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***  

   ق النار اثناء االخالءفي حال اطال توعد برد قاسويشارون يجدد التزامه االنسحاب من غزة 
اتسمت والتي   شارون خالل جلسة خاصة للكنيست       ه قال  ما :أ.ب.القدس د  6/7/2005األيام الفلسطينية   نشرت  

باحتدام الجدل وتأجج المشاعر أبلغكم للمرة االلف إن فك االرتباط سيتم في موعده الـذي حددتـه الحكومـة                   
في الجيش ورجـل شـرطة سيـشاركون فـي إخـالء             ألف جندي    40وقال موفاز إن أكثر من       .والكنيست

 ألف منهم في الدائرة الداخلية      12وسينشرون في ست دوائر حول قطاع غزة بحيث يكون مهمة            .المستوطنات
أما الدوائر االخرى فستخدم كمناطق عازلـة لمنـع معارضـي االنـسحاب             .إجالء المستوطنين من مساكنهم   

 ألف مـن    17وقال موفاز إن الجيش سيستدعي       .وقع المستوطنات والمسلحين الفلسطينيين من الوصول إلى م     
وأضاف أن االنسحاب    .قوات االحتياط لملء الفراغ الذي ستخلفه القوات التي ستنفذ عملية إجالء المستوطنين           

سيتم على أربعة أسابيع ويعتمد على كم المستوطنين المستعدين لمغادرة منازلهم بإرادتهم الحرة أو المقاومـة                
وفي تحذير لمعارضي االنسحاب     .ا إلى أن كلما كان الجدول الزمني أقصر كان أفضل للدولة ولمواطنيها           مشير

الذين أعربوا عن أملهم في إرجائه وللمسلحين الفلسطينيين أكد شارون إنه عندما قال إن إسرائيل لن تنـسحب                  
ن االسرائيليين إنه مـن الجـائز       وقال محذرا المعارضي   .تحت النار كنت أعني أنه لن يكون هناك إطالق نار         

وقال وزير االمن    .تنظيم المظاهرات واالنتقاد ولكن لن تغلق الطرق ولن يسمح بممارسة العنف ضد الشرطة            
 معتقـل   2ر300العام جدعون عزرا إن إدارة السجون في إسرائيل خصصت زنزانات في السجون الستيعاب              

  .لمزيدخالل عملية االنسحاب وإن االدارة بصدد إعداد ا
 مـا   :آمال شحادة، طـاهر النونـو     القدس المحتلة    نقالً عن مراسليها في    6/7/2005الخليج اإلماراتية   ونقلت  
أن االنسحاب لن يتم تحت وطأة النار، وقال إن إسرائيل لن تسمح بـإطالق النـار                حيث قال    شارون   هاوضح

من اجل منع إطالق النار على إسـرائيل        على قواتها، مضيفا انه طلب من أبو مازن القيام بكل ما يجب عمله              
وفـي   .وقواتها أثناء تنفيذ الخطة، مهددا بأن الرد اإلسرائيلي سيكون بالغ القسوة إذا ما تعرض الجيش للنيران               

سياق حديثه عن لقائه مع عباس، قال شارون إنهما اتفقا على ان تقوم إسرائيل بهدم بيوت المـستوطنين فـي                    
وتطرق . يما ستقوم السلطة الفلسطينية بتنظيف الردم مقابل مبلغ مالي لم يحدد بعد           المستعمرات التي ستخلى، ف   

شارون إلى أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون في اطـار نـشاطاتهم االحتجاجيـة، وحـاول كـسب                  
وني المستوطنين عندما راح يميز بين المستوطنين الرافضين للخطة والذين يعبرون عن موقفهم باالحتجاج القان             

  .والمتطرفين الذين يصلون إلى مستعمرات القطاع من مناطق أخرى ويقومون بأعمال عنف
وفي تقرير عرضه موفاز في االجتماع، قال إن حماية البلدات المحيطة بقطاع غزة سيكلف إسرائيل اكثر من                 

ب السـتكمال    مليون شيكل وهو نصف المبلغ المطلـو       30 مليون شيكل لم يتم حتى اآلن توفير اكثر من           200
  .المرحلة األولى

أعلن اليمين الصهيوني المتشدد تأجيل التصويت على اقتراح تأجيل االنسحاب من قطاع غزة في الكنيـست                و
وقال عضو الكنيست عن الحزب الصهيوني الديني ليفي نريد الحصول على دعم أكبر مـن               . ألسبوع أو اثنين  

  .النواب
الجيش االسرائيلي بـدأ منـاورات عـسكرية        أن  :  نظير مجلي  تل أبيب  6/7/2005شرق األوسط   الوأوردت  

تستغرق يومين، هدفها التدرب على عمليات الجتياح المناطق الفلسطينية في حالة اقدام التنظيمـات المـسلحة                
ويتضح من أهـداف هـذه    .على اطالق النار على القوات المنسحبة او على المستوطنين خالل عملية االخالء           

دة الجيش االسرائيلي وضعوا الخطط لمواجهة عدة سيناريوهات متوقعة في هذا المجال وكلها             المناورات ان قا  
وتتلخص هـذه   . تتحدث عن التعامل بشدة مع الفلسطينيين الذين يحاولون مرافقة االنسحاب بعمليات عسكرية           

  :الخطة، كما قال العميد أفيف كوخابي، قائد لواء غزة أمس بالسيناريوهات التالية
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ا كان اطالق النار محدودا مثل استخدام أسلحة خفيفة وقنص ومحاوالت تسلل الـى المـستوطنات مـن                  ـ اذ 
وبموجـب هـذه    . عناصر فردية او زرع عبوات ناسفة، سيتم تفعيل خطة باسم كير حوسيم أي الجدار المانع              
 معالجة الموقف فاذا    الخطة فان قوات الجيش االسرائيلي ال تصعد الموقف وستعتمد على القوات الفلسطينية في            

  .لم تفعل فان القوات االسرائيلية ستلجأ للهجوم ولكنها في هذه المرحلة ستعالج الموضوع بشكل عيني محدود
ـ اذا أطلق الفلسطينيون قذائف صاروخية باتجاه المستوطنات أو حاولوا اختطاف جنـود او تنفيـذ عمليـات             

ة التي ستعتمد هي اجروف برزيل أي اللكمـة الحديديـة،           تفجير كبرى تؤدي الى مقتل اسرائيليين، فان الخط       
  .وتتضمن اجتياح المنطقة الفلسطينية التي انطلق منها الفاعلون بكل قوة

ـ اذا اختار الفلسطينيون القيام بعملية انفالت شعبي باتجاه المستوطنات او القوات المنـسحبة، فـان الجـيش                  
ودة بأجهزة حديثة لتفريق المظاهرات، بعضها سيـستخدم ألول         وستكون القوات مز  . سيلجأ الى تفريقهم بالقوة   

  .مرة
وقال كوخابي انه بعد هذه المناورات، التي ستنتهي اليوم، سيجتمع الى نظيره الفلسطيني في المنطقة للتنـسيق                 

 وأكد انه ال يستبعد ان يتصرف الفلسطينيون بحكمة ويجعلوا االنسحاب واخالء المستوطنين           . حول هذه القضايا  
وتابع القول نحن نفـضل ان يـتم االنـسحاب          . هادئا ومحترما، كما صرح الرئيس محمود عباس ابو مازن        

اال ان ما نحذر    . وال يهمنا ان يقيم الفلسطينيون احتفاالت النصر بانسحابنا       . بالتنسيق الكامل والتفاهم والتعاون   
ففي هذه الحالة سنتـصرف بكـل قـسوة         . منه هو ان يحاولوا اضافة األعباء الحربية علينا خالل االنسحاب         

  .وحزم
وسئل شارون عن رأيه في ما قاله في الصباح رئيس شعبة االستخبارات العسكرية في الجـيش االسـرائيلي،          
الجنرال فركش، بأنه في حالة عدم االستمرار في انسحابات أخرى من الضفة الغربية بعد االنسحاب من غزة                 

فأجاب ان اسرائيل أوضحت للفلـسطينيين ولألميـركيين        . ة وبشكل أقسى  فان الفلسطينيين سيجددون االنتفاض   
وانها مستعدة لالنتقال   . ولغيرهم انها تقف اآلن في مرحلة التمهيد ما قبل مرحلة تطبيق خطة خريطة الطريق             

تهم اال اننا نشترط لذلك ان يفي الفلـسطينيون بتعهـدا         . فورا الى تطبيق المرحلتين المتبقيتين من هذه الخريطة       
أي التوقف التام عن ممارسة االرهاب او التحريض ضد اسرائيل واليهـود، تفكيـك              , لتطبيق المرحلة األولى  

البنى التحتية لجميع التنظيمات المسلحة، وجمع األسلحة غير الشرعية، ووقف صناعة األسـلحة، وتهريبهـا               
  .وتنفيذ االصالحات التي تعهدوا بها في الموضوع األمني

دعا شـارون المـستوطنين المنـوي       : الناصرة أسعد تلحمي   ما نقله مراسلها في    6/7/2005 الحياةوذكرت  
الى التوجه الى مديرية االخالء للحصول على تسهيالت كبيرة، كما ناشدهم عدم اقحام أطفالهم فـي                 اجالؤهم

االحتجاجيـة  خطواتهم االحتجاجية ضد الخطة، محمالً غالة المتطرفين وليس المستوطنين مسؤولية األعمـال             
  .العنيفة التي شهدتها إسرائيل األسبوع الماضي

من جهته، قال موفاز إن الفلسطينيين تراجعوا عن موافقتهم القيام بازالة ركام منازل المستوطنين في القطـاع                 
وقـال إن  . بعدما تهدمها إسرائيل، لكنه أضاف أنه سيواصل بحث الموضوع مع مسؤولي السلطة الفلـسطينية           

وقـال ان اسـرائيلي     .  مليون دوالر  14 - 11دم وازالة الركام قد تستغرق ثالثة اشهر وتكلف نحو          عملية اله 
 شرطي من شرطة الحدود المصرية ليحل محل الشرطة المدنية          750تقترب من التوصل الى اتفاق على نشر        

  .هناك
 عائلة سـيتم  1700  عائلة من المستوطنين من مجموع    397قال رئيس مديرية االخالء إنه حتى أمس توجهت         

 طلبـاً   30 - 20اخالؤها، الى المديرية بطلب الحصول على تعويضات مالية، وأن المديرية تتلقـى يوميـاً               
  .مماثالً

 مسكن وان هناك نحـو      1500من جهته، أعلن وكيل وزارة اإلسكان أنه حتى آب اغسطس المقبل سيتم توفير              
  .ع جاهزة الستقبال المستوطنين الراغبين في االنتقال اليها وحدة سكنية في بلدات إسرائيلية محاذية للقطا800

في رسالة واضحة الي نتنيـاهو الـذي   : القدس ـ اف ب ـ يو بي آي   6/7/2005القدس العربي وجاء في 
اعلن مؤخرا تأييده القتراحات في الحكومة والكنيست بتأجيل فك االرتباط قال شارون ان كل من يعتقد ان فك                  

سيتم تنفيذ فك االرتباط في الموعد الذي اقرتـه         . ذ بسبب مناورة او مشروع قانون فانه مخطئ       االرتباط لن ينف  
وتابع شارون متهكما سمعت ان هناك من يريد اقامة مدينة خيام لكن هذه مناورة سياسية               . الحكومة والكنيست 

المـسؤولية تجـاه   من يريد السكن في خيمة فان هذا من حقه لكنني ادعو المستوطنين الـي اظهـار              . فحسب
 .اوالدهم 

  
 تحركات سياسية فلسطينية في دمشق

ل سليم الزعنون انه سيتوجه االسبوع المقبـل  وق: عمان ـ يو بي آي من  6/7/2005 القدس العربـي  نشرت
واوضح امس الثالثـاء ليونايتـد بـرس         .هناك للقاء قادة فصائل المعارضة الفلسطينية المتواجدين        دمشقالي  

ن لقائه مع الفصائل يأتي تمهيدا لعقد لقاء موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة علـي غـرار                 انترناشيونال ا 
وقال ان القـدومي يتواجـد      . غير ان الزعنون لم يحدد موعدا للقاء الموسع        .اللقاء الذي عقد في آذار الماضي     
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عنون الي انه سيطلب مـن      واشار الز  . للتمهيد لإلجتماع الذي سيعقب لقاء عباس مع الفصائل        دمشقحاليا في   
الفصائل وضع تصوراتهم حول الصيغة األفضل لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، وأوضح ان هـذه               

  .الزيارة لحث الفصائل علي تقديم الصيغ بناء علي دراستهم للفترة الماضية
 اجتماعـا ضـم   أحمد قريع عقد أمـس  أن : دمشق–فؤاد حميرة عن مراسلها  6/7/2005 الدستور   وذكرت

األمناء العامين للفصائل الفلسطينية ، تم خالله بحث مستجدات األوضاع على الساحة الفلـسطينية، والـسبل                
الطاهر أنه تم بحث هـذا  ماهر وحول االنتخابات التشريعية المقبلة قال   .الكفيلة بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني    

 بين جميع الفصائل علـى ضـرورة تعـديل القـانون            الموضوع خالل االجتماع مع قريع وكان هناك توافق       
االنتخابي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لمس تفهما وتوافقا من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني حـول مجمـل          

  .المواضيع المطروحة للنقاش ، مؤكدا بأنه سيتم بحث جميع هذه األمور خالل زيارة عباس إلى دمشق
 مسؤول فلسطيني ان هذه المحادثات بـين        هاوضحما  : زياد حيدر  سلهاعن مرا  6/7/2005السفير   وأضافت

االفرقاء الفلسطينيين تأتي قبل تشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وإتمام االنسحاب اإلسرائيلي من غزة، وستركز              
وأشار الرجوب إلى ان ابو مـازن سـيتوجه الجمعـة الـى              .ايضاً على تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد      

  .سيلتقي خصوصاً الرئيس اميل لحود وممثلين عن الالجئين الفلسطينيين والمنظمات الفلسطينيةوبيروت، 
  

   اسرائيلية تناقش التنسيق االمني واعادة االنتشار -لقاءات فلسطينية 
ـ  أن  : رام اهللا  سائدة حمد    و ة غز -فتحي صباح عن مراسليها    6/7/2005 الحياة   نشرت  ونالفلسطينيون يعول

يعقده اللواء نصر يوسف وشاؤول موفاز بنتائج إيجابية قد تمهد الطريق أمام اعادة             الذي س لقاء  اج  على أن يخر  
انتشار قوات االحتالل االسرائيلي في عدد من مدن الضفة الغربية، فضالً عن قضايا أخرى مهمـة للجانـب                  

 االربعاء جملة من    -ثلثاء  وكان من المقرر أن يبحث يوسف مع موفاز في لقاء في تل ابيب ليل ال               .الفلسطيني
وحسب ما قال توفيق أبو خوصة للحياة فان يوسف سيبحث فـي مـسألة انـسحاب            . القضايا االمنية والحيوية  

في اعقاب فشل اجتماع عقده العقيد عوني مطر ونظيره االسرائيلي الجنرال           » قوات االحتالل من مدن الضفة    
 سيبحث أيضاً مسألة التنسيق االمني مع اسـرائيل         واضاف ابو خوصة ان يوسف     .نيسان علون اول من امس    

في ما يخص تنفيذ خطة الفصل االحادي الجانب، اضافة الى قضية المبعدين والمطاردين وتسليح اجهزة االمن                
وسيكون عقد في الوقت نفسه تقريباً لقاء آخر على مستوى أدنى سيجمع اللواء جمال أبو                .والشرطة الفلسطينية 

وتنصب مثل هذه  .اسحق هارئيل للبحث في قضايا امنية وأخرى تتعلق بالتنسيق بين الجانبين          زايد مع الجنرال    
من جهـة    .اللقاءات في البحث المستفيض للتعاون والتنسيق المشترك لتنفيذ خطة الفصل في شكل آمن وهادئ             

االوروبي اول من   أخرى، تسلمت الشرطة الفلسطينية أربع سيارات مجهزة للتعامل مع المتفجرات من االتحاد             
. ووفقاً لمصادر امنية فلسطينية، فان هذه السيارات تحتوي على كل االجهزة الالزمة لكشف المتفجرات              .امس

على صعيد مواز، نفى محمد دحالن ان تكون السلطة توصلت الى اتفاق مع الحكومة االسرائيلية فـي شـأن                   
وقت ذاته ان الجانب الفلسطيني لم يتلق رداً واضـحاً          تفعيل الطريق الرابط بين الضفة والقطاع ، مضيفاً في ال         

وقاطعاً من الجانب االسرائيلي، وان جهات أجنبية أبلغتنا ان هناك تفهماً من الجانب االسرائيلي، لكن لم أتلـق                  
  .رداً

  مصادر دبلوماسية في   هقالتما   :القدس المحتلة -كامل ابراهيم    عن مراسلها   6/7/2005 الرأي االردنية    ونقلت
الهيئة االسرائيلية المكلفة تنسيق االرتباط مع الجانب الفلسطيني، ان اسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا إلـى               

وأضـاف   .إتفاق مبدئي حول تفعيل المعبر اآلمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد تنفيذ خطة فك االرتباط               
زة سيتم في المرحلة األولى بعد االنسحاب، علـى         المصدر أن انتقال الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غ        

وقال المصدر ان اسرائيل والسلطة الفلسطينية توجهتـا الـى           .شكل قوافل ترافقها سيارات األمن االسرائيلية     
وتنتظران، حاليـا، تلقـي نتـائج       . البنك الدولي واللجنة الرباعية  لفحص الطريقة المثلى لتفعيل المعبر اآلمن          

  .الفحص الدولي
 ابـو   هوضـح ما أ  :غزة يحيى المدهون وحمادة حمادة    عن مراسليها من     6/7/2005 الحياة الجديدة    أضافتو

ولم يقـدم اي    . افيف كوخاي وخوصة ان اجتماعا عقد الليلة الماضية عند معبر بيت حانون بين سليمان حلس              
 مدينة بيت لحم فقد اتفـق       وفيما يتعلق بنقل السيطرة األمنية على      .تفاصيل حول ما جرى خالل هذا االجتماع      

  .يوسف وموفاز على ان يتم حسمها في لقاءات بين القادة الميدانيين في المنطقة
  

  الرئيس الفلسطيني يلتقي مبارك 
 أمس تمباحثات عقدأن :  حسن عاشور وهيثم سعد الدين ـ سرت عن مراسليها  6/7/2005 االهرام ذكرت
وحرصه   ,  بأن مبارك شدد خالل اللقاء علي حرص مصر         ,   , اد وصرح السفير سليمان عو     . وعباسمبارك  بين  

 علي استمرار المفاوضات بين مختلف األطراف اإلقليمية والدولية من أجل ضمان انسحاب إسرائيلي               , شخصيا
   .  والزدهار قطاع غزة اقتصاديا بعد االنسحاب , ناجح من غزة
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 سليمان عواد لوكالة أنبـاء الـشرق        هقال إلى ما  :ب أ    د   -القاهرة   من 6/7/2005 الشرق القطرية    وأشارت
األوسط المصرية أن مصر مستمرة في تقديم الدعم اللوجستي للجانب الفلسطيني وسوف تصل قريبـا دفعـة                 
جديدة من كوادر السلطة الفلسطينية األمنية إلى مصر لتدريبها حتى يمكنها أن تعزز من قدراتها علـى بـسط                  

  . لشارع الفلسطينيالسيطرة األمنية على ا
  

 لقاء جديد مع شارون يسبق تنفيذ خطة االنسحاب من غزة: أبو مازن للشرق األوسط
كشف محمود عباس عن لقاء مرتقب جديد مع شارون يعقد قبل موعـد االنـسحاب               : سرت سوسن ابو حسين   

واشـاد بالتهدئـة    . وأشار الى وجود تحضيرات جارية حتى تكون النتائج اكثر ايجابيـة          . االسرائيلي من غزة  
 وأشـار الـى أن      .الحالية اال انه اعترف بوجود ثغرات على الجانبين، والتصرف الفلسطيني يأتي كرد فعـل             

 . هي مبادرة اقتصادية لدعم الشعب الفلسطيني بعـد االنـسحاب          مبادرة بلير التي سيطرحها على قمة الثماني      
 مع الحكومة االسرائيلية وكذلك     ضاف ان هناك تنسيقا    وا البريطانيون يعرفون تماما ما هي احتياجاتنا،     أن   وقال

 وأكد على ترحيبـه بعقـد       .مع مصر ومع الواليات المتحدة وكلها تصب في دائرة عملية االنسحاب من غزة            
وقال عبـاس ان الحـوار مـع      . اجتماعات اقليمية او عربية لدعم الجانب الفلسطيني اثناء االنسحاب من غزة          

 ومـصر ترحـب     ,أنه اذا دعت الحاجة لمثل هذا الحوار فسوف يعقد        واالعمال   مطروح على جدول     الفصائل
    . قمة االتحاد االفريقي تشكيل لجنة افريقية لدعم السالم الفلسطيني وصرح بأنه طالب .بذلك

  6/7/2005شرق األوسط ال
  

  قريع يتعهد بدعم لجنة االنتخابات 
يني وأن الحكومة من جهتها ستقوم بتوفير كـل مـا           أكد أحمد قريع أن االنتخابات مطلب رسمي وشعبي فلسط        

يلزم من دعم وإسناد للجنة االنتخابات المركزية في عملها بما في ذلك الترتيبات األمنية الواجب اتباعها بنـاء                  
وتم خالل اللقاءات بحث اإلجراءات الجاري التحضير لهـا         . على االحتياجات التي ستحددها لجنة االنتخابات     

نتخابات في مدينة القدس المحتلة، وأثنى رئيس الوزراء على الجهد المتميز الذي تقوم به لجنة               بشأن عملية اال  
االنتخابات المركزية من أجل تطوير وتحديث السجل االنتخابي من خالل مراكز التسجيل في كل المحافظات               

بات المركزية على العمل    من جهته أكد رئيس اللجنة على تصميم لجنة االنتخا        . ومكاتب التسجيل على المعابر   
بكل ما لديها من طاقات من أجل الوصول إلى سجل ناخبين متميز يسهل عملية االنتخابات علـى المـواطنين                

  أ.ش.أ. ويضمن شفافيتها ونزاهتها
  6/7/2005البيان  

  
  السلطة تتخذ اجراءات عالجية للفلتان االمني

ان القيادة الفلسطينية قررت تغييـر       : وليد عوض   من رام اهللا   عن مراسلها  6/7/2005 القدس العربي    نشرت
المحافظين الفلسطينيين في اطار مساعيها الرامية لضبط االوضاع الداخلية وانهاء حالة الفلتان االمنـي التـي                

واوضحت مصادر فلسطينية مطلعة ان الحكومة الفلـسطينية بـصدد           .تعصف باالراضي الفلسطينية المحتلة   
دال المحافظين وتفعيل دورهم لضبط االوضاع الداخلية، في حين قـال توفيـق ابـو               الترتيبات االخيرة الستب  

خوصة للقدس العربي بان ملف تغيير المحافظين موجود علي طاولة وزير الداخلية اال ان القـرار النهـائي                  
 وأكد ابو خوصة ان التغيير سيكون بشكل جدي، رافضا الحـديث عـن             .بشأن هذا الملف لم يتخذ لغاية االن      

االسماء التي سيتم تغييرها اال انه شدد علي ان التغيير سيكون واسع النطاق في اطار اعادة هيكلة االوضـاع                   
واوضح ان اختيار المحافظين الجدد يتم بالتنسيق والتشاور ما بين وزير الداخلية ورئيس              .الفلسطينية الداخلية 

بر المحافظين الحاليين من الشخصيات الفلسطينية      الوزراء والرئيس الفلسطيني كون المحافظ يمثله، ولذلك يعت       
واشار بانه ليس بالضرورة ان يـتم احالـة المحـافظين            .التي كانت مقربة من الرئيس الراحل ياسر عرفات       

قـرار  هذا ال والمح الي ان تنفيذ      .الحاليين جميعهم علي التقاعد بل سيتم االستعانة ببعضهم في مجاالت اخري          
واشـارت   .لفلسطينية للعديد من القرارات المتخذة والمتعلقة بعملية االصـالح الداخليـة          منوط بتنفيذ السلطة ا   

ونوهـت   .المصادر الي ان عدد من المحافظين سيحالون علي التقاعد علي الرغم من انهم من قادة حركة فتح                
  .المصادر الي ان بعض المحافظين هم جزء من حالة الفلتان االمني السائدة

م العشرات مـن أعـضاء      يقدعن ت :  خاص -القدس المحتلة من   6/7/2005 فلسطيني لإلعالم   المركز ال  وذكر
المجلس التشريعي الفلسطيني مذكرة إلى رئيس المجلس تطالبه بعقد جلسة خاصة للتصويت على حجب الثقـة                

مجها األمنيـة   عن الحكومة الفلسطينية على خلفية األوضاع األمنية المتدهورة، وعدم التزام الحكومة بتنفيذ برا            
وذكرت مصادر مطلعة أن المجلس التشريعي يعقد اليوم وغداً جلسة اعتيادية بمشاركة عـدد               .التي وعدت بها  

  .من الوزراء للرد على أسئلة النواب
  

  تعديل القانون األساسي خالل الشهر الجاري: رئيس المجلس التشريعي
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  .عية في بداية كانون الثاني من العام المقبلتوقع روحي فتوح، ، إجراء االنتخابات التشري: رام اهللا
وقال فتوح، خالل لقائه السفير السويسري المعتمد لدى السلطة، أمس، أن المجلس، سيعكف خالل هذا الـشهر                 

  .على إدخال التعديالت الضرورية على القانون األساسي بهدف فتح الطريق نهائياً أمام إجراء االنتخابات
األولـى  : له في القانون األساسي فيما يتعلق باالنتخابات التشريعية يشمل مسألتين         وأوضح أن ما سيجري تعدي    

وقال إننـا جـادون فـي إجـراء          .تتعلق بمدة المجلس التشريعي، والمسألة الثانية هي عدد أعضاء المجلس         
يـة  االنتخابات بأسرع وقت ممكن، من جهته، أعرب الضيف السويسري عن اعجاب بالده بالعملية الديمقراط             

وقال إن بـالده    . في فلسطين واالنتخابات الرئاسية األخيرة، وكذلك االنتخابات البلدية التي تجرى على مراحل           
  . مراقباً في االنتخابات الرئاسية، كما سترسل مراقبين لالنتخابات التشريعية المقبلة12أرسلت 

  6/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  البلدية في غزة تراوح مكانهاإعادة المرحلة الثانية من االنتخابات 
ما زالت قضية إعادة االنتخابات في بعض المراكز من انتخابات البلـديات            :  محمد الصواف  - غزة   -السبيل  

في المرحلة الثانية في قطاع غزة معلقة ولم يتم تحديد موعد لها حتى اللحظة، األمر الذي يخـالف القـانون                    
للجنة العليا لالنتخابات المحلية الذي رمى بدوره الكرة فـي ملعـب            الفلسطيني، وهو األمر الذي أكده رئيس ا      

 أن هناك ضرورة إلجراء تعديل في قانون االنتخابات من           الشوبكي وأوضح. لجنة المتابعة الوطنية واإلسالمية   
هـا  اجل إجراء انتخابات في سياق القانون ألنه لو أجريت االنتخابات والقانون ينص على أن الفترة التي تتم ب                 

وفي ذات الـسياق اعتبـر      . اإلعادة يجب أال تتجاوز عشرة أيام؛ وربما أحد يذهب إلى المحكمة ويلغي النتائج            
  . مشير المصري أن المشكلة تكمن في حركة فتح

  5/7/2005السبيل االردنية 
  

  التشريعي يناقش مشروع قناة البحرين ويطالب بعرضه عليه قبل توقيعه
 تموز، في جلسته المنعقدة فـي مـدينتي رام اهللا           5 التشريعي الفلسطيني، يوم     طالب المجلس : كتب بالل غيث  

وغزة، السلطة التنفيذية بعرض أي اتفاقية يجري التوصل إليها في مشروع قناة البحرين عليه قبل توقيعهـا،                 
 مقابل   صوتا 31وجاءت هذه المطالبة التي أقرت بأغلبية        .باعتبارها سيادية وتمس مفاوضات الوضع النهائي     

معارضة ثمانية نواب، عقب تقرير للجنة السياسية قدمه رئيسها مروان كنفاني، وجرى مناقـشته مـن قبـل                  
النواب، في إطار متابعة التشريعي لقرار مجلس الوزراء بالمصادقة على مسودة وثيقة المرجعيـة الخاصـة                

يئة أعرب عدد كبير النـواب فـي        وبعد مداخلة رئيس سلطة جودة الب      .بدراسة الجدوى لمشروع قناة البحرين    
مداخالت عن تخوفهم من تداعيات المشروع على الجانب الفلسطيني، مشيرين إلى أنه يجب العمل على تشكيل                

  .لجنة مشتركة من الدول العربية المعنية بالمشروع التخاذ موقف عربي موحد من قناة البحرين
  5/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  يعلن نقل قضية الجدار الى الجمعية العامة ودحالن ينفي اتفاقاً مع اسرائيل على الممر اآلمنالقدوة 
 ، أعلن ناصر القدوة ان السلطة بصدد اتخاذ اجراءات تهدف الى استعادة المبادرة على               : سائدة حمد  -رام اهللا   

رتها محكمة العدل الدولية في الهاي      المستويين المحلي والدولي للعمل من أجل تنفيذ الفتوى القانونية التي أصد          
وقال القدوة في تصريح ان السلطة ستدعو الى جلـسة طارئـة للجمعيـة              . بشأن الجدار الفاصل     قبل نحو عام  

العامة لالمم المتحدة للبحث في مشروع قرار يتعامل مع القرارات السابقة التي أصدرتها الجمعيـة، رافـضاً                 
فاق الجانب الفلسطيني في االستفادة من أهم تطور حدث في منظومة           واعترف بـاخ . كشف مزيد من التفاصيل   

االمم المتحدة منذ قرار تقسيم فلسطين، موضحاً ان فتوى محكمة العدل الدولية سابقة ال مثيل لها، وان القضاة                  
م بهـا   الذين أصدروها أعلنوا بما ال يدع مجاالً للشك عدم قانونية او شرعية الجدار وكل االجراءات التي تقو                

وأوضـح  . 1967اسرائيل على االرض، بما فيها المستوطنات والقدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في العام              
انه حتى القاضي الخامس عشر االميركي أقر بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على االراضي المحتلـة وعـدم                 

  .مستوطنات، فانه غير شرعيقانونية المستوطنات، وحكم اذا كان الهدف من الجدار حماية هذه ال
  6/7/2005الحياة 

  
  لن نسلم السالح:الزهار

 محمود الزهار أمس في مقابلة مع وكالة أنباء رامتان الفلسطينية الخاصة في غزة من الذي يـدافع عـن                    هقال
اآلن أبناء حماس هل السلطة الفلسطينية؟ هل االمن الوقائي الذي اعتقل أبناء حماس؟ أم المخابرات التي تجمع                 

وأضاف اإلجابة واضحة، لن نسمح ألحد بنزع أسلحتنا، ولن يدخل احد السجن رغبـة              . معلومات عن حماس؟  
للسلطة أو استجابة للضغوط اإلسرائيلية أو األميركية، ولن نركن إلى الوعود اإلسـرائيلية وسـيبقى سـالحنا         

حماس لن تكتفي بغزة التي ستنـسحب       وأكد أن   . نظيفاً طاهراً على حدود الوطن يدافع عن الوطن والمواطنين        
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منها إسرائيل مشدداً على أن قضيتنا الوطنية ليست مرتبطة ال بالضفة وال بغزة وال بالقـدس، قـضيتنا فـي                    
وأكد الزهار أن عدم تطبيق السلطة التفاقاتها مع الفصائل أثر بـشكل            .  حماس مرتبطة بفلسطين كل فلسطين    

 في السياق ذاته استنكاره لما وصفه التجاوزات اللفظية من حركة فتح            سلبي على العالقات بين الجانبين وجدد     
وحذر الزهار السلطة وحركة فتح قائالً يجب أن يعلموا أن الذي يفعلونه اآلن هو اللعب بالنـار                 . على حماس 

وخطر ونحن نحذر وحذرنا وقلنا ذلك للسيد محمود عباس واقترحنا عليه المرجعية الوطنية الشاملة وحـددنا                
من جهته استنكر وكيل وزارة اإلعـالم الفلـسطينية أحمـد صـبح         . فيها مهامها ووافق عليها ولم يتم تنفيذها      

التصريحات التي صدرت عن قيادي في حركة حماس حول التحذير من تصادم بين الشعب والسلطة في حال                 
اء االنتخابات التـشريعية    لم تستجب السلطة لمطالب حماس بالنسبة لألوضاع الداخلية سيما تحديد موعد إلجر           

في األراضي الفلسطينية، لألسف الشديد ما تطرحه حماس بعيد كل البعد عن الواقع، وحمـاس فـي موقفهـا                   
وحذر من خطورة ما يسمى باللجنة الوطنية لموضوع االنـسحاب مـن غـزة              .السلبي تدخل في تناقض كبير    

  .حابمعتبرا إياها تهديدا للوضع القانوني لقطاع غزة بعد االنس
6/7/2005البيان   

   تتفق على عقد لقاء موسع في القاهرة الفصائل
 على عقـد لقـاء      وا في دمشق اتفق   امسقادة الفصائل الفلسطينية الذين اجتمعوا       أن 6/7/2005 البيان   نشرت

موسع في القاهرة في الفترة المقبلة، لالتفاق على استكمال الحوار الفلسطيني الفلسطيني بمـا يعـزز الوحـدة                  
وحضر اللقاء، الذي عقد في مكتب الرئيس السابق للمجلس الوطني          . الوطنية ودور منظمة التحرير الفلسطينية    

الفلسطيني خالد الفاهوم، رئيس حركة فتح فاروق القدومي، ورئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس خالـد                 
ل الجبهة الشعبية في الخارج     مشعل، والرجل الثاني في حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين أبو زياد، ومسؤو           

وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، ونائب األمين العـام             . ماهر الطاهر 
للجبهة الشعبية القيادة العامة طالل ناجي، عضو القيادة القطرية لحزب البعث في التنظيم الفلـسطيني سـامي                 

وقال الفاهوم لـالبيان إن الجو كان      . يين المتواجدين على الساحة السورية    قنديل، وعدد آخر من القادة الفلسطين     
جدياً بين القادة الفلسطينيين جميعاً، وأن االجتماع بحث أهم السبل لتقوية منظمة التحرير الفلـسطينية وتمتـين              

  . جهازها التنظيمي والتأكيد على أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
قال أنه قـدم      الدكتور ماهر الطاهر، أمين عام الجبهة الشعبية في الخارج،          أن 6/7/2005  الدستور   أضافتو

اقتراحا خالل االجتماع يتضمن التفكير بتنشيط منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها، بدال من الحديث              
سلطة وبـين مجموعـة مـن الفـصائل         عن سلطة فلسطينية موحدة، مشيرا إلى خالفات سياسية عميقة بين ال          

المعارضة ، معبرا عن قناعته بأن منظمة التحرير هي اإلطار األوسع واألشمل والسهل لتقريب وجهات نظر                
واوضح أنه من غير المعقول أن تنضم       .وبالتالي إعادة ترتيب آليات عمل الفصائل مجتمعة تحت مظلة المنظمة         

  .م الجبهة أحمد سعدات يقبع في السجن في مدينة اريحاالجبهة الشعبية إلى السلطة فيما أمين عا
 

  ال مناورة سياسية وراء الدعوة لحكومة الوحدة : فتح 
 أكدت ان دعوة السلطة الوطنية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية            التي حركة فتح  عن6/7/2005 البيان     نشرت

وأوضـح عـضو مكتـب      . ت التشريعية بمشاركة الفصائل ليست مناورة سياسية او خيارا بديال عن االنتخابا         
التعبئة والتنظيم فى الحركة سمير مشهراوى في تصريح أمس ان برنامج الحكومة في حال تشكيلها سـيكون                 
مؤقتاً ويتضمن باالساس ترتيب عملية االنـسحاب االسـرائيلى مـن قطـاع غـزة واالعـداد لالنتخابـات                   

 الخيار الوحيد لخلق شراكة فـى هـذه المرحلـة،           وشدد على ان تشكيل حكومة من هذا النوع ليس        .التشريعية
مشيرا الى خيار اخر وافق عليه الرئيس محمود عباس ابو مازن هو تشكيل هيئة وطنيـة تـشارك الـسلطة                    

  .الوطنية الفلسطينية االشراف على عملية االنسحاب من غزة
مشاركة في حركة فتح عبرت عن اسفها لرفض حركة حماس ال أن 6/7/2005 القدس العربي وذكرت

وقال عبد اهللا االفرنجي عضو اللجنة المركزية للحركة ان عدم موافقة حماس علي .حكومة وحدة وطنية
المشاركة في حكومة وحدة وطنية خطوة ال تساعد علي تحمل المسؤولية بشكل جيد في مرحلة االنسحاب 

 قنا.االسرائيلي
  

     دون استمرار التهدئة يمن الفلسطينيين يؤ% 54.6
من الفلسطينيين يؤيدون استمرار التهدئة مع اإلسرائيليين والتي أعلن         % 54.6 استطالع جديد للرأي، أن      كشف

من المواطنين بأنهم ضد التهدئة، وأوضـح       % 38.0، فيما أجاب    8/2/2005عنها في قمة شرم الشيخ بتاريخ       
ركز الصحافي الدولي في الهيئة     وذكر استطالع للرأي أجراه الموقع االلكتروني للم      .منهم أن ال رأي له    % 7.4

، وبلغ عـدد مـن أيـدوا        703العامة لالستعالمات بغزة، وأعلن عن نتائجه امس، أن مجموع المصوتين بلغ            
، أما من ليس لديهم رأي حـول التهدئـة          267 وعدد من رفض التهدئة      234استمرار التهدئة مع اإلسرائيليين     
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 بدأت في الخامس عشر من الـشهر الماضـي وحتـى يـوم              ، منوهاً إلى أن عملية التصويت     52فبلغ عددهم   
أما الرافضون الستمرارية التهدئة مع الجانب اإلسرائيلي، فقد رأوا أنه بالرغم من االلتـزام الفلـسطيني                .امس

لوقف إطالق النار إال أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الضفة والقطاع دون رقيب أو حسيب، فيمـا                  
من أراضي الضفة،   % 58تعمار في الضفة الغربية وتبني جدار الفصل العنصري الذي يلتهم           تثبت سياسة االس  

  .وتسعى لتهويد القدس الشرقية، في الوقت الذي ترفض فيه التعامل مع الطرف الفلسطيني بندية كاملة
6/7/2005 الدستور   

  
  االنتخابات مدخل لتحقيق الشراكة وليس حكومة الوحدة : أبو زهري

نحن نعتقد أن االنتخابات الفلسطينية التشريعية هي المدخل        “حركة حماس سامي ابو زهري      “اطق باسم   قال الن 
الطبيعي لتحقيق الشراكة السياسية وكان األجدر تحديد موعد قريب إلجراء هذه االنتخابات بدال مـن اقتـراح                 

لحكومة هو اإلشراف علـى     ، معتبرا أن الهدف الذي أعلن عنه وراء طرح هذه ا          ”تشكيل حكومة وحدة وطنية   
ملف االنسحاب، وهناك صيغ اخرى يمكن العمل من خاللها لتحقيق هذا الغرض وهي تشكيل لجنـة وطنيـة                  

  . تشارك فيها القوى األساسية لإلشراف على ملف االنسحاب بكل تفصيالته
6/7/2005الخليج اإلماراتية   

 
  واد سامةالبطش يتهم إسرائيل بزرع ألغام في المستوطنات وتخزين م

القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش قوات االحتالل بزرع ألغام في المـستوطنات بقطـاع غـزة                  
وتخزين المواد السامة في باطن األرض مشددا على ضرورة تشكيل لجنـة مـن القـوى لإلشـراف وإدارة                   

ية للعاملين بالبتروكيماويات والغاز    جاء ذلك خالل فعاليات الدورة النقاب     .المستوطنات بعد االنسحاب اإلسرائيلي   
وقال البطش إن عمليـة فـك       .في محافظة شمال غزة أمس بمشاركة العشرات من الكوادر النقابية والمتدربين          

  .االرتباط اإلسرائيلي مع قطاع غزة ستكون مكسبا إلسرائيل بالدرجة األولى
وف عنـد االنـسحاب اإلسـرائيلي مـن         ودعا البطش للمحافظة على حياة المواطنين وعدم الخروج عن المأل         

  .المستوطنات 
  6/7/2005الحياة الجديدة 

 
  سرايا القدس وكتائب الشهيد أبو الريش تستهدفان وحدة إسرائيلية راجلة 

أعلنت كتائب الشهيد احمد أبو الريش أحدى األذرع العسكرية لحركة فتح وسرايا القدس الجنـاح العـسكري                 
ستهداف دورية إسرائيلية راجلة على حدود مستوطنة جني طال شـمال خـان             لسرايا القدس مسؤليتهما عن ا    

  .يونس ظهر أمس
  6/7/2005الحياة الجديدة 

 
  

  االحتالل يدمر منازل ومسجداً في نابلس والقدس 
شنت قوات االحتالل االسرائيلية، حملة تدمير طالت منازل ومسجداً ومدرسة في مدينة            : القدس المحتلة، نابلس  

وقال شـهود إن    .  فلسطينيين في توغلها في مدن عدة في الضفة الغربية         4لقدس المحتلة، كما اعتقلت     نابلس وا 
قوات كبيرة تابعة لجيش االحتالل رافقها عدد من الجرافات الضخمة، اقتحمت خربة طانا في شرق قرية بيت                 

 الجدار الفاصـل والـذي       منزالً باإلضافة إلى مسجد ومدرسة تمهيدا لبناء       17فوريك في ريف نابلس وهدمت      
وخربة طانا عبارة عن مجموعة منازل متنقلة لمواطنين فلسطينيين من قرى شرق نابلس،             . سيمر بالقرب منها  

 نسمة ـ، وتقيم فيها العـائالت لفتـرات الزراعـة ورعـي      450 عائلة ـ ما يزيد على  80ويقطنها حوالي 
خربة مدرسة ابتدائية ومسجداً، هذا باإلضافة إلـى        كما تضم ال  . المواشي وجني المحاصيل التي يعتاشون منها     

 ألـف رأس    30أن الخربة غنية بعيون المياه، ففيها ثالث عيون وعدد من البركسات الزراعية التي تضم نحو                
من جهة أخرى هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، صباح امس، منزلين في حي األشقرية فـي             . من األغنام 

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة مـن جـيش         . لقدس الشريف، بحجة عدم الترخيص    منطقة بيت حنينا، شمال ا    
االحتالل اإلسرائيلي، اقتحمت الحي، وفرضت طوقاً عسكرياً محكماً على المنطقة، وقيدت حركة المـواطنين،              
ومنعتهم من االقتراب من محيط المنازل المستهدفة، ولم تـسمح ألصـحابها بـإخراج حاجيـاتهم الحياتيـة                  

  . لضرورية، واعتدت عليهم خالل محاوالتهم وقف الجرافات الضخمة لمنعها من عمليات الهدما
  6/7/2005البيان  

   اسرائيلي ينهي أزمة معبر رفح  -اتفاق فلسطيني 
ذكرت مصادر اعالمية أمس أن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني          :غزةمن   6/7/2005الخليج اإلماراتية    عن

تصاالت مكثفة مع منسق المناطق في الحكومة اإلسرائيلية الجنرال مشلب ومنسق وزارة            محمد دحالن أجرى ا   
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الحرب اإلسرائيلية ووزراء إسرائيليين آخرين، من أجل إيجاد حل سريع لألزمة التي يعاني منها المواطنـون                
لى ثـالث نقـاط   وقالت المصادر إنه تم االتفاق ع. الفلسطينيون العالقون على معبر رفح في الجانب المصري  

بي، ويتم التعامل مع هذه البطاقات كباقي المواطنين الفلسطينيين، إلى حين           .اي.تتمثل في وقف العمل بنظام في     
حل األزمة التي يعاني منها المواطنون في معبر رفح، وفتح قاعة جديدة في الجانب اإلسـرائيلي السـتيعاب                  

لمصري، ومن ثم إدخالهم إلى قطاع غزة والبدء بإدخال         أكبر عدد ممكن من المسافرين العالقين لدى الطرف ا        
وأكد دحالن أن المعاناة التي يعيـشها المواطنـون         .المرضى ثم النساء ثم المواطنين خالل األيام الثالثة المقبلة        

الفلسطينيون على المعبر ال تطاق، وقال اجريت اتصاالت مكثفة أثمرت اتفاقاً سمح بحل أزمة معبـر رفـح                  
 مصري بمعبر رفح امس إن السلطات االسرائيلية قررت تمديد ساعات العمل بـالمعبر لمـدة                وقال مسؤول .

وقال المسؤول، الذي طلب اال ينـشر اسـمه الـسلطات           . ثالثة أيام إلنهاء حالة التكدس في الجانب المصري       
  .ثة أيام ساعات، وذلك لمدة ثال7 ساعة بدالً من 11االسرائيلية اخطرتنا بتمديد العمل بالمعبر الى 

  عن   مسؤول حدودي مصري   هقالما  :  رفح - يسري حمدي عن مراسلها    6/7/2005شرق األوسط   ال واوردت
إقامة سرادقين ضخمين بصالة الوصول بالمعبر، أحدهما للرجال واآلخر للسيدات إليواء الفلسطينيين العالقين             

كذلك سيجري تـوفير دورات ميـاه       . هموتوفير المراوح والثالجات والمياه واألغذية والمشروبات الطازجة ل       
وتضع السلطات المصرية سيارتي اسعاف على اهبة االستعداد لمواجهـة أي           . متنقلة بصالتي السفر والوصول   

  .حاالت طوارئ
  
 

  مصادر فلسطينية تنفي تبرئة ساحة ايرينيوس االول
قيق في قضية إيرينيـوس األول   نفى رئيس اللجنة الوزارية الفلسطينية  المكلفة التح-عمان ـ رهام فاخوري  

ان ما نشر في وسائل اإلعالم أمس       : وقال  .إميل جرجوعي صدور أي تقرير من اللجنة عن القضية حتى اآلن          
عن تبرئة ساحة البطريرك المخلوع من بيع الممتلكات األرثوذكسية إلى اليهود ال يمثل رأي اللجنة، مؤكدا أن                 

وبين جرجوعي في تصريح هاتفي لـ الرأي أن اللجنة ما زالت       . الناسأعضاء اللجنة فوجئوا بالخبر مثل بقية       
تدرس الوثائق والحيثيات المتعلقة بالقضية، وال نستطيع أن نتخذ قرارا قبل صدور التقرير الكامـل والموثـق                 

وكانت وسائل اإلعالم نشرت تقريرا أعلنت فيـه  . بشكله النهائي، وتوقع أن يصدر خالل أسبوع أو عشرة أيام  
أن اللجنة الوزارية الفلسطينية لم تجد دليالً على تورط بطريرك القدس للروم األرثوذكس ايرينيوس األول في                

وأبلغ الناطق باسم اللجنة مروان طوباسي الرأي أن اللجنـة          . بيع مستثمرين من اليهود بعض ممتلكات الكنيسة      
لكات األرثوذكسية إلى جهات اسـتيطانية      لم تصدر حتى هذه اللحظة أي تقرير حول التحقيق في تسريب الممت           

مـشيرا إلـى أن   . أو استثمارية يهودية، واصفا ما صدر بـالتزوير، ألنه يمثل رأي محاميين اثنين من اللجنة    
  .أعضاء اللجنة ما زالوا في إطار العمل ومتابعة موضوع إبطال الصفقة المشينة عن كثب

   6/7/2005الرأي االردنية 
  

  فلسطينيون يتاجرون بأالراضي المحاذية لمستوطنات غزة رجال أعمال : هآرتس
 الدستورذكرت صحيفة هآرتس العبرية امس الثالثاء أن رجال أعمال وتجار أراض في قطـاع غـزة                 -غزة  

بدأوا سرا في األشهر األخيرة المتاجرة باالراضي المحاذية للمستوطنات التي يرتقب أن تخليها قوات االحتالل               
 1967ت الصحيفة إنه في بعض الحاالت تتم صفقات باألراضي التي كانت حتـى العـام                وقال.من قطاع غزة  

بملكية فلسطينية خاصة، إلى أن أقيمت عليها المستوطنات، مشيرة إلى أن أسعار األراضـي فـي المنـاطق                  
المطلوبة، مثل منطقة مستوطنة نتساريم جنوب مدينة غزة، ارتفعت اضعافا مضاعفة بحيث بلغ سـعر دونـم                 

 ألف دينار وهو يواصل االرتفاع وفي منطقة المواصي أيضا بجـوار تجمـع مـستوطنات                50 - 40ألرضا
غوش قطيف غرب مدينة خان يونس سجلت أسعار األراضي ارتفاعا كبيرا علـى حـد وصـف الـصحيفة                   

 حسب تجار األراضي والمحافل الفلسطينية في القطاع، فان تجارا نشطاء يتوقعـون           : وتضيف هآرتس .العبرية
حركة تنمية كبيرة، وال سيما في منطقة الشاطىء، حيث اشتروا منذ اآلن جزءا من األراضي الخاصـة فـي                   

وذكرت الصحيفة أن الـسلطة     .منطقة نافيه ديكاليم بخان يونس، والتي توجد بعضها قيد ملكية سكان المواصي           
ـ                فقات علـى أراضـي     الفلسطينية من جانبها نشرت في األشهر األخيرة تحذيرات للـسكان بعـدم عقـد ص

ونقلت هآرتس أن فلسطينيين بدأوا منذ اآلن       . المستوطنات، وأعلنت بأن هذه الصفقات لن تكون سارية المفعول        
يوزعون األراضي في المستوطنات إلى أحواض من مئات الدونمات ستكون تساوي قريبا مـاال طـائال، وال                 

افل تخلق علـى األرض أدلـة علـى ملكيـة تلـك             سيما إذا ما أقيمت فيها مبان متعددة الطوابق، وذات المح         
  .األراضي، بحسب ما نقلته هآرتس

 6/7/2005 الدستور 
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كرر النائب العربي في الكنيست  البرلمان اإلسرائيلي احمد الطيبي رئيس الحركـة العربيـة               :القدس المحتلة   
نة عربية جديدة، خالل اجتماع عقدته لجنة الداخليـة البرلمانيـة بحـث موضـوع               للتغيير اقتراحه بإقامة مدي   

واعترف وزير الداخلية اإلسرائيلي أوفير بينيس في بداية الجلسة بوجـود           . التخطيط والبناء في الوسط العربي    
ل علـى   تمييز مؤسساتي ضد الوسط العربي في كل ما يتعلق بالتخطيط والبناء في الوسط العربي، وبأنه يعم               

وعدد الوزير بينيس القرى العربية التي أقـرت فيهـا الخـرائط            . إزالة هذه الحواجز البيروقراطية والسياسية    
إن التخطيط والبناء كما اعترف الوزير بينيس عملياً هو أداة لتنفيـذ سياسـة              : وقال الطيبي . الهيكلية وغيرها 

 القرى غير المعترف فيهـا والـضائقة الـسكنية          هدفها تهويد الجليل والنقب وخنق المثلث، وشدد على ضائقة        
  .للعرب في المدن المختلطة إلى جانب مشاكل التخطيط والبناء في قرى الجليل والمثلث

  6/7/2005البيان  
  
 

  مظاهرة في طولكرم احتجاجا على انشاء مصانع كيماوية اسرائيلية قرب المدينة 
ن األجانب في مدينة طولكرم بالضفة الغربية احتجاجا علـي   تظاهر الثالثاء المئات من الفلسطينيين والمتطوعي     

وطالـب  . وجود المصانع الكيماوية اإلسرائيلية التي أقامتها إسرائيل علي أراضـى الفلـسطينيين بالمدينـة               
المتظاهرون الذيت تجمهروا امام مقر بلدية طولكرم باغالق هذه المصانع المقامة علي اراضـي المـواطنين                

وتوجهت المسيرة بعـد    .ضحين انها تسبب اضرارا صحية سلبية علي المواطن الفلسطيني          بدون وجه حق مو   
ذلك الي مكان تواجد المصانع الكيماوية غرب مدينة طولكرم وردد المتظاهرون هناك الهتافات المنددة بوجود               

ويات مطالبين  هذه المصانع وعدم وجود حق لدى اإلسرائيليين في هذه األرض التي بنيت عليها مصانع الكيما              
من جهته قال محمود الجالد رئيس بلدية طولكرم فى        .باغالق هذه المصانع فورا واعادة االرض إلي اصحابها         

تصريحات له اليوم ان طولكرم تعاني جراء وجود هذه المصانع من اعلى نـسبة سـرطان وفقـر دم فـي                      
  .االراضي الفلسطينية 

  5/7/2005 48عرب 
  

   ربية تعتمد على المخصصات الحكومية  من األسر الع % 32.7: بحث
انتهت وحدة المسح في بنك المعلومات ركاز التابع لجمعية الجليل العربية للبحوث، وباالشتراك مـع مركـز                 

 االقتصادي الشامل للمجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل للعام         -الدراسات مدى من إعداد المسح االجتماعي     
ه بهذا الشكل والحجم، حيث شمل جميع نواحي الحياة في المجتمع العربـي   وهو أول مسح يجرى إعداد  2004

الفلسطيني داخل إسرائيل ، بما في ذلك السكان، المسكن وظروف السكن ، العمـل ، مـستويات المعيـشة ،                    
وسيتم عـرض ابـرز نتـائج       . التعليم، الثقافة واإلعالم ، الصحة ، البيئة ، الحيازة الزراعية، األمن والعدالة           

 تموز في   9المسح وتحليلها من قبل الباحثين األكاديميين بشكل موسع في يوم دراسي خاص سيعقد يوم السبت                
  . فندق العين بالناصرة

  5/7/2005 48عرب 
 

  المنظمات األهلية الفلسطينية تحذر من تحويل قطاع غزة إلى كانتونات  
سطينية  مؤسسات المجتمع الدولي ارسـال وفـود         طالبت شبكة المنظمات االهلية الفل    : الخليج -القدس المحتلة   

دولية لقطاع غزة للرقابة على عملية تنفيذ خطة االنسحاب، وذلك تحسبا لتصعيد سلطات االحـتالل عـدوانها                 
وطالبت الـشبكة   .على القطاع وفرض حصار شامل وتحويله الى كانتونات تحول الفلسطينيين الى سجن كبير            

ضامنة مع الشعب الفلسطيني والداعمة لحقوقه المشروعة التحرك العاجل الجبار          المنظمات االهلية الدولية المت   
ودعـت فـي    . اسرائيل على تحمل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي االنساني في االراضي الفلسطينية المحتلة           

ريح عـن   رسالة خاصة الى اللجنة الدولية للصليب االحمر والمنظمات الدولية المعنية، الى االعالن بشكل ص             
موقفها الملزم اسرائيل بالمسؤوليات المترتبة عليها كقوة احتالل تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة وشـمال                

  .الضفة الغربية بموجب القانون الدولي اإلنساني ومواثيق وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة
  6/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  وتطلق النار على منازل الفلسطينيينقوات االحتالل تقتحم مخيم عايدة 

اقتحمت قوات كبيرة من جيش االحتالل، هذا المساء، مخيم عايدة شمال بيت لحـم، وسـط   : خاص –بيت لحم   
وبررت قوات االحتالل اقتحامها للمخـيم بمنـع رشـق الحجـارة            .إطالٍق كثيٍف للنار على منازل المواطنين     
  .رسون العمل في جزٍء من الجدار الفاصل بالقرب من المخيموالزجاجات الحارقة على الجنود الذين يح

  6/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  



 12

  اسرائيل تسعى لطرد سكان الكهوف بالخليل وضم المنطقة وتوسيع المستوطنات  : بتسيلم
 الثالثـاء ان    افاد تقرير جديد نشرته منظمة بتسيلم االسرائيلية لحقوق االنسان في االراضي الفلسطينية اليـوم             

شبح الطرد يهدد سكان الكهوف في جنوب الخليل بهدف ضم هذه المنطقة الى اسرائيل وتوسيع المـستوطنات                 
وجاء في تقرير بتسيلم الجديد انه يعيش في منطقة مسافر يطا التابعة لبلدة يطا فـي قـضاء                  . الموجودة حولها 

الزراعة ويسكنون منذ سنوات طويلة في كهوف في        الخليل قرابة االلف فلسطيني الذين يعتاشون من العمل في          
واضاف التقرير ان إسرائيل أعلنت في سنوات السبعينيات عن هذه المنطقة منطقة عـسكرية مغلقـة                .المنطقة

 قامت قوات الجيش االسرائيلي بطرد      1999وفي تشرين الثاني من العام      . طردهم 1999وهي تحاول منذ العام     
كما أقدم الجيش االسرائيلي على إغالق الكهوف وهدم آبـار المـاء            . م القليلة سكان الكهوف ومصادرة أمالكه   

وفـي  . والمباني التي تقدم الخدمات المؤقتة لسكان الكهوف ومنع المواطنين من العودة إلى المكان مرة أخرى              
 من العودة    اصدرت المحكمة العليا االسرائيلية امرا مؤقتا يقضي بتمكين المواطنين         2000شهر اذار من العام     

لكـن  .إلى المنطقة والى اراضيهم ومنعت السلطات االسرائيلية من طردهم إلى حين البت النهائي في قضيتهم              
بتسيلم قالت في تقريرها الجديد انه منذ صدور األمر المؤقت عن المحكمة العليا يعيش المواطنون الفلسطينيون                

وفيمـا لفتـت بتـسيلم ان       . د يخيم فوق رؤوسهم   من سكان الكهوف في واقع من المحال وما زال خطر الطر          
االجراءات االسرائيلية ضد سكان الكهوف يشكالن مساً خطيراً بحقوق اإلنسان وانتهاكاً فظاً للقانون الـدولي               
طالبت الحكومة االسرائيلية وسلطات الجيش بالغاء األمر الذي يعرف منطقة الكهوف في جنوب جبل الخليـل                

  . مغلقة وأوامر اإلخالء التي ما تزال قائمة بحق السكانعلى أنها منطقة عسكرية
  5/7/2005 48عرب 

  
  الجٌئ فلسطيني يلقى حتفه جراء التعذيب في العراق

وقالـت  .أكدت مصادر فلسطينية في بغداد أن الجئا فلسطينيا قُِتل في العراق من جراء التعذيب             : خاص –بغداد  
هو رجل كبير في السن تم اعتقاله مع سـتة آخـرين فـي              المصادر إن المواطن زهير حسن أحمد الخزنة، و       

منطقة النعيرية ببغداد، اختطف من قتل ما يسمى بلواء الصقر، حيث ذكرت قنـاة الفـرات العراقيـة خبـر                    
وأضافت المصادر أن المغدور كان معتقال لدى ما يسمى بــلواء الحـسين             .االعتقال قبل تنفيذ أمر االعتقال    

م جثته إلى أحد المستشفيات على أساس أنه مجهول، إال أنه تم التعرف عليـه، ومـا                 والذئب حيث قاموا بتسلي   
زالت جثته موجودة إلى اآلن في مستشفى مدينة الطب أو الطب العدلي ويرفضون تـسليمه لذويـه حتـى ال                    

 مركز  ويريد أهل المغدور دفنه إال أن المستشفى تريد إخالء مسؤوليتها فطلبوا كتابا من            .تحدث ضجة إعالمية  
شرطة المستشفى يسمح لهم بالتسليم، فذهبوا إلى ضابط المركز المسؤول الذي قـال بـدوره إنـه ال يملـك                    

وُأخبر ذوو القتيل أن الطريقة الوحيدة لدفن جثته هو أن يقدموا طلبا بأنهم فقدوه ووجـدوه مقتـوال                  . صالحية
  .الحقا، حتى ال تقع مسؤولية قتله على أحد

  6/7/2005 عالم المركز الفلسطيني لإل
  

  من اُألسر في األراضي الفلسطينية متصلة بالشبكة العامة للكهرباء% 99.4:احصاء
أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عن نتائج مسح الطاقة المنزلـي، كـانون ثـاني               : خاص –نابلس  
الكهربـاء،   قة المختلفة ، حيث تم في هذا المسح جمع بياناٍت إحصائية مختلفة عن استهالك أشكال الطا             2005

ومشتقات النفط، وأشكال الطاقة األخرى، في األنشطة المنزلية المختلفة الطبخ، وتـسخين الميـاه، واإلنـارة،              
 وتم االنتهـاء مـن جمـع        19/2/2005والتدفئة، مضيفاً أنّه بدأ العمل في جمع البيانات الخاصة بالمسح في            

ؤي شبانة مدير الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في بيـاٍن          وأشار ل .31/3/2005البيانات من الميدان في     
             ن أنالنتائج تُبي من األسر الفلسطينية متصلة    % 99.4وصل إلى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه، إلى أن

     أنّـه  من األسر الفلسطينية يتوفّر لديها سخانات مياه شمسية، مشيراً إلى           % 67.2بشبكة الكهرباء العامة، وأن
           من األسـر الفلـسطينية اسـتخدمت       % 39.4فيما يتعلّق بالطاقة المستخدمة في التدفئة أشارت النتائج إلى أن

من األسر اسـتخدمت صـوبة      % 11.2استخدمت صوبة غاز، و   % 34.7صوبة كهرباء في عملية التدفئة، و     
ة المركزية، بينما هناك    من األسر استخدمت التدفئ   % 1.6من األسر استخدمت كانون حطب، و     % 35.4كاز، و 
  .من مجموع األسر الفلسطينية لم تقم بتدفئة المسكن% 13.3

  6/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   مترا40ً كيلو متراً وعرض 42 أمتار وبطول 5-3طريق غزة ــ الضفة السفلي بعمق : البنك الدولي
نك الدولي في االراضي الفلسطينية، النقاب      كشف نايجل روبرتس، رئيس بعثة الب     .كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   

لـاأليام عن تفاصيل الطريق السفلي الذي يقترح البنك الدولي ان يربط ما بين الضفة الغربية وقطـاع غـزة                   
اعتقـد ان هنـاك     : نافيا ان يكون هناك اتفاق بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي على شق هذا الشارع وقال             
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ما طلبه منا الطرفان هـو ان نقـوم         :  وأضاف 0رات وال يوجد اتفاق على ما سيحدث      اتفاقا على دراسة الخيا   
وللمرة االولى تحدث   .خالل االشهر الثالثة أو االربعة المقبلة بتقديم دراسة لهم تقارن ما بين الخيارات المختلفة             

جز ترقوميـا   روبرتس عن تفاصيل االفكار بشأن الشارع الذي سيمتد من معبر بيت حانون في غزة الى حـا                
 مترا تبلغ   40 كيلو مترا وعرض     42 امتار وبطول    5-3القريب من الخليل مشيرا الى انه شارع سفلي بعمق          

وبحسب روبرتس فبما ان  . مليون دوالر ومنوها الى انه قد يتوسط هذا الشارع خطة سكة حديد            130تكلفة شقه   
الى ثالثة اعوام فـان المقترحـات المقدمـة         شق هذا الشارع او اقامة سكة الحديد قد يستغرق ما بين عامين             

تتحدث عن حل لربط الضفة الغربية وقطاع غزة على مرحلتين االولى وهي ان تكون هناك مراكب مرافقـة                  
وسائل نقل يرافقها االمن االسرائيلي ما بين ايريز وترقوميا وباستخدام شبكة الطرق القائمة حاليا على ان يتم                 

  .الربط الدائم سريعا االنتقال الى مرحلة 
  6/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  

  الطلبة الفلسطينيون في تعلبايا يطالبون بمدرسة
بدعوة من اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني في البقاع، نُظّم اعتصام طالبي أمام مدرسة األونـروا فـي                 

ور عبدالرحيم عوض عضو قيادة     وألقت الطالبة ن  .تعلبايا بحضور مدير األونروا العام في لبنان ريتشارد كوك        
اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني كلمة دعت فيها الوكالة ومديرها العام الى التدخل العاجـل مـن أجـل                  

وهـو  .  طالبـاً وطالبـة    250الشروع ببناء ثانوية أو استئجار مدرسة خاصة في البقاع األوسط، حيث يوجد             
، ووعـد بالعمـل خـالل       "هذا المطلب حق  "دير العام بأن    ورد الم .مطلب أصبح عمره أكثر من عشر سنوات      

أسبوع ليضمن مكاناً للمرحلة الثانوية األولى في مدرسة الجرمق في تعلبايا، بانتظار بناء أو استئجار ثانويـة                 
  .2006 ـ 2005خالل العام الدراسي 

  6/7/2005المستقببل اللبنانية 
 ومته في قرية بلعين مناقشة سبل تفعيل قضية جدار الفصل العنصري ومقا

 أعلنت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في قرية بلعين غرب رام اهللا في الضفة الغربية اليوم، -وفا،رام اهللا 
أنها ناقشت أمس، مع مجموعة ائتالف ضد الجدار، التي تضم مجموعة من الحركات اإلسرائيلية المؤيدة 

واجتمعت اللجنة، يوم أمس، مع المجموعة، .مقاومتهللسالم، سبل تفعيل قضية جدار الفصل العنصري و
بحضور محمد نزال، منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار في محافظة رام اهللا، وعايد مرار، منسق اللجنة 

وأوضح عبد اهللا أبو رحمة، عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في القرية، في .الشعبية في محافظة رام اهللا
 وفـا، أنه تم خالل االجتماع، تقييم أساليب مقاومة الجدار، والمسيرات السلمية التي نظمت اتصال هاتفي مع

وأعلن أبو رحمة أنه تم االتفاق على أن يكون أول ثالثاء من كل شهر، موعداً الجتماع المجموعة .في القرية
فاالت، مهمته دفع الكفاالت مع اللجنة الشعبية، لتدارس الموقف وتحديد الخطوات الالحقة، وتنظيم صندوق للك

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة المحامين لمتابعة .لمقاومي الجدار الذين تعتقلهم قوات االحتالل اإلسرائيلي
موضوع المعتقلين، باإلضافة إلى مناقشة تأسيس مكتب إعالمي من أجل تنسيق أخبار مقاومة الجدار 

حب أهالي القرية بمجموعة ائتالف ضد الجدار، من جهتهم، ر.وتوزيعها على وسائل اإلعالم المختلفة
يذكر، أن مجموعة ائتالف ضد الجدار .لمساندتها في مقاومة بناء جدار الفصل العنصري على أراضي قريتهم

متحررون ضد الجدار، حركة تعايش، حركة يوجد حق، كتلة السالم، حركة : تضم الحركات اإلسرائيلية التالية
ء من أجل السالم، حركة محامون إسرائيليون، وهي حركات إسرائيلية مؤيدة محسوم ووتش، ائتالف النسا

 .للسالم، ورافضة لمشروع بناء جدار الفصل العنصري على األراضي الفلسطينية
  6/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 

  
  بعد اعتقال في سجون االحتالل دام سنتينالشيخ رائد صالح 

ثلث المنبثقة عن مصلحة السجون الصهيونية في جلستها المنعقدة صباح االثنين           أقرت لجنة ال  : خاص-رام اهللا 
 رئـيس الحركـة     -في سجن الدامون شمال فلسطين المحتلة، إطالق سراح فضيلة الـشيخ رائـد صـالح                

 بناء على االتفاق المبرم مع النيابة في شباط الماضي، وذلك بعد            18/7/2005، حتى تاريخ أقصاه     -اإلسالمية
وأعلنت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسـالمية       .  أكثر من سنتين على اعتقال الشيخ رائد صالح        مرور

في بيان لها االثنين، أنه وفي خطوة مفاجئة طلبت النيابة العامة خالل الجلسة منع الشيخ رائـد صـالح مـن                     
 الذي لم يتم عرضـه فـي        دخول منطقة القدس ألربعة أشهر إال بإذن خطي من قائد شرط لواء القدس، األمر             

اتفاق التسوية األصلي قبل أشهر والذي تضمن تقييدات بمنع رهائن األقصى الشيخ رائد صالح وإخوانه مـن                 
 وذلـك   -حسب قولهم - مغادرة البالد أو دخول أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة واالتصال بجهات معادية           

لب النيابة إال أن لجنة الثلث تبنت طلب النيابـة          الشيخ رائد صالح ومحاموه رفضوا ط      .خالل فترة التخفيض  
بحجة أنها تسلمت مواد سرية من قبل النيابة تدل على خطورة دخول الشيخ رائد صالح إلى منطقـة القـدس                    
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ورد الشيخ رائد صالح على قرار بتعقيب مكتوب بخط يده على صفحة القرار الصادر بحقه                .خالل هذه الفترة  
 أن هذا الشرط جاء بهدف منعي من دخول المسجد األقصى المبارك، وهذا ممـا               من الواضح جداً  : هذا نصه 

يؤكد لنا أن األقصى في خطر، وأن الخطر يزداد عليه يوماً بعد يوم، ولذلك فهذا الشرط هو قبيح ومرفـوض                    
ـ  ، نائب رئيس الحركة اإلسالمية    ،من جانبه عقب الشيخ كمال خطيب      .وتفوح منه رائحة اإلكراه الديني     ى  عل

أوال نحن سعداء ومسرورون لقرب إطالق سراح شيخنا الشيخ رائـد صـالح الـذي               : قرار لجنة الثلث بقوله   
 لم ينتهي   13/5/2003 ولكن يبدو أن مشوار الظلم الذي بدأ في ليلة           -إن شاء اهللا    - 18/7/2005سيكون يوم   

لعله يشير إلى معرفتهم    : ة نقول يشير إلى استمرار المواقف العدائية، وفي نفس الوقت وبصراح        هذا  بعد، فإن   
بإمكانية حدوث أوضاع غير عادية في تلك المرحلة وفي تلك المدة، ويراد للشيخ رائد أن يكون بعيدا عنهـا،                   

 يوم مـا يـسمى      14/8/2005خاصة أمام إعالن الجماعات اليهودية عن يوم التاسع من آب القريب الموافق             
ن اجتياح للمسجد األقصى المبارك، خاصة أن هذا اليـوم هـو            بذكرى خراب الهيكل المزعوم، من أنه سيكو      

الذي يسبق بيوم واحد بداية االنسحاب الرسمي من قطاع غزة، وبالتالي لكأن المؤسسة األمنية الصهيونية تظن                
بأنه بإبعاد الشيخ خالل األشهر األربعة عن المسجد األقصى سهولة وتيسيرا لتنفيذ بعض المخططات، ونحـن                

المسجد األقصى والدفاع عنه هو واجبنا جميعا، نعم نعتز بقيادة الشيخ رائد للحركة اإلسالمية ولكننا               إن  : نقول
في الوقت نفسه نؤكد على أننا جميعا جنودا وحماة للمسجد األقصى، كان هذا خالل وجود الشيح رائد داخـل                   

 الناطق الرسمي   ، عبد الرحمن  الشيخ هاشم  وقد وافقه على ذلك كل من        .السجن، وسيبقى بوجوده خارج السجن    
المحامي حسين  ، و الدكتور سليمان رئيس بلدية أم الفحم السابق      ، و باسم الحركة اإلسالمية ورئيس بلدية أم الفحم      

 وعن االستعدادات الستقبال الشيخ رائد يوم اإلفراج عنه         .أبو حسين من طاقم المحامين عن الشيخ رائد صالح        
 حيـث سـيكون فيـه       18/7/2005مع التواريخ المعلن عنها رسميا وهو       نحن نتعاطى   : الشيخ الخطيب قال  

استقبال من بوابة السجن بحضور كافة القيادات العربية وقيادة الحركة اإلسالمية وأبناء شعبنا، واالنتقال مـن                
 هناك بموكب المحتفلين إلى مدخل أم الفحم حيث استقبال أهل أم الفحم للشيخ رائد ثم االنتقـال إلـى منتجـع                    

 يكون احتفال قطري كبير     19/7/2005الواحة الحتفال قصير وسريع، وبعد هذا بيوم واحد أي مساء الثالثاء            
لكل الوسط العربي بخروج الشيخ رائد صالح، يشارك فيه كافة الفعاليات واألحزاب والحركات فـي الوسـط                 

در في الحركة اإلسـالمية      وقالت مصا  .العربي مسلمين ومسيحيين ودروز حتى من الجوالن والقدس الشريف        
  .أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للشيخ رائد صالح في يوم اإلفراج عنه في منتجع الواحة

  6/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  التعذيب اثناء التحقيق: افادة السير في المسكوبية

م التحقيق بالمـسكوبية     في قس  17/6/2005 سنة المعتقل منذ     22قدم األسير محمد عبد الرحيم حسين بريجية        
وبين في إفادة لمحـامي   .إفادة عن تعرضه لتعذيب وصفه بالوحشي والقاسي خالل استجوابه على يد المحققين      

حيـث تـم    : نادي األسير مأمون الحشيم أساليب التعذيب التي تعرض لها مثل ما سماه أسلوب كسر الظهـر               
الكرسي وتم تثبيت يده على صدره ورجليه فقـد         إجباره على الجلوس وسط الكرسي وليس عند مسند أو ظهر           

امسك بهما احد المحققين، وعندها شرع المحققون بقصع ظهر األسير لألسفل من عند الظهر حيث كان يـتم                  
سحبه بشكل مؤلم إلى الخلف وعندما كان يصرخ األسير كان المحققون يزيدون بشده لألسفل بينما كان محقق                 

 وهو مقيد وجالس على الكرسي، واستمر ذلك نحو ثالث ساعات متواصـلة             آخر يهز جسم األسير بشكل قاسٍ     
دون االستجابة لصرخات األسير من شدة الوجع الذي كان يلحق به من أسلوب التحقيق القاسي معـه والـذي                   

انه بعد ذهابه إلى الحمام أصبح يبول دماً وبعـد ان  : وجاء في إفادة األسير بريجية .يسمونه التحقيق العسكري  
قل إلى طبيب المعتقل لم يقدم له ذلك الطبيب أي عالج بل تمت إعادته إلى غرف التحقيـق حيـث واصـل                      ن

المحققون أسلوبهم الوحشي وغير اإلنساني تجاه األسير حيث اجبروه على تمديد جسمه على كرسيين متقابلين               
كون بطنـه قريبـا لـألرض       ثم تقييد يديه وتعصيب عينيه ورجليه فقد كان احد المحققين يمسك بهما بحيث ي             

وعندها كان يشعر األسير بأن ظهره سوف ينكسر نتيجة انخفاض البطن لألسفل يمسك به خمـسة محققـين                   
وذكر أيضا أن المحققين اجبروه بالجلوس على األرض مقرفصا، والوقوف           .ليضغطوا عليه ويزيدوا من ألمه    

عات، كـان المحققـون خاللهـا يـضربونه         على رؤوس أصابع قدميه، واستمر ذلك لمدة تزيد على أربع سا          
 سـاعة متواصـلة     68وذكر األسير بأنه جلس على الكرسي مدة تزيد على           .ويعتدون عليه باللطم على وجهه    

وقال بأن المحققين هـددوه      .دون ان يسمح له بالنوم أو الراحة وكان يتم إحضار الطعام له إلى غرفة التحقيق              
ق معها وتم شتمها وسبها بشتائم وصفها بالقذرة وكذلك تم تهديـد األسـير              بإحضار والدته إلى المعتقل والتحقي    

ويذكر ان لألسير شقيقين معتقلين داخل زنـازين المـسكوبية          . بنسف بيته وتشريد واعتقال كافة أفراد عائلته      
  .ومكث األسير في التحقيق العسكري مدة ثمانية أيام. وهما حمزة وعباس

   6/7/2005الحياة الجديدة 
  أسيرة فلسطينية من نابلس في سجون االحتالل   32
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 أسيرة فلسطينية من محافظة نابلس، يقـبعن فـي          31أظهر تقرير حقوقي أمس أن         : أمين أبو وردة   -نابلس  
 طفالً، وتعد أسيرات محافظة نابلس األكثر من حيث         31 أمهات ل    8 زهرات و  5المعتقالت اإلسرائيلية، بينهن    
عن المركز الصحافي الدولي في نابلس، حول معاناة األسيرات النابلـسيات فـي             عددهن، وأفاد تقرير صادر     

سجون االحتالل، وحسب ما ورد من بعض المؤسسات المختصة أو الحقوقية منها، فإن معاناتهن ال تتوقـف                 
وفي تقارير سابقة صـدرت عـن الهيئـة العامـة            .عند االعتقال بل تصل إلى حد حرمانهن من حق العالج         

مات، فقد ظهر ان الظروف التي تعيشها االسيرات أبعد ما تكون عن الظروف البـشرية، خـصوصا              لالستعال
وأن الزنازين التي يتواجدن فيها غير صحية وتفتقر للنظافة والتهوية لضيقها وعدم توفر نوافذ كبيـرة فيهـا،                  

رة في معظـم األحيـان      ويشكل حرمان األسيرات من الفو     .ولضمها عدداً من األسيرات يتجاوز الحد القانوني      
 يوماً حسب ما تحـدده      15 إلى   3عامل ضغط عليهن، فيما تشكل عقوبة العزل االنفرادي لمدة تتراوح ما بين             

  .إدارة السجن محاولة لتحطيم نفسية هؤالء
  6/7/2005 الخليج اإلماراتية 

  الئحة اتهام احتاللية ضد مقاوم قام بحفر نفق يؤدي الى احدى المستوطنات
 قدمت المحكمة العسكرية االحتاللية في قطاع غزة الئحة      - عيسى الشرباتي    - الحياة الجديدة    -لمحتلة  القدس ا 

وجاء في الئحة االتهام ان عمر شحدة توفيـق      .اتهام ضد شاب من خان يونس، اعتقل في التاسع من حزيران          
 تجنيده من قبل فـادي ابـو         بعد 2005 عاما، عمل في صفوف الجهاد االسالمي منذ بداية العام           22البردويل  

وحـسب   .مصطفى ومعتز براء، وانه قام الحقا بتجنيد ابراهيم ابو عبيدة معه للعمل لصالح الجهاد االسالمي              
الئحة االتهام فان فادي طلب من البردويل تنفيذ عملية داخل منطقة المواصي، وان االخير وافق على ذلـك،                  

قاله لحفر نفق يؤدي الى احدى المستوطنات، وانه باشر بحفره مع            سعى قبل اعت   هكما جاء في الئحة االتهام ان     
  .مجموعة اخرى

   6/7/2005الحياة الجديدة 
  

  جدول زمني إلستكمال جدار الفصل العنصري ورفع وتيرة البناء في القدس  
نـاء  أفادت مصادر إسرئيلية أن شارون، سيجتمع اليوم مع رؤساء األجهزة األمنية لمعرفة مدى التقدم فـي ب                

وسيعرض على شارون المقاطع التي يجري العمل بها والمشاكل القضائية التي تؤخر البنـاء               .الجدار الفاصل 
وكان وزير األمن اإلسرائيلي قد أصدر تعليمـات،   .في عدة مواقع، والجدول الزمني إلستكمال تنفيذ المشروع     

بناء الجدار في القدس، بسبب أهميـة المدينـة         بزيادة وتيرة بناء الجدار في األسابيع القريبة، ومنح األفضلية          
كما طلب موفاز من العناصر القضائية اإلسراع في حل المشاكل القضائية التـي              .ووجود مخاطر كبيرة هناك   

كما أفادت المصادر أن رئيس مديرية ما يسمى خط التماس، مشيح نيتسح،             .تعيق أعمال البناء في عدة مواقع     
  :وتشير معطيات التقرير األساسية إلى.  التقدم في أعمال البناءقد عرض على وزير األمن مدى

 كيلومتراً من الجدار تبدأ من طيرات تسفي في الشمال وحتـى إلقنـاه فـي المركـز،     213حتى اآلن تم بناء  
 كيلومتراً من الجدار في اربعـة       190ويجري العمل حالياً على بناء      . باإلضافة إلى مقطعين آخرين في القدس     

 بين القناه والقدس، وفي القدس الشرقية، وبين غوش عتسيون ومتسودات يهودا وحول مستوطنتي أئيل               مناطق؛
  .وعمنوئيل في الضفة الغربية

 2005ديـسمبر   /المقطع المركزي للجدار بين القناه والقدس، سيتم إستكماله في الفترة ما بـين كـانون األول               
وقد .  كيلومتر في هذا المقطع    100 كيلومتراً من أصل     80 ويجري العمل حالياً على بناء    . 2006مارس  /وآذار

  .تأخرت أعمال البناء بسبب تقديم إلتماسات للمحكمة العليا في ثالثة مقاطع
في منطقة الرام حيث تعمل مؤسسات دوليـة        : تم إستكمال مسار غالف القدس في غالبيته، وبقي ثالثة مقاطع         

والمقطع . حين تسعى النيابة إلى التوصل إلى إتفاق خارج المحكمة        ودير، والتي تنظر فيها المحكمة العليا في        
أما المقطع الثالث فهو حول بيت نبـاال حيـث          . الثاني في جنوب العيزرية حيث تم تجميد أعمال البناء مؤقتاً         

أوكتوبر هـذه   /وبحسب المخطط سيتم البناء المكثف في تشرين أول       . يجري العمل على ربطها بمدينة رام اهللا      
  .نة، وفي حال عدم إستكمال البناء سيتم وضع وسائل مراقبة وقوات من الجيشالس

يجري العمل في غالبية المقطع الجنوبي، من قرية جبع وحتى متسودات يهودا بالقرب من عـراد، مـا عـدا                 
  .مقطع صغير بالقرب من مستوطنة أشكولوت بسبب األرض، وسيستكمل هذا المقطع حتى نهاية السنة

أغـسطس سـيبدأ العمـل      / سيبدأ العمل في منطقة غوش عتسيون بتسارع تدريجي، وفي أيلول          بعد أسبوعين 
بالقرب من مستوطنتي بيت أرييه وعوفريم وجيب شرق مطار اللد، في يحين يجري التخطيط فـي مراحـل                  

  . متقدمة لمسار الجدار حول معاليه أدوميم
نباال وقلنديا، وشارع آخر بين قريـة بيـدو        كما يجري العمل على شق عدة شوارع مثل شارع يصل بين بير             

  .والجيب
كما جاء أنه بعد عشرة أيام سيبداً العمل بشق المقطع األول من الشارع الذي يربط بين شمال الضفة الغربيـة                    

  .وبين جنوبها، ويقع هذا الشارع شرق معاليه أدوميم
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   2005 نهاية العام الجيش االسرائيلي سيبقى في قطاع غزة حتى: موفاز
واضـاف ان مدينـة      .2005قال موفاز الثالثاء ان الجيش االسرائيلي سيبقى في قطاع غزة حتى نهاية العام              

ونقلت اذاعة الجـيش االسـرائيلي عـن         .عسقالن موجودة في مدى يجعلها بحاجة الى حماية بشكل استثنائي         
 بلدة جديدة تقع على خط المواجهـة    46 دفاع في    موفاز قوله ان الجيش االسرائيلي لن يتمكن من وضع انظمة         

وقال ان اخالء المستوطنين هي عملية صعبة لكنني اعتقـد           .في الجنوب قبل البدء في تنفيذ خطة فك االرتباط        
ورأى ان فـك     .ان فك االرتباط ستقود الى واقع افضل بالنسبة لدولة اسرائيل الن ثمة غٍد بعد فك االرتبـاط                

وتطـرق الـى اقـوال      .ى شرخ بين االسرائيليين النها خطوة ضرورية وهامة السرائيل        االرتباط لن تؤدي ال   
رئيس مجلس االمن القومي االسرائيلي غيورا ايالند حول مطالب فلسطينية بانسحاب الجيش االسرائيلي مـن               

  .لحسبانوقال موفاز ان انسحاب اسرائيل الى خط الهدنة غير وارد با .1949قطاع غزة الى خط الهدنة للعام 
  5/7/2005 48عرب 

  
 يهود أميركيون يعتبرون خطة الفصل مقدمة لترحيل الفلسطينيين

تلقّى أعضاء الكنيست العرب رسالة من أحد زعماء اليهود المتطرف األميـركيين، يحـاول فيهـا                : تل أبيب 
سواء أكان  حضهم على التصويت ضد خطة الفصل باعتبارها مقدمة لترحيل جماعي للفلسطينيين من وطنهم،              

وجاء في الرسالة، ان مسيرة اقرار خطة الفـصل فـي           . ذلك من الضفة الغربية وقطاع غزة أو في إسرائيل        
الحكومة والكنيست ومحكمة العدل العليا والقوانين واألنظمة التي أقـرت بـشأنها، تـشكل قاعـدة قانونيـة                  

وأضـاف لـذلك    . كهم وطردهم جماعيا  وآيديولوجية تتيح في المستقبل بهدم بيوت الفلسطينيين ومصادرة أمال        
ورفض النواب العرب الدعوة مؤكدين أنهم لـم        . يجب على أعضاء الكنيست العرب ان يساهموا في اسقاطها        

  .يختاروا هذه الخطة انما بنوا موقفهم منها من خالل رؤية المصلحة العامة
 6/7/2005شرق األوسط ال

  
  بعدم إشراك حماس في االنتخاباتإسرائيل تعد وثيقة إللزام السلطة الفلسطينية

اعدت إسرائيل وثيقة قانونية لمطالبة السلطة الفلسطينية بعدم الـسماح لحركـة حمـاس              :  صالح النعامي  غزة
وقالت وزيرة القضاء االسرائيلي ليفني في نقاش مع عـدد مـن            . بالمشاركة في االنتخابات التشريعية المقبلة    

حماس المستقبلي ان وزارتها اعدت وثيقة تؤكد أنه استناداً لالتفاقيـات           وزراء الحكومة االسرائيلية حول دور      
واضـافت  . التي وقعتها السلطة مع اسرائيل فانه ال يجوز لها السماح لحماس بالمشاركة في العملية االنتخابية              

ي تستخدم   فانه يحظر على االحزاب والشخصيات الت      1995ليفني انه استناداً الى احد مالحق اتفاق اوسلو لعام          
واكدت أن هذا ينطبق تماماً على حماس التي يتوجب عليها          . العنف أن تشارك في انتخابات المجلس التشريعي      

ووجهت ليفني انتقادات مبطنة لحملة شالوم فـي  . التخلي عن سالحها والغاء ميثاقها قبل السماح لها بالمشاركة 
وقالت ليفني ان على اسرائيل ان تعود لالتفاقـات         . سالعواصم االوروبية القناع حكوماتها بعدم االتصال بحما      

ويزعم شالوم انه حصل على معلومات تفيد بـان دوالً اوروبيـة            . الموقعة مع السلطة اللزامها بعدم تجاوزها     
وقال مصدر كبير في مكتب رئيس الحكومة االسرائيلية ان االدارة األميركية مقتنعة            . تنوي تجديد االتصاالت  

س من المشاركة، وان المسؤولين األميركيين ابلغوا ابو مازن بضرورة مطالبة قادة حماس             بضرورة منع حما  
ونقل الصحافي عكيفا الدار المراسـل      . بالتخلي عن سالحها واعادة صياغة ميثاقها، قبل السماح لها بالمشاركة         

ـ              ان وراء قـرار    السياسي لهآرتس، عن المصدر قوله ان رفض اسرائيل والواليات المتحدة مشاركة حماس ك
وادعى المصدر ان ابو مازن لم يكن ليدعو حماس للمشاركة في حكومـة             . تأجيل ابو مازن موعد االنتخابات    

الوحدة الوطنية اال لعلمه المسبق ان الحركة ال يمكنها المشاركة في هذه الحكومة، النها ال ترغب في مشاطرة                  
  . لضفة الغربية وقطاع غزةالسلطة في المسؤولية عن حالة الفوضى المستشرية في ا

 6/7/2005شرق األوسط ال
  

  االحتالل يفكك جزءاً من سياج الكتروني يفصل بين المستوطنات وأراضي المواطنين شمال غزة
 أفاد شهود عيان أن قوات االحتالل بدأت بازالة جزء من السياج الفاصل بـين أراضـي                 :غزة يحيى المدهون  

طنات اإلسرائيلية الثالث دوغيت وايلي سيناي ونيتسانيت المقامـة علـى           المواطنين شمال بيت الهيا والمستو    
أراضي المواطنين هناك وذكر الشهود للحياة الجديدة أن االحتالل يقوم بنقل المقاطع التي قام بإزالتهـا إلـى                  

ـ                 ة داخل الخط الخضر عبر مركبات إسرائيلية وكان االحتالل أقام هذا السياج خالل انتفاضة االقـصى كحماي
  .لسياج آخر مقام في المكان نفسه

  6/7/2005الحياة الجديدة 
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  تدابير أمنية مشددة لحماية شارون
  ذكرت مصادر اسرائيلية ان تدابير امنية مشدده اتخذت لحماية شـارون حيـث               :القدس المحتلة كامل ابراهيم   

 7.1ية باالجماع على اضـافة      كما  وافقت اللجنة المال    . ستغلق الشوارع في الوقت الذي سيمر به شارون فيها        
وقالت المصادر انه كان باالمكان أمس رؤية مثـال للـسياسة األمنيـة              .مليون شيكل لتمويل الحواجز األمنية    

الجديدة، شارون شارك في حفل استقبال عقد في بيت سفير أميركا في اسرائيل دان كيرتـز بمناسـبة يـوم                    
لطرق المؤدية الى بيت السفير الكائن بشارع جلـي تخيليـت           وقبل الحدث أغلقت جميع ا    . االستقالل االميركي 

ونشر باألمس أيضاً أنه خـالل       .بمدينة هرتسيليا ، وآالف المدعوين اضطروا لعبور أربع مراحل تفتيش أمني          
وهـذه   . الف شيكل على مسعف شخصي يرافق شارون على مدى اليـوم           840 انفقت الدولة مبلغ     2004عام  

في اعقاب قرار تشديد الحماية االمنية على رئيس الوزراء ليس ألنه يعاني من مرض              السياسة الجديدة اتبعت    
ما، بل خوفا من التهديدات، وتبين من تحقيقات صحيفة يديعوت أحرونوت االسرائيلية أن سيارة تابعة لنجمـة                 

لحكومـة  وعلق المستشار االعالمي لـرئيس ا  .داوود الحمراء ترافق موكب شارون عندما يكون خارج مكتبه        
 ألف شيكل مدفوعة لنجمة داوود الحمـراء  840نحن نتكلم عن مبلع  : االسرائيلية آساف شريف على ما يحدث     

  .بطلب من جهاز االمن الشاباك، لتخصيص مسعفين لشارون، وهذا االقتراح طرحه الشاباك بعد اغتيال رابين
   6/7/2005الرأي االردنية 

  
  !م بتهريب ذخيرة الى المستوطناتاعتقال ثالثة اسرائيليين يشتبه قيامه

 اعتقلت شرطة عسقالن ليلة االثنين، شخصين، هما أب وإبنه، لالشتباه بتورطهما فـي تهريـب                :ياسر العقبي 
وضبطت الشرطة  . كميات كبيرة من الذخيرة من مستوطنات في الضفة الغربية الى مستوطنات في قطاع غزة             

تساحي آالف العيارات النارية من عيار تسعة ملـم داخـل دمـى             في مخزن يتبع للمعتقلين، رافي ملكا وابنه        
وقد وصلت للشرطة معلومـات     . لألطفال وهواتف خليوية، كانا ينقالنها إلى المستوطنات في الضفة والقطاع         

ونفى المعتقالن أية عالقة لهمـا بالـذخيرة،        . يوم األربعاء الماضي حول تورطهما في قضية تهريب األسلحة        
ا بنقل البضاعة للمرة الرابعة للمستوطن يوسي باربي، من مستوطنة أيلي سيناي في قطاع غزة،               وادعيا قيامهم 

  .  وقد تم تمديد اعتقال الثالثة، أمس االثنين على ذمة التحقيق لمدة ثالثة أيام .وال يعلمان ما بداخلها
  5/7/2005 48عرب 

  
   االردن إللغاء حق العودةمخطط شاروني خطير لجعل عمان قدسا جديدة واقامة فدرالية مع

 كشف تقرير اسرائيلي خطير نشر باالنجليزية اعده اكاديمي إسرائيلى في جامعة تـل              :السبيل جهاد ابو العيس   
عمان قدسـا جديـدة ويهـدف        أبيب عن أن شارون يسير مؤخرا وفق مخطط مدروس، يقوم على فكرة جعل            

وقال التقريـر   . ضية الفلسطينية على حساب االردن    للوصول لحل جذري لمعظم ما يسمى بالمسائل العالقة للق        
 شارون والخيار األردني أعده كارى سوسمان، ونشرته بعد الترجمـة           ،الذي حمل عنوان تقرير شرق اوسطى     

جريدة العرب اللندنية، أن شارون يقوم حاليا بعملية شراء للوقت بهدف تذويب الكيان الفلسطينى المحدود الذي                
في االردن، الى جانب جعل الفلسطينيين يبحثون عن مصالحهم االقتصادية فـي األردن             يعتزم اإلنسحاب منه    

  . ومصر وصوال لـحل القضية الفلسطينية على حساب األردن، وتحويل العاصمة عمان إلى قدس جديدة
هدة وادي  واعتبرت جبهة العمل االسالمي المخطط بأنه امتداد لعقلية التوسع الصهيونية التي لم توقفها بنود معا              

عربة التي نصت على عدم جواز احداث أي نوع من انواع التهجير القسرية، في الوقت الـذي اشـار فيـه                     
سياسيون الى أن بعضا من بنود المخطط نشرت في صحيفة الـجروزلم بوست بعد حرب حزيران مباشـرة،                 

وقال نائب امـين عـام      . ريكيينوأنها كانت جزءا من مذكرة قدمتها غولدا مائير الخذ الموافقة عليها من االم            
جبهة العمل االسالمي جميل ابو بكر إن الحركة االسالمية في االردن طالما نبهت وشددت على وجود مثـل                  
هذه المخططات في أذهان الساسة االسرائيليين، مضيفا لـالسبيل أن بروز مثل هذه المخططات بـين الفينـة                 

واضـاف  . ل من توجسات موجودة في اذهـان االسـرائيليين        واالخرى يزيدنا قناعة بصوابية رأينا وما نحم      
الحل يكمن بـدوام التاكيـد علـى        . االفصاح عن فحوى هذا المخطط يجب ان ال تدفعنا لمزيد من االستسالم           

مشروعية المقاومة من جهة بوصفها الدرع الحامي الصامد في وجه كل ذلك، الى جانب ضرورة تعزيز اطر                 
  . ات العمل العربي المشترك، واخذ ما جاء بهذا المخطط على محمل الجدالوحدة الوطنية وتفعيل الي

من جهته اعتبر بهجت ابو غربية أن المخطط الفعلي الشبيه بهذا المعلن يتحدث عن قيام اتحاد فـدرالي بـين                    
 سنة، بعد   15اسرائيل واالردن ولبنان، والتي جاءت ضمن مخطط مفصل ومطول حدد مستقبل اسرائيل لمدة              

وقال ليس غريبا أن تتم عملية تحديث لذلك المخطط القديم ضمن أطر المخطـط الجديـد،                . 1967 عام   نكسة
فشارون يهدف فيما يهدف اليه الى االستيالء على كامل االرض المحتلة والعمل بكل جهد لتهجير اهلها الباقين                 

فة، وهذا ال يتوافر اال بعمليـة       وأضاف الفكر الشاروني يقوم على مبدأ اقامة دولة يهودية نقية وصر          . للخارج
وقال إن فكرة الفدرالية مرفوضـة      . ترحيل باتجاه الشرق فاالردن بنظر شارون هي المخرج الرئيسي للفكرة         

  . حتى من الطرف االسرائيلي بالنظر لتعارضها من ضرورة تفريغ جميع فلسطين من جميع اهلها
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 تبناها شارون منذ أن دخل الـسياسة      اية اللعبة التي ي   ويشير المخطط الصهيوني الى أن الخيار األردني هو نه        
فلعدة سنوات يضيف االكاديمي االسرائيلي أيد علنا ازالة المملكة المصطنعة في األردن، وعلى األقل هنالـك                
شخصية اردنية بارزة تعتقد أن المناورة التكتيكية اإلسرائيلية يجب أن يجري تقييمها فـي ضـوء أفـضليات                  

نخشى :  قال الوزير المعشر.فعندما كان ال يزال وزيراً للخارجية وحالياً نائب لرئيس الوزراء        شارون السابقة،   
؟ إن ..فلسطين ـ لماذا نحن قلقون أن يأتى اليوم الذي يحاورنا فيه القادة اإلسرائيليون على أن ـ األردن هي  

إذ يفـصلهم   : سوف يجعل الحياة مستحيلة على الفلسطينيين     . الجدار سوف يقسم الضفة الغربية إلى ثالثة أقسام       
وإذا ما وقع ذلك فما هـي الخيـارات المتروكـة أمـام             . الجدار عن اعمالهم وعن مدارسهم وعن أراضيهم      

وفي الحقيقة يضيف التقرير أن هنالـك تعبيـرا         . لقوة إلى األردن  ؟ سوف يغادرون طوعاً أو با     ..الفلسطينيين
مغايرا عن الفكرة دون أن يسميها باسمها عند القول بـالحل اإلقليمي الذي يحظى بـدعم المؤسـسة األمنيـة              

وأضاف ما يرشح من التقارير الصحفية هو أن غيورا ايالند رئيس مجلس األمن القومى هو الذي                . االسرائيلية
خيار اإلقليمي لشارون، إضافة إلى ذلك فقد أرسل ايالند لدى تلقيه المباركة على ذلك بمنـدوب لطـرح                  قدم ال 

وقال األهم هو أن الوقت الذي يشتريه شارون ويراهن عليه من خـالل خطتـه               . الفكرة على المجتمع الدولي   
  . ي بين الفلسطينيين واألردنيينسوف يسمح التجاه آخر ديمغرافي بالتقدم وتحديداً، تغيير داخلي اردني ديمغراف

وأضاف فى مثل هذا السيناريو فإن المنطقة قد تصبح بيتاً الثنين هما الوجود الفلسطيني دولة محدودة على ما                  
تبقى من الضفة الغربية واألردن، فمع اقتطاع الفلسطينيين من اسرائيل من خالل جدار الفصل، فإنه ليس أمام                 

حتى ويرى االكاديمي االسرائيلي أنه و  . األردن باعتباره موئالً ثقافيا واقتصاديا لهم     الفلسطينيين غير النظر إلى     
تصبح عمان القدس الجديدة فإن ذلك يتطلب ربط المنطقتين ببعضهما بعضاً للتخلى عـن وادى نهـر األردن،                 

اسرائيلية، حيث لم   الذي كان ينظر إليه باعتباره تهديدا حيويا إلسرائيل باعتبار أن هذا التخلى أصبح مصلحة               
يعد هنالك وجود جيش عراقى ليعبر األردن في المدى المنظور، وسوف تساعد مغادرة اسرائيل لوادي األردن                
في جهود اسرائيل لتأمين األرضية األخالقية، وفي تخفيف المخاوف الديمغرافية باعطائها لفلسطينيي الـضفة              

ال إنه وفي سياق خطته لالنفصال أوضح شـارون أن علـى            وق. الغربية المجال باتجاه الشرق للتمدد السكاني     
الفلسطينيين أن يبحثوا عن مصالحهم االقتصادية في األردن وفي مصر، وحقيقة أن ال يكـون هنالـك علـى                   
األرجح حاجز فاصل شرقي بين وادي نهر األردن ومرتفعات وسط الضفة الغربية تلقي بثقلها على فكـرة أن                  

وأضاف فى الجوهر، يقترح شارون لعبة انتظار غير        .  من وادي نهر األردن    شارون سوف يتخلى عن أجزاء    
فهو يفترض أن انسحابا اسرائيليا سوف يضع اسرائيل في موقع نقطة الجذب تجـاه مثـل                . معلنة مع األردن  

ل هكذا لعبة، يكون فيها اعتماد األردن على المعونة االقتصادية من المجتمع الدولى قد شكل عدم حصانة له، ب                 
ويذهب إلى أبعد من ذلك في افتراضه أن الحل الوطنى للفلسطينيين ولألردنيين أضعف من مثيله لدى الشعب                 

واالفتراض األخير قد يبدو بعض الشيء ساذجا فالوطنيون األردنيون مصممون على المحافظة على             . اليهودي
إن خطـة   : وقال االكـاديمي  . لسطينيةهوية مميزة، وبالمثل يواصل الفلسطينيون تمسكهم بدولتين وبالدولة الف        

شارون ولدت ناقصة بال رؤية وبدون أفق دبلوماسي، وخالية من أية أبعاد ايديولوجية، ووجهة النظر هذه من                 
وأضـاف  . رئيس الوزراء اإلسرئيلي، المعة تكتيكيا ولكنها تفتقر لمفكر استراتيجي، فهي ممكنة لكنها مخطئة            

د التكتيكيين في السياسة المعارضة، ولكنه في الواقع يمتلك اسـتراتيجية           ان شارون ينتمي بوضوح، لهيكل سي     
طويلة المدى، وخطة االنفصال من جانب واحد تتناسب تماماً مع هذه اإلستراتيجية، فلم تعد رؤيته تتمثل بخلق                 

ك، من الضفة الغربية كما افترض الكثيرون لوقت طويل، بل عوضا عن ذل          % 50دولة فلسطينية محدودة على     
، وشارون يعـي جيـداً      %80يرى شارون أن دولة فلسطينية في جزء هام من الضفة الغربية، ممكنة بنسبة              

ويشير التقرير الى أن الحل المؤقت الذي يتحدث عنه شارون يهـدف            . أيضاً أن وجودا كهذا ليس قابال للحياة      
، بعـد أن يـؤدى قيـام دولـة          األول يقوم على أساس تحول الحل المؤقت إلى حل نهائي         : إلى تحقيق أمرين  

فلسطينية مؤقتة إلى إطالة أمد الخالف الحدودي النهائي بين الجانبين، باعتبـار أن الخالفـات الحدوديـة ال                  
تكتسب صفة االستعجال، والثاني حين تصبح الدولة الفلسطينية المؤقتة هي من يمثل الفلسطينيين، تفقد عنـدها                

. رتها على تمثيل الفلسطينيين في الخارج والمطالبة بحقهم في العـودة          منظمة التحرير هذه الصفة، وتتراجع قد     
؟ ..وتساءل االكاديمي االسرائيلي عن كيفية نجاح شارون في التأثير في النتاج ثنائي القوميـة فـي الـصراع                 

 معتبرا أن  كثيراً ما أشار هو والناطقون الرسميون الى أن خطة االنفصال هي مع الوقت لصالح لـإسرائيل،                 
وإذا كانت فكرة الدولتين كنتيجة هي ما يدور برأس شارون فإن ذلك يشير إلى السالم، فلماذا إذا يلعب لعبـة                    

. ؟ ليس السبب في ذلك هو أن الوقت الذي يكسبه يقوي قبضته فقط على بلوكات المـستوطنات؟    ..كسب الوقت 
فاليـسار  . ل مثـل هـذا البرنـامج   وقال قد يكون من األسهل السير قدما في خلق اجماع داخلي اسرائيلي حو          

 الم الليكود بيرس على جهـوده فـي أن الخيـار            1990مارس  /في آذار . الصهيونى يدعم تقليديا هذا الموقف    
وبالنسبة لرغبات بيـرس الـذي      . األردنى سوف يفتح الباب أمام الفلسطينيين وأمام منظمة التحرير وعرفات         

ويؤمن أغلبية ديمقراطية يهودية في اسرائيل، فإنه رغم ذلـك ال           يشكل حل الدولتين بالنسبة له نهاية المطاف،        
 وفي اليمين فإن عناصر الحركة االستيطانية ودعم الليكود       .  درجة 180يمثل مشكلة بالنسبة له أن تنعكس اآلية        

وعندما يحين الوقت فإن كينونة فلسطينية محدودة مرتبطة باألردن قـد تـصبح             . يشكل جانباً آخر من الفكرة    
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ولة اعادة تغليف لما هو امتداد طبيعى لخطة رئيس الوزراء األسبق مناحيم بـيغن التـي تقـضي بمـنح                    بسه
الفلسطينيين حكماً ذاتياً واسعاًَ في المسائل المدنية، ومع ذلك يترك إلسرائيل السيطرة علـى الـضفة الغربيـة       

 أردنـي قـد يبـزغ للوجـود         ،ينيوختم بالقول  إن اعادة صياغة دولة فلسطينية وبالتالي اتحاد فلسط          . وغزة
 .باعتباره القاسم المشترك للحركة الصهيونية على حد تعبيره

  6/7/2005السبيل االردنية 
  

  مسيرة المستوطنين الى القطاع ستقود الى اغالقه في موعد مبكر : الجيش االسرائيلي
الضفة الغربية وقطاع غـزة    قال مصدر رفيع في الجيش االسرائيلي الثالثاء ان تنظيم مجلس المستوطنات في             

  .جاه قطاع غزة سيدفع الجيش الى اغالق القطاع في وقت مبكرترك فيها االالف المستوطنين بالمسيرة يشا
  5/7/2005 48عرب 

  
  رئيس االستخبارات العسكرية االسرائيلية يزعم ان مكانة عباس ضعيفة 

ثاء ان مكانـة عبـاس قـد ضـعفت بـين            زعم رئيس شعبة االستخبارات العسكرية االسرائيلية فركاش الثال       
وافادت اذاعة الجيش االسرائيلي ان اقوال فركاش جاءت خالل اسـتعراض امنـي امـام لجنـة                  .الفلسطينين

ومضى فركاش قائال ان احتمال نجاح عباس في تغيير سياسـة االرهـاب              .الخارجية واالمن التابعة للكنيست   
ينوون تصعيد الهجمات في الضفة الغربية اذا لم تتحقق اهدافهم          وقال ان الفلسطينيين     .والتحريض ضئيل للغاية  

  .االستراتيجية في المدى القريب
  5/7/2005 48عرب 

  
  بيرس يطالب بإلغاء قرار هدم بيوت المستوطنات التي سيتم إخالؤها 

، قالـت   في إطار التنصل من تنفيذ هدم بيوت المستوطنين وإخالء الركام من المستوطنات التي سيتم إخالؤها              
وقال بأنه حتى اآلن لم يتم       .القرار بهدم البيوت في غوش قطيف     اإلذاعة اإلسرائيلية أن بيرس، دعا إلى إلغاء        

طائلة وتحتاج إلى أشـهر مـن       تجنيد جهة دولية على إستعداد لتمويل أعمال إخالء الركام، التي تكلف مبالغ             
يقرروا ماذا سيفعلون بشأنها، في محاولة منه للتخلص        واقترح بيرس إبقاء البيوت وتركها للفلسطينيين ل       .العمل

  .من المهمة وتحميل الفلسطينيين تكاليف عملية الهدم وإخالء الركام
  6/7/2005 48عرب 

  
  االحتالل يقر بـ دقة تصويب الصواريخ الفلسطينية

مـن الدقـة    أعرب مصدر أمني رفيع المستوى في جيش االحتالل الصهيوني عن بالغ قلقـه              : القدس المحتلة 
والقوة التي أصبحت تتميز بها الصواريخ والقذائف الفلسطينية المصنوعة محلياً، مشيراً إلى أن معظـم هـذه                 

 .الصواريخ والقذائف المنطلقة باتجاه المستوطنات في قطاع غزة تسقط بدقة عالية باتجاه الهدف المحـدد لهـا       
دقة عالية جداً، وتصيب في غالب األحيان الهدف        إن الصواريخ تسقط ب   : ونقلت إذاعة العدو عن المصدر قوله     

  .بدقة، مشيراً إلى أن هذا الحال يستلزم التحرك بسرعة إليقافها
  6/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   إلى منطقة نفاطيم بسنة واحدة27تقديم موعد نقل قاعدة سالح الجو رقم 

، المتواجدة في منطقة    27وعد نقل قاعدة سالح الجو رقم       قال بيرس، انه تم االتفاق، على تقديم م        :ياسر العقبي 
ومن المتوقع تدشين القاعدة في مكانها الجديـد         .مطار اللد، إلى مطار نفاطيم العسكري في النقب، بسنة واحدة         

وسيتم باإلضافة إلى أعمال إقامة القاعدة في موقعها الجديد إنجاز عـدة            . 2009، بدل آب    2008في شهر آب    
 عابر إسرائيل حتى مفرق السقاطي شوكت في        6لة في مجال المواصالت، منها تمديد شارع رقم         مشاريع مكم 

 ليكون على أربعـة     31النقب، وإقامة محطة للقطار في نفاطيم لتصل حتى مدينة عراد، وتوسيع الطريق رقم              
، اجتمعوا إلى   ومدير سلطة تطوير النقب   وقالت مصادر في مكتب بيرس، إن الوزير ومديرة مكتبه          . مسارات

 .  ويدعي بيرس أن هذه المشاريع ستنهض بمنطقة النقب. هذا الغرضلمسؤولين عسكريين 
  5/7/2005 48عرب 

  
   المصرية ،اعالن حالة التأهب في بئر السبع وعلى الحدود الفلسطينية

رئيسية بادعـاء   اعلنت الشرطة االسرائيلية حالة تأهب في مدينة بئر السبع، واقامت الحواجز على الطرقات ال             
 المـصرية تقـوم     ،وفي منطقة الحدود الفلسطينية    .علق بحدث أمني رفضت كشف تفاصيله     تلقيها معلومات تت  

قوات االحتالل االسرائيلي بتمشيط المنطقة بادعاء تلقيها معلومات حـول محاولـة تـسلل الـى االراضـي                  
  .الفلسطينية
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  5/7/2005 48عرب 
  

   القائم بأعمال الرئيس في قرية أبو سنان إنفجار عبوة ناسفة بالقرب من منزل
حلي في  أفادت مصادر إسرائيلية أن عبوة ناسفة قد انفجرت بالقرب من منزل القائم بأعمال رئيس المجلس الم               

وجاء أنه تم وضع العبوة بالقرب من بالون غاز، وأسفر اإلنفجار عن أضرار طفيفية بالمنزل                .قرية أبو سنان  
وقد وصلت قوات من الـشرطة إلـى         .الجوار بجروح وصفت بأنها خفيفية    كن في   في حين أصيبت إمرأة تس    

  .مكان اإلنفجار وباشرت التحقيق في الحادث
  6/7/2005 48عرب 

  
  فرض الضريبة هو تملص الحكومة من مسؤولية ارتفاع عدد حوادث الطرق 

تنتاجات التي توصلت إليها لجنة     ندد عادي الدار رئيس مركز السلطات المحلية في إسرائيل باالس          :ياسر العقبي 
شينين لتقليص عدد ضحايا حوادث الطرق وتملص الحكومة من مسؤوليتها في ارتفاع عدد حـوادث الطـرق                 

وعقب في أعقاب تسليم وزير المواصالت االسرائيلي شطريت، الثالثاء تقرير لجنـة شـينين               .وعدد الضحايا 
افية على السكان لمكافحة حـوادث الطـرق هـو          شارون، إن فرض ضريبة إض    ـلمكافحة حوادث الطرق، ل   

ووفقا لما جاء على لسان الدار فـأن         .تملص الحكومة من مسؤولية ارتفاع عدد حوادث الطرق وعدد الضحايا         
فرض عبء الميزانية لمكافحة حوادث الطرق على عاتق السكان بصورة ضريبة اضافية يتم جبايتهـا عـن                 

إن الحكومة تـتملص    : من مسؤوليتها تجاه الجمهور، وأضاف قائال     طريق رسوم التأمين، هو تهرب الحكومة       
من التزاماتها تجاه السكان بصورة مستمرة وهي تقلص ميزانيات حيوية ومن ثم تشكل لجـان العـادة هـذه                   

وقال الـدار إن     .الميزانيات لكن من جيوب السكان يجب ان تضع الكحومة حدا لهذا التصرف غير المسؤول             
ي السنوات االخيرة الميزانيات المخصصة للبنية التحتية في السلطات المحلية وهذا التقليص            الحكومة قلصت ف  

بلغ ذروته خالل العامين الماضيين اذ سجل في الميزانية مبلغ صفر لقد نجم وضع محرج تجد فيـه الـسلطاة                    
ع الدار خالل لقائـه     وسيرف .المحلية نفسها عاجزة عن تصليح يافطة او حفرة على الطريق، حسبما قاله الدار            

الثالثاء بوزير الداخلية مطلب السلطات المحلية بصرف ميزانية اضافية بمبلغ مليار ونـصف مليـار شـيكل                 
 وطرح هذا المطلب على جلسة الحكومة حول موضوع ميزانية الدولـة للعـام القـادم                2006لميزانياتها لعام   

ة التحتية للمواصالت التي تضررت تنيجة اهمـال         مليون شيكل لتطوير وتصليح البني     700وبضمن هذا المبلغ    
وقال إن إهمال البنية التحتية للمواصالت      . الحكومة وعدم رصد الميزانيات المطلوبة لبنية المواصالت التحتية       

هو بمثابة فضيحة وبدون صرف هذه الزيادة فورا فأننا لن نتمكن من تقليص عدد الـضحايا او تـصليح مـا                     
  .خل نطاق السلطات المحليةيتطلب على الطرقات دا

  5/7/2005 48عرب 
  

  حريق بمبنى تجاري في تل أبيب وهبوط اضطراري لطائرة أمريكية  
شب حريق ضخم في أحد المباني التجارية وسط تل أبيب يقع قرب محطة الحافالت المركزية القديمة وأسـفر          

وقالت الـشرطة اإلسـرائيلية إن      .  حوله عن انهيار أجزاء منه، األمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في مبان           
شخصين أصيبا جراء استنشاق الدخان، في حين انهار جزء من المبنى المؤلف من أربعة طوابـق، وامتـدت                  

  .ألسنة النار إلى عدد من المباني المجاورة
من جهة أخرى، أعلنت مصادر الطيران اإلسرائيلي أمس ان طائرة شحن أمريكية قد هبطت اضطراريا فـي                 

وأشارت إلى تمكن ربان الطائرة مـن       . طار بن جوريون قرب تل أبيب، بعدما شب حريق في أحد محركيها           م
  ا.ن.ق.  الهبوط بها بسالم حيث لم يصب أحد بأذى

  6/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

 حكومة شارون ستواصل دعمها للبطريرك ايرينيوس االول حتي انتهاء التحقيق: وزير اسرائيلي
كشفت صحيفة هآرتس االسرائيلية في عددها الصادر امس :لقدس العربي ـ من زهير اندراوسالناصرة ـ ا

الثالثاء ان اجتماعا سريا عقد يوم اول من امس االثنين، بين الوزير االسرائيلي العنصري والمتطرف تساحي 
ية الروم هنغبي، وبين بطريرك القدس المعزول ايرينيوس االول وذلك في منزل ايرينيوس في بطريرك

واضافت الصحيفة ان الوزير االسرائيلي استمع الي آخر المستجدات .االرثوذكس في القدس الشرقية المحتلة
في قضية بيع العقارات من ايرينيوس، مشيرة الي ان االجتماع تم بين االثنين بموافقة رئيس الوزراء 

ائيلي لصحيفة هآرتس ان الحكومة وبعد انتهاء االجتماع قال الوزير االسر.االسرائيلي ارييل شارون
االسرائيلية لن تتخلي عن البطريرك ايرينيوس االول وانها ستواصل دعمه، منوها الي ان الحكومة االسرائيلية 
ما زالت تنتظر نتائج التحقيق في قضية قيام ايرينيوس االول ببيع عقارات بمساعدة مقربين منه في القدس 

وكشف الوزير االسرائيلي .دية مرتبطة بشكل او بآخر بالحكومة االسرائيليةالشرقية المحتلة الي منظمات يهو
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النقاب ان وزارته التي تسمي وزارة شؤون القدس تعكف في هذه االيام علي التحقيق في القضية وان حكومة 
 ويعتبر هذا التصريح تحديا للمملكة. شارون ستواصل دعمها للبطريرك المعزول حتي تتسلم نتائج التحقيق

االردنية الهاشمية التي صادقت علي عزل ايرينيوس االول والسلطة الوطنية الفلسطينية التي اتخذت نفس 
وزعم الوزير االسرائيلي ان التقرير الفلسطيني الذي صدر مؤخرا والذي اكد انه لم تكن عالقة . الموقف

سلطة الوطنية الفلسطينية باالدعاء للبطريرك المعزول في قضية بيع العقارات جاء علي هذا النحو لكي تقوم ال
بان الصفقات التي ابرمها المسؤول المالي في البطريركية نيكوالس باباذيموس هي صفقات غير شرعية، 

  .وبالتالي يجب الغاؤها واعادة العقارات الي البطريركية
  6/7/2005القدس العربي 

  
  تصاد العربي عاماً حامالً على كاهليه ملفات االق75: المجيد شومان  عبد

قضى عبد المجيد شومان، رئيس مجلس ادارة البنك العربي، الذي توفي، أمس، عن عمـر  : عمان ـ ا ف ب 
 عاماً، ثلثي حياته في خدمة احدى كبرى المؤسسات المصرفية العربية واكثرها انتشارا على مستوى           94يناهز  
عبد الحميد شومان، بكل االحوال مجرد رجـل        ، االبن االكبر لمؤسس البنك العربي       هوال يمكن اعتبار   .العالم

 عاما قضاها في البنك ملفات االقتصاد العربي        75مصرفي يمثل البنك العربي فقط، فالرجل حمل وألكثر من          
وكان البنك اعلـن وفـاة       .وهو يعد من ابرز مؤسسي البنك واحد شيوخ الصناعة المصرفية في العالم العربي            

ان رسمي جاء فيه ان االردن فقد صباح، أمس، احد اقطاب بناة االقتـصاد              رئيس مجلس ادارته، أمس، في بي     
وبحسب البيان فان الملك عبد      .الوطني بعد رحلة طويلة في بناء وتأسيس القطاع المصرفي االردني والعربي          

 قـرب   ولد شومان في بيت حنينـا      . في المقابر الملكية عقب الجنازة المتوقعة ظهر اليوم        هاهللا الثاني امر بدفن   
 قبل ان يرتحل والده في الربع االول من القرن الماضي الى الواليـات المتحـدة، وانهـى            1912القدس العام   

دراسته الثانوية في الواليات المتحدة االميركية قبل ان يلتحق بجامعة نيويورك حيث حـصل علـى درجتـي                  
اد الى الوطن بعـد مـضي فتـرة         وع .1936البكالوريوس والماجستير في االقتصاد والعلوم المصرفية سنة        

 ليساعد والده في ادارة البنك العربي الـذي         1930وجيزة على تأسيس اول فرع للبنك العربي في القدس العام           
كان حديث التأسيس آنذاك، وبقيادة شومان االب ساهم في بناء البنك وحماية مصالحه وابدى طـوال سـنوات                  

ـ   .ي اوسع البنوك العربية انتشاراً واعالها مصداقية      خدمته حكمة كبيرة ادت الى جعل البنك العرب        ه عـرف عن
فقد ترأس مجالس امناء عدة مؤسسات تنمويـة مثـل          . طنيته وتفانيه في خدمة المشاريع الوطنية واالجتماعية      

مؤسسة ديانا تماري صباغ في بيروت، ومؤسسة التعاون في جنيف التي تعنى بتقديم العون للشعب الفلسطيني                
لقسم المالي في اول لجنـة تنفيذيـة         ا رأس وت .ى الجمعية االردنية للعون الطبي للشعب الفلسطيني      باالضافة ال 

 حين اسس لجنة القدس لالستثمار والتنمية التي عنيـت بتقـديم            1969لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى العام      
 انتقلت اعمـال    1948العام  وعقب نكبة فلسطين     .المعونة المالية لدعم استمرار الوجود الفلسطيني في القدس       

البنك العربي الى عمان حيث كان المؤسسة المصرفية الرئيسية التي اعادت ودائع العمالء في فلـسطين الـى                 
تـسلم   .اصحابها مساهمة بالتخفيف من معاناة الالجئين الفلسطينيين في ذلك الوقت ومعززة بذلك مـصداقيتها             

 عقب وفاة والده وساهم بشكل كبيـر  1974نك العربي العام  شومان منصبي مدير عام ورئيس مجلس ادارة الب       
 . فرع في خمس قـارات     400عقب ذلك بتوسيع مساحات تحرك ونشاطات البنك ليصل امتداده الى اكثر من             

ويعود له الفضل في جعل البنك العربي خالل ثالثة عقود االوسع انتشاراً بين البنوك العربية واالكثر مصداقية                 
ت المال في العالم، واصبح شريكاً في التنمية االقتصادية واالجتماعية فـي العـشرات مـن                وثقة بين مؤسسا  

وكان للراحل عالقات مميزة مع الزعماء والشخصيات العربية البارزة التـي كانـت            .البلدان التي يتواجد فيها   
 .العقود الماضـية  تحرص على المشاركة في مناسبات افتتاح فروع البنك العربي في العواصم العربية طوال              

فقد افتتح الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وبعده الرئيس انور السادات فروعاً للبنك فـي مـصر                  
كما ربطته صداقات خاصة مع الملـك حـسين          .والملك عبداهللا االول افتتح فرع عمان اواسط القرن الماضي        

 .ؤساء الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي     والملك فهد بن عبد العزيز باالضافة الى عالقات ومع معظم ر          
واهتم شومان بدعم المشاريع العلمية والتعليمية والتربوية من خالل رعاية المئات من النـشاطات فـي هـذا                  

وسـاهم   .االتجاه ومن خالل مؤسسة عبد الحميد شومان الثقافية التي تعد من ابرز المؤسسات الثقافية العربية              
ز متخصصة حملت اسمه لدعم االبداع الشاب في مجاالت العلوم والبحـث العلمـي              الراحل في تأسيس جوائ   

 قرر مجلـس إدارة     2001وفي العام    .والثقافة اضافة لجائزة خصصت لدراسات القدس على الصعيد العالمي        
ك فيما بقـي    البنك العربي وباالجماع انتخاب ابنه عبد الحميد الحفيد نائباً لرئيس مجلس االدارة مديراً عاماً للبن              

 قامت شـركة سـعودي اوجيـه المحـدودة          2003وفي نهاية    .عبد المجيد في موقعه رئيساً لمجلس االدارة      
وبلغت قيمـة    .من اسهم البنك العربي   % 11والمملوكة لرئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري بشراء         

ليار دوالر، بحسب الميزانية العامة      م 34 اكثر من    2004موجودات مجموعة البنك العربي في نهاية حزيران        
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وباإلضافة الى منصبه كرئيس مجلس إدارة البنك العربي، يتولى عبد الـمجيد شومان عـدة مناصـب                 .للبنك
  :إدارية

  : رئيس مجلس اإلدارة
البنـك العربـي    /  النمـسا    -، فيينـا  )النمـسا (البنك العربي   /  سويسرا   -، زيورخ   )سويسرا(البنك العربي   [
شـركة البنـك    /  فلسطين   -البنك العربي الفلسطيني لالستثمار، رام اهللا       /  ألـمانيا   -، فرانكفورت   )ألـمانيا(

شـركة األبنيـة    /  لبنـان    -شركة اربان كمبيوتنج انفستمنت، بيـروت       /  إنجلترا   -العربي لالستثمار، لندن    
مؤسسة عبد الحميـد    /  األردن   -الشركة العربية للحاسبات اإللكترونية ، عمان       /  لبنان   -التجارية ، بيروت    

الـمالية والـمحاسبة ، جنيف    /  األردن –شركة القدس لالعمار واالستثمار، عمان      /  األردن –شومان ، عمان    
مركز البنك العربي للبحث العلـمي، عمان      /  سويسرا –الشركة العربية الوطنية للتأجير، جنيف      /  سويسرا   -
الشركة العربية العقارية لإلدارة    /  األردن –ستشارات الـمالية، عمان    الشركة العربية للخدمات واال   /  األردن –

  .] شركة البنك العربي القابضة الدولية، هولندا/ األردن–واالستثمار، عمان 
  : رئيس مجلس أمناء

الجمعية األردنية للعـون    /  سويسرا –مؤسسة التعاون، جنيف    /  لبنان   -مؤسسة ديانا تماري صباغ، بيروت      [
  .] األردن–، عمان )األردن(فلسطينيين الطبي لل

  : عضو مجلس إدارة
 ـ  1993(، )1990-1987(عضو مجلس األعيـان األردنـي لـدورتين    /  الرياض-البنك العربي الوطني [

1997(.[   
  : األوسمة والجوائز

وسـام   / وسام الكوكـب األردنـي    / وسام االستقالل من الدرجة الثانية    / وسام االستقالل من الدرجة األولى    ( 
   )وسام االستحقاق الفرنسي برتبة قائد/ الحسين للعطاء الـمميز من الدرجة األولى

 قبل اتحاد   ، ومن 1995الشخصية الـمصرفية للعام     تم انتخابه من قبل اتحاد الـمصارف العربية في بيروت        
  .1996الـمصرفيين العرب في شمال أميركا رجل الـمصرفيين العرب للعام 

  6/7/2005ية األيام الفلسطين
  

  القناة بين البحرين األحمر والميت  القامةالدول المانحة تمول دراسة جدوى
أعلن البنك الدولي أمس في باريس ان االردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية تلقت موافقة الدول  -أ ف ب

وأوضح في . لميتالمانحة على تمويل دراسة جدوى لمشروع ضخم إلقامة قناة تربط البحر االحمر بالبحر ا
بيان صدر ان االجتماع المنعقد برعاية البنك الدولي أطلق عملية لجمع الموارد من أجل تنفيذ دراسة جدوى 

وتابع ان هذه الدراسة ستحلل  .ودراسة للنتائج البيئية واالجتماعية لنقل المياه بين البحر االحمر والبحر الميت
حر الميت الحتواء مشكلة انخفاض مستوى مياه البحر الميت بمعدل جدوى نقل المياه من البحر االحمر الى الب

حوالى متر في السنة، مشيراً الى انه يعتزم إنشاء وإدارة صندوق ائتمان بجهات مانحة متعددة للمساهمة في 
مليون دوالر بتمويل من اليابان 15,5 شهراً وستبلغ كلفتها 24وستستغرق الدراسة . تحقيق هذه الدراسة

وأوضح البنك ان فرنسا وحدها أكدت  .يات المتحدة ودول أوروبية منها فرنسا وايطاليا والنروج والسويدوالوال
وأضاف المصدر أن الدول .  ماليين يورو3في الوقت الحاضر مشاركتها في تمويل المشروع بمستوى 

 . قبل نهاية الصيفاالخرى موافقة على المشاركة في التمويل لكن عليها أن تؤكد حجم التزامها المالي 
  6/7/2005السفير 

  
  اجتماعات اللجنة المشتركة االردنية الفلسطينية تبحث التبادل التجاري  

تبدا في الثالث عشر من الشهر الجاري اجتماعات اللجنة المـشتركة االردنيـة              -رهام زيدان -الدستور-عمان
دية بين الطرفين أهمها زيادة التبادل التجـاري        الفلسطينية لبحث اهم الوسائل المتاحة لتعزيز العالقات االقتصا       

بين الجانبين ومحاولة تخفيف الصعوبات التي تواجه المصدرين االردنيين اثناء تصدير بضائعهم الى الـسلطة               
  .الوطنية الفلسطينية بما في ذلك قضايا تخص النقل والزراعة والثقافة والتربية والتعليم واالستثمار

 6/7/2005 الدستور 
  

  
  خالل النصف األول من العام الحالي% 141ارتفاع مؤشر سوق فلسطين المالية بنسبة : اسيني

حققت سوق فلسطين لألوراق المالية مكاسب ملحوظة خالل النصف األول من العـام             :كتب غازي بني عودة   
ـ                سوقية الجاري، واقتربت معامالتها النصفية من إجمالي ما تحقق خالل سبع سنوات مضت ووصلت القيمة ال

من إجمالي الثروة الفلسطينية، وذلك في وقت ينتظـر أن يعلـن منتـصف الـشهر                % 58للشركات المدرجة   
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حسن ياسين، مدير عـام سـوق       . وأعلن د .الجاري عن تصنيف الشركات المدرجة ضمن سوقين اولى وثانية        
 خالل النـصف األول     فلسطين لألوراق المالية خالل مؤتمر صحافي، أمس، ان المؤشر العام للسوق قد ارتفع            

، موضحا ان ذلك تزامن مع قفزات هائلة في أحجام التداول التي باتت تتماثل              %141من العام الجاري بنسبة     
تقريبا مع مع مجموع أحجام التداول التي تحققت على امتداد السنوات الماضية منـذ أنـشئت الـسوق العـام                    

، حيث بلـغ اجمـالي      2005ل النصف االول من العام      واشار الى القفزة الهائلة في أحجام التداول خال       .1997
 ماليين دوالر وهذا يعادل تقريبا مجموع احجام التداول التي تحققـت خـالل جميـع الـسنوات           803التداول  

 811ر6 والتي بلغت مجتمعة مع نهاية العام الماضـي          1997الماضية منذ تاسيس البورصة الفلسطينية العام       
 مليون اما خالل الربـع االول       357ر49اول خالل الربع الثاني من العام الجاري        وبلغ حجم التد  .مليون دوالر 

  .445ر15فقد بلغ
وكشف عن استكمال التحضيرات لإلعالن عن عملية تصنيف السوق الى سوقين اولى وثانية استنادا الى جملة                

، موضـحاً ان ذلـك      من المعايير التي تقوم باألساس على أداء واوضاع الشركات المدرجة ودرجة اإلفصاح           
ـ                 المدرجـة ضـمن     27سيباشر به في جلسة السابع عشر من الشهر الجاري حيث سـتظهر الـشركات الـ

ورفض ياسين الكشف عن اسماء الشركات التي ستدرج بعد ايام ضـمن كـل فئـة،                .مجموعتين أولى وثانية  
  .من الفئة الثانيةموضحاً ان نصف الشركات تقريبا سيدرج ضمن الفئة االولى والنصف اآلخر سيدرج ض

  6/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  استفادة المصانع الغذائية من برنامج تنمية الشراكة الزراعيةبحث سبل 
التقى، ممثلون عن برنامج تنمية الشراكة الزراعية، الممول من الوكالـة االميركيـة   : رام اهللا ـ جعفر صدقة 

وقدم  . المصانع الغذائية، لبحث سبل االستفادة من البرامج       لالنماء الدولي، في رام اهللا امس، عددا من اصحاب        
ممثل الشركة االميركية المنفذة للمشروع الن بيير نبذة عن اهداف البرنامج، وهي المساهمة فـي الترتيبـات                 
االقتصادية بعد االنسحاب االسرائيلي المحتمل من قطاع غزة، وتقديم المساعدات الفنية للمنـشات الـصناعية               

 وقال بيير البرنامج تبلور بعد زيارات ميدانية قام بها خبراء           .ة، واالستثمار في مجال التصنيع الغذائي     المرتبط
واخذت وجهة نظرهم باالعتبـار     "الى العديد من المصانع الغذائية، واعضاء االتحاد العام للصناعات الغذائية           

  .د الفلسطيني في بلورة البرنامجبشان اولويات االقتصا
  6/7/2005فلسطينية األيام ال

  
  48االعالن عن مشروع انشاء صندوق قومي لدعم العمل االهلي الفلسطيني في مناطق الـ

التطوع والتبرع في المجتمع العربي الفلسطيني وصال ذروتهما :الناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس
ح االسرائيلي للضفة الغربية  ومواجهة االجتيا2000في اوضاع الطوارئ خاصة في انتفاضة االقصي عام 

 بالمائة منه ضمن الجهود لمواجهة قمع 76 بالمائة من الجمهور وتبرع 70فقد تطوع  . 2002في العام 
الياس زيدان المتخصص في . جاء ذلك ضمن استنتاجات الدراسة التي قام بها د.الدولة وضمن حمالت االغاثة

وكان العشرات من مندوبي الجمعيات . خل الفلسطينيبحث الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في الدا
العربية ونشطاء العمل االهلي قد شاركوا في اليوم الدراسي حول ثقافة العطاء والتكافل الذي نظمه اتحاد 

 .الجمعيات العربية اتجاه
  6/7/2005القدس العربي 

  
  في رام اهللامسيرة لألطباء والممرضين .. احتجاجا على األوضاع االقتصادية المتردية

 خاصاحتجاجا على أوضاعهم االقتصادية المتردية، نظمت نقابة األطباء والممرضـين الفلـسطينيين             -رام هللا 
ظهر اليوم مسيرة احتجاجية في مدينة رام اهللا، شارك فيها العشرات من األطباء والممرضين والعاملين فـي                 

جلس الوزراء في المدينة، وسلم المشاركون في       واتجهت المسيرة إلى مقر رئاسة م     .القطاع الصحي في المدينة   
المسيرة رئيس الوزراء أحمد قريع مذكرة عاجلة تطالب الحكومة والسلطة الفلسطينية بضرورة التدخل السريع              
من أجل وضع حد للوضع المتردي الذي بات يعاني منه العاملين في القطاع الصحي، والعمل علـى تحـسين                  

  .ب األطباء والممرضين العاملين في المرافق الصحية الحكوميةظروفهم المعيشية، و رفع روات
  6/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  في جامعة النجاح تدين إقامة حفل غنائي في حرم الجامعة الكتلة اإلسالمية

أدانت الكتلة اإلسالمية بجامعة النجاح الوطنية في نابلس استقبال الجامعـة للمطـرب عمـار               :  خاص -نابلس
حسن، وناشدت إدارتها التراجع عن إقامة حفٍل غنائي في حرمها احتراماً لدماء الشهداء وتـضحيات الـشعب                 

من طلبة الجامعة عن استيائهم الشديد من اقتحام الحفالت الغنائية الراقـصة فـي                  .الفلسطيني كبير ر عددوعب
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ة، وقدمت العدد الكبير من الشهداء واألسرى       حرم الجامعة التي كانت طليعةً في حمل راية االنتفاضة والمقاوم         
والمناضلين، حيث غطّت لوحات كرتونية من أعمال طلبٍة الجامعة، ومن إنتـاج الكتلـة اإلسـالمية أسـوار                  

وال وألف ال لبطل السوبر ستار،      .. الجامعة، وقد كُِتب عليها عبارات الرفض للزيارة مثل نعم ألبطال الكتائب          
  .ال تستقبل المائعينوجامعة أنبتت الشهداء 

  6/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  طبيب فلسطيني يكتشف عقاراً نباتياً يعالج ضعف السمع
اعلن طبيب فلسطيني عن اكتشاف عقار نباتي جديد يعالج : رام اهللا ـ القدس العربي ـ من وليد عوض

ن مرتجي أخصائي األنف واألذن وقال الدكتور شعبا. ضعف السمع لدي االنسان دون التدخل الجراحي
. والحنجرة في مستشفي دار الشفاء ان العقار المكتشف يشفي المرضي دون اللجوء إلجراء عملية جراحية

 ويعالج ضعف السمع الناتج عن ارتشاح األذن EN FREEوالعــــقار الجـــــديد نباتي ويسمي 
ريضا تناولوا جميعهم عالجات متعددة لم تنجح م) 80(وقال الدكتور مرتجي ان دراسة أجريت علي . الوسطي

معهم وبعد ذلك تم تحويل عدد منهم إلجراء عمليات جراحية اما اآلخرون فتم تجربة العقار النباتي الجديد 
فيما كانت % 90عليهم، وكانت النتيجة أن هناك نسبة شفاء وتحسن لدي الذين استخدموا هذا العقار بنسبة 

واعتبر ان هذا العالج يغني المريض % . 85جري تحويلهم إلي العمليات الجراحية نسبة الشفاء لدي الذين 
عن اللجوء إلجراء عملية جراحية فيما تعمل التركيبة الطبية له علي تقوية جهاز المناعة، مشيرا إلي أن رشح 

 . األذن الوسطي هو من اهم أعراض ضعف السمع
  6/7/2005القدس العربي 

 
  ون على عرض فيلم إسرائيلي في عمانمناهضو التطبيع يحتج

 نظم ناشطون من لجان مقاومة التطبيع وجمعية مناهـضة الـصهيونية والعنـصرية حملـة                : السبيل –عمان  
الفرنسي المشترك الذي    احتجاج مناهضة ضد عرض فيلٍم إسرائيلي بعنوان الجدار ضمن أسبوع الفيلم العربي           

 المثقّفين والناشطين السياسيين األردنيين بالمشاركة الصهيونية في        وندد عدد من  . بدأ فعالياته األسبوع الماضي   
هذا األسبوع داعين إلى مقاومة االختراق الثقافي الصهيوني ممثّالً في عرض الفيلم الذي يقف وراء تمويله ما                 

وتجمـع  . ةيسمى معسكر السالم في الكيان الصهيوني ومخرجته اليهودية المغربية التي تحمل الجنسية الفرنسي       
مناهضو التطبيع، أمام المركز الثقافي في منطقة رأس العين حيث صالة عرض األفالم ورفعوا الفتات نددت                
                عرض الفـيلم الـصهيوني بالمشاركة اإلسرائيلية في هذا النشاط الثقافي، واعتبر مشاركون في االحتجاج أن

ى حساب أراضي الفلسطينيين يشبه وضع السم في        الذي يتحدث عن جدار الفصل الذي تشيده الدولة العبرية عل         
الدسم، مشددين على أن األمر مرفوض ألنّه بمثابة اختراق لمنظومة القيم التي عجزت الـسياسات الحكوميـة          

  . عن اختراقها
  5/7/2005السبيل االردنية 

  حصة إسرائيل في اتفاق الكويز مستثمرون مصريون يطالبون بخفض
ويز       ثمرون مصريون بخفض حصة اسرائيل فى اتفاق ا       تسطالب م : كونا-القاهرة ة الك صناعية المؤهل اطق ال  لمن

وقال عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد         . في المئة الى نحو سبعة في المئة فقط        11من نحو   
 الصناعات المصرية عبد الوهاب الشرقاوي في تصريح صحافي اليوم أن الجانب االسـرائيلى رفـع أسـعار      
الخامات التى تدخل في صناعة المنسوجات المصرية المصدرة للواليات المتحدة كما أنـه ال يلتـزم بكامـل                  

د    .الحصة انه البد من وضع آليات جديدة فى اتفاق الكويز لوقف التالعب االسرائيلي في االتفـاق وعـدم                 واآ
حدة ال تقبل أيـة منتجـات اال بعـد          واضاف أن الواليات المت    .لحصة المقررة ورفع أسعار الخامات    التزامها با 

 في المئة مبينا أن البديل الوحيد لالتفاق        11.7استكمال النسبة االسرائيلية من الخامات الداخلة فى االنتاج وهي          
هو اقامة منطقة تجارة تفضيلية مع الواليات المتحدة أسوة بدول أخرى لضمان اتاحة الفرصة للمنتج المصرى                

وقال عضو اخر في غرفة الصناعات النسجية محمد المرشـدي انـه             .سوق األميركي للدخول والمنافسة في ال   
على اسرائيل اذا لم تكن قادرة على توفير احتياجات المصانع المصرية من خالل اتفاقية الكويز وتوريد النسبة                 

 أن تشهد الفتـرة  وتوقع .المقررة أن تعيد النظر في هذه النسبة أو تخفيضها الى النسبة التي تتمكن من توفيرها       
 واشار مستثمرون مصريون الـى  .القادمة انتعاشا للصادرات المصرية من المنسوجات من خالل اتفاق الكويز    

 مليون دوالر وهي    5.6أن قيمة الخامات والمستلزمات الواردة من اسرائيل في اطار اتفاقية الكويز تصل الى              
  .عبارة عن مستلزمات تدخل في صناعة المنسوجات

 6/7/2005سة الكويتية السيا
  

  لجنة التحقيق بالممارسات االسرائيلية تزور سوريا
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وصل الى دمشق امس وفد اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات االسرائيلية التي تمـس حقـوق                : ي ب ا  
ومن المقرر ان يلتقي الوفد خالل زيارته لدمشق والتي تـستمر حتـى              .االنسان في االراضي العربية المحتلة    

لتاسع من الشهر الجارى مع نائب وزير الخارجية وليد المعلم ومسؤول الملف بشار صـافية ومـدير ادارة                  ا
المنظمات فيصل الحموى والمنسق المقيم لبرنامج االمم المتحدة االنمائي دمشق على الزعتـري وعـدد مـن                 

عدد من المسؤولين السوريين    ممثلي اللجنة الدولية للصليب االحمر ومديري وكاالت االمم المتحدة في دمشق و           
كما يقوم الوفد بزيارة مدينة القنيطرة واالستماع الى شهود تعرضـوا لممارسـات              .والمعنيين بهذا الموضوع  

اسرائيلية تمس حقوق االنسان باالضافة الى زيارة ملجأ لالجئين الفلسطينيين بدمشق الذى يشرف عليه منظمة               
  .االنروا في دمشق

  6/7/2005المستقبل اللبنانية 
  

   المركزية لعالم االسالميامنظمة مؤتمر الدول االسالمية تؤكد ان قضية القدس هي قضية 
 أكد وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر االسالمى أن قضية القـدس هـي القـضية                : الفت حداد  -48عرب  

عرض لها بسبب سياسـة     المركزية في العالم االسالمى ولذلك ال بد من مواجهة شاملة لمخاطر التهويد التي تت             
االحتالل االسرائيلى والرامية إلى عزل القدس عن باقي االراضى الفلسطينية من خالل بناء الجـدار العـازل                 
واستمرار المشاريع االستيطانية التي تهدف لتغير الواقع الجغرافي والديمغرافى في المدينة المقدسة مـشيرين              

وطالـب وزيـر الـشؤون الخارجيـة         .قوانين واألعراف الدولية  الى أن االستيطان االسرائيلي مخالف لكل ال      
ناصر القدوة منظمة الدول االسالمية بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلـسطينية             . الفلسطينية د 

من اجل مواجهة التحديات المستقبلية على كل الصعد داعيا الى استمرار الجهود اإلسالمية والعربية لحمايـة                
دسات اإلسالمية ووقف االعتداءات اإلسرائيلية ضدها وتقديم الدعم المالي لتعزيز صمود أهلها في جميـع               المق

ورأى وزراء خارجية الدول اإلسالمية في ختام الدورة الثانية والثالثين الجتماع وزراء خارجيـة               .المجاالت
امن والعشرين إلى الثالثين من الشهر      منظمة المؤتمر االسالمى التي عقدت في العاصمة اليمنية صنعاء في الث          

وشـكل   .الماضي بأهمية العمل االسالمى المشترك لتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلـة            
وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر االسالمى وفقا لبيان صادر اليوم الثالثاء عن المكتب الصحفي لـوزارة                

وزارية إسالمية برئاسة المغرب بصفتها رئيسة لجنة القدس وعضوية كـل           الشؤون الخارجية الفلسطينية لجنة     
من ماليزيا رئيس القمة اإلسالمية العاشرة والسنغال رئيسة القمة المقبلة وتركيا رئيسة الدورة الحادية والثالثين               

ة فلسطين واألمانة   للمؤتمر االسالمى لوزراء الخارجية واليمن التي تتولى رئاسة الدورة الثانية والثالثين ودول           
العامة للمؤتمر لكي تقوم اللجنة باالتصال مع الواليات المتحدة األميركية وأوروبا وروسيا واألمين العام لألمم               
المتحدة وأعضاء مجلس األمن والفاتيكان لتوضيح وشرح األخطار التي تهدد القدس والعمل مع هـذه الـدول                 

لمدينة المقدسة وطالب المؤتمر بضرورة التصدي لبناء الجدار لما         على تنفيذ قرارات األمم المتحدة الخاصة با      
ودعا وزراء الخارجية لمنظمـة المـؤتمر        .له من آثار تدميرية ضد الشعب الفلسطيني في كل مجاالت حياته          

االسالمى في قرارهم الدول األعضاء التي أقامت عالقات مع إسرائيل الى كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات                 
قات مع إسرائيل في إطار عملية السالم الى قطع هذه العالقات بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتـب             تجاه العال 

وقطع العالقات االقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات األمم المتحدة الخاصـة                
وصادقا وحتى يقام الـسالم العـادل       بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي االسرائيلى تنفيذا دقيقا          

كما انتخبت فلسطين في هيئة مكتب رئاسة الدورة الحالية باإلضـافة الـى جمهوريـة               . والشامل في المنطقة  
  أذربيجان وجمهورية غامبيا نوابا للرئيس

  5/7/2005 48عرب 
  

  تشديد على تسوية للصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي في ندوة الشرق األوسط
افتتاح نـدوة   في   ، الى ذلك، حذر مفوض فلسطين لدى المملكة المتحدة عفيف صافية          :عة علم الدين   بار -لندن  

، ونظمتهـا منظمـة     »الديبلوماسية التجارية قوة الزدهار المنطقـة     «الشرق األوسط التي عقدت تحت عنوان       
ـ         ،الشرق األوسط البريطانية   ن غـزة، معتبـراً أن       من احتمال انهيار عملية السالم، واالنسحاب االسرائيلي م

ونوه بقـدرات الـشعب     . التاريخ لم يحدد بعد مستقبل السالم، وفلسطين األرض الواعدة بدالً من ارض الوعد            
 إن العالم يرغب في مد جسور التعاطي     :وقال).  ماليين منهم في بقاع العالم     5 ماليين شخص،    10(الفلسطيني  

 الفلسطينية وتميزها، بل ألنه متعاطف جداً مـع القـضية           التجاري مع الفلسطينيين، ليس فقط لجودة المنتجات      
كما اشاد بالدور االيجابي الذي تلعبه المرأة الفلـسطينية فـي العمليـة الـسياسية واالقتـصادية                 . الفلسطينية
وطالب الوزير المفوض لدى دول مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز أبـو حمـد العويـشك دول              . الفلسطينية

، بتوسيع مفهوم الشراكة االستراتيجية بين دول المجلس وأوروبا، لتشمل الى جانـب الـنفط               االتحاد االوروبي 
  .والطاقة ومكافحة االرهاب، التعاون في حل القضية الفلسطينية

  6/7/2005الحياة 
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  جدار اسرائيل العنصري سينهار كما انهار جدار برلين: نكواتا

د ممثل مكتب تمثيل جنوب افريقيا لدى السلطة الوطنية، سيسا           اك - منتصر حمدان    - الحياة الجديدة  -رام اهللا   
في لقاء خاص بـالحياة الجديدة على اهمية مواصلة النضال الفلسطيني حتى انهاء االحتالل االسرائيلي               نكواتا

وضرورة التدخل الدولي بغية انهاء هذا االحتالل وتقديم الدعم والمساعدة من مختلـف دول العـالم للـشعب                  
ووصف ما تقوم به اسرائيل من اقامة الجدار العنصري واالغالق والممارسات بحق شعبنا ،بانها               .ينيالفلسط

 ان اسرائيل قوة احتالليـة  :وقال .اعمال سيئة  مشددا ان الجدار العنصري سوف ينهار كما انهار جدار برلين  
ـ                .وف تهـزم فـي النهايـة      وان التاريخ يؤكد ان قوى االحتالل رغم طول استمرارها في احتالل الغيـر س

وبخصوص االنسحاب االسرائيلي اكد نكواتا ترحيب بالده بذلك اذا كانت هذه الخطوة جـزءا مـن خارطـة                  
الطريق وان تساهم في استئناف المفاوضات بما يقود الى تطبيق القانون الدولي واقامة دولة فلـسطينية الـى                  

 نحن نرحب بأي زيارة يقوم بها الرئيس عباس لجنوب    :وقال نكواتا  .جانب دولة اسرائيل تعيشان بأمن وسالم     
افريقيا وننظر اليها بأهمية بالغة في توطيد العالقات بين الشعبين والبلدين اضافة الى ما تساهمه فـي اطـالع           
القيادة الفلسطينية على المجاالت التي يمكن لجنوب افريقيا ان تدعم فيها الشعب الفلسطيني في اقامـة دولتـه                  

   . و ذات سيادةالمستقلة
   6/7/2005الحياة الجديدة 

  
 موسكو تطالب بتسليم ملياردير يهودي وشارون يرفض

قدمت النيابة العامة الروسية مستنداتها لالنتربول طلبا لتـسليم المليـاردير ليونيـد    : موسكو ـ سامي عماره 
لنصب واختالس المـال العـام     نيفزلين نائب رئيس المؤتمر اليهودي الروسي الهارب السرائيل، بتهم تتعلق با          

وكان نيفزلين النائب السابق لرئيس شركة يوكوس النفطية، قد هـرب           . والتهرب الضريبي وتدبير االغتياالت   
قبيل اعتقال رئيس الشركة ميخائيل خودوركوفسكي فيما بادر رئيس الحكومة االسرائيلية آرييل شارون بمنحه              

ر كوليسنيكوف قد كشف عن ان نيفزلين متهم في قـضية الكـسي             وكان نائب المدعي العام فالديمي    . الجنسية
بيتشوجين، لثبوت جريمته ضد عدد من رجال االعمال في التسعينيات تنفيذا لتعليمات مباشـرة مـن جانـب                  

   .وردا على طلب النيابة العامة نقلت المصادر عن شارون قوله انه ال ينوي تسليم احد. نيفزلين
  6/7/2005شرق األوسط ال

  
  فد كشفي دولي يزور مقر مجموعة القسطل الكشفية في مخيم بالطةو

قام األمين العام للمنظمة الكشفية العالمية ادواردو ميسوني وعقيلته، وفوزي فرغلـي األمـين            :  خاص -نابلس
العام للمنظمة الكشفية العربية، ومحمد درويش الدهدار أمين سر مفوضية التـدريب فـي جمعيـة الكـشافة                  

الفلسطينية، وفواز الدروبي ممثل وزارة التربية والتعليم قائد النشاط الكـشفي واإلرشـادي فـي               والمرشدات  
وتجول الوفد داخل مقر الجمعيـة       .الوزارة بزيارة مقر مجموعة القسطل الكشفية في مخيم بالطة شرق نابلس          

 وسـلم قائـد مجموعـة       للتعرف على األنشطة والخدمات التي تقدمها المجموعة الكشفية داخل المخيم،                     
القسطل الكشفية محمد عبد الوهاب رسالة باللغة اإلنجليزية إلـى الوفـد تتـضمن اسـتعراض للممارسـات                  

وألقى ميسوني كلمة حمل فيها تحية وتـضامن        . واالنتهاكات التي يمارسها االحتالل بحق الكشاف الفلسطيني      
إلى جانب الكشافة الفلسطينية والتي هي جزء        مليون كشاف عالمي مع الشعب الفلسطيني، واعدا بالوقوف          28

  من الكشافة العالمية، وتحدث عن قوة الكشاف الفلسطيني وهو يواجه بزيه الكشفي األخطار من قبل االحتالل   
  6/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  العزل والتعذيب

  عبد الناصر عوني فروانة
خبارهم وصرخاتهم، وأن نُطلعهم على أوضاع أسـرانا وظـروف          من األهمية بمكان أن نَسمع ونُسمع العالم أ       

حياتهم وواقعهم المؤلم، فأخبارهم ملتهبة كلهيب شمس يوليو في النقب ونفحة، وأوضاعهم مرة كمرارة زنازين          
عسقالن والمسكوبية، وحياتهم قاسية كقساوة عزل السبع والرملة، ومعانـاتهم تتـصاعد فـي خيـام عـوفر                  

 يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي على مدار اللحظة، وأساليب التعـذيب المختلفـة باتـت               فأسرانا... ومجدو
معروفة للجميع، ولكن قد تكون سياسة العزل ليست معروفة بهذا القدر، فليس كل من ُأعتقل تعرض لها، وهي                 

ـ                  سجون بالمناسبة ليست مرتبطة بحقبة زمنية معينة بل ُأنتهجت ومورست على امتداد سنوات األسـر فـي ال
اإلسرائيلية كنهج منظم، وبحق عدد محدود من األسرى وكانت تطبق بداية لعدة أيام وأسابيع، ثم امتدت لتشمل                 
عشرات األسرى وبعض األسيرات ولفترات تصل لشهور وبضع سنوات، إلى أن وصلت لسنوات طوال كما               

 10ب المعزول منذ أكثر من       عاماً، واألسير عويضة كال    15هي حالة األسير أحمد شكري المعزول منذ نحو         
 سنوات ولم ير ذويه سوى مرة واحدة قبل شـهرين وبتـدخل             9سنوات، واألسير موسى دودين المعزول منذ       
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شخصي من الوزير سفيان أبو زايدة، حتى بات حلم األسرى المعزولين ليس التحرر بل العودة الـى رفـاقهم                   
  .وإخوتهم في غرف السجون

 6/7/2005الخليج اإلماراتية 
  

  غزة انسحاب ام طرد؟
  سالم الفالحات 
هل ينسحب شارون فعالً أم انه يرى ان عبء احتالل غزة البشري ال يستطيع تحمله فترة اطول، فقد استخدم                   
كل وسيلة عرفها مجرم في التاريخ؛ حاصر غزة براً وبحراً وجواً واقامت قوات االحتالل االسالك الـشائكة                 

  . اديد العميقة وهدمت كل البيوت الحدودية وما جاورها احتياطاًوالجدران العالية وحفرت االخ
وجندت من العمالء مـن يحـصي علـى    . وهدمت كل منشأة تشك ان تحتها نفقاً او يمكن ان يحفر تحتها نفق  

  . الناس انفاسهم
وحصدت كل من عرفت واستطاعت ممن يحملون روح المقاومة او يفكرون بها كبـاراً وصـغاراً مـدنيين                  

  . اسيين وعسكريينوسي
وحاصرت الناس فمنعتهم من العمل ودمرت مصانعهم وحرمتهم من اعادة بنائها لو استطاعوا ذلك، وأنى لهم                

  . اعادة بنائها، وحرمتهم من بيع منتوجاتهم على قلتها وندرتها
النـاس  وحرمتهم من مساعدات اخوانهم في االرض بالتعاون مع امريكا تحت شعار تجفيف المنابع، وثقّفـت                

ثقافة االستسالم واليأس وكره المقاومة وتشويه صورتها، وحاولت زرع الفتن بين ابنـاء الـشعب الواحـد،                 
وجندت بعض النفوس الضعيفة لمحاربة اهلهم واخوانهم، واعلت من شأن عمالئها ومكنت لهم فـي االرض،                

  . واشترطت على السلطة وعلى انظمة اخرى عدم محاكمتهم
  بعد ان غيبت معتقالتها اآلالف المؤلفة منهم وحتى النساء ابعدت عدداً منهم 

  !! هللا درك يا غزة هاشم
كم مر بك من غزاة وانت تقبعين على شواطئ البحر االسالمي يوماً، لكم اندحروا جميعاً وبقيت شاهداً علـى                   

  . هزائمهم وانتصارك وصمودك
يوني فكنت الفاتحـة وتعلـم مـن شـبابك          في العصر الحديث كنت منطلق المقاومة االولى ضد العدو الصه         

المقاومون ابجدياتهم، ولقنت العدو الغادر دروساً عظمى اجبرته على التفكير بالقائك في البحر لـو اسـتطاع                 
فعجز، فاختار مرغماً تحت وطأة انجازات المجاهدين ان يجر اذيال الخيبة فيلملم اطرافه ويغادر غزة، ولـو                 

  .  لما غادرها فهو من احفاد الذين ال يؤتون الناس نقيراًاستطاع ان يحافظ على اغتصابها
  . لم ال تسمى االشياء بأسمائها الحقيقية وتوصف بما تستحق

  . لم االعتذار عن انسحاب شارون من غزة واعطائه صفة التنازل والمضي في طريق السالم
االنجاز؟ وهل الواجب علينـا     أحرام على أهل غزة ان يسجل لمقاومتهم وتضحياتهم ودمائهم واصرارهم هذا            

حفظ ماء وجه شارون ان كان في وجهه ماء، وعلى اختالف طفيف فكما كان االنسحاب من جنـوب لبنـان                    
سيكون االنسحاب من غزة، واالنسحاب كلمة مغرقة في التضليل وااليهام والحقيقة انه العجز عن االسـتمرار                

  . في احسن حاالته ان لم يكن اليأس بعينه
  

ون صحيحاً ان اهتمام العدو الصهيوني بغزة وحرصهم عليها ليس كحرصهم على بقية ارض فلسطين               ربما يك 
التاريخية، لكن اليهود مع ذلك لو استطاعوا امتالك حجر في أم الرصاص في الصحراء االردنية لما تأخروا،                 

  .اً لناظره قريبفكيف بغزة وجنوب لبنان، لكنها بداية الهزيمة االجبارية وان كانت محسنة، وان غد
  5/7/2005السبيل االردنية 

  
   الفلسطينيين بالنصر جراء االنسحاب االسرائيلي من القطاعاحساس 

 نداف شرغاي
الفيلم القصير ـ زرعنا الخوف في اليهود ـ الفلسطينيون يتحدثون عن فك االرتباط، قد يكون المحاولة شبه 

وقد شاهدت لجنة . لنواب بالتراجع عن تأييدهم للخطةاالخيرة لمعارضي فك االرتباط القناع الوزراء وا
الرجل الذي اعده هو ايتمار ماركوس، الذي يقف علي . الخارجية واالمن الفيلم القصير االسبوع الماضي

رأس منظمة نظرة الي وسائل االعالم الفلسطينية، وفي الماضي كان ممثال لوزير الخارجية ارييل شارون في 
الفكرة المركزية في الفيلم تعتقد بأن فك االرتباط رمم . ينيين، في لجنة منع التحريضالمفاوضات مع الفلسط

ويقول ماركوس ان الفلسطينيين يرون اليوم المستقبل كدائرة سحرية لحروب ارهاب تؤدي . مكانة االرهاب
عون خطة عمل ان الفلسطينيين يضبل . الي انسحابات والمزيد من الحروب المؤدية الي مزيد من االنسحابات

 . ، علي حد تعبيرهاالرهاب يزرع، الدبلوماسية تحصد: عنوانها
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 دقيقة من االصوات، المشاهد واالقتباسات عن 15: البراهين، ظاهرا، علي هذه النظرية تظهر في الفيلم
قة وسائل االعالم الفلسطينية، والتي تفيد كيف يتعاطي الفلسطينيون ويفهمون االرهاب، فك االرتباط والعال

يبدأ الفيلم باالنسحاب من لبنان ويأتي بجملة تصريحات عن زعماء حزب اهللا وزعماء فلسطينيين تفيد . بينهما
بأنه في نظر اللبنانيين والفلسطينيين فان هذا هو فرار بكل معني الكلمة، ينبع من الضعف، الخوف وانعدام 

 تقول، 2000 صحيفة الحياة الجديدة في ايار مايو الدافعية، الجنود االسرائيليون فقدوا ارادة القتال ، كتبت
 . كاريكاتورات جنود اسرائيليين في اوضاع مهينة، يفرون من الصواريخ ومن وابل الحجارة

وفي سياق الفيلم جملة اصوات ومشاهد تنكشف عبرها علي المشاهد صور شخصيات في القيادات الفلسطينية، 
استعدادا لنصر حماس علي االراضي ) لبنان( رأي في هذا النصر احمد ياسين: بعضهم ليس علي قيد الحياة

واستخلص الجهاد االسالمي من . اليوم لبنان، غدا فلسطين : وقال عرفات في حينه. الفلسطينية السليبة 
. الهزيمة المريرة التي تكبدها الجيش االسرائيلي ، بأن خيار الكفاح هو الوحيد الستعادة الحقوق وتحرير االمة

نتفاضة الثانية، أو حرب اوسلو كما تسمي االنتفاضة في اليمين، هي حسب ماركوس، نتيجة شبه مباشرة اال
وفك االرتباط، الذي هو نوع من الفرار، هو خطوة ستجلب االنتفاضة الثالثة، أو بتعبير . لالنسحاب من لبنان

 .رئيس االركان المنصرف، الفريق موشيه يعلون، حرب االرهاب القادمة
، اليأس الفلسطيني من الضربات المضادة القاسية من اسرائيل 2003عرض الفيلم هزيمة االرهاب في نهاية وي
ضابط فلسطيني كبير، مازن عز الدين يقول . االنعطافة المعنوية في اوساط الفلسطينيين مع نشر فك االرتباطو

و الحياة . لضبط ما حصل في لبنان في غزة حصل با: 2004في التلفزيون الفلسطيني في نهاية نيسان ابريل 
تيسير . ان تصريحات شارون عن االنسحاب هي انجاز المقاومة : الجديدة كتبت في بداية ذات الشهر تقول

خالد، مرشح الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين للرئاسة يعلن بأنه لوال هذه االنتفاضة الشجاعة في غزة، فان 
التصريحات االسرائيلية : ويقتبس عن ناطق بلسان فتح يقول. القطاعشارون ما كان ليفكر بالخروج من 

 .االخيرة بشأن االنسحاب من غزة، تشكل دليال علي نجاح ونجاعة المقاومة 
عشرة اشهر بعد نشر خطة فك االرتباط، يسعي الفيلم الي االثبات بأن الفلسطينيين ال يزالون يربون اطفال 

يلة مفضلة، فيما ان أمهات المخربين يتحدثن بفخر عن زرع الخوف في الرياض علي أن يروا في العنف وس
ان رئيس الوزراء ارييل شارون كرمز اسرائيلي، يعرض في وسائل االعالم الفلسطينية كما . اليهود 
، هو فقط احد التعابير علي كاريكاتور له في شكل ثور مهزوم وتعب تغرس فيه سهام عديدة. كضعيف

 .يها الفلسطينيون فك االرتباطالطريقة التي يري ف
 في المئة من الفلسطينيين بأن االنتفاضة 75، اعتقد 2003في نهاية : وحتي االستطالعات توجد في الفيلم

 في المئة من الفلسطينيين فك 74 إثر نشر الخطة، وصف 2004بعد سنة من ذلك، في نهاية . اساءت وضعهم
نحن تعلمنا في الصراع بانه :  الظاهر، كما يعرض في الفيلم هووالتفسير. االرتباط كانتصار للكفاح المسلح

كفاح البندقية يزرع، وكفاح الدبلوماسية يحصد ، يقول دياب اللوح من . توجد مرحلة زرع وفالحة االرض
الضفة .. اما صحيفة االيام فتقول عن فك االرتباط انه سيكون لالنسحاب معني واحد . المجلس الثوري
حتي بعد موت عرفات، القيادة الجديدة لم ترفض مسار : وفي صوت يصدر في الفيلم يأتي . الغربية ستشتعل

كلما اقتربنا من تحقيق االنسحاب، فان تثبيت االرهاب كقوة تدفع الدائرة : العكس هو الصحيح. االرهاب
. استمرار االرهاب السحرية آخذ في التعزز، القيادة تؤكد بأن التهدئة ليست خروجا عن المسار بل تهدئة قبل 

. السطر االخير في الفيلم يذكر جدا بالسطر االخير في اقوال شخصيات مثل رئيس االركان يعلون وغيره
: الفارق هو انه في الفيلم تأتي االقوال من الخطاب الفلسطيني الداخلي، وهكذا يقرر ماركوس في نهاية الفيلم

وفك . كانة االرهاب التي كانت في اسفل الدرك ـ ترممتنشر الخطة أدي الي ثورة في العالم الفلسطيني، م
االنسحاب . يمكن اخافة االسرائيليين بواسطة االرهاب وهم سيفرون: االرتباط يعد نصرا في العالم الفلسطيني

خطة فك االرتباط ستؤدي . االنتفاضة الثانية أدت الي خطة فك االرتباط. من لبنان أدي الي االنتفاضة الثانية
تمرار االرهاب، او علي حد تعبير صحيفة االيام ، التي يختارها ماركوس النهاء تقريره فانه سيكون الي اس

  .في المنطقة ستسود جهنم .. لالنسحاب معني واحد 
 5/7/2005 يديعوت احرونوت 
  6/7/2005القدس العربي 

  
   شرطيا مصريا للحفاظ علي محور فيالدلفيا يقلق بعض الخبراء750ادخال 

 لندنيارون 
ان فكرة فك االرتباط تقوم علي االفتراض التشاؤمي بأنه ال يوجد في الجانب الفلسطيني شريك موثوق وان 

ان استطاع الزعيم . االنسحاب من غزة مالئم لنا سواء كان ابو مازن سيسيطر علي المنظمات االرهابية أم ال
وان لم يفعل فسنقوم نحن بضرب االرهابيين . الفلسطيني استغالل الفرصة وامسك بدفة القيادة فذلك أمر جيد

يتوجب حسب وجهة نظر شارون فك االرتباط من أجل تقصير خط الجبهة وتقليل العبء . رغم فك االرتباط
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الديمغرافي واستخدام مطالب بعيدة المدي قد يقوم العالم وخصوصا المحافظ الجالس في البيت االبيض 
 . يكيةبمطالبتنا بها إن لم نقم بخطوة درامات

.  شرطيا مصريا للحفاظ علي محور فيالدلفيا يقلق بعض الخبراء750االتفاق االخذ في التبلور حول ادخال 
الخشية هي من الخروج عن اتفاقية السالم االمر الذي سيشكل سابقة لمطالب تزعزع هذه االتفاقية من أساسها 

. رطة المصريون المسؤولون عن الحدودوكذلك من اهمال أو التعاون المتعمد الذي قد يبديه رجال الش
المكسب الواضح هو تقليص االحتكاك مع السكان الفلسطينيين وتوفير ارواح ابنائنا والقاء بعض العبء في 

ال يتوجب االستخفاف واالستهانة بهذه التحذيرات ولكن . مكافحة االرهاب علي المصريين القلقين مثلنا تماما
  .ي هذا االتفاق اكثر من نواقصهيبدو أن االيجابيات الكامنة ف

  5/7/2005يديعوت أحرونوت 
  6/7/2005القدس العربي 

 
  قـسـام متجاوز للجدار: استراتيجية حماس في الضفة 

  بن كسبيت
تشدد حماس جهودها لنقل وتطوير قدرة اطالق صواريخ القسام وقذائف الراجمات من قطاع غزة الى يهـودا                 

  .   اسرائيل، وبالتالي الغاء ميزة جدار الفصل المقاممعان رعب، والسامرة، وذلك من أجل خلق ميز
رؤوفين ايـرلخ، يطـرح   . مقال في موقع االنترنت لحركة حماس، ترجمه مركز تراث االستخبارات بادارة د        

وتالحظ مؤخرا محاولة للشروع في     . الخالصة الرسمية الستراتيجية حماس استعدادا لتنفيذ خطة فك االرتباط        
وفي جهـاز   . ية اجتماعية من النشاطات الخيرية المساندة للسكان، على نحو يشبه الدعوة لدى حماس            اقامة بن 

تحاول هذه البنية االجتماعية أن تكون حماس للفقراء والسيطرة على الفراغ المؤقت الناشـئ              : األمن يقولون   
  .االن، عندما تتوقف حماس مؤقتا عن العمليات

وقع االنترنت لـ حماس هو هل سيتطور سالح الردع الفلسطيني في الـضفة             عنوان المقال، الذي ينشر في م     
رام اهللا وبيـت لحـم      .  كيلـومترات  4كما ورد في المقال فان المسافة بين نتانيا وطولكرم ال تعدو            . الغربية؟

ـ   .  كيلو متر  7والمسافة بين قلقيليا وتل ابيب المحتلة ال تعدو         .. متالصقتان مع القدس   شكل صاروخ القسام سي
سالح الردع المركزي في المرحلة التالية من المواجهة، مثلما شكلت العمليات االنتحارية سالح الساعة علـى                

  . مدى السنوات الماضية
. وعثر جهاز االمن مؤخرا على بنى تحتية تنفيذية لـ حماس في شمال السامرة، عنيت بانتاج صواريخ القسام                

 وقذائف الراجمات، جرت مؤخرا في منطقة شمال السامرة قرب          كما أن تجارب على اطالق هذه الصواريخ،      
في قرية اليامون، غربي جنين، اكتشف مختبـر متفجـرات          . مستوطنتي غنيم وكديم وال سيما من اتجاه جنين       
ويحاول رجال حماس االن استكمال نقـل التكنولوجيـا مـن           . تضمن أيضا هيئة صاروخ قسام مصنعة محليا      

  . فع مستواهاالقطاع الى الضفة بل ور
في السنتين االخيرتين نفذت في مقاطعتي جنين ونابلس محاوالت مكثفة، وال سـيما             : مقاطع اخرى من المقال   

من جانب كتائب القسام لتحقيق هذا الميل في شمال الضفة الغربية، المنطقة الساخنة دائما، وذلك كـي يكـون                
  . ات حاليا ال تزال متواضعة، اال انها تبشر بآمال عظامرغم أن البداي: القسام سالح الردع في المرحلة التالية

ويستعرض كاتب المقال فضائل صاروخ القسام وحقيقة أن ليس للجيش الصهيوني رد حقيقي عليه، وحقيقة أن                
الصهاينة ال يمكنهم ان يعثروا او يوقفوا انتاج القسام رغم كل محاوالتهم وليس لديهم القـدرة علـى اسـقاط                    

وحسب المقال، فان التجربة االولى على اطالق صواريخ قسام في الضفة الغربية            . ي الهواء الصاروخ وهو ف  
، اطلق، حسب المقال صاروخ قسام أول علـى مـستوطنة نتانيـا،             2002وفي العام   . 2001كانت في نهاية    

  . واصاب عامود كهرباء
فيذ الجـيش الـصهيوني انـسحابات    ويرد في المقال ان المهم هو الشكل الذي ستتطور فيه االمور في حالة تن 

جزئية من مدن الضفة الغربية، بعد أن تنتهي اقامة الجدار، وستكون لفصائل المقاومة بنية تحتية النتاج هـذه                  
وفي مثل هذه الحالة ستكون العفولة، الخضيرة، بيسان، نتانيا، تل أبيب، القدس وغيرها من المدن               . الصواريخ

ومعنى االمر هو ان هذا الـصاروخ       . 2ن تكون حاجة الى صاروخ قسام       في مدى صاروخ قسام واحد، بل ول      
الذي استخف به الكثيرون في الماضي سيشكل سالح الساعة في الفترة القريبة القادمة، مثلما شكلت العمليـات                 

  . االنتحارية سالح الساعة على مدى كل السنوات الماضية
كبيرة لـ حماس لتحقيق القدرة على اطالق الـصواريخ         وأكدت محافل أمنية رفيعة المستوى، ان ثمة جهودل         

واضافة الى ذلك، شرحت هذه المحافل بان االف قذائف الراجمـات ومئـات صـواريخ               . في يهودا والسامرة  
القسام التي اطلقت على المناطق المأهولة في قطاع غزة لم تشكل اي سالح استراتيجي، والحقت خسائر قليلة                 

وقالت هذه المحافل انه ال يوجد سبب يمنـع         . غزى في ميزان الردع بين الطرفين     فقط ولم تصبح عنصرا ذا م     
حدوث هذا في يهودا والسامرة، واشارت الى ان الجيش االسرائيلي يواصـل، بنجـاح ال بـأس بـه، منـع                     

  . التكنولوجيا او قدرة النار الصاروخية على االنتقال الى الضفة
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  عن معاريف
  6/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  حـمـاس، الـسـلـطـة، وإســرائـيــل

  ُأسرة التحرير
اقتراح رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على حركة حماس االنضمام الى حكومة تحت قيادته، نجـح                

والـرد االسـرائيلي    . في اثارة ردود افعال اسرائيلية غاضبة حتى قبل ان تحـسم حمـاس فـي الـمـسألة                
اوضات مع من تعتبره منظمة ارهابية، لـم يترك مجاال للتفكر، فما بالـك             الـمشروط، في انها لن تجرى مف     

  .لفحص فضائل االقتراح
في اسرائيل يـرون فيهـا منظمـة        . حماس تُعد في الـمجتمع الفلسطيني جزءا من الساحة السياسية والثقافية         

القـوة  . فـي مـصر   ارهابية، ال تختلف مكانتها عن مكانة حزب اهللا في لبنان او االخـوان الـمـسلـمين                
الجماهيرية الهائلة التي اكتسبتها الحركة، وال سيما في االنتفاضة، ستترجم على اي حال الى قوة سياسية فـي                  
انتخابات الـمجلس التشريعي الفلسطيني التي كانت مقررة بداية في منتصف تموز وتأجلت الى أجـل غيـر                 

 في االنتخابات ادى الى التأجيل، وهـو الـذي          ويبدو ان تخوف فتح من مغبة انتصار كبير لـ حماس         . مسمى
دفع عباس الى ان يقترح على حماس شراكة سياسية دون انتخابـات، بمعنـى دون اختبـار حقيقـي لقوتـه                

  . الجماهيرية
الخطوة التي اتخذها عباس ال ترمي فقط الى تجاوز مصاعبه ومصاعب تنظيمه السياسية، بل ايضا الضـفاء                 

توحيد اجهزة االمن بحيث تتـضمن ايـضا اجهـزة          : طينية على التنفيذ في مستويين    معنى لقدرة السلطة الفلس   
وبدون مشاركة حماس كمنظمة معارضة عسكرية كبرى،       . حماس، وضمان انسحاب هادئ السرائيل من غزة      

  .لن يتمكن عباس من ان يعرض على الفلسطينيين واسرائيل سلطة مسؤولة قادرة على ان تفي بتعهداتها
سرائيل فان التعاون السياسي وباالساس العسكري بين السلطة الفلسطينية وحماس يمكنه ان يلـمح             من ناحية ا  

وفي هذا السياق ليس غنيا عن البيان االشارة الى تمـسك  . وربما ان يضمن انسحابا اكثر سالسة واكثر هدوءا       
يمكن التقـدير فـي انـه اذا        .  وبين السلطة في اطار مؤتمر شرم الشيخ       احماس بتفاهم التهدئة الـمتحقق بينه    

توصلت حماس الى اتفاق تعاون مع السلطة سيعرف هذان الطرفان كيف يضمنان تنفيذ هذا االتفاق في كل ما                  
  .يتعلق بفك االرتباط ايضا

اسرائيل، التي اطلقت صرخة ضد هذا التعاون، ليست مطالبة او مدعوة في هذه الـمرحلة الـى اجـراء اي                   
اسرائيل ملزمة بـاجراء  . السلطة الفلسطينية: ها ال تقف سوى هيئة معروفة واحدة    فأمام. مفاوضات مع حماس  

ولـما كانت اسرائيل ال تقترح في هذه الـمرحلة على السلطة الحديث فـي             . الـمفاوضات معها ومع الرئيس   
ـ                  ضل مجال الـمقابل السياسي، بل ترى فيها مجرد منظمة وظيفية مهمتها الحفاظ على الهدوء، فان مـن األف

وعندما يحين دور الـمفاوضات الـسياسية سـيكون        . السرئيل اال تثير الصخب في مسألة التعاون مع حماس        
بوسع اسرائيل ان تطالب بان تعترف كل منظمة ممثلة في السلطة الفلسطينية بحق اسرائيل في الوجود كشرط                 

عباس في ان يجمع تحت امرته كل       اما االن فان اسرائيل مخولة بان تتمنى النجاح ل        . لـمثل هذه الـمفاوضات  
حامل سالح غير قانوني، كل منظمة وكل حركة من شأنهم ان يعرضوا امن اسرائيل وامـن فـك االرتبـاط                    

  .للخطر
  عن هآرتس

  6/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  !الزحف والوثب في شورى حماس
  حسن البطل 

يسية، سلباً، موقفها من عرض رسـمي       بسرعة غير مألوفة في شورى حماس، حسمت الحركة اإلسالمية الرئ         
  ! ساعة84خالل .. قدمه رئيس الحكومة، أبو عالء، للمشاركة في حكومة وحدة وطنية

كعادته، قدم ناطق حماس اإلعالمي الشاب الصاعد، مشير المصري، بأمانة ومهنية، أسباب وحيثيات الحـسم               
بعد . هم أن ال حكومة ائتالفية بال مشاركة حماس       إذاً، الرسالة وصلت إلى من يعنيهم األمر، والجميع ف        . السلبي

  .االنتخابات التشريعية، أو في ضوء نتائجها سيكون لكل حادث حديث
يبدو، من اآلن، أن الحادث سيكون كبيراً، والحديث طويالً وعسيراً، ألن ناطق حماس حكى فـأوجز، وعلـل                  

القيادي البارز في حماس هو     "السلبي ليفهمنا أن  محمود الزهار فقد اغتنم مناسبة الجواب       . فأوضح؛ وأما األخ د   
عبـد  . القائد األبرز الميداني، أو الرئيس الثالث بعد المؤسس الشهيد الشيخ أحمد ياسين، وخليفتـه الـشهيد د                

  .العزيز الرنتيسي
 وكنا نعرف . الرجل القوي خلف الستار، وها هو برز بصفته القائد والزعيم إلى مقدمة المسرح             كنا نعرف أنه  

  .ذلك، أيضاً، من بروفيل الرجل، وها نحن نعرفه من بورتريه الزعيم
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 الحمساوي، يمكن لفريق أن يعزو عرض أبو عالء إلى مشاكل داخلية في فـتح،     -في الغمز واللمز الفتحاوي     
كما يمكن لفريق آخر أن يعزو التشدد البـالغ فـي مـضمون وشـكل ونبـرة                 . والسيد الزهار لم يوفر الغمز    

 الـداخل،   -لزهار، إلى عملية الشد والجذب، الطبيعية والصحية من حيث المبدأ، بـين حمـاس               تصريحات ا 
  . الخارج، وحرص السلطة وفتح على الحوار مع قادة المكتب السياسي ومع القيادة الميدانية-وحماس 

 مركزيـة فـتح   أياً كان موقع الغمز واللمز، ذكياً أو فظاً، فيجب اإلقرار بأن شورى حماس سجلت موقفاً على              
  .هذه نقطة لصالح حماس التي طالما اعتصمت بـ قيد الدرس. لجهة سرعة البت والحسم التنظيمي

غير أن الـسيد    . ال بأس، أيضاً، من تسجيل النقاط في مباراة المواقف التمهيدية، كما ال بأس من الغمز واللمز               
وقد كـان أبـو مـازن، كـرئيس         . لسلطةالزهار كان حدياً، وبأسلوب استفزازي، في سحبه الثقة من رئيس ا          

وسـحبوا الثقـة   .. حاوروه. قاطعوا انتخابه. للحكومة ثم كرئيس للسلطة، بدا محاوراً ترتاح إليه حركة حماس      
  منه؟

بسبب ميل أبو مازن المعهود عنه لنهج الحوار، من بين أسباب أخرى، صار يتعرض لتشهير متزايـد مـن                   
.  السيد شارون، الذي يحثه على نهج المجابهة مع الفصائل اإلرهابيـة           جانب حكومة اسرائيل، ورئيسها بالذات    

  !.وقاحة شارون مع أبو مازن استفزت عامة الفلسطينيين
لكن ال أحد، خارج فتح، يجهل آليـة عمـل          . ال أحد، خارج حماس، يعرف، يقيناً، آلية عمل الشورى الداخلية         

 وصعوبة التنسيق بين اآلليتين، بما فـي ذلـك طريقـة            الديمقراطية الفتحاوية، وديمقراطية مؤسسات السلطة،    
النفس الهادئ والطويل التي اتبعها رئيس السلطة لجر المجلس التشريعي إلـى حـل وسـط بـصدد طريقـة        

  !.وهناك مؤسسات.. هناك فصائل. االنتخابات بالمناصفة، ومن ثم تعديل إحدى مواد القانون األساسي
 ما يزعمه السيد الزهار ويشتكي منه، على صعيد استمراء فتح والـسلطة  ليس صحيحاً، إال في ظاهر األمور، 

على العكس، فإن رئيس السلطة وضع المجلس التشريعي أمام قرار          . اتخاذ القرارات الوطنية من جانب واحد     
وعد  أمر واقع بعد االتفاق الفصائلي في القاهرة على طريقة االنتخابات، وتحديد موعدها، علماً أن تحديد الم                -

  نعم أو ال؟. حق دستوري لرئيس السلطة
هل وعد أبو مازن ثم حنث عدة مرات حصرها السيد الزهار؟ وهل كان صادقاً في وعده، ومـضطراً إلـى                    
حنث الوعد؟ أم أن الجواب على شكوى حماس من خلل التنسيق بينها وبين فتح والسلطة مـرده أن اسـرائيل                    

 ال على صعيد االنسحاب يكفي استثناء اسرائيل ومصر للسلطة مـن            غير صافية النية في التنسيق مع السلطة،      
 المصرية، وال على صعيد االنسحاب من مدن الضفة         -بروتوكول االنتشار المصري على الحدود الفلسطينية       

  .كم مرة أجلت اسرائيل المواعيد وبدلت المدن؟
 تحكم ونظاماً يستتب، وفوضـى تنتهـي،        لدينا ولدى اسرائيل ما يكفي من البلبلة، والناس عندنا تريد حكومة          

وسـالحاً فـوق    .. 0غير أن حماس تريد حكومة ظل وجيشاً رديفاً وحق مقاومة مفتوحـاً           .. وحواراً ال ينقطع  
  !.كم خيطاً في كم إصبع ليجعل السلطة مثل دمية على المسرح؟ .القانون

  6/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  !!وحدةلماذا ترفض حماس المشاركة في حكومة ال
  هاني حبيب 

بمطلبين رئيسيين، االول يـتلخص     حركة حماس، عوضاً عن قبولها المشاركة في حكومة وحدة وطنية تقدمت            
أما المطلب الثاني   . في تشكيل لجنة وطنية لإلشراف على ملف االنسحاب االسرائيلي المرتقب من قطاع غزة            

ينية بما يفسح المجال أمام الحركة للدخول فيهـا،         فيتعلق بإجراء عملية اصالح شامل لمنظمة التحرير الفلسط       
  .يضاف الى هذين المطلبين، الدعوة لتحديد موعد مبكر لالنتخابات التشريعية

ويأتي رفض حركة حماس الدخول في حكومة وحدة وطنية، في وقت تزايدت فيه األقاويل والشائعات عن نية                 
قال بهذا الصدد ان مثل هذا التعديل ال عالقـة لـه            رئيس الحكومة اجراء تعديالت جوهرية على حكومته، وي       

بحكومة الوحدة الوطنية، بل بضغوط متزايدة من المستوزرين في المجلس التشريعي، الـذين يعتبـرون ان ال         
فرصة لهم في الفوز في انتخابات تشريعية قادمة، وبالتالي، فإنهم يطالبون بأخذ فرصتهم في الوزارة، ويقـال                 

الء هم وراء الشائعات المتزايدة حول تعديل وزاري، كانت قد سرت قبل أسـابيع وقبـل                بهذا الصدد، ان هؤ   
  .الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك بها حماس

ذلك ان الوضع الداخلي الفلسطيني وليس فقط في الجانب األمني، بل في مختلف الحياة الداخلية الفلـسطينية،                 
رفوضاً بكل المقاييس في اي حال من االحوال، فإن االستحقاقات القادمـة،            يسير نحو الهاوية، واذا كان ذلك م      

  .خاصة عند تنفيذ شارون لخطة اإلخالء من قطاع غزة وشمال الضفة، فإن االمر يصبح جريمة حقيقية
ولعل شعور رئيس الحكومة بالعجز أمام هذا الوضع، هو الذي دفع به الى تأكيـد الـدعوة لحركـة حمـاس                     

 حكومة وحدة وطنية، وربما هو السبب الفعلي وراء رفض الحركة لهذا الوضع، ذلك ان البعض                لالنضمام الى 
يعتقد ان استمرار االزمة وتفاقمها تستثمره حركة حماس لصالحها الى ابعد الحدود، وهي ليـست فـي وارد                  

األمن، ما يشكل   المساعدة في خلع أشواك حكومة عاجزة عن الفعل في كافة الميادين الحيوية خاصة في مجال                
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عنصر ضغط حقيقياً على الحكومة لتلبية اشتراطات حركة حماس لتشكيل لجنة وطنية لإلشراف على ملـف                
االنسحاب، وعدم االكتفاء باللجنة الوزارية، ولعل مشاركة الحركة بشكل بناء وفاعل فـي اللجـان االهليـة                  

يتها في التعاطي مع هذا الملف، دون ان يلغي         للمساندة والحماية، هي بادرة حسن نية من الحركة تشير الى جد          
ذلك، من وجهة نظر الحركة كما نعتقد، ضرورة تشكيل اللجنة الوطنية، إذ ان ذلك سيمنح الحركة ثقالً موازياً                  
لثقلها السياسي والجماهيري، بما يعني ان تتولى الحركة قيادة دفة هذا الملف الحيوي، بمنأى او بالتنسيق مـع                  

ية، ولعل عدم حماس السلطة لذلك، يعود الى ان القيادة الفلسطينية تحاول العبور بملف اإلخـالء                اللجنة الوزار 
الى بر األمان، دونما ان تمنح حركة حماس فرصة جدية للمشاركة فيه، اال من خالل إسـهام الحركـة فـي                     

كاملة عن وضع لم    حكومة الوحدة الوطنية، اي من خالل الشكل الرسمي، الذي يعني تحميل حماس، مسؤولية              
  .يكن لها يد فيه من الناحية الرسمية

جاءت الحقيقة كاملة من القيادي البارز محمود الزهار الذي لم يكتف بإعالنه فقدانه الثقة بأبي مـازن نتيجـة                   
عدم التزام األخير باالتفاقات مع الحركة، بل منتقداً دعوة اللجنة المركزية لحكومـة وحـدة وطنيـة خـالل                   

نحن لن نكون جزءاً من حل المـشاكل الداخليـة          : الخير في عمان، ويقول الزهار في هذا السياق       اجتماعها ا 
وتجاوز صراعات داخلية في حركة فتح أو داخل الحكومة الحالية، نحن عندما نقرر دخول الحكومة نقررهـا                 

  .عن طريق االنتخابات وندرس أيضاً ما عرض علينا
ة حماس تحاول اآلن، معاقبة حركة فتح ومعها السلطة على ما جـرى             ويبدو، في قراءة غير متأنية، ان حرك      

بعد ظهور نتائج االنتخابات البلدية، واتخاذ السلطة موقفاً منفرداً في تأجيل موعـد االنتخابـات التـشريعية،                 
والدعوة الى حكومة وحدة وطنية قبل التنسيق المسبق مع حركة حماس، بينما هذه االخيرة، بوسعها االنضمام                
الى حكومة وحدة وطنية عندما ترى ذلك ووفقاً ألجندتها، ومن خالل صندوق االقتراع، فهي بثقلها الجماهيري                
والسياسي، ال تقبل الدخول في حكومة بدعوة من أحد، بل كنتيجة لهذا الثقل الذي تـم تتويجـه مـن خـالل                      

فرضه صناديق االقتراع، ولهذا، ما     االنتخابات، الدخول في الحكومة ليس منة او منحة من احد، بل استحقاق ت            
  !!.كان لحركة حماس ان تقبل دعوة فتح والقيادة الفلسطينية
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  حصاد موسم االنتخابات الفلسطينية
  حسن شاهي
سأحاول استعراض مجموعة من المعطيات التي خرجت بها االنتخابات والتي يمكن من خالل مناقشتها توقـع                

  .نظام السياسي الفلسطيني ما بعد االنتخاباتمالمح ال
   . انتهاء تفرد حركة فتح بمستويات صنع القرار والتمثيل السياسي للشعب الفلسطيني-أوالً
 العالقة الملتبسة بين النظام السياسي الفلسطيني ومكوناته في طريقها إلى االنتهاء لـصالح عالقـة                -ثانياً

  . واضحة وصحيحة
  . ة أم تجدد الهيمنة؟ تنوع وتعددي-ثالثا

  مقارنة بين ما حصلت عليه الكتل المختلفة وفقا لنظام األكثرية المطلقة المعمول به ونظام التمثيل النسبي
 فمنذ توقيع اتفاقيات أوسلو وعودة قيادة منظمـة         . إشكالية عالقة السلطة بمنظمة التحرير الفلسطينية      -رابعاً

التحرير إلى األراضي الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة، تراجع دور المنظمة بشكل واضح لحساب السلطة               
على دور ووظيفة المنظمة بالمعنى العملي وتحولت المنظمة إلى هيكل شكلي بال مضمون، وقـد  التي استولت   

عبر عن ذلك شفيق الحوت ممثل المنظمة السابق في لبنان أمام مؤتمر النظام السياسي الفلـسطيني واآلفـاق                  
رة بـصراحة إلـى     السياسية الممكنة الذي نظمته مؤسسة مواطن حيث ذهب في مداخلته التي قدمها إلى اإلشا             

الخلل المدوي الذي طرأ على دور المنظمة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في بلدان اللجوء والـشتات لدرجـة                  
، كما تراجع دور المنظمة نفسها كمرجعية لكل مكونات النظام          1994غاب فيه هذا الدور منذ اتفاق أوسلو عام         

الفلسطينية التي أفرزها هذا االتفـاق، واقتـصار دور         السياسي الفلسطيني لتصبح أحد أدوات السلطة الوطنية        
منظمة التحرير على إبرام االتفاقيات لصالح السلطة فيما لم يكن حال المجلس الوطني الفلـسطيني بأفـضل،                 

فهل مشاركة كـل  . والذي تراجع دوره إلى حد التالشي لصالح المجلس التشريعي أحد مكونات السلطة الناشئة        
ت التشريعية وما سينتج عن هذه المشاركة سيساعد على إعادة االعتبار لمنظمـة التحريـر      القوى في االنتخابا  

واستعادة دورها كإطار ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ومرجعية سياسية للسلطة؟ خاصةًً وأن مشاركة              
ـ               ى منظمـة   حماس والجهاد في انتخابات المجلس التشريعي سيدفع بشكل ميكانيكي كال الحركتين للـدخول إل

  المعيار مستقلين الجبهة الشعبية فتح حماس
 نسبة مقاعدنسبة مقاعدنسبةمقاعدنسبةمقاعد  

 3.9 4 0.8 1 31.35 37 64.4 76 األكثرية البسيطة المتبع
 33 39 6 7 30.5 36 30.5 36 التمثيل النسبي
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التحرير في حال إقرار القانون االنتخابي الجديد والذي يعتبر في شق منه خطوة على طريق إعادة االعتبـار                  
لمنظمة التحرير الفلسطينية القانون المعدل يؤكد أن أعضاء المجلس التشريعي المنتخب هم أعضاء المجلـس               

ة بناء منظمة التحرير الفلـسطينية علـى أسـس          الوطني الفلسطيني، وهذا في حد ذاته يفسح المجال أمام إعاد         
ديمقراطية سليمة، وفي الوقت ذاته، يفسح المجال لمشاركة كل القوى السياسية في هـذه المنظمـة، وإعـادة                  

جميـع  . تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني باالنتخاب أو التوافق على ممثلي الشعب الفلسطيني فـي الـشتات        
 االنتخابات التشريعية سيكون لها وجـود تمثيلـي فـي المجلـس الـوطني               القوى التي أعلنت مشاركتها في    

الفلسطيني، وبالتالي ستكون بشكل واقعي وفعلي قد ولجت إلى داخل جـسم المنظمـة عبـر عـضوية أهـم                    
  .مؤسساتها المجلس الوطني

لحاصل علـى    االنتخابات المحلية التي جرت في مرحلتيها األولى والثانية أكدت على عمق التغير ا             -خامساً
حركة فتح ال تعاني من تراجع في تأييدها بالشارع الفلسطيني فحسب            ف .خارطة التوازنات الداخلية الفلسطينية   

بل هي أيضاً باتت عاجزة عن التعبير عن قناعات ورغبات وتوجهات أعضائها وجمهورها، وهـي تواجـه                 
تلفة أو على المستوى الوطني بحيث تحظـى        صعوبة شديدة اآلن في تشكيل قوائمها االنتخابية في الدوائر المخ         

بثقة غالبية كبيرة من أعضائها وجمهورها ناهيك عن الجمهور الفلسطيني بصفة عامة، وكدليل على ذلك أشير                
إلى استطالع للرأي نفذه مركز الدراسات الجماهيرية في مخيم البريج قبل االنتخابات المحلية بعشرة أيام، وقد                

فتح،  من أفراد العينة العشوائية المأخوذة هم من مناصري ومؤيدي حركة         % 39 أن   أظهرت نتائج االستطالع  
من أفراد العينة هم من مناصري ومؤيدي حركة حماس، لكن وفي نفس االستطالع ظهر أن حركـة                 % 29و

وسبب هذه النتيجة المفاجئة كان أن نسبة كبيرة من جمهور حركـة            ! حماس هي األقرب للفوز في االنتخابات     
 قد عبرت عن عدم التزامهم بالتصويت لقائمة الحركة كاملة بعكس جمهور حركة حماس الذي كان أكثـر                  فتح

  .التزاماً بقائمة حركت
إن حركة فتح اآلن أمام محطة مفصلية حاسمة في تاريخها، وإن لم تستطع أن تتجاوز تناقضاتها الداخلية قـد                   

 عاد بإمكان الحركة أن تظل تعبر عن نفسها كحاضنة          توجه خطر التفسخ والتشرذم في مستقبل غير بعيد، وما        
لكل التوجهات واألفكار، إن الحركة اآلن باتت أمام استحقاق أدلجة نفسها، لتشكل نموذجاً أصيالً، ال نموذجـاً                 

  .متماه
  بالتأكيد إن التقدم المثير لالنطباع الذي حققته الحركة في االنتخابات المحلية كان في جانب              : حركة حماس  -2

إال أن هـذه     ،"الكفاحي، االجتمـاعي والتنظيمـي    "مهم منه حصيلة طبيعية لألداء المميز للحركة على الصعد          
العوامل لم تكن وحدها السبب في صعود حماس، فالظرف الموضوعي المتمثل في صعود التيارات اإلسالمية               

سالمية والعربية إضـافة إلـى      والخطاب الديني على حساب التيارات والخطاب العلماني في جميع البلدان اإل          
المعونة المالية الكبيرة التي تلقتها الحركة ومازالت من جهات عربية شعبية ورسمية، هذا الظرف الموضوعي               
كان له أيضاً دور مهم في النمو الدراماتيكي للحركة خالل أقل من عقدين من الزمن لتصبح منـافس حقيقـي                    

م السياسي الفلسطيني إن حركة حماس لم تمتلك عبقرية في ذاتها،         لحركة فتح ومكون أساسي من مكونات النظا      
  .وإنما الشرط الموضوعي هو الذي سمح لها بهذا النمو، مع التأكيد على كفاءة العامل الذاتي

:  إن النظام االنتخابي الذي جرت وفقه االنتخابات المحلية ساهم في تكريس واقع يقول             : اليسار الفلسطيني  -3
ياسي الفلسطيني بات محكوماً لسيطرة ثنائية تيار السلطة ومركزه حركة فتح وتيـار اإلسـالم               أن المشهد الس  

السياسي ومركزه حركة حماس، وانكفأت قوى اليسار لتصبح على هامش المشهد، وإن كان النظام االنتخـابي                
ر باتـت بعيـدة فـي       الذي اتبع في االنتخابات المحلية قد ساعد على ذلك، فهذا ال يلغي حقيقة أن قوى اليسا               

جماهيريتها وقدرتها على التأثير السياسي عن التيارين الكبيرين، ووصل بها التردي أنها لم تعد قادرة حتـى                 
على الحفاظ على هويتها األيديولوجية والسياسية، وتماهى بعضها بهذا الشكل أو ذاك مع القطبين الرئيـسيين                

وهو الحد الذي يصبح عنده تساؤلنا مشروعاً حول إن كـان   على الساحة إلى درجة التطابق في بعض األحيان         
وربما كان المثال األصدق على ذلك هـو دعـم جبهـة            ! يصح تصنيف هذه القوى ضمن إطار اليسار أم ال؟        

النضال الشعبي وحركة فدا لمرشح حركة فتح أبو مازن في انتخابات الرئاسة، وهو أمر يعبر بـصدق عـن                   
  . السياسي وبرنامج السلطة وحزبهااختفاء التباين بين برنامجها

إن الواقع الفلسطيني الحالي هو أكثر من موات لقوى اليسار الفلسطيني خصوصاً تلك التي مازالـت مـؤثرة                  
وفاعلة وعلى رأسها الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب لتـأتلف وتتوحـد               

 الديمقراطية التي تفصلها من حيث الحجم والفعالية مساحة واسـعة           حول برنامج سياسي واجتماعي إن القوى     
عن القوتين المتنافستين األكبر فتح وحماس، وأخرى عن الفصائل الذاوية يترتب عليها أن تعيد النظر بصورة                
 جدية وشاملة في آليات عملها وبرامجها أنظمتها وعالقاتها بما يؤكد قدرتها على التطور والمنافسة، حتـى ال                
تذوي هي األخرى مع مرور مزيد من الوقت، ويترتب على قوى اليـسار أن تعـي جيـداً أنهـا إن أرادت                      
المحافظة على ذاتها وتواجدها وأن تستنهض أوضاعها من جديد، عليها أن تترفع عن خالفاتها الذاتية وتبحث                

واسـعاً مـن الجمهـور    عن صيغة تجمعها إلى بعضها، وهي إن فعلت سيكون بإمكانها أن تستقطب قطاعـاً     
الفلسطيني الذي ال يجد بحركتي فتح أو حماس ومشروعهما ما يعبر عنه وعن مـصالحه، وتجربـة تحـالف              
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الجبهة الشعبية مع المبادرة في انتخابات الرئاسة ال تزال ماثلة في األذهان والتي حصل فيها مرشح التحـالف                  
لى الرغم من ضـعف اإلقبـال علـى تلـك       من أصوات الناخبين، وع   % 20مصطفى البرغوثي على حوالي     

االنتخابات إال أن هذا ال ينتقص من أهمية النسبة التي حصل عليها البرغوثي مع األخذ بعـين االعتبـار أن                    
التحالف جاء في وقت متأخر ولم تسمح الفترة الزمنية المحدودة بين اإلعالن عن التحالف وموعد االنتخابـات                 

نظيمية لطرفي التحالف وشرح فكرة التحالف وأهميته ورفـع مـستوى التنـسيق             بالتهيئة المناسبة للقواعد الت   
وبتقديري لو شارك كل من طرفي التحالف في االنتخابات بمفـرده لمـا وصـل مجمـوع      . والعمل المشترك 

وهذا النموذج يجب أن يشكل حافزاً قوياً أمام جميـع قـوى            . نسبتيهما إلى النسبة التي حصال عليها مجتمعين      
 أو ما بات يعرف بالقوى الديمقراطية للعمل بجد في محاولة لبناء إطار ديمقراطي جامع لكـل القـوى                   اليسار

والفعاليات والمؤسسات والشخصيات اليسارية أو الديمقراطية بحيث يكّون هذا اإلطار القطب الثالث الرئيـسي              
  . للنظام السياسي الفلسطيني

 إن القراءة السابقة لنتائج االنتخابات المحلية، وتداعياتها على         . نحو رجحان كفة الديني على العلماني      -سادساً
مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، توصلنا إلى نتيجة مفادها أننا مقبلين على نظام سياسي ينتصر فيه الـديني                 

ـ              . على العلماني  ينتج فتطبيق قانون انتخابي ينص على إتباع النظام المختلط في االنتخابات دوائر وقـوائم س
ومجلـس بهـذه    . مجلس تشريعي تهيمن عليه حماس أو على أحسن تقدير تتقاسم الهيمنة عليه مع حركة فتح              

التقسيمة سيرجح فيه الديني على العلماني في التشريعات والقوانين التي سوف يصدرها، والحالة هذه، فالبد أن              
وال أجـد   . الـخ ...ج التعليم والنظام العام   ينعكس هذا األمر على كل شيء، من نظام حياة المواطنين إلى مناه           

نفسي أبالغ هنا، فحتى وهي مهيمنة على مؤسسات السلطة سواء التشريعية أو التنفيذية كانت حركة فتح علـى               
الدوام تجاري التيار اإلسالمي بل وتدخل معه في مزاودات في بعض األحيان حول التمسك بالطابع اإلسالمي                

والشواهد على ذلك كثيرة وربما     . جتمع وتقاليده بما فيها تلك التي عفا عليها الزمن        للمجتمع ومهادنة أعراف الم   
أقربها وأكثرها قوة هو محاولة المجلس التشريعي إصدار قانون العقوبات الذي أقر في القراءة األولـى عـام                  

حدث هـذا  . ي ثم ما لبث المجلس أن تراجع عن القانون تحت ضغط الشارع الذي حركه التيار اإلسالم  2003
في ظل سيطرة كتلة فتح على المجلس التشريعي، فما الذي سيحدث عندما تسيطر حماس علـى المجلـس أو                   

  !.تتقاسم السيطرة عليه مع حركة فتح؟
يجب على حركة فتح أن تدرك أنها أكبر المتضررين بعد الشعب الفلسطيني من تطبيق قانون ال يعتمد النسبية                  

أن تخضع الحركة وقيادتها إلى ابتزاز مجموعة من أصحاب المصالح الخاصة من            الكاملة، ومن غير المفهوم     
    !. أعضاء المجلس التشريعي ضاربةً عرض الحائط بمصالح الحركة والشعب معاً

إن حماية وتعزيز علمانية السلطة ومؤسساتها وعلمانية القوانين والتشريعات وصوالً إلى علمانيـة المجتمـع،               
  . وجود نظام التعددية الذي يتيحه قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملةأمر ممكن فقط في ظل

            ..الخالصة
المعطيات الرئيسية لالنتخابات المحلية التي جرت بمرحلتيها األولى والثانية في الضفة الغربية وقطاع غـزة،               

-، والذي ستكون سمته األساسية      تحمل دالالت قوية حول شكل النظام السياسي الفلسطيني في المرحلة القادمة          
ودخولـه  .  صعود التيار اإلسالمي على حساب القوى العلمانية على المستوى الـشعبي           -وفق تلك المعطيات  

اللعبة السياسية من بابها الواسع ليكون منافساً هاماً لهيمنة فتح على المؤسسة السياسية الفلسطينية فـي ظـل                  
        . بهتان دور اليسار وانحساره

ن المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب من الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والمجتمعيـة                إ
حشد كل الطاقات والقدرات من أجل تعزيز الصمود والمقاومة في مواجهة االحتالل والمشاريع السياسية التي               

والنظام السياسي القائم علـى     . وطنيتستهدف تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء مشروعه ال        
التعددية هو وحده القادر على عملية التفعيل والحشد لكل الطاقات والقدرات واإلمكانات، بحيث يشارك الجميع               

وهـذا النظـام    . من قوى ومؤسسات وفعاليات وأفراد في القيادة واتخاذ القرار والبناء االقتصادي واالجتماعي           
حـصل  . ق قانون انتخابي قائم على النسبية الكاملة بحيث ال يبدد صوت أي ناخب            المتعدد لن يكون إال بتطبي    

مـن  % 45جميع من فازوا في االنتخابات المحلية بمرحلتيها األولى والثانية في دوائر غزة علـى أصـوات                 
 منهم إلى مرشحين لم يحالفهم الحظ، وهذا األمر يشير إلـى أن النظـام             % 55الناخبين، بينما ذهبت أصوات     

االنتخابي المطبق يفقد العملية الديمقراطية الكثير من مضمونها، ويبدد أصوات الغالبية العظمى من النـاخبين،             
  .وعليه نجدد التأكيد على ضرورة تغيير هذا النظام، وإتباع نظام التمثيل النسبي في االنتخابات القادمة

  5/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
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