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  تدعـو الفصائل إلى احترام التهدئةو ،مسؤوليةالوالسلطة تحملها ، استئناف عملياتها العسكرية ،سرائيلإ

أطلقت الحكومة االسرائيلية يد جيش االحتالل لشن عدوان ضد المقاومة الفلسطينية            :20/5/2005الخليج اإلماراتية   نشرت  
 على إعادة احتالل اجزاء من غزة، وسط تهديدات بتأجيل االنسحاب االسرائيلي من القطـاع               كيفما شاء، وهو ما قد ينطوي     

 مـن قبـل     أي محاولة إلطالق النار   وطلب موفاز من جيش االحتالل استخدام كل الوسائل الضرورية لمنع           . لقمع المقاومة 
: وقال زئيف بـويم . ى المستعمرات اليهوديةوأصدر موفاز أمراً بقتل كل فلسطيني يحاول إطالق النار عل         . فصائل فلسطينية 

انه في حال تواصل هجمات المقاومة حتى الوقت المقـرر      : وأضاف. يجب ان نقوم بتحرك أشد قسوة مما قمنا به حتى اآلن          
، مشيراً بذلك الى احتمال تأجيل االنسحاب، رغم أن أحد المقربين           الخروج من غزة  لالنسحاب فسيكون علينا أوالً قمعها قبل       

الى رئيس وزراء الكيان آرييل شارون استبعد ذلك لكن اذاعة الجيش االسرائيلي أشارت نقالً عن مسؤول مكتب شارن الى                   
  .احتمال قيام جيش الكيان بإعادة احتالل قطاعات في غزة

ـ                 ن االسـتفزاز   وحذر الرئيس الفلسطيني ابومازن من أن العالقات بين االسرائيليين والفلسطينيين هشة لدرجة أن أقل قدر م
: وقـال . ب العقيد جمال كايد ما سماه عدم التزام حركة حماس التهدئة          .ف.وانتقد ا . يمكن ان يشعل اشتباكات عنيفة واسعة     

لكنه استبعد أي مواجهة عـسكرية مـع المجموعـات    . إنهم يعلنون تقيدهم بالهدنة ثم يقومون بما يؤكد العكس على األرض          
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لدي اوامر بمنعها من    . علي ان اوقفها ال ان اقتلها     .  ادخل في مواجهة مع هذه المجموعات      وقال لن . المسلحة التابعة لحماس  
  .اطالق النار وليس بقتالها

لكن مصادر أمنية إسـرائيلية قالـت إن اي ردٍّ علـى هجمـات              : ا.ب.ب، د .ف.ا 20/5/2005األيام الفلسطينية    وأوردت
ع غزة قد يعقد خطط االنسحاب اإلسرائيلي الـمنتظر من القطاع في           الناشطين سيكون محسوباً لتفادي تصعيد خطير في قطا       

وقال موفاز لن نسمح للـمنظمات اإلرهابية بوضع جدول أعمال اسرائيل، ولن نسمح ألحد بتعريض مواطنينا                .منتصف آب 
  . للخطر

أثناء االسـتعداد إلخـالء     ويريد شارون ان يرسل الجيش تحذيرا بأنه لن يتسامح تجاه اطالق الصواريخ وقذائف الـمورتر               
ال يمكننا التسامح مع    . ال يمكننا القبول بذلك   : وقال شالوم لرويترز في برلين     . مستوطنة 12جميع مستوطنات غزة وعددها     

مـن   .والتقى شارون كبار الـمسؤولين في الجيش ووزارة الدفاع لـمناقشة الخطوات التي يتعين أن تتخذها إسرائيل              . ذلك
ل شتينيتس شارون الى اعالن انتهاء وقـف اطالق النار وشن هجوم واسع النطاق على حماس الـمسؤولة                جانبه، دعا يوفا  
ابو مازن لديه القوات االمنية الكافية لـمواجهة ارهابيي حماس وسنرى ما اذا كـان               وقال بويم ايضا إن    .عن اطالق النار  

رح احد الـمقربين من رئيس الوزراء لوكالة فـرانس بـرس           وفي الـمقابل ص   .سنتكفل باالمر سيفعل، فاذا لـم يفعل فاننا      
بأنه اذا ما استمر التصعيد فاننا سنرد بحيث يجد االرهابيون انفسهم وقد اصبحوا هم تحت النيران، مـا سـيرغمهم علـى                      

 .التوقف
سطيني لإلعالم       وذآر سـعة ضـد    دعا رئيس لجنة الخارجية واألمن، إلى شن حـرٍب مو         :  خاص 20/5/2005المرآز الفل

الفلسطينيين، في قطاع غزة، السيما ضد حركة حماس، في أعقاب استئناف قـصف المـستوطنات الـصهيونية بعـشرات                   
وقال شتاينيتس إنّه من الضروري أن تطلق إسرائيل على الفور حملة عسكرية في قطـاع غـزة، أي                  . الصواريخ والقذائف 

 المجال أمام حركة حماس إلعادة ترميم البنى التحتية لـاإلرهاب، على حد            حملة السور الواقي رقم اثنين  بهدف عدم إفساح        
ودعا شتاينيتس شارون إلى التوقّف فوراً عما أسماه بلعبة القطّ والفأر بين إسرائيل والفلـسطينيين، والتـي تتمثّـل                    .تعبيره

تهاء وقف إطالق النـار مـن جهـة         بقصٍف فلسطيني لمستوطنات غوش قطيف من جهة والتحذيرات الصهيونية بإعالن ان          
  .أخرى

فيما يعد إعالنا رسميا عـن إنهـاء   : الناصرة ـ غزة ـ القدس العربي ـ وكاالت   : 20/5/2005القدس العربي  وأضافت
التهدئة من جانبه، أصدر وزير الدفاع اإلسرائيلي قرارا يقضي باستئناف عمليات االغتيال ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية،                

عقاب رد فصائل المقاومة بقصف المستوطنات اليهودية بعشرات الصواريخ والقذائف، في أعقاب اغتيال اثنـين               وذلك في أ  
 .من مقاومي كتائب الشهيد عز الدين القسام ، الجناح العسكري لحركة حماس

 سعيا منها للمس    وقال موفاز إن حركة حماس تقف وراء العمليات األخيرة التي أدت إلي تصعيد األوضاع في القطاع، وذلك                
بالتهدئة ، مدعيا أنه من الواضح أن التصعيد األخير له عالقة بالمشكالت الداخلية بين السلطة الفلسطينية وحركة حمـاس،                   

 .علي خلفية نتائج االنتخابات البلدية في رفح 
ينية  الحكومـة     اتهمـت الـسلطة الفلـسط      -  المحتلة ــ  كامل إبـراهيم      القدس :20/5/2005الرأي االردنية    وأوضحت

 .اإلسرائيلية  بخرق تفاهمات شرم الشيخ وعرقلة جهود السلطة الفلسطينية للسيطرة على األوضاع األمنية في قطاع غـزة                   
وقال عباس فـي     .ووصف محمود عباس الوضع الراهن في العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية بأنه بالغ الصعوبة والحساسية            

الصينية ان التهدئة التي أنجزتها السلطة الوطنية تظل هـشة إذا واصـلت إسـرائيل أعمالهـا                 مقابلة نشرتها وكالة األنباء     
وأوضح رئيس السلطة الفلسطينية ان هناك العديد من         .االستفزازية وان شرارة صغيرة قد تشعل اشتباكات ال تحمد عقباها           

  .المشاكل مع الجانب اإلسرائيلي لكن ليس من المستحيل حلها
عث في تصريحات له ان اتفاق شرم الشيخ بين الجانبين ال يسمح إلسرائيل بما تقوم به من عمليات اغتيـال أو                     وقال نبيل ش  

العودة إلى عمليات االغتيال ولكنها تواصل خرق االتفاق، ومخالفة أجزاء كبيرة منه كما فعلت في األيام الماضـية، حيـث                    
لفلسطينية وتواصل فرض الحصار واقتحام المدن حتي تلك التـي          علقت مسألة اإلفراج عن األسرى واالنسحاب من المدن ا        

وأكد شعث ان السلطة الفلسطينية تقوم بإجراء اتصاالت مكثفة لمنع حدوث دوامة من العنف تكـسر التهدئـة             .انسحبت منها 
  .  التي تم التوصل إليها باتفاق وطني فلسطيني خالل حوار القاهرة

حذر صائب عريقـات كبيـر المفاوضـين         :ب  .ف. أ - رويترز   -لقدس المحتلة   ا :20/5/2005الشرق القطرية    وزادت
وقال نطالب اسرائيل بوقف    . الفلسطينيين من عدم االلتزام االسرائيلي بالتهدئة مشددا على ان العنف لن يؤدي اال إلى العنف              

ن يؤدي اال لمزيد من العنف والفوضـى        واضاف ان العنف ل   . التهديدات واالبقاء على التهدئة وااللتزام بما تم االتفاق عليه          
وسار بضعة الوف   . مشيرا الى ان التهديدات االسرائيلية تريد اقحامنا بمزيد من العنف والفوضى وهذا ال يخدم مصالح احد               

  .من المشيعين امس في شوارع مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة في جنازة نشط فلسطيني استشهد امس االول
 طالبت وزارة الداخلية الفلسطينية القوى الفلسطينية بعدم االنجرار         :صالح النعامي : غزة: 20/5/2005الشرق األوسط   وعن  

في المقابل شددت حماس على أنهـا غيـر معنيـة            .إلى الشرك اإلسرائيلي وإبداء أعلى مستويات المسؤولية وضبط النفس        
لكنهـا فـي    .  الماضي آذارلعاصمة المصرية في مارس     بانهيار الهدنة التي أعلنت في أعقاب الحوار الوطني الذي شهدته ا          

  .الوقت نفسه قالت في بيان لها إن حماس لن تجلس مكتوفة األيدي أمام االعتداءات اإلسرائيلية
وقالت في بيان، إنهـا لـن    . وهددت كتائب شهداء األقصى، بوقف التهدئة عقب اعتقال أحد قادتها في جنوب الضفة الغربية             

وقالت كتائب األقـصى إن     .  في أعقاب اعتقال محمود أبو عرام القيادي في الكتائب في مدينة بيت لحم             تقف مكتوفة األيدي  
الشروط السارية على المطلوبين، الذين تعهدت إسرائيل بالتوقف عن مالحقتهم، تنطبق على أبو عرام كونه أحـد منتـسبي                   

ام، استهتاراً بمؤسسات السلطة الفلسطينية وتفاهمات شـرم        واعتبر نادي األسير الفلسطيني اعتقال أبو عر       .األجهزة األمنية 
   .وذكر بيان صادر عن النادي أن قوات االحتالل اعتقلت ثمانمائة فلسطيني منذ التوصل إلى تفاهمات شرم الشيخ. الشيخ
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انهيار الهدنـة   فتحي صباح     ويهدد التوتر المتصاعد ب         ,  سائدة حمد    -غزة  , القدس المحتلة   : 20/5/2005الحياة   نقلتو
المعلنة قبل نحو ثالثة اشهر في اطار تفاهمات شرم الشيخ، اذ تواصلت جلسات التشاور بين اركان المؤسـستين العـسكرية    

واشارت تقويمات شعبة االستخبارات العسكرية الى      . والسياسية في اسرائيل لدرس امكان استئناف الهجمات ضد الفلسطينيين        
االول يسعى الى   : ، مشيرة الى وجود تيارين داخل الحركة      نها تخدمها من الناحية السياسية    ة ال ان حماس ال تنوي وقف التهدئ     

ونقلت وسائل اعالم عن مصادر عـسكرية حـديثها عـن           .  في المعارضة  ات، والثاني يدعو الى بقاء حماس     الفوز باالنتخاب 
  .اهداف انتخابية لحماس وراء ما يجري

. عالمي ان التصريحات االسرائيلية تصب في سياسة تحريض السلطة ضـد الحركـة            ، فاعتبرت على موقعها اال    اما حماس 
واضافت ان استمرار الهجمات الصاروخية ال يهدف الى خرق اتفاق الهدنة بل الرد على االنتهاكات االسرائيلية واالنتقـام                  

  . لمقتل اثنين من اعضائها
ماس خالد مشعل لقناة الجزيـرة ان اسـرائيل لـم تلتـزم     قال رئيس المكتب السياسى لحركة ح :20/5/2005السفير  ومن  

اسرائيل لم تفرج عن االسرى، كما أنها لم تنسحب من المدن وظلت تماطل في كل القضايا، بل اسـتمرت                   . بشروط التهدئة 
ترتب أضاف اننا ملتزمون بالتهدئة، ولكن اسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية ما سـي            . وتيرة العدوان على الشعب الفلسطيني    

وتابع ان المقاومة خيارنا االستراتيجي، وسنبقى نحتفظ بهـا حتـى يرحـل             . على جرائمها واغتياالتها من نتائج وتداعيات     
 . االحتالل عن أرضنا، مشدداً على انه ليس من حق أحد أن يمس سالح المقاومة حتى ينتهي االحتالل

اذا . ملتزمة بالتهدئة، واالمر يتوقف على الهجمات االسرائيلية      كذلك قال أحد قادة حماس محمود الزهار ان الحركة ال تزال            
أضاف نحن ملتزمون بالدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي عدوان في الضفة الغربيـة              . تكررت فسنرد، واذا توقفت فسنتوقف    

  . وغزة
ها منع اطالق القـذائف     انتقد اجهزة االمن الفلسطينية لمحاولت    :  وكاالت –عواصم   :20/5/2005العرب اليوم    موقع   وأشار

متواصل في العنف بـين      واعربت االمم المتحدة االربعاء عن قلقها من تصاعد بطيء لكنه         . والصواريخ على المستعمرات  
قال االمين العام المساعد لالمـم      و. معتبرة انه يفاقم في الوقت نفسه من تدهور الثقة بين الجانبين          , االسرائيليين والفلسطينيين 

ون السياسية كيران برندرغاست ان مستوى العنف ما زال دون ما كان عليه قبل قمة شرم الشيخ التي عقـدت                    المتحدة للشؤ 
 نحن قلقون من المعلومات التي تتحدث عن تصاعد بطيء لكنه مستمر لحوادث             :لكنه اضاف  .في الثامن من شباط الماضي    

الن عن اعتراض قوات االمـن االسـرائيلية عـددا مـن            واضاف ان االع   .العنف التي تفاقم تدهورا في الثقة بين الطرفين       
ودعا برندرغاست اسرائيل الى العمـل مباشـرة مـع           .الفلسطينيين الذين يريدون تنفيذ عمليات انتحارية يثير قلقنا العميق        

ارجيـة  واعلن النـاطق باسـم وزارة الخ   .الفلسطينيين لتطبيق االتفاقات التي تم التوصل اليها في قمة شرم الشيخ في مصر   
 ندعوا االطراف الى ضبط النفس وتغليـب        :وقال للصحافيين  .الفرنسية ان فرنسا قلقة جدا ازاء عودة العنف في قطاع غزة          

  .الحوار العادة بناء الثقة المتبادلة واحترام التعهدات التي قطعت في شرم الشيخ
  

  ! اق؟بعدما حذر الضاري من محاوالت لتهجيرهم، لماذا التنكيل بفلسطينيي العر
أبرزت صحيفة القدس مناشدة الجالية الفلسطينية في العراق للمجلس التـشريعي الفلـسطيني             : 20/5/2005السفير  : نشرت

 . العمل لدى الهيئات الدولية لوقف الحملة ضد أفرادها
النـسانية التـدخل    وقد ناشدت الجالية الفلسطينية في العراق عبر المجلس التشريعي، هيئة األمم المتحدة وجميع المنظمات ا              

ويجري التركيز على بعد طائفي في استهداف الفلسطينيين من خالل التركيـز علـى              . السريع لوقف الحملة الجارية ضدهم    
وجاء في المناشدة أن الحصار والقمع أدى       . الدور الذي يقوم به فيلق بدر، التابع للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق            

 . ى استشهاد المدرس كريم القاروط في منطقة اللطيفية واعتقال عدد آخرفي اآلونة االخيرة ال
وقالت رسالة الجالية التي قرأها أمام المجلس التشريعي نائب رئيسه حسن خريشة أن الالجئين الفلـسطينيين فـي العـراق                    

 وقع في منطقة بغداد الجديـدة  يعيشون حالة من الخوف والرعب بعد اعتقال واتهام أربعة منهم بالمسؤولية عن التفجير الذي    
 . وقد عرضت وزارة الداخلية العراقية هؤالء األربعة على شاشة التلفزيون بوصفهم المسؤولين عن هذه العملية. قبل أيام

وأشارت الجالية في الرسالة إلى قيام قوة من الشرطة العراقية والحرس الوطني من المنتمين سابقا الى فيلق بدر، بـالهجوم                    
وأضافت أن وحدة من قوات     . تجمع الفلسطيني في منطقة البلديات في بغداد لبث الرعب في أوساط الفلسطينيين هناك            على ال 

االحتالل االميركية حضرت في أعقاب هذه الحادثة الى المنطقة حيث التقى الضابط المسؤول عنها ثالثة محامين فلسطينيين                 
ره شرحاً للضابط االميركي عـن االوضـاع المأسـاوية التـي يعيـشها              يتقدمهم المحامي محمد عبد المطلب الذي قدم بدو       

وبحسب الرسالة فقد وافق الضابط األميركي على تأمين الحماية الخارجية للحي الذي يقطن فيه آالف               . الفلسطينيون في بغداد  
 . الفلسطينيين

 يستطيعون مغادرة منازلهم كما ال يـستطيع        وأحاطت الرسالة المجلس التشريعي علماً بأن الفلسطينيين القاطنين في بغداد ال          
 . الطالب التوجه الى مدارسهم في حين المحال التجارية والمساجد في المنطقة مغلقة

تجدر اإلشارة إلى أن رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري أعلن في مؤتمر صحافي أمـس األول                    
 .  البلديات هو تهجيرهمأن الهدف من محاصرة الفلسطينيين في حي

وكان التلفزيون الرسمي العراقي قد عرض أربعة فلسطينيين اعترفوا بالتورط مع عراقي آخر في تفجير سيارة مفخخة فـي   
وأدى ذلك إلى قيام جماعات مسلحة من تنظيمات مشاركة في الحكومة بحملة منظمـة ضـد          . سوق شعبي وبدفع من سوريا    

 تم إحراق محل ألحد الفلسطينيين األربعة المعتقلين وإطالق النار عشوائياً علـى العمـارات               وفي هذا اإلطار  . الفلسطينيين
كما لقي المدرس الفلسطيني يوسف ابراهيم القاروط حتفـه أمـام           . السكنية للفلسطينيين في حي البلديات قرب مدينة الصدر       

 . المدرسة التي يعمل فيها على أيدي هؤالء المسلحين
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مضايقات رغم نفي السفارة والجالية الفلسطينية االتهامات بتورط الفلسطينيين األربعة وهم االخوة عـامر              وجاء الحصار وال  
كما أعلنت هيئة علمـاء المـسلمين       . وعدنان وفرج عبد اهللا ومسعود نور الدين محمد في أية أعمال عنف مسلح في العراق              

 . في تلك العملية وبراءتهم من االتهامات المنسوبة إليهموديوان الوقف السني أنها على ثقة بعدم مشاركة المذكورين 
وكتب عبد اهللا عواد في صحيفة األيام الفلسطينية عن المنسيين في العراق أن على الفلسطيني أن يكون جاهزاً لدفع ثمن أي                     

ثالثة عقـود وأكثـر     كان شرط وجودهم في العراق طوال       ... تغيير أو تحول، سواء على صعيد الدولة أو المنطقة أو العالم          
بقليل أن يدخلوا حزب السلطة، كي يحصلوا على مسكن، وعلى تعليم، أو حتى عمل، وما شابه ذلك، ولكن بعـد االحـتالل                      
والتغيير، لم يعودوا يصلحون ليكونوا جزءاً من العراق الجديد، فطردوا من منازلهم، ومن وظائفهم، وألقي بهم من جديد في                   

ماذا يفعلون، فالحي الذي يسكنون حي البلديات، أصبح هدفاً لهجمات واعتداءات مستمرة، دون أن              نار المجهول، ال يعرفون     
تنفع كل نداءات االستغاثة، حتى أعضاء في السفارة الفلسطينية تم اعتقالهم، ولفترات غير قصيرة، ومنهم الذي يتولى إدارة                  

دون أي مبرر، الفلسطينيون في العراق يموتـون، ولـم          السفارة، والذي أمضى حوالى سنة في سجون االحتالل األميركي          
 . نسمع موقفاً رسمياً واحدا، وال تحركاً شعبياً واحدا، وال شيء من هذا القبيل

أدان حزب الشعب الديمقراطي االردني حشد المحاوالت التي تستهدف - الغد  - عمان :20/5/2005الغد االردنيـة    وأضافت  
يمين في منطقة حي البلديات في بغداد من قبل بعض المجموعات المسلحة التي تقوم بعمليات              وجود الالجئين الفلسطينيين المق   

ودعا الحزب الى خطوات جادة للضغط على هـذه          . خطف وتطويق واطالق نار ضد ابناء هذا الحي كما ذكر بيان للحزب           
طينيين في بغداد، داعيا الى تدخل الهيئات       الجماعات لتوقف فورا كل استفزازاتها التي تشكل خطرا على حياة الالجئين الفلس           

  .الدولية واالنسانية لوقف هذه االعتداءات واالستفزازات ورفع الحصار المفروض على الالجئين بشكل فوري
  

  وسطكبر في الشرق األأعباس يجتمع مع رئيس الوزراء الهندي ويطالب باكستان بلعب دور 
مس مع رئيس الوزراء الهندي وأعرب عن أمله في أن يعم السالم الـشامل    اجتمع محمود عباس مساء ا     - د ب أ   -نيودلهي  

الهند ال تتأخر في أي وقت عـن        ارجية للصحفيين عقب االجتماع إن      وقال وزير الدولة الهندي للشئون الخ     . الشرق االوسط 
ترى الهند أنـه يتعـين      .. ينية   غير القابل للتحويل في دولة فلسط      ة الفلسطينية وحقهم الفلسطينيون   تقديم دعمها القوي للقضي   

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن الهند تتفق مع وجهة النظر القائلة بأن القـضية       .تسريع عملية السالم  
وقال مسؤولون إن الهند اشتركت أيضا في رعاية مشروع القرار حول حق            .الفلسطينية هي لب الصراع في الشرق االوسط      

وذكر بيان حكـومي أن الهنـد       . في تقرير مصيرهم خالل الجلسة الثالثة والخمسين للجمعية العامة لالمم المتحدة           الفلسطينيين
تعهدت بتقديم تبرعات للسلطة الفلسطينية بقيمة ثالثة ماليين دوالر مشيرا إلى تعاون الجانبين فـي مجـاالت االتـصاالت                   

لرئيس الهندي أبو بكر زين العابدين عبد الكالم ووزير الشؤون الخارجية           ويجتمع عباس اليوم مع ا    .والعقاقير الطبية والتعليم  
  .ناتوار سينغ ورئيسة حزب المؤتمر سونيا غاندي

وكان عباس قد دعا باكستان الى القيام بدور اكبر في عملية السالم في الشرق االوسط وذلك خالل زيارة قصيرة الى اسالم                     
بامكان الرئيس مشرف ان يدعمنا بثقله الـسياسي        ح للتلفزيون الباكستاني العمومي     واضاف الزعيم الفلسطيني في تصري    .اباد

ورد مشرف قائال سـنقدم دعمنـا       .وان يمكننا من االستفادة من خدماته داعيا لقيام وفد باكستاني بزيارة االراضي الفلسطينية            
لى جانب اخوانهم الفلسطينيين في سـعيهم الـى         كل الباكستانيين يقفون ا   ين لتسوية النزاع مشددا على ان       السياسي للفلسطيني 

  .اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس
   20/5/2005الرأي االردنية 

  
  نصر يوسف يأمر األجهزة األمنية بمنع إطالق صواريخ المقاومة ولو بالقوة 

، بمنع إطالق صواريخ أصدر اللواء نصر يوسف، الليلة قبل الماضية، تعليماته ألجهزة األمن الفلسطينية: ب. غزة ـ ق
المقاومة، ردا علي العدوان اإلسرائيلي، في حين اتهمت الوزارة ملثمين من حماس بإطالق النار علي أفراد من األمن 

وقال مصدر أمني فلسطيني إن يوسف أصدر تعليماته .الفلسطيني، في خان يونس، األمر الذي نفيته حركة حماس بشدة
من جهته أعرب . ريخ من قطاع غزة علي المستوطنات اليهودية، ولو باستخدام القوةألجهزة األمن بمنع إطالق الصوا

الناطق اإلعالمي باسم حركة حماس عن استغرابه من االتهامات التي وجهت لحركته بخاصة في اآلونة األخيرة من قبل 
ل مسؤولية تأجيج الساحة الداخلية، وقال المصري ان الجهة اإلعالمية في وزارة الداخلية، هي التي تتحم. وزارة الداخلية

من خالل إطالق العنان لها باتهام الحركة، التي يشهد الجميع بطهارة يدها، وإفشالها لكل المراهنات اإلسرائيلية ولكل فتنة 
. وقال إن المقاومة التي حماس جزء منها، هي مقاومة مشروعة، وسالحها شرعي، وسيبقي موجها نحو العدو . وبلبلة 
 نعتقد أن سالح المقاومة خط أحمر، ولن نسمح بتجاوزه، في ظل غياب السالح الرسمي بالقيام بواجبه، وتحمل وأضاف

وطالب الناطق باسم حماس األجهزة األمنية الفلسطينية باالنخراط مع الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عنه، . مسؤوليته 
 . ء الشعب الفلسطيني ومقاوميهوتسخير طاقاتها نحو االحتالل، وليس إلي صدور أبنا

  20/5/2005القدس العربي 
  

  لقاء فلسطيني إسرائيلي يبحث كيفية تثبيت الهدنة 
موضـحا أن   . قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى إن الفلسطينيين واإلسرائيليين بحثوا خالل اجتماع أمس استمرار التهدئة             

أضاف أن الجانبين اتفقا على عقد قمة بين الرئيس الفلـسطيني           و.لقاء عقد في القدس بين صائب عريقات و دوف فيسغالس         
محمود عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون في يونيو المقبل وبحثا في وجوب استمرار التهدئة بـين الجـانبين       
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ا في قمة شـرم     كما بحث الجانبان في تفعيل أعمال اللجان المشتركة التي تم االتفاق على تشكيله            .وخصوصا في قطاع غزة   
  .الشيخ والمتعلقة باإلفراج عن األسرى والمعتقلين والمبعدين والمطاردين، واألمن واستئناف تسليم المناطق الفلسطينية

   20/5/2005الوطن السعودية 
  
  

لى فوز  الـمشاركة تعتبر جيدة اذا ما قورنت بعدد الـمسجلين لالنتخابات الذين تسجلوا في سجل الناخبين، والنتيجة تشير ا                
اال أن ياغي تابع ما حدث فعالً هو اعتراض احدى الكتل على سجل الناخبين وهذا االعتراض متأخر جدا                  .كتلة الرام للجميع  

إذ كان من الـمفترض ان يتم االعتراض في مرحلة النشر او االعتراض او أن يذهبوا الى الــمحكمة، ولكـن ان يعلـن                       
ت في الرام يؤكد مرة اخرى انه ليست هناك دراية بالقانون الفلسطيني وبكيفيـة              بصورة دعائية عن االنسحاب من االنتخابا     

التعامل مع االنتخابات، ولذلك اعتقد انه في الـمرحلة القادمة يجب توعية كافة الفصائل السياسية والكتل االنتخابيـة حـول                   
وكانـت كتلـة الـرام    .سية بهذا الـموضوعقانون االنتخابات ومراحلها حتى يكون هناك التزام واضح من كافة القوى السيا      

الـمهنية الـمحسوبة على حركة حماس اعلنت، امس، انسحابها من االنتخابات بسبب ما وصفته بـ الـمخالفات القانونيـة                 
 اسم في قوائم الناخبين من      2500من قبل اللجنة العليا لالنتخابات الـمحلية مشيرة الى ان هذه الـمخالفات تمثلت في إدراج               

 وقالت في بيـان     2004 لسنة   5 الـمعدل بالقانون    1996 لسنة   5ير سكان الرام األمر الذي يخالف قانون االنتخابات رقم          غ
لها إن السجل الذي تم اعتماده في هذه االنتخابات، وتم الطعن فيه مـن قبل هذه القائمة لدى محكمة بداية رام اهللا صـاحبة                       

السجالت واعتبارها كأنها لـم تكن، وذلك في قرارها الصادر في القضية رقم            االختصاص، حيث أصدرت حكما بإلغاء هذه       
وفيما قالت الكتلة انها تستغرب من اللجنـة العليـا لالنتخابـات            . في الرابع والعشرين من الشهر الـماضي      2005 للعام   1

لسجالت الـمطعون فيها، ولـم تعر    الـمحلية التي لـم تحترم قرار الـمحكمة، ولـم تقم بتنفيذ بنوده، حيث قامت باعتماد ا             
  .أي اهتمام لقرار الـمحكمة فقد رفض ياغي هذه االتهامات بالكامل

  20/5/2005األيام الفلسطينية 
  

   تتهم السلطة بقلب الحقائق لتوريط الحركة وتستشهد بالصور لنفي تورطها حماس
 خالل الساعات القليلة الماضية في اعقاب اتهـام         ر بين السلطة الفلسطينية و حماس     تصاعدت حدة التوت  : فتحي صباح  -غزة  

 الحركـة   انوكشف الناطق باسم حماس سامي أبو زهري لـالحياة. لسطينيةعناصر الحركة باطالق النار على قوى امنية ف    
لقة بالحركة  القالة العاملين في المكتب االعالمي لوزارة الداخلية واالمن الوطني الن بياناتهم المتع           ستتقدم بطلب الى السلطة     

ونفى ما ذكره المكتب االعالمي للوزارة من ان مسلحين من كتائب القسام اطلقوا النار على قوات                .  وقلب للحقائق  كلها تلفيق 
وقالت الوزارة في بيانها ان مجموعة من الملثمين المسلحين من حماس اقـدمت، بعـد االحتمـاء                 .االمن الوطني الفلسطيني  

مواطنين، على اطالق النار على قوات االمن الوطني الفلـسطيني وقـوات الـشرطة اثنـاء         والتمركز خلف مجموعة من ال    
محاولتها االنتشار في محيط المنطقة القريبة من مقبرة الشهداء والحي النمسوي في مدينة خان يونس ظهر أول من امـس،                    

ساهم في تحريض   حة  لته المجموعة المسل  واضافت ان ما فع   . قبل ان تقصف طائرة حربية اسرائيلية عدداً من مقاتلي القسام         
بخطورة واوضحت انها تنظر    . ادى الى اصابة ثالثة من افرادها      بعض الصبية على رشق قوات االمن الوطني بالحجارة، ما        

هذه االفعـال ال  وحذرت من ان . نه مخطط مسبقاً، محملةً حماس المسؤولية كاملةوجدية لمثل هذا العمل الذي كان واضحاً ا    
، ومعززة وجود قوات االمن الوطني       لن يمر، معلنة حال االستنفار     لقبول بها او السكوت عنها وتشكل تجاوزاً خطيراً       يمكن ا 

على ان مـا    ، مشدداً   ووصف أبو زهري هذا البيان بأنه عاٍر تماما عن الصحة، وكله تلفيق           .في المنطقة لمواجهة أي طارئ    
، في اشارة الى صور التقطهـا مـصورون تلفزيونيـون           ارة الداخلية ز يكذّب ما ادعته و    عرضته وسائل االعالم المصورة   

الزج بالحركة في كل مشكلة اصبح نهجاً واضحاً للمكتب االعالمـي           واعتبر ان   .  مسلحين من فصيل آخر    فلسطينيون تظهر 
  .للوزارة، وهو امر ال يسهم سوى في اثارة الفتن الداخلية

  20/5/2005الحياة 
  

  أمن السلطة يقف ساكناً أمام استعراٍض عسكرّي لمسلّحين محسوبين على فتح ،نبينما يعرقلون المجاهدي
 فـي شـارع     امـس نظّم حول مائة مسلٍح من عناصر محسوبة على شهداء األقصى استعراضاً مسلحاً مساء              : خاص –غزة  

ية بحجـة رفـض إظهـار    ورغم قرارات وبيانات وزارة الداخلية التي هاجمت أجنحة المقاومة الفلسطين      .الوحدة بمدينة غزة  
السالح في الشارع غير سالح السلطة، إال أن استعراض كتائب شهداء األفصى كان يتضمن باإلضافة إلى األسلحة الخفيفـة      

جديٌر بالذكر أن قوات األمن الفلسطيني في مدينة خانيونس عرقلت تحرك           . قذائف مضادة للدروع وقذائف من أشكال مختلفة      
القسام كانت في مهمة جهادية غرب مدينة خانيونس مما مكّن طائرةً بدون طيار صهيونية من استهدافهم                مجموعٍة من كتائب    

  .واستشهاد المجاهد القسامي أحمد شهوان
  20/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 قادة الفصائل الفلسطينية سيلتقون في القاهرة لتثبيت الهدنة

 عباس زكي امس أن ممثلي الفصائل الفلسطينية سيلتقون مجدداً قريباً فيأعلن   : ـ من وليد عوضرام اهللا 
 .القاهرة من اجل تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ علي حالة التهدئة السائدة في الضفة الغربية وقطاع غزة

سرائيلية واوضحت مصادر فلسطينية ان حوار القاهرة المرتقب سيبحث طبيعة الردود الفلسطينية علي الخروقات اال
 . المتواصلة لحالة التهدئة التي بدأت تترنح علي وقع الضربات االسرائيلية
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 زكي ما أشيع عن أن هناك قرارات وتعيينات وتغيرات في مواقع قيادية علي الساحة اللبنانية، مؤكداً أنه ليس هناك ى نفو
 .تغييرات أو قرارات تنظيمية بالتبديل حالياً

  20/5/2005القدس العربي 
  

   حماسي غزة بالخالف الداخلي بين فتح و تربط التصعيد العسكري فهآرتس
.  اإلسـرائيلي   والجـيش  العسكري األخير في غزة بين حركة حمـاس       تابعت الصحف اإلسرائيلية أمس تطورات التصعيد       

نتـائج   على خلفية إلغاء المحكمـة فـي غـزة           ف الداخلي بين فتح وحركة حماس      التصعيد بالخال  وربطت صحيفة هآرتس  
في .  فوزاً كبيراً، كما أبطلت المحكمة أيضاً نتائج اإلنتخابات في بيت لهيا           حلية في رفح التي حققت فيها حماس      اإلنتخابات الم 

ننقل بعض مـا    .  في غزة  حماس تريد ان تظهر للجميع أنها الزعيمة      ضوء ذلك علق عاموس هرئيل على األحداث بقوله أن          
دوء النسبي أتى تجدد  اإلشتباكات في غزة ليثبت الى أي حد بلغ تـدهور العالقـات بـين                   بعد أيام من اله   : جاء في المقال  

ورغم التهديدات العنيفة التي أطلقتها اسرائيل في اتجاه السلطة،  يبدو اليوم أن الـذي               . اسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس   
وهـي ترغـب فـي      . ا خطة اإلنفصال رهينـة    تجعل حماس الى حد م    . يفرض اللهجة في القطاع هو المنظمات اإلسالمية      

كمـا ترغـب فـي      . مواصلة القصف وإجبار اسرائيل على االنسحاب تحت النار ومعنى ذلك تدمير القطاع قبل اإلنسحاب             
استمرار إطالق النار قبيل استحقاق اإلنتخابات للبرلمان الفلسطيني في شهر تموز في حال إجرائها في موعدها، مما سيضع                  

  . لطة الفلسطينية أمام مصيبة من نوع آخراسرائيل والس
فإسـرائيل  . القصف على غوش كطيف وضع اسرائيل في وضع مماثل لذلك الذي واجهته مع هجمات حزب اهللا في الشمال                 

هذا هو السبب الذي    . ترى نفسها ملزمة الرد، لكنها تتخوف من ردود فعل مبالغ فيها تعرض موقع أبو مازن للخطر وتربكه                
  .ح.  ر. لدفاع يتحدث عن رد موزونجعل وزير ا

  20/5/2005النهار اللبنانية 
  
  

  فصائل المعارضة تطالب عباس برد مشروع قانون االنتخابات الجديد
اكدت فصائل المعارضة الفلسطينية أمس ان قرار كتلة فتح بالمجلس التشريعي يتناقض مـع              : كامل إبراهيم    /القدس  المحتلة  

ودعت حماس والجبهتان الديمقراطية والـشعبية       .  والفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير     إعالن القاهرة وإجماع القوى   
 واكدت إن إعـالن     .محمود عباس لرد المشروع االنقسامي المدمر للوحدة الوطنية، وإصدار مرسوم التمثيل النسبي الكامل            

مقراطية الشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمـة التحريـر        القاهرة رزمة مترابطة إلعادة بناء الوحدة الوطنية واإلصالحات الدي        
وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان رئيس السلطة الوطنية باستخدام صالحياته الدسـتورية بعـدم توقيـع                . الفلسطينية

عـت عليهـا    واعتماد قانون االنتخابات المعدل بالقراءة الثالثة، وطالبته بإدخال التعديالت الضرورية على القانون والتي أجم             
 رأت القوى بعد مناقشة الموضوع وعـدم        و.منظمات المجتمع المدني وجميع القوى الفاعلة والمؤثرة في المجتمع الفلسطيني         

انجاز قانون االنتخابات المعدل ضرورة توجيه مذكرة الى رئيس المجلس التشريعي و االعضاء تتضمن التأكيد على مواقف                 
 فترة طويلة وضرورة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية الـضيقة مؤكـدة              القوى ورؤيتها التي عبرت عنها منذ     

  :على ضرورة االسراع في اقرار القانون من اجل اجراء االنتخابات في موعدها المقرر األمر الذي يتطلب 
نسبي الكامل او المخـتلط      العمل على تطبيق قرار االجماع الوطني الذي صدر في اعالن القاهرة باعتماد نظام التمثيل ال               -

  .على أساس المناصفة كحد أدنى 
  . الغاء السجل المدني واعتماد السجل االنتخابي -
  .من عدد مقاعد المجلس  % 20 ضمان تمثيل المرأة بما ال يقل عن -
  صداره  تعديل المادة االخيرة من القانون المقر بالقراءة الثانية بما يضمن وضع القانون موضع التنفيذ فرو ا-

وطالبت الفصائل بضرورة ايالء االهمية لوجهة نظر القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المختلفة التـي                
نأمل منكم العمل على الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيزها في مواجهة المخاطر والتحديات التـي تحيـق بنـا               

 . جميعا 
   20/5/2005الرأي االردنية 

  
  محكمة بداية غزة تصدر حكماً بإعادة االنتخابات في خمس محطات في بيت الهيا

قررت محكمة بداية غزة إعادة االنتخابات في خمس محطات انتخابية في بلدة بيت الهيا، خالل مدة                : غزة ــ خليل الشيخ   
 المحكمة في جلسة ثالثة، عقدتها أمـس،        وأصدرت.أقصاها عشرة أيام، بعد أن ثبت فيها مخالفات لقانون االنتخابات المحلية          

برئاسة القاضي خالد أبو جبر، وعضوية القاضيين فراج الخزندار، وجمال أبو سليم، قراراً بإلغاء نتائج االنتخابات المحليـة                  
 749 في المركز  2، ومحطة رقم    744 في المركز    3، ومحطة رقم    740 في المركز    4محطة رقم   : في خمس محطات، هي   

 أبو جهـل     المحامي وقال.  سجل مدني  5108 في المركز    5، ومحطة رقم    5106 في المركز    2بي، ومحطة رقم    سجل انتخا 
في حديث لـاأليام إنه بعد تفحص محاضر ووقائع االنتخابات تبين أن هناك أسباباً داعية للتقدم باعتراضات وطعـون فـي                    

ات، التي تم إثباتها أمام القضاء، مشيدا بنزاهـة القـضاء فـي             سالمة اإلجراءات االنتخابية، نظراً، لمخالفتها قانون االنتخاب      
 محـضراً   15وأوضح أنه تمت اإلشارة الى خروق قانونية سجلت في نحو           .إصدار حكمه أمس بعد جلسات عدة من التداول       

  . محضراً تم تقديمها الى هيئة المحكمة41من أصل 
  20/5/2005األيام الفلسطينية 
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 الفلسطيني ورجاالته ولكن ال نقبل هذه اللجان المخّصصة وسنحمي رأي الشعبنحترم القضاء : الزهار .د

: شدد الدكتور محمود الزهار، ، على احترام الحركة للقضاء الفلسطيني ورجاالته وعدم تشكيكها فيه، مضيفاً               : خاص –غزة  
اس، وبهذه الطريقة ال نقبل بقراراتها،      لكن هذه اللجان التي ُأفِرزت خصيصاً للطعن في نتائج االنتخابات التي فازت بها حم             

        الحركة ستعمل على حماية رأي الشعب الفلسطيني ث في مؤتمٍر صحافي عقده مـساء          .مؤكّداً أنوكان الدكتور الزهار يتحد
ـ                   ائج اليوم الخميس في مقر وكالة رماتان بمدينة غزة، تعقيباً على القرارات التي أصدرتها المحاكم الفلسطينية للطعن في نت

وأوضح الزهار أنّه ال يمكن أن تقبل حماس بقرارات ومحـاكم سياسـية،             .االنتخابات البلدية التي فازت بها الحركة مؤخّراً      
  مشيراً إلى أن هناك ضغوطاٍت مورست على هذه المحاكم واللجان بل وصل األمر إلى تهديٍد 

  وتطرق إلى العديد من التجاوزات التي قامت بها هذه .ألعضاء اللجان العليا لالنتخابات في رفح والبريج وبيت الهيا
اللجان ومنها تسريب محاضر سرية لقائمة فتح، إضافةً إلى تعيين محامين من فتح للترافع عن أعضاء حماس، مشيراً إلـى                    

وقـال  .حأن محامي لجنة االنتخابات التي من المفترض أن يدافع عنها وعن حماس، كان خصماً للحركة أكثر من محامي فت                  
إن هذه مهزلة قانونية ومصادرة إلرادة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن تمرير هذه المـسألة فقـدان األمـل ألي نزاهـٍة                      

 وأن  ,تح والسلطة لتمرير هذا الموضـوع     وذكر الزهار أنّه كان هناك تواطؤ كامل من طواقم من ف          . لالنتخابات في المستقبل  
  . األجهزة األمنية ومسلّحين من حركة فتح كانوا على مداخل وبوابات هذه المداخلالمحاكم كانت مليئة بقادة من

 20/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   لـ أهل أوسلولست بديالً: قدومي
 جدد السيد فارق قدومي التأكيد على أن خالفاته مع السطلة الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها رئيـسها الـسيد                   - قنا   -تونس  
ـ   وقال في تصريحات لمجلة حقائق    ‚ ه على حد قول   ود عباس هي سياسية وليست شخصية     ممح سية نـشرتها    االسبوعية التون

ي تتمثل في االعتداء على مسؤوليات منظمة التحرير الفلسطينية التي اقر المجلس المركزي الفلسطين            أمس ان هذه الخالفات     
وقال انه لو كان يريد     ‚ ي الن يكون بديال لمن اسماهم بـ اهل اوسلو        عوشدد على انه ال يس    ‚ بمرجعيتها السياسية والتشريعية  

ورأى انـه علـى     ‚ ان يكون بديال لهؤالء لرشح نفسه لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي عرضت عليه              
 فانه سيوجه اليهم النقد اذا ما       الذين تولوا مشروع اوسلو ان تكون مسيرتهم في هذا المشروع حسب الثوابت الفلسطينية واال             

وتساءل عن كيفية تعيين وزير للشؤون الخارجية في السلطة الوطنية التى قال عنها انها ليس لهـا                 ‚ زاغو على هذه الثوابت   
واضاف ان هناك وزارة للشؤون الخارجية الدولية لدولة في فلسطين فـي المنفـى يتـولى هـو                  ‚ بالفعل عالقات خارجية    

را الى انه عندما عادت القيادة الفلسطينية لمناطق الحكم الذاتي تم االتفاق بينه وبين الرئيس الفلسطيني الراحل                 مشي‚‚ رئاستها
  .م معوناتياسر عرفات على تسمية وزارة للتعاون الدولي باعتبار ان العالقة بين السلطة والدول الخارجية هي استال

  20/5/2005الوطن القطرية 
  

  أهدافاً ثابتة للصواريخ والقذائف الفلسطينيةأصبحنا: مستوطنو غزة
رسمت يومية يديعوت أحرونوت العبرية صورةً توضح حالة الرعب والـذعر الـشديدين، التـي انتابـت                  : خاص –غزة  

  . بالصواريخ والقذائف الفلسطينيةالمستوطنين اليهود في قطاع غزة، في أعقاب استئناف قصفهم
 فيه القصف، بأنّه يوم قاٍس، مشيرةً إلى أنّه على مدى سـاعات طويلـة أطلقـت نحـو                   ووصفت الصحيفة اليوم الذي تجدد    

 اضطر المزارعون إلى مغادرة الحقول، فيما أصيب        ممامستوطنات غوش قطيف ونيتساريم، عشرات القذائف والصواريخ،        
حـدى المـستوطنات اليهوديـات      ونقلت الصحيفة عن إ   .المستوطنون بالهلع، وفروا ليجدوا ألنفسهم مأوى في الغرف اآلمنة        

منذ ساعاٍت وهم يطلقون النار علينا بال انقطاع، وال توجد حتى ولو مروحية إسرائيلية واحدة في الهواء،                 : الغاضبات القول 
  .نحن ببساطٍة أهداف ثابتة لإلصابة

  20/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 سرائيليين تؤيد االحتالل وطرد العربغلبية اإلأ
بين استطالع جديد للرأي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت ، أن أكثر  :اصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوسالن

 بالمئة من اليهود في اسرائيل يرون أن الحل األمثل إلنهاء الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني هو طرد العرب من 25من 
االستطالع أن الحل األمثل هو إبادة العرب، ألن الطرد غير مجد،  بالمئة من المشاركين في 4.5وطنهم، فيما رأي حوالي 

 .حسب ما جاء في االستطالع
وحسب ما ظهر في جوانب .  شخص من اليهود، الذين يشكلون شريحة نموذجية لليهود في إسرائيل400وشمل االستطالع 

الستطالع من ذوي الدخل العائلي العالي،  بالمائة من الذين شملهم ا78أخري من هذا االستطالع الواسع والمتشعب، فإن 
وهذا مؤشر جديد، إذ انه كان يزعم في الماضي أن األفكار المتطرفة تتمركز بين الشرائح الفقيرة والضعيفة، بادعاء قلة 

 .مستوي الوعي السياسي والثقافي، ولكن نتائج هذا االستطالع تنسف هذا االدعاء
ن شلحت لـ القدس العربي انه ال شك أن هذه األفكار متفاوتة في مدي انتشارها بين وقال الباحث والمفكر الفلسطيني انطوا

فإذا أخذنا شريحة المستوطنين ومعهم نشيطو الحركات واألحزاب العنصرية واإلرهابية، . القطاعات المختلفة في إسرائيل
 الرغم من ى، وعلىلمثير للقلق أن هذه القووا. فإن نسبة المؤيدين والداعين لطرد العرب تشكل األغلبية الساحقة من بينهم

أنها أقلية، إال أنها تعتبر القوة الضاغطة األكبر علي الجهاز السياسي وآلية اتخاذ القرار في اسرائيل، وهم األكثر تنظيما، 
 .بمعني أقلية منظمة وملتزمة هي أقوي من غالبية كبيرة مبعثرة وال مبالية، وهذا ما يجري في إسرائيل
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 االستطالع إن نسبة مؤيدي فكرة الطرد واإلبادة في منطقة القدس المحتلة والمستوطنات هي خمسة أضعاف النسبة ويقول
 . بين المناطق األخري في داخل اسرائيل

 بالمائة إلي إقامة دولة إسرائيل 12وتظهر في االستطالع معطيات ال أقل شأنا من حيث الخطورة، فقد دعا أكثر من 
 .  نهر الفرات في العراقىعومة، أي من نهر النيل في مصر إلالتوراتية المز

  20/5/2005القدس العربي  
 

  ل صحفاً جديدة وتغري الصحافيين  سرائيلية في نواكشوط تمّوالسفارة اإل
علمت الخليج من مصادر متعددة، وعلى مستويات عليا في العاصمة نواكشوط، أن السفارة اإلسرائيلية               : الخليج -نواكشوط  

وأكـدت مـصادر الربـاط       .تمكنت خالل الفترة األخيرة من تحقيق اختراقات خطيرة في صفوف الصحافيين الموريتانيين           
الموريتاني لمقاومة التطبيع أن المعلومات المتوفرة لديها تؤكد تمويل سفارة الكيان بنواكشوط لصحيفة مهاريف التي تعنـي                 

وذكرت المصادر ايـضاً أن صـحيفة همـوم النـاس            .الصدور هذا األسبوع  باللغة الفرنسية الجمالة، وهي يومية انطلقت ب      
 معلومـات مهمـة تفيـد أن        الخليجـ  جهات عليا في األمن الموريتاني ل     وسربت   ستتحول إلى يومية بتمويل من إسرائيل،     

وقالت . انيين كبار مسؤولي سفارة الكيان يستعينون حاليا بخبراء اجتماعيين من الموساد في محاولة إلغراء صحافيين موريت             
الجهات التي وصفت دافعها بالغيرة على سمعة الشعب الموريتاني إن شالوم وبخ مسؤولي السفارة على عدم تمكـنهم مـن                    

  .اختراق الصحافة التي تمثل رأي السواد األعظم من الشعب الموريتاني
 20/5/2005الخليج اإلماراتية 

 
  عوديةعضو كنيست يدعو إسرائيل لقبول المبادرة الس

دعا رئيس حزب الخيار الديمقراطي في كتلة ياحد فـي          : الرؤوف أرناؤوط، الوطن، الوكاالت   عبد: القدس المحتلة، رام اهللا   
الكنيست رومان برونجمان إسرائيل إلى قبول المبادرة السعودية كإطار للسالم في المنطقة، بعد أن تبنتها الجامعة العربيـة                  

  . اإلشادة في القمة األمريكية ـ السعودية في كراوفوردفي قمتي بيروت والجزائر، والقت
   20/5/2005الوطن السعودية 

  
 48 سلطات االحتالل تسعى مجدداً إلسكان عمالء فلسطينيين داخل أراضي

، أن حكومة الكيان الصهيوني تسعى إلسكان عمـالء فلـسطينيين           كرت مصادر محلية في مدينة الجليل     ذ:  خاص -بيت لحم 
وأضافت تلك المصادر أن شخصيات بارزة في مدينة الجليل أعربت عن رفضها الشديد لقـرار الـسلطات                  .داخل مدينتهم 

إنها ستقاوم  : الصهيونية بإسكان عمالء فلسطينيين في مدينتهم، مشيرة كذلك إلى قول شخصيات بارزة في مدينة شفا عمرو               
 في مدينة شفا عمرو تجديـد المعركـة لمقاومـة           وقررت شخصيات  .خططا حكومية صهيونية إلسكان العمالء في مدينتهم      

  . إسكان العمالء في المدينة، وتجنيد أوسع القطاعات في المدينة لمقاومة إسكان هؤالء العمالء
  20/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ويمكّن المستوطنين من تدنيسه،االحتالل يمنع طالبات فلسطينيات من دخول األقصى للصالة فيه

ذكرت مصادر داخل المسجد األقصى المبارك أن الشرطة الصهيونية المتمركزة على باب األسباط             :  خاص – المحتلة   القدس
ورفـضت   . للصالة فـي المـسجد األقـصى        جنوب الضفة الغربية    طالبة فلسطينية حضروا من منطقة الخليل      200منعوا  

ألقصى المبارك في الوقت الذي سمحت فيـه الـشرطة          الطالبات قرار الشرطة الصهيونية بمنعهن من الصالة في المسجد ا         
وأصيبت عدة طالبـات بحـاالت إغمـاء بـسبب           .الصهيونية لعشرات المستوطنين والمستوطنات بتدنيس المسجد األقصى      

  . والصالة فيه األقصىانتظارهن ألكثر من ساعة تحت أشعة الشمس، واللواتي تمكّن بالدخول إلى المسجد
  20/5/2005الم المركز الفلسطيني لإلع

  
   كاديمي إسرائيلي فلسطيني في لندنالتوقيع على تعاون أ

وبحسب  .  أفادت مصادر إسرائيلية أنه تم التوقيع، اليوم، في لندن على إعالن تعاون أكاديمي إسرائيلي فلسطيني                :48عرب
غيدور، ورئـيس جامعـة القـدس       المصادر اإلسرائيلية فقد وقع على اإلعالن رئيس الجامعة العبرية البروفيسور مناحيم م           

  ! البروفيسور سري نسيبة
  19/5/2005 48عرب

 
  اسماء النشطاء لتصفيتهمقائمة ب،  االستراتيجية تغيير،الضفة الغربية في توسيع العمل العسكري

تغييـر  قررت المؤسسة االمنية والعسكرية في اسرائيل تغيير استراتيجية عملها في الضفة الغربية، هـذا ال              :  خاص –المنار  
وجاء في تقريـر     .جاء بعد مشاورات مكثفة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري جرت في االسابيع الثالثة االخيرة             

وزع على جهات معنية في المستوى السياسي ان االستراتيجية الجديدة وضعت بتعاون بين كبار ضـباط هيئـة االركـان                    
ملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، واكدت مصادر لـ المنـار ان شـارون              ومختلف االجهزة االستخبارية االسرائيلية العا    

  .موفاز صادقا على تغيير االستراتيجية هذهو
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ويدعي التقرير االسرائيلي ان االستراتيجية التي بدأ الجيش االسرائيلي باتباعها على اساس تفاهمات معينة وتنص على مـا                  
مالحقة ما يسمى بـ القنابل الموقوتة، تم توسيعها بعد دراسة مكثفـة لتـشمل              الجانب االسرائيلي في     حقاسماه التقرير بـ    

  .ايضا مالحقة المخططين واالشخاص النشطاء داخل االجنحة العسكرية العاملة في الضفة الغربية والعمل على تصفيتهم
صغيرة متتالية ضـد مـا أسـماه        واستنادا الى ذات المصادر فان عملية تنفيذ هذه االستراتيجية الموسعة ستتم عبر عمليات              

التقرير بـ مخابىء المخربين وضد اماكن تواجدهم واكد التقرير على ضرورة توسيع دائرة العمل العسكري االسرائيلي في                 
وقالت المصادر ان االجهزة االستخبارية االسرائيلية وضعت قـوائم باسـماء نـشطاء             . الضفة ووصفها بالضرورة الملحة   

  .لعسكرية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية، مع ضرورة العمل على تصفيتهم او اعتقالهمبارزين في االجنحة ا
ونقلت المصادر ان التعامل مع هؤالء النشطاء سيتم على اساس مستوى نشاطهم العسكري في الفترة الحالية والوزن الـذي                   

  .ة وخاصة في شمالهايمثلونه داخل االجنحة العسكرية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربي
وتقول المصادر ان اسرائيل نقلت مؤخرا معلومات امنية الى الجانب الفلسطيني وطلبت اسرائيل التعامل مع تلك المعلومات                 
ومعالجة االخطار التي وردت فيها، غير ان السلطة لم تقم باية خطوات جادة حقيقية حتى اآلن، لذلك تضيف المـصادر ان                     

وى متابعة ومعالجة تلك المسائل بطرقها الخاصة، وذكرت المصادر ان التركيز في منطقـة شـمال                اسرائيل ليس امامها س   
الضفة سيكون بشكل اساسي على كل من الجهاد االسالمي والجبهة الشعبية، حيث تؤكد تقارير استخبارية اسرائيلية ان هناك                  

 وتجديد نشاطهما المسلح، اما بالنسبة لحركة حماس        ارتفاعا في مستوى نشاط هذين التنظيمين، واصبحا قادرين على متابعة         
فتقول المصادر نقال عن مسؤول اسرائيلي كبير ان هناك توجها لدى الحركة للمحافظة والتمسك بالهدنة في هـذه المرحلـة                    

ـ                   سطينية على االقل، وهذا التوجه يعود الى رغبة الحركة في حشد وتوجيه كل طاقاتها نحو خوض االنتخابات التشريعية الفل
وتحقيق فوز ملحوظ يكشف عن حقيقة وزن الحركة في الشارع الفلسطيني، وبالنسبة لحركة فتح تقول المصادر ان اجنحتها                  

  .العسكرية ال تعمل بشكل موحد وان هناك مجموعات متعددة وان غالبية النشطاء في فتح ال يرغبون في خرق الهدنة
   17/5/2005المنار الفلسطينية 

  
 ى تنظّم يوماً تطوعّياً لتنظيف المقبرة المسيحّية في قرية البّصة المهّجرةمؤسسة األقص
نظّمت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، بالتعاون ومشاركة جمعية أهالي البصة، اليوم            : خاص –القدس المحتلة   

م الواقعة في شمالي البالد، وُعِلـم أن        1948 الخميس، يوماً تطوعياً لتنظيف المقبرة المسيحية في قرية البصة المهجرة عام          
وقد قام المشاركون على مدار ساعات بتنظيف المقبرة مـن          .العمل سيتواصل في المقبرة لصيانة والحفاظ على معالم المقبرة        

جيـر  األعشاب واألشواك المنتشرة على طول المقبرة والتي غطّت أغلب القبور ومعالمها، حيث لم تُنَظّف المقبرة منـذ ته                 
، وقام المشاركون أيضاً بقص األشجار الكبيرة والعالية وإزالة األوساخ من علـى أرض المقبـرة،                1948أهالي القرية عام    

األمر الذي أظهر معالم المقبرة من جديد، وُعِلم أن العمل في المقبرة المسيحية في البصة سيتواصل بإنجاز أعمال صـيانٍة                    
  .شاملة للمقبرة

بلدة البصة ال تزال حتى اليوم تشهد على أنّهـا كانـت بلـدة              : لشيخ علي أبو شيخة، رئيس مؤسسة األقصى      من جهته قال ا   
عربية بكّل مركّباتها حيث ال يزال المسجد يقابل الكنيسة ونحن لن نتوانى في الـدفاع عـن المقدسـات، كـّل المقدسـات،       

  .اإلسالمية والمسيحية
  20/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  معهد دراسات المرأة ينظم دورة تدريبية لإلعالميين حول الصحة اإلنجابية واإلعالم

نظم معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت، أمس، وبدعم من صندوق األمـم المتحـدة للـسكان، دورة                  :كتبت نائلة خليل  
وشارك في الدورة التـي     .رن في مدينة البيرة   تدريبية لإلعالميين والعاملين في مختلف وسائل اإلعالم، في فندق البست إيست          

 صحافيا من مدن الضفة، ويمثلون مختلف الوسـائل         20الصحة اإلنجابية واإلعالم، نحو     : تنظم تحت عنوانالنوع االجتماعي   
ويحاضر في الدورة التي من المقرر أن تستمر علـى مـدار األيـام              .اإلعالمية من صحف وإذاعات ومحطات تلفزة محلية      

المقبلة، لينا ميعاري المحاضرة في معهد دراسات المرأة، وإنعام العبيدي المحاضرة في دائرة اإلعالم فـي جامعـة                  الثالثة  
وحسب القائمين على الورشة سيجري تدريب المشاركين على كيفية استخدام المفاهيم المذكورة، كـأدوات لتحليـل                .بيرزيت

  .وتنظيم حمالت التعبئة والتأثيرالصحة والصحة اإلنجابية من منظور النوع االجتماعي 
  20/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  وعود بتحسين أوضاع الفلسطينيين وتخفيف اإلجراءات األمنية حول المخيمات : لبنان

تلقى كل من النائب العربي في الكنيست اإلسرائيلي أحمد الطيبي الذي يزور لبنان للمرة األولى بدعوة من رئيس الـوزراء                    
جيب ميقاتي، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني عباس زكي، وعودا من المسؤولين اللبنانيين بتحسين األوضاع              اللبناني ن 

ووفق ما نقل عن مصادر لبنانية وفلسطينية متطابقة، فإن مـسألة      .اإلنسانية لالجئين الفلسطينيين في لبنان بما فيها حق العمل        
ي بيروت أخذت حيزا مهما في لقاءات الطيبي وزكي مع المسؤولين اللبنـانيين             التمثيل الدبلوماسي بإنشاء ممثلية فلسطينية ف     

وأرجئ البحث في   .باعتبارها تشكل المرجع للمواطن الفلسطيني كما من شأنها تنظيم العالقة بين الفلسطينيين والدولة اللبنانية             
نية على أن يتم البحث الحقـا فـي صـيغة           مسألة ممارسة الفلسطينيين لبعض المهن الحرة كالطب والهندسة العتبارات لبنا         

وكشفت المصادر عن أن الجانب الفلسطيني سمع وعودا لبنانية رسمية بتخفيـف اإلجـراءات األمنيـة                .لتنظيم هذه المسألة  
من جهة ثانية عقد وزير العمل طراد حمادة لقـاء          .المشددة التي يفرضها الجيش اللبناني في محيط المخيمات وعلى مداخلها         

نحن فـي صـدد     : وقال زكي ‚ س زكي تمحور حول وضع الفلسطينيين في لبنان وال سيما وضع العمالة الفلسطينية            مع عبا 
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وضع دراسة عن اوضاع اهلنا الفلسطينيين في لبنان وبحثنا في موضوع حقهم في العمل ووجدنا ان هناك قانونا في لبنـان                     
لودين في لبنان ايا كانوا كما بحثنا امكانية تخفيف المعاناة عن           وانه من حق وزير العمل ان يعطي استثناءات للمقيمين والمو         

وأكد حمادة اننا نسعى الى تصويب هذه       ‚شعبنا من خالل ايجاد االمل للشعب الفلسطيني الذي ينتظر حقه بالعودة الى فلسطين            
اللبنانيين ايضا واننا مـع تثبيـت       العمالة واعطائها الحق الذي تستحقه وفق القوانين اللبنانية ومصلحة العمال الفلسطينيين و           

العالقات اللبنانية الفلسطينية ومع حل كل الموضوعات العالقة بين الجانبين والتي يمكن ان تخضع لحوار سياسي واجتماعي                 
عميق من اجل الوصول الى نتائج طيبة بما فيها دعم مصلحة الشعب الفلسطيني وحقه في العودة وتحرير بلده واقامة دولته                    

  ‚قلةالمست
  20/5/2005البيان 

  
  عقد مؤتمر عن مكانة فلسطينيي الداخل األسبوع المقبل في مقر البرلمان األوروبي

يعقد، األسبوع المقبل، في مقر البرلمان األوروبي في بروكسل، وألول مرة، مؤتمر عن مكانـة الجمـاهير                 : حيفا ــ وفا  
ويشارك في المؤتمر، الذي جاء بمبادرة من مركز مساواة، وبدعوة          .العربية وتأثيرها على السالم الفلسطيني ــ اإلسرائيلي      

من خمسة برلمانيين أوروبيين يمثلون خمسة أحزاب سياسية مختلفة، عشرات من البرلمانيين، وممثلـون عـن مؤسـسات                  
مر عـدة   إن هذا المؤتمر هو األول من نوعه، وهو نتاج عمل اسـت           : وقال مدير مركز مساواة، جعفر فرح     .حقوقية أوروبية 

سنوات، وتجربة متراكمة خلقت ثقةً بالمركز، وبأهمية طرح القضية في البرلمان األوروبي، الذي تركّز حتى اليـوم فـي                   
وأوضح فرح أن هذه فرصة للتأثير على متخـذي         .قضايا الشرق األوسط كافة وتجاهل مكانة الجماهير العربية في إسرائيل         

 . دولة، وليشكل ثاني أكبر قوة اقتصادية وسياسية في العـالم          25 األوروبي ليشمل    القرار األوروبي، في فترة توسيع االتحاد     
ويشارك في المؤتمر، إلى جانب فرح، نبيلة اسبانيولي، رئيسة الهيئة االدارية لمركز مساواة ومديرة مركز الطفولة، وأمـل                  

ارين، المحاضر في جامعتي تل أبيب وحيفا       يوسف جب . الصانع الناشطة الجماهيرية ورئيسة جمعية نساء اللقية، والحقوقي د        
  .والمستشار القانوني في مركز مساواة

كذلك أوضح المركز أن دعوةً وجهت إلى كل من البروفيسور يوآب بيلد، وعضو الكنيست رومان برونفمان، لعرض تأثير                  
مركز مساواة وأعـضاء البرلمـان      ويعقد المؤتمر بالتعاون بين      .الجماهير العربية على آراء الشارع اليهودي في إسرائيل       

لويزا مورغانتيني، اإليطالية وعضو حزب اليسار غوا، ودافيد هامرشتاين، األسباني وعضو حـزب الخـضر،               : األوروبي
وفيليب كازمارك من تحالف حزبي الشعب األوروبي واألوروبـي الـديمقراطي، وبرونـسياس دي روسـا مـن حـزب                    

 الديمقراطي الليبرالي، وبالتعاون أيضاً مع مؤسسة هـاينريش بـول األلمانيـة،             االشتراكيين، وجوان فان هيك من الحزب     
  .ومؤسسة أوكسفام البريطانية، ومؤسسة غلوبال منيسترز الهولندية

  20/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  نشاء مجلس للتعليم والتدريبإمؤتمر التعليم الهندسي يوصي باعتماد معايير جودة للبرامج التعليمية و
أوصى المشاركون في مؤتمر التعليم الهندسي الذي عقد في جامعة بوليتكنيك فلسطين بالخليل، امـس،               :ب فضل عطاونة  كت

باعتماد معايير جودة للبرامج التعليمية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي تراعي المعايير والمقاييس العالمية، اضافة الـى                 
وقـال   .ندسي يضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية واالهلية المعنية وذات العالقة        انشاء مجلس مشترك للتدريب والتعليم اله     

رئيس مؤتمر التعليم الهندسي فيضي شبانة لـااليام امس، ان توصيتي المؤتمر باصدار معايير اعتمـاد وجـودة للبـرامج                   
 توصية اخرى خرج بها المشاركون في المؤتمر بعد مناقشة          14التعليمية، وانشاء مجلس للتعليم والتدريب، جاءتا الى جانب         

  .لسطين وسبل مواجهة التحديات التي تعترضه ورقة عمل قدمت حول التعليم الهندسي في ف22
 جلسات تناولت عناوين مختلفة متصلة ببرامج التعلـيم الهندسـي فـي الجامعـات               4وشملت التوصيات التي صدرت عن      

 قضايا رئيسة متصلة بمعايير االعتماد والجودة، والفجـوة         4ومؤسسات التعليم المتوسطة ومدى مالءمتها لحاجات المجتمع،        
ت التعليم الهندسي وسوق العمل، ودور نقابة المهندسين وخريجي الدرجات المتوسطة في الهندسة مـن حملـة                 بين مؤسسا 

 .الدبلوم
  20/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  برنامج البوابة اإللكترونية للمؤسسات األهلية انطالق مشروع توزيع أجهزة كمبيوتر ضمن

لقطاعي التابع لتجمع مؤسسة التعاون إلدارة مـشروع المؤسـسات األهليـة            شرع، أمس، برنامج الدعم ا    :  األيام -رام اهللا   
 حاسباً آلياً على المؤسسات األهلية الراغبة في االنـضمام إلـى            50الفلسطينية الممول من البنك الدولي في مشروع توزيع         

 البوابة على الجمعيات الـصغيرة،      البوابة اإللكترونية، وذلك تشجيعاً لتلك المؤسسات لالنضمام، ولتعميق الفائدة من مشروع          
وذكر المهندس نائل شبارو، مدير برنامج الدعم القطاعي في بيان صحافي، أمـس،             .وبخاصة في المناطق النائية والمهمشة    

انه قد تم إعداد جميع الدراسات والتصاميم الخاصة ببرنامج البوابة اإللكتروني، وتم إصدار النسخة التجريبية علـى شـبكة                   
  .ت، ومن المتوقع أن يتم إطالق هذا البرنامج رسمياً في أوائل شهر تموز المقبلاإلنترن

  
  20/5/2005األيام الفلسطينية 

 
  !  التوقيع على تعاون أكاديمي إسرائيلي فلسطيني في لندن،في ظل مقاطعة البريطانيين لجامعات إسرائيلية
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تي أعلنتها منظمة المحاضـرين البريطانيـة علـى جامعـات           أفادت مصادر إسرائيلية أنه وفي ظل المقاطعة األكاديمية ال        
وبحسب المصادر اإلسرائيلية فقـد     .إسرائيلية، فقد تم التوقيع، اليوم، في لندن على إعالن تعاون أكاديمي إسرائيلي فلسطيني            

  ! ي نسيبةوقع على اإلعالن رئيس الجامعة العبرية البروفيسور مناحيم مغيدور، ورئيس جامعة القدس البروفيسور سر
  19/5/2005 48عرب

  
  
  ونروا تزيد ميزانيتها العامة للسنتين المقبلتين في الدول المضيفة لالجئيناأل

 أمس الخميس ان ميزانيتها لعامي وث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين اونروااعلنت وكالة االمم المتحدة لغ: عمان ـ ا ف ب 
ين كونينع ابو زيد المفوض العام للوكالة باالنابة للصحافيين هناك زيادة           وقالت كار  . ستبلغ نحو مليار دوالر      2007 و 2006
في المخصصات لمناطق عمل االونروا وذلك نتيجة مطالبات الفلسطينيين بتحسين الخدمات التي تقـدمها لهـم                % 33بنسبة  

فة الي المفوضية االوروبيـة     واضافت ان خمس دول اوروبية هي النمسا والدنمارك واسبانيا والسويد وفرنسا اضا            .الوكالة  
وتوقعت ابـو    .زادت حجم تبرعاتها لدعم ميزانية االونروا العادية للعام الحالي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الالجئين                

وبحـسب   .زيد زيادة كبيرة في ميزانية الوكالة تسمح بتنفيذ خطتها متوسطة المدي لتحسين االوضاع المعيشية للفلـسطينيين            
وكالة، يتم توظيف المساعدات الطارئة لتوفير مساعدات غذائية وبرامج توظيف ومساكن لالجئين الذين وقعوا فريسة للفقر                ال

 .نتيجة الصراع الدائر في االراضي الفلسطينية
 20/5/2005قدس العربي ال                                                                                                      

  
  رفع التمثيل الفلسطيني ،تسليم مرافق الوكالة الى السلطة الفلسطينية يعتمد على قرار سياسي: األونروا

 أكدت وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين األونروا إن تسليم مرافق ومنشآت الوكالـة إلـى                –عمان   :ننادية سعد الدي  
 يعتمد أساسا على قـرار سياسـي        2009أو من ينوب عنها بانتهاء خطة األونروا الخمسية عام          السلطة الوطنية الفلسطينية    

وقالت المفوض العام باإلنابة كارين أبو زيد في مؤتمر صحافي أمس عقـب              .تتخذه األطراف المعنية وحل قضية الالجئين     
بط بعملية السالم وبالتالي من المبكـر الحـديث         اختتام أعمال مؤتمر الدول المانحة والمضيفة لالجئين إن مصير الوكالة يرت          

وتابعت القول ال نتحدث إطالقاً عن تصفية الوكالة قبل التوصل إلى تسوية سلمية كما لـن                 .اآلن عن تسليم منشآت األونروا    
  .نفرض أية حلول على الالجئين حيث سيترك األمر لهم

  20/5/2005الغد االردنية                                                                                                       
 

  شعاع تحتفل بتخريج دورة في التصنيع الغذائي ،بالتعاون مع مديرية االقتصاد الوطني
اد احتفلت، أمس، الهيئة الفلسطينية لتنمية قدرات ومواهب الشباب شعاع بالتعاون مـع مديريـة االقتـص   : طولكرم ـ االيام 

 متدربة من خمس بلدات في محافظـة طـولكرم،          150الوطني في طولكرم بتخريج دورات في التصنيع الغذائي بمشاركة          
واعتبر الحاج نادر عواد، ممثل محافظ طولكرم أن تضافر جهود مؤسـسات المجتمـع              .وذلك في مقر قاعة الغرفة التجارية     

عمـران أبـو    . ودعا د . لمجتمع المتقدم الذي يواكب متطلبات العصر     المدني مع المؤسسات الرسمية الضمانة األكيدة لبناء ا       
إصبيح، مدير عام المكاتب الفرعية في وزارة االقتصاد الوطني الى العمل على تسويق انتاج المشاركات في الدورات فـي                   

لتجاريـة عطـاء    من جهته ثمن شكري الجالد رئيس الغرفـة ا        . السوق المحلية بهدف رفع مستوى دخل العائلة الفلسطينية       
وتم في نهاية االحتفال، توزيع الدروع على ممثل محافظ طولكرم          .األمهات الفلسطينيات ودورهن في دعم االقتصاد الوطني      

وطاقم مديرة االقتصاد ورئيس الغرفة التجارية وأسرة شعاع، كما تم توزيع الشهادات على الخريجات من بلدات بلعا، ودير                  
  .غربية، ورامينالغصون، وشوفة، والنزلة ال

  20/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  االحتفال بتخريج دورة في المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية
احتفل، امس، بتخريج دورة تدريبية في المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية، وذلك في مركـز التـدريب                :  االيام -طولكرم  

. عزام طبيلة وكيل الوزارة، نيابة عـن د       . وشارك في حفل التخريج د    .رمالزراعي التابع لوزارة الزراعة في محافظة طولك      
واستهدفت الدورة اربعين متدرباً من مهندسي وزارة الزراعة والمؤسسات الزراعة االهليـة            .وليد عبد ربه، وزير الزراعة    

سات النظريـة والعديـد مـن       العاملة في القطاع الزراعي، وتناولت موضوع المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعية عبر الجل           
  .الحلقات العملية والميدانية التي اشرف عليها نخبة من المتخصصين من الجامعات المحلية

 ووزارة الزراعـة، تقـوم      FAOيذكر ان الحكومة النرويجية وبالتنسيق مع منظمة الغذاء والزراعة التابعة لألمم المتحـدة              
 .عم المزارعين ذوي البيوت البالستيكية المدمرة بسبب الجدار الفاصلبتمويل تلك الحلقة التدريبية كجزء من مشروع د

  20/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  افتتاح معرض العهد والوفاء للمنتج الفلسطيني األول في الجامعة العربية األميركية: جنين
 الرئيس محمـود عبـاس أبـو    جواد الناجي، وكيل وزارة االقتصاد الوطني، ممثال عن. افتتح، أمس، د  : كتب محمد بالص  

منـذر صـالح،    . وحضر االفتتاح، د   .مازن، معرض العهد والوفاء للمنتج الفلسطيني األول في الجامعة العربية األميركية          
رئيس الجامعة، وقدورة موسى، محافظ جنين، ومدير الدوائر الرسمية، وممثلو الشركات والمؤسسات والمـصانع الوطنيـة                

وأعلنت اللجنة التحضيرية للمعرض    .ديري الدوائر اإلدارية، وعدد كبير من زوار المعرض والطلبة        الفلسطينية، إلى جانب م   
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في بيان إعالمي لها، أن حوالي ستين شركة ومصنع ومؤسسة فلسطينية من كافة القطاعات اإلنتاجية تشارك في المعـرض                   
 مركز التجارة الفلسطيني بال تريد، كمنظم مـساعد،         الذي أقيم بتنظيم وتمويل من الجامعة العربية األميركية، وبمساهمة من         

  . ألف دينار160باإلضافة إلى شركة ترست للتأمين التي قامت بتأمين المعرض ببوليصة تأمين بقيمة 
  20/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  انتخاب هيئة إدارية لجمعية أريحا التعاونية لتسويق الحاصالت الزراعية

مدينة أريحا، انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية أريحا لتسويق الحاصالت الزراعية والبالغ عدد             جرى في   ": وفا"أريحا ــ   
باسـم قـدورة، ومـدير      . وحضر االنتخابات، مدير عام التعاون في وزراة العمل، د        . مزارعاً 2527أعضاء هيئتها العامة    

وجـاءت التقـسيمة اإلداريـة      .عاون في وزراة العمل   مديرية العمل في أريحا، رسالن أبو ريحان، والطاقم الفني لدائرة الت          
جمال خورشيد مبسلط، رئيساً للجمعية، سالم غـروف، نائبـاً          : الجديدة التي أعلن عن أسماء اعضائها أمام المؤتمر كما يلي         

 غسان فقهاء، وحسن شبيب،   : للرئيس، محمد سليمان عوض، أميناً للسر، حسن عريقات، أميناً للصندوق، وعضوية كل من            
وتشكلت هيئة الرقابة للجمعية من     .ومحمد أبو شوشة، وموفق جاليطة، ونشأت بشارات، وعبد القادر صالح وعمر أبو هنية            

 .جودة إسعيد، وجمال صافي، وأنيس بشارات: كل من
  20/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  توضيح من طارق محمود عباس

م، ممثلة بمديرها، طارق عباس، ما روجـت لـه صـحيفة هـآرتس     نفت شركة سكاي الفلسطينية للدعاية واالعال   : رام اهللا 
االسرائيلية، ونقلته وسائل اعالم ومواقع الكترونية محلية وعربية، حول اتفاقها مع شركات اسرائيلية للترويج لبضائعها فـي   

ن الفلسطينيين، عملـوا    وأفاد بيان صادر عن الشركة، ان سكاي ومديرها، بصفته رئيساً لجمعية االعالنيي           .السوق الفلسطينية 
على اطالق حملة دعائية كبيرة لمقاطعة المنتجات االسرائيلية، ومنتجات المستوطنات، منذ اندالع االنتفاضـة، حيـث تـم                  
التوافق ما بين شركات الدعاية ووسائل اإلعالن الفلسطينية، على عدم التعامل مع الشركات االسرائيلية، ومقاطعة االعـالن                 

وأكد البيان على ان شركة سكاي كانت وال تزال ترفض الترويج للمنتجات االسرائيلية ومنتجـات                .شركاتوالترويج لهذه ال  
والجدير بالذكر ان شركة سكاي مملوكـة لمجموعـة مـن    .المستوطنات، كما هو موقف عباس نفسه، الذي يقود هذا التوجه   

  .المستثمرين الفلسطينيين
  20/5/2005الحياة 

  
  عن العربمخرج إسرائيلي يدافع 

واصل المخرج االسرائيلي اموس غيتاي نهجه السينمائي الذي عرف من خالله في الدفاع عن قضايا                : الشرق األوسط : كان
العرب في اسرائيل، وذلك من خالل فيلمه الجديد ـ المنطقة الحرة ـ الذي مثل اسرائيل في المسابقة الرسـمية لمهرجـان     

  .منة والخمسين التي تختتم اعمالها يوم غدكان السينمائي الدولي في دورته الثا
الفيلم يقص حكاية الصبية االميركية ربيكا التي عاشت عدة أشهر في القدس، وقبيل عودتها الى اميركـا، تقـرر مرافقـة                     
صديقتها االسرائيلية، هانا في رحلة الى األردن لزيارة المنطقة الحرة، لتسلم حصة زوج هانا مـن صـفقة تجاريـة بـين                      

ائيليين وبعض القطاعات العربية من خالل تاجر يطلق عليه اسم االميركي، ونعرف الحقا بأنه اميركي مـن اصـول                   االسر
فلسطينية، ولكن تلك الرحلة تقود للتعرف على جوانب من االشكاليات العربية ـ االسرائيلية، بالذات حين تدخل في دائـرة   

 الذي يتمرد عليه ابنه من زوجته السابقة ويستولي على اموال الصفقة            الحدث شخصية ليلى الفلسطينية المرتبطة باالميركي،     
  .من اجل توزيعها على المحتاجين في المخيمات

وفي الفيلم كم من االتهامات واشارات الى صفقات لبيع سيارات مصفحة تصمم في اسرائيل وتباع الى تجار في العراق عن                    
لمخرج اموس غيتاي، يعتبر اكثر صـناع الـسينما االسـرائيلية شـهرة             والمعروف ان ا  . طريق المنطقة الحرة في األردن    

وحضورا في المهرجانات الدولية، واكثر المخرجين دعوة للتصالح والحوار والتأكيد على السالم العادل الذي يضمن حقوق                
 .الشعب الفلسطيني

  20/5/2005الشرق األوسط 
  

 امة عالقات مع دول عربية بما فيها العراقردن الق االستعانة باألىسرائيل علإردني يحث أوزير 
دعا وزير المالية االردني الدكتور باسم عـوض اهللا الـي التعـاون مـع     :الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس  

اسرائيل، وقال في مقابلة خاصة نشرتها له امس صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية انه يجب علينا ان نبحث معا عـن                    
ري للتعاون، وان نبني ونبحث عن مستثمرين ونصدر منتوجات مشتركة ، معتبرا قطـاعي االعمـال االردنـي                  قنوات اخ 

ورأي الوزير االردني ان اسرائيل ستتمكن من االستعانة باالردن القامة عالقـات            . واالسرائيلي غير نشطين بصورة كافية      
 . يضا وذلك لدي حل القضية الفلسطينيةاقتصادية ليس فقط مع العراق وانما مع باقي الدول العربية ا

من جهة اخري انتقد الوزير عوض اهللا في سياق المقابلة اقدام مستشار شارون لمكافحة االرهاب علي تحذير سياح ورجال                   
  .اعمال اسرائيليين من مغبة زيارة االراضي االردنية

  20/5/2005القدس العربي 
  

 حدجزائرية يوم األ يزورون مدينة تلمسان السائحا يهودياً 250
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 يهوديا يعتزمون الحج الي مدينة تلمسان علـي بعـد   250ذكرت عدة صحف جزائرية امس ان :الجزائر ـ القدس العربي  
 . كلم غرب، بداية من يوم االحد المقبل في اطار زيارة منظمة الي الجزائر تدوم عدة ايام550

م منذ مدة باالعداد لهذه الزيارة وخاصة علي مـستوي المقبـرة            وذكرت ذات المصادر ان سلطات هذه الوالية الحدودية تقو        
وجاء الكشف عن هذه الزيارة بعد ايام فقط من مطالبة يهود الجزائر الـسلطات الجزائريـة بتعويـضات                   .اليهودية بالمدينة 
ناء ثورة تـشرين     مليار دوالر بدعوي الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم بسبب مغادرتهم الجزائر اث            20قدروها بحوالي   

 .1962 او بعد استقاللها مباشرة سنة 1954الثاني نوفمبر 
، السنة التي   1492وتعد مدينة تلمسان من اكبر المدن الجزائرية التي استقر بها اليهود الفارون من االضطهاد المسيحي سنة                 

ليهود علي السواء اسبانيا باتجاه مدن      سقط فيها حكم بنو االحمر في مدينة غرناطة والتي شهدت مغادرة العرب المسلمين وا             
  .شمال افريقيا انذاك

  20/5/2005القدس العربي 
  

  سرائيلية لتعزيز التجارةإوروبية أردنية أمباحثات 
 من المقرر أن يعقد مفوض االتحاد األوروبي التجاري بيتر مانديلسون اليوم محادثات ثالثية مع وزيـر التجـارة                   -عمان  

سرائيلي إيهود أولمرت على هامش المنتدى االقتصادي في البحر الميت، حسبما أعلنت المفوضية             شريف الزعبي ونظيره اإل   
  . األوروربية في عمان

وكنتيجة لتلك المشاورات، من المتوقع أن يعلـن        . كذلك سيجري المفوض التجاري محادثات مع جاللة الملك عبد اهللا الثاني          
مة لتعزيز التجارة بين األردن وإسرائيل، المرتبطين بمعاهدة سالم منـذ العـام    األطراف الثالثة في البحر الميت قرارات ها      

1994.  
  20/5/2005الغد االردنية 

  
 قامة سنويةإردنيات أمكانية منح الفلسطينيين المتزوجين من إردنية تدرس الداخلية األ

ية بصدد اجراء دراسة لفئة المواطنين  قالت مصادر رسمية لـ القدس ان وزارة الداخلية االردن- عبداهللا القاق -عمان 
الفلسطينيين المتزوجين من اردنيات لمنحهم اقامة سنوية في االردن وذلك في حال عدم حصول الزوجات على لم شمل 

 .لالقامة الدائمة في الضفة الغربية
س على هامش اللقاء الذي رئيس اللجنة القانونية في وزارة الداخلية المحافظ عبدالوهاب عدينات قال في تصريح لـ القد

عقد امس االول في الوزارة مع لجنة الحريات العامة في مجلس النواب ان اللجنة القانونية اطلعت اعضاء لجنة الحريات 
على كافة القرارات التي تتبعها الوزارة حيال الحاالت التي تصل لها، ان كانت تتعلق بسحب جوازات السفر كما يشاع او 

 . الى الوزارةاي قضية اخرى تصل
  20/5/2005القدس الفلسطينية 

  
  مستعدون لتقديم الخبرات لمساعدة البلديات الفلسطينية: كريشان
أبدى وزير الشؤون البلدية توفيق كريشان استعداد الوزارة لتقديم جميع الخبرات والتجارب األردنية وأشكال الـدعم                -عمان

وأكد خالل لقائه وزير الحكم المحلـي الفلـسطيني          .ة في المجاالت البلدية   والمساعدة لألشقاء في السلطة الوطنية الفلسطيني     
المهندس خالد القواسمي امس استعداد الوزارة لتقديم الخبرات الضرورية خاصة تلك المتعلقـة بـدمج البلـديات والتنظـيم                   

  .الشمولي والتسوية وتحصيل الرسوم والرقابة والتوجيه والتفتيش وبنك تنمية المدن والقرى
مؤكدا أن الوزارة تحرص وفق تطلعـات جاللـة   , ورحب كريشان بتدريب كوادر فلسطينية في المجاالت البلدية في األردن         

  .الملك إلى دعم األشقاء الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه
 .ديات وتفعيل دور الرقابة والتوجيه    واستعرض القواسمي سياسة وزارته لتنمية المجتمعات المحلية هناك وإنشاء صندوق للبل          

واشار الى أن وفدا ضم ثالثة موظفين من وزارة الحكم المحلي الفلسطيني أنهى االسبوع الماضي زيارة لـوزارة البلـديات                    
  بترا .  تعرفوا خاللها الدور الذي تقوم به الوزارة لخدمة البلديات

  20/5/2005الغد االردنية 
  

 ائيلية للبنانسرإالطيبي ينفي نقل رسائل 
قال مسؤول فلسطيني في منظمة التحرير في لبنان ان زيارة احمد الطيبي الي لبنان هي زيارة  :الناصرة ـ القدس العربي 

 .وطنية وقومية تخللتها لقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة اللبنانية وزيارة لمخيمي برج البراجنة والرشيدية 
 للنائب الطيبي الخبر الذي اوردته وكالة يو بي آي بأن زيارة الطيبي تمت بعد تدخل من جهته نفي المكتب البرلماني

شخصيات اردنية، قائال بأنه خبر عار عن الصحة تماما ، وواصفا ما جاء به عن نقل رسائل سياسية تتعلق باسرائيل بأنه 
: لي هذا المستوي الالاخالقي ، مضيفادس صحافي رخيص تبين انه صادر عن نائب عربي منافس لنا، هبط بهذا التنافس ا

 .ال نريد ان ننزل الي هذا الدرك وهذا االسلوب 
  20/5/2005القدس العربي 

 
  ، نائبة تنتقد سياسة السويدمؤتمر الالجئين الفلسطينيين في أوروبا يشدد على تنفيذ حق العودة
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تقالل الثاني لالجئين الفلسطينيين في اوروبا أمـس حـق          أكد البيان الختامي لمؤتمر العودة واالس     :  وديع واودة  أبساال السويد 
الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم باعتباره حقاً انسانياً وسياسياً، فردياً، وجماعياً، تصونه قرارات الشرعية الدوليـة وحرمـة                 

تمـع الـدولي بحلهـا      وحمل المؤتمر إسرائيل المسؤولية كاملة عن والدة قضية الالجئين، وطالـب المج            .الملكية الشخصية 
 وأن  1948وشدد على أن العودة تكون للديار والممتلكات التي ُهجر منهـا الالجئـون منـذ العـام                  . 194بموجب القرار   

التعويض يكمل حق العودة وليس بديالً عنه، داعياً شعوب الدول التي كان لحكوماتها ضلع في والدة النكبة العمل من أجـل                     
وانتقدت النائبة رويدة بشدة سياسة الحكومة السويدية        .عم حق العودة، ومساندته على كافة الصعد      التكفير عن هذه األخطاء بد    

الحالية وتراجعها عن بعض المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية واتهمت الحكومة السويدية ورئيسها بالخـضوع للـضغوط                
أوروبا في الحديث عن الديمقراطية وحقوق اإلنـسان،        األمريكية واالبتزاز الصهيوني، داعية إلى مواقف تتناسب ومصداقية         

  .بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
 20/5/2005الخليج اإلماراتية                                                                             

  
  راضي المحتلةن النفايات النووية في األ باالمتناع عن دف دولة االحتاللسرائيلإالصحة العالمية تطالب 
  صرح الدكتور ذهني الوحيدى وزير الصحة أن فلسطين حازت على مشروع قرار فـي اجتمـاع   -غزة ـ  سمر خالد    

الجمعية العمومية لمنظمة  الصحة العالمية في دورتها  الثامنة والخمسين التي بدأت في قصر األمم المتحدة في جنيف مـن                     
  ن الخامس  عشر وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاريالفترة مابي

وأشار الوزير الوحيدى خالل اتصال هاتفي من  جنيف  إلى أنه تم التصويت على مشروع القرار الذي نال الثقة ويتـضمن                      
ـ                     تخدام عدة قرارات تمثلت في الطلب من إسرائيل أن تمتنع عن دفن النفايات النووية في األراضي الفلـسطينية وعـدم اس

األراضي الفلسطينية كمكبات للنفايات السامة ، والطلب إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلرسال لجنة تقصى حقائق                 
لدراسة الكشف اإلشعاعي عند المعابر وكذلك التحقق من الحقائق حول المكبات اإلسرائيلية للنفايات في األراضي الفلسطينية                

  .والجوالن 
لب إلى إسرائيل بضمان حرية تنقل الفرق الطبية وسيارات اإلسعاف والمرضى واإلمدادات الطبية جميعهـا               اضافة الى الط  

  .خالل وبعد االنسحاب من غزة وإبقاء جميع الحدود مفتوحة لضمان الحركة االقتصادية والتجارية في فلسطين 
بية المشاركة في االجتماعـات باإلضـافة لـدعم         وكان  وفد دولة فلسطين ممثلة بوزارة الصحة تساندها جميع الوفود العر           

 95أصدقاء آخرين في العالم اإلسالمي واألوروبي قد تقدمت بطلب دولة فلسطين لهذا المشروع حيث حاز على تأييد وثقـة                    
  . دولة من بينهم كندا 11 دول فقط من بينهم إسرائيل وأميركا وامتنع عن التصويت 8دولة ومعارضة 

 األوروبية المؤيدة لمشروع القرار كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيـا ولكـسمبرج ومعظـم الـدول                 وكان على رأس الدول   
ومن الجدير بالذكر أنه ألول مرة في مشروع يقدم لألمـم المتحـدة تعـرف بـه                  .األوروبية الممثلة في االتحاد األوروبي      

طانيا وفرنسا والمانيا وهولنـدا وسويـسرا ولكـسمبرج         إسرائيل بأنها دولة احتالل وبموافقة األوروبيين جميعا بما فيهم بري         
  والنرويج والسويد والدانمارك

   20/5/2005الرأي االردنية                                                                                
  

 فريقيا تتجاهل الفوارق العميقة بين المجتمعينأسرائيل وجنوب إالمقارنة بين 
 وتشبيه اسرائيل بجنوب افريقيا في ظل حكم األقلية التفرقة العنصريةاستخدام مصطلح االبرتهايد أي  :19/5/2005تس هآر

الجدار : في االسبوع الماضي فقط تم استخدام ذلك في خمس مسائل علي األقل. البيضاء، يهيمنان علي النقاش الجماهيري
لمدنيات الذي يحظر لم شمل العائالت الفلسطينية وضع علي أنه اسوأ من الفاصل اعتبر جدار ابرتهايد ، وتعديل قانون ا

نظام التفرقة العنصرية، والمقاطعة االكاديمية التي فُرضت علي جامعات ومحاضرين اسرائيليين قورنت بالمقاطعة التي 
تباط وانشاء كانتونات خاضعة  في انهيار نظام االبرتهايد فيها، خطط فك االرأوالفُرضت علي جنوب افريقيا سابقا وأسهمت 

للسيطرة الفلسطينية ُأسميت البانتوستانات التي تشبه المناطق التي انشأتها جنوب افريقيا في فترة الماكرو ابرتهايد ، وأخيرا 
 .النقاش االكاديمي حول قضية التهديد الديمغرافي تحول في أحد المواقف الي مظاهرات صاخبة ضد العنصرية واالبرتهايد 

باين بين اسرائيل وجنوب لي جانب ذلك، تدور منذ عشرين عاما وأكثر نقاشات اكاديمية بحثية ومعمقة حول التشابه والتوا
 الصهيونية لتغذية الخطاب المناهض الجنوب افريقيةوايرلندا الشمالية، وفي ذلك السياق ايضا يستخدمون المقارنة افريقيا 

 .للصهيونية والسامية
المصطلحات تحول الي عالمة فارقة صارخة للتشدد اليساري، أما الرفض التام لتشبيه اسرائيل بجنوب مجرد استخدام هذه 

من نافل القول ان نذكر ان المقارنة الخالية من التوجهات . افريقيا فقد تحول الي برهان علي الروح الوطنية الصهيونية
اهرتين متباينتين جدا، ليست في متناول اليد تقريبا، واذا المغرضة والنقاش حول امكانية تطبيق مثل هذه المقارنة بين ظ

اذا وجدوا وجه شبه اعتبر الساميا، : تجرأ أحد ما وأقدم علي دراستها فالحكم عليه يصدر حسب النتائج التي يتوصل اليها
 .واذا أكد علي الفوارق والتباينات فسيعتبر فاشيا
شجب،  وجور االحتالل االسرائيلي تعتبر أهدافا مالئمة للوصف المعادي والالالاخالقية المتطرفة في النظام الجنوب افريقي

 فيضفي للوهلة االولي مصداقية علي االنتقادات بعد سقوط جنوب افريقيا العنصرية  خصوصا أما المقارنة بين النظامين 
الذين يستخدمون هذا . برتهايدالمتطرفة التي توجه السرائيل، ويؤكد األمل بالقضاء علي االحتالل مثلما تمت تصفية اال

المصطلح المتطرف من دون تمييز ليسوا معنيين بالتحليل واستخالص النتائج، وانما يريدون الحشد االيديولوجي الذي يؤدي 
بالضرورة الي إضفاء طابع التطرف علي الجدل القائم ويطمس معالم التفاصيل والفوارق وُيسهل علي الخصم التهرب من 

 .وعيةالنظرة الموض
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أما االستخدام الالمبالي المغرض في المقارنة بين اسرائيل وجنوب افريقيا فيؤدي الي طمس معالم الفرق العميق بين 
االعتماد : إليكم عدة أمثلة علي ذلك. المجتمعين وثقافتهما السياسية، االمر الذي يحول المقارنة الي مقارنة غير ذات صلة

هذا . لسود في جنوب افريقيا ال تشبه االعتماد الفلسطيني أحادي الجانب علي اسرائيلاالقتصادي المتبادل بين البيض وا
التناسب الديمغرافي بين االغلبية السوداء المطلقة اآلخذة في . االعتماد أحبط كل محاولة للفصل االقليمي في جنوب افريقيا

في جنوب افريقيا ينتمي السود والبيض لديانة . االردنالتزايد ال يشبه التناسب الديمغرافي شبه المتساوي القائم غربي نهر 
واحدة مشتركة حيث كانت هناك قيم مشتركة رغم وجود مظاهر عنصرية في اراضيها، إال ان هذه القيم أتاحت المجال أمام 

نظام االبرتهايد . أما في اسرائيل فالمواجهة اليهودية ـ االسالمية آخذة في التعاظم. المصالحة بعد انهيار النظام العنصري
أما اسرائيل فتحظي بدعم كثيف وراسخ من الشتات . كان معزوال تماما واعتبر نظاما مارقا في اوساط األسرة الدولية

اليهودي الموحد والمساعدة االمريكية واالمتناع ـ نتيجة االحساس بعقدة الذنب من النازية والالسامية ـ عن فرض عقوبات 
يقيا اعتقدوا، سودا وبيضا، انهم ينتمون لوطن واحد وكفاح السود كان ينادي بالمساواة المدنية في جنوب افر. فعالة عليها

 .والسياسية خالفا للصراع االسرائيلي الفلسطيني الذي تهيمن عليه تطلعات تقرير المصير والفصل
يا واسرائيل يذكران في السياق ان هيربرت آدم وكوغيال مودلي اللذان ينشران في هذه االيام دراسة مقارنة بين جنوب افريق

حال دون ف ،العالقة الشخصية بين البيض والسود كانت قوية بدرجة ال تقارن مع ما هو قائم بين االسرائيليين والفلسطينيين
هما يؤكدان ايضا ان الحكومة في جنوب افريقيا أيدت . تشويه صورة اآلخر وأتاح المجال أمام االنتقال الي دولة التعددية

قامة مؤسسات البانتوستانات ومولتها ودعمت اقتصادها، أما اسرائيل فتقوم بتدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية واقتصادها ا
التشابه يكمن فقط في رسم حدود الجزر المعزولة وليس في الجدار . وتفرض مسؤولية التمويل علي كاهل األسرة الدولية

بدرجة كبيرة ألن الشريحة البيضاء الحاكمة فقدت ايمانها بعدالة طريقها ولم نظام االبرتهايد انهار من الداخل . الفاصل
في اسرائيل باستثناء أقلية تعتبر أقرب الي الخيانية ال يوجد شعور بالذنب،  .تتمكن من مواجهة تعذيب ضميرها الذاتي

بما كان ذلك هو الفرق األكبر بين والتصدعات في االجماع الوطني تكون بين الحين واآلخر بنوع من التهديد الوجودي ، ر
المجتمعين، ومن يستخدمون مصطلح االبرتهايد إلثارة مشاعر الذنب لدي االسرائيليين ال ُيصيبون الهدف ألن هذا الشعور 

لماذا يتوجب تحويل النقاش الي المسألة غير . قد يثور فقط اذا طرح الواقع من دون القبيح، من دون عنوان تهديدي وُمنفر
  .هل هذا ابرتهايد أم ال ؟: مةالها

  20/5/2005القدس العربي                                                                                
  

  ميركيةذاعة العامة األسرائيل يشن حملة لتخريب موضوعية اإلاللوبي اليهودي المؤيد إل
الموسيقى الكالسيكية، يسعى مجلس البث االذاعـي الـوطني فـي             بحجة اشباع رغبات متذوقي       : جويس كرم  -واشنطن  

ج السياسية عبر االذاعة الرسـمية    الواليات المتحدة الى تمرير مشروع لزيادة بث المقطوعات الكالسيكية على حساب البرام           
تأتي هذه الخطوة بعد    و.  وتعيين أعضاء جدد لمراقبة البث السياسي المتعلق بالشرق األوسط         ناشونال بابليك راديو ان بي ار     

  . االسرائيلييتها للصراع العربي شكاوى من مجموعات يهودية تتهم المحطة باالنحياز الى الفلسطينيين في تغط
يقضي  قدم النائب اليهودي األميركي في الكونغرس براد شيرمان نص مشروع لمجلس النواب              وتحت شعار التوازن االثني   

 بعد شكاوى متكررة مـن      ياسية لالذاعة للنزاع الفلسطيني  االسرائيلي     ة التغطية الس  لمراقب ألف دوالر    500بتخصيص مبلغ   
كما يتضمن المشروع زيادة البث الكالسيكي على حساب        . مجموعات يهودية مؤيدة السرائيل حول برامج االذاعة االخبارية       

ويأتي المشروع بعد تعيين    . السياسة الخارجية  المنتقد لالدارة األميركية و    لبرامج االخبارية لتقويض برنامج نيوز أند نوتس      ا
  .مجلس البث االذاعي عضوين مقربين من اللوبي اليهودي هما كين بود وويليام شلتز لهذه الغاية

وتتخوف منظمات لحماية الحرية االعالمية من التعيينات على توجه المحطة، ومن وجود المديرة السابقة للتجمع الجمهوري                
طـالبين بتغييـر    رم ضمن مجلس االدارة ومعها أصوات نافذة ومحافظة مثل غاي هارت غـاينز والم             اليهودي شيريل هالب  

 ونـال جـائزة     2002 الذي عرضته المحطة في      ،قرن من النزاع  : واثار برنامج الشرق األوسط   . المنحى الليبرالي للمحطة  
الفلسطينيين وتاريخ نشوء دولة اسرائيل     صحافية لـأفضل برنامج عبر البحار، حفيظة المجموعات اليهودية لعرضه مآسي           

  .في سبع حلقات متتالية
ويصر نواب في الكونغرس ومجموعات محافظة في اللوبي اليهودي على فرض رقابة اعالمية ومالية على برامج المحطة،                 

  .وسط في المئة من األميركيين، حسب احصاءات أجرتها ان بي آر بموضوعية التغطية حول الشرق األ80رغم اقناع 
  20/5/2005الحياة                                                                                        

  
  حزابألى إذا تحوال إاالعتراف بهما  لى حزب اهللا وحماس تؤكدإمريكية أرسائل :كدت تنامي قوتهماأتقارير 

اللبنانية والفلسطينية، اعدتها طواقم خاصة، وتحدثت عن زيـادة نفـوذ           تلقت االدارة االمريكية مؤخرا تقارير عن الساحتين        
وشعبية حركة حماس وحزب اهللا، واوصت التقارير ادارة الرئيس بوش بالتعاطي عالنية مع هاتين الحركتين، حيث توقعت                 

  .لهما فوزا كبيرا في اية انتخابات تشريعية قادمة
مريكية بعثت بعد ايام من تسلمها هذه التقارير رسائل الى حزب اهللا وحركـة               ان االدارة اال   ونقلت مصادر مطلعة لـ المنار    

واشارت المصادر الى   . حماس اكدت فيها ان واشنطن ستعترف بهاتين الحركتين بعد فوزهما وتحولهما الى احزاب سياسية             
يادات رفيعة المستوى في حركة     ان ترتيبات سرية تجري لعقد لقاءات اضافية، وربما تكون علنية بين مسؤولين امريكيين وق             

  .حماس، وان دولة عربية خليجية تبذل جهودا في هذا االتجاه وانها قد تستضيف لقاء مرتقبا هاما بين واشنطن وحماس
 17/5/2005المنار الفلسطينية                                                                             
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   والمشاركة في خطة الفصل واحتمال التأجيلرائيلية لتأجيل انتخابات التشريعيسإمريكية أمشاورات 
اعدت االستخبارات العسكرية تقريرا استخباريا خالل االيام االخيرة تناول نتائج االنتخابات المحلية في المناطق الفلـسطينية                

 .ي تحقيق انتصار كبير في المجلس التشريعي      والمؤشرات والدالئل التي تمثلها تلك النتائج اضافة الى فرص حركة حماس ف           
من االصوات في االنتخابات القادمة اذا ما حصلت        % 40وكشف التقرير االسرائيلي عن ان حركة حماس ستحصد اكثر من           

وهذا سيفقدها قدرة المنـاورة او      % 36في موعدها في السابع عشر من تموز القادم، في حين ان حركة فتح ستحصل على                
كيل حكومة فلسطينية، واشار التقرير الى ان هناك حاجة للتشاور مع واشنطن مـن اجـل تأجيـل االنتخابـات                    امكانية تش 

  .التشريعية الى نهاية العام الجاري، وانه في حال عدم تاجيل االنتخابات فانه من االفضل تأجيل عملية فك االرتباط
ل شارون رئيس وزراء اسرائيل قد يعلن قبل نهاية الـشهر            ان اريئي  ية، اكد مصدر سياسي اسرائيلي لـ المنار      من جهة ثان  

الجاري تأجيال جديدا لتنفيذ فك االرتباط وذلك في حال لم تتحقق بعض االمور كما اسـماها المـصدر االسـرائيلي، مثـل                      
 التزامات وتعهدات تلتزم فيها بعض االطراف في حال خوض انتخابات التشريعي، او في حال لم تتحقق بعـض المـسائل                   

وعن مسألة تنفيذ عملية فك االرتباط وبشكل مشترك بـين الجـانبين             .الخاصة بانهاء الترتيبات االمنية على محور فيالدلفيا      
االسرائيلي والفلسطيني، كشف المصدر االسرائيلي عن ان قرار اسرائيل بالسماح للفلسطينيين باالشتراك فـي عمليـة فـك        

لمتحدة حيث نوقشت هذه المسألة مع مبعوث امريكي زار اسرائيل مؤخرا والتقى            االرتباط جاء بعد مشاورات مع الواليات ا      
رئيس الحكومة اريئيل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز، واتفق على اشراك السلطة الفلسطينية في عملية فك االرتبـاط                  

  .تشريعية القادمةخابات الالعطاء المعتدلين في الساحة الفلسطينية فرصة لتعزيز وتقوية حظوظهم في االنت
  17/5/2005المنار الفلسطينية 

  
  حق العودة والحّل التفاوضي 

   علي الخليلي  
، لالجئين الفلسطينيين، من جهة، وحل قضية الالجئين مـن جهـة             ثمة مسافة كبيرة تصل إلى حد التناقض بين حق العودة         

ية التي ال تقبل التأويل، في تطبيق قرار هيئة األمم          يعني حق العودة الصراحة والوضوح والحسم، وفق الشرعية الدول         .ثانية
 والقاضي  بعودة الالجئين الذين هجروا من أراضيهم بقـوة           1948كانون األول     ديسمبر 11 الصادر في    194المتحدة رقم ،  

ـ        1948ايار    مايو 15الغزو والعدوان، قبل هذا التاريخ قبل نكبة         ى صـدور    يوم اعالن نشوء اسرائيل وخاللها، وبعدها حت
القرار الى بيوتهم وممتلكاتهم، أو التعويض لمن ال يرغب بالعودة، الى جانب دفع تعويضات الى من اصابهم الضرر فـي                    

  .ممتلكاتهم
والذي . التخلي عن حق العودة واستبداله بشبيه اشكالي غامض ومضطرب حل         : أما مصطلح حل قضية الالجئين فيعني أوالً      

عية الدولية التي تدعم هذا الحق، والتي هي بدورها، الداعم األساسي للشعب الفلـسطيني فـي    يعني بدوره، التخلّي عن الشر    
جميع تفاصيل ومراحل قضيته، منذ نشأتها الى حينه، وصوالً بالتالي، حسب هذا التخلي، الى تفكيك هـذا األسـاس كلـه،                     

ضمن المسارات الـسياسية التفاوضـية      . ة واالرتباك إلقاء الالجئين في بحر من الغموض والعتم      : ويعني ثانياً . وإلغائه تماماً 
الحل الكارثي   التي قد تفضي الى التفريط الكامل بحق عودتهم، وبحق تعويض من ال يرغب بالعودة، وهي مفضية الى هذا                   

ح فـي   تغييب الشرعية الدولية، والبقاء تحت رحمة التفوق االسرائيلي الكاس        ،  بالضرورة، وبحكم الواقع الذي يفرضه غياب       
  . هو ليس تفاوضاً في هذه الحال، بل رضوخ بالمطلق، للتفوق االسرائيلي وامالءاته. التفاوض

ومع ان عشرات المنظمـات     . ان مجرد حصول االستبدال بين الحق والحل، يعني في الواقع وعلى الفور، حصول التفريط             
ودة، في مختلف انشطتها واحتفاالتها، وتظاهراتهـا ،        األهلية الفلسطينية المعنية بشؤون الالجئين ما تزال تصر على حق الع          

وقـد  . الحـل  اال ان الخطاب الرسمي الفلسطيني  خطاب السلطة الوطنية  ال يشير الى هذا الحق، بقدر اشارته الملحة الى                    
ارته لليابان، عن   ألمح المراقبون المعنيون قبل أيام، الى ان الرئيس محمود عباس نفسه، تحدث في كلمته التي ألقاها اثناء زي                 

حل قضية الالجئين، دون ذكر من جانبه، لمصطلح حق العودة أي ان هذا الخطاب متوافق مع النص التفاوضي المعلن، منذ                    
وللتو، ال بد مـن يـسأل       . اتفاق أوسلو، والذي يخضع كل بنود القضية، بما فيها بند الالجئين للتفاوض، دون شروط مسبقة              

الذي كفلته الشرعية الدولية، شرط مسبق؟ يأتي الرد جاهزاً، بهدوء وفتور، من ذلك الخطاب،              هل حق العودة    : بغضب وألم 
وبالتالي، وعلى وقع هذا الشمول، فإن قـرارات الـشرعية الدوليـة            . في ان التفاوض يشمل كل بنود القضية دون استثناء        

  !.خاضعة للتفاوض أيضاً
  20/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
   ذا أرادت البقاءإوسط ن تنخرط في الشرق األأقبل المبادرة السعودية ون تأسرائيل إ ىعل

 رومان برونفمان 
 اعتبـار الدولـة دولـة يهوديـة         اي الهيكليـة،    :ى  االول. هناك مشكلتان جوهريتان تفرضان نفسيهما علينا وعلي سلوكنا       

  .  فهي االحتالل الطويل للمناطقالمكتسبة، : أما الثانية. وديمقراطية ، االمر الذي ينطوي علي تناقض منطقي
 أوصت قيادات عليا في االستخبارات االسرائيلية باقامـة دولـة فلـسطينية مـستقلة       1967 مع انتهاء حرب حزيران يوينو    

 سنة التالية لذلك التاريخ كان المستوي الـسياسي يـرفض هـذه    38طوال الـ . بالسرعة الممكنة في مناطق الضفة الغربية    
 .االحتالل صار مع الوقت جزءا من رؤيتنا للحياة في الشرق االوسط. علي أعقابهاالتوصية ويردها 

نظام االبرتهايد في المناطق المحتلة من جهة، وتطلع جزء مـن           : الرؤية االسرائيلية لالمور تتأرجح بين فلسفتين متطرفتين      
ت برأسها ايضا الي داخل اسـرائيل الـسيادية      سياسة االبرتهايد أطل  . االسرائيليين القامة دولة لكل مواطنيها من جهة اخري       
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الصراع ضد مثل هذه النظرة الفاشـية هـو         . وتسببت في التفرقة اليومية ضد عرب اسرائيل وغيرهم من األقليات االخري          
 . لقمة عيش أساسية بالنسبة لكل شخص انساني 

 ال هذا وال ذاك ال الدولة لكل مواطنيها وال          ولكن علي مدي الزمن لن يكون بمقدور المجتمع االسرائيلي المستقبلي ان يحقق           
دولة االبرتهايد ألن سياسة االبرتهايد بطبيعتها تلغي وجود العامل الديمقراطي في تعريف الدولة، أما الدولة لكل مواطنيهـا                  

 .فتُزيل طابعها اليهودي
الحل ال يكمن فقط فـي اقامـة دولـة          : ولكن االنهاء وحده ليس كافيا ايضا هنا      . حل هذه المعضلة يكمن في انهاء االحتالل      

فلسطينية قادرة علي البقاء الي جانب اسرائيل، وانما من خالل انخراط اسرائيل الصادق والمخلص في محيطهـا الثقـافي                   
والفلسفي الشرق اوسطي وخالص الشعب اليهودي تدريجيا من عدة قيم عليا تالزمه منذ قيام الدولة ـ الشعور بأنه ضـحية   

 .د دائم والخوف من اإلبادةوانه ُمطار
هذه الحقيقة اذا جمعت مع التحالف      . منذ عشرات السنين واسرائيل تتمتع بمكانة الدولة العظمي العسكرية في الشرق االوسط           

عنـدها فقـط سـتكون      . االستراتيجي مع واشنطن يجب ان تُقنع الشعب اليهودي أخيرا أنه ال يواجه خطر اإلبادة الجماعية              
 . علي تقبل كونها جزءا ال يتجزأ من المنطقة التي تتواجد فيها بما في ذلك فتح الحدود مع جيرانهـا العـرب                     اسرائيل قادرة 

تحقيق هذه الرواية يعتمد علي اسرائيل من خالل شجاعة واستقامة قادتها ومزاجها الشعبي، ولكنه ال يقل عن ذلـك أهميـة                     
مؤسف القول ان قادة اسرائيل لم يتعاملوا مع اقتراحات العالم العربـي            علي هذه الخلفية من ال    . بالنسبة لموقف العالم العربي   

إنهاء االحتالل والعودة الي حـدود      : المبادرة السعودية العربية الشاملة طرحت صيغة بسيطة وعادلة       .  للسالم الشامل بجدية  
 .يونيو مقابل التطبيع الكامل مع كل الدول العربية حزيران

مبادرة جنيف مبادرة محلية بين اسرائيل والفلسطينيين، وخريطة الطريق مبادرة امريكيـة لحـل              في الوقت الذي تعتبر فيه      
هذه خطوة اخري لحل الصراع بين اسـرائيل  . الصراع، فان المبادرة السعودية هي مبادرة شاملة للتطبيع والسالم االقليميين   

 .رهابوالعالم العربي شريطة ان تركز كل األطراف علي التصدي الحازم لال
المبادرة السعودية التي تم تبنيها من قبل الجامعة العربية في قمة بيروت هي انعطافة حادة وبارزة منذ قرار قمة الخرطـوم                     

، وحتي إحداث االنعطافة التي تشير الي التغير العميق في رؤية القيادة العربية المعتدلة في العـالم                 1957بالءاته الثالث في    
 . تمت، واآلن علي اسرائيل ان ترد من خالل اقتراح جدي ومالئمالخطوة االولي. العربي

اسرائيل تستطيع ان تتحول الي هونغ كونغ الشرق االوسط ـ بفضل قوتها المالية والتكنولوجية العلمية وعالقاتهـا الدوليـة    
ان يعترف العرب باسرائيل     شريطة ايقاف االحتالل وإنهائه، وشريطة       ،بامكانها ايضا ان تُسهم في تطور المنطقة        . الواسعة

شريطة ان ُيستبدل خطاب الحرب السائد في الشرق االوسط بخطـاب       : وان تكون هناك ضمانة دولية ألمنها، وفوق كل ذلك        
 .السالم

استمرار سـلم  . من دون حدود مفتوحة، ومن دون انخراط في المحيط االقليمي ـ االقتصادي لن تتمكن اسرائيل من البقاء 
تماعي ـ االقتصادي الحالي الذي يفرضه االحتالل والتسلح الزاحف، يـضمن توسـيع الفجـوات الداخليـة      األولويات االج

التكافل االجتماعي الذي يعتبر شرطا وجوديا لبقاء المجتمع واألمة سيضعف أكثـر            . وإضعاف االقتصاد في الساحة الدولية    
هذا حتـي نُزيـل عـن       . وان تقول نعم للمبادرة السعودية     زعامة اسرائيل ان تعيد قراءة الخارطة الجيوسياسية         ىعل .فأكثر

  .أنفسنا وصمة االحتالل والعنصرية ونضمن ازدهارنا لألجيال القادمة
 19/5/2005هآرتس 
 20/5/2005القدس العربي 

 
 1/2الشروط العشرة لبناء نظاٍم ديمقراطي في فلسطين 

 مصطفى البرغوثي. د
ة، وما سبقها وتبعها من انتخابات محلية وتشريعية، خطوة هامة وواسعة نحـو             خطت فلسطين من خالل االنتخابات الرئاسي     

وبتسارع وتيرة  . بناء نظام ديمقراطي، وقد انفتح افق واسع لتكريس ما يمكن تسميته السابقة الديمقراطية االولى في المنطقة               
  . ه، نحو بناء نظام ديمقراطياالنتخابات المحلية ومن ثم التشريعية، يبدو ان هذا االنجاز تحوٌل ال رجعة عن

ولما كان من غير الممكن أن يتعايش نظام حكم الحزب الواحد مع الديمقراطية، فان الحديث يدور عن القبول بمبدأ تـداول                     
  .ولعل مجموعة من االستنتاجات الرئيسة عند تحليل مغزى نتائج االنتخابات الرئاسية. السلطة بالطرق السلمية

د مثلت االنتخابات الرئاسية الفلسطينية اول منافسة ديمقراطية جدية على قمة هرم السلطة فـي تـاريخ                 االستنتاج االول، فق  
وتعزز ذلك الحقا في االنتخابات البلدية      . كما العملية الديمقراطية بقيت على درجة عالية من السالمة        . العالم العربي الحديث  

  . التالية
رئاسية اثبتت وجود تيار ثالث، ديمقراطي وقوي ومؤثر، ولوال ذلـك لمـا اسـتطاع               اما االستنتاج الثاني، ان االنتخابات ال     
من االصوات عند حـذف     % 30من االصوات الصالحة رسميا، وما يصل الى        % 22مرشحه الحصول على ما ال يقل عن        

 جزء من االصـوات     االثار الناجمة عن خرق القانون، والتصويت المتكرر الذي جرى في الساعات الثالث االخيرة، وتبعثر             
  . بين عدد من المرشحين

من الفلسطينيين، ممن ليسوا جزءا من االستقطاب بـين         % 45-%40ما يعزز القول بوجود اغلبية كانت صامتة ال تقل عن           
  . فتح وحماس

وانـضواء  . لينظهرت قوة التيار الديمقراطي في تحالف المبادرة الوطنية واللجان العمالية المستقلة والجبهة الشعبية والمستق             
الحركات االسالمية في النظام السياسي، يفتح الباب على مصراعيه لتطور نمط المقاومة والكفاح الشعبي الجماهيري، الذي                

  . برز من خالل القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني
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ية، مثلما كسر حاجز الخوف لـدى       االستنتاج الثالث، حدة التنافس الذي جرى بين سبعة مرشحين، قد كرس التعددية السياس            
  . بعض قوى المعارضة

والخالصة، ان االندفاع والجرأة للمشاركة السياسية سيكون اكبر في المستقبل، ويثبت في فلسطين ما ثبت في بلدان كثيـرة                   
  . قبلها، ان الديمقراطية تتحقق بالنضال من اجلها 

شامل والدمقرطة ستحدث من داخل السلطة نفسها، ومن داخـل الحـزب            اما االستنتاج الرابع، تبديد الوهم ، بان االصالح ال        
الحاكم، او ان بعض القوى الصغيرة تستطيع ان تركب قاربين في نفس اللحظة، بان تكون مشاركة في الحكم القائم، ومبحرة              

  . في قارب المعارضة الديمقراطية في آن واحد
ضلة بين برامج ورؤى وتوجهات مختلفة، سواء على صـعيد النـضال            لقد وفرت االنتخابات الرئاسية فرصة للجمهور للمفا      

  . الوطني، او االصالح الداخلي، او ما يتعلق بالقضايا االجتماعية
ان االنتخابات الحرة المباشرة هي شرط ال غنى عنه الي نظام ديمقراطي، غير ان االنتخابات وحدها ال تعني وجود نظـام                     

فت عدة عيوب واشكاليات اساسية، سنحاول فيما يلي استعراض اهم هذه العقبات، التـي              وانتخابات الرئاسة كش  . ديمقراطي
  . تمثل ازالتها شروطا لبناء نظام ديمقراطي

وما يرافقه من تقطيع الوصال االراضي الفلسطينية، كان وال يزال العقبة الرئيسية فـي بنـاء نظـام                  . انهاء االحتالل : اوال
  . تالل عائقا للممارسة الديمقراطية، فان واجبنا افشال تحوله الى مانع لهذه الممارسةواذا كان االح. ديمقراطي كامل

فصل الحزب الحاكم عن جهاز السلطة والدولة المنشودة، واقرار قانون لالحزاب السياسية، بما في ذلك قانون لتمويل                 : ثانيا
 السياسية كافة في خـوض االنتخابـات، ويحـرم          اذ تقتضي الديمقراطية الحقيقية تكافؤ فرص االحزاب والقوى       . االحزاب

  . القانون على اي مرشح او حزب استغالل اجهزة السلطة لصالحه
ومن المعروف ان حركة فتح، تصرفت كحزب حاكم ومسيطر تماما على منظمة التحرير، و على السلطة الفلـسطينية، واذ                   

. حتها، تقتضي انفصالها عن جهاز السلطة المـدني واالمنـي         يسجل لفتح قبولها االحتكام لالنتخابات الديمقراطية، فان مصل       
  :ولهذا االنفصال ثالثة ابعاد

اي القبول من حيث المبدأ باحتمال فوز حزب او حركة منافسة باالنتخابات، وبالتالي تـسليمها لموقـع                 :  الفصل الذهني  -أ
  . القيادة
الجماهير وتمثيله لمصالحها، دون االتكال على اجهـزة  الذي يعني االعتماد على الحزب وصلته ب      :  الفصل البيروقراطي  -ب

  .السلطة وموظفيها واجهزتها االمنية ومواردها المالية
اي منع استخدام او احتكار مقدرات السلطة ودخلها المالي من الضرائب والرسوم، لـصالح حـزب او                 :  الفصل المالي  -ج

  .مجموعة فصائل
  .وال يحتاج هذا االمر، كما نظن، لشرح او تفصيل. وانشاء نظام قضاء مستقلفصل القضاء عن السلطة التنفيذية، : ثالثا

  20/5/2005الغد االردنية 
 

واتجاه لمنح حق العمل وفتح مكتب منظمة التحرير.. السالح الفلسطيني ليس مشكلة  
سين أيوب ح  

. اً مع ملف السالح الفلسطيني فـي لبنـان        تتعامل السلطة الفلسطينية في الداخل وامتدادها السياسي اللبناني، بإيقاع هادئ جد          
ربما ينتج ذلك عن تقدير بـأن الـشق المتعلـق           . ويشعر المتحدث مع المسؤولين الفلسطينيين بنوع من االطمئنان يساورهم        

كله ، حزب اهللا بالدرجة األولى، واال ما هو الخطر الفعلي الذي ش           1559بسالح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في القرار        
أو يشكله اليوم السالح الفلسطيني على إسرائيل؟ اطمئنان نابع من عجز السالح الفلسطيني عـن تأديـة وظيفـة سياسـية                     

ال بل صح القول إن     . وعسكرية توازي ولو بالحد األدنى توازن الرعب الذي أحدثه سالح المقاومة في معركته مع إسرائيل              
لسطينيين أنفسهم، إذ أن الملف الفلسطيني في لبنان صار ُيختصر فـي أحيـان              السالح الفلسطيني صار يشكل عبئاً على الف      

 . كثيرة بالسالح دون االلتفات إلى الواقع اإلنساني واالجتماعي الذي يجعل المخيمات الفلسطينية أحزمة بؤس وتشرد حقيقية
 المسؤولين اللبنانيين وقيـادات فـتح       تأتي في هذا السياق، زيارة مسؤول ملف لبنان في حركة فتح عباس زكي ولقاءاته مع              

 : ومنظمة التحرير والفصائل العشرة والحصيلة يمكن تلخيصها على الشكل اآلتي
قطع الحوار بين السلطتين الفلسطينية واللبنانية شوطاً كبيراً في الـسياسة وملـف             : أوالً تطبيع العالقات اللبنانية الفلسطينية    
 . ية والقضائيةالحقوق المدنية وبعض الملفات االمن

 قراراً بإقفال هذا المكتب وبالتالي فإن أمر إعادة فتحه متـروك            1982وقد تبلّغ زكي ان الحكومة اللبنانية لم تتخذ في العام           
للفلسطينيين من جهة، ولمسار تطور العالقات الثنائية في ضوء السلطة الجديدة التي ستنبثق عن االنتخابات النيابية الجديدة،                 

المحصلة هي أننا لسنا قلقين ولسنا مستعجلين واألمـور تـسير فـي االتجـاه               . لبنان يمر اليوم بمرحلة انتقالية    خاصة وأن   
 . الصحيح، ونحن استفدنا من التجربة الماضية ولن نكون ابداً جزءاً من النزاعات الداخلية في لبنان يقول عباس زكي

الل االجتماعات مع الرؤساء الثالثة ووزيري الخارجية والعمـل علـى           ركّز الوفد الفلسطيني خ   : ثانياً قضية الحقوق المدنية   
انطلقت مقاربة هذا الملف من مسلمة سياسية مشتركة مفادها         . قضية الحقوق المدنية الفلسطينية في لبنان وال سيما حق العمل         

 . رفض التوطين والتهجير والتمسك بحق العودة
لقاء بين عباس زكي ووزير العمل طراد حمادة الذي يعتبر أول وزيـر لبنـاني               والالفت لالنتباه في هذا السياق، مضمون ال      

وقد وعد بالعمل من أجـل إصـدار مرسـوم          . يصل الى هذا الموقع منذ مطلع الثمانينات ويبادر الى طرق ملف حق العمل            
، أي يعيشون   1948ي العام   يسمح للفلسطيينين بالعمل ومنحهم إجازات عمل وفق المتاح قانونياً وخاصة الفئة التي تهجرت ف             

 . وتبلّغ زكي ان القوانين الناظمة للوزارة تعطي الوزير المختص حق االستثناء لالجانب.  سنة57في لبنان منذ اكثر من 
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تمت مقاربة هذا الملف من زوايا سياسية أمنية اجتماعية شاملة، لكن الثابت انه لن يكون ابدا جزءا                 : ثالثاً السالح الفلسطيني  
الفلسطيني يحترم القوانين اللبنانية، ولن تكون هناك مشكلة اسمها الـسالح الفلـسطيني يقـول       . ة معادلة داخلية لبنانية   من اي 

عباس زكي، أما ان يحتفظ كل شخص في لبنان بسالحه الفردي، ويصار الى تجريد الفلسطيني من سالحه وحده مـن دون                     
 . ن ان يفكر او يقبل به أي فلسطينيغطاء لوجوده وامنه، فهذا نوع من الكبائر وال يمك

ويقول عباس زكي في هذا الصدد ان قرارنا واضح وحاسم وأبلغناه الى جميع الفلسطينيين ولديكم منذ اآلن التفويض برفض                   
اما المجرم فال عائلة او قومية او سند او مرجعية له بل يجب أن يخضع بالكامـل                 . أي عمل ينال من السلم االهلي في لبنان       

 . انون اللبنانيللق
أفضت مهمة عباس زكي في بيروت إلى مجموعة حوارات ولقاءات مع قيـادات             : رابعاً ترتيب البيت الفلسطيني والفتحاوي    

في الشق الفتحاوي، طرحت أسئلة وهواجس كثيـرة        . وكوادر فتح وقيادة منظمة التحرير وممثلي الفصائل العشرة في لبنان         
ه وتم تشكيل لجان لمتابعة بعض القضايا االدارية والتنظيمية والمالية وال سـيما تـوفير               حول المؤتمر العام وظروفه وموعد    

 . مستلزمات استمرارية عمل المؤسسات والمخصصات سواء للمتفرغين أو أسر الشهداء والمساعدات االجتماعية
 التحرير بوصفها االطار التمثيلي     وفي اللقاء مع فصائل المنظمة والفصائل العشرة، اقر الجميع ان الخالف ليس حول منظمة             

وأفضت اللقاءات الى . الشرعي الرسمي الوحيد، بل حول برنامجها السياسي، وبالتالي، ال بد من الحوار تحت سقف المنظمة              
تشكيل لجنة من الفصائل العشرة والمنظمة مهمتها وضع خطة فلسطينية موحدة للساحة اللبنانية وتـشمل قـضايا التمثيـل                   

لعفو العام والحقوق المدنية وتحسين وتطوير الحياة في المخيمات، ترفق باقتراح اآلليات الواجب اعتمادها ويـتم                السياسي وا 
رفعها، خالل مهلة اسبوعين، الى القيادة الفلسطينية المعنية التي تبادر إلى إقرار التصور النهائي وتحولـه الـى مجموعـة                    

جنة فور رفع تقريرها للقيادة الفلسطينية، ليصار بعد ذلك، الى االنتقال الـى             وينتهي عمل الل  . قرارات تصبح سارية المفعول   
مرحلة التنفيذ حيث تنبغي إعادة تفعيل مرجعية منظمة التحرير والمؤسسات واالتحادات والنقابات المنضوية فـي إطارهـا،                 

 . يس االودائما بالتنسيق مع مكتب منظمة التحرير الذي صارت مسألة إعادة فتحه مسألة وقت ل
20/5/2005السفير   

  
  تصعيد ما قبل قمة واشنطن

  سميح شبيب 
ولعل عامل االقتراب هذا، يشكل سببا رئيسيا في حالـة          .  عباس  سوى أسبوع واحد     -لم يعد يفصلنا عن قمة الرئيسين بوش      

  .التصعيد الجارية في غزة، وما تشهده من فصول، لم تنته بعد
رون، وكما ظهر في السنوات الخوالي، ال ترغب في االداء السياسي، بعيدا عـن أتـون                لعله من نافلة القول، ان حكومة شا      

ففي ظل اجواء العنف والتصعيد، تمكنت حكومة شارون من تحقيق المزيـد مـن النقـاط                . التصعيد واستمرار دورة العنف   
  .لسطينيالمهمة والمفصلية، من مجرى حلبة الفصل االحادي الجانب، ورمي الكرات في الملعب االف

حاول ابو مازن، وحتى قبل تسلمه زمام الحكم، السعي الجاد إلنهاء حالة العنف تلك، ونجح على نحو ملموس في التوصـل                     
  .الى حالة من التهدئة، تلتها تفاهمات شرم الشيخ

ـ          أي شـيء ذي  صحيح ان اسرائيل لم تف بالتزاماتها في شرم الشيخ، وصحيح ايضا ان حالة التهدئة الفلسطينية لم تكافـأ ب
قيمة، فلم يتم االنسحاب من المدن، وما جرى في اريحا وطولكرم كان شكالنياً، اكثر منه عملياً، لكن ما خلفتـه التفاهمـات                      
والتهدئة من مناخ، شكل عامال مساعدا لطرح الطلبات الفلسطينية، ومستلزمات االستمرار في التهدئة، على الصعيد الدولي،                

  . وبوش-ة في واشنطن، ما بين عباس وصوال الى القمة المرتقب
ما جرى حقيقة، هو ان اسرائيل وجدت فيما ترتب على التهدئة حرجاً لتصرفاتها واجراءاتها، وبالتالي لجأت، وللمرة األلف،                  
الى تحريك دورة العنف، عبر عملية جوية مكشوفة ال تقبل التأويل، وقامت باغتيال احد نشطاء حماس في رفح، وهي تدرك                    

ين، أن عملية كهذه سيتبعها رد فعل من حماس، سيتمثل بقصف بضعة صواريخ باتجاه المستوطنات االسـرائيلية فـي                   وبيق
اسرائيل تدرك تماما، ان عمليات القصف ستواجه فلسطينياً، وستتحرك قوات السلطة           . القطاع، وهذا ما حدث بالضبط ويزيد     

 فلسطينية، وهذا   -لك فوائد جمة، فيما اذا جرت تصادمات فلسطينية         لمنع مطلقي الصواريخ من اطالقها، وبالتالي فإن في ذ        
  .ما حدث بالضبط ايضا

تحركت السلطة شرطياً وأمنياً، للحفاظ على الهدنة والتهدئة، لما ترى فيها من فوائد سياسية، وردت قوات حمـاس عليهـا،                    
اختصاص االسرائيليين، وبالتالي ال يجـوز     وهي مدعمة بموقف يقول ان منع المقاومة، ليس من اختصاص السلطة، بل من              

وبالتالي اخذت الفصائل المسلحة في التباري بإطالق الصواريخ وقذائف الهاون، علـى             .للسلطة ان تنفذ االجندة االسرائيلية    
  .اساس ان التهدئة ال تعني بأي حال من االحوال، القبول بالعدوان وعدم الرد عليه

اصة، كانت الفصائل، وبالحوار والتوافق قد توصلت اليها، وهي عدم الرد العسكري، اال             الى ذلك، تبرز نقطة ذات اهمية خ      
بعد الرجوع للسلطة وللفصائل االخرى، الختيار الرد األنجع واالفضل، وعدم أخذ الرد على عاتق هذا الفصيل او ذاك، ألن                   

  .ي الفلسطيني بشكل عامالرد هو عملية سياسية، لها نتائجها وتأثيراتها على مجرى التحرك السياس
ما حدث خالل اليومين السابقين، كان أخذ الرد على عاتق بعض االجنحة المسلحة، وعبر توقيت يقوم به الرئيس الفلسطيني                   

  .بتحرك دولي، سيليه لقاء قمة في واشنطن
  !ما الذي ارادت اسرائيل قوله من خالل التصعيد الراهن؟

 اصبحت جزءا من الماضي، وبأن السلطة الفلسطينية بزعامة ابو مازن، غير قادرة على              ان حالة التهدئة والتغني بها،    : اوالً
  .ضبط االمور، وحالة الفلتان األمني
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ان عملية اصالح االجهزة األمنية، كانت عملية اصالح ديكورية، ليس إال، وبأن االجهزة العسكرية، وفـي مقـدمتها                  : ثانياً
  .شرطة الفلسطينية، وإلحاق االذى بهاحماس، قادرة على االشتباك مع قوات ال

ان أية محاوالت حيث األفق السياسي، هي محاوالت متسرعة، ذلك ان سحب السالح، وتقويض االجنحة الفلـسطينية                 : ثالثاً
  .المسلحة، ال يزاالن ضرورة مطروحة على بساط البحث

الى اجندة أمنية فقط، يطالب من خاللها الـرئيس          عباس،   -وباختصار، فإن اسرائيل تدفع بأجندة اللقاء المزمع ما بين بوش           
الفلسطيني، باستكمال ما بدأه من اصالحات أمنية، وفي المقدمة منها سحب السالح الفلسطيني غيـر الـشرعي، واالعـالن           

ن رسميا عن حل االجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب االقصى وحماس والجهاد، وبعدها من الممكن ا          
  .تجري مناقشة ومناوشة بعض النقاط السياسية، الواقعة في مرحلة ما قبل قضايا الحل النهائي

  20/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  المملكة المتحدة تدرس إجراء محادثات مع حماس وحزب اهللا
   المحرر الدبلوماسي في صحيفة الغارديان البريطانيةEwen McAskillإيوين ماك أسكيل 

تدرس الحكومة البريطانية حالياً إمكانية إحداث تغيير جذري في سياستها المتعلقة بالشرق األوسـط، ممـا                : ونةخاص الزيت 
يعني أنها ستكون للمرة األولى على عالقة مباشرة وبشكل علني مع حماس وحزب اهللا اللذين من المتوقع أن يحققـا فـوزاً                      

قت الحالي يبلور مكتب وزارة الخارجية البريطانيـة مراجعـة حـول    وفي الو. مهماً في االنتخابات في كل من غزة ولبنان   
  . الموضوع من أجل تقديمها لوزير الخارجية جاك سترو في غضون األسابيع المقبلة

وفي الوقت الحاضر، تتسم العالقات الدبلوماسية البريطانية مع حماس والمجموعات الفلسطينية المسؤولة عـن التفجيـرات                
ولكن الخارجية البريطانية أصبحت ترى أنـه مـن النفـاق           . سرائيل، ومع حزب اهللا في لبنان بالمحدودية      في إ " االنتحارية"

السياسي التشجيع على الديمقراطية ثم رفض نتائجها، حتى لو كانت النتيجة تعني االضطرار إلى العمـل مـع مجموعـات                    
وقد حـذر النـاطق باسـم الخارجيـة         . ات مع إسرائيل  بغيضة؛ علماً أن أي تغيير في السياسة البريطانية سوف يقيد العالق          

اإلسرائيلية بريطانيا من إجراء حوارات مع هذه المجموعات، فيما تعارض الحكومة اإلسرائيلية علناً، بتأييـد كبيـر مـن                   
  . الواليات المتحدة األمريكية، هذه الخطوة البريطانية

دية في الضفة الغربية وقطاع غزة على بريطانيا أن تعيد نظرها           وقد فرضت النتائج التي حصدتها حماس في االنتخابات البل        
في سياستها، إذ سيطرت الحركة على ثالثين مجلساً بلدياً من أصل أربعة وثمانين، كما أنه من المتوقع أن تحـصل علـى                      

 سوف تشارك في السلطة     ثالثين بالمائة من المقاعد في االنتخابات البرلمانية التي ستجري في الصيف المقبل، مما يعني أنها              
  . الفلسطينية

وشعبية حماس، الحركة اإلسالمية المتشددة، مردها النظر إلى حماس على أنها حركة لم تنخر فيها دودة الفساد بعكس فـتح                    
  . التي تتولى الحكم حالياً

مايو مـن العـام     / أيار 29ومن ناحية أخرى، فإن حزب اهللا سوف يدخل حلبة المنافسة في االنتخابات النيابية إجراؤها في                
  . 2000والحزب له صالت وثيقة مع إيران، وقد حارب إسرائيل في جنوب لبنان مجبراً جيشها على االنسحاب عام . الحالي

وقد صرح أحد المسؤولين السياسيين البريطانيين قائالً إنه ليس هناك من واجب يلزمنا أن نتعامل مع أي طرف فقط ألنـه                     
  ". إرهابيين متزمتين"ووصف حماس بأنها حركة مكونة من فاز في االنتخابات، 

يذكر أنه سيعقد اجتماع قريباً بين مسؤولين من السفارة البريطانية في تل أبيب والمستشارية البريطانية في شرق القدس التي                   
لتي ستقدم لـوزير    تعنى بشؤون العالقات مع الفسلطينيين، حيث سيصار إلى وضع رؤية موحدة يتم إدراجها في المراجعة ا               

  . الخارجية البريطاني جاك سترو
 أجرى أليستر كـروك،  2002في الوقت الحالي، يمكن وصف عالقات بريطانيا مع حماس، بأنها سرية ومتحفظة، ففي عام            

وهو عميل للمخابرات البريطانية كان في عداد بعثة االتحاد األوروبي إلى القدس، محادثات سرية مع حماس وغيرها مـن                   
وقد . مجموعات العسكرية الفلسطينية من أجل تأمين وقف إطالق النار، ومع رحيله، غدت االتصاالت مع الحركة متقطعة               ال

صرح ناطق بإسم الخارجية البريطانية بأن للمملكة اتصاالت محدودة وغير رفيعة المستوى مـع سياسـيي حمـاس فـي                    
ير نائب مدير المكتـب اإلعالمـي فـي وزارة الخارجيـة            ولكن جدعون م  . األراضي المحتلة ممن لم يتورطوا في العنف      

أي اتصال مع حماس من قبل أي دولة أجنبية مهما كان مستواه، سيشكل وسيلة لمواصـلة الحركـة                  "اإلسرائيلية اعتبر أن    
  ". العتداءاتها اإلرهابية التي ترمي من ورائها إلى تدمير دولة إسرائيل

ات الفلسطينية في العلن، وتجري معها اتصاالت معها في السر، غير انه مير أعلن     في السابق كانت إسرائيل تهاجم المجموع     
  ". نهاية العملية السلمية"أنه في حال انضمت حماس إلى السلطة الفلسطينية فإن ذلك سيعني 

. فلـسطينية ويأمل الدبلوماسيون البريطانيون أن يرشدهم وزير خارجيتهم إلى طريقة التعامل مع حماس قبل االنتخابـات ال               
يذكر أن األجنحة العسكرية لكل من حماس وحزب اهللا مدرجة من قبل الحكومة البريطانيـة علـى الئحـة المجموعـات                      

  . اإلرهابية، ولكن ليس هناك أي حظر على األجنحة السياسية للطرفين
  20/5/2005صحيفة الغارديان 

  
  

  :الكاريكاتير
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