهاية جلسة التداول على      ، ليغلق سعره ف   %200الذهبي مكاسب بنسبة    
وجرى تعويم سعر سـهم     .عقدا135 ديناراً، نفذت عبر   992014 سهم، بقيمة    334500وجرى تداول   .التعامل في السوق  

سعار االسـهم  الشركة في يومه االول فقط، على ان يخضع اعتبارا من اليوم لنظام السوق، الذي يحدد هامش التغير في ا       
وتعكس خطوة الشركة ادراج اسهمها في البورصة، ثقة المـستثمرين          %.5في الجلسة الواحدة، صعوداً او هبوطاً، بنسبة        

  .فيها، التي ولدتها بياناتها المالية للعام الماضي، وعززتها التوقعات بشأن بياناتها للعام الجاري
 27/6/2005األيام الفلسطينية 

  
 حقق نمواً كبيراً في أدائها خالل األشهر الثالثة الماضية االقتصاد الوطني ت

أعلنت وزارة االقتصاد الوطني، اليوم، أنها حققت نمواً كبيراً في األداء خالل األشهر الثالثة الماضية، مقارنة بنفس 
يرادات الفترة من العام الماضي، خاصة في مجال التصدير واالستيراد وتسجيل الشركات والترخيص الصناعي وإ

وأوضح تقرير خاص بذلك أصدرته، دائرة اإلعالم واالتصال في الوزارة، أن الوزارة قدمت تقريرها ألمانة .الوزارة
عما % 25مجلس الوزراء حول أدائها وإنجازاتها خالل الشهور الثالثة الماضية، مبينة أن قيمة الصادرات ازدادت بنسبة 

ي، وذلك بفضل اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة إلى جانب التسهيالت التي كانت عليه في نفس الفترة من العام الماض
مازن سنقرط، أن هذه اإلنجازات جاءت تمشياً مع خطاب . وأوضح الوزير م.تمكنت من توفيرها للمصدرين الفلسطينيين

لتي أقرتها السلطة الرئيس محمود عباس المتعلق بخطة الحكومة أمام المجلس التشريعي، وفي إطار سياسة اإلصالح ا
الوطنية لمؤسساتها المختلفة، وعلى ضوء نتائج مؤتمر شرم الشيخ، ومؤتمر لندن، ومقترحات البنك الدولي في شهر 

وتابع أن من أهم هذه المشاريع، مشروع . يناير الماضي، ومع الخطة الوطنية للتنمية المتوسطة المدى- كانون األول
ون تنظيم الصناعة، ومشروع قانون االتحادات الصناعية واالتحادات لتخصصية، قانون حماية المستهلك، ومشروع قان

ومشروع قانون الشركات، ومشروع قانون البنية التحتية للجودة، إلى جانب إدخال تعديالت على قانون تشجيع 
وأورد التقرير أنه .خاصاالستثمار، وقانون األموال المنقولة، وتنمية الصادرات، والغرف التجارية العالقة مع القطاع ال

 مشروعاً تمثل فرصاً استثمارية في 120تم االنتهاء من النافذة الموحدة في كل من الضفة وغزة، وتم إعداد أكثر من 
فلسطين، وتم تعديل قانون تشجيع االستثمار في حين يجرى اإلعداد لمؤتمر االستثمار األول في فلسطين والذي سيعقد 

ل المدن الصناعية، كشف التقرير عن موافقة الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وفي مجا.قبل نهاية العام
على تمويل منطقة القدس الصناعية ومدينة نابلس الصناعية والمنطقة الحرفية في غزة، وأنه جاري العمل على التنفيذ، 

أكدت الوزارة في نهاية تقريرها على أن جميع و.وتمت موافقة منتدى أنقرة االقتصادي على تمويل مدينة إيرز الصناعية
هذه االنجازات جاءت من جانب واحد رغم كل المعيقات التي تضعها الحكومة اإلسرائيلية أمام المواطن والمؤسسات 
حيث باتت الحواجز واإلغالقات وجدار الفصل العنصري تشكل الهاجس األكبر لعملية التنمية في االقتصاد الفلسطيني 

 .ستثمارات وتوسيع دائرة المشاركة المحلية والدولية في تنمية االقتصاد الوطنيوجذب اال
  27/6/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
   2005عمال فلسطينية في مهرجان مسرحيي أتسعة 
 مسرحيات للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية 9 باختيار 2005 قامت اللجنة الفنية لمهرجان مسرحيي ـ :الجليل

 عمل 21مهرجان، وحسب ما جاء في قرارات اللجنة، فأن مهـمة االختيار كانت صعبة جدا، خاصة أنه تقدم لل
ة الماضية، كم تقرر اختيار عملين ن العدد الذي تم اختياره في السنومعظمها اعمال جيدة، لذلك تقرر اضافة عدد اكبر م

 المهرجان، الي جانب منصة االطفال والتي علىللمشــاركة ضمن إطار الدفيئة، وعملين آخرين بصفة ضيف 
 10 و9 مسرحيات، كما تقرر اقامة منصة فنية مفتوحة يوميا طيلة ايام المهرجان، والذي سيقام بتاريخ 4ستشارك فيها 

 .، الي جانب منصة فنية اخري مشابهة لالطفال تقام في ساعات النهار الباكر11/8/2005و
 27/6/2005القدس العربي 

  
  ر من استئناف إسرائيل سياسة االغتياالت  مصر تحذ

علمت الخليج أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أجرى اتصاالت هاتفية مع كل من وزيري الخارجية 
األمريكية كوندوليزا رايس والروسي سيرجي الفروف والمنسق األعلى للشؤون األمنية والسياسية باالتحاد األوروبي 

مين العام لألمم المتحدة كوفي أنان أكد خاللها أهمية التنبيه إلى خطورة استئناف إسرائيل سياسة خافيير سوالنا واأل
كما شدد أبو . االغتياالت ضد قيادات فصائل فلسطينية وتداعيات ذلك السلبية على الوضع في المنطقة وعملية السالم

ر الفصائل بالقاهرة، وأبلغ نظيره اإلسرائيلي سيلفان الغيط على أن هذه السياسة ستعد نسفا لجهود التهدئة ونتائج حوا
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شالوم عبر القنوات الدبلوماسية خطورة اإلقدام على عمليات اغتيال قيادات فلسطينية تعيد كرة العنف والعنف المضاد 
واعتبر . مشددا على ضرورة احترام حكومة إسرائيل تنفيذ تفاهمات قمة شرم الشيخ الرباعية في شباط الماضي

  .لتهديدات بشن عمليات اغتيال يثير عالمات استفهام حول جدية إسرائيل في تنفيذ خطة االنسحاب من قطاع غزةا
27/6/2005الخليج اإلماراتية   

  
  زيارة مبارك إلسرائيل تحتاج إلي اشتراطات محددة  : أبو الغيط

عن زيارة الرئيس حسني مبارك علق أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أمس علي الترتيبات التي ترددت مؤخراً 
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مع . قال أبو الغيط انه من المبكر جداً التحدث في هذا االمر. السرائيل

وأشار الي أن . وزير خارجية أندونيسياان زيارة مبارك السرائيل عندما تكون الظروف متاحة ومناسبة والمناخ مالئماً
وحول تهديد شارون بالتراجع عن تفاهمات .تراضات محددة في هذه الحالة للتفكير في هذا االمرهناك اشتراطات واف

قال أبو الغيط ستكون هناك اتصاالت مصرية فلسطينية .. شرم الشيخ وامكانية وجود اتصاالت مصرية اسرائيلية
ومن المنتظر أن يقوم . يلي من غزةاسرائيلية وضرورة الحفاظ علي تفاهمات شرم الشيخ يهدف تحقيق االنسحاب االسرائ

 سكرتير عام وزارة الخارجية االسرائيلية بزيارة مصر خالل أسبوع لبحث هذه النقاط 
27/6/2005الوفد المصرية   

 
 مخاوف فلسطينية من اغتياالت وإجراءات أمنية على األرض :لبنان

سطينية في لبنان تتوقع ان تكون المخيمات أشارت مصادر فلسطينية ان معلومات هامة وصلت الى بعض القيادات الفل
الفلسطينية ساحة لتوتر الوضع األمني عبر اغتيال بعض الشخصيات أو زرع بذور الفتنة بين القوى الوطنية 

ويشكل مخيم عين الحلوة البوصلة ألي عنوان في المرحلة القادمة واستمرار الهدوء واالستقرار فيه يعني .واإلسالمية
وتوتيره يعني بداية النهاية لحصانة المخيمات وقضية الالجئين، ولذلك ... نع االصطياد بالمياه العكرةتفويت الفرصة وم

تؤكد األوساط الفلسطينية ان القوى الوطنية واإلسالمية تنهمك اليوم وأكثر من أي وقت مضى في ترتيب البيت الداخلي 
واالقتتال ممنوع على ان يكون الحوار هو الوسيلة لحل أي واالتفاق على جملة من العناوين أبرزها ان األمن خط أحمر 

 1559نزاع أو خالف، فضالً عن العناوين السياسية العامة وأبرزها رفض التوطين، التمسك بحق العودة، رفض القرار 
تيجة والحفاظ على سالح المخيمات على اعتباره الضمانة لتحقيق العودة وصوالً الى مساٍع لتشكيل مرجعية موحدة كن

للحوار الفلسطيني الفلسطيني والذي يتيح فتح حوار جدي ومسؤول مع الدولة اللبنانية لمناقشة القضايا العالقة كافة على 
وفي هذا اإلطار عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً في ...قاعدة الحقوق والواجبات وإصدار عفو عام
 عين الحلوة وتداولت في نقاط محددة للحفاظ على األمن وتفعيل التواصل مكتب أمين سرها في الجنوب خالد عارف في

وقال المشرف العام على .واللقاء مع كل القوى وعمل لجنة المتابعة التي باشرت مهامها في تنظيم شؤون المخيم الحياتية
. نا نحن في حالة ترقب وحذرالكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العميد أبو علي طانيوس ان الوضع األمني مستتب ولكن

 د.م
27/6/2005البلد   

  
  البابا شنودة يلوح بمعاقبة األقباط الذين سافروا للقدس لالحتفال بعيد القيامة

بدأت أزمة بين الكنيستين األرثوذكسية والكاثوليكية عندما أعلن أحد آباء الكنيسة القبطية في مناسبة بالكاتدرائية المرقسية 
 يبحث قرار حرمان األقباط الذين سافروا إلسرائيل الشهر  شنودةط األرثوذكس بالعباسية أن قداسة الباباكاتدرائية األقبا

 .الماضي احتفاالً بعيد القيامة المجيد، إال أن قراراًُ رسمياً وصريحاً بهذا الخصوص لم يصدر بعد 
لحرب باردة بين الكنيستين منذ عشرات وربما يعتبر البعض أن قرار البابا شنوده بهذا الخصوص هو تتويج لصراع و

لكن األب يوحنا قلتة الكاثوليكي يري أن قرار قداسة البابا شنودة ليس قراراً دينياً إضافة إلي أنه قرار داخلي ال . السنين
لم يصدر عن : وقال األب يوحنا. يخص إال األقباط األرثوذكس، وال يمكن معه حرمان إال من يقعون تحت طائلته 

وأضاف مع . سة الكاثوليكية لها بطريرك في مصر وتخضع لكنيسة الفاتيكان أي تحذير لرعاياها بالسفر إلسرائيل الكني
الوضع في االعتبار أن الكاثوليك الذين سافروا لألراضي المحتلة سافروا لالحتفال بعيد عظيم ولم يسافروا لمساعدة 

أن الحرمان الكنسي يأتي بعد مخالفة دينية وقرار : تة كالمه مؤكداًوأنهي األب يوحنا قل. اإلسرائيليين في إيذاء العرب 
 .البابا شنوده ليس دينياً 

27/6/2005القدس العربي   
   

 رئيس البرلمان األوروبي يبدأ زيارة لفلسطين يوم غٍد 
مين، بدعوة من السيد يبدأ السيد جوزيف بوريل، رئيس البرلمان األوروبي يوم غٍد الثالثاء، زيارة إلى فلسطين، تستمر يو

وأوضح بيان أصدره المجلس اليوم، أن زيارة السيد بوريل، ستبدأ في قطاع غزة، حيث .روحي فتوح رئيس المجلس
سيزور المقر العام للمجلس، ويلتقي بالسيد أحمد نصر أمين سر المجلس، وعدداً من األعضاء، والمسؤولين في وكالة 

وحسب البيان، سيلتقي .ونروا، لالطالع على أوضاع الالجئين ومعاناتهم المستمرةغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األ
الوفد بعد غٍد األربعاء مع الرئيس محمود عباس أبو مازن ومع السيد أحمد قريع أبو عالء رئيس الوزراء، ثم سينتقل إلى 

 .دة وزير شؤون األسرى والمحررينالمجلس التشريعي ليلتقي رئيسه وعدداً من رؤساء اللجان، والسيد سفيان أبو زي
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ومن المقرر، أن يلقي الضيف كلمة في جلسة خاصة سيعقدها المجلس بهذه المناسبة، حيث سيبحث مع فتوح العالقات 
إلى دور البرلمان األوروبي في دفع الجهود المبذولة  الثنائية بين المجلس والبرلمان األوروبي وسبل تعزيزها، إضافة

  .ن الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليلتحقيق السالم بي
  

وفي ختام الزيارة، سيقوم السيد بوريل بجولة في المستعمرات التي تحيط بمدينة القدس المحتلة لالطالع على خطورة 
 .وجودها وعمليات التوسع التي تنفذها حكومة االحتالل بهدف تهويد المدينة المقدسة

27/6/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
  

 تقسيم البالد يستبعد السالم في العقد أو العقدين القادمين 
  حلمي موسى  

 أشبع المعلّقون والساسة والقادة العسكريون اإلسرائيليون خطة الفصل تشريحاً وتحليالً وطفحت الصحف :أرييه شاليف
. ب المدوية من ناحية أخرىبالتوقعات والتكهنات حول العملية السياسية التي ستوضع في الفورمالين من ناحية والحر

ولكن إلى جانب هؤالء قام عدد من كبار الدارسين والبحاثة والقانونين بأبحاث ودراسات سعت إلى تعديل خطة الفصل 
وبين هؤالء من قدم دراسات تبين أن إسرائيل لن تكسب شيئاً من تنفيذ هذه الخطة إذا بقيت في محور . أثناء االشتباك

 .  مع مصر وآخرون قالوا بأن خطة الفصل تمت لدوافع شخصيةفيالدلفي على الحدود
ولكن بين كل هؤالء وأولئك برز كتاب تقسيم البالد لمؤلفه الصحافي في هآرتس والمتخصص بإجراء المقابالت السياسية 

 ورغم أن الكتاب يحوي خالصة مقابالت أجريت مع ثالثة وثالثين شخصية. والفكرية مع الشخصيات، آري شافيت
سياسية وعسكرية حول موقفهم من خطة الفصل إال أن كثيرين اعتبروا أن الكتاب يوفّر فرصة للقيادة اإلسرائيلية إلعادة 

فالكاتب يقدم نوعاً من الخالصة الفكرية السياسية التي تُسهم في بلورة خطة عملية لفصل . النظر في موقفها من الفصل
وهو يركز على فكرة استحالة السالم في هذا الجيل أو الذي يليه نظراً . ضهماالجمهورين اإلسرائيلي والفلسطيني عن بع

 . للتباين الحاد بين شعب مهدد وشعب يخضع لالحتالل
غير أن آخرين شككوا منذ وقت . والحقيقة أن أهمية كتاب شافيت تكمن في تصنيف الكثيرين لكاتبه بأنه يساري النزعة

ومع . قابالته مع أبرز المؤرخين الجدد ومع عدد من قادة الفكر والسياسة في إسرائيلطويل بهذه اليسارية عندما أجرى م
فالقصة في نظره، ووقتما يشاء تبدأ . ذلك فإن كتاب شافيت األخير يبين بشكل حاد طبيعة المنطلقات التي خرج منها

ظة يوفر األرضية األخالقية لكل ومثل غيره من يساريي اللح. 1967، وهي عندما يريد عكس ذلك تبدأ عام 1948بنكبة 
. وهو ال يخفي واجب أن يقر العرب والفلسطينيون بالحق التاريخي لليهود في وطنهم األصلي. حروب إسرائيل

ومعروف أن هناك الكثير من اليساريين اإلسرائيليين الذين باتوا يدعون إلى حل عادل يقوم على تقسيم فلسطين ليس 
 . ا وفق حق الوجودبموجب الحق التاريخي وإنم

ومن الجائز أن اليساريين األخيرين يدعون إلى ذلك وهم يؤمنون بوجوب أن تقدم إسرائيل على تنازالت جوهرية اآلن 
ويرون أن ذلك يوفر على إسرائيل مصاعب وأزمات الحقة في . وهي في ذروة قوتها لنيل اعتراف جدي بحق الوجود

لون إن بوسع إسرائيل أن تتبنى النهج األوروبي والغربي عموماً في التفكير لكنها ويقو. العالقة مع الفلسطينيين والعرب
 . ها أخذ ذلك بالحسبانعلىال يمكن أن تخرج من جغرافيا الشرق ويجب 

وبين هذه القواعد استحالة . ورغم أن شافيت في خالصاته يستند إلى منطلقات مضللة إال أنه يقر هنا وهناك بقواعد هامة
كما أن تحليله لألسس التي تجعل .  سوى تلك التي يقبل بها الفلسطينيون67سرة الدولية بأية حدود غير حدود قبول األ

السالم مستحيالً في العقد أو العقدين المقبلين ينطوي هو اآلخر على قراءة معمقة للواقع السياسي القائم ليس فقط على 
 يبدو فإن العقدة في نظره قضية الالجئين من جهة وقضية الحدود من وكما. الصعيد اإلسرائيلي وإنما الفلسطيني أيضاً

والمفارقة تكمن في أن إسرائيل أقدمت على تغييرات جدية على األرض في القدس والكتل االستيطانية . جهة أخرى
روا أن التسوية كما أن الفلسطينيين الذين شع.  مستحيلة من الوجهة اإلسرائيلية67وغور األردن تجعل العودة إلى حدود 

 .  يؤمنون أن أي حل دون ذلك مستحيل ولذلك يشددون على حق العودة67التاريخية في نظرهم تتمثل في القبول بحدود 
وإذا كان شافيت قد انطلق من خطة الفصل في كتابه ليعرض لقضية السالم عموماً ويتحدث عن اآلفاق المحتملة في العقد 

 بروم في نشرة مركز جافي للدراسات االستراتيجية يحصر نفسه في اليوم التالي لخطة أو العقدين المقبلين فإن شلومو
 . الفصل

ويعتقد بروم وهو من كبار الباحثين في المركز أنه رغم كثرة األسئلة حول الخطة والعقبات التي تعترض تنفيذها فإن 
 ة مع الفلسطينيين؟ السؤال المركزي هو هل ستسير إسرائيل في أعقاب خطة الفصل نحو المصالح

ويرى بروم أن تنفيذ خطة الفصل سيثير آماالً لدى العديد من القوى المحلية والدولية، ولكن ذلك سيعيد بلورة 
وسوف يطالب قسم من أعضاء الحكومة الحالية بتجميد الوضع الجديد لفترة طويلة . االصطفافات السياسية داخل إسرائيل

وبين هؤالء . اف العملية السياسية مع الفلسطينيين على أساس خريطة الطريقفي حين سيطالب حزب العمل باستئن
وأولئك سيقف عدد من الوزراء مثل إيهود أولمرت الذين سيطالبون بخطة فصل أخرى في الضفة تشمل إخالء 

 . مستوطنات تقع خارج الكتل االستيطانية الكبرى
و الحل الدائم لذلك سيعمد إلى تجميد الوضع مشدداً على وجوب ويعتقد بروم أن شارون ليس في صف الداعين للتوجه نح

ويؤمن بأن تفكك الحكومة . وفاء الفلسطينيين ببند تفكيك البنى التحتية لإلرهاب قبل التوجه نحو تنفيذ خريطة الطريق
 . ها التوافق حول ما ينبغي فعله سياسياًعلىالحالية أمر معقول ألنه يصعب 
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ي مقالته الوضعين الفلسطيني والدولي ويخلص إلى أن السيناريو األكثر احتماالً ومنطقية، بعد ويحلل بروم بعد ذلك ف
فالفلسطينيون سيطالبون باستئناف مفاوضات التسوية الدائمة فيما ستطالب . تنفيذ خطة الفصل، هو سيناريو األزمة

لة الثانية من خريطة الطريق دولة فلسطينية في إسرائيل بتصفية البنية التحتية لإلرهاب قبل إجراء مفاوضات حول المرح
 . حدود مؤقتة

ويخلص بروم إلى أنه في وضع كهذا ستزداد فرص اندالع موجة عنف تؤدي إلى تجدد االنتفاضة بكامل قوتها 
 . ووتيرتها

ينه مع تجدر اإلشارة إلى أن هذا هو التوقع الذي سبق وقدمه رئيس األركان السابق موشيه يعلون تناقض في ح
فقد أكد يعلون أن خطة الفصل تقود إلى حرب إرهابية كبرى ضد إسرائيل . تصريحات رئيس الشاباك السابق آفي ديختر

 . وقال ديختر إن يعلون ال يستند في ذلك إلى معلومات استخبارية
ل تقريب ولكن وبصرف النظر عن صحة أو خطأ يعلون بخصوص الحرب فإن المؤكد أن خطة الفصل لم توضع من أج

: كل ما بقي التثبت منه هو. وبالتالي يتعذّر حتى على األميركيين تسويقها وكأنها كذلك. الطرفين نحو إبرام اتفاق سالم
  هل ستنفذ الخطة؟ وهل ستكون وفق التنبؤات أم ستبقى مجرد حدث لن يغير كثيراً من وجهة األمور؟

  27/6/2005السفير
  

  فلسطينيةأسباب وأبعاد تأجيل االنتخابات ال
  هاني المصري    

بعد شد وجذب، ومحاوالت إللقاء المسؤولية من المجلس التشريعي على الرئيس، ومن الرئيس على المجلس التـشريعي،    
ومن السلطة السياسية على لجنة االنتخابات المركزية اصدر الرئيس أبو مازن مرسوماً بتأجيل االنتخابات إلى اجل غير                 

وعلى أن يتم تحديد الموعد الجديـد       . رة تعديل قانون االنتخابات بما ينسجم مع التوافق الوطني          مسمى استناداً إلى ضرو   
وبما أن المرسوم صدر بدون تـشاور مـع الفـصائل           . بعد استكمال اإلجراءات القانونية الالزمة والمشاورات الوطنية        

ها، أي في السابع عشر من تموز القـادم، وعلـى   الوطنية واإلسالمية التي اتفقت في القاهرة على عقد االنتخابات بموعد    
أساس قانون مختلط يعتمد على توزيع مقاعد المجلس التشريعي مناصفة بين الدوائر والنسبي، فهذا يعني أن التأجيل لـن                   
يكون لعدة أسابيع وإنما لعدة اشهر والحديث اآلن يجري أن االنتخابات التشريعية من المرجح أن تجري قبل نهاية هـذا                    

هذا التأجيل الطويل، وبدون تشاور مع الفصائل واألحزاب والفعاليات الوطنية يعني انـه             . العام أو في بداية العام المقبل     
  .يرجع ألسباب سياسية وليس ألسباب قانونية فقط

ذ عقـد   ألن الوقت الذي انقضى، من    . ال يمكن اعتبار التأجيل فني أو قانوني، فالسبب القانوني كان مجرد إخراج مناسب            
 والـذي حـدد موعـد       8/1/2005، ومنذ صدور المرسوم الرئاسـي بتـاريخ         1996االنتخابات التشريعية السابقة عام     

ولو كان السبب قانونياً    . االنتخابات في السابع عشر من تموز القادم وحتى اآلن، اكثر من كافي القرار قانون االنتخابات                
 تعقد قبل البدء في تطبيق خطة االنفصال عن قطاع غزة المقرر الـشروع         فقط لتم تأجيل االنتخابات لشهر واحد، وبحيث      

  .بتطبيقها في الخامس عشر من آب المقبل
 اإلسرائيلية بدليل أن المرسوم بالتأجيل صـدر        -وال يمكن اعتبار التأجيل مجرد مؤامرة، أو استجابة للضغوط األميركية           

على الرغم من أن هناك مـا يؤكـد أن اإلدارة األميركيـة والحكومـة                األميركية، وذلك    -مباشرة بعد القمة الفلسطينية     
فاالنتخابات إذا جرت في موعدها ستحقق حماس فيها        . اإلسرائيلية ال تريدان إجراء انتخابات تشريعية قبل ضمان نتائجها        

تم السـباب داخليـة     فالتأجيل  . نتائج جيدة، وهذا آخر ما تريد واشنطن وتل أبيب اآلن وعشية تطبيق خطة فك االرتباط              
  .تقاطعت مع عوامل خارجية

فالتأجيل يرجع إلى أسباب فنية وقانونية وسياسية تـدور         . وال يجب تبسيط األمر   . التأجيل يرجع إلى أسباب كثيرة معقدة       
كلها في فلك محاولة النظام السياسي الفلسطيني رسم مالمحه الجديدة بعد وفاة الرئيس ياسـر عرفـات، وبعـد ظهـور                     

ت جديدة تتمثل باستعداد كافة القوى والفصائل والفعاليات للمشاركة في االنتخابات المقبلة ما يفتح البـاب لنـشوء                  معطيا
  .خارطة فلسطينية جديدة وشرعية فلسطينية جديدة موحدة وقوية وتنافسية 

هل ستجري االنتخابات على    وإذا أخذنا السبب القانوني سنجد انه يتعلق بالخالف حول أي قانون انتخابات يتم إقراره ؟ و               
 2/3 في المئـة نـسبي أم   50 في المئة دوائر، 50 في المئة دوائر أم على أساس نظام مختلط          100أساس القانون القديم    

والخالف حول القانون يعكس اختالفاً في الرؤى       .  في المئة  100 نسبي أم على أساس التمثيل النسبي الكامل         1/3دوائر،  
فالقانون الجديد إذا اعتمد مجدداً كلياً أو على أساس الثلثين          . فصائلية والفردية والمجتمعية والمحلية   والبرامج والمصالح ال  

. سيعني هذا تعزيزاً للجهوية والعائلية والفردية والعشائرية على حساب األحزاب والفصائل والبرامج والمصلحة العامـة                
 يعتبر هذا قفزة تتجاوز مستوى نضج النظام السياسي الفلسطيني،          وإذا جرت االنتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل       

الذي ال يزال يفتقر إلى أحزاب متعددة قوية والى حياة سياسية حيوية والى قانون لألحزاب ينظم عملها، ما يجعل اعتماد                    
 مـستوى تطـور   قانون مختلط يوزع المقاعد مناصفة هو الحل المناسب الذي ال يضر األحزاب والفصائل وال يتجاهـل    

  .المجتمع
وهناك خالف حول قانونية إجراء االنتخابات في ظل استمرار الفترة االنتقالية، وعلى ضوء أن القانون األساسي يـنص                  

فهناك رأي قانوني أن المرحلة     . وهناك اجتهادات حول معنى ذلك      . على أن المجلس التشريعي يغطي المرحلة االنتقالية        
ويدعم أصحاب هذا الرأي    . ، وهذا هو الموعد المحدد لها في اتفاق أوسلو        1999ابع من أيار عام     االنتقالية انتهت في الر   

موقفهم بقرار المحكمة الفلسطينية التي رفضت إجراء االنتخابات إلشغال المقعد الذي شغر بعد استقالة الدكتور حيدر عبد                 
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هاء المرحلة االنتقالية وإجراء انتخابات جديدة اقل مـن         الشافي، وذلك على أساس أن الفترة ما بين االستقالة، وموعد انت          
 سـنوات علـى انتهـاء المرحلـة         6ومضى اكثر من    . وهي المدة الالزمة حتى يتم إجراء االنتخابات االستكمالية       . سنة

االنتقالية وعلى التفويض الشعبي الذي منحه الناخب الفلسطيني لنوابه، وهذا سبب قـانوني حاسـم يجعـل االنتخابـات                   
  .التشريعية كان يجب إجراؤها باألمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد

وهناك من بين أعضاء المجلس التشريعي من يرفض إجراء االنتخابات الن إجراءها في ظل استمرار االحتالل يعطـي                  
 الراحل ياسر   االحتالل الشرعية ويميز أصحاب هذا الرأي ما بين االنتخابات الرئاسية التي أصبحت حتمية بوفاة الرئيس              

وما بين االنتخابات التشريعية التي يرون أنها استحقاق وطني ناجم عن االتفاق            . عرفات، كونها غدت استحقاق دستوري    
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أسباب وجيهة هي أن إجراء االنتخابات وكأننا نعـيش              . الوطني وليست استحقاقاً دستورياً   

  . ويشكل نوعاً من التعايش معهفي ظروف عادية يقفز عن االحتالل
ولكن حتى يستقيم األمر على أصحاب هذا الرأي أن ينسجموا مع أنفسهم ويطالبوا بحل المجلس التشريعي ألنـه انتخـب    
لمدة محددة  ثالث سنوات وليس لالبد، ألن وجود مجلس تشريعي تحت االحتالل يعطي االحتالل شرعية ويشكل نوعـاً                   

  .من التعايش معه أيضاً
ن أصحاب الرأي السابق، يتجاهلون أيضا أن السلطة والفصائل واألحزاب وغالبية الشعب الفلسطيني أعربت عن تأييدها                أ

إلجراء االنتخابات ألنها تريد تجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز شرعيته وتوسـيع قاعدتـه التمثيليـة والـشعبية                  
فإنهاء االحـتالل   . الصمود في وجه االحتالل، وعلى مقاومة االحتالل        والسياسية، وبما يساهم في جعله اكثر قدرة على         

  .هو المهمة األساسية التي يجب أن تصب كل الطاقات والجهود لتحقيقها
السبب الثالث الذي يذكر لتبرير تأجيل االنتخابات يتعلق بعدم انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضـي التـي أعـادت                   

فوجود هذه القوات وفي ظل الحصار والحواجز واستمرار العدوان          . 2000عشرين من أيلول عام     احتاللها بعد الثامن وال   
العسكري وحمالت االعتقال يجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة مسألة صعبة جداً خصوصاً على ضـوء إقـرار نظـام              

واحدة، وهذا يجعل الحاجـة اكبـر       التمثيل النسبي الذي يعني أن القوائم ستخوض االنتخابات ضمن اعتبار الوطن دائرة             
لحرية حركة المرشحين والقوائم االنتخابية من اجل ممارسة الدعاية االنتخابية التي بدونها ال يمكن الحديث عن انتخابات                 

السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يذكر هذا السبب منذ البداية؟ يبدو انه يستخدم لتبرير التأجيل ال اكثـر وال                     . حقيقية
  !لاق

السبب الرابع لتأجيل االنتخابات هو ضرورة االستعداد لمواجهة استحقاقات ما بعد تطبيق خطة االنفصال عن قطاع غزة                 
مع أن المنطق البسيط يفيد بان تطبيق هذه الخطة بعد االنتخابات التشريعية افضل بما ال يقاس، اآلن الخطة تـستهدف                    . 

ما إجراء االنتخابات يقوي الوحدة الفلـسطينية ويعـزز شـرعية الـسلطة             تقسيم األرض والشعب والتمثيل والسلطة بين     
  .ووحدانية تمثيلها للجميع

السبب الخامس واألخير، والذي اعتقد انه أهم األسباب جميعها هو أن حركة فتح، وهي الفصيل الذي يقود السلطة منـذ                    
واكبر دليـل علـى عـدم       . هو حركة حماس  تأسيسها غير جاهزة إلجراء االنتخابات في وقت اصبح لديها منافس قوي            

الجاهزية أن المجلس الثوري لحركة فتح قرر في اجتماعه األخير في بداية حزيران الجاري تأجيل عقد المؤتمر العـام                   
  .السادس لحركة فتح إلى موعد يحدد الحقاً بعد أن كان من المقرر عقده في الرابع من آب المقبل

ولم تستطع حتى اآلن ملء الفراغ النـاجم        . ها ياسر عرفات ال تزال في حالة ارتباك       حركة فتح بعد رحيل قائدها ومؤسس     
فياسر عرفات لم يكن مجرد قائد وانما الزعيم التاريخي الذي امسك بكافة أوراق القوة واللعبة فـي حركـة                   . عن رحيله   

ال يستطيع خليفة أبـو عمـار،        . فهو كان صاحب القرار والالعب الرئيس     . فتح وفي النظام السياسي الفلسطيني بأسره       
فهو ال يستطيع أن يفـرض إرادتـه        . سواء كان أبو مازن أو غيره، أن يواصل قيادة نظام ياسر عرفات بنفس الطريقة               

وال بد من   . ه غيره   علىه ياسر عرفات ال يقدر      علىوما يقدر   . فما يجوز لياسر عرفات ال يجوز لغيره        . على الجميع   
  .ت في حركة فتح وفي السلطة والمنظمة ألنه فصل على مقاس ياسر عرفات وال ينفع لغيرهتغيير نظام ياسر عرفا

فكما الحظنا ظل أبو مازن يردد حتى اللحظة األخيرة، أن االنتخابات التشريعية ستعقد في موعدها، وطالب بإقرار قانون                  
اصر في المجتمع الفلسطيني واللجنة المركزية      يتضمن اعتماد التمثيل النسبي الكامل، ويدعمه في ذلك غالبية القوى والعن          

لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومع ذلك اقر المجلس التشريعي الذي معظم أعـضائه ينتمـون                  
 نسبي وذلك ال لشيء سوى أن الكثير مـن          1/3 دوائر،   2/3لحركة فتح قانون لالنتخابات في القراءة الثالثة بحيث يكون        

لو اقـر المجلـس قانونـاً       . ضاء المجلس التشريعي يعتقدون أن فرصهم بالفوز على أساس هذا القانون ستكون اكبر            أع
 في المئة نسبي لكانت االنتخابات التشريعية ستعقد في موعدها أو في موعـد              50 في المئة دوائر،     50يتضمن المناصفة   

  .جديد ال يفصله عن الموعد السابق سوى أسابيع قليلة
إجراء االنتخابات ضروري جداً من اجل شرعية السلطة وتجديد نظامها السياسي، وتأجيلها بدون االتفاق بسرعة على                إن  

  .موعد جديد وبأقرب ما يمكن يعتبر قفزة في المجهول
  27/6/2005الحياة 

  
  هل أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية لزوم ما ال يلزم؟

  عامر راشد     
  . لتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من اجتماعات اللجنة ا
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 الفلسطيني الذي استضافته القاهرة ورعتـه فـي آذار          –اعالن القاهرة الصادر عن الجولة الثالثة من الحوار الفلسطيني          
مارس الماضي اعطى انطباعاً وكأن ثمة انقالباً جذرياً قد وقع، في مواقف كل القوى الرئيسة الفلسطينية حيـال منظمـة       

ير الفلسطينية، تجلى في موافقة حركتي حماس والجهاد على االنضواء في مؤسسات منظمة التحرير الفلـسطينية،                التحر
باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين وموافقة فتح على التخفيف من هيمنتها على مؤسسات منظمة التحريـر                 

 فـي المكانـة     1991لى وقف التدهور المستمر منذ العـام        والسلطة الفلسطينية وقبولها مبدأ المشاركة، وتوافق وطني ع       
وكان يمكن العالن القاهرة ان يمثل بالفعل تحوالً استراتيجياً في العالقـات البينيـة              . القيادية والتمثيلية لمنظمة التحرير   

فلسطيني على أسـاس     الفلسطينية، واعادة االعتبار لمنظمة التحرير، ويؤسس إلعادة بناء النظام السياسي ال           –الفلسطينية  
ديموقراطي تعددي، ويؤمن الشرط الذاتي الفلسطيني في الضغط من أجل اعادة بناء العملية السياسية التي انهـارت فـي            

لكن مجريـات االمـور     . ، على أسس جديدة تضمن الحدود الدنيا من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني           2كامب ديفيد 
يق أمام اعالن القاهرة ليست سالكة، وهذا ما أكدتـه وقـائع الـشهور الثالثـة                والوقائع على االرض تدل الى أن الطر      
اً من اعالن القاهرة هو استمرار التهدئة من الجانب الفلـسطيني مـن دون              علىالماضية، حيث ان ما جرى االلتزام به ف       

داءات واالجتياحـات االسـرائيلية     التزامات اسرائيلية مقابلة، وال يغير من الحقيقة السابقة االقرار بانخفاض وتيرة االعت           
  .خالل الفترة المذكورة

ه، حيث لـم    علىإن سبب تعطيل اعالن القاهرة مبعثه طريقة التعاطي مع هذا االعالن من قبل بعض االطراف الموقعة                 
ـ                  رى يتم التعاطي معه كرزمة واحدة، فالسلطة الفلسطينية ركزت فقط على قرار التهدئة، وراحت تناور في القضايا االخ

ها علىا التي نص على تشكيلها في االعالن، والتي         علىها االعالن، مما أدى الى تعطيل الدعوة للجنة ال        علىالتي اشتمل   
أن تبحث في إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وجرت مماطلة في تعـديل قـانون االنتخابـات                   

 في المئة دوائـر، ونتيجـة لـذلك ُأجلـت االنتخابـات            50مثيل نسبي و   في المئة ت   50التشريعية الجديد وفق المناصفة،     
التشريعية الى أجل غير مسمى، وأكثر من ذلك عادت االجهزة االمنية في السلطة الفلسطينية لممارسة االعتقـاالت فـي                   

اومة في حاجز أبو    حق قيادات حركة الجهاد االسالمي، كما فعلت مع قادة من الجبهة الديموقراطية بعد عملية كتائب المق               
قطاع غزة، وتأججت صراعات أجنحة السلطة الفلسطينية بما بات يهدد بانفجارات ال تحمد عقباها أشد مـن تلـك                   /هولي

وفي المقابل فشلت اطراف االعـالن      . التي سبقتها، وفي خط متداخل مع هذا الصراع يستمر الصراع الفتحاوي الداخلي           
ه في اعالن القـاهرة،     علىلى فتح والسلطة الفلسطينية لاللتزام بما تم االتفاق         االخرى في توحيد قواها بموقف ضاغط ع      

  .ألن بعضها يرى في قوانين االنتخابات االنقسامية القديمة ما يحقق مصالحه الفئوية والخاصة
ة الفلـسطينية   مدى جدية السلط  : المشهد السياسي الفلسطيني الراهن، ربطاً بالوقائع السابقة، يطرح سؤالين مهمين، االول          

ه في إعالن القاهرة، ومدى تطابق ما ورد في االعالن مـع مـصالح قيـادة الـسلطة،                  علىفي االلتزام بما تم االتفاق      
  .وبالتحديد في ما يخص اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، والشراكة السياسية

نية ارادة سياسية كي تمارس دورهـا وترسـمه فـي           هل باتت تتوافر لدى كل قوى المعارضة الفلسطي       : والسؤال الثاني 
  .ها التزامات، تطبيقاً لمبدأ الشراكة السياسيةعلىالعالقات الداخلية الفلسطينية بما هي معارضة لها حقوق و

في االجابة على السؤال االول نالحظ بأن السياسات التي تنتهجها السلطة الفلسطينية ما زالت تراوح في حدود محاولـة                   
الروح الى العملية السياسية والتفاوضية، باللهاث وراء سد الذرائع االسرائيلية واالميركية التي تبدأ وال تنتهي على                اعادة  

هذه السياسة جعلت من بنـود اعـالن        . حساب اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وبناء استراتيجية فلسطينية موحدة         
كية، فاالنتخابات التشريعية المقبلة يجب ان تكـون مـضمونة النتـائج مـسبقاً       القاهرة رهينة المواقف االسرائيلية االمير    

لمصلحة تيار معين ومهيمن في السلطة الفلسطينية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير يجب أال يكون علـى حـساب               
ر، ومكافحة ما يـسمى     الدور الذي كُرس وحدد للسلطة الفلسطينية في السنوات العشر االخيرة على حساب منظمة التحري             

  .الخ... االرهاب يجب ان يكون على رأس أولويات السلطة بـ
وفي االجابة على السؤال الثاني فان االرادة السياسية لدى بعض اطراف المعارضة ما زالت غير متوافرة لجهـة حـسم                    

وبالنتيجة فان  . ن موقع المعارضة  خياراتها حيال منظمة التحرير وكذلك لجهة التعامل في العالقات الداخلية الفلسطينية م           
موقف السلطة ومواقف بعض اطراف المعارضة ستؤدي حكماً الى استمرار تراجع المكانة القيادية والتمثيليـة لمنظمـة                 
التحرير، التي ينظر اليها تيار نافذ في قيادة السلطة الفلسطينية كـ لزوم ما ال يلزم، وبأن التخلص منها مـستقبالً فـي                      

  .ه بين السلطة واسرائيلعلىالعملية السياسية التسووية يمثل شرطاً الزماً لتتويج هذه العملية بحل متفق احدى مراحل 
 االسرائيلية منذ انطالق مؤتمر مدريد فـي تـشرين          –إن الشطب التدريجي لمنظمة التحرير هو أحد الشروط االميركية          

واسرائيل على رفض التمثيل الفلـسطيني المـستقل فـي          وتجلى هذا في اصرار الواليات المتحدة       . 1991االول اكتوبر   
المؤتمر، وحصره بحضور شخصيات من الضفة والقطاع من دون القدس والالجئين، مدرجة في عداد الوفد االردنـي،                 
وهو ما اظهر بوضوح ان شطب المكانة القيادية والتمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية هو شرط مسبق للقبول بمـشاركة                  

ينيين في المؤتمر، كما أشر في الوقت ذاته الى المسار الذي يجب ان يتخذه الحل المقبول اسرائيلياً واميركياً، كيان                   الفلسط
فلسطيني منقوص السيادة في الضفة وغزة، مع احتفاظ اسرائيل بالكتل االستيطانية الكبرى ومعظم اراضي القدس، وعلى                

 منظمة التحرير في شكل تدريجي، على طريق انهاء دور منظمة التحرير            ان يتم احالل سلطة هذا الكيان الفلسطيني محل       
االئتالفية، وشطب برنامجها الذي يضمن الحدود الدنيا من الحقوق الوطنيـة الفلـسطينية، وتـرابط القـضية الوطنيـة                   

  .الفلسطينية بين الداخل والشتات
 القيادة المتنفذة في منظمة التحرير، التي استأثرت في ما           االسرائيلي السابق قبوالً ضمنياً من     –لقد القى الشرط االميركي     

وال يغير من هذا الحكم استقالل      . بعد بقيادة السلطة، وصارت تقدم صفتها القيادية السلطوية على قيادتها لمنظمة التحرير           
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على اتفاق إعـالن    التمثيل الفلسطيني في مفاوضات واشنطن، وال الحضور الرمزي والعابر لمنظمة التحرير في التوقيع              
 الذي توج القناة الخلفية االوسلوية، فاعالن المبادئ هذا الذي ولدت من رحمه الـسلطة               1993المبادئ في ايلول سبتمبر     

الفلسطينية كان ايذاناً ببداية فرض وقائع جديدة على االرض، تطاول بنية النظام السياسي الفلسطيني، غايتهـا تكـريس                  
 التي انتخب فيها رئيس السلطة      1996وهذا تم عملياً في انتخابات      . من منظمة التحرير االئتالفية   السلطة الفلسطينية بديالً    

الفلسطينية واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما اعتبرته الواليات المتحدة وأوروبا والعديد من الدول العربيـة                
ة منتخبة متابعتها، وكان هذا بمثابة أول اعـالن رسـمي           إضفاء الشرعية على االهداف الوطنية الفلسطينية، وتكليف قياد       

  .لتجاوز الدور القيادي والتمثيلي لمنظمة التحرير
وما كان من الممكن تمرير خطة إحالل السلطة الفلسطينية مكان منظمة التحرير إال بإيجاد تداخل واسـع فـي الهياكـل                     

فرئيس . د ذلك عملية ازاحة تدريجية لمصلحة السلطة الفلسطينية       القيادية لكل من السلطة الوليدة ومنظمة التحرير، لتبدأ بع        
السلطة هو رئيس منظمة التحرير، ومعظم وزرائها هم من اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر، أو مـن اعـضاء                    
المجلس المركزي الفلسطيني، بذلك نجحت التغطية على عملية سحب البساط من تحت منظمـة التحريـر ومؤسـساتها                  

  .الئتالفيةا
ويتضح مما سبق ان اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير يتطلب أوالً وقبل كل شيء ازالة التداخل، الذي يصل الى حـد                     
التطابق، بين مؤسسات منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية، وسحب الصالحيات القيادية والتمثيلية التي اعطيت              

لكـن مـا    . سسات منظمة التحرير، وهذا جوهر ما نادى به اعالن القاهرة         لمؤسسات السلطة على حساب صالحيات مؤ     
يجري عملياً وعلى ارض الواقع هو المزيد من تكريس دور مؤسسات السلطة الفلسطينية على حـساب دور مؤسـسات                   
منظمة التحرير شبه المتالشي، وال أدل على ذلك من المعركة الدائرة بين محمـود عبـاس وفـاروق القـدومي حـول                 
صالحيات كل من الدائرة السياسية في منظمة التحرير ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية، وغنـي عـن                  
الذكر ان عباس استطاع تحصيل مكاسب كبيرة في هذه المعركة، بدعم دولي مسنود من العديد من العواصـم العربيـة                    

  .الرئيسية والمقررة
بقي الباب مفتوحاً امام استمرار الخطوات االسرائيلية احادية الجانب، واسـتغالل           ان المأزق الداخلي الفلسطيني الراهن ي     

فخطة الفصل االحادي الشارونية التي تدفع بها واشنطن لتكـون          . اسرائيل للتناقضات الداخلية الفلسطينية الى أبعد الحدود      
 الدولية، اصبحت بمثابة فرض أمر واقـع        بديالً من خطة خارطة الطريق الدولية تحت يافطة انها التطبيق العلمي للخطة           

على سلطة فلسطينية منهكة تعيش صراعات داخلية باتت تهدد وجودها، وتتخبط وسط حقول من االلغام االسرائيلية التي                 
ال تستطيع تجاوزها، من جدران الفصل والضم العنصرية، مروراً بتهويد القدس، وضم الكتل االستيطانية الكبرى، ومسخ                

فلسطينية الموعودة الى دولة بحدود موقتة غير متواصلة جغرافياً، وصوالً الى شطب قـضية الالجئـين وهـذه                  الدولة ال 
  .وحدها كافية لتفجير أي حل يستثنيها

مع وقت يضيق ويقلص مساحة المناورة، ومشروع شاروني مدمر يطبق على االرض، فإن قبول الفلسطينيين بانـصاف                 
 ذا جدوى، والكرة في ملعب المعارضة، فهي ان احسنت ادارة المعركة بسياسة ومواقـف               الحلول لمأزقهم الداخلي لم يعد    

ها أال تنتظر ان تقـدم الـسلطة   علىه باعالن القاهرة، وعلىموحدة ستستطيع ان تفرض كرزمة واحدة كل ما تم االتفاق   
وعلى كـل اطـراف     . لسياسيالفلسطينية من تلقاء نفسها على تنفيذ اصالحات جذرية في مؤسساتها، وتصويب خطها ا            

المعارضة ان تحسم خياراتها، وان تتوحد على ارادة سياسية، لتبدأ في مسيرة اعادة بناء مؤسسات منظمة التحريـر وان                   
تجعل من ذلك معركتها الرئيسة، تقدم على كل المعارك الفرعية، فأي نصر في االنتخابات التشريعية والبلدية ال يمكن له                   

ذا الهدف المركزي، بما هو ركيزة لبناء استراتيجية فلسطينية موحدة، تعيـد الـتالحم لعناصـر                ان يرقى الى مصاف ه    
وإال فان وجهة النظر التي ستسود هي التعامـل         . القضية الفلسطينية، وتعيد توحيد نضال الفلسطينيين في الوطن والشتات        
  .ضبط ما تريده اسرائيل ومن ورائها واشنطنمع منظمة التحرير كلزوم ما ال يلزم الى حين اعالن وفاتها، وهذا بال

  27/6/2005الحياة 
  

 ..أسئلة الشتات الفلسطيني ومنظمة التحرير
    خالد بركات

ال ندري لماذا يتعامل السيد أبو مازن وغيره من القيادات الفلسطينية في السلطة والمنظمة مع واقع الشتات الفلسطيني 
 ! لعكس هو الصحيح ؟ كيف والحال هنا هو حال القيادة الفلسطينية المهزومة أصال ؟ أليس ا!هم علىباعتباره عبئا ثقيال 

وهل أصبحت المخيمات الفلسطينية والشتات الفلسطيني الذي يتوزع على الكرة األرضية عبء على كاهل قيادتنا الحكيمة 
موجع والكابح لكل تقدم ممكن، خاصة في في رام اهللا  وتونس؟ أم أن القيادة الفلسطينية كانت دائما هي الهم الثقيل وال

مين كان يحمي مين؟ أيام عمان  وبيروت و اآلن وغدا؟ ومن علك الجوع والمنافي : ونسأل بالعامية الفلسطينية. الشتات
 أم  فقراء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات على حد سواء؟  وال يزال؟ رموز أوسلو،

من موظفي الثورة  والمنظمة والسلطة الفلسطينية يتقاضون رواتبهم ـ حتى اآلن ـ تعرف قيادة الحكم الذاتي أن اآلالف 
وبدل أن يكون الشتات الفلسطيني كابوس العدو ولعنة يومية على الصهاينة . من تعب وعرق الشعب الفلسطيني

 وحركة شعبية ومشروعهم العنصري االستيطاني، ورافدا رئيسيا لمجمل حركة النضال الفلسطيني والقومي العربي،
موحدة للمطالبة بحق العودة  لالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ، بدل كل ذلك، يراد  للشتات أن يتحول إلى شعار صغير 

 .هو إعادة بناء سفارات م ت ف ومؤسساتها واختزال دوره، بل وحشره  بالكامل  في هذا الممر الضيق 



 26

الن االقتراب من واقع الشتات الفلسطيني !  يني وتعتبره كابوسهاتهرب القيادة الفلسطينية من وجه الشتات الفلسط
ومالمسة همومه سيعني االقتراب من المحرمات الصهيونية واألمريكية، وسوف يعني التعامل مع  سؤال  الشتات األول 

القيادة الفلسطينية وسوف يعني إعادة تقييم لكل مرحلة أوسلو وغيره من اتفاقيات . حق العودة  وحقوق الالجئين: واألخير
تتجاهل القيادة الفلسطينية كل ذلك وتريد في الوقت ذاته أن تحافظ على حقها  الطبيعي واألبدي في تمثيل كل . الكثيرة 

 كيف؟ ....الشعب الفلسطيني،  ولو عن طريق المال والسالح والزعرنة والفساد  وخراريف الرموز واإلرث التاريخي
ن يكون  رئيسا للجنة التنفيذية ل م ت ف التي ال  تلتقي إال لتصدر بيانا حول الجدار أو كيف يمكن للسيد أبو مازن أ

تصريح صحفي عن األسرى والمعتقلين، وال  تحاسب من يبيع االسمنت لشركات العدو وال تتحدث عن األسرى في 
 االنترنيت وال يقرأه أحد  ماذا ثم هذا البيان الخالد الذي يتم  توزيعه على بعض مواقع! سجون السلطة الفلسطينية ؟

إن ما تفعله لجنة تضامن صغيرة العدد  في فرنسا أو السويد لصالح نضال .. يبدأ وينتهي مثل كل مرة. يقول؟ ال شيء
ثم ما هي وظيفة اللجنة التنفيذية بربكم؟ وهي أعلى . شعبنا لهو أكثر بكثير من بيانات اللجنة التنفيذية الموقرة والعتيدة 

قيادية ؟ إصدار بيانات؟ وكيف يكون السيد ياسر عبد ربه مثال عضوا في اللجنة التنفيذية ويدفع له الشعب هيئة 
ولالحتفال مع ... الفلسطيني مرتبه الشهري في وقت يذهب فيه عبد ربه وغيره من كهنة أوسلو للتآمر على حق  العودة

 !قلكيف؟ أليس من حقنا أن نسال، على األ قادة العدو في جنيف؟
 لماذا يرفض أبو مازن دعوة لعقد لقاءات اللجنة التنفيذية والهيئات المركزية للمنظمة في الخارج؟  

 لماذا ال تتحرك قيادة منظمة التحرير لرفع الظلم والقوانين الجائرة بحق الفلسطيني في لبنان؟ 
بت فيها انتخابات البلديات والتشريعي؟  لماذا لماذا ال يتم إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بنفس الهمة التي رت

ال تقوم المنظمة بدعم اللجان الشعبية ومراكز الدفاع عن حق العودة في الشتات؟ لماذا ال تكترث القيادة بواقع وهموم 
الالجئين الجاليات الفلسطينية في أوروبا وأمريكا الشمالية والالتينية والوطن العربي؟ لماذا ال تستجيب المنظمة لنداء 

 الفلسطينيين في العراق؟
 مليون دوالر  100لماذا يزور أبو مازن دولة كندا ويلتقي مع رئيس الوزراء الكندي المتورط في عمليات فساد  ب 

 وال يكترث رئيسنا لإلشارة ولو من بعيد لوقف الظلم وسياسة االعتقاالت بحق العشرات من الالجئين -السيد بول مارتن 
  اللذين تطردهم الدولة  وتعيدهم إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان؟-ي كندا الفلسطينيين ف

  ماليين من الدوالرات الكندية كي نسد بوزنا ونخرس ؟ أم أننا صرنا نخرس بدون مقابل؟9هل تكفي 
مخيما لن  60نشك أن يكون السيد أبو مازن على علم بمأساة الالجئين في كندا، نشك في ذلك، فمن ال يكترث لوجود 

 !وهذا ما يجعل من المرارة مضاعفة... يكترث لبضعة عشرات من الشباب الالجئين
ولنفترض، جدال، أن القيادة الفلسطينية جادة وصادقة في نيتها إلعادة بناء مؤسسات م ت ف وهيئاتها المركزية 

ساتها واتحاداتها الشعبية؟ هل من حق واتحاداتها الشعبية ، أال يحق لنا أن نسال عن الهويات التي دمرت المنظمة ومؤس
شعبنا أن يحاسب من أهدر أمواله وبدد انجازات الكفاح الفلسطيني ودمر مشروعه الوطني؟ إن القيادة الفلسطينية 
المهزومة سلفا، ال يمكنها أن تكون جدية في إعادة االعتبار ل م ت ف وال إلعادة بناء مؤسسات المنظمة على أسس 

إنها تسعى اآلن لفتح مجموعة من المكاتب والسفارات . يقول المثل الفلسطيني لو بِدها تشتّيَ غيمت . ديمقراطية وجديدة
تتذرع دائما بحجة الوقت الكافي  لترتيب أوراق الشتات لكنها تملك كل الوقت الستضافة . والهياكل التي ال معنى لها

 احتفال ومؤتمر وتملك كل الوقت لمشاريع البزنس المخابرات المصرية واألردنية واألمريكية وللمشاركة في كل
 !المشتركة مع العدو 

 ! حتى يكون لنا موطئ قدم  في التسوية: ثم يقال لك
وهي سياسة  من ال يريد ان يفوته القطار، حتى .  التسوية، ال أكثر وال اقل- الحقيقة إنهم يبحثون عن حصتهم في كعكة 

المهم أن نركب  !ال فرق...هاعلىأو بدون سكة يمشي ...  أو في طريقه إلى جهنم لو كان هذا القطار متجها نحو الهاوية
 !وفقط

  27/6/2005الحقائق 
 

  :كاريكاتير
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