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* * *  
   للنكبة 57إحياء الذكرى الـ :الفلسطينيون

 لنكبة فلسطين بتهجير مئات اآلالف من الفلسطينيين        57يصادف اليوم الذكرى الـ      15/5/2005الشرق األوسط   جاء في   
لخـارج اليـوم هـذه      ويحيي الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والمخيمات في ا         . من بيوتهم وأراضيهم ومدنهم   

برنامجا يشمل العديد من النشاطات، تبدأ بانتصاف اليوم بـإطالق          »  للنكبة 57إحياء الذكرى الـ    «واعدت لجنة    .المناسبة
صافرة عبر اإلذاعات المحلية معلنة توقف الحركة لدقيقة واحدة في جميع المرافق في أنحاء الـوطن الفلـسطيني يعقبهـا                    

وطالبت  .م اهللا والبيرة بالتزامن مع تنظيم مهرجان في بقية المحافظات في الضفة والقطاع            مهرجان مركزي في محافظة را    
يوما وطنيا تقف فيه جماهير شعبنا أمام هذه الذكرى األليمـة           «) أيار( مايو   15 للنكبة بإعالن    57لجنة إحياء الذكرى الـ     

 .»العودة إلى وطنهم وديـارهم واسـتعادة ممتلكـاتهم        والجريمة، مؤكدة على حقوقنا الثابتة وفي المقدمة حق الالجئين في           
ووجهت اللجنة نداء الى خطباء المساجد لتخصيص حلقات للحديث عن النكبة وآثارها وكذلك الكنائس الى قرع أجراسـها                  

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا في مقر المكتب التنفيذي لالجئين في البيرة وضعت فيه آخر اللمـسات علـى                   .في الذكرى 
وراجعت االستعدادات مشيرة إلى إتمام توزيع المواد اإلعالمية الخاصـة          . كما قالت » إحياء هذه الذكرى األليمة   «رنامج  ب

بالمناسبة من ملصقات وشعارات والفتات وبيان مركزي ورسائل ودعوات وسط ترحيب بالتفاعل الذي ظهر في مختلـف                 
ئل اإلعالم المحلية والعربية كافة، على وجه الخصوص إلـى          ودعت اللجنة وسا  . المحافظات على مدى األسبوع الماضي    

تخصيص مساحة من برامجها وصفحاتها لتغطية فعاليات أسبوع النكبة بالتزامن مع دعـوة الـشعب الفلـسطيني الـى                   «
بيـة  وفي الوقت الذي طالبت فيـه اللجنـة، وزارة التر         .»المشاركة الحاشدة والفعاليات في المهرجانات والفعاليات الشعبية      

الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي، بتوجيه رسالة الـى         » نداء القدس «والتعليم الفلسطينية كما جاء في الموقع إللكتروني        
جميع مديري مدارس الوطن لتخصيص الحصة األولى للحديث عن النكبة وآثارها، أهابت بالمعلمين أخـذ دورهـم فـي                   

وبالتنسيق مع رابطة الفنانين التشكيليين، سيشارك فنانون فـي         .1948م  التحضير والحديث عما حل بالشعب الفلسطيني عا      
تعكـس واقـع    , رسم لوحات جدارية في األماكن العامة في محافظات غزة والخليل وبيت لحم ورام اهللا ونابلس وطولكرم               
  .ي العودةحال اللجوء والشتات وما تعرض له الفلسطيني من عذاب خالل عقود النكبة وتعبر عن آماله وطموحه ف

» بلدنا«وضمن فعاليات هذه الذكرى، تنظم اللجنة بالتعاون مع مركز النشاط النسوي في مخيم االمعري معرضا في مركز                  
وساهم في تمويل إحياء هذه المناسـبة فـي الـداخل           . في البيرة يستمر يومين بجناحين للتراث الفلسطيني والثاني للصور        

شخصيات عربية وطنية، في مقدمتهم رئيس برلمان مقاطعة فيينا النمساوية وعضو           والخارج، جهات رسمية وأهلية دولية و     
برلمان فيينا عمر الراوي، ورئيس وزراء لبنان األسبق سليم الحص واللجنة البرلمانية البريطانية في افتتاح أسبوع فعاليات                 

  . في كل من لبنان ولندن57ذكرى النكبة الـ 
ومـن المقـرر ان يعقـد المجلـس          . للنكبـة  57، الذكرى الـ    )االحد( تحل اليوم    15/5/2005األيام الفلسطينية   ونقلت  

 أن أحمد قريع سيقوم بإلقاء خطـاب فـي المجلـس،       وأفاد المجلس،  .التشريعي، جلسة خاصة اليوم ، وذلك أحياء للذكرى       
نة شؤون الالجئين حول الوضع     وسيناقش المجلس التشريعي، وفق البيان الصحافي، تقريراً أعدته لج         .بمناسبة هذه الذكرى  

ونوه البيان، إلى أن ذكرى النكبة لهذا العام، تأتي في ظروف صعبة، تحتاج إلى وقفة واقعية ومتابعـة لتجـاوز                    .السياسي
وينظم الـشعب الفلـسطيني داخـل       .هذه الظروف وصوالً إلى تحقيق األهداف الوطنية لشعبنا، التي نسعى جميعاً لتحقيقها           

وفي جامعة النجاح الوطنية في نابلس افتـتح ، امـس،           . فعاليات السياسية والثقافية احياء لذكرى النكبة     الوطن وخارجه ال  
وفي رام اهللا، افتتحت لجنة أحيـاء       .تحت رعاية األستاذ الدكتور رامي حمد اهللا، رئيس الجامعة        " النكبة في صور  "معرض  
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 تراثيين، عرضت فيهما متعلقات تخص أصـحاب تلـك          النكبة بالتنسيق مع لجنتي مخيمي األمعري والجلزون، معرضين       
وفي محافظة طولكرم، شارك المئات من أبناء امس، في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن حق                  .المخيمات

  . للنكبة57إلحياء الذكرى الـ " عائدون"العودة 
تقدمها اللواء عز الدين الشريف محافظ طولكرم، وممثلو        وانطلقت المسيرة من أمام دوار الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة، ي          

المؤسسات الرسمية والشعبية في المحافظة، وحشد كبير من المواطنين والالجئين، حيث جابت شوارع المدينة لتنتهي مـن                 
ان الشهداء  وفي نابلس أقامت الفعاليات الشعبية والرسمية في المحافظة ظهر امس مهرجاناً جماهيرياً في ميد             .حيث انطلقت 

واصدرت االحزاب والتنظيمات السياسية بيانات اكدت فيها قدسـية         .في المدينة، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للنكبة      
  . الدولي194حق العودة ورفضها التنازل عن تطبيق قرار 

 .هيريا احياء لهـذه الـذكرى      نظمت الهيئة العليا الحياء الذكرى السابعة والخمسين للنكبة امس مهرجانا جما           من جهة ثانية  
وشارك في المهرجان الذي اقيم وسط المدينة تيسير نصر اهللا منسق اللجنة الوطنية العليا الحياء الذكرى السابعة والخمسين                  

واشار نصر اهللا الى ما تعرض له الشعب        .للنكبة وممثلون عن القوى والفصائل والمؤسسات الوطنية وحشد من المواطنين         
عمليات تهجير قسرية وتلكؤ المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الخاصة بعودة الالجئين الفلـسطينين الـى                الفلسطيني من   

وأكد على التمسك بحق الذي يمثل جوهر القضية والنضال          . عاماً على ترحيلهم عن ارض وطنهم      57ديارهم رغم مضي    
  . الترويج لها وما تمثله من انتقاص لحق العودةالفلسطيني، الفتاً الى الطروحات والمبادرات المتزايدة التي يجري

يافا عروس فلسطينية، بحارتها من أشجع البحارة في الـمنطقة، كان الناس يأتون اليها من كل                األيام الفلسطينية وأضافت  
هـذه   .لةأرجاء الـمعمورة، وحين حدثت النكبة تغير كل شيء، وجاء االحتالل القبيح يدمر ويقتل الذكريات واأليام الجمي               

الرسالة حاول الـمخرج سعيد البيطار ان يوصلها للـمواطنين الفلسطينيين والعالـم من خالل فيلـمه الوثائقي يافا، الذي                
، الذي أقامته الهيئة العامة لالستعالمات، بالتعاون مع        57عرض ألول مرة، أمس، ضمن فعاليات احياء ذكرى النكبة الـ           

  .مدينة غزةمؤسسة سعيد الـمسحال للثقافة ب
أحاول من خالل فيلـم يافا أن أعرض شيئاً مختلفاً هذا العام، وأتجاوز الصور التقليديـة، التـي                 ": االيام"قال البيطار لـ    و

وقال البيطار، الذي    .تعرض كل عام باألسود واألبيض، لهذا انتقلت الكاميرا الى يافا تلك الـمدينة السليبة عروس فلسطين              
ى يافا من أجل التصوير انه اعتمد على طاقم تصوير من الداخل وتابع العمل معه بـشكل حثيـث،                   لـم يستطع الدخول ال   

  .حتى انه اضطر الى اعادة تصوير بعض الـمشاهد أكثر من خمس مرات في ظروف صعبة
خمـسين   بمناسبة الذكرى الـسابعة وال     اشددت حركة فتح والجبهة الديمقراطية    بأن 15/5/2005الخليج اإلماراتية   ونشرت  

بعيداً عن قرارات الشرعية الدوليـة،      ” اسرائيل“للنكبة اليوم على ضرورة تنفيذ حق العودة ورفضهما أي حل سياسي مع             
وأكدت حركة حماس انهـا لـن        .في حين دعا أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية البرغوثي الى التمسك بحق العودة              

مهما طال الزمن فلن يثني شعبنا عن المضي قدما         “ركة فتح في بيان     وقالت ح . تعطي الكيان أي شرعية في أرض فلسطين      
ووصف البيـان    .”)194(في نضاله العادل من أجل عودته الى وطنه ودياره التي شرد منها طبقا لقرار الشرعية الدولية                 

ابـضة بأحـداث النكبـة      ذاكرة الشعب الفلسطيني ال تزال حية ون      “مؤكداً ان   ” هولوكوست فلسطين “النكبة الفلسطينية بأنها    
ودعا البرغوثي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات الى المشاركة في احياء الفعاليات الوطنية المقررة فـي                . ”المأساوية

ودعـا البرغـوثي     .ذكرى النكبة، تأكيداً على تمسك الشعب الفلسطيني بحق العودة لكافة الالجئين الى وطنهم وديـارهم              
تحسين شروط الحياة االنسانية لسكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، واعطائهم حقوقهم المدنية التـي  الحكومة اللبنانية الى    

حلم العودة قريب المنال وسيعود الالجئون الفلسطينيون الى وطنهم وسيكون          “وأكد ان    .تكفل لهم حياة كريمة وعيشاً كريماً     
  .”أبناء شعبنا في مخيمات الشتات طليعة العائدين

جورج حبش مؤسس حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على ضرورة حماية االنجازات التـي                وشدد  
وتشكيل القيادة الوطنيـة    . حققتها االنتفاضة من خالل ترتيب البيت الفلسطيني والبدء في برنامج االصالح ومحاربة الفساد            

  .ة وتفعيلهاالموحدة وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطيني
أي حل لن يمر اذا لم يلج من بوابة تطبيق قرارات الشرعية الدولية بمـا               “وأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان       

واقامة الدولة الفلسطينية المـستقلة وعاصـمتها القـدس         .. 67من األراضي المحتلة عام     ” االسرائيلي“في ذلك االنسحاب    
  .”194وتطبيق قرار 
 ان الحل الوحيد في التعامل مع االحتالل         في هذه المناسبة في بيان لها      أكدت حركة حماس  أن: يج اإلماراتية وأضافت الخل 

هو استئصاله من كل االراضي العربية مشددة على انها لن تعطي الكيان الصهيوني أي شـرعية فـي هـذه           ” االسرائيلي“
 والتي تسببت في تشريد شعبنا عن مدنه وقراه في فلـسطين            تمر علينا الذكرى السابعة والخمسون للنكبة     “وقالت  .  االرض

 وقيام الكيان الصهيوني الغاصب على أرضنا، في نكبة هي األشد واألنكى في تاريخ أمتنا وشعبنا، ومنـذ                  48المحتلة عام   
هنميـة والطـرق   ذلك التاريخ وهذا الكيان الشيطاني الغاصب لم يكّل أو يمّل عن ارتكاب الجرائم واتّباع كل الوسـائل الج        

الشيطانية للتنكيل بأبناء شعبنا وقتله وتعذيبه ودفعه للخروج من أرضه واستحّل هذا الكيان المجرم كل المحرمات وتجاوز                 
لقد شـهدت األعـوام الـسبعة       “اضافت حماس    .األعراف والقوانين وضرب عرض الحائط بكل القيم اإلنسانية واألخالق        

كبيرة في منطقتنا وعلى مستوى العالم بحيث حاول الكثيـرون أن يغيبـوا قـضيتنا               والخمسون الماضية تغيرات وتقلبات     
ويحولوها إلى مجرد قضية إنسانية تستحق شيئا من اإلغاثة والعون، فيما حاول آخرون أن يعطوا هذا االحتالل الـشيطاني    

ح واالتفاقيات الظالمة من كامـب      شرعيةً ووجوداً على أرضنا تحت مسميات واهية مثل التوازنات الدولية وتداخل المصال           
ولألسف إن الكيان الصهيوني الذي غرس في المنطقـة بـذور الحـرب             “ديفيد مروراً بأوسلو وحتى وادي عربة، وقالت        

وأكـدت  . ”والكراهية وسفك الدماء وجد من يمد له يده ويصافحه ويمنحه االعتراف والشرعية ويعده بتوفير األمن واألمان               
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هذا االحتالل شرعية ووجوداً على أرض فلسطين مشددة  على انها ستعمل كل ما بوسعها السـترداد                 حماس أنها لن تمنح     
  .حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة واعادة الالجئين والنازحين الى أرضهم التي أخرجوا منها

 لتـصفية القـضية     المحـاوالت اإلسـرائيلية   " من   حذر المجلس الوطني الفلسطيني   أن 15/5/2005الغد االردنية   وذكرت  
ودعا المجلس فـي بيـان    ".بالتمسك بالثوابت الوطنية وبترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق اإلصالحات" ، مطالباً  "الفلسطينية

كافة األطراف للحذر والتيقظ مـن خطـة        "صدر أمس بمناسبة ذكرى مرور سبعة وخمسين عاماً على اغتصاب فلسطين            
ون إليجاد دولة مؤقتة بال حدود أو سيادة وإضعاف منظمة التحرير وإحداث الفرقـة              رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شار    

  ".بين حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل الفلسطينية
حق الشعب العربي الفلسطيني في     " لجنة الدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين في األردن           عن: الغد األردنية  وأضافت

برفض محاوالت تزويـر حـق العـودة بمـا     "وطالبت اللجنة    ".ريط والتنازل بحق العودة   السيادة على أرضه ورفض التف    
التمسك بالثوابـت   "وفيما شددت اللجنة على ضرورة       ". ومع التفسير السياسي والقانوني له     194يتناقض مع القرار الدولي     

ملـف  "المعارضة الوطنية األردنيـة أن      ، أكدت لجنة التنسيق العليا ألحزاب       "الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة     
وأشار  ".الصراع مع المشروع الصهيوني سيبقى مفتوحاً حتى يتحقق الحق التاريخي للشعب العربي الفلسطيني على أرضه              

مسؤولية ما تعرض له الشعب الفلسطيني على امتداد سنوات القهر والظلم تقع على عاتق المجتمع الـدولي                 "البيان إلى أن    
المجتمع الـدولي واألمـم     "، وطالب   "متفرجاً على أبشع جريمة اقتالع شعب من أرضه شهدها القرن العشرين          الذي وقف   

المتحدة إلى توفير الحماية الدولية المؤقتة للشعب الفلسطيني وتطبيق قرارات الـشرعية الدوليـة ذات الـصلة بالقـضية                   
عربي الفلسطيني من العـودة وتقريـر المـصير علـى           الفلسطينية ووقف العدوان واإلرهاب الصهيوني وتمكين الشعب ال       

  ".أرضه
 اسـبوع نـصرة     تـنظم  النقابات المهنية بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين الغتصاب فلسطين        بأن وأفادت الغد االردنية  

الـديار  يتحدث فيه مفتي القـدس و     " االقصى في دائرة االستهداف   "االقصى، حيث تقيم اليوم االحد مهرجانا خطابيا بعنوان         
الفلسطينية عكرمة صبري ورئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين وائل الـسقا وعبـدالحليم قطيـشات والنائـب محمـود                   

تتحدث فيه النائب حياة المسيمي     " عاقدة اللواء "كما يتضمن ندوة تعقد يوم الثالثاء المقبل مخصصة لنساء بعنوان            .الخرابشة
امجد فياض عن االسرة اولى معامل الشهداء، ورئيسة اتحاد المرأة االردني           .دي م عن السياسية وفلسطين، ووالدة االستشها    

آمنة الزعبي عن حقوق المرأة الفلسطينية في ظل االحتالل، والمحامية سميرة زيتون عن النقابيـة واالقـصى، وزوجـة                   
يا قدس انـا    " المقبل ندوة بعنوان     وتعقد يوم االربعاء   .الشهيد عبدالعزيز الرنتيسي وجهاد الرجبي عن قلم المرأة واالقصى        

 .كما يتضمن االسبوع معرض صور وبازار خيري وعروض فيديو. يتحدث فيها سعود ابومحفوظ وجورج حداد" قادمون
أعلنت حركة الجهاد االسالمي في غزة أنها ستواصل المقاومة االحتالل           في ذكرى احتالل فلسطين    :وذكرت الغد االردنية  

ودعا عبداهللا الشامي القيادي في الحركة إلى استمرار شن هجمات على االحتالل            . ضي الفلسطينية حتى تحرير جميع االرا   
وقال الشامي إن الجهـاد     .مع إحياء الحركة الذكرى السنوية االولى لعملية الجيش االسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة             

  . أعمال المقاومة حتى تحرير جميع االراضي الفلسطينيةاالسالمي ملتزمة بالقسم الذي أدته للشهداء والمعتقلين باستمرار
 الغتـصاب   57 الفصائل والقوى واالحزاب الفلسطينية اعتصاما في الذكرى         ذينفت  15/5/2005النهار اللبنانية   وأوردت  

طيني في  تضامنا مع الشعب الفلس   " لجنة دعم المقاومة في فلسطين    "في بيروت، دعت اليه     " االسكوا"فلسطين امس امام مقر     
وشارك ممثلون للقوى والهيئات واالحزاب اللبنانية والفلسطينية، ورفعت االعالم اللبنانية والفلـسطينية             . انتفاضة االقصى 

 الموجود في ادراج مكتبه منـذ عـام         194اخراج القرار   "والالفتات التي تدعو االمين العام لالمم المتحدة كوفي انان الى           
ورفع المعتصمون مذكرة الى انان تسلمها المـسؤول        ". راً والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني    ، وتحويل النكبة انتصا   1975
حسن حدرج كلمة باسم االحزاب     " حزب اهللا "وألقى عضو المجلس السياسي في      . ي في االمم المتحدة نجيب فريجي     االعالم

   .حماد" ابو فادي"في بيروت " فتح االنتفاضة"اللبنانية، وتاله أمين سر حركة 
في مخـيم   " االونروا"والمنظمات الفلسطينية اعتصاما امام مكتب      " الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين   "من جهتها، نظمت    

  . برج البراجنة في حضور عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والمؤسسات االجتماعية وابناء المخيم
وتحـدث المـسؤول عـن      . بدعوة من الجبهة  " االونروا"ينيين امام مكتب    وفي طرابلس، اعتصم عشرات الالجئين الفلسط     

  . خليل هنداوي باسم الفصائل" فتح"في الشمال محمد صالح ونائب امين سر شعبة مخيم البداوي في " حزب اهللا"
 الدولية في بيروت    –دعا نادي العالقات العامة في الجامعة اللبنانية        و. ونظمت الجبهة ايضاً اعتصاماً في مخيم عين الحلوة       

  .في لبنان اسامة حمدان، االولى بعد ظهر االثنين المقبل" حماس"الى حضور ندوة لممثل حركة 
  

  ان ترشح أحدا لمنصب رئيس دولة فلسطين" التنفيذية"ليس من حق : القدومي 
ل القرار الفلـسطينية لتفـادي       حمل القدومي بشدة على القيادة الفلسطينية في الداخل معتبرا انها تعطل اجتماع هياك             -دبي  

، "العربية"واكد القدومي في حديث لقناة       .فتح" تجريف"ولتواصل ما اسماه استهداف منظمة التحرير الفلسطينية و       " المواجهة"
 ،هذه مسؤولية المجلس الـوطني    "اوضح  و ".احدا لمنصب رئيس دولة فلسطين    ليس من حق اللجنة التنفيذية ان ترشح        "ان  

اعلنت دولة في المنفى فكيـف تكـون فـي          "واضاف   ". اعضاء 7 التنفيذية فقدت صالحيتها بغياب اكثر من        كما ان اللجنة  
فالسلطة الفلـسطينية هـي     . السلطة الفلسطينية غير معترف بها    "وتابع ان    ".المنفى ويكون رئيسها في االراضي المحتلة؟     

" خطأ كبير "ر ان الحديث االن عن رئيس دولة فلسطين         واعتب ".حكومة مؤقتة الدارة الشؤون في داخل االرض المحتلة فقط        
من خالل التعامل مع السلطة الفلسطينية وذلك لتـصبح         " الواليات المتحدة تريد ان تقضي على منظمة التحرير       "مضيفا ان   

ت التـي   االتفاقا"، ان   واعتبر القدومي  ".منظمة التحرير خارج االطار وما زالت ارضنا محتلة وليس هناك شبر قد استقل            "
  ".ل الخط السياسي لمنظمة التحريرعقدت مع السلطة الفلسطينية ال تمث
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مـضيفا  " ال ارشح نفسي الني بلغت من الكبر عتيـا        :"وردا على سؤال هل سيرشح نفسه لمنصب رئيس دولة فلسطين قال          
  ".وانا افضل ان يكون مستقال) حينمن المرش(عندما يجتمع المجلس الوطني سنجد الكثير"

تذمر كبير النه تم اخراج االف من االطارات التنظيمية وهـذه           "داخل فتح واكبه    " عدم انضباط "القدومي الى وجود    واشار  
وخلـص   ".عملية تجريف ان صح التعبير لفتح ولالسس التي قامت عليها هذه الحركة وكانهم يريدون ان يغيروا كل شيء                 

رارات التي اتخـذها المجلـس       مشروع معين اعتقد انه يخالف الق      مع االسف في  "القدومي الى ان القيادة الفلسطينية تسير       
  .الوطني

 50من لديه سيارات مصفحة ومن لديـه        ) الفلسطينيين(من المسؤولين   "واشار القدومي ايضا الى مظاهر فساد مالي وقال         
   ).اف ب(.دوالر" مليون

  15/5/2005الغد االردنية 
  

  المجلس التشريعي  " اكتساح" حماس ال تعتزم ،جلسة خاصة األربعاء لبحث قانون االنتخابات
أكد الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس أن حركته ال تعتزم اكتساح المجلس التشريعي                 : أمين أبو وردة   -نابلس  

ابات رغم المؤشرات المتزايدة على شعبية حماس من خالل النتائج التي حققتها في االنتخ            “في االنتخابات المقبلة، وقال انه      
، مشيرا إلـى  ”البلدية والمحلية في مرحلتيها األولى والثانية إال أن لدى حركته قرارا بعدم اكتساح مقاعد المجلس التشريعي  

حماس تريد ان تعطي درسا للشعب الفلسطيني وللعالم ان لغة التفرد في الوضع الفلسطيني لم تعد مقبولة بل المسؤولية                   “ان  
ر حماس بالمشاركة بانتخابات التشريعي لم يكن باذن من احد بل نابع مـن قـرار سـيادي                  قرا“وقال يوسف ان     .”للجميع

وأشاد يوسف بنزاهة االنتخابات المحليـة األخيـرة رغـم بعـض            . ”فلسطيني وليس بإذن ال من شارون وال من أمريكا        
ـ       “التي اعترتها داعيا الجميع الى      ” الثغرات“ ، وقـال ان    ”اليب االسـتقطاب  التوحد لخدمة شعبنا ومؤسساته والكف عن اس

مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية ال تعني التنازل عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ما دام هنـاك احـتالل                    
ايادينا ممدودة الخوتنا في فـتح      “وعدوان داعيا لتعزيز الوحدة الوطنية بين كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني وقال ان              

  .” شعبنا ومشاركتنا في االنتخابات ليست مناكفة الحد ولسنا بديال تفاوضيا وسياسيا عن السلطة الوطنيةولكل الخيرين في
وأعلن المجلس التشريعي الفلسطيني أنه سيعقد جلسة خاصة األربعاء المقبل لبحث مشروع قـانون االنتخابـات بـالقراءة                  

عالم واالتصال في الضفة الغربية وغزة ان هناك ارتفاعاً         وأظهرت نتائج استطالع للرأي أجراه مركز القدس لال        .األخيرة
كـانون  /  في المائة في يناير    59ملموساً في نسبة الفلسطينيين الذين يريدون المشاركة في االنتخابات التشريعية المقبلة من             

بون االتجاهات العلمانية   وعند سؤال المستطلعين ما إذا كانوا سينتخ       .2005أيار  /  في المائة في مايو    75 إلى   1996الثاني  
 في المائـة فـضلوا      38 في المائة، إنهم سوف يختارون االتجاهات األصولية مقابل نسبة           48أو االتجاهات األصولية قال     

  . االتجاهات العلمانية
  15/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  السلطة تعتزم مواصلة اإلصالحات األمنية  

 الفلسطينية تعتزم خالل األسابيع القليلة المقبلة مواصلة اإلصالحات في أجهزتهـا            أعلنت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية     
وقالت المصادر إن وزير الداخلية اللواء نصر يوسف عاد إلى غزة قادماً من مصر في أعقاب االجتماع مع مدير                    .األمنية

 اجتماعات مطولة وناقشا الوضـع      وأضافت المصادر أن يوسف وسليمان عقدا      .المخابرات المصرية عمر سليمان الخميس    
 .وذكرت أن سليمان أعرب ليوسف عن مساندة بالده لما تقوم بـه الـسلطة الفلـسطينية               . الراهن في األراضي الفلسطينية   

وقالت المصادر إن مصر أعربت عن استعدادها ألن تقدم للسلطة الفلسطينية كل المساعدة والدعم الذي تحتاجه في برنامج                  
وأضافت أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً لوضع البرامج والخطط التي تهدف إلى إعادة هيكلة أجهـزة                 .يةاإلصالحات األمن 

 )أ.ب.د( .األمن
  15/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  السلطة تؤكد التزامها بإجراء االنتخابات التشريعية في موعده

إجراء االنتخابات التشريعية حسب موعدها المقـرر        أكدت السلطة الفلسطينية التزامها ب     - الغد   -غـــزة    - حامد جاد 
  .في السابع عشر من تموز المقبل كاستحقاق ديمقراطى التراجع عنه

، في كلمة القاها نيابة عن ابو مازن خالل حفل نظمته المفوضية االوربية امس فى غزة بمناسبة يـوم                    وقال صخر بسيسو  
ك كأمرين رئيسيين ال تراجـع      ال مسيرة الديمقراطية وتداول السلطة وذل     ان السلطة الفلسطينية متمسكة باستكم    : " اوروبا  
واتهم بسيسو اسرائيل بالتنصل من التزاماتها وعدم التزامها أو استجابتها لقرارات الـشرعية الدوليـة ومطالـب                 . عنهما

. ربية واوروبيـة ودوليـة    المجتمع الدولي معتبرا ان خيار السالم مصلحة فلسطينية اسرائيلية مشتركة كما انها مصلحة ع             
  . وطالب بسيسو المجتمع االوروبي بتفعيل دوره في مجال ارساء االستقرار في المنطقة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني

  15/5/2005الغد االردنية 
  

  السلطة مستعدة لتشغيل مطار غزة  
 .فـي المطـار   ” اإلسرائيلي“ الجيش   أعلن مسؤول فلسطيني أن السلطة مستعدة لتشغيل مطار غزة رغم الدمار الذي أحدثه            

رغم الدمار الذي لحق بالمـدرج ومبنـى آخـر إال أن الـسلطة              “وقال سلمان أبو حليب رئيس هيئة الطيران المدني انه          
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الفرق اإلدارية والفنية مستعدة لذلك حال اتخاذ قرار سياسي وفقاً التفـاق            “أضاف ان    .”الفلسطينية مستعدة لتشغيل المطار   
 )دبا ( .”والسلطة الفلسطينية” لإسرائي“ن بي

  15/5/2005الخليج اإلماراتية 
  
  

   الجاري في البيت االبيض26أبو مازن يلتقي بوش في
سيلتقي في السادس والعشرين من الشهر الجـاري        " ابو مازن "أكدت وزارة الخارجية في بيان لها ان        " : األيام "-رام اهللا   

  .البيضمع الرئيس االميركي جورج بوش في البيت ا
سيتوجه الرئيس عباس في السادس والعشرين من أيار إلى الواليات المتحدة في زيـارة رسـمية                "وقالت وزارة الخارجية    

اشار الرئيس عباس الى أنه سيطلب من اإلدارة األميركية خالل          : وأضافت   .يلتقي خاللها الرئيس األميركي جورج بوش     
يالً بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها تجاه خارطة الطريق، ودعماً اقتصادياً           زيارته المرتقبة لواشنطن دعماً سياسياً كف     

أكد الرئيس عباس على أن الرئيس األميركي بوش صـديق          : وتابعت   . للحالة االقتصادية السيئة في األراضي الفلسطينية     
االقـل نتمنـى أن يتبنـوا مواقـف         لكن علـى    . السرائيل وأميركا صديقة إلسرائيل ونحن ال نطمع أن يتحولوا أصدقاء         

 .موضوعية، وأن يروا الحقيقة على األرض ويتصرفوا بناء عليها
  15/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  الرئيس عباس يغادر تشيلي متوجهاً إلى اليابان

زيارة رسـمية   غادر الرئيس محمود عباس، امس، العاصمة التشيلية، سانتياغو، متوجهاً إلى اليابان، في             ": وفا"-سانتياغو  
  .هي األولى له منذ توليه مهامه الرئاسية

  15/5/2005األيام الفلسطينية 
  
  البرلماني دعم االنتخابات التشريعية" الناتو"يبحث مع وفد " عريقات"

عريقات، دول حلف الناتو، بمساعدة الشعب الفلسطيني الجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة .طالب د" : األيام"أريحا ـ  
 وتمكـين أبنـاء     2000 أيلول   28 شهر تموز المقبل، وذلك من خالل إلزام الحكومة اإلسرائيلية باالنسحاب الى مواقع              في

الشعب الفلسطيني في مدينة القدس من المشاركة في هذه االنتخابات عبر التسجيل للناخبين والترشيح والحمالت الدعائيـة                 
  .ئيلية أغلقت مكاتب تسجيل الناخبين في القدس قبل يوميناالنتخابية والتصويت، خاصة ان الحكومة االسرا

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع وفد برلماني من حلف األطلسي برئاسة رئيس البرلمان بيير لولوش وعدد من األعـضاء                    
رورة من كندا، ايطاليا، تركيا، وبريطانيا، وطالب عريقات رئيس برلمان حلف شمال األطلسي والوفد المرافق لـه، بـض                 

وقف النشاطات االستيطانية، وبناء جدار التوسع والضم ومصادرة األراضي وهدم البيوت، اضـافة الـى وجـوب قيـام                   
على صعيد فك االرتباط من قطاع غزة وشمال الضفة أكد           و .الحكومة االسرائيلية بتنفيذ استحقاقات شرم الشيخ بدقة وأمانة       

ة الطريق وليس بديالً عنها، وان ما تحاول الحكومة اإلسرائيلية القيـام            عريقات ان ذلك يجب أن يكون جزءاً من خارط        . د
به هو بديل لخارطة الطريق، حيث تسعى اسرائيل البقاء سيطرتها على معبر رفح الى مصر، والمطار والميناء، وابقـاء                   

 .األوضاع على ما هي عليه فيما يتعلق بالممر اآلمن بين الضفة وقطاع غزة
  15/5/2005ة األيام الفلسطيني

  
  اسرائيل صادقت على انتشار افراد شرطة فلسطينيين مسلحين في جميع مدن الضفة الغربية : هآرتس
صادقت اسرائيل مؤخرا على ان تنشر السلطة الفلسطينية افراد شرطة مـسلحين فـي جميـع مـدن الـضفة             : 48عرب  
لفلسطينيين مسبقا في مناطق معينة وخـصوصا فـي         صحيفة اليوم انه تم تحديد تحركات افراد الشرطة ا        الوقالت  .الغربية

بهدف فرض القانون والنظام ومحاربـة      "ووفقا للصحيفة فان نشر افراد الشرطة الفلسطينية يأتي         .مراكز المدن الفلسطينية  
ونقلت عن مصدر عسكري اسرائيلي رفيع قوله انه تم التوصل الى اتفاق بهذا الخصوص قبـل بـضعة                  ".ظواهر الفوضى 

اوضح المصدر ان االتفاق يشمل انتشار افراد الشرطة الفلسطينيين في كافة ندن الضفة الغربية وليس في اريحـا                  و.اسابيع
وطولكرم فحسب اللتين تم تسليم المسؤولية االمنية فيهما الى السلطة الفلسطينية بموجب تفاهمات قمة شرم الشيخ في بداية                  

طة الفلسطينية الذين يحملون السالح ارتداء زي الشرطة الفلـسطينية          ويتوجب على افراد الشر   .فبراير الماضي /شهر شباط 
وذلك بـسبب القـرب مـن بيـوت         "باستثناء الخليل حيث يسمح لهم بحمل مسدسات فقط         .ليكون باالمكان التعرف عليهم   

فـراد الـشرطة    تم نقل رسالة واضحة للسلطة الفلسطينية مفادها ان اسرائيل لن تحتمل استخدام ا            "وقالت انه   " المستوطنين
 .للسسالح ضدها

  15/5/2005 48عرب
  

  حماس تطلب من مصر التدخل لمنع تأجيل االنتخابات الفلسطينية
 حثت حركة المقاومة االسالمية حماس مصر أمس على التدخل لدى السلطة الفلسطينية لثنيها عن تأجيل االنتخابات                 -غزة  

نداء حماس لمصر في نشرة صدرت في غزة وأعربت فيهـا عـن   وجاء  . تموز المقبل17التشريعية المقرر إجراؤها في  
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 عليه  أن على جميع االطراف أن تلتزم بما اتفقنا       و.إلى تأجيل االنتخابات التشريعية   معارضتها جميع المقترحات التي تدعو      
  ) د ب ا. (في القاهرة في آذار الماضي

  15/5/2005الغد االردنية 
  
  
  ع غزة بإعادة اكتشافهتسمح للفلسطينيين في قطا» التهدئة«

 أعوام، وهو يحاول انتشال قدمه التـي غاصـت فـي            5كان الشعور بالمتعة بادياً على عبد اهللا،         :  صالح النعامي : غزة
كـان  . الرمال، وسط أحد كروم اللوز التي تتاخم الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، إلى الشرق من مخيم المغـازي                  

. عة، بينما كان والداه يحتسيان الشاي وهما يتبادالن أطراف الحديث في ظل إحدى األشـجار              الطفل يلعب مع إخوانه األرب    
مظاهر السعادة الغامرة التي كان يشعر بها أفراد هذه العائلة تكمن في حقيقة أنها المرة األولى منذ اندالع انتفاضة األقصى                    

، »التهدئـة «فبفضل  . ي يتاخم حدود القطاع مع إسرائيل     التي تتمكن فيه هذه العائلة من الخروج في رحلة وسط الريف الذ           
أصبح بإمكان األسر الفلسطينية أن تتجول في هذه المناطق، التي ظل االقتراب مغامرة غير محسوبة العواقب ألكثر مـن                   

رب فقد كان يكفي أن يشاهد عناصر الدوريات اإلسرائيلية الذين يتحركون على الخط الفاصل أي شخص يقت               . أربع سنوات 
  .ذا الخط، حتى يطلقون عليه النارمن ه

تقلص الخوف من إمكانية الوقوع فريسة رصاص االحتالل دفع حتى سكان المناطق الحضرية لتنظيم رحالت جوالة فـي                  
وسمح الهدوء للمزارعين بمحاولة إعادة تدشين البنية التحتية الالزمة الستئناف زراعـة            . المناطق المحيطة بالخط الفاصل   

أراضيهم، بعد أن قامت قوات االحتالل بشكل منهجي بتدمير العشرات من اآلبار االرتوازية التي كان تستخدم في                 وفالحة  
فضالً عن ذلك،   . وهناك محاوالت لربط هذه المناطق بشبكات المياه المحيطة بالمنطقة        . ري المحاصيل الزراعية والشرب   

يام جرافات االحتالل بتدمير منازلهم، أو بـسبب الخـوف مـن            فإن بعض المزارعين الذين هجروا المنطقة، إما بسبب ق        
إطالقاً في إعادة   , لكن ال يفكر من هدمت منازلهم     . االستهداف برصاص االحتالل، شرعوا بالعودة لإلقامة في هذه المنطقة        

نية انفجار األوضـاع    بنائها حالياً، ليس فقط ألن معظم هؤالء غير قادرين من الناحية المادية، بل ألن هناك خوفا من إمكا                 
  .من جديد، وال أحد يرغب في االستثمار من جديد في األمور غير المضمونة

ويكمن أحد مظاهر الثقة بالواقع الجديد، في التحول في أسعار األراضي في هذه المنطقة، التي قفزت بشكل كبيـر، فهـذه                     
اوح من ثالثة آالف إلى خمسة آالف دينار، أما اآلن          المناطق التي لم تكن تجد من يشتريها، كان ثمن دونم األرض فيها يتر            

ورغم اإلجماع الفلسطيني الرسمي والفصائلي على هشاشة التهدئة، إال أنها فـي             .فثمنه يتجاوز العشرين ألف دينار أردني     
 .المقابل أتاحت لعشرات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين إعادة اكتشاف القطاع

  15/5/2005الشرق األوسط 
  
  انخفاض جديد في تأييد االنسحاب وإلسرائيليين يريدون أن يتخلى شارون وبيريس عن الحكم ا

على ان الغالبية الساحقة من االسرائيليين تريد ان يتخلى قائداها المسنان،           , دل استطالع جديد للرأي في اسرائيل     : تل أبيب 
واذا جرت االنتخابـات    . انهم ال يجدون عنهما بديال    رئيس الوزراء أرييل شارون، ونائبه شيمعون بيريس عن الحكم، اال           

اليوم وتنافس معهما القادة من الدرجة الثانية، مثل بنيامين نتنياهو في الليكود ومتان فلنـائي فـي حـزب العمـل، فـان                       
ة وجاء هذا االستطالع لالطالع على وضع الـسياسة االسـرائيلي         .االسرائيليين سيعيدون انتخاب شارون وبيريس من جديد      

اذ ان هناك أصواتا داخل حزب العمل تطالب بأن ينسحب هذا الحزب مـن حكومـة                . الداخلية ما بعد تطبيق خطة الفصل     
، »وال يربطنا ببنود سياستها األخرى أي شيء      , حيث اننا انضممنا اليها فقط من أجل ضمان تطبيق خطة الفصل          «شارون  

ويرى انه بعد تطبيق هذه الخطـة، سـينفض    . زب ورئاسة الحكومة  كما قال النائب بيرتس، أحد المنافسين على رئاسة الح        
وسيكون على حزب العمل ان يثبت انه البديل األفضل         . الناس من حول حكومة شارون، بسبب سياستها االقتصادية الفاشلة        

) ننيـسا (فـي ابريـل      % 56ويعكس االستطالع تراجعا عن تأييد الجمهور لخطة الفصل، من          .وليس الشريك في الفشل   
لكن نسبة المعارضين لم ترتفع، حيث ان الذين تراجعوا عن تأييد الخطة لـم          . الجاري) ايار(في مايو    % 54الماضي الى   

من الجمهور يريد ان     % 53ويشير االستطالع الى ان     .بل أعربوا عن ترددهم في تأييدها فحسب      . يقرروا الوقوف ضدها  
، الليكود والعمل، مع االشارة الى ان نسبة معارضي بيريس تصل الـى             يرى قيادة أخرى في الحزبين األكبرين الحاكمين      

مما يشير الى وجود أزمة قيادة مـستفحلة        . بيد ان البدائل المطروحة في الحزبين ليست مقنعة       . ، لدى الجمهور العام   69%
 انهم يشعرون باألمان    من االسرائيليين  % 74ومع ذلك، فقد أعلن     . في اسرائيل، ال أحد يعرف كيف يخرج منها حتى اآلن         

. في الوقت الحاضر بفضل السياسة األمنية للحكومة، وبناء عليه هناك ارتفاع في شعبية وزير الـدفاع، شـاؤول موفـاز                   
   %.52وارتفعت شعبية شارون بدرجتين، الى 

  15/5/2005الشرق األوسط 
  

  أولمرت ونتنياهو يتبادالن الشتائم المهينة على الهواء
شـة التلفزيـون    الخالفات في نهاية األسبوع، الى درجة تبادل االهانات والشتائم مباشرة، من علـى شا             تفاقمت  : تل أبيب 

فقد أعلن اولمرت أن نتنياهو وزير فاسد يستغل مركزه لخدمة مصالحه الشخصية، وأنه يقيم عالقـات                .االسرائيلي الرسمي 
ير يؤيد استمرار برئيل في منصبه، وبرئيل يضمن        مشبوهة مع مدير عام التلفزيون الرسمي، يوسف برئيل، حيث إن الوز          

ورد نتنياهو على ذلك بالقول ان اولمرت يعاني من مرض األفول،           . ظهور نتنياهو على الشاشة في برامج خاصة ومميزة       
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إذ أن نجمه قد خبا في السياسة ونهايته اقتربت في حزب الليكود، ولذلك يحاول أن يبرز نفسه باحثا عـن العنـاوين فـي                        
  .افة الثرثرات الصفراءصح

فرد نتنياهو بأن اولمـرت يـذكره بـالرئيس         . ووصف اولمرت نتنياهو بأنه وسخ، ويدير أالعيب سياسية قذرة ورخيصة         
 .وأنه فقد صوابه، بسبب نجاح السياسة االقتصادية. الروماني الديكتاتوري السابق، جوزيف تشاوشيسكو

  15/5/2005الشرق األوسط 
  
  

  الستخدامها في مناوراتها العسكرية» حة الموتىرائ«إسرائيل تطور 
ـ     : لندن ، وهو مادة كيميائية تعبأ داخل عبوات تماثل رائحتها رائحـة           »رائحة الموتى «طور الجيش االسرائيلي ما أسماه ب

ديفـنس  «وقال موقع   . الموتى، بهدف رشها في مواقع المناورات العسكرية لتوفير افضل ظروف محاكاة الحروب الحديثة            
ونقل عـن مـسؤولين اسـرائيليين، ان        . ، ان رائحة الموت قد استخدمت فعال في تمرينات عسكرية اجريت اخيرا           » يكت

تطوير المادة التي تماثل هذه الرائحة لم يكن سهال، اذ ظل االطباء وافراد من الطاقم الطبي الذين يعرفون هـذه الرائحـة                      
وقال المسؤولون ان ممثلين لوثت وجوههم بالدماء شـاركوا         . نواعهاجيدا، يختبرونها مرارا حتى تم التوصل الى افضل ا        

ايضا في التمرينات العسكرية االخيرة، وان التمرينات المقبلة ستشهد ايضا وضع مؤثرات صوتية كالبكاء والعويل واألنين                
 .لمحاكاة ظروف المعارك

  15/5/2005الشرق األوسط 
  

  يعانون من االكتئابمن النساء في إسرائيل % 25من الذكور و% 10
.  في المائة من النساء يعانون من االكتئـاب        25 في المائة من الذكور في اسرائيل و       10كشفت مصادر اسرائيلية أن     : لندن

وقـال  . بخطوط الطوارئ واشتكوا من االكتئـاب     ) 2004( ألف اسرائيلي اتصلوا في السنة األخيرة        139وأشارت إلى أن    
 من المتوجهين والشاكين من الكآبة تحدثوا       3500إن نحو   ) للمساعدات النفسية الطارئة   (»عران«دافيد كورن مدير مركز     

ويرى المراقبون أن الـسبب وراء      .  بوضع حد لحياتهم من خالل االنتحار      1100عن شعور بالضياع، في حين هدد نحو        
 الصعبة التي يعيشونها، والناجمة عن      يعود الى فقدانهم لألمن الشخصي وبسبب األوضاع االقتصادية       , انتشار حالة االكتئاب  

، التي اندلعت قبل أربعة أعوام، وجعلت المئات من االسرائيليين يقدمون على االنتحار بسبب يأسـهم                »انتفاضة األقصى «
 .من الوضع

  15/5/2005الشرق األوسط 
  
  

   عدد األسرى في سجون االحتالل8500: تقرير فلسطيني
ارة األسرى والمحررين الفلسطينية امس، أن إجمالي عدد األسـرى فـي الـسجون         أعلنت وز  :  »الشرق األوسط «: غزة

ـ       500 آالف و  8،  )ايار(يلية، بلغ حتى منتصف مايو      والمعتقالت اإلسرائ   سـجناً   25ن   أسير تقريباً، موزعين على أكثر م
التعذيب المعروفة مثل وضـع   من االطفال الذين اعتقلوا تعرضوا ألساليب       99واشار التقرير الى    . ومعتقالً ومركز توقيف  

 .الكيس على الرأس والشبح والضرب
  15/5/2005الشرق األوسط 

  
  وفاة سيدة فلسطينية جراء اعتداء من قبل جنود االحتالل

جراء تعرضها العتداء مـن قبـل   ,  عاما57ً, توفيت امس سيدة فلسطينية اسمها وداد القاعود: »الشرق االوسط«غزة ـ  
ونقلت مصادر إعالمية عن مستشفى الخليل الحكـومي أن         .  مداهمتهم لمنزل شقيقها في مدينة الخليل      جنود االحتالل خالل  

وأوضـحت المـصادر أن حادثـة       . وداد وصلت إلى المستشفى جثة هامدة، عقب االعتداء عليها من قبل قوات االحتالل            
نزل العائلـة، ورشـقوا المنـزل بالحجـارة     االعتداء جرت قبل منتصف الليلة قبل الماضية، عندما داهم جنود االحتالل م 

والطرق على البوابة بصورة عنيفة، مشيرة إلى أنها قامت بفتح الباب، فعاجلها أحد الجنود بصفع البـاب علـى رأسـها                     
 .وصدرها، مما أدى إلى إصابتها بغيبوبة، وشوهدت الدماء تنزف من وجهها وأنفها

  15/5/2005الشرق األوسط 
  

  من المواطنين في األراضي الفلسطينية الجئون% 42ر6: اإلحصاء المركزي 
استعرض لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء، خالل مؤتمر صحافي عقده بمكتبه بمدينة البيرة،           ": االيام "-البيرة  

  .عاماً على نكبة فلسطين57أمس، أوضاع الشعب الفلسطيني بعد مرور 
تاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية، تـم طـردهم مـن وطـنهم              شكلت نكبة فلسطين محطة سوداء في ال      : وقال

وأرضهم وتجردوا من أمالكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية، تشردوا في بقاع األرض لمواجهـة كافـة أصـناف المعانـاة                    
  .والويالت

يين فـي األراضـي     من المواطنين الفلسطين  % 42ر6 تشير إلى أن     2004وكشف شبانة النقاب عن أن قاعدة البيانات لعام         
  .الفلسطينية هم الجئون
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 مواطن،  750ر000انه في الوقت الذي قدر فيه عدد الفلسطينيين الذين طردوا نتاجاً ألحداث النكبة حوالي               : واضاف شبانة 
، فإن التقديرات الحالية لعدد الفلسطينيين المقيمين خارج وطـنهم فـي            1967 فرد في العام     350ر000اضافة الى حوالي    

  .2004 ماليين فرد في نهاية العام 5ت تشير الى حوالي الشتا
واشار شبانة الى أن نسبة الالجئين بين الفلسطينيين في الشتات بلغت ما يزيد على النصف قليالً وهي تعكس ذاتها تقريبـاً                     

  .للوجود الفلسطيني في الداخل والخارج
  15/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  
  
  
  

  "ميدان السهلة"بالسواتر الترابية والمستوطنون يجددون اعتداءاتهم في " سواد الغرو"االحتالل يغلق 
شرق الخليـل بالـسواتر     " واد الغروس "أغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، كافة الطرق المؤدية الى           :كتب فضل عطاونة  

من الحرم االبراهيمي ان مجموعات     القريب  " ميدان السهلة "الترابية والمكعبات االسمنتية، فيما قالت عائالت تقيم في محيط          
  .المستوطنين جددت هجماتها بالحجارة والزجاجات الفارغة ضد المواطنين والمنازل واستمرت حتى ما بعد ظهر أمس

ان الجرافات العسكرية أغلقت على مدار عدة ساعات مساء أمس الطرق التي تربط المنطقة بمحيطها، ما حول عـشرات                   
ان قوات االحتالل شددت من تدابيرها المتصلة باغالق المنطقة، بما في ذلك             و .عب الوصول اليها  يص" معازل" إلى   المنازل

، أمس، هجمـاتهم بالحجـارة      "ابراهام أبينو "في سياق متصل، جدد المستوطنون في البؤرة المسماة         . عائالت 5ضد أفراد   
ريب، وذلك دون تدخل كـاف مـن قبـل قـوات       الق" ميدان السهلة "والزجاجات الفارغة ضد العديد من المنازل في محيط         

على صعيد آخر، اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس، المواطن محمد أحمد يوسف شاهين، وذلك اثر عملية دهـم                  .االحتالل
ان القـوة العـسكرية     " شـاهين "وأوضحت عائلة المواطن    .لهذا الغرض في قرية امريش الواقعة جنوب غربي بلدة دورا         

ليات تفتيش داخل المنزل بعد اجبارها افراد العائلة المكونة من ستة أشخاص علـى الخـروج الـى                  االسرائيلية نفذت عم  
 .العراء

  15/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  الدعوة إلى خلق فرص العمل والتدريب للنساء في المناطق الريفية: المركز الفلسطيني للديمقراطية
لتدريب المهني والفني فـي  هيا بخلق فرص عمل لهن، وإنشاء مراكز اطالبت مئات النساء في بيت ال :  خليل الشيخ  -غزة  
وأكدت النساء المشاركات في اللقاء الذي نظمه المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في مقر جمعية حماية                 .البلدة

ع المرأة الفلـسطينية فـي      التراث في بلدة بيت الهيا أمس، حول دور المؤسسات في دعم وتأهيل المرأة أهمية تطوير واق               
وتحدثت في اللقاء الذي أداره الدكتور محمد أبو الخير ممثالً عن المركز الفلـسطيني، زينـب                .المناطق الريفية والمهمشة  

الغنيمي نائب مدير التشغيل في وزارة العمل، والدكتور محمد أبو شنب مدير دائرة المراكز التدريبية والمهنيـة الـوزارة                   
وأشارت الغنيمي في   .االنتخابات البلدية بثينة شاهين وعزيزة غبن، بحضور مئات النساء من بلدة بيت الهيا            والفائزتان في   

مداخلتها إلى آلية التشغيل التي تنتهجها وزارة العمل، والتي تستهدف تشغيل العاطلين في إطار خلق فرص عمـل مؤقتـة                    
من جانيه تحدث الدكتور أبو شنب حول       .فرص تشغيل مؤقتة  لهم، موضحة أن النساء والرجال بحاجة إلى عمل دائم وليس           

االستراتيجية التي تنتهجها مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة وفق احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى حاجة النـساء                 
ؤخرا تـدريب   وقال إن مراكز التدريب اعتمدت م      .س فقط في مجال التجميل والخياطة     إلى التدريب في كل المجاالت ولي     

بدورهما تحدثت شاهين وغبن حول تجربتيهمـا فـي    . عاماً في مجال الحاسوب واإلدارة     25 -18النساء من الفئة العمرية     
واستعرضت مجموعة   .ما بحاجة النساء للعمل والتدريب    خوض المنافسة على مقعدين في المجلس المحلي، ومدى اهتمامه        

دم إيجاد فرص عمل وغياب فرص التدريب رغم تحملهن مسؤولية إعالـة            من النساء المشاركات بعض معاناتهن بسبب ع      
 .أسرهن بعد غياب المعيل

  15/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  تأكـيـد ضرورة النهوض بمهمة الوعـظ واإلرشاد في الـمجتمع وأهمية دور الـمرأة فيها
الـمهنية والتطبيقية، أمس، اللقاء الحواري الدعوي      نظم قسم الدراسات اإلسالمية في كلية مجتمع العلوم         ": األيام"غزة ــ   

 ".تأهيل دعـاة ومحفظـين    "في اختصاص   األول، في إطار التطبيق العملي لبعض الـمساقات التي تدرسها طالبات القسم            
 وأكـد االستاذ حسن الصيفي، رئيس قسم الدراسات اإلسالمية، الدور الذي يلعبه القسم في تخريج طالب وطالبات قادرين                

مهمة الوعظ واإلرشاد لـم تعد     "على تقلد مهمة الوعظ واالرشاد وتحفيظ القرآن الكريم بفاعلية وبمهنية عالية، موضحاً أن              
رف من دينه اال الركـوع      تعتمد على العفوية والالمنهجية، بل هي بحاجة الى دراسة وتدريب حتى ال يعظ الناس من ال يع                

وعظ واالرشاد والدور االساسي الذي يلعبـه الـواعظ علـى مـستوى الحـي               وأكـد الصيفي أهمية مهمة ال     ".والسجود
فهو على عالقة يومية بالناس، ومن هنا وجب أال يتصدى لهذه الـمهمة إال من كان علـى علــم                   "والـمجتمع الـمحلي   

أة فـي عمليـة     وهنا ينبغي أال نـغـفـل دور الـمر     "وأضاف   ".وخبرة، وهو ما نسعى إليه في قسم الدراسات االسالمية        
الوعظ واالرشاد والتوجيه، فهي كل الـمجتمع من حيث إنها النصف كماً، وهي تربي النصف اآلخر، فمن هنـا وجـب                    

  ".االهتمام بوجود الـمرأة الواعظة والـمحفظة التي تتولى التوجيه واالرشاد عن علـم ودراية
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  15/5/2005األيام الفلسطينية 
  

   إلنشاء كلية مجتمع تقنية وأخرى للدراسات العلياالجامعة العربية األميركية تخطط
أعلن األستاذ الدكتور منذر صالح، رئيس الجامعة العربية األميركية، امس، ان ادارة الجامعـة              : جنين ــ محمد بالص   

وضعت مخططا إلنشاء كلية للدراسات العليا، وكلية مجتمع تقنية متخصصة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تطـوير                  
  .الجامعة وجعلها مجمعا علـميا تقنيا متكامال

وتوقع صالح أن تتحول الجامعة العربية األميركية إلى منارة للعلـم والتعلـم، ونقطة جذب لكل الـمهتمين بالدراسـات                 
هذه من هذه الـمنطلقات، لدينا رؤية مستقبلية ل      "وقال   .ت الـمتطورة، والـمجاالت األخرى   الطبية، وتكنولوجيا الـمعلوما  

وفـي سـبيل     ". للـمجمعات العلـمية في فلسطين    الجامعة، وهي ان تكون مجمعا علـميا تقنيا متكامال وان تشكل نموذجا          
استكمال هذا الـمجمع، قال صالح إن الجامعة بدأت، مؤخرا، بإعداد الـمخططات والدراسات الالزمة من أجـل إنـشاء                  

وم التقني في تخصصات يحتاجها الـمجتمع الفلسطيني، لتـستكمل بـذلك    كلية دراسات عليا، وكلية مجتمع تقنية تمنح الدبل       
بنية الـمجمع العلـمي بدءا من روضة لألطفال، مرورا بمدرسة نموذجية متطورة، وصوال إلى جامعة تمـنح الدرجـة                  

  .الجامعية األولى، وشهادات الدراسات العليا، والدبلوم التقني
بيعة الـمساعدات التي تقدمها الجامعة العربية األميركية لخريجيهـا مـن أجـل             ، بشأن ط  "األيام"وفي رده على سؤال لـ      

الحصول على فرص عمل ضمن تخصصاتهم، قال صالح إن الغالبية العظمى من خريجي الفوج األول تمكنوا بمـساعدة                  
  .من الجامعة من الحصول على فرص عمل في الـمؤسسات والشركات الوطنية، كل في مجال تخصصه

  15/5/2005الفلسطينية األيام 
  

    1890بدايات تواطؤ المسئولين في بيع األراضي الفلسطينية لليهود المهاجرين عام : وثيقة
فيما يلي ترجمة حرفية لوثيقة عثمانية تحكي على لسان ثالثة مخبرين للدولـة العثمانيـة تفاصـيل              " 48عرب"ينشر موقع   

وننوه الـى ان    . ع اراضي تمتد بين حيفا ويافا للمستوطنين اليهود       ، في بي  1890تواطؤ بعض المسؤولين في فلسطين عام       
ترجمة هذه الوثيقة خصنا بها المترجم التركي الزميل األستاذ كمال خوجة، أحد الشخصيات البارزة في الجمعيـة الدوليـة                  

  للمترجمين العرب  
  )المترجم االستاذ كمال خوجة (اسطنبول، تركيا  / تاذ كمال خوجةترجمة األس

Y.PRK.AZS 27/39  
1311  

  إخبارية صادقة نرفعها إلى مقام موالنا الخليفة 
نحن الذين غمرتنا الدولة العلية العثمانية أبا عن جد باإلنعام واإلحسان الجزيل، وبدافع من الشعور واإلحساس الوجداني ،                  

طلوبين باإلخبار عن كل تصرف أو تحرك       وبما جبلنا عليه من الفطرة والحمية الدينية والوطنية، نعتبر أنفسنا مسئولين وم           
فنحن في األصل من أهالي البلقاء وحيفا       . يخالف رضا موالنا السلطان في أي جهة من جهات الممالك العثمانية المحروسة           

وبيروت، عندما كنا موظفين مستخدمين في لوائي عكا والبلقاء سمعنا وعلمنا من مصادر موثقة ومؤكدة ارتكـاب بعـض                   
وقـد  . ي قضاء حيفا التابعة للواء عكا بعض األعمال التي تتنافى والرضا العالي لموالنا ظل اهللا فـي األرض                 المسئولين ف 

  :وجدنا في أنفسنا الجرأة لعرضها فيما يلي
من المعلوم لدى الجميع بأن إدخال اليهود األجانب من رومانيين وروس وإسكانهم في الممالك المحروسة بشكل عام وفـي                   

ولكـن  . بشكل خاص وتمليكهم لألراضي ممنوع منعا باتا بموجب اإلرادة السنية لحضرة موالنـا الـسلطان              بالد فلسطين   
وبدافع من المنافع والمصالح الشخصية من البعض واألفكار الفاسدة والمناوئة للبعض اآلخر حدث في العام الماضي ألـف                  

وديين الروسيين المقيمين في بلدتي يافا وحيفا وهمـا         بتوسط من موسى خانكر وماير زبلون اليه      ) 1890( وثالثمائة وستة   
من رجال البارون هيرش، اتفق متصرف عكا صادق باشا عندما كان قائمقاما ومتصرفا هناك مع قائمقام حيفـا الـسابق                    
مصطفى القنواتي ، والحالي أحمد شكري ومفتي عكا علي أفندي ورئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي وعضو مجلس اإلدارة                  

ب أفندي على إدخال وقبول مائة وأربعين عائلة يهودية طردوا من الممالك الروسية في قضاء حيفـا ، وعلـى بيـع                      نجي
األراضي التي يملكها والي أضنة السابق وشقيق المتصرف المشار شاكر باشا وسليم نصر اهللا خوري من أهـالي جبـل                    

فئة المائة في الخضيرة ودردارة والنفيعات لليهود المذكورين        لبنان حيث كانوا قد اشتروها بألف وثمانمائة قطعة ورقية من           
وبعد ذلـك وفـي إحـدى    . بثمانية عشر ألف ليرة ، مع إعطاء المأمورين المذكورين ألفي ليرة مقابل تعاونهم لتحقيق ذلك    

ور الـضابطة   الليالي أنزل اليهود المذكورون من السفينة إلى الساحل تحت إشراف مأمور البوليس في حيفا عزيز ومـأم                
ثم قام رئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي دون أن تكـون لـه أيـة    . اليوزباشي علي آغا ، وتم توزيعهم في نواحي القضاء  

صالحية وفي أمر يحتاج إلى إرادة سنية سلطانية بتنظيم رخص مزورة بتاريخ قديم وإحداث مائة وأربعين منـزال علـى                    
كان اليهود فيها وتنظيم سجل ضريبي قبل أن يكون هناك أي شيء وإعطـاء              األراضي المذكورة وتحويلها على قرية وإس     

  .هؤالء اليهود صفة رعايا الدولة العثمانية من القدم ويقيمون في تلك القرية
ولم يبق األمر عند هذا الحد بل كان االدعاء بأن هؤالء كانوا من أتباع الدولة العلية وولدوا في قـضائي صـفد وطبريـا                        

لقرية المعروفة بمزرعة الخضيرة ، وأنهم لم يكونوا مسجلين في سجالت النفوس، فأجريت بحقهـم معاملـة                 ويقيمون في ا  
من كل من له القدرة على الدفع، وإعفاء من         ) أي ست مجيديات  ( المكتومين، وتحصيل غرامة قدرها مجيدي أبيض واحد        

وقبض وكيـل   .  فأصبحت لهم صفة قدماء األهالي فيها      ال يملك القدرة على الدفع، واكتملت المعاملة بأسرها في يوم واحد          
المشار إليه شاكر باشا مفتي عكا علي أفندي وسليم نصر اهللا خوري من جبل لبنان ثمانية عشر ألف ليرة قيمة بيـع تلـك                        
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هـود  األراضي، دون أي اعتبار لمصالح األمة والوطن، ولمجرد تأمين أسباب الراحة وتحقيق األطماع الفاسدة لهؤالء الي               
إن ما حدث ال يمكن كتمه او إنكاره كما أن ذلك ثابت من خـالل المعـامالت                 . الذين طردوا وأبعدوا من الممالك األجنبية     

وأغلب ظننا بأنه سبق وأن قدم بعض الذوات الثقاة معلومات حـول            . الجارية في سجالت الدوائر الرسمية في عكا وحيفا         
صرفيات نابلس والقدس المجاورتين لعكا وحيفا للتأكد من صحة ما أبلغنا به،            الموضوع ، ويمكن االستعالم بالوضع من مت      

  .ويمكن بهذه الطريقة التحقق من صحة ما نقول من قبول وإنزال اليهود كلما مرت سفينة في ميناء حيفا
ي سـبعمائة تعـج     وفيما عدا هذا فإن قرية زمارين التي يملكها ويحكمها اليوم البارون روتشيلد ويبلغ عدد بيوتهـا حـوال                 

باليهود، توفي مالكها في وقت سابق بال وارث وعندما صدر اإلعالم الشرعي بوجوب تسجيل القرية المذكورة في دفتـر                   
عـسفيا وأم   : الشواغر، بيعت بطريقة من الطرق لليهود ، وبغية توسيعها وزيادة أهميتها تم تمليك ثالث قرى بالتتابع وهي                

وتسهيال إلجراء ما يلزم لتحقيق هذا النوع من الطلبات الالحقة اشترى اليهود مـن    . بزمارينالتوت وأم الجمال ، وإلحاقها      
صادق باشا المشار إليه أراض خربة ال تتعدى قيمتها ألفين أو ثالثة آالف قرش بألفي ليرة ليشتروا بعد ذلـك األراضـي                      

لسنية وتزيد مساحتها عن ثالثين ألف دونم ، إذا         المهمة على الساحل بين حيفا ويافا وتعرف بخشم الزرقة وتحد األراضي ا           
فرضنا أن قيمة الدونم الواحد ليرة واحدة تكون قيمتها ثالثين ألف ليرة، اعتبروها خمسة آالف دونم وباعوها بخمسة عشر                   

  .ألف قرش أي الدونم الواحد بثالثة قروش، بيعت ليهود زمارين التي سبق ذكرها، وهو أمر يستغربه كل إنسان
 جانب ذلك فإن القسم األعظم من المكان المعروف بجبل الكرمل ذات األهمية لدى الدولة أي أكثر من خمـسة عـشر                      إلى

ألف دونم بيعت بالحيل والطرق الملتوية من قبل رئيس البلدية مصطفى الخليل وعضو اإلدارة نجيب الياسين إلى رهبـان                   
اصلة من رعايا دولة ألمانيا تجاه الرهبان، تمكن هؤالء أيـضا مـن        دير الكرمل باسم فرنسا ، ونظرا للغيرة والمنافسة الح        

الحصول على عشرة آالف دونم من األرض بسعر متدن جدا ، ولم يمض وقت طويل حتى ظهر منافس آخر ثم تم تمليك                      
لقـاء  سيدة تعرف بالست اإلنجليزية وبتوسط من القنصل اإلنجليزي في حيفا المستر سميث خمسة آالف دونم من األرض                  

سكوتها على بيع تلك األراضي لآلخرين، وقاموا جميعا بإنشاء مبان وكنائس عظيمة عليها، على إثر ذلك وبمبـادرة مـن                    
متصرف عكا زيور باشا انتخب قائمقام الناصرة السابق وكيال للحكومة السنية، فأقام في عهد رئيس محكمة البدايـة فـي                    

جانب المذكورين بطلب استعادة تلك األراضي ، ووصل كسب القـضية           حيفا محي الدين سلهب الطرابلسي دعوى ضد األ       
مرحلة شبه نهائية، ولكن وردت برقية سامية في األمر بتعطيل كافة المعامالت المتعلقة بهذه الدعوى ونقل المرحوم زيور                  

همة التي تفتـدى     الم وبذلك أصبحت شواطئ البحر وجبل الكرمل وتلك األراضي والمناطق        ) 1(باشا إلى القلعة السلطانية     
ويقوم اآلن اإليراني عباس المنفي حاليا في عكا الـذي          . كل حفنة من ترابها بالروح بيد الغاصبين األجانب بدعوى التقادم         

يحقق كل شيء يريده بفضل ثروته ونفوذه بالتفاهم مع رئيس بلدية حيفا مصطفى وعضو المحكمة الحالي نجيـب بـسلب                    
هالي بأثمان بخسة ليقوموا بعد ذلك بتهيئتها وبيعها بأثمان فاحـشة لليهـود واألجانـب               أراضي العاجزين والفقراء من األ    

  .اآلخرين لتحقيق مصالحهم الشخصية
بقي أن نقول بأن هؤالء اليهود بفضل المال الذي بذلوه صاروا مرعيي الخواطر ، فصاروا يسومون األهالي المسلمين في                   

وفي عهد المدير السابق لناحيـة قيـصاري      . ، كما تسلطوا على أعراض النساء       القرى المجاورة لليهود أبشع أنواع الظلم       
علي بك الشركسي وصلت إخبارية بأن اليهود في زمارين يقومون بتزوير العمالت، فتوجه المتصرف إلى قراهم للتحقيق                 

ولجأ إلـى بعـض الوسـائل       في هذه المسألة وغيرها من المسائل وبدافع االستبداد والتحكم ضرب المدير المذكور وأهانه              
وقد استغل يهود زمارين تراخي بعض المسئولين المحليين معهـم فحبـسوا الرجـال وقـاموا                . النفسية لعزله من منصبه   

بتعذيبهم ، كما يقومون اآلن بتخزين مختلف أنواع األسلحة والذخائر ، كما بنوا مدرسة ضخمة لتدريس مختلف العلـوم ،                    
 هذا آملين أن تتخذ الوسائل الكفيلة لوضع حد لمثل هذه األعمال واألمر لحـضرة مـن لـه                   وقد لجأنا إلى اإلخبار عن كل     

  .األمر
  )1893 آب 15 ( 1309 أغسطس سنة 3

   من أهالي بيروت، المدير السابق لناحية الشعراوية بداخل البلقاء ومدير نجد الحالي، صبحي-مخبر 
   البلقاء، سعيد بحق محمد من أهالي حيفا، المدير السابق للريجي بلواء-مخبر 
   من أهالي عكا، معاون المدعي العام السابق بعكا، محمد توفيق السيد -مخبر

  )هذه الترجمة مطابقة لألصل العثماني المحفوظ لدي أنا المترجم كمال أحمد خوجة(
  15/5/2005 48عرب

  
  مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية فلسطينية  

. شـهود عيـان  حسب يهود محاصيل زراعية فلسطينية في سهل رامين شرق طولكرم أحرقت مجموعة من المستوطنين ال    
وأشـارت  .ولم يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى أراضيهم إلخماد النيران بسبب وجود كثيف للمـستوطنين المـسلحين               

من سـكان قريـة     )  عاماً 30(مصادر فلسطينية إلى أن قوات االحتالل اعتقلت فلسطينياً يدعى محمد أحمد يوسف شاهين              
وشددت قوات االحتالل حصارها للبلدة القديمة في مدينة الخليل ومحـيط            .امريش بعد اقتحام منزل عائلة المعتقل وتفتيشه      

وكـل  ” كريـات اربـع   “لليوم الثالث على التوالي، حيث أغلقت منطقة واد الفردوس القريبة من            ” كريات أربع “مستعمرة  
 )أ.ش.أ( .الطرق بالكتل االسمنتية

  15/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

   ألف الجئ من أبناء غزة محرومون من قانون الجنسية118
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 تأخذ األوضاع االقتصادية واالجتماعية ألبناء غزة المتواجدين في األردن منحى أكثر حـدة              -مخيم غزة   / الدين نادية سعد 
  . مخيماً في المملكة13حو مقارنة بنظرائهم من الالجئين والنازحين الفلسطينيين الموزعين على ن

 الجئ من أبناء غزة المتواجدين في األردن من قانون الجنسية األردنية وبالتالي من العديد مـن                 117,700إذ يستثنى نحو    
وتنعكس الوضعية القانونية ألبناء غزة على واقعهم االجتماعي واالقتصادي األمر الذي يتمظهر بجالء             .امتيازات المواطنة 

مقارنة بالمخيمـات األخـرى وذلـك       % 45دالت البطالة بين صفوفهم بحيث تصل في أعلى مستوياتها إلى           في ارتفاع مع  
ويتواجد فـي مخـيم     ".بديل"حقوق المواطنة والالجئين    حسب المسح الشامل الذي أجراه حديثاً المركز الفلسطيني لمصادر          

ا يجدون الصعوبات فـي االلتحـاق بالوظـائف         وال يتمتع أبناء غزة بالتأمين الصحي كم      ) .  الجئ 15121(غزة حوالي   
ورغم أن الحكومة وافقت العام الماضي على       .صة السواقة العامة  الحكومية وبالجامعات الرسمية أو عند الحصول على رخ       

 دينـاراً   20 ألف بطاقة إقامة مؤقتة لمدة عامين بعد أن قامت برفع رسوم الجوازات المؤقتة من                25صرف ما يزيد على     
 ديناراً  20 ديناراً عن كل طفل يضمه الجواز، كما تم رفع الرسوم المالية من              20يناراً عند تجديد الجواز مع دفع        د 50إلى  
قـد سـاهمت فـي       دينار عند إصدار جواز السفر ألول مرة، إال أن العديد من الالجئين ال يجدون أن البطاقـة                   100إلى  

االجتماعية واالقتصادية بجالء في المخيم الذي يفتقر إلى البنيـة          وتتمظهر سوء األوضاع الصحية و     التخفيف من معاناتهم  
التحتية المالئمة والظروف الصحية والبيئية المالئمة والتي يتشاطر فيها مع غيره من المخيمات وإن كانت تأخـذ منحـى                   

 .أكثر حدة في مخيم غزة
  15/5/2005الغد االردنية 

  
  خطة إسرائيلية لتدمير البيئة الفلسطينية   

ـ      أن الشعب الفلسطيني     الوحيدي   ذهني   ذكر وزير الصحة الفلسطيني    : د ب أ    -   مصر  -  رفح خطة   » يتعرض لما وصفه ب
 إلـى   متوجهالوقال الوزير    .« إسرائيلية مبرمجة تنفذ لتدمير البيئة والمياه واالجواء واالجيال القادمة من الشعب الفلسطيني           

إن إسرائيل تدفن النفايات السامة والنوويـة    » لصحة العالمية ومؤتمر وزراء الصحة العرب   جنيف لحضور مؤتمر منظمة ا    
توجد بها أعلى كثافة سكانية بين المدن الفلسطينية وتـدفن             مناطق نابلس وغزة والخليل والتي       االراضى الفلسطينية في     في

الغرفـة الزجاجيـة للكـشف        » إلى أنه سيثير مسألة    وأشار   .«.. باطن االرض    مترا فقط في    ٠٣ هذه النفايات على أعماق     
والمنفذ المؤدى لالردن والمنافـذ الداخليـة          تضعه السلطات االسرائيلية بمنفذ رفح المؤدى للجانب المصري          باالشعة الذي 

   .« كمعبر بيت حانون
  15/5/2005األيام البحرينية 

  
  طين في لندن ومانشستر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا ينظم يوم فلس

وسـيتم  . كل من لندن ومانشـستر     ي ينظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا في نهاية الشهر الجاري، أيار، يوما لفلسطيني ف            
  . م29/5/2005م، وفي مانشستر في 28/5/2005تنظيم يوم فلسطين في لندن في 

مهـدي  / األسـتاذ : المشاركون. ( والخيارات الفلسطينيةاالستراتيجيات اإلسرائيلية: ويتضمن البرنامج نــــدوة بعنوان   
  )كمال الخطيب من داخل الخط األخضر/ الدجاني من مصر، الشيخ

  . تحييها فرقة الروابي الفلسطينية من األردن– سهرة الغناء الشعبي الفلسطيني 
  . سوق خيري منوع ومأكوالت وتحف فلسطينية ومالبس وأشرطة ومبيعات متنوعة

عرض عن جدار الفصل العنـصري، عـرض        (وفقرات أخرى منوعة    .وعة عن القضية والمعاناة الفلسطينية    معارض متن 
  )فيديو، نشيد لألطفال، قراءات شعرية وطنية

 14/5/2005 48عرب
  

  التقنية الحديثة والبورصة تزدهر رغم ارتفاع الفقر» يعتنق«االقتصاد الفلسطيني 
واظهرت . لعالمي باالقتصاد الفلسطيني بعد اعالن اسرائيل نيتها االنسحاب من غزة         ازداد االهتمام ا   :  نهاد اسماعيل : لندن

. دراسات وتكهنات عديدة عن مدى تأثير االنسحاب االسرائيلي على اقتصاد القطاع الذي يشمل غزة ورفح وخان يـونس                 
فيف الحـصار المفـروض علـى       وهناك حاليا حملة مكثفة من قبل البنك الدولي والدول المانحة للضغط على اسرائيل لتخ             

وتتركز المحاوالت الدولية حول اقناع     .  سنوات من البطش االسرائيلي    5االراضي الفلسطينية واحياء االقتصاد الذي دمرته       
وخالل سنوات االنتفاضـة تـسلمت الـسلطة        . الطرفين االسرائيلي والفلسطيني بالعمل معا لتطوير عالقاتهما االقتصادية       

 دوالر سنويا لكل فلسطيني ورغم ذلك فان دخل         300 خارجية بلغت مليار دوالر سنويا أي ما يعادل          الفلسطينية مساعدات 
  . في المائة40الفرد الفلسطيني تقلص بنسبة 

ويعزو المحللون السبب الى انكماش دخل الفرد وانتشار الفقر نتيجة الحصار العسكري واالقتصادي التي تفرضه اسرائيل                
المحتلة، ال سيما إعاقة حركة البضائع والمنتجات الفلسطينية وحركة الناس اليومية من منازلهم إلـى               على المناطق العربية    

وقللت اسرائيل عدد العمال الفلسطينيين الذين يسمح لهم        . مراكز عملهم سواء في االراضي الفلسطينية او في اسرائيل ذاتها         
  . ألف عامل يوميا20نتفاضة الثانية إلى أقل  ألف عامل قبل بدء اال150بالعمل في اسرائيل والذي بلغ 
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 طرح البنك الـدولي مقترحـات       2004) كانون االول (وفي احد اجتماعات الدول المانحة الذي عقد في أوسلو في ديسمبر            
لتحقيق تقدم أكثر بشأن إإلغالقات االسرائيلية بحجة األمن وحث اسرائيل على اتخاذ خطوات حقيقية للتنسيق مع الـسلطة                  

  .لسطينية لتسهيل حركة البضائع واالفراد مع مراعاة الهاجس األمني االسرائيليالف
وال يزال البنك الدولي يعمل مع مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين لتذليل العقبات التي تعيق ازالة الحواجز ورفع مـستوى                  

. ياجات عسكرية وأمنية  محطات خزن وتخليص ونقل البضائع حسب احتياجات السوق من عرض وطلب وليس حسب احت             
ولكن تحسين نقاط التماس الحدودية لدخول وخروج البضائع لوحدها ال تكفي بل هناك حاجـة لبرنـامج شـامل لتفكيـك                     
الحواجز ونقاط التفتيش والعوائق المفروضة بذرائع أمنية للسماح للعاملين الفلسطينيين بدخول اسرائيل للعمـل والـسماح                

وفي هذا اإلطار قال كمال     . يني واالسرائيلي بالتحرك بحرية وبأقل االجراءات البيروقراطية      للمنتجات من الطرفين الفلسط   
من الصعب  «عبد أحد رجال األعمال الفلسطينيين الذي يمتلك مصنعا للرخام في مجمع إيريز الصناعي الواقع شمال غزة                 

 دوالر للحاويـة المعروفـة      1800 او الصين    ويكلف استيراد الرخام من ايطاليا    . جدا الحصول على المواد الخام في غزة      
واسرائيل تعـارض   . » دوالر 3000ولكن نقلها من أشدود إلى غزة يكلف        .  لتصل ميناء أشدود في اسرائيل     20بحجم الـ   

وعبر كمال عبد عن قلقه إزاء تهديد اسـرائيل         . تشغيل ميناء في غزة تحت سيطرة فلسطينية حتى بعد االنسحاب من غزة           
  . عامل5000 إيريز في حالة االنسحاب االسرائيلي من غزة حيث يعمل أكثر من بإغالق مجمع

 ألـف  29وبناء على دراسة ميدانية في غزة قامت بها الكاتبة والباحثة جينيفر لوينستاين االميركيـة وجـدت أن حـوالي     
 للمرة الثانية أو الثالثة وإذا أخذنا       فلسطيني فقدوا منازلهم بسبب سياسة اسرائيل في التدمير المنهجي للمساكن وباتوا الجئين           

بعين االعتبار الفقر المدقع في صفوف سكان القطاع نستطيع أن نقدر عمق المشكلة االقتصادية التي تحتاج إلـى معالجـة                    
والفقر ينتج عن البطالة المتفاقمة والمعارضة االسرائيلية ألي خطوات تمنع أي تخفيف للعناء االقتـصادي               . وبتعاون دولي 

  .وبعبارة أخرى يبقى االقتصاد الفلسطيني مرهونا بالقرار السياسي والعسكري االسرائيلي. فلسطينيال
وعلى خلفية هذه الصورة القاتمة هناك تفاؤل في بعض األوساط أن الفلسطينيين رغم كل الصعوبات اعتنقوا التقنية الحديثة                  

ومن الشركات العالمية الممثلة    . معاهد التدريس الفلسطينية  ويشجعون نمو القطاع الخاص وتقنية المعلومات في الجامعات و        
ومـن المراكـز التـي      . في األراضي الفلسطينية المحتلة سيمينز، وتايميكس وهيوليت باكارد وآي سي تي وآي دي إس             

تتخصص بالتدريب وتطوير تقنية الكومبيوتر واإلنترنت هي مركز خضوري للتطوير التقني في طولكرم ومنطقـة رفـح                 
صناعية للتقنية العالية وتساعد هذه المراكز الشركات ورجال األعمال بالتدريب الفنـي وهندسـة بـرامج الكومبيـوتر                  ال
الفايننشال «وأشار تقرير أخير لـ     . »بالتقنية العالية المتخصصة  «وغيرها من المواضيع التي يمكن وصفها       ) السوفت وير (

ر األخيرة نظرا للتهدئة والحديث عن خطـة الـسالم المعروفـة بــ              أن البورصة الفلسطينية ازدهرت في الشهو     » تايمز
 . 2004 نقطة في نهاية عـام       277 نقطة في االسابيع األخيرة من أصل        700وارتفعت البورصة الى    » خريطة الطريق «

ـ             1997ومنذ تأسيسها عام     ة  تعرضت البورصة الفلسطينية لنكسات وصدمات عديدة وتراجع حاد خاصة بعد بدء االنتفاض
 ماليين دوالر في الوقت     8 ألف دوالر قبل عام إلى       600وازداد حجم التعامالت اليومية من      .  أعوام 4الثانية قبل أكثر من     

وشركة التنميـة واالسـتثمار     » بال تيل «ولكن شركتين فقط تستحوذان بغالبية التعامالت وهي شركة االتصاالت          . الراهن
 عامل مؤهل وشـهدت صـعودا فـي         1500راضي المحتلة وتوظف أكثر من      وبال تيل هي أكبر شركة في اال      ). باديكو(

  ). مليون دوالر54( مليون دينار أردني 38أرباحها لتصل إلى 
ولمعالجـة هـذا    . ولكن الخبراء يشيرون إلى ضعف ومشاكل في هيكلية االقتصاد الفلسطيني وعدم توفر أنظمة الرقابـة              

لرفع مستوى  ) سي ام ايه  (» سلطة األسواق المالية  «را على قانون لتشكيل     النقص، صادق المجلس التشريعي الفلسطيني أخي     
  .االداء واالدارة والرقابة والشفافية حسب معايير عالمية

ولكن العقبة الرئيسية التي تحول دون حدوث قفزة نوعية في االقتصاد الفلسطيني تبقى االحتالل العـسكري االسـرائيلي                  
 شركة وهناك مفاوضات مع شركات أخرى       26عدد الشركات المدرجة على البورصة عن       وال يزيد   . وبناء الجدار العازل  

 .لالنضمام ومخطط لتوسيع األدوات المالية بحيث ال تقتصر على األسهم فقط
  15/5/2005الشرق األوسط 

  
  وزير العمل يؤكد على بذل كافة الجهود لتمكين المؤسسات اإلنتاجية من اجتياز ما تواجهه من معيقات

 ابو لبدة ،خالل جولة له في نابلس، أمس ، بذل كافة الجهود لتذليل العقبـات                .دأكد وزير العمل      :تب غازي بني عودة   ك
والصعوبات التي تواجهها مختلف القطاعات االقتصادية والمنتجين في نابلس وتهيئة اجواء افـضل لتمكـين المؤسـسات                 

نه سينقل كافة المشاكل التي تعانيها المؤسسات االقتصادية للجهـات          واوضح ا  . االنتاجية من الخروج من االزمة الراهنة     
المختصة والسعي لوضع الحلول المناسبة ،التي من شانها المساهمة في تنشيط الـدور االقتـصادي المعهـود للمحافظـة                   

  . وتحسين األوضاع االقتصادية
ن السلطة والقطاع الخاص الفتا الى عدم وجـود مـا           واكد ابو لبدة ضرورة بلورة اإلجراءات الكفيلة بإيجاد التكامل ما بي          

يعيق شراء السلطة احتياجاتها المختلفة من المؤسسات الفلسطينية اذا ما التزمت هذه المؤسسات بالمواصـفات المطلوبـة                 
  .وذلك كواحد من االجراءات التي من شانها ان تساهم في تشجيع االنتاج والصناعة الوطنية

مشيرا الـى ضـرورة     " ذه المؤسسات بالمواصفات فلماذا ال تشتري السلطة منها وال تتعامل معها          اذا ما التزمت ه   :" وقال
 مجموعة من اإلجراءات التي من شانها ان تعطينا فرصة للتكامل كي ال يحدث اغتراب في العالقة               " العمل من اجل بلورة     

الخاص لبرنامج موحد حول المشاكل واالليات      واشار الى اهمية توصل مؤسسات القطاع       ". ما بين السلطة والقطاع الخاص    
واكد النابلسي على ضرورة ايجاد التوزان       .ه من مشاكل بغية وضع الحلول لها      المطلوبة لوضع الحلول المناسبة لما تواجه     



 14

د المطلوب بين اطراف اإلنتاج الثالثة وخاصة فيما يتعلق بقانون العمل وذلك كجزء من الخطوات الهامة للنهوض باالقتصا                
  .الوطني فيما اشار عدد من رجال األعمال والصناعيين الى بعض الثغرات الواجب معالجتها لتحسين االداء االقتصادي

  15/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  يسجل ارتفاعاً في األراضي الفلسطينية  جدول غالء المعيشة الفلسطيني: اإلحـصـاء المركزي
 لإلحصاء، امس، أن أسعار المستهلك في األراضي الفلـسطينية سـجلت الـشهر              أعلن الجهاز المركزي  ": وفا"-رام اهللا   

لـسنة  (، مقارنة بشهر آذار الماضي، حيث ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك             % 0ر07الماضي ارتفاعاً مقداره    
  . خالل الشهر السابق541ر02 مقارنة ب 641ر22إلى ) 100=1996األساس 

، بـسبب ارتفـاع أسـعار       %1ر60 أن األسعار في باقي الضفة الغربية، سجلت ارتفاعاً مقداره           ،وأوضح جهاز اإلحصاء  
، بينما سجلت األسعار في قطاع غزة كـذلك ارتفاعـاً           %1ر62، النقل واالتصاالت بنسبة     %3ر22المواد الغذائية بنسبة    

 :%0ر56ارتفاعاً بنـسبة   الشريف، في القدس و%.0ر29النقل واالتصاالت و، %2ر41 المواد الغذائية    :%0ر78مقداره  
  %.0ر03النقل واالتصاالت و، %1ر07، والمشروبات والتبغ %1ر30المواد الغذائية 

ولفت الجهاز المركزي لإلحصاء إلى أنه على المستوى الوطني، سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً خالل شهر نيـسان                  
عار المشروبات والتبغ سجلت في األراضي الفلـسطينية ارتفاعـاً          عن الشهر السابق، وبين أن أس     % 1ر84 مقداره   2005
 أن أسعار األقمشة والمالبس واألحذية سجلت أسـعارها  وأعلنخالل الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق، % 0ر10بنسبة  

إن ف: نفقات المسكن وبالنسبة ل خالل الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق،       % 1ر50في األراضي الفلسطينية انخفاضاً بنسبة      
خالل الشهر الحالي، وأظهر أن أسعار األثاث والـسلع         % 0ر97أسعارها في األراضي الفلسطينية سجلت ارتفاعاً مقداره        

عـن الـشهر الـسابق،    % 0ر85والخدمات المنزلية سجلت انخفاضاً في األراضي الفلسطينية خالل الشهر الحالي مقداره    
عن الشهر السابق،   % 0ر49ن أسعارها سجلت ارتفاعاً في األراضي الفلسطينية مقداره         فإوفيما يتعلق بالنقل واالتصاالت،     

، وأشار إلـى    %0ر34وذكر أن أسعار خدمات التعليم في األراضي الفلسطينية سجلت ارتفاعاً خالل الشهر الحالي مقداره               
عـن الـشهر    % 0ر80لحالي مقـداره    أن أسعار الرعاية الصحية في األراضي الفلسطينية سجلت ارتفاعاً خالل الشهر ا           

عن % 0ر23السابق، وبخصوص السلع والخدمات الترفيهية، أعلن أن أسعارها سجلت ارتفاعاً خالل الشهر الحالي مقداره               
عن الـشهر   % 0ر35الشهر السابق، وبين أن أسعار السلع والخدمات المتنوعة سجلت ارتفاعاً خالل الشهر الحالي مقداره               

، وكشف أن أسعار المستهلك فـي األراضـي الفلـسطينية           %0ر85رتفاع أسعارها في قطاع غزة بنسبة       السابق، نتيجةً ال  
، إذ ارتفعت األسعار في باقي الـضفة        %91و20، ارتفاعاً بلغ    2000 مقارنة بشهر أيلول     2005سجلت خالل شهر نيسان     

 %01ر55ة ، وفي قطاع غزة بنسب%91ر82، وفي القدس الشريف بنسبة %02ر52الغربية بنسبة 
  15/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  معرض فوتوغرافي في فلسطين يروي قصص خمس مدن متوسطية

في مدينة بيـت لحـم، معرضـا للـصور          » مركز السالم «افتتح وزير الثقافة الفلسطيني، في        :أسامة العيسة : بيت لحم 
: تذكارية قديمـة لمـدن متوسـطية هـي    ، ويتضمن لقطات »فضاءات مشتركة في أوقات األزمات «الفوتوغرافية بعنوان   

وهو حول التاريخ   » أصوات متوسطية «وينظم المعرض في إطار مشروع      . اإلسكندرية، انكونا، بيروت، بيت لحم وسبليت     
بلورت هذا المشروع جامعة لندن ميتروبليتان، وموله االتحـاد         . الشفوي ومظاهر الحياة الثقافية في مدن حوض المتوسط       

  .ثالث عشرة مؤسسة ثقافية متوسطيةاألوروبي بمشاركة 
وتقول كريستيان دبدوب ناصر، احدى المشرفات على التنظيم بان هذا المعرض الذي تستضيفه فلسطين، يقدم أربع رؤى                 
مختلفة للحياة في أوقات الصراع، كما عاشتها المدن الشريكة، ويبث رسالة هامة مفادها أن حركة الناس ما بين شـواطئ                    

يجب أن تقوم من خالل حدود مفتوحة، وليس في ظل أجواء يـسودها الـصراع والكراهيـة والتمييـز                   ومدن المتوسط،   
وتضيف ناصر بان المعرض يهدف أيضا إلى تقديم صورة عن الـذاكرة المعاصـرة لـسكان حـوض         .والتهميش والفقر 

 التي تميزت بها حضارات هـذه       المتوسط، الذي يشهد صراعات وما تخلفه من ويالت على الناس، نقيضا للتعددية الثقافية            
وفي سياق سعيه لفهم قضايا تتعلق بمواضيع الحركة والتنقل، والحنين، والحدود، وتقاسم الفـضاءات،              . المنطقة فيما مضى  

والتعددية الثقافية، واالنفتاح على اآلخرين، يلفت المعرض االنتباه إلى أن العيش معا ينطوي على ثقافة التسامح والتفاعـل                  
عل من االختالف مصدرا للقوة وليس عائقا، وان تقاسم الفضاءات يواجه وباستمرار التحدي الناجم عن اعتبـارات                 التي تج 

  .أثنية، وواقعا تسوده األزمات والصراعات وفرض قيود على حرية الناس
، )كريـت فـي جزيـرة     (اإلسكندرية، انكونا، سبليت، بيروت، بيت لحم، خانيـا         : والمدن التي شاركت في المشروع هي     

ولكـن  . مايوركا، غرناطة، استانبول، الس بالماس في جزر الكناري، مارسيليا، نيقوسيا الشمالية، نيقوسيا الجنوبية وفاليتا             
  :ومنهاالمعرض، الذي سيتجول في المدن الفلسطينية، هو عن خمس مدن تقدم أربع رؤى مختلفة للحياة 

 الميالد، يعكس المعرض اوضاعها، وهي تسعى إلى اسـتعادة التنـوع            هذه المدينة التي اكتسبت شهرتها بواقعة      :بيت لحم 
والمدينة تعمل اليوم على الخروج من مأزق الحيرة بين الحنين لعهد ذهبي            . االجتماعي والثقافي الذي ميز مسارها الماضي     

لعزلـة فرضـه جـدار    مضى والحاجة المتنامية لتأكيد هوية أهلها المتعددة األبعاد، حيث تعيش حاضرها خلف ستار من ا      
  .الفصل الذي تبنيه إسرائيل

  15/5/2005الشرق األوسط 
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  تظاهرة فلسطينية تنفي التورط في تفجير انتحاري  : العراق
 .تظاهر عشرات الفلسطينيين أمس في بغداد نافين تورط اربعة من مواطنيهم في تفجير الخميس االنتحاري شـرق بغـداد                  

 قالو .ومة العراقية عن توقيف منفذي تفجير الخميس في بغداد، وبينهم اربعة فلسطينيين           وتأتي هذه التظاهرة بعد بيان للحك     
ان الموقوفين أقروا بوضوح انهم متورطون في االعتداء وأن أربعة منهم يحملون الجنسية              “: العراقية وزارة الداخلية لبيان  

الشعب الفلسطيني  “وأخرى تقول   ” لعراقي الفلسطيني نعم لتالحم الشعب ا   “رفع المتظاهرون الفتات كتب عليها       .”الفلسطينية
ونفى القائم باألعمال الفلسطيني فـي بغـداد أمـس          . ”بالروح بالدم نفديك يا عراق    “وهتف المتظاهرون   . ”يندد باالرهاب 

راح اتهامات وجهتها أجهزة األمن العراقية ضد أشخاص فلسطينيين بالوقوف وراء عملية التفجير الجديدة في بغداد التـي                  
تلقينا باستغراب كبير ما جاء في قناة تلفزيون العراقيـة الفـضائية وعرضـها بعـض                “وقال   .ضحيتها عشرات المدنيين  

 )ب  رويترز.ف.ا( .الفلسطينيين على أنهم من قام بالعمل اإلجرامي في منطقة بغداد الجديدة
  15/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  

  مانعة ألبناء الضفة الغربيةتعهد بالعودة بدال من عدم الم: األردن
 اكد وزير الداخلية عوني يرفاس ان الحكومة ستضع بدائل عن اجراء عدم الممانعة الـذي طلبتـه                  -عمان   -موفق كمال   

واشار الى وجود دراسة ومقترحات حاليا اللغاء عدم الممانعـة           .حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية يوم االربعاء الماضي      
سمي او ضمانات من حملة الجوازات المؤقتة والبطاقات الخضراء من ابناء الضفة الغربية وذلـك عنـد   واالكتفاء بتعهد ر 

ـ  .عبورهم جسر الملك حسين، تكفل عودتهم الى اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية           التعهـد الـذي    "ان  " الغـد "واضاف ل
سـيتم وضـع شـروط      "، الفتا الى انه     "مدة الزيارة   سيوقع عليه القادمون من ابناء الضفة الغربية الى االردن سيحدد فيه            

  ".تضمن عودتهم الى وطنهم بالضفة الغربية، اال انه لم يتبلور شيء حتى اآلن عن تلك الشروط التي سلتزمهم
  15/5/2005الغد االردنية 

  
  قلةنأمل أن ينتهي الصراع في الـمنطقة وتقام الدولة الفلسطينية الـمست: ممثل الـمفوضية األوروبية

أعرب ممثل الـمفوضية األوروبية جون كجير عن أمله في أن ينتهـي الـصراع الفلـسطيني ـــ                     :كتب حسن جبر  
يـوم  "وقال كجير خالل احتفال أقامته الـمفوضية األوروبيـة لــمناسبة          .االسرائيلي، وتُقام الدولة الفلسطينية الـمستقلة    

  ".م الدولة الفلسطينية الـمستقلة القابلة للحياةمن الضروري أن ينتهي هذا الصراع، وتُقا ":"أوروبا
تـرام الديمقراطيـة وحقـوق      وطالب األطراف كافة بدعم وتطوير عملية السالم في منطقة الشرق األوسط، داعياً الى اح             

  .إن طريق السالم ليست ممهدمة، معرباً عن أمله في أن يتم إنهاء دوامة الصراع: وقال .اإلنسان
، "أبو مـازن  "طقة شهدت، مؤخراً، جملة من التطورات الـمهمة، مثل انتخاب الرئيس محمود عباس             وأكد كجير أن الـمن   

 .اون بين أوروبا والسلطة الوطنيـة     وإجراء االنتخابات الـمحلية، وعقد قمة شرم الشيخ، مؤكداً أن التطورات عززت التع           
  .اتفاق الشراكة، والتعاون السياسي واالقتصاديوتحدث عن العالقة الوثيقة ألوروبا مع السلطة الوطنية، التي عززها 

  15/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  تهدد لبنان بعدوان قاس  " إسرائيل"و" حزب اهللا"باريس تدعو إلى ضبط النفس وواشنطن تطالب بنزع سالح 
كاتيوشا والهاون من   لن تنجر وراء ضربات ال    ” “إسرائيل“شارون أن    في حين أعلن  : آمال شحادة، وكاالت   -القدس المحتلة   

، ”يديعوت احرونـوت “في حديث لصحيفة ” إسرائيلية“، هددت مصادر عسكرية ”لبنان ولن تفتح جبهة على الحدود اللبنانية 
فيما دعت فرنسا إلى التهدئة في جنـوب لبنـان، وأعـادت            . ”اإلسرائيليين“أمس، بتوجيه ضربة قاسية للبنان تفاجئ حتى        

مسؤولية التصعيد إلعادة طرح بند     ” إسرائيل“، وحمل مصدر دبلوماسي أوروبي      ”حزب اهللا “واشنطن المطالبة بنزع سالح     
  .1559الوارد في القرار ” حزب اهللا“نزع سالح 

التـصعيد هـو    “واعتبرت مصادر سياسية في مكتب شـارون أن         . ”تريد الحفاظ على الهدوء   ” إسرائيل““وقال شارون إن    
مـن  “واعتبر أحد المعاونين المقربين من شارون انـه         . ” االنتخابات البرلمانية  صراع قوى داخل لبنان مع اقتراب موعد      

وأضاف . ”إلى فخ اثارة توتر عسكري في جنوب لبنان ليبرر وجوده كميليشيا          ” إسرائيل“يريد جر   ” حزب اهللا “الواضح ان   
 من اجل كـسب األصـوات فـي         ، وكأنه الضامن لسيادة لبنان وذلك     ”إسرائيل“يريد أن يبدو، على حساب      ” حزب اهللا “ان  

وقال ضابط في جيش االحـتالل إن       . ”تأهب حذر “وأعلن الجيش نقل قواته على الحدود إلى حالة يطلق عليها           .”االنتخابات
تسخين الجبهة  “إن  ” إسرائيلية“لبنان سيدفع ثمنا باهظا إذا لم يتخذ خطوات سريعة للحد من إطالق الكاتيوشاوقالت مصادر               

يهدف إلى تبرير مواصلة الحزب لحمل أسلحته لمنع تنفيذ قرار مجلس االمن            ” حزب اهللا “من جانب   ” رائيليةاإلس “-اللبنانية
هي التـي تقـف     ” حزب اهللا “منظمات إرهابية متعاونة مع     “واتهم قائد منطقة الشمال بيني جينتس أن        . ”1559الدولي رقم   

  . ”وراء عمليات إطالق النار
  15/5/2005الخليج اإلماراتية 

   جمعيات بحرينية تؤكد رفضها للتطبيع  4
أكدت أربع جميعات في البحرين رفضها لكل صور التطبيع مع العدو الصهيوني، داعيـة الـدول                : فيصل الشيخ  -المنامة  

وقالت الجمعيات األربع   .”تضرب صميم صمود الشعب الفلسطيني    “العربية المعنية بالمسألة الى وقف هذه المحاوالت التي         
ق الوطني االسالمي والعمل الوطني والتجمع القومي والعمل االسالمي التي تمثل جمعيـات المعارضـة فـي                 وهي الوفا 
، معتبـرة أن ذلـك يـتم        ”تجري منذ فترة محاوالت حثيثة لتطبيع عالقات سبع دول عربية مع العدو الصهيوني            “البحرين  
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عربي ينزلق فيها ما يشكل هدرا لكرامة وحق شعوبنا         بضغط أمريكي سافر مما يعكس سياسة التفريط التي ما فتئ النظام ال           
وانتقدت الجمعيات الـساعين الـى التطبيـع مـع     .”العربية واإلسالمية ومقدساتنا، خصوصا قضيتنا المركزية في فلسطين  

حت االستنكار والتنديد غدا عصيا ضد الممارسات الوحشية والعنـصرية للكيـان الـصهيوني              “، موضحة بأنه    ”إسرائيل“
ودعـت  .”م من اإلدارة األمريكية لقمع وسلب حق الشعب الفلسطيني والعربي واإلسـالمي فـي فلـسطين المحتلـة             المدع

تعيد مصالحتها مع شعوبها وأن تستقوي بهذه الشعوب من خالل إطالق الحريات            “الجمعيات األربع الحكومات العربية أن      
وزيع الثروات، وتنمية االستثمار الوطني والقومي، والرفـاه،        العامة، وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وإعادة ت       

من يحاول االستقواء على الشعوب بخيارات خاطئة من خالل استجداء مباركـة أعـداء              “، منتقدة   ”ورخاء شعوب المنطقة  
 ونقاومـه   إننا كمؤسسات مجتمع مدني نرفض هذا التوجه      “وختم بيان الجمعية بالقول     .مة وفي مقدمتهم العدو الصهيوني    األ

 .”ونتخندق بحقوق شعوبنا لنيل كامل هذه الحقوق من دون تفريط
  15/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  

  تحيي البحر الميت" دافوس"االستعدادات المستمرة لمنتدى 
تضع ، فيما   "االحياء الثالث للبحر الميت   "المشاركين في   " ملوكية" تستقبل قاعات جهزت لتكون      -عمان/نور الدين الخمايسة  

فرق التشريفات وامانة عمان الكبرى اللمسات األخيرة على اإلستعدادات التي بلغت ذروتها في منطقة البحر الميت، حيث                 
ولـن تكـون    ".مايو" آيار   22 وحتى   20تعقد  فعاليات المنتدى االقتصادي العالمي للسنة الثالثة على التوالي في الفترة من              

لعالمي الذي تستضيفه المملكة وتنظمه الحكومة السويسرية، حيث يتم حالياً تجهيـز            عمان العاصمة بعيدة عن قلب الحدث ا      
ويـشكل  .غرفة عمليات في فندق الميريديان بعمان، بحسب ممثل التشريفات الملكية السفير بوزارة الخارجية مكرم القيسي              

الثاني بن الحسين، منبراً هاماً للعديد من       ويحظى برعاية الملك عبد اهللا      " اغتنام الفرص "المنتدى العالمي الذي يحمل شعار      
قادة دول العالم وكبار رجال األعمال ومؤسسات المجتمع المدني لتكثيف وتركيز جهود استثمار فرص التغيير التي تشهدها                 
منطقة الشرق األوسط إلجراء اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي يفترض ان تعود بالنفع علـى شـعوب        

  .  منطقةال
  15/5/2005الغد االردنية 

  
  يقعون تحت خط الفقر% 31نسبة البطالة في المخيمات و% 18:  عاماً على النكبة 57:تحقيق

، إالّ أن واقـع  1948) مـايو ( رغم مضي سبعة وخمسين عاماً على نكبة الخامس عشر من أيار        -عمان  /نادية سعد الدين  
ين ال يزال شاخصاً بآثـاره وتداعياتـه المنعكـسة فـي الوضـعية االقتـصادية                التهجير واإلقتالع اإلسرائيلي للفلسطيني   

واالإلجتماعية لالجئين دون أن تفلح السنوات المتعاقبة في إسقاط حق العودة بفعل التقادم مثلما لم تستطع طمـس الهويـة                    
تجليـات منظومـة تلـك      وتتمظهر أبـرز    . ماليين الجئ في المناطق المجاورة     4الفلسطينية رغم محاوالت توطين نحو      

 يشكلون جميعاً امتداداً لواقع اللجوء القسري لنحو        59 مخيماً في األردن من أصل       13األوضاع المجتمعية واالقتصادية في     
لبنـان وسـورية والـضفة      ( ألف لجأوا إلى األردن وبقية المناطق المجاورة         900 – 800 ألف فلسطيني من أصل      500

إذ تؤصل تلك المخيمات الثالثـة عـشر        .1948وان اإلسرائيلي الذي سبق ولحق بحرب       بفعل العـد ) الغربية وقطاع غزة  
المترامية في أنحاء مختلفة من المملكة حالة اللجوء بأوضاعها وظروفها المتباينة بدءاً من سنوات التشتت األولى وصـوالً                  

يزا حـادا بـين هـذين الفاصـلين         إلى مضي ما يزيد على خمسة عقود على ذكرى النكبة دون أن يعني ذلك أن ثمة تما                
الزمنيين، حيث أن االختالف الحاصل ال يطال البتة المضمون الفعلي والرمزي للمخيم بقدر ما يصيب ظاهره المادي من                  
حيث ازدياد عدد المخيمات بفعل النمو الطبيعي لالجئين وتغير نوعية الخدمات المقدمة والذي يعزى إلى تعاقب الـسنوات                  

 وقد أصاب ذاك االختالف نوعية مكان       .194ضية الالجئين يستند إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة          دون إيجاد حل لق   
عيش الالجئين تدرجاً من الخيم التي نُصبت في المناطق المحاذية لضفة النهر الغربيـة والتـي اسـتبدلت فـي أواسـط                      

صمودها أمام عوامل الطقـس المتقلبـة وتعرضـها         لم تختلف البتة عن سابقتها من حيث ضعف         " ببراكيات"الخمسينيات  
للسقوط في أية لحظة وافتقارها للمياه والكهرباء والصرف الصحي ومعظم معالم الحدود الدنيا للحيـاة المـستقرة اآلمنـة                   

مات تثبت أحقية حامليهـا بالخـد     ) األونروا(باستثناء بطاقات تسجيل مرقمة لدى وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين           
مع افتقادها للنواحي الـصحية المالئمـة       " البراكيات"والمعونات الغذائية، إلى أن حلّت البيوت المصنوعة من الطوب محل           

 أفراد غرفة واحدة ال تتجاوز مـساحتها        7 – 5واتسامها باالكتظاظ السكاني حيث كان نصيب األسرة الواحدة المكونة من           
وبسبب النمو الطبيعي لسكان الالجئين فقد تزايد عدد        . متراً مربعاً  80 تزيد عن     متراً مربعاً مقامة على قطعة أرض ال       15

 ألف الجئ يـشكلون     300 تضم حوالي    1967 مخيماً بعد حرب     13 إلى   1948المخيمات من خمسة تأسست عقب حرب       
من إجمـالي   %) 42( ألف يشكلون نسبة     800من مجموع الالجئين المسجلين لدى األونروا والبالغ عددهم مليون و          % 16

ووفقـاً لتقـديرات دراسـة      .بع مناطق أخرى إضافة إلـى األردن      ماليين الجئ يتواجدون في أر    ) 4(عددهم المقدر بنحو    
متخصصة أصدرها مركز الفينيق للدراسات االقتصادية فإن المجموع التقريبي للمجتمع الفلسطيني في األردن يبلغ حوالي               

 ألف الجئ غير مسجل وما يزيد علـى         175الجئ مسجل لدى األونروا وحوالي       ألف   800 ماليين نسمة منهم مليون و     3
  . ألف نازح من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة900

  األوضاع القانونية
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 الجئ من أبناء غزة المتواجدين في األردن، فإن معظم هؤالء يتمتعون بالمواطنة األردنية التـي                117,700وباستثناء نحو   
 األمر الذي أثـار     1988 إلى أن صدرت تعليمات فك االرتباط عام         1950ر الوحدة بين الضفتين عام      منحت إليهم في إطا   

وفي هذا الصدد أكد خبير القانون الدولي أنـيس القاسـم أن حـصول              .تساؤالت عديدة حول الهدف من وراء هذا اإلجراء       
الـسياسة  "واعتبر القاسـم أن     ".لعودة والتعويض ال يتقاطع مع ممارستهم لحق ا     "هؤالء الفلسطينيين على الجنسية األردنية      

 1949القرار األردني الصادر عام     "في إشارة منه إلى     " األردنية السكانية غير واضحة المعالم ويعتريها الكثير من التخبط        
عتبار  اإلسرائيلية وكل من بقي في الضفة الغربية با        –الجنسية على كل من لجأ إلى األردن عقب الحرب العربية           " بفرض"

 بموجب قرار فك االرتباط الذي لم يصدر        1988أنها كانت واقعة تحت اإلدارة العسكرية ومن ثم القيام بتجريدهم منها عام             
وأشـار إلـى أن     ". حتى اليوم في وثيقة رسمية وإنما كان عبارة عن خطاب موجه من جاللة المغفور له الملك الحـسين                 

 1954تخالف الدستور وقانون الجنسية األردنيـة الـصادر عـام           " جنسيتهم   إجراءات تجريد جزء كبير من األردنيين من      
أمـا  ".والذي يشترط في نزعها صدور مرسوم ملكي بما يدلل على أنه قانون متقدم وفق مفاهيم حقوق اإلنـسان الحاليـة                   

، "1988 فلسطينية في عام     فيخالف الحقيقة إذ لم يكن هناك سلطة وطنية       ) األردنية والفلسطينية (بازدواجية الجنسية   "التذرع  
  ". إجراءات فك االرتباط تدخل في إطار المطالبة بالتعويضات المالية"معتبراً أن 

الحكومة لجأت إلى إجراءات نزع الجنـسية وفـق         "من جانبه قال الرئيس السابق لمحكمة العدل العليا فاروق الكيالني إن            
 في الضفة الشرقية أردنيين فيما عدت المقيمين في         1988مين قبل عام    تعليمات فك االرتباط التي اعتبرت الفلسطينيين المقي      

، مشيراً في هذا الـسياق إلـى        "غير قانونية وال دستورية   "وإعتبر الكيالني أن تلك اإلجراءات      ". الضفة الغربية فلسطينيين  
إداري وإنما وفق قانون عمالً      الذي ينص على أن نزع الجنسية ال يتم بقرار           1997قرار محكمة العدل العليا الصادر عام       "

األمر الذي كان سبباً في نقله كرئيس للمحكمة وقتها إلى محكمة التمييز ومن ثم إحالته بعد ثالثة أشهر فقط إلى                    " بالدستور
 القرار يعتبر ساري المفعول باعتباره قطعياً إال أنه لم ينفذ وجرى القفز عنه            "ورغم أن   .التقاعد لكونه طالب بتطبيق القرار    

  .حسبما قال الكيالني" لدى تطبيق تلك التعليمات
  

  األوضاع االجتماعية واالقتصادية
إلى ذلك، فإن محاولة تشخيص األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمخيمات الثالثة عـشر فـي األردن يتبـين أن ثمـة                    

 وضعية الالجئين فيها ضمن حالـة       ظاهرتين متالزمتين تشكالن أحد المعالم األبرز لمخلفات واقع اللجوء الذي أبقى على           
أمام ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بما يرافقها من سوء األحوال الصحية وتردي البنية التحتية والـصرف                " عدم التحصين "

وتفتقر السجالت الحكومية إلى أرقام محددة لنسب الفقر والبطالة في المخيمات من منطلق احتسابها فـي إطـار                  .الصحي
وأمام ذلك فقد تُركت مسألة     . األرقام غير الرسمية  % 20مقابل  % 14لعامة الرسمية للمملكة التي تقدرها بـ       اإلحصائيات ا 

إيراد األرقام الخاصة بالمخيمات إلى تقديرات مراكز األبحاث المتخصصة من مثل المركز الفلسطيني لمـصادر حقـوق                 
معدل البطالة بين صفوف الالجئين في المخيمـات تقـارب          التي أشارت أحدث أرقامه إلى أن       " بديل"المواطنة والالجئين   

فإن معدالت البطالة الخاصة باألجيال الشابة في       " بديل"وبحسب مركز   .بين اإلناث % 23,2بين الذكور و  % 11منها  % 18
مـا   عاماً داخل المخيمات عاطلين عن العمل في24 – 15من فئات   % 16المخيمات تفوق معدالتها خارجها، إذ يعتبر نحو        

ويعمل الالجئون في األردن إجماالً في معظم المجاالت االقتـصادية          .فقط% 5 إلى نحو    34 – 25تصل معدالتها ألجيال    
فيمـا  % 6,9فإن نسبة تشغيل الالجئين في المخيمات في األعمال المهنية واإلدارية والتقنية تبلغ             " بديل"وبحسب  . والمهنية

في مجال التـصنيع واألعمـال المهنيـة        % 30في التجارة والخدمات و   % 17,2في الحقل الوظيفي و   % 12,6ترتفع إلى   
من % 31فيما يقع نحو    .من مجموعهم اإلجمالي  % 33,1األخرى فيما تبلغ نسبة العمالة غير الماهرة بين صفوفهم حوالي           

بينما ترتفـع   % 36مجمل العائالت في المخيمات تحت خط الفقر وبمعدل أعلى في المخيمات الواقعة شمال المملكة بنسبة                
في المقابل، فإن سجالت وكالة األونروا      %.45النسبة بين عائالت الالجئين من قطاع غزة المتواجدين في األردن بحوالي            

وتشترط الوكالـة   . من مجمل الالجئين المسجلين لديها    % 2,6 ألف حالة عسر شديدة بنسبة       46تشير إلى وجود ما يقارب      
 عاماً حتى لو كان عاطالً عـن        60 – 19 مالي وإلى وجود رجل لديها يتراوح عمره بين          إلى مصدر دخل  " الحالة"افتقار  

العمل وذلك بغية تسجيلها كحالة تستوجب المعونة االجتماعية التي تشتمل على صرف سبعة دنانير كل ثالثة أشهر إضافة                  
توقف الوكالة صرفها اعتبـاراً مـن األول   إلى مواد غذائية كالسكر واألرز والزيت المقلي إضافة إلى مادة الطحين التي س    

  .المقبل واستبدالها بمواد غذائية أخرى كالفاصولياء والحمص والفول) يوليو(من تموز 
  

  حزمة األمان االجتماعي
إلى جانب ذلك، فإن ثمة مشاكل سكنية في المخيمات التي بنيت على مساحات أراض محدودة غير قابلة للتوسع أفقياً فيمـا                 

اد الالجئين خالل نفس الفترة أكثر من أربع مرات األمر الذي دفع بأغلبية أهالي المخيم إلى التوسع عموديـاً                   تضاعف أعد 
من بيوت الالجئين تحوي ثالثة     % 46وتشير التقديرات إلى أن     . ببناء طابقين إلى ثالثة طوابق فوق الوحدة السكنية الواحدة        

انخفاض معدل حجم األسرة    "مدير دائرة الصحة في الوكالة زهير الزعبي عن         فيما أعلن   . أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة     
تزايد الوعي الـصحي عنـد      "األمر الذي يعزيه إلى     " 2000في مطلع   % 7,2 مقارنة بنحو    2004عام  % 5,3الالجئة إلى   

لى البنية التحتية والظروف    وال تقتصر إشكاليات الالجئين في المخيمات عند ذاك الحد بل تمتد لتشمل االفتقار إ             ". الالجئين
البيئية الجيدة من حيث تراكم النفايات في األزقة وعند مداخل المخيمات عدا عن تكديس أقفـاص الحيوانـات والطيـور                    

ورغم أن وكالة األونروا تقدم خدمات صحية وتعليمية وإغاثية وخدمات اجتماعيـة            .المعروضة للبيع في طرقاتها الجانبية    
يل المشاريع ومنح القروض إلى مجتمع الالجئين المسجلين لديها إال أنها لم تستطع التغلب على كافة                عديدة إضافة إلى تمو   
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اإلشكاليات الماثلة بحدة في المخيمات والتي تكمن أبرزها في البطالة والفقر، وهو األمر الذي ينعكس بجالء في الخطـاب                   
تتواكب خدمات الوكالة مـع االحتياجـات المتزايـدة لالجئـين           ولم  .الشبابي الذي لم يعاصر النكبة وإنما عايش تداعياتها       

المسجلين لديها، األمر الذي كان يولد تساؤالت حول مصير مستوى تلك الخدمات في الوقت الذي تعاني فيه الوكالة مـن                    
 407,751ـنحو   مليون دوالر بسبب الفجوة التمويلية بين الميزانية المقدرة ب         27عجز تمويلي متوقع وصوله هذا العام إلى        

إلى جانب ذلك، فإن الحكومة تقول إنها تنفق سنوياً ما          . مليون دوالر  359مليون دوالر وبين حجم التمويل المتوقع بحوالي        
ارتفعت (وتدرج ضمن ميزانيتها السنوية نحو نصف مليون دينار         .  مليون دوالر على البنية التحتية للمخيمات      300يقارب  

كما كانت  .نفاقها عبر دائرة الشؤون الفلسطينية في عملية تحسين مستوى الخدمات في المخيمات           إل) مؤخراً إلى مليون دينار   
:  بتنفيذ حزمة األمان االجتماعي في تلك المخيمات حيث أنجز العمل حتى اآلن في مخيمات 1999الحكومة قد باشرت عام     

ن، سوف، الزرقاء، إضافة إلـى مخـيم الـشهيد          ، حطين، الوحدات، الحسي   )حي األمير حسن  ( إربد، البقعة، مأدبا، النصر   
  . ماليين دينار6الماضي بكلفة ) يونيو(عزمي المفتي في حزيران 

 4676(يـة فـي مخـيم الطالبيـة          تنفيذ مشروع البنية التحت    2006سيبدأ خالل أشهر قليلة وحتى مطلع       "وبحسب الدائرة   
يشرع قريباً في تنفيـذ     "، فيما من المقرر أن      "نقية الالزمة بقيمة تقارب المليون دينار بعدما جرى تجهيز محطات الت        )الجئ

بتكلفة تبلغ مليون دينار حيث من المتوقع االنتهـاء منـه عـام             )  الجئ 5522(مشروع الحـزمة في مخيم السخنة                  
اليـين   م 5 بقيمـة    2008مطلع  )  الجئ 15,121(ومن المقرر أن يتم االنتهاء من تحسين البنية التحتية في جرش            ".2007

دينار، وبذلك تنتهي مشاريع حزمة األمان االجتماعي في مخيمات الالجئين في األردن بعد تسعة أعوام من التنفيذ وبقيمـة                  
 بغية مكافحـة    1997وتندرج هذه المشاريع في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تم بلورتها عام            . مليون دينار  33تزيد عن   

 مليون دينار، حيـث يعـود    157صادية واالجتماعية للفئات األقل حظاً في المجتمع بكلفة         الفقر والبطالة ورفع السوية االقت    
وتشمل مشاريع حزمة األمان االجتماعي علـى تطـوير البنيـة           .القسط األكبر من التمويل إلى القروض والمنح الخارجية       

وتؤكد دائرة الـشؤون الفلـسطينية      .  دينار  مليون 18 موقعاً من المناطق العشوائية المختلفة بكلفة        15التحتية األساسية في    
البرامج واألنشطة المختلفة راعت عدم المساس بالوضع القائم وتجنب كل ما من شأنه إعفاء المجتمع الدولي من                 "دوما بأن   

الهدف من مشروع حزمة األمان االجتماعي المحافظة على قـضية الالجئـين واحتـرام              "وأن  " مسؤولياته تجاه المخيمات  
 ".إلنسان وصون كرامته من خالل تأمين خدمات بنية تحتية متكاملة دون اإلخالل بهيكلية المخيم نفسهاحقوق ا

  15/5/2005الغد االردنية 
  

  ؟"حماس"القادم أم مـأزق " فتح"مـأزق : مقال
  رياض المالكي .د: بقلم

سمية، رغم التأخر في إصدارها، لـم يعـد        اآلن، ومع انتهاء الـمرحلة الثانية من االنتخابات الـمحلية، ونشر النتائج الر          
هناك أدنى شك في أننا نتجه في فلسطين إلى مرحلة سياسية جديدة، مرحلة معالـمها تبدأ بانتهاء تفرد حركـة فـتح فـي           

إذا ما  . الحكم، وبدء مرحلة جديدة باقتحام حركة حماس مواقع السلطة والـمنافسة في تقاسم السلطة واإلحالل كبديل عنها               
حيث تعداد األصوات هو الـمؤشر الوحيد علـى النجـاح أو الفـشل، فمـن               " التشريعي"ت العيون صوب انتخابات     توجه

الـمؤكـد أنه قد أصبح متوفراً لدينا ما يكفي من مؤشرات مهمة كداللة على شكل تلك النتائج الـمتوقعة، وإمكانية تـوفر           
كل أفضل في دفع الحياة البرلـمانية والسياسية الـمستقبلية في         مجلس تعددي يبتعد عن أشكال الهيمنة السابقة، ويساهم بش        

  .فلسطين
يبدو أن الحركتين الـمتنافستين تمران اآلن في مأزق كبير، وال بد إلحداهما من الـمرور السليم فيه، بينما األخرى سوف                   

ة معارضة، بعد أن كانت تقـود       الـمأزق األول مرتبط بحركة فتح ويطرح إمكانية تحول الحركة إلى حرك          . تدفع ثمن ذلك  
، وهذا يعني فقدانها للكثير من قوتها ومن مصادر نفوذها وهيمنتها على الحياة السياسية              عصب الحركة الوطنية الفلسطينية   

والعامة الفلسطينية، ما سينقلها ضمن ضرورات التحول الصعب والديمقراطي الـمتوقع مـن موقـع الحكـم والـسلطة                  
من الطبيعي أال يروق هذا     . ـمعارضة، وربما في أحسن األحوال إلى موقع الـمشاركة في الحكـم         الـمنفرد إلى موقع ال   

الـمأزق للكثيرين من الحركة، وسيصعب عليهم ابتالعه، رغم ديمقراطيته، وقد يخطر على بال الـبعض مـنهم إعـادة                   
هذا االحتمـال،  .  التفاوت الكبير في الحالتينتجربة الجزائر األخيرة من أجل حماية الديمقراطية الفلسطينية الناشئة، رغـم        

ورغم ضآلته، إالّ أنه سوف يفتح أبواب جهنم على مجمل القضية الفلسطينية، ويعيدنا أمياالً كثيرة إلـى الـوراء، ويمهـد                     
قتتـال  الطريق إلى إمكانيات سلبية كثيرة، أفضلها حكم الوصاية األجنبية على الشعب الفلسطيني، بينما أكثرهـا سـوءاً اال     

من أجل تجنب هذا    . الداخلي وتنشيطه خارجياً من قبل كل الـمعنيين، وصوالً إلى خسارتنا كل ما نملك أو اعتقدنا امتالكه               
الـمأزق بجدية حقيقية وليس باألسلوب غير الـمجدي الذي اتبعته الحركة وقيادتها حتى اللحظة في التعاطي مع معطيات                 

ى وبشكل منهجي متسارع عن كل ما يربطها بذلك الجزء من الـماضي السلبي من عمر               األزمة االنتخابية، عليها أن تتخل    
السلطة وأن تعترف للجماهير الفلسطينية بأخطائها التي مارستها كحركة وكأفراد، وباستعدادها للعمل مع الجميع من أجـل                 

رغبتها في بناء حركة فتح الجديدة      تصحيح تلك الـممارسات والتخلي عن كل من مارسها مستغالً اسم الحركة، وأن تعلن              
بدماء جديدة وبعقل منفتح غير متجمد، وأن تتخلى عن فئويتها الـمتزمتة التي نقلت شعور الــمواطنين بالــملل عبـر            

التخلي عن هذا التعالي الـذي      . تصريحاتها الـمتكررة وكأن الحركة هي هبة من عند اهللا، بينما البقية ال حول لهم وال قوة               
سافات كبيرة عن شعبها وأدى إلى عزوف الكثير من األنصار وحتى األعضاء عن التصويت لقوائمهم في العديـد                  أبعدها م 

هذه هي  . من الدوائر االنتخابية الـمحلية لهو أكبر دليل ليس فقط على عمق األزمة وإنما على إطار الحل الـممكن لإلنقاذ                 
واده عن االعتراف به، حيث يعتقدون أن مجرد االعتراف به ما هو            حقيقة الـمأزق الفتحاوي والذي يكابر الكثيرون من ر       
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إالّ قبول بمسؤوليتهم عنه ودورهم فيه، بينما االعتقاد لديهم أن مجرد الـمكابرة سيغطي على إمكانية حصوله في أحـسن                   
لداخلي، والذي قد يكون أحد     نفي الحاجة للتغيير الجوهري في العقلية والنهج يعني نفي إمكانية التغيير الفتحاوي ا            . األحوال

مسبباته هو حجم وعمق الصراعات الداخلية الفئوية الضيقة للقيادات العليا والوسيطة على حساب الـمـصلحة الفتحاويـة                 
العامة، والتي من الـمفترض لها أن تنسجم مع الـمصلحة الوطنية الفلسطينية، وعندما يضيق األفق في نظـر القيـادات                   

لزمن الـمهدور والـمتناقص يأتي استحقاق التشريعي الـمرتقب ليثبت أن الـمرحلة القادمة لــم             الفتحاوية مع مرور ا   
انـه  . تعد مضمونة النتائج كما كان الحال، وتهديداتها أصبحـت ترعب كل من تنكّر للـماضي مدعياً خلوه من أمراضها                

جدي وينذر بعكس كل ما ادعته الحركة ورددته        التحدي الحقيقي الذي لـم تصادفه حركة فتح قط في عمرها الطويل، إنه             
حقيقة أنـه لـم يعد أمامها إالّ األشهر القليلة القادمـة، وقـد تـسعفها عمليـة تأجيـل                  . طوال العقود األربعة الـماضية   

فية االنتخابات لعدة أشهر، فقط في حال رفعت ذراعيها للعمل الحقيقي نحو التغيير والتجديد واإلصالح الداخلي بكل شـفا                  
  .ومحاسبة سليمة، وبكل مكاشفة مع الشارع الفلسطيني

الـمأزق الثاني مرتبط بحركة حماس، ويطرح إمكانية أن تنتقل الحركة إلى مستوى الحكم في فلسطين على حساب حركة                  
ت الواجـب   هذا االنتقال، رغم إغراءاته السطحية، إالّ أنه يحمل الكثير من التحـديات واالسـتحقاقا             . فتح أو تتقاسمه معها   

تجربتها في الحكم معدومة، وهذا يعني أن عليها خوضها عبر ممرين إجبـاريين؛             . اتخاذها وتنفيذها على مستوى الحركة    
وهما إما الـمرور عبر تجـارب الخطأ والصواب الذاتية والتصحيح حين الخطأ، وهذه الطريقة في الحكم قد تكون قاتلـة                   

 ما هو قائم من مؤسسات ومسؤولين وبالتالي محاولة تغيير ما يمكـن تـدريجياً           إن تمت إساءة التصرف، أو االعتماد على      
واستقدام تجارب خارجية في الحكم لتطبيقها على الحال الفلسطينية، ما قد ينذر بردود فعل متفاوتة على مستوى الـشارع                   

 فمرتبط بضرورة انتقالها إلى حزب      أما االستحقاق الـمباشر للحركة والذي ال تستطيع تجنبه طويالً        . الفلسطيني الـمسيس 
سياسي بكل ما للكلـمة من معنى، وهذا يعني التخلي عن الـمحاوالت الـمتكررة السابقة في تجنب ضرورات االنضباط                 
السياسي الـمطلوب بحجة مستلزمات العمل، وتجنب الدخول إلى مرحلة انضباط متكاملة تشمل التسجيل كحزب سياسي،               

ة وللـمحاسبة من قبل مراقب األحزاب ومن قبل الجماهير، إضافة إلى فـتح حـساباته ومدخوالتـه                 وفتح ملفاته للـمراقب  
وطريقة صرفها وإدخال الحياة الديمقراطية الداخلية وتبني هيكلية حزبية علنية بعد التخلي عن سرية العمـل بمـا يـشمل                    

ي عن الفوائد التي تجنيها وجنتها منـذ تأسيـسها          لن يكون من السهل على حماس التخل      . نظاما داخليا للعمل الحزبي العلني    
بعدم اعتمادها الحزبية في العمل، ومن الـمتوقع لها أن تناضل طويالً وتصارع بـضراوة ضـد تطبيقهـا اسـتحقاقات                    

ـ . الـمشاركة في انتخابات التشريعي   ة قد تجد الحركة نفسها في نهاية اللعبة السياسية التي بدأتها عبر الـمشاركة االنتخابي
ونتائجها أنها تقف أمام ثالثة خيارات مصيرية، وستضطر لحسم أمرها عبر اعتماد أحدها وبقرار ذاتي قبل أن يتم فرض                   
الخيارات عليها عبر التصويت االنتخابي، وهكذا يمكنها أن توجه التصويت االنتخابي لـمؤيديها ليحقق لها ما تبغيه مـن                  

بطة باالنتخابات التشريعية يبدأ أولها بإمكانية حـصول الحركـة علـى نـسبة              هذه الخيارات الثالثة الـمرت   . خيار تفضله 
تصويت ال تزيد على ربع األصوات، ما يجعلها ترفض تنفيذ أية استحقاقات انتخابية مطلوبة، وتعلن بالتالي إبقـاء أمـور                    

لياً إنهاء فترة التهدئة والعودة    الحركة على ما هي عليه دون تغيير، بمعنى الفصيل الـمقاوم حتى دحر االحتالل، وتعلن عم              
الخيار الثاني يتكون عملياً في حال حصلت الحركة على نسبة تتراوح بـين             . من جديد إلى مقارعة االحتالل بكل الوسائل      

من األصوات، عندها قد تعلن الحركة تبنيها خيار حزب اهللا بحيث تنتقل إلى الحزب السياسي الفاعل على                  % 35و % 25
السياسي الداخلي وحتى الخارجي، بينما تبقي على ذراعها العسكرية الـمقاِومة ما دام االحـتالل موجـوداً                مستوى العمل   

، بينما الخيار الثالث يتمحور حول فرصة الحركة في الحصول على أكثر مـن      67على األرض الفلسطينية الـمحتلة العام      
ن عن استعدادها لالنتقال التدريجي إلى الحيـاة الحزبيـة          من األصوات، عندها لن تتردد الحركة عملياً في اإلعال         % 35

  .والعمل على دمج مقاتليها باألجهزة األمنية للسلطة، خاصة أنها قد تكون جـزءاً مهماً من تلك السلطة الفلسطينية الجديدة
ريـد الحركـة    ليس السؤال الـمهم هنا هو ما الذي ستحصل عليه الحركة من أصوات وإنما ما هو عدد األصوات التي ت                  

. الحصول عليها تحديداً، ليس أقل وليس أكثر؟ وهل من مصلحتها أن تحصل على الخيـار األول أم الثـاني أم الثالـث؟                     
الـمؤشرات االنتخابية حتى اللحظة تشير إلى امكانية الحركة بالحصول حتى على الخيار الثالث إن هي شاءت، والسؤال                  

 كونها تعلـم تماماً حجم االستحقاقات الـمتعلقة بكل خيار من تلك الخيـارات             هو ما الذي تشاء أن تحصل عليه الحركة؟       
إذاً، ستقرر هي ما هو األفضل لها في الـمرحلة القادمة، وبالتالي ستقرر أيضاً نسبة التصويت التي ترغب فـي                    . الثالثة

  .انتزاعها ضمن الحدود الـممكنة لها
القـراءة  . أخذه سيحدد التوجهات االستراتيجية للحركة، وبالتـالي مـستقبلها        هذا هو مأزق الحركة حالياً، والقرار الذي ست       

الحالية لواقعية قيادة الحركة تقول إنها ستبتعد عـن الخيار األول كونها قد تجاوزته عملياً خالل األشهر الـماضية، بينما                  
اسية الخارجية، رغم بعض التـصريحات      ستتجنب تماماً حتى االقتراب من الخيار الثالث لخوفها من حجم استحقاقاته السي           

التي صدرت مؤخراً عن بعض قياداتها في الخارج، وبالتالي إمكانية تحولها إلى فتح أخرى، ما سيدفعها للنظر إلى الخيار                   
الثاني بكل واقعية، مـع إدخال بعض التعديالت الطفيفة على عناصره لصالح الثبات من جهة، والبراغماتية السياسية من                 

 0الـمستقبل سيكون هو الدليل والحكـم على هذا األداء الـمتوقع، وما علينا إال االنتظار. خرىجهة أ
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 في لبنان، في ما خال حفنة من المثقفـين           الفلسطينية موضوعاً حاضراً بقوة    –  ألعوام طويلة، لم تكن المصالحة اللبنانية       
اللبنانيين فشلوا في انجاز تقدم ملموس في هذا المجال، رغم نجاحهم فـي مجـاالت اخـرى، تتـصل باسـتعادة حيـز                       

وفي الجهة الفلسطينية ايضاًَ، لم تحضر هذه الفكرة بقوة اال فـي            .  السورية –للديموقراطية في البالد، او العالقات اللبنانية       
بات قليلة، خالل مقابالت تلفزيونية، او زيارات قامت بها، بين الفينة واالخرى، شخصيات فلـسطينية، كانـت لهـا                   مناس

واذا كانت القيادة الفلسطينية راغبة في تطبيع العالقات مع لبنان، اال انها كانت تـدري ان وصـاية                  . تجربتها في بيروت  
أما السواد االعظم من فلسطينيي لبنان، فقد غلب عليهم الهـم الحيـاتي             .  الحكم السوري على السياسة اللبنانية تعطل ذلك      

وقد كانت الرغبة في التفلت مـن       . الملح، في ظل قيود على العمل والتملك مفروضة عليهم دون سواهم من غير اللبنانيين             
، 1994اعي، الصادر عام    هذه القيود، وراء سعي بضعة آالف من فلسطينيي لبنان الى االستفادة من مرسوم التجنيس الجم              

الذي يـسكن قـسما كبيـرا مـن         " التوطين"وهو االمر الذي تم تضخيمه كثيراً في السجال السياسي المحلي، ففاقم هاجس             
لم يختف هذا الهاجس اليوم، هذا مؤكد، لكن االنقالب الحاصل في السياسة اللبنانية، مع انسحاب الجيش السوري                 . اللبنانيين

صة حقيقية الحراز تقدم في اتجاه المصالحة بين اللبنانيين والفلـسطينيين، وذلـك ألن اللبنـانيين قـد                  ومخابراته، يتيح فر  
  . يستشعرون، ربما للمرة االولى، حاجتهم الذاتية الى مثل هذه المصالحة

طالبة بـأن    اوالً، ألن الحديث عن طي صفحة الماضي، الذي شاع في سياق الحركة االستقاللية االخيرة، يعطي حيثية للم                
وثانياً، ألن كل المعنيين بالشأن العام يـدركون ان         .  الفلسطينية –تشمل المصالحة مع اآلخر ومع الذات، العالقات اللبنانية         

  .عودة لبنان بلداً طبيعياً لن تكتمل اال بمعالجة عاقلة لملف الالجئين الفلسطينيين فيه
عض االيجابيات القليلة التي امكن رصدها في مرحلة ما بعد الحـرب،            وفي هذا الجو الجديد، قد يصبح ممكناً البناء على ب         

ولعل االنجاز  .  ، ولعب الحكم السوري وحلفائه المحليين على هذا الوتر        "التوطين"والتي ظل يحجبها السجال الموبوء حول       
اريخها الفلـسطيني، مـع     االبرز يكمن في التصالح مع فكرة فلسطين نفسها، من خالل استعادة بيروت الجانب النير من ت               

وكـان  . الزيارات المتعددة لكل من ادوارد سعيد ومحمود درويش، واالنشطة التي اقيمت في الـذكرى الخمـسين للنكبـة         
الندالع انتفاضة االقصى اكبر اثر في هذه المسيرة، اذ ازال مشهد الشعب الفلسطيني المقاوم اكاذيب الدعاية الرسمية، التي                  

وجاء المهرجان الـشعري الـذي احيـاه        ! لتقيم معادلة، ال يقبلها عقل، بين الفلسطينيين واالسرائليين       استغلت اتفاق اوسلو    
، ليتوج هذا   2000محمود درويش، بمشاركة ماجدة الرومي، امام نحو ثالثين الف مشاهد في المدينة الرياضية، ربيع عام                

بنان، فااليجابية كمنت في تبني عـدد مـن المثقفـين           اما في ما يخص فلسطينيي ل     . التصالح مع فلسطين الفكرة والنضال    
يبقـى ان التعـاطي     . والناشطين في المجتمع المدني مطلب تحسين الظروف المعيشية لالجئين، ومنحهم الحقوق المدنيـة            

 الجسم  االيجابي مع مسألة الحقوق المدنية لالجئين ظل محصوراً في اوساط النخبة الثقافية، ولم يطاول اال اطرافا قليلة في                 
لكن اتمام هـذه المـصالحة      .  الفلسطينية -السياسي، وهي التي تستطيع اآلن ان تأخذ على عاتقها مهمة المصالحة اللبنانية             

او لنقل بتعبير ادق، انه يتطلب من الفاعلين في وسط فلسطينيي لبنـان             . يتطلب أال يكون قد تخلى عنها الطرف الفلسطيني       
  .  تضاف الى العوائق الموروثة من العهد السورياالمتناع عن اضافة عوائق جديدة،

إذ شـهدت االشـهر القليلـة    ". تفخيخ" الفلسطينية ما حملته مرحلة الوصاية السورية من     –فكأنه لم يكف العالقات اللبنانية      
اسر عرفـات   الماضية تراجعاً مقلقاً في التعاطي السياسي الفلسطيني مع المحيط اللبناني، وبدا واضحاً ان رحيل الرئيس ي               

بـين  " فـتح "وقد بادر الحكم السوري الى االستفادة من هذا الغياب، الدخـال  . في لبنان من دون بوصلة  " فتح"ترك حركة   
ادوات اللعب في يده، مستغالً حالة التهميش الذي كان قد فرضها سابقاً على كوادرها، واذ بسلطان ابو العينين، مـسؤول                    

بير مـن   دمشق، رغم حكم االعدام الغيابي الذي كان صدر في حقه من محكمة لبنانية، بتد             في لبنان، يستقبل فجأة في      " فتح"
حين بدأت التحضيرات للخروج السوري ثم بعد اتمام        " التفخيخ" وزادت االخطار المتأتية من هذا    .المخابرات السورية نفسها  

ـ    ، م 1559بتصريحات يرفضون فيها القرار     " فتح"وتبرع مسؤولون في    . االنسحاب ، "التـدخل الـدولي   "ن باب التنديد بـ
على مشارف بيروت   " القيادة العامة "ولم تفكك قواعد    . والتأكيد على ارادتهم االحتفاظ بأسلحة المخيمات، خالفاً لنص القرار        

وامعن السيد احمد جبريل في رفضه العلني تفكيكها، ووصل االمر الى حد اطالق طلقـات تحذيريـة عنـد                   . وفي البقاع 
تسعى الى اعادة   " القيادة العامة "جنة التحقق الدولية، التابعة لالمم المتحدة، من احدى هذه القواعد في البقاع، وكأن              اقتراب ل 

وقد ساهم في اشاعة روح مـن سـوء         .  الفلسطيني، في اللحظة التي تخرج فيه سورية من اللعبة         –انتاج التناقض اللبناني    
ولعل هذا ما استدعى    . ، بضبابية بدت تصب في مصلحة الحكم السوري       "فتح"التفاهم تمسك فاروق القدومي، رئيس حركة       

تحرك محمود عباس، رئيس السلطة ورئيس منظمة التحرير، الذي بادر الى االتصال برئيس الحكومة اللبنانية، مؤكداً لـه                  
ن، منعاً لالختراقات، ويبدو ان ابـو       في لبنا " فتح"لكن المسألة االهم تبقى اعادة تنظيم حركة        . الدعم الكامل للسيادة اللبنانية   

فالفرصة اثمن من ان تفوت، وال شيء يبرر ان يعطي فلسطينيو لبنان،            . مازن يتجه الى ارسال وفد الى لبنان لهذا الغرض        
  .وهم في هذه الحال من المعاناة، ذرائع ألولئك اللبنانيين الذين قد يرفضون المصالحة، بسبب غرائز موروثة من عهد آخر
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