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  بدأ بالحراكت السلطةفي ملفات الفساد 
 نائـب فلـسطيني     هكـشف ما   :رام اهللا  -يوسف الشايب   عن مراسله  29/6/2005اسالم اون الين     نشر موقع 

ابية حكومية وبرلمانية فلسطينية بالتنسيق فيما بينهـا لمـساءلة          األربعاء أن محمود عباس أوعز إلى جهات رق       
من جانبه رفض    .النائب العام عن أسباب ما اعتبره تجميد ملفات الفساد اإلداري والمالي العالقة لديه منذ فترة              

 النائب العام اتهامات السلطة وبعض النواب، مشددا على وجود اآلالف من القضايا التي صدرت فيها أحكـام                
الرئيس الفلسطيني أوعز للجنة    : نت قال النائب جمال الشاتي    .وفي حديث إلسالم أون الين     .وتنتظر من ينفذها  

الرقابة، عبر رئاسة المجلس، وهيئة الرقابة العامة بالسلطة، ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بحركـة               
 يتم تحريك العديد من ملفات الفساد المرفوعة إلـى        لم: وتابع .فتح للتنسيق معاً للعمل على مساءلة النائب العام       

النائب العام، ونريد أن نعرف بصراحة ما إذا كانت هناك ضغوط تمارس عليه من بعض األطراف، أو ربما                  
النائب العام لم يحسم سوى قضايا الفساد التـي تتعلـق بمـسئولين             : وقال .قرار سياسي بتجميد هذه الملفات؟    

لحيتان فال أحد يحاسبهم، ودلل على ذلك بقيام النائب العام بحفظ ملف اإلسمنت مؤقتاً              صغار في السلطة، أما ا    
صحيح أنـه ال    : وتابع الشاتي الذي كان عضوا بلجنة التحقيق الخاصة بملف اإلسمنت قائال           .لعدم كفاية األدلة  

عنصري، لكن لدينا األدلة    أدلة لدينا باستخدام هذا اإلسمنت الذي تم استيراده من مصر في بناء جدار الفصل ال              
بدخوله إلى السوق اإلسرائيلية، وهذا بحد ذاته جريمة وطنية من الدرجة األولـى، فهـذا التـسريب أضـر                   

وأضاف أن   .بالمصالح الوطنية الفلسطينية، وخاصة االقتصادية منها، كما ساهم في تشويه صورة الفلسطينيين           
ين عن إحدى الشركات الفلسطينية المتورطـة، ونحـن نـسعى           النائب العام تجاهل تماماً التحقيق مع المسئول      

لتحريك هذا الملف مجددا؛ فقد أكدنا للرئيس الفلسطيني أننا لن نغلق ملف اإلسمنت، وسنضغط علـى النائـب                  
من جهته أشار محمد المدني إلى وجود قرار رئاسي بتشكيل لجنة لدراسة جميع ملفات الفساد، وأن هذه                  .العام

يوسف أبو صفية فقد اتهـم بـدوره        .أما د  . البالد قريباً لجمع معلومات عن بعض هذه الملفات        اللجنة ستغادر 
 شاشة كمبيوتر مستخدمة مـن قبـل جـيش          2500النائب العام والمحكمة الفلسطينية العليا بالسماح ألكثر من         

، 1997 في ديسمبر    االحتالل اإلسرائيلي بالدخول لقطاع غزة، بعد أن قررت المحكمة تجاوز القانون الصادر           
والذي يحظر استيراد وعبور مواد خطرة على اإلنسان والبيئة، ومنها أجهـزة الحاسـوب إلـى األراضـي                  

وأشار إلى أن وزارته كانت قد رفضت منح التاجر المعني بالصفقة الموافقة على اسـتيراد هـذه                  .الفلسطينية
وحـول اتهامـات الـبعض لمجلـس         .لنائب العام األجهزة، واصفاً ما حدث بجريمة أبطالها المحكمة العليا وا        

سـمير حليلـة، رئـيس ديـوان        . الوزراء الفلسطيني بتجميد بعض ملفات الفساد برفضه التحقيق فيها، قال د          
المجلس التحقيق فقط مع موظفي الدرجة األولى فما فوق  هو ما يتطلب موافقة رئيس الوزراء، ولم يسبق أن                   

 بهذا الشأن، طالما تأكدنا من أن االتهامات الموجهة لهذا المـسئول ليـست              رفضنا أي طلب من النيابة العامة     
وأرجع المحامي سامي جبارين اإلطالة غير المألوفة للبت في بعض الملفات العالقـة لـدى                .كيدية أو مفبركة  

موظفون من  النيابة العامة، إلى طبيعة األشخاص المشتبه بهم، مشيراً إلى أن فتح التحقيق في ملفات متهم فيها                 
وعن قضية اإلسمنت، قـال النائـب العـام فـي            .الفئة األولى تختلف عن تلك الخاصة بموظفي الفئة الثانية        

إن هذه قضية منتهية، وال مبرر إلثارتها مجدداً، خاصة أنها نظرت لفتـرة             : نت.تصريحات إلسالم أون الين   
 . وجود قضايا فساد عالقة لدى النيابة العامـة        طويلة، وصدر تقرير من النيابة العامة بشأنها، مشيراً إلى عدم         

وأرجع النائب العام التراخي الذي تبديه السلطة التنفيذية في هذا االتجاه إلى األوضـاع الـسياسية واألمنيـة                  
السائدة، منذ اندالع انتفاضة األقصى ، ومن بينها تدمير قوات االحتالل لقدرات األجهزة األمنيـة الفلـسطينية                 

إنهـم فـي    : وقال أبو عاصي   . تنفيذ األحكام، ووجود عراقيل على مستوى الوعي المجتمعي        مما يحول دون  
النيابة العامة، وسلك القضاء، يعملون في ظروف صعبة، خاصة مع االعتداءات المتكـررة علـى القـضاة،                 

دأت تتجه نحو   ة، لكنه أشار إلى أن األمور ب      يوأعضاء النيابة، والتي تندرج في إطار تفاقم حالة الفوضى اآلمن         
  .االنضباط في األشهر األخيرة

 السلطة لالردن بطلب تسليم عدد من المـسؤولين         توجه عن   :غزةمن   30/6/2005شرق األوسط   ال وأضافت
الفلسطينيين الموجودين حالياً في عمان ويتهمون باختالس االموال، وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ان الـتهم               

وان من بين المتهمـين     .  حول اختالس ماليين الدوالرات من خزانة السلطة       الموجهة لهؤالء المسؤولين تدور   
وكشف المجلـس التـشريعي     . موظفين يعملون في هيئة التعويضات لمتضرري حرب الخليج من الفلسطينيين         

عن اسماء عدد من هؤالء المسؤولين السابقين في وزارتي التخطيط والمالية الفلسطينية المتورطين في هـذه                
، وتسببوا في رفض معظم طلبات التعويض التي تقدم بها الفلسطينيون الذين كانوا يقيمون في الكويـت               القضية

ورجحت مصادر اخرى ان تكون السلطة قد طالبت بتسلم غازي الجبالي المـدير العـام               . اثناء الغزو العراقي  
ة، ويتهم الجبالي بعمليـات     السابق للشرطة الفلسطينية الذي غادر القطاع أخيرا الى االردن في ظروف غامض           

  .اختالس كبيرة، الى جانب استخدامه نفوذه في االثراء غير المشروع
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  سرائيليالفلسطينيون يستعدون لمرحلة االنسحاب اإل
علـى ان أي   د محمـد دحـالن  يشدت : غزة -طاهر النونوعن مراسلها    30/6/2005الخليج اإلماراتية    نقلت

 األرض الفلسطينية هو انتصار للمقاومة الفلسطينية وانجاز يجب االحتفال          انسحاب إسرائيلي من أي قطعة من     
أكد دحالن أن الجانـب اإلسـرائيلي رفـض          وقال في لقاء مع الصحافيين    . به وتقديره وعدم التقليل من شأنه     

التنسيق مع الجانب الفلسطيني، مشيرا على سبيل المثال إلى أن السلطة طلبت معلومات عن الموجودات فـي                 
المستعمرات اإلسرائيلية وحتى اآلن لم يقدموا أي معلومات، وأضاف قمنا بتسليمهم سبع صفحات من المطالب               
وعندما سلمت لهم تفاجؤوا وقالوا لماذا هذه المعلومات فهم معتادون أن يقولوا لنا ماذا تريدون وال يجدون لدينا                  

تريد أي تواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو         إن إسرائيل ال    : وفي ما يتعلق بالممر اآلمن، قال      .ما نريد 
 .أراضي الداخل وكل ما يسعون إليه هو تحويل غزة إلى سجن كبير

 على  ه محمد دحالن  أكد ما   :عبد الرؤوف ارناؤوط  و  حامد جاد  هكتبما   30/6/2005األيام الفلسطينية    وذكرت
يني والعربي، داعياً الشركات والمستثمرين الـى       ما توليه السلطة من اهتمام بفتح آفاق جديدة لالستثمار الفلسط         

الى ذلك، أشار دحالن الى أنه سيلتقي األسبوع المقبل مـع            .المشاركة في عملية اعمار القطاع وشمال الضفة      
عدد من المسؤولين المصريين لبحث الوضع المستقبلي لمعبر رفح، ومعالجة كافة القضايا العالقة على المعبر               

وأشار دحالن الى ما تعده السلطة من خطـة اغاثيـة شـاملة              .يل حرية مرور المسافرين   وذلك بما يكفل تسه   
لمعالجة أي طارئ قد يتعرض له قطاع غزة خالل مرحلة تنفيذ االنسحاب، مؤكداً ما أولته هذه الخطـة مـن                    

ئيلية، ولم يستبعد دحالن ان يتعرض سكان المواصي لمزيد من التعديات االسرا           .دعم لسكان منطقة المواصي   
 من ناحية أخـرى     .هممؤكداً أن السلطة أجرت مؤخراً اتصاالت مع شخصيات دولية لتأمين الحماية الالزمة ل            

أكد ايفال جلعادي، رداً على سؤال لأليام، أن إعادة النظر في قرار الحكومة هدم المستوطنات تتطلب موقفـاً                  
 جهة ثانية إلى أن الجيش اإلسرائيلي سينسحب في         واضحاً من الجانب الفلسطيني بهدمها أو إبقائها، مشيراً من        

وسيمكّن الفلسطينيين من تشغيل مطار غزة بعد االتفاق على ترتيبات أمنية            نهاية األمر من ممر صالح الدين     
مالئمة، ومنوها إلى أن ثمة مقترحات عدة لربط الضفة الغربية مع قطاع غزة يجري بحثها اآلن، إضافة إلى                  

وفي هذا الصدد، قال جلعادي في مؤتمر صحافي عقد     .ية لميناء أسدود لحين بناء ميناء غزة      استخدام أكثر فاعل  
عمليـة  .. هناك زيادة في عملية التنسيق ولكنها ليست بهذه السهولة وليست سلـسة جـدا             : في القدس الغربية  

 ة لربط منـازل   نحن ننظر في طرق مستقبلي    : وأضاف. التنسيق تتحسن يوما بعد يوم، وهناك أمور لن ننسقها        
مشروع بناء كبير بدعم من المجتمع الدولي وباستخدام المقاولين المحليين، ولذا سيكون مـشروع   ب المستوطنين

سـيخلق فـرص عمـل    هـذا  بناء كبير في غزة، وجزء من المشروع تنظيف المناطق لبناء أبراج سـكنية،           
وأشـار   .لم نصل إلى قرار نهائي بهذا الـشأن       انه مثال على ما ناقشناه خالل األسابيع األخيرة ولكننا          ..عديدة

جلعادي إلى أن األمر ليس أننا سنقوم بإخالء قواتنا ومستوطنينا ونغسل أيدينا ونغادر، فنحن نتفهم االحتياجات                
  .الفلسطينية
 دحـالن ان الحكومـة      هقالما  : ـ غزة  أنس عبدالرحمن عن مراسلها    30/6/2005الوطن القطرية    واضافت

‚ تبقي العمل بمعبر كارني بالطريقة الحالية مع إدخال بعض التقنيات الحديثة على عمل المعبـر              اإلسرائيلية س 
وأن إسرائيل ال ترغب بالتواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ويريدون ان يبقوا على الوضع الراهن بدليل                 

مطـار أو إصـالحه أو إعـادة        أن الحكومة اإلسرائيلية ال تتفهم مسألة المطار حيث ال يريدون لنا استخدام ال            
 أن الجانب الفلـسطيني     ف ردا على التخوفات اإلسرائيلية    وأضا‚ استخدامه بعد االنسحاب اإلسرائيلي المرتقب      

عرض وجود طرف ثالث للفحص والتأكد من عدم وجود عمليات تهريب اوغيرها من التخوفات اإلسـرائيلية                
ى يتم االتفاق عليها ولكن     االتحاد االوروبي او اي جهة آخر      على أن يكون الطرف الثالث الواليات المتحدة او       

  .رفحمطلبنا الوحيد أال يبقى اسرائيلي واحد في اي منفذ سواء في الميناء او في المطار او في معبر 
ق سويسرا خطّة لتأمين وتسهيل إيصال البضائع التجارية والمواد         طالإ: جنيفمن   30/6/2005الحياة   وبينت

غيـر أن   . نسانية، إلى قطاع غزة خالل وبعد االنسحاب اإلسرائيلي منه، إذا ما تعرض لحـصار             الغذائية واإل 
 وصرح المنسق السويسري إلجراءات السالم في الـشرق األوسـط         . إسرائيل لم توافق على الخطة حتى اآلن      

 .ة لفرضها على أن الخطة تهدف إلى تأمين إيصال المواد على أساس طوعي، وأن سويسرا ال تملك أي وسيل                
من جهتها، قالت وزارة الخارجية السويسرية، أن فكرة المشروع جاءت من مخاوف إمكان فرض إسـرائيل                 
حصاراً، كامالً أو جزئياً، على القطاع في أي وقت بعد االنسحاب، يصبح فيها إيصال المواد الغذائية والطبية                 

وتضع الوثيقة مواقف بديلـة     . جة لتطبيق الخطة  وأضافت، أنها تأمل أال تظهر حا     . األساسية إلى غزة مستحيالً   
في حال رفض السلطات اإلسرائيلية للمنظمات اإلنسانية الدخول إلى القطاع، حيث تقترح إمكان إنشاء هيئـة                
استشارية تضم دوالً من أطراف ثالثة، تبحث تقديم الطلب بنقل المساعدات ورد الحكومة اإلسرائيلية، وتشكيل               

ن إسرائيليين، ومن السلطة الفلسطينية، واألمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية كالصليب          فريق عمل يضم مسؤولي   
  .األحمر لمراقبة التنفيذ

د اللواء موسى   يكتأإلى   :غزة_عبدالقادر فارس   و فهيم الحامد جدة  ها  يعن مراسل  30/6/2005عكاظ   أشارتو
وقال  . تحسبا لحدوث فلتان امني وفوضى عرفات ان اعالن حالة الطوارئ في غزة ما هو اال اجراء احترازي           
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 عبر الهاتف ان االنسحاب االسرائيلي المرتقب يستدعي اتخاذ احتياطـات امنيـة             في حوار اجرته معه عكاظ    
مشددا على ان اعالن الطوارئ ليس موجها ضد اي جهة سواء اكانـت حمـاس او الجهـاد او اي فـصيل                      

ي القطاع ولكنه اكد ان سالح المقاومة هو سالح شرعي          وحذر اي شخص او جهة تحاول العبث باالمن ف        .آخر
أكد مسؤولون فلسطينيون وممثلون للفـصائل والقـوى الفلـسطينية أن           من ناحية أخرى     .ما دام هناك احتالل   

اعالن أحمد قريع بابقاء الحكومة في حالة طوارئ وانعقاد دائم ال يعني اعالن حالـة الطـوارئ العـسكرية                   
مجاالت األمنية واالقتصادية والجاهزية الكاملة لتحمـل المـسؤوليات خـالل وبعـد             بل في جميع ال   , وحدها

وطالب ممثلو الفصائل باشراكهم في عملية االشراف علـى االنـسحاب االسـرائيلي             , االنسحاب االسرائيلي 
   .المزمع

سائل االعالم   وزارة الداخلية ما تناقلته و     ينفإلى  : حداد ألفت   همراسلت عن 29/6/2005 48 عرب ونوه موقع 
وقالت في بيان لها ان      .االسرائيلة عن تكليف العقيد نبيل طموس قائدا للقوة الخاصة المكلفة بمتابعة االنسحاب           

 إنه بالنسبة للقوة الخاصة المنوي      واضافت  . ما نقلته صحيفة هآرتس بهذا الخصوص ال اساس له من الصحة          
بلغ تعدادها حوالي خمسة آالف رجل ال بد من اإليضاح أنها           تشكيلها من أذرع أجهزة األمن الفلسطينية والتي ي       

ال زالت قيد التجهيز واإلعداد ومن المتوقع أن يقود هذه القوة شخصية عسكرية تعمـل تحـت إمـرة نـصر            
  .يوسف

 عن اتصاالت سرية مكثفة تجـري        مصادر خاصة للمنار   هكشفتما   29/6/2005المنار الفلسطينية    وجاء في 
ركة حماس من جهة وبين دول عربية واوروبية وجهات فلسطينية من جهة ثانية للحـصول               منذ اسابيع بين ح   

وتقـول   .على وعد من الحركة بعدم القيام بعمليات مسلحة عشية او خالل تنفيذ اسرائيل لخطة فك االرتبـاط                
 من بـدء    المصادر ان جهات اقليمية ودولية تخشى ان تقوم حركة حماس بتنفيذ علية ضخمة قبل ساعات قليلة               

تنفيذ عملية الفصل، وبالتالي بدأت هذه الجهات االقليمية والدولية باقناع الحركة بان هناك دورا هاما ينتظرها                
ونقلت هذه المصادر عن مسؤولين اسرائيليين قولهم بان حركة الجهاد االسالمي نجحت في              .بعد فك االرتباط  

االسرائيلية، وان هذا قد يساعد في تنفيذ حركة الجهاد         دعم صفوفها بعناصر جديدة غير معروفة الجهزة االمن         
 .لعملية عسكرية قبل عملية فك االرتباط

  
  فعال حول السماح للفلسطينيين بالعمل في لبناناستمرار ردود األ

األعمال اإلدارية   :هي األعمال المحصورة باللبنانيين وباتت تشمل الفلسطينيين     ن  أ 30/6/2005  السفير نشرت
نائب المدير رئـيس المـوظفين امـين الـصندوق          :  على اختالف انواعها وبصورة خاصة عمل      والمصرفية

المحاسب السكرتير المستكتب الموثق امين محفوظات كومبيوتر المندوب التجاري مندوب التـسويق مراقـب              
ن تركيـب   اشغال امين مستودع بائع صائغ خياط رتّى التمديدات الكهربائية الميكانيك والصيانة اعمال الـدها             

الزجاج الحاجب الناطور الحارس السائق السفرجي الحالق االعمال االلكترونية طاهي مأكوالت عربية المهن             
الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالبالط والمورق وتركيب الجفصين، وااللمنيوم، والحديد، والخشب، والديكور             

ريض جميع انواع االعمال في الصيدليات ومـستودعات        وما شابه ذلك اعمال الميكانيك والحدادة والتنجيد التم       
االدوية والمختبرات الطبية التدريس في المراحل االبتدائية والمتوسطة باستثناء تدريس اللغات االجنبية عنـد              
الضرورة االعمال الهندسية بمختلف االختصاصات اعمال الكيل والمساحة وبصورة عامة جميع االعمال التي             

حـول الـسماح    رئيس اتحاد الـروابط الفلـسطينية         فتحي ابو العرادات   وعلق .نيون إلشغالها يتوفر فيها لبنا  
نه قرار معنوي يكسر الحاجز أمام عمل الفلسطيني بشكل رسمي وعلني، لكنه لن يـؤدي   بأ للفلسطينيين بالعمل 

 العديد من المهن    الى تغيرات كبيرة في عمل الفلسطينيين على األرض، مشيرا الى أن هؤالء كانوا يعملون في              
وبينما يوضح العردات أنه يترتب على الفلسطيني       . التي سمح لهم العمل فيها، ولكن ضمن سياسية غض النظر         

دفع رسوم بسيطة بدل إجازة عمل بعد صدور القرار، يقول رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين صالح العدوي                 
يعني الغاءها علـى أن يـدفع الفلـسطيني الرسـوم           إن المذكرة لم تتطرق الى إجازة العمل، معتبرا ان ذلك           

ويرى ابو العرادت أن الفلسطينيين الذين سمح لهم بالعمل، ال يحـق لهـم              . والضرائب المتوجبة على اللبناني   
االنتساب الى اي نقابة من النقابات في لبنان، بينما ال يزال موضـوع االنتـساب الـى الـضمان الـصحي                     

ول بالقرار، ألنه يستدعي أصدار مرسوم من مجلس الوزراء يـنص علـى             واالجتماعي حتى اآلن غير مشم    
أما تملك المنزل فيستلزم إلغاء القانون الصادر عن مجلـس النـواب،            . معاملة الفلسطيني مثل العامل اللبناني    

ار ويشير هنا الى أن القيادات الفلسطينية ستبحث الموضوع مع الرئيس نبيه بري والكتل النيابية، من أجل اصد              
قانون معجل مكرر إللغاء قانون التملك، لكي تتكامل الخطوات الخاصة بإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنيـة               

وال يمكن في إطار اتخاذ القرار تجاهل خروج العمال السوريين من لبنان ومدى تأثيرهم ربما على                . في لبنان 
التأثير، ولكن األهم هـو اعـادة ترتيـب         ويقول هنا أبو العردات إن خروج السوريين كان له بعض           . اتخاذه

بينما يقول صالح العدوي إن نسبة البطالة في المخيمات انخفضت منـذ خـروج              . العالقات اللبنانية الفلسطينية  
السوريين من ستين في المئة الى خمسة وأربعين في المئة، وذلك يعني أن سوق العمل اللبنانية بحاجـة الـى                    

اب العمال السوريين، ولكن من غير المعروف ما اذا كانت بحاجة الى موظفين             العمال الفلسطينيين في ظل غي    
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ويعتبر العدوي أن طراد حمادة كان األكثر شجاعة بـين          . في جميع المهن التي سمح فيها للفلسطينيين بالعمل       
همة أساسـية  الوزراء القوميين والبعثيين الذين سبقوه في وزارة العمل، واذا كان القرار سياسي فإنه ساهم مسا       

ويرى أن القوى المسيحية في لبنان وافقت على القرار ألن المصالحة التي تمت جعلت المسيحيين               . في اتخاذه 
ويقدر العدد االجمالي للعاملين الفلسطينيين بأربعين ألف عامـل         . مطمئنين الى أن الفلسطينيين لن يتوطنوا هنا      

ويشير الى قطاعـات ال     . سطيني يعيشون في لبنان   بمن فيهم المتخصصون، من أصل مئتين وخمسين ألف فل        
تزال وضعية الفلسطينيين فيها غير واضحة، مثل السائقين وما اذا كانو سيحصلون على دفتر قيادة عمـومي،                 

% 52والعاملين في صيد األسماك الذين يترتب عليهم تقاسم ملكية مراكبهم مع شريك لبناني، تكون له نـسبة                  
 %. 48نسبة على أن تكون للفلسطيني 

نيابي الديموقراطي وليد جنبالط امتدح قرار الـوزير حمـادة          ل رئيس اللقاء ال   أن 30/6/2005 الحياة   وذكرت
معتبراً انه ينهي السياسة العنصرية التي مورست ضد الفلسطينيين، دعت مؤسسة حقوق اإلنسان في لبنان الى                

دخال مواد البناء الى المخيمات نظراً الى ان الكثيـر          التمسك بالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، وانتقدت منع إ       
من السكان لم ينته من اعمال البناء بعد ان كانوا وجدوا فرصة للترميم والبناء وإلكمال مـا سـبق ان كـانوا                      

من جهة ثانية، اشاد النائب عن حزب اهللا علي عمار بقرار الوزير حمـادة متمنيـاً اصـدار           .باشروا في بنائه  
وانتقد اثـارة   . لفلسطينيين نيل كامل حقوقهم المدنية ألن ذلك يصب في خانة حفظ حقوق اإلنسان            قانون يسمح ل  

ورأى النائب مروان فارس ان قـرار حمـادة ينـصف           .البعض من النواب اللبنانيين غبار الشك حول القرار       
وصـدر عـن    . لبنـان  الشعب الفلسطيني واعداً بالسعي الى احياء اقتراح قانون يسمح للفلسطينيين بالتملك في           

مركز العودة في لندن وعن فرعه في بيروت بيانان ثمناً قرار منح الفلسطينيين حق العمل علـى األراضـي                   
وتمنى مركز العودة ان يتبع القرار خطوات الحقة بشطب القوانين والقرارات التي تحـرم الـشعب                . اللبنانية

لـضمان االجتمـاعي واالنتـساب الـى        الفلسطيني من ان يعيش بكرامة كحق التملـك والحـصول علـى ا            
وأشادت حركة حماس في بيروت بالقرار، وقال مسؤول العالقات السياسية فيها علي بركة انه شجاع               .النقابات

  .يرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، داعياً الى استكماله بمزيد من الخطوات اإلنسانية
تحـت  : ر الجميل جدد موقفه الرافض للتوطين، لكنه قال       النائب بيا أن   30/6/2005المستقبل اللبنانية    ونقلت

هذا الشعار، يجب أال نجحف بحق شعب الجئ موجود في لبنان وإلغاء حقوقه االنسانية، فتـسهيالت العمـل                  
يجب أن تسري على الفلسطينيين كما على األجانب، من دون أن يكون هناك خوف من اعطائهم الجنسية، فال                  

  .توطين وال جنسية
  

 خراًآن ال يكون أ يجب والًأاالنسحاب من قطاع غزة : وروبي البرلمان األرئيس
 رئيس البرلمان االوروبي امس امام هاعلنما : رام اهللا ـ اف ب من 30/6/2005القدس العربي  نشرت

المجلس التشريعي الفلسطيني في رام اهللا ان البرلمان االوروبي يرفض كل الخطوات من طرف واحد التي 
واكد بوريل في خطابه ان البرلمان االوروبي  . الحل النهائي في الصراع الفلسطيني ـ االسرائيليىتؤثر عل
 انه جزء من خارطة الطريق قائال ان االنسحاب من قطاع غزة اوال ى االنسحاب االسرائيلي علىينظر ال

 كل اشكال الدعم المادية وتعهد امام المجلس التشريعي بان يقدم البرلمان االوروبي .يجب ان ال يكون اخرا
كما وعد بان تعقد المجموعة الشرق االوسطية .واالدارية واللوجستية للسلطة الفلسطينية النجاح عملية السالم

في البرلمان االوروبي اجتماعا لها في االراضي الفلسطينية قبل نهاية العام الحالي قائال انه يمكن ان نوجه 
اال انه ربط .  العاشرة لمنتدي برشلونةىالجتماع والذي يأتي احتفاال بالذكررسالة قوية دعما للسالم من هذا ا

 ذلك التقي بوريل امس ايضا الرئيس الفلسطيني في ىال .عقد هذه الجلسة باالنسحاب االسرائيلي المرتقب
لة وقال في رده علي سؤال لوكا .مكتبه برام اهللا، بعد ان وضع اكليال من الزهور علي ضريح ياسر عرفات

فرانس برس عقب اللقاء انه بحث مع عباس استعدادات السلطة الفلسطينة لتسلم غزة بعد االنسحاب االسرائيلي 
منها وكذلك مساهمة البرلمان االوروبي في توفير الدعم الالزم للسلطة الفلسطينية، خاصة في االنتخابات 

 . التشريعية المقبلة
ـ :  بالل غيث  هكتبما   29/6/2005 -ن أمي -اإلنترنت لالعالم العربي     وذكر موقع  د رئـيس البرلمـان     يشدت

األوروبي على ضرورة استمرار الحوار بين الجانبين، معتبرا أن السالم بين الدول يتحقـق عبـر الحـوار،                  
ي مع البرلمان اإلسرائيلي تبين     ئأنه من خالل لقا   : وأضاف .خصوصا حوار البرلمانيين المنتخبين من شعوبهم     

السير في االنسحاب من غزة، كخطوة من أهم ثالث خطوات اتخذت فـي تـاريخ إسـرائيل                 لي أنهم يريدون    
واعتبر بوريل أن االنـسحاب مـن   .إضافة إلى الخطوتين األخريين اتفاقية أوسلو وقبول خطة خارطة الطريق     

ي الجانبين  غزة سيكون ناجحا إذا كان خطوة أولى نحو االتفاق النهائي بين الجانبين، ومناشدا أنصار السالم ف               
ونفى بوريل  . الفلسطيني واإلسرائيلي أن يستمروا في عملهم من حتى تحقيق السالم العادل في الشرق األوسط             

وجود أي اتصاالت بين البرلمان األوروبي وحركة حماس، وقال أن البرلمان األوروبـي ملتـزم بـالموقف                 
    .األوروبي المعلن الذي لم يجري أي تغير فيه من الحركة
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  جاجا على ظاهرة الفلتان األمني الرسمياحت
 نقابـة المحـامين الفلـسطينيين       نعـال إ:  خاص -رام اهللا من   30/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   ذكر

حاكم الفلـسطينية بمختلـف     األربعاء، استئناف اإلضراب التام والذي يشمل تعليق كافة أعمال المثول أمام الم           
 .تان األمني التي تشهدها األراضي الفلسطينية، والتعدي على السلك القانوني         ، احتجاجا على ظاهرة الفل    أشكالها

جاء هذا اإلعالن خالل االعتصام االحتجاجي الذي نظمته النقابة في مدينة رام اهللا لعشرات المحـامين أمـام                  
 .لمجلـس مجلس القضاء األعلى ، وقام المحامون بنصب خيمة احتجاجية دائمة ستظل لعدة أيام قادمة أمـام ا                

وأفادت مصادر من داخل النقابة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسة من النشاطات التي بدأت نقابـة المحـامين                   
 بتنظيمها في مختلف المدن الفلسطينية، من أجل مطالبة السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها في فرض سيادة              

وم الخميس أيضا يوما لإلضراب العام، تعلّق فيه        ودعت النقابة إلى اعتبار ي     .القانون وضمان استقاللية القضاء   
  .كافة اإلجراءات أمام األطر القضائية في المدن الفلسطينية

ما ذكره ربحي قطامش ، أن مجلس النقابـة         :  ما كتبه سائد أبو فرحة     30/6/2005األيام الفلسطينية    ونشرت
اءات مع عدد من المسؤولين الفلـسطينيين،       بصدد االجتماع قريبا لتقييم خطواته االحتجاجية وما تخللها من لق         

وأكد أن النقابة عازمة على المضي في برنامجها االحتجاجي، فـي           . وسيضع تصورات جديدة لفعالياته المقبلة    
ضوء عدم حدوث أي تقدم على صعيد مواجهة ظاهرة الفلتان األمني، والحد من االعتـداءات التـي تطـال                   

  .العاملين في السلك القانوني
  

   في التشريعية وغالبية تؤيد فتح يشاركون% 72.4: الع فلسطينياستط
 19 الـى  4ستطالع أجراه المركز خالل الفتـرة مـن    ا  عن.كز الفلسطيني الستطالع الرأي امس   أعلن المر 

لمستطلعة آراؤهم سيصوتون لقائمة     في المئة من ا    35.2نشرت امس أن      وبينت نتائجه التي   حزيران الماضي 
 شخـصاً   925وشمل االستطالع عينة عشوائية مـن        . في المئة لحركة حماس    26.7 النسبي و  لتمثيل في ا  فتح

ـ   ال معـد   وق .، ويمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة            18فوق سن ال
نتخابـات  أهم ما جاء في االستطالع، أن الغالبية من الجمهـور سيـشاركون فـي ا              التقرير نبيل كوكالي، إن     

 فـي المئـة لـن    18.5 في المئة في حـين أن  72.4المجلس التشريعي على الرغم من تأجيلها وبنسبة بلغت      
 في المئة سـتدلي بأصـواتها       12.4وبينت نتائج االستطالع أن نسبة       . في المئة لم يقرروا بعد     9.1تشارك، و 

 في المئـة    7.2، في حين رفض      الجهاد  في المئة لحركة   3المئة للمستقلين، و   في   15.5للتنظيمات اليسارية، و  
 في المئة   7.1كما اظهر االستطالع انخفاض التأييد ألعضاء المجلس الحاليين بنسبة           .اإلجابة على االستطالع  

 30.7 في المئة ألعضاء جـدد، و      55.3اذ سيقترع   .  شباط الماضي  22مقارنة مع استطالع سابق أجري في       
 في المئة سيصوتون لألعـضاء الحـاليين        2.8األعضاء الحاليين، و  في المئة سينتخبون أعضاء جدداً وبعض       

وتنخفض، وفق االستطالع، نسبة المواطنين المنتمـين لألحـزاب    . في المئة موقفهم بعد 11.2فقط، ولم يحدد    
 في المئة ممن شملهم االستطالع أوضحوا أنهم أعضاء في أحـد الفـصائل              26والفصائل السياسية، حيث ان     

 في المئة إنهـم مـستقلون،       26.4 في المئة أنهم أنصار لها، وقال        40.2اسية، في حين أجاب     واألحزاب السي 
وأوضحت النتائج أن غالبية المستطلعين ترفض ظـاهرة انتـشار أعـالم             . في المئة عن اإلجابة    7.4وامتنع  

ة ما بين مؤيد     في المئة هذه الظاهر    47.9الفصائل واألحزاب السياسية، وغياب علم فلسطين وسطها، حيث أيد          
 1.8 في المئة ما بين معترض بشدة ومعترض إلى حد ما، في حين أن               50.3بشدة ومؤيد إلى حد ما، ورفض       

  . المئة قالوا انهم ال يعرفونفي
  29/6/2005 نباء الفلسطينية وفاوآالة األ

  
  والقدومي يطالب بفتح تحقيق حول وفات عرفاتاجتماع مرآزية فتح في عمان

اللجنة المركزية لحركة فتح الذى سيعقد  لحياة اجتماع   مصادر فتحاوية وصفت ل    أن   30/6/2005 الحياة   نشرت
وأوضـحت  .لحركة وعالقة الـداخل بالخـارج     لبانه مفصلي في ما يتعلق بالمستقبل التنظيمي        في عمان اليوم    

دولة الفلـسطينية   المصادر ذاتها ان الموضوع االبرز الذي من المقرر ان يحسمه االجتماع هو مسألة رئاسة ال              
ورجحت المصادر ان يتم التوصل الـى اتفـاق بـين           . وعالقة منظمة التحرير الفلسطينية بالسلطة الفلسطينية     

عباس والقدومي رئيس اللجنة السياسية في منظمة التحرير ووزير الخارجية لدولة فلسطين بحسب ما أعلـن                
 في شأن صيغة العالقة بينه وبـين وزيـر          1988عن ذلك في اجتماع المجلس الوطني في الجزائر في العام           

الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية ناصر القدوة، مضيفة ان الحديث يدور عن تعيـين القـدومي نائبـاً                  
وكشفت المصادر ان القدومي وقيادات فلسطينية      .لرئيس الدولة فيما سيتم استحداث منصب نائب رئيس السلطة        

اع غزة في حال تحررت المعابر الدولية التي تؤدي اليـه مـن الـسيطرة               أخرى في الخارج ستنتقل الى قط     
وأكد القائد الفتحاوي الذي فضل عدم نشر اسمه لـالحياة، ان مسألة تعيين القدومي نائباً للـرئيس                .االسرائيلية
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اعمال عباس في رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير او السلطة الفلسطينية، لن تكون مطروحة على جدول                
  .وشدد على ان القدومي يربأ بنفسه عن مثل هذه المطالب والمصالح. االجتماع

 المتحدث باسم الدائرة السياسية للمنظمة في االراضي الفلسطينية غسان أن 30/6/2005السفير وأضافت 
يكون وجهات النظر متفق عليها والدخول الى اجتماع اللجنة المركزية س. ال يوجد خالف المصري قال انه

اضافلقد أكل . على قاعدة ترتيب الوضع الداخلي لحركة فتح وعقد المؤتمر وبلورة برنامج سياسي للحركة
 أ ف ب. 1989الدهر وشرب على البرنامج السياسي للحركة الذي وضعه آخر مؤتمر في العام 

ـ     الأن  فتح   مصادر في حركة     نع 30/6/2005 البيان   ذكرتو ة المطالبـة   قدومي يحمل إلى اجتماعات اللجن
بلجنة تحقيق تنظيمية من فتح على أعلى المستويات مع قياديين من الحركة، في ظروف وفاة عرفات ومنهـا                  

وأعربـت  .شخصية رفيعة في السلطة الفلسطينية رافقت عرفات في مقره المقاطعة حتى آخر يوم في حياتـه               
 تصريحات لـ البيان عن مخـاوف       مصادر فلسطينية مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن في         

   .كبيرة من فشل اجتماع عباس وقدومي
  

  حماس تدين قرار االحتالل بتمديد االعتقال اإلداري للمرة الثامنة على لناطقها الرسمي في جنين
أعلنت حركة حماس عن إدانتها لقيام سلطات االحتالل الصهيوني بتمديد االعتقـال اإلداري ألربعـة أشـهر                 

  .مرة الثامنة على التوالي للشيخ خالد الحاج الناطق باسم الحركة في محافظة جنينإضافية، ولل
30/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  استشهاد مقاوم فلسطيني قرب مغتصبة موراج الصهيونية 

عن استشهاد مقاوم فلسطيني قرب مغتصبة موراج جنوب قطـاع غـزة،            أعلنت مصادر عسكرية صهيونية،   
المصادر أن الشهيد كان برفقة مقاوم آخر كان يحاوالن زرع عبـوة ناسـفة قـرب المغتـصبة                  وادعت تلك   

وفي السياق ذاته أكد مواطنون فلسطينيون سماع دوي انفجارات، وأصوات إطالق نار فـي محـيط          .المذكورة
قـوم  مغتصبة موراج مما يشير إلى حدوث اشتباك مسلح بين المقاومين وقوات االحتالل الـصهيوني التـي ت                

 .بحراسة المغتصبة الصهيونية
30/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  ثالث فصائل فلسطينية تشترك في قصف مستوطنة نتساريم اليهودية 

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي، وكتائب شهداء األقـصى، المحـسوبة علـى                
ناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في بيان مشترك، تلقته قدس          حركة فتح، وألوية الناصر صالح الدين، الج      

برس مسئوليتها المشتركة عن قصف مستوطنة نتساريم اليهودية في جنوب مدينة غزة بقذيفتي هاون من عيار                
 ملم وذلك رداً على اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب خان يونس، علـى                 90

  .حد قولها
29/6/2005قدس برس   

 
  وفد من الجهاد في القاهرة

قال القيادي في الجهاد االسالمي محمد الهندي امس، ان وفدا من الحركة بقيادة امينها العام رمضان شلح 
، تناولتالتهديدات  في القاهرةأجرى محادثات امس مع رئيس االستخبارات العامة المصرية اللواء عمر سليمان

ة باستئناف اغتيال قادة الجهاد والتصعيد العسكري االخير وموضوع التهدئة، مشيرا الى ان االسرائيلية االخير
 . الوفد اكد لسليمانان التهدئة يجب أن تكون متبادلة وفقا لتفاهمات القاهرة

30/6/2005السفير   
 

   سالح المخيمات مرتبط بحق العودة ملف فتح 
يالً أو متوسطاً لدى الفلسطينيين في لبنان، ولكنه مجـرد سـالح            أكد العميد سلطان أبو العينين أن ال سالح ثق        

. فردي مشيرا إلى أن تمسك الفلسطينيين بهذا السالح مرتبط بعدد من القضايا السياسية وفي مقدمها حق العودة                
  أ ش أ

30/6/2005البيان    
  

   أسرى فلسطينيين من قلقيلية6 قاسية على محكمة صهيونية تصدر أحكاماً
 أصدرت محكمة عسكرية صهيونية أمس، أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة علـى سـتة أسـرى                : خاص -قلقيلية

 شهراً، علي يوسف    26واألسرى هم عبد الرحمن ذياب حكم بالسجن الفعلي لمدة           .فلسطينيين من مدينة قلقيلية   
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سين عبـد اهللا،     شهراً وغرامة مالية قدرها ألف شيكل، وجالل ح        24 شهراً، عالء عبد اهللا وهدان       22عرباس  
  . شهراً، بينما حكمت بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات على المواطن نضال نزال20ومحمد عطا زهران 

  30/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  مياه الشرب متعفنة في سجن الدامون : أسرى فلسطينيون
جميع المؤسسات الحقوقيـة    طالب األسرى الفلسطينيون في سجن الدامون       :  خدمة قدس برس   -فلسطين-نابلس

والجمعيات اإلنسانية، وخاصة الصليب األحمر ووزارة الصحة في السلطة الفلـسطينية، بالتـدخل الـسريع،               
والضغط على مصلحة السجون وإدارة سجن الدامون المركزي، من أجل حل مشكلة مياه الـشرب، لكونهـا                 

لسجن المختلفة من نزول الدود من الحنفيـات  وقد شكت عدة غرف في أقسام ا .صارت تأتيهم ملوثة باستمرار   
المخصصة للشرب، أو من وجود الدود في بعض زجاجات الماء المخصصة للشرب، مما يشير إلى التـدهور              
الصحي الخطير، وكذلك اإلهمال الصحي المعتمد من قبل إدارة السجن لهذا األمر، حيث يحتج مدير الـسجن                 

وتوقع األسرى توتر العالقات ووصول المفاوضات       .شرب منه األسرى  بأنه يشرب من ذات الماء القذر الذي ي       
إلى طريق مسدود قد ينتهي بمواجهة بين األسرى وبين إدارة السجن، ألن الماء خط أحمر، وأهم خـط فـي                    
  الخطوط الحمراء، ال يمكن أبدا السكوت عنه، كما قالوا، علما بأنه في الفترة األخيرة قد عانى وشكا كثير من 

  .رى في السجون المركزية من مرض الكلى، بسبب عدم صحية المياه التي يشربونهااألس
  29/6/2005قدس برس 

  
  اإلفراج عن نسرين نزال ورفض اإلفراج عن أبو ساكوت : األسرى المرضى

 تمكن نادي االسير الفلسطيني وعن طريق محاميه رياض العارضة والمحامية جـاكلين فرارجـة               :48عرب  
حيث وافقـت   .  سنة 33السيرة الفلسطينية نسرين طه نزال من سكان قلقيلية والبالغة من العمر            باالفراج عن ا  

سلطات االحتالل االسرائيلي وبعد متابعة حثيثة من قبل النادي االفراج عن االسيرة وتحويلها الـى مستـشفى                 
 من قبل طاقم نـادي      29/6/2005وتم استالم االسيرة اليوم االربعاء      . االمراض العصبية في منطقة بيت لحم     

االسير الفلسطيني وبعد التنسيق مع االرتباط المدني والعسكري الفلسطيني الذين قـدموا المـساعدة الالزمـة                
 وافرج  1999يذكر ان االسيرة المذكورة اعتقلت للمرة االولى عام          .بالتنسيق مع الجانب االسرائيلي الستالمها    

 بتهمـة   18/9/2004 السجن، كما اعتقلت للمرة الثانية بتاريخ         سنوات في  4 بعد قضاء    2003عنها في العام    
محاولة طعن جندي اسرائيلي على حاجز قلقيلية العسكري ووافقت سلطات االحتالل االفراج عنها بعد تدهور               

وافادت محامية نادي االسير الفلسطيني حنان الخطيب التي حضرت جلسة خاصـة             .حالتها الصحية والنفسية  
فراجات االسرائيلية بخصوص االسير المريض مراد ابو ساكوت، ان اللجنـة رفـضت اطـالق               امام لجنة اال  

 بحضور المستـشار القـانوني      27/6/2005حيث عقدت الجلسة بتاريخ     . سراحه للمرة الثانية خالل اسبوعين    
شكل خطراً  اإلسرائيلي الذي ادعى بأنه يوجد منع من المخابرات االسرائيلية الطالق سراح االسير بحجة انه ي              

وادعى المستشار بأن وجود االسير فـي الـسجن ال          . على امن الدولة، وانه ما زال خطيراً من وجهة نظرهم         
المحامية الخطيب ذكرت بأنه     .يشكل خطر على حياته ومن الممكن اجراء عملية زراعة له وهو داخل السجن            

ة بأن يتم االفراج عن االسير اذا تم ايجاد          واشترط رئيس اللجن   .من الممكن تسفير االسير خارج البالد للعالج      
برنامج مفصل من أي مستشفى وايجاد جهة تغطي تكاليف العالج وسوف يأخذون كل االجـراءات الـسريعة                 

وقد حضر االسـير     .الحضار الملف ثانية بعد ان يتم فحص الموضوع مرة اخرى مع المخابرات االسرائيلية            
يستطيع الوقوف وكان مزوداً بأنبوب االوكسجين بجانبه وكان يـضع          الجلسة وهو على عجلة متحركة ألنه ال        

 سنة وهو محكوم لمـدة  28 ويبلغ من العمر   9/12/2001يذكر ان االسير اعتقل يوم       .كمامة على انفه للتنفس   
وكان قد اجرى عملية زراعة نخاع شوكي قبل اعتقاله بسبب معاناته مـن سـرطان الـدم، وبعـد                   .  سنة 25

 انه يعاني من سرطان الرئة واجريت له عملية داخل السجن استئصلت خاللها الرئة اليسرى               االعتقال اكتشف 
 حيـث  25/5/2005وقد طرأ تدهور مفاجئ وخطير على حالة االسير الصحية يوم  .وما زالت اليمنى مصابة  

  .84بدأ جسمه باالنتفاخ واصبحت نسبة االوكسجين في دمه 
  29/6/2005 48 عرب

  
  األسيرة منال غانم تستصرخ إلنقاذه طفلها األسير نور.. ستغثن الضمائرأسيرات هشارون ي

وصفت محامية جمعية أنصار السجين سناء حرباوي ظـروف األسـيرات فـي الـسجون                : خاص –نابلس  
. حيث أوضحت أن وضع األسيرات في معتقل هشارون هو األسـوأ علـى اإلطـالق              . الصهيونية بالمأساوية 

   ي أوضاع األسيرات الصحية والنفسية خاصةً من ناحية التفتـيش المهـين الـذي              وأشارت حرباوي إلى ترد
وقالت المحامية حرباوي إن األسيرة منال غانم بِقي لخروج ابنهـا            .يتعرضن له وحرمانهن من زيارة األهالي     

ـ                 ا عنـه،   الذي وضعته داخل السجن فقط ثالثة أشهر وهي بحالٍة نفسية صعبة للغاية نتيجة لقرب موعد فراقه



 10

وتناشد كّل الضمائر الحية بأن يمدوا لها يد العون والمساعدة من أجل اإلفراج عنها، فطفلها الصغير ال يعرف                  
وتقول حرباوي إن الطفل نور ال يعرف أخوته أو حتى أبـوه             ).العدد(سواها وال ينطق سوى كلمة واحدة هي        

ك أمه ويخرج إلى دنيا أخرى هي بالنسبة له دنيـا           وال يألفهم وتفتّحت عيناه على قضبان السجن، فكيف سيتر        
وفي نفس السياق تقول حرباوي إن رطوبة السجن تنخر عظام الطفل نور مما يزيد من سوء حالته                  !.غريبة؟

 .الصحية المتدهورة أصالً، إضافةً النتشار الفئران والصراصير بشكٍل كبيٍر ومثير للخـوف والقلـق الـدائم               
 هشارون يفوق بظروفه القمعية وشروطه الحياتية السيئة وما يجري بداخلـه مـن              وذكرت حرباوي أن سجن   

انتهاكات، ما يجري في السجون األخرى، وإن كانت هناك قواسم مشتركة ما بين السجون وما يجري بداخلها                 
ة يصعب  وأفادت األسيرات إن إدارة السجن المتعجرفة تقوم بتفتيش األسيرات بدرج          .من ِقبل إدارات السجون   

وتصف األسيرات  . وصفها، وهن مستاءاٍت من ذلك ويتهيأن لإلضراب عن الطعام احتجاجاً على هذا الوضع            
أن التفتيش دقيقٌ ويقصد منه اإلهانة بحيث ال يترك الفم وتحت اللسان وبداخل اإلذن وبين األصابع وأمـور ال       

  قها عقٌل آدميها وحتى اآلن لم يستطع والدها          كما حرمت األسيرة إكرام الطويل بشك      .يصدٍل دائم من رؤية أم
وفي هذا السياق ناشدت األسيرات اللـواتي        .استصدار تصريح زيارة لها وبذلك تستمر معاناتها ومعاناة أهلها        

يتعذبن ويتألمن يومياً وال يجدن صدى لصراخهن وآالمهن، المؤسسات اإلنسانية والهيئات الحقوقيـة المحليـة               
  .رتهن داخل السجن واإلطالع على معاناتهن عن كثبوالدولية لزيا

  30/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تأجيل محاكمة النائب حسام خضر حتى أيلول القادم
بهذه الكلمات بدأ النائب األسير حسام خضر دفاعه عن نفـسه فـي أول              .. اعتقالي مؤامرة، ومحاكمتي باطلة   

واسترسل النائب خضر الذي    . رائيلية بعد إعتقاله منذ سبع وعشرين شهراً      حديث له أمام النيابة العسكرية اإلس     
ظهر بإبتسامته المعهودة وبرباطة جأشه ومعنوياته العالية وبألم شديد في الظهر، في الحديث عن مجمل قضية                

جـال  إعتقاله، وكيف حيكت المؤامرة من قبل بعض المسؤولين الفلسطينيين المتنفذين في األجهزة األمنيـة ور  
المخابرات اإلسرائيلية، بهدف إعتقاله للحد من تأثيره في الشارع الفلسطيني بسبب مواقفه المنددة بالفساد داخل               

ورفض النائب خضر مجـدداً      .السلطة الفلسطينية من جهة، والداعية إلى مقاومة اإلحتالل من الجهة األخرى          
أنا قائد سياسـي ومـواقفي      : ئب شهداء األقصى، قائالً     كافة التهم الموجهة اليه وأنكر أية عالقة له بتمويل كتا         

السياسية معروفة للجميع، وانا مع السالم العادل الذي يعيد الحقوق الوطنية الفلسطينية، إضافة لمساهمتي فـي                
وكانت الجلسة قد استمرت تسع      .العمل الخيري من خالل لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين ومركز يافا الثقافي           

اصلة منذ العاشرة والنصف صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء، وأستعرضت النيابة العـسكرية             ساعات متو 
اإلسرائيلية كافة األدلة واإلثباتات التي تدعي أنها تدين النائب خضر من أشرطة فيديو مـصورة وكاسـيتات                 

عترف أمام المحكمـة    مسجلة، وأستمعت كذلك لشهادة احد ضباط المخابرات اإلسرائيلية ويدعى يوئيل الذي ا           
بأن المخابرات اإلسرائيلية قامت بتزوير احد األشرطة المسجلة بهدف إدانة النائب خضر مما زاد الشكوك في                

وفي نهاية الجلسة قامت هيئة المحكمة بتأجيل المحكمة حتى          .مصداقية األدلة التي تدعي النيابة وجودها ضده      
ورفـضت هيئـة     .نائب خضر وبعض شهود النيابة العسكرية      لمواصلة اإلستماع لشهادة ال    4/9/2005تاريخ  

المحكمة السماح لعبد الرحمن خضر شقيق النائب خضر القادم من ألمانياً لحضور المحكمـة بالـسالم عليـه                  
ومعانقته، وعبر عبد الرحمن عن قلقه من الوضع الصحي لشقيقه، حيث اشار حسام الى وجود آالم في الظهر                  

اثناء ادالئه بشهادته حيث اجبر على البقاء واقفا لالجابة على عشرات االسئلة التـي              وبان ذلك عليه بوضوح     
  .طرحها المحامي رياض االنيس والقاضي العسكري االسرائيلي
  29/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي  

  
 سرائيلإطالق صاروخ في اتجاه إسكان بيت حانون يمنعون مسلحين فلسطينيين من 

افادت مصادر امنية فلسطينية امس االربعاء ان سكان مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة : بغزة ـ اف 
وقالت المصادر .منعوا مسلحين فلسطينيين يوم الثالثاء من اطالق صاروخ من صنع محلي في اتجاه اسرائيل

ا مع مطلقي االمنية في بيان صحافي صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية ان اهالي بيت حانون اشتبكو
الصواريخ اثر اصابة احد المواطنين مساء الثالثاء بحالة اغماء بعد ان قامت مجموعة من المسلحين باطالق 

واضاف البيان وقع .صاروخ محلي الصنع من منطقة بيت حانون باتجاه الخط االخضر الفاصل مع اسرائيل
واطنون باالستيالء علي صاروخ آخر شجار بين المواطنين في بيت حانون ومطلقي الصاروخ حيث قام الم

وافاد شهود عيان ان شجارا وقع بين مسلحين من سرايا القدس .وتم تسليمه لقوات االمن الوطني الفلسطيني 
 . كانوا يحاولون اطالق صواريخ في اتجاه مدينة سديروت جنوب اسرائيل وبين اهالي بيت حانون
   30/6/2005القدس العربي 

  
  النبي فيهاجمهم الفلسطينيون بالمئاتالمستوطنون يشتمون 
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لم يكتف المستوطنون باحتاللهم مبنى العيادة الطبية الوحيدة غرب مدينـة خـان   : تل أبيب ـ الشرق األوسط 
فاستفزت مـشاعر   . يونس جنوب قطاع غزة، فكتبوا شعارا ينطوي على شتم النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم              

رفوا باألمر، فهرعوا الى المبنى المحتل وراحـوا يقـذفونهم بالحجـارة            مئات المواطنين الفلسطينيين الذين ع    
لكن قوات من جـيش االحـتالل تـدخلت وحالـت دون المواجهـات بـين                . ويهددون بتهشيمهم فردا فردا   

ويبـدو انهـم    . ووقع هذا الصدام ظهر أمس، أي في اليوم الرابع من احتالل المستوطنين لهذا المبنى             .الطرفين
عمد الستفزاز المشاعر الدينية للفلسطينيين، حتى يجروهم الى الصدام معهم لكي يشغلوا قوات             خططوا بشكل مت  

  .الجيش عن مهمة اخالئهم
 30/6/2005شرق األوسط ال

  
   بحجة التمهيد لالنسحاب من أراضي عابا دونما20ً قوات االحتالل تصادر

قرية عابا شـرقي جنـين بحجـة         دونما من أراضي     20ادرت قوات االحتالل الصهيوني     ص: خاص–جنين  
وبحسب مصادر محلية فـإن     .التمهيد لالنسحاب الصهيوني المرتقب من المغتصبات الموجودة في شرق جنين         

الجيش الصهيوني أبلغهم بأن عملية المصادرة مؤقتة ولمدة شهرين إلى حين إتمام االنسحاب الصهيوني مـن                
خوفا كبيرا من أن تستمر المصادرة إلى ما ال نهاية، حيث           المنطقة، فيما يبدي المواطنون المصادرة أراضيهم ت      

  .أنه سبق للجيش الصهيوني أن صادر أراض بحجج مماثلة ولمدة مؤقتة، ولكنها تحولت إلى مصادرة دائمة
  30/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ..  شهرا56ً جريحاً خالل 53283 شهيداً فلسطينياً و4132عددهم

 اندالع انتفاضة األقصى وحتى نهاية شهر أيار الماضـي، قتلـت قـوات االحـتالل     منذ: فلسطين ـ خاص 
 شهيداً لم يتم تسجيلهم بسبب اإلجراءات الصهيونية، فيما بلغ عدد           82 فلسطينياً، يضاف إليهم     4050الصهيوني
يـه قـوات     جريحاً تلقوا عالجاً ميدانياً، هذا في الوقت الذي تواصل ف          8435، باإلضافة إلى    44848الجرحى  

االحتالل عدوانها الوحشي ضد الفلسطينيين على الرغم من التزام فصائل المقاومة بالتهدئة التي دعا لها رئيس                
  .السلطة الفلسطينية محمود عباس في بداية شهر شباط الماضي

ويوضح تقرير صادر عن مركز المعلومات الفلسطيني في الهيئة العامة لالستعالمات أن عدد الـشهداء مـن                 
 شـهيدة مـن     263 شهيداً، وهنـاك     732 شهيداً، أما الشهداء جراء القصف الصهيوني فبلغ         751األطفال بلغ   

 طالباً ومعلماً استشهدوا برصاص االحـتالل، وذلـك         836 شهيداً في صفوف األمن الوطني، و      344اإلناث، و 
  .خالل الفترة المذكورة

  30/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   المواصي غرب خانيونسين جراء اعتداء مستوطنين عليهم فيطينيإصابة خمسة فلس
 خمسة فلسطينيين بجراٍح نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم في منطقـة المواصـي             أصيب : خاص –خانيونس  

ووصفت مصادر طبية فلسطينية جراح اثنين من المصابين بالخطرة، ونُِقلوا إلـى مستـشفي         . غرب خانيونس 
إن الفلـسطينيين   : وقالت المصادر .، بينما عولج المصابون الثالثة اآلخرون في المكان       ناصر بمدينة خانيونس  

يـذكَر أن منطقـة     .الخمسة أصيبوا نتيجة اعتداء المستوطنين اليهود عليهم بالضرب وإلقاء الحجـارة علـيهم            
زيد عن خمسة   المواصي الواقعة غربي مستوطنة غوش قطيف والمحاصرة من ِقبل الجيش الصهيوني منذ ما ي             

سنوات، قد تعرضت خالل األيام الماضية لعدٍد من االعتداءات من ِقبل المستوطنين الصهاينة، وذلـك خـالل                 
نفت مصادر أمنية فلـسطينية األربعـاء   ومن جهة اخرى .احتجاجهم على خطة االنسحاب الصهيوني من غزة  

فلسطيني في محيط مستوطنة موراج ليلة      صحة األخبار التي روجها االحتالل الصهيوني عن استشهاد مواطن          
إن المنطقة شهدت إطالق نار كثيف من قبـل         : وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية      .أمس الثالثاء 

وأفادت مـصادر فـي االرتبـاط العـسكري         .نقاط الحراسة اإلسرائيلية، وسمع دوي انفجار في نفس التوقيت        
  .ط وبحث في المنطقة المشار لهاالفلسطيني أنه لم تجر أي عمليات تمشي

  30/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  
  مؤسسة األقصى تستهجن السماح بتنظيم مسيرة واحتفاالت إباحية للشاذين جنسّياً في القدس

استهجنت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية وبشدة قـرار المحكمـة المركزيـة              : خاص –نابلس  
دس سماحها مطلع األسبوع للشاذين جنسياً إقامة مسيرٍة واحتفاالٍت إباحية في شوارع مدينـة              الصهيونية في الق  

، حيث يرافق المسيرة واالحتفاالت مظاهر انحاللية خليعة ومشاهد عـري           30/6/2005القدس، والتي ستُقام    
 لما لمدينة القـدس مـن   واعتبرت المؤسسة أن هذا القرار مس سافر بمشاعر كافة المسلمين في العالم،          .فظيعة
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وأشارت المؤسسة إلى أنّهـا     .مكانة وقدسية، في قلب كّل مسلم، هذه المدينة التي قدسها اهللا وبارك فيما حولها             
تنظر بخطورٍة إلى موقف الجماعات اليهودية المتطرفة واستغاللها لتنظيم مثل هـذه المـسيرات االنحالليـة،                

  .ىلصب رد فعلهم وغضبهم على المسجد األقص
  30/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
 قامة مؤقتةإ بمنحهم ونردن يطالبطباء فلسطينيون في األأ

 ناشد عدد من االطباء الفلسطينيين الذين يتدربون في المستشفيات التعليمية : لمراسل القدس الخاص-نابلس 
اجل منحهم االقامة في االردن لحين االردنية المجلس التشريعي الفلسطيني التدخل لدى السلطات االردنية من 

معاوية المصري امس ان . وقال االطباء في رسالة موجهة الى المجلس التشريعي عبر النائب د.انتهاء تدريبهم
الظروف دفعتهم لترك عملهم وتدريبهم في المستشفيات الحكومية والخاصة في فلسطين والتوجه الى 

حصول على شهادات التخصص والبورد نظرا لعدم توفر مثل هذه المستشفيات التعليمية في االردن بهدف ال
الفرص في مستشفيات الوطن ولعدم توفر برنامج تعليمي معترف به، اال انهم لم يستطيعوا الحصول على 

  .ابسط الحقوق وهي االقامة في االردن الى حين انتهاء فترة التدريب
  29/6/2005القدس الفلسطينية 

  
   سنوات3 لمّدة ركة العالمّية للدفاع عن األطفاللحاً لرانتخاب فلسطينّي مدي

انتخبت الجمعية العمومية للحركة العالمية للدفاع عن األطفال، اليـوم األربعـاء، رفعـت             : خاص –بيت لحم   
وفاز قسيس بالتزكية بعد انسحاب مرشحين آخرين لرئاسـة  .قسيس رئيس فرع الحركة في فلسطين، رئيساً لها       

 بلداً، وأعلن المرشّحون الذين يمثّلون فرع الحركة فـي بوليفيـا وكوسـتاركيا              37فروع في   الحركة التي لها    
    وسيقود قسيس الحركة لثالث سنوات، ويأتي انتخابه عشية عقد         .وبلجيكا، انسحابهم لصالح المرشّح الفلسطيني

 لحـم بمـشاركة      سيعقد غداً الخميس في مدينـة بيـت        لحركة بعنوان أطفال خلف القضبان    المؤتمر الدولي ل  
  .شخصياٍت من مختلف دول العالم، وسيستمر حتى الثاني من تموز المقبل

  30/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

 بو مازن لن يتنازلأشارون لن يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة و: الطيبي
ل العربية المتلهفة للتطبيع ناشد الدكتور احمد الطيبي بعض الدو :ابوظبي ـ القدس العربي من جمال المجايدة

.  واقامة الدولة الفلسطينية67مع اسرائيل التريث حتي يتم االنسحاب االسرائيلي من االراضي المحتلة عام 
وحول امكانية قيام دولة فلسطينية قال ان شارون معارض لخريطة الطريق وال يعتبر ان خطة االنفصال عن 

وقال .المريكية هي التي تقول ان االنسحاب جزء من الخطةغزة هي جزء من خريطة الطريق واالدارة ا
 في حوار معه ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن 48الطيبي وهو مناضل فلسطيني بارز في مناطق 

يتنازل عن القدس وحق العودة مقابل االنسحاب او اقامة دولة منقوصة السيادة، واشار العضو العربي في 
د الطيبي ان الرئيس الفلسطيني ابو مازن يواجه مهام شبه مستحيلة علي الساحتين الكنيست االسرائيلي احم

وحذر من طروحات شارون القائمة علي اعتبار االنسحاب من غزة خطة امنية سياسية . الداخلية والخارجية
 48تهدف لتحسين وضع االسرائيليين في الضفة ووصف الطيبي قانون منع لم الشمل بين فلسطينيي الـ

 .فلسطينيي الضفة وغزة بالقانون العنصري االسود الهادف للحد من عدد العرب في اسرائيلو
   30/6/2005القدس العربي 

  
  محامي مسجد الشيخ جراح في القدس المحتلة يستصدر أمراً بإلغاء قرار هدم المسجد

لشرقية المحتلة أنـه    أكد المحامي حسين غنايم محامي مسجد الشيخ جراح في القدس ا          :  خاص -القدس المحتلة 
استصدر قراراً بوقف قرار المستشار القانوني لبلدية القدس المحتلة، ليتم بموجبه إلغاء أمر الهدم اإلداري ضد                
المسجد، وفتح المجال أمام لجنة المسجد أو األوقاف اإلسالمية فـي القـدس الستـصدار تـرخيص للبنـاء                   

اضية أمراً يقضي بهدم مسجد الشيخ جراح، في حين توجه          وكانت البلدية قد أصدرت يوم الجمعة الم      .اإلضافي
وألغـت المحكمـة    .المحامي غنايم إلى محكمة الصلح فوراً واستصدر أمرا احترازياً جمد بموجبه قرار الهدم            

الصهيونية قرار الهدم بشرط العمل على ترخيص البناء اإلضافي الذي الحق في مقدمـة المـسجد والـذي ال            
هذا ويذكر أن جهات صهيونية متطرفة فرضت على ذلك المسجد وعلى العديد من             .تراً م 100تتجاوز مساحته   

المساجد في المدينة المقدسة المغتصبة توجيه السماعات باتجاه المناطق واألحياء الفلسطينية، وخفض صـوت              
 الـشطر   القرآن واألذان، وتقليص عدد السماعات، بحجة أن ذلك يزعج اليهود المتطرفين، ويمس بحريتهم في             

الغربي من مدينة القدس المحتلة على غرار منع األذان في مسجد حسن بيك ومسجد يافـا الكبيـر ومـسجد                    
المالحة في القدس الغربية المحتلة وغيرها من المساجد بموجب أوامر الصهاينة بمنع رفع األذان مـن علـى                  
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كارم وطبريا في األراضي الفلسطينية     مآذنها، وبعضها ممنوع ترميمها والصالة فيها مثل مسجد المالحة وعين           
  . وغيرها1948المحتلة عام 
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  الموسادالتحقيقات في فضيحة صفقة عقارات الكنيسة األرثوذكسية في القدس المحتلة تثبت دور 
ات التابعة لكنيسة   كشفت مصادر مطلعة على سير التحقيق في فضيحة تسريب العقار         :  خاص -القدس المحتلة 

الروم األرثوذكس في ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل في القدس المحتلة، النقاب عن أن لجنة التحقيق                  
 صفحة تحمـل الكثيـر مـن الفـضائح          30انتهت من وضع التوصيات ونتائج التحقيق التي جاءت في نحو           
إن : وقالـت المـصادر  .المسمى بـ المقدسوالمفاجآت، وتشرح حجم الفساد المستشري في الكنيسة، والمجمع   

المخابرات الصهيونية تالعبت بأموال الكنيسة وعقاراتها بشكل كبير، وبشخصيات دينية مـسيحية ارتبطـت              
بالمخابرات الصهيونية في عهد البطريرك ثيودوروس األول، وعملت على تثبيت البطريرك أرينيـوس األول              

ومن بين الشخصيات التي تناولها التقريـر ونتـائج         .قي العقارات ور سلفه في تسريب با    مقابل مواصلة لعب د   
التحقيق كالً من تيموتيوس نائب البطريرك عضو المجمع الكنسي المقدس وكورنيليوس، ايسخيوس و بديماس              
وغيرهم من الذين تآمروا على تسريب مستندات البطريركية لجهات استخبارية صهيونية خالل التحقيق مـع               

  .ارينيوس
  30/6/2005ز الفلسطيني لإلعالم المرك

  
  ألول مرة في تاريخه ديوان الموظفين يجري امتحاناً تنافسياً لعدد من الوظائف

أعلن ديوان الموظفين العام في مدينة رام اهللا، أمس، عن إجرائه المتحان تنافسي لعـدد مـن                 :  وفا -رام اهللا   
 الخدمة المدنيـة الجديـد، الـذي جـرى إقـراره            الوظائف، اليوم، وذلك ألول مرة في تاريخه، وفقاً لقانون        

وأوضح الديوان في بيان صحافي له، أنه أصبح يجري في ديوان المـوظفين العـام               .والمصادقة عليه مؤخراً  
تقديم الوظائف ألية مؤسسة حكومية، وذلك بموجب القانون الجديد، كما يجري اختيار عـدد مـن المتقـدمين                  

ـ       لخوض امتحان تنافسي، لتحديد األش     ة، بالتعـاون مـع الـوزارة       خاص المؤهلين للحـصول علـى الوظيف
:  مرشحاً للحصول على الوظائف التالية     42وبين الديوان، أن االمتحان الذي سيجري ، سيشارك فيه          .المختصة

وأضـاف، إن   . منهم لتقديم االمتحان   17 شخصاً للوظيفة جرى اختيار      54مهندس كهربائي، موضحاً أنه تقدم      
 طلبـاً قـدمت   28 أشخاص من أصل    10 في مجال الهندسة الميكانيكية، حيث جرى اختيار         الوظائف األخرى 

 مرشحاً لتقديم امتحان التوظيف من أصـل        15لديوان الموظفين العام، ووظيفة هندسة األغذية حيث تم اختيار          
  . طلباً قدمت للديوان28

  30/6/2005األيام الفلسطينية 
  

 تماعية حول قضايا اجاستطالع للرأي العام
 عاماً، ويمثلون نماذج سكانية من الـضفة        18 شخصاً فوق سن     925ستطالع شمل عينة عشوائية حجمها      في إ 

يؤيـدون  % 34.4حول قضايا الشرف، أكدت النتـائج أن نـسبة   ،الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة      
على قتل األسرة   % 23.5 وافق   التستر على بناتهم إذا كانت متورطة بقضية تمس الشرف وعدم فضحهم، فيما           

إهمالها وقطع  % 5.4أشاروا إلى تزويجها من أحد أقاربها، فيما رأى ما نسبته           % 17.4بنتها لتمسح عارها، و   
كيف تصف نفسك من الناحية الدينية، فإن نسبة كبيـرة   " وجواباً على سؤال  .أجابوا غير ذلك  19.3الصلة بها، و  

متـدين،  % 63.8بـأنهم علمـانيين،     % 4.7لمتدينين، حيث أجـاب     من المستطلعة آراؤهم يصفون أنفسهم با     
وأكدت النتائج أن هم المواطن الرئيس في الوقت الحالي هو األمـان،            .ناشط ديني % 2.3تقليدي، و % 29.2و

منهم إلى أن همهـم     % 15.4أشاروا إلى أن األمان هو المطلب األول لهم، فيما أشار           % 50.2حيث أن نسبة    
أن همهـم   % 17.1إن الصحة هي الهم األول لهم، في حين أوضـح           % 17.3لنقود، وقال   األول هو العمل وا   

من المستطلعة آراؤهم أوضحوا أن من يقـوم        % 15.2وذكرت النتائج أن نسبة     .األول هو التفكير في المستقبل    
ة معـاً،   الزوج والزوج % 54.3يقوم بهذا العملية الزوجة، و    % 19.2بعملية اختيار األثاث للبيت هو الزوج، و      

, وعن عدد مرات الذهاب لشراء المواد الغذائية للبيت       .منهم أجابوا غير ذلك   % 2.2األبناء، وأن نسبة    % 9.1و
كوكالي، أن هامش الخطـأ فـي       . وأوضح د .عدة مرات في األسبوع   % 78.5قال يومياً، و  % 21.5فإن نسبة   

 سنة، وأن نـسبة اإلنـاث اللـواتي         32، مشيراً إلى أن متوسط أعمار العينة بلغ         % 3.22± االستطالع كان   
 %.51.2في حين بلغت نسبة الذكور % 48.8شاركن في هذا االستطالع بلغت 
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  30/6/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا
  

  الكيان يرفع درجة التأهب ومواجهات بين جيش االحتالل والمستوطنين  
يلي أرييل شارون أصدر تعليمات للـشرطة       رئيس الوزراء اإلسرائ  أن   30/6/2005 الخليج اإلماراتية    نشرت

وقوات األمن باتخاذ كافة اإلجراءات لمنع عمليات االحتجاج المخالفة للقانون، والتي هددت حيـاة الـسائقين                
وقال شارون إن الـشرطة وأجهـزة       . واإلسرائيليين في البلدات المركزية وخاصة في تل ابيب وحيفا والقدس         

لن نسمح لعـصابات بنـسف أسـس        :  الوسائل لمنع قطع الطرقات، وأضاف     األمن تلقت امرا باستخدام جميع    
كما دعا رئيس الوزراء إلى فرض عقوبات على الحاخامـات الـذين            . علينا التصدي لهم بيد من حديد     . البالد

وتجاهل شارون أعمال المستوطنين تجاه فلسطينيي المواصي واالعتداء        .يرسلون اوالدا لقطع مفارق الطرقات    
وقالت جهات أمنية إسرائيلية فـي      .الستيالء على عدد من البيوت وتحويلها لنقاط مواجهة مع الجيش         عليهم وا 

محادثات مغلقة جرت مع الفلسطينيين ان موعد تنفيذ اإلخالء قد يتغير في ظل تصعيد أعمال االحتجاج التـي                  
اإلسرائيلية حول التوقعـات    يقوم بها معارضو الخطة، وإن الخالفات في الرأي تتعمق داخل المؤسسة األمنية             

  .من نتائج خطة االنسحاب المستقبلية
أمس أوسع حركة احتجاج على خطة فك االرتباط عن قطاع          شهدت  اسرائيل  أن   30/6/2005 الحياة   وذكرت

غزة نظمها أتباع اليمين المتطرف الذين سدوا محاور الطرق الرئيسة وشلوا حركة السير في أنحـاء مختلفـة              
ضر غير عابئين بتهديدات الشرطة بفتح ملفات تحقيق ضدهم أو بنداءات صدرت عن أركان              داخل الخط األخ  

اليمين االسرائيلي، واتهمت منظمات يمينية جهاز األمن العام شاباك بدفع عناصر البيت القومي للقيام بأعمال               
لوسط شـينوي   من جهته انتقد رئيس حزب ا     . متطرفة بهدف وصم النضال ضد فك االرتباط بأعمال إجرامية        

  .النائب يوسف لبيد تهاون الشرطة مع منظمي األعمال االحتجاجية وقال إنه يجب معالجة هذه الظاهرة بشدة
. سالم اآلن أصدرت بيانا اتهمت فيه الـشرطة بالتخـاذل         الحركة   أن 30/6/2005شرق األوسط   ال أضافتو

هم حتى لو لم يغلقوا الشوارع، وأكـدت أن         وقال البيان لو كانوا من اليسار لكانت الشرطة اعتقلتهم وبطشت ب          
قال رئيس حزب الصهيونية الدينية إن هؤالء المتطرفين يقـدمون أكبـر            و.مسايرتهم اآلن غير مفهومة ألحد    

  .خدمة لشارون ويشوهون سمعة مئات ألوف اإلسرائيليين الذين يعارضون خطة الفصل
 األربعـاء،   أمـس جهات شديدة وقعت ظهر     مصادر إسرائيلية أن موا    عن 29/6/2005 48  موقع عرب  ونقل

بين قوات األمن اإلسرائيلية وعناصر اليمين في منطقة المواصي في قطاع غزة، وذلك في أعقـاب إعتقـال                  
وأشارت مصادر عسكرية إلى أنـه      .خمسة من المشبوهين برمي الحجارة على السكان الفلسطينيين في المنطقة         

  .ام، والتي أقامها عناصر اليمين المتطرف في بيت فلسطيني أول أمسلن يتم إخالء البؤرة اإلستيطانية طال ي
  

  سباب االنفصالأحد أالمقاومة الفلسطينية كانت  :جلعادي
اقر ايفال جلعادي، مدير طاقم التنسيق االستراتيجي في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي للمرة األولى بأن 

هل : في ظل هذه الدروس الثالثة فإنك تسأل نفسكفصال، وقال  احد أسباب قرار االنالمقاومة الفلسطينية كانت
ما حاولنا عمله في تموز ا نفعل، أو نتوجه إلى أوضاع أفضل، وأضاف نبقى حيث نحن ومواصلة النزيف كم

 من الواضح انه مستحيل اليوم، فإذا لم يكن بإمكانك التوصل إلى حل نهائي، فهل عليك أن تبقى 2000العام 
 نموت وننزف واألمن سيئ، واالقتصاد سيئ، واألوضاع السياسية سيئة، أم االنتقال إلى حيث أنت، حيث

إلى ذلك، . ؟ من خالله تخفيض االحتكاك اليوميوضع آخر قد ال يكون أسرع من الحل النهائي إال انه يمكننا
د بمواقف وزير فقد أكد جلعادي أن عملية اإلخالء ستكون مفتوحة بالكامل أمام تغطية اإلعالم، كما أشا

 دحالن شخصيا يلعب دورا ايجابيا جدا في عملية ة التنسيق، وقالالشؤون المدنية محمد دحالن في عملي
  .التنسيق

  
 قائد سالح الجو يتوقع زيادة دور سالحه بعد االنفصال 

ي، أجرت صحيفة يديعوت أحرونوت مقابلة سريعة مع قائد سالح الجو اإلسرائيلي، الجنرال إليعيزر شكيد
وقال شكيدي إن سالح الجو يستعد هذه األيام لتقديم أجوبة في كل ما يتعلق بالقوات الجوية .حول االنفصال 

ودورها في تطبيق االنفصال وكذلك لتقديم جواب على إمكانية ما أسماه تسخين جبهات أخرى خالل 
م أربع فرق سيشارك في باإلضافة إلى ذلك كشف شكيدي أن سالح الجو أنشأ لواء خاصا يض.  االنفصال

وسئل شكيدي عما يمكن حصوله بعد انسحاب الجيش اإلسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة .تطبيق الخطة
الغربية فقال إنه في السياق العسكري ال شك أن أنماط عمليات الجيش ستتغير، لجهة زيادة أهمية دور سالح 

 .الجو الذي ال يعمل بطريق البر
30/6/2005 سرائيليالمشهد اإل  

 
  عالن بؤرة معوز هيام منطقة عسكرية مغلقة االقطاع فوراً إ
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قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الجيش االسرائيلي سلم، الليلة الماضية، للمستوطنين المتواجدين في بؤرة              
ـ                  ي، معوز هيام في منطقة المواصي في قطاع غزة، أمرا عسكريا يعلن بؤرتهم منطقة عسكرية مغلقة، ما يعن

حسب القانون انه يتحتم عليهم اخالء المكان فوراً، لكن االذاعـة االسـرائيلية ذكـرت، صـباح اليـوم، ان                    
في هذه األثناء، قالت مصادر اسرائيلية ان قيادة الجهاز األمني بدأت مشاورات لفحص             .المستوطنين في البؤرة  

 .حتى موعد اخالء المستوطناتامكانية اعالن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة فورا وعدم االنتظار 
30/6/2005 48 عرب  

  
 سرائيليين المسؤولية عن سفك دماء الفلسطينيينمن الداخلي اإلساريد يحمل وزيري الدفاع واأل

نقل موقع معاريف االلكتروني عن ساريد قوله ان عيزرا وموفاز يتحمالن مسؤولية الدماء الفلسطينية التي 
ان الوزيرين عيزرا وموفاز يبديان عجزا في طرد المخلين بالنظام العام واضاف ساريد .سالت والتي تسيل 

وطالب النائب االسرائيلي عن .من المنزل الفلسطيني الذي استولوا عليه في منطقة المواصي في قطاع غزة
 ياحد المعارض بعقد جلسة عاجلة للجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست لبحث اعمال -حزب ميرتس 

  يو بي آي.واالخالل بالنظام العام في انحاء البالدالعنف 
30/6/2005 القدس العربي  

   
  غارة إسرائيلية على مخزن للذخائر في غزة 

قامت القوات اإلسرائيلية بغارة جوية على مخزن للقذائف، والصواريخ محلية الـصنع فـي قطـاع غـزة،                  
مورتر على مستوطنة إسرائيلية في المنطقة، وفقا       األربعاء، بعد قيام مجموعة من الفلسطينيين بإطالق قذائف         

  .لما أعلنه متحدث عسكري إسرائيلي
30/6/2005سي ان ان   

 
  قائد القوات البرية اإلسرائيلي في أنقرة 

قبيل جلسة محادثات مغلقة مع نظيره اإلسرائيلي إن األجندة مفتوحة          قائد القوات البرية التركية     قال بيوك انيط    
إال أن  . الت التعاون بين الطرفين، وانه ال يوجد ملف خاص جاء الضيف اإلسرائيلي لبحثه            من أجل تحديد مجا   

مصادر مطلعة ذكرت لـالحياة أن رونتال أشار خالل حديثه الى قلق إسرائيل من تطـورات الوضـع فـي                   
  .طهران بعد انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد وإعالنه عزم بالده على المضي في مشروعها النووي

30/6/2005الحياة   
  

 شيراك يبحث مع شارون فكرة مؤتمر سالم دولي 
قالت مصادر في وزارة الخارجية االسرائيلية ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك يحاول هذه األيام اإلعداد لعقد                
مؤتمر حول سالم الشرق االوسط في باريس، بعد تطبيق خطة الفصل في نهاية هذا الصيف، وذلـك بهـدف                   

ورفـضت  .ى دينامية المسيرة السياسية ومنع انفجار انتفاضي آخر على مـشارف الـسنة المقبلـة              الحفاظ عل 
  .المصادر ان توضح ماهية الموقف االسرائيلي من هذا المؤتمر

30/6/2005شرق األوسط ال  
  

  الغارات الجوية أقل فتكاً بالمدنيين األبرياء: جنرال إسرائيلي
ي الجنرال اليعازر شكيدي، امس، أن الطيران تمكن الى حـد كبيـر             ب أعلن قائد سالح الجو اإلسرائيل     .ف.أ

خالل العام الجاري من خفض عدد الـمدنيين األبرياء الذين يقتلون في الغارات التي تنفـذ ضـد ناشـطين                   
  .فلسطينيين

30/6/2005األيام الفلسطينية   
  
  ..صعب منذ إقامتهامام االمتحان األأسرائيل إ

 تمـوز   1عازر غولدبيرغ في مقابلة خاصة لصحيفة يديعوت احرونوت تنشر الجمعة           قال القاضي المتقاعد الي   
اننا جميعا في اوج حرب على شكل وطبيعة الدولة التي نريدها، ولهذا فانني أدعو جميع األحـزاب والقـوى                   

 ابنـاء   السياسية الى التوحد معا تحت راية واحدة وهي محاربة الفساد والدفاع عن الديمقراطية انها حرب بين               
  .النور وابناء الظالم الفاسد الذين يحاولون تبرير فسادهم بغطاء ايدلوجي عقائدي، ويجب ان ننتصر فيه

وقال غولدبيرغ رغم أن خطة االنفصال واالنسحاب من قطاع غزة تثير الحساسية في إسرائيل وتهدد وحـدة                 
 اي خطر سياسي او امنـي قـد تواجـه           الشعب، اال ان الفساد يشكل الخطر االكبر على قيام الدولة اكثر من           

  .إسرائيل
29/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي   
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 شبعا جرحى إسرائيليين في مزارع 7 قتيل و
 مراسلون عن قيادة الجيش اإلسرائيلي قولها إن خلية تابعـة لحـزب اهللا              هنقل ما 30/6/2005السفير   نشرت

وقـد  . نطقة تخضع للسيطرة اإلسرائيلية في مـزارع شـبعا        تضم خمسة أفراد عملت طوال يوم بأكمله في م        
تصدت لها وحدة نخبة إسرائيلية تسمى ماغالن، كانت قد نصبت كمينا، وأطلقت النار عليها وأصـابت أحـد                  

وعلى الفور شرع حزب اهللا بإطالق قذائف هاون على مواقع الجيش اإلسرائيلي في المزارع األمـر                . أفرادها
وقامت مروحيات عـسكرية    . بعة من الجنود اإلسرائيليين ومقتل جندي في موقع داليا        الذي أدى إلى إصابة س    

أما المقاومة اإلسـالمية    . ومرابض المدفعية اإلسرائيلية بقصف ما أسمته مواقع لحزب اهللا في تالل كفر شوبا            
نـصراً   ع 15فأعلنت من جهتها أنها تصدت بعد ظهر أمس، إلى قوة كوماندوس إسرائيلية قوامهـا حـوالي                 

ووقعت القوة اإلسرائيلية في كمين متقدم لحزب       . حاولت اجتياز الخط األزرق في محور مزارع شبعا المحتلة        
اهللا الذي فاجأها بإطالق النيران الرشاشة والقذائف الصاروخية المباشرة من مسافة قريبـة لتبـدأ اشـتباكات                 

 250وقصف جيش االحتالل بحوالي     . صاروخيةواسعة بمختلف أنواع األسلحة الرشاشة والمدفعية والقذائف ال       
قذيفة المنطقة الممتدة من مرتفعات شبعا شرقاً حتى الماري غرباً، وتضرر العديد مـن منـازل المـواطنين                  

وحذر موفاز وحلوتس الجنـود اإلسـرائيليين مـن محـاوالت حـزب اهللا              . اللبنانيين في المناطق المستهدفة   
 ان وراء القصف الشديد الذي أراد اإلسرائيليون من خالله تجنـب وقـوع             ويبدو أن هذا التحذير ك    . الختطافهم

 . أسرى بين أفراد القوة الخاصة الذين تصدوا بحسب البيان الرسمي اإلسرائيلي لخلية حزب اهللا
دافعت أمس، عن الرد     الواليات المتحدة أن  : ب.ف. أ -واشنطن  من   30/6/2005األيام الفلسطينية    وأضافت

وقال المتحدث باسـم     .لى القصف على موقع للجيش االسرائيلي في مزارع شبعا المتنازع عليها          اإلسرائيلي ع 
واعتقـد ان  . وزارة الخارجية االميركية، شون ماكورماك، للصحافيين لقد شاهدت بعـض تقـارير االخبـار     

معلومـات  لكنني اعتقد انه بناء علـى ال       .المعلومات ال تزال ترد بخصوص هذه االحداث وما حصل بالضبط         
ولكننـي ال   ... التي لدينا اآلن، فإنني اود ان اوضح انه في رأينا، فإن السرائيل الحق في ان تدافع عن نفسها                   

  .استطيع قول المزيد
  

  الحكم بالسجن على شرطي عربي نكل بعمال فلسطينيين في يافا 
يـانيف أهرونـي،    حكمت قاضية محكمة الصلح في تل أبيب بالسجن لمدة عام على شرطي حرس الحـدود                

 شهرا على الشرطي بدر أسعد، بعد أن ادانتهما بالتنكيل بعمال فلسطينيين مكثوا في إسرائيل               28والسجن لمدة   
  .بدون تصاريح، تم اعقتالهم في يافا

29/6/2005 48 عرب  
  

  إسرائيل تتسلم من أميركا أحدث طائرة تجسس في العالم   
سلمت مؤخرا من الواليات المتحدة، أحدث طـائرة تجـسس فـي            أكدت مصادر إسرائيلية امس أن إسرائيل ت      

العالم، حيث إنها تمتلك قدرة على تصوير كل نقطة على وجه األرض، وسوف تحسن من أداء سـالح الجـو          
اإلسرائيلي في جمع المعلومات المخابراتية والتعاون مع باقي أجهزة سالح الجو في إعطاء صورة دقيقة عن                

لطائرة أنها ذات قدرات تكنولوجية فائقة، كما أنها ذات قدرة على التحليق بارتفاعـات              وأوضح قائد ا  ·األوضاع
 ساعة متصلة، ويمكنها أن تقلع مـن الواليـات          15عالية جدا، ولها قدرة على البقاء في الجو لفترة تصل إلى            

ن لها قدرة علـى التقـاط       إ: وعن قدراتها التجسسية قال قائد الطائرة       ·المتحدة إلى الخليج العربي دون انقطاع     
وذكر أن فرقة خاصة من سالح الجو اإلسرائيلي تلقـت تـدريبات            ·صور لكل نقطة على وجه الكرة األرضية      

على الطائرة في الواليات المتحدة قبل عدة أسابيع، مشيرا إلى أن تلك الطائرة ليس لها مثيل في سالح الجـو                    
 الوكاالتو· مليون دوالر100اإلسرائيلي، ويصل ثمنها نحو 

30/6/2005االتحاد االماراتية   
 
 

  
  على تنفيذ خطة فك االرتباط شرافغرفة عمليات في الجو لإل

مع اقتراب موعد تنفيذ اسرائيل لخطة فك االرتباط عن قطاع غزة، تتضح اكثر الخطط التي اعـدت لـذلك،                   
هزة الجيش واالمن ستتم من     وذكرت مصادر لـ المنار ان متابعة عملية فك االرتباط التي اقرت من جانب اج             

الجو عبر غرفة عمليات وتحكم خاصة في احدى الطائرات العسكرية المتطورة التي ستنقل صـورا مباشـرة                 
عن عملية االخالء الى شاشة ضخمة داخل غرفة االجتماعات في الطائرة نفسها، ومنها تـصدر التعليمـات                 

االسرائيلي شاؤول موفاز ورئيس هيئـة االركـان دان         واستنادا الى هذه المصادر فان وزير الدفاع        .واالوامر
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حالوتس ورئيس المخابرات يوفال ديسكين وبعض كبار الضباط سيتواجدون في الطائرة التي تحتـوي علـى                
  .غرقة عمليات واجتماعات

29/6/2005المنار الفلسطينية   
 

  دة في الضفة وقطاع غزةرائيلية جديسإاستراتيجية 
ات معنية في المستوى السياسي ان االستراتيجية الجديدة وضعت بتعـاون بـين             جاء في تقرير وزع على جه     

كبار ضباط هيئة االركان ومختلف االجهزة االستخبارية االسرائيلية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غـزة،               
مصادر لـ المنار ان اريئيل شارون رئيس الوزراء االسرائيلي ووزير الدفاع شاؤول موفاز صـادقا               واكدت  

ويدعي التقرير االسرائيلي ان االستراتيجية التي بدأ الجيش االسرائيلي باتباعهـا           .على تغيير االستراتيجية هذه   
ئيلي في مالحقة ما يـسمى بــ        حق الجانب االسرا  يعلى اساس تفاهمات معينة وتنص على ما اسماه التقرير          

القنابل الموقوتة، تم توسيعها بعد دراسة مكثفة لتشمل ايضا مالحقة المخططين واالشخاص النـشطاء داخـل                
  .االجنحة العسكرية العاملة في الضفة الغربية والعمل على تصفيتهم

29/6/2005المنار الفلسطينية   
 

   مسؤولين عربشالوم التقى سراً
لفان شالوم وزير خارجية اسرائيل عقد في االسبوع الماضي لقاء خاصا ضم عـددا مـن                علمت المنار ان س   

مستشاريه اطلعهم فيه على المحادثات المتقدمة بشأن تطبيع العالقات مع دول عربية واسالمية، وذكـر فـي                 
ائيل، وكـشف   اللقاء ان هناك دوال عربية تمهد ساحاتها الداخلية لالعالن عن اقامة عالقات دبلوماسية مع اسر              

في اللقاء ايضا عن لقاءات جمعته مع مسؤولين من هذه الدول ومنها ليبيا بشكل سري في تـل ابيـب ودول                     
   .اوروبية

  29/6/2005المنار الفلسطينية 
  

   مليون سهم من أسهم الشركة المطروحة 12مجموعتا بغلف السعودية والمستثمرون العرب اكتتبتا بـ 
لسبعاوي، رئيس مجلس ادارة شـركة االتحـاد لالعمـار واالسـتثمار، ان             كشف محمد ا   :كتب جعفر صدقة  

 مليون سهم من اسـهم      12مجموعتين استثماريتين، احداهما سعودية، واخرى عربية مقرها لندن، اكتتبتا بـ           
وقال السبعاوي لـااليام ان مجموعة بغلف السعودية القابضة اكتتبت بثمانية          .الشركة المطروحة لالكتتاب العام   

ماليين سهم، بقيمة اسمية، دوالر اميركي للسهم الواحد، في حين اكتتبت مجموعة المستثمرون العـرب فـي                 
وبهذين االكتتابين، ترتفع حـصة     .لندن، والتي يقودها رجل االعمال العربي كريم العقابي باربعة ماليين سهم          

 40 مليون دوالر، من اصـل       20من  المكتتبين العرب والفلسطينيين في الخارج في راسمال الشركة الى اكثر           
ـ          مليونـا   16 مليون دوالر، فيما طرحـت       24مليونا اجمالي راس المال االسمي للشركة، اكتتب المؤسسون ب

ومن بين المؤسسين مجموعة البحر المتوسط القابضة، وهي مجموعة استثمارية عربية اسست            .لالكتتاب العام 
ـ  في لندن وتتخذ من العاصمة االردنية مركزا ال         ماليين دوالر، وشركة سـابكو لالعمـار،   4دارة انشطتها، ب

  . ماليين دوالر4وهي شركة مملوكة لفلسطينيين في كندا والواليات المتحدة االميركية، بـ
  30/6/2005األيام الفلسطينية 

  
   مليار دوالر حجم الموجودات المصرفية لدى البنوك العاملة في فلسطين5ر5: سلطة النقد

جورج العبد، محافظ سلطة النقد ان اجمالي قيمة الموجـودات المـصرفية لـدى    . أعلن د: جادغزة ـ حامد  
 مليار قيمة الودائع وأن حجـم       4ر6 مليار دوالر، منها     5ر5البنوك العاملة في األراضي الفلسطينية يبلغ نحو        

وأوضح أن نسبة نمو    . مليار دوالر  1ر7التسهيالت الممنوحة حسب االحصائية األخيرة لسلطة النقد بلغت نحو          
، أما نسبة توظيف البنوك ألموال المـودعين محليـاً فبلغـت            %8الودائع خالل األشهر الستة الماضية بلغت       

وتطرق العبد خالل لقاء عقده، أمس، فـي مقـر      %.35، الفتاً الى أن هذه النسبة بلغت قبل عدة سنوات           49%
ى دور سلطة النقد فـي تعزيـز وتمتـين النظـام            سلطة النقد في مدينة غزة مع مراسلي الصحف المحلية ال         

المصرفي واقامة العالقات مع الجهات ذات االختصاص بما يلبي االحتياجات الفلسطينية المتعلقة بتطوير أداء              
  .المصارف وتوسيع خدماتها

  30/6/2005األيام الفلسطينية 
  

   مليار دوالر في ثالث سنوات41خسائر االقتصاد الفلسطيني 
صاد الفلسطيني الذي كان ال يزال في طور البناء إلى هجمة إسرائيلية مبرمجـة هـدفت بـشكل                  تعرض االقت 

وفي دارسـة   . أساسي إلى تدمير هذا االقتصاد ليبقى الشعب الفلسطيني واالقتصاد الفلسطيني مرتبطا بإسرائيل           
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لسنوات الثالث األولـى    للباحث االقتصادي الفلسطيني جميل العبادسة، قدر خسائر االقتصاد الفلسطيني خالل ا          
إن األراضي الفلسطينية تعيش    : وقال العبادسة في دراسته   .  مليار دوالر  41من عمر انتفاضة األقصى بحوالي      

 جميع األصعدة، إذ     على الشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية على       حالة حرٍب شاملة تشنّها إسرائيل    
شامل وقيود مشددة، على حركـة األفـراد والبـضائع بـين      بفرض حصار اقتصادي وإغالق    قامت إسرائيل 

إسرائيل، باإلضافة إلى تعطّل حركـة التبـادل         الضفة الغربية وقطاع غزة، مع       شطري األراضي الفلسطينية  
التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي، األمر الذي أدى إلى تضرر كافة القطاعات االقتصادية، بشكل مباشر               

صول المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج، وعدم قدرة العمالة الفلسطينية على الوصول إلـى             وكبير نتيجة منع و   
عملها بفعل الحصار والعدوان اإلسرائيلي، الذي طال مختلف أوجه الحياة االقتصادية واالجتماعية واإلنـسانية           

  .والصحية
  29/6/2005ردنية اللواء األ

  
   ولبنان لتحفيز حفظ التنوع الحيوي الزراعيفلسطين توقع مذكرة تفاهم مع األردن وسورية

وقعت وزارة الزراعة، في مقر وزارة الزراعة األردنية، في عمان، أمس، مذكرة تفـاهم مـع   : عمان ـ وفا 
األردن، وسورية، ولبنان، لتحفيز حفظ التنوع الحيوي الزراعي، وتبـادل المـصادر            : ثالث دول عربية، هي   

يوسـف  .وليد عبد ربه، مع كل من وزيـر الزراعـة األردنـي د            . لزراعة، د ووقع المذكرة وزير ا   .الوراثية
وحضر توقيع االتفاقيـة    .الشريقي، ووزير الزراعة السوري عادل سفر، ووزير الزراعة اللبناني طراد حمادة          

يـة  مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، أيكا ردا، ومدير عام المنظمة العربية للتنم               
سالم اللوزي، والممثل الخاص للبرنـامج اإلنمـائي لألمـم المتحـدة فـي القـدس، تيمـوثي                  .الزراعية، د 
وتنص االتفاقية على تأسيس ائتالف مشكل من البلدان األربعة، لتعزيز التعاون اإلقليمي في مجـال               .روذرمل

مع القـوانين والـنظم الوطنيـة       تحفيز حفظ التنوع الحيوي الزراعي، وتبادل المصادر الوراثية، بما يتوافق           
  .المرعية، والمعاهدة الدولية لحفظ المصادر الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

  30/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  مصر والسلطة الفلسطينية توقعان مذكرة تعاون في صناعة البترول والغاز
مشترك في مجال صناعة البترول والغاز، وقع       وقّعت مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم لتدعيم التعاون ال        

المذكرة وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي ووزير الطاقة والموارد الطبيعية في السلطة الفلسطينية              
ان المذكرة تتضمن دراسة االستفادة من اكتشافات الغـاز الطبيعـي قبالـة            : قال الوزير المصري  .عزام الشوا 

تنسيق مع الشركات المتخصصة من الجانب الفلسطيني والجانب االنكليزي سـي           سواحل غزة حقل مارين بال    
سي سي ــ بريتش جاس ــ صندوق االستثمار الفلسطيني، ويتم استبدالها بكميات بديلة مماثلة من مشروع                

الت اسالة الغاز بادكوا لتصديرها باالضافة الى تبادل الخبرات في مجال االتفاقات البترولية ودراسة أي مجـا               
وأكد فهمي استعداد مصر لتقديم كل االمكانات والمساعدات للجانب         .أو مشروعات أخرى للتعاون بين الطرفين     

ومن جانبه أوضح الوزير الفلسطيني أن مـصر ال تـألو           .الفلسطيني في كافة مجاالت صناعة البترول والغاز      
صر دائما بالمبادرة في هذا المجال فـي        جهدا لتقديم المساعدات الالزمة للشعب الفلسطيني، مشيرا الى قيام م         

  .اطار االهتمام بتقديم الدعم الكامل في كافة المجاالت التي تسهم في تنمية وتطوير االقتصاد الفلسطيني
30/6/2005الرأي العام الكويتية   

 
    سرائيلي في مهرجان الفيلم العربي الفرنسي إاحتجاج على عرض فيلم 

مجال مقاومة التطبيع عرض فيلم الجـدار للمخرجـة االسـرائيلية سـيمون              رفض قرابة ثالثين ناشطا في      
وقد رفع الناشطون شعارات امام قاعة العرض بمركز الحسين الثقافي في وسط عمـان اكـدوا فيهـا                  .بيتون

رفضهم عرض الفيلم كما خرج عدد ممن دخلوا لمشاهدة الفيلم الذي يحكي عن جدار الفـصل الـذي اقامتـه                    
ضفة الغربية واسرائيل من قاعة العرض احتجاجا على عرض فيلم اسـرائيلي فـي تظـاهرة                اسرائيل بين ال  

  . الفرنسية-سينمائية مكرسة لالفالم العربية
30/6/2005 الدستور  

 
 

 
   دور متميز في رعاية وتأهيل معاقي االنتفاضة   ..مستشفى الوفاء

 قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي إلعاقتها عن       على الرغم من استهداف الطواقم الطبية من       : محمد أبوعبده  -غزة
مواصلة أداء رسالتها السامية في عالج مصابي االنتفاضة وتقديم الرعاية الصحية لهم، إال أن نضال الـشعب                 
الفلسطيني ما زال مستمرا في كافة االتجاهات، وخاصة على الصعيد الصحي حيث تعمل المؤسسات الصحية               
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 الخدمات الصحية للمصابين والجرحي الفلسطينيين الذين قدموا الغالي والنفـيس      ليل نهار من أجل تقديم أفضل     
فقد كان لمستشفيات فلسطين دور كبير في       .·في سبيل العزة والكرامة وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس        

 أحد المستـشفيات  تقديم العالج الالزم لمصابى االنتفاضة، ومن هذه المستشفيات مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي   
العاملة في قطاع غزة التى اخذت على عاتقها تقديم الرعاية الصحية التأهيلية لمعاقي االنتفاضة وبالمجان على                

أنه منذ اللحظـات األولـى النتفاضـة    : الدكتور مدحت عباس المدير الطبي في المستشفى قال    .·مدار الساعة 
الملقاة على عاتقه كمستشفى تأهيلي فباشر باالتصال بوزارة        األقصى المباركة شعر المستشفى بعظم المسؤولية       

الصحة ووضع كافة امكانياته تحت تصرفها حيث تم تفريغ عدد كبير من أسـرة المستـشفى أكثـرمن مـرة                 
الستقبال حاالت اإلصابة كما أعلن المستشفى عبر الصحف المحلية عن استعداده لتقديم كافة خدمات التأهيـل                

وذكـر  .· مختلفة المبيت والعيادات الخارجية للجرحى والمصابين مجانا وعلى مدار الساعة         الطبى في أقسام ال   
الدكتور عباس أن المستشفى يعد األول من نوعه في قطاع غزة من حيث التخصص في مجال التأهيل الطبي                  

ضاف يشتمل  لإلعاقات الحركية واالدراكية والتى تنجم عن الحوادث المختلفة أو أمراض الجهاز العصبي، وأ            
المستشفى على عدة أقسام هي  قسم الخدمات الطبية والتمريضية، وقسم العـالج الطبيعـي، قـسم العـالج                   
الوظيفي، قسم تأهيل اإلدراك ومهارات االتصال، وحدة اإلرشاد النفسى واألسري وكذلك وحدة العالج باللعب              

انه يعمل في هذا القـسم نخبـة مـن          : ائالوتحدث الدكتور عباس عن قسم العالج الطبيعي ق       .·واإلثارة الحسية 
اخصائيي العالج الطبيعي المؤهلين بواقع اخصائي لكل ستة مرضى لكل فترة عمـل حيـث يتمتـع هـؤالء                   

  .بسنوات من الخبرة في مجال التعامل مع اإلعاقات الحركية المختلفة 
  30/6/2005االتحاد االماراتية 

 
 طالق سراحهمإسرائيل إردني بعد رفض ألردنيون يطالبون بلقاء القنصل ا األىسراأل

 األردنيـون   ىاالسـر ان   :الناصرة زهيـر انـدراوس     عن مراسلها في   30/6/2005القدس العربي    نشرت
ه فيها للعمل علي اطـالق سـراح        ، يدعون الك دهامشة  عبد الم  ى برسالة ال  وابعث االمنيون في سجن هشارون،   

وقال النائب دهامشة ان من بـين هـؤالء          . عنهم حتي االن    أردنيين انتهت فترة محكومياتهم ولم يفرج      ىاسر
 18 وحكم عليه لفتـرة    2003األسري الذين لم يطلق سراحهم حتي االن، االسير يسري عياد الذي اعتقل عام              

شهرا، انتهت قبل حوالي ستة أشهر ولم يتم اإلفراج عنه السباب يجهلها االسير نفسه، حيث لم يتم تبليغه بأي                   
 وحكم عليه اداريا لمدة شهرين، انتهت       2003ديد، أسير اخر هو ربيع أحمد محمد الذي اعتقل عام           تمديد او تج  
 شهرا، وحتي االن لم يبلّغ هو االخر بأي تمديد أو تجديد ودون ان يعرف السبب لعدم اطـالق                   18قبل حوالي   

فعة األخيرة التي خرجـت،     واضاف االسري في رسالتهم توقعنا بان يتم االفراج عنا في الد           .سراحه إلي اآلن  
أي في الدفعة التي صادقت عليها الحكومة االسرائيلية بالتنسيق مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، اال انـه                 

االتـصال  : تم تجاهلنا وتناسينا مما اضطرنا إلي خوض اضراب مفتوح عن الطعام، لتحصيل هـدفين، االول              
نا بلقاء القنصل االردني او السفير األردني، لكن لالسف حتي االن           ليسمح ل : باألهالي، وقد تحقق ذلك، والثاني    

من جهته طالـب    . لم يتحقق ذلك، وكخطوة عقابية لنا تم نقلنا من سجن الدامون في حيفا إلي سجن هشارون                 
النائب دهامشة في رسالة بعثها لغدعون عزرا وزير االمن الداخلي االسرائيلي باالفراج الفوري عن هـؤالء                

ري، مشيرا إلي ان استمرار اعتقال االسري رغم انتهاء فترة محكومياتهم منذ فترة طويلة، هـو أمـر ال                   األس
   .يمكن أن يقبله العقل وال المنطق

 الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية على ان الـوزارة    هكد أ ام :عمانمن   30/6/2005 الغد االردنية    ونقلت
وقال لوكالـة االنبـاء االردنيـة ان        . المعتقلين في السجون االسرائيلية   تتابع باهتمام ملف االسرى االردنيين      

وبين . الحكومة وبتوجيهات من جاللة الملك تعطي اهتماما خاصا لهذا الموضوع وتضعه على رأس اولوياتها             
  بترا. ان السفير االردني في اسرائيل يتابع وبايعاز وتعليمات من الخارجية االردنية هذا الموضوع

  
 
  سرائيل  إد يلتقي حمد بن خليفة في الدوحة ويؤكد خيار السالم مع ساأل

قال مصدر سوري في الدوحة أمس إن الرئيس السوري بشار االسد، أكد خالل القمة القطرية  السورية، التي                  
وقال المصدر إن االسد عبـر عـن اسـتعداد دمـشق            .عقدت امس، أن السالم مع اسرائيل خيار استراتيجي       

فاوضات مع اسرائيل من دون شروط مسبقة، غير أنه أشار الى أن المشكلة تكمن في اسـرائيل                 الستئناف الم 
  .الى االمامالتي ال تبدي تجاوبا يدفع بالعملية السلمية

30/6/2005الخليج اإلماراتية   
  

  سرائيل   إميقاتي يتوقع المزيد من الضغوط لتطبيع العالقات مع 
ان فرص تحقيق السالم العادل     : ف امس لخارجية الروسي الكسندر سلطانو   قال ميقاتي خالل لقائه نائب وزير ا      

وتوقع رئيس الحكومة المزيد من الضغوط على لبنـان         ·.يدة بسبب الممارسات االسرائيلية   والشامل ال تزال بع   
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هـا   الروسية، شاكراً لموسـكو دعم     -واشاد ميقاتي بالعالقات اللبنانية     · لقيام تطبيع في العالقات مع اسرائيل     
المستمر للبنان في المحافل الدولية وتفهمها الخصوصيات اللبنانية، فيما يتعلق بسالح المقاومة وملف الالجئين              

 · السورية-الفلسطينيين في لبنان والعالقات اللبنانية 
30/6/2005االتحاد االماراتية   

  
  قائم مقام الكنيسة األرثوذكسية يسلم يرفاس عقود التأجير الباطلة 

ائم مقام كنيسة الروم االرثوذكس في القدس كورنيلوس بعد ظهر امس وزير الداخلية عوني يرفاس عقود                سلم ق 
 عاما والتي ابرمها بطريرك الروم السابق ايرينيوس االول مـع مـستثمرين             99تأجير لمدة طويلة تصل الى      

  .نجليزيةيهود من خالل وكيله نيكولوس بابا ديماس وجميعها كانت باللغتين العبرية واال
30/6/2005 الدستور  

 
  الفريق اإلعالمي المعني بقضية القدس التابع للجامعة العربّية يبدأ اجتماعاته بالقاهرة

 مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية إن فريق        ما قالته  30/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   نشر
 أمس الثالثاء اجتماعاتـه       أول من  عة الدول العربية بدأ   العمل اإلعالمي المعني بقضية القدس المنبثق عن جام       

الطارئة التي تستمر لمدة يومين في مقر األمانة العامة للجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف بحـث                 
وأشـارت  .عدٍد من الخطوات اإلعالمية التي من شأنها العمل من أجل المدينة المقدسـة والمـسجد األقـصى                

ن الذي ترّأس وفد فلسطين في االجتماعات السفير محمد صبيح، مندوب فلسطين الـدائم فـي                المؤسسة إلى أ  
جامعة الدول العربية، وعميد السلك الدبلوماسي في الجامعة ورئيس االجتماعات، وحضرها وفود من األردن              

عالم العربـي   وأوضح محمود عبد العزيز مدير إدارة اإل      .والسعودية ومصر واليمن والسودان، وسلطنة عمان     
أن االجتماعات ستركّز على عـدة قـضايا        اإلعالم،في جامعة الدول العربية ومسؤول األمانة الفنية لوزارات         

إنتاج األفالم الوثائقية الخاصة عن القدس وتاريخها وتراثها العريق، واإلجراءات الواجب إتباعها إلنجاح يوم               
  . تموز القادم، وغيرها13القدس في 

مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية فـي األراضـي         أن   29/6/2005 القدس برس    وذكرت وكالة   
الفلسطينية المحتلة، ثمنت تبني جامعة الدول العربية طباعة وتوزيع أحد إصدارات المؤسسة المتعلق بالمخاطر              

  .التي يتعرض لها المسجد األقصى والمدينة المقدسة بشكل عام منذ احتاللها وحتى اآلن
  
  يرانإرهابية في إمريكي وتسهيل خليجي لتنفيذ عمليات أسرائيلي إطط تخريبي باشراف مخ

في مبنى السفارة االمريكية بالعاصمة العراقية، تشكل منذ اكثر من شهرين طـاقم خـاص يتـولى االعـداد                   
اعـدة  والتخطيط واالشراف على مجموعات ارهابية مسلحة تنتقل اعداد من افرادها الى دولة خليجية حيـث ق               

ونقلت مـصادر لــ     . عسكرية امريكية للتدرب والتزود بجوازات سفر محددة ايذانا ببدء عملياتها االرهابية          
ان هذه المجموعات تتكون من مرتزقة من دول عربية واسالمية وشرق اوسطية ومن بلدان مختلفـة                ) المنار(

 اليها من الطاقم االمريكي الخـاص فـي         تدفع الفرادها رواتب ومكافآت عالية مقابل تنفيذ مهام تخريبية توكل         
وقالت المصادر ان بعض افراد هذه المجموعات تحركت من االراضي العراقية الى داخل ايران علـى             . بغداد

هيئة زوار ويتكلمون اللغة االيرانية، مزودين باسلحة ومعدات متطورة لزرع الرعب والتخريب في المنـاطق               
واضافت المصادر ان من بين هذه العناصـر افـراد مـن منـشقين           . يهاااليرانية التي يستطيعون الوصول ال    

ايرانيين يتلقون الدعم من الواليات المتحدة، تلقوا تدريبات على ايدي ضباط اسرائيليين، في معسكرات خاصة               
ة تدعم المخطط التخريبـي ضـد       واكدت المصادر ان واشنطن وتل ابيب وعواصم في المنطق        . داخل اسرائيل 

   .ايران
ا جهات االنطالق فهي عبر الحدود العراقية االيرانية، ومن المناطق الكردية ومن دول خليجية تقوم بتسهيل                ام

  .سفر عناصر ارهابية من ساحتها الى دول معينة، ومن هناك الى ايران تحت غطاء السياحة والخبرة
  29/6/2005المنار الفلسطينية 

  
  ة بعد فك االرتباط واشنطن قررت تجميد دورها في العملية السلمي

شهدت االسابيع الثالثة االخيرة اتصاالت على اعلى المستويات بين تل ابيب وواشنطن تناولت بسرية تامة ما                
يمكن تسميته بتجميد الدور االمريكي في المرحلة القادمة فيما يتعلق بعملية السالم بين الجـانبين الفلـسطيني                 

 ان االدارة االمريكية وافقت خالل هذه االتصاالت على خطط          خاصة للمنــار وكشفت مصادر    .واالسرائيلي
اسرائيلية لمرحلة ما بعد فك االرتباط، وهي موافقة تطلق اليد االسرائيلية لتقوم بما يحلـو لهـا فـي الـضفة                     

واكدت المصادر ان    .الغربية، على صعيد الحدود والكتل االستيطانية وجدار العزل وضر المقاومة الفلسطينية          
رة االمريكية ابلغت تل ابيب صراحة انها ستترك الرئيس الفلسطيني محمود عباس واريئيل شارون رئيس               االدا

وزراء اسرائيل لهما حرية تحديد وجهتيهما بعد تنفيذ خطة فك االرتباط، وبعد ان بعثت واشـنطن بعـشرات                  
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المريكي وبـين االوامـر     وربطت المصادر بين هذا الموقف ا      .المطالب واالشتراطات الى الجانب الفلسطيني    
والتعليمات التي اصدرها وزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز الى الجهات المعنية بضرورة االنتهاء وبايـة               
طريقة وبالسرعة الممكنة النجاز بناء جدار الفصل وتسليم المدن الفلسطينية الى السلطة الفلسطينية قبل نهايـة                

ن مسؤول امريكي قوله ان االوضاع بين الفلـسطينيين واالسـرائيليين           واكدت المصادر نقال ع    .العام الجاري 
  .دخلت مرحلة خطيرة

  29/6/2005المنار الفلسطينية 
  
  
  

  مترجمي كتاب قوانين ديني يهودي سرائيل ترحب بتخلي موسكو عن مالحقةإ
يعود الـى   تخلت السلطات الروسية عن فتح تحقيق قضائي بحق مترجمي كتاب قوانين ديني يهودي              : ا ف ب  

واعلنت وكالة انباء انترفاكس الروسية انه لن        .القرن السادس عشر، يقول رافعو الدعوة انه يفيض بالعنصرية        
ي وال واضعي رسالة تطالب بحظر المنظمـات        ودتطلق اي مالحقات بحق مترجمي كتاب القوانين الديني اليه        

 لالذاعـة   ، الذي يقوم بزيارة لموسـكو     ،د اولمرت وقال نائب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهو      .الدينية اليهودية 
لقد اتخذ المسؤولون الروس قرارا سريعا دونما االنتظـار ان          .  انني مسرور لهذا القرار    :العسكرية االسرائيلية 

فور وصولي الثالثاء طلبت من المسؤولين الـروس نقـل توصـياتنا القاضـية              .. تثير المسألة فضيحة دولية   
ئيس فالديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل فرادكوف قبل ان تأخذ االمـور منحـى              بالتحرك سريعا الى الر   

واوضح اولمرت وهو ايضا وزير التجارة والـصناعة نقلـت           .اخر قد يسبب احراجا كبيرا لروسيا في العالم       
  . انهم تحركوا بسرعة وبذكاء. رسالة واضحة جدا بهذا المعنى الى رئيس الوزراء ووصلت الرسالة

  30/6/2005تقبل اللبنانية المس
  

   بليون دوالر كمساعدة رسمية إلسرائيل2.52مجلس النواب األميركي يوافق على تخصيص 
 وافق مجلس النواب األميركي وبغالبية غير مسبوقة منذ سـنوات علـى تخـصيص               : جويس كرم  -واشنطن  

جلس الشيوخ، مع الموافقة     بليون دوالر كمساعدة رسمية إلسرائيل وجرى تحويل المشروع أمس الى م           2.52
ـ     مليون دوالر المخصصة للفلسطينيين واحباط التعديالت والقيود المقترحـة علـى           150أيضاً على مساعدة ال

 393الخارجية األميركية بشأن هذه المساعدة، وأقر مجلس النواب في جلسته المسائية أول من أمس بموافقـة                 
وداريل عيسى، على قانون موازنة المـساعدات الخارجيـة         مشرعاً، بينهم نائبان من أصل عربي راي لحود         

 مليون كمساعدة اقتـصادية     240 دوالر للمساعدات العسكرية إلسرائيل و     2.28 والذي يخصص    2006للعام  
وأجهض مجلـس النـواب     .  نائباً، بينهم النائب اللبناني األصل ِنك رحال       32وعارض القانون   . للدولة العبرية 

لمساعدات الفلسطينية، والتي قدمها نواب جمهوريون، كمـا اجهـض اقتـراح تكليـف              التعديالت المتعلقة با  
الخارجية األميركية تقديم تقارير فصلية حول عملية االصالح السياسي والمؤسساتي في األراضي الفلـسطينية     

  .وجرت الموافقة على المساعدة من دون شروط إدارية مسبقةها المساعدة، مقابل منح
  30/6/2005الحياة 

  
  لمانياأرفع حصانة نائب نمساوي شكك بوجود غرف الغاز في 

صوت مجلس النواب في فيينا أمس على رفع الحصانة عن النائب اليميني المتطرف السابق والعضو : أ ف ب
في مجلس الشيوخ، جون غودينوس، النه نفى وجود غرف الغاز في المانيا النازية، مما يمهد لمالحقته 

ودينوس بانتهاك القانون النمساوي حول حظر انشطة النازيين الجدد عبر اقتراحه علنا في ويتهم غ. قضائيا
واثر . نيسان وخالل مقابلة تلفزيونية اجراء دراسة علمية للتحقق من وجود غرف الغاز خالل الرايخ الثالث

بقي نائبا في انطالق اولى االنتقادات ضد تصريحاته، استقال غودينوس من حزب اليمين المتطرف لكنه 
وفي مطلع حزيران، اضاف غودينوس في مقابلة مع صحيفة . مجلس نواب فيينا وعضوا في مجلس الشيوخ

ستاندارد على ما قاله سابقا لقد كانت هناك غرف للغاز بالتأكيد، لكن ليس على اراضي الرايخ الثالث وانما 
  . في بولندا

  30/6/2005السفير 
  

  ي نزع سالح حزب اهللا والمخيماتف لى دور روسيإسلطانوف يسعى 
أكدت مصادر ديبلوماسية بارزة ان ثمة اهتماماً من روسيا االتحادية بالوضع اللبناني، وهذا مـا               : ثريا شاهين 

تجسده زيارة نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف الى بيروت والمحادثات التي سـيجريها مـع                
وأوضحت المصادر ان أبرز مواضيع البحـث        .ه في غضون شهر ونيف    وهي الثانية ل  . المسؤولين اللبنانيين 

التأكيد على استمرارية التشاور اللبناني الروسي حيال مختلف         :التي سيتناولها سلطانوف في بيروت أربعة هي      
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البحث في التوجه الدولي الحالي حول عقد مؤتمر دولي فـي أيلـول             و. القضايا المطروحة في لبنان والمنطقة    
وتؤيد روسيا فكرة دعم لبنان، لكنها ترغب في التشاور معـه حـول             .  لتقديم التمويل االقتصادي للبنان    المقبل

مضمون المؤتمر وأهدافه ورؤية المسؤولين اللبنانيين كافة لما يرغبون ان يقدمه المجتمع الدولي علـى هـذا                 
، 1559حث تطورات تنفيذ القرار     ب و .وقد يتم طلب اصالحات وشفافية بموافقة وترتيب داخلي لبناني        . الصعيد

اذ ترى روسيا وجوب    . وتقويم االنسحاب السوري من لبنان وما آل اليه على صعيد العالقات اللبنانية السورية            
العمل لتخفيف الضغوط عن سوريا، واقامة عالقات جيدة معها واعطائها فرصة الى أن تهدأ األمـور نتيجـة                  

تـسعى   و .انية السورية مسألة تناقش بالحوار الداخلي وبأسـلوب هـادئ         للتطورات األخيرة، وأن العالقة اللبن    
 وال سـيما فـي      1559روسيا الى أن يكون لها دور ما في استكمال لبنان تنفيذ البنود المتبقية فـي القـرار                  

وترغب روسيا في استيضاح موقف لبنـان حيـال         . موضوعي نزع سالحي حزب اهللا والمخيمات الفلسطينية      
الفلسطينية الموافقة على تسليم سالح الفلسطينيين داخل المخيمات، ووجود فلـسطينيين خـارج             موقف القيادة   

كما ترغب روسيا في معرفة موقف واضح من لبنان من نزع سالح الحزب وتصوره لتنفيذ القرار                . المخيمات
1559. 

  30/6/2005المستقبل اللبنانية 
  

  من غزةواشنطن قلقة بشأن موعد االنسحاب : تقرير إخباري
قبل سبعة اسابيع من االنسحاب االسرائيلي المزمع من قطاع غزة، يسابق المسؤولون االميركيـون              : ا ف ب  

الزمن لوضع تفاصيل عملية االنسحاب من غزة التي يقول المحللون انها قد تكون خطوة تاريخية او مأساوية                 
 اب الذي حـدده رئـيس     15شرة ان موعد    ولم يعلن اي مسؤول مبا     .بالنسبة لعملية السالم في الشرق االوسط     

الوزراء االسرائيلي ارييل شارون النسحاب القوات والمستوطنين االسرائيليين من غزة واجزاء مـن الـضفة               
اال ان واشنطن وحلفاءها يبدون قلقا متزايدا حول بطء وتيرة التنسيق مع الفلسطينيين              .الغربية يمكن ان يتاجل   

اال ان المحللين يتفقون على      .ينتج عنه فراغ خطير بعد انسحاب االسرائيليين      حول االنسحاب والذي يمكن ان      
ان شارون الذي اتخذ قرار االنسحاب االحادي من غزة، ال يمكنه ان يؤجل تلك الخطوة التي تواجه معارضة                  

وع ومع نفاذ الوقت، يرى محللون مثل هنري سيغمان مدير مـشر           .اسرائيلية دون ان يخاطر بانهيار حكومته     
واضاف  .الشرق االوسط في مجلس العالقات الخارجية، ان كارثة ربما تلوح في سماء غزة            /الواليات المتحدة 

من الصعب تخيل انه ستكون لالنسحاب اثار بناءة وايجابية أم انه سيقود الى بعض النتـائج الجديـدة التـي                    
في شؤون الشرق االوسط في معهد      وقالت تمارا ويتيس الخبيرة      .ن جسرا الجراء مزيد من المفاوضات     ستكو

نشعر بالقلق الننـا لـم      اال انها اضافت    . لية تسليم سلسة  بروكينغز ان الجهود المشتركة يمكن ان تثمر عن عم        
وفي حال قرر االسرائيليون المضي في عملية االنـسحاب دون           .االرادة بالقيام بذلك بشكل مستمر    نشاهد بعد   

الخطر هو ان تصبح غزة منطقة تعمها الفوضى والماسي من الناحية           س ان    مع الفلسطينيين، تقول ويتي    التنسيق
ان اسوأ سيناريو هو ان يتـصاعد العنـف وال تـتمكن            وتضيف   .االنسانية وبالتالي تصبح بيئة لتوليد العنف     

  .ئيليون الى القطاع لمعالجة العنفالسلطة الفلسطينية من السيطرة عليه ويعود االسرا
 30/6/2005 الدستور

  
 هل كانت إسرائيل وراء أحداث سبتمبر؟ 

  إميل أمين
ويتساءل بعض المسؤولين رفيعـي     . ثمة أمور مزعجة في هذا التواطؤ العجيب بين مصالح إسرائيل وأمريكا          

المستوى في قلب إدارة بوش حول الدور المباشر الذي أدته إسرائيل في دخول الواليات المتحدة الحرب ضـد               
لتحقيقات االتحادية على سبيل المثال أنه يدرس احتمال قيام حكومة أجنبية بمناورات            العراق، فقد أعلن مكتب ا    

  .تهدف إلى تقوية الدعم لحملة عسكرية ضد العراق
بهذه الرؤية يقدم الكاتب الفرنسي الشهير اريك لوران فصله السابع رئيس غير عقالني في مؤلفه الشهير عالم                 

 االختراق اليميني الديني للسياسة األمريكيـة، إضـافة إلـى الـدور             بوش السري والذي يميط فيه اللثام عن      
اإلسرائيلي الواضح للعيان في الكثير من األحداث على صعيد الواليات المتحدة بخاصة منذ وصـول بـوش                 

  . االبن إلى البيت األبيض
سبتمبر ايلول،  يخلص المؤلف إلى نتيجة مؤداها أن إسرائيل كانت حاضرة وبقوة في أحداث الحادي عشر من                

وبالقدر نفسه كذلك كانت وراء حرب العراق والرابط بين األمرين ال يخفى على أحد، إذ طلب بوش ثاني أيام                   
االعتداءات على واشنطن ونيويورك من مستشارته لألمن القومي في ذلك الوقت كوندوليزا رايس إعداد خطة               

  .عسكرية لغزو العراق
ريب أن يقول خذوني أعلن مسؤول في الموساد أن الحكومة التـي يتحـدث              في سياق المقولة الشهيرة كاد الم     

على حد علمي لم تتم أي عملية تهـدف         : عنها مكتب التحقيقات االتحادية هي إسرائيل من دون شك، ويضيف         
  .إلى تضليل الواليات المتحدة أو توجيهها للخوض في هذه الحرب
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هذا الملف من جديد وبعد أربع سنوات تقريبـا مـن إقفالـه             ما الدافع وراء فتح     : ويجدر بالقارئ أن يتساءل   
  وبسرعة أمريكية غير مسبوقة تثير من الشكوك أكثر مما تبث من الطمأنينة؟

  اتهام أمريكي مباشر ل إسرائيل
الجديد في األمر هو االتهامات التي وجهها عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي فـي الواليـات المتحـدة ل                   

فها أو تورطها في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر بهدف دفع أمريكا لإلطاحـة بنظـام                إسرائيل بشأن وقو  
الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وتكريس الهيمنة األمريكية بصورتها المطلقة كمـا وردت فـي وثيقـة              

  .القرن األمريكي في منطقة الشرق األوسط
امتد كذلك، وهنا الخطورة الحقيقية لالتهام الجديـد،  ولم يقتصر األمر على أعضاء من الحزب الديمقراطي بل         
  .إلى مسؤول سابق رفيع المستوى في االستخبارات األمريكية

 داخل الكونجرس الجتماع وجه فيه عـدد  كان نهار الخميس السادس عشر من يونيو حزيران المنصرم موعداً         
ام األمريكي عندما أراد الذهاب إلـى       من الديمقراطيين اتهامات صريحة بأن الرئيس بوش قد ضلل الرأي الع          

  .العراق
 أثناء االجتماع أن أمريكـا      CIAوأضاف راي ماكغافرن المسؤول السابق في جهاز االستخبارات األمريكية          

ذهبت إلى الحرب على العراق من أجل النفط وإسرائيل وإقامة قواعد عسكرية أرادها المحافظون الجدد كـي                 
  .هيمنة على ذلك الجزء من العالمتتمكن أمريكا وإسرائيل من ال

ولم يقتصر األمر على التلميح، إذ تعداه إلى التصريح حيث قام نشطاء في الحزب الديمقراطي خـالل اللقـاء                   
 سبتمبر فـي    11المتلفز بتوزيع منشورات تضمنت اتهامات بأن شركة إسرائيلية تلقت تحذيرا قبيل اعتداءات             

عتداءات قبل حصولها وأن إسرائيل ربما كانت متورطـة أيـضا فـي             إشارة إلى أن إسرائيل كانت تعلم باال      
هل يمكن لهذا االتهام أن     : والتساؤل. مضاربات في األسواق المالية عشية االعتداءات لتحقيق مكاسب ضخمة        

يثير قالقل من جديد ل إسرائيل التي تمر بأزمة فعلية في عالقاتها مع الواليات المتحدة من جراء عدة مشاهد                   
  أعمال التجسس وتسريب تكنولوجيا قتال متطورة إلى الصين وغيرها مما خفي على الناظرين من العوام؟من 

ربما يكون هذا صحيحا بدرجة كبيرة بخاصة في ضوء دراما المستنقع األمريكي في العـراق الـذي يـزداد                   
بالده تلك الحرب، إضافة    وحولة يوما تلو اآلخر، مما يدفع بالمواطن األمريكي للتساؤل عمن كان وراء دخول              

إلى أن االتهامات ال تأتي هذه المرة من قبل رجل الشارع أو وسائل األعالم المتهمة أحيانا بعدم الموضـوعية                   
 سنة  27 نحو   CIAوالرغبة في إثارة الزوابع، ولكنها تجيء من رجال مثل راي ماكغافرن الذي خدم في ال                

لحقيقة والتي تتهم إدارة بوش بتضليل األمـريكيين، والـذي          والعضو المؤسس في منظمة تالف من أجل قول ا        
مشيرا إلى أنه لم يعد أحد يستطيع أن ينتقد         . يرى أنه يجب عدم التعامل مع إسرائيل على أنها دولة حليفة لألبد           

إسرائيل حتى ولو كان ذلك في شكل مهذب مما دعا ببعض النواب مثل جيمس مـوران إلـى شـكره علـى                      
  .ي ما ذهب إليه جهة إسرائيلصراحته وتأييده ف

   سبتمبر هل كانت إسرائيل هناك؟11
والمؤكد أن تصريحات واضحة ومباشرة مثل التي جاء بها نواب الحزب الديمقراطي إنما تدعونا قليال لتنشيط                
الذاكرة والبحث في األجواء التي أحاطت باالعتداءات على واشنطن ونيويورك والتطلع إلى موقـع وموضـع                

  .فيها من خالل رصد ولو سريع لبعض المشاهدإسرائيل 
يمكننا العودة إذن إلى شبكة فوكس األمريكية التي أعلنت في صدر نشراتها اإلخبارية في تلـك لفتـرة أنهـا                    
علمت بوجود نحو ستين إسرائيلياً من بين مئات المعتقلين الذين ألقت السلطات األمريكية القبض علـيهم بعـد                

 كانوا يبحثون عنهم منذ مدة طويلة على خلفية         FBIلمحققين االتحاديين من جهاز ال      حوادث التفجيرات، وأن ا   
  .اتهامهم بالتجسس على مواقع رسمية تابعة للحكومة األمريكية

وتضيف شبكة فوكس أن بعض هؤالء اإلسرائيليين ناشطون في الجيش اإلسرائيلي أو عمليات االستخبارات،              
لق بالهجرة أو تحت الفتة قانون باتريوت اكت تشريع المـواطن لمكافحـة             وأما اعتقالهم فجرى باتهامات تتع    

اإلرهاب، وأضافت في ذلك الوقت نقال عن محققين اتحاديين أن بعض المعتقلين اإلسرائيليين لم ينجحوا فـي                 
  .اجتياز اختبار فحص الكذب حول التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بأنشطتهم التجسسية ضد الواليات المتحدة

وقد خلصت الشبكة إلى أن شكوكا كبيرة قد اندلعت في عقول المحققـين حـول احتمـال أن يكـون هـؤالء                 
 سبتمبر قبل وقوعها، ولكنهم لم يشركوا أحدا في         11المحتجزون قد جمعوا معلومات استخبارية حول هجمات        

إنما اكتفوا بدور المتفرج من     معلوماتهم تلك حتى ولو لم يثبت أن اإلسرائيليين كانوا متورطين في الهجمات، و            
دون اإلبالغ عن الجاني لغرض في نفس أبناء آل يعقوب يتعلق بنية تدمير الكثيرين من أبناء وأحفاد إسماعيل                  

  .وعلى رأسهم صدام حسين ومن لف لفه
إن : ولكي ال تلقي الشبكة المعروفة بمصداقية اتهاماتها جزافا فقد نقلت عمن وصفته بالمحقق الكبير قوله لهـا                

: لكنه عندما سئل عن تفاصيل هذه العالقة رفض اإلفـصاح وقـال           . هناك عالقة بين اإلسرائيليين والهجمات    
األدلة التي تدين اإلسرائيليين بما جرى في الثالثاء الحزين هي مصنفة وال يمكن أن أتحدث عن األدلة التي تم                   
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حـد  ألومات سرية للغاية وال يجوز إطـالع        تجميعها إنها معلومات مصنفة، ومعنى المصطلح األخير أنها مع        
  .عليها غير المخول لهم ذلك

أمر آخر كشفت عنه فوكس وهو اإلعالن عن مجموعة إسرائيلية كانت تحتفظ بشقة في والية كاليفورنيا بهدف               
وتؤكـد  . التجسس على مجموعة من العرب الذين تحقق معهم السلطات األمريكية لالشتباه بعالقتهم باإلرهاب            

 سبتمبر كان قد    11س على أنها حصلت على كمية كبيرة من الوثائق المصنفة التي تشير إلى أنه حتى قبل                 فوك
 إسرائيلياً آخر قيد االعتقال واالحتجاز، وأن ذلك قد تم ضمن تحريات سرية لالشـتباه بـأنهم                 140تم وضع   

  .يتجسسون لمصلحة إسرائيل في أمريكا
 فقد قادت إلى إلقاء القبض على عشرات اإلسـرائيليين العـاملين فـي              أما التحقيقات التي جرت بعد األحداث     

أكشاك صغيرة داخل مراكز تجارية اعتبرت واجهات لممارسة نشاطات إسرائيل التجسسية، والمثير جدا فـي               
هذا الصدد أنه بعد أن أوردت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز نبأ اعتقال أشخاص إسرائيليين بـتهم                 

 بدأت هذه العربات التـي تعمـل كأكـشاك صـغيرة            2001هجرة في نوفمبر تشرين الثاني من عام        تتعلق بال 
: وباختصار غير مخل يقول ضابط كبير ممن يشرفون على التحقيقات لفـوكس           . باالختفاء من مواقع انتشارها   

. حليفة ألمريكا إن حكومة الدولة تقوم بأعنف حملة تجسس ضد الواليات المتحدة األمريكية أكثر من أي دولة                
  .في تلميح مباشر للتورط اإلسرائيلي في القيام بنشاطات تجسسية فوق األراضي األمريكية

  هل اخترق الموساد تنظيم القاعدة؟
هذا األمر يتعلق من جهة ثانية بالدور اإلسرائيلي في أحداث نيويورك وواشنطن، ونحيل اإلجابـة هنـا إلـى                   

يفيد ديوك المرشح السابق للرئاسة األمريكية والعضو السابق في مجلـس           المحلل السياسي والكاتب األمريكي د    
يقول ديوك في مقال نشره في الموقع الخاص به على االنترنت ردا على             . النواب األمريكي عن والية لويزيانا    

إن خبراء مركز األبحـاث والدراسـات       : التساؤل حول دور إسرائيل في الهجوم على مركز التجارة العالمي         
عسكرية في الجيش األمريكي يقولون إن الموساد لديه القدرة على توجيه ضربات لقوات ومصالح أمريكيـة                ال

من السخرية أن يهاجم مركز التجارة      “انه  : وجعل األمر يبدو على أنه من تدبير فلسطينيين أو عرب، ويضيف          
  في هذا الهجوم؟العالمي بعد أربع وعشرين ساعة من نشر هذا التقرير فهل للموساد يد خفية 

يرى ديوك أن الموساد قد تمكن من اختراق ما يعتبر اخطر منظمة إرهابية في العالم أال وهي منظمة القاعدة                   
هل من المنطق في شيء أال يكون لدى شبكة الموساد الواسـعة االنتـشار علـم    : التابعة البن الدن، ويتساءل 

لموساد كان على علم باألمر ولكن إسرائيل فضلت عـدم          مسبق بأكبر عملية إرهابية في التاريخ؟ ويجزم بأن ا        
إطالع الواليات المتحدة على شيء أو تحذيرها، وربما ساعد الموساد وحرض من دبر الهجوم ألنه رأى فـي                  

  .مقتل اآلالف من األمريكيين ما يخدم مصالح الدولة العبرية
 4000اليم بوست تقريرا يؤكـد اختفـاء       في اليوم التالي للهجوم نشرت صحيفة جيروز      : ويضيف الكاتب قائال  

منطقيا كان البد من أن يلقى مئات أو آالف اإلسرائيليين مصرعهم في مركز التجارة العالمي، لكن                .. إسرائيلي
 إسرائيلياً قد قضوا    130حسب تصريحات الرئيس بوش في خطاب أمام الكونجرس عقب األحداث فقد قال إن              

ات التقارير لمعرفة عدد القتلى اإلسـرائيليين حـسب بعـض المـصادر             في الهجوم، لكنه بعد البحث في مئ      
 ل اإلسـرائيليين قبـل       قد لقي مصرعه األمر الذي يؤكد أن هناك تحذيرا مسبقاً          األمريكية فإن إسرائيلياً واحداً   

  .الهجوم
لعالمي تلقـت،   ونذكر هنا بأن شركة أوديجو اإلسرائيلية للرسائل العاجلة والتي لها مكاتب في مركز التجارة ا              

. حسب ما أعلنته بعض وكاالت األنباء في تلك الفترة، رسائل عديدة قبل ساعتين فقط مـن وقـوع الهجـوم                   
ويدرج ديوك هذا الهجوم ضمن عدة هجومات إرهابية إسرائيلية على الواليات المتحدة بعضها عسكري وآخر               

مريكا والهجوم المسلح على البارجة     تجسسي، مثل قضية الفون في مصر وقضية تجسس جوناثان بوالرد في أ           
  .في البحر المتوسط” يو إس إس ليبرتي“األمريكية 

ومع اإلقرار بإمكانية المبالغة في رواية ديوك جهة أعداد اليهود العاملين في مبنى التجارة أو الـذين قـضوا                   
للكثير مـن شـركات     منهم، فإن الحديث بحال من األحوال ال يخلو من الصحة السيما أن المبنى كان مركزا                

األوراق المالية العالمية واليهودية التي شهدت مضاربات مثيرة عشية األحداث من بيع وشراء ألسهم وسندات               
  .بمبالغ طائلة وهو ما أكده اتهام النواب الديمقراطيين أنفسهم وليس حديث ديوك هذه المرة

  االختراق اإلسرائيلي مستمر ومستقر
تل صدارة األحداث ثانية؟ هل سئم األمريكيون من أعمال تجسس الحليف األقرب؟            ما الذي دفع الحديث ألن يح     

المؤكد أن قضية التجسس األخيرة الخاصة بالمحلل الري فرانكلين الذي وجهت له اتهامات مباشرة بتـسريب                
يتعلق بعضها بالعراق ويتعلق البعض اآلخـر بـإيران قـد أثـارت شـهية               ” إسرائيل“معلومات عسكرية ل    

فقد جاءت األنباء األخيرة من واشنطن لتفيد بأن هناك         . ريكيين للحديث والخالص من ربقة معاداة السامية      األم
فضيحة تجسس إسرائيلي جديدة قد تتجاوز تبعاتها ما حدث في قضية تجسس الري فرانكلين، إذ وضع مكتب                 

ديد عدد مـن ثغـرات االختـراق        أمن االتصاالت في جهاز المباحث االتحادية تقريرا أشار فيه إلى أنه تم تح            
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ألجهزة الكمبيوتر بالمكتب، وهي نقاط صممت بحيث تتيح لعمالء دولة أجنبيـة دخـول نظـام المعلومـات                  
  .المركزي واالطالع على محتويات الملفات التي يتضمنها النظام

 قد كشفت عن    وهنا تلزم اإلشارة إلى أن عمليات المراجعة األمنية في أعقاب هجوم الحادي عشر من سبتمبر              
أن األجهزة والبرامج التي استخدمها مكتب التحقيقات االتحادية آنذاك تضمنت برامج مستوردة مـن شـركة                
كومفيرس أنفوسيس اإلسرائيلية، وأن تلك البرامج تضمنت نوافذ سرية يمكن لخبراء الشركة المنتجـة، وهـم                

انات بأجهزة المكتب مـن دون أن يـتمكن         أصال من صمموها، استخدامها لالطالع على محتوى الملفات والبي        
  .خبراء األمن في المكتب من رصد تلك النوافذ بسهولة

وبعد الكشف عن تلك الثغرات ألقي القبض على عدد من اإلسرائيليين وتم ترحيلهم من الواليـات المتحـدة،                  
 إسرائيل، وبذل خبراء     إسرائيلياً وضع أيضا رهن االعتقال وحقق معه ثم أعيد إلى           عسكرياً وتردد أن مسؤوالً  

المكتب جهدا كبيرا لسد الثغرات إال أنهم وضعوا تقريرا قالوا فيه إنه من األفضل تغيير نظام االتصاالت داخل                
ورغم ذلك فإن قضية الري فرانكلين زادت إلى حد كبير من الشكوك حـول وجـود               . مكتب التحقيقات بأكمله  

  . غير أولئك الذين صمموهاختراق مصمم بعناية فائقة بحيث يصعب رصده من
يصبح إذن في ضوء هذه المعلومات الحديثة االعتقاد ان اتهامات الديمقراطيين لم تكن غير مبنية على أساس،                 
وإذا كانوا اليوم قد أشاروا ولو من طرف خفي إلى إسرائيل فإن قادمات األيام ربما ستحمل في طياتها المزيد                   

  .حاجز الشبهات في دورها يوم الحادي عشر من سبتمبرمن الفضائح اإلسرائيلية التي تتخطى 
  هل إسرائيل حليف إلى األبد؟

لعل إثارة هذا التساؤل من قبل بعض نواب الحزب الديمقراطي تعد في حد ذاتها إشارة إلى مبلغ الخطر الذي                   
ائيل قد أبرمتها مع    يمكن أن تصل إليه العالقة بين البلدين، السيما بعد صفقة األسلحة المتقدمة التي كانت إسر              

  .الصين والتي رأت فيها واشنطن تهديدا لميزان القوى العسكرية مع التنين الصاعد
ولإلجابة نقول إن هناك بعدا يغيب عن أذهان وانظار الكثيرين من المحللين وهو بعد ديني الهوتي يتعلق بمـا             

  .يعرف بالمسيحية الصهيونية
 يقوم عليه أصوليون مسيحيون حتى النخاع يدعمون إسرائيل إلـى           فالمعروف أن تيار المحافظين الجدد الذي     

المنتهى ليس حبا بها لذاتها، وإنما كوسيلة تؤدي بهم إلى تحقيق األحالم المخملية المتعلقة بنهاية العالم وعـودة    
  .السيد المسيح ومن ثم حتمية رجوع اليهود عن يهوديتهم واعتناقهم المسيحية ولو قسراً

 ويهود العالم هذا المخطط، إال أنهم يعملون على االستفادة قدر المستطاع وإلى أقصى درجـة                سرائيل“وتدرك  
من تلك األوهام لكن مع االحتفاظ بقدراتهم الخاصة التجسسية والعسكرية تحسبا لليوم الذي يبلغ فيـه شـطط                  

  .اليمين المسيحي األمريكي مداه، ويأخذون مسألة تحويلهم إلى المسيحية متخذ الجد
وحتى ال يحين هذا اليوم البد من شغل الواليات المتحدة في صراعات دوليـة مثـل المـستنقع العراقـي، أو      

وقد كان من الضروري إيجاد محفـز  . الدخول في صراع مسلح مع إيران، أو قضايا كاإلصالح والديمقراطية       
سرائيلي إلشعال العالم لضمان    بنفس القوة يمكنها من ذلك فهل كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر الفتيل اإل             

 وإلى األبد؟ يبدو أن هذا هو ما بدأ يفكر فيه األمريكيـون، والـدليل هـو       تحقيق مكاسب صهيونية اليوم وغداً    
  .اتهامات رجال الحزب الديمقراطي المتقدمة وهو تفكير طال النظر فيه والتبصر من حوله

  30/6/2005الخليج اإلماراتية 
 

   ويده في النارظهره الى الحائط: رئيس
  صالح القالب
بعد عودته مـن زيارته االخيرة الى واشنطن بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس  يتعرض لحملة إعالميـة                 
مركزة، شاركت فيها جهات متعددة من بينها أوساط فلسطينية، هدفها التشكيك بكفاءته وإظهـاره علـى أنـه                  

 االوضاع األمنية الداخلية المتردية فـي منـاطق الـسلطة           مرتبك، وانه باإلضافة الى عدم قدرته على ضبط       
الوطنية، أظهر عجزاً شديداً في التفاوض مع اإلسرائيليين خالل اللقاء األخير بينه وبـين رئـيس الحكومـة                  

  . اإلسرائيلي أرييل شارون الذي جــرى في الجزء الغربي من مدينة القدس
ب وصحافيون فلسطينيون، كان محمود عباس عـشية زيارتـه          قبل هذه الحملة، التي شارك فيها معلقون وكتا       

األخيرة الى واشنطن، قد تعرض لحملة تشكيك من قبل وسائل االعـالم االسرائيلية، وكان شارون الذي قـام                 
بزيارة الى العاصمة االميركية، سبقت زيارة الرئيس الفلسطيني هذه وترافقت معها لبضعة ايام، قـد حـاول                 

غير ذي صلة وأنه .. لين األميركيين بأن رئيس السلطة الوطنية مثله مثل سلفه ياسر عرفات        إقناع كبار المسؤو  
  !. عاجز عن ضبط الساحة الفلسطينية، وأنه من العبث المراهنة عليه وإبرام أي إتفاق معه

 وكان الواضح ان هدف شارون من حملة التشكيك بالرئيس الفلسطيني وبمقدرته هو قطع الطريق على ما كان                
وعد به الرئيس جورج بوش، لجهة إعطاء عملية السالم في الشرق االوسط دفعة قوية، واعتبـار االنـسحاب        
الموعود من قطاع غزة جزءاً من خريطة الطريق والتوصل بالنتيجة الى قيام دولة فلسطينية متواصلة وقابلـة        

  . للحياة جنباً الى جنب مع الدولة اإلسرائيلية
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ة فاإلسرائيليون، وبخاصة في عهد هذه الحكومة الليكودية واليمينية، ال يريـدون فـي              إن هذه مسألة مفهوم   .. 
حقيقة األمر سالماً حقيقياً وإن هم يظهرون االنحناء لعاصفة هذا السالم التي بدأت تهـب من الواليات المتحدة                

قي اإلنتقـادات اإلسـرائيلية،     والتي أشتد هبوبها من أوروبا والعالم كله، أما ما هو غير مفهوم فهــو ان تلت              
ـُركَّزة، مع حملة بعض األطراف والجهات الفلسطينية وان يشكل هؤالء جميعاً فرقـة موسـيقية أخـذت                  الم

  . تعزف األلحان نفسها وتقرع الطبول إياها
ـُستهِدفْ للرئيس الفلسطيني الذي تقفـه ب         عـض  والمالحظ، حتى ال تذهب التقديرات بعيداً، ان هذا الموقف الم

الجهات الفلسطينية والذي تناغم معه بعض االشخاص الفلسطينيين قد تداخل فيه الشخصي والذاتي مــــع              
الموضوعي والتقت عنده أجندات متعددة كثيرة من بينها أجندات التنظيمات والفصائل التي شعرت ان دورهـا              

ها فرضاً كبديل لحركـة فـتح علـى         قد جاء وإنها يجب ان تستفيد من اللحظة االنتقالية الراهنة لتفرض نفس           
افتراض أن هذه الحركة قد اصيبت بالوهن وأنها ذاهبة الى التمزق وأنه عليها ان تُخْلي مكانها لمـن اصـبح                    

  . أكثر منها لياقة وكفاءة وقوة
وهنا فإن ما يعزز هذا التقدير ان حملة التشكيك التي يتعرض الرئيس الفلسطيني وتتعرض لها حركـة فـتح                   

د ترافقت مع ازدياد الحديث عن وجود اتصاالت ولقاءات، مستمرة ومتصاعدة، بين األميركيين وبـين               أيضاً ق 
مثلها مثـل   ! قادة حركة حماس، وذلك رغم ان واشنطن ال تزال تصنف هذه الحركة على أنها حركة إرهابية                 

 بمواقف أكثر مرونـة وألنهـم       ولذلك، وألن االميركيين استبدلوا مواقفهم المتشددة السابقة      . حزب اهللا والقاعدة  
باتوا ينتهجون سياسة مستجدة، إزاء ما يعتبرونه فصائل وتنظيمات متطرفة وإرهابية، عنوانها الحوار علـى               
طريق التفــاهم واالستيعاب، فإن حركة حماس، التي هي حركة سياسية وابنة حزب سياسي هـو حـزب                 

ن من مصلحتها ان يظهر رئيس السلطة الوطنية عاجزاً         االخوان المسلمين، باتت تتصرف وتعمل على أساس ا       
وغير ذي صلة، وان تظهر حركة فتح على أنها لم تعد فرس الرهان الذي يمكن االعتماد عليه إلنجاز عمليـة        

  . السالم في الشرق االوسط وحل القضية الفلسطينية
عمل من أجل تبديد كل الدعم      إن حركة حماس تعرف تمام المعرفة ان شارون يسعى إلفشال محمود عباس، وي            

الذي تلقاه الرئيس الفلسطيني من الواليات المتحدة باألساس، ومن أوروبا والعالم بأسره، لكنها نظراً لحساباتها               
التنظيمية الخاصة وانسجاما مع تطلعاتها لفرض نفسها كممثل للشعب الفلسطيني، وكرقم رئيسي في الـساحة               

ضغط في االتجاه ذاته الذي يضغط في اتجاهه اإلسرائيليون فهـي تعتقـد ان      الفلسطينية لم تجد حرجاً في ان ت      
رياحها قد هبت، وأنه عليــها ان تغتنم الفرصة وان تُذري بيدرها وحتى وإن كان هذا على حـساب ذقـن                    

ويـة،  الكل يعرف ان محمود عباس ورث إرثاً ثقيالً، وأنه تسلَّم أوضاعاً منهارة ومتها            . رئيس السلطة الوطنية  
وأنه ترأس سلطة ال يوجد منها سوى االسم، وان هذه السلطة بال إمكانيات وال أجهزة وبال مـاٍل وال عيـال،                     
وان االسرائيليين هم الذين أوصلوها الى هذه الحالة، بهدف إلغاء الطرف الفلسطيني المفاوض وقطع الطريـق              

لواليات المتحدة في مقدمة هذا العالم، بأنـه آن أوان          على قيام الدولة الفلسطينية التي بات العالم كله مقتنعا، وا         
إن المفتـرض ان    . قيامها وانه ال أمل باالنتصار على اإلرهاب وباالستقرار في الشرق االوسط بدون ان تقوم             

تتصرف حركة حماس ومعها فصائل الرفض الفلسطينية التي تدور في فلكها بغير هذه الطريقة التي تتصرف                
تعرف كل هذه الحقائق اآلنفة الذكر، لكنها تحت ضغط مصلحتها التنظيمية وتطلعاتهـا ألن              بها، وبخاصة أنها    

تكون البديل لحركة فتح لم تجد حرجاً في ان تضغط في االتجاه نفسه الذي يضغط نحوه شارون ولم تتردد في                    
  . ا يلزم نفسه بهالقيام بكل ما يظهر محمود عباس على أنه عاجز وغير ذي صلة وأنه غير قادر على تنفيذ م

وبالطبع فإن كل هذا قد استهوى أصحاب األجندات الخاصة فلسطينياً وعربياً وبخاصة فـي مجـال اإلعـالم                  
فاندفع كل هؤالء ليشكلوا فرقة موسيقية أخذت تصدح كل هذه االنغام الجنائزية التي تصور محمـود عبـاس                  

  ..!. ظهره الى الحائط ويده في النار.. على أنه رئيس عاجز
وهنا فإنه ال بد من تذكير كل هذه األطراف والفصائل والجهات الفلسطينية، التي تنخرط فـي حملـة تـشويه               

وعلى هـؤالء جمـيعهم ان      .. ُأكلت يوم ُأكل الثور األبيض    : صورة محمود عباس، بذلك المثل العربي القائل        
يم لقضية فلسطين، وإن المستفيد لن      يعلموا علم اليقين ان تحطيم الرئيس الفلسطيني في هذه المرحلة، هو تحط           

يكون سوى اإلسرائيليين، الذين ال يريدون سالماً وال دولة فلسطينية، وال يعترفون بشعب فلسطيني له الحـق                 
  . في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة

 30/6/2005شرق األوسط ال
  
 ب السلطة وتكتيكات البعبعحز

 سري سمور
ريعي الفلسطيني التي كان مقررا إجراؤها في السابع عشر من تموز يوليو، كان ُأجلت انتخابات المجلس التش

هذا التأجيل متوقعا لدى العديد من المتابعين والمحللين والساسة الفلسطينيين ،التأجيل كان أحد خيارات حركة 
بنسبة من فتح وهي حزب السلطة الفلسطينية ،وكان الخيار الثاني إجراء االنتخابات لتفوز حركة حماس 

المقاعد تجعلها منافسا قويا لفتح داخل المجلس التشريعي،فوقع االختيار على الخيار األول رغم أنه فاقم من 
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اضمحالل تأييد الجمهور الفلسطيني لحزب السلطة،علما أن المأمول لدى أروقة حركة فتح أن تزداد فرص 
  .الفوز وتتحسن خالل الفترة المقبلة

رباك زادها البعبع الذي تجسده حركة حماس تعقيداً بإعالنه المشاركة في االنتخابات فتح تعيش أزمة وحالة إ
م فكان أعضاء المجلس 1996التشريعية التي قاطعتها مع الجهاد اإلسالمي وبعض قوى اليسار مطلع عام 

عل نكهة التشريعي من حركة فتح بمعظمهم إضافة إلى بعض المستقلين اإلسالميين واليساريين وغيرهم مما ج
  .المجلس فتحاوية خالصة

  حالة جديدة
تعودت حركة فتح على نمط معين وهي أن تكون رقما وحيدا أي أن تكون بيدها كل مقاليد األمور دون أن 
ينازعها أحد وهذا ما ربت عليه عناصرها رغم ستار القنابل الدخانية اإلعالمية التي أطلقتها الماكنة الدعائية 

ارات الرغبة في إشراك الجميع في القرار وتقبل اآلخر وضرورة بناء قيادة موحدة للحركة والتي رفعت شع
الخ ،المؤسسات تحكمها فتح بال منازع مع تطعيم لبعضها بعناصر من االتجاهات والقوى األخرى،هذه ....

ثبات العناصر دخلت إلى المؤسسات بحكم اعتبارات عائلية أو مهنية أو حسابات من قيادة فتح وبالطبع إل
 !صدقية الدعاية حول عدم التفرد وأن الجميع في السفينة

ربما سهل البعبع على فتح مهمتها باعتزاله المشاركة في السلطة،ولكن وبالتوازي مع هذا التسهيل المفترض 
أو المؤكد تمكن البعبع من إظهار حركة فتح كمسئولة عن الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي أمام عامة 

  .س فحصل على تأييد جماهيري تزايد مع استشهاد القادة والعناصر تباعاً خالل انتفاضة األقصىالنا
لهذا ال نستغرب وجود أصوات داخل فتح تدعوا إلى إشراك حماس وبقوة في إدارة السلطة كي يظهر 

لى فتح للجمهور أن الخطأ يمكن أن يوجد عند فتح وعند حماس وعند الشعبية،وأن الحال ليس مقتصراً ع
وعناصرها،لكن رغبة البعبع وإعالنه عن المشاركة تضع فتح أمام حالة جديدة لم تعتدها ،فالسلطة ومؤسساتها 
لم تكن تتسع لفتح وهي وحيدة ،ذلك بسبب تسرب ثقافة األخذ وقبض الثمن عند الكثير من  أبناء فتح الذين 

-ع السلطة في  ظل وجود الخصم األكبرتقاطروا ألخذ الرتب والمناصب المدنية والعسكرية ،فكيف تتس
  ! أو البعبع؟-داخليا

  إرباك وتحليالت فتحاوية
كثير من المقاالت والتحليالت المكتوبة والمتلفزة والندوات المتواصلة في داخل الصالونات الفتحاوية المغلقة 

لمنظرين من فتح كتب بعض ا, والمفتوحة لمحاولة تشخيص الحالة الجديدة ومحاولة الخروج بأقل األضرار
مثل بكر أبو بكر أن حالة االنقسام ستسود داخل حماس ألن حماس اعتمدت على ثقافة االعتزال عند تربية 
عناصرها، هذا التحليل يدخل من وجهة نظري من باب رفع المعنويات إلزالة القلق ليس إال ألن من كتب هذا 

ين في وجهات النظر داخل الحركة البعبع فإن مجرد الكالم ومن يردده يدرك قبل غيره أنه وإن كان هناك تبا
ما يراه من هو غير موافق أو متحفظ على المشاركة في العملية السياسية من إرباك للحركة الخصم فتح كفيل 
بتغيير وجهة النظر وحتى انقالب التحفظ والتردد إلى عزم،آخرون كتبوا حول ضرورة ترتيب الداخل 

لقوائم فتح بناءاً على الكفاءة واستبعاد العناصر السيئة واعتماد الشفافية ،وهذه الفتحاوي واختيار مرشحين  
دعوات تتردد منذ زمن ولكن ال أثر لها على أرض الواقع ،فالناس قد يصوتون لحماس ليس لقناعتهم بكل ما 

 .لطة بالقرارتطرحه  بل من باب تلقين الدرس واالنتقام من سوء األداء الذي تميز به عهد إنفراد حزب الس
وهناك كما قلت من يقول أن انخراط البعبع الحمساوي في العملية السياسية مكسب لفتح ألن األخطاء ستظهر 
مما يتيح لفتح الخروج من إطار الصورة السلبية التي تكونت حولها بسبب األداء الغير مرضي، كذلك للقول 

من شخص واحد أو حركة واحدة فقط كما السابق، هذه لإلسرائيليين أن لدينا معارضة كما لديكم وليس القرار 
وجهة نظر لها أهمية وإن طبقت فلها من صحة التحليل نصيب، لكن من يروجون لها هم من المعزولين أو 
من غير أصحاب التأثير ألن هناك من يشعرون أن مكاسبهم الشخصية مهددة حتى في ظل اللون الواحد فكيف 

  !بالطيف؟
أخذ مداه وهو يزداد مع اقتراب اليوم الموعود، والطريقة المتبعة في التنظير لم تتغير بشكل اإلرباك داخل فتح 

جذري واستغل البعض منافسة حماس من أجل تصوير أنفسهم كمنقذين أو كحالة ضرورية وهو ما حدا 
اتهام بأصوات لها اعتبارها فتحاوياً إلى الصراخ بأن دعوا حماس تربح ما دمتم ستظلون في الصورة،و

  .البعض بأنه يهول من تداعيات الوضع الجديد لإلبقاء على مكاسبه وامتيازاته
في ذات الوقت شرع العديد من أعضاء المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه فتح بتحقيق أكبر قدر ممكن من 
اء المكاسب الشخصية والفردية لشعورهم بقرب الرحيل مما ساهم في زيادة الهوة  بين هؤالء األعض

والجمهور الغاضب من أدائهم أصالً،وتأجيل االنتخابات زاد من نقمة الناس على هؤالء وارتفعت وتيرة 
االنتقاد الذي بلغ حد االتهام بشكل لم يسبق له مثيل طوال أكثر من تسع سنوات هي عمر المجلس التشريعي 

  .الذي أجريت له انتخابات واحدة حتى اللحظة
تحليالت وكثرة االجتهادات واستمرار سوء األداء،ترى ما الذي تفكر فيه حماس وفي ظل اإلرباك وتناقض ال

بالضبط؟وهل مواقفها الجديدة والتي تظهر تغيراً جذرياً هي إستراتيجية أم تكتيك مرحلي؟قبل اإلجابة على هذا 
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كن ال ضير السؤال دعونا نلخص أزمة فتح بمجموعة من النقاط ،ولو أن هذا األمر يحتاج إلى بحث موسع ول
  :من عرض ألهم عناصر األزمة

هناك ضغوط إسرائيلية وأمريكية وأوروبية وعربية من جهة وأخرى فلسطينية من : الضغوط المختلفة:أوال
جهة أخرى على السلطة والتي عمودها الفقري حركة فتح ، وقد سجل في هذا السياق تأجيل االنتخابات 

طينية محمود عباس إلى واشنطن،اإلسرائيليون يريدون من السلطة التشريعية بعيد زيارة رئيس السلطة الفلس
وأجهزة أمنها حراسة أمنهم،بل هم يريدون عمليات مشتركة مع أجهزة األمن الفلسطينية مثل عمليات البرق 
والرمح والخنجر التي تقوم بها القوات األمريكية والعراقية في وسط وغرب العراق،ولكن األجهزة األمنية 

نية السيما األفراد يرفضون هذا المنطق بشكل قاطع ولقد شارك العديد من أفراد األجهزة األمنية في الفلسطي
عمليات المقاومة وسقط مئات الشهداء المنتسبين إلى أجهزة األمن،إن كان هناك بعض األفراد الذين يمكن 

ير الشرطة العراقية فعددهم شراؤهم بالمال  أو أنهم يعانون من خلل نفسي لديهم استعداد للعب دور مغاو
محدود وال يشكلون حالة عامة في أجهزة أمن السلطة،كما أن إسرائيل تريد من أبي مازن توقيع اتفاق ينهي 
الصراع ويلغي حق عودة الالجئين وهو ما راهنت عليه أمريكا أيضا ،يبدو أن أبا مازن يريد الحصول على 

األربع سنوات القادمة وهو غير معني بتوقيع اتفاق في المرحلة استقرار أو بكلمات أدق وقفا للتدهور خالل 
الراهنة،وهذا أمر يزعج إسرائيل السيما أن عباس لم ينجر إلى لعبة الحرب األهلية والفصائلية رغم أن هذا ما 
طلب منه مرارا، وقد حسمت تصريحات وزير خارجية السلطة ناصر القدوة المسألة بإعالنه عن عدم نية 

نزع أسلحة الفصائل طالما أن هنالك احتالال لألرض والشعب،وتلتها تصريحات لعباس في مقابلة مع السلطة 
تلفزيون إسرائيلي أكد أنه لن يدخل في حرب أهلية من أجل نزع سالح الفصائل،وإسرائيل ال يعجبها هذا 

 دخول التاريخ -يبدوكما –الموقف البتة،عباس السبعيني العمر الحاصل على إجازة في التاريخ، ال يريد 
كمشعل لفتيل حرب فلسطينية داخلية،كما أنه يدرك تمام اإلدراك أنه حتى لو غامر وشن حربا على فصائل 
المقاومة فلن ينال شيئا من إسرائيل وال أمريكا،وحتى حماس تثق أن عباس لن يتنازل مثلما تطلب منه تل 

 باإلصالح الفعلي والخروج من حالة الشعارات أبيب ومن خلفها واشنطن، داخليا هناك ضغط شعبي يطالب
إلى تطبيق على أرض الواقع وكذلك وضع حد لحالة الفلتان األمني السائدة والمتصاعدة ،كما أن األوضاع 

  .االقتصادية لم تتحسن منذ انتخاب عباس
م يتسبب كان عرفات خيط السبحة الذي يجمع الحبات ،رحيل عرفات ل: التشرذم وتعدد المرجعيات: ثانيا

بانهيار للحركة ولكنه أظهر مدى التشرذم واالختالف،في حياته كانت الخالفات والصراعات موجودة ولكنه 
كان قادرا على السيطرة عليها أو على األقل تأجيل تأججها،كان معوال على المؤتمر الحركي السادس أن يعيد 

حالة االحتقان داخلها،لكن المؤتمر أجل إلى صياغة الحركة على أسس متينة وأن يرتب أوضاعها ويضع حدا ل
هناك قنابل قابلة لالنفجار !أجل غير مسمى،وقد تزامن تأجيل انعقاد المؤتمر مع تأجيل االنتخابات التشريعية

في أي لحظة،صراعات المقيمين والعائدين،صراعات الشباب والكهول،صراعات القادة الذين يلجأون الستزالم 
 والمخيمات واألرياف ،ربما بردت مصالحة عباس مع القدومي جزءا من الصراعات األفراد،صراعات المدن

ولكنها قد تكون زادت جزءا آخر؛القدومي هو زعيم حركة فتح وعباس هو رئيس السلطة، معظم كوادر 
وعناصر فتح يعملون في مؤسسات السلطة،هذا يشكل ازدواجا في المرجعية،المصالحة رتبت هذه المسألة أو 

 توقيت انفجارها،ولكن ومن زاوية أخرى ظهر مدى سيطرة كبار السن على مقاليد األمور وكذلك ما بدا أجلت
  .أنه تهميش للكوادر المقيمة في الداخل قبل تأسيس السلطة الفلسطينية

لقد كان وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية نصر يوسف صريحا في جلسة مساءلة أمام :الفلتان األمني: ثالثا
المجلس التشريعي حينما تحدث عن وجود بلطجية ووجود مسئولين أمنيين لهم عالقة بأجهزة مخابرات 
مختلفة،هذا الحال يتحدث به الكبير والصغير وجاء كالم الوزير ليضع النقاط على الحروف،حركة فتح هي 

ي الضفة والقطاع عماد السلطة وخاصة أجهزة األمن ،ولحركة فتح تشكيالت عسكرية يقدر عدد عناصرها ف
بعشرات األلوف من األفراد المسلحين،بعض هؤالء منتسب ألجهزة األمن المختلفة ،ال يمكن أن نرمي هؤالء 
عن قوس واحدة،فأحيانا يتمكنون من حل مشاكل يعجز عن حلها القضاء المترهل والكشف عن جرائم تقيدها 

كن هذا ال يعني أن هذه التشكيالت على ما يرام أجهزة األمن ضد مجهول،ويلجأ الناس إليهم لحل مشاكلهم،ول
ذلك أن عدد أفرادها كبير ووالءاتهم مختلفة وليس لهم قيادة واحدة حتى داخل المدينة الواحدة،ومثلما فيهم 

الحديث عن الفلتان األمني ازداد وتصاعد وأصابع االتهام !الوطني الشريف فيهم من هو دون ذلك أو نقيضه
وأجهزة األمن ،البعبع الحمساوي تصرف بذكاء في اآلونة األخيرة؛يسرا العزامي طالبة في تتجه بقوة نحو فتح 

الجامعة اإلسالمية في غزة وعضو في الكتلة اإلسالمية التابعة لحماس كانت تتنزه مع خطيبها وشقيقتها فأطلق 
رعت األقالم وأجهزة مسلحون من حماس النار عليهم لالشتباه بأنهم في وضع ال أخالقي فقتلت العزامي،سا

اإلعالم التي الحظت انحيازها المبالغ فيه للحديث عن أولئك المنفلتين الذين نصبوا أنفسهم حماة للقيم 
واألخالق وعن مصرينا إذا تحكم هؤالء بالقرار الداخلي وغير ذلك من الكلمات التي كتبت وقيلت ،حماس من 

إحراج السلطة وحركة فتح،فقد اتهمت من يتهمها جهتها خرجت من الموقف أصلب من السابق وزادت من 
بقتل العزامي بأنه يريد الحصول على مكاسب  انتخابية حيث تزامنت الحادثة مع انتخابات محلية في 
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القطاع،كما أنها أكدت أنها كحركة غير مسئولة عما جرى رغم أن األفراد الذين أطلقوا النار عناصر من 
 لذوي المغدورة، واعتذرت علنا بحضور وجهاء ونخب ثقافية وأكاديمية حماس،وسارعت إلى دفع دية مغلظة

،وكان موقف ذوي يسرا لصالح حماس وقبلوا االعتذار والدية، وقبل ذلك أعلن الشيخ حسن يوسف القيادي 
الحمساوي في الضفة الغربية أن عناصر من حركته قبل سنوات احتجزوا شخصا من قرية كوبر قضاء رام 

ت رصاصة أدت إلى مقتله ،الحادثة ظلت قيد الكتمان ومحل القيل والقال فجاءت تصريحاته لتزيل اهللا  فانفلت
الغموض وقام على المأل بدفع الدية ألهله الذين رحبوا بموقف حماس،الحادثتان في غزة ورام اهللا زادتا من 

ار نحو السلطة شعبية حماس وثقة الناس بأنها تعترف إذا ارتكبت خطأ وفي نفس الوقت وجه األنظ
وفتح،فالكثير من الحوادث التي طالت أشخاصا من فتح بالقتل أو االعتداء لم يكشف النقاب عنها وال تزال 

  .محل شائعات كثيرة تزيد األمر إرباكاً
ال شك أن أجهزة األمن في فترة الهدوء قد ساهمت بتهيئة الظروف للفلتان األمني الحالي،أنا بعيني رأسي 

 جهاز أمني قبل اندالع االنتفاضة وهو يسير بسيارته بسرعة في السوق باتجاه معاكس لخط رأيت ضابطا في
الشارع المصمم باتجاه واحد،الكثير تمنوا أن يأتي يوم يكون هذا الضابط في حالة عجز عن فعل أي شيء وقد 

حيث تصرف ضباط حدث،أنا أعتبر أن الكثير من مظاهر الزعرنة والتشبيح هي انتقام من الفترة السابقة 
األمن بعنجهية وكأنهم فوق القانون وأخذوا يحابون من يدفع لهم أو من هو قريب،والعديد من ضباط األمن 
يعيشون بمستوى ال يتناسب إطالقا مع رواتبهم دون أن يكونوا أثرياء قبل تأسيس السلطة ،ناهيك عن كون 

المؤسسة ،ومن هنا نستنتج أن الضباط والقادة أجهزة األمن ربت عناصرها على الوالء الشخصي وليس تبعية 
الذين أحيلوا إلى التقاعد أو نقلوا إلى مهام أخرى ال زالت كلمتهم مسموعة بسبب السماح بالوالءات الشخصية 
،هناك عناصر من أجهزة األمن في حالة انبهار بقادتهم لدرجة أنهم يتحدثون للناس عنهم وكأنهم أبطال ال 

وقد بلغ الحال ببعض العناصر إلى االفتخار بما ال يجوز !بقية القادة ليسوا على شيءيشق لهم غبار فيما 
!  بال وجه حق- فتحاوي للمفارقة- االفتخار به؛أحدهم تحدث بإعجاب عن قيام قائد جهازه بضرب مناضل 

هزة  تكمن صعوبة دمج األج-إضافة لما ذكره وزير الداخلية عن العالقة مع مخابرات خارجية-ومن هنا 
األمنية وتوحيدها ،وال شك في تورط العديد من عناصر األجهزة في حالة الفلتان األمني ،عدد المنتسبين 

 ألفا ورغم ذلك هناك قتل وجرائم أخالقية وسرقات وفوضى في الشوارع ونزاعات 58ألجهزة األمن حوالي 
ئهم ألي شيء آخر فينطلق بين العائالت وفي كل عائلة ضباط وعناصر والؤهم لعائالتهم أكثر من وال

الرصاص من هذا وذاك،هناك من بدأ يشعر أن األمر مخطط له من قبل إسرائيل إلظهار الفلسطينيين كمن ال 
يستطيعون إدارة شئونهم ولذا يجب إبقاؤهم تحت االحتالل أو تسليمهم لدول مجاورة أو قيادة محلية يتم فبركتها 

  !!!الحديث عن الدور األردني السيما في الضفة الغربيةبعد أن يقرف الناس حال وطنهم،وقد كثر 
  

ليس هناك عصابات للجريمة المنظمة في الضفة والقطاع ولكن حالة السلم االجتماعي مهددة بشكل مريع 
وأصبح كل مواطن مشروع قتيل برصاصة طائشة في نزاع قد ال يكون له فيه ناقة وال بعير، بإمكان فتح أن 

 أو أن تحد منه على األقل والجمهور الفلسطيني يطالب ويلح وكذلك البعبع وبقية فصائل توقف التدهور األمني
 .المعارضة

قلت إن فتح اعتادت أن تكون رقما وحيدا وهذه ثقافة ترسخت وتغلغلت ورغم :عدم التهيؤ لشراكة الغير: رابعا
وقناعة هذه القيادات بأن إدراك بعض القيادات الفتحاوية أن هذا زمان أزفت ساعة تحوله إلى تاريخ، 

المشاركة باتت أمرا ملحا،إال أنه يصعب نزع هذه الثقافة بسهولة،كانت فتح مستعدة لقبول حركات من مثل فدا 
وجبهة النضال الشعبي وما شابهها وهي حركات تحتاج إلى مجهر إلكتروني لترى بين الجماهير حسبما يعبر 

ماج مع فتح وهمها الحصول على االمتيازات والمناصب ليس البعض،هي حركات في توافق تام يقارب االند
إال،ولذا قبلت فتح بأسماء كثيرة وحجم يقارب الصفر ،ولكن األمر يختلف عندما يتعلق األمر بالبعبع 
الحمساوي الذي له رصيد شعبي كبير وتأثير ال تخطئه العين، رغم قناعة فتح أن حماس لن تحصل على 

يه فتح إال أن حالة من عدم التهيؤ النفسي والثقافي تسيطر على فتح،فتح تريد كل مقاعد أكثر مما ستحصل عل
شيء وكل شخص وكل مؤسسة من رئيس السلطة وحتى مختار أصغر قرية فلسطينية ،تريد البسط والمقام، 

مجلس ، وإال ما سر االهتمام الفتحاوي الذي يكاد يصل حد الهوس بانتخابات ...الرطب واليابس،السطح والقاع
قروي أو بلدي هنا أو هناك؟ وقد سجل في هذا سابقة اتهام السلطة للمعارضة بتزوير االنتخابات بعكس ما 

حتى لو كانت حماس ستحصل على عشرين مقعدا فقط في المجلس التشريعي !يجري عادة في أصقاع العالم
ول حماس على أغلبية فأوساط فتحاوية كثيرة ترى هذا أمرا سلبيا ،مخطئ من يعتقد أن المشكلة حص

،ال،المشكلة في ثقافة مترسخة لدى أوساط واسعة في حزب السلطة ترى أن فتح لها الملك ولها الحكم،وكما 
أسلفت فإن هناك كوادر وقيادات فتحاوية ترى أن الزمن زمن المشاركة وتقاسم السلطة وتداولها ولكن أنّى 

  !لهذه الكوادر إقناع اآلخرين بوجهة نظرها؟
المفروض أن تكون المصلحة الوطنية فوق المصالح : طغيان المصالح الشخصية على مصلحة الحركة: خامسا

الحزبية والفئوية،لكن أزمة فتح أكبر من ذلك ؛فمصلحة األفراد ونرجسية بعض الممسكين بنواصي السلطة 
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 أو صاد من هناك شبه يقين أن وجود سين!ودوائر الحركة تبدو أهم من حركة فتح ومستقبل حركة فتح
الشخصيات في قوائم حركة فتح االنتخابية يعني تصويت العديد من غير المنتمين وحتى من مؤيدي فتح نفسها 
للكتلة الحمساوية المنافسة،ورغم هذا اليقين فإن هؤالء يصرون على الترشح وليكن ما يكن،إن الكثير من 

ن جديد وهم يعلمون أن الشارع الفلسطيني أعضاء كتلة فتح في المجلس التشريعي  ينوون خوض التجربة م
غاضب من أدائهم، كاره لتصرفاتهم وناقم عليهم، ولكنهم بما يتمتعون به من نفوذ وتغلغل ومال وفير 

 لن تكون أفضل مما لو كانوا غير موجودين؛قس على هذا -بالتأكيد-يستطيعون زج أنفسهم في القوائم والنتيجة
اويون مكروهون من الشعب ،ولكنهم يتجاهلون مشاعر الشارع ويدوسون على كافة المناصب التي يتوالها فتح

  !مصلحة الحركة التي ينتمون إليها ليبقوا في مواقعهم،الناس يتحرقون لعقابهم عبر صناديق االقتراع
  

  تكتيكات البعبع
هذه الحركة حسمت حركة الجهاد اإلسالمي موقفها باإلعالن عن عدم المشاركة في االنتخابات التشريعية، 

ليست ذات تأثير شعبي كبير مقارنة مع حماس ،الجهاد تركت مسألة التصويت كخيار ألعضائها ،طبعاً لن 
 !يصوت عناصر الجهاد لمرشح فتحاوي إن رغبوا بالتصويت، فرص البعبع تزداد إذن

 االنتخابات حركة حماس تعتمد تكتيكاً مرحلياً وليس إستراتيجية بإعالنها عن الرغبة في المشاركة في
التشريعية وبإعالنها االستعداد للمشاركة في منظمة التحرير الفلسطينية في حال أعيد ترتيب أوضاع األخيرة، 

  ما هي معالم هذا التكتيك وحيثياته وبواعثه؟
  :يمكن اإلجابة على هذا السؤال بالنقاط التالية

حماس الراغبين بالحصول على وظيفة طوال الوقت ظل عناصر :  االستجابة لمطالب العناصر والشارع-1
-تحت رحمة أجهزة األمن التي تشكل فتح عمودها الفقري وأحياناً كان يطلب من العنصر الراغب بالتوظيف 

 نبذ أفكاره وإظهار نوع من االلتزام بحركة فتح أو السكوت عن أخطاء - بغض النظر عن مؤهالته
ستيعاب جميع العناصر وألن تلك المؤسسات كانت السلطة،لدى حماس مؤسسات عدة ولكنها ال تستطيع ا

عرضة لإلغالقات من قبل السلطة أو من إسرائيل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تعرضت هذه 
المؤسسات ألزمة مالية ،كما أن تلك المؤسسات احتكرت من بعض األوساط الحمساوية التي لم تنصف كثيراً 

والدعم ،إن تولى المؤسسة ابن قرية حمساوي كان يحرم ابن المخيم من عناصر الحركة في عمليات التوظيف 
الحمساوي، وان توالها ابن المدينة الحمساوي كان يحرم ابن القرية وابن المخيم الحمساويين وهكذا،لدى 
حماس عناصر مؤهلة علمياً ومهنياً وهي ال تستطيع بعد التضييق المالي عليها صرف مخصصات كافية لهم 

 عدد كبير من العناصر الذي أفرج عنهم أو سيفرج من السجون اإلسرائيلية، والجمهور الفلسطيني ،ناهيك عن
ظل يلح على حماس وفصائل المعارضة األخرى بتجنب السلبية واالنخراط في مؤسسات السلطة، حماس 

ن قبل كانت تغض الطرف عن تلك الدعوات ،وفي ظل االنتفاضة الحالية، تزايدت الدعوات بشكل كبير م
الشارع الفلسطيني المتعطش للتغيير ،حماس مضطرة لالستجابة مخافة تراجع شعبيتها التي اكتسبتها بتضحيات 
هائلة وهي  تريد أن تجني ما زرعته وعدم ترك الساحة لخصمها، وتريد تحرير أسراها ال أن يستثنوا عند 

  .اإلفراجات اإلسرائيلية
عبر صحفها المطبوعة واإللكترونية ونشراتها وخطب الجمعة التي تدرك حماس أنها : اإلصالح من الداخل-2

قد تحظر لن تستطيع إصالح ما فسد أو قد يفسد،وستظل تصرخ ومسيرة ما تراه خطأ تسير بال كوابح ؛لذا 
ترى أنها في حال دخولها للمجلس ستعمل على نوع من األسلمة في زمن العولمة وستكبح جماح من قد 

و الفساد،يرى البروفيسور عبد الستار قاسم أن ال سلطة للمجلس التشريعي على رئيس يجنحون نحو الخطأ أ
السلطة الفلسطينية السيما فيما يتعلق بموضوع التفاوض مع إسرائيل،حماس رغم تصريحات بعض قادتها 

وجد أفق بأنها تريد كبح المسيرة السياسية تدرك أن ال مجال من داخل أروقة المجلس التشريعي، ثم أنه ال ي
سياسي أصال،ولكن هدف حماس هو الوضع الداخلي،مراقبة الوزارات والمؤسسات،مساءلة المسئولين،منع 
تمرير قوانين تمس هوية المجتمع الفلسطيني العربية واإلسالمية،محاولة منع افتتاح أماكن مجون وفروع 

تح ونشاطها،في أي مجال أو منطقة لكازينو أريحا، الطريف في األمر أن حماس عادة ما تكون سببا لحيوية ف
تكون حماس منافسة لفتح فإن فتح تحسن أداءها وتتجنب الوقوع في الخطأ، أنا أتوقع أن نواب فتح في مجلس 
تشريعي مختلط سيظهرون تمسكهم بالتقاليد اإلسالمية وسيتجنبون أن يظهروا بمظهر المخالف للشرع أو 

بع، إن أداء فتح أفضل ما يكون في جو المنافسة مع البعبع، ولكن المرتكب للفواحش ،والسبب وجود نواب البع
في المؤسسة أو المنطقة أو المجال الذي ال يكون فيه تنافس تسود فتح حالة من االسترخاء وتشتد أجواء 

  !التناحر بين أقطابها
ان ثم احتالل العراق المحافظون الجدد قادوا الواليات المتحدة إلى احتالل أفغانست:  وضع أمريكا وإسرائيل-3

،تل أبيب أصبحت الحليف األهم لواشنطن ولكن الرياح لم تجر بما تشتهيه سفن المحافظين الجدد ،المقاومة 
العراقية وضعت األمريكيين أمام معادلة جديدة ، لهذا بدأوا بإجراء حوارات مع قوى إسالمية مختلفة سواء 

إسرائيلياً كان الوضع صعباً ،شارون .عتدلة حسب تصنيفهم تلك الموسومة باإلرهاب حماس وحزب اهللا أو الم



 31

الذي قال أن  نيتساريم  كتل أبيب اضطر لإلعالن عن خطة الفصل القاضية باالنسحاب من قطاع غزة 
وتفكيك المستوطنات فيه، ولم يحقق شارون األمن خالل المئة اليوم الموعودة للجهمور اإلسرائيلي ولم يعلن 

ستسالم رغم الخسائر الهائلة في األرواح والممتلكات، ألمريكا خطط تتعلق بإيران ودول الفلسطينيون عن اال
أخرى وال يمكن تحقيقها إال في ظل الهدوء ولو النسبي على الساحة الفلسطينية، ومن تجربة أوسلو فإن قادة 

افقة فلسطينية واشنطن وتل أبيب أدركوا أن حزب السلطة وحده ال يكفي لضمان الهدوء بل يجب ضمان مو
كاملة على التهدئة،حماس والجهاد اإلسالمي نفذتا عمليات في ظل حالة الدفء في العالقة ما بين السلطة 
وإسرائيل ،فكيف وقد توترت العالقة وارتفعت أصوات الثأر في الداخل الفلسطيني ،التقطت حماس اإلشارة 

ا ،ويجب أن تقبض الثمن، أمريكا تخاف من انتشار وعلمت أنها وإن كانت بعبعاً لفتح، فالقاعدة بعبع ألمريك
القاعدة في  األوساط العربية عموماً والفلسطينية خصوصاً وهي مضطرة للتعاطي مع حماس وإن بحذر شديد 
وبشروط لن تقبلها حماس،وهذا ما يفسر تصريحات وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس، ولكن حماس 

يين على حساب الشارع المؤيد لها ،وهي غير مستعجلة فها هي واشنطن تعلن أنها لن تغامر بإرضاء األمريك
  .تفاوض المقاومة العراقية المسلحة بعدما كانت ترفض هذا، وسيأتي يوم تتعامل فيه مع حماس بنفس الطريقة

 مستبعد إسرائيل تتحدث عن قرب اندالع انتفاضة ثالثة وحماس تدرك أن هذا غير:  ترتيب الوضع الداخلي-4
في ظل رغبة إسرائيل بتكثيف االستيطان وتزايد األخطار على المسجد األقصى، هي فقدت الكثير من 
العناصر والقادة والجراح أثخنتها وتحتاج إلى ترتيب الصفوف والتقاطا األنفاس،صحافة إسرائيل تتحدث عن 

 غير ملتزمين إال بنهج القوة وال هذا ولكن ما باليد حيلة، فإما زيادة التفجر في األوضاع وخروج عناصر
ضابط لهم وإما غض الطرف عن العدو المنضبط، أقصد أن وتيرة المواجهة ستحافظ على نسق معين إلى 

  !حين تفجر االنتفاضة الثالثة وهو ما يبدو قريبا
ات تفرك حماس يديها بانتظار اللحظة التي ينتشر عناصرها داخل المستوطن:  استنساخ تجربة حزب اهللا-5

التي ستخلى في غزة وهم يرفعون الرايات الخضراء وصور الياسين والرنتيسي وغيرهم، الرسالة ليست 
للداخل بل للخارج العربي واإلسالمي والعالمي، لبث رسائل معروفة، حزب اهللا سبق وأن فعل ذلك في 

نتخابية في لبنان، وسحب الجنوب اللبناني وحماس تريد السير على نهج حزب اهللا، حزب اهللا دخل اللعبة اال
شعار الثورة اإلسالمية في لبنان و استبدلته بشعار المقاومة اإلسالمية في لبنان ،وانفتح على كل القوى 
والطوائف اللبنانية وأقام عالقة مدروسة مع السلطة ومع السوريين وواصل الحرب على الجيش اإلسرائيلي 

هللا فوق األراضي التي أخالها اإلسرائيليون ،فأصبح حزب وجيش لحد، وكانت النتيجة هي رفع رايات حزب ا
اهللا اسما ونهجاً معروفاً في كل العالم وتقاطر اإلعالميون والمفكرون والسياسيون إلى لبنان إلجراء مقابالت 
واجتماعات مع مؤسسات الحزب اإلعالمية والسياسية ،حماس تحلم بهذا وهي خبأت بنادقها وأعلنت عن 

هدئة والرغبة في المشاركة في السلطة وأعلنت  عن ترشيح مسيحيين في قوائمها االنتخابية وهو االلتزام بالت
-ما يشكل لطمة لحزب السلطة الذي كان يتهمها بالعنصرية والطائفية، الهدف هو الوصول إلى ذاك اليوم

ج الذي قلنا ها هي إسرائيل تندحر بالنه:  وتلك اللحظة، سيكون صوت حماس مسموعاً-انسحاب إسرائيل
  .عنه، وليس بنهج التفاوض والتنازل

فتح تعيش أزمة ،حماس مرتاحة لهذا، أبو مازن رئيس السلطة ورئيس منظمة :  محاصرة حزب السلطة-6
التحرير ومرشح فتح الفائز بالرئاسة يجري حوارات مع حماس وهو كما يبدو غير مباٍل باحتمال تحقيق 

،ألنه يريد احتواء حماس أوال و يريد درعاً من خارج فتح ثانياً ولكنه ال حماس فوزاً محدودا في االنتخابات 
يريد لحماس أن تحصل على نسبة كبيرة من األصوات، حماس تشعر بأن كل أحزاب الوطن العربي التي 
حكمت بلدانها بشكل شمولي تعيش أزمات صعبة ولحظات مصيرية وتهب عليها رياح التغيير أو اإلقصاء أو 

لمعارضة وحركة فتح ليست بعيدة عن هذه الدائرة التي شملت أحزاب مثل البعث العربي االشتراكي مشاركة ا
والوطني المصري وغيرها وهي حماس ضمنت رصيداً جماهيريا باعتبار ما قدمته من دماء وتضحيات 

لمواقع التي ،ولكنها تدرك أن التأييد لها سينقلب إلى معارضة ضدها إن أساءت األداء لذا ستحرص في كل ا
تفوز فيها سواء هيئة محلية أو مقعد في المجلس التشريعي على تحقيق أكبر قدر ممكن من المهنية وإشعار 
الناس باختالف الصورة ،لن تترد حماس بالعودة للعمل المسلح إن شعرت أنها مستهدفة من  أجهزة أمن 

 التعاطي مع الفلسطينيين علماً أن إسرائيل السلطة أو إسرائيل مما سيدفع إسرائيل للعودة إلى أساليبها في
خففت من أساليبها ولم توقفها نهائياً؛ إذن حماس تتبع خطة محكمة تتمثل بإبقاء خيار المقاومة ضد إسرائيل 
قائماً وهذا سيزيد من لخبطة فتح وفي ذات الوقت تلجأ إلى المشاركة في االنتخابات وانتهاج أساليب مهنية بعد 

  .ليقع الخصم الفتحاوي بين فكي الكماشة الفوز المفترض 
هذه باختصار معالم الخطة التكتيكية التي اتبعتها حماس والتي هي بعبع حركة فتح التي تعيش أزمة داخلية 
متزايدة بفعل تلك الخطة وبسبب سياسة محمود عباس ، ولكن هل ستنجح هذه الخطة؟ ربما، وهي كما أكدت 

ية حركية وداخلية فلسطينية ومحيط عربي غير مستقر واألهم من هذا تكتيك مرحلي مرتبط بعوامل داخل
سياسات إسرائيل التي قد تقلب كل شيء،خاصة في ظل تزايد تهديدات غالة المستوطنين بهدم األقصى أو قتل 

  !شارون أو تنفيذ مجزرة ضد الفلسطينيين
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