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  وهواجس آبرى..  مليون فلسطيني1.5أآثر من و..  مرات8تضاعف عدد سكانها إسرائيل في ذآرى تأسيسها 
شرت ة  ن ار اللبناني سطي13/5/2005النه اطق الفل الق للمن ام االغ شددة وأحك ة م راءات أمني ط اج ه وس ل  ان نية، احتف

ـ        ذآرى ال ى                           57االسرائيليون أمس بال زوار وال ام ال ي فتحت أم ى القواعد العسكرية الت االالف ال وا ب تهم، فتوجه ام دول لقي
  الغابات والساحات العامة، وأبدى رئيس الوزراء االسرائيلي أرييل شارون قلقه 

  . 1948 أيار 14 قيامها في  أيار ذآرى12هذه السنة في  وبسبب التقويم العبري، أحيت اسرائيل 
ة                  وآان رئيس    ه أسهم ناري دا  . الكنيست االسرائيلية ريئوفن ريفلين افتتح مساء االربعاء االحتفاالت وأطلقت خالل خطاب وب

ة         : متشائمًا باحتمال انقسام الفئات المختلفة نتيجة خطة فك االرتباط، وقال          ى آارث ا ال ؤدي بن ر من أي     ... أخشى انقسامًا ي أآث
  . ، أخشى أن تكون هذه سنة حرب أهليةشيء

االت          ي الح سبت، اّال ف ساء ال ى م سطينية حت اطق الفل ل المن رازي آ راء احت ي اج رائيل ف ت اس اء، اغلق ساء الثلث ذ م ومن
  . االنسانية

ذلك في القدس       ة، وآ ونشرت أعداد آبيرة من رجال الشرطة على طول الخط االخضر الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربي
  . لمناطق الحساسة التي تجري فيها االحتفاالت الرئيسيةوا

  .  سنة من االحداث التي شهدتها اسرائيل57وأصدرت آل الصحف االسرائيلية اعدادا خاصة تناولت حصيلة 
ستقبل  وعن ا   13/5/2005الم ادة عشية م ه ع ذي تجري رائيلية ال ة االس رة االحصاء المرآزي شرتها دائ ات ن ادت معطي اف

غ              يسمى بـ ي   أن عدد سكان اسرائيل بل ام         6.9وم استقالل اسرائيل ب ة الع سبة في نهاي ين ن نهم نحو   2004 مالي  االف 210بي
غ عدد       76 ماليين نسمة    5.260وبلغ عدد السكان اليهود في اسرائيل       . فلسطيني في القدس العربية المحتلة     ا بل ة، فيم  في المئ

ى                    في المئ  20 مليون نسمة    1.350السكان الفلسطينيين    ر المسجلين عل ى اسرائيل من غي اجرين ال ة، في حين بلغ عدد المه
  .  في المئة من سكان اسرائيل4 الفا ويشكلون 290انهم يهود في وزارة الداخلية االسرائيلية 

ام                      ة الع ول نهاي غ عددهم بحل ذين بل سكنون اسرائيل وال ذين ي  الف  189 نحو  2003ولم تشمل االحصائيات عدد االجانب ال
  .نسمة

اني                    سكان في اسرائيل تضاعف ثم وقال بيان نشرته دائرة االحصاء المرآزية على موقعها االلكتروني يوم امس ان عدد ال
  . االف نسمة806 حيث بلغ عدد السكان في تلك السنة 1948مرات ونصف منذ العام 
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ايو الجاري                        ار م ع اي ى مطل ايو الماضي وحت ار م ا      الف ط   149وولد في اسرائيل منذ شهر اي ا وصل اليه ل فيم  الف  26ف
  . مهاجر من اثيوبيا4400 مهاجر من دول االتحاد السوفياتي السابق و9500مهاجر جديد بينهم 

ين                      45ويسكن   ة مالي غ عددهم ثالث سمة ويبل ة الف ن ر من مئ  في المئة من سكان اسرائيل في مدن يبلغ عدد السكان فيها اآث
  . الف نسمة65و

رى وهي القدس               1.562 آذلك افادت االحصائيات بأن    ع الكب سكنون في المدن االرب سمة ي ون ن سمة  704.900 ملي  االف ن
  .  الفا218 الفا وريشون لتسيون 269 الفا وحيفا 371وتل ابيب 

ذي       ان   13/5/2005الشرق االوسط    ونقلت اسرائيل آرمت اول من امس بمناسبة االحتفاالت بذآرى قيامها، عزام عزام ال
ن بالتجسس       افرجت عنه مصر في د     سجن في مصر حيث ادي . يسمبر آانون االول الماضي بعد ان امضى نصف عقوبة بال

ة         16وآان عزام عزام الذي ينتمي الى الطائفة العربية الدرزية احد            االت في حفل دء االحتف شعلة لب اد ال وا بايق  اسرائيليا آرم
 .رسمية اقيمت امام الكنيست في القدس

ذآرى         لم ت  13/5/2005الحياة   وبحسب االت بال حمل لهجة أرآان الدولة العبرية أو صحفها ومالحقها الخاصة عشية االحتف
ي مضت           57الـ   ين            .  إلقامة دولة إسرائيل، أي جديد على السنوات الت ادة رآزت تصريحات المسؤولين واالعالمي ا الع وآم

  .تهم اإلسرائيلي، مع تحميل الفلسطينيين وزر مأسا-على روايتهم عن الصراع العربي 
ة مشددة،                                ضًا في ظل اجراءات أمني ام أي ذا الع وا ه ذين احتفل شائر لإلسرائيليين ال أي ب ولم تأِت تصريحات صّناع القرار ب
ة،             ات عدائي وع عملي ال وق ابرات تحذيراتها من احتم وحتى غير مسبوقة في بعض األماآن، مع تكرار أجهزة األمن والمخ

  . محددةعلى رغم اشارتها الى عدم توافر انذارات
ل صّعد                                 أمن جانب العرب ب ا ال ت سطينية، إال أن اسرائيل آررت أنه ا الفصائل الفل ي أعلنته ة الت وعلى رغم صمود التهدئ
اظم         م المتع اقطابها لهجتهم ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بداعي انه ال يقوم بشيء لمحاربة الفصائل، فضًال عن قلقه

رال     حيال إمكان تحقيق حرآة حماس نجاح      ان الجيش الجن يس أرآ ًا باهرًا في االنتخابات التشريعية المقبلة التي قال عنها رئ
  .موشيه يعالون انها ليست شأنًا فلسطينيًا فحسب

ا                                      ذي طالم زع سالح حزب اهللا ال ى ن ود ال أن تق ان والتوقعات ب ه التطورات في لبن ا آلت الي اح لم ل بعض االرتي وفي مقاب
صحافية                اعترفت اسرائيل بأنه يقض      ابالت ال مضاجعها، إال ان هاجس المشروع النووي االيراني بقي حاضرًا بقوة في المق

  .التي تمت مع أرآان المؤسستين السياسية والعسكرية
ا ضخ جرعات من                             زة أرادت من خالله وم االستقالل، وأصدرت مالحق خاصة ومتمي ز مفه وساهمت الصحف في تعزي

تقبل الدولة العبرية في المجاالت آافة، واعتّدت على نحو خاص باالنجازات في المجال    التفاؤل في نفوس االسرائيليين بمس    
  .التكنولوجي وبالقدرات العسكرية الفائقة لدولة صغيرة لكن عظمى

ـ    ا ل ة            وآرست يديعوت أحرونوت أحد مالحقه رأي عن دول د لل ائج استطالع جدي شرت نت ه، ون ا االسرائيلي وأحالم فانتازي
ة من    20االسرائيلي يكمن بحسب   ? يرجوها االسرائيلي جاء فيه أن الحل المثالي للصراع الفلسطيني األحالم التي     في المئ

ـ             ل ب سبة أق ر الحوار                      1االسرائيليين في ترحيل الفلسطينيين، وهي ن ى حل عب ذين رأوا وجوب التوصل ال ة من ال  في المئ
د من         3.4وراح   .والتفاوض لتحقيق السالم   ى ابع ة ال ل               في المئ شاحنات لتق ى ال ال عل اقتراحهم عدم هدر الوقت والم ك ب  ذل

دون         12وتبين أيضًا أن    . الفلسطينيين خارج وطنهم والقيام في المقابل بإبادتهم أو زّجهم في غيتوات           ة يحلمون ويري  في المئ
  .رؤية اسرائيل المثالية تمتد حدودها لتشمل سيناء ولبنان وسورية واألردن

سطيواورد  ز الفل اليم غرب  13/5/2005ني لإلعالم المرآ ه دآ ستوطنة نافي ي م ستوطنين ف ال الم اعة احتف دأت س ا إْن ب م
ة في سماء المحافظة وأخذ المستوطنون                      ى تألألت األلعاب الناري دهم، حت محافظة خانيونس، بما يسّمى عيد االستقالل عن

رات الصوت المرتف     ر مكب ون عب صاخبة ويغّن يقى ال ى أصوات الموس ي   يرقصون عل ّيم الغرب ي أسمعت سكان المخ ة الت ع
سلمين، وال            ى العرب والم شتائم عل تهّجم وال ارات ال والحّي النمساوي بالمحافظة، الكالم السافر واأللفاظ النابية والبذيئة وعب

ذ                      ى إطالق ق ة والمسلحين إل ع برجال المقاوم الي ودف تفّز األه ذي اس ائف سّيما على الفلسطينيين وسكان خانيونس، األمر ال
  .الهاون وإفساد الفرحة عليهم وعدم مواصلة المراسم االحتفالية مباشرة

ّي             ا وأصلها الحقيق ى نوعه ى تحّولت إل ة، حت وما إْن توّقفت هذه المراسم االحتفالية وأصوات فّقاعات وألوان األلعاب الناري
ا        صهيونّي بالمن وات االحتالل ال ة، وقامت ق رات الصوت      التي جبلت عليه قبل التهدئة الحالي ر مكب ى المستوطنين عب داة عل

  .باإلخالء واالختباء بالمنازل والمالجئ، وفتحت نيران أسلحتها الثقيلة تجاه منازل المواطنين
وأفاد شهود عيان أّن جنود االحتالل المتمرآزين على أبراج المراقبة العسكرية المحيطة بمستعمرة نافيه دآاليم الجاثمة على          

ا      أراضي المواطنين،    فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه منازل المواطنين في الحّي النمساوي ومخّيم خانيونس الغربي، مم
  .أثار حالًة من االرتباك والخوف في صفوف المواطنين، السّيما األطفال والنساء منهم، دون أْن ُيْبَلغ عن إصابات

  
  

  لسطينيينللف  %90 و1948قط من مساحتها كان ملكاً لليهود عام ف% 10
، وعـشرات اليهـود     48تحت شعار التأكيد على حق العودة، شارك اآلالف من فلسطينيي ال           13/5/2005 السفير   عن

المؤيدين لحق العودة، ووفد من قطاع غزة، امس، في مسيرة العودة الثامنة إلى قريتي هوشة والكساير المهجرتين، في                  
  . والخمسين للنكبة الفلسطينيةمنطقة الجليل الغربي، وذلك في الذكرى السابعة 

وانطلقت المسيرة من مدينة شفاعمرو، في اتجاه القريتين، وسار في طليعتها عدد من أعضاء الكنيست، بيـنهم محمـد                   
بركة وعصام مخول وأحمد الطيبي وواصل طه وجمال زحالقة وطلب الصانع وعبد المالك دهامشة، وعضو الكنيـست                 

  . سابقاً محمد كنعان
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، وفـي طليعـتهم     48 في المسيرة أعضاء اللجنة القطرية للدفاع عن المهجرين الفلسطينيين في أراضي ال            كذلك شارك 
رئيس الهيئة اإلدارية للجنة، أمين محمد علي، من مهجري قرية صفورية، وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية،                 

  . بينهم رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي
م الفلسطينية وأعالم الحداد، ومئات الالفتات بأسماء مئات القرى، التي هجر أهلها منـذ عـام                ورفع المشاركون األعال  

النكبة، باالضافة الى عشرات الشعارات التي تؤكد حق العودة ورفض التنازل عن حق الالجئين الفلـسطينيين بـالعودة                  
  . الى ديارهم

ابي، تحدث فيه سكرتير اللجنة القطريـة للـدفاع عـن           وانتهت المسيرة على أرض قرية هوشة المهجرة بمهرجان خط        
اننا متمسكون الى أبعد مما تتوقعون وتحلمون يا حكام اسرائيل بحق           "حقوق المهجرين، المحامي واكيم واكيم، الذي أكد        

أضاف سنبقى الرقم االصعب برغم كل شـيء، الن طريقنـا   . عودتنا، ونرفض كل البدائل المشبوهة والمطروحة علينا  
أما طريق اسرائيل فتعتمد القوة واالستعالء والتفوق العسكري، وكلها         .  طريق الحق والعدل، طريق الشرعية الدولية      هي

  . أمور زائلة، وأنتم أيها العنصريون زائلون ومعكم كل جرائمكم، أما الشعوب فباقية
نحـن  . والخمسين للنكبـة الفلـسطينية    وجاء في بيان للجنة امس اننا، في يوم استقالل اسرائيل، نحيي الذكرى السابعة              

المهجرين، نعاني االمرين، ألننا على مرمى حجر من قرانا ومدننا المنكوبة وننظر بحسرة لـصمت مـآذن المـساجد                   
وأجراس الكنائس التي أسكتت يوم هجرنا، لتتحول الى خرائب ألبقار المستوطنين وخمارات ومراكز للدعارة وتعـاطي             

  .  عاما57ا تدنس وهي تستصرخ الضمير االنساني منذ المخدرات، ومقابر أجدادن
كذلك تحدث رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، شوقي خطيب، قائال ان هناك من يطالب بأن يضع                   

نه من  وأقول من هنا ا   . فهو يوم استقالل لطرف من جهة، ويوم نكبة للطرف اآلخر         . حداً للتناقض الحاد يحمله هذا اليوم     
  . الممكن إجراء مساومات وحلول وسط في القضايا الحياتية، إال في كتابة التاريخ حيث ال وجود للمساومة

أضاف نريد مواطنة كاملة مبنية على اننا أصحاب هذا الوطن، وان ما حدث من استيالء على االرض الفلسطينية هـو                    
. اقشتها، هي اننا دفعنا ثمناً باهظاً من دون أي مبرر تاريخي          والحقيقة التي ال يمكن ألي إنسان من      . استيالء على أرضنا  

  .  سنة تتناقض مع كل القيم التي وضعها المجتمع الدولي57وهذه المأساة المستمرة منذ 
االولى ان هذه مسيرة االصرار على الحق والتمسك بهذا الوطن وترسيخ الجذور            : وتابع في مسيرة العودة لدينا رسالتان     

رسالة الثانية الى حكومة اسرائيل ونقول فيها ان من يظن ان القضية الفلسطينية وقضية الالجئين ستموت مع                 عميقاً، وال 
  . مرور الزمن فهو مخطئ

وتحدثت ايضا ليلي طراوفمان من حركة بات شالوم اليسارية، وايتان رايخ من حركة زوخروت اليسارية، الذي أعلـن                  
  .  االسبوع المقبل في ساحة رابين في تل أبيبانه سيقام مهرجان إلحياء ذكرى النكبة

  . وأعرب منظمو المسيرة، عن رضاهم للمشاركة واسعة النطاق هذا العام، مقارنةً بمسيرات األعوام الماضية
، منذ صباح امس، بزيارة قراها المهجـرة،        48كذلك قامت مجموعات عديدةً من المهجرين الفلسطينيين في أراضي ال         

  . نكبة، وتأكيداً على حق العودةإحياء لذكرى ال
في جنيف بالتعاون مع  (COHRE) حقوق السكن والتهجير  دراسة أعدها مركز13/5/2005 الوطن السعودية ونشرت

مـن مـساحة   % 10كان اليهود يملكون أقل مـن  , 1948قيام دولة إسرائيل سنة  مركز بديل الفلسطيني أكدت أنه عند
علـى كـل مـساحة      عاما انعكست هذه األرقام حيث تسيطر إسرائيل عسكريا57ًر ولكن بعد مرو. التاريخية فلسطين

االنتدابية أو التاريخية والتي تشمل إسـرائيل   من أراضي فلسطين% 90فلسطين التاريخية وتملك أو تدير ما يقرب من 
  .والمناطق المحتلة

اإلسرائيلي بعيد كـل   ا يكشف عن أن القانونتقريرن: التنفيذي لمركز حقوق السكن والتهجير سكوت ليكي ويقول المدير
جاء منذ إعالن قيام دولة إسرائيل مـن أجـل تجريـد     البعد عن منح الحماية والمساواة ألولئك الذين يخضعون له، وقد

الغـائبين،   القوانين اإلسرائيلية صممت لتبرر المطالبة اإلسرائيلية بأراضي وأمالك.وممتلكاتهم الفلسطينيين من أراضيهم
قانون أمالك الغائبين هذا، مكّن اإلسـرائيليين   .هو التعبير اللطيف الذي يطلقه اإلسرائيليون على الالجئين الفلسطينيينو

  .للملكية اإلسرائيلية بشكل واسع راضي الفلسطينية ونقلهاالمن مصادرة ا
ية عسكرية مستقلة شنت من  عمل30إسرائيل، رافقها أكثر من  فترة تأسيس دولة, 1949 - 1948الفترة بين : وأضاف

وقريـة    مدينة531 فلسطيني وتدمير 800.000اإلسرائيلية والتي كانت محصلتها تهجير أكثر من  -قبل القوات اليهودية
ضافة إلى عملية هـدم البيـوت   البا ,رض الفلسطينية وفق المعايير القانونية والعسكريةالإن احتساب سرقة ا. فلسطينية

  .اعتباره إال صورة قاسية من التطهير العرقي كل هذا ال يمكن, صل العنصريوتطبيق قوانين شبه الف
 كلم مربـع مـن أراضـي فلـسطين     20.500إسرائيل بمصادرة ما يقارب   قامت1949وتظهر الدراسة أنه في سنة 

كان  راضيالومن هذه ا. راضي والملكياتالالقوانين التي صممت من أجل تبرير عملية تأميم ا اعتمادا على, التاريخية
منها حـوالي  , كلم مربع 18.850أي ما يقارب الـ % 90 حوالي - بشكل شخصي أو جماعي -الفلسطينيون يملكون 

  . كلم مربع كانت تتبع للقرى المهجرة%16.000 85
إبعـاد مهجـري الـداخل      من أجل1954لسنة , الدراسة أيضاً كيف قامت إسرائيل باستغالل قانون منع التسلل وتظهر
هؤالء الغـائبين اعتبـروا   . ولكنهم بقوا داخل فلسطين جرين الفلسطينيين الذين تركوا قراهم واعتبروا غائبون عنهاالمه

 ومـايو  2000في الفترة األخيرة وبين سـبتمبر  . يتم إبعادهم عن قراهم وعن وطنهم متسللين وعند القبض عليهم كان
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فلسطيني  1.200.000 وحالياً داخل إسرائيل يعيش.  مربعاً كلم848راضي الفلسطينية المصادرة بنحو القدرت ا 2003
  .من األرض% 3أقل من  ممن بقوا في وطنهم ويشكلون حوالي خمس سكان إسرائيل ولكنهم يملكون

مما , أيضاً في الضفة الغربية وقطاع غزة, راضيالعلى ا وتقول الدراسة إن إسرائيل طبقت قوانينها الخاصة بالسيطرة
كذلك فإن بنـاء الجـدار العـازل    : رض في هذه المناطق أيضاً وقالالمربع من ا  كلم4.700رة على مكنها من السيط

 والذي -اكتمال الجدار  وعند, قد أضر بعدة مدٍن فلسطينية مثل طولكرم وقلقيلية وجنين والقرى المحيطة بها سرائيليالا
من أجل إقامته ستقلص مساحة الضفة الغربيـة  المصادرة   فإن األراضي-من المفروض أن يحيط بكل الضفة الغربية 

  .%15بـ 
 -العسكرية   مغلفة بهيمنتها-خيرة ومرة أخرى وباستعمال قوانينها الخاصة الفي السنوات ا: ليكي وفي هذا الصدد قال

لية وعلى عراف الدوالمتجاوزة القوانين وا, المتبقية قامت إسرائيل بالضم غير القانوني للمزيد من األراضي الفلسطينية
وهي بذلك جعلت من إمكانية , راضيالفإن إسرائيل مستمرة في سياساتها المتعلقة با الرغم من كل االحتجاجات الدولية

  .السالم الدائم والعادل أمراً مستحيالً إحالل
 من أمـام  هذه الدراسة تظهر أن القليل المتبقي من فلسطين آخذ باالختفاء ويخلص ليكي إلى التحذير من أن استنتاجات

  .إسرائيل تقوم بمحوه عن الخريطة أعيننا كما أن
كثفت انتشارها العسكري ونصبت العديد من الحـواجز فـي          انها  قوات االحتالل   عن   13/5/2005المستقبل  واوردت  

األراضي الفلسطينية، فيما شنت اعتداءات متفرقة في أكثر من منطقة في الضفة والقطاع، وذلك في اليوم الثـاني مـن                    
  . رض سلطات االحتالل اإلغالق الكامل عشية ذكرى النكبةف

وسجلت امس تحركات وتواجد عسكري اسرائيلي على الطرقات الرئيسة والفرعية في محافظة جنين، وأقامت مزيـداً                
  . من الحواجز العسكرية

لقرب من دوتان، حيث وذكر شهود عيان أن قوة عسكرية إسرائيلية أقامت حاجزاً عسكرياً على طريق جنين ـ نابلس با 
  . أعاق أفراد القوة حركة سير المركبات، ودققوا في بطاقات الركاب

وأضاف الشهود أن قوات االحتالل أقامت حاجزاً عسكرياً آخر على المدخل الغربي لبلدة جبع، جنوب جنـين، حيـث                   
  . احتجز الجنود عشرات المركبات وفتشوها ودققوا في هويات ركابها

االحتالل حاجزاً آخر بين بلدتي عرابة وكفر راعي غرب جنين، وعرقلت حركة المـواطنين بعـد أن           كما أقامت قوات    
  . اوقفت المركبات التي يستقلونها ودققت في هوياتهم

وسلمت قوات االحتالل صباح امس، عدداً من المواطنين في قرية بتير وقرى العرقوب في بيت لحم إخطارات عسكرية                  
   .تقضي بمصادرة أراضيهم

شارك مئات االسالميين واليهود المناهضين السرائيل في تظاهرة أمـس أمـام مركـز            انه   13/5/2005 الحياة   ونقلت
 ويمبلي للمؤتمرات شمال لندن حيث نظم االتحاد الصهيوني في بريطانيا وشمال ارلندا احتفاالً بذكرى استقالل اسرائيل               

  .يلتحت عنوان عيد ميالد سعيد السرائ ، نكبة فلسطين، 
وأفادت اللجنة االسالمية لحقوق االنسان في بريطانيا أن التظاهرة جاءت احتجاجاً على الفظائع التي ارتكبها االحـتالل                 

 عاماً وإحياء لذكرى النكبة التي تُعبر عن انتزاع أمالك الشعب الفلسطيني وحمالت التصفية العرقية               57االسرائيلي منذ   
متواصلة ضده، عالوة على التهديدات والمخاطر المحدقة بالمـسجد األقـصى التـي    في حقه، وعمليات القتل والعنف ال  

وشاركت في هذه التظاهرة منظمة ناتوري كارتا اليهودية وتنظيمات مؤيدة للفلسطينيين مثل أصـدقاء              . تصاعدت أخيراً 
وقال رئيس اللجنـة    . دي االسكتلن -األقصى وعقول مبدعة وحملة التضامن مع الفلسطينيين وحملة التضامن الفلسطيني           

مسعود شجرة إن من المثير للدهشة أن ينظم احتفال في هذا اليوم الذي يعد رمزاً للكثير من العنف والجرائم والحـزن                     
  .وينظم االتحاد الصهيوني احتفاالً سنوياً بذكرى اقامة دولة اسرائيل. لدى الشعب الفلسطيني

  
  

 يل انتخابات المجلس التشريعيحماس ترفض تأجو.. أبو مازن وقريع يتصديان
أوساط حركة فتح أبدت قلقاً حيال إمكانية سيطرة حركة حماس على قطاع غـزة فـي                 ان   13/5/2005البيان  نشرت  

االنتخابات التشريعية المقبلة، فيما حدد المجلس التشريعي الفلسطيني يوم األربعـاء المقبـل للقـراءة الثالثـة لقـانون                   
  . االنتخابات المعدل

 عباس في تصريحات صحافية انه ال يوجد قرار رسمي وال حتى فصيلي يقصد داخل حركة فتح بتأجيـل موعـد                     وقال
وجاء نفي قريع ردا على تصريحات ألمين عام الرئاسـة          .االنتخابات المقرر إجراؤها في السابع عشر من يوليو المقبل        

  . وسياسية وجيهة لتأجيل االنتخابات قانونية الفلسطينية الطيب عبد الرحيم قال فيها ان هناك أسباباً
ودعوة عبد الرحيم هي أول دعوة علنية من قيادة فتح لتأجيل االنتخابات، فيما بدأ قادة الحركة الذين ال يخفون قلقهم من                     
سيطرة حماس على غزة بإجراءات لتعديل قانون االنتخابات من نظام الدوائر إلى نظام القوائم الوطنية الذي يمنح فـتح                   

  . لية نسبية بالنظر إلى جاذبية اسم الحركة وليس شخوصها لدى الناخب الفلسطينيأفض
بيان صحفي صادر علن المركز االعالمـي لحركـة حمـاس            13/5/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     وردأفي حين   
ـ          : م ، جاء فيه     2005/أيار/12بتاريخ     ى تأجيـل   ترفضت حركة المقاومة اإلسالمية حماس التـصريحات الداعيـة إل

انتخابات المجلس التشريعي، ودعت الحركة من طرفها إلى إجراء االنتخابات في موعدها المقرر، وااللتزام بما أفضى                
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إليه اإلجماع الوطني في حوار القاهرة، وترى الحركة أن تأجيل االنتخابات ال يخدم المصلحة العامـة، وإنمـا يخـدم                    
لحكومة المصرية راعية حوار القاهرة أن تأخذ دورها إلجراء االنتخابات          مصالح فئوية ضيقة، وتدعو الحركة بدورها ا      

التشريعية في موعدها المحدد، خاصة وأن هذه االنتخابات من األهمية بمكان لتصويب الوضع الـداخلي الفلـسطيني،                 
  ...والقضاء على كافة أشكال الخلل والفساد

  
  التحريض لن يدفعني لالستقالة: أبو مازن

 الفلسطيني محمود عباس ان كل الهجوم عليه والتحريض ضده من جانب رئيسي الدولة والحكومة وكـذلك                 قال الرئيس 
ـ     . الوزراء في اسرائيل لن يدفعه الى االستقالة       الشرق األوسط اثنـاء حـضوره القمـة         واضاف ابو مازن في حديث ل

نحن نواجه الـشعب  . عيد اآلن كل البعد عن الواقعالعربية ـ االميركية الالتينية في العاصمة البرازيلية ان هذا الكالم ب 
 .وشعبنا سيقدر.. الفلسطيني بما يحصل ونشرح له الوضع الذي نحن فيه

واعتبر ابو مازن ان هذا الهجوم االسرائيلي عليه ليس إال محاولة لتهرب الحكومة االسرائيلية من التزاماتها في عمليـة                   
ى صعيد االنسحاب من المدن او االفراج عن االسرى، مقابل التهدئـة التـي            السالم، ومن اجل عدم تطبيق االتفاقات عل      

وحول ما اذا كان يعتبر الهجوم الذي يتعرض له نوعا من التحريض للـرئيس              . جرى االتفاق عليها في قمة شرم الشيخ      
إذن المـسألة   االميركي جورج بوش ضده قبل توجهه الى واشنطن قال ابو مازن انا اتعرض لهجوم دائم وباسـتمرار،                  

هناك شريحة من الشعب االسرائيلي بدأت تتفهم انني اقوم بخطوات ايجابية ملموسـة             . ليست مرتبطة بتوجهي لواشنطن   
 .على ارض الواقع وهذا شيء جيد، اما من يريد ان يستمر على موقفه ونهجه فهو حر

اذا كان االسرائيليون يريدوننا ان     : ل، فقال ورفض ابو مازن مجدداً االنزالق الى حرب اهلية فلسطينية كما تريد اسرائي           
 . ندخل حربا اهلية فهذا موقف تخريبي لكل عملية السالم برمتها وليس فقط للوضع في فلسطين

ودعا حركة فتح ألن    .  يوليو تموز المقبل   17ونفى ان تكون هناك نية بتأخير االنتخابات التشريعية، مؤكدا انها ستتم في             
  .صناديق االقتراع هي التي ستقرر، ونافيا ان يكون هناك تهديد او خوف على مستقبل فتحتعد نفسها، مؤكدا ان 

  13/5/2005وسط الشرق األ
  
  ات لعدم تجدد أعمال العنفال ضمان: مازن أبو

رئيس السلطة الفلسطينية، حرص كافة الفصائل الفلسطينية على االلتزام بتهدئة األوضـاع، دون أن               أكد محمود عباس  
كانية تجدد أعمال العنف والتفجيرات اإلرهابية بسبب تعنت الطرف اإلسرائيلي في القيام بدوره في دفع عمليـه                 ينفي إم 
وقال أبومازن، رداً على سؤال االتحاد في مؤتمر صحافي عقد على هامش القمة العربية الالتينية، التي اختتمت                 · السالم

ص تأثيرات تصريحات وزير الخارجية اإلسـرائيلي سـيلفان         فعالياتها في ساعة متأخرة من مساء أمس األول بخصو        
ليست هناك ضمانات لعـدم تجـدد       : شالوم بعدم االنسحاب من قطاع غزة إذا أدت االنتخابات إلى فوز مرشحي حماس            

أعمال العنف، وال أحد يستطيع أن يمنح ضمانات، ولكن ما أستطيع أن أقوله إن شعبنا يعي جيداً أهمية السالم رغم مـا                    
واجهه من صعوبات وعراقيل من الجانب اإلسرائيلي، ولكنه مصمم على السالم وعلى العالم والشعب اإلسـرائيلي أن                 ي

يحكم خاصة عندما يعرف أن الحكومة اإلسرائيلية هي التي ترفض عملية السالم وتحاول أن تفـرض علينـا تـصورا                   
  · للديمقراطية ال نعرف من أين أتوا به، ولكننا نرفض هذا التصور

وطالب أبومازن اللجنة الرباعية باتخاذ إجراءات أكثر عملية لتسريع عملية السالم، وقال إن اللجنة تقوم بالدور المنوط                 
  ·بها وتبدي جديتها في دفع عملية السالم وتحقيق أهداف خارطة الطريق

  13/5/2005ماراتية االتحاد اإل
  

  مريكيةأئيلية سراإمالءات إ ىبو مازن لم يحقق لشعبه سوأ: القدومي
اكد فاروق القدومي وجود قطيعة كاملة بينه وبين محمود عباس، الفتا الي انه طلب منه اكثر من عشرين مـرة عقـد                      

  .جلسة للجنة المركزية ولكنه لم يكلف نفسه عناء الرد
 يحمل أي لقـب     وقال القدومي في حديث لـ القدس العربي ان ابو مازن هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وال                

وكشف النقاب انه في اآلونة األخيرة تلقي عروضا للدخول الي رام اهللا واالقامة             . آخر مع انه يريد ان يكون رئيس دولة       
  . فيها، لكنه رفض النه يرفض الدخول الي فلسطين تحت سقف اوسلو الذي يعارضه

ب ابو مازن رئيسا للسلطة الفلسطينية لـم يحقـق          وحول تقييمه ألداء عباس قال لألسف الشديد بعد مائة يوم علي انتخا           
شيئا للشعب الفلسطيني اال بامالءات اسرائيلية امريكية ، الفتا الي ان ابو مازن يراهن علي االمريكيين ولكنه علي مـا                    

ـ      . يبدو تناسي ان واشنطن ال تزال تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية منظمة ارهابية              ازن وختم حديثه قائال انصح ابو م
  . بترتيب البيت الفلسطيني واشعر ان هناك تمردا جماهيريا ضد سلطته، واذا واصل هذا النهج فسيجد الشعب ضده 

  13/5/2005القدس العربي 
  

 وروبا للتدخل لفتح مكاتب تسجيل الناخبين بالقدسأعريقات يدعو 
يان تسلمت وكالـة الـصحافة الفرنـسية       كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات امس االتحاد االوروبي في ب          قال

نسخة منه انه اجتمع اليوم بممثلي دول االتحاد االوروبي ودعاهم الى بذل كل جهد ممكن لتمكـين لجنـة االنتخابـات                     
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واوضح عريقات خالل االجتماع ان استمرار تعطيل عملية        . المركزية من فتح مكاتب تسجيل الناخبين في مدينة القدس        
  . القدس يعني عمليا تعطيل االنتخابات، معربا عن رفضه لسياسة اإلمالءات االسرائيليةتسجيل الناخبين في

  13/5/2005وسط الشرق األ
  

  سباب وجيهة لتأجيل االنتخابات التشريعيةأهناك : الطيب عبد الرحيم
خمـيس ان هنـاك     اكد امين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم في حديث مع صحيفة القدس الفلسطينية أمس ال               

اسبابا قانونية وسياسية وجيهة ومنطقية لتأجيل االنتخابات التشريعية واالخذ بها لن يشكل تراجعا، او مـدخال للطعـن                  
ولكن هناك حتى اآلن قـرارا بـأن تجـري فـي      . بمصداقية السلطة، بل انه يشكل اثراء للبعدين الوطني والديمقراطي        

  .رار القانون بالقراءة الثالثة وهذا يثير اشكالية بالجدولة الزمنيةموعدها المحدد رغم عدم االنتهاء من اق
  جزئيـاً   نسبياً وقد اقر المجلس التشريعي الفلسطيني في العشرين من نيسان ابريل تعديال للقانون االنتخابي اقترح نظاماً              

اه انتخاب كافة النواب بناء علـي       لكن السلطة التنفيذية اعادت الوثيقة الي المجلس طالبة المصادقة علي نظام يتم بمقتض            
  .تمثيل نسبي

  . نائبا132 الي 88وينص القانون المعدل ايضا علي زيادة عدد النواب من 
واضاف ان هناك ايضا اسبابا وطنية فكيف أجري انتخابات تشريعية في ظل احتالل المدن والقري أو ما تسمي بمناطق                   

 1996 ظل األوضاع التي كانت قائمة عندما أجرينا االنتخابات في عام            أ، ب فعلي األقل ال بد أن تجري االنتخابات في         
  . تاريخ اندالع االنتفاضة2000 ايلول سبتمبر 28أو عند انحسار االحتالل الي ما كان قائما قبل في 

 من  ويقول نواب في المجلس التشريعي ان حركة فتح التي تهيمن علي البرلمان تأمل في ارجاء االنتخابات حتي تتمكن                 
  .االستعداد لخوضها بشكل افضل

  .وتخشي فتح فعال من تراجع اغلبيتها لصالح حركة حماس التي ستشارك الول مرة في االنتخابات التشريعية
  13/5/2005القدس العربي 

  
   سنتصدى ألي خرق للتهدئة: الشرطة الفلسطينية

تتصدى ألي خرق إلطالق النار واتفاق التهدئة       حذر مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد عالء حسني من أن الشرطة س           
  .الذي تم االتفاق عليه أي كان مصدر هذا الخرق

للمحافظة علـى اإلنجـازات التـي حققهـا         ‚ وأضاف أن جهاز الشرطة سيتصدى لكل العابثين والخارجين عن القانون         
  .الذي يؤمن بالتعددية السياسية وسالح شرعي واحد وسلطة واحدة‚شعبنا

التي تحقق للشعب الفلسطيني مصالحة الوطنية وآمالـه        ‚ أهمية االتفاق الوطني على جميع القضايا المصيرية      وشدد على   
الذي يؤمن بضرورة الحفاظ على األمن فـي        ‚ الفتا إلى أنه ال يجوز الخروج عن االتفاق واإلجماع الوطني         ‚ وطموحاته

  ‚وااللتزام بالتهدئة‚ جميع األراضي الفلسطينية
وأنه ال يحق ألحد أن يتخذ قـرارا        ‚ ال يجوز العبث به   ‚ ر وقف إطالق النار والتهدئة هو قرار وطني شامل        وأكد أن قرا  

  .بمفرده باسم المقاومة
موضحا أن دور المؤسسة األمنية هو المحافظـة علـى األمـن            ‚ وطالب بضرورة فصل السياسة عن المؤسسة األمنية      

   . والقرار السياسيوتنفيذ القانون‚ واألمان واالستقرار في الوطن
  13/5/2005الوطن القطرية 

  
  ال نية لتأجيل االنتخابات : قريع

نفى رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع وجود اي قرار على الصعيد الرسمي او الوطني لتأجيل االنتخابات التشريعية                 
  . يوليو المقبل وقال ال يزال الموعد كما هو17المقرر اجراؤها في 

ع ردا على تصريحات لألمين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم لصحيفة القدس قال فيها ان هنـاك اسـبابا                  وجاء نفي قري  
 في غضون ذلك، حدد المجلس التشريعي االربعاء المقبل موعـدا            .قانونية وسياسية وجيهة ومنطقية لتأجيل االنتخابات     

 ربع نواب المجلس اجراء القراءة الثالثة لمـشروع         لمناقشة التعديالت على مشروع قانون االنتخابات المعدل بعد طلب        
  .القانون

وصرح رئيس اللجنة القانونية في المجلس زياد ابو زياد ان المهلة المعطاة للحكومة البداء مالحظاتها علـى مـشروع                   
ء واضاف ان مذكرة اعضاء المجلس دعت الى اجراء قراءة ثالثة وطالبت بتخفـيض اعـضا              . القانون ا نتهت الثالثاء   

  . في المائة100 نائبا واعتماد التمثيل النسبي بنسبة 121المجلس الى 
  13/5/2005القبس 

  
      يكون نهاية لالحتالل   االنسحاب لن :  دحالن

  المقـرر المتوقـع فـي        محمد دحالن امس الخميس أن انسحاب الجيش االسرائيلي          أقر وزير الشئون المدنية الفلسطيني    
  يؤيد بشكل شخـصي      وقال إنه  .  يكون نهاية لالحتالل     غزة وشمال الضفة الغربية لن        من قطاع  منتصف أغسطس المقبل   



 8

فيما إذا كـان إسـرائيل        ذلك إلى القرار االسرائيلي      يشير في    وكان دحالن  .  االنتظار حتى تتخذ إسرائيل قرارها النهائي      
   .  أنها ستهدمها قبل االنسحابالمستوطنة االسرائيلية أم   على مبانيها في   ستبقي

شخص نظرا     وأعرب دحالن عن تشككه من أن السلطة الفلسطينية ستقبل بفكرة بيع ممتلكات داخل المستوطنات إلى أي               
   . غير شرعية باالساس ومبنية على أراض محتلة   الن تلك المستوطنات

  في   وعلني   تكون مستعدة بشكل فني       مع إسرائيل لكي   غزة   وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية قررت تنسيق االنسحاب من        
   . اليوم االول بعد االنسحاب باالضطالع والسيطرة على كافة االمور 

  13/5/2005األيام البحرينية 
  

  حماس تعلن االستنفار تحسباً من اعتداءات إسرائيلية 
ينية على الهدنة بعد انسحاب قوات االحتالل من        شكك رئيس الحكومة اإلسرائيلية شارون في ان تحافظ الفصائل الفلسط         

قطاع غزة، متابعا بذلك حملة سياسية تشنها الحكومة في إسرائيل على الفلسطينيين سلطة وفصائل، على الـرغم، مـن                   
اإللتزام الفلسطيني الكامل بوقف النار، وفي مسعى لتخفيف وطأة االنتقادات الموجهة له مـن قبـل أطـراف اليمـين                    

 انه ليس واثقا من ان المشاكل التي تواجهها إسرائيل ستحل بعد االنتهـاء              الئقا .ي في شأن خطة فك االرتباط     اإلسرائيل
  .المهمةهذه من 

مس عن مصدر مسؤول في حركة حماس تعقيباً علـى          أوردا على المواقف اإلسرائيلية هذه، نقلت وكالة فلسطين برس          
ومة الفلسطينية، أن لهجة تصريحات المسؤولين في إسرائيل في اآلونـة           الحملة اإلسرائيلية المتصاعدة ضد فصائل المقا     

األخيرة تشير الى النوايا العدوانية اإلسرائيلية، وهو ما دفع الحركة إلى دعوة جناحها العسكري في قطاع غـزة إلـى                    
  .االستنفار لمواجهة أية عملية عسكرية، تستعد إسرائيل لتنفيذها قريبا

تعمل لتطوير قدراتها العسكرية من خالل تطوير أسلحتها وصواريخ القـسام المـصنوعة             وأضاف المصدر أن حماس     
  .محلياً

  13/5/2005المستقبل 
  

  صاروخ كاتيوشا على منطقة الجليل
اعلنت قوة االمم المتحدة في جنوب لبنان أمس فتح تحقيق لتحديد مسؤولية اطالق صاروخ مـن نـوع كاتيوشـا مـن                      

وقال المتحدث باسم قوات الطواىء الدولية العاملة في جنوب لبنان ميلوس سـتروغار             ‚ ائيلاالراضي اللبنانية على اسر   
‚ ومن ناحيتها ‚ لوكالة فرانس برس ان قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان فتحت تحقيقا حول اطالق الصاروخ هذا               

تيوشا اطلق على اسرائيل انطالقـا      ان صاروخ كا  ‚ جنوب بيروت ‚ اكدت مصادر امنية لبنانية في مدينة صور الساحلية       
دعا الجيش االسرائيلي أمس الخميس الحكومـة       ‚ وفي القدس ‚ من منطقة تقع في جنوب مدينة الناقورة اللبنانية الساحلية        

مؤكـدا انـه سـيتخذ      ‚ اللبنانية الى نزع اسلحة المنظمات االرهابية في لبنان غداة اطالق صاروخ كاتيوشا على الجليل             
وقال الجيش االسرائيلي في بيان ان الحكومة اللبنانية مسؤولة         ‚ االستفزازات ضد المدنيين او التصدي لها     اجراءات لمنع   

واكـد  ‚ 1559عن هذه الهجمات التي تشنها منظمات ارهابية يجب عليها تفكيكها طبقا لقرار مجلس االمن الدولي رقـم   
 تستهدف مدنيين في شمال اسرائيل وسـيتخذ اجـراءات          الجيش االسرائيلي في بيانه انه لن يسمح باستمرار استفزازات        

  .لمنعها او التصدي لها
قالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان التحقيقات في حادث اطالق قذيفة الكاتيوشا على شمال اسرائيل دلت على ان احد                  و

لمتحدث العسكري االسرائيلي   وقال ا ‚ التنظيمات التابعة لحركة فتح هي المسؤوله عن ذلك بالتنسيق مع حزب اهللا اللبناني            
   .لراديو  سوا  ان اسرائيل سترد بقوه في الوقت الذي تراه مناسبا على ماوصفه بالتصعيد المتعمد

  13/5/2005الوطن القطرية 
  

 إسرائيل ترفع حالة التأهب وقذائف فلسطينية على مستوطنات غزة
لهاون على المستوطنات هناك، مما دفع الجـيش        تصاعدت حدة التوتر امس فى قطاع غزة بعد سقوط عدد من قذائف ا            

وقال راديو سوا ان القوات االسرائيلية قـصفت بـشكل كثيـف            . االسرائيلى الى رفع حالة التأهب الى أقصى درجاتها       
وعشوائى منازل الفلسطينيين فى منطقة حى االمل والمخيم الغربى فى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من مواقعها                  

وفـى تلـك    . نيبادي كرين وجيني تال مما أدى إلى تضرر عدد منها دون وقوع اصابات فـي األرواح               فى مستوطنتي   
االثناء أفاد نشطاء فلسطينيون انهم أطلقوا صاروخين على مستوطنة نيبادى كرين وقذيفتى هاون على مستوطنة جينـى                 

رد على أى عملية عسكرية اسرائيلية      ويأتى هذا فى الوقت الذى هددت فيه حركة حماس انها ست          . تال جنوب قطاع غزة   
كما كثفت قوات االحتالل مـن تحركاتهـا        . ستنفذ فى قطاع غزة، وأن مقاتليها باتوا على أهبة االستعداد لمواجهة ذلك           

ووجودها العسكرى على الطرقات المؤدية الى مدينة جنين، مقيمة مزيدا من حواجزها العسكرية، مما ينـذر بتـصعيد                  
  .يار الهدنةخطير يعمل على انه

   13/5/2005الشرق القطرية 
  

   ندعو إلى تقييم إعالن القاهرة وإعادة هيكلة المنظمة: ممثل حماس في لبنان
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أكد ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان ان االنتخابات البلدية في فلسطين مقدمة لالنتخابـات التـشريعية التـي                    
  .ستشهد تنافسا حقيقيا 

 حالة  45ات وزير الداخلية االخيرة بشأن السالح واشار الى أن السنتين الماضيتين سجلتا             وأعلن حمدان رفض تصريح   
  . حالة متعلقة باجهزة االمن الفلسطينية42تجاوز مسلح منها 

لم يعط  : وحذر ممثل حماس في لبنان من ان يحصل االسرائيلي على اي مكسب سياسي مقابل االنسحاب من غزة وقال                 
ة لخطة االنسحاب األحادية هذه وأوضح ان مسألة السالم المطروحة هي مجرد سراب يحاول              أي طرف فلسطيني شرعي   

   .االسرائيليون ومن يدعمهم االستيالء على حقوق الفلسطينيين من خاللها
موضـحا ان القـرار   ، ودعا الى اعادة تقويم اعالن القاهرة والبحث في المسار السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة      

 كما دعا الى اعادة هيكلـه منظمـة          . يحمل في طياته مشكلتين مقصودتين بحق الالجئين الفلسطينيين في لبنان          1559
   :التحرير على ثالثة أسس رئيسيه

وال بد  ‚ االول هو االساس السياسي فال بد ان نتفق على القواعد السياسية االساسية التي يمكن تسميتها ثوابت فلسطينية                -
فالمطلوب ان يعاد االعتبار الى الحقوق الفلسطينية       ‚ تفاق على االطار العام للبرنامج السياسي الفلسطيني      ايضا ان يتم اال   

   .في برنامج منظمة التحرير ومطلوب ايضا ان تكون هناك ثوابت فلسطينية سياسية ال يمكن التنازل عنها
  .منظمة البات أي مؤسسة من مؤسسات مهام وصالحيات وادوار وواجعلى تعرف البمعنى : الثاني هو الهيكليو-
الثالث هو االساس الديمقراطي الذي يتعلق بكيفية تشكيل هذه الهياكل وفرز االشخاص والمسؤولين والمشاركين في               اما  -

  .بنائها
  13/5/2005الوطن القطرية 

  
  دفيئة زراعية في مستوطنة موراج 30تفكيك 

 عن قلقه من احتمال استئناف الفصائل الفلسطينية المسلحة اعمال          مسأعرب رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون       أ
  .العنف بعد االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة المقرر هذا الصيف

 دفيئة زراعية في مستوطنة موراج المقامة شـمال         30في غضون ذلك شرعت قوات االحتالل اإلسرائيلي بتفكيك نحو          
  .بالتنفيذ الفعلي لالنسحاب اإلسرائيلي المعلن من قطاع غزةمدينة رفح وذلك في خطوة تمهيدية للبدء 

أنهم شاهدوا تواجداً ملحوظاً لقـوات االحـتالل وأعـدادا    ات وأوضح مواطنون فلسطينيون ممن يقيمون قرب المستوطن     
ـ                   ل كبيرة من المستوطنين يعملون على نقل الدفيئات الزراعية المفككة في شاحنات توجهت إلى جهة غير معلومـة داخ

  .إسرائيل
  .أن تستكمل كافة إجراءات نقل موجودات المستوطنات خالل فترات الليل القريبين من المستوطنات ويتوقع السكان

  13/5/2005الغد األردنية 
  

 بيريز يطالب شارون باالستجابة لمطالب السلطة الفلسطينية   
. د من الدعم للرئيس الفلسطيني محمود عبـاس         دعا نائب رئيس الوزراء االسرائيلي شيمون بيريز أمس الي تقديم مزي          

طالب بيريز باالستجابة لمطالب الفلسطينيين بشكل أكثر جدية، مثلما يتعين علـي الفلـسطينيين االسـتجابة للمطالـب                  
وأوضح نائب رئيس الوزراء االسرائيلي في حديث لصحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية انه ليس متأكدا              . االسرائيلية

ووصف كل ما يقال عن عدم كفاءة الرئيس عباس كزعيم فلسطيني بأنه غير             !. ن دعم حكومته للرئيس أبو مازن     تماما م 
ونفي نائب رئـيس الـوزراء      . واضاف بيريز ان ابو مازن يتعامل مع العوائق لكنه ليس المسئول عن ظهورها            . رمبر

 .غزةاالسرائيلي اعتزام حكومته هدم منازل المستوطنين عقب االنسحاب من 
وشـدد بيريـز علـي ضـرورة        .  شهور علي األقل   3وأوضح أنها ستضطر الي إزالة االنقاض فيما بعد مما يستغرق           

 .مواصلة الحكومة االسرائيلية لدورها في عملية السالم عقب تنفيذ خطة االنسحاب األحادي من غزة
وأشار الي انـه    . نصب رئيس الوزراء  وأكد بيريز صحة األنباء التي ترددت حول اعتزام حزب العمل ترشيحه لشغل م            

 .ال يعرف حتي اآلن ما إذا كان سيتولي المنصب بالفعل
ووصف غالب مجادلة رئيس اللجنة الداخلية بالكنيست وعضو حزب العمل االسرائيلي المعارض تـصريحات رئـيس                

وتأتي بـسبب الـضغوط     . ليالوزراء ارييل شارون بشأن قضايا الوضع النهائي مع الفلسطينيين بأنها لالستهالك المح           
 .الشديدة التي يمارسها اليمين المتطرف

 .إال أن مجادلة أعرب خالل تصريح صحفي عن مخاوف اليمين االسرائيلي من مرحلة ما بعد االنسحاب من القطاع
  13/5/2005الوفد المصرية 

  
  العرب حرونوت تغلق موقعها العربي بعد فشلها في استقطابأ

صادر داخل األ شير م ه الخاصة   راضيت ى أهداف ي الوصول إل ع ف اح الموق دم نج ى ع ود ال باب تع ى أن األس ة إل  المحتل
ي       الم العرب دان الع تبدال    . باستقطاب المواطنين العرب من مختلف بل ع باس ام الموق د ق ة      وق سخة العربي وان الخاص بالن العن

ة موجزة    سخة إنجليزي ة    . بن اطق بالعبري ع الن ان الموق تح صفحاته با    وآ د ف ا        ق دخول إليه ان ال د أن آ ل شهرين، بع لمجان قب
ع أخرى     بمقابل مادي، وآان السبب ة واالسرائيليين لمواق ة   في فتح الصفحات بالمجان اتجاه المتخصصين باللغة العبري بديل
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دي  وآانت صحيفة  . الدخول على صفحاته لزيادة التكلفة المالية التي آان يضعها الموقع العبري على المشترآين نظير عوت ي
ة واسعة       ة إعالمي د قامت بحمل وت ق د،            أحرون ع الجدي رويج للموق ع بهدف الت دون للتطبي ا صحفيون عرب مؤي شارك فيه

ى أن المستهدف من    واعتباره منبًرا م     للتواصل بين العرب واالسرائيليين، حيث أآدت إدارة المؤسسة عل ة ه سخة العربي الن
   .الشعوب العربية، وهو ما فشلت في تحقيقه

   11/5/2005واء األردنية الل
  

 هجرة المستثمرين الى الخارج
شرآة ان العمل        35مرآز عمل شرآة شيارو االسرائيلية االميرآية في القدس سيغلق، وسيتم فصل              عامًال بعد أن وجدت ال

ربح     تثمرت حوالي          .. في اسرائيل غير م ي اس شرآة الت زة الك            200وان ال رامج واجه صميم ب ام بت ون دوالر للقي ة   ملي تروني
  .وها هي تنقل مرآز عملها الى الواليات المتحدة.  عامًال قبل سنتين65آانت قد فصلت 

 الف مشترك شهري      200وقالت ان   . وقررت شرآة دوتومي لخدمات الشبكة الحاسوبية االنترنت وقف عملها في اسرائيل          
  .نية للحصول على مشترآين للماليين هناكفيها غير آاف ولذلك قررت ان تنتقل الى اميرآا الن السوق واسع وهناك امكا

شترآيها  2002وآانت الشرآة قد أسسها يائير جولد فينغر قبل ثالث سنوات عام           وآانت تطمح الشرآة الى ان يكون عدد م
تقرارًا من                 ر اس اعي اآث ا الن الوضع االقتصادي واالجتم ى اميرآ ا تتجه ال يتجاوز المليون ولكن هذا لن يحدث ولذلك فإنه

  .ائيلاسر
   13/5/2005البيادر السياسي 

  
  عالن النهائي لقمة برازيلياسرائيل تعرب عن خيبتها من اإلإ

التينيـة  -لخلو اعالن برازيليا في ختام اول قمة عربية       " خيبة أملها " اعربت سفيرة اسرائيل في البرازيل عن        -برازيليا  
  ".بحق الشعوب في مقاومة االحتالل االجنبي"تراف من االشارة الى جهود السالم التي تبذلها اسرائيل واسفت لالع

يوفر االعـالن للمجموعـات     "بصورة عامة، فيما    " كانت غريبة جدا الفقرة التي تدين االرهاب      "وقالت تسيبورا ريمون    
  ".االرهابية امكانية استخدام فقرة اخرى ألنشطتهم االرهابية

دول والشعوب في مقاومة االحتالل االجنبـي طبقـا لمبـادئ           بحق ال "وفي االعالن الختامي للقمة، اعترف المجتمعون       
  ".الشرعية الدولية والقانون االنساني الدولي

كل ما هو صالح لمكافحة االرهاب صالح، لكن يجب اال نميز بين شكل وآخـر مـن                 "واشارت سفيرة اسرائيل الى ان      
  ".بوسبق ان رأينا هذا النوع من االقوال التي تشجع على االرها. االرهاب

لم تكن مناسبة لالعتراف بالحقيقة الجديدة للمفاوضات فـي         "واعربت عن االسف ايضا ألن االعالن النهائي والخطابات         
  ".الشرق االوسط

ثمة ثمانيـة االف مـستوطن      . اسرائيل تبذل كثيرا من الجهود بصورة اساسية عبر خطة الفصل في غزة           "واضاف ان   
تطرح مشاكل سياسية داخلية خطيرة فـي اسـرائيل لكـن           "ت ان خطة الفصل     واكد". سيغادرون ولم يشر احد الى ذلك     

  ".الحكومة االسرائيلية مستعدة للمضي بها
وجهود " بالجوانب االيجابية "، مشيرة الى ان القمة لم تعترف        "ان شيئا ناقصا في االعالن    "واعتبرت السفيرة االسرائيلية    

  .اسرائيل
عبر مفاوضات ثنائية مباشرة مع الزعيم الفلسطيني الجديد محمود عباس، كما           "ال  وقالت ان العملية ال يمكن ان تستمر ا       

 )ف ب ا (".حصل خالل اجتماع شرم الشيخ
  13/5/2005ردنية الغد األ

  
  سلحة غير تقليديةأ ى حصول مصر والسعودية وسورية علىيران وتخشإسرائيل تحذر من برامج إ

نه ظهرت فـي اآلونـة االخيـرة    أقالت صحيفة هآرتس االسرائيلية : الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس  
 مـا أسـماه نقطـة       ىخالفات في وجهات النظر بين إسرائيل والواليات المتحدة االمريكية حول موعد وصول إيران إل             

  . الالعودة في طريق إحراز أسلحة نووية
مج النووي االيراني وسـعيها المـستمر الـي اقنـاع     ويأتي هذا النشر مع تصاعد الحملة االسرائيلية المكثفة ضد البرنا    

المجتمع الدولي باستنفاد جميع الطرق الديبلوماسية لوقفه، كما انها تعمل علي اقناع الواليات المتحدة االمريكيـة بنقـل                  
ـ                 صادية الملف النووي االيراني الي مجلس االمن الدولي التخاذ قرار في هذه المسألة ويفرض العقوبات السياسية واالقت

  .علي الجمهورية االسالمية
وكان رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون، قد طرح الموضوع علي الرئيس االمريكي جورج بوش، خالل زيارته                

الماضي، اال انه بحسب مصادر اسرائيلية كان رد الرئيس بوش فاترا حيث قال             ) ابريل(االخيرة الي واشنطن في نيسان      
  .العراقلشارون ان ايران ليست 

وأضاف الصحافي االسرائيلي المعروف بصالته الوطيدة مع صناع القرار في تل ابيب وواشنطن انه في حين تتحـدث                  
إسرائيل عن فترة ال تتعدي بضعة أشهر فقط تصل خاللها إيران إلي النقطة المذكورة، تقول االدارة االمريكية ان المدة                   

  .قد تصل الي بضع سنوات
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اإلسرائيلية، كما قال مسؤولون امنيون اسرائيليون للصحيفة، فإن المفتاح األهم لحساب المدة السالفة             ووفقا لوجهة النظر    
يكمن في سيطرة إيران علي المعرفة والتكنولوجيا الضروريين إلنتاج اليورانيوم المخصب بصورة ذاتية، في حـين أن                 

في حوزة إيران كمية كبيرة من المواد الالزمة إلنتـاج          وجهة النظر األمريكية تقول إن المفتاح األهم لذلك هو أن تكون            
  . قنبلة نووية واحدة

 عن مصادر وصفتها انها مطلعة في الحكومة االسرائيلية أنه تزداد المخاوف الدولـة       وأضافت الصحيفة االسرائيلية نقالً   
وريا الشمالية او من شـبكة      العبرية من احتمال امتالك دول أخري في الشرق األوسط معلومات تكنولوجية نووية من ك             

  . وذكرت في هذا الصدد دول مصر وسورية والسعودية. التهريب التي ادارها العالم الباكستاني عبد القادر خان
غير أنها اوضحت انه باستثناء المخاوف والشكوك ال توجد لدي إسرائيل دالئل قوية علي نشاط نووي سري في الدول                   

 في وجهات النظر بين إسرائيل والواليات المتحدة حول النقطة المذكورة فيما يتعلـق              وعلي رغم وجود تباين   . المذكورة
بقدرة إيران النووية فان الصحيفة االسرائيلية اكدت انه ال يوجد خالف بين الطرفين الحليفين بشأن ما اسمته خطـورة                   

 الذي سيشكل خطرا كبيرا علـي منطقـة         التهديد المترتب علي ان تتحول ايران الي دولة تمتلك االسلحة النووية، االمر           
  . الشرق االوسط برمتها

  13/5/2005القدس العربي 
  

   فلسطيني منذ إعالن تفاهمات شرم الشيخ800اعتقال 
أعلن نادي األسير الفلسطيني انه منذ تفاهمات قمة شرم الشيخ بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في شهر شباط فبرايـر                   

 أسير، ولم تتوقف    8800 مواطن فلسطيني، مما رفع عدد األسرى إلى أكثر من           800حتالل  الماضي اعتقلت سلطات اال   
  .حمالت المداهمة واالعتقال للمنازل الفلسطينية ونصب الكمائن للمواطنين بهدف اعتقالهم

هدنة لم يطرأ أي تحول ملموس على سياسة االعتقاالت بل تواصلت في ظل ال            : وقال نادي األسير في بيان اصدره امس      
والتفاهمات المتفق عليها، وكذلك لم تعكس هذه التفاهمات أي اثر ايجابي على األحوال المعيـشية واإلنـسانية داخـل                   
السجون بل ازدادت تدهوراً وخطورة وخاصة في مجال اإلهمال الصحي للمرضى وسياسة فرض الغرامـات الماليـة                 

  . والتفتيش العاري
شرم الشيخ لم يفرج عن أي أسير إداري أنهى فترة محكوميته بل جدد االعتقـال               وأوضح نادي األسير انه منذ تفاهمات       

اإلداري لجميع األسرى واألسيرات من دون استثناء مما اشار الى سياسة جديدة ومخططة في تصعيد سياسة االعتقـال                  
  .ة التاسعة اسيراً جدد لهم االعتقال منذ تفاهمات شرم الشيخ بعضهم للمر65االداري، واوضح النادي ان 

  .وحسب نادي االسير فإن ظاهرة تحويل اسرى من االعتقال االداري الى التحقيق قد ازدادت في االشهر االخيرة
وأفاد محاميا نادي األسير الفلسطيني فواز الشلودي وحسين الشيخ في اعقاب زيارة قاما بها امس إلى سـجني النقـب                    

  .ن إلجراءات وممارسات ال إنسانيةوعتصيون ان أوضاع األسرى صعبة للغاية ويتعرضو
  13/5/2005المستقبل 

  
   إمرأة28 طفالً و141  فلسطينيين منهم806إسرائيل قتلت العام الماضي 

اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية أخفقت في تحقيق األمن، وأن حالـة الفلتـان                  
  . األمني ما زالت متواصلة

لهيئة في تقريرها السنوي الذي أصدرته امس على الرغم من اعالن السلطة الوطنية الفلسطينية فـي مناسـبات                  وقالت ا 
عدة من هذا العام عن وضع خطط لتطوير عمل األجهزة األمنية وزيادة فاعليتها واتخاذ إجراءات صارمة تهدف إلـى                   

  . فرض النظام العام، يالحظ أن األجهزة أخفقت في هذا الشأن
 فلسطينيا قتلوا خالل العام الماضي على خلفية الثأر اوالتعاون مع سلطات االحتالل، ووقعت              93ارت الهيئة الى ان     وأش

  . عشرات حوادث الخطف بحق عدد من المواطنين، وبعضهم من مسؤولين في األجهزة األمنية
ك حقوقهم، وان من بين هذه الشكاوى        شكوى من فلسطينيين حول انتها     597وقالت الهيئة انها تلقت خالل العام الماضي        

  .  في المئة ضد أجهزة ومؤسسات رسمية في السلطة50
وأعلنت الهيئة المستقلة تقريرها امس في مؤتمر صحافي في رام اهللا، وقال مفوض الهيئة ممدوح العكر انه سـلم هـذا                     

  . التقرير الى الرئيس محمود عباس والى رئيس المجلس التشريعي فتوح قبل ايام
وبشأن االنتهاكات التي تعرض لها المواطن الفلسطيني على يد جيش االحتالل، ذكرت الهيئة ان الجيش اإلسرائيلي قتل                 

 إمرأة، ومن بين الشهداء عشرة فلسطينيين من العاملين في          38 طفالً و  141 فلسطينيين، منهم    806خالل العام الماضي    
  . القطاع الصحي

  . استهدافهم بعمليات قتل خارج نطاق القانون، عمليات اغتيال من بين القتلى تم 95وقالت إن 
وحسب الهيئة، فإن عدد الجرحى الذين أصيبوا خالل العمليات اإلسرائيلية في االراضي الفلسطينية خالل العام الماضي                

  .  مصابا5964بلغ 
 منزل هـدمت    800 وأكثر من     بشكل كلي  2004 منزل خالل العام     600وأشارت الهيئة الى ان الجيش اإلسرائيلي هدم        

  . بشكل جزئي
  13/5/2005المستقبل 
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    قرب نابلس احتاللياًفلسطينيون يزيلون حاجزاً

نظم مئات من طالب وعمال قرية عصيرة الشمالية في الضفة الغربية مصحوبين بنشطاء دوليين واسرائيليين مـسيرة                 
، ه القوات االسرائيلية الكثر من أربع سنوات ونـصف         وهو طريق اغلقت   17من قريتهم الى نابلس التي تقع على طريق         

وتوجد هناك قاعدة عسكرية اسرائيلية بالقرب من الطريق ولم يشاهد أي جنود اسرائيليين في المنطقة عندما تجمع عدد                  
وكان الطريق مسدودا بكتل خرسانية ضخمة وصخور كبيـرة         ،  كبير من النشطاء الزالة الحاجز الموجود على الطريق       

  .ها المحتجون بمساعدة جرافاتازال
ويشكو الطالب والعمال المحليون من أن اغالق الطريق يدمر حياتهم المعيشية بمنعهم من االنتقال بسهولة الى نـابلس                  

  .المدينة الرئيسية في المنطقة
يشون على  وقال جوناثان بوالك وهو ناشط اسرائيلي نحن هنا لالحتجاج على حقيقة ان الناس من عصيرة رغم انهم يع                 

‚ مبعدة خمس دقائق من نابلس لكن عليهم ان يسيروا نحو عشرة كيلومترات أو سبعة كيلو مترات كي يصلوا الى نابلس                   
‚  شيقل وهذه كلفة باهظة للطالب واالسر للوصول الى المدينة التي تمثل معاشهم            50 دقيقة ويتكلف    40واالمر يستغرق   

هذا سبب وجودنا هنا لالحتجاج وهذا سبب قيامنا بازالة         ‚ االسعاف المرور واليمكن للجامعات والمستشفيات أو سيارات      
  ‚الحاجز خلفنا

من جانب آخر قصفت قوات االحتالل االسرائيلي أمس منازل االهالي في منطقة الحي النمساوي والمخيم الغربي غربي                 
ية أنصار الـسجين أن ادارة سـجن        ومن ناحية اخرى أفادت جمع    ‚ مدينة خان يونس مستخدمة االسلحة الرشاشة الثقيلة      

وأوضـحت  ‚ الدامون االسرائيلي اقتحمت غرف االسرى أمس بحجة التفتيش عن أجهزة اتصال خلوي لـدى االسـرى               
انصار السجين أن ادارة السجن اعتدت على االسرى بالضرب المبرح ونكلت بهم وأجـرت عمليـات تفتـيش دقيقـة                    

عدد من االسرى اصابات مختلفة وعرف منهم االسير فريد ترابـى           وأحرقت احدى غرف االسرى بالكامل وقد أصيب        
كما اعتقلت قوات االحتالل ثالثة فلسطينيين من مدينة طوبـاس          ‚ الذي تمت معاقبته بالعزل االنفرادي لمدة ثالثة شهور       

 القريـة وسـط     اثناء تواجدهم في قرية عين البيضا في االغوار الشمالية عندما شنت حملة تفتيش لمنازل المواطنين في               
وقد عاث الجنود في المنازل     ‚ اطالق نار كثيف والمعتقلون هم باسم ياسين ضبابات وعبداهللا رافع ضبابات وشقيقه وليد            

وفـي  ‚ خرابا واجبروا جميع سكانها على مغادرتها بوحشية وطريقة ال انسانية حيث روعوا االطفال والنساء وهم نيـام                
 االحتالل االسرائيلي مبنى شركة المطاحن الفلسطينية وحولتـه الـى ثكنـة             خان يونس جنوب قطاع غزة احتلت قوات      

وافادت مصادر فلسطينية ان عددا كبيرا من جنود االحتالل المدججين بالسالح داهموا المبنى بشكل مفـاجئ                ‚ عسكرية
دا من المـوظفين     موظفا احتجزوهم في الطابق الثاني منه و استخدموا عد         40وانتشروا في كافة غرفه حيث يعمل نحو        

كدروع بشرية عندما داهموا المبنى المؤلف من ستة طوابق قبل ان يشنوا حملة تفتيش واسعة النطاق في غرف المبنى                   
كما سلمت قوات االحتالل االسرائيلي صباح أمس عددا من اهالي قرية بيتر وقرى العرقوب في بيت لحـم                  ‚ والمخازن

حتالل في الضفة الغربية تقضي بمصادرة أراضيهم البالغة مساحتها أكثر          اخطارات عسكرية صادرة عن قيادة قوات اال      
وناشد االهالي المؤسسات االنسانية والحقوقية المحلية والدوليـة        ‚ من الف دونم مزروعة بالخضراوات وأشجار الزيتون      

  .والمنظمات التابعة لالمم المتحدة التدخل سريعا لوقف مصادرة أراضي المواطنين الزراعية
  13/5/2005لوطن القطرية ا

  
  إخطارات بمصادرة ألف دونم في بيت لحم واعتداءات في قطاع غزة

أوضح إقليم قرية بتير وقرى العرقوب لحركة فتح في بيان، أن قوات االحتالل سلمت العديد من المواطنين إخطـارات                   
لغة مساحتها أكثر من ألـف دونـم،        صادرة عن قيادة قوات االحتالل في الضفة الغربية تقضي بمصادرة أراضيهم البا           

  . مزروعة بالخضراوات وأشجار الزيتون
وناشدت الحركة في بيانها المؤسسات اإلنسانية والحقوقية المحلية والدولية والمنظمات التابعة لألمم المتحـدة التـدخل                

  . سريعاً لوقف مصادرة أراضي المواطنين الزراعية
  13/5/2005المستقبل 

 
   ألف دوالر500مساعدات الطارئة إلى األونروا ترفع ال

 500 إلى   2006قررت وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين األونروا رفع موازنة المساعدات النقدية الطارئة لعام              
  . ألف دوالر المبلغ المعمول به حاليا100ًألف دوالر بدالً من 

ه العزايزة أمس بمدير عمليات الوكالة فـي األردن دانيـال      جاء ذلك خالل لقاء مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وجي         
  .ديزي لبحث تحسين مستوى الخدمات المقدمة لالجئين في المملكة في مجاالت اإلغاثة والصحة والتعليم
  .2007 – 2006وأشار العزايزة خالل اللقاء إلى ضرورة زيادة موازنة الوكالة لمنفعة عمليات األردن خالل السنوات 

حث توفير قطع أراض إلقامة مدارس جديدة تابعة للوكالة وآلية قبول الطالب في مدارس الوكالة للعام الدراسي               وجرى ب 
  .  ومستوى الخدمات التعليمية فيها2006 – 2005المقبل 

كما تم بحث سبل تحسين مستوى النظافـة ونقـل          ،  كما جرى بحث توسيع خدمات الوكالة الصحية إلى مناطق جديدة           
  . في المخيماتالنفايات
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  13/5/2005ردنية الغد األ
  
 لى المحكمة إلثبات وجودهمإراض في بيت لحم يتوجهون أصحاب أ

توجه عشر عائالت فلسطينية من بيت لحم، الى محكمة العدل العليا االسرائيلية لكي يثبتوا أمامها انهم موجودون وليسوا                  
لدعوى في اطار معركة هؤالء المواطنين لحماية أراضـيهم،         وتأتي هذه ا  . غائبين كما هو مسجل في الدوائر الحكومية      

 .التي قررت سلطات االحتالل مصادرتها إلقامة الجدار العازل
وكان األهالي قد اكتشفوا بالصدفة انهم مسجلون غائبين، لكن هذا التسجيل لم يكن مجرد خطأ عابر انما هـو محاولـة                     

فقد كانوا دخلوا في مفاوضات مع قـادة الجـيش          . ومية أو في الجيش   التفاف على القانون من جهة ما في الدوائر الحك        
وتوصلوا الى حل وسط يقضي بأن يتنازلوا عن قسم من األراضي، مقابـل             . حول استثناء هذه األراضي من المصادرة     

الواقعـة  ووعدهم الجيش، في اطار هذا االتفاق، بأن يسمح لهم بمواصلة العمل في أراضيهم              . ازاحة مسار الجدار قليال   
وعندما توجهوا الى األرض فوجئوا بقوات الشرطة تـبلغهم بـأن أراضـيهم             . غرب الجدار، بواسطة تصاريح خاصة    

مسجلة باسم غائبين، حسب أنظمة جديدة أقرتها الحكومة، وهي انظمة تقرر تجميدها بأمر مـن المستـشار القـانوني                   
  .للحكومة لعدم قانونيتها

  13/5/2005وسط الشرق األ
  

  عزل إيرنيوس خطوة أولى نحو استعادة ممتلكات الكنيسة المسربة: طينيون األرثوذكسالفلس
أعلن مجلس المؤسسات األرثوذكسية العربية في فلـسطين، أن عـزل البطريـرك إيرنيـوس األول بطريـك الـروم             

في القدس المحتلة أو    األرثوذكس، هو الخطوة األولى نحو استعادة امالك الكنيسة االرثوذكسية التي جرى تسريبها سواء              
 .المناطق األخرى

وفي مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام اهللا صباح امس، قال مروان طوباسي سكرتير المجلس، ان عزل ايرنيوس لـم           
يكن الهدف االساسي الذي من اجله كانت الهبة الشعبية والرسمية، وإنما كان الهدف هو العمل على اسـتعادة األمـالك                    

 .، سواء في صفقة باب الخليل في البلدة القديمة من القدس المحتلة وجميع المناطق األخرىالتي جرى تسريبها
  13/5/2005وسط الشرق األ

  
  مستوطنون يحرقون مزارع في نابلس

افاد شهود عيان ان مستوطنين اسرائيليين اتوا من مستوطنة ايلون موريه في شمال الضفة الغربية اضـرموا النـارفي                   
  .كسروا ذراعهوفلسطينية وضربوا مزارعا فلسطينيا ستينيا الع لقرية سالم بستان زيتون تاب

  13/5/2005الغد األردنية 
 

   جديدًا يهوديًامستوطنو غزة يبنون آنيسًا
د                   دا بمناسبة عي ًا جدي جدد مستوطنو غزة تأآيدهم على تمسكهم بالبقاء في مستوطنات هذا القطاع اذ دشنوا امس آنيسا يهودي

  .لة العبرية، قبل اربعة اشهر فقط من الموعد المقرر الجالئهماستقالل الدو
وقدم عشرات االلوف من المتعاطفين مع مطالب مستوطني غزة، ومعظمهم مستوطنون من الضفة الغربية، الى مستوطنات             

  .بآجنوب قطاع غزة الفلسطيني للتعبير عن معارضتهم لالنسحاب المقرر من هذا القطاع ابتداء من منتصف 
اني                   وا شرين الث ذ ت سطينية من ة فل شظية من قذيف سبب اصابتها ب ة   2001آدت احدى المشارآات، وهي معوقة ب ا عازم ، انه

را                     ارا آبي ة احتق ا مبدي اء هن ا بوسعنا للبق ه وسوف نفعل آل م ذهب الي ان ن دينا مك على البقاء في مستوطنتها وقالت، ليس ل
  .ويض بسخاء على المستوطنين الذين سيتم اجالؤهمللعروضات التي تقدمها الحكومة االسرائيلية للتع

  .وفي مستوطنة آفرداروم، دشن الحاخام موتي ايلون آنيسا جديدا شيد لذآرى قتلى الهجمات الفلسطينية في المستوطنات
   13/5/2005الرأي األردنية 

  
  الف مهاجر يهودي جديدآ 8 لجلب عّدسرائيل ُتإو.. سرائيلية لتهويد الجليلإمخططات 

ة الناصرة ،                   ب اشرت وزارة الحرب االسرائيلية ببناء معسكر لجيش االحتالل على اراضي قرية صفورية المهجرة في منطق
  .ضمن مخططها لتهويد الجليل وخنق سكانه الفلسطينيين الذين يشكلون االآثرية السكانية في المنطقة

وري عن              وطالب النائب العربي في الكنيست االسرائيلي، عبد المالك دهامشة          التوقف الف از، ب ، وزير الحرب، شاؤول موف
  .بناء المقر لرفضه سياسيا وبيئيًا

ل                           ة الجلي سنين في منطق ذ عشرات ال ا الحكومات االسرائيلية من وياتي هذا المخطط ضمن المشاريع االستيطانية التي تقيمه
طينيين حيث تحولت المنطقة التي يقام عليها       بهدف تهويد هذه المنطقة واالستيالء على اآبر مساحة من اراضي سكانها الفلس           

ا             معسكر الجيش الى هدف استيطاني     رى المجاورة له ه الناصرة والق ة تحاصر من خالل ة  ،  هام للمؤسسات الحكومي الرين
  .  وتحد من امكانية تطورها  ،آفرآنا والمشهد

ة          الى ذلك وضمن مخططها الستكمال خارطة دمغرافية باآثر ما يمكن من اليهود              واقل ما يمكن من العرب، تخطط الحكوم
  . االسرائيلية لجلب اعداد آبيرة من المهاجرين اليهود
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ة        8وتعمل هذه االيام على جلب       ى نهاي دد حت ى ان تضاعف الع ادمين عل شهرين الق  االف مهاجر جديد من روسيا ، خالل ال
  .السنة

   13/5/2005ردنية الرأي األ
  

  نون يقطعون أعمدة اإلنارة في المواصي   حصار غزة والضفة مستمر والمستوط
لليوم الثاني فرض االغالق الشامل على الضفة الغربية و قطاع غزة حتى يوم غـد               واصلت قوات االحتالل االسرائيلي     

وأكد الناطق اإلعالمـي باسـم حركـة        · السبت وذلك بسبب ذكرى اغتصاب فلسطين واالعالن عن قيام دولة اسرائيل          
ا الحالي بالهدنة   حماس مشير المصري أن الحركة مستعدة للرد على أي اعتداء اسرائيلي داخل قطاع غزة رغم التزامه               

وأضاف المصري أن الحركة أخذت تهديدات اسـرائيل        · التي جاءت انطالقا من مصلحة الشعب الفلسطيني حسب قوله        
 عملية تنفذها إسرائيل داخل قطاع      يبتنفيذ عمليات في قطاع غزة على محمل الجد وأنها لن تقف مكتوفة األيدي حيال أ              

  .غزة ضد مقاومين فلسطينيين
  13/5/2005ماراتية االتحاد اإل

  
 األسرى األشبال يتحدثون عن ظروفهم القاسية في سجن تلموند

د ان أوضاعهم   د محامي ير رائ ادي األس امي ن رائيلي لمح د اإلس ي سجن تلمون ابعين ف ن األسرى القاصرين الق دد م اد ع أف
اتهم داخل   المعيشية والصحّية سيئة للغاية وفي تدهور مستمر وأشار األسرى األشبال انه لم يطر            أ أي تحّسن على شروط حي

  .السجن على الرغم من الوعود الكثيرة التي تلقوها من ادارة السجن
اد  دين عي ير سيف ال اد األس سارة  17وأف دأت آ سقوط حيث ب ل لل دًا وآي ة ج د قديم ة سجن تلمون م أن بناي نة من بيت لح  س

اة               الحيطان بالسقوط على األرض اضافة انه مشبع بالرطوبة وال يصلح          ى حي ان خطر عل  ان يكون مكان لالحتجاز وهو مك
  .األسرى

ى إجراء                                   اج ال ى آسور في رأسه ويحت يًا أدى ال د ضربوه ضربًا قاس ود االحتالل ق ال الصحي وان جن وتحدث عن االهم
  .عملية ولكنه ال يتلقى العالج

اني من آالم في                16وقال األسير حميد محمد صومان       ه يع ى            سنة من مدينة بيت لحم ان دواء، وأشار إل ه وال يحصل ال عيني
  .سوء الطعام المقدم لألسرى وعدم آفايته واستمرار منع العديد من األسرى من زيارة ذويهم

  .وقال حتى الرياضة ممنوعة وال زال األسرى يزورون عبر لوح زجاجي عازل ال يستطيع األسير خاللها سماع ذويه
  13/5/2005البيادر السياسي 

  
 سجن بيتح تكفا مضربين عن الطعامسيرًا في  أ18

ام            ا18أفادت محامية نادي األسير الفلسطيني حنان الخطيب ان          دأوا اضرابًا عن الطع ا ب تح تكف ق بي يرًا في مرآز التحقي س
أن و احتجاجًا على عدم نقلهم إلى سجون مرآزية على الرغم من انتهاء اإلجراءات القانونية والتحقيق معهم،               2/5صباح يوم   

 يومًا بالزنازين، في ظروف سيئة للغاية مما اعتبروه تعذيبًا نفسيًا، وينوي األسرى              120 -100 قد أمضى ما يقارب      بعضهم
  .االستمرار في اإلضراب لحين قيام إدارة مرآز التحقيق بإخراجهم من الزنازين

  13/5/2005البيادر السياسي 
 

 حدسبوع واأ معتقًال إلى معتقل آفار عتصيون خالل 30إضافة 
ع                                  د الفصح ومن اء عي د انته ل عتصيون وبع ارة معتق ه من زي د تمكن شيخ وبع سطيني حسين ال أفاد محامي نادي األسير الفل

ى           وب ال ة الجن ر من شهر       30المحامين أسبوع من زيارة المعتقلين الذي وصل عددهم في منطق تقًال في األسبوع االخي  مع
وات االحتال         سطيني،          نيسان ابريل، اذ افاد المحامي ان ق شعب الفل االت في صفوف ال د من سياسة االعتق ل اإلسرائيلي تزي

    .وتستمر في سياسية االستفزازات والتفنن في عملية االعتقال والتحقيق
  13/5/2005البيادر السياسي  

  
  الشيخ أحمد ياسين يستنفر يهود آندا

ى أن م    خلص تحقيق أجرته ة إل اريو الكندي ذ بمدرسة    وزارة التعليم بمقاطعة أونت ا تلمي ة آتبه األبراراالسالمية الخاصة،    قال
اً     حماسزعيم حرآة  تدعو لالنتقام من إسرائيل الغتيالها الشيخ أحمد ياسين ًا عام ل اتجاه ة، وال تمث ة فردي داخل   ، ُتعد حادث

اوا صن  وذآرت صحيفة . المدرسة ق      أوت وان الطري ة تحمل عن ة أن المقال ل وتتحدث عن ضرورة قت      الكندي ود  الطوي ل جن
وم  شيخ ياسين ي ال ال ًا الغتي سطين، 4002آذار  22إسرائيليين انتقام م فل ي، وعل ة رشاش آل ى غالف المقال ، ويظهر عل

د            .ونجمة داود محترقة اريو؛ أعتق ة أونت يم بمقاطع ر التعل دي وزي رارد آني ال جي ال، ق ى المق ًا عل ه حادث مؤسف     وتعليق أن
وتابع الوزير أن . أو نظام تعليمي مختل في هذه المدرسة أآبر، وال يشير إلى وجود خطأللغاية، لكنه ال يمثل انعكاسًا التجاه 

اذ إجراء     في حاجة  تسيالمدرسة تعاملت بشكل مناسب مع هذه القضية، ومن ثم فان الوزارة ل التحقيق توصل إلى أن التخ
  . آخر

ادة بعض    مدفوع  محققًا إلى المدرسة لدراسة الواقعة،5002أرسل آنيدي في آذار  ى إش ًا بالقلق من التقارير التي أشارت إل
رار عن      . الطالب باللغة العربية المدرسين بالمقالة التي آتبها م وقف مدرسين بمدرسة األب العمل   وذآرت أوتاوا صن أنه ت



 15

ا   وقالت إن موظفي وزارة التعليم. مؤقتًا بعد اشادتهما بالمقالة مثار الجدل طالب المدرسة،   راجعوا عدة مقاالت أخرى آتبه
 مؤتمر اليهودي الكندي، الذي طالب بالتحقيق في هذه المقالة إنه راٍض لعدم وجودال في المقابل، قال. ووجدها جميعًا مناسبة

شكل   ة ب دي    . مناسب  مشكلة منهجية في المدرسة، وراٍض أيضًا ألن مدير المدرسة تعامل مع الحادث ؤتمر اليهودي الكن والم
ؤتمر اليهودي طالب بفصل       . عن مصالحهم ضاؤها من يهود آندا للدفاعجماعة محلية ينتخب أع دير الم ي فاربرم لكن بيرن

    .ورطهم في هذه الحادثةت المدرسين جراء
   11/5/2005ردنية اللواء األ

 
 اللجنة الرباعية تؤيد قيام الدولة الفلسطينية ذات التواصل الجغرافي :الغيط يؤكد أبو

 قيام دولتين   ىالخارجية بالنتائج االيجابية الجتماع اللجنة الرباعية في موسكو والتي أكدت عل          أشاد أحمد أبوالغيط وزير     
وأن يكـون   ..  أن الدولة الفلسطينية ستكون ذات سيادة وتواصل جغرافـي وإقليمـي           ىفلسطينية وإسرائيلية والتشديد عل   

ريق مطالبا الدول الراعية بالمتابعة الدورية      االنسحاب اإلسرائيلي من غزة وشمالي الضفة كامالً وفي إطار خريطة الط          
 . والنشطة لتطورات عملية السالم

  13/5/2005الجمهورية المصرية 
 

 ىالجامعة العربية تحذر إسرائيل من المساس باألقص
حذرت الجامعة العربية أمس إسرائيل من المساس بالمسجد األقصي أو العبث بالمقدسات االسالمية والمـسيحية الـذي                 

 . ويثير مشاعر الشعوب العربية واإلسالمية..  السلم واألمن إقليميا ودوليايهدد
طالبت االمانة العامة المجتمع الدولي ومجلس األمن بالتعامل الجاد مع التهديدات العدوانية المتواصـلة التـي تطلقهـا          و

 المسئولية الكاملة الي اعتـداءات      وتحمل الحكومة اإلسرائيلية بصفتها سلطة االحتالل     . الجماعات المتطرفة في إسرائيل   
 الخاصـة   1949قد تحدث جراء االعمال المتطرفة االسرائيلية طبقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام               

أكدت الجامعة دعمها الكامل للجهود الفلسطينية وجهود المفتي العـام للقـدس والـديار              .. بمعاملة الدول تحت االحتالل   
  . الذين ساهموا في احباط محاولة اقتحام المسجد االقصي48 وكذلك فلسطينيي الفلسطينية

  13/5/2005الجمهورية المصرية 
  

  !سيناريو لما سيكون بعد أربعة أشهر؟
  عبد اهللا عواد

وفي إجابة ايضاً افتراضية ولكنها تتأسـس       . هو سؤال افتراضي، يحاول أن يقف عند عتبة الشهر العاشر من هذ العام            
نصرين، االول الواقع الحاصل، والثاني المتغيرات المفترضة الحدوث حتى ذلك التاريخ، والمنظـورة، وحتـى               على ع 

  .يكون ما سيكون هناك سياسة اللهو التي تنتهجها الدولة العبرية وبشكل بات مبرمجاً
ـ          ة ووسـائل اإلعـالم   ان هناك حقيقة دون إقرارها، فإن الصورة لن تكون واضحة وهي ان الصحافة في الدولة العبري

بشكل عام ليست مؤسسات مستقلة، او تملك الحرية المطلقة كما هو االعتقاد السائد، وانما هي جزء ال يتجزأ من الجهاز                    
السياسي واألمني، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، ولهذا هي عنصر مهم من سياسة الدولة، وبخاصة فـي سياسـة                    

  .اللهو، والتعمية على الفلسطينيين
ليست قصة اقتحام ما يسمى باليمين المتطرف للمسجد االقصى سوى جزء من اللهو، والهدف منها ابقاء الصورة التـي                   
تريدها الدولة العبرية حاضرة، والتغطية على الصورة الحقيقية، وهذا المشهد سيـستمر فـي الحـضور بـين الفتـرة                    

يلي، ونفس الشيء قصة االنسحاب من قطاع غزة والتأجيل         واالخرى، وفقاً لمتطلبات الحاجة عند صناعة القرار االسرائ       
فالروزنامة لألعياد اليهوديـة    . او عدم التأجيل، وقبلها قصة مصادقة الحكومة واالنقسام وموافقة الكنيست وما شابه ذلك            

 ليكتشف  من غزة !! مثبتة في كل بيت، ومن الغباء االعتقاد انها غير مثبتة على حائط صناعة قرار بمستوى االنسحاب               
  .عدم انسجام توقيت تنفيذ القرار مع هذه األعياد

اذا فازت حركـة  !! عدم االنسحابن شالوم عن ونفس الشيء ينطبق على حديث وزير الخارجية في الدولة العبرية سلفا  
  !!.حماس في االنتخابات التشريعية، وكذلك الحديث عن عدم جدية ابو مازن في مكافحة االرهاب

و التي يشارك فيها كورس السياسيين واالعالميين إلبقاء أنظار الفلسطينيين مـشدودة باتجـاه الخيـال                هذه مزامير الله  
والوهم بعيدا عن الوقائع الجارية على االرض والقاسية جدا ضد المستقبل الفلسطيني الذي يزداد ضبابية كـي ال يقـال                    

  . جنونيةاكثر يوما بعد آخر، بفعل المتغيرات على االرض، والجارية بسرعة
ان كل ما سمي بتفاهمات شرم الشيخ او اتفاقات تبخرت مرة واحدة ولم يبق منها سوى توافق فلسطيني غير واضـحة                     
ودافعة على اسقاط المقاومة من القاموس السياسي تحت عنوان التهدئة او المصلحة او ما شابه ذلك، فاالنـسحاب مـن                    

ينة اريحا، بعد كذبة المنطقة وليس المدينة واالفراج عن معتقلـين           المدن انتهى عند تحريك عدة مكعبات على مدخل مد        
قاربت مدة حكمهم على االنتهاء تم اسقاطها من قبل شارون، واالستيطان مـا زال يلـتهم االرض ويغيـر الجغرافيـة                

ية جدا  والسكان، وما تبقى اتفاق غير معلن للسماح لعدد من قوى األمن بحمل السالح في بعض المدن ضمن شروط قاس                  
  .كما تقول الوقائع الميدانية
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ورغم النفخ في قضية المطلوبين، والحل السريع لها، وما شابه ذلك، فإن سياسة االغتياالت المستمرة تدل على ان شيئا                   
الحواجز في مكانها، والحواجز الطيارة التي لم تكـن         ! من االتفاق حول هذه المسألة لم يكن اكثر من كذبة، فماذا تبقى؟           

  .شرم الشيخ عادت من جديد وبشكل متزايدقبل 
هكذا تقول الوقائع على االرض وبصورة تفضح اية ادعاءات مغـايرة لمـا هـو               . ان تفاهمات شرم الشيخ كذبة كبيرة     

حاصل ولم تكن التفاهمات سوى حركة إعالمية خادعة ال مكان لها علـى االرض ربمـا احتاجهـا فلـسطينيون فـي        
ء إلحداث تغيير انقالبي في السياسة، باتجاه وأد المقاومة عملياً ومعنوياً ونفسياً، دون ان              المعارضة والسلطة على السوا   

  .يعني ذلك ان الدولة العبرية لم تكن بحاجة مؤقتة لهذه التفاهمات
 مستعدة ألية تفاهمات لكن بشرط واحد، ان تنزل على االرض سواء نحو مصادرة               ، الحل السياسي فهي، ومنذ البدء في     

ض او وقف بناء الجدار او حتى رفع الحواجز، او بشكل عام وقف نهج ابادة الجغرافية الفلسطينية فـي الـضفة،                     االر
ومحاصرة ما تبقى من جغرافية سكانية، وما زال الحال كذلك، دون تغيير، رغم االنقالب الفلسطيني الداخلي معارضة                 

  .ومي الفضائيات شيئا على االرضوسلطة على المقاومة دون ان تعني شعارات المقاومة عند مقا
وما دامت التهدئة توقف المقاومة، وال تقترب من االرض مصادرة واستيطاناً، وال كـذلك مـن سياسـة االغتيـاالت                    
واالعتقاالت والحواجز ومنع التجول، فإن الدولة العبرية معنية بالتهدئة ولكن لحين محدود، فما هو موجود على طاولة                 

ع مقايضة قطاع غزة بأجزاء كبيرة من الضفة، وهذا ما يتم تنفيذه على االرض، وأمام أعين                حكومة شارون هو مشرو   
  !!السلطة والمعارضة التي انشغلت بالشأن الداخلي السكاني

ان الشهور القليلة المقبلة، ستظل محكومة بهذا التوافق الهش بين الفلسطينيين واالسرائيليين لحسابات مختلفة على االقل                
لة العبرية، التي كما يبدو تريد االنتهاء من موضوع الخروج من قطاع غزة، واغالقه بالكامـل مـع الدولـة                    عند الدو 

والفلسطينيون كما يبدو معنيون بالتهدئة حتى انتهـاء هـذا الموضـوع ايـضا،              . العبرية، وربما فتح الحدود مع مصر     
  .ولحسابات ترتيب الوضع الداخلي وخاصة في قطاع غزة

ورغم انه خطة اسرائيلية خاصة، فإن الفلسطينيين يتعاطون معها بإدخالها من عنق زجاجة خارطة الطريق               هذا المتغير   
  .فالخارطة ال تتسع عملياً اال لما تقرره حكومة شارون فقط، المؤيدة والمدعومة بالكامل من واشنطن. دون فائدة طبعاً

لتي تشكل الشغل االساس للفلسطينيين في هذه اللحظة والى حين          ان المتغير الثاني هو االنتخابات التشريعية الفلسطينية ا       
غير معروف، وهي التي فتحت شهية حركة حماس لإلقالع عن المقاومة، ما دامت قد اقتربت من السلطة، والتي دأبت                   

ـ        . على خطاب التبرير لهذه المشاركة دون حقائق واضحة        شريعية فالوضع الفلسطيني اسوأ كثيرا منه عند االنتخابات الت
  .تجري اقل من سقف اوسلو بكثير الحالية االولى التي قاطعتها، واالنتخابات

هذا المتغير سيظل يشكل حالة جذب وانشغال داخلي فلسطيني طيلة الشهور القليلة المقبلة، وبالشكل يدخل ضمن عنصر                 
 خارجيتهـا شـالوم عـن عـدم         اللهو، وإن كان بشكل غير مباشر، دون ابتعاد الدولة العبرية، كما دل تصريح وزير             

  .االنسحاب من غزة اذا فازت حماس، والذي يعتبر مشاركة مباشرة في االنتخابات والدعاية لها
ورغم ان السلطة هي المبادرة للتهدئة واالتفاق مع المعارضة الفلسطينية فإن حماس ومن حيث ال تدري اصبحت تشكل                  

ائع السياسية واالعالمية، وباتجاه المزيد من تنازالت غير موجـودة          هكذا تقول الوق  . ورقة ضغط اسرائيلية على السلطة    
  .اصالً

ان التهدئة في واقعها هي اشبه باستراحة محارب قسرية عند الفلسطينيين واختيارية عند الدولة العبرية، يتشربح عليهـا                  
 كانوا قادرين علـى تقريـر       انهم ال يقررون المقاومة وإن    . فلسطينيون للقضاء على شيء اسمه مقاومة دون ان يدروا        

فماذا سيكون في الربع االخير     . التهدئة بينما هي عند حكومة شارون استعداد لمرحلة قادمة من المواجهة كما يعلنون هم             
  !من العام الحالي في ضوء كل ذلك؟

رية يستند على   ان االنسحاب من قطاع غزة سيكون وبشكل ربما اسرع مما هو متوقع، فهذا قرار استراتيجي للدولة العب                
، 1967هذا التخلص الذي شكل هدفاً ثابتاً للحكومات المتعاقبة منذ العـام            . مصلحة كاملة لها، وهي التخلص من القطاع      

  .ولكن هذا االنسحاب سيتم قبض ثمنه في الضفة كما تقول الوقائع
  :ذلك وفقاً لثالثة اتجاهاتعند االنتهاء من االنسحاب سينتقل التركيز في سياسة الدولة العبرية نحو الضفة، و

استكمال عزل الجغرافية السكانية في جميع المناطق سواء عبر شق الـشوارع او مـصادرة االرض او اقامـة                   : االول
الجدران او استكمال تمدد االستيطان باتجاهات محددة، مقابل توسيع الجغرافية االستيطانية، لصالح الربط الكامل بـين                

 لتكون النتيجة تحول الجغرافية السكانية الفلسطينية الى كانتونات وباستونات ومعازل تفصل            كل المستوطنات في الضفة،   
  .بينها الحواجز بهدف التحكم بالحركة بين هذه الكانتونات

البدء التدريجي في سياسة التصعيد ضد الفلسطينيين في معازل الضفة، اغتياالً وقتالً وإحكاماً للحصار، وبموازاة               : الثاني
 البدء في التضييق شيئا فشيئا على الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط االخضر، بالتوازي مع سرعة انهاء بناء                  ذلك،

  .جدار الفصل التي ستزداد وبشكل جنوني
نفس القطاع .  الى قطاع غزة، سواء بشكل مباشر او غير مباشر        القيادة الفلسطينية وبشكل تلقائي سيتم نقل مركز      : الثالث

تحول الى مركز استيعاب للذين ال يعجبهم االحتالل البقاء في الضفة؛ بمعنى البقاء في الضفة مـرتبط بقبـول                   الذي سي 
  .سياسة األمر الواقع المفروضة، وليس في عملية اإلبعاد لقطاع غزة وبخاصة من كنيسة المهد المشهورة سوى النموذج

هـل سـيقبل    :  سيتم حصاره وبالكامل، وسط سـؤال      عند ذلك ستكون عملية فصل كامل بين الضفة وقطاع غزة الذي          
  !الفلسطينيون بهذا الواقع؟
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إن هناك من ينظر للمواجهة الخاسرة وكأنه ناطق إعالمي باسـم قـوات االحـتالل، دون ادراك ان                   ..اإلجابة واضحة 
  .المقاومة الفلسطينية هي مسألة طبيعية

  .، لكن هذا الموجود، الذي سيكون، والمسألة وقت قصيرربما هذا السيناريو لما سيكون مزعج جداً خاصة للحالمين
  12/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  
 
  
  
  

   زمن التفرد بالقرارىانته: فلسطين
  فايز صالح أبو شمالة
في مجالس الناس البسطاء، وفي األزقة والشوارع واألسواق، وفي الحارات، وفي السيارات العامة، من يرخـي أذنـاً                  

عليقات البسيطة الساذجة البريئة، التي تتناول أهم حدث فلسطيني شغل بال النـاس هـذا األسـبوع،                 مصغية، ويلتقط الت  
يكتشف أن بساطة التعليق عن نتائج االنتخابات تعكس عميق الداللة، ودقة متابعة المتغيرات، وصدق تحليـل الواقـع،                  

ياسة، هذه التعليقات عن نتائج االنتخابات تقـدم        وتوحي بدراية جماهيرية واعية، وفطنة اإللمام بما يدور في دهاليز الس          
  :درساً لمن أراد االستفادة من التجربة، يقول الناس

 ـ الذي فاز ليس حماس، وإنما فعل حماس الميداني، السيما االستشهاديين الذين زرعوا دمهم في التـراب، والـذي    1
، الذين شاركوا شباب حماس لذة المقاومة، الذي سقط         سقط في االنتخابات ليس شباب فتح الميدانيين المثابرين المخلصين        

في االنتخابات هم قادة السلطة، من أعلي رتبة عسكرية كانت تتفرج علي شعبنا في المواجهات، ولم تهتز نجمة علـي                    
  .أكتافهم، إلي أدني رتبة الزمها القرار السياسي عدم المشاركة في المواجهات مع العدو

في المرات القادمة، عليها أال تكتفي بإزالة البقع التي علقت بثـوب الـسلطة، وتـأذي مـن      ـ إذا أرادت فتح الفوز  2
  .منظرها الناس سنوات، علي فتح أن تمسك المبضع لكي تنقي الجسد الفلسطيني من األدران التي سكنت تحت جلده

ليست الشعارات التي يرددهـا   ـ مقاييس الفوز هي الصدق، واألمانة، واالستقامة، والشرف، والكفاءة للمرشحين، و 3
  .المرشحون

 التي ظلت سائدة علي الساحة السياسية الفلسطينية عـشرات الـسنين، وحـددت    ى ـ االنتخابات غيرت موازين القو 4
قوتين سياسيتين فاعلتين حقيقيتين علي األرض، لقد انتهي زمن التفرد بالقرار، والهيمنة عليه، وجـاء زمـن القـرار                   

  .علي شراكة بقاء، والباحث عن التحرر، والرجاءالفلسطيني القائم 
 ـ لقد توقف الفوز في بعض المراكز علي عشرات األصوات فقط، وهذا يؤكد جدية المعركة االنتخابيـة، وصـدق    5

  .المعايير األخالقية، وسالمة العملية االنتخابية، وبالتالي نجاح التجربة الفلسطينية الديمقراطية
  13/5/2005القدس العربي 

  
  حماس واالنسحاب من غزة 

  ستيفن ارالنغر
اعلن رئيس الوزراء ارئيل شارون عن تأخير ثالثة اسابيع في عملية تفكيك جميع المستوطنات االسرائيلية في قطاع غزة و                   

  .شمال الضفة الغربية
ًا ب                    أخير متوقع ان الت ى، وآ ة     لقد اعلن عن ذلك خالل مقابلة يوم االستقالل مع قناة اسرائيل االول د ان قالت شخصيات ديني ع

وج                    داخل وخارج مجلس الوزراء بأنه سيكون من الخطأ البدء في االخالء خالل فترة الحزن التي تمتد ثالثة اسابيع والتي تت
  .باليوم اليهودي السريع لتيشا باف، الذي يرمز الى دمار الهيكلين القديمين في القدس

  .لنظر الى فترة الحزنسوف يتم تنفيذ اإلخالء في ضوء ا: قال شارون
ع عشر من                    ام من الراب د بضعة اي يبدأ بع ه اآلن س آان من المقرر ان يبدأ االخالء حوالي الخامس والعشرين من تموز، لكن

  .آب، وهو اليوم الذي يصادف فيه تيشا باف في هذه السنة، مع ان شارون لم يحدد موعدًا
شك حول ا       الوم ظالل ال يلفان ش ة          القى وزير الخارجية س ازت الحرآ ستجيب اذا ف دما سئل آيف سي ين عن وم االثن الخالء ي

ا         سمح له ا ي وز مم هر تم صف ش ي منت ا ف رر اجراؤه سطينية المق شريعية الفل ات الت اس باالنتخاب ة، حم المية المقاتل االس
ال          م ق ر المنطقي ان نمض      : بالسيطرة على السلطة الفلسطينية، وقال انه يتحدث نظريًا، ث ي ان من غي دو ل ق   يب ُدمًا بتطبي ي ُق

  .خطة فك االرتباط آما لو ان شيئًا لم يحدث
ازت                             في مقابلة شارون التي آانت قد سجلت في وقت سابق، سئل رئيس الوزراء ايضًا، ماذا يمكن ان يحدث مع غزة اذا ف

  .حماس في االنتخابات
ى تحسين          ان قرار فك االرتباط     : قال شارون وهو يؤآد على طبيعة االنسحاب احادية الجانب         رار اسرائيلي وهو يرمي ال ق

  .بطبيعة الحال سيكون امرًا هامًا ومناسبًا اذا استطعنا التنسيق مع الفلسطينيين و.وضع اسرائيل
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قال شالوم الذي آان يتحدث في اجتماع مع الدبلوماسيين والصحفيين بحضور وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف ان من                
  .تقوم بكل ما هو ممكن لمنع حماس من خوض االنتخابات اال اذا الغت جناحها العسكريمصلحة السلطة الفلسطينية ان 

علينا جميعًا ان نرفض ادخال حماس       : وفي االشارة الى ان حماس ملتزمة بتدمير اسرائيل في نهاية المطاف، اضاف شالوم            
ان في مجتمع ديمقراطي لحزب سياسي            ال يوجد اي مكان وال يمكن ان يكون هنالك اي م          . في النظام السياسي الفلسطيني    ك

  .يحمل اسلحة
د حماس                           ى تجري اس عل ود عب سطيني محم زعيم الفل وازاء االسئلة التي طرحت عليه قال ان اسرائيل ال تستطيع ان تجبر ال

ك اي   : من االهلية، لكن فيما بدا انها محاولة لممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية والناخبين، قال شالوم     ة  هل هنال ة طريق
  لتحقيق تقدم ازاء خطة فك االرتباط، اذا اصبحت حماس في السلطة؟

يس لرجال حماس حيث يمكن لحماس ان                      سطينية مسؤولة، ول سلطة فل سليم غزة ل د ت وقال ان اسرائيل  ومصر ايضًا  تري
  .تدعو حزب اهللا، الحرآة الشيعية المسلحة ومقرها في لبنان، وحتى القاعدة

ى االسلحة المشروعة سواء دخلت حماس                         سخر يوسف من الفكرة    ار عل ق احتك ة بتطبي سطينية ملتزم سلطة الفل  قائًال ان ال
  .االنتخابات او لم تدخل

  .يجب على السلطة الفلسطينية فقط ان تملك االسلحة: وقال
سل        رف بال ا تعت شريعية فانه ات الت ا بخوض االنتخاب م بوضوح انه اس تفه ال يوسف ان حم اس، ق أن عب و ش ا ه طة وآم

  .الفلسطينية وباتفاقيات السالم المؤقتة مع اسرائيل والتي اوجدت الحكومة الفلسطينية
م                            : وقال يًا يأخذ دورًا لكن اذا ل ًا سياس ان حماس تعرف التغيرات الهامة التي حدثت، ونحن نأمل في ان تصبح حماس حزب

  .خل في السالم واالتفاقيات التي ابرمناهايحدث هذا، فان السالم التزام اساسي بالنسبة لنا ولن نسمح ألحد بالتد
ام               ودًا                  1996قال يوسف الذي قاد حملة قوية ضد حماس في ع ذل جه سطينية تب سلطة الفل ات، ان ال ادة ياسر عرف  تحت قي

  .آبيرة الصالح قواتها األمنية والحفاظ على وقف اطالق النار مع اسرائيل
م   لكن لم يكن هنالك حتى اآلن اي تعاون جاد ومس       ..  ي ت ؤول بين الجانبين، قال مشيرا الى االتفاقيات بين شارون وعباس الت

ة                   ة  قم الالتوصل اليها في      د دمرت البني ا، واضاف ان اسرائيل آانت ق اء به م يجر الوف امن من شباط ل دت في الث ي عق الت
انونيين يملكون     عندما تكون اسلحة السلطة الشرعية ضعيف : التحتية لقوات األمن الفلسطينية في الماضي وقال   ر الق ان غي ة ف

  .اليد العليا
اء  : طالب يوسف بمزيد من جهود التعاون بين الفلسطينيين واالسرائيليين وقال   ان العالقات غير مشجعة آثيرًا فيما يتعلق ببن

  .الثقة
ة ضفة الغربي ي ال دن ف ي خمس م ولي شؤون االمن ف سطينيين بت سماح للفل ا بال دم واضاف ان اسرائيل تنكث بوعوده  وع

شكلون اي                    وا ي م يكون ذين ل سلحين في االسبوع الماضي قرب رام اهللا وال مالحقة الرجال المطلوبين آما قتلت طالبًا غير م
  .تهديد حقيقي

يا                           وثين من روس ار المبع ان، وآب وفي ان م المتحدة آ ام لألم في موسكو، دعت وزيرة الخارجية آونداليزا رايس واالمين الع
رئيس                 واوروبا، دعوا شارون     وعباس الى احترام التزاماتهما في اجتماع الثامن من شباط، وقد اجتمع هؤالء لدى حضور ال

  .بوش لالحتفاالت بالذآرى السنوية الستين النتهاء الحرب العالمية الثانية في اوروبا
  نيويورك تايمز

   13/5/2005ردنية الرأي األ
  

  فين رقاب الموظىسيف مسلط عل.. الفحص األمني الفلسطيني
  غازي حمد

ومخابراتها الشين بيت فواجه كافـة أشـكال    عاني المواطن الفلسطيني كثيراً في الماضي من أجهزة األمن االسرائيلية
وتحكمت قوات االحتالل بأرزاق الناس فلم تسمح بتوظيـف مـن   . مر السنينى اإلذالل واالمتهان لكرامة الفلسطيني عل   

احـتالل    مختلف القطاعات كالصحة والتعليم التي كانت تحت إدارتهـا منـذ  أمنية من وجهة نظرها في ارتكب مخالفة
موظفين ألن قريباً لهم من الدرجـة    وحتي قيام السلطة الفلسطينية، بل تم فصل1967الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 

مـن الحـصول علـي    المخابرات الصهيونية المواطن الفلسطيني  األولي أو الثانية معتقل بتهمة أمنية، وحرمت أجهزة
وكان يعرض علي افراد كثيرين التعامل مع االحتالل مقابل الحصول علـي أي             , عمومي رخصة قيادة لسيارة أو باص    

بات مفروضـا علـي    وحين فرض اإلغالق علي المناطق الفلسطينية, لتسيير أي شأن من شؤون حياته اليومية  وثيقة
تصريح خاص واستمرت تلـك المـساومات     الحصول علي48عام المواطن الراغب في العمل داخل فلسطين المحتلة 

دراستهم في الخارج، وحتي من اضطر لتلقي العالج في الخارج أو حتي             والتي طالت أيضاً الطلبة الراغبين في إكمال      
 !والعمرة أداء مناسك الحج

ظائفهم في قطاعات التعليم والصحة الجائرة إلي و وبعد قيام السلطة الفلسطينية أعيد جميع من فصلوا بقرارات االحتالل
ولكن هناك مـن لـم      .السلطة عدداً كبيراً من الخريجين وحتي غير الخريجين        والزراعة وغيرها واستوعبت مؤسسات   

الفلسطينية في هـذا   في الكثير من الوظائف وحصلت تجاوزات عديدة ارتكبت من قبل األجهزة األمنية يجدوا لهم حظاً
المعقول إعطاء رخصة قيادة لسيارة نقل عمومي   قضية البحث األمني وحسن السلوك ليس منالمجال، منها بل أبرزها

الرتكاب الرذيلة بطريقة أو بأخري هكذا يقول مسؤول امني فلسطيني، وكانت  إلنسان ساقط أخالقياً ألنه سيستغل مهنته
هـذا   لي هذه الرخصة وينـسحب إلجراء بحث حول أخالق األشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول ع حجة منطقية

ووصل الي حد وضع االنتماء      لكن هذا الحجر توسع اكثر من مداه الطبيعي       .علي جميع الوظائف العامة وحتي الخاصة     
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هي الجهة المخولة وبمدي صالحيات األجهـزة األمنيـة    والخلل كان في الطريقة وفي تحديد من. السياسي محل التهمة
 .قيادة  وظيفة أو من يطلب رخصةىوطبيعة بحثها عن الشخص المتقدم للحصول عل وتوسعها في إبداء رأيها وحجج

  خلفية االنتماء السياسيلىالفصل ع
االستجواب، وجوهرها كان قائماً غالباً علي انتماء  وفي حاالت عديدة تعرض المتقدمون للوظائف العامة في السلطة إلي

و عضو في حركة حماس أو غيرها من حركات المعارضـة  هل ه! أوسلو؟ الشخص السياسي هل هو معارض التفاق
عـن   تلك االستجوابات ليسألوا عن قرائن تشير إلي انتماء الشخص للحركات اإلسالمية بالسؤال ؟وتوسع القائمون علي

خاصة باإلنسان، وكأن الـسائلين      كذلك أسئلة عن أمور   .تأديته للصالة في المسجد أو عالقته ببعض األفراد والجمعيات        
وطريقة بحث ال تفيد التوصية بمدي صالحية الفرد للوظيفـة التـي             وكانت األسئلة ! حولوا إلي أطباء ومحللين نفسيين    ت

أدوات  وأصبح ما يعرف بأمن المؤسسات التابع لجهاز المخابرات العامة وجهاز األمـن الوقـائي   .يريد إشغال شاغرها
التقصي وأسلوب التحري تـم اإليحـاء         االستجوابات وطريقة   ومن خالل  -إن جاز التعبير  -للتفتيش الفكري والسياسي    

يغير انتماءه السياسي وال يبدي رأيه في موقف السلطة الـسياسي أو        للمواطن الراغب في العمل في السلطة أن عليه أن        
 !األشخاص المتنفذين حتى انتقاد بعض

لفلسطينية بالرغم حالة التقارب الـسياسي بـين   ا ولم ينته هذا األسلوب من التعامل األمني مع أعضاء ومؤيدي الفصائل
 مسئولون في وزارة التربية و التعليم العالي بفصل عدد من المدرسين العاملين فـي  السلطة الفلسطينية والفصائل فأقدم

ـ    وأفاد أحد قادة. الوزارة ألسباب أمنية ينتمي إلي حركة حماس ة الكتلة اإلسالمية في المدارس التابعـة لـوزارة التربي
 التربية والتعليم أقدمت علي فصل مدرس من مدينة خان يونس يدعي أنـس الهـسي وبعـد    والتعليم العالي أن مديرية

يذكر أن مدرسا قد .األمنية السؤال عن أسباب الفصل تم معرفة أن ذلك يعود إلي أمن المؤسسات التي تذرعت باألسباب
 1/4/2005الدراسي الجاري وقـد تـم فـصله بتـاريخ            العام شهور خالل    7 إلي   6باشر العمل لمدة تتراوح ما بين       

ذات  وقد سبق أن تم فصل اثنين آخرين من المدرسين المعـروفين بقربهمـا مـن   .ومعروف عنه انه مقرب من حماس
 .الفصل الحركة وقد تم فصلهما قبل نحو شهرين وذلك ألسباب أمنية كما جاء في كتاب

لمضايقات كثيرة من قبل أمن المؤسـسات ومـن    درسين المقربين منها يتعرضونووفقا لحديث الكتلة اإلسالمية فإن الم
استدعاء المدرسين المقربين من الكتلة اإلسالمية وتدور األسئلة خالل المقابلة  ذلك الفصل التام، و االستدعاء، حيث يتم

متعمد للمدرسـين المعينـين    شكلإضافة إلي تأخير الراتب، حيث يتم تأخير الراتب ب.التنظيم واألنشطة التنظيمية حول
و قال مدرسون أن ما يسمي بأمن المؤسسات        .خان يونس  حديثا لمدة قد تصل إلي العام مثلما حدث مع مدرس من مدينة           

شخصية جدا تثير الشكوك ورغم أنه يتم توزيعها علي جميع المدرسـين بـدون    يرسل استبيانا للمدارس يتضمن أسئلة
الهاتف المحمول  ي يتضمنها تثير الشكوك فعال، منها أسئلة حول تصريح السيارة ولونها ورقماألسئلة الت استثناء إال أن

 .عالقة لها به ونوعه و شكل توقيع البنك وما إلي ذلك من أسئلة ال تفيد التعليم وال
 إدانة اإلقصاء الوظيفي

الفلسطينية علي فـصل عـدد مـن        السلطة   من جهتها أدانت حركة المقاومة اإلسالمية حماس إقدام بعض الجهات في          
الحكومي، معتبرة أن ذلك يشكّل خروجـاً عـن التفاهمـات الوطنيـة وحـوار                أنصارها من العاملين في سلك التعليم     

الـسلطة   الحركة علي لسان سامي أبو زهري الناطق اإلعالمي جاء ذلك رغم وجود اتفاق واضـح مـع   وقالت.القاهرة
من وظائفهم وأرزاقهـم بـسبب        الوظيفي وما يتعرض له الموظفون من حرمان       الفلسطينية علي إنهاء حاالت اإلقصاء    

ألنها تمس بحقوق المواطنة وتزيـد مـن معانـاة شـعبنا      وطالب أبو زهري بوقف هذه اإلجراءات.انتماءاتهم السياسية
ددا علـي ضـرورة   تفاهمات إعالن القاهرة وتدفع الجميع للتحلل من التزاماتهم مش  الفلسطيني، وألنها تمثل خروجا عن    

العالي قيام وزارته بفـصل أي   من جهته نفي نعيم أبو الحمص وزير التربية والتعليم.المدرسين إلي وظائفهم فوراً إعادة
فيه محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية بالتحقيق فـي   معلم يعمل في سلك التعليم، وذلك في نفس الوقت الذي تعهد

 رأسـه الـشيخ     ىموضوع السالمة األمنية وذلك خالل لقائه بوفد من حماس كان عل          ب عمليات الفصل وإنهاء ما يعرف    
  .حسن يوسف

  القضاءىالتوجه إل
لينصفهم ومنهم من حـصل علـي قـرار     عدد ممن تعرضوا للفصل من وظائفهم في أوقات سابقة توجهوا إلي القضاء

مثل هذا النوع من القضايا إذا تم توكيلها مـن          عاتقها المباشرة ب  ى  قضائي لصالحه، وأخذت بعض المراكز الحقوقية عل      
هي  ويشير المحامي جميل سرحان من مركز الميزان لحقوق اإلنسان إلي أن هناك حاالت محدودة قبل صاحب الشكوي

التعيين أو التوظيـف حيـث تـتم         التي حصل فيها فصل ألسباب أمنية أو سياسية، والمشكلة في األساس تبدأ من بداية             
أن بعض األشخاص الذين ينتمون لتنظيمات معارضة كانوا ال          ويؤكد سرحان . تعيين الشخص وفقاً النتمائه    الموافقة علي 

 وهناك أيضاً. علي تشييك أي فحص امني، وكان هذا يحدث في فترات سابقة بشكل أوضح يقبلون بادعاء عدم حصولهم
المركز قضيته قانونيـاً   اك حالة شخص يتابعوهن, أشخاص يبدأون بالعمل لمدة سنة أو سنتين وال يحصلون علي راتب 

موظف آخر من بيت الهيا استطعنا الحـصول لـه    وهناك.له عام ونصف يعمل في التعليم بدون أن يحصل علي راتب          
قد فصل النتمائه لتنظيم سياسي، وكانت حجتهم أنه مطلوب ويشكل وجوده            علي قرار من المحكمة بإعادته للعمل، كان      

 .الطالب ى علخطراً
ولم يحصل علي راتبه علي خلفية انتماء  ويتابع المركز حالياً قضية الموظف مدحت جمعة الذي يعمل منذ أكثر من عام

في البداية برسائل للجهة المعنية وبعد ذلك يتم التوجـه للمحكمـة    وفي مثل هذه األحوال نتوجه:وقال سرحان .سياسي
نـه ال   أادة الوزارات المعنية بإعطاء الموظف حقه ويؤكد سـرحان العدل العليا التي تلزم بالع المختصة، وهي محكمة
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 أن اإلجحـاف الـذي      ىمشيراً إل . يجوز حرمان أي شخص من وظيفته علي خلفية انتمائه السياسي أو معتقداته الفكرية            
م كـٌل   رواتبهم يرجع إلي عدم وجود نقابات فاعلة للـدفاع عـنه          ى  يطال الموظفين المفصولين أو الذين ال يحصلون عل       

 .ومساواة بأن يحترم الجميع سيادة القانون وان تطبق الشعارات التي رفعت من شفافية وتمني سرحان. حسب تخصصه
 إرهاب

 المعلمين الحكـوميين أن هنـاك اسـتمراراً    الجناح الطالبي لحركة حماس في قطاع من جهتها أكدت الكتلة اإلسالمية
استبيانات غير مدروسة من جهة رسمية علـي المـدارس وعلـي             يعلمسلسل إرهاب المعلم الفلسطيني من خالل توز      

خاصة وشخصية من المعلمين نوع السيارة، لونها، رقم الهاتف، الجوال، رقم الحساب             المعلمين ، تتضمن طلب بيانات    
ت قبل عدة أيـام  تكتف بذلك، بل قام البنك، والتوقيع المعتمد وظيفياً، وقالت الكتلة في بيان لها أن الجهة المسؤولة لم في

البيان لصالح من يتم تجويع وحرمان المعلمين الـصادقين فـي    بفصل بعض المعلمين بحجة االنتماء السياسي، وتساءل
  .وأكدت علي أن مكانة المعلم الفلسطيني أسمي وأعظم من أن تجمع عنه البيانات األمنية .انتمائهم لدينهم ووطنهم

ما أقدمت عليه الـسلطة مـن        ع مثل هذه االستبيانات مستقبالً واستنكرت وبشدة      وأهابت بجميع المعلمين عدم التعاطي م     
كمـا  , المعلمين الذين تم فصلهم من وظـائفهم وبـسرعة    فصل بعض المعلمين بسبب االنتماء السياسي، مطالبةً بعودة

أشـهر دون أن  الرواتب المستحقة لكافة المعلمين الذين مضي علـي تعييـنهم عـدة             طالبت الجهات المختصة بصرف   
الفلسطيني من خيرة  رواتبهم وإنهاء ما يعرف بقانون السالمة األمنية والذي من خالله يتم حرمان الشعب يحصلوا علي

 .علي المعلم الفلسطيني الكفاءات اإلدارية واألكاديمية ووقف كل أشكال المضايقات المنية
إن جهاز األمن الوقائي هو أحد أجهزة       : الجهاز مي في وفي رد لجهاز االمن الوقائي علي هذه الشكاوي قال مصدر إعال          

. السلطة الوطنية الفلسطينية، التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخـب          السلطة، ويلتزم بالنظم المعمول بها في     
ـ   فإذا كان هناك أي شكوي أو اعتراض من أي مواطن فلسطيني علي جهاز األمن:المصدر وتابع ه الوقـائي وإجراءات

: وأضاف المـصدر  .الشكوي لجهة االختصاص بإمكانه التوجه إلي الجهات المختصة في المجلس التشريعي الذي يحيل
األمن بالتشريعي سبق وأن دعت رؤساء األجهزة األمنية لالستماع منهم في            نحن في جهاز األمن الوقائي نؤكد أن لجنة       

الوالية مـن   طنين وشكاويهم، الن المجلس التشريعي هو صاحبوتم اإلجابة علي كافة استفسارات الموا شكاوي عديدة،
  .خالل عالقته بالسلطة

   13/5/2005الراية القطرية 
  

 كلفة االحتالل للمجتمع اإلسرائيلي
  شلومو سبيرسكي  . د

 ببطء  –تساع  ، ركودا اقتصاديا متواصالً، بدأ باال     2000تعيش إسرائيل، منذ اندالع االنتفاضة الثانية في أيلول من العام           
وحمل هذا الركود معه تحوالت في السياسة االجتماعيـة واالقتـصادية، مـن             .  فقط 2004 في العام    –ووتيرة متقطعة   

لذا، فقد بدا من الواضح أن إسرائيل تـدفع ثمنًـا           . المؤكد أنها ستؤثر سلبا على المجتمع اإلسرائيلي لسنين عديدة قادمة         
ويضع الثمن الذي تدفعه إسرائيل اآلن      . نية، وهو ثمن تدفعه معظم العائالت في الدولة       باهظًا الحتاللها للمناطق الفلسطي   

 . عاما من االحتالل في منظور جديد ومغاير37
الفلسطينيون، كما هو معروف، يدفعون ثمنًا أكبر من ذلك بكثير، لكن هذه الحقيقـة ال تقلّـص الـثمن الـذي يدفعـه                       

 .اإلسرائيليون، وال تجعله أقل أهمية
الثمن الذي يدفعه اإلسرائيليون حاليا هو ثمن الغطرسة، الغطرسة التي تنتشر في صفوف القيادات اإلسرائيلية والـشعب               

وظفرت إسرائيل، نتيجة هذا االنتصار، بسيطرة محكمة على        . 1967اإلسرائيلي على أثر االنتصار العسكري في العام        
وبحصولها على هذه المكانة، لم     . السيطرة على غالبية الشعب الفلسطيني    كامل مساحة فلسطين االنتدابية، باإلضافة إلى       

تجد إسرائيل في نفسها الحكمة، وال سعة القلب، في تلك الساعة المصيرية الستغالل الظروف الجديدة كي تطبق الحـل                   
وقد شـرعت   . بين الشعبين  تقسيم البالد    –السياسي الذي تبنته القيادة الصهيونية نفسها قبل عشرين عاما من ذلك الوقت             

إسرائيل في فصل الضفة الغربية عن األردن وقطاع غزة عن مصر، لكنها، بدل المحافظة عليها وديعـةّ إلـى حـين                     
التوصل إلى حل عادل مع الفلسطينيين، وإلى اتفاق يرتكز إلى االعتراف بحقوق المجتمعين، اختارت إسرائيل فـرض                 

 .لى أجزاء من األراضي الفلسطينيةسيطرتها الطويلة األمد، واالستيالء ع
لكن منذ انـدالع االنتفاضـة      . في السنين العشرين األولى، كان ثمن االحتالل متدنيا نسبيا، من وجهة النظر اإلسرائيلية            

في الحقيقة، ال يستطيع الفلسطينيون إلحاق الهزيمة بجـيش         . ، بدأت إسرائيل تدفع ثمن الغطرسة     1987األولى في العام    
اإلسرائيلي، وهزموا في ساحة الحرب مرة تلو األخرى، لكن رغبة الفلسطينيين المتكررة في العودة إلى سـاحة                 الدفاع  

 تهديـدا   1987القتال، مرة بعد مرة، كي يعبروا عن طموحهم إلى تأسيس حياة قومية مستقلة، أصبحت تشكل منذ عام                  
 .من الغطرسةهذا هو ث. مزمنًا لالستقرار االقتصادي والسياسي في إسرائيل

األثمان السياسية والعسكرية والسياسية التي يقتضيها احتالل األراضي الفلـسطينية مـن            " ثمن الغطرسة "يفحص كتاب   
 . إسرائيل

، حيث كان ثمـن الغطرسـة       1987 – 1967يعالج الجزء األول الفترة الواقعة بين العامين        : يتألف الكتاب من جزأين     
. ويعالج القسم الثاني مرحلة االنتفاضة الفلـسطينية      . بواسطة األرباح االقتصادية المختلفة   متدنيا نسبيا، وجرت موازنته     

 .، أصبح ثمن الغطرسة باهظًا جدا2003 – 2000في هذه المرحلة، وبخاصة في األعوام 
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 1987 – 1967: الجزء األول 
وع من الموارد التي قد تغري الدول واألمم         ليست غنية بأي ن    1967المناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام        

لم يكن االقتصاد مصدر جاذبية هذه المناطق بالنسبة للقيادة وللعديد من الفئات في إسـرائيل،               . باحتالل المناطق األخرى  
التـي  " إسرائيل الكبرى " إمكانية تأسيس    –لكن السياسة والدوافع األيديولوجية هي التي أدت دورًا حاسما في هذا األمر             

 .تضم بين حدودها معظم مناطق المملكة اليهودية التوراتية من خالل تهميش السكان المحليين
، كان الميزان االقتصادي لالحتالل إيجابيا من وجهة النظر اإلسرائيلية، وكحـاكم جديـد، صـرفت                1987حتى العام   

 .اح اقتصادية وماليةإسرائيل القليل على الصيانة االقتصادية والعسكرية، ورافق ذلك جني أرب
  النفقات

 في مراحل تنظيمها األولى، شنت المجموعات الفلسطينية الهجمات مـن           -نفقات عسكرية متدنية  .          أ             
وجرت السيطرة على المناطق المحتلة بعدد قليـل مـن الفـرق            . خارج الحدود، ولم تكن هذه المقاومة ذات تأثير يذكر        

 .العسكرية
 كانت الحكومة اإلسرائيلية عاقدة العزم على الـسيطرة بحـد أدنـى مـن               -نفقات حكومية متدنية  .        ب          

وإلى حد بعيد، وفرت    . التكلفات، وما عناه األمر عمليا هو غياب االستثمار في التطوير االقتصادي للمناطق الفلسطينية            
زنة النفقات الحكومية عبر تـدفق األمـوال مـن العمالـة            وجرت موا . الضرائب المحلية ميزانيات اإلدارة اإلسرائيلية    

من هنا، حصل ارتفاع في مستوى المعيشة، دون أن يستدعي األمر إنفاقًا من قبل سـلطات                . الفلسطينية داخل إسرائيل  
 .االحتالل اإلسرائيلية

 األرباح
ل اإلسرائيلي المناطق الفلسطينية عـن   فصلت سلطات االحتال –سوق رهينة للبضائع اإلسرائيلية     .          أ             

األردن ومصر، وأحبطت أي نوع من التنمية االقتصادية التي قد تنتج عن منافسة للمنتجين اإلسرائيليين، ما أدى إلـى                   
 – 10في الثمانينيات استوعبت هذه المناطق      . تحول المناطق الفلسطينية إلى سوق أسيرة للبضائع والمنتجات اإلسرائيلية        

 مجموع الصادرات اإلسرائيلية، وأصبحت ثاني أكير مستورد للبضائع اإلسرائيلية بعـد الواليـات المتحـدة                من% 12
 .األميركية
 تسيطر إسرائيل على جميع نقاط العبور في المنـاطق          –األرباح الناتجة عن وحدة جمركية قسرية       .        ب           

 على جميع البضائع المعـدة      – حسب التسعيرة اإلسرائيلية     – الفلسطينية، وتفرض رسوم الجمارك والضرائب األخرى     
حتى اتفاقيات أوسـلو اقتطعـت هـذه        . للمناطق الفلسطينية وتلك التي تصدر منها، فارضةً بذلك نظاما جمركيا موحدا          

حـسب أحـد    ( إلى نحو خمـسة مليـارات دوالر أميركـي           1987 و 1970الضرائب، التي وصلت قيمتها بين عامي       
، بدأ تحويل الضرائب إليها؛ لكن      1994بعد تأسيس السلطة الفلسطينية في العام       . ، لصالح الخزانة اإلسرائيلية   )تالتقديرا

  .إسرائيل كانت تحتجزها بين الحين واآلخر كفعل انتقامي من المقاومة الفلسطينية المسلحة
.  على مصادر المياه غرب نهر األردن      1967 سيطرت إسرائيل في العام      –استهالك مرتفع للمياه    .         ج           

وقامـت بتزويـد    .  المزود غير البلدي الوحيد في المناطق الفلسطينية       – شركة المياه الحكومية     –" مكوروت"وأصبحت  
المياه لالستهالك المنزلي والزراعي والصناعي للمستوطنات اإلسرائيلية حسب معايير غربيـة، بينمـا قامـت بتأييـد                 

 .طينية المشابهةاالستعماالت الفلس
 بعد االحتالل مباشرة، سـمحت إسـرائيل بـدخول العمـال            –العمال الفلسطينيون في إسرائيل     .          د            

 فلسطيني، يـشكلون    100,000ومع نهاية الثمانينيات، عمل في إسرائيل نحو        . الفلسطينيين إلى سوق العمل اإلسرائيلية    
وجنى المشغلون األرباح الـوفيرة     .  في فرعي البناء والزراعة    – بخاصة   –ل هؤالء   وعم. ثلث القوة العاملة الفلسطينية   

وحصل هؤالء العمـال علـى أجـور        . من تشغيلهم، حيث كانت تكلفات تشغيلهم أدنى من تكلفات العمال اإلسرائيليين          
وكان عمال الياقـات    . ينيةمنخفضة مقارنة بالعمال اإلسرائيليين، لكنها كانت أعلى من أجور العمال في المناطق الفلسط            

الزرقاء اإلسرائيليون أكبر الخاسرين من هذا األمر، حيث ضعفت قدرتهم على المناورة مقابل المشغلين اإلسـرائيليين                
 .بعد دخول المنافسة التي تميزت بكلفة أقل

 االجتماعي كاملـة    واستفادت الخزانة اإلسرائيلية هي األخرى من العمالة الفلسطينية، فقد جرى خصم ضرائب الضمان            
وفي المقابل، حصل هؤالء العمال على عدد قليل من بـرامج           ). إضافة إلى دفع حصتهم   (من أجور العمال الفلسطينيين     

ووصلت المبالغ المحسومة األخـرى، والتـي كـان مـن           ). وفي مقدمتهما تأمين إصابات العمل    (الضمان االجتماعي   
، إلى الخزانة   )مثل مخصصات األطفال وتأمين العجزة    (ان االجتماعي   المفروض بها أن تغطي ما تبقى من برامج الضم        

 مليـون دوالر    250 إلى نحو    1993 – 1968ووفق أحد التقديرات، وصلت قيمة هذه الحسوم بين العامين          . اإلسرائيلية
 .أميركي

، إذ فرض على المـشغلين      هي األخرى من تشغيل الفلسطينيين    ) نقابة العمال اإلسرائيلية  (وأخيرًا، استفادت الهستدروت    
من األجور لمصلحة النقابة، وحولت هذه المبالغ إلى الهستدروت، على الرغم من عدم قيامها بالـدفاع                % 1حسم نسبة   

 .عن العمال الفلسطينيين
  المستوطنات اإلسرائيلية–االستثمار اإلسرائيلي الوحيد في المناطق 

ويصل عدد السكان في هـذه      . ر الوحيد الكبير في المناطق الفلسطينية      مستوطنة إسرائيلية االستثما   150 شكل بناء نحو    
في البداية، بنيت هذه المستوطنات في مواقع إستراتيجية مثـل غـور            .  مستوطن 200,000المستوطنات إلى أكثر من     
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إلسرائيلية على  األردن، وتم نشرها الحقًا في جميع المناطق الفلسطينية، وكان الهدف الفعلي من إقامتها بسط السيطرة ا               
 .تلك المناطق

. ومن بين جميع األهداف العملية، شكلت هذه المستوطنات فنادق للنـوم          . ال تملك المستوطنات أية قيمة اقتصادية فعلية      
لذا، وعندما يجري حساب االستثمار فيها، نأخذ في الحسبان التكلفات اإلضافية لبناء مستوطنة في المناطق الفلـسطينية                 

وترجع التكلفات اإلضافية من ناحيـة إلـى ضـرورة          . 1967 سكانها داخل الحدود اإلسرائيلية لما قبل        مقارنة بتوطين 
تحصبن المستوطنات وحمايتها نتيجة وقوعها على مقربة من المدن الفلسطينية التي ال ترحب بها، ومن ناحية أخـرى                  

 .هدف زيادة عدد سكان المستوطناتترجع التكلفات إلى اإلغراءات المادية الكبيرة التي تعرضها الحكومة ب
 1967، وصل التمويل الحكومي الفائض للمستوطنات بـين العـامين           "هآرتس"وحسب التقديرات التي أجرتها صحيفة      

إلى أن المـنح    " أدفا"وتشير حسابات مركز    ).  مليارات دوالر أميركي   10نحو  ( مليار شيكل إسرائيلي     45 إلى   2003و
 للفرد الواحد فاقت ما حصلت عليه السلطات المحلية داخل الخـط            1999 – 1990عامين  الحكومية للمستوطنات بين ال   

 وحدود إسـرائيل    1949هو خط الهدنة من العام      " الخط األخضر (" مليون دوالر أميركي     500األخضر من منح بنحو     
ناء المنشآت الجماهيريـة،    وتمتعت المستوطنات اإلسرائيلية كذلك بتمويل حكومي سخي لب       ). الشرقية المعترف بها دوليا   

وشق الشوارع االلتفافية على القرى الفلسطينية وللمناطق الصناعية، وتمويل سخي لصيانة وتفعيل المدارس والعيـادات               
 .الطبية، وتسهيالت ضريبية كثيرة

رتباط مع  وستجري مضاعفة هذه التكلفات في الفترة القريبة، وفقًا لخطة رئيس الحكومة أريئيل شارون في شأن فك اال                
وستمنح كل عائلة من المستوطنين سيعاد توطينها داخل إسرائيل مبلغًـا           . قطاع غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية      

 500باإلضافة إلى ذلك، تستثمر وزارة الدفاع اإلسرائيلية مبلـغ          .  دوالر أميركي  750,000 و   350,000يتراوح بين   
وتـشمل خطـة خارطـة      . رائيلي الذي يتمركز حاليا في المناطق المذكورة      مليون دوالر في إعادة انتشار الجيش اإلس      

الطريق التي رسمها الرئيس بوش إخالء مستوطنات عديدة أخرى، وعليه، ستبلغ تكلفات إعادة التوطين بضعة مليارات                
لـى المغـامرة    من الدوالرات األميركية، وبذلك تتحول المستوطنات اإلسرائيلية في المنـاطق الفلـسطينية المحتلـة إ              

 .االقتصادية العسكرية األكثر تكلفة في التاريخ اإلسرائيلي
 مرحلة االنتفاضات الفلسطينية: الجزء الثاني 

وشهدت المناطق الفلسطينية مقاومة مستمرة لجزء      .  بتحديد سعر الغطرسة   1987بدأت االنتفاضة التي اندلعت في العام       
واستلزم هذا األمـر تـدخل      . مكثفة لمجموعات مسلحة من وراء الحدود     كبير من الجمهور الفلسطيني المحلي وهجمات       

في إسرائيل، أوقع الصراع الكثير من الضحايا،  وتسبب في ركود النمـو             . أعداد كبيرة من القوات اإلسرائيلية المسلحة     
 مدريد، وبعدها إلـى  في نهاية األمر، أدت االنتفاضة األولى إلى عقد مؤتمر  . االقتصادي وفي تفاقم االستقطاب السياسي    

. لكن األمر لم ينته عنـد هـذا الحـدث الـسعيد           . التوقيع على اتفاقيات أوسلو التي أنشئت بموجبها السلطة الفلسطينية        
فالمجزرة التي قام بها باروخ غولدشتاين بالمصلين الفلسطينيين في الخليل، تبعتها سلسلة متواصـلة مـن التفجيـرات                  

في الوقت ذاته، تضاعف عدد المستوطنين      . دة المجموعات العسكرية الفلسطينية اإلسالمية    االنتحارية داخل إسرائيل بقيا   
 . اإلسرائيليين في المناطق المحتلة

، وبينما كانت االنتفاضة األولى شعبية بطابعها، كانت الثانيـة          2000اندلعت االنتفاضة الفلسطينية الثانية في أيلول عام        
وتفاقم الركود االقتصادي، وأصبح ثمن الغطرسـة       . حايا من الطرفين تزايدا كبيرا    انتفاضة مسلحة، حيث شهد عدد الض     

ويمكن معاينة ثمن الغطرسة فـي أربعـة   . أكبر فأكبر، األمر الذي وضع فترة االحتالل كلها تحت منظار جديد ومغاير       
 .ات االجتماعيةاالستقرار السياسي؛ األثمان العسكرية؛ الخسائر االقتصادية؛ التكلف: مجاالت رئيسية

 االستقرار السياسي
أصبح الموقف تجاه المناطق الفلسطينية يشكل خط الفصل الرئيسي في السياسة اإلسرائيلية وهمش المواضيع التقليديـة                

وشلت قضية فلسطين الـسياسة اإلسـرائيلية، ولـم يـستطع أي مـن              . التي تمايز بين اليسار واليمين في سائر الدول       
كتلك التي  " حكومات وحدة وطنية  " المفضل، األمر الذي خلق حالة من الجمود، أو أدى إلى تشكيل             المعسكرين تنفيذ حله  

، أو تلك التي يجري التفاوض بشأنها حاليا من أجل تنفيذ           1985طبقت خطة االستقرار االقتصادية النيوليبرالية في العام        
 .خطة االنفصال عن غزة

حقيقة تبديل خمسة رؤساء للحكومة في التسعينيات، بينما شـهدت العقـود            ينعكس عدم االستقرار السياسي بوضوح في       
، وتنعكس كذلك في حقيقة عدم تمكن رؤساء الحكومة منذ          )وثالثة في الثمانينيات  (التي سبقتها تبدل رئيسين في كل عقد        

كومي للخطـوات    من الحصول على مصادقة الكنيست على الميزانية بسبب المعارضة داخل االئتالف الح            1998العام  
وأخيرا، انعكست كذلك في اغتيـال رئـيس        . وأفضى األمر إلى انتخابات جديدة    . التي اتخذت في الموضوع الفلسطيني    

 .الحكومة يتسحاق رابين، بمسدس متطرف من المعسكر اليميني الذي عارض اتفاقيات أوسلو
 التكلفات العسكرية

ومنذ ذلك الحين، وضع الجيش اإلسـرائيلي       . لعسكري بشكل ملحوظ  مع اندالع االنتفاضة، تضاعفت تكلفات االحتالل ا      
وخدمت كل وحدة مقاتلة مرة واحدة على األقل في         . كتيبتين ثابتتين، تضمان سبع فرق، في الضفة الغربية وقطاع غزة         

 .المناطق الفلسطينية
يلية، وعلى الـرغم مـن ذلـك        تبقى مصروفات الميزانية غير معروفة بسبب عدم اإلفصاح عن ميزانية الدفاع اإلسرائ           

". األحداث في المناطق  "تشتمل مشاريع الموازنة السنوية على أرقام حول زيادات خاصة على الميزانية العسكرية بسبب              
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ال ).  مليـار دوالر أميركـي     6.5نحو  ( مليار شيكل    29، اقتربت هذه الزيادات من مبلغ       2005 و   1987وبين العامين   
مثل صيانة الكتيبتين ( التكلفات االعتيادية التي توظف من أجل السيطرة على المناطق المحتلة           تأخذ هذه األرقام بالحسبان   

 ).اللتين جرى التطرق إليهما سابقًا
وإضافة إلى التكلفات التي تقع على وزارة الدفاع، نضيف التكلفات التي تتحملها وزارة األمن الداخلي التي أطلق عليها                  

 أن بدأت المنظمات الفلسطينية باستهداف المدنيين داخل الحدود اإلسرائيلية، شرعت الشرطة            ومنذ. سابقًا وزارة الشرطة  
العادية وشرطة حرس الحدود تعمل تحت سلطة وزارة األمن الداخلي كمركبات عضوية لآللة اإلسرائيلية الدفاعية فـي                 

 .2005 و1994 وتضاعفت ميزانية هذه الوزارة بين العامين. مواجهة المتمردين الفلسطينيين
وتشمل التكلفات الدفاعية مركبا متميزا، أال وهو بناء الجدار األمني بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية الذي يهدف إلـى                  

 350ويبلغ طول الخط األخضر الذي يفصل بين المنطقتين         . منع المتسللين الفلسطينيين واالنتحاريين من دخول إسرائيل      
؛ بيـد   ) مليون دوالر  800نحو  ( مليار شيكل    3.5ر على طول الخط األخضر لبلغت كلفته نحو         ولو بني الجدا  . كيلومترا

أن الحكومة اإلسرائيلية قررت ضم المستوطنات اإلسرائيلية داخل الجدار من خالل االستيالء على مساحات كبيرة مـن              
وعلى ضـوء قـرار المحكمـة       . ته كيلومتر، وضاعفت تكلفا   600األراضي الفلسطينية، وبذلك أطالت الجدار إلى نحو        

الدولية في الهاي وتحفظات المحكمة العليا في إسرائيل، قامت وزارة الدفاع اإلسرائيلية بتغيير مـسار الجـدار مـرة                   
، خصصت الحكومة   )2005 – 2003في السنوات المالية    (وحتى اآلن   . أخرى، مما تطلب مبالغ جديدة للتخطيط والبناء      

 .ء الجدار مليار شيكل لبنا3.5مبلغ 
 الثمن األكثر فداحة نتيجة االحتالل واالنتفاضة الفلسطينية يتمثـل فـي أرواح البـشر               –القتلى والجرحى والتعويضات    

 جرحى من   6,709 قتيالً و    1,355، تكبدت إسرائيل    2004، حتى تشرين الثاني عام      1987ومنذ أيلول عام    . والجرحى
 وعـدد الجرحـى     4,661طينية ذلك بكثير، وبلغ عدد القتلى في صفوفهم         وفاقت األرقام الفلس  . المدنيين ورجال الجيش  

28,217. 
ووصـل  . تدفع مؤسسة التأمين الوطني اإلسرائيلية التعويضات للمدنيين الذين قتلوا أو جرحوا جراء العمليات العدائيـة              

وزارة الدفاع التعويضات   وتدفع  ).  مليون دوالر  80نحو  ( مليون شيكل    350 إلى   2003مبلغ هذه التعويضات في العام      
األرقام الدقيقة غير متوافرة، وذلك بسبب السرية التـي         . للجنود القتلى والمصابين، وتفوق هذه المبالغ ما يدفع للمدنيين        

وعلى الرغم من ذلك، ليس مجافيا للعقل االفتراض أن مجموع المبالغ المدفوعة قد بلغت              . تكتنف ميزانية وزارة الدفاع   
 .على األقل)  مليون دوالر230(ل نحو مليار شيك

الباصـات  (وتضاف إلى هذه المبالغ التعويضات التي تدفع على الممتلكات التي تتضرر نتيجة الهجمـات الفلـسطينية                 
 ).والمطاعم والمنشآت العامة التي يفجرها االنتحاريون، والصواريخ التي تطلق من قطاع غزة

 الخسائر االقتصادية
ومع اندالع االنتفاضة األولى، . 1987يلية، كان التوازن االقتصادي لالحتالل إيجابيا حتى العام         من وجهة النظر اإلسرائ   
؛ فمنذ مطلع 1993وهنالك صعوبة في حصر خسائر االنتفاضة األولى التي استمرت حتى العام          . أخذ هذا التوازن يتغير   

أثيوبيا بالوصول إلى إسرائيل مؤثرة بذلك على جميع        التسعينيات، بدأت موجة المهاجرين من اإلتحاد السوفييتي السابق و        
، إلـى   1987في العام   % 6.1من  : وتشير األرقام إلى تراجع نمو الناتج القومي اإلجمالي السنوي        . النواحي االقتصادية 

، 1987في العـام    % 4.6من  : ؛ بينما تراجع الناتج القومي للفرد       1989في العام   % 1.4، إلى   1988في العام   % 3.6
 8.9، إلى   1987في العام   % 6.1من  : وإرتفعت نسبة البطالة  . 1989في العام   % 0.3، إلى   1988في العام   % 1.9لى  إ

 .1989في العام % 
وشهد النمو االقتصادي تباطًؤا من جراء العمليات االنتحارية الفلسطينية، حتى بعد االنتفاضة األولى وفي السنوات التي                

 .1994لو وتأسيس السلطة الفلسطينية في العام تلت التوقيع على اتفاقيات أوس
 : نتائج هدامة أكثر على االقتصاد2000وكان لالنتفاضة الثانية التي اندلعت في خريف العام 

إلى نمو سلبي بلـغ     ) فقاعة التكنولوجيا الرفيعة   (2000في العام   % 8من  : تراجع نمو الناتج القومي اإلجمالي    ·        
 .2002في العام  % -0.7، إلى 2001في العام  % -0.9

، 2001في العـام     % -3.2، إلى نمو سلبي     2000في العام   % 5.2من  : هبط نمو الناتج القومي للفرد الواحد     ·        
 .2003في العام  % -0.5 و2002في العام  % -2.7و

 مليـارات   9 – 7، بين   2004 – 2000تتراوح التقديرات، بشأن خسارة الناتج القومي اإلجمالي بين العامين          ·        
 . مليار دوالر12و ) صندوق النقد الدولي(دوالر 

، ثم  2002 مليار دوالر في العام      1.7، إلى   2000 مليار دوالر في العام      5.3من  : هبطت اإلستثمارات الدولية    ·        
 .عادت لترتفع مرة أخرى

 مليـون فـي العـام       0.9، إلى   2000يون سائح في العام      مل 2.7من  : تراجع عدد السياح الذين دخلوا إسرائيل     ·        
2002. 

 .2003في العام % 10.7، إلى 2000في العام % 8.9من : إرتفعت البطالة ·        
  .كان للركود االقتصادي تأثير عكسي على التمويل الحكومي
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 مليـار   142، إلى   )إلجماليمن الناتج القومي ا   % 31.2 (2000 مليار شيكل في العام      157من  : تراجع جمع الضرائب  
 ). من الناتج القومي اإلجمالي% 28.6 (2003شيكل في العام 

فـي العـام    % 0.7وهبط بشكل استثنائي إلـى       (1999من الناتج القومي اإلجمالي في العام       % 2.4من  : ارتفع العجز 
 . 2003في العام % 5.7، إلى )2000

في العـام    % 104، إلى   2000في العام   % 88الحكومي اإلسرائيلي من    كنسبة من الناتج القومي اإلجمالي، ارتفع الدين        
2003. 

 :بغية معالجة األزمة المالية، تبنت الحكومة إستراتيجيتين
هذه التقليصات في   .  مليار شيكل  60 تقليصات في الميزانية، بلغت قيمتها اإلجمالية        8األولى سلسلة متتالية من     ·        

 .مرافق الخدمات الحكوميةالميزانية أثرت على جميع 
 

الثانية أن إسرائيل طلبت من الحكومة األميركية تغطية العجز دون الحاجة إلى زيادة العبء على سوق النقـد                  ·        
 .المحلية، ودون اللجوء إلى رفع الضرائب

تطبيـق خطـة    في الحقيقة، أتاح ذلك للحكومة التصرف بشكل عكسي؛ ففي خضم كل هذه التقليصات، قررت الحكومة                
خفض الضرائب، التي أعدت منذ البداية للحيلولة دون تنفير النخب اإلسرائيلية وخصوصا أعضاء طبقة رجال األعمال                

هذه المجموعة التي شكلت قبل االنتفاضة األولى العمود الفقري لفيلق الضباط فـي جـيش               . وعلماء التكنولوجيا العلوية  
 وواجه هؤالء، خالل االنتفاضة األولى، معضالت أخالقية جدية وبدأوا بالبحـث            .الدفاع اإلسرائيلي ولوحداته المختارة   

هذه المجموعة كانت من بـين أكثـر   . عن بديل للخدمة في األراضي المحتلة بشكل خاص وللمهن العسكرية بشكل عام          
بـاح رؤوس   وطبق الخفض الضريبي في نفس الوقت الذي فرضت فيه الـضريبة علـى أر             . المؤيدين التفاقيات أوسلو  

على الرغم من ذلك، كان الخفض الضريبي شديدا للغاية في الوقت الذي كانت الضريبة المفروضة على أرباح               . األموال
 مليار شيكل، لـم     12.9وبينما وصلت خسارة خزانة الدولة، نتيجة خفض الضرائب، إلى          . رؤوس األموال متدنية للغاية   

 . مليار شيكل0.7وال الـ تتعد مدخوالتها من ضريبة أرباح رؤوس األم
 التكلفات االجتماعية

كان للتقليصات الحكومية التي فرضت خالل االنتفاضة نتائج وخيمة على المجتمع اإلسرائيلي، وانعكس األمر بطـرق                
ر من الممكن مقارنة هذه النتائج المتراكمة بالتغييرات البنيوية التي طرأت على دول أوروبا الشرقية نتيجة انهيا               . عديدة

اإلتحاد السوفييتي، أو التغييرات البنيوية التي فرضتها مؤسسات التمويل الدولية على الدول التـي تعرضـت ألزمـات           
 .اقتصادية حادة

فإسرائيل تمتلك من الموارد المالية     . ومن قبيل المفارقة أن جميع أو معظم هذه التقليصات لم تكن ضرورية بشكل مطلق             
إضافة إلى ذلك، كان بمقدور إسرائيل الحصول على ضـمانات          . غطية تكلفات االنتفاضة  ما كان يمكن أن يكفي تدفقه لت      

 لبرالية حصلت على دعـم      -وبدل ذلك، عكست التقليصات أجندة نيو     . لقروض تكفي لتغطية مقادير العجز في الميزانية      
وبعض األحزاب الصغيرة التي تمثل     وتأييد الكثير من النخب اإلسرائيلية التي تتموقع داخل الحزبين السياسيين الكبيرين            

بهذا المفهوم، يمكن النظر إلى االنتفاضة على أنها شكلت فرصة لتطبيق خطة طال انتظارها، للتقليل               . الطبقات الوسطى 
من حجم المصاريف الحكومية، ولتقليص الميزانية، ولخفض الضرائب، ولخصخصة الشركات الحكومية، ولخفض كلفة             

األموال من أجل االستثمار والتوسع، ورافق كل هذا فكرة مفادها أن ثمار النمو االقتـصادي               العمال، ولتحرير رؤوس    
 .تتساقط على فئات الشعب كافة

 :وكان للتقليصات في الميزانية تأثير في المجاالت التالية
جة التقليصات في   تراجع في الخدمات االجتماعية، إذ تلقت بعض أهم الخدمات االجتماعية في إسرائيل ضربةً قاضية نتي              

 .الميزانية
فقد جهاز الصحة العام الكثير من مصادر التمويل، إذ بدأ العالج الطبي يعتمد أكثر فأكثر علـى المـدفوعات                   ·        

الشخصية، مما خلق خطًا فاصالً بين من يملكون ومن ال يملكون، وتآكالً في دعم جهاز الصحة الجماهيريـة بعامـة،                    
 .اءوبخاصة في صفوف الفقر

جرى تقليص حاد في تمويل ساعات التدريس في التعليم االبتدائي والثانوي، وكان لذلك تأثير وخيم على بلدات                 ·        
 .وأحياء الطبقة العاملة اليهودية والعربية

حـث  عانى التعليم العالي من ثالثة تقليصات في الميزانية، مما أدى إلى تقليل حجـم الميزانيـات المعـدة للب                  ·        
 ).كالمختبرات وسواها(والتجهيزات 

 
قُلصت الميزانيات المعدة لألبحاث والتطوير بشكل حاد، مما أثّر على البرامج الحكوميـة المخصـصة لـدعم                 ·        

 .صناعات التكنولوجيا الرفيعة الناشئة
 .قُلصت معونات اإلسكان بشكل حاد، مما زاد من صعوبة امتالك البيوت·        

 
 بالبلديات التي ال تتمتع بقاعدة ضـريبية        – بشكل خاص    – قُلص الدعم الحكومي للميزانيات البلدية، مما أضر         ·       

 ).كالبلدات العربية ومدن التطوير اليهودية(متينة 
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تمتلك إسرائيل شبكة ضمان اجتماعية جيدة، أوسع من تلك المتوافرة في الواليـات             : إضعاف شبكة الضمان االجتماعي   
وتتضمن برامج هذه الشبكة مخصصات التقاعد والعجز العام وتأمين         . ، وتشابه تلك التي في دول أوروبا الغربية       المتحدة

نقطـة الـضعف    . الدخل، ومخصصات األوالد، وإجازات الوالدة المدفوعة، وإصابات العمل وحوادث الطرق والبطالة          
  .تقدمها شبكات الضمان في دول أوروبا الغربيةاألساسية تجسدت في مستوى المخصصات المتدني مقارنة بتلك التي 

 : أدت التقليصات في الميزانية إلى إضعاف برامج شبكة الضمان بطريقتين
مما أدى إلى تعـرض     % 30فعلى سبيل المثال، قُلص ضمان الدخل بمعدل        . قُلصت جميع المخصصات بمبالغ متفاوتة    

  . من دخلهم لتدن كبير في الدخلاإلسرائيليين الذين تشكل شبكة الضمان جزءا أساسيا 
؛ وابتداء من ذلك العام، سـيجري ربـط جميـع           2006جمدت جميع المخصصات المربوطة بمعدل الدخل حتى العام         

تاريخيا، ارتفع معدل الدخل أكثر من مؤشر غالء المعيشة؛ لـذا           . المخصصات بمؤشر غالء المعيشة بدل معدل الدخل      
وحسب مؤسسة التأمين الوطني ستهبط مخصـصات الـشيخوخة         . ت من عملية تآكل   فبطبيعة الحال ستعاني المخصصا   

 .2020من معدل الدخل في العام % 11من معدل الدخل، إلى % 16من : األساسية
تدير حصة األسد من صناديق     ) نقابة العمال في إسرائيل   (كانت الهستدروت   : تحول جذري في برنامج صناديق التقاعد      

وكانت الحكومة تبحث عن السبل التي تمكنها       . مول بواسطة سندات حكومية معدة لهذا بفائدة معقولة       التقاعد التي كانت ت   
. من التراجع عن التزامها بالمحافظة على مستويات ثابتة لرواتب التقاعد، وتحويل صناديق التقاعد إلى سـوق األسـهم             

، من العجـز اإلحـصائي، لكـن الكثيـر مـن            وادعت الحكومة أن رواتب التقاعد الهستدروتية تعاني، لسنوات طويلة        
، وتحت غطاء ضرورة اتخاذ إجـراءات طارئـة         2003في العام   . االختصاصيين دحضوا هذا الموقف جملة وتفصيالً     

بسبب االنتفاضة، نفذت الحكومة هذه الخطوة، فقامت بتأميم بعض صناديق التقاعد الهستدروتية، وقامت بعدها ببيعهـا                
ومن ثم قامت بمضاعفة تكلفات إدارتها بهدف رفع جاذبيتها بالنسبة للمـشترين، وفـي نهايـة                . لشركات تأمين تجارية  

قصارى القول إن العمال المتقاعدين يتلقون      . المطاف تم تخفيض نسبة الفائدة على السندات التي تقتنيها صناديق التقاعد          
 .اتب التقاعد سيكون بانتظارهماآلن راتبا منخفضا، وال يعلم المتقاعدون المستقبليون أي نوع من رو

  العواقب االجتماعية
كان تزايد الفقر النتيجة األكثر بروزا للركود االقتصادي الذي سببته االنتفاضة والسياسة التمويلية التي فرضتها الحكومة                

 –األجـر  من متوسـط   % 50 ويعرف على أنه     –وشهدت نسبة اإلسرائيليين الذين يقبعون تحت خط الفقر         . اإلسرائيلية
، حصل الفقراء فـي     2000وشهد الفقر كذلك تعمقًا شديدا؛ ففي العام        % 19.2 إلى   2000في العام   % 17.6ارتفاعا من   

وكانـت أكثـر    %. 30.3 وصل هذا الرقم إلى      2003تحت خط الفقر؛ في العام      % 25.6إسرائيل على دخل بلغ معدله      
 الهبات، التي لم تكن معروفة في إسرائيل خارج المجتمعات اليهودية           النتائج وضوحا بداية انتشار مطابخ الفقراء وثقافة      

 .المتدينة
 مالحظات إجمالية

وغدت إسرائيل تدفع ثمن الغطرسة     . أصبح االحتالل المتواصل لألراضي الفلسطينية عبًئا ثقيالً على المجتمع اإلسرائيلي         
 .ن خالل تجاهل طموحات الشعب الفلسطيني الجماعيةالتي أغرت قادتها بالتفكير في إمكانية السيطرة على األراضي م

ضربت االنتفاضة الثانية إسرائيل في العمق، ونتج عن ذلك توقف في النمو االقتصادي وتدن في مـستوى المعيـشة،                   
  .وإضعاف الخدمات االجتماعية وتآكل شبكة الضمان االجتماعي واتساع وتعميق رقعة الفقر

لية أكثر انقساما وأقل تماسكًا، وخسرت رؤياها المؤسسة لمجتمع يطمح إلـى جـذب              تخرج إسرائيل من االنتفاضة الحا    
ولم يعد مؤكدا أن الجيل القادم سيتمتع بنفس مستوى التربية والتعليم الذي يحصل عليه              . المجموعات البائسة نحو المركز   

 .عمال الخيرية المجتمعيةويجد الكثير من اإلسرائيليين أنفسهم متعلقين أكثر فأكثر باأل. الجيل الحالي
 .ومن نافل القول إن مصير الفلسطينيين أسوأ من ذلك بكثير

بنظرة إلى الوراء، من الواضح أن السياسة اإلسرائيلية التي اعتمدت عدم تطوير المناطق الفلسطينية شـكلت هزيمـة                  
 .مت بتشجيع التطوير المحليوكان من الممكن أن يكون وضع إسرائيل أفضل بكثير مما هو عليه اآلن لو قا. للذات

فبينما يعول الكثير من الساسة     . إن فك االرتباط، وإن أدى إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة تماما، لن يشكل نهاية المطاف              
اإلسرائيليين على الفصل التام متمثالً بالجدار، من الواضح أن إسرائيل هي األكثر ثراء واألكثر قوة في المثلث األردني                  

لـذا، تحمـل    .  اإلسرائيلي، وستبقى بدورها تتحمل مسؤولية كبيرة عن الرفاهية االقتصادية للفلسطينيين          –فلسطيني   ال –
وإذا كانت إسرائيل ترغب    .  ثمنًا باهظًا طويل األمد    1967الغطرسة التي تولدت ابتداء من االنتصار العسكري في العام          

أن تساعد الفلسطينيين على خلق اقتـصاد  : مت عن القيام به حتى اآلنفي سالم دائم وثابت فعليها الشروع بعمٍل ما أحج 
 .قابل للحياة

 معلومات حول المساواة والعدالة االجتماعيـة فـي         -"أدفا"شلومو سبيرسكي باحث اجتماعي من رؤساء مركز        . د(*) 
ـ "وهذا المقال يشكل تلخيصا لكتاب جديد صدر باللغة العبرية للمؤلف بعنوان            . إسرائيل ن الغطرسـة، حـول كلفـة       ثم

  ".االحتالل للمجتمع اإلسرائيلي
 13/5/2005المشهد االسرائيلي 

  
  :آاريكاتير
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 13/5/2005البيان 


