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* * *  
  

  حزب سياسي حماس تؤمن بالشراكة و لن تتحول الى 
لن تكسب اسرائيل أي شيء في انتخابـات المجلـس           . داني روبنشتاين ما كتله    17/5/2005اوردت األيام الفلسطينية    

إذا تم اجراء االنتخابات في موعدها فهناك فرصة جيدة ألن تحرز حماس فيها نجاحات حقيقيـة                . التشريعي الفلسطيني 
ها ستخرج منها كقوة سياسية مركزية ذات تأثير مهم وغيـر جيـد علـى               ربما لن تحرز النصر التام، إال ان      . وملموسة

  .المفاوضات مع اسرائيل
المتحـدثون  . من الناحية االخرى اذا تم تأجيل هذه االنتخابات فهناك خطر بزعزعة االستقرار األمني النسبي القائم اآلن            

م انجازها في القاهرة بصدد وقف اطالق النـار،         بلسان حماس يهددون باعتبار تأجيل االنتخابات خرقا للتفاهمات التي ت         
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بكلمات اخرى اذا جرت االنتخابات فـي موعـدها فـسيكون ذلـك سـيئا               . ومن المحتمل ان يستأنفوا عملياتهم العنيفة     
  .ما العمل؟. السرائيل، وأما اذا تم تأجيلها فمن المتوقع ان يكون ذلك سيئا ايضا

 المسألة النها لن تستفيد شيئا، ال من اجراء االنتخابات في موعدها، وال من              ليس من الجدير باسرائيل ان تتدخل في هذه       
  .تأجيلها

 تمـوز  17اوضح لـصحيفة ماينيـشي شـيمبون ان انتخابـات       انه   أبو مازن  عن   17/5/2005في حين نقلت السفير     
 الى انه من المحتمل ان      التشريعية ستجرى كما هو مقرر، داعيا حركة حماس الى االنخراط في الحياة السياسية، مشيرا             

  . تصبح منظمة سياسية في المستقبل
القيادي في حركـة    الدكتور محمود الزهار     ان   وليد عوض  بحسب   17/5/2005في الوقت الذي ذكرت القدس العربي       

امس بشدة ما نقلته االذاعة االسرائيلية عن اجراء اتصاالت بين مسؤولين من الحركة وضباط كبـار فـي                    نفي حماس
  .الحتالل االسرائيليجيش ا

 ان اتصاالت جرت بين ضباط من جيش االحتالل         ىوكانت االذاعة االسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستو        
  .في مكاتب االرتباط واعضاء بارزين من حماس فازوا في االنتخابات البلدية والمحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة

در العسكري قوله ان هذه االتصاالت كانـت تجـاوزا للحظـر المفـروض فـي                ونقلت االذاعة االسرائيلية عن المص    
  .االتصاالت مع حركة حماس

واكدت المصادر اإلسرائيلية اجراء االتصاالت كون حماس شهدت في اآلونة األخيرة تغييرا استراتيجيا فباتت حركـة                
  .سياسية

قضاء تطعن فيها في نتائج االنتخابـات المحليـة    الىبعد شكوي رفعتها حركة فتح ال كتبت  17/5/2005القدس العربي   
  .خاصة في رفح جنوب قطاع غزة

قال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس في مؤتمر صحفي في غزة أمس نطالب السيد ابو مازن والجهـات المعنيـة                     
  .بالتدخل العاجل لوقف هذا التدهور ولصون وحدة الشعب الفلسطيني 

وممارسة الـضغوطات علـي القـضاء       .. ستخدام القضاء الغراض سياسية مكشوفة    واتهم ابو زهري حركة فتح بـ ا      
  . اعضاء اللجان االنتخابية لاللتفاف علي نتائج االنتخابات ىالفلسطيني وعل

 التي رفعتها فتح بـ المحاكمة السياسية والمهزلة القانونية ، موضحا ان مسؤولين في لجنة               ىووصف ابو زهري الدعو   
  .ن لحركة فتح رفضوا االدالء بشهاداتهم امام المحكمة الن افادتهم تخدم موقف حماس االنتخابات تابعي

 مصداقية نتائج كل من المرحلة االخيرة من االنتخابات البلديـة المقـرر             ىواشار الي ان نتائج هذه المحكمة ستحدد مد       
  .ادم  يونيو الق17اغسطس القادم واالنتخابات التشريعية المقررة في  اجراؤها في اب
فيما أكد الشيخ حسن يوسف على أن حماس ال تقلل من شأن الجانب السياسي، فقد شـدد                  17/5/2005وأضافت الحياة   

على أن الحركة ليست بصدد التحول إلى حزب سياسي، مشيرا من جهة ثانية إلى أن ثمة العديد من اآلراء في داخـل                      
شريعي نتيجة االنتخابات التشريعية المقبلة في شهر تموز        حركة حماس التي ترى وجوب عدم هيمنتها على المجلس الت         

  .المقبل
نؤكد ان اللقاءات الرسمية، والذي يقوم بـدور التفـاوض والحـوار مـع الجانـب       : وأضاف القيادي في حركة حماس    

 وال االسرائيلي في كل ما يخص الوضع والشأن الفلسطيني هو السلطة الفلسطينية، ونحن ال نطرح انفسنا ال من قريـب    
من بعيد بديال عن السلطة الفلسطينية، ولكن قد تكون هناك امور حياتية تهم المواطن من ضـمن متطلبـات ووظيفـة                     
البلدية، فمن مصلحة الشعب الفلسطيني فانه ال مانع ان يكون هناك حديث حول أية قضية تهم المواطن الفلسطيني فـي                    

  .ها البعضاالمور الحياتية خاصة في البلديات القريبة من بعض
أكد بان حماس تؤمن بالـشراكة علـى         انه    عن إسماعيل هنية   17/5/2005مكن جهته نشر المركز الفلسطيني لإلعالم       

وفي معرض رده علـى سـؤال       . قاعدة التعددية السياسية، التي تكفل للجميع في حال الفوز المشاركة في صنع القرار            
سن يوسف بأن حماس قررت عدم اكتساح مقاعد التشريعي، قـال           لموقع إيالف اإللكتروني، حول ما صرح به الشيخ ح        

 إن الشيخ يوسف قصد من ذلك، أن حماس ستخوض هذه االنتخابات على قاعدة المنافسة، وأنها ال تتطلـع إلـى                     :هنية
  .التفرد واالستقطاب، مؤكداً أن الحركة تؤمن بالشراكة التي تقوم على أساس التعددية الحزبية

 
  

 اد من الشرطة الفلسطينية اشتباك بين أفر
اشتبكت الشرطة الفلسطينية في معركة بالرصاص في ما بينها في قطاع غزة أمس، في فورة تـسلط الـضوء علـى                     

وقال رجال شرطة ان تبادل     . المشاكل الكامنة بعد التغييرات االمنية التي ادخلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخيراً           
وقالوا ان شرطيين اصيبا بجروح طفيفة في       . روع الشرطة المدنية عنصراً في فرع آخر      النار حصل بعدما اعتقل أحد ف     

 . وامتنع المسؤولون عن التعليق على الحادث. المعركة
  17/5/2005النهار اللبنانية

  
 موفد فلسطيني نقل الى لحود رسالة تقدير من عباس 

 لحركة فـتح عـضو مجلـس النـواب الفلـسطيني            استقبل رئيس الجمهورية اميل لحود، امس عضو اللجنة المركزية        
والمسؤول عن الملف اللبناني في السلطة الفلسطينية عباس زكي، على رأس وفد ضم العقيد خالـد عـارف ومحمـود                    

 . االسدي، وفتحي ابو عروات وفتحي علوان
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وقف القـومي الـذي     ونقل زكي الى رئيس الجمهورية رسالة شفوية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس نوه فيها بالم              
يتخذه الرئيس لحود حفاظا على مصلحة لبنان والقضايا العربية العادلة وفي مقدمها قضية فلسطين، متمنيـا ان يـشهد                   

 . لبنان مزيدا من الهدوء واالمن واالستقرار
 الى الـدفاع عـن      وقال الموفد الفلسطيني ان السلطة الفلسطينية تقدر تمسك الرئيس لحود بالثوابت القومية وسعيه الدائم             

مركزا على ان الفلسطينيين في لبنان حرصاء علـى احتـرام القـوانين             . حق الشعب الفلسطيني في العودة الى ارضه      
 . واالنظمة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

يين فـي لبنـان     وعبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه الى ما اعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن التزام الفلسطين              
القوانين واالنظمة  اللبنانية، مؤكدا ان اللبنانيين يعتبرون الفلسطينيين اشقاء ويقفون الى جانبهم في نـضالهم المـشروع                  

  . للعودة الى ارضهم واستكمال قيام دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلسطيني
  17/5/2005النهار اللبنانية 

  
   تجاري مع شركات اعالن اسرائيليةاتصاالت و تعاون: عباس االبن 

هذه جملة من العروض التي قدمتها شركة االعالن الفلسطينية سكاي العضاء شركة االعالن االسرائيلية ايشل شـيفر ،          
سكاي من شركات االعالن الكبـري فـي        . التي تعني بادخال عالمات تجارية اسرائيلية ودولية الي السوق الفلسطينية         

عباس االبن هو الروح الحية     ). ابو مازن (رق عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس         المناطق، يديرها طا  
  .في الشركة التي من ضمن زبائنها حسب منشوراتها الشركة الخلوية الفلسطينية جوال وكازينو ايواسس 

 ة في اعقابها ستصل الـي     االتصاالت بين سكاي ورجال االعالن االسرائيليين نضجت مؤخرا لتصل الي اتفاقات مبدئي           
وستوفر سكاي لزبائنها استراتيجية تسويقية، حمالت اعالن،       . المناطق شركات سيارات ومواد تجميل اسرائيلية ودولية      

  . وستشتري مناطق اعالن
  16/5/2005) هآرتس(

  
  حكومة فلسطين االلكترونية تسبق الدولة الفعلية
امس االثنين عن استعدادها إلطالق مشروع فلسطين اإللكترونية بكلفة         أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات      

  . مليون دوالر تقريبا100
وقال وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات صبري صيدم ان الوزارة تستعد إلطالق مشروع فلـسطين اإللكترونيـة              

ي مجـال االتـصال وتكنولوجيـا       ويشمل تنفيذ خطة مدروسة وممنهجة يستغرق تنفيذها من ثالث إلي خمس سنوات ف            
  .المعلومات

وأوضح صيدم ان الخطة تشتمل علي تنفيذ ستة مشروعات حيوية في مجال االتصال وتكنولوجيا المعلومات، للتواصل                
  .مع كافة وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية ومواكبة التطور الخارجي علي المستويين المحلي واإلقليمي والدولي 

موعة من المشاريع النوعية ضمن مشروع فلسطين اإللكترونية منها مشروع الحكومة اإللكترونية            وأشار إلي وجود مج   
  .الذي يعمل علي توفير المعلومات عن الوزارات ومؤسسات السلطة

  .وأضاف ان المشروع يسهل معامالت المواطنين من خالل أجهزة الحاسوب وشبكة اإلنترنت
ادرة التعليم التكنولوجي وحوسبة المنهاج وتوفير أجهزة في المدارس وتـدريب           وأشار صيدم إلي أهمية تنفيذ مشروع مب      

المعلمين وإشراك األهل بالعملية ذاتها، باإلضافة إلي تنفيذ مشروع البطاقة الذكية التي تحمل كافة المعلومات والبيانـات         
  .عن المواطن

  17/5/2005القدس العربي 
  

  "الوقفية" قضايا االراضي وزير االوقاف يبحـث مـع محافـظ بيت لحم
التقى محافظ بيت لحم زهير مناصرة وعدد من مدراء االجهزة االمنية مع الشيخ يوسـف سـالمة وزيـر االوقـاف                      

  .والمقدسات االسالمية، بحضور مسؤولي اوقاف بيت لحم في مقر المحافظة
  .تلكاتها ولجان الزكاة ومشاريع الوزارةوتناول اللقاء الموسع بحث كافة القضايا المتعلقة باراضي دائرة االوقاف ومم

وفي مستهل االجتماع اكد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك في كل االجراءات وتنفيذ القرارات التـي                 
تصدرها الوزارة وتعزيز وفرض سيادة القانون والنظام ووضع حد لالنفـالت والتعـديات علـى الممتلكـات العامـة                   

  .والخاصة
رة على ضرورة عدم تحويل المساجد وبيوت العبادة الى منابر سياسية وتنظيمية وحزبية، وعلى ضـرورة                وشدد مناص 

ان تأخذ محافظة بيت لحم كامل حصتها مما تقدمه وزارة االوقاف من مساعدات ومعونات، كما وعد بالعمل سوياً مـع                    
  .ز او دار لالفتاء في المحافظةالوزارة على وقف التعديات على الممتلكات الوقفية، وطالب بايجاد مرك

ومن ناحيته، اكد الوزير ان محافظة بيت لحم واسوة بغيرها من محافظات الـوطن سـتنال نـصيبها وانـه سـيوعز                      
للمسؤولين في وزارته بتغطية شاملة لالقساط الجامعية لثالثمائة طالب وطالبة من الرسوم السنوية المستحقة عليهم فـي                 

  .الفترة المقبلة
  17/5/2005الفلسطينية األيام 
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  توصية بإعادة النظر في طريقة طرح القضايا الوطنية المركزية ومنها القدس وجدار الفصل 
  .، ضرورة العمل على تطوير واقع الفضائية الفلسطينية على مختلف الصعد"مفتاح"أكد تقرير صادر عن 

أداء، وأعلن عنه خالل لقاء نظمته مفتاح في مقرهـا          قراءة  : الفضائية الفلسطينية  وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان     
وجدار الفصل العنصري، إلى    . بالبيرة، أمس، أهمية إعادة النظر في طريقة طرح القضايا الوطنية المركزية مثل القدس            

  .جانب أنسنة األخبار، وتوثيق االعتداءات االسرائيلية بالصوت والصورة بدالً من سردها كحدث يومي عادي
  17/5/2005الفلسطينية األيام 

  
 لربط مستعمرة معالي أدوميم بالقدس السلطة الفلسطينية تنتقد المخطط اإلسرائيلي

   انتقد الدكتور أحمد المجدالني وزير الدولة ومسئول ملف الجدار واالستعمار في السلطة الفلـسطينية فـي تـصريحات                 
زمن لتطويـق القـدس المحتلـة وعزلهـا عـن المحـيط            في سباق محموم مع ال     االسرائليةحكومة  ال أمس إن      لألهرام

 واضـاف أن     . الديموجرافي الفلسطيني وذلك تمهيدا لضمها وتهويدها نهائيا قبل انسحاب قوات االحتالل من قطاع غزة             
هذه الخطوة تعد تصعيدا إسرائيليا خطيرا وال تسهم علي اإلطالق في إعطاء أي فرصة الستئناف العملية السياسية بـين         

  . انبين الفلسطيني واإلسرائيليالج
وقال المجدالني إن حصار القدس وتهويدها والتوسع االستعماري وبناء جدار الفـصل العنـصري يخـالف قـرارات                  

  . الشرعية الدولية وخطة خريطة الطريق ويقضي علي أي أمل للحل السياسي للصراع
ية خاصة الموقعة علي اتفاقية جنيف الرابعة لتحريك        وأضاف أن السلطة الفلسطينية تجري اتصاالت مع األطراف الدول        

ملف الجدار واالستعمار في األمم المتحدة وانها بصدد إعداد خطة متكاملة للتحرك السياسي علي المستوي الدولي فـي                  
هذا الشأن وقال إن السلطة الفلسطينية ال تريد أن تواجه بفيتو أمريكي جديد في مجلس األمن يحـبط أي قـرار يـدين                       

   . الممارسات اإلسرائيلية في المجلس
  17/5/2005االهرام المصرية 

  
  من أعضائها بتهمة التصويت لحماس في االنتخابات البلدية9الشرطة تعتقل 

أفادت مصادر مطلعة أن الشرطة وما يسمى باألمن السياسي استدعى مساء السبت الماضي مـا ال يقـّل عـن تـسعة                      
. رطة المدنية بزعم أنّهم قاموا بالتصويت لقوائم حركة حماس في االنتخابات لبلدية رفح            فلسطينيين يعملون في سلك الش    

وتفيد المصادر أن مسؤولين في حماس و فصائل فلسطينية تدخّلت في القضية ووعدت الشرطة بإنهائها لكن االعتقـال                  
  .الزال

تمائهم السياسي وعالقتهم بحماس وتواطؤهم     و أكّدت مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة خضعوا للتحقيق حول ماهية ان           
  .معها على حد قولهم

وكان المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان اعتبر في بياٍن له أن أبرز حاالت انتهاك القانون في االنتخابات تمثّلـت فـي                    
ائد الشرطة لـشئون    ، موجه إلى مساعدي ق    2005 أبريل   22تعميٍم صادٍر عن مسير أعمال الشرطة الفلسطينية، بتاريخ         

شرطة المحافظات، ومدراء إدارات الشرطة، وقادة وضباط صف وأفراد الشرطة، يطلب فيه من جميع منتسبي الشرطة                
في جميع محافظات الوطن المشاركة الفعلية في االنتخابات ودعم مرشّحي فتح فـي هـذه االنتخابـات واالنتخابـات                   

رخاً ألحكام الدعاية االنتخابية وفقًا للقانون الذي ينص علـى حيـاد الـسلطة              ، ويشكّل هذا األمر انتهاكاً صا     ....القادمة
  .الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة في العملية االنتخابية

  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 قراءة حماس لنتائج االنتخابات البلدية مغلوطة": أبو شباك"

ئي رشيد أبو شباك، في تعقيٍب له على نتائج االنتخابـات البلديـة، أن           زعم مدير عام جهاز األمن الوقا       : خاص –غزة  
فـازت  " فتح"هناك قراءةً مغلوطة بالنسبة لفوز حماس في االنتخابات، فحماس حقّقت انتصاراً في بعض المواقع، ولكن                

ي تحقيـق إنجـازات،     ساعدت حماس ف  " فتح"في عدٍد أكبر، مضيفاً أن بعض األخطاء اإلشكالية التي وقعت فيها حركة             
  .حسب زعمه

  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  زكي سلّم لحود رسالة من محمود عباس 
التقى لحـود    ) داالتي ونهرا . (بيروت  الحياة     الرئيس لحود خالل لقائه الوفد الفلسطيني برئاسة النائب عباس زكي                

ونقـل زكـي    .االسدي، فتحي ابو عردات وفتحي علوانالعقيد خالد عارف، محمود    : عباس زكي، على رأس وفد ضم     
الى لحود رسالة شفوية من محمود عباس نوه فيها بالموقف القومي الذي يتخذه الرئيس لحود حفاظاً على مصلحة لبنان                   

 وال  والقضايا العربية العادلة وفي مقدمها قضية فلسطين، متمنياً ان يشهد لبنان مزيداً من الهدوء واألمن واالسـتقرار،                
  .سيما بعد الجريمة النكراء التي أودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري

تمسك لبنان بالسالم العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق االوسط والذي لن يتحقق اال من خالل تطبيق                 "وأكد لحود   
مسؤولية إحباط كل المبادرات التي     وحمل اسرائيل   ". القرارات الدولية وضمان حق العودة للشعب الفلسطيني الى ارضه        

وعبر عن ارتياحه الى ما اعلنه عباس عن التزام الفلـسطينيين فـي             . تهدف الى تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة      
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لبنان القوانين واالنظمة اللبنانية، مؤكداً ان اللبنانيين يعتبرون الفلسطينيين اشقاء ويقفون الـى جـانبهم فـي نـضالهم                   
  .لعودة الى ارضهم واستكمال قيام دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلسطينيالمشروع ل

  17/5/2005الحياة 
  

   ألف فلسطيني   700الجدار يهدد وجود : اإلفرنجي
'' دي تـسايت  ''على تصريح لوزير خارجية ألمانيا فيشر نشر في جريدة           ،اإلفرنجيرد     :والوكاالت'' االتحاد ''-غزة  

 اإلسرائيلية وأيد فيه لغة القوة التي تتبعها اسـرائيل تجـاه            - عاما على العالقات األلمانية      40اسبة مرور   اإلسبوعية لمن 
 ألف فلسطيني ويغتصب ويصادر أراضـي       700واوضح اإلفرنجي أن بناء جدار العزل يهدد وجود         · الشعب الفلسطيني 

نك الدولي، اتفقوا جميعا على أن بناء هذا الجـدار          فلسطينية وان منظمات حقوق اإلنسان وخبراء، وأيضا خبراء في الب         
واضاف اإلفرنجي أن محكمة العدل     · يعيق تطور المجتمع الفلسطيني ويفوت الفرصة على تحقيق مستقبل سلمي للمنطقة          

واوضح األفرنجـي ان هـذا       ·الدولية في الهاى اقرت بأن بناء هذا الجدار يتعارض مع حق الشعب في تقرير مصيره              
 يتعارض مع طموحات تحقيق التعايش السلمي ، وبهذا المنطق سيصل الى نتيجة بأن القوة النووية إلسـرائيل                  التصريح

هي العامل الرئيسي لهذه الهيمنة العسكرية ، التي يصفها وزير خارجية المانيا بانهـا زخـم الديموقراطيـة المتـوفرة                    
 حقًا محاولة إقناع جيل الشباب األوربي بضرورة تحقيق         من المؤسف ''وقال اإلفرنجي إنه   ·والوحيدة في الشرق األوسط     

  ·''الهيمنة والتفوق العسكري إلسرائيل كما نشر على لسان وزير الخارجية األلماني
  17/5/2005االتحاد االماراتية 

  
  أسرى فلسطينيون يطالبون بإخراجهم من قبور العزل  

سيراً، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بالعمـل علـى           أ 70طالب األسرى المعزولون في سجون االحتالل، وعددهم        
  .إخراجهم من الزنازين االنفرادية التي أطلقوا عليها اسم قبور العزل

وشرح األسرى، في رسالة وجهوها إلى عباس عبر نادي األسير الفلسطيني، الظروف المأساوية التي يعيـشونها فـي                  
  .نذ سنين، ومحرومون من كل وسائل االتصال مع العالم الخارجيزنازين ال تصلح للحياة البشرية، فهم معزولون م

نموت كل يـوم، وال  .. نحن نتعفن كل يوم.. نريد أن نخرج من هذه القبور.. وجاء في الرسالة نحن ال نطلب المستحيل  
  .نيةمن مجيب لصرخاتنا، مشيرين إلى أن هذه الزنازين تجعلهم يتحولون إلى أجساد متحركة، دون أي أهداف إنسا

وبحسب نادي األسير الفلسطيني فإن سياسة العزل تعتبر من أقسى سياسات العقـاب، التـي تنتهجهـا إدارة سـجون                    
 تستهدف الموت المعنوي والجسدي البطيء لألسير، حيث تكمن خطورة          1967االحتالل، وهي سياسة متبعة منذ العام ،      

 عن العالم، وحتى عن بقية األسرى، في ظـروف قاسـية،            هذه السياسة باحتجاز األسرى في زنازين انفرادية، معزولة       
  .وشروط صعبة، ولفترة غير محددة، قد تمتد لسنوات طويلة

  17/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

 حركة المسار الفلسطينية تطالب واشنطن باالعتذار للمسلمين على تدنيس القرآن
 أي محاوالٍت لإلساءة إلى الدين اإلسالمي بشكٍل عـام،          استنكرت حركة المسار الوطني اإلسالمي، في فلسطين، بشدة،       

  .وإلى القرآن الكريم بشكٍل خاص
وقالت الحركة في بياٍن لها رداً على ما تناقلته وسائل اإلعالم حول قيام بعض المحقّقين األمريكيين في سجن غوانتانامو                   

ض السجن، الستفزاز مشاعر السجناء المسلمين،      األمريكي، بانتهاك حرمة المصحف الشريف وإلقاء نسٍخ منه في مراحي         
إن هذا األمر يعد جريمة ال تغتفر في حقّ األديان السماوية جميعها، التي تدعو أصحاب كّل ديانٍة إلى احترام مقدسـات                     

  .وعقائد الديانات األخرى، على حد تعبيره
يف وتدنيسه ووضعه في المراحيض، هو اعتـداء        وأكّدت الحركة أن ما قام به أولئك الجنود من تمزيق للمصحف الشر           

وطالبت الحركة الشعوب العربية    . على كّل مسلٍم على وجه المعمورة، واعتداء على اهللا تعالى، ألن القرآن هو كالم اهللا              
رسـمي  مطالباً واشنطن باالعتـذار ال    . واإلسالمية بمقاطعة البضائع والمنتجات األمريكية، تنديداً بهذه الجريمة النكراء        

  .للمسلمين
  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 جي على دورية صهيونية جنوب رفح.بي.جند اهللا تتبنّى إطالق قذيفة آر

أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم جند اهللا، مسؤوليتها عن إطالق قذيفة آر بي جي، أمس األحد، على مجموعة مـن                     
 من الجنود الـصهاينة بجـراٍح       4الفلسطينية، والتي أدت إلى إصابة      –لمصريةجنود االحتالل الصهيوني على الحدود ا     

  .بعضهم بحالٍة خطرة، حسب اعتراف االحتالل
وقالت الجماعة، في بياٍن لها وصل المركز الفلسطيني لإلعالم نسخةٌ منه، إن العملية تأتي في ذكرى نكبـة فلـسطين،                    

حتلين انتقاماً لشالل الدم الفلسطيني الذي يسيل على أرض فلسطين منذ قـرٍن أو  مؤكّدةً أن الجهاد مستمر حتى رحيل الم 
  .يزيد، و استمراراً لعهد الشهداء الذين سقطوا على طريق الجهاد والمقاومة

وانتقاماً لتدنيس حرمـة    .. وأضافت أن العملية تأتي تصدياً لـالهجمة الصهيونية الشرسة التي تدعمها الصليبية الحاقدة           
  .القرآن الكريم في سجون الصليبيين في غوانتانمو وأبو غريب
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  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 تدعو إلشراك فلسطينيي الشتات في انتخاب ممثّليهم" المبادرة الفلسطينية
ل اللجـوء   دعت المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى إشراك أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجـودهم، فـي دو                

والشتات، في انتخاب ممثّليهم في المجلس الوطني، والمشاركة في اتخاذ القرار الوطني، باعتبارهم شعب واحـد رغـم                  
  .اللجوء والشتات

 للنكبة، إلى أن ذلك يعتَبر من أهم الخطـوات فـي الطريـق،              57ولفتت المبادرة في بياٍن صحافي لها بمناسبة الذكرى         
وشدد البيان علـى أن إحيـاء هـذه         . طينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وحماية حقّ العودة       إلقامة الدولة الفلس  

                    اً، ال يمكن أليٍّ كان أناً وجماعيك بحقّ العودة، واإلصرار على اعتبار هذا الحقّ حقّاً فرديالذكرى، ال يكون إال بالتمس
  .يتنازل عنه

  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  الخارجية االسرائيلية قررت استدعاء سفيرها في واشنطن قبل انتهاء مهمته
 نقال عن مصادر قريبة من شالوم، ان وزير الخارجية يعتزم استدعاء ايـالون فـور انتهـاء       االسرائيلية  االذاعة ذكرت

  .طس المقبلتحقيق اداري جار حول سلوك الدبلوماسي وزوجته آن في السفارة، قبل انتهاء مهمته في آب اغس
  .وجاء هذا التحقيق بعد شكوي رسمية تقدم بها ايالون للحكومة ضد شالوم وزوجته جوديث نير موزس شالوم

واتهم السفير وزير الخارجية بانه اقال سكرتيرته ليران بتزريل تحت ضغط زوجته وهي من مالكي كبـري الـصحف                   
شالوم لقاء مع المغنية االمريكية مادونا خـالل زيارتهـا          االسرائيلية يديعوت احرونوت ، الن بتزريل لم تنظم لزوجة          

  .السرائيل قبل اشهر
  17/5/2005القدس العربي 

 
  حكومة شارون تستعد لبناء جدار بين مستعمرة معالي ادوميم والقدس

قبـل  كشفت صحيفة معاريف االسرائيلية أمس االثنين ان اسرائيل تستعد لبناء حاجز عازل في بداية حزيران يونيو الم                
في قطاع مخصص لبناء مساكن ليهود بين مستوطنة معالي ادوميم في الضفة الغربية والقدس التي تبعد حوالي عـشرة                   

  .كيلومترات عنها
واوضحت الصحيفة نقال عن مصادر امنية ان هذه االعمال تهدف الي فرض امر واقع يسمح بتوسيع معالي ادوميم التي                

اليهودية التي انشئت في المحيط الشمالي للقدس الشرقية التي احتلتهـا اسـرائيل              الف نسمة، وربطها باالحياء      28تضم  
  .1967) يونيو(وضمتها في حزيران 

 تقضي بالحـاق مـستعمرة      2003وتابعت معاريف ان هذا المشروع يندرج في اطار خطة حكومية اوسع وضعت في              
 15وطنة يبلغ عدد المستوطنين فيها حوالي        مست 15معالي ادوميم بتجمع مستعمرات غوش عتصيون الذي يضم حوالي          

  .الف نسمة قرب بيت لحم، داخل الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية
واضافت الصحيفة ان السلطات االسرائيلية قررت البدء بهذه االشغال قبل تطبيق خطة االنسحاب من قطاع غزة اعتبارا                 

  .ق المفاوضات مع الفلسطينيين علي امل تجنب ضغوط دولية قويةمن آب اغسطس المقبل وقبل اعادة اطال
وقد وجه الرئيس االمريكي جورج بوش في آذار مارس الماضي تحذيرا الي اسرائيل مطالبا اياها بتجميـد اي توسـيع               

الـي  ان موقفنا واضح جدا وهو ان خارطة الطريق مهمة وخارطة الطريق تدعو     الئقا .للمستوطنات في الضفة الغربية   
  .وقف توسيع المستوطنات 

وقد طلبت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز يوليو الماضي ازالة الجدار واصدرت الجمعية العامة لالمم المتحدة                  
  . الشهر نفسه بغالبية ساحقة قرارا يطالب اسرائيل باحترام رأي محكمة العدل الدولية20في 

  17/5/2005القدس العربي 
  

  لقصف األقصى بطائرات شراعية ية متطرفة تخططتنظيمات يهود
نقلت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أمس عن مصادر في أجهزة األمن اإلسرائيلية تخوفها من قيـام منظمـات يهوديـة                   
متطرفة بتنفيذ اعتداء كبير على المسجد األقصى المبارك، بغية عرقلة خطة شارون لالنسحاب من قطاع غزة و الضفة                  

  .الغربية
افت الصحيفة أن األوساط األمنية التي تعنى بمتابعة التنظيمات اليهودية المتطرفة رجحت في األسـابيع األخيـرة                 واض

احتمال لجوء هذه المنظمات الى االعتداء على المسجد األقصى من خالل اطالق القذائف المحددة المـسار، أو اطـالق                   
  .صواريخ من طائرة شراعية

 إسرائيلي قول إنه من أجل إضرام النار، ال حاجة الى تدمير المسجدين األقصى وقبة               ونقلت عن مسؤول في جهاز أمني     
  . الصخرة بالمتفجرات، يكفي المس الرمزي بهما، حتى دون وقوع إصابات من أجل دحرجة كرة الثلج

  . وكشفت معاريف أن جهاز األمن الداخلي يدرس إمكانية ايجاد رد على تهديد جوي للحرم القدسي
  17/5/2005بل المستق
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  العنف غير مجد للفلسطينيين واالنسحاب من غزة ليس بسببه
في المعسكر الفلسطيني خصوصا في صفوف أتباع حماس يدعون ان الكفاح المسلح هو العامل األساسي الحاسـم مـن                   

 اتخـذ فـي     هم يقولون ان القرار   . وراء قرار شارون االنسحاب من قطاع غزة واخالء المستوطنات في شمالي الضفة           
االستنتاج الذي يترتب علي ذلك كما يبـدو للوهلـة          .  عندما كانت االنتفاضة في ذروتها     2003النصف الثاني من عام     

باختصار صـوتوا لحمـاس فـي       . االولي من وجهة نظر الجمهور الفلسطيني هو ان استراتيجية العنف ناجعة وفعالة           
بة للجمهور االسرائيلي فهو ان االنسحاب من غزة هو تعبير أمثـل       أما المغزي الذي ينطوي عليه ذلك بالنس      ! االنتخابات

  .علي ان االنتفاضة قد كسرت روحه
دراسة شاملة أجراها العميد احتياط مئير الران من مركز يافي للدراسات االستراتيجية في جامعة تل ابيـب، حاولـت                   

 علي الجمهور االسرائيلي، أو من خالل مزايا        تلمس جذور مبادرة فك االرتباط من خالل التغيرات المسبقة التي طرأت          
من كان نائب رئيس شعبة االستخبارات العسكرية أمان قام مـن  . قدرته علي الصمود إبان الفترة التي سبقت هذا القرار        

. خالل دراسته هذه بالبحث عن أعراض ومؤشرات االرهاق والوهن أو االنجذاب نحو اليسار لدي الجمهور االسرائيلي               
بحث عن دالئل لالفتراض بأن الخوف من ان تؤدي االنتفاضة الي كسر صمود الجمهور االسرائيلي هـو الـذي            الران  

  .وقف من وراء قرار شارون بفك االرتباط
الران وجد ان اغلبية المؤشرات التي تم إخضاعها للبحث موضوعيا وذاتيا علي حد سواء، قد دللـت علـي اسـتقرار                     

عمليات أدت الي ارتفاع طفيف في درجة الوطنية، ونقطة التردي في رغبة الـسكان فـي                ال. واتزان الجهاز االجتماعي  
هذا باالضافة الي ان أعلي نـسبة مـن االسـرائيليين    . العيش في البالد كانت قبل اندالع االنتفاضة تحديدا وليس بعدها     

خـالل فتـرة    . 2002ي أواسـط عـام      المقتنعين برغبتهم في البقاء في البالد قد قيست إبان ذروة الموجة االرهابية ف            
 في المئة تعتقد ان دولة اسرائيل قادرة وستبقي كـذلك علـي مواجهـة               73.5االنتفاضة الصعبة كانت اغلبية الجمهور      

هذه الدراسة ال تجد    .  في ذروة العمليات   2002ذروة التفاؤل ظهرت تحديدا في ربيع       . الصعوبات التي تقف في طريقها    
بل علي العكس مـن ذلـك، إذ     . ضة قد تسببت في ضغط جماهيري هدد مكانة رئيس الوزراء         أي مؤشر علي ان االنتفا    

أدي العنف الي زيادة التأييد لشارون، وإذ قالت اغلبية العينة ان عدة قادة أقوياء يمكن ان يفيدوا الدولة أكثر مـن كـل                       
اسرائيل هـي   . يمقراطية بعد الهند ورومانيا   هذا المؤشر بالمناسبة يضع اسرائيل في آخر الدول الد        . القوانين والنقاشات   

واحدة من الدول الديمقراطية االربع الوحيدة التي تعتبر فيها اغلبية المستطلعين لحكم القادة األقوياء فكرة جيدة أو جيـدة    
  .جدا

ـ                  ي الـرأي   نتائج هذه الدراسة ال تبشر بالخير لمن يتوقعون ويقدرون ان االنتفاضة قد أحدثت تغيرات ملموسة وهامة ف
اغلبية الجمهور، خصوصا اليهودي منه، قبلـت       : العام االسرائيلي باتجاه التنازالت عن المواقف األساسية في الصراع        

بصورة عامة الرسالة المركزية التي أطلقتها حكومته ليس هناك شريك نتفاوض معه ، و ال يتوجب اجراء المفاوضات                  
 ـ بعد نشر مبادرة فك االرتبـاط   2004ز يافي في شهر شباط فبراير في استطالع مرك. في ظل اطالق النار والعنف 

 في المئة من المستطلعين اليهود ان االنتفاضة ال تؤثر بالمرة علي مواقفهم في قضية األمن والخارجية مقابل                  51ـ قال   
الوا ان موقفهم اآلن أكثر      في المئة ق   23 في المئة منهم بأنهم مستعدون اآلن لتقديم تنازالت أقل من السابق، و            26اعتقاد  

  .ميال للتنازل
العبرة التي يتوجب علي الفلسطينيين ان يستخلصوها من هذه الدراسة هي ان أبطال االنسحاب من غزة ليسوا انتحاريي                  

ما . حماس، وان القيام بعمليات جديدة لن يتمخض عن انسحابات اخري وانما سيصعب من مواقف الجمهور االسرائيلي               
ن يدفع هذا الجمهور اذا لمغادرة المناطق؟ االخصائي النفسي السياسي البروفيسور داني برطـال وكيـرن                الذي يمكن ا  

شبيط من جامعة تل ابيب، اللذان درسا مواقف االسرائيليين إثر فشل قمة كامب ديفيد واالنتفاضة وجدا ان ايقاف العنف                   
رط ضروري، ولكنه ليس كافيا ألن التغير الحقيقي سيأتي         هذا ش . هو الشرط األساسي الستعادة ثقة الناس بعملية السالم       

  .من خالل المفاوضات وليس العمليات االنتحارية أو االنسحابات أحادية الجانب
  17/5/2005القدس العربي  16/5/2005) هآرتس (

  
   لحزب العمل االسرائيلياصوات عربية

 الف انتساب للحزب قبيـل االنتخابـات الداخليـة          120أعلن حزب العمل االسرائيلي، امس االثنين، انه نجح في جمع           
من المنتسبين هـم العـرب، الـذين تقـسمهم المؤسـسة            % 15لرئاسة الحزب، ولكن يظهر من المعطيات المعلنة ان         

  .الصهيونية الى طوائف
 الـف صـوت     257 ألف صوت من العرب، مقابـل        14ويقول حزب العمل انه في االنتخابات البرلمانية حصل على          

  .1948ت عليها اربع كتل وطنية ناشطة بين فلسطينيين حصل
ويذكر ان نسبة المصوتين العرب لالحزاب الصهيونية تراجعت في السنوات العشر األخيرة بنسبة عالية جدا وتراوحت                

كأبعد حد، في حين ان االحزاب الصهيونية، في زمن الحكم العسكري في سـنوات الخمـسين                % 13الى  % 10ما بين   
من القرن الماضي كانت تسيطر على غالبية اصوات العرب، وحصل أول تراجع كبير لالحزاب الـصهيونية                والستين  
  .من اصوات العرب% 50، حين هبطت الى اقل بقليل من 1977في العام 

  17/5/2005الغد االردنية 
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  من أزقة نابلس إلى رئاسة الشاباك: الكابتن يونس 
 عليها، فإن أفعال ضابط المخابرات اإلسرائيلي الشاب الذي كان يحمـل اسـماً              وثالثين عاماً ارغم مضي بين عشرين     

عربياً هو الكابتن يونس ألغراض التمويه، ما زالت حاضرة هنا في أزقة مدينة نابلس ومخيماتها لما انطوت عليه مـن                    
  .مثابرة في المتابعة االستخبارية واالعتقال واإلبعاد

اه في مخيم بالطة القريب إلى مقهى لالنترنت بعد أن كشف أحـدهم أن الـصورة                ويوم أمس، تداعى العديد من ضحاي     
  .المرفقة مع خبر تنصيب رئيس جديد للشاباك يدعى يوفال ديسكن هي صورة الكابتن يونس بلحمه وشحمه

 وكانت وسائل اإلعالم في إسرائيل ذكرت في اليومين الماضيين في تقارير لها عن ديسكن أنـه بـدأ حياتـه ضـابط                     
مخابرات في نابلس، ثم أخذ يرتقي في السلم الوظيفي إلى أن احتل وظيفة نائب رئيس الجهاز آفي ديختر قبل أن يخلفه                     

  .في الرئاسة يوم أول من أمس
  17/5/2005األيام ا لفلسطينية 

  
 جيش االحتالل ينقل جدراناً إسمنتية ويخفّف من أبراج المراقبة قرب مستوطناٍت شمال غزة

عياٍن أن قوات االحتالل الصهيوني بدأت منذ ساعات صباح اليوم اإلثنين بنقل بعـض الجـدران األسـمنتية             أكّد شهود   
المحيطة بالموقع العسكري الصهيوني القريب من المنطقة السودانية شمال غزة، وأوضحوا أن حركةً نـشطة تـشهدها                 

  . المواطنين شمال غزة في الفترة األخيرةالشاحنات الصهيونية في محيط مستوطنة دوغيت المقامة على أراضي
وأفادت مصادر صحافية عبرية، تعقيباً على هذا الموضوع، أن جيش االحتالل يغير من طرق انتشاره ونـشر معداتـه          
ونقاطه العسكرية داخل المستوطنات تمهيداً لالنسحاب من غزة ولمنع حدوث إطالق ناٍر من ِقبل المقاومة الفلـسطينية                 

  .تنفيذ االنسحابأثناء 
وكانت قوات االحتالل قد خفّفت من أبراج المراقبة القريبة من المستوطنات الثالثة نيسانتيت وإيلي سـيناي ودوغيـت                  

  .المقامة على أراضي المواطنين شمال بيت الهيا في األسابيع القليلة الماضية
  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   لكنه يحبذ التّجول في العالم،أريد أن أقابله:  ليس شريكا في السالم شارون،أبو مازن مثل عرفات: نتنياهو
رغم القرارات اإلسرائيلية الظاهرة بالتقدم في التنسيق مع السلطة الفلـسطينية حـول تطبيـق               /نظير مجلي   : تل أبيب 

التي لم تنسحب منها اسرائيل  تفاهمات قمة شرم الشيخ واالعالن عن السماح للشرطة الفلسطينية بحمل السالح في المدن              
مهاجمة السلطة الفلسطينية بدعوى انها لم تقـم بعـد بايفـاء            , بعد، واصل عدد من الوزراء في حكومة أرييل شارون        

  .ابو مازن، هو مثل عرفات، ال يصلح ان يكون شريكا السرائيل في عملية السالم وقال نتنياهو ان. التزاماتها
الذين أدخلهم ابو مازن في     «بمحاولة خداع اسرائيل وتبييض ملف المطلوبين الفلسطينيين        وتبعه موفاز، فاتهم ابو مازن      

  .»أجهزة األمن الفلسطينية مع ابقاء األسلحة معهم
وقال . ويوم أمس، خرج وزراء حزب العمل االسرائيلي في هجوم على الوزراء االسرائيليين الذين يهاجمون ابو مازن               

. ويحاول ان يبتدع الحجج لكي يظل يبرر موقفه الرفضي        . لرفض في الحكومة االسرائيلية   بنيس، ان نتنياهو هو وزير ا     
وتوجه . »علينا ان نحيي ابو مازن وندعمه في سياسته االيجابية، ال ان نهاجمه           «وقال  . وفي سبيل ذلك يهاجم ابو مازن     

ن من أجل التفاهم معه حول كيفيـة        بن اليعزر، بطلب رسمي الى شارون يستحثه فيها على عقد لقاء عاجل مع ابو ماز              
. اعطاء دفعة قوية الى مسيرة السالم والخروج من الوضع الحالي الذي تبدو فيه األمور وكأنها حالة ال سلم وال حـرب                    

ورد عليه شارون قائال انه يريد ان يلتقي        . وقال ان هذه الحالة لن تدوم وهي الوصفة الطبية المضمونة لالنفجار المقبل           
هل تعثر لنا عليه؟ انـه يتجـول فـي أميركـا            . ولكن أين هو ابو مازن اليوم     « وهناك الكثير ما يبحثه معه       ابو مازن، 

  .»فهو يحبذ التجول في العالم على ان يلتقي معي. الالتينية، على حد علمي
  17/5/2005الشرق األوسط 

  
 يةموفاز يزعم أن حماس تقيم جيشا شعبيا وتحاول تصنيع القسام في الضفة الغرب

 أن حركـة    قد حـذر مـن    " شاؤول موفاز " وزير الحرب الصهيوني     ذكرت مصادر صحفية عبرية أن    :  خاص-الخليل
 أنف السلطة الفلسطينية، مدعيا أن كوادر حماس يتسلحون ويتدربون، فيمـا   رغمحماس تحاول إقامة جيش شعبي مسلح  

 حماس أصبحت بعد نجاحهـا      إن: قوله" موفاز"ن  ونقلت تلك المصادر ع    . في ضرب بنيتهم التحتية    تظهر السلطة إهماال  
 أن السلطة ليست حازمة بما فيه الكفايـة تجـاه تهديـد             زاعماًفي االنتخابات المحلية سلطة موازية للسلطة الفلسطينية،        
الرغبة في الصدام مع رجال     "، مشيراً إلى أن السلطة ليس لديها        حماس، وال تجمع حتى اآلن سالح العديد من المطلوبين        
  ".حماس، وهم يحاولون دائماً التوصل معهم إلى تفاهمات

  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 اإلنفصالظاهر احتجاجا على نية الحكومة تنفيذ خطة يتاليمين المتطرف 
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من انصار اليمين المتطرف الذين تظاهروا في مختلف انحاء اسرائيل          » 350«اعتقلت الشرطة االسرائيلية اكثر من      < 
حاولوا تشويش حركة السير واغلقوا العديد من مفارق الطرق الرئيسية احتجاجا على نيـة الحكومـة تنفيـذ خطـة                    و

شـموئيل  «و» بـار ايـالن   «وشهد شارعا    .االنفصال واعترفت باخفاقها في منعهم من اغالق مفارق الطرق الرئيسية         
 في القدس وذلك بعد ان قام المتظاهرون بـاغالق          الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين المتطرفين وقوات الشرطة       » هنبي

 .الشارعين والقاء الحجارة على افراد الشرطة مما ادى الى اصابة عدد منهم بجروح
من النشطاء المتطرفين واعادت فتح جميـع الـشوارع فـي           » 73«كما اعتقلت الشرطة االسرائيلية في اللواء الجنوبي        

 جنوب اسرائيل 
واوضحوا ان الشرطة ال تملك ما يكفي مـن          وال تملك ما يكفي من العناصر     .. زة عن وقفهم    الشرطة االسرائيلية عاج  

 .رجال ليرابطوا في مفترقات الطرق
وطالب وزير الداخلية االسرائيلي اوفير بنس من رئيس الوزراء عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري المصغر للـشؤون                 

ب هذه االحداث والكشف عن اعتقال عـدد مـن المتطـرفين ينـوون              االمنية والسياسية لبحث اخر التطورات في اعقا      
واعرب بينس عن استغرابه لقيام النيابة والشرطة باالفراج عن هؤالء المعتقلين            .االعتداء على المسجد االقصى المبارك    

 .كان قد اعتقلهم قبل فترة » الشاباك«امس علما بان جهاز 
  17/5/2005القدس الفلسطينية 

  
 اتفاق اوسلو اكبر خطأ ارتكبته حكومات اسرائيل :»تايم«ابلة مع مجلة شارون في مق

شكلت اكبر خطأ قامت به حكومة «االميركية بأن اتفاق اوسلو » تايم«قال شارون في مقابلة شاملة اجرتها معه مجلة 
رت الى هنا آالف احض« بين حكومة رابين وبين منظمة التحرير 1993وقال بأن المسيرة التي بدأت عام  .»اسرائيلية

يدرك اخطار االرهاب، لكن ال يكفي الفهم والحديث واصدار «: وحسب اقواله فان ابو مازن .»االرهابيين المسلحين
وهاجم شارون بحدة اتفاقات اوسلو رغم مشاركة نائبه  .»البيانات، اننا ال نشاهد حتى اآلن اي خطوات ضد االرهاب

 .الحالي شمعون بيريس بصياغتها
اتفاقات اوسلو كانت اكثر خطوات اسرائيل صحة، في «: باستياء في مكتب بيريس على اقوال شارون وقالواوردوا 

اعقاب افشال الليكود التفاق لندن بين بيرس والملك حسين، ولو كان الليكود يعتقد بأن اتفاقات اوسلو سيئة فال ريب في 
 الغائها، لكنه لم يفعل ذلك الداركه بأن اتفاقات اوسلو انه كان سيعمل خالل تسع سنوات من سيطرته على السلطة على

 .شكلت االسلوب الوحيد الحالل االمن والسالم بين اسرائيل وبين الفلسطينيين
  17/5/2005القدس الفلسطينية 

  
  شارون اجتمع بالسفير المصري 

 أمس وسفير مصر لدي تل أبيـب         رئيس الوزراء اإلسرائيلي إرئيل شارون صباح      ىالتق : غزة رام اهللا وكاالت األنباء    
تناول اللقاء الذي عقد بمكتب شارون بالقدس الغربية واستغرق أكثر من سـاعة المـسألة               . السفير محمد عاصم إبراهيم   

 . الفلسطينية اإلسرائيلية من كافة جوانبها والعالقات الثنائية
  17/5/2005الجمهورية المصرية 

  
  ! الهوية للتمييز بين المواطن اليهودي وغير اليهوديوزارة الداخلية وضعت اشارة في بطاقات 

  كشف تحقيق اجرته صحيفة يديعوت احرونوت ان وزارة الداخلية االسرائيلية ال تضع تاريخ الوالدة وفقا                 :  48عرب  
 معرفـة قوميـة   "للتقويم العبري في بطاقات هوية المواطنين العرب وذلك ليتمكن افراد قوات االمن االسـرائيلية مـن                 

وقالت يديعوت احرونوت انه ما زال غير معروف متى تم اتباع هذه التفرقة وفـي عهـد اي         ". المواطن الواقف امامهم  
هذا "وزير لكن مسؤولين في مكتب وزير الداخلية الحالي اوفير بينيس ادعوا انهم لم يكونوا على علم باالمر مؤكدين ان                    

لدى علم الـوزير بينـيس بالموضـوع اصـدر          "ف المسؤولون انه    واضا ".اجراء غير الئق من جانب وزارة الداخلية      
وتقرر ان من حق كل مواطن، يهوديا او عربيا، من االن فصاعدا الموافقة او رفض               ". تعليمات تقضي بتغيير هذا النهج    

  . وضع تاريخ الوالدة وفقا للتقويم العبري في بطاقة هويته
  17/5/2005 48عرب

 
  قترح خطة تمنع االنفصال المطلق عن قطاع غزة منسق أعمال حكومة االحتالل ي

اقترح منسق شؤون حكومة االحتالل اللواء يوسف مشلب، االبقاء علـى بيـوت ودفيئـات               :    اللواء مشلب     48عرب
المستوطنين في قطاع غزة وتسليمها، بعد االنفصال، للفلسطينيين، اضافة الى قيام اسرائيل بمساعدة السلطة الفلـسطينية             

وفي توصيات كشفت االذاعة االسرائيلية،      .2008م اقتصادها والسماح بدخول عمالها الى اسرائيل حتى العام          على ترمي 
 .الى قريـة سـياحية    " نفيه دكاليم "باللغة العبرية، النقاب عنها اليوم، يوصي مشلب السلطة الفلسطينية بتحويل مستوطنة            

 الف عامل من قطاع غزة، وذلـك        15سرائيل، من بينهم     الف عامل فلسطيني إلى إ     35ويوصي مشلب بالسماح بدخول     
وتتضمن خطة مشلب،   . ، كما يوصي بزيادة عدد التجار الفلسطينيين الذين يسمح بدخولهم إلى إسرائيل           2008حتى سنة   

 دونم تقوم عليها دفيئات     4000ايضا، توصية بمد قطاع غزة بالكهرباء على حساب تبرعات دولية، وتسليم الفلسطينيين             
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كما يوصي باقامة مناطق حدوديـة تخـصص اللتقـاء رجـال األعمـال              . اعية في المستوطنات المقرر اخالؤها    زر
  .االسرائيليين والفلسطينيين

  17/5/2005 48عرب
  
  

  موفاز يزعم ان سورية تزود حزب اهللا بمساعدات ليستمر التوتر على الحدود االسرائيلية اللبنانية 
 معنية بان يواصل حزب اهللا تعزيز سيطرته في جنوب لبنان وتـزوده سـورية               سورية"زعم موفاز ان      :  48عرب  

وقالت االذاعة االسرائيلية العامة ان اقوال موفـاز جـاءت           .مع لبنان " بمساعدات ليواصل التوتر عند الحدود الشمالية     
وادعـى   .سرائيل ولبنـان  خالل جولة قام بها الى موقع زرعيت العسكري االسرائيلي في المنطقة الغربية للحدود بين ا              

موفاز ان التهديد االخطر من جانب حزب اهللا يكمن في نيته اختطاف جنود اسرائيليين لمبادلتهم باسـرى فلـسطينيين                   
على الرغم من انسحاب القوات السورية اال ان السيطرة         "واضاف موفاز انه     .وعرب محتجزين في السجون االسرائيلية    

  ".لسورية توجد مصالح مهمة في لبنان بينها مصالح سياسية"ومضى ان  ".انالسورية ما زالت مستمرة في لبن
حزب اهللا ينفذ في الفترة االخيرة سلسلة نشاطات مخطط لها وموجهة بشكل واضح نحو المعركـة                "واستطرد موفاز ان    

  ".االنتخابية في لبنان من اجل تعزيز صورته بانه يسيطر في جنوب لبنان
  17/5/2005 48عرب

  
  يل تواصل دفن النفايات النووية في االراضي الفلسطينيةاسرائ

ـ               :وليد عوض   العـضوية   ىاوضحت مصادر فلسطينية امس ان اسرائيل تتخلص من نفاياتها النووية او الصلبة او حت
  .بدفنها في االراضي الفلسطينية المحتلة او بتهريبها الي هناك

 طنا مـن نفاياتهـا النوويـة        80ن سلطات االحتالل قامت بدفن      وأكد الدكتور ذهني الوحيدي وزير الصحة الفلسطيني أ       
  . متر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية300والذرية والكيميائية علي بعد 

واوضحت المصادر الفلسطينية ان عمليات استكمال دفن النفايات الذرية تجري حاليا بباقي المدن الفلـسطينية بالـضفة                 
صة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل نابلس والخليل وغزة مما يؤثر علي البيئة              الغربية وقطاع غزة وبصفة خا    

  . وإصابة المياه الجوفية باإلشعاع والتلوث
أوضح فايز شعت رئيس جمعية القدس لتنمية المواصي أن قوات االحتالل أقامت مكباً كبيراً للنفايات تقـدر مـساحته                   و

  .مواطنين شمال المواصي، إضافه إلي إنشاء العديد من أحواض مياه الصرف الصحيبثمانين دونماً في أراضي ال
وحذّر شعت من خطورة ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي، لما له من آثار سيئة علي صحة اإلنـسان وكارثيـة                     

االحتالل من اإلقدام علـي مثـل        المياه الجوفية والتلوث البيئي، مخالفة بذلك كل القوانين الدولية التي تمنع حكومة              ىعل
  .تلك الممارسات

  17/5/2005القدس العربي 
  

   يطالبون بفضح ممارسات ادارة السجون االسرائيلية48 الـ ىاسر
ـ           :زهير اندراوس   السيد محمد ابو ريا الي سـجن        48تبين من خالل زيارة محامي جمعية انصار السجين في مناطق ال

 الفلسطينيين من عرب الداخل يطالبون بفضح ممارسات        ى أمس االثنين، ان االسر    الجلبوع الذي يقع في شرق اسرائيل     
الوحدة الخاصة التابعة لمصلحة السجون االسرائيلية المسماة متسادا لما تقوم به من فظائع وممارسات ال اخالقية بحقهم                 

المؤسسات والقـوي المحليـة      مدار الساعة، كما طالبوا بتكثيف النشاط االعالمي بهذا الخصوص وتحريك جميع             ىعل
  . والدولية لرفع المعاناة اليومية عنهم

جميع الهيئات المعنية باالمر بزيارة السجون واالطالع عن كثب عما يتعرضون له من             ى   ذلك، طالب االسر   ىعالوة عل 
آب اغسطس من   جدير بالذكر ان الوحدة المذكورة اقيمت في        .  من افواههم  ىمهانة واذالل واالستماع الي شكوي االسر     

 الفلسطينيون احتجاجا علي المعاملة المهينة والمذلـة  ىالعام الماضي لقمع االضراب عن الطعام الذي اعلنه آنذاك االسر   
  .التي يتعرضون لها من قبل السجانين االسرائيليين

  17/5/2005القدس العربي 
  

  مفتي القدس يتهم اسرائيل بالتواطؤ مع المتطرفين اليهود
لقدس عكرمة صبري أمس االثنين الحكومة االسرائيلية بالتواطؤ مع المتطرفين اليهود اثـر االعـالن عـن      اتهم مفتي ا  

  . الحرم القدسي بعد استجوابهمىاطالق سراح تسعة اسرائيليين مشتبه بتخطيطهم العتداءات عل
ـ               س باالقـصي الن الـشرطة      وتابع مفتي القدس والديار المقدسة قائال نحن نحمل الشرطة المسؤولية الكاملة عن اي م

  .تعرفهم وال يجوز ان تتركهم يصولون ويجولون 
وكشفت الشرطة االسرائيلية أمس االثنين انها اعتقلت تسعة اسرائيليين يشتبه بانهم خططوا لالعتداء بقذائف علي الحرم                

 ان المشتبه بهم التـسعة      واوضحت الشرطة . القدسي في القدس الشرقية، مشيرة الي انها اخلت سلبيهم لعدم توفر االدلة           
  .اعتقلوا قبل شهر وكانوا يخططون الطالق قذيفة مضادة للدروع او اكثر علي باحة المسجد االقصي
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وفي قضية اخري، افادت مصادر من الشرطة االسرائيلية ان الشين بيت القي القبض علي متطرف كان يخطط لـشراء                  
  .مفتجرات ويسقطها علي الحرم القدسيطائرة صغيرة يمكن التحكم بها عن بعد، ليحشوها بال

  17/5/2005القدس العربي 
  
  
  
  

  لرونالدو في فلسطين جولة سالم
التقى نجم كرة القدم العالمي البرازيلي رونالدو برئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع أمس في رام اهللا حيث يقوم بجولة                   

نجم البرازيلي مباراة في كرة القدم بين أطفال فلسطينيين         كما يحضر ال  . في األراضي الفلسطينية وإسرائيل لنشر السالم     
  .وإسرائيليين

إنها زيارة مهمة جداً لرجل الـسالم رونالـدو         :وقال قريع في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه نجم ريال مدريد االسباني           
  .ألنها تؤكد دعمه للسالم وللشعب الفلسطيني
نيات الحسنة ضمن برنامج التنمية التابع لألمم المتحدة وقد وصل الى مكتب            ويقوم رونالدو بهذه الزيارة بصفته سفيراً لل      

رئيس الوزراء في موكب يرافقه الحرس الرئاسي الفلسطيني وشوهد العشرات من الفلسطينيين بعضهم ارتدى فـانيالت                
  . الذي يحمله رونالدو ينتظرونه أمام مكتب قريع9المنتخب البرازيلي وعليها الرقم 

بيانـاً أكـد فيـه أن رونالـدو      الذي اصدر   .الدو بعد ذلك الى إسرائيل تلبية لدعوة من مركز بيريس للسالم          وتوجه رون 
سيحضر دورة مشتركة بين أطفال إسرائيليين وفلسطينيين ستقام على استاد هيرتسيليا في تل ابيب قبل أن يعقد مـؤتمراً      

  .صحافياً مشتركاً مع بيريس
  17/5/2005المستقبل 

  
 نريد الوطن ال التوطين : النهار يبي لـأحمد الط

قدم عضو الكنيست االسرائيلية أحمد الطيبي صورة مكتملة التفاصيل عن الحياة اليومية للفلـسطينيين               :سوسن أبو ظهر  
ووضعهم في اسرائيل التي تعاملهم كأعداء وليس كمواطنين وقنبلة ديموغرافية ال بد من تفكيكها، بينما هـم يتمـسكون                   

وهم يتحدثون عن وطن هم سكانه األصليون، ويريدون        . م السرمدية ألنهم يحلمون جيالً وراء جيل بحق العودة        بمفاتيحه
هذا الوطن ال التوطين في لبنان أو سواه من البلدان العربية، لكنهم ينشدون تحسيناً لألوضاع االجتماعية ألن الحياة غير                   

  . الكريمة والفقر ينتجان تصرفات غير مقبولة
  17/5/2005ار اللبنانية النه

  
  يعتقلون الفلسطينيين االبرياء ويتهمونهم باالرهاب: العراق

ابعث هـذه الرسـالة اليـصال       . اسمي محمد هشام رشدي احمد عبد القادر القدومي من مواليد بغداد، فلسطيني األصل            
ثة شباب من بيوتهم، وفـي اليـوم        قبل بضعة أيام اتي ما يسمي بالحرس الوطني العراقي واعتقل ثال          . صوتنا الي العالم  

  .التالي اظهروا علي التلفاز ووصفوهم باالرهابيين ، بالرغم من اننا نعلم جيدا من هم هؤالء، وهم ليسوا إرهابيين
ارجو ان يصل صوتنا    . ارجو من كل العاملين في هذه الجريدة ان يوصلوا صوت الفلسطينيين في العراق الي كل العالم               

   محمد القدومي .رف الجميع طبيعة الحرية التي اتي بها االمريكيون والبريطانيون الي العراقالي كل العالم ليع
  17/5/2005القدس العربي 

  
  استشهاد شاب فلسطيني في طولكرم  

 عاماً من بلدة عالر شمال طولكرم سقط برصاص جنود االحتالل وبقـي        22قال شهود عيان ان  عمر مطيع عسراوي         
  .ياةينزف حتى فارق الح

وأكد الشهود أن الجنود أغلقوا المنطقة وعملوا على تفجير جسم الشهيد بواسطة رجل آلي، ومنعوا سـيارات اإلسـعاف       
  .من الوصول إلى جثمان الشهيد لنقله إلى مستشفى المدينة

أدوات حـادة   وأفاد أهالي بلدة عالر، أن الشهيد متزوج وكان متوجهاً إلى عمله في منطقة الكفريات ولم يكن يحمل أي                   
  .كما زعمت قوات االحتالل

وكانت مصادر إسرائيلية زعمت أنه تم إطالق النار على الشهيد عندما كان يتقدم نحو الحاجز العسكري وهـو يـشهر                    
  .سكيناً فأطلقت عليه النيران مما أدى الى استشهاده

 .يلي في مخيم العروب شمال مدينة الخليل      واعتقلت قوات االحتالل خمسة فلسطينيين بينهم ثالثة فتية خالل اجتياح إسرائ          
  . شاب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية على حاجز عسكري لااعتقاضافة الى 

  17/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  عائلة شهيد تطالب باسترداد جثمانه  
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العـرب فـي الكنيـست      ناشدت عائلة الشهيد عبدالفتاح يوسف محمود رداد من قرية صيدا، شمال طولكرم، األعضاء              
االسرائيلي وكافة المؤسسات الحقوقية واالنسانية في االراضي الفلسطينية التدخل لدى سلطات االحتالل من اجل تسليمها               

  . جثمان ابنها الذي اتهمت قوات االحتالل بتصفيته بعد اعتقاله جريحا في الثاني من شهر مايو أيار الحالي
  17/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ات االحتالل تهدم منازل ومنشآت وحظائر في قرى رمانة وتعنك وعانينقو

  .قرى رمانة وتعنك وعانين المحاذية للخط األخضر، غرب جنيناقدمت قوات االحتالل على هدم عدد من المنازل في 
بنـاء دون   وحسب عدد من أصحاب المنازل التي بدأت جرافات االحتالل منذ ساعات الصباح الباكر بهدمها بذريعـة ال                

ترخيص ، فإنهم كانوا يستبعدون أن تنفذ قوات االحتالل تهديداتها بهدم منازلهم ، مشيرين الى ان استبعاد هذا االحتمال                   
مرده حالة الهدوء التي تشهدها االراضي الفلسطينية، اضافة الى التصريحات التي أطلقها مسؤولون اسرائيليون بـشأن                

  .وقف سياسة هدم المنازل
واطن راغب األحمد الذي هدمت قوات االحتالل بركسا يملكه في قرية رمانة، إنه اسـتبعد خـالل الـشهرين                   وقال الم 

األخيرين أن تنفذ قوات االحتالل تهديداتها بالهدم، خصوصا بعد تصريحات أدلى بها وزير الجيش اإلسرائيلي شـاؤول                 
  .موفاز، وأكد خاللها وقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية

ود عيان، أن قوة كبيرة من جيش االحتالل، يرافقها أفراد من ما تسمى بدائرة التنظيم التابعة لإلدارة المدنيـة                   وذكر شه 
  .اإلسرائيلية، وفرت الحماية للجرافات التي تكفلت بهدم المنازل والحظائر والمنشأت

  17/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 م بالعودة إلى األراضي الفلسطينية التي ُهجروا منهاالالجئون الفلسطينيون في األردن يؤكّدون تمسكه
 والخمسين لنكبة فلسطين، أعلنت لجنة الدفاع عن حقّ العودة لالجئـين الفلـسطينيين فـي األردن                 عةفي الذكرى الساب  

 وأحزاب المعارضة والفعاليات والشخصيات الوطنية، استمرار الحملة الشعبية لتأكيد التمسك بحـقّ عـودة الالجئـين               
الفلسطينيين إلى األراضي الفلسطينية التي هجروا منها، والوقوف ضد التنازالت الواردة في كّل الوثـائق والمبـادرات                 

  .االستسالمية الهادفة إلى تصفية حقّ العودة
 وأكّد المشاركون في الملتقى الوطني الذي أقامته لجنة الدفاع عن حق العودة، أول من أمس، فـي العاصـمة األردنيـة     
عمان، عدم اعترافهم بأي توقيٍع من أي طرٍف فلسطيني على التنازل عن حقّ العودة سواء كان التنـازل بالتأجيـل أو                     

  .التوطين أو بالعودة الرمزية تحت عنوان لم الشمل أو بالعودة إلى أراضي السلطة فقط
 في المدن والمخيمات خالل الفترة المقبلة، وإحياء        سيتم إقامة مهرجاناٍت ومسيراتٍ   : "وقال البيان الصادر عن الملتقى إنّه     

  ".كّل مناسبٍة ذات عالقة بالالجئين الفلسطينيين وقضيتهم
وفي الوقت الذي جدد فيه البيان رفضه وإدانته لما ورد في كّل المشاريع والمبادرات العبثية من تنازٍل عن حقّ العـودة                     

بر التعويض حقّاً تابعاً لحقّ العودة وليس بـديالً عنـه وال يجـوز قبـول             وانتقاٍص لحقوٍق وطنية فلسطينية أخرى، اعت     
  .التعويض ثمناً للوطن

  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 تشكيل لجنٍة خاصة الستعادة ما تم تسريبه من ممتلكات الكنيسة األرثوذكسية في القدس المحتلة 

لجنة خاصة الستعادة ما تم تسريبه من ممتلكات الكنيسة األرثوذكسية فـي  أعلنت مصادر كنسية فلسطينية أنّه تم تشكيل     
  .القدس المحتلة لجهاٍت يهودية، وذلك على يد البطريرك اليوناني المخلوع أرينيوس األول

 وقال األرشمندريت عطا اهللا حنّا، الناطق الرسمي باسم الكنيسة األرثوذكسية في القدس واألراضي المقدسـة، إن هـذه                 
اللجنة الخاصة تتابع هذا العمل وتحظى بثقتنا، وهي تسعى بكّل حكمٍة ورصانة ومسؤولية إلفشال هذه الصفقة، حـسب                  

  .قوله
إنّنا سنسعى وبكـّل    :  في مكتبه بالقدس المحتلة    1948وأضاف، خالل استقباله وفداً من فلسطينيي األراضي المحتلة عام          

التي ُأبِرمت، وإعادة األوقاف والعقارات األرثوذكسية، التي بيعت إلـى ملكيـة            ما أوتينا من قوٍة إلفشال كافة الصفقات        
  .الكنيسة

                     داً على أنين، مشدة اإلسرائيليتكون هذه األمالك في ملكي شكٍل من األشكال أن الكنيسة لن تقبل بأي وأكّد األب حنّا أن
  .لشرعيين القدس مدينة عربية فلسطينية يجب أن تعود إلى أصحابها ا

   
  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  البطريرك ايرينيوس األول يشكو مساعده الهارب للشرطة اإلسرائيلية

تقدم البطريرك ايرينيوس بشكوى إلى الشرطة اإلسرائيلية ضد مساعده الهارب، نيكوالس            :  الشرق األوسط «: تل أبيب 
وقال في شكواه ان مساعده أقنعه ببيع حانوت في سـاحة           .ع ومن دون علمه   بباديماس، يتهمه فيها ببيع الممتلكات بالخدا     

لكنه استغل هذا التوكيل ليبيع عددا ضخما من الممتلكات، قبض عنهـا مليـوني              . عمر بن الخطاب، فمنحه توكيال بذلك     
ض للمـال   وقام بعملية تبيـي   . وقبل ان يهرب اشترى مجوهرات بعشرات ألوف الدوالرات       . دوالر وهرب الى الخارج   
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عن سبب تأخره كل هذه المدة، حتى قدم الشكوى، فـزعم            وسئل ايرينيوس  .بشكل مخالف لقوانين الضريبة اإلسرائيلية    
  .االسرائيلية» معاريف«انه لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل ان تنشر في صحيفة 

ورفضت أوساط في   . قديم الشكوى ويبدو ان ثمة عالقة وطيدة بين هذه التحركات وبين توجه البطريرك الى الشرطة وت             
، ان هذه الشكوى هي عبـارة       »الشرق األوسط «رئاسة الطائفة أن تقتنع بصدق نوايا البطريرك، وقالت في تصريح لـ            

  .عن محاولة منه لصد المساعي لتغييره
د، ليـدافع عـن     وخرج أحد المستشرقين اليهود الواسعي االطالع على شؤون الطائفة المذكورة وممتلكاتها، موشيه اليعا            

البطريرك بطريقة غير عادية كشف من خاللها عن صفقات بيع أخرى كثيرة، فقال ان ايرينيوس ليس أول البطاركـة                   
اليونانيين الذين يبيعون أمالك طائفة الروم االرثوذكس في اسرائيل والمناطق التي تحتلها، فقد سبقه الى ذلك كـل مـن                    

وقد باعا للمؤسسات اليهودية أراضي ومباني وعقـارات        . ديتاكوس وثمموتيوس البطاركة السابقين ثيوذوروس األول وبن    
وعلى سبيل المثال ال الحصر، فقد بيعت في القدس وحـدها            .مختلفة في القدس وقيسارية واللد وحيفا وطبريا والناصرة       

وحـي  ) هبعمون(األراضي التي تحولت اآلن الى أحياء يهودية ومنها حي سان سيمون وحي القطمونيم وحي الجرس                 
  .يمين موشيه

وحذر .  عاما 198 عاما و  99وقال اليعاد ان مئات ألوف اليهود يعيشون اليوم على تلك األراضي، على اساس تأجيرها               
واضاف ان ما يرمي اليه الفلسطينيون      . من ان تترك اسرائيل هذا البطريرك، ايرينيوس، لقمة سائغة بايدي الفلسطينيين          

ر هذا البطريرك، بل السيطرة على الكنيسة االرثوذكسية، لتصبح كنيسة فلـسطينية مثـل بقيـة                اليوم هو ليس فقط تغيي    
الكنائس يقف على رأسها بطاركة ومطارنة فلسطينيون وطنيون أمثال بطريرك الالتين، ميشيل صباح ومطران الكنيسة               

 .االنجيلية، رياح ابو العسل، وغيرهما
  17/5/2005الشرق األوسط 

  
  بين بيرنباال ورام اهللا» تواصل«ن الجدار لتوفير مقطع م تفكيك

الي قرى فلسطينية نظرت المحكمة العليا االسرائيلية امس في عدة التماسات ضد مسار الجدار الفاصل قدمت من اه
وقد الغت المحكمة في احد قراراتها االوامر االحترازية التي منعت بموجبها مواصلة اقامة الجدار المذكور  .ومؤسسات

في منطقة نابلس وذلك بعد ان تعهدت الحكومة االسرائيلية بتعويض اصحاب االراضي » اريئيل«ول مستوطنة ح
كما تبين للمحكمة خالل النظر في  .اشجار الزيتون التي تم اقتالعهاالفلسطينية التي صودرت لصالح الجدار وبنقل 

بين بلدة » تواصل جغرافي« تنوي اتاحة قيام التماسين قدمهما سكان قرى شمال غربي القدس بان حكومة اسرائيل
   .ن الجدار كان قد اقيم قبل عامينبيرنباال ومدينة رام اهللا ولذلك سيتم تفكيك مقطع م

  اورد النبأ راديو اسرائيل في نشراته االخبارية امس 
  17/5/2005القدس الفلسطينية 

  
 ل يهود متطرفين في ازدياد مستمراحتمالية تعرض المسجد األقصى العتداء من قب: مصادر صهيونية

 من احتمال تعرض المسجد األقصى العتداء إرهابي أمنية صهيونية، مخاوفها مصادر جددت:  القدس المحتلة ـ خاص 
األجهـزة األمنيـة    إن تخوفـات    ": معـاريف " صـحيفة    وقالت .من قبل مجموعات يهودية متشددة في ازدياد مستمر       

 من إقدام عناصر يمينية يهودية متشددة على القيام باعتداء على الحرم القدسي،             ألخيرة تعززت في اآلونة ا    )اإلسرائيلية(
 قـد   المعنيةإن الجهات األمنية    : ونقلت عن تلك المصادر قولها    ،  ، على حد زعمها   "بغرض عرقلة تنفيذ خطة االنفصال    "

حرم، سيحاول متطرفون المس عن بعد      توصلت في األسابيع األخيرة إلى االستنتاج بأنه بسبب الحراسة المشددة حول ال           
  . وذلك من خالل إطالق الصواريخ أو طائرة شراعية،باألماكن اإلسالمية داخله

  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   مليون دينار6ر87تعامالت بلغت قيمتها  مؤشر القدس يواصل ارتفاعه وسط 
  .ه خالل جلسة اقتربت معامالتها من سبعة ماليين دينارواصل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية، ارتفاع

وتاثر بارتفـاع    %.0ر63 نقطة ما نسبته     4ر47 نقطة بارتفاع قدره     718ر18على  ،  القدس،واغلق المؤشر العام للسوق   
  . شركة جرى التداول على اسهم لها في هذه الجلسة15 من بين 7اسعار 

ن، والبنك االسالمي العربي، ودواجن فلـسطين، وبيرزيـت لالدويـة،           وارتفعت اسهم شركات المؤسسة العربية للتامي     
وباديكو واالتصاالت الفلسطينية، وفلسطين لالستثمار الصناعي، بينما تراجعت اسهم شـركات المـستثمرون العـرب،               

لفلسطينية لمراكز  والمؤسسة العقارية العربية، والتامين الوطنية، والفلسطينية للكهرباء، وبنك فلسطين الدولي، والعربية ا           
  .التسوق، وفلسطين لالستثمار العقاري، في حين استقر سهم فلسطين لصناعة اللدائن دون أي تغيير

 عقداً بلغـت قيمتهـا      752 سهماً تمت من خالل      1706818وحافظت السوق على معامالت مرتفعة حيث جرى تداول         
  . دينارا6788135ًاالجمالية 

  . دينارا3741872ًية، معامالت السوق بتداول بلغ وتقدمت شركة االتصاالت الفلسطين
  17/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  تراجع االقتصاد الفلسطيني ناجم عن عراقيل االحتالل وغياب برنامج وخطة تنموية وطنية
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 قال الخبيران االقتصاديان غازي الصوراني، ومحمد الراعي في دراسة اقتصادية أولية بعنـوان اآلثـار االقتـصادية                
إن االقتصاد الفلسطيني تعرض خالل السنوات العشر الماضية الى حركـة           : الناجمة عن االنسحاب االسرائيلي في غزة     

، والتي أعقبتها، أي منذ اندالع االنتفاضة وحتـى         2000 و 1994متعرجة من النمو والتراجع، خاصة خالل الفترة بين         
  .اآلن

ة الهبوط والتراجع، التي أصابت االقتصاد الفلسطيني، جاءت نتيجـة          وأضاف الخبيران في الدراسة االقتصادية، أن حال      
ممارسات عدوانية اسرائيلية استفحلت واشتدت عبر الحصار وتدمير مقومات االقتصاد الفلسطيني من جهـة، وبـسبب                

  .عوامل داخلية من جهة ثانية
  العوامل الداخلية

لة الهبـوط والتراجـع فـي االقتـصاد غيـاب البرنـامج             وأوضحا أن من أبرز العوامل الداخلية، التي تسببت في حا         
االستراتيجي من جهة، والخطة التنموية الوطنية من جهة ثانية، مشيرين الى أنه في هذا المناخ أعلنت اسرائيل ما يسمى                 
بخطة شارون، أو االنسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة، للخروج من أزمتها أوالً، ولتوليد المزيـد مـن األزمـات                    

  .داخلية الفلسطينية ثانياًال
خارطة الطريق للتوصل الى تسوية دائمة، قد تـذهب بمعظـم الحقـوق              واشارا الى أن اعادة التفاوض في اطار خطة       

المشروعة للشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، الى مسارات سياسية أكثر هبوطاً من المسارات السابقة، وفق ما تخطـط                 
ل وأوروبا في ظل نظام عربي بات فاقداً في معظمه دوره على الصعيدين القومي والدولي               له الواليات المتحدة واسرائي   

حوار معاً، األمر الذي يفرض على الفلسطينيين من مختلف القوى والفعاليات الرسمية وغير الرسمية، توجيه وتكثيف ال               
الهادف الى بلورة برنامج الحد األدنى المشترك لتعزيز الصمود وحماية المشروع الوطني، وتطوير وتنميـة جوانـب                 

  .االقتصاد الوطني
  مواجهة خطة الفصل

ان ذلك يجعلنا نبحث عن السبل الواجب اتباعها في مواجهة خطة الفصل ، ليس من الناحية السياسية فحـسب،         : وأضافا
 االقتصادية أيضاً، وذلك انطالقاً من ايمان الجميع بأن وضوح االطار السياسي لعملية االنسحاب يـشكل                بل من الناحية  

الخطوة األساسية األولى صوب وضوح أي تخطيط اجتماعي، أو اقتصادي، أو سياسي في المدى المستقبلي المنظـور،                 
 رؤية فلسطينية شـمولية تؤكـد بـصورة         على أن يتم التعاطي مع أي مخططات أو أهداف سياسية أو اقتصادية ضمن            

  . كوحدة جغرافية وسياسية ومجتمعية واحدة67قاطعة وحدة األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ولفتا الى أنه بهذا الوضوح في الرؤية والمنطلقات يمكن للفلسطينيين أن يتناولوا بصورة ايجابية وضع الخطط الالزمـة                  

من الوحدة الجغرافية واالقتصادية والسياسية الفلسطينية لألراضي المحتلـة العـام           لمستقبل قطاع غزة، كجزء ال يتجزأ       
، معربين عن أملهما في أن تشكل هذه الورقة، أو خطة البحث األولية بداية أو مدخالً للمنظور االقتصادي السياسي                   67

  .الفلسطيني بعيد المدى، ارتباطاً بالمنظور االقتصادي
ى األوضاع االقتصادية في قطاع غزة، وعلى الرغم من ضـرورته والحاحيتـه فـي هـذه                 وشددا على أن التركيز عل    

اللحظة، ال يعني اغفال الترابط العضوي بين اقتصاد القطاع في الحاضر والمستقبل، واقتصاد الضفة الغربية في اطار                  
ا باالقتـصاد العربـي كأولويـة       موحد تتفاعل كل قطاعاته االنتاجية وغير االنتاجية معاً في وحدة واحدة ترتبط بدوره            

  .رئيسة، ومن ثم باالقتصاد على الصعيد االقليمي والدولي
  تداعيات االنسحاب من غزة

وتساءل الخبيران عما إذا كان االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة سيؤدي الى انعاش االقتصاد الفلسطيني في القطـاع                
ل رفع معدل النمو ومستوى الدخل عبر تفعيل دور القطاع الخاص           مع جناحه الرئيس في الضفة الغربية، وتفعيله من أج        

  .في الضفة والقطاع
كما تساءال أيضاً عما إذا كان االنسحاب سيؤدي الى خلق فرص عمل، بما يسهم في توفير أحـد الجوانـب الرئيـسة                      

طاع، خاصـة وأن األوضـاع   المطلوبة لتعزيز االستقالل والسيادة على كل األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والق    
االقتصادية للسلطة الفلسطينية على درجة عالية من الصعوبة والمعاناة، بسبب االحتالل وعدوانه الهمجي المتواصل من               

  .ناحية، والفساد والتسيب والمحسوبيات من ناحية ثانية
تراجع قدرة الـسلطة علـى اقامـة        إن االيرادات العامة ال تغطي النفقات العادية المتزايدة، الى جانب ضعف و           : وقاال

المشاريع التطويرية من دون االعتماد على المساعدات الخارجية، مشيرين الى أن ذلك يدفعهم للقـول ان الجوانـب أو                   
النتائج االيجابية المتوقعة بعد االنسحاب قد ال تكون كافية تماماً لحل المشاكل االقتصادية، التي يعاني منها اقتصادنا في                  

لقطاع عموماً، وفي غزة خصوصاً، المتمثلة في تزايد معدالت البطالـة، والفقـر، وبـطء وتراجـع النمـو                   الضفة وا 
  .االقتصادي، األمر الذي يعطي أهمية فائقة وملحة لهذه الدراسة في ضوء هذه االشكاالت

ل االسرائيلي منهـا،    ولفتا الى أن األهداف المحددة لهذه الدراسة تكمن في درس حالة االراضي، التي سينسحب االحتال              
 ألف دونم، ودراستها من حيث الموقع، والمساحة،        55مثل األراضي المقام عليها المستوطنات، التي تزيد مساحتها عن          

والنوعية، وأيضاً األراضي، التي تعرضت للتجريف، والمناطق العمرانية، سواء المـساكن، أو المنـشآت الزراعيـة                
تهدف الـى التعـرف علـى أثـر          كما   .واألراضي والمناطق المتاخمة للمستوطنات   والمصانع، التي دمرها االحتالل،     

الصناعة، والزراعة، والقطاعات الخدمية األخرى التجارة والسياحة والنقـل         : االنسحاب على قطاعي االنتاج الرئيسين    
 يعزز التجارة الداخليـة،     والمواصالت، واالتصاالت وغير ذلك، ارتباطاً بالقطاعات الموازية في الضفة الفلسطينية بما          

والتطوير المشترك لفروع القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة والقطاع، وتوسيع االسواق الداخلية والخارجيـة مـن                
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خالل تفعيل دور التجارة الخارجية الفلسطينية، ودرس كيفية الغاء أو تجاوز معوقاتها االسرائيلية، خاصة بروتوكـول                 
  .باريس االقتصادي

  الصناعيةالمناطق 
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، شددا على أهمية توجيه نشاطها في خدمة الرؤية التنموية الفلسطينية، وأيضاً في مجال                 
المياه، والعمل على درس امكانات الخزان الجوفي الكبير نسبياً في منطقة المواصي، كمورد اقتـصادي مـائي مهـم،                   

  .ى كل المياه الفلسطينية، ووقف تدفقها الى ما بعد الخط األخضروكيفية استرجاع السيطرة الفلسطينية عل
وأكدا ضرورة وقف دور شركة ميكوروت االسرائيلية في بيع المياه الفلسطينية الى بعض مخيمات قطاع غزة، ودعيـا                  

ة مياه البحـر    الى زيادة مشاريع محطات تكرير ومعالجة وتنقية المياه العادمة، والعمل على اقامة محطة أو أكثر لتحلي               
  .كمشروع استراتيجي البد من البدء به خالل السنوات القليلة القادمة

ودعيا الى االستثمار في القطاع السياحي، السيما في منطقة المواصي، من حيث اقامة المنشآت السياحية والفنادق فـي                  
 على اصالح المطار، وبدء تـشغيله       سياق تمكين رأسمال الفلسطيني من السيطرة الكاملة على هذه المشاريع، مع العمل           

على اعتبار انه رمز من رموز السيادة، على النقيض مما يطرحه البنك الدولي من مقترحات حول الميناء والمطار، بما                   
  .يتوافق مع الرؤية االسرائيلية، التي تشطب حق السيادة الكاملة للفلسطينيين

ئ بحر غزة، والعمل على زيادة الثروة السمكية، ومضاعفة كمياتها،          وطالب الخبيران باستغالل السيادة الكاملة على شاط      
  .وأيضاً العمل على اقرار قانون التعرفة والرسوم الجمركية، الى جانب قوانين الضرائب األخرى

  17/5/2005األيام الفلسطينية 
  
  ورشة في جنين حول العنف في المجتمع 

ات العامة في محافظة جنين، والملتقى الفكـري العربـي، تحـت            طالب مشاركون في ورشة عمل نظمتها دائرة العالق       
أسباب الظاهرة وآليات الحد منها، جميع فئات المجتمع بالتعـاون مـع            .. عنوان ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني       

  .رةالسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، من أجل تطبيق مبدأ سيادة القانون، في سبيل الحد من هذه الظاه
وبدئت الورشة، بكلمة ألقاها قدورة موسى، محافظ جنين، أكد فيها على ضرورة تكثيف الندوات واللقاءات التي تـسلط                  
األضواء على مجموعة من القضايا التي يعاني منها المجتمع، وفي المقدمة منها، ظاهرة العنف، وصوال إلـى وضـع                   

  .الحلول لها
  17/5/2005األيام الفلسطينية 

  
   موسـع لبحـث احتياجـات المؤسسات األهلية في محافظة رفحاجتمـاع

بحث اجتماع موسع نظمته هيئة حقوق االنسان وشؤون المنظمات األهلية في محافظة رفح، أمس، احتياجات المؤسسات                
  .والجمعيات األهلية في المحافظة

ت األهلية في رفح من خالل برنـامج        وناقشت المؤسسات والجمعيات مع الهيئة أفضل السبل واآلليات لتمويل المؤسسا         
  .السلطة الوطنية

وقال خميس أبو روك، مدير االدارة العامة للتخطيط وتنمية الموارد في الهيئـة أن االجتمـاع يـأتي ضـمن سلـسلة                      
اجتماعات ستعقدها االدارة في خمس محافظات في قطاع غزة للتعرف على احتياجات المؤسـسات األهليـة وكيفيـة                  

 ماليـين دوالر سـنوياً، وذكـر أن االجتماعـات         6برنامج السلطة بدعم الجمعيات األهلية والبالغة كلفته        االستفادة من   
واللقاءات تهدف الى بلورة آلية عمل جديدة لدعم المؤسسات األهلية ضمن برنامج الـسلطة، مؤكـداً أهميـة أن تقـوم                     

تقديم طلبات تمويل المـشاريع الـى الهيئـة لتقـوم           المؤسسات والجمعيات األهلية الراغبة في االستفادة من البرنامج ب        
  .بدراستها واقرارها والموافقة عليها

  17/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  التلفاز يؤثر سلبياً على العالقات األسرية ويؤدي إلى تدني التحصيل العلمي لدى الطلبة: غزة
ئج استطالع رأي حول تأثير التلفاز على األسرة        نعيم بارود، عضو مجلس إدارة مركز أبحاث المستقبل ان نتا         . أعلن د 

الفلسطينية بين أن التلفاز يؤثر بشكل سلبي على العالقات األسرية، ويعود مضمون افالمـه العربيـة بالـسلب علـى                    
  .االطفال، كونها تنشر قيماً سلبية، مثل تبرير الخيانة الزوجية، والزنا، وشرب الخمر

طلعة آراؤهم يرون أن مضمون قنوات الموسيقى المتخصصة سلبي، ويشكل خطورة           وأظهر االستطالع أن غالبية المست    
  .على األسرة ويؤدي إلى تدني التحصيل العلمي لدى األبناء

 عينة عشوائية داخل قطاع غزة، نصفهم من الذكور، والنصف اآلخـر          500وأوضح بارود انه تم توزيع استبانات على        
:  وكان توزيع المشاركين في االستطالع حسب مناطق القطاع على النحو اآلتي           ،%2من اإلناث، بنسبة خطأ ال تتجاوز       

  %.14رفح % 91ر2، خان يونس %41ر6، محافظة وسط القطاع %30، مدينة غزة %22ر2شمال القطاع 
يـرون أن مـضمون     % 15ر4يشعرون بالخطر على أطفالهم من التلفـاز، و       % 09ر8وأشار استطالع الرأي إلى أن      

يرون أن األفـالم تعـرض      % 06ر6يرون أن األفالم تدعو للخيانة الزوجية و      % 24ر2بية سلبي وضار، و   األفالم العر 
يعتبرون أن قنوات الموسيقى تفـسد الـذوق العـام          % 25ر4الراقصات والعاهرات بطريقة جذابة تجعل منهن قدوة، و       
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الت تـضعف التحـصيل العلمـي    أن المسلـس % 44وتنشر الرذيلة وفساد األخالق وتضعف الوازع الديني، فيما رأى    
  .لألطفال

فقط إن مضمونها ايجابي،    % 5أن مضمون األفالم العربية سلبي، بينما قال        %) 15ر4(وترى غالبية المستطلعة آراؤهم     
مـن  % 09ر8إلى أن مضمون األفالم يحمل أمورا سلبية وايجابية في ذات الوقت، وأعـرب              % 23ر6في حين ذهب    

% 5ر2على أطفالهم من مضمون هذه األفالم، بينما يرى         -بصورة أو بأخرى  - بالخطر المستطلعة آراؤهم عن شعورهم   
  .العكس
من أفراد العينـة    % 8ر4على ثقافة المجتمع، إال أن      -بصورة أو بأخرى  -أن مضمون هذه األفالم يؤثر    % 68ر8ويرى  

  .ال يرون ذلك
  17/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  فلسطينيين  الوفد هولندي يطلع على معاناة العمال

يشارك وفد من االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المؤتمر الوطني لنقابات عمال البناء واألخشاب، الـذي ينظمـه                   
   .االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب، في العاصمة المصرية القاهرة

 في المؤتمر، إلطالعهم على الظروف      وقال االتحاد في تقرير أصدره، أمس، إن الوفد سيقدم ورقة عمل أمام المشاركين            
  .الصعبة، التي يمر بها العمال الفلسطينيون في ظل استمرار اإلغالق، الذي تفرضه إسرائيل على األراضي الفلسطينية

وذكر التقرير أن ورقة العمل تشمل أيضا شرحا مفصال عن الخسائر، التي تعرض لها قطاع البنـاء واألخـشاب فـي                     
ل المواد الخام إلى األراضي الفلسطينية، وهدم المباني والمنشأت الصناعية، األمـر الـذي أدي    فلسطين بسبب منع دخو   

  .إلى عرقلة تطور االقتصاد الوطني
وسيقوم أعضاء الوفد بتقديم مقترحات وتوصيات أمام المشاركين في المؤتمر، من أجل دعم جهود االتحاد العام لنقابات                 

ي تطوير قطاع البناء واألخشاب، والعمل على إزالة أشكال التدمير، وإعادة إنـشاء             عمال فلسطين والحركة العمالية، ف    
  .المباني، التي دمرتها قوات االحتالل

  17/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  أطاحت بأنظمة إصالحية ومولت حكومات عسكرية... اميركا دولة اإلرهاب: كاتب أميركي
إن حكومة بالده سعيا لتوفير األمن والسالمة للرأسمالية العالمية تلجـأ           ،  قلة   ديمقراطية لل   ، قال مايكل بارنتي في كتاب    

لقمع حركات تمرد العمال والفالحين والحكومات اإلصالحية في العالم وتقنع مواطنيها بأن سياسات التـدخل ضـرورة                 
  .لمحاربة اإلرهاب ووقف تهريب المخدرات وللتخلص من الحكام األوتوقراطيين العدوانيين

استعرض نتائج تدخالت أميركا في اإلطاحة بالحكومات اإلصالحية على مدى نصف قرن ومنهـا حكومـة مـصدق                  و
 وجمهورية الدومينيكان عـام     1961 والكونجو عام    1954 وغيرها في جواتيماال عام      1953اإلصالحية في إيران عام     

  .1973 وشيلي وأوروجواي عام 1964 والبرازيل عام 1962
 بأنها تعاملت مع أولئك الذين خططوا لالنقالب        2000الة المخابرات المركزية اعترفت ألول مرة عام        وأشار إلى أن وك   

  .في شيلي ضد الرئيس سلفادور ألليندي بمن فيهم الذين قاموا بعمليات االغتيال
جهات يسارية   في انتخابات وصفت بأنها ديمقراطية وكانت حكومته ذات تو         1970وفاز ألليندي بالرئاسة في بالده عام       

  .ووقع ضده انقالب دموي قام به الجيش المدعوم من المخابرات المركزية األميركية ومات الرئيس في ظروف غامضة
 صفحة من القطع الكبير صدر عن المجلس األعلى للثقافة بمصر وترجمته إلـى العربيـة                572والكتاب الذي يقع في     

  .2004 - 1941ترجم الشاعر السوري البارز ممدوح عدوان حصة المنيف وراجعته منى مطاوع وكتب مقدمته الم
  17/5/2005الغد االردنية 

  
  دعم أميركي لتطوير التعليم العالي الفلسطيني

اعلنت الوكالة االميركية للتنمية الدولية عن تقديم سبعة ماليين دوالر اضافية لتطوير برامج التعليم العـالي والتـدريب                  
  .فة الغربية وغزةالتي تمولها الوكالة في الض

  . مليون دوالر كانت الوكالة اطلقتها41وتشكل مشاريع التعليم جزءاً من مبادرة الحداث تحسن سريع كُلفتها 
هذا التمويل سيفيد مؤسـسات التعلـيم العـالي والطـالب           : واعلن بسام قرط، رئيس قسم التعليم العالي في الوكالة ان         

لنفاذ بشكل افضل الدوات البحث والتكنولوجيا واالطالع علـى التوجهـات           والمدرسين على حد سواء حيث سيتيح لهم ا       
المعاصرة في مجاالت العلم والمعرفة، مشيراً الى انه تم تحديد عناصر هذا المشروع بالتعاون بين الوكالة االميركيـة                  

  .للتنمية ووزارة التربية والتعليم العالي
 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتمت مناقشة توصياتها بشكل موسـع            يذكر ان الوكالة مولت دراسة الحتياجات التعليم      

  .من خالل ورشات عمل عقدت في رام اهللا
كما سيتم توسيع برنامج المنح الدراسية المحلية ليغطي التكاليف الدراسية أللف طالب في كليات التكنولوجيا والتـدريب                 

  .المهني بكلفة مليون دوالر اميركي
تلبية الطلب في سوق العمل المحلي من خالل تشجيع الطالب على تعلم مهارات يفتقـرون اليهـا                 ويهدف البرنامج الى    

  .وضرورية للعمل
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واوضحت الوكالة في بيان اصدرته امس، انه سيتم صرف ثالثة ماليين ونصف المليون دوالر اضافية لـدعم كليـات                   
 نوعية التعليم الذي تقدمـه الربعـة آالف طالـب         التكنولوجيا والتدريب المهني بمعدات وتجهيزات حديثة ما يحسن من        

 20وطالبة، اضافة الى تخصيص مبلغ مليون ونصف دوالر آخرى لتحديث مختبرات الحاسوب وتطوير البرامج فـي                 
  .كلية مجتمعية لتسهيل النفاذ الى شبكة االنترنت

 الى احدث المعلومات العالمية فـي        جامعة مصادر جديدة لتحسين نفاذ الطالب والمدرسين       11كما ستتلقى المكتبات في     
مجاالت العلوم واالعمال واالقتصاد، وستقوم الوكالة بتمويل شراء كتب ومراجع واشتراكات في الصحف االلكترونيـة               
وقواعد البيانات لتوفير امكانية الوصول آلالف النشرات الدولية والصحف المرجعية والنشرات العلمية، وذلك بناء على               

  .الجامعات ولجنة امناء المكتبات في الجامعات المحلية بتكلفة تبلغ نحو مليون دوالر اميركيقائمة اعدتها 
  17/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  الكــــــتاب الثاني من يوميات الموسيقي واصـف جوهرية عن القدس االنتدابية

ات الجوهرية، الكتاب الثاني من مذكرات      صدر حديثاً عن مؤسسة الدراسات المقدسية كتاب القدس االنتدابية في المذكر          
  . صفحة650، تحرير وتقديم عصام نصار وسليم تماري، ويقع في 8491 - 1918الموسيقي واصف جوهرية 

ويعتبر عصام نصار في خاتمة الكتاب ان فشل الكتابة التاريخية التقليدية في توثيق حياة القدس وتاريخها في المرحلتين                  
، يضع المذكرات الشخصية في مصاف المصادر األولية، كونها تمأل فراغاً كبيراً فـي الدراسـة                العثمانية والبريطانية 

التاريخية ناجماً باالساس ليس عن شحة المصادر األولية، بل عن ضيق أفق الدراسات التاريخية المستندة أساسـاً الـى                   
في المرحلة الحديثة، إما ينطلق مـن الكتـب         فغالبية ما كتب حول القدس      . طموحات ونوايا قومية، أو عرقية، أو دينية      

. الدينية، أو البحث األثري الذي يعنى ليس بعموم الماضي المقدسي، بل بشظايا منه ترتبط برؤيـة ومـشروع قـومي                   
ان جل الدراسات التاريخية حول القدس هي إما دراسات حول األوضاع االدارية والتنظيمية للمدينـة،               : ويضيف نصار 

وهـذه  . الدينية لهذه الجماعة أو تلك، أو هي دراسات تنطلق أساساً من فرضيات ترتبط بقدسية المكان              أو حول أهميتها    
الدراسات ـ بدورها ـ همشت القدس كمدينة حية يعيش فيها أناس يـشكلون مجتمعـاً واحيـاء واقتـصاداً وروابـط        

  .اجتماعية
، قيمة خاصة ومميزة ألنها تكشف وتهزأ وتحتفل فـي          وللمذكرات الجوهرية، وفق المقدمة التعريفة التي تتصدر الكتاب       

الوقت نفسه بمجموعة من الممارسات االجتماعية، منها ما هو عادي وروتيني، ومنها ما هو مستتر وغير مبـاح بـه،                    
البوح إذاً هو السر في قيمة المذكرات، نرى المذكرات تركز على الجانب الخفي من الحياة الخاصة لوجهـاء القـدس                    

ا، وعلى سلوكيات النخبتين العثمانية والبريطانية من عسكر وسياسيين، وعلى فضائح وبطوالت الناس العـاديين    وأعيانه
التي ولد وكبر واصف جوهرية في احضانها، وهي تقلب العادي والروتيني الى مشهد عجائبي، وتسمح برؤيته بـأعين                  

  .جديدة
  17/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  يتدارسون األعمال الشعرية للدكتور الرنتيسيأكاديميون فلسطينيون

نظّم قسم اللغة العربية بكلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية بغزة، يوماً دراسياً تضمن قراءة نقدية لشعر الشهيد الدكتور عبد                  
  .العزيز الرنتيسي القيادي الفلسطيني البارز في حركة المقاومة اإلسالمية حماس ، وذلك بصورٍة علمية

حضر اليوم الدراسي الدكتور محمود العامودي عميد كلية اآلداب بالجامعة، ونائبه الدكتور أحمد بحر، ورئيس اللجنـة                 
التحضيرية إسماعيل هنية، وأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية خاصة، وكلية اآلداب عامة، ولفيف من المهتمين،                

  .وطالب وطالبات الجامعة
 العزيز الرنتيسي، وهو طبيب في األصل، اشتهر بكتاباته وأعماله الشعرية، التي صاغ كثيراً منها               يذكر ان الدكتور عبد   

 .في سجون االحتالل الصهيوني، التي قبع فيها لسنواٍت طويلة، قبل أن يجري اغتياله الحقاً من ِقبل قوات االحتالل
  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  محمد من زيارة القدساسرائيل تمنع مهاتير 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني ان السلطات االسرائيلية عرقلت وصول مهاتير محمد رئيس مجلس الـوزراء المـاليزي           
السابق ، الي االراضي الفلسطينية من االردن الكثر من ساعة عند معبر الكرامة جسر اللنبي وحظر عليه المـسؤولون                   

  . وجنين بالضفة الغربيةاالسرائيليون زيارة مدينتي القدس 
وقال قريع في مؤتمر صحافي مشترك مع مهاتير في رام اهللا اعتذر للصديق باسم الشعب والحكومة الفلـسطينية عمـا                    
حدث معه ومنعه من زيارة القدس وتأخيره اثناء قدومه، واقول للعالم هذه سياسة االحتالل وعقليته بان يتم التعامل بهذه                   

  .ل مهاتير محمد الطريقة مع رجل مهم مث
لم نكن نعلم انه قادم، ولذلك لم نتعامل مع المسألة ،           . وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لم نتلق اي طلب لتسهيل الزيارة          

  . مشيرا الي ان اسرائيل ليس لها عالقات دبلوماسية مع ماليزيا
ن اليهود يحكمون العـالم عـن طريـق      عندما قال ا   2003وكان مهاتير تسبب في ضجة في اسرائيل قبل استقالته عام           

  . آخرين ويجعلون اآلخرين يقاتلون ويموتون من اجلهم
  17/5/2005القدس العربي 
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  الوزراء العرب يناقشون االنتهاكات الصحية بحق الفلسطينيين في معبر رفح  
رب دورة اجتماعاتـه    ، عقد مجلس وزراء الصحة الع      المنعقدة في جنيف     على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية     

غير العادية لمناقشة آخر التطورات الراهنة في الجانب الصحي العربي، وتنسيق الموقف العربـي تجـاه المواضـيع                  
المدرجة للنقاش على جدول اعمال جمعية الصحة العالمية، كما ناقش األحوال الصحية للسكان العـرب فـي فلـسطين                   

 للكشف  ،سميت بغرف الموت  ، امة غرف زجاجية على معبر رفح الحدودي      واجراءات السلطات االسرائيلية الخاصة بإق    
على المسافرين من الفلسطينيين فقط باستخدام وسائل مجهولة وأجهزة مجهولة تصدر اشعاعات غيـر معروفـة علـى                 

 مما يعـد    اجسام المسافرين ودفقات من الهواء حول المسافرين وفي ثيابهم تتيح لقوات االحتالل تصوير المدنيين عراة،              
اجتماعاً تنسيقيا ناقشوا معه طلب دولة    . كما عقد وزراء الصحة بدول اقليم شرق المتوسط       . انتهاكاً سافراً لحقوق االنسان   

  .. فلسطين االنضمام لعضوية منظمة الصحة العالمية
  17/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  
  

  اع الالجئينالدول المانحة والمضيفة تناقش غداً خطة األونروا لتحسين أوض
يعقد في عمان غداً األربعاء مؤتمر الدول المانحة لوكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين األونروا والدول المـضيفة                 

 1,1  بقيمـة     2009 – 2005لالجئين لمناقشة ميزانية الوكالة للعامين القادمين وطرح خطة األونروا الخمسية لعـامي             
  . ماليين الجيء4 مليار دوالر لتحسين أوضاع نحو

 مليون دوالر فيما تقدر احتياجاتها لذات العـام         340وتقدر ميزانية األونروا العادية المتوقعة للعام الحالي حوالي حوالي          
  . مليون دوالر407بـنحو 

لـك  وبحسب وكالة األونروا فإن الخطة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الخدمات التي تقدمها وبين المعايير الدوليـة وت                 
المطبقة في الدول المضيفة، وتعزيز اإلمكانات االقتصادية لالجئين وتلبية احتياجات األكثر ضعفاً منهم إضافة إلى بناء                

  .القدرات الوظيفية داخل األونروا
وتسعى األونروا ضمن هدفها األول من الخطة إلى تحسين البنية التحتية للتعليم وتحسين سبل الوصول إلـى الرعايـة                   

األولية وتطبيق سياسات عادلة للعالج بالمستشفيات والتوسع في خدمات شبكة األمـان االجتمـاعي وتطـوير                الصحية  
  . مليون دوالر777,2المرافق وضمان صيانتها بتكلفة إجمالية تقدر بـحوالي 

تياجات الرعاية  فيما يندرج في إطار الهدف الثاني للخطة العمل على تحسين الظروف البيئية في المخيمات بغية تلبية اح                
الصحية األولية إضافة إلى تعزيز الخدمات االجتماعية لغايات تطوير الخدمات المقدمة للنساء والشباب المعاقين وإعادة               

  . مليون دوالر228,7تأهيل المساكن وتطوير البنية التحتية بكلفة إجمالية تقدر بنحو 
  17/5/2005الغد االردنية 

  
  يني قيد المعالجة بعيداً من األضواءقضية السالح الفلسط: ميقاتي 

لفت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى ان قضية السالح الفلسطيني في المخيمات هـي قيـد المعالجـة الهادئـة                     
   .والبعيدة من األضواء بين لبنان والسلطة الفلسطينية

ان تمسكنا بمطلـب حـق عـودة        : الطيبيوقال لدى استقباله في السرايا الحكومية امس النائب العربي الفلسطيني احمد            
الفلسطينيين الى ديارهم ورفض توطينهم في لبنان ينطلق من تمسكنا بوثيقة الوفاق الوطني وبالحقوق الوطنية الفلسطينية                

وشدد على ان لبنان سيبذل كل ما في وسعه فـي سـبيل تحـسين االوضـاع االنـسانية                   . الثابتة ورفض التفريط بها   
  .لمخيمات بما يكفل لهم العيش الكريم الى حين عودتهم الى ديارهمللفلسطينيين داخل ا

  17/5/2005 المستقبل
  

  مليون دوالر وتعزيز دور طوكيو في عملية السالم 100كويزومي تعهد لعباس 
بالنسبة الى االنسحاب من غـزة، اعلـن        : رئيس الوزراء الياباني كويزومي في مؤتمر صحافي مشترك مع عباس          قال

تريد اليابان أن ترى تعايشا سلميا لدولتين مستقلتين بمـا          ... اعدة مقدارها مئة مليون دوالر في الوقت الحاضر       تقديم مس 
وأشاد بمساعي الرئيس  الفلسطيني  لتحسين األمن   والسعي الـى             .  يتفق وخريطة الطريق وسنقدم أكبر قدر من الدعم       

 . تحقيق اإلصالح السياسي
فة قمة ثالثية في اليابان يشارك فيها، الى عباس، رئيس الوزراء االسرائيلي ارييـل              وكان كويزومي يرغب في استضا    

اال ان اسرائيل قالت ان شارون ال يمكنه التوجه الى اليابان حتى حزيران المقبل بـسبب احتفـاالت الدولـة                    . شارون
 . العبرية بذكرى قيامها

  17/5/2005النهار اللبنانية 
  

 افيين المصريين في ذكرى النكبةاعتصام صامتٌ بنقابة الصح
شارك العشرات في اعتصاٍم رمزي صامٍت أمام نقابة الصحافيين المصريين وذلـك فـي ذكـرى                  : خاص –القاهرة  

، وذلك إضافةً إلى عدٍد آخر من الفعاليات األخرى التي شهدتها النقابة فـي إطـار                لفلسطيناغتصاب الكيان الصهيوني    
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 إليها اتحاد األطباء العرب ولجنة دعم االنتفاضة بنقابة الصحافيين واللجنة العربيـة للتحريـر               التي دعا ) ليلة فلسطين (
يظهر معاناة  " المفتاح"والعودة، والتي تضمنت معرضا مصورا لنضال الشعب الفلسطيني وعرض فيلٍم سينمائي بعنوان             

  .ضافة إلى أمسية شعريةالالجئين ويجسد النضال الفلسطيني ضد االحتالل الصهيوني باإل
أكّد الدكتور جمال عبدالهادي، القيادي بجماعة اإلخوان المسلمين وأحد المشاركين باالعتصام، فـي تـصريٍح خـاص                 

     دعم المقاومـة الفلـسطينية بـالنفس                "للمركز الفلسطيني لإلعالم، أن الرسالة التي نريد توصيلها من هذه الوقفة هو أن
إسالمية ال يعذَر منها أحد وضرورةٌ حياتيةٌ في الوقت نفسه، كما أنّنا نعيـد التأكيـد علـى أن                   والمال والسالح فريضةٌ    

  ".فلسطين وقف إسالمي ال يملك أحد التفريط فيه
أما أمين عام مساعد نقابة المهن العلمية، الدكتور سيد عبد الستار المليجي، فقال إن ما أردناه أن نذكِّر بمحورية القضية                    

  .فلسطينية وأنها أهم قضايا العرب والمسلمينال
  17/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  بدء محاكمة سامي العريان المتهم بدعم الجهاد اإلسالمي : فلوريدا

بدأت، أمس، في تامبا، محاكمة االستاذ في جامعة جنوب فلوريدا سامي العريان المتهم بزعامة حركة الجهاد االسالمي                 
  .  في الواليات المتحدة، وذلك باختيار أعضاء لجنة المحلفينالفلسطينية

ويتوقع أن تبدأ الجلسات حول مضمون القضية في السادس من حزيران على أن يقرر القاضي جيمس مـوري تغييـراً                    
 سـلبية   محتمالً لمكان المحاكمة كما يطالب بذلك محامو الدفاع الذين يؤكدون ان اختيار المحلفين سيكون متأثرا بأجواء               

  . خلقتها وسائل االعالم واالوضاع السياسية، ما سيؤثر على نزاهة المحاكمة
فقط مـن   "واستبعد من هيئة المحلفين رجل اعترف بأنه غير واثق بان بامكانه ان يكون محايدا ضد المتهمين المسلمين                  

  . "من جانب مجتمع اسالمي)  ايلول11في (اجل حقيقة اننا هوجمنا 
  17/5/2005السفير 

  
  انقسام بين مؤيد ومعارض ... منتدى شبابي في اليمن حول التطبيع مع اسرائيل

 إبراهيم محمود      الحياة    هل أصبح الحوار بين الشباب العربي والشباب اإلسـرائيلي ضـرورة ملحـة                         -صنعاء  
والدوليـة المؤاتيـة    إليجاد مناخ مؤات للسالم؟ وما هي مبررات من يؤيد ذلك الحوار في ظـل الظـروف اإلقليميـة                   

إلسرائيل؟ وهل يتجه مؤيدو التطبيع إلى اعتناق الواقعية السياسية إلى أن تتغير موازين القوى أم أن آراء المؤيدين تثير                   
غضب الرافضين من خطورة االختراق والغزو الثقافي؟ هذه االسئلة وغيرها طرحها جدل واسع على الساحة اليمنيـة                 

بعضهم مجرد ذكر اسم إسرائيل، فيما اآلخـرون لـيس لـديهم مـانع مـن الحـوار                  أطرافه شباب جامعيون يرفض     
  .والتطـــبيع

واعتبر بعض المؤيدين للتطبيع أن ال بد من معرفة ثقافة العدو وأفكاره، وهل هو مستعد للحوار الـذي يمثـل وسـيلة                      
ون فيؤكدون على أن الحوار يجـب       أما الرافض . لتحقيق االهداف، مستشهدين بأن الرسول عقد صلح الحديبية مع اليهود         

ان يكون بين ندين متكافئين في القوة وليس بين قوي وضعيف كما هو الحال بين العرب وإسرائيل، وأن ما أخذ بـالقوة                      
ال يسترد بغير القوة، داعين إلى المقاومة بدالً من االستسالم ومذكرين بتجربة حزب اهللا في تحرير جنوب لبنان علـى                    

  .لقوة بين الطرفينالرغم من فارق ا
وكانت نتائج استقصاء للرأي حول قابلية الشباب اليمني للتطبيع مع اسرائيل نفذته أخيراً مؤسسة العفيف الثقافية أظهرت                 

 في المئة من الشباب يرفضون التطبيع، وليس لديهم االستعداد للمشاركة في معسكر شبابي أو أي تجمع له طابع                   72أن  
  . في المئة منهم التطبيع مع اسرائيل 28يشارك فيه شباب إسرائيليون، فيما أيد علمي أو أدبي أو ثقافي 

  17/5/2005الحياة 
  

 موافقة عربية على دعم مطلب الفلسطينيين بالعضوية العاملة في اللجنة االستشارية لألونروا
نظمة التحرير الفلسطينية في قررت الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين دعم طلب الفلسطينيين برفع عضوية م

وقال مدير دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس  .اللجنة االستشارية لوكالة الغوث الدولية الى عضو عامل بدال من مراقب
وجيه عزايزة ان الدول العربية وافقت على دعم مطلب الفلسطينيين برفع عضويتهم في اللجنة االستشارية لألونروا الى 

  .لةالعضوية العام
  17/5/2005الرأي االردنية 

  
  اقامة دولة فلسطينية مؤقتة ،خطة بريطانية يحملها بلير الى بوش حول تسريع عملية السالم

 وكشفت مصادر لـ .أنهت طواقم خاصة في لندن وضع خطة من تسعة بنود سيحملها بلير الى واشنطن خالل زيارته
 مع بوش، وتتضمن الخطة خطوات وبنودا لتسريع العملية السلمية ان الخطة البريطانية سوف يناقشها بلير) المنار(

وتقول المصادر ان موفدا امريكيا وصل بداية االسبوع الماضي الى  .وصوال الى دولة فلسطينية مؤقتة خالل عام
مريكية، العاصمة البريطانية لالطالع على الخطة التي يتبناها بلير ليقوم بابالغها الى دوائر خاصة في العاصمة اال

وتشير المصادر الى ان لندن تحذر من احتمال تفجر االوضاع في المنطقة الشرق اوسطية في حال لم تتقدم العملية 
 .السلمية

  17/5/2005المنار الفلسطينية 
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 توقف العمل في مشاريع عسكرية مشتركة مع اسرائيل" البنتاغون"

الدفاع األميركية العمل في مشاريع عسكرية مشتركة مع  أوقفت وزارة - محمد دلبح - الحياة الجديدة -واشنطن
وقالت مصادر حكومية أميركية إن من بين هذه المشاريع التي توقفت كليا أو جزئيا خالل العام الجاري . اسرائيل
وعزت المصادر ذاتها قرار البنتاغون إلى العالقات العسكرية اإلسرائيلية مع .  للدفاع الصاروخي2"-أرو"برنامج 

 .لصينا
  17/5/2005الحياة الجديدة الفلسطينية 

  
  قراءة فتحاوية وحماسية واسرائيلية في نتائج االنتخابات البلدية الفلسطينية

  ماجد عزام    
تراجع الجدل على الساحة الفلسطينية حول نتائج الدورة الثانية لالنتخابات البلدية بعد صدور األرقـام الرسـمية التـي                   

والحكومـة  , وبناء على معطيات النتائج انصرفت الحركتـان      .  حماس على منافستها حركة فتح     أشارت الى تقدم حركة   
االسرائيلية الى درس النتائج واستخالص العبر واالستنتاجات تمهيداً لتحرير الخطوات الـسياسية تجـاه االسـتحقاقات                

وز يوليو المقبل واالنـسحاب االسـرائيلي        تم 17المقبلة وأهمها االنتخابات التشريعية الفلسطينية المفترض اجراؤها في         
  .األحادي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية والمفترض تنفيذه منتصف آب أغسطس المقبل

وقبل التطرق الى طبيعة االستنتاجات او االستخالصات حول نتائج االنتخابات ال بد من القاء نظرة تفصيلية على تلـك                   
ذين صاحباها ما بين العدد األكبر من المقاعد الذي فازت به فتح والعدد األكبر من               النتائج وتفسير الغموض والتناقض الل    

  .األصوات الذي فازت به حماس
وقوائم مـستقلة  ,  دائرة31 منها وحماس في38 دائرة أو سلطة محلية فازت فتح بوضوح في       84أجريت االنتخابات في    

 ألف فـازت    500 ألفاً في مقابل نحو      230ي فازت بها فتح بلغ      غير ان عدد األصوات الت    . وعشائرية في الدوائر الباقية   
وهذا األمر يمكن تفسيره في كون حماس فازت في معظم السلطات المحلية التي يبلغ عدد مقترعيها أربعـة                  . بها حماس 

ح  دائرة تضم أربعة آالف ناخب فما فوق، أما فـت          11 سلطة محلية فازت بها حماس ثمة        31فمن أصل   . آالف فما فوق  
وهذا األمر يتبدى أيـضاً فـي   .  سلطة محلية فازت بها ثمة سبع دوائر يبلغ عدد مقترعيها آالف فما فوق38فمن أصل   

  .انتصار حماس في معظم المدن والسلطات المحلية الكبيرة مثل رفح والبريج وبيت الهيا وقلقيلية
ابات البلدية كما أن توزيع المقاعـد بـين الـسلطات           وينبغي التذكير بأن النظام االنتخابي األكثري هو المتبع في االنتخ         

.  مقعـداً  15 مقعداً والمدينيـة     11اذ تم اعطاء المجالس القروية ومقاعد البلدية        , المحلية القروية والبلدية والمدينية جائر    
  .وهكذا يمكن فهم الفرق بين عدد المقاعد التي فازت بها فتح وعدد األصوات التي فازت بها حماس

غير ان ترجمة النتائج وفـق النظـام        . ء على النظام األكثري وآلياته لجهة عدد المقاعد واألصوات وما إلى ذلك           هذا بنا 
وتؤكد نتائج المدن الكبرى في     . النسبي تفرز قراءة مختلفة تشير الى وجود شبه تعادل مع أرجحية نسبية لحركة حماس             

 في المئة من عدد 4.07 في المئة فيما فازت فتح في 41.4بة اذ فازت حماس في بيت الهيا بنس   , قطاع غزة هذه الحقيقة   
التي فازت فـي البـريج أيـضاً    ,  في المئة لمصلحة حماس  40.97 في مقابل    48.7وفي رفح كانت النتيجة     . األصوات

ـ 41.9 في المئة في مقابل      50بـ وتوزعت العشرة في المئـة المتبقيـة توزعـت علـى الفـصائل المختلفـة           . فتح  ل
  .ينوالمستقل

إذاً ثمة تكافؤ نسبي بين فتح وحماس وفي حال اتباع هذا النظام في الدورات االنتخابية المقبلة سواء التشريعية أو البلدية                    
وسيحتاج األمر حتماً الى نسج تحالفات مع بقية األطـراف          , سيكون من الصعوبة بمكان على أي طرف احتالل الغالبية        

  .قفها مؤثراً ومرجحاً لهذا الطرف أو ذاكعلى الساحة السياسية والتي سيكون مو
وتتمحور قراءة  . أما االستخالصات واالستنتاجات فتختلف بالتأكيد من طرف الى آخر        . المعطيات السابقة تتعلق بالنتائج   

  .والثانية موعد اجراء االنتخابات التشريعية المقبلة, أوالهما النظام االنتخابي, حول نقطتين رئيستين, حركة فتح
ما يتعلق بالنقطة األولى يميل المزاج العام في حركة فتح في اتجاه النظام النسبي الذي يعتبره الكثيـرون األصـلح                    في  

وهنا يمكن تلمـس اعتـراف ضـمني    . ليس فقط طبقاً لإلطار الوطني العام ولكن طبقاً للواقع الحالي للحركة          , واألنسب
ومن هذه الزاوية   . ركزي صاحب القرار المؤثر في الساحة الفلسطينية       أو التنظيم الم   1بفقدان فتح مكانتها كالتنظيم رقم      

أيضاً يمكن فهم العريضة التي قدمها ربع أعضاء المجلس التشريعي بدعم من رئيس الوزراء ورئاسة السلطة واللجنـة                  
ـ                 رة انتخابيـة   التنفيذية لمنظمة التحرير، وتنص على ضرورة اتباع النظام النسبي في شكل كامل واعتبار فلـسطين دائ

اذ . واكتسب زخماً إثر االنتخابات البلدية األخيـرة      , ولالنصاف فإن هذا موقف كان محمود عباس طوال الوقت        . واحدة
  .فتح في الضفة سيوازن وضعها المتدهور والسيئ في قطاع غزة يعتبر أبو مازن ان الوضع الجيد لـ

يل المزاج في فتح الى تأجيلها ولو لبضعة شهور أي الى نهايـة           أما في ما يتعلق بموعد اجراء االنتخابات التشريعية فيم        
  :العام العتبارات عدة يمكن ايجازها كما يأتي

اذ تبـدو الهزيمـة مؤكـدة       .  نتائج االنتخابات البلدية ستتكرر في االنتخابات التشريعية إذا ما أجريت في موعدها            – 1
تنظيمية وسياسية جدية وجوهرية يمكنها تحـسين الوضـع         لحركة فتح في ظل ضيق الوقت الذي يمنع القيام بخطوات           

  .االنتخابي لحركة فتح
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 ضرورة عقد المؤتمر الخامس العام لحركة فتح قبل اجراء االنتخابات وبوقت كاف بحيث يمثل عقد المؤتمر نقلـة                   – 2
س حتماً على شـعبيتها     نوعية في وضعية حركة فتح ووسيلة مثلى لحل المشكالت التنظيمية والداخلية للحركة بما ينعك             

  .في الشارع الفلسطيني
 يجب اجراء االنتخابات التشريعية بعد تنفيذ خطة فك االرتباط واالنسحاب االسرائيلي األحادي من قطـاع غـزة                  - 3

  .وشمال الضفة بالتنسيق مع السلطة لتجيير هذا االنجاز لمصلحة السلطة وفي السياق لمصلحة حركة فتح
تبقي حتى نهاية العام الستنفار الجهود العربية واالقليمية والدولية للضغط على اسرائيل لتنفيـذ               استغالل الوقت الم   – 4

تفاهمات شرم الشيخ خصوصاً في ما يتعلق باألسرى وتسليم المدن ورفع الحواجز بحيث يذهب حـزب الـسلطة الـى                    
  .االنتخابات وفي جعبته بعض االنجازات التي يمكن تقديمها للناخب الفلسطيني

وثمة شعور باالنتصار والثقـة داخـل الحركـة ممـزوج           . حماس بالطبع تمتلك قراءة مختلفة لنتائج االنتخابات البلدية       
بإصرار على اجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المحدد ورفض اي تأجيل لالنتخابات وربط مجمل القضايا على                

 التهدئة واالنتخابات البلدية والتشريعية واعتبارها نتيجة لتفـاهم         الساحة الفلسطينية بحيث ال يمكن الفصل بين الهدنة أو        
وطني تم التعبير عنه في حوار القاهرة األخير الذي أنتج اعالن القاهرة الذي يؤكد في جوهره على ضرورة التوافـق                    

  .والتشاور في ما يتعلق باالستحقاقات التي تواجها القضية الفلسطينية
وبحـسب  . النتخابي، فإن هذا األمر ال يتصدر جدول األعمال أو أولوية االهتمامات لدى الحركة            أما بالنسبة الى النظام ا    

فإن الحركة ال تصر على نظام انتخابي بعينه وإن كانت في مزاج التمسك بإعالن القاهرة               , تصريحات بعض مسؤوليها  
ض أي نظام آخر تطغى فيه الجغرافيـة أو         الذي نص على المناصفة بين الدوائر الجغرافية والدائرة النسبية مع عدم رف           

  .النسبية
وهنا تحديداً يبدو ان حماس قرأت جيداً نتائج االنتخابات البلدية وفق النظام النسبي وأدركت أنها أيضاً في حاجـة الـى                     

لذلك ثمة حديث عن ائـتالف وطنـي        . نسج التحالفات مع الفصائل واألطراف السياسية األخرى في الشارع الفلسطيني         
اسع مع بعض الفصائل االسالمية والوطنية وتفاهم على تقاسم بعض الدوائر وتبادل األصوات وإن كان هذا األمر مـا               و

زال في بداياته ويحتاج الى التوافق على برنامج سياسي وانتخابي يعبر عن تطلعات أكبر شريحة ممكنة من الجمهـور                   
  .الفلسطيني

نتخابات البلدية وتعاطت كعادتها بغطرسة واستغراب مع التطورات علـى          إسرائيل من جهتها تابعت عن كثب نتائج اال       
فبادر كبار القادة والمسؤولين الى التشكيك في العملية الديموقراطية وتحذير من فوز حمـاس فـي                , الساحة الفلسطينية 

يخ واالستحقاقات المفروضة   االنتخابات التشريعية المقبلة والمطالبة بتأجيل هذه االنتخابات ليس لتنفيذ تفاهمات شرم الش           
عليها رداً على التهدئة الفلسطينية بل من أجل تنفيذ خطة فك االرتباك األحادية قبل االنتخابات وحتى ال يتعرض آرييل                   
شارون النتقادات اليمين االسرائيلي بصفته من قام بتسليم قطاع غزة وشمال الضفة الغربية الى حماس والمساعدة فـي                  

  .لى حماستان بحسب تعبير وزير الخارجية سيلفان شلومتحويل قطاع غزة ا
  17/5/2005الحياة 

  
  عنق الزجاجة

  علي عبد اهللا
فقد كشف غيابه ليس فقـط وجـود        . ظهر غياب الرئيس ياسر عرفات مدى االختالف والتباين الذي يخترق حركة فتح           

ت والمشكالت والوصول الـى اتفاقـات       أصوات وآراء مختلفة، بل وغياب آليات عمل تمكن الحركة من حل االختالفا           
  .بخصوص الملفات الساخنة بطرق تنظيمية سلسة وآمنة

لقد قاد غياب القيادة التاريخية، التي تمتعت باجماع داخل الحركة وفي الساحة الوطنية، والتي شكلت، طـوال عقـود،                   
راد والتكتالت داخل الحركة فـي حركـة        اطاراً عاماً للعمل الوطني الفلسطيني وضمانة لوحدة الحركة، الى اندفاع األف          

انطلقت، دون تبصر أو اتفـاق، فـي مـسارات          . الحتالل مواقع قيادية في اطار عملية ملء الفراغ الذي خلفه الغياب          
وعشوائية بعد غياب القائد، الذي كان يضبط ايقاع حركة االفراد والتكتالت عبر توحيدها تحت              . متعارضة ومتصارعة 

رتب ضرب الصورة الذهنية التي تشكلت خالل مسيرة نضالية طويلة باالضافة الى تشتت الجهـود               ما  . مظلته وهيمنته 
نهج الوحدة الـشكلية والتعـدد      : وقد زاد من فداحة الخسارة ذلك النهج الذي حكم الحركة الوطنية الفلسطينية           . وتفاضلها

دأ المحاصصة في المراكز القيادية والموازنات      الواقعي الذي طبع منظمة التحرير الفلسطينية، كجبهة وطنية موحدة، ومب         
المالية الذي جمد التفاعالت وكرس التعدد التناحري واالستراتيجيات السياسية والعسكرية المتباينـة وأدخـل النـضال                

تخسر حركة اذا ربحت أخرى، وتخصم الخـسارة مـن الرصـيد            : الوطني الفلسطيني في دائرة معادل صراع صفرية      
  .ى تأكّلهالوطني وتقود ال

برز، رغم النجاح في ملء الشاغر في قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح بسالسة، واضحاً وصـاعقاً األثـر                   
وقد عبر عنه مبكراً الترشـح لمنـصب رئـيس الـسلطة        . السلبي لشخصنة السياسة وغياب تقاليد تنظيمية ديموقراطية      

ركة واتهام األسير مروان البرغوثي، في ضـوء ترشـحه للمنـصب،            واللهجة السجالية الحادة التي سادت أوساط الح      
ناهيك عن بيانات . بالخروج على اطر الحركة واالنشقاق عنها، وتلويح رئيس الحركة السيد فاروق القدومي بفصله منها            

عبـاس  كتائب شهداء األقصى وتحذيراتها ووعيدها، والصراع السافر بين رئيس السلطة الوطنية الفلـسطينية محمـود              
ورئيس حركة فتح فاروق القدومي، الذي برز الى العلن في عدة مناسبات آخرها بيان األخير ضد إحالـة عـدد مـن                      
الضباط الفتحاويين الى التقاعد، والصراع الصامت بين عباس و أحمد قريع  على خلفية تعدي األول على صـالحيات                   
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ى منه أثناء تسلمه منصب رئاسة الوزارة تحت رئاسة الرئيس          الثاني، فالرئيس عباس يقوم اآلن بذات السلوك الذي اشتك        
  .قيام الرئيس بدور رئيس السلطة ورئيس الوزراء في آن واحد: ياسر عرفات

قاد هذا المناخ الى تسارع في تآكل شعبية حركة فتح وخسارتها في االنتخابات القروية والبلدية، وأثار المخـاوف ازاء                   
ما أثـار قلـق     . يعي الفلسطيني القادمة وخسارتها لدورها القيادي في السلطة ومؤسساتها        نتائج انتخابات المجلس التشر   

كوادرها وانصارها، خاصة في ضوء السياسات الجديدة التي طرحتها حركة حماس واعالنهـا عـن المـشاركة فـي                   
 السلطة الوطنية، والتلمـيح     االنتخابات النيابية واستعدادها لالنخراط في منظمة التحرير الفلسطينية والمشاركة في اطر          

باالستعداد للتفاوض مع اسرائيل، وان بشروط، وجعل هذه الكوادر أكثر عصبية وانـدفاعاً ووسـم حركتهـا بمظهـر                   
الخروج على قرارات الحركة واالنشقاق عنها، بسبب تعبيرها الذي قاد اليه غياب المنابر التنظيمية المناسبة التي سيطر                 

تيجة سعي الحرس القديم للمحافظة على مواقعه وسلطته عبر االبقاء علـى الـسلطة األبويـة                عليها الجمود والتكلس ن   
  .واالحتكام الى منطقها وآلياتها

. غير ان رد الفعل والعصبية من جهة والعمل والتحرك تحت سقف الخوف والتهديد من جهة ثانية ال يمكـن أن يثمـر                     
ة من أن تواجه بردة فعل عارضة، خاصة في ظل المنـاخ االقليمـي              فاألوضاع العامة والفتحاوية أكثر تعقيداً وخطور     

والدولي غير المواتي، وتحرك اسرائيل لتنفيذ االنفصال من جانب واحد وتكريس حدود سياسية عبر الجدار العنـصري                 
ي تحركاً  فاللحظة تستدع . والعمل على شل قدرة الفلسطينيين على تحويل السلطة ومؤسساتها الى دولة فلسطينية مستقلة            

بعيداً وجاداً ومثابراً، واستثمار حاجة الحرس القديم الماسة الى االطر التنظيمية من أجل وقف أو تحجيم نجاحات حركة                  
حماس التي تهدد دوره ومكانته، ما يسمح باجراء حوار عميق وجاد من أجل تفعيل األطر التنظيمية وتصحيح المـسار                   

والعمل، في الوقت ذاته، مع كل      . ق الحركة الستعادة شعبيتها ومكانتها ودورها     واجراء تقسيم عمل ومواقع يسمح بانطال     
الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد االسالمي، لالتفاق على برنامج عمـل مرحلـي منـسجم مـع                 

كريس التداول على السلطة في     الشرعية الدولية، وانجاح االنتخابات النيابية باعتبارها بوابة التعددية والوفاق الوطني وت          
الحياة الوطنية من أجل احتواء المخطط االسرائيلي واطالق عملية بناء دولة مستقلة وحل مشكالت المجتمع الفلـسطيني                 

  .السياسية والمعيشية التعليمية والصحية والخدمية
  17/5/2005المستقبل 

  
  !معيار التمثيل الفلسطيني وشرعيته

  جواد البشيتي 
لفلسطيني وشرعيته ما زاال من أهم المسائل والقضايا التي تحتاج إلى مزيٍد من اإلجماع أو التوافق الفلـسطيني                  التمثيل ا 

وال شك في أن المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية التي          . على توضيحها وتنقيط ما لم ينقَّط، حتى اآلن، من حروفها         
    دت              انتهت، وانتخابات المجلس التشريعي المقررة في تموز المقبل، والتي تكتسب مزيداً من األهمية السياسية، قـد شـد

  . الحاجة إلى هذا الوضوح والتوضيح
ويكفي أن نتصور انتهاء انتخابات المجلس التشريعي بفوز حركة حماس، أي بتفوقها التمثيلي في المجلس الجديد علـى                  

ل الفلسطيني وشرعيته، فـ حماس الفائزة، بحسب هذا االفتراض أو          التمثي>حركة فتح، حتى نرى بعيون مختلفة مسألة        
التصور، سيكون من حقِّها تأليف الحكومة الفلسطينية المقبلة، مع فتحها باب المشاركة في هذا االئتالف الحكومي أمـام                  

اسي، الذي ال نعرف، اآلن،     كل القوى البرلمانية الفلسطينية التي تُبدي استعداداً لمشابهة حركة حماس في برنامجها السي            
  .كيف سيِحلُّ، عملياً، مشكلة الموازنة بين خياري المقاومة والحل عبر التفاوض

حتى اآلن، ال نرى مشكلة كبرى، أو مشكلة يصعب حلُّها، في العالقة بين جناحي السلطة الفلسطينية، أي بين الحكومـة            
الحياتها، فالجناحان، على تداخل حدود الـسلطة والـصالحية   وسلطاتها وصالحياتها وبين رئاسة السلطة وسلطاتها وص 

بينهما إنَّما يتفرعان عن أصل تنظيمي وسياسي واحد، على ما يعتريه من تناقضات، بعضها طبيعي وضروري يجـب                  
تح بـأن   أن يستمر ويصان، وبعضها يجب أالَّ يبقى أكثر مما بقي، وأن يحلَّ، بالتالي، فوراً، وفي طريقة تسمح لحركة ف                  

  . تكون في قوتها وحيويتها ووزنها ِمن قوة وحيوية ووزن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني
المشكلة تلك ستظهر عندما نرى الحكومة تسعى في حل التناقض بين خياري المقاومة والمفاوضـات فـي طريقـة ال                    

  . يز سلطة القرار السياسي الفلسطيني األعلى بين يديهاترضى عنها الرئاسة، التي عندئٍذ، وبسبب ذلك، ستسعى في ترك
وسنرى جدالً سياسياً ساخناً في المفاضلة التمثيلية والشرعية بين انتخابات المجلس التشريعي وانتخابات رئاسة السلطة،               

ة بـين النظـام   وفي تحديد طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، الذي هو، حتى اآلن، في منزلة بين منزلتين، أي في منزل               
  . الرئاسي والنظام البرلماني

في يد من يكون قرار الحرب والسلم؟ في يد الحكومة المنبثقـة            : وهذا الجدل سيكمن فيه الخالف السياسي الكبير اآلتي       
  من انتخابات المجلس التشريعي أم في يد رئاسة السلطة الفلسطينية؟

ليس إالَّ، ولكن يكفي أن نفكِّر فيه ملياً حتى نرى الحاجة تشتد إلـى جـالء                ما قلناه ما زال افتراضاً واحتماالً وتصوراً        
الغموض عن مسألة التمثيل الفلسطيني وشرعيته في طريقة تراعي، في المقام األول، حقيقة أن الشعب الفلسطيني لم يِقم                  

ية مرضية فلسطينياً لمشكلة ماليين الالجئين من       بعد دولته القومية المستقلة، ولم يتوصل بعد، عبر المفاوضات إلى تسو          
  . أبنائه

هذا معناه إعادة األمور إلى نصابها، على أن تبدأ هذه اإلعادة بتركيز جهود اإلصالح الديمقراطي والسياسي والتنظيمي                 
ية العليـا للـشعب     والتمثيلي في مكان آخر هو المسمى منظمة التحرير الفلسطينية، التي يجب أن تظل المرجعية السياس              

  . الفلسطيني بأسره
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الحقيقة السياسية الفلسطينية الكبـرى،      إن هذه االنتخابات، أو تلك، على أهميتها وضرورتها، يجب أن تؤكِّد ال أن تنفي             
وهي أن المجلس التشريعي والحكومة ورئاسة السلطة هي جميعاً هيئات ومؤسسات فلـسطينية تعـدل، فـي عالقتهـا                   

ـ   المنظمة، عالقة الفرع باألصل، والجزء بالكل، فإذا فازت حماس في انتخابات المجلس التشريعي، وألَّفت               العضوية ب
حكومتها أو ائتالفها الحكومي فيجب أن تعلم أن المنظمة هي صاحب الحق في أي قرار يغلَّب فيه خيار المقاومة علـى                     

ن تعلم أن المنظمة وليس المجلـس التـشريعي أو الحكومـة أو             خيار التفاوض، وإذا لم تفُز يجب على فتح المسيطرة أ         
   رئاسة السلطة هي صاحبة

  خالف فلسطيني يحتاج إلى التنقية 
الخالف السياسي والفكري قد يخدع، في ظاهره، كثيراً من الناس، فينظرون إليه على أنَّه صراع طبيعي بـين أفكـار                    

ـ       متصارعين على أنَّهم ُأناس ال مصلحة لهم إالَّ في تمكين ما يعتقدون            ووجهات نظر، كما ينظرون إلى الـمختلفين وال
  . أنَّه الحقيقة في أفكارهـم ووجهات نظرهـم من السيادة، وفي ترجيح كفَّة الصواب على كفَّة الخطأ

ه الـشكل   يجب فهمه على أنَّ   .. هذا الخالف يجب فهمه على حقيقته، التي ليست، دائماً، في متناول األبصار والبصائر              
السياسي والفكري لصراع مصالح، ليس دائماً من النوع الحميد، وقد تـذهب ضـحيته الـمـصالح العامـة للـشعب                    

استصلحنا هذه الـمقدمة حتى نبرز أهمية وضرورة غَرس كل خالف سياسي وفكري فلسطيني في أرض               . والـمجتمع
لخالف ضرورة وشرط بقاء ومصدر قوة للفلسطينيين       جديدة، أي في أرض الـمصالح العامة للشعب الفلسطيني، فهذا ا         

                     تكون، أو أن قة من أنت الـمصالح الفئوية الضيِنعوقضيتهم القومية إذا ما غُِرس في هذه األرض الجديدة، أي إذا ما م
  . تظل، قوته الـمحركة

ان اآلراء الخالفية التي أدلى بها رئـيس        ما شدد الحاجة إلى أن يختلف الفلسطينيون بطريقة مختلفة في بعض القضايا ك            
الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية السيد فاروق القدومي، ودعوة مجموعة فلسطينية، عبر اإلنترنـت إلـى                 

  .كـشف األسباب الحقيقية لوفاة الرئيس عرفات
خصوص، يحتاجون إلى تركيز جهـد اإلصـالح        لقد قُلْنا، غير مرة، إن الفلسطينيين، وفي الوقت الحاضر على وجه ال           

الذي يبذلونه، حيث يمكن، ويجب حّل كل خالف بشأن التمثيل الفلسطيني وشرعيته،            .. السياسي والديمقراطي واإلداري    
فالسيد القدومي تحدث، بقلق، ال بد من التعبير عنه بعيداً عن أية مصلحة شخصية أو فئوية ضيقة، عن محاولـة تُبـذَل                      

  . قل التمثيل الفلسطيني وشرعيته من الـمنظَّمة إلى السلطة، عبر ما سماه تجريف حركة فتحلن
وعلى رفضه الـمبدئي، والذي ما زال مستمراً، التِّفاق أوسلو، استنجد بما تضمنه هذا االتِّفاق من اتِّفاق بين الفلسطينيين             

وفهـم  .  لها التفاوض وتوقيع االتِّفاقات باسم الشعب الفلـسطيني        واإلسرائيليين على أن الـمنظَّمة هي وحدها التي يحق       
السيد القدومي هذه الـمحاولة على أنَّها جزء من محاولة أوسع تقودها الواليات الـمتحدة للقـضاء علـى الــمنظَّمة                   

  . يينوصفتها التمثيلية ومكانتها الدولية حتى يأتي الحّل النهائي ضد الحقوق القومية األساسية للفلسطين
  .لقد رأى أن السعي الـمنظَّم الستقالل السلطة عن الـمنظَّمة قد يصيب مقتالً من هدف االستقالل القومي للفلسطينيين

أوالً، هذا الخالف السياسي يجب النأي به عن كـّل مصلحة غير الـمصلحة العامة للشعب الفلسطيني، التي تقـضي،                  
إلصالح بكل أوجهه في داخل الـمنظَّمة حتى تبقى صفتها التمثيلية فـي            اآلن على وجه الخصوص، بـ تركيز جهود ا       

الحفظ والصون، وحتى تتعزز أكثر، وحتى يصبح ممكناً، بالتالي، إنشاء وتطوير عالقة سوية بين هـذا األصـل وذاك                   
   .الفرع الـمسمى السلطة الفلسطينية

ألسباب الحقيقية لوفاة الرئيس عرفات، فـال بـد ألصـحاب           أما في أمر الخالف الثاني، وهو الدعوة إلى الكشف عن ا          
                       يسيء إلى وحدة الفلسطينيين، كما ال بـد ينأون بها عن كل ما يمكن أن الدعوة من الـمضي قدماً في حملتهم على أن

ت بموت  للسلطة الفلسطينية ذاتها أن تُظِْهر ما يكفي من الحـرص على جالء كل غموض عن هذه القضية التي لـم تم                  
  . صاحبها

  17/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  بسط الدولة اللبنانية سيادتها على المخيمات أمر وارد، لكن مضاره أكثر من منافعه 
   رأفت مرة 

 عن مجلس األمن الدولي محِدثاً تأثيراً سياسياً كبيراً، نظراً لما يتمتع به القرار              1559 صدر القرار رقم     2/9/2004في  
 وقانوني يرتكز إلى دور األمم المتحدة ومكانتها في العالم، وإلزامية القرارات الـصادرة عـن مجلـس                  من وزن دولي  

األمن، خاصة وأن البند السابع من القرار طلب إلى األمين العام مباشرة تقديم تقرير إلى مجلس األمن خالل ثالثين يوماً                
النظر الفعلي، وهو ما يعني أن القرار ينحو باتجاه التطبيـق أو            حول تنفيذ األطراف لهذا القرار وإبقاء هذه المسألة قيد          

  .بفرض عقوبات على الجهات الرافضة له أو المعطّلة لبنوده
 على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل التراب اللبنـاني،       4 و 3 و 2و1وإذ ركزت مقدمة هذا القرار وباألخص بنوده        

ابات رئاسية حرة وعادلة، فإن هذا القرار طاول الالجئين الفلسطينيين في لبنـان             ودعا البند الخامس فيه إلى إجراء انتخ      
 الذي دعا إلى حّل ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية          3وتقاطع معهم وخصهم في أكثر من بند، خصوصاً البند رقم           

وعـات الفلـسطينية المـسلحة إلـى        وغير اللبنانية، وهو بهذا النص شمل الفصائل الفلسطينية في لبنان، وضـم المجم            
  .   المجموعات المشمولة بقرار جمع األسلحة

  واقع الالجئين الفلسطينيين في لبنان
 2004وفقاً لتقارير األونروا وهي المنظمة الدولية المسؤولة عن رعاية شؤون الالجئين الفلسطينيين، فإنـه فـي عـام                   

 مخيماً تعترف بها الجهات الرسمية، وفي عدد من المـدن           12لى   الجئاً فلسطينياً يتوزعون ع    396890يعيش في لبنان    
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ويعاني هؤالء الالجئون من مشاكل اقتصادية واجتماعية متعددة، فحاالت العسر الشديد فيهم هـي              . والتجمعات األخرى 
ـ  % 11.68 أسرة، أي ما نسبته      11091األعلى في كل مجتمعات الالجئين الفلسطينيين في المنطقة وتطال           وع من مجم

، وممنوعون من التملـك بموجـب    1982 لسنة   289/1وهم ممنوعون من العمل في لبنان بموجب القرار         . الفلسطينيين
 تلميذاً فـي الغرفـة   35.57، في حين تكتظ مدارسهم بالتالميذ معدل     31/3/2001قرار صادر عن مجلس الوزراء في       

 2004لفلسطينيون في لبنان بحسب تقرير األونروا لعام        وقام الالجئون ا  . الواحدة، وتتردى أوضاعهم الصحية باستمرار    
 مليـون دوالر،    52.8 مرة، في حين تبلغ موازنة األونروا لنفس العـام           907617، بزيارة أطباء الصحة في األونروا       

  دوالراً فقط للفرد في السنة، مع اإلشارة إلى أن غالبية موازنة األونروا هذه تُـدفع للمـوظفين وعـددهم                   133بمعدل  
2709.  

أما من الناحية السياسية فهنالك ما يقارب واحداً وعشرين فصيالً فلسطينياً يمارسـون العمـل الـسياسي واإلعالمـي                   
وال . وتتفاوت الرؤى السياسية واأليديولوجية لهـذه الفـصائل       . والجماهيري من داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية     

ناني عالقة سلبية بسبب تداعيات الحرب اللبنانية وما حكـي عـن دور             شك أن عالقة بعض هذه الفصائل بالمحيط اللب       
  .وجزء من هذه الفصائل يمتلك أسلحة خفيفة وبعضها يكتفي بممارسة العمل السياسي واإلعالمي. فلسطيني فيها

ئيل لبنـان    من استمرار االعتداءات اإلسرائيلية، واجتاحت إسرا      1969وعانى الالجئون الفلسطينيون في لبنان منذ عام        
 لضرب قواعد ومخيمات الفلسطينيين، وتعرضت أحياء فلسطينية لقصف شديد، كما وقعت أكثـر              1982 و 1978عامي  

من مجزرة، وعانى الفلسطينيون مثل غيرهم من اللبنانيين كذلك من عمليات الخطـف واالغتيـال والقتـل العـشوائي                   
اليوم عرضة للتهديدات اإلسرائيلية، حيث تقـع أعمـال مخلّـة           والتزال المخيمات الفلسطينية إلى     . واالعتقال والتعذيب 

  .باألمن تحملها أكثر من جهة إلى أدوات إسرائيلية
  الموقف اللبناني من الالجئين الفلسطينيين

من الناحية الرسمية تدعم الحكومات اللبنانية في كل مواقفها قضية الالجئين الفلسطينيين وتؤكد على حقّهم فـي العـودة     
أما من الناحية الفعلية فـإن الـسلطات اللبنانيـة تعتبـر الالجئـين              . 1949 الصادر عام    194 للقرار الدولي رقم     وفقاً

وتنطلـق  . ، وتعاملهم من الناحية القانونية على هذا األساس       1962 لعام   319الفلسطينيين من الفئات األجنبية، قرار رقم       
.  الفلسطينيين في لبنان من مبدأ المعاملة بالمثل الساري بـين الـدول            معظم القوانين اللبنانية التي تنظم شؤون الالجئين      

وطالما ال توجد دولة فلسطينية تعامل اللبنانيين بالمثل، فإن الالجئين الفلسطينيين في لبنان ال يحصلون على حقوقهم في                  
  .التعليم والطبابة والعمل والضمان الصحي واالجتماعي واالنتساب إلى النقابات

 تتحمل الحكومة اللبنانية التبعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية لالجئين فإنها ال تمارس أي دور في إدارة                وحتى ال 
شؤون المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وبذلك ليس للوزارات أو المؤسسات أو البلديات اللبنانية أي دور تجاه الشؤون                

لدور الرسمي الذي تمارسه الحكومة اللبنانية لجهة تسجيل الالجئين ومـنحهم           الحياتية أو اليومية للفلسطينيين، باستثناء ا     
  .بطاقات هوية ووثائق سفر، وخضوع الفلسطينيين للقوانين اللبنانية من أصول محاكمات وأحوال مدنية وتجارية

  خـوف مشتـرك
فالـسلطات اللبنانيـة    . وف والشكوك تسود العالقة بين الالجئين الفلسطينيين والسلطات اللبنانية مشاعر مشتركة من الخ          

وما يعزز من   .  تشعر دائماً بالقلق من احتمال توطينهم في لبنان        1948ومنذ وصول الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام        
مخاوف هذه السلطات اتجاه عملية السالم مع إسرائيل التي يرفض قادتها بالمطلق حق العودة، ويعيقـون أي محاولـة                   

ق من مخاوف السلطات اللبنانية الموقف الرسمي للواليات المتحدة الذي يتجاهل حق العودة، وعدم تلمس               وما يعم . لذلك
اهتمام دولي سواء من مجلس األمن أو من االتحاد األوروبي لمساعدة الالجئين الفلسطينيين في العودة إلـى وطـنهم،                   

توطين، أهمها مشروع النائبة األمريكية إليانـا روس        ووجود أكثر من مشروع وسيناريو لدى الجهات الدولية لتمرير ال         
، وإعالن المدير العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية رون بروسـور فـي            28/10/2003ليتنن الذي أقره الكونغرس في      

  . عن مشروع تعده وزارته لتوطين الفلسطينيين في لبنان14/12/2004
 على التركيبة السكانية واالجتماعية في لبنـان،        -في حال حصوله  –توطين  وما يزيد من شعور اللبنانيين بالقلق تأثير ال       

وخاصة وأن بعض الجهات اللبنانية تحمل الفلسطينيين بشكل أو بآخر جانباً من المسؤولية أو المـسؤولية كلّهـا عـن                    
ـ         . 1975الحرب التي وقعت في لبنان عام        ان بــ الجـزر     وال تزال جهات لبنانية تصف المخيمات الفلسطينية في لبن

  .األمنية
فالسلطات اللبنانية ال تعترف إلى اليـوم بـالحقوق         . أما الفلسطينيون في لبنان فهم يشعرون بالقلق من السلطات اللبنانية         

 دولي على ترحيل الالجئـين الفلـسطينيين        –اإلنسانية واالجتماعية لالجئين، وهناك مخاوف فلسطينية من اتفاق لبناني          
ويشعر الفلسطينيون باستثناء اللبنـانيين لهـم فـي         . والتوطين، على رغم رفض الفلسطينيين للتوطين     كبديل عن العودة    

وال ينظر الفلسطينيون في لبنان باطمئنان إلى ممارسات        . أعمال الزراعة والبناء، مما يفاقم أزمة الفلسطينيين االقتصادية       
وغالباً ما يالحظ الفلـسطينيون أن      . نان من خراب ودمار   دائمة لعزلهم أو تحميلهم مسؤولية الحرب، أو كل ما لحق بلب          

محاوالت بناء الدولة تكون على حسابهم ما يجعلهم يدفعون ثمناً أمنياً مباشراً من اعتقاالت ومداهمات، وهو ما حـصل                   
  .1991 و1982عامي 

   على الالجئين الفلسطينيين1559تداعيات القرار 
  : وما عزز من هذه المخاوف. ف الفلسطينيين في لبنان على مستقبلهم ازدادت مخاو1559بعد صدور القرار رقم 

  . إلى سحب السالح من الفصائل الفلسطينية1559دعوة القرار .  1
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 فلسطيني أو منع توتّر األوضاع بين       –انسحاب القوات السورية من لبنان، التي كان لها دور في تحقيق تفاهم لبناني              . 2
  .الجانبين

  . سياسية فلسطينية رسمية تمثّل الفلسطينيين حقيقة وتعبر عن تطلعاتهم وهمومهمغياب مرجعية.  3
فاللجنـة  .  لبناني على مجموعة من العناوين والمصالح الرئيـسة والمـشتركة          –عدم وجود تفاهم رسمي فلسطيني      . 4

عـن ممارسـة مهامهـا دون        للتحاور مع الفلسطينيين توقفت بعد فترة وجيزة         1991الوزارية اللبنانية التي كلفت عام      
  .التوصل إلى نتيجة، في حين ظلّت هناك قضايا كثيرة عالقة

 على التجاذبات الدوليـة     1559ازدياد مستوى التدخل الدولي في لبنان، وانكشاف الواقع اللبناني بعد صدور القرار             . 5
  .جاذبات شائكةوهو ما يمكن أن يدخل العاملين الفلسطيني واللبناني في ت. بشكل أكبر من ذي قبل

وجود مصلحة إسرائيلية مباشرة عبر عنها وزراء ومسؤولون في الحكومة اإلسرائيلية تبين مـن خاللهـا النتـائج                  . 6
، سواء لجهة انسحاب القوات السورية، أو       1559اإليجابية الكبيرة، التي ينتظر اإلسرائيليون تحقيقها نتيجة لتنفيذ القرار          

  .لفلسطينيةجمع سالح حزب اهللا والقوى ا
  االحتمـاالت المتوقعـة

  نزع سالح الفصائل الفلسطينية: االحتمال األول
وهذا يعني أن األمـم المتحـدة       .  إلى نزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية       1559يدعو البند الثالث من القرار      

وفي حال أصر   . ية من لبنان، وإما بتطبيقه    معنية إما بغض النظر عن تطبيق هذا البند بعد تحقّق انسحاب القوات السور            
  .مجلس األمن على ذلك فإن من شأن هذا األمر أن يؤدي إلى خلق حالة من التوتر داخل المجتمع اللبناني

فالحكومة اللبنانية تعتبر أن سالح حزب اهللا ليس سالحاً ميليشياوياً بل سالح مقاومة، وهو شأن داخلي لبنـاني يخـضع           
 وتتجنب السلطات اللبنانية أي تصادم بين قواتها المسلحة والقوى الموجودة سواء كانت مقاومة لبنانيـة                .للحوار والنقاش 

ومن األسلم من النواحي السياسية واألمنية للبنانيين والفلسطينيين في هذه الحالة بحث هذه المسألة              . أو فصائل فلسطينية  
الطرفين، خاصة وأن الزج بالقوى اللبنانية المسلحة في اشتباك         بشمولية وعمق إليجاد مخرج مناسب يعود بالفائدة على         

مع المخيمات الفلسطينية سيسيء إلى دور ومكانة وصورة لبنان، وسوف يوتّر األوضاع األمنية فـي لبنـان ويربـك                   
ادة األحـزاب   الحركة االقتصادية، كما أن هذا االحتمال يتناقض مع االلتزام الوطني للمسؤولين اللبنانيين وما يؤمن به ق               
كما من شأن   . ومعظم أركان المجتمع اللبناني من ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته والمحافظة على أبنائه             

ذلك أن يسيء إلى صورة الفلسطينيين ويكرس ما يوصفون به محلياً من خروج على القانون، خاصة وأن الفلـسطينيين                   
بمسيرة السلم األهلي في لبنان، وعارضوا المس باستقراره، وحاصروا محاوالت          في لبنان أعلنوا التزامهم أكثر من مرة        

كما أن أحداً ال يمكنه توقّع نتائج مواجهة عـسكرية بـين الجـانبين              . اإلخالل باألمن التي كانت تقع من حين إلى آخر        
  .مكتظة بالسكانوكلفتها المرتفعة، والخسائر البشرية التي يمكن أن تسقط نتيجة نزاع مسلح في مخيمات 

. ويتبين أنه من األجدى للجانبين اللبناني والفلسطيني أن يأخذا بعين االعتبار تجربة مرة عاشها الفلسطينيون في لبنـان                 
 سلّم الفلسطينيون أسلحتهم إلى القوات المتعددة الجنسيات وفقاً للتفاهم الذي رعاه الموفد األمريكي فيليب               1982ففي عام   

ومع ازديـاد الحـديث عـن       .  فلسطيني ولبناني  3000ة صبرا وشاتيال التي قتل فيها ما يقارب         حبيب، فحصلت مجزر  
التهجير فإن الفلسطينيين يتخوفون من أن يؤدي نزع السالح منهم إلى إرغامهم على مغادرة لبنان بعد ممارسات أمنيـة                   

  .بحقّهم، قد تفتعلها جهات داخلية أو خارجية
لون فلسطينيون أن الفصائل الفلسطينية في لبنان سلمت بعد قرار حّل الميليشيات اللبنانيـة  وفي اآلونة األخيرة أكد مسؤو    

 إلى الجيش اللبناني كافة األسلحة الثقيلة، ما يعني أن الفصائل تحتفظ فقط بالسالح الخفيف وهو ما لم ينـزع             1991عام  
 حمله إلى تمسكهم بفلـسطين والمقاومـة ومواجهـة أي           أيضاً من األفراد والميليشيات اللبنانية، الذي يبرر الفلسطينيون       

 عاماً إلى هجمات إسرائيلية أدت إلى مقتل وجـرح اآلالف           40عدوان إسرائيلي، وتعرضت المخيمات في لبنان طوال        
  .ودمرت مئات المنازل

  توطين أو تهجير الفلسطينيين: االحتمال الثاني
فالتوطين مـسألة   .  بتوطين الالجئين الفلسطينيين أمر مستبعد للغاية      1559إن قيام السلطات اللبنانية بعد صدور القرار        

 التـي   1989كما أن مقدمة اتفاق الطائف عام       . مرفوضة ويجمع عليها اللبنانيون بمختلف أطيافهم وإن تعددت األسباب        
 اللبنانية لتـسديد    وإذ كثر الحديث عن إغراءات مالية دولية تقدم للسلطات        . صارت جزءاً من الدستور رفضت التوطين     

ديونها لتقبل التوطين، فإن هذا األمر لم تتضح صورته إلى اليوم، وهو ال يمكن أن يكون أداة مقنعة للبنانيين كي يقبلوا                     
  .ما يرفضوه

  والسؤال األصعب هو كيف يقبل الفلسطينيون أيضاً محاوالت توطينهم؟
حتمال تحقّق ذلك يلزمه توافق دولي أو إقدام بعض الدول مثل           أما مسألة حمل الفلسطينيين على الهجرة من لبنان، فإن ا         

  .كندا ونيوزيلندا والدانمارك والسويد على فتح أبوابها مجدداً بوجه الفلسطينيين القادمين من لبنان، وهذا احتمال مستبعد
وضـاع وحـصول    لكن يبقى من بين االحتماالت الواجب أخذها في الحسبان حصول توتّر أمني في لبنان وانقالب األ               

  .اشتباكات قد تكون بفعل أيد خارجية، وعندها يصبح احتمال تهجير الفلسطينيين وارداً
 أثناء ما عرف بـ حرب المخيمات، ما أدى إلى تهجير أكثر من عـشرة               1985وهذه التجربة عاشها الفلسطينيون عام      
  .آالف فلسطيني إلى الدول اإلسكندنافية

   الواقعبقاء األمر: االحتمال الثالث
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إن بقاء أوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان على ما هي عليه أمر مرجح، على رغم ما يحمله ذلـك مـن مـساوئ                       
  .وأضرار للفلسطينيين واللبنانيين

ومع استبعاد تحقّق احتماالت جمع األسلحة أو التوطين أو التهجير، فإن بقاء الوضع على ما هو عليه ربما يكون الحـل           
ألن سيطرة السلطات اللبنانية على المخيمات الفلسطينية بعد جمـع          . فلسطينيين واللبنانيين من الناحية السياسية    األسلم لل 

أسلحتها سيكون دافعاً للمجتمع الدولي إلرغام السلطات اللبنانية على جمع سالح حزب اهللا، وسيحمل الحكومة اللبنانيـة                 
إلنسانية واالجتماعية، وهو أمر غير وارد اآلن لدى السلطة في بيروت           مسؤولية هذه المخيمات من جوانبها السياسية وا      

كما أن السلطات اللبنانية ال تملك الجهوزية أو اإلرادة إلدخال تحسينات اجتماعيـة وبنيويـة               . لتغيير عشرات القوانين  
  .وخدماتية على أوضاع الالجئين الفلسطينيين

بنانية على المخيمات سيضعها في خانة الساعين إلى إسقاط حقّ العودة،           أما في الجانب السياسي فإن سيطرة الحكومة الل       
وستقدم بذلك خدمة كبيرة للمشروع الصهيوني، وستعزز من احتماالت تمرير مشاريع التوطين الجـاهزة فـي األدراج                 

لالجئين، وهـو مـا     وهذا يعني أن السلطات اللبنانية ستكون مجبرة أمام المجتمع الدولي على تحسين أوضاع ا             . الدولية
يؤدي إلى أن تنفّذ السلطات اللبنانية كل ما كانت تعارضه، إال أنها لن تحصد إال إيجابية واحدة اسمها بسط سيادة الدولة                     

  .مقابل مسلسل كبير من السلبيات
  التوصيـات

  :التالية على الواقعين اللبناني والفلسطيني يمكن اتخاذ الخطوات 1559للخروج من تأثير القرار الدولي 
 اجتماعي بين الحكومة اللبنانية وممثلين عن القوى الفلسطينية، ولضمان نجاح هذا الحـوار              –إطالق حوار سياسي    . 1

ينبغي أن يكون عميقاً وموضوعياً ومسؤوالً، بحيث يغطي كل القضايا العالقة، ويعالج مسببات المشاكل، ويضع الحلول                
 فلـسطيني   –ولن يكون أي حوار لبنـاني       .  الفلسطينية –وير العالقة اللبنانية    الجذرية المناسبة، ويرتقي إلى مستوى تط     

ناجحاً ما لم يلمس التزام الفلسطينيين بأمن واستقرار وسيادة لبنان، والتزام الحكومة اللبنانية بتحسين ظـروف الحيـاة                  
  .اإلنسانية لالجئين، وإدخال تعديالت على القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين

ن األجدى للفلسطينيين تشكيل مرجعية سياسية موحدة، تمثّلهم أمام الحكومة اللبنانية، وتعنى بالبحث الجدي في حّل                م. 2
وال تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية مرجعيـة يرضـى عنهـا جميـع     . قضاياهم، وفي تنفيذ متطلبات المرحلة القادمة     

ن خلل في النهج وأخطاء في الممارسـة، باإلضـافة إلـى أن             الفلسطينيين بسبب ما يعتري نهجها السياسي وماضيها م       
تبدالت سياسية واجتماعية كثيرة حصلت في المخيمات الفلسطينية في لبنان أدت إلى بروز مؤيدين ومناصـرين كثـر                  

وحضور هذه القوى في المرجعية السياسية أصبح ضرورياً كما يـرى           . لقوى فلسطينية مقاومة غير ممثلة في المنظمة      
  . الفلسطينيين، ومن أجل توفير فرص نجاح أكبر ألي حوارمعظم

على الفلسطينيين في لبنان أن يتفهموا ويستوعبوا التغيرات السياسية واألمنية التي حصلت في لبنـان منـذ اتفـاق                   . 3
 االلتفـات   الطائف إلى اليوم، من استقرار أمني وتفعيل لدور مؤسسات الدولة، وهذا يستدعي من الحكومة اللبنانية أيضاً               

  .إلى الحاجات المدنية لالجئين ووقف التمييز بحقهم
 هو مطالبته بـ حل ونزع أسلحة كافـة الميليـشيات           1559إن أصعب ما يواجه الفلسطينيين واللبنانيين من القرار         . 4

حقـق االنـسحاب    وهذا يعني أن المجتمع الدولي إذا أصر على تطبيق باقي بنود القرار بعـد ت              . اللبنانية وغير اللبنانية  
فجمع األسلحة وحّل الفصائل الفلسطينية يضر بالفلسطينيين وبقضيتهم،        . السوري، فإنه يحمل الدولة اللبنانية ما ال تطيق       

. ويمنعهم من ممارسة حتى أبسط األدوار السياسية واإلعالمية، ويعتبر كافة الفصائل الموجودة اليوم خارجة عن القانون               
فالقرار يظهر أن هناك مصلحة دولية وإسرائيلية مـن ورائـه دون أن             . جهات الحكومة اللبنانية  وهذه قضايا ال تخدم تو    
  .تظهر المصلحة اللبنانية

لكن إذا استمر الضغط على الحكومة اللبنانية لزجها في تنفيذ مشاريع دولية على أرضها، فإنـه بإمكـان الحكومـة            . 5
 والذي ينص علـى عـودة       1949 الصادر عام    194ى الفور بتنفيذ القرار     اللبنانية ساعتئذ أن تطالب األمم المتحدة وعل      

  . وعندها تخرج الحكومة اللبنانية من دائرة الضغط. الالجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم عما خسروه
 الـوعي    الفلسطينية مهمة وينبغي التعامل معها بدقة وحذر وبمستوى كبير من          1559وهذا يشير إلى أن مفاعيل القرار       

والمسؤولية واإلدراك، وأي حماسة لتنفيذ الشق الفلسطيني من هذا القرار دون حسابات معمقة سيكون بمثابة نبش عـش   
  .للدبابير
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  كاريكاتير
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