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  هل من أبعاد لقرار حمادة السماح للفلسطينيين بالعمل؟ 
المذكرة التي اصدرها وزير العمل طراد حمادة والتي تتعلق بالسماح  ان :28/6/2005النهار اللبنانية نشرت 

صدارها في هذا الوقت، وفي امكان ان يكون هذا للفلسطينيين بالعمل في لبنان، اثارت تساؤالت عدة حول الهدف من ا
غير  وفي حديث مع النهار وصف حمادة القرار بانه شجاع الفتا الى ان وضعه في خانة التوطين. القرار مقدمة للتوطين

واوضح انه . هل اذا جاع الفلسطينيون، يصبح في امكانهم العودة الى بالدهم؟: وتساءل. منطقي وفيه الكثير من الخبث
ندما درس اوضاع العمالة االجنبية في لبنان فوجىء بان الفلسطينيين حاصلون على اقامات ولكن ال يحق لهم العمل ع

لذلك راجعت القرار الذي يحصر استعمال بعض المهن  باللبنانيين، فوجدت أنه يتضمن  عبارة تقول انه يمكن وزير 
رار، بناء على ذلك وجدت انه من المناسب وانصافا للعمال العمل أن يستثني بعض العمال االجانب من احكام هذا الق

الفلسطينيين وللحد من االجحاف الحاصل في حقهم ان اصدر هذه المذكرة التي تخولهم العمل في بعض القطاعات 
طينيين واذ اشار الى ان هذا القرار يستثني المهن الحرة، قال انه يطبق على العمال الفلس.المهنية، وخصوصا الحرفية منها

  .الشروط عينها التي تطبق على العمال االجانب، اي انه ال يحق لهم االنضمام الى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
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 سمح أخيراً لالجئين الفلسطينيين المولودين على االراضي اللبنانية والمسجلين في لبنان أن 28/6/2005الحياة وذكرت 
 73العمل في المهن التي كانوا ممنوعين من ممارستها، والتي يبلغ عددها شكل رسمي في سجالت وزارة الداخلية ب

اصدرها امس، وزير العمل طراد حمادة، ووصفه مسؤولون فلسطينيون 67/1رقمها وصدر هذا القرار في مذكرة .مهنة
للوزير حمادة وسجلوا . في لبنان بمثابة ثغرة في جدار الحرمان الذي يعاني منه الالجئون الفلسطينيون في لبنان

المتعاطف مع القضية الفلسطينية الجهود التي يبذلها لتنظيم عمل الفلسطينيين في لبنان، ودور الضغوط الدولية في تحقيق 
ان القرار سيتيح المجال امام : وقال رئيس اتحاد عمال فلسطين في لبنان صالح العدوي لـ الحياة.هذا المطلب المزمن

 ألف شاب فلسطيني 47لبنان العمل النهم كلهم يشكلون قوة عاملة، مشيراً الى ان هناك  الف فلسطيني يعيشون في 325
تركوا لبنان للعمل في الخليج العربي في شكل اساسي وفي اوروبا والواليات المتحدة وكندا وصوالً الى جزر القمر، لكن 

حاماة واالعالم ألن ممارسة هذه المهن القرار ال يشمل الفلسطينيين الذين تخصصوا في مجاالت الطب والهندسة والم
ما يدفع بحسب العدوي اصحاب هذه االختصاصات . تستوجب انضمام ممارسها الى النقابة التي هي حكر على اللبنانيين

واذا كان الفراغ الذي .للعمل في مهن وحرف اخرى، وليس غريباً رؤية طبيب يبيع الخضار او مهندس يعمل بالطاً
امل السوري للبنان دفع بأرباب عمل لالستعانة بفلسطينيين في مجاالت الزراعة والصناعة فان هذا احدثته مغادرة الع

ويؤكد . العامل كان قبل القرار يعمل من دون غطاء شرعي اما بعده فانه يفتقر الى التقديمات االجتماعية التي تحميه
ها عبر العالقات الخاصة وكانت الدولة تغض الطرف العدوي ان عماالً كثراً كانت تهضم حقوقهم في السابق وكنا نحصل

عن عمل الفلسطيني وسنسعى في المرحلة المقبلة للحصول على كامل حقوق العامل الفلسطيني من دون ان يعني ذلك ابداً 
 االنتفاضة –ويصر أمين سر حركة فتح .194التوطين انما هناك اصرار على حق العودة وتطبيق القرار الدولي الرقم 

واذ حيا الوزير حمادة على . بو فادي حماد على ضرورة معاملة الفلسطينيين في لبنان أسوة بما هو قائم في سوريةا
خطوته، رأى ان االمر ال يستقيم اال بالسماح للفلسطينيين بممارسة كل المهن وخصوصاً تلك التي تشترط االنتساب الى 

من .ثل هذه الظروف على مدى سبعة عقود في دولة شقيقة اخرى؟هل يقبل أي لبناني ان يوضع بم: سائالً. النقابات
جهته، اوضح مسؤول االتحادات والمنظمات الشعبية عضو المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان فتحي ابو عردات وهو 

 الالجئين من الذين واكبوا صدور القرار مع الوزير حمادة ان االخير كان ابدى استعداداً للتعاطي بجدية اكبر مع مطالب
وانطلق من بنود عدة في قانون العمل اللبناني تعطي استثناءات للمقيمين في لبنان منذ الوالدة او المتأهل من لبنانية او 

ويعتقد ابو عردات .المولود من أم لبنانية، مذكراً بأن فلسطين كانت قبل احتاللها تستقبل العامل اللبناني من دون شروط
ومعلوم ان لبنان .  طوائفه اصبح على قناعة بان اعطاء الفلسطيني حقوقه االنسانية ال يعني توطينهان المناخ اللبناني بكل

ويشير الى ان ثمة وعداً من الكتل النيابية بالغاء القانون الذي يحرم . من الدول الموقعة على شرعة حقوق االنسان
  .الفلسطيني من التملك في لبنان

أشادت في بيان لها، بهذا القرار الذي قيادة السلطة الفلسطينية  أن 28/6/2005ية وفا وكالة االنباء الفلسطينواوردت 
يعبر عن روح المسؤولية والعالقات األخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني والذي سيساهم في حل جزء من الضائقة 

 اللجوء في لبنان الشقيق إلى حين التوصل االقتصادية واألوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في مخيمات
وأعربت القيادة الفلسطينية رئيساً وحكومة وشعباً عن .إلى حل قضيتهم العادلة على أساس قرارات الشرعية الدولية

شكرها العميق إلى لبنان الشقيق رئيساً وحكومة وشعباً على ما قدمته وتقدمه لمساعدة شعبنا الفلسطيني في كافة مراحل 
  .ه من أجل إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريفنضال

  .وأكدت القيادة أن هذا القرار سيعمق أواصر العالقات األخوية الطيبة التي تربط أبناء شعبنا باألشقاء في لبنان
شقيق، ويسري عليهم وجددت القيادة الفلسطينية موقفها الثابت على أن الالجئين الفلسطينيين هم ضيوف على لبنان ال

القانون اللبناني، معربة عن أملها في أن يساهم هذا القرار في تحسين أوضاع الالجئين وتوفير حياة كريمة لهم إلى حين 
  .حل قضيتهم على أساس قرارات الشرعية الدولية

نأ األخوة في االتحاد االتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان هأن  28/6/2005وأضافت القدس العربي 
وشكر . العام لعمال فلسطين وعبرهم العمال الفلسطينيين السماح لهم بالعمل في المهن التي كانوا ممنوعين من ممارستها 

للوزير حمادة قراره الذي يشكل مدخالً لمنح االخوة الفلسطينيين حقوقهم في العمل اقراراً للعدالة وحقوق االنسان، مقرونة 
 . المتعلق بحق العودة الي فلسطين 194ار الدولي الرقم بتنفيذ القر

 
  الفلتان االمنيمسيرة في رام اهللا اليوم ومؤتمر شعبي قريباً لمطالبة السلطة بإنهاء 

في بداية لتحرك شعبي :  فتحي صباحغزة و  سائدة حمدالقدس المحتلة  عن مراسليها من 28/6/2005الحياة  نشرت
فالت األمني والفوضى التي تزداد انتشارا يوما بعد يوم في االراضي الفلسطينية المحتلة، واسع لمواجهة ظاهرة االن

تنطلق في مدينة رام اهللا اليوم مسيرة شعبية دعت اليها القوى والفعاليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لمطالبة 
تظاهرة خطوة تمهيدية لمؤتمر الوتأتي .بيةوالتسيب األمني في الضفة الغرالسلطة ورئيسها بوضع حد لغياب القانون 

شعبي على مستوى مدن الضفة الغربية يجري االعداد لعقده في الحادي عشر من تموز المقبل في محافظة رام اهللا 
واكد احد اعضاء السكرتاريا  .والبيرة كنقطة انطالق الى كل المحافظات لصوغ آليات محددة لوقف حالة الفوضى

شعبي من اجل سيادة القانون وفرض النظام ان التظاهرة ستتوجه الى مقر الرئاسة في مدينة رام اهللا المنظمة للمؤتمر ال
وقال الدكتور غرابة ان على السلطة ان  .حيث ستسلم رسالة الى ابو مازن تتضمن مطالب شرائح المجتمع الفلسطيني

االوضاع، مشيرا الى وجود اجماع في صفوف تتحمل مسؤولياتها وتتخذ االجراءات الالزمة لوضع حد لما وصلت اليه 
وتساءل عن . الفلسطينيين على ضرورة ان تكون السلطة حاسمة وتقوم بمعاقبة المخالفين والخارجين على القانون
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ورأت مصادر  .االسباب التي تمنع من تنفيذ عمليات اعتقال ومعاقبة المسؤولين عن انتهاك حرمة القانون والقضاء
 الى الحياة ان المسؤول االول عن حالة الفوضى وانعدام القانون مراكز قوى في االجهزة االمنية فلسطينية في حديث

الفلسطينية، مشيرةً الى ان التعليمات والقوانين واالجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية ال تنفذ، لكي ال تمس بشرائح 
ن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ القرارات والقوانين وان ورأى هاني المصري ا .معينة مستفيدة من استمرار هذه الحال
 وحذر من فقدان السلطة الفلسطينية  ,وقال ان المواطن بات يشعر باالحباط. تنفيذها يكون مجتزًأ وانتقائياً اذا حصل

 االرادة لضبط االوضاع، مشيراً الى ان حل النزاعات يجب ان يكون عبر القضاة وفي قاعات المحاكم وليس عبر
خالفا للمسألة السياسية، هناك : وقال. وفي هذا الشأن، طالب غرابة السلطة الفلسطينية بضبط فوضى السالح .المسلحين

اجماع شعبي تستطيع السلطة الفلسطينية ان تستمد من خالله الشرعية المطلقة للقيام بمهمتها في توفير االمن واالمان 
واشار غرابة الى ان الجهة . وتقديمهم للعدالة ولن تواجه اي معارضةللمواطن والقبض على الخارجين على القانون 

 وقال ان المؤتمر ، في حال عدم انهاء هذه الظاهرة، .المشرفة على تنظيم المؤتمر تبحث في خطوات تصعيدية سلمية
عات او سيدرس امكان اتخاذ اجراءات احتجاجية تصعيدية تشمل السيطرة سلمياً على مقر المجلس التشريعي لسا

طالب االسرى والمعتقلون   من ناحية أخرى.االعتصام امام مقر الرئاسة او رئاسة الوزراء وصوالً الى العصيان المدني
الفلسطينيون في سجون االحتالل السلطة الفلسطينية والفصائل بالتصدي لظاهرة االنفالت االمني التي تعصف بالمجتمع 

و زايدة عن االسرى طلبهم من السلطة والفصائل على حد سواء التصدي ونقل سفيان أب .الفلسطيني ووضع حد لها
وقال خالل االعتصام الهالي االسرى والمعتقلين، ان االسرى يعتبرون أن هذه الظاهرة  .لظاهرة السالح غير المقاوم

مس الى سجن بئر واوضح انه التقى خالل زيارة قام بها أول من ا .تمس بالوضع الداخلي ومستقبل القضية الفلسطينية
 .السبع ممثلي االسرى والنائب مروان البرغوثي، الذين ابدوا انزعاجهم من تفشي هذه الظاهرة في المجتمع الفلسطيني

 الرجوب أن إجراءات تتخذ حالياً لتوحيد أجهزة هأوضحما : ا ف ب، اب، رويترزمن  28/6/2005السفير  وأضافت
  . أصابت قوات االمن الفلسطينية بالشلل يب والتدهور األمني، والتي اعتبر انهااالمن الفلسطينية ولوضع حد لحالة التس

 أن أفرادا من قوات األمن يتصرفون خارج إطار ه الرجوبأضافما : رام اهللا من 28/6/2005االتحاد االماراتية  وذكرت
 أن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من لكنه ذكر· القانون، وأن السلطة الفلسطينية تبذل ما في وسعها للسيطرة على القوات

  .اتخاذ أي إجراءات الصالح قوات األمن دون تعاون إسرائيل
د اللواء نصر يوسف في حفل تخريج مجموعة من يأكت : رام اهللا وغزة من 28/6/2005األيام الفلسطينية  ونقلت

 في جهاز القوات الخاصة، ، قدرة الكوادر الذين شاركوا في دورة ياسر عرفات األولى لتأهيل ضباط األمن العام
المؤسسة األمنية على مواجهة الفلتان األمني وضبط فوضى السالح، وإثبات قدرتها أيضاً على توفير كل متطلبات 

ولفت إلى وجود تحديات كبيرة أمام المؤسسة األمنية، وفي مقدمتها العمل الجاد على  .االستقرار في المجتمع الفلسطيني
وشدد على أهمية ابتعاد المؤسسة األمنية عن أي تدخل في الشؤون السياسية والمدنية واالقتصادية،  .ضبط حالة الفوضى

وأن تعمل بصورة مهنية وفق اإلرادة السياسية للقيادة الفلسطينية، وااللتزام بالمحافظة على أمن المجتمع الفلسطيني ككل ، 
 جماعة السينما الفلسطينية قيام مجموعة تاستنكرن ناحية أخرى م .وأقر بالتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة

خارجة عن القانون باالعتداء على ممتلكات الدكتور تيسير مشارقة منسق اإلعالم للجماعة، وذلك بإطالق النار العشوائي 
  .على سيارته، أثناء وقوفها أمام منزله، وخالل وجوده وعائلته في المنزل

 فجر اليوم هجوماً باألسلحة  شنواني مسلحأن:  خاص–قلقيلية من 28/6/2005 ي لإلعالم المركز الفلسطين وأشار
من عدد كبير من  ردات واشتباكات في أنحاء المدينةالرشاشة على مقرات جهاز األمن الوقائي في مدينة قلقيلية، تلتها مطا

 .مإال أنهم فشلوا في إيقافهأفراد األجهزة األمنية 
  

   به بعد االنسحاب سُيثبت للعالم اننا نستحق دولة مستقلةما سنقوم: الرجوب
 وسائل االعالم االسرائيلية عن جبريل الرجوب هنقلتما  :الناصرة - اسعد تلحميعن مراسلها 28/6/2005الحياة  نشرت

 اننا جديرون قوله أمس ان ما ستقوم به السلطة الفلسطينية خالل تطبيق االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة سيثبت للعالم
وجاءت أقواله في محاضرة ألقاها في مؤتمر  .بدولة مستقلة وان غزة ستشكل نموذجاً يقتدى للدولة الفلسطينية التي ستقام

ان ثمة مصلحة للفلسطينيين ألن يغادر : واضاف الرجوب. عقد في القدس تناول خطة فك االرتباط واليوم التالي
مضيفاً ان الجانب االسرائيلي لم يقدم بعد أي مساعدة للفلسطينيين في اطار تطبيق االسرائيليون القطاع الى غير رجعة، 

يبدو ان الطالق واالنفصال هما الحل المقبول لدى الطرفين، لكن اذا أراد االسرائيليون ان يدفع : وتابع .خطة االنسحاب
صل االحادي الجانب وحده يشكل خطراً واضاف ان الف. االنسحاب باتجاه الحل فيتحتم عليهم ان يتم من خالل التسوية

وقال ان الجانبين ملزمان تنسيق . على عملية السالم وعلى مستقبل المنطقة ولن يوفر لالسرائيليين حالً للصراع
االنسحاب ليمر بسالم وليس تحت وطأة النار، مضيفاً ان االنفصال يجب ان يكون شامالً، بما في ذلك عن المعابر البرية 

يجب ان يكون ممر آمن يربط مباشرة بين الضفة .  ان ينفذ على نحو يحول غزة الى سجن واحد كبيروالبحرية ال
وتابع قائال ان اسرائيل تواجه مشاكل . ولن نقبل بأن نكون طرفاً في عملية احادية الجانب تكرس االحتالل. والقطاع

االحتالل : 1967ام دولة فلسطينية في حدود العام كثيرة في مقدمها األمنية والديموغرافية، وحلها لن يتأتى من دون قي
وزاد ان استراتيجية الرئيس الفلسطيني تقوم على  .سرطان وحل الصراع يكمن فقط في منح االستقالل للشعب الفلسطيني

 تحول وختم قائالً انه متفائل، معتبراً االنسحاب من غزة نقطة. ان يظهر الفلسطينيون كشركاء حقيقيين في السالم واألمن
   .تحتم على اسرائيل والسلطة العمل معاً
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 أن السلطة الفلسطينية لن تدخر جهداً لضمان  الرجوب هأكدما : وكاالت ،القدس المحتلةمن  28/6/2005البيان  ونقلت
 سنبذل قصارى جهدنا لضمان انسحاب هادئ، وأنا على ثقة بأن القيادة: وتابع. بهدوءإنجاز االنسحاب اإلسرائيلي 

  . اسية ملتزمة بذلكالسي
 حوار ء بدعن الرجوب هقال ما : د ب أ - ا ف ب - غزة -القدس المحتلة  من 28/6/2005الشرق القطرية  وجاء في

السلطة ما زالت ملتزمة بوقف اطالق النار واضاف . ملياتها النها تتناقض مع مصلحتنا مع الجهاد االسالمي لتوقف عجاد
  . خرق لوقف اطالق النار من اي جهةعلى ايالن ذلك في مصلحتنا ولن نوافق 

  
 وزيرة خارجية النمسا تلتقي مسؤولي السلطة

جية  محمود عباس امس في مدينة رام اهللا بوزيرة خاراءلق: غزة ـ وكاالت من 28/6/2005الرأي االردنية  نشرت
منطقة والجهود الدولية المبذولة أنه جرى خالل اللقاء استعراض االوضاع التي تشهدها ال: وقال مصدر فلسطيني. النمسا

وتناول اللقاء أيضا بحث آليات تعزيز  .الحياء عملية السالم وما وصلت اليه االتصاالت واللقاءات مع الجانب االسرائيلي
من جهته قال  .التعاون الثنائي الفلسطيني والنمساوي في كافة المجاالت وكيفية مساهمة النمسا في دفع عملية السالم

: وقالت بالسنك  .النمسا داعم أساسي لعملية السالمأن : ؤتمر الصحفي المشترك مع بالسنك نبيل شعث خالل المالدكتور
أنها هنا من أجل لحظة األمل للعودة الى السالم وللتعبير عن دعم النمسا لعملية السالم وللحل القائم على دولتين، مشيرة 

يع على الصعيد متعلقة بزيادة الدعم النمساوي في اطار عدد من المشارالى أنها بحثت مع عباس العديد من المواضيع ال
  .األمني واالقتصادي

لدى استقباله وزيرة  بشدة امسحمل  احمد قريع أن: ب.ف.رام اهللا ـ ا من 28/6/2005شرق األوسط ال واضافت
  . الضفة الغربيةالخارجية النسماوية على مواصلة اسرائيل عمليات االستيطان وبناء الجدار الفاصل في

 ان مشاهدة الفلسطيني ألرضه تنهب يوميا وتقام  قريعلوق:  وكاالت- غزةمن  28/6/2005الخليج اإلماراتية  وذكرت
  .عليها المستعمرات ويقطع الجدار أوصالها، إرهاب منظم وسكين في قلب كل فلسطيني وعربي

قريع ان حكومة شارون رفضت اعطاء اجوبة بشان القضايا  هقالما إلى : رام اهللامن  28/6/2005الغد االردنية  واشارت
الرئيسية التي تقلق الجانب الفلسطيني وتهدد عملية السالم، في اشارة الى مسائل االستيطان واطالق سراح االسرى 

  ف ب ا .وغيرها من القضايا العالقة بين الطرفين
  

 ا في سجون االحتالل  عام20 الذين امضوا اكثر من ىعباس قدم لشارون قائمة باألسر
شارون خالل قمتهم لكشف الدكتور صائب عريقات امس ان عباس قدم  :رام اهللا ـ القدس العربي من وليد عوض

 عاما في سجون االحتالل االسرائيلي لالفراج عنهم، 20 الذين مر علي اعتقالهم اكثر من ىاالخيرة قائمة باسماء االسر
وعد بدراسة هذه القائمة واشار الي نيته االنسحاب من مدينتي بيت لحم وقلقيلية في وقال عريقات ان الجانب االسرائيلي 

 . غضون اسبوعين تليهما مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية
   28/6/2005القدس العربي 

  
  قريع يعقد اجتماعا للجنة االشراف على االنسحاب

اللجنة الوزارية أن :   احمد رمضان والوكاالترام اهللاعن مراسلها من  28/6/2005  المستقبل اللبنانيةنشرت
السلطة الفلسطينية معنية  اجتماعا بحضور قريع الذي قال ان  عقدتطينية واللجان الفنية المختصة بفك االرتباطالفلس

د وشد .ع مصلحة الشعب الفلسطينيبنجاح عملية االنسحاب اإلسرائيلية تمهيدا لتنفيذ خطة خارطة الطريق بما يتناسب م
جهود السلطة الفلسطينية تنصب على تجهيز نفسها بغية فرض السيطرة واالمن على المناطق التي من المفترض على أن 

  .ان ينسحب منها الجيش والمستوطنون االسرائيليون
، اصرار الفلسطينيين على ان تكون عملية د احمد قريعيكتأ: ألفت حدادعن مراسلته  28/6/2005 48عرب  وذكر موقع

 وقال في ختام لقائه مع اللجنة. ارطة الطريقخالضفة الغربية بداية لتطبيق خطة نسحاب من قطاع غزة وشمال اإل
ان الجانب الفلسطيني على استعداد للتنسيق اذا كان ذلك يضمن عملية انسحاب ناجحة من قطاع غزة الوزارية الفلسطينية 

  .الغربيةوشمال الضفة 
 محمد دحالن أن االجتماع جاء من هقالما : يحيى المدهون-غزة عن مراسلها في   28/6/2005الحياة الجديدة  وأضافت

وأوضح ان  .ب اإلسرائيلياجل تقديم التقرير بعد مدة المائة يوم من االستعدادات الفنية والتقنية وحصيلة اللقاءات مع الجان
نية انها قادرة على التخطيط لكل القضايا الجهد الذي عرض أمس هو ثمرة جهود استثنائية ومميزة أثبتت الطواقم الف

 ليست فقط غير جادة  اسرائيل يوما من العمل أن90الشخصي على حكمي  ان وأضاف  .المتعلقة باالنسحاب اإلسرائيلي
وهذا ال يعني أن نكف عن العمل الدؤوب في االستعدادات الفلسطينية ريد التنسيق معنا بشان االنسحاب وإنما هي ال ت

ونوه إلى وجود مجموعة من القرارات ستعرض على الحكومة الفلسطينية في اجتماعها اليوم  . لعملية االنسحابالداخلية
وفيما يتعلق  .من اجل إقرارها للدفع باتجاه استكمال عمليات االستعدادات الفلسطينية المتعلقة باليوم الذي يلي االنسحاب

قانون الدولي وحسب موافقة اسرائيل التي أبلغت بها فان اسرائيل حسب المستوطنين ومن سيزيلها قال بأنقاض بيوت ال
 .ل قطاع غزة وقبل بناء المستوطناتملزمة قانونيا أن تخلي المناطق التي تدمرها وتسلمنا األرض كما كانت قبل احتال

  .واوضح إن السلطة تنتظر ردا إسرائيليا نهائيا حول ذلك
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  قدومي يطالب برئاسة منظمة التحرير 
 ذكرت مصادر فلسطينية ان فاروق قدومي أعد مشروعاً لتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، أبرز ما فيه اسناد :روتبي

 ان هناك تحركات فلسطينية ووساطات عربية لمنع انقسام وقالت المصادر للبيانرئاستها إليه ونقل مقرها الى القاهرة، 
عقده في عمان الخميس المقبل بعد فشل كل الجهود التي بذلت سابقا  المقرر ركة فتحيهدد اجتماع اللجنة المركزية لح

وكشفت المعلومات عن لقاء جمع قدومي و محمد دحالن لساعات طويلة . لتسوية الوضع التنظيمي بين عباس وقدومي
سؤولين كما تسربت معلومات عن لقاءات لقدومي مع م. بعيدا عن األنظار، وهو أمر مستغرب لوجود جفاء بين الرجلين

مصريين، منهم عمر سليمان، لتوضيح موقفه والحصول على دعم القاهرة بعد طمأنتها بأن مواقفه لن تكون بعيدة عن 
الواقع، وان مشروعه بشأن توزيع المهام والصالحيات داخل منظمة التحرير هو مجرد خطوة تكتيكية تهدف لضمان 

ه صالحيات واسعة في تحديد السياسات العليا للسلطة الفلسطينية، ويقترح اعطائ. التوازن في التعاطي مع االسرائيليين
ووفق مطلعين على حركة قدومي  .أبدى قدومي ليونة مع المصريينو .مما يحمي األخيرة من الضغوط اإلسرائيلية عليها

 مع الفصائل، فإنه اآلن بصدد اقناع حركة حماس في دمشق بمشروعه وكذلك الفصائل األخرى بعد أن تعثر لقاؤه السابق
  .كما سيطرح مع المسؤولين السوريين مساعدته في هذا األمر

  28/6/2005البيان 
  

  قريع يشيد بالتنسيق االردني الفلسطيني على كل المستويات
 احمد قريع بمستوى التنسيق االردني الفلسطيني على كل المستويات ةشادإ: غزه من 28/6/2005الغد االردنية  نشرت

وثمن مواقف وجهود الملك عبداهللا  .وى العالقة المتميزة التي تربط بين القيادتين والشعبين التوأمينوالذي يعكس مست
جاء ذلك خالل استقبال قريع امس لرئيس مكتب  .الثاني والحكومة االردنية في دعم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية

مكتب التمثيل االردني على تطورات االوضاع في واطلع قريع رئيس  .التمثيل االردني في غزة بحضور محمد دحالن
  بترا .جهود المبذولة لدفع عملية السالماالراضي الفلسطينية وال

د يحيى القراله عمق العالقات االردنية والفلسطينية ووعد ببذل يكإلى تأ :را بت–غزة من  28/6/2005 الدستور ونوهت
  . المجاالتكل ما بوسعه للعمل على تعزيزها وتوطيدها في مختلف

  
  اليونسكو أوضاع اإلعالم الفلسطيني شعث يبحث مع وفد من: رام اهللا
بحث الدكتور نبيل شعث، أمس، مع وفد من منظمة اليونسكو، التطورات الحاصلة في اإلعالم الفلسطيني، : رام اهللا

لفلسطين، واحترامه لما وأعرب شعث عن أمله في تواصل دعم اليونسكو  .والمساعدات التي تقدمها المنظمة لتطويره
نحن في وزارة اإلعالم نعمل على إعادة تنظيم اإلعالم في فلسطين، ويندرج ذلك في طريق عمليات : وقال .يقوم به الوفد

وأكد أنه  .اإلصالح التي نقوم بها، مشيراً إلى طرق دمج وسائل اإلعالم لتصبح قادرة على اإلسهام في العملية التنموية
ع اإلعالم المرئي واإللكتروني، مشيراً إلى السعي المتواصل إلعادة ترتيب البيت الداخلي، وكذلك لمس تحسناً في وض

من جانبه، اعتقد  .تطوير هيئة اإلذاعة والتلفزيون ووكالة األنباء الفلسطينية وفا، للوصول إلى المشاهد بالشكل المطلوب
وصاً في مجال اإلعالم، مشيراً إلى أن هذه الزيارة مارسيو روبوزنا، أن الوضع الفلسطيني يتجه نحو األفضل، خص

وقال إن اليونسكو ستواصل الدعم لتطوير  .تختلف عن السابقة، حيث أنه لمس تطوراً كبيراً لم يكن موجودا سابقاً
 ثالثة اإلعالم، وتدريب الكوادر اإلعالمية، مقترحاً أن يكون تركيز مؤتمر باريس، الذي سيعقد بين المانحين لفلسطين بعد

  .أشهر، على آليات تطوير عمل اإلعالم الفلسطيني والخروج باستراتيجيات محددة تسهم في تقدم اإلعالم
  28/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  انتقال حماس الى االنتخابات ال يعني انها غادرت ساحة المقاومة: الزهار
قال انه جاء اليوم الذي نرى فيه جيش   الزهار القيادي في حركة حماس الدكتور محمود أن28/6/2005 الحياة نشرت

وشدد الزهار على تمسك حركة حماس بـخيار المقاومة كخيار .االحتالل االسرائيلي يفر من غزة تحت ضربات المقاومة
استراتيجي للرد على االعتداءات الصهيونية، ال سيما في ضوء عجز أساليب التفاوض واللقاءات عن لجم هذا العدوان 

وفي حال فوز حماس في االنتخابات، شدد الزهار على رفض الحركة اي تعاون من اي . صل على أبناء شعبنا،المتوا
نوع مع االحتالل االسرائيلي، مشيراً الى ما وصفه بـالتجربة المريرة التي عانى منها شعبنا خالل سنوات اوسلو من 

، الذي 1994ما بروتوكول باريس االقتصادي المشؤوم عام االتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع اسرائيل ال سي
  .خلف اقتصاداً فلسطينياً تابعاً لالحتالل االسرائيلي، وبرامج التنسيق االمني التي لم تخدم شعبنا على االطالق

طرح توجهات حماس إلقامة شراكات اقتصادية وسياسية مع الدول العربية  ان الزهار 28/6/2005 الحقائقواوردت
اإلسالمية خاصة دول الجوار، وطالب بعودة رؤوس األموال الفلسطينية المهاجرة وضرورة توفير اإلجراءات المناسبة و

لنموها في األراضي الفلسطينية منتقداً ما أسماه بمظاهر االبتزاز واألتاوات التي تعرض لها المستثمرون الفلسطينيون 
  ي الفلسطينية ملمحاً بذلك إلى دور المتنفذين في السلطة في هذا الشأنخالل السنوات الماضية ماجعلهم يغادرون األراض

 
اثنان من مبعدي كنيسة المهد يتسلّمان بالغاً للمثول أمام محكمة يونانية بطلٍب أمريكي!!  

 بعد فك قالت مصادر فلسطينية، في مدينة بيت لحم، إن المبعدين ممدوح الورديان ومحمد مهنا واللذان ُأبعدا إلى اليونان
وأكّد الورديان، .أزمة كنيسة المهد، تسلّما بالغاً من الشرطة اليونانية يقول إنّه يجب أن يمثال اليوم أمام المحكمة اليونانية
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أنّه جاء في مضمون البالغ أن الواليات المتحدة األمريكية تريد استجوابه ومهنا عن طريق القضاء اليوناني في قضية 
مريكي أبراهام بوعاز والذي قُِتل في بيت ساحور غرب مدينة بيت لحم، وحول رأيهما في إسرائيل مقتل الصهيوني األ

 .وإن كانا يعلمان إن كان أحد يخطّط للقيام بعملياٍت في أمريكا وغيرها من األسئلة في نفس السياق
28/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  سلوك اإلسرائيلي حماس تربط التهدئة خالل االنسحاب بال

قال مشير المصري، المتحدث باسم حركة حماس في غزة، إن الهجمات المسلحة التي  يشنها الفلسطينيون ترتبط بشكل 
وقال المصري إن حالة التهدئة أو الهدنة مازالت سارية المفعول غير أن .   كامل بكل عدوان ينفذ ضد الشعب الفلسطيني

وقال .ائيليين ستواجه بشكل قوي وعنيف من جانب المقاومة المسلحة الفلسطينيةأي أعمال مجنونة من جانب اإلسر
متحدث باسم لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية المعروف باسم أبو عبير إن إطالق قذائف هاون أو تنفيذ هجمات خالل 

 إنه إذا داهمت قوات االحتالل وقال. االنسحاب يرتبط بشكل كامل بالعمليات والتحركات التي يتخذها الجيش اإلسرائيلي
القرى أو البلدات الفلسطينية أو ارتبكت مجازر ضد الشعب الفلسطيني للتغطية على االنسحاب سيرد الفلسطينيون على 

من جانبها، دانت حركة فتح التصعيد العسكري اإلسرائيلي الحالي غير المبرر واألعمى ضد الفلسطينيين .تلك العمليات
وقالت الحركة في بيان إنه رغم حالة التهدئة التي قبلها الفلسطينيون فإن قوات االحتالل .  وقطاع غزةفي الضفة الغربية

 . اإلسرائيلي تواصل هجماتها على السكان الفلسطينيين في قطاع غزة
28/6/2005الخليج اإلماراتية   

 
  معركة إسرائيل األساسية في الضفة الغربية بعد االنسحاب من غزة : البطش

ل القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش أن الواقع الفلسطيني ما زال يعيش تحت االحتالل اإلسرائيلي، قا
واالحتالل يضغط بكل قوة من اجل تفسيخ الصف الفلسطيني وخلق تناقضات رئيسية بين المجتمع الفلسطيني وشرائحه، 

وأضاف يستدعي هذا من الفلسطينيين ترتيب .لطة الفلسطينيةية والسوتناقض آخر بين الفصائل القوى الوطنية واالسالم
بيتهم الداخلي ورص الصفوف واالستمرار بالمقاومة واإلنتفاضة، باالضافة الى التركيز على أولويات المرحلة القادمة 

عد التناقض نوي بوالحالية، الن اسرائيل هي العدو األول للشعب الفلسطيني، وأي تناقض داخلي فلسطيني هو تناقض ثا
واستدرك يقول ان ما تقوم به اسرائيل على االرض ال يمكن ان يدفع الشعب الفلسطيني لالستسالم .المركزي مع االحتالل

او قبول االمالءات االسرائيلية، والشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته ضد االحتالل االسرئيلي باالضافة الى تصليب 
فة بقاء االحتالل هم ابناء الشعب الفلسطيني، ولهذا فالمطلوب من جميع الفلسطينيين رفع الجبهة الداخلية، ومن يدفع تكل

وقال ان اسرائيل تسعى الى .العالية تدفع االحتالل لالنسحابتكلفة بقاء االحتالل في قطاع غزة والضفة الغربية، والتكلفة 
سية في الضفة الغربية بعد االنسحاب من غزة، الن تحويل الصراع القادم في الضفة الغربية، وان معركة اسرائيل االسا

الضفة بالنسبة السرائيل معركة طويلة ودامية، فالفلسطينيون يعتقدون ان المرحلة القادمة والمعركة االكبر ستكون في 
تاج الى الضفة الغربية، وعلى الفلسطينيين االستعداد لمعركة الضفة الغربية من اجل طرد االحتالل االسرائيلي، وهذا يح

  .ناد العربي واالسالمي من الخارجتخطيط سليم وتفاهم داخلي على المستوى الفلسطيني باالس
  27/6/2005 :48عرب

 
  سرايا القدس تقصف مغتصبة موراج بأربعة صواريخ

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين عن قصف مغتصبة موراج الصهيونية شمال 
إنه : وقال بيان لسرايا القدس وصل للمركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه.1نة رفح بأربعة صواريخ من طراز قدس مدي

في حوالي الساعة الخامسة وأربعين دقيقة صباحا تمكنت سرية الشهيد محمود الخواجا من إطالق أربعة صواريخ من 
  .يخ أصابت أهدافها بدقة على مغتصبة موراج، وقد أكد مجاهدونا أن الصوار1نوع قدس 

28/6/200 المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  تدمير نفق فلسطيني إلى مستوطنة إسرائيلية في إطار التعاون األمني
دمرت قوات الجيش االسرائيلي، أمس، نفقا كان قد حفره فلسطينيون في طرف مدينة خان يونس في قطاع غزة، تحت 

ئيلي إن الغرض من هذا النفق، كان احداث تفجير كبير تحت الحاجز او تحت وقال ناطق اسرا. حاجز عسكري اسرائيلي
وان هذا . وأكد ان قوات األمن الفلسطينية، هي التي اكتشفت النفق، وأبلغت االسرائيليين به. مستعمرة يهودية في المكان

   .صلاألمر يعبر عن التقدم في التعاون بين الطرفين، على طريق التنسيق في تطبيق خطة الف
28/6/2005شرق األوسط ال  

 
  محكمة صهيونية تصدر أحكاما بالسجن بحق أسير فلسطيني وابنته

 أشهر بحق الفتاة الفلسطينية مالك 10سالم العسكرية الصهيونية أحكاما بالسجن لمدة   أصدرت محكمة: خاص-نابلس
  ن أن المحكمة أصدرت حكمها اليوم بعد اعتقال وأفاد المحامي فارس أبو الحس . شهرا بحق والدها زياد الخنفا18الخنفا و 
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والجدير  . أشهر، وبعد تأجيل سلطات السجون الصهيونية للمحاكمة لمرتين متتاليتين6األب وابنته دون محاكمة ألكثر من 
  .ذكره أن مالك ووالدها اعتقال من منزلهما الذي دمرته قوات االحتالل الصهيوني ليلة عيد األضحى الماضي

  28/6/2005  الفلسطيني لإلعالم المركز
  

  األسرى في معتقل عتصيون الصهيوني يضربون عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم المأساوية
أفادت محامية أنصار السجين عال عبد اهللا أن األسرى في مركز توقيف عتصيون الصهيوني أضربوا :  خاص-نابلس

 .حسين ظروف اعتقالهم، وبالكف عن معاملتهم بطريقة مذلة ومهينةعن الطعام قبل ثالثة أيام مطالبين إدارة السجن بت
أنهم سوف يضربون مرة أخرى ولفترة أطول إذا لم تتحقق مطالبهم والمتمثلة في نقل  محاميةالوأبلغ األسرى في 

لى السجون المعتقلين الذين أنهوا فترة التحقيق وصدرت بحقهم لوائح اتهام ومازالوا يقبعون في مركز توقيف عتصيون إ
األخرى، وتوفير مواد التنظيف بشكل عام، وخصوصاً الصابون والشامبو، حيث يعاني األسرى من نقص حاد في هذه 
المواد، وترفض اإلدارة تزويدهم بها على الرغم من مطالبهم المتكررة بحجة عدم توفرها في مركز عتصيون، وتحسين 

كما يطالب األسرى  .ا ال يتناولونها لرداءتها، ويفضلون الجوع على ذلكالطعام من حيث النوعية المقدمة لهم والتي غالب
بالكف عن معاملتهم بشكل سيء ومهين من قبل الضباط والجنود الصهاينة، حيث يتعرض بعضهم وخاصة األشبال منهم 

لتحقيق، وتسعة  أسيرا أنهوا فترة ا13 أسيرا بينهم 25يذكر أن عدد األسرى في مركز عتصيون  .للضرب والسب والشتم
محكومين وقد قاربت محكومياتهم على االنتهاء دون نقلهم إلى السجون األخرى، ومنهم الطفل األسير أيمن هشام رشيد 

  . سنة13من خربثا المصباح، وعمره 
  28/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   معتقال19وتمديد توقيف .. مناشدة إلنقاذ حياة أسير مريض من جنين

ناشد نادي األسير الفلسطيني في محافظة جنين، أمس، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية، وعلى رأسها الصليب : جنين
إن األسير مصطفى محمد : وقال راغب أبو دياك، رئيس النادي .األحمر، التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة أسير مريض

دائم، وحاالت إغماء وغيبوبة، دون أن تحرك إدارة سليمان جرار القابع في سجن الدامون، يعاني من صداع شديد و
وأكد  أن الوضع الصحي لألسير جرار يزداد سوءا لدرجة باتت فيها  .السجن ساكنا لتقديم الحد األدنى من العالج له

ك، في غضون ذل، وحمل إدارة السجون اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة هذا األسير المريض .حياته مهددة بالخطر
العسكرية، قررت تمديد توقيف المعتقلين منتصر أحمد بلشة، وسامر يحيى عز " سالم"ذكر نادي األسير، أن محكمة 

الدين، وزاهر خليفة، ورائد أبو الهيجاء، ودعاس حمدان، ونورس تركمان، وعمر صبيح، وسامي حردان، وهاني 
يف محمد أحمد صالح، لغاية السابع والعشرين من الشهر  أيام، إضافة إلى تمديد توق9 و8غوادرة، لفترات تتراوح بين 

كما مددت محكمة الجلمة العسكرية، توقيف المعتقلين صالح عباهرة، وزهير غزاوي، وفادي نزال، ومجدي  .المقبل
سباعنة، ورامي قنديل، والشقيقين محمد وزياد يوسف جرادات، وإبراهيم موسى طحاينة، ومعين أحمد صالح، لفترات 

   . يوما22 و8ت بين تراوح
 28/6/2005األيام الفلسطينية 

 
   مواطنين واعتقال رابع خالل اعتداء قوات االحتالل على تظاهرة ضد الجـدار 3 إصابة  واحتجاز مجدالني

اصيب ثالثة مواطنين في قرية منيزل في جنوب محافظة الخليل، امس، ومتضامن بريطاني، :  فضل عطاونة-الخليل 
طن رابع، وذلك خالل اعتداء قوات االحتالل على المشاركين في تظاهرة احتجاجية ضد جدار الفصل فيما اعتقل موا

وكانت التظاهرة التي نظمت من قبل اللجان الشعبية، تصدت لها قوات االحتالل في .الذي تقيمه على اراضي المواطنين
الوزير احمد مجدالني ومجموعة من مرافقيه موقع ورشة الجدار بالتزامن مع قيام قوة عسكرية من االخيرة باحتجاز 

وقال عزمي الشيوخي مسؤول اللجان الشعبية التي نظمت التظاهرة بمشاركة العشرات من .ومنعهم من دخول القرية
في غضون ذلك، قال . متضامناً اجنبياً ومن حركات سالم اسرائيلية 15اصحاب االراضي المستهدفة بـ الجدار ونحو 

لية لقرية التواني صابر الهريني لـ االيام، عصر امس، ان قوة عسكرية اسرائيلية احتجزت وزير رئيس اللجنة المح
شؤون االستيطان والجدار احمد مجدالني على بعد كيلومتر واحد من قرية منيزل ومنعته من دخولها، حيث كان من 

 اعضاء من المجلس االقليمي لريف يطا المقرر ان يزور موقع الجدار ويلتقي اصحاب االراضي المستهدفة، وذلك برفقة
وأوضح الهريني، ان زيارة مجدالني الى منطقة شرق يطا شملت االلتقاء بالعديد من .ومجموعة من المتضامنين االجانب

سكان التجمعات السكانية، واالستماع الى مشاكلهم الناجمة باألساس عن اعتداءات المستوطنين والحصار المشدد وعمليات 
  .من قبل قوات االحتاللالترحيل 

 28/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  إسرائيل استخدمت سالحاً جديداً ضد المتظاهرين في بلعين: مصدر طبي
كشف مصدر طبي، أمس، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي استخدمت خالل األيام القليلة الماضية، أسلحة جديدة : البيرة وفا

وائل قعدان، . وقال د. ار الفصل العنصري في قرية بلعين، غرب رام اهللاضد المواطنين المحتجين على إقامة جد
مديرعام اإلسعاف والطوارئ في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، في حديث لـ وفا، إن قوات االحتالل أطلقت صوب 

للدموع واألعيرة المواطنين المحتجين على إقامة جدار الفصل العنصري على أراضيهم في قرية بلعين، الغاز المسيل 
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وأضاف قعدان، أن ضباط اإلسعاف التابعين للجمعية، وأثناء قيام المسعفين بعملهم اإلنساني في عالج الجرحى .المطاطية
أفادوا أن الحاالت التي توجهت إليهم، ظهر عليها خدوش و.في القرية، الحظوا أعراضاً مختلفة على المكان المصاب

يد في المكان المصاب، مؤكداً أن هذه األعراض ترى للمرة األولى منذ سنوات من نزيفية وحروق سطحية واحمرار شد
وقال إن المواطنين أحضروا عينةً من السالح الذي أطلق عليهم، والذي أثار استغراب المسعفين، حيث .عملهم الميداني

   .كانت عبارة عن ذخائر شبه دائرية مصنوعة من البالستيك الساخن والمعدن
هذه الذخائر تنطلق بفعل درجات الحرارة العالية، وتعمل بطريقة مختلفة عن األسلحة التي استخدمتها قوات وتوقع أن 

وأبدى .االحتالل خالل السنوات الماضية، حيث تلتصق بجسد المصاب، وتحدث مساحة من الحروق، محدثة ألماً كبيراً
 قوات االحتالل للسالح الجديد، مؤكداً أن جهات قعدان، تخوفه من إمكانية حدوث مضاعفات خطيرة، نتيجة استخدام

  .وطنية معنية تقوم بعملها من أجل فحص هذا النوع من السالح
 28/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  إصابة أربعة مواطنين برصاص المستوطنين في قطاع غزة

 المستوطنين االسرائيليين في أفادت مصادر أمنية فلسطينية، أمس، بأن أربعة فلسطينيين أصيبوا برصاص: ب.ف.غزة  أ
وقالت هذه المصادر في بيان صحافي صادر عن وزارة . منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

الداخلية الفلسطينية إن أربعة مواطنين أصيبوا برصاص المستوطنين الذين اعتدوا أيضا على سيارة اإلسعاف الوحيدة 
ا كافة الطرق المؤدية إلى المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ونقل الجرحى بالمنطقة وهشموا زجاجها وأغلقو
  . إلى مستشفى ناصر في خان يونس

 28/6/2005أليام الفلسطينية ا
  

  د عبادة بن الصامت في قرية بيتاوضع حجر األساس لبناء مسج
 حجر األساس لبناء مسجد عبادة بن  جنوب شرق نابلس، أمس، االحتفال األول بوضعأقامت بلدية بيتا: خاص-نابلس 
وتحدث الشيخ حامد البيتاوي، رئيس لجنة بناء المسجد، في بداية الحفل عقب قراءة القرآن، عن أهمية المساجد .الصامت
كما تحدث الشيخ زهير الدبعي مدير أوقاف نابلس عن تشييد المساجد وإعمارها، إلى جانب الشيخ أحمد الحاج . وإعمارها
وتم خالل الحفل جمع تبرعاٍت سخية من المحسنين، حيث قدرت المبالغ التي .يخ عرب الشرفا رئيس بلدية بيتاعلي والش

وقدم الشيخ البيتاوي الشكر الجزيل للمتبرعين في . جمعت بعشرات آالف الدنانير إلى جانب مصاٍغ ذهبية ومواد عينية
  .بناء هذا الصرح اإلسالمي الكبير

  28/6/2005 عالم المركز الفلسطيني لإل
  

   طالب وطالبة منذ اندالع االنتفاضة الفلسطين600اسرائيل قتلت : اليونيسف
 طفل 600 أظهر تقرير حديث لمنظمة اليونيسف بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت أكثر من -عمان ،نادية سعد الدين

 700آالف آخرين فيما اعتقلت ما يزيد على وطفلة من طلبة المدارس في األراضي الفلسطينية المحتلة وجرحت أربعة 
 مدرسة وحولتها إلى ثكنات عسكرية 280وقصفت سلطات االحتالل أكثر من . 2000طالب منذ اندالع االنتفاضة عام 

وأماكن اعتقال فيما أغلقت العديد من المدارس أثناء منع التجول أو خالل اقتحاماتها المتكررة على السكان والمدن 
 وأشار التقرير الذي جرى عرضه خالل اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس الشؤون التربوية ألبناء .الفلسطينية

فلسطين التي بدأت أعمالها أمس في عمان وتستمر خمسة أيام إلى أن القيود اإلسرائيلية المفروضة على حرية التحرك في 
ة واالضطرار الستعمال الطرق االلتفافية الطويلة أدت إلى األراضي المحتلة والتأخير المستمر على الحواجز العسكري

إغالق بعض المدارس ورفعت من درجة التغيب لدى الطلبة والمعلمين عن مدارسهم وتسببت في تدهور المستوى 
حور وقد كانت األوضاع التعليمية المتدهورة في األراضي الفلسطينية جراء الممارسات العدوانية اإلسرائيلية م. التعليمي

كلمات الوفود المشاركة الممثلة لألردن وسورية ومصر ولبنان والسلطة الوطنية الفلسطينية وجامعة الدول العربية واتحاد 
الجامعات العربية والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة إضافة إلى المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

م دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه العزايزة إن على المجتمع الدولي التحرك إليجاد حل فمن جانبه قال مدير عا.إيسيسكو
 اإلسرائيلي، معتبراً أن أي سالم منقوص سيشكل قنبلة موقوتة قابلة لإلنفجار في -عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني

ذه المنطقة إال بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وأشار العزايزة إلى أن النمو واالستقرار والسالم لن يتحقق في ه. أي وقت
  .وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

  28/6/2005الغد االردنية 
  

  اعتصام للباعة المتجولين احتجاجاً على منعهم من استخدام األرصفة: بيت لحم
رع الفواغرة ومنطقة السوق القديم أمام بلدية بيت اعتصم العديد من أصحاب المحال التجارية والبسطات في شا: بيت لحم

لحم احتجاجاً على قرار المجلس البلدي بمنعهم من استخدام األرصفة والشوارع أمام المحال التجارية لعرض البضائع 
وفي وقت الحق التقى رئيس البلدية فكتور بطارسة وعضوا المجلس البلدي يوسف النتشة وصالح .والمنتوجات الزراعية

وكة لجنة المتابعة، وناقشوا معها أهمية تطبيق القانون والنظام العام، فيما يتعلق بإعادة تنظيم وضع البسطات والبضائع ش
وكانت البلدية وزعت تعميماً في وقت سابق يطالب أصحاب المحال التجارية والبسطات بتصويب .في الشوارع العامة
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 هذه الخطوة حماية الطريق والشوارع وخاصة في األماكن المزدحمة وقال بطارسة إن الهدف من.أوضاعهم وفق القانون
واضاف ان المجلس البلدي ولجنة .من فوضى البيع، وافساح المجال للمارة والمركبات من استخدام هذه الطرق بسهولة

 المحال التجارية األسواق التابعة للبلدية ناقشوا هذا الموضوع، وسيعملون على ايجاد حلول مناسبة وفق القانون ألصحاب
  .والبسطات

  28/6/2005األيام الفلسطينية 
  
   بطولكرم لمناسبة يوم الالجئدوة نظمتها وزارة الثقافة وشعاعن

، ت ومواهب الشباب الفلسطيني شعاع نظمت وزارة الثقافة في محافظة طولكرم، والهيئة الفلسطينية لتنمية قدرا:طولكرم
بة يوم الالجئ حضرها عدد من ممثلي القوى الوطنية واالسالمية والمؤسسات ندوة في قاعة الهيئة بطولكرم، لمناس

والهيئات الرسمية واالهلية والمراكز الثقافية وحشد واسع من المواطنين الذين اعربوا عن وحدة قضية الالجئين في 
لسياسية والقانونية الوطن والشتات لشعبنا والرفض المطلق لكافة محاوالت تجزئتها، وحملت اسرائيل المسؤولية ا

واالخالقية عن نشوب قضية الالجئين الفلسطينيين وعما لحق بهم من اعمال القتل والتدمير والتهجير والطرد من 
وقال رئيس الهيئة، محمد زيدان، ان الشعب الفلسطيني يواجه نفس المخططات االسرائيلية العدوانية وما تمارسه .ديارهم

ة وتسويف في انجاح المبادرات السياسية المطروحة واعطاء فرصة حقيقية لبناء السالم الحكومة االسرائيلية من مماطل
العادل والشامل، وطالب زيدان المجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة االسرائيلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واال 

  .ه الطبيعية واالنسانية والسياسيةتكون اسرائيل دولة فوق القانون، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حيات
   28/6/2005الحياة الجديدة 

  
  نجاة أسرة من مخيم خان يونس الغربي بعد سقوط قنبلة إضاءة إسرائيلية على منزلها

نجت أسرة المواطن أشرف أبو نمر من موت محقق، عندما سقطت قنبلة إضاءة على منزلها في مخيم :  خان يونس وفا
وقال المواطن أبو نمر أمس، إنه كان نائماً بعد منتصف الليل، .قتها قوات االحتالل اإلسرائيليخان يونس الغربي، أطل

عندما سمع دوي انفجار داخل غرفة النوم، فنهض مفزوعاً من فراشه ليجد النار تشتعل في أثاث الغرفة، فسارع إلى 
اد ليجد زوجته في حالة اختناق جراء  شهراً وأخرجه عند الجيران، ثم ع14حمل طفله أنس الذي يبلغ من العمر 

ويؤكد العديد من سكان المخيم الغربي، أن جنود .استنشاقها الدخان، حيث نقلت على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة
االحتالل المتحصنين في المواقع العسكرية المحيطة بمستوطنتي نفيه ديكاليم وجاني طال صعدوا في اآلونة األخيرة من 

  . بحقهم، حيث تجددت أعمال القصف وإطالق النار العشوائيعدوانهم
  28/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  المؤتمر التاسع للحركة العالمية للدفاع عن األطفال يوصي بضرورة دعم ومساندة أطفالنا: بيت لحم

ية للدفاع عن األطفال، في  أوصى مشاركون في المؤتمر التاسع للجمعية العمومية التابعة للحركة العالم- وفا-بيت لحم 
وكانت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال افتتحت مؤتمرها في .مدينة بيت لحم، بضرورة دعم ومساندة أطفال فلسطين

أحد الفنادق في المدينة بمشاركة مندوبي أربعين دولة، وذلك تنفيذاً لقرار اتخذ في المؤتمر السابق للحركة، والذي عقد في 
واعتبر الدكتور فكتور بطارسة، رئيس بلدية . أثناء االجتياح اإلسرائيلي لألراضي دعماً ألطفالنا2002م األرجنتين عا

بيت لحم، أن استضافة هذا الحدث يعد تحدياً كبيراً لنا في ظل وجود االحتالل اإلسرائيلي واعتداءاته المستمرة على شعبنا 
دفاع عن األطفال مؤتمرها في فلسطين هو دعم ألطفالنا، مديناً منع وأكد بطارسة، أن عقد الحركة العالمية لل.وأطفالنا

وشكر خورخي فيال، الرئيس الحالي للحركة لعالمية .إسرائيل رؤساء وفود خمسة فروع للحركة من أفريقيا من الحضور
تمر األرجنتين ، فرع الحركة في فلسطين على استضافة هذا المؤتمر، مؤكداً على قرارات مؤ"DCI"للدفاع عن األطفال 

على الرغم من وجودنا في هذه المدينة التاريخية الدينية والسياحية والتي يعني اسمها : وقال فيال.في دعم أطفال فلسطين
، إال أننا نعلم أن كثيراً من األطفال محرومون من الخبز، متمنياً أن يسود العدل والسالم على أرض الوطن، "مدينة الخبز"

  .بالسالم دون حروبوأن يتمتع أطفالنا 
   28/6/2005الحياة الجديدة 

  
  اللجان العمالية في محافظة القدس تنتخب اعضاء هيئتها االدارية

محمد :  اعضاء وهم9ء هيئتها االدارية المكونة من  انتخبت اللجان العمالية في محافظة القدس امس اعضا:رام اهللا
عبدالكريم محمد برجس، نصري حموده، صالح عيد نطمية عبد اسماعيل محمد، خالد حسين بدر، عطااهللا علي، صالح 

ربه وسعيد قرشان، وذلك خالل االجتماع الموسع للجان العمالية الذي عقد في مقر االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 
يشة بمشاركة ايدة وحكمت ابو عالمهنية في الرام برئاسة امين عام االتحاد حسن شراكة وعضوي اللجنة التنفيذية عطا رو

وبحث المشاركون في االجتماع اوضاع العمال في القدس المحتلة وأكدوا على . موقعا في محافظة القدس المحتلة18
ضرورة وضع آلية للعمل تتعلق بحل ومعالجة مشاكل العمال مع اصحاب العمل، ومتابعة الهيئات االدارية للنقابات 

ي كما أكدوا على ضرورة تشكيل لجان عمالية في المواقع التي ما زالت الفرعية في المحافظة والتأمين الصحي المجان
غير مشكلة فيها وتنظيم دورات ألعضائها حتى تستطيع حل المعيقات واالشكاالت التي تعتبر فيها، وخصوصا في ضوء 
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فقر في القدس جدار الفصل العنصري الذي اغلق جميع الطرق امام العمال وتسبب في ارتفاع نسب البطالة ومعدالت ال
  .المحتلة

   28/6/2005الحياة الجديدة 
  

   بؤرة استيطانية 50وزارة االسكان االسرائيلية تزعم وقف البناء في 
 استخفت حركة السالم اآلن االسرائيلية، في بيان لها، :الناصرة، برهوم جرايسي 28/6/2005الغد االردنية نشرت 

 هرتسوغ، الذي زعم خالل اجتماع للجنة وزارية تحقق بالبؤر االستيطانية االثنين، بتصريحات وزير االسكان االسرائيلي
العشوائية في الضفة الغربية، بأن وزارته قطعت الميزانيات عن هذه البؤر، وانها تنسق مع وزارة الحربية لتشديد الرقابة 

بمبادرة مستوطنين دون قرار من على المستوطنات التي تعتبرها اسرائيل شرعية لئال تنقل ميزانيات للبؤر التي تقام 
  .حكومة وسلطات االحتالل االسرائيلي

 بؤرة 50وكان الوزير هرتسوغ قد اعلن امام اللجنة الوزارية لوقف نشاط البؤر االستيطانية ان وزارته أوقفت البناء في 
جميع البيوت المتنقلة لمنع  مناقصة لبناء بيوت في تلك البؤر، كما ان الوزارة تقوم باحصاء 20استيطانية، وتم الغاء 

  .تسربها الى البؤر االستيطانية
وقال المسؤول عن مراقبة االستيطان في حركة السالم اآلن، درور اتاكس، انه بعد فحص الحركة لتصريحات الوزير 

تاكس ان  بؤرة استيطانية يجري البناء على قدم وساق وأن شيئا لم يتوقف هناك، وأكد ا20على أرض الواقع تبين ان في 
  .هذه المعطيات معتمدة على مراقبة الحركة لتلك المواقع في االيام القليلة الماضية

 اللجنة الوزارية التي تترأسها وزيرة القضاء تسيفي ليفني، في ختام ه قررتما 27/6/2005 :48عرب وأضاف موقع 
سيقدمون طلبات للحصول على تمويل للبناء  الزام رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات الذين  مناجتماعها االثنين،

في المستوطنات، التوقيع على تصريح مشفوعا بالقسم يتعهدون بموجبه بحصولهم على التصاريح القانونية الالزمة للبناء، 
  . واالمتناع عن البناء على أراض خاصة تعود لملكية الفلسطينيين

  
  تح عليه جبهة داخلية في الليكودشارون يصر على إخالء المستعمرات في غزة واليمين يف

ان المقاومة الشديدة التي من شارون، اسم ناطق بال هاعلنما  : نظير مجلي،تل أبيب 28/6/2005شرق األوسط النشرت 
أظهرها المستوطنون اليهود لهدم بعض البيوت المهجورة في مستعمرة شيرات يام، وتمرد عدد من الجنود على أوامر 

ومة عن مواصلة عمليات االخالء وانه، ينوي االستمرار في مخططه لتطبيق خطة الفصل كما الجيش، لن تثني الحك
وقال هذا الناطق ان المقاومة اليهودية للمشروع لم تكن مفاجئة وان الجيش سيأخذ  .خطط لها بالضبط وفي الموعد المقرر

ت االخالء ويفحص نوعياتهم قبل االنطالق الى منها العبر للخطوات الالحقة، بحيث يزيد عدد الجنود المشاركين في عمليا
  .التنفيذ

وحتى ال يكون هذا نموذجا التجاهات . بدا واضحا ان المستعمرين اليهود خسروا أول معارك المواجهة مع الجيش
المستقبل، وحتى ال يفهم انهم سوف يخسرون المعركة كلها أمام شارون، عقدوا، أمس، مؤتمرا صحافيا في احدى 

. فقد أثبتنا للجيش ان عمليات االخالء لن تكون نزهة في حديقة: هم في غزة واعتبروا ما جرى انتصارا لهممستعمرات
واننا قاومنا بشدة اخالء بيوت فارغة من السكان، وستكون المقاومة أشد في البيوت المسكونة، كما قال ايتان بن جبير، 

عن سبب عدم مشاركة مستوطنين من مستعمرات غزة بشكل لكن الصحافيين أحرجوه عندما سألوه . أحد ابرز قادتهم
هؤالء المستوطنون : فأجاب بغضب. فاعل في المقاومة وان المقاومين بغالبيتهم قدموا من المستعمرات في الضفة الغربية

 القمع وشكا بن جبير من قسوة. مائعون وجبناء، ولكن اذا لم يقاوموا ترحيل اليهود فان يهودا آخرين غيرهم سيقاومون
  .شعرنا انهم يتعاملون معنا وكأننا عرب: الذي استخدمه الجيش ضد المستوطنين وقال

من جهة أخرى بدأ معارضو شارون في حزب الليكود حملة سياسية ضده تحت شعار اسقاطه من قيادة الحزب تمهيدا 
للبحث في نزع الثقة منه ومن فقد طلبوا عقد جلسة خاصة للمجلس المركزي لليكود . لالطاحة به من رئاسة الحكومة

ومع ان احتماالت نجاحهم في ذلك ليست كبيرة، اال ان فتح جبهة كهذه عليه تشوش الكثير من خطواته . قيادته للحزب
  .وتدفعه الى اتخاذ قرارات عصبية

  متمردو الليكود يبادرون الى تقديم موعد االنتخابات الداخلية القصاء شارون 
االثنين، مؤتمرا يعقدون ن على شارون داخل حزبه الليكود، يالمتمرد من أن 27/6/2005 :48عرب وأضاف موقع 

تمهيديا لتجنيد أعضاء جدد من صفوف اليمين االسرائيلي بهدف تغليب القوى المعارضة لشارون داخل الحزب وتنحيته 
 العد التنازلي، الليكود بأيدينا وسيعقد المؤتمر تحت شعار بدأ. عن منصب رئيس الحزب في االنتخابات الداخلية المقبلة

ويدعي المبادرون الى المؤتمر ان . ومن المتوقع أن يتم فيه جمع تواقيع على عريضة تطالب بانعقاد مركز الحزب
بحوزتهم وجهة نظر قانونية تقول انه يمكنهم الدعوة الى انعقاد مركز الحزب في سبيل تبكير موعد االنتخابات الداخلية 

  .قصاء شارون عن رئاسة الحزب قبل االنتخابات العامة المقبلةللحركة، وذلك ال
من أعـضاء مركـز الليكـود       % 46ونشرت معاريف اليوم، نتائج استطالع للرأي أجراه معهد مدغام ، ويستدل منه ان              

  %.  40يؤيدون تبكير موعد االنتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، مقابل معارضة 
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   ضد االنسحاب من غزة ويقيمون مستعمرة عشوائية في القطاع منزالً  المستوطنون ينظمون مظاهرة
اقام مستوطنون يهود يمينيون موقعا استيطانيا  :غوش قطيف من رونن زفولون 28/6/2005القدس العربي نشرت 

لالعداد جديدا في قطاع غزة امس االثنين في مكان اشتبكت فيه القوات االسرائيلية مع مستوطنين اثناء ازالة مبان 
 اثناء مصادمات جرت االحد والقي القبض علي جندي لعصيانه اوامر 20واصيب . النسحاب من االراضي المحتلة

واثار ذلك مخاوف من ان انسحاب اسرائيل من قطاع غزة وجزء من الضفة الغربية في اب . المشاركة في الهدم
 من القوميين اليهود الذين يتحدون 30ن حوالي وقال شهود عيان ا .،اغسطس، سيؤدي الي اضطرابات واندالع عنف

قرار االنسحاب انتقلوا الي منزل مهجور كان يستخدم في قضاء العطالت ووضعوا علما علي السطح بالقرب من انقاض 
وقال اريه اسحق .  منزال قديما مشابها هدمتها الجرافات االحد علي شاطئ مقابل لمجمع مستوطنات غوش قطيف11

. ر اليمين في تصريحات للصحافيين في الموقع اثبتنا ان الجيش ال يمكنه طرد المستوطنين اليهود من ارضهمالمنتمي لتيا
واضاف يمكننا احضار مئات  .لكننا سنتحمل.  يوما50لقد بدأت المعركة مبكرا . أقدمت الحكومة علي خطأ تكتيكي

ض الجيش االسرائيلي اصدار تعليق فوري عما سيفعله ورف .لن يحدث ،انسحاب. المدنيين هنا ليواصلوا البناء في االرض
بشأن الموقع الجديد المطل علي البحر المتوسط حيث كان معارضون لالنسحاب يجددون منازل مهجورة للعطالت 

وفي اطار حملة احتجاجات متصاعدة تعهد . وينتقلون اليها والي فندق قديم الستخدامها كمتاريس لمقاومة االجالء
وانصارهم باصابة اسرائيل بالشلل مساء امس االثنين في ذروة الحركة المرورية من خالل دعوة المارة المستوطنون 

وسائقي السيارات الي التوقف للتفكير في مبررات فك االرتباط وهي خطة رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون 
وقال . طنين ليس لهم مستقبل في غزةلكن بيريس قال ان المستو. لالنسحاب من غزة ومناطق محدودة من الضفة

واستطرد نعرف اننا  .لرويترز ما يحدث االن هو تجربة ستمر وسيخرجون من غزة بموجب قرارات البرلمان والحكومة
 .االنسحاب، لكنه لن يتوقف ولن يتغير  سنواجه بعض المشاكل في طريقنا لتحقيق،

دمه المباني وتعهد بأال يضعف المعارضة لخطة شارون لفك وانتقد شيموني المتحدث باسم مجلس غوش قطيف الجيش له
وقال لراديو اسرائيل التوتر هنا كبير، الناس الذين يريدون الوصول لنا سيفعلون . االرتباط من الصراع مع الفلسطينيين

 .قوات الجيش، او لم تهدم مبني او الكثير من المباني المهجورة  ذلك سواء هدمت،
ويقول معارضو االجالء اليمينيون ان االجالء . وطنين الي االراضي المحتلة علي انها حق توراتيوينظر كثير من المست

وانتقد بعض . 2000سيمثل انتصارا للنشطاء الفلسطينيين الذين يشنون هجمات في اطار انتفاضة فلسطينية انطلقت عام 
ل الهدم وفشلها في تفسير اتخاذ االجراء بعد قليل من المعلقين االسرائيليين الحكومة لعدم اغالقها المنطقة قبل بدء اعما

وكتب المحلل اليكس فيشمان في . مقتل اثنين من المستوطنين في هجمات شنها ناشطون فلسطينيون في الضفة الغربية
صحيفة يديعوت احرونوت يقول نجح الجيش االحد في تنفيذ مهمة عسكرية لكن خصوم فك االرتباط كسبوا من ناحية 

واضاف انه اذا لم يحدث تغيير فسوف يصل الجيش الي فك االرتباط متكئا  .كانت الحكومة صامتة.  الوعي العاماثارة
 رويترز .علي دعائم حكومية ضعيفة

نظم معارضون إسرائيليون لالنسحاب  :القدس المحتلة، غزة الخليج، وكاالت 28/6/2005الخليج اإلماراتية وأضافت 
برى على طرق إسرائيل غداة أول المواجهات بين الجيش اإلسرائيلي ويمينيين متطرفين، من قطاع غزة أمس تظاهرة ك

بعد هدم منازل لمستعمرة في قطاع غزة الليلة قبل الماضية، أقام المستوطنون بعدها مستعمرة عشوائية في موقع المباني، 
ودعا ممثلو المستوطنين اإلسرائيليين في الضفة  .التي دمرها الجيش اإلسرائيلي، كما احتلوا مبنى خاليا يملكه فلسطينيون

وانتشر . الغربية وقطاع غزة إلى التظاهر أمس  على الطرق الرئيسية في إسرائيل ضد االنسحاب من قطاع غزة
عشرات اآلالف من المتظاهرين على طول محاور الطرق تحت شعار نتوقف لحظة لمراجعة القرار الذي يقضي 

 . السائقون سياراتهم على جوانب الطرقات ما  أدى إلى اختناقات كبيرة في حركة السيروأوقف. باالنسحاب من غزة
ونظم التظاهرة مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تمكن في الماضي من جمع عشرات 

وعات الشبان المتطرفين الذين وهذه المؤسسة القومية الدينية اقل تطرفا من حيث المبدأ من مجم. اآلالف من األشخاص
وجرت التظاهرة،  .شلوا حركة السير مرات عدة في االشهر االخيرة ويعتزمون ان يفعلوا ذلك من جديد غدا االربعاء

لكن منظميها رفضوا اي تنسيق مع الشرطة حسبما ذكر . التي حلقت فوقها مروحية لمجلس المستعمرات، بموافقة الشرطة
وحشدت الشرطة قوات كبيرة لمنع اغالق الطرق خالل تظاهرة . لطرق الكومندان ريوفين ايدريللصحافيين قائد شرطة ا

  .االحتجاج التي استمرت ربع ساعة فقط
واضطر العسكريون لجر المستوطنين بالقوة مستخدمين في بعض االحيان الضرب بااليدي واالرجل، لكنهم لم يلجأوا إلى 

وأكد متحدث عسكري أن العملية كانت تهدف . يلة للدموع والرصاص المطاطياسلحة مكافحة الشغب من الغازات المس
   .إلى منع إقامة نقطة استيطان عشوائية

استولى عشرون مستوطنا شابا على بيت فلسطيني من ثالث طبقات ال يزال قيد البناء في منطقة المواصي على و
. ة برتقالية ترمز إلى رفض االنسحاب من قطاع غزةوعلق المستوطنون على المبنى الفتات بالعبرية واشرط. الشاطئ

لكن رجال  .ووصل رجال شرطة إسرائيليون إلى المكان وطلبوا من المستوطنين مغادرة المبنى مهددين بإخالئه بالقوة
الشرطة غادروا المكان من دون اتخاذ اي اجراء وشوهد مستوطنون آخرون يأتون إلى المنزل ويتحصنون فيه بعد أنباء 

ودارت مواجهات عنيفة أمس بين المستوطنين ومواطنين فلسطينيين في منطقة  . إخالء وشيك ستقوم به الشرطةعن
وذكرت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن المستوطنين طالبوا بتدمير البيت الفلسطيني أسوة بالبيوت العشرة . المواصي

  .المهجورة التي دمرها جيش االحتالل أمس األول
  نتشرون على الشوارع الرئيسية إحتجاجاً على خطة فك اإلرتباط ناشطو اليمين ي
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 في شارع أيالون وعلى مدخل مدينة القدس وشارع واانتشر  اليمينيناشط أن 28/6/2005 -27 :48عرب وأورد موقع 
وفي القدس قام بعض .  عابر إسرائيل، وعلى المدخل الشمالي لمدينة حيفا ومدخل نهارية ومفرق بيت ليد6رقم 

المتظاهرين برمي الحجارة باتجاه رجال الشرطة المتواجدين في المكان مما أدى إلى إصابة إثنين بجروح خفيفة، في حين 
مع ذلك اعدت الشرطة االسرائيلية، الليلة الماضية، قوات كبيرة  .تم إعتقال ثالثة من المتدينين المتظاهرين للتحقيق معهم

 تتسبب بها تظاهرة المستوطنين، خاصة بعد رفض مجلس المستوطنات تنسيق لمواجهة االختناقات المرورية التي قد
قالت االذاعة االسرائيلية، ان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز ينوي االجتماع بقادة و. تظاهراته مع الشرطة

ومسؤولين كبار في وقالت االذاعة، ان مزوز . مجلس المستوطنات هذا االسبوع، لسماع موقفهم من خطة فك االرتباط
وزارة القضاء ينوون االجتماع، ايضا، بالحاخامات المعارضين لخطة االنفصال ومحاولة التوصل معهم الى اتفاق حول 

  .حدود االحتجاج الشعبي الذي تنظمه الهيئات االستيطانية ضد االنفصال
   ناشط استيطاني اسرائيلي انضموا الى المستوطنين في نفيه دكاليم600

 600الثالثاء، الى قطاع غزة / االثنين ة ليلية نظمها نشطاء االستيطان وحركة كاخ الفاشية، وصل الليلة الماضية،في حمل
ناشط استيطاني اسرائيلي وانضموا الى النشطاء الذين استوطنوا في فندق معوز هيام، الستيعاب مئات نشطاء االستيطان 

وقال موقع يديعوت  .لموعد الرسمي لتطبيق خطة فك االرتباطالذين يتزايد وصولهم الى قطاع غزة مع اقتراب ا
أحرونوت، ان الناشط اليميني المتطرف ايتمار بن غفير، من حركة كهانا، كان في استقبال النشطاء وادلى بتصريحات 
رد لوسائل االعالم التي احضرت الى المكان، قال فيها ان هذا المكان ،معوز هيام، يتحول الى رمز للصراع ضد ط

  .بفضل الشرطة والجيش يصل مئات الناس الى هنا كل ليلة تقريبا. اليهود من أرض اسرائيل
  

  شرخ في المجتمع االسرائيلي جراء خطة فك االرتباط
 قال ايالون ان الفلسطينيين ال يدركون حقيقة الشرخ الحاصل في المجتمع االسرائيلي جراء خطة : اسعد تلحمي،الناصرة

واعتبر . راً المستوطنين طالئعيي الصهيونية يتحتم على الحكومة ان تشرح لهم سبب انتهاء مهمتهمفك االرتباط، معتب
وزاد . التهدئة التي تم التوصل اليها بين الفصائل الفلسطينية خنوعاً تاماً مس بقدرة الفلسطينيين على ايجاد حل للصراع

 خلفه عباس واستخدمه للتوصل الى اتفاق التهدئة الذي جاء عرفات حق العودة مثل ما ذكره  لم يذكر،1988انه منذ العام 
وقال ان هذا النص يعيدنا عشرات السنين الى الوراء وأنا قلق . فيه ان الالجئين يجب ان يعودوا الى منازلهم وممتلكاتهم

  .جداً اذا لم يتم كسر هذا الطابع
  28/6/2005الحياة 

  
 برتقاليين ومؤيديه الزرق في صفوف االسرائيليين االنسحاب من غزة يثير معركة بين معارضيه ال

قبل سبعة اسابيع من بدء االنسحاب من قطاع غزة، يخوض معارضوه ومؤيدوه في صفوف االسرائيليين  :من هيزل وارد
ي والدليل االبرز عل .اللون البرتقالي للمعارضين واللون األزرق للمؤيدين: معركة باشرطة ملونة يوزعونها علي السائقين

تأثير الحملة ضد االنسحاب ان عدد السيارات التي تعبر طرق اسرائيل وقد علقت شريطا برتقاليا علي الهوائي او ربطت 
عندما تتوقف السيارات علي الشارات الضوئية، يتنقل بينها شبان يعتمر معظمهم . به مرآة السائق في تزايد مستمر

واثارت حملة المعارضين هجوما مضادا من مؤيدي . رض خطة شارونالقلنسوة اليهودية ملوحين باشرطة برتقالية تعا
واكد ياريف اوبنهايمر االمين  .االنسحاب تجلي في توزيع اشرطة مماثلة ولكن زرقاء في اشارة الي العلم االسرائيلي

كمية اقل من  الف شريط ازرق خالل االسبوعين االخيرين، صحيح اننا نملك 250العام لحركة السالم االن اننا وزعنا 
واضاف حتي االن، شكلت حملة االشرطة  .المعسكر البرتقالي لكننا سنحصل علي كمية اكبر في غضون االسابيع المقبلة

الوسيلة االكثر فاعلية بالنسبة اليهم ألنها توفر لهم دعما شعبيا فرديا من دون ان يضطروا الي اقفال الطرق او الدعوة الي 
حلية االحد ان المستفيد االكبر من الحملتين هو بائع قماش في يافا اغرقته كثافة الطلب علي واوردت الصحافة الم. العنف

ولجأ معارضو االنسحاب اوال الي الشعارات السلمية ثم التحريضية لكنهم سرعان ما وجدوا ضالتهم في . االشرطة بلونيها
 .معارضة خطة االنسحاب التي اعدها شارونوبذلك صار اللون البرتقالي يعادل في اذهان الناس  .الشريط الملون

وقال يورام ديالري سائق سيارة اجرة زين مرآته بشريط برتقالي لوكالة فرانس برس يؤكد الشريط انني ضد تطبيق 
وأكد ان االشرطة البرتقالية انتشرت في كل مكان وخصوصا في القدس، معتبرا ان  .االنسحاب الذي سيضاعف االرهاب

 .تاء غير رسمي تعكس رأي الشعب لو استشير في موضوع االنسحاب ودعي الي التصويت عليههذه الحملة استف
واشارت ادا غيديل المتحدثة باسم المقر العام لحملة معارضة االنسحاب انه تم اختيار البرتقالي النه لون علم بلدية غوش 

.  حتي لو كان تأثير الحملة هو االهموقالت لفرانس برس كل شيء يدور في فلك اللون وليس فقط االشرطة، .قطيف
وادعي . ورفضت ان يكون الختيار اللون البرتقالي اي صلة مع الثورة البرتقالية التي شهدتها اوكرانيا العام الماضي

. المستوطنون الذين يتحركون ضد االنسحاب من غزة انهم وزعوا مليوني شريط برتقالي منذ نيسان ،ابريل، الفائت
 المر مهم النه يثبت ان غالبية الناس تريد وقف االنسحاب وعلقت غيديل ا

   28/6/2005القدس العربي 
  

 تقرير إسرائيلي يحذّر من تفكك الجيش الصغير والذكي 
يقف الجيش اإلسرائيلي، الذي يعد نفسه منذ سنوات على :  محرر الشؤون اإلسرائيليةهكتب ما 28/6/2005السفير نشرت 

هذه هي خالصة تقرير سري أعدته . أساس فكرة الجيش الصغير والذكي، أمام ثورة بشرية قد تضعفه وتزيد من تفككه
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وبحسب التقرير، ففي غضون . تشعبة القوى البشرية في هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، ونشرته، امس، يديعوت أحرنو
أربع سنوات سيتقلّص عدد الجنود النظاميين بشكل كبير، خاصة إذا أوفى موفاز بتعهده بتقصير مدة الخدمة اإللزامية 

ويرى الجيش أن تقليص فترة الخدمة اإللزامية وزيادة أعداد المعفيين من التجنيد، سيؤديان إلى تفكيك العديد . بنصف عام
 وأشارت يديعوت احرونوت الى أن التقرير يرسم صورة مقلقة حول كل ما يتعلق بالتجنيد في الجيش .من األلوية

 في المئة في 9، سيسجل انخفاض بمعدل 2009فالمعطيات تُظهر أنه في العام . اإلسرائيلي في السنوات القليلة المقبلة
من المتوقع ارتفاع معدل المعفيين في السنوات القليلة وترى شعبة القوى البشرية أنه . عدد المجنّدين للجيش اإلسرائيلي

وأشارت يديعوت إلى وجود أسباب وجيهة للقلق لدى قادة الجيش اإلسرائيلي من العبء الشديد الذي سُيلقى على . المقبلة
ديدة فقد جرى تسريح أكثر من خمسة آالف ضابط وضابط صف مؤخراً، كما أن التعديالت الج. كاهل الجنود النظاميين

ويؤكد . التي تقضي بتسريح جنود االحتياط منذ سن األربعين، ستضيف عبئاً شديداً على الجنود في الخدمة اإللزامية
وإذا ما . التقرير أن قرار وزير الدفاع تقليص مدة الخدمة اإللزامية بنصف عام، سيؤدي إلى تفكيك العديد من األلوية

ط المعفيين من الخدمة، فإن عدد الجنود في الجيش النظامي سيتقلص بشكل ُأضيف إلى ذلك االرتفاع المتوقع في أوسا
وهذا ما دعا قيادة الجيش إلى تقديم توصية لوزير الدفاع تقضي بتقليص مدة الخدمة اإللزامية أربعة اشهر وليس . كبير
ولكن هذا ليس سبب القلق . ويوضح التقرير أن معدل الهجرة إلى إسرائيل ُيسهم أيضاً في انخفاض عدد المجندين. ستة

 في المئة عن العام 3 بمعدل 2009فمعدل غير المتجندين من المتوقع أن يزداد في العام . الوحيد في الجيش اإلسرائيلي
 . وبكلمات أخرى، فإن واحداً من كل أربعة شبان لن يتجنّد في الجيش بعد أربع سنوات. الحالي

 في المئة، في حين أن معدلهم اآلن يبلغ اليوم 18معدل غير المجندين نحو  بلغ 1991ولغرض المقارنة، فإنه في العام 
ويشدد التقرير على أنه في أعقاب .  في المئة43,3 في المئة، ومن المتوقع أن يرتفع بعد أربع سنوات إلى 38,5

ائب ابتداء من العام التغييرات في عديد القوى البشرية، سيضطر الجيش إلى إغالق العديد من الوحدات المقاتلة والكت
، إلى 2009ويشير التقرير إلى أن معدل طالب المدارس الدينية المعفيين من الخدمة يتوقع أن يصل، في العام . 2007

 بلغ معدل المعفيين من طالب المدارس الدينية الذين 1991وفي العام .  في المئة هذا العام8,4 في المئة في مقابل 9,1
كما أن عدد الفتيات اللواتي يوقعن على تصريحات دينية لتلقي اإلعفاء من .  في المئة4,9ة، تلقوا اإلعفاء من الخدم

 في المئة، في مقابل 32 من المتوقع أن يبلغ معدلهن 2009ففي العام . الخدمة سيزداد أيضاً في السنوات القليلة المقبلة
 في المئة في 50وهذا يعني ارتفاعاً بمعدل . لمئة في ا21 فكان معدلهن 1991أما في العام .  في المئة هذا العام29

وتنقل الصحيفة عن ضابط كبير في القوى البشرية قوله بشعور باإلحباط أن كل ما تحتاجه بنت إلعفاء .  سنة18غضون 
 يكفي أن توقع على وثيقة كي ال تصل إلى مكتب التجنيد. نفسها من الخدمة هو أن تصرح بأنها في واقع ديني في البيت

وأضاف إن المعطيات مثيرة للغيظ، في ضوء حقيقة أنه في الوسط الديني الوطني سجل ارتفاع في عدد . وتتلقى اإلعفاء
وقال الضابط بتقديري، االرتفاع في التملص يعود إلى . المجندات للجيش اإلسرائيلي وال سيما للوظائف المهمة في الجيش

 .  ممكنةرغبة الفتيات للتملص من الخدمة بأسهل طريقة
كما تبين من المعطيات انه في السنوات الثالث األخيرة، طرأ ارتفاع مقلق في عدد متلقي اإلعفاء الطبي على خلفية 

 9,1 ارتفع معدلهم إلى 2003وفي العام .  في المئة من المرشحين للتجنيد7,7 تلقى إعفاء نفسياً 2002ففي العام . نفسية
وقال مصدر كبير في القوى البشرية أنا متأكد من أن الوضع النفسي . 2004العام  في المئة في 10,5في المئة، والى 

هذا ببساطة مخرج مريح للرجال للتهرب من الخدمة . لمواطني إسرائيل لم يتضرر في السنوات األخيرة الماضية
أما .  في المئة3,7لغ معدلهم  ب1991ففي العام . كذلك تطرق التقرير ألولئك الذين ال يجنّدون ألسباب جنائية. العسكرية

  . في المئة من المرشحين للخدمة4,4وفي غضون أربع سنوات سيرتفع عددهم إلى .  في المئة4في العام األخير فبلغ 
 وثيقة عسكرية اسـرائيلية    من أن    : آمال شحادة  -القدس المحتلة    عن مراسلتها في     28/6/2005الخليج اإلماراتية   ونقلت  

ادها شعبة القوى البشرية، عن القلق الكبير الذي تعيشه القيادة العسكرية واالمنيـة االسـرائيلية               كشفت، اشرفت على اعد   
 الـى جـيش صـغير       2009جراء التدهور الحاصل لجنود جيش االحتالل والتي تشير الى ان الجيش سيتحول في العام               

  لها وقد تم تسريب الوثيقة لصحيفة يديعوت احرونوت التي نشرت معظم تفاصي.ومنهك
  

  ! شارون يرفض مناقشة العالقة بين فك اإلرتباط والتحقيقات ضد عائلته مع لجنة المراقبة
رفض شارون، المثول أمام لجنة المراقبة التي ستجري مناقشاتها صباح الثالثاء، حول عمليـة إتخـاذ القـرار بالنـسبة                    

لح، حيث يتعرض الكتاب إلى العالقة بـين  لشارون في أعقاب صدور كتاب بوميرانغ الذي كتبه رفيف دروكر وعوفر شي      
وكان شارون قد تلقى دعوة للظهور أمام اللجنـة إال أن مـساعده،              .خطة فك اإلرتباط وبين التحقيقات ضد عائلة شارون       

إن المعطيات التي جاءت في الكتاب ال تظهر في تقرير مراقب الدولة، وأنها بالتأكيد ليـست ضـمن   : أورن مغنزي، قال 
ويمنع ربط مناقشة   . كما أنها ليست ذات نتائج قضائية مشابهة للنتائج التي يتوصل إليها المراقب           . ات المراقب تحديد معطي 

وجاء أن مغنزي طلب تأجيـل إسـتدعاء         .موضوع سياسي واضح بنتائج تقرير المراقب التي تتطلب تعامالً جدياً ومهنياً          
وادعى أنه جـرى    . حكومة، يسرائيل ميمون، إلى موعد آخر     مدير عام مكتب رئيس الحكومة، إيالن كوهين، وسكرتير ال        

  .مؤخراً نقاش حول عمل الطاقم في سكرتارية الحكومة بمشاركة رئيس الحكومة ومدير عام مكتبه وسكرتير الحكومة
ومن جهتها أعلنت سكرتيرة اللجنة، حانا فريدمان، بعد إجراء مشاورات مع المستشار القضائي للحكومـة، أن صـالحية                  

وأضـافت أن   . تدعاء ذوي العالقة لجلسات لجنة الكنيست ليست بيد مستشاري رئيس الحكومة وإنما بيد لجان الكنيست              إس
وقال عـضو الكنيـست،      .صالحيات اللجنة في هذا السياق ليست فقط في قانون مراقب الدولة وإنما في أنظمة الكنيست              
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 الكنيست عمرام ميتسناع إلى هذه الجلسة، أن  يفوح رائحة           من التكتل القومي، والذي بادر سوية مع عضو        أوري أرئيل، 
  فهل هو خائف حقاً؟ وإذا لم يكن كذلك فلماذا ال يعرض إدعاءاته أمام اللجنة؟. سيئة من قرار شارون عدم حضور الجلسة

  27/6/2005 :48عرب 
  

  محكمة عسكرية اسرائيلية تدين جندياً بقتل الطالب البريطاني هارندال في رفح
دانت محكمة عسكرية اسرائيلية جندياً اسرائيلياً بقتل الطالب :  سائدة حمد،القدس المحتلة 28/6/2005الحياة ت نشر

 عاما، عن غير قصد في محاكمة نادرة في تاريخ القضاء العسكري االسرائيلي، اذ قلما 22 البريطاني تــوم هارندال،
 المحكمة ان هارندال، قتل على يد جندي اسرائيلي بدوي يدعى واظهرت .تتطور قضية في الجيش االسرائيلي لهذا الحد

الهيب بواسطة بندقية قناص تحمل منظاراً برصاصة وحيدة اخترقت رأسه بينما كان يحاول إبعاد طفلتين عن  تيسير
  . 2003مرمى نيران الجيش االسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في نيسان ،ابريل، عام 

الجيش االسرائيلي شهادات شهود العيان الذين اكدوا ان هارندال قتل على يد قناص اسرائيلي بعد ان في البداية، رفض 
انقذ حياة طفل فلسطيني هرب من رصاص الجنود االسرائيليين باالتجاه الخطأ، وعندما عاد الصطحاب طفلتين اخريين 

رائيلي عن حمل هارندال السالح، وفقا لما افاد وفي روايته االولية، تحدث الجيش االس. اطلقت رصاصة واحدة باتجاهه
به الجندي المدان وأحد زمالئه، غير ان الجيش االسرائيلي عاد بعد تأخير دام نحو عام الى فتح تحقيق شامل في القضية 

  .بضغط من الحكومة البريطانية وعائلة هارندال التي اكدت ان ابنها استهدف وقتل عن قصد
هارندال، درساً لكي ال يقتـرب مـن         نة الى افادة قدمها الجندي المدان قال فيها انه أراد تلقين،          وأشير في نص قرار االدا    

  .المنطقة غير المسموح ألحد بدخولها وانه صوب بندقيته نحو عشرة سنتمترات الى يسار رأس الضحية لتخويفه
لى ان ثقافة عدم المحاسـبة ال تـزال        ورحبت عائلة الضحية بقرار المحكمة غير ان والده اشار في تصريحات صحافية ا            

  .موجودة في الجيش االسرائيلي
ومنعت السلطات االسرائيلية وليام شقيق هارندال من حضور جلسة النطق بالحكم وحجزته في المطار لدواع امنية بعد ان 

ل اال بصحبة ممثل  ساعة فقط وعدم التنق24رفض الشروط التي فرضت عليه للسماح له بالدخول بما في ذلك بقائه لمدة 
وقالت مصادر في الخارجية االسرائيلية ان وليام . عن السفارة البريطانية وعدم الدخول الى االراضي الفلسطينية المحتلة

  .ينتمي الى المنظمة نفسها المتضامنة مع الشعب الفلسطيني التي انتمى اليها شقيقه الضحية
جندي االسرائيلي ،البدوي، سيصدر في آب ،اغسطس، المقبل مشيرة         وذكرت مصادر صحافية اسرائيلية ان الحكم على ال       

  . سنة20الى انه قد يصل الى السجن 
انه كانت من  شقيقة هورندال هقالت ما : سوزانا طربوش-لندن، القدس المحتلة  28/6/2005الخليج اإلماراتية وذكرت 

وأبلغت جوسيلين هورندال  .رائيلي بتغيير أسلوبههناك عملية منهجية للتغطية على إطالق النار، وطالبت الجيش االس
والدة الناشط البريطاني هيئة اإلذاعة البريطانية ان السلطات االسرائيلية منعت اثنين من اخوة ابنها الراحل من حضور 

  .احتجزا في المطار، نحن نجد ذلك غير مقبول على اإلطالق: وقالت. المحاكمة
ارة الخارجية االسرائيلية ان الحكومة ناقشت أمر هذه الزيـارة مـع المـسؤولين              وقال مارك ريجيف المتحدث باسم وز     

لألسف يبدو ان الغرض من الزيارة لم يكن بريئاً تماماً، نتيجة لذلك اختـارت األسـرة أال تقبـل                   : وأضاف. البريطانيين
  .عرضنا لهما لحضور اإلجراءات القانونية

 بدأ أهله البريطانيون حملة ضغوط دولية على هورندال بعد وفاته و أن:تل أبيب 28/6/2005شرق األوسط الوبينت 
اسرائيل، حتى تحاكم هذا الجندي في محكمة نزيهة، وراحت تفضح حقيقة اسرائيل كدولة ال تحترم حقوق االنسان، وال 

رية فرضخت سلطات الجيش واعادت التحقيق في الموضوع، ثم أعلنت عن اجراء محاكمة عسك. تفهم الديمقراطية
االدانة : وعقب والده، أنتوني هرندال، على الحكم بالقول .وفي يوم أمس، ادين الجندي بتهمة القتل غير المتعمد. للجندي

. ولكننا ال يمكن أن ننسى تفاصيل القضية، وكيف حاولوا لفلفتها. سننتظر الحكم النهائي اآلن. جيدة، ولكنها غير كافية
  .ت ابنه، بيلي، الذي جاء لحضور المحكمة فمنعوه من دخول إسرائيلوكشف عن أن سلطات مطار اللد أعاد

  
  الجيش اإلسرائيلي يعلم أفراده االستخفاف بحياة الفلسطينيين: بيتسيلم
أكد المركز اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة ،بيتسيلم، على أن الجيش اإلسرائيلي يعلم أفراده : القدس

سطينيين ويمنحهم حصانة فعلية من أي حساب، مشيرا إلى أنه نتيجة لتعليمات اطالق النار المعطاة االستخفاف بحياة الفل
 .للجنود، تم تشجيع سياسة الضغط على الزناد بسهولة وسياسة التلفيق وعدم التحقيق في حوادث قتل فلسطينيين أبرياء

االحتالل اإلسرائيلي في األراضي المحتلة ما ال يقل وقال في بيان له إنه منذ بداية االنتفاضة وحتى، امس، قتلت قوات 
 طفال، وقال منذ بداية االنتفاضة شرع مكتب التحقيقات 563يشاركوا في القتال، من بينهم   فلسطينيا مدنيا لم1722عن 

ئحة  حالة انتهت بتقديم ال19 حاالت إطالق نار على يد جنود في األراضي المحتلة وفقط 108العسكرية بالتحقيق في 
في حالتين فقط تمت إدانة الجنود اإلسرائيليين بالتسبب بمقتل فلسطيني، وفي حالتين أخريين أدين جنود بالتسبب .. اتهام

  . بالتخريب المتعمد وفي حالتين أخريين أدين جنود باستعمال السالح بشكل غير قانوني
ت إطالق النار، التي تشجع على سياسة الضغط        وأضاف بيتسيلم إن هذه المعطيات ليست محض صدفة، بل نتيجة لتعليما          

وبهذا، يعلّم الجيش اإلسرائيلي جنوده االستخفاف بحياة       . على الزناد بسهولة، وسياسة التلفيق وعدم التحقيق بمقتل المدنيين        
  .الفلسطينيين ويمنحهم الحصانة الفعلية من تقديم أي حساب

 28/6/2005األيام الفلسطينية 
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 ي في اسبانياالرئيس اإلسرائيل

أجرى الرئيس اإلسرائيلي موشي كتساف محادثات مع العاهل االسباني الملك خوان كارلوس في قصر زارزويال في 
ويلتقي كتساف رئيس الحكومة  .ضاحية مدريد، خالل زيارة رسمية السبانيا تستمر أربعة أيام، تلبية لدعوة كارلوس

وكان في استقبال كتساف وزير الخارجية االسباني  . مارايانو راخوياالسبانية ثاباتيرو وزعيم المعارضة المحافظة
صحيفة ايل بايس االسبانية إن اإلسرائيليين ليسوا راضين عن السياسة االسبانية لوقال كتساف في حديث  .موراتينوس

  ،ا ف ب،.  اإلسرائيلي،حيال الصراع العربي
  28/6/2005: المستقبل اللبنانية

  
  ا مع واشنطن لتنظيم بيع االسلحةاسرائيل توقع اتفاق

اعلنت وزارة الدفاع االسرائيلية امس ان اسرائيل على وشك توقيع اتفاق مع الواليات المتحـدة               : ب.ف. ا ،القدس المحتلة 
وقالت المتحدثة باسم الوزارة اشكينازي ان محادثات وزارة الدفاع مع واشنطن وصلت الـى              . ينظم مبيعاتها من االسلحة   

وقد ذكرت هآرتس ان اسرائيل وافقت على توقيع اتفاق مع الواليات            .ة للتوصل الى اتفاق بشان هذه القضية      مرحلة متقدم 
ومـن شـان هـذا     .المتحدة لتنظيم مبيعاتها من االسلحة اثر االستياء الذي اعربت عنه واشنطن بشأن عقودها مع الصين    

 .ن طيار من طراز هاربي بموجب عقد اثار استياء واشنطن         االتفاق ان ال يسمح للدولة العبرية بتسليم الصين طائرات دو         
وينص االتفاق على ان الدولتين شريكان استراتيجيان عليهما االخذ في االعتبار مـصالحهما المتبادلـة بـشان مبيعـات                   

د الـسفير   واشـا  .ويتم مناقشة العقد حاليا في البنتاغون من قبل وفدين اسرائيليين بحسب الصحيفة            .التكنولوجيا العسكرية 
االسرائيلي لدى واشنطن داني ايالون بهذا االتفاق معتبرا انه سيضع اسرائيل على المستوى نفسه مع بريطانيا والنـروج                  

  .ونقلت الصحيفة عن السفير قوله ان ذلك سيسمح بتجنب حصول سوء فهم مستقبال .تجاه الواليات المتحدة
   28/6/2005العرب اليوم 

 
  مظاهر الالسامية في روسيا يتم بتشجيع من بوتين اسرائيل تعتبر ان تنامي

أثارت تعليمات اصدرها المدعي العام الروسي باجراء تحقيق  :تل ابيب يو بي آي  28/6/2005القدس العربي نشرت 
وخصصت هآرتس، العنوان  .حول ما اذا كان كتاب شرائع يهودية يحرض ضد الروس غير اليهود غضبا في اسرائيل

ددها امس االثنين لقرار المدعي العام الروسي أوستينوف بفتح تحقيق يهدف الي فحص ما اذا كان كتاب الرئيسي في ع
واعتبرت مصادر يهودية للصحيفة ان التحقيق دليل علي تنامي  .ُسفرة الطعام يحرض ضد سكان روسيا غير اليهود

ولفتت هآرتس، الي ان سفرة الطعام يستعرض  .الالسامية في روسيا وبتشجيع من الكرملين ومن الرئيس فالديمير بوتين
 .الفرائض والفتاوي اليهودية ذات العالقة بفترة اصداره وانه يعتبر اليوم كتاب شرائع اساسيا من قبل اليهود المتشددين
 .واضافت الصحيفة االسرائيلية ان المدعي العام الروسي طلب اجراء التحقيق باالعتماد علي الترجمة الروسية للكتاب

وارفق المدعي العام الروسي بطلبه نصوصا اقتبست من سفرة الطعام بالروسية تضمنت تعليمات للنساء اليهوديات بعدم 
وبحسب  .مساعدة نساء غير يهوديات في اثناء عملية الوالدة ونصوصا تحظر علي اليهود تعليم غير اليهود مهنا معينة

الروسي تقضي بفحص امكانية اخراج الديانة اليهودية وجميع هآرتس فان التعليمات التي اصدرها المدعي العام 
وقد تناولت صحيفة إزفستيا الروسية قرار المدعي العام الروسي  .التنظيمات اليهودية الناشطة في روسيا خارج القانون

زينوفي حول التحقيق لكن االمر اتخذ منحي اوسع عندما اجري مكتب المدعي العام تحقيقا يوم الخميس الماضي مع 
كوغين وهو المدير العام لمؤتمر الجاليات اليهودية أحد التنظيمين االكبر لليهود في روسيا حول هوية االشخاص 

ونقلت الصحيفة عن مصادر اسرائيلية ذات عالقة بالموضوع  .المسؤولين عن توزيع الترجمة الروسية لملخص الكتاب
ة من جانب السلطات الرسمية الروسية لالسامية المتعاظمة في اعتبارها ان قرار المدعي العام الروسي يمنح شرعي

وقالت مصادر في  .واضافت المصادر االسرائيلية ذاتها ان هذا التحقيق هو حدث غير مسبوق من ناحية خطورته .روسيا
واضافت . ضوعوزارة الخارجية االسرائيلية انها تنظر بخطورة بالغة الي تعامل سلطات االدعاء العام في روسيا مع المو

 .ان اسرائيل ستخوض نضاال ال هوادة فيه من اجل ازالة الوصمة التي الصقت بالشعب اليهودي وبأحد كتبه المقدسة
واتهمت المصادر االسرائيلية السلطات الروسية بأنها لم تفعل شيئا حتي االن من اجل حماية اليهود من تعاظم ظواهر 

لالسامية يتم التعبير عنه من خالل اعتداءات علي امالك اليهود وعلي مواقع وقالت ان تعاظم ا .الالسامية في روسيا
ولفتت هآرتس، الي ان القضية تثير غضبا واستياء عارمين في  .الكترونية يهودية وباالعتداء علي اليهود في الشوارع

بورودا قوله لوكالة انباء صفوف اليهود في روسيا ونقلت عن مدير عام اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا الكسندر 
واضاف بورودا ان مجرد اجراء تحقيق حول كتاب من القرن السادس عشر  .روسية انه مستاء من مجرد اجراء التحقيق

وقالت هآرتس، ان واضعي  .واصبح جزءا من التراث اليهودي هو دليل علي ِقصر نظر من جانب االدعاء العام
ا يهود بقتل مسيحيين لغرض اقامة طقوس دينية، وادعوا بانه تم اثبات هذه اتهم فيه العريضة ذكروا فريات دموية،

واعتمد واضعو العريضة علي مقاطع من سفرة الطعام وعلي مصادر يهودية من ازمنة مختلفة في  .الفريات في المحاكم
ادرين الي نشر وبين المب .ادعائهم االساسي وهو ان اليهودية هي ديانة عنصرية تحرض علي كراهية غير اليهود

البرلمان، من حزب رودينا الذي يعتبر في اسرائيل حزبا قوميا شبيها  العريضة كان هناك عدد من اعضاء الدوما،
ولفتت هآرتس، الي الخطاب الذي القاه  .بالحزب النازي االلماني علي الرغم من انه يعرف نفسه علي انه حزب اشتراكي

حايا المحرقة في معسكر اوشفيتز في بولندا والذي قال فيه انه يخجل من ان بوتين قبل اشهر قليلة في حفل لذكري ض
 .بالده ليست بريئة من ظواهر الالسامية
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 ان مصادر اسرائيلية تتابع القضية قالت لهآرتس ان بوتين امتنع عن اصدار  من27/6/2005 :48عرب وأضاف موقع 
هذا التعامل من جانب بوتين فسره المبادرون الى العريضة على اوامر باتخاذ اجراءات ضد المبادرين الى العريضة وان 

واضافت هأرتس ان جهات في اسرائيل واعالميين ومثقفين في روسيا ادعوا بان  .انه ضوء اخضر لمواصلة نشاطهم
  .كافة الخيوط في هذه القضية توصل الى الكرملين ورئيسه

  
   اوروبي في أريحا رئيس البرلمان االسرائيلي يطالب بمنع انعقاد مؤتمر

 ، اسرائيلي،طالب رئيس الكنيست االسرائيلي، ريفلين، شارون، برفض السماح للبرلمان األوروبي بعقد لقاء اوروبي
وزعم .  الفلسطيني،فلسطيني مشترك في اريحا، مكررا رفض اسرائيل السماح بتدخل أوروبا في الصراع االسرائيلي

عتمد على أسس منتدى برشلونة ستجعل الفلسطينيين يفهمون انه يمكنهم التهرب من ريفلين ان المبادرة األوروبية التي ت
وقالت االذاعة االسرائيلية، ان ريفلين ابلغ موقفه هذا، الى رئيس  .مسؤولياتهم وتجنيد الضغط الدولي على اسرائيل

طينيين يستدعون بين الحين واآلخر وزعم ريفلين ان الفلس. البرلمان األوروبي جوزيف بونتييه لدى اجتماعه به في القدس
 .جهة اوروبية في سبيل التهرب من التزاماتهم والضغط على اسرائيل وهذا ليس مقبوال وليس الهدف من منتدى برشلونة

وحسب رأيه هذا هو موقف حكومة اسرائيل، وان . واعلن ريفلين رفضه النعقاد اللقاء ال في رام اهللا وال في اريحا
وقالت االذاعة االسرائيلية، ان شارون ابلغ، الليلة الماضية، رئيس  .لب األوروبي الجديد بهذا الشأنشارون، سيرفض الط

  .البرلمان األوروبي نيته اعادة التفكير بالموقف االسرائيلي المعارض النعقاد منتدى برشلونة في اريحا
تماعا للتقريب بين االسرائيليين والفلسطينيين     لكن رئيس البرلمان االوروبي جوزيف بونتييه ابلغ شارون، ان المقصود اج          

وسينعقد بمشاركة جهات ستؤكد بالذات ضرورة التنسيق والعمل من اجل التعاون ودمقرطة واجـراء االصـالحات فـي          
  .وبناء عليه قال شارون انه سيعيد النظر في الموقف االسرائيلي. السلطة الفلسطينية 

  28/6/2005 :48عرب 
 

 إعادة رفاته اختبار لنوايا األسد : ألسطورة إيلي كوهينإسرائيل تحتفي با
 دعا شارون، الرئيس السوري بشار األسد إلى إعادة رفات الجاسوس اإلسرائيلي ايلي كوهين إلثبات جدية :حلمي موسى

ناسبة وجاءت هذه الدعوة في إطار احتفال رسمي عقد أمس في مباني األمة في القدس المحتلة لم. نواياه تجاه السالم
وحضر االحتفال المئات من السياسيين والعسكريين ورجال . 1965الذكرى األربعين إلعدام كوهين في دمشق في العام 

وألقى . ليفناتو شالوم ، وكان في مقدم الحضور ايضا موفاز. األمن اإلسرائيليين، إضافة إلى أقرباء كوهين وأصدقائه
اراتي الذي أداه رجلنا في دمشق، كما أثنى من خالله على كل العاملين بشكل شارون خطابا امتدح فيه بقوة الدور االستخب

وبدأ خطابه بأبيات شعر للشاعر القومي اإلسرائيلي ناتان ألترمان حول رجل المهمات . مستتر من أجل منعة إسرائيل
 . منا لذلك ألنه نفذ األوامروقال إنه في حالة إيلي كوهين فإن دولة إسرائيل دعته فلبى النداء ودفع حياته ث. السرية

وأشار إلى أن أبيات ألترمان تنطبق على العديد من رجال االستخبارات اإلسرائيلية، وهي ترمز إلى المعنى العميق 
الكامن في شخصية البطل إيلي كوهين، رجلنا في دمشق، المقاتل الذي تحول إلى أسطورة عندما دخل وحيدا بين فكي 

وقال إنه حتى بعد مرور أربعين عاما، ال تزال . لومات ال نظير ألهميتها بالنسبة ألمن الدولةاألسد، وقدم من هناك مع
فبعد شهور من التعذيب، وقف أمام قضاته ليس كرجل منكسر، وإنما . الدهشة قائمة من جرأة كوهين وإنجازاته العملياتية

متهمين وهم من المدنيين السوريين الذين وعندما توجه القاضي نحوه ونحو سائر ال. كشخص فخور ومرفوع القامة
 . أنا رسول دولة إسرائيل. حوكموا معه، وقال لهم إنكم مرتزقة أو عمالء خونة، رد عليه إيلي بصوت واضح لست خائنا

واضاف شارون إن األسد دأب في العام األخير على إطالق سلسلة من التصريحات يظهر نفسه فيها على أنه يرغب 
ولكن . ومن الصعب التعامل مع هذه التصريحات بجدية، عندما تشجع سوريا اإلرهاب ضد إسرائيل. ائيلبالسالم مع إسر

السماح بإعادة رفات ايلي كوهين إلى إسرائيل هو خطوة إنسانية بسيطة ينبغي على الحكومة السورية اإلقدام عليها، 
 . نا لم نيأسوحتى اآلن رفضت سوريا كل الطلبات التي وجهت لها بهذا الشأن ولكن

وتعهد شارون لزوجة إيلي كوهين وابنتيه، بأن يبذل كل جهد من أجل أن يحفر في الذاكرة اسم إيلي وأن يواصل السعي 
 . ومنح شارون أرملة الجاسوس اإلسرائيلي ناديا كوهين درعا تقديرية. من أجل إعادة رفاته

وقال ان استجابة سوريا لمطلب اعادة رفات كوهين، . نكذلك تعهد موفاز بأن يبذل كل جهده من اجل اعادة رفات كوهي
واعادة جثة كوهين لدفنها في اسرائيل، يمكن ان تشكل اشارة على عهد من االمل . تشكل اختبارا الستعدادها للسالم

 . والنوايا الطيبة
ويات الجمهور من جانبها، اشتكت ابنة كوهين، صوفي من أن إعادة رفات ايلي كوهين ليست مطروحة على سلم أول

وأشارت إلى أن والدي تحول إلى . وقالت إن هناك فرصا سانحة اليوم إلعادة رفاته ولكن ال يتم استنفادها. اإلسرائيلي
ووجهت كالمها مباشرة إلى شارون قائلة ادعوك إلى االلتزام أمام عائلتي بأنك ستعيد رفاته لدفنها . أداة للتفاوض السياسي

 . في إسرائيل
الل الحفل صرخات من جانب بعض الحضور ضد شارون وخطة فك االرتباط، جاء فيها أن ايلي كوهين كان وانطلقت خ

 . سيخجل بك واليهودي ال يطرد اليهودي
  28/6/2005السفير 
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  اسرائيل تمنع أكاديميين أردنيين من المشاركة في معرض فلسطيني
 أكاديميا أردنيا يمثلون سبع جامعات،      13نح تأشيرات لـ     رفضت السفارة اإلسرائيلية في عمان م      :عمان وصفي خوشمان 

، في مدينة البيرة نهاية هذا الشهر، بحسب ما أعلنـه الـسكرتير             2005بيدكس   للمشاركة في معرض فلسطين التعليمي،    
وأكد يخلف في حديث لـالغد أنه حصل على توصية من وزارة التعليم             .التنفيذي للمعرض في األردن عصام يخلف أمس      

وعـزت   .لعالي والبحث العلمي التي أرسلت بدورها كتابا رسميا إلى وزارة الخارجية، لتسهيل مهمة أولئك األكاديميين              ا
السفارة اإلسرائيلية رفضها منح تأشيرات إلى أنه يجب على األكاديميين الثالثة عشر مراجعة مسؤولي التنسيق في وزارة                 

يح زيارة، بحسب يخلف الذي أكد أن المعرض سبق أن خاطب الـوزارة             الشؤون المدنية الفلسطينية للحصول على تصار     
أحمد الطيبي، الذي وعـد     بوعلمت الغـد أن أكاديميين من جامعات أردنية اتصلوا          .المعنية دون أن يحصل على أي رد      

ي مـن   من جهته، نفى الناطق اإلعالمي باسم  وزارة الخارجية رجب السقيري ورود أي كتـاب رسـم                 .بمتابعة القضية 
إال أن كتابا رسـميا وجهتـه وزارة التعلـيم           .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من أي جهة كانت بهذا الخصوص           

 حزيران ،يونيو، حصلت الغد على نسخة منه طلبـت فيـه األولـى              20العالي والبحث العلمي إلى وزارة الخارجية في        
المشاركين في المعرض من الجامعات األردنية ومؤسسات الخـدمات         مخاطبة سفارة دولة إسرائيل في عمان للتكرم بمنح         

  .التعليمية التأشيرات الالزمة لدخول األراضي الفلسطينية
  28/6/2005الغد االردنية 

 
  إضراب لمدة ساعتين في المدارس التي ستطبق فيها توصيات دوفرات : اليوم

 سـلطة محليـة قـررت وزارة        32م لمدة ساعتين، في مـدارس       تعلن نقابة المعلمين اليوم الثالثاء، اإلضراب عن التعلي       
المعارف شملها في تطبيق المرحلة األولى من اإلصالحات في جهاز التربية بحسب توصيات لجنة دوفرات، إبتداءاً مـن                  

  . السنة التعليمية القادمة
  28/6/2005 :48عرب 

 
  الستثمارات الجديدة والقائمةتعديل وشيك لقانون االستثمار يتضمن توسيع االعفاءات ل: سنقرط

أعلن وزير االقتصاد الوطني مازن سنقرط، أمس، أن الحكومة عرضت مشروعا معدال لقانون تشجيع  :كتب جعفر صدقة
وقال سنقرط لـاأليام على هامش اجتماع .االستثمار، يتضمن توسيع االعفاءات الضريبية لالستثمارات الجديدة والقائمة

التحاد العام للصناعات الغذائية في البيرة نتوقع أن يبدأ المجلس التشريعي مناقشة تعديل القانون عقدته الهيئة العامة ل
 سنوات لالستثمارات 7وأوضح أن مشروع التعديل المقترح يشمل إعفاءات واسعة، تصل إلى .وإقراره في فترة قريبة

 5 لالستثمارات برأسمال يتراوح بين مليون و سنوات9 ألف دوالر ومليون دوالر، و100الجديدة برأسمال يتراوح بين 
وأضاف سنقرط أن مشروع التعديل . ماليين دوالر5 سنة لالستثمارات التي يزيد رأسمالها عن 11ماليين دوالر، و

يقترح أيضا تمديد االعفاءات لكل مشروع يجري تحديثه خالل سنتين من آخر إعفاء ما يعني أن المشاريع التي تحدث 
  . سنتين يمكن أن تعفى إلى األبدبشكل دوري كل

  28/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   مليون شيكل قيمة مشتريات الحكومة من المنتجات الوطنية المؤهلة خالل العام الحالي55: سنقرط 
 عقدت وزارة االقتصاد الوطني، في مقر الوزارة في مدينة رام اهللا، أمس، اجتماعاً للجنة االقتصادية: رام اهللا  وفا

وحضر االجتماع وزير االقتصاد الوطني المهندس مازن سنقرط، ووزير التخطيط، .المشتركة للقطاعين، العام والخاص
حسن أبو لبدة، ومستشارا وزير السياحة ووزير الزراعة، وممثلو . غسان الخطيب، ووزير العمل والشؤون االجتماعية د

تماع، القطاع الخاص الوطني، إلى استثمار فرصة وجود ودعا سنقرط، خالل االج.مؤسسات القطاع الخاص الوطني
وأوضح سنقرط، أن حجم .حكومة على قناعة بدوره الكبير، في تشكيل الرافعة والتنمية االقتصادية واالجتماعية في الوطن

ه الحكومة  مليون شيكل، خالل السنة الحالية، مشيراً إلى توج55مشتريات الحكومة من المنتجات الوطنية المؤهلة، بلغت 
وتطرق إلى اإلجراءات الجديدة التي تتبعها الحكومة .لشراء احتياجتها من الصناعة الوطنية، شريطة تميزها بالجودة

  .خاصة في مجال المعابر، من حيث تقليص مستوى البيروقراطية واإلجراءات اإلدارية المتبعة
  28/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  لتداول في سوق فلسطين المالية منذ مطلع العام الحالي مليون دوالر قيمة ا780: ياسين

يرى مختصون في شؤون االستثمار في األوراق المالية أن ما شهدته األراضي الفلسطينية خالل األشهر  :كتب حامد جاد
رباح الستة الماضية من انفراج نسبي في األوضاع السياسية، والتفاؤل تجاه المرحلة المقبلة، إضافة إلى تأثير األ

الملحوظة، التي حققتها كبريات الشركات المتداولة في سوق فلسطين لألوراق المالية، كانت من أبرز األسباب في ارتفاع 
حسن . وبين د. مليون دوالر أميركي780قيمة التداول في السوق، لتبلغ خالل أقل من ستة أشهر مضت ما يزيد على 

ة أن القيمة المذكورة تعادل تقريباً إجمالي قيمة التداول، الذي حققته السوق ياسين، مدير عام سوق فلسطين لألوراق المالي
 58 بلغت 2003 مليون دوالر، وفي العام 200خالل ثماني سنوات مضت، موضحاً أن قيمة التداول بلغت العام الماضي 

  . مليونا25ً نحو 1997 مليوناً، وكانت قيمتها في العام األول لعمل السوق 45 بلغت 2002مليوناً، وفي العام 
  28/6/2005األيام الفلسطينية 
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  وسط تعامالت نشطة% 0ر35مؤشر القدس يسجل انخفاضاً نسبته 

واغلق .سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية، انخفاضا خالل جلسة حافظت على معامالت نشطة: نابلس
وتأثر مؤشر القدس %.0ر35 نقطة ما نسبته 2ر37 نقطة بتراجع قدره 674ر11المؤشر العام للسوق القدس على 

وانخفضت اسهم شركات المؤسسة العربية . شركة جرى التداول على اسهم لها17 شركات من بين 9بانخفاض أسعار 
للفنادق، وبيرزيت لألدوية، ومطاحن القمح الذهبي، وسجاير القدس، والقدس للمستحضرات الطبية، والتأمين الوطنية، 

لكهرباء، والزيوت النباتية، بينما ارتفعت اسهم األهلية للتأمين، والمستثمرون العرب، وفلسطين لصناعة واالتصاالت، وا
اللدائن، وفلسطين لالستثمار الصناعي، في حين استقرت اسهم البنك اإلسالمي العربي، وباديكو، والعربية لمراكز 

 أسهم تمت من 422109ت نشطة حيث جرى تداول وحافظت السوق على معامال.التسوق، وفلسطين لالستثمار العقاري
وتقدمت شركة االتصاالت الفلسطينية معامالت السوق بتداول . دينارا1725495ً عقداً، بلغت قيمتها االجمالية 298خالل 

  . دينارا862955ًبلغ 
  28/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  يالعبد يطلع الرئيس على أوضاع القطاع المالي والمصرف: رام اهللا

جورج العبد محافظ سلطة . استقبل الرئيس محمود عباس، أمس، في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا، د: وفارام اهللا 
واستمع الرئيس إلى شرح من العبد حول التطورات والتغييرات التي تشهدها سلطة النقد، إضافة إلى أوضاع القطاع .النقد

إنني أجتمع مع الرئيس بين فترة وأخرى : لعبد لـ وفا، بعد اللقاءوقال ا.المالي والمصرفي في األراضي الفلسطينية
وأشار إلى .لوضعه في صورة ما يجري في سلطة النقد من تطورات، إضافة إلى التغييرات التي سيتم إحداثها بمباركته
ل، وأنه على أن الرئيس مهتم جداً بالقطاع المالي والنظام المصرفي، وتطوير االقتصاد الفلسطيني وإيجاد فرص عم

وأكد العبد أن الرئيس يدعم كل جهود التطوير وتحسين األداء وأوضاع سلطة النقد، إضافة .اتصال دائم حول هذه األمور
وشدد على أن الهدف األساسي لسلطة النقد، هو الحفاظ على االستقرار المصرفي . إلى العمل االقتصادي في الوطن

  .اق المالية، بحيث تكون أداة للتنمية والتطوير في الوطنوالجهاز المالي بشكل عام وتطوير األسو
  28/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  الدعوة إلى تكثيف جهود القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع التعاوني

م دعت وزارة العمل والشؤون االجتماعية الى النهوض بالقطاع التعاوني في فلسطين ورفده بكافة وسائل الدع: رام اهللا
وأكد .الممكنة وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية كون هذا القطاع يشكل ركيزة اساسية ومهمة من ركائز االقتصاد الوطني

حسن ابو لبدة وزير العمل والشؤون االجتماعية . محمد محمود الصباح، وكيل وزارة العمل في كلمة ألقاها نيابة عن د
امس، في قاعة الشهيد ظافر المصري في مدينة نابلس لمناسبة اليوم العالمي في احتفال نظمه رؤساء االتحادات التعاونية، 

باسم قدورة، مدير عام التعاون في الوزارة، وعدد كبير من . للتعاون، بحضور غسان الهموز، رئيس لجنة البلدية، ود
ال يتجزأ من النظام رؤساء وأعضاء االتحادات التعاونية، اكد على ان الحركة التعاونية في فلسطين تشكل جزءا 

وأوضح ان .االقتصادي التنموي العام بمختلف قطاعاته الذي عطله االحتالل بممارساته العقابية ضد الشعب الفلسطيني
وفي .  وكان ذلك في بريطانيا1844التعاون بمعناه االقتصادي واالجتماعي عرف ألول مرة في التاريخ الحديث في العام 

تأسست اول جمعية تعاونية زراعية لمزارعي التبغ في مدينة حيفا، لتتبعها العديد من  حيث 1922فلسطين في العام 
  .الجمعيات في مناطق وقطاعات اخرى غير الزراعة

 28/6/2005األيام الفلسطينية 
 

  سلطة المياه تكرم األطفال الفائزين بمســابقة الميــاه هــي الحيـــاة
 امس، في قاعة سليم افندي بمدينة البيرة، جوائز مسابقة المياه هي الحياة علـى               وزعت سلطة المياه في حفل اقيم،     : البيرة

  . عاما15ً - 7االطفال المشاركين في مسابقتي الشعر والرسم، في الفئات العمرية 
 244 مشاركَة الى جانب 1678وعرض في المسابقة التي نظمت بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وشركة سوريكا 

 في الرسم، من خاللها أفسح المجال أمام االطفال للتعبير عن واقع المياه بطريقة الرسم او الشعر كما يرونه، من عمالً
خالل مواضيع محددة في هذا المجال تتعلق بكيفية حماية المياه من التلوث وطرق االقتصاد في استعمالها وضمن معايير 

ايهاب البرغوثي في كلمة سلطة المياه الى ان المسابقة مكنت المبدعين . وفي بداية الحفل اشار د.حددتها لجان التحكيم
االطفال من تجسيد افكارهم في اعمال عبرت اكثرها عن الحواجز، وجسدت الممارسات القمعية االسرائيلية ضد موارد 

ر مهمة تنمي حسهم وتبرز المياه، وعن اهمية مثل هذه المسابقات في تفريغ الطاقات السلبية الكامنة في االطفال في امو
من جانبه تحدث القنصل الفرنسي العام في القدس روجيه كورشيه عن .الشخصية الثقافية لديهم، وتشجعهم على التعبير

المساعدات التي تقدمها الحكومة الفرنسية للشعب الفلسطيني، خاصة في حقل توفير وتطوير موارد المياه الفلسطينية، 
المياه هي الحياة : وعي االطفال واهتمامهم في مسألة شح المياه وأهميتها الستمرار الحياة وقالوعبر القنصل عن سعادته ب

  .وأنتم حياة الفلسطينيين
  28/6/2005األيام الفلسطينية 
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 عازف العود الفلسطيني سمير جبران في جولة أوروبية طويلة
قامه الصالون العربي ـ األوروبي للكتاب في بعد مروه في باريس مساء امس األول في حفل خاص ا: كوليت مرشليان

يقوم عازف العود الشاب الفلسطيني سمير جبران بجولة أوروبية طويلة تبدأ في المهرجانات " معهد العالم العربي"
" مهرجان ساعات الصيف" تموز ايضاً في 21 تموز المقبل وفي 17في سويسرا في " باليو دونيون"الصيفية ابرزها في 

 تموز في 13 إلى 11في مونيونيز في آين الفرنسية، ويشارك من " مهرجان األوقات الحارة" تموز 23في في نانت و
ويعتبر جبران اليوم من أبرز عازفي العود المنفردين الشباب في باريس وهو .في فرنسا" لي سود دو آرل"هرجان م

ر الصحافة األوروبية دائماً في تغطيتها لحفالت وتشي. شارك في العديد من البلدان األوروبية منفرداً في حفالت خاصة
جبران إلى اصوله وإلى نشأته في ظروف صعبة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة، حيث واجه أكثر ما واجه االحتالل 

  .والظلم وايضاً الدمار الذي طاول منزله ودمره كلياً منذ سنوات
  28/6/2005: المستقبل اللبنانية

 
   بدء تداعيات فضيحة الجاسوس اإلسرائيلي فرانكلين :ات األمريكية من عمالء إسرائيلحملة لتطهير القو

بدأت تداعيات قضية القبض على محلل البنتاجون الري فرانكلين واتهامه بالتجسس لحساب  : أحمد محسن-واشنطن
 الدفاع مراجعة ملفات كل اسرائيل في الظهور تباعاً داخل المؤسسة العسكرية األمريكية، فقد قررت مخابرات وزارة

العاملين بصفوفها وتحديد عناصر المخاطرة، ان تلك العناصر التي يحتمل ان تكون على صلة بالمخابرات االسرائيلة، 
ولم يعرف . وابعادها عن الخدمة في الجهاز أو اجراء تحريات مكثفة عن احتمال ان تكون على صلة ما بأجهزة أجنبية

 تلك الملفات في حين صدوره، إال أن حالة ضابط أمريكي يهودي هو الماجور شون باين الذي نبأ قرار الوزارة مراجعة
 بمدينة اوستن بوالية تكساس كشفت عن ذلك القرار وعززت 300الذي يعمل قائداً لكتيبة المخابرات العسكرية رقم 

ر قرار مفاجىء بسحب تصريح االطالع فقد صد. االعتقاد بأنه يمثل أحد تداعيات واقعة اتهام الري فرانكلين بالتجسس
 ، ولم تقدم الوزارة للضابط أي تفسير رسمي، وكان التصريح 1990على المعلومات السرية الذي يحمله باين منذ عام

وقال . الذي سحب من باين من التصنيف أ، أي انه واحد من أعلى مستويات التصريحات األمنية في الواليات المتحدة
 القرار جاء بسبب كونه يحمل الجنسيتين األمريكية واالسرائيلية، واوضح انه ولد في الواليات المتحدة، باين انه يعتقد ان

ثم هاجر مع اسرته الى اسرائيل في أوائل السبعينيات والتحق بالجيش االسرائيلي، ثم انضم الى الكتيبة المسماة جوالني 
. براتية في القيام باعمالها التي يشكل االغتيال نسبة كبيرة منهاوالتي تعد قوة اسرائيلية، خاصة تعتمد على عمليات مخا

 سنوات 9وبعد انتهاء خدمته في الجيش االسرائيلي عاد باين الى الواليات المتحدة، حيث التحق بمعهد عسكري وخدم 
عبرية ودرس ، حيث التحق بالجامعة ال1995كضابط في الجيش األمريكي، وبعد انتهاء خدمته عاد الى اسرائيل عام 

وحين عاد باين الى . العالقات الدولية وعاد للخدمة في الجيش االسرائيلي كضابط احتياطي يستدعى في بعض االحيان
الواليات المتحدة استأنف عمله في البنتاجون والتحق بالمخابرات العسكرية، وقال إنه ابلغ القوات المسلحة األمريكية من 

ائيل، وان ذلك لم يمنعه من الخدمة في الواليات المتحدة من قبل ولذا فإنه ال يفهم السبب قبل بارتباطاته السابقة في اسر
وكشف باين عن قصة ضابط أمريكي برتبة كولونيل يدعى جيرماين ماتيس اعتنق . في سحب تصريحه االستخباري

، وقيل آنذاك انه سلم اليهودية، ثم فر الى اسرائيل وترك موقعه الحساس والرئيسي في مخابرات وزارة الدفاع
االسرائيليين معلومات بالغة الحساسية، إال أن تحقيقاً اجراه البنتاجون في واقعة فرار ماتيس العام الماضي انتهى بتبرئته 

انهم يبحثون عن الضباط اليهود : وقال باين ان ما يحدث حالياً هو حملة من العداء للسامية، واضاف. لعدم توفر األدلة
 يجدون واحداً يتهمونه فوراً بالوالء المزدوج، انهم يعتبرونه جاسوساً السرائيل حتى يثبت العكس، وردت بالذات وحين

القوات المسلحة األمريكية على ادعاءات باين بأن االجراء الذي اتخذ بحقه هو واحد من سلسلة جديدة من االجراءات 
  . جهزة المخابرات األمريكيةتمنع من يحملون جنسية مزدوجة من احتالل مواقع حساسة في ا

   28/6/2005الشرق القطرية 
  

  االنسحاب من غزة قد ال يرى النور : تقرير أمريكي
ألمح تقرير أمريكي بالغ األهمية إلى أن خطة شارون لالنسحاب األحادي من قطاع غزة قد ال ترى  : الشرق-عمان
سياسة، وضباط مخابرات أمريكية زاروا األراضي وأظهر التقرير الذي أعدته طواقم خبراء في األمن وال. النور

الفلسطينية وإسرائيل قبل عشرة ايام، احتمال وقوع عمليات مسلحة فلسطينية داخل إسرائيل، قبل وعشية موعد االنسحاب 
وتقول مصادر عربية وضعت الشرق في صورة الخطوط . من غزة، أو خالل ذلك، بما يؤدي إلى تعطيل االنسحاب

قرير، إن الواليات المتحدة استندت له في انشاء سياسات محددة، وأنها وضعت اشتراطات معينة، وتحذيرات الرئيسية للت
ويبني التقرير توقعاته بشأن إمكانية تنفيذ عمليات عسكرية فلسطينية على استقرار الساحة . من مخاوف مزعجة

ر، إن ارييل شارون قادر على المناورة بمرونة أكبر ويقول، وفقا لذات المصاد. اإلسرائيلية مقارنة بالساحة الفلسطينية
من محمود عباس، وأنه يقف بقوة في وجه معارضي سياسته، كما أنه انتهى من تجهيز استعدادات أمنية، حيث تم حشد 

أما الوضع الفلسطيني، فيقول التقرير األمريكي عنه . قوات ضخمة ستشارك في ضمان نجاح االنسحاب من قطاع غزة
عج ومقلق، خاصة في الضفة الغربية، وإن الوضع في قطاع غزة بحاجة إلى ضبط وايجاد نقطة التقاء بين الجهات إنه مز

وبناء على ذلك يتوقع التقرير حدوث عمليات عسكرية فلسطينية داخل . المتعددة، وضمان الهدوء أثناء عملية االنسحاب
اإلسرائيلي بذل جهود كبيرة لمنع وقوع مثل هذه العمليات، الفتا العمق اإلسرائيلي، ويقول إن على الجانبين الفلسطيني و

إلى وجود الكثير من الخاليا المسلحة، يقول إنها تعمل انطالقا من دوافع معينة، ولها ارتباطات واهداف خاصة بهذه 
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جتها بأسرع وقت  مطلبا يرى أن على الجانب الفلسطيني معال23وتحدث التقرير عن . االرتباطات، على حد قول التقرير
ويكشف عن أن نجاح خطة فك االرتباط يتطلب تنسيقا . ممكن، لضمان استقرار مؤسسات الحكم في السلطة الفلسطينية

فاعال وقويا بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي برعاية الواليات المتحدة، وجهات مؤثرة على الجانبين في الساحة 
  .ألوضاع ستتدهور بشكل كبير وقد ال تخرج عملية فك االرتباط إلى النورويقول بدون ذلك، فإن ا.. االقليمية

   28/6/2005الشرق القطرية 
  

  رائيليـون متهمين بهجوم على فندق يملكه إس رئـةتب: نيروبي
برأت أمس محكمة في نيروبي ثالثة كينيين متهمين بالضلوع في اعتداء على فندق يديره اسرائيليون قريب : و ص ف
 شخصاًَ، واعتداء آخر على السفارة االميركية في نيروبي عام 18 تسبب بمقتل 2002اسا في تشرين الثاني من مومب

وكان أربعة كينيين متهمين أيضاً باالعتداء على الفندق برئوا في التاسع من .  شخصا213ً أسفر عن مقتل 1998
وقضى . اللذين أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنهوبذلك، لم يعد ثمة مالحقون في كينيا في هذين االعتداءين .حزيران

. رئيس محكمة نيروبي أغري موشيلول باطالق المتهمين، الن االتهام لم يوفر أدلة من شأنها ان تزيل أية شكوك منطقية
حمد واالربعة هم الواعظ االسالمي عبود روغو م. وكان الكينيون االربعة االخرون برئوا في حزيران لعدم كفاية الدليل

والسياسي المحلي محمد كبوة والتقني في المعلوماتية عمر سعيد عمر والتاجر محمد علي صالح نبهان، وكانوا يواجهون 
  . عقوبة االعدام شنقاً وأصروا على براءتهم

   28/6/2005النهار اللبنانية 
  

   فلسطينالالمؤتمر التاسع للحركة العالمية للدفاع عن األطفال يوصي بضرورة دعم ومساندة أطف
 بمشاركة مندوبي بيت لحم في أحد الفنادق في  التاسع افتتحت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال مؤتمرها-بيت لحم وفا

 أثناء االجتياح 2002أربعين دولة، وذلك تنفيذاً لقرار اتخذ في المؤتمر السابق للحركة، والذي عقد في األرجنتين عام 
 واعتبر الدكتور فكتور .مشاركون بضرورة دعم ومساندة أطفال فلسطينالأوصى  و.طفالنااإلسرائيلي لألراضي دعماً أل

بطارسة، رئيس بلدية بيت لحم، أن عقد الحركة العالمية للدفاع عن األطفال مؤتمرها في فلسطين هو دعم ألطفالنا، مديناً 
 ستان مويس رئيس الجمعية العمومية وعبر. منع إسرائيل رؤساء وفود خمسة فروع للحركة من أفريقيا من الحضور

للحركة عن فخره كونه أول رئيس يعقد في فترته الرئاسية المؤتمر في فلسطين، مؤكداً أن عقد مؤتمرهم هنا في فلسطين 
وأقر . هو لدعم أطفالنا أساساً، والخروج بقرارات وتوصيات تدعم المصالح الفضلى لألطفال وتحديداً أطفال فلسطين

 في فندق جه اليوم للمشاركة في حفل افتتاح المؤتمر الوطني ألطفال فلسطين الذي تنظمه الحركة العماليةالمؤتمر التو
  .برادايس في بيت لحم

   28/6/2005الحياة الجديدة 
  

  إسرائيل تبتز أوروبا لمساعدتها في االنسحاب من غزة: دبلوماسي أوروبي
أن إسرائيل أبلغت االتحاد األوروبي أن عملية االنسحاب من كشف دبلوماسي أوروبي لـالوطن : فكرية أحمد: الهاي

غزة والضفة من شأنه التأثير السلبي على معدالت قبول إسرائيل للمهاجرين اليهود من أوروبا، مشيرة إلى أن عمليات 
با بطلب الهجرة سعت الدول األوروبية إلى تشجيعها بهدف الخالص من اليهود الذين يمثلون نوعا من االبتزاز ألور

التعويضات المستمرة جراء األضرار التي لحقت بهم في الحرب العالمية الثانية، وأيضا للتخلص من الضغوط التي 
 .يمارسها اليهود عبر السيطرة على رؤوس األموال في أوروبا وتأثيرات هذه الضغوط على رجاالت السياسة واالقتصاد

 عن غزة على معدالت هجرة اليهود إلسرائيل، يهدف للضغط لطلب وأوضح المصدر أن تلويح إسرائيل بتأثير الرحيل
وأكد المصدر أن الحكومة  .مزيد من المعونات األوروبية، والمساعدات والتسهيالت من أجل إتمام عملية االنسحاب

ية من اإلسرائيلية طالبت الدول األوروبية في ذات الوقت بتقديم التسهيالت لحرية حركة األسر والشخصيات اليهود
إسرائيل ومن الدول األخرى إلى دول االتحاد، سواء في مجاالت المال أو األعمال أو قبولهم للهجرة من الدول األخرى 
إلى الدول األوروبية لمساعدتهم في تحسين مستويات معيشتهم، واإلسهام في رفع االقتصاد اإلسرائيلي عبر أعمالهم في 

ية على علم بأن التلويحات اإلسرائيلية لن تتمكن إسرائيل من تنفيذها تماما نظرا وأكد المصدر أن الدول األوروب .الخارج
لحاجتها إلى جمع شتات اليهود في دولة كبرى، غير أن إسرائيل تستخدم أوراق الضغط، وذلك بغية تغاضى أوروبا عن 

كد المصدر أن كثيرا من الدول وأ .67مطلبها الذي تؤكده دوما في المحافل الدولية بضرورة عودة إسرائيل إلى حدود 
األوروبية تضع تسهيالت فعلية أمام اليهود وهجرتهم إليها، غير أن المطالب اإلسرائيلية الجديدة ال تتوافق مع إجراءات 
االتحاد األوروبي إلغالق األبواب أمام المهاجرين، حيث تخشى دول االتحاد األوروبي من تحول أراضيها إلى ساحة 

  . الصراع اإلسرائيلي العربي إليها عبر تزايد كثافة اليهود وتواجد العرب والمسلمين بهذه الدولمواجهة بانتقال
   28/6/2005الوطن السعودية 

  
  األمم المتحدة تسعى إلى شراكة مع دول الخليج إليجاد حلول دائمة لمشكلة الالجئين في العالم 

متحدة لشؤون الالجئين إلى بناء شراكة إنسانية مع دول مجلس تسعى المفوضية السامية لألمم ال: الدوحة ـ أيمن عبوشي
التعاون الخليجي في إطار اهتمامها بتوفير الحماية والرعاية لالجئين والمساهمة في تطوير قدرات المنطقة في هذا 

رجية القطرية وتجلى هذا الهدف في انعقاد الدورة التدريبية التي نظمتها المفوضية باالشتراك مع وزارة الخا .المجال
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حول قانون اللجوء، وتركز الدورة على مناقشة والية المفوضية السامية لشؤون الالجئين والعالقة بين اللجوء وحقوق 
اإلنسان وتحديد صفة الالجئ وكيفية التعامل مع طالبي اللجوء ومسألة اللجوء في التراثين العربي واإلسالمي، باإلضافة 

بما قامت به حكومات دول مجلس التعاون والمؤسسات وتم التنويه . الجئين الفلسطينيينإلى إلقاء نظرة على مسألة ال
  الخيرية فيها لإلسهام في تخفيف معاناة الالجئين سواء 

  .أكان ذلك في أفغانستان أو البوسنة والهرسك أو في فلسطين أو في العديد من الدول األفريقية
  28/6/2005البيان 

  
 العالقات مع إسرائيل ستتخطى العراقيل : األميركيةالصين ترد على القيود 

في رد أولي على األنباء التي نشرت في إسرائيل والتي أشارت إلى إلغاء الصفقة وإلى قبول إسرائيل بالشروط : السفير
وفي . األميركية بشأن بيع األسلحة، اعلنت وزارة الخارجية الصينية أن العالقات مع إسرائيل ال تمس بأي طرف ثالث

انتقاد ضمني للتدخل األميركي في هذا الشأن، قال البيان الصيني إنه ليس من حق الدول األخرى إطالق تصريحات غير 
. وشدد البيان على أن العالقات مع إسرائيل سوف تتغلب على العراقيل التي تضعها جهات أجنبية. منطقية بهذا الشأن

 وثمة من يقول إنه، بصرف النظر عن .الب األميركية وإنهاء األزمةوكانت إسرائيل قد قررت االستجابة لجميع المط
الجهد الذي تضعه الواليات المتحدة في المنطقة العربية بسبب النفط، فإن أميركا تعتبر الصين العدو المستقبلي األكبر لها 

تتاحية هآرتس أمس أن العالم كله وكتبت اف. في العالم، وأنها لهذا السبب لم تتقبل التعاون التقني اإلسرائيلي مع الصين
 . باستثناء وزارة الدفاع اإلسرائيلية كان يعرف هذه الحقيقة

  28/6/2005السفير 
  

  تزول دولة إسرائيل عندما يجف النفط العربي : الروائية اإلسبانية لوسيا أتشاباريا
ت اللواتي يعرفن نجاحا كبيرا، ليس فقط في لوسيا أتشاباريا، هي اليوم واحدة من أبرز الروائيات االسبانبا: اسكندر حبش

بيد أن شهرتها ليست جماهيرية فقط، بل هناك نجاح نقدي، إذ . بالدها وإنما في معظم اللغات التي نقلت إليها أعمالها
مؤخرا زارت اتشاباريا بيروت حيث ألقت محاضرة بدعوة من معهد . حازت أهم جائزتين اسبانيتين، وهما نادال وبالنيتا

أنا اليوم في الثامنة والثالثين من عمري، حين بدأت : وفي رد على سؤال عن فهمها لالدب الملتزم قالت. فانتسسر
 صحيح أنني عرفت ،الكتابة، كنت أرغب في تبديل الكثير من األشياء، لكنك تكتشف الحقا أنك ال تستطيع القيام بكل ذلك

أنا مثال مناصرة للقضية الفلسطينية، وقد عملت على إصدار . ير قليالأنني لن أغير العالم بشكل كبير ولكن أستطيع أن أغ
ولكن . لم أستطع الكتابة بنفسي، ألنني ال أتحدث إال عن األشياء التي أعرفها. كتاب لقاصين من فلسطين باللغة األسبانية

 . هذا ال يمنع من أن تلتف لآلخرين
ك منذ سنتين، كنت مدعوة مع مجموعة من الكتاب والمثقفين، وبعد  ذهبت إلى هنا:وعن نظرتها للقضية الفلسطينية قالت

أن شاهدت الوضع، قررت بعد عودتي إلى إسبانيا أن أقوم بنشر هذا الكتاب ألنني أحسست بأنه ال يمكنني أن أقوم 
م، ألن السبب على كل أعتقد أن الدولة اإلسرائيلية ستختفي ذات يو. بتحليالت سياسية، أي التعبير األدبي كان األفضل

ذات يوم سيختفي النفط ولن يعد لوجودها أي . الوحيد لقيام الدولة هناك أنها تشكل حراسة للنفط، في المنطقة العربية
ربما نحن في إسبانيا ال نملك القدرة على ذلك، . ما أدهشني هناك، قدرة الفلسطينيين على الصمود والمقاومة. ضرورة

 . الخ... العائلةاإليمان و: ألننا فقدنا كل شيء
  28/6/2005السفير 

 
 ودمشق تنفي  في الجوالنها اطالق نار علي جنوداسرائيل تزعم 
 الجيش االسرائيلي زعم امس االثنين، ان جنودا اسرائيليين في الجوالن  أن2/6/2005: 488 عربنشر في موقع

سرائيلية على النيران في محاولة لتفادي تعرضوا الطالق النار من داخل سوريا لكن لم يصب أحد ولم ترد القوات اال
وقالت متحدثة باسم الجيش بخصوص الحادث الذي وقع في مرتفعات الجوالن المحتلة وقع اطالق للنار من .التصعيد

  .داخل سوريا صوب قوة اسرائيلية جنوبي القنطيرة
القا من األراضي السورية، دمشق نفت وقوع أي إطالق نار في هضبة الجوالن انطأن  28/6/2005السفير واوردت 

 . مؤكدة أن ما حصل هو عبارة عن مفرقعات في ذكرى استعادة سوريا لمدينة القنيطرة
 

  تدريب موظفين من المتعاملين مع قضايا الالجئين: األردن
تدريبية نظم المركز الوطني لحقوق اإلنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين وعلى مدى أربعة أيام دورة 

 متدربا من أحدى عشرة مؤسسة رسمية في خطوة نحو تعريف موظفي المؤسسات الرسمية التي على تماس 25لـ 
وتسعى الدورة إلى ايجاد قنوات تفاهم مع ممثلي الجهات المعنية بقضايا . مباشر مع قضايا الالجئين وحقوق اإلنسان

إلنسان لتعزيز قدرات الفريق الوطني للتعامل مع قضايا اللجوء في األردن، ضمن توجهات المركز الوطني لحقوق ا
  ستتطرق الدورة إلى إجراءات التسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون الالجئين، ودور ووالية وكالة الغوث .اللجوء
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لخاصة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، واحتجاز الالجئ، وطالب اللجوء واإلجراءات التي تتبعها المفوضية، والحماية ا
للنساء واألطفال الالجئين، وحقوق وواجبات الالجئ في األردن وااللتزامات الدولة المطبقة حيال الالجئين والحلول البديلة 

  .أمام الالجئ
28/6/2005الغد االردنية   

  
 موقع القدومي والتهدئة وخطة الفصل ومستقبل الحركة : اجتماع اللجنة المركزية لفتح

 حلمي موسى  
ر أن تجتمع اللجنة المركزية لحركة فتح بكامل قوامها في الثالثين من الشهر الحالي في العاصمة األردنية من المقر

وتتوقع مصادر فتحاوية أن يقود . عمان، لمناقشة عدد من القضايا الخالفية وموقع فتح السياسي في المرحلة المقبلة
باس ورئيس حركة فتح ووزير خارجية دولة فلسطين فاروق االجتماع إلى حل الخالفات بين الرئيس الفلسطيني محمود ع

ويتّسم اجتماع اللجنة المركزية لفتح بأهمية خاصة في الظروف الراهنة، بعد إعالن تأجيل االنتخابات الفلسطينية . القدومي
 في السعي إليجاد غير أن أهميته الحقيقية تتمثل. وبعد خسارة فتح لعدد من مواقعها القيادية في بلديات الضفة والقطاع

 . سبل لمواجهة األزمة الداخلية التي تعيشها حركة فتح على الصعيدين القيادي والتنظيمي
وبرغم أن . وأدى القدومي دوراً في إحياء سجال داخلي حول العالقة بين الداخل والخارج، والعالقة بين السلطة والمنظمة

ين وزير خارجية، فإنه استند إلى خالف فكري حول العالقة بين جناحي الخالف اتخذ طابعاً شخصياً بعد قيام السلطة بتعي
وأشار القدومي مراراً إلى أن الخالف بينه وبين قيادة السلطة هو خالف على األسس والقواعد والنظام، . العمل الفلسطيني

 . ورأى أن وضع بيض الشعب الفلسطيني ومصيره في سلة السلطة، ينذر بعواقب وخيمة
ألحوال، فإن اجتماع اللجنة المركزية لفتح في عمان مرغم على مناقشة خليط كبير من القضايا الداخلية وفي كل ا

ومعروف أن ما يسمى بالفلتان األمني في الضفة والقطاع ينبع في قسم كبير منه من . الفتحاوية والفلسطينية العامة
وكان من المتوقع أن يقود انعقاد مؤتمر فتح إلى تغيير . منيةالخالفات الداخلية بين قوى فتح وامتداداتها في األجهزة األ
غير أن تأجيل موعد االنتخابات الفلسطينية العامة دفع عدداً . الطاقم القيادي الفتحاوي ومنح مكانة أفضل للجيل الصاعد

لنوايا الطيبة التي يحملها ومن البديهي أنه، وبرغم ا. من المراقبين للتفكير أيضاً في احتمال تأجيل انعقاد مؤتمر الحركة
وبات لزاماً على اللجنة المركزية أن تبتّ في قضايا . أقطاب فتح إلى مؤتمرهم، فإن القضايا المعروضة شائكة ومعقدة

وبين أول هذه القضايا الموقف من التهدئة وخطة الفصل وموعد االنتخابات العامة . عاجلة وأخرى تتراكم استحقاقاتها
 . مستقبل الحركة والسلطة يشكل هاجساً كبيراً، في ظل المتغيرات السريعة وازدياد الضعف العربيولكن . ومؤتمر فتح

ومن بين أول القضايا التنظيمية التي ستبحثها اللجنة المركزية لفتح، هو البتّ في االقتراح الذي ناقشته في اجتماعها 
. دولة فلسطين واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيةاألخير في رام اهللا بشأن تعيين القدومي نائباً لرئيس كل من 

وكان القدومي قد رفض قبول هذين المنصبين، غير أن هناك في اللجنة المركزية من يصر على أن قبوله بهما هو ما 
عداد فتح لعقد والواقع أن مناقشة هذا االقتراح يعني است. يعيد التوازن إلى معادلة الداخل والخارج والسلطة والمنظمة

وإذا . دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني النتخاب رئيس لدولة فلسطين ونائب له، وكذلك انتخاب لجنة تنفيذية جديدة
صح ذلك فإن الحوار الداخلي الفلسطيني مقبل على مرحلة جديدة من أجل ضم كل من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي 

بحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإنه إلى جانب زيارة مقررة لرئيس المجلس الوطني و. إلى تشكيلة المنظمة وهيئاتها
ومعلوم أن حوار القاهرة في . الفلسطيني سليم الزعنون ليس من المستبعد أن يصل ابو مازن إلى دمشق األسبوع المقبل
. ركة العامة في القرار الوطنيشباط الماضي أقر وجوب عقد اجتماع لألمناء العامين للفصائل بغية بلورة صيغ المشا

وإذا . وكان من المقرر أن يمهد أبو أديب لهذا االجتماع، غير أن األمور ربما احتاجت تقصير المدد وتكثيف االتصاالت
. لم تتوفر إمكانية عقد االجتماع في دمشق، لسبب أو آلخر، فإن اجتماعاً قريباً لألمناء العامين للفصائل سيعقد في القاهرة

وبررت قيادات . دت مصر مؤخراً استعدادها استضافة هذا اللقاء، وأعلنت أن تأخير عقده ينبع من أسباب فلسطينيةوأب
فتحاوية أمر التأخر في عقد اللقاء المقرر لألمناء العامين، بالقول إنه سُيعقد بعد اجتماع اللجنة المركزية وحّل الخالفات 

  .الداخلية في فتح
  28/6/2005السفير 

 
  ئقحقا

  إبراهيم نافع
 بل  ,  ولم تتوقف عند حدود هذا التهديد وحده , هددت إسرائيل بالعودة إلي اغتيال عناصر المقاومة الفلسطينية مرة أخري

 في خرق واضح للتهدئة التي توصلت إليها الفصائل في حوار القاهرة في مارس  , قامت بغارات جوية لهذا الهدف
 وأعتقد أن عودة إسرائيل  , م الجهود والتحركات الدولية واإلقليمية الرامية إلي تسوية سياسيةوهذه السياسة ال تخد . الماضي

 قد جاءت بسبب التغير الطفيف في الميزان الدولي الذي بدأ يميل  , إلي أسلوب حصار وإغالق القري والمدن الفلسطينية
ة اللجنة الرباعية الدولية الراعية للسالم في الشرق فلقد أصدر وزراء خارجي . لصالح الفلسطينيين في اآلونة األخيرة

 كما طالبوها في  ,  حتي يشعر الفلسطينيون بحرية الحركة , األوسط بيانا طالبوا فيه إسرائيل بتخفيف قبضتها علي المعابر
 إن  : وا في بيانهم وقال , الوقت نفسه بضرورة التعاون المشترك في خطة االنسحاب المرتقبة من غزة وشمال الضفة الغربية

 ولذلك نؤكد الحاجة العاجلة لعمل  , الباقي من الزمن أقل من شهرين علي الموعد المعلن لبدء تنفيذ خطة فك االرتباط
 وأكدته كوندوليزا رايس  , وهو الموقف الذي دعت إليه اإلدارة األمريكية . إسرائيل والفلسطينيين معا والتعاون بشكل مباشر

 كما أن قمة الثماني الكبار المقبلة في اسكتلندا سوف  ,  في زيارتها األخيرة إلي الشرق األوسط ,  األمريكيةوزيرة الخارجية
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وقد أكد الرئيس حسني مبارك في حديثه للقناة الثانية بالتليفزيون اإلسرائيلي ضرورة أال يقتصر  . تتبني الموقف نفسه
 وهذا سيوفر األمن  ,  والبد أن تتلوه انسحابات أخري ,  ذلك خطيرا حيث سيكون , االنسحاب اإلسرائيلي علي غزة فقط

وأضاف الرئيس أنه البد من توفير فرص عمل ومنازل للفلسطينيين بعد  . والسالم للمواطن اإلسرائيلي والفلسطيني
مت خطة شارون في فلقد قا .  إلي جانب الدعم المالي من البنك الدولي أو من إسرائيل أو من أي دول أخري , االنسحاب

 وأعتقد أنه يجب أن يدرك  ,  لكنه تراجع عنها بعد الرفض المصري والدولي لها , األصل علي االنسحاب أحادي الجانب
 ألنه إذا حدث ذلك فسوف تصبح دائرة العنف أبشع مما جري خالل  , الساسة اإلسرائيليون أنه ال عودة إلي الوراء

 وأن الخروج منها يتم باستئناف  , يام أن هذه السياسة العقيمة قد تجاوزتها األوضاع العالميةوقد أثبتت األ . السنوات الماضية
 ثم قيام  ,  ثم وضع رؤية قابلة للتطبيق والوصول إلي تسوية نهائية , المفاوضات الجادة والتعاون في خطة االنسحاب أوال

جتماع شارون ـ أبومازن في القدس قد جاء مخيبا لآلمال وإذا كان ا . الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب وقت ممكن
 فالمؤكد أن طريق المفاوضات شاق  ,  فإنه ال يعني توقف االتصاالت بين الجانبين ,  ولم يسفر عن نتائج ملموسة , الفلسطينية
ن تصريحات شاؤول  بالرغم م ,  وقد أحسنت السلطة الفلسطينية عندما أصدرت بيانا أكدت فيه مواصلة الحوار , وعسير

    . موفاز وزير الدفاع اإلسرائيلي العدائية للفلسطينيين لليوم الثالث علي التوالي
   28/6/2005االهرام 

 
  مستقبل نشاط حماس وحزب اهللا 

  جيفري كمب
 شهد التاريخ العالمي المعاصر، انتزاع كثير من الحركات والمنظمات التي اتخذت من العنف واإلرهاب وسيلة لتحقيق
أهدافها والدفاع عنها، لالحترام والوصول إلى مقاليد السلطة والحكم، بسبب تخليها ونبذها ألساليب العنف واندماجها في 

وبين أشهر قادة هذه الحركات والمنظمات جومو كنياتا، الرئيس  الكيني األسبق، وكبير . الحياة السياسية العامة في بلدانها
نصب أول رئيس قبرصي، والزعيم اإلفريقي نيلسون مانديال الذي كان أول رئيس أسود األساقفة ماكاريوس، الذي تولى م

كما تشمل قائمة هؤالء مناحيم بيجن، الذي قاد حزب الليكود . لجنوب إفريقيا، في أعقاب انهيار نظام التمييز العنصري
يما لو أعلن الجيش الجمهوري وف. 1977إلى النصر السياسي في االنتخابات اإلسرائيلية العامة التي جرت عام  

  .اإليرلندي تخليه عن عناصر ماضيه الدموي، فإن من المتوقع أن يصبح قادته جزءا من نظام الحكم ومؤسسته هناك
وبعد، فهل من الممكن أن يتكرر هذا الفصل من التاريخ نفسه مع قادة كل من حركة حماس وحزب اهللا؟ فالمعلوم عن كال 

ود لالحتالل اإلسرائيلي ألراضي فلسطين ولبنان، إلى جانب ما ينسب لهما من طموحات سياسية، التنظيمين عداؤهما اللد
يذكر أن هذا الموضوع تحول . مع مالحظة أنهما أبليا بالء حسناً، في االنتخابات األخيرة التي جرت في فلسطين ولبنان

لمتحدة األميركية، إلى جانب ما يحظى به من إلى مادة حوار مكثف في كل من إسرائيل ولبنان وأوروبا والواليات ا
غير أن المشكلة تكمن في أنه ال حماس وال حزب اهللا، تراجع قيد . اهتمام في أوساط ودوائر السلطة الوطنية الفلسطينية

أنملة واحدة، عن مطالبته وتمسكه بتحرير كل شبر من أراضي فلسطين بما في ذلك تحرير القدس من االحتالل 
يوازي هذه المطالب، رفض عنيد في ذات الوقت لحق الدولة اليهودية في العيش والبقاء بين دول وحكومات . اإلسرائيلي

وطالما بقي هذان التنظيمان على تمسكهما بإزالة إسرائيل وكنسها من الوجود، فإنهما لن يناال الشرعية . الشرق األوسط
كية وغيرها من كبريات الدول األوروبية، ولن تنتفي عنهما تهمة وال االعتراف مطلقاً من جانب الواليات المتحدة األمير

بيد أن السؤال الذي تجب إثارته هو، ما إذا كان الشعبان الفلسطيني واللبناني سيتمكنان من إقناع أو إكراه . اإلرهاب
حسم القضايا الخالفية التنظيمين المذكورين، على التخلي عن أجندتهما السياسية المعادية إلسرائيل، فيما إذا تم حل و

إسرائيل، فلسطين ولبنان؟ فمن جانبه يزعم حزب اهللا اللبناني أنه الحركة السياسية : الرئيسية بين أطراف النزاع الثالثة
وللسبب عينه، ظل حزب . وهذه حقيقة ال شك أو مراء فيها. الوحيدة في لبنان، التي تصدت إلسرائيل وقاومتها عسكرياً

لكن ومع انسحاب . ر واالحترام حتى من جانب كل من المسلمين السنة والمسيحيين والدروز في لبناناهللا يحظى بالتقدي
، فلم تعد ثمة مشروعية الحتفاظ حزب اهللا 2000إسرائيل إلى الحدود اللبنانية المتعارف عليها في شهر مايو من عام 

الذي يقدمه الحزب لوجود هذه المليشيات، هو التحسب واليوم فإن المبرر . بمليشيات عسكرية كبيرة هناك مثلما نرى اآلن
ألي عملية إعادة احتالل أو اعتداء إسرائيلي على أراضي الجنوب اللبناني، علماً بأن هذا الواجب هو من صميم عمل 

  .يةالقوات المسلحة اللبنانية، التي ينبغي عليها إثارة حقيقة استمرار احتالل إسرائيل ألراضي مزارع شبعا اللبنان
وفي المقابل فإنه ال مبرر الستمرار حركة حماس في الحفاظ على جناحها العسكري، إال في حال استمرار احتالل 

وفيما لو تم االنسحاب اإلسرائيلي بسهولة، من القطاع حسبما هو مقرر له . إسرائيل ألراضي الضفة الغربية وقطاع غزة
ب من أراضي الضفة الغربية في نهاية المطاف، فسوف ينتفي أي خالل الصيف الحالي، وتوصلت إسرائيل لصفقة انسحا

مبرر أو مشروعية لوجود الجناح العسكري للحركة، اللهم إال إن كان للمرء أن يقبل فكرتها القائلة بإزالة الدولة 
  ! اإلسرائيلية نفسها من الوجود

.  يقررا مصير النشاط العسكري لهذين التنظيمينوالكرة اآلن في ملعب الشعبين الفلسطيني واللبناني، اللذين عليهما أن
  فهل يفعالن؟

   28/6/2005الرأي االردنية 
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 ال بد من ورشة إصالح في حركة فتح
  توفيق علي نصار

في اآلونة األخيرة وبعد التحول الذي طرأ على موقف اإلخوة في حماس من االنتخابات التشريعية والبلدية وبعد العديد 
تخابية في المؤسسات األكاديمية والبلدية والتي أظهرت العديد من المؤشرات التي بينت أن دخول حركة من الجوالت االن

حماس في معترك المنافسة الديمقراطية على مؤسسات الحكم في المجتمع الفلسطيني بات أمراً يتطلب من كافة المستويات 
القضايا األساسية التي أصبحت بحاجة الى مراجعة وتدقيق التنظيمية واألفراد في حركة فتح إعادة النظر في العديد من 

  :بناء على المستجدات الجديدة، وأهم هذه القضايا
  . لغة التخاطب الحالي على الصعيد المحلي والدولي-
  . آليات التخاطب المعتمدة في الحركة-
  . مستويات االهتمام بالفرد العضو أو المناصر للحركة-
  .طر والمؤسسات التي تتشكل منها حركة فتح البناء المؤسساتي لأل-
  . العالقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية-
  . العالقة مع التنظيمات السياسية األخرى على الساحة الفلسطينية-

أما بالنسبة للغة التخاطب السائدة اآلن في الحركة نالحظ أنها نفس اللغة التي سادت في سنوات الثورة األولى التي كان 
ل الثوري هو الغالب على العمل السياسي األمر الذي خلق ويخلق فجوة تتسع بشكل تدريجي بين فتح وبقية مكونات العم

المجتمع من جهة وبين فتح وجمهور المناصرين والكوادر المنضوية في أطر الحركة من جهة أخرى، هذا األمر يتطلب 
ار المفردات والمفاهيم واالبتعاد قدر اإلمكان عن أسلوب العمل على تعديل في أسلوب التخاطب الحالي بما يشمل اختي

التخاطب الذي يعكس ان الحركة هي اآلمر الناهي في المجتمع ألن هذا األمر يسبب حالة من االحتقان الداخلي ضد 
  .الحركة بشكل عام أفراداً ومؤسسات

 على الشعارات والمقوالت التاريخية للعديد من وفيما يتعلق بآليات التخاطب فإننا نجد أن آليات التخاطب التي كانت تقوم
القادة في الحركة لم تعد هي الوسيلة األمثل لالستخدام في المرحلة الحالية التي تسود فيها العديد من المفاهيم العالمية مثل 

لمشاركة في العولمة ومفاهيم المجتمع المدني وتوسيع قاعدة الحكم ومشاركة الجماهير في صياغة مستقبلها من خالل ا
القرار السياسي، األمر الذي يظهر الحركة كأنها تحلق خارج السرب في الوقت الذي يحتم على الحركة ان تستثمر كل 
الجهود من أجل إقناع العالم بأنها قادرة على التعايش والتأقلم مع المفاهيم والتطورات المجتمعية كما أنها قادرة على بناء 

ن الفوضى والفساد والمحسوبية وغيرها من األمراض المجتمعية المستشرية في العديد من مؤسسات دولة حديثة بعيدة ع
  .أنظمة الحكم في المجتمعات النامية

فالعرس الديمقراطي التي تمثل في االنتخابات الرئاسية الماضية كان نقطة تحول باالتجاه الصحيح على صعيد المجتمع 
األمر الذي نتمنى ان يستمر بنفس .  بشكل خاص كونها الحزب الحاكمالفلسطيني بشكل عام وعلى صعيد حركة فتح

كما نتمنى ان تستثمر . الزخم وبنفس الروح بعيداً عن المصالح اآلنية والشخصية وبعيداً عن تمجيد األفراد والمسؤولين
 القضية الفلسطينية الحركة في كل الوسائل المتاحة وخاصة الشبكة العالمية لإلنترنت من أجل نشر وجهة نظرها ونقل

فآلية التخاطب عبر المحليات ال تكفي بل يجب ان تبدأ مرحلة جديدة من . بمفاهيمها الحقيقية الى أوسع مدى عالمي ممكن
  .لغة التخاطب بالتوازي مع استخدام كل السبل والمجاالت األكثر تأثيراً على الرأي العام المحلي والعالمي

ي الحركة، فيبدو ان هذه المسألة بحاجة الى إعادة ترميم جذري من كافة النواحي وخاصة أما فيما يتعلق بمكانة الفرد ف
في مسألة إعادة ثقة الفرد في الحركة بأنه جزء مهم وفعال قادر على التغيير وممكن أن يكون له تأثير حقيقي في صياغة 

يشعرون بأنهم أعضاء فقط للعضوية، قطاع واسع من الكوادر وجمهور المناصرين اليوم . مسار الحركة المستقبلي
وهناك فجوة حقيقية بين فئة التخطيط واتخاذ . االهتمام بهم يزداد باطراد كلما اقترب موعد االنتخابات أو اإلدالء بالرأي

لذلك نجد أن الفرد في القاعدة يشعر على األغلب بأن . القرار وبين القاعدة التي هي على األغلب مغيبة عن هذه المهام
عالقة مع الحركة ومؤسساتها هي عالقة فاترة تحكمها مستويات االهتمام التي يبديها مسؤولو الحركة في المواقع ال

التنظيمية المختلفة، فنحن بهذا الصدد نسأل اإلخوة في أعلى الهرم، أين دور مؤسسات الحركة في التعبئة والتأطير للفرد؟ 
غلبية؟ ولماذا يهمل الفرد الى هذا المستوى؟ وكيف ستكون فتح أم الشعب أين برامج التوعية ونشر الثقافة؟ اين رأي األ

الفلسطيني وهي ليست أم أبنائها المخلصين لها؟ والى متى ستبقى فئة محدودة هي المسيطرة وهي األولى واألخيرة؟ وأين 
اء الفرد قبل بناء المؤسسات دور القيادات الشابة في رسم الوجه اآلخر للحركة؟ فنحن اليوم في حركة فتح أحوج الى بن

  .ألن بناء الفرد وتعبئته بشكل سليم ستكون الخطوة األولى نحو صيانة الحركة ورص صفوفها وبناء مؤسساتها القوية
أما قضية المؤسسات الفتحاوية فهذا أمر آخر يتطلب ورشة إصالح على مختلف األصعدة وكافة المستويات بما يضمن 

األمر الذي سيتيح . مقراطية لكافة هذه المؤسسات من أعلى سلطة حتى أدنى مستوى تنظيميإجراء انتخابات شفافة ودي
كما تتطلب هذه المسألة . المجال الى ضخ دماء جديدة لهذه المؤسسات تكون قادرة على البناء والعطاء بشكل أوسع وأدق

تدقيق ومحاسبة، وإعادة النظر في تفعيل دور المؤسسات من خالل وضع برامج عمل حقيقية وتشكيل هيئات متابعة و
العديد من األنظمة الداخلية واألحكام التي تشكل األطر القانونية لعمل هذه المؤسسات بما يضمن واقعية هذه األنظمة 

أضف الى ذلك أهمية مشاركة أوسع في . ومالءمتها وانسجامها مع جملة المتغيرات التي طرأت على الواقع الحالي
ة ووضع خططها المستقبلية وعدم حصر هذه المهام في يد فئة محدودة ربما أخطأت او أصابت في صياغة برامج الحرك

  .كما أننا نؤكد على أهمية االبتعاد عن التعيينات العشوائية ونبذ مبدأ المحسوبية في اختيار المسؤولين. تجاربها السابقة
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ل من مرحلة العمل الثوري الى مرحلة العمل المدني، فالمؤسسات بحاجة الى جملة من التغيرات التي تساعدها في التحو
وعدم انتظار دعوة رسمية . ونحن بهذا الصدد نلقي باللوم على قاعدة الحركة لتأخذ دورها في مجال التغيير والتحول

  .للقيام بهذه المهمة
السلطة هي عالقة تفيد بأن وفي الحديث عن عالقة فتح مع السلطة الوطنية نجد أن عالقة التكامل التي رسخت منذ إنشاء 

فتح هي السلطة والسلطة هي فتح لدرجة يصعب فيها التعرف على حدود هذه العالقة، األمر الذي أدى الى تحييد 
مؤسسات الحركة عن دورها األساسي كحزب أو كحركة وطنية لصالح دورها كأداة رئيسية في ترسيخ السلطة الوطنية 

هذا الوضع خلق حالة من ردات الفعل السلبية تجاه الحركة من جانب قطاعات . عامكجهة تمثيل للشعب الفلسطيني بشكل 
. واسعة من الشعب الفلسطيني حيث أخذ الشارع الفلسطيني يعاقب الحركة ومؤسساتها كلما أخفقت السلطة في مسؤولياتها

د المتعاطفين والمناصرين لها، وبمعنى آخر فإن شكل العالقة الحالية بين فتح ومؤسسات السلطة أساء للحركة وقلص عد
وجر الحركة نحو أجندة عمل تختلف عن أولويات الحركة في المرحلة الحالية وخاصة تلك المتعلقة بإعادة بناء الفرد 

لذلك نحن نعتقد أنه من األجدى أن تقوم مؤسسات الحركة باالبتعاد عن تسيير أعمال . والمؤسسات الداخلية للحركة
  . اإلصالح الداخليالسلطة وتتفرغ لورشة

وأخيراً فيما يتعلق بعالقة فتح مع التنظيمات السياسية المحلية فنجد العالقة اليوم اكثر تطوراً من أي وقت مضى وهذا 
يعتبر مؤشراً جيداً لصالح العمل الوطني الفلسطيني ولكي نحافظ على هذه العالقة في مسارها الصحيح فال بد من الحفاظ 

 الغير وتقبل وجهة النظر األخرى وعدم التعاطي من التنظيمات األخرى بمنطق فوقي يعكس حب على مستوى من احترام
السيطرة والتفرد في العمل الوطني وإلغاء دور اآلخر، فكلما كانت العالقة واقعية كانت مستويات األداء أعلى وأشمل، 

في كافة التنظيمات السياسية األخرى كشركاء في لذلك فإننا نرى ضرورة الحفاظ على عالقة مستقبلية متوازنة مع اإلخوة 
  .الحفاظ على مصالح الشعب العليا

  28/6/2005األيام الفلسطينية 
 

  :كاريكاتير
  

 
  28/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  


