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   بين فتح وحماسوساطة مصرية إلنهاء الخالفات

 يصل اليوم نائب مدير المخابرات العامة المصرية علـى رأس وفـد             - الغد   -غزة  : 23/5/2005الغد االرنية    نشرت
أمني مصري رفيع المستوى إلى قطاع غزة وذلك تلبية لطلب تقدمت به حركة حماس إلى جهات مـصرية مـن أجـل                

وأشـار  .تح إثر إلغاء القضاء الفلسطيني جزئياً لنتائج االنتخابات       التدخل لوضع حٍد للخالفات القائمة بين حماس وحركة ف        
سامي أبو زهري في حديث ل لغد  إلى أن الحركة أجرت مؤخراً عدة اتصاالت مع جهات مصرية لوضعها في صورة                     

هـذا  ب تقدمت به حماس في      التطورات األخيرة بين الحركتين موضحاً أن زيارة الوفد األمني المصري جاءت تلبية لطل            
وبين أن حماس طالبت مصر بالتدخل إلنهاء التوتر القائم بين الحركتين والعمل على تثبيت نتائج االنتخابات وبذل                 .الشأن

وتأتي زيارة الوفـد األمنـي      .الجهود الكفيلة لتجنب التداعيات المترتبة على قرارات المحاكم الفلسطينية بشأن االنتخابات          
راً بشأن توجهاتها الرامية إلعادة النظر في تفاهمات القاهرة كـردة فعـل مـن               المصري في ظل ما أعلنته حماس مؤخ      

جانبها على قرارات المحاكم التي نظرت في الطعون التي قدمتها حركة فتح ضـد نتـائج انتخابـات بلـديات قطـاع                      
ن أكـدوا   وكانت حركة حماس نظمت ليلة أمس مسيرات جماهيرية حاشدة شارك فيها اآلالف من أنصارها اللـذي               .غزة

رفضهم لقرارات المحاكم الفلسطينية ورددوا الهتافات التي ألمحت إلى قوة حماس في الشارع وقدرتها على الفوز حيث                 
  .ردد منظمو هذه المسيرة عبر مكبرات الصوت شعار توجهوا إلى المجلس التشريعي الحمساوى بإذن اهللا
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السالمي قررت القيام بوساطة بين حركتي فتح وحماس في          حركة الجهاد ا    أن 23/5/2005الخليج االماراتية   وجاء في   
 .ظل تصاعد التوتر بين الحركتين

إن ما يحدث في : قال القيادي في الحركة محمد الهندي :القاهرة، غزة ـ البيان والوكاالت : 23/5/2005البيان وأفادت 
ت لدى البعض األمر الذي قد يؤدي إلى        غزة خطير للغاية ويتطلب وقفة جادة من جميع المخلصين في ظل تبدل األولويا            

وأضاف ان حالة االستقطاب في الشارع الفلسطيني عاليـة         . حرف مسيرة الوحدة الوطنية وعدم توجيهها نحو االحتالل       
جدا مبديا تخوفه من انعكاس ذلك على الوحدة الوطنية ومناشدا الجميع عدم تعبئة عناصره ضد اآلخر والحفـاظ علـى                    

وأشار إلى أن قضية قرارات المحاكم تحتاج إلى حل سـريع وجـذري             . ة ضد العدو الصهيوني فقط    البوصلة الفلسطيني 
موضحا ان حركته تجري اتصاالت في الداخل والخارج لمنع تدهور األوضاع والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية                

  . وعدم االنجرار إلى معركة سيخسرها بالتأكيد حسب قوله
أكدت مصادر فلسطينية مسؤولة ومطلعـة أن وفـداً أمنيـاً            :كتب فايز أبو عون   : 23/5/2005ية  األيام الفلسطين وعن  

مصرياً رفيع المستوى سيصل اليوم الى قطاع غزة لاللتقاء بقادة الفصائل الفلسطينية، والمسؤولين في السلطة الوطنيـة                 
 واستكمال ومتابعة ما تم االتفـاق عليـه فـي           من أجل تفعيل الحوار الفلسطيني الفلسطيني، والعمل على تثبيت التهدئة،         

وأكدت المصادر الفلسطينية ذاتها لــ االيـام ان         .حوارات القاهرة التي جرت في الخامس عشر من شهر آذار الماضي          
زيارة الوفد المصري برئاسة اللواء مصطفى البحيري ، جاءت بناء على طلب من الفصائل الفلسطينية والنهـاء حالـة                   

تقان التي يشهدها الشارع الفلسطيني حالياً، السيما في أعقاب المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية والبلدية               التوتر واالح 
ولفتت الى أن الفصائل    .التي جرت في الخامس من شهر ايار الجاري في عدد من المناطق بالضفة الغربية وقطاع غزة               

د حالة التوتر، وذلك من أجل التدخل ورأب الصدع الذي نشأ           ناشدت جمهورية مصر العربية منذ اللحظات األولى لوجو       
على خلفية ذلك، ومن أجل تعزيز لغة الحوار المشترك، لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني والحفـاظ علـى مـشروعه                   

وعلمت االيام من مصادر فلسطينية مطلعة ان الوفد المصري ، سيعقد اول اجتماعاته في ساعات المـساء مـع                   .الوطني
وأشارت المصادر ذاتها، الى انه من المحتمل ان        . حركة فتح، يعقبها اجتماع آخر مع قادة األجهزة األمنية والشرطية          قادة

 صخر بسيسو، و الدكتور زكريا االغـا، وعبـد اهللا االفرنجـي،             ال من اع حركة فتح مع الوفد المصري ك      يحضر اجتم 
 األجهزة األمنية اللواء نصر يوسف ، باالضافة الـى          واحمد حلس، وسمير المشهراوي، في حين سيحضر اجتماع قادة        

وسيستأنف الوفد المصري لقاءاته يوم غد بلقاء صباحي مع قادة حركة حماس، يعقبه لقاء آخـر                .جميع مسؤولي األجهزة  
مع قادة حركة الجهاد االسالمي، ومن ثم عقد لقاءات منفردة اخرى مع وفود تمثل كافة الفصائل التـي شـاركت فـي                      

وكان بعض الدبلوماسيين في السفارة المصرية المعتمدة لدى السلطة الوطنية، عقدوا طـوال سـاعات               .ت القاهرة حوارا
أمس، عدة لقاءات مع ممثلي الفصائل جميعها بشكل منفرد، حيث أبلغوهم بزيارة الوفد األمني المصري، وما هو مدرج                  

ر فلسطينية متعددة أكدت أن الوفـد المـصري سـيجري          وعلى الرغم من أن مصاد    .على أجندة اللقاء، وترتيب اللقاءات    
مباحثات مع كافة الفصائل لتثبيت التهدئة المعلن عنها منذ نحو أربعة شهور، فان حماس رفضت تأكيد أو نفي أن هـذا                     

  .الموضوع سيكون على أجندة الزيارة، مشيراً الى أن موقف الحركة واضح من موضوع التهدئة
  

   لواليات المتحدة وبريطانياحماس مستعدة للحوار مع ا
 خطوة اضافية باتجاه اثبات انها حركة سياسـية براغماتيـة وواقعيـة             حماسخطت  :غزة  : 23/5/2005الحياة   نشرت

عندما اعلنت امس انها منفتحة على كل الجهات وعلى استعداد للحوار مع الواليات المتحدة وبريطانيا واي دولة أخـرى     
حمـاس حركـة مقاومـة      :  امس الحياة لـ وقال الناطق باسم حماس   .تي تعتبرها دولة احتالل   باستثناء الدولة العبرية ال   

اصـبحت بعـد ظهـور نتـائج        واعتبر ان الحركـة     . لى حزب سياسي طالما بقي االحتالل     وستبقى كذلك ولن تتحول ا    
حركة بهذا الـوزن  ن ا وحضورها الواسع، ويصعب تجاوزها، مشددا على ا       االنتخابات البلدية االخيرة حركة لها جذوره     

لى والثقل السياسي ستكون منفتحة على الجميع وستكون عالقاتها مع الجميع لمصلحة الشعب الفلسطيني، من دون ان تتخ                
اطرافا اوروبية واميركيـة     موسى ابو مرزوق التقى في بيروت        واشار الى ان الدكتور   . عن الثوابت والحقوق التاريخية   

، مضيفا انه من الطبيعي ان تكون حماس غير معنية باضافة المزيد من االعداء              لدانهات في موقع صنع القرار في ب      ليس
ويأتي موقف حماس في وقت تسعى فيـه        .سية والمركزية مع العدو الصهيوني    غير العدو الصهيوني، الن معركتها االسا     

كمـا يـأتي هـذا      . حات مهمة الحركة الى خوض االنتخابات التشريعية للمرة االولى، وسط توقعات بأن تحقق فيها نجا            
للتعامل مع الحركة التي تعتبرهـا      الموقف في وقت بدأت دول االتحاد االوروبي والواليات المتحدة تدرس افضل السبل             

وتثير .لسطينية، خصوصا فيما لو فازت بغالبية كبيرة في االنتخابات التشريعية واستوجب االمر تشكيل حكومة ف              ارهابية
لحكومة شمعون بيريز الـذي قـال ان        لحياة السياسية الفلسطينية قلقا في اسرائيل عبر عنه ا         في ا  قضية مشاركة حماس  

 ضد اسـرائيل اثنـاء       مسؤولون اخرون من ان تصعد حماس      وحذر. حماس لن تكون شريكا في اي مفاوضات سياسية       
وم الجيش االسرائيلي بعملية    االنسحاب من غزة للقول ان االنسحاب تم تحت وطأة النيران، وهو ما عزز االعتقاد بأن يق               

  .عسكرية واسعة في القطاع عشية االنسحاب لتأمين جالء المستوطنين
قال المتحدث باسم الحركة مشير المصري امـس ان   :ـ من وليد عوضرام اهللا  :23/5/2005القدس العربي  وأضافت

ونقل عن  .ا وإقامة عالقات مع الجميع    حركته مستعدة للحوار مع أي طرف دولي بما في ذلك الواليات المتحدة وبريطاني            
المصري قوله ان حركته ترحب باي حوار خارج اطار العدو الصهيوني إذا كان هذا االمر يلبـي طموحـات الـشعب                     

 . الفلسطيني ومصالحه 
واوضح ان حركته التقت في السابق مع مسؤولين أمريكيين وبريطانيين خارج دائرة صنع القرار في الدولتين، معتبرا 

ن حماس هي جزء أساسي وهام من المجتمع الفلسطيني وترغب في الشراكة السياسية بما يضمن مصالح الشعب ا
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واشار الي ان حماس غير معنية باضافة المزيد من االعداء غير اسرائيل الن معركتها االساسية والمركزية .الفلسطيني
ت اقوال المصري في وقت طالب فيه ءوجا. ال استثناء هي مع العدو الصهيوني في الوقت الذي ننفتح فيه علي الجميع ب

شريعية المقبلة من تكنوقراط ، الدكتور موسي أبو مرزوق بأن تتشكل الحكومة الفلسطينية التي ستعقب االنتخابات الت
 . أن تتولي منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية اتخاذ القرارات السياسيةىعل
 

    واشنطن تدافع عن حمايتها للكيان و، يع إسرائيل ترمي شباك التطب:دافوس
المنتدى في  االسرائيليين  ن مشاركة المسؤولين      إ  :البحر الميت  الخليج، وكاالت    : 23/5/2005الخليج اإلماراتية    نشرت

عها كبير للعرب أنفسهم، هـي   ادعى شالوم أن نف   فقد  االقتصادي العالمي دافوس جاءت لتدفع العرب باتجاه رياح أخرى،          
وزعم ان الشعوب العربية تتطلع الى ذلك، وأنها أكثر انفتاحاً على التطبيـع مـن                .التطبيع االقتصادي والسياسي   رياح

وكانت المصافحة األشهر في دافوس البحر الميت بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ووزير البنى               . حكوماتها
واليات المتحدة على الترويج لمقولة اإلصالح في المنطقة بمعـزل          واقتصرت ال . التحتية االسرائيلي بنيامين بن اليعازر    

وقال أحد المشاركين األمريكيين إن عدم التـزام بـالده          . اسرائيلـ  عن أي عوامل تعيقه، وعلى الدفاع عن انحيازها ل        
  . بذلك قد يتسبب بمحرقة جديدة لليهود

غير ان تأكيده ان عدم حـل القـضية         . عوب العربية اعتبر عمرو موسى ان طريق الديمقراطية هو الطريق الوحيد للش         
الفلسطينية يعد من أبرز المعيقات أمام المسار االصالحي المطلوب في المنطقة العربية لقي انتقاداً من قبل مساعدة وزير                  

. بيالخارجية األمريكية لشؤون الشرق األدنى اليزابيث تشيني التي زعمت ان مداخلة موسى انما هي لالستهالك الـشع                
وتجاهلت تأثير القضية الفلسطينية على مجمل التداعيات في منطقة الشرق األوسط، وراحت تلح على مقولـة التغييـر                  

وراح . ومضى شالوم أبعد من ذلك     .واالصالح، وتشيد بالنداءات المتكررة يوماً بعد يوم للديمقراطية في الشارع العربي          
انه ينبغي تشجيع روابط األعمال بين االسرائيليين والعرب لتحقيق مزايا          وادعى  . يروج لتطبيع واسع بين العرب والكيان     

إن القول إنه ينبغي عدم قيام عالقات اقتصادية قبـل          ـ  رويترز ب ـ  وصرح ل . اقتصادية للجانبين، وتعزيز فرص السالم    
ـ     ـوسيكون من االسهل بكثير ل    . احالل السالم أمر عفا عليه الزمن      ي المـسار الـسياسي إذا       االسرائيليين قبول التقدم ف

وحسب شالوم، فإن اسرائيل تستشعر بوادر تغييـر فـي           .أدركوا انهم يرتبطون بعالقات عمل طبيعية مع العالم العربي        
االستعداد العربي للعمل معها، األمر الذي يقول كثير من رجال األعمال العرب إنه ال يزال محظورا، ويجـري حاليـا                    

  .وب العربية اكثر انفتاحا للدخول في حوار حر مع اسرائيلوادعى ان الشع. بشكل غير معلن
إذا أدرك الناس انه ستكون هناك فوائد اقتصادية، فإنني واثق من انهم سيؤيدون قيام روابـط بـين اسـرائيل                    : وأضاف
ائـر  وذكر ان اسرائيل تتوقع قيام عالقات طبيعية مع دول عربية ال توجد معها نزاعات اقليميـة، مثـل الجز                  . ودولهم

  .والمغرب وتونس ودول الخليج
وأجمع اعضاء في مجلس الشيوخ االمريكي عن الحزب الجمهوري شاركوا في احدى نـدوات المنتـدى االقتـصادي                  

وقـال الـسناتور    . العالمي على ان واشنطن ستواصل دعم اسرائيل للعمل معها على إقامة دولـة فلـسطينية مـستقلة                
ات المتحدة عن التزاماتها حيال إسرائيل سيؤدي الى محرقة أخرى في العالم،            الجمهوري غوردن سميث إن تخلي الوالي     

 .على غرار ما حصل القرن الماضي
ذكر شالوم أن إسرائيل تستشعر بوادر تغيير و: البحر الميت األردن ـ رويترز : 23/5/2005 شرق األوسطال وأضافت

ثير من رجال األعمال العرب انه ال يزال أمـرا محظـورا            في االستعداد العربي للعمل مع إسرائيل، األمر الذي يقول ك         
وقال لدى إسرائيل اقتصاد قوي تتضاءل أمامه اقتصادات جيرانها العرب حتـى الـدول              .ويجري حاليا بشكل غير معلن    

لكن كبار رجال األعمال العرب يقولون إن إسرائيل ليست مهتمة بإقامة مـشروعات معهـم وإنهـا           . المنتجة للنفط منها  
وحاول شالوم تبديد المخاوف العربية من الهيمنة االقتصادية إلسـرائيل          . ى الختراق األسواق العربية األوسع نطاقا     تسع

 .وإغراق األسواق بالبضائع اإلسرائيلية المدعمة وخنق الصناعة المحلية ووصول إسرائيل إلى الثروات الطبيعية العربية             
رة مع إسرائيل نظرا لتمتعهم بميزة في بعض القطاعات مثـل األيـدي             قال إن العرب سيكسبون المزيد من خالل التجا       و

وذكر  .قع فإن المزايا أكثر لصالح العرب     وفي الوا . وأضاف إسرائيل ليس لديها نية للهيمنة     . العاملة وتكلفة وسائل النقل   
يات المتحدة بغيـر رسـوم      شالوم أن األردن ومصر استفادا من اتفاقات التجارة الحرة التي يصدر بموجبها البلدان للوال             

عندما وقعنا اتفاقات وقال  . في المائة على األقل من الصادرات     11.7جمركية بشرط أن تمثل المكونات اإلسرائيلية نسبة        
وأضـاف أن الـصادرات   . التجارة الحرة مع األردن ومصر كانت أوال وأخيرا من أجل مصلحتهما ولـيس مـصلحتنا              

   .1999 مليون دوالر في 13رتفعت إلى أكثر من مليار دوالر في العام الماضي من األردنية إلى الواليات المتحدة ا
وذكر شالوم أن إسرائيل تتوقع قيام عالقات طبيعية مع دول عربية ال توجد معها نزاعات إقليمية مثل الجزائر والمغرب                   

..  دول شمال أفريقيا أو دول الخلـيج       أي نوع من الصراع بيننا وبين     وقال متسائال   . ج الغنية بالطاقة  وتونس ودول الخلي  
  . ليس بيننا أي نزاعات إقليمية أو اقتصادية

. صافح بن اليعازر، زيباري في إحدى ردهات قصر الملك حسين بن طالل للمـؤتمرات             : الشرق األوسط : البحر الميت 
لقهوة، حيث سأله باللهجة    وبادر الوزير اإلسرائيلي، بالمصافحة عندما كان زيباري يتكئ على طاولة مخصصة لتناول ا            

كيـف األمـور والوضـع      : ثم سأل بن اليعازر   . الحمد هللا .. بخير: العراقية شلونك ورد زيباري عليه باللغة اإلنجليزية      
نعـم  : فرد وزير الخارجية العراقي. الجو اليوم حار: وقال الوزير اإلسرائيلي. الحمد هللا زين: عندكم، فرد زيباري قائال 

صافحة التي وصفتها وكالة األسوشييتد برس بأنها كانت حارة، وأضافت أن بـن اليعـازر ابتـسم                 وانتهت الم . صحيح
ـ    . ابتسامة عريضة  الشرق األوسط إن المصافحة مع بن اليعازر غير مبرمجة وغيـر متفـق              وبعد ذلك قال زيباري ل

ضح أنها ال تمثل موقفا سياسيا      وأو. عليها، ونحن في منتدى عالمي والجميع موجودون فيه ويتحدثون مع بعضهم البعض           
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وأكـد زيبـاري، فـي      . من قبل الحكومة العراقية وال تخرج عن الطابع اإلنساني وال يوجد ترتيب للقـاءات مـستقبال               
تصريحات أخرى، أن المصافحة تمت مع الوزير اإلسرائيلي بمبادرة من وزير المياه والري األردني رائد أبو الـسعود                  

وقالت مصادر مطلعة إن أبو السعود دعا بن اليعازر وزيباري لتناول           . إلسرائيلي بن اليعازر  الذي كان بصحبة الوزير ا    
  .إال أن األخير اعتذر بسبب ضيق الوقت ومغادرته األردن. الغداء

أعرب وزير الخارجية اإلسرائيلي سيلفان شالوم أمس عـن أملـه بحـدوث اختـراق               : 23/5/2005السفير  وأوردت  
تقيم عالقات مع اسرائيل، من بينها لبنان وسوريا، على هامش االجتماع االوروبي المتوسطي في              دبلوماسي مع دول ال     

ردا على سؤال حول تطورات محتملة مع دول مجاورة ال تقـيم عالقـات مـع                حيث  . لوكسمبورغ في حزيران المقبل   
اء خارجية سوريا ولبنـان واألردن    اسرائيل قال شالوم بعد فترة اقل من أسبوعين سأكون في قاعة العشاء ذاتها مع وزر              

. وأعرب عن األمل بحدوث اختراق خالل العـشاء       . والجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وربما ليبيا في لوكسمبورغ       
 ا ف ب، رويترز، ا ب. وقال طلبت من اوروبا ترتيب مشاريع مشتركة في المنطقة

  
  يام بحملة عسكرية واسعة قبل التنفيذقادة الجيش اإلسرائيلي يقترحون تأجيل خطة الفصل أو الق

 في خطوة تشكك في جدية التزام الدولة العبرية بتنفيذ خطـة            :صالح النعامي : غزة:23/5/2005 شرق األوسط النشرت  
الفصل، اقترح مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار، أن تشترط إسرائيل تنفيذ الخطة بقيـام الـسلطة الفلـسطينية بجمـع                   

وأثار هذا االقتراح انقسامات في صفوف المـسؤولين         . من قوتها العسكرية   حماسمة، وتجريد حركة    األسلحة من المقاو  
لكن شارون قال ان االنسحاب من قطاع غزة ومـن        . اإلسرائيليين الذين يخشون من أن تسيطر حماس على هذه المنطقة         

وقال شارون هذا   .  يشير الى تاجيله   اجزاء من الضفة الغربية سيبدأ في موعده منتصف أغسطس آب رغم التقرير الذي            
وأضاف أعتقد أنها ستبدأ فـي الـسادس        . ة الفصل في الموعد الذي تحدد لها      ستنفذ خط . التقرير ال اساس له من الصحة     

  .عشر أو السابع عشر من أغسطس
ماس إطـالق   وعندما سئل زئيف بويم، عن هذه المعلومات، لمح إلى أنه يؤيد مثل هذا التأجيل بسبب استئناف حركة ح                 

وأكدت مصادر إسرائيلية أن موفاز، يميل إلى تأييد هذا          .قذائف الهاون والقذائف الصاروخية على مستوطنات قطاع غزة       
وحرض موفاز السلطة على حماس قائالً إنه من ناحية عملية فإن هناك سلطتين تتنازعان السيطرة في قطـاع                  . االقتراح

وادعى موفاز أن السلطة الفلسطينية ال تجرؤ على مواجهة         . طة حركة حماس  غزة، سلطة رسمية برئاسة أبو مازن، وسل      
وأشار المسؤولون األمنيون اإلسرائيليون الكبار، إلى انـه        . حماس، حتى عندما تقوم بإطالق صواريخ القسام والقاذفات       

 أهمها شن حملة عـسكرية      في حال رفضت القيادة السياسية اإلسرائيلية هذا االقتراح، فإنه يتوجب تطبيق بدائل أخرى،            
واسعة النطاق على قطاع غزة من أجل القضاء على البنية التحتية لحركات المقاومة، وتصفية أكبر عدد من المقـاومين                   

وأكدوا أن هذه الخطوة مهمة جداً من أجل ضمان أن يتم تنفيذ خطة الفصل بأقـل قـدر ممكـن مـن                      . قبل تنفيذ الخطة  
  .المخاطرة

وأشارت إلـى أن    . توجب عدم تكرار تجربة االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان في قطاع غزة           وأكدت المصادر انه ي   
وأضافت المصادر أن إسرائيل ال يمكنها احتمال تكرار التجربة في          . حزب اهللا المقاومة الفلسطينية تحاول تكرار تجربة      

ن، الذي انسحبت إسرائيل منه وبـين الـضفة         الضفة الغربية وقطاع غزة مطلقاً، بسبب االختالف الكبير بين جنوب لبنا          
  .الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان ستظل إسرائيل على احتكاك بهما فترة طويلة من الزمن

وذكرت المصادر العسكرية اإلسرائيلية، أن جيش االحتالل أنهى في اآلونة األخيرة تدريبات واستعدادات واسعة النطاق               
والحمالت المدرعة في عمق المناطق الفلسطينية في قطاع غزة، في حال لـم تتحـرك               الستئناف االجتياحات العسكرية    

وقامت قيادة المنطقة الجنوبية في جيش االحتالل باإلشراف على         . السلطة الفلسطينية ضد المسؤولين عن تنفيذ العمليات      
  . التدريبات والمناورات الهادفة لالستعداد الستئناف العمليات في عمق القطاع

ذكرت صحيفة معاريف ان مسؤولين كبارا فـي الجـيش يوصـون بتأجيـل              : 23/5/2005الخليج اإلماراتية    ادتوأف
االنسحاب لستة اشهر واعتبرت الصحيفة ان الجدول الزمني الذي اختير يصب في مصلحة حركة حماس التـي تعـزز                   

مانية آالف المقرر اجالؤهم مـن قطـاع        صفوفها باطراد في حين ان التحضيرات الستقبال المستوطنين االسرائيليين الث         
االنباء التي تتحدث عن تأجيل ال أساس لها مـن         ان  نفى شارون اي احتمال لتأجيل االنسحاب، وقال         و .غزة غير جاهزة  

أضاف شارون ان طلب التأجيل الوحيد الذي وافقنا عليه كان الطلب المقدم من الحاخام االكبر شـلومو عمـار                   . الصحة
 الصحة داني نافيه العضو في حزب الليكود والمعارض لالنسحاب عن تأييـده للتأجيـل وقـال فـي                   وعبر ايضا وزير  

تصريح لالذاعة االسرائيلية العامة ان انسحابا تحت النيران سيفسر من قبل الرأي العام الفلسطيني على انه اعتراف منا                  
موقفهم اذا ادركوا ان مثل هذه العملية ستترجم        آمل ان يعود اولئك الذين يدعمون فكرة االنسحاب عن          : وأضاف. بالفشل

في المقابل رفض نائب رئيس الوزراء العمالي شيمون بيريـز التأجيـل      . بتولي حماس السيطرة التامة على قطاع غزة      
. بشكل قاطع، وقال لالذاعة العامة لن يكون من شأن مثل هذا التأخير سوى جعل االمور اكثر صعوبة واالضـرار بنـا           

  وكاالت.ب التفاوض مع السلطة الفلسطينية ومكافحة حماسيج: أضاف
 نقلت اذاعة الجيش االسرائيلي، عـن مـصدر         -تل ابيب    : في هذا الموضوع   23/5/2005األيام الفلسطينية    وأوردت

رفيع في الجيش االسرائيلي، صباح امس، ان الجيش االسرائيلي على اتم الجاهزية واالستعداد لتنفيذ خطوات عـسكرية                 
اعتبـر هـذا المـصدر التـصريحات        و.  قطاع غزة اذا تواصل اطالق النار على المستوطنات والبلدات االسرائيلية          في

الفلسطينية التي أشارت الى اتفاق حماس والسلطة على استئناف الهدنة ال تساوي الورق الذي كتبت عليـه علـى حـد                     
  . فما يحدد هو اختبار النتائج تعبيره
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من جهة اخرى قرر المسؤولون العسكريون تأجيل جمع االسـلحة التـي            : ب.ف. ا -القدس   :ةاأليام الفلسطيني  وزادت
وزعها الجيش على مستوطني قطاع غزة واربع مستوطنات صغيرة شمال الضفة الغربية من المقرر ايضا ازالتها كمـا                  

ذين ينددون باالنسحاب ويعتبرونـه     واكدوا ان هذا االجراء اتخذ تفاديا الصطدام مع المستوطنين ال          .افادت االذعة العامة  
 . استسالما امام االرهابيين

ويستند القادة العسكريون في موقفهم هـذا، الـى           - الغد -الناصرة: برهوم جرايسي : 23/5/2005الغد االرنية    وقالت
 اقرار الخطة   الفشل الكبير في االستعدادات المدنية لخطة اخالء المستوطنات، بمعنى انه حتى اآلن، وعلى الرغم من ان               

قد تم قبل سبعة أشهر، إال ان الحكومة لم تفعل أي شيء من أجل تأمين مساكن بديلـة داخـل اسـرائيل للمـستوطنين                        
الخارجين من قطاع غزة، ومن اربع مستوطنات صغيرة في شمال الضفة الغربية، وان هذه التحضيرات ال تزال بعيـدة     

  .ء سيسمح بانهاء هذه التحضيراتجدا عن اتمام المهمة، وأن تأجيل موعد االخال
وفي هذا السياق، يذكر، ان الحكومة االسرائيلية تواجه انتقادات حادة من وسائل االعالم، ومن جهات سياسـية، بـسبب                   

 مستوطن في المنطقتين المذكورتين،     8500تلكؤها الواضح والكبير في انهاء التحضيرات الالزمة لتأمين مساكن لحوالي           
ن هذا اشارة الى عدم جدية الحكومة في تنفيذ اخالء المستوطنات، فعلى الرغم انه لم يبق سوى أقـل                   وهناك من يؤكد ا   

من ثالثة اشهر لتنفيذ الخطة، حسب الموعد المعلن، حتى اآلن، إال ان الحكومة ال تزال تناقش نفسها بشأن امكانية اقامة                    
السرائيلية واسدود اشدود، قرب الحدود الشمالية لقطاع       اشكلون حسب التسمية ا    بلدات صغيرة بين مدنيتي عسقالن       ثالث

غزة، وتعارض المشروع هيئات ومؤسسات بيئية ومناصرة لحماية الطبيعة، كون ان المنطقة أقـرب لكونهـا محميـة                  
  .طبيعية

  
  ال لتوسيع المستوطنات  : باوتشر ل الخليجوإسرائيل إلى بوش  مازن يشكو أبو

الخليج ان الرئيس الفلسطيني سيبلغ       منظمة التحرير الفلسطينية لدى الواليات المتحدة ل       أكد ممثل :واشنطن  حنان البدري   
الرئيس االمريكي عند زيارته المرتقبة لواشنطن بأن اسرائيل عاكفة على تنفيذ كل ما يتناقض مع التزاماتها لبوش، ولم                  

زارة الخارجية االمريكية، في مقابلة خاصة      ونفى ريتشارد باوتشر المتحدث باسم و     . تف بما وعدته في قمة شرم الشيخ      
وأكد أن الواليات المتحدة متمـسكة بموقفهـا        . مع الخليج، تخلي واشنطن عن تعهداتها تجاه التسوية في الشرق االوسط          

واكد حسن عبد الرحمن ان موضوع      .الذي يذهب الى انه ال يمكن التوسع في المستعمرات بموجب خطة خريطة الطريق            
، مع كبار المسؤولين االمريكيين، بمن فيهم بـوش، اضـافة           يتصدر مباحثات الرئيس الفلسطيني   ليهودية س المستعمرات ا 
وقـال  .العنصري سيكونان نقطتين محوريتين سيركز عليهما الجانب الفلسطيني في المحادثات مع بـوش             لجدار الفصل 

ادة بناء أجهزتهم األمنية، وهذا من أجـل ان          الجنرال ورد موجود هناك يعمل مع الفلسطينيين على إع         :الخليج باوتشر ل 
كما انه نعمل مع أطراف اخرى بالمنطقة مثل مـصر          . يكونوا قادرين على السيطرة، والتالي ليتوفر السالم للفلسطينيين       

في هذه اللحظة أيضا لدينا جيمس وولفنسون موجود على         . واالردن للمساعدة على تنسيق االدوار ومساعدة الفلسطينيين      
نحن نريد التنسيق مـن أجـل       . ض، ويعمل من كثب من أجل هذه القضايا، اضافة للجنة الرباعية ونحن جزء منها             األر

  .تفعيل العوامل االقتصادية واألمنية لمساعدة الفلسطينيين على خلق وبناء المؤسسات الضرورية لخلق الدولة الفلسطينية
نيين ولدينا عدد من المشروعات التي ننـوي تمويلهـا، اضـافة            لدينا ميزانية من الكونجرس لنساعد بها الفلسطي      : وزاد

 مليون دوالر وسنتأكد من أوجه صرفها واستخدامها      200لقد حصلنا من الكونجرس على      . لمشاريع اخرى تحت الدراسة   
  .لمصلحة الفلسطينيين

  23/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  امناشطون محتجزون لدى الفلسطينيين يبدأون إضرابا عن الطع
قال مسؤولون أمنيون أمس، إن تسعة نشطاء تحتجزهم قوات األمن الفلسطينية بسبب عملية تفجيرية : رام اهللا ـ رويترز 

والتسعة أعضاء بحركة الجهاد اإلسـالمي وهـم        . وقعت في إسرائيل، بدأوا إضرابا عن الطعام للمطالبة باإلفراج عنهم         
 فبرايـر شـباط     25هم بعد وقت قصير من التفجير الذي وقع فـي           محتجزون من دون توجيه تهمة لهم منذ القبض علي        

وقال مسؤولو أمن إن الرجال يرفضون تناول الطعام منذ يوم الجمعـة            . وأسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين في تل أبيب       
  .في سجنهم ببلدة أريحا في الضفة الغربية

  23/5/2005 شرق األوسطال
  

  تقالً سياسياً مضربين عن الطعام في سجن أريحامع14تشكيل لجنة محامين لمتابعة قضايا 
معـتقال  14أعلن المحامي فريد هواش، أمس، عن تشكيل لجنة محامين من أجل متابعة ملـف               : جنين ــ محمد بالص   

سياسيا موقوفين لدى السلطة الوطنية في سجن أريحا، في ظل استمرارهم بخوض اإلضراب المفتوح عن الطعام، لليوم                 
وقال هواش إن المعتقلين السياسيين، قرروا الشروع في اإلضراب المفتوح عن الطعـام، للمطالبـة               .واليالرابع على الت  

بإطالق سراحهم، مشيرا إلى أن لجنة المحامين المشكلة، أخذت على عاتقها إثارة قـضيتهم لـدى المحـاكم والجهـات                    
ربين عن الطعام، مـن المتهمـين بالنـشاط          معتقال من المض   11وأشار إلى أن    .القضائية المختصة في السلطة الوطنية    

المتعدد األشكال في حركة الجهاد اإلسالمي، إلى جانب ثالثة معتقلين متهمين باالنتماء لكتائب شهداء األقصى، وهم من                 
وأفاد هواش بأن لجنـة المحـامين       .عدة محافظات، ومضى على اعتقالهم فترات تتراوح بين أربعة أشهر وعام ونصف           

 قررت تقديم التماس لدى محكمة العدل العليا، من أجل استصدار قرار يقـضي بـاإلفراج عـن جميـع                    التي يترأسها، 
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المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، وفي المقدمة منهم المعتقلون األربعة ممن صدرت بحقهـم أحكـام الـسجن                  
  .الفعلي

  23/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  لخوض انتخابات التشريعفصائل المعارضة الفلسطينية تستعد 
أعلن مسؤولون في الجبهتين الشعبية والديمقراطية أن مشاورات واتصاالت حثيثة تجري حاليـاً بـين               : غزة/جادحامد  

مجموع قوى التيار الديمقراطي الفلسطيني وذلك بهدف االتفاق على لوائح موحدة سواء بالنسبة لقوائم المرشحين التـي                 
وفي أحاديث منفردة أجرتهاالغد مع قيادي الجبهتـين        .ة وفق نظام التمثيل النسبي أو القوائم      ستخوض االنتخابات التشريعي  

 ثالث لخـوض    أشار جميل المجدالوي إلى أن هذه المشاورات استهدفت بالدرجة األولى تشكيل البديل الديمقراطي كتيار             
بهة النضال الشعبي وحزب فدا والمبـادرة       ويضم هذا التيار إضافة إلى الجبهتين حزب الشعب وج        .االنتخابات التشريعية 

الوطنية التي يتزعمها الدكتور مصطفى البرغوثي المرشح السابق النتخابات الرئاسة الفلسطينية إضافة إلى شخـصيات               
وأعرب المجدالوي عن استيائه من عدم التزام حركة فتح والسلطة الفلسطينية بما تم االتفاق عليه فـي مـؤتمر                   .مستقلة

من جهته أوضح عضو المكتب السياسي للجبهـة الديمقراطيـة أن           .بشأن النظام االنتخابي المطلوب اعتماده    شرم الشيخ   
فصائل التيار الديمقراطي الفصائل اليسارية بحثت في اجتماع عقدته في مدينة رام اهللا أمس جملة من قـضايا التنـسيق                    

ي واجتماعي وصوالً إلى التوافق الالزم على آليـات         والتعاون المشترك لخوض االنتخابات التشريعية وفق برنامج سياس       
وأكد زيدان أهمية الجهود الجارية مـن قبـل         .اختيار المرشحين ونسبة ترشيح كل طرف من أطراف التيار الديمقراطي         

مختلف فصائل القوى الديمقراطية لإلسراع في مصادقة الرئيس عباس على القانون االنتخابي المقترح مناصفة وذلك بما                
  .فل تمكين مختلف الفصائل من ترتيب أوراقها واالستعداد لخوض االنتخابات التشريعية يك

  23/5/2005الغد االرنية 
  

  فتح تؤكد وجود مخالفات جوهرية لقانون االنتخابات: غزة
كشفت حركة فتح، أمس، عن وجود مخالفات جوهرية لقانون االنتخابات، تمثلت في حرمـان المـواطنين                :  وفا -غزة  
سجلين في السجل المدني من ممارسة حقهم في االنتخاب، بسبب عدم دقة هـذا الـسجل، وعـدم معرفـة أمـاكن                      الم

وبينت الحركة، في بيان توضيحي بخصوص المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية في قطاع غزة، أنـه فـي                  .االقتراع
، بينما بلغت نسبة التـصويت طبقـاً   %93نتخابي دائرة البريج، بوسط قطاع غزة، بلغت نسبة التصويت طبقاً للسجل اال       

وأكدت أنه ثبت، من خالل الصناديق، التي قامت المحكمة بفتحها، عدم تطـابق األرقـام، حيـث                 %.15للسجل المدني   
وجدت زيادة في أعداد أوراق االقتراع عن العدد المسجل الذي انتخب فعالُ، كما سجلت أوراق على أنها باطلة بينما هي                    

  .حقيقة صحيحة، وكانت جميعها لقائمة فتحفي ال
وأوضح البيان أنه ثبت، من خالل أقوال الشهود، أن الدعاية االنتخابية استمرت حتى يوم االنتخاب ذاته في الـشوارع،                   

وأثبتت البيانات واألدلة، التي قـدمتها فـتح أمـام المحـاكم، أن             .وأمام مراكز االقتراع، بل وداخل المراكز والمحطات      
لين في الدوائر االنتخابية خالفوا واجباتهم الوظيفية، ولم يلتزموا بالحياد والشفافية التي عاهدوا اهللا على االلتزام بها،                 العام

  .وقاموا بالتأثير على الناخبين النتخاب قائمة معينة
افاً غير المعلـن    ورأت فتح أن الهجمة التي تشنّها حركة حماس عليها، وعلى والمؤسسات الدستورية، تخفي وراءها أهد              

عنها، خصوصاً أن حماس وزعت منشوراً هاجمت فيه القضاء واتهمته بالتحيز قبل أن يصدر قرار الحكم فـي قـضية                    
  .رفح

  23/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  إثر رفض الوزارة تحديد سقف زمني النتخابات بلدية نابلس
ية واإلسالمية في نابلس بـاللجوء للقـضاء الفلـسطيني          هددت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطن    :كتب غازي بني عودة   

واتخاذ سلسلة من اإلجراءات والخطوات إذا لم تحدد وزارة الحكم المحلي موعدا أو سقفا زمنيا إلجراء انتخابات بلديـة                   
  .نابلس، التي تعاني فراغا إداريا بسبب استقالة مجلسها السابق قبل أكثر من عام

 تضم سبعا من القوى السياسية، وعشرا من أكبر المؤسسات الوطنية في المحافظة، وزارة            ومنحت لجنة المؤسسات، التي   
  . الحكم المحلي أسبوعا العادة النظر في موقفها السلبي من انتخابات بلدية نابلس

م تحديـد  واشاروا الى أسباب ثالثة، ساقها وزير الحكم المحلي، خالل زيارة ولقاء عقد قبل أيام في نابلس، لـ تبرير عد         
موعد إلجراء االنتخابات في المدينة، وهي الحالة األمنية الداخلية والمخاوف المرتبطة بذلك من حيـث اتمـام العمليـة                   
االنتخابية كما يجب أوال، واإلجراءات المتعلقة باالنتخابات التشريعية ثانيا، والبحث الجاري لتغيير نظـام االنتخابـات                

ألسباب الثالثة سالفة الذكر بأنها مبررات غير منطقية وغير مقبولة ومثيرة للمخاوف،            ووصف المشاركون ا  .المحلية ثالثا 
  واكدوا ان لجنة المؤسسات سوف . في إشارة إلى المخاوف من استثناء المدينة من االنتخابات رغم حاجتها الماسة لها
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وأثـاروا جملـة مـن      .لبلدية في المدينة  تستمر في الضغط والعمل حتى يصار لتحديد موعد زمني إلجراء االنتخابات ا           
تبريرات ، ال سيما ما يتعلق بإيراد االعتبارات األمنية الداخلية كسبب لعدم تحديد موعـد النتخابـات                  ال األسئلة ردا على  

نابلس المحلية، وتجاهل ذلك عند الحديث عن االنتخابات التشريعية، وطعن المشاركون في قانونية تعيين لجنـة بلديـة                  
الحالية، التي شكلتها وزارة الحكم المحلي، مؤخرا، من مديري عدد من الوزارات، مـشيرين الـى ان الـوزارة                   نابلس  

اعتمدت القانون األردني رغم وجود نص في القانون الفلسطيني يدعو الجراء االنتخابات في المجلس البلدي إذا اسـتقال       
  .أكثر من نصف عدد أعضائه و شغرت مواقعهم

  23/5/2005نية األيام الفلسطي
 

   توجه لدى الرئيس الدخال تعديالت على قانون االنتخابات التشريعية: خريشة
مصادر رسمية في رئاسة المجلس التشريعي عن وجود اتـصاالت ومـشاورات مـع     كشفت: منتصر حمدان-رام اهللا 

ومالحظات من قبل  ال تعديالتعباس بشأن قانون االنتخابات التشريعية، مشيرة الى ان هناك ميال الدخ الرئيس محمود
واشـار  . المجلس لبحث تلك التعديالت والمالحظات الرئيس على القانون الذي صادق عليه المجلس التشريعي ورده الى

لبحث التعديالت والمالحظات  حسن خريشة الى امكانية انعقاد المجلس التشريعي يوم االربعاء المقبل في جلسة خاصة.د
ان تلك التعديالت والمالحظات قد تتضمن ادخال تعديالت حـول   الجديدة الحياة  وقال خريشة لـالتي سيقدمها الرئيس،

المجلس التشريعي اقرها  ويتفق خريشة مع وجهة النظر الداعمة لزيادة نسبة الحسم التي كان. التمثيل النسبي اعتماد مبدأ
 .للقوائم% 5بنسبة 

  23/5/2005الحياة الجديدة 
  

  يير واإلصالح اإلسالمية يصدرون بياناً توضيحياً حول مالبسات قرارات المحاكم محامو قائمة التغ
أكّد محامو قائمة التغيير واإلصالح اإلسالمية، على أن الكتلة مع استقالل القضاء وسيادة القانون ورفض               : خاص –غزة  

ع منح الضمانات الكافية التي كَِفلهـا       وأنّها م , تسييس القضاء وممارسة الضغوطات والتدخّالت الخارجية والحزبية عليه       
  .القانون لكافة المتقاضين بالتساوي

عقد المحامون عن قائمة التغيير واإلصالح اإلسالمية مؤتمراً صحافياً للتأكيد علـى المبـادئ المـذكورة، ولتوضـيح                 و
  :مالحظاتهم على المحاكم التي حكمت بإعادة االنتخابات وهي على النحو اآلتي

اكم األربع التي نظرت الطعون في نتائج االنتخابات برفض طلبات الدخول في الطعون للمحامين الوكالء عن                قامت المح 
الفائزين في قائمة التغيير واإلصالح، مع أنّهم الطرف األكثر تضرراً من هذه الطعون وهم أصحاب المصلحة الحقيقيون                 

 الدفاع، ولم يكن هذا أمراً عابراً بـل ربمـا يكـون سياسـةً     في الدخول فيها، ، وكان لهذا الرفض أثره في تحجيم دور    
  . صاء محامي قائمة التغير واإلصالحمرسومةً إلق

شُكّلت هيئات المحاكم من  قضاٍة أغلبهم ينتمون لحركة فتح موزعون على المحاكم األربعة، وتم الحرص على أن يكون                   
   .قاضيان على األقل من حركة فتح في كّل محكمة

، وبنـت   !نية تصاريح مشفوعة بالقسم والتي يتّضح من خالل االطالع عليها أن أغلبها كُِتبت بخطٍّ وأسلوٍب واحـد؟                قانو
  .ائج االنتخابات في السجل المدنيأحكامها عليها، خاصة فيما يتعلّق بإلغاء نت

بغير وجه حـقّ، ذلـك أن قـانون          قامت المحاكم بإلغاء نتائج االنتخابات في السجّل المدني في منطقتي رفح والبريج             
انتخابات الهيئات المحلية أقر مدة قانونيةً للنشر واالعتراض من أجل إعطاء فرصة كافية للمواطنين لتصحيح أوضاعهم                

 خارج نطاق هـذه المـدة       وأسمائهم في سجل االنتخابات، وبالتالي اعتماد سجل انتخابي نهائي ال يمكن االعتراض عليه            
  .القانونية

ا كان قرار محكمة الطعن في نتائج بيت الهيا ليس في محلّه، حيث تم تفنيد جميع الطعون في المحطّـات المطعـون                      كم
فيها، وتم إحالة خمس محطاٍت منها لفتح الصناديق، لمطابقة عدد األوراق فيها مع محاضـر الفـرز، إال أن المحكمـة                     

  .لخمسة دون الرجوع إليها ومطابقتها مع المحاضرأصدرت حكمها بإلغاء نتائج االنتخابات في الصناديق ا
خالفت المحاكم القانون عندما أصدرت قراراتها دون حيثيات أسباب لهذه القرارات في الوقـت الـذي يـنص القـانون                    
صراحةً على وجوب أن تودع مسودة الحكم في ملفّ الدعوى عند النطق به مشتملةً على منطوقه وأسبابه، وبذلك تكون                   

 هذه القرارات باطلة قانوناً لمخالفتها الشكل القانوني، حيث إنّه لم تودع أسباب القرارات الصادرة عنها في ملـف                   جميع
  . الدعوى حتى اللحظة

  23/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 حماس ماضية في طريق الجهاد والمقاومة وستحمي الوحدة الوطنية بدمائها: مشعل
 وأنها تضع قضية األسـرى   والمقاومة،ألستاذ خالد مشعل أن حركته ماضية في طريق الجهادأكد ا: خانيونس ـ خاص 
 خالل كلمة هاتفية ألقاها األسـتاذ        ذلك  لن تقبل بأقل من اإلفراج عنهم، جاء       ، مشدداً على أن حماس    على رأس أولوياتها  

 في كلمته    مشعل وحيا.شهوان في خانيونس  مشعل في المهرجان التأبيني الذي نظمته حركة حماس للشهيد القسامي أحمد            
، رسائل للشعب الفلسطيني ومقاومته وأسـراه     ، موجهاً   عائلة شهوان التي قدمت ثالث شهداء وقدمت المعتقلين والجرحى        

 ولـن   ، وأنها تضع قضية األسرى على رأس أولوياتها        والمقاومة، على أن الحركة ماضية في طريق الجهاد      مؤكداً فيها   
كما ألقى  . حماس سوف تحافظ على الوحدة الوطنية وسوف تحميها بدمائها         ومشدداً على أن  اإلفراج عنهم،   تقبل بأقل من    

 وأن الحركـة لـن تـساوم أو تخـضع أليـة             ،محمود الزهار كلمة أكد فيها أن حماس ماضية على درب المقاومة          . د
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حيث ألقى قيادي قسامي كلمـة      وشارك في المهرجان اآلالف من جماهير وأنصار حركة حماس في خانيونس،            .ضغوط
  . وعدد مناقب الشهيد،تأبينية أكد خاللها على السير على درب الجهاد والمقاومة

  23/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 تشكيل لجنة رديفة لمنظمة التحرير لالفصائل الفلسطينية تبحث في دمشق 
لوطني في دمشق أمس اجتماعا في إطار تفاهمات القاهرة عقد األمناء العامون للفصائل الفلسطينية في مقر المجلس ا

بحثوا خالله قضايا عديدة بينها اقتراح بتشكيل لجنة متابعة قيادية على مستوى أمناء الفصائل في الخارج تكون رديفا 
لحوار ويشكل هذا االجتماع أول لقاء موسع لقيادات فلسطينية في الخارج بعد مؤتمر ا. لمنظمة التحرير الفلسطينية

وقد دعا إلى االجتماع الرئيس األسبق للمجلس الوطني الفلسطيني خالد الفاهوم . الوطني في القاهرة في شباط الماضي
وحضره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واألمناء العامون لكل من حركة الجهاد اإلسالمي والجبهات 

 ومسؤول الجبهة الشعبية في الخارج وعضو المكتب السياسي الديموقراطية ، والشعبية القيادة العامة والنضال الشعبي
وهاني الحسن وغياب ممثلين عن حركة  فاروق القدوميوكان من الالفت حضور كل من . لجبهة التحرير الفلسطينية

رة إعالن القاه وعلمت السفير أن االجتماع عقد على خلفية مطلب الفصائل الفلسطينية تنفيذ أحد بنود. فتح االنتفاضة
غير أن الدوافع لعقده لم . الذي دعا إلى عقد اجتماع لقادة الفصائل للبحث في المستجدات وما طرأ على تنفيذ اإلعالن

يغب عنها الخالف الدائر في حركة فتح في أعقاب القرارات األخيرة التي اتخذتها اللجنتان المركزية لفتح والتنفيذية 
 لم هولكن. وكان الفاهوم قد دعا سليم الزعنون لحضور االجتماع. راضه عليهالمنظمة التحرير والتي أعلن القدومي اعت

. يحضر، ربما بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة المركزية الموسع لحركة فتح في العاصمة األردنية األسبوع المقبل
ا الخارج بحيث تكون رديفا وفي اجتماع دمشق عرض أيضا اقتراح لتشكيل لجنة مكونة من قادة الفصائل لمتابعة قضاي

وأشار أحد المشاركين في االجتماع إلى أنه كان هناك توافق بين الحضور . لمنظمة التحرير التي تحتاج إلى إعادة بناء
على أنه ليس هناك أي شيء معروض على الفلسطينيين في هذا الوقت، وأن هناك ضرورة لترتيب البيت الفلسطيني 

  أ ف ب. وتنظيم عمل لجان العودة وتوحيد جهودهاوتجاوز الخالفات الداخلية 
  23/5/2005السفير 

  
  قيادة حماس تحاول السطو والسيطرة على السلطة بأية طريقة: اإلفرنجي

قال عبد اهللا االفرنجي انه ومرافقيه تلقوا أمس، عدة مكالمات هاتفية تشمل تهديدات وشـتائم بذيئـة ال                   :كتب حسن جبر  
ي خالل لقاء صحافي مع مراسلي الصحف المحلية انه حتى اآلن ال يعرف الجهة التي قامت                وأكد االفرنج .يمكن وصفها 

ان هذا األسلوب غيـر     : وقال االفرنجي .بذلك، اال أنه أشار الى أن الشرطة وجهاز المخابرات العامة يحققان في الحادث            
سنرفع كل هذه األمور لالخوة     : بعوتا.صحيح وهو عمل خطير ال يرضاه أي انسان، مؤكداً أنه لن يسكت على ما حدث              
هذا ليس من االسالم وال يجـب       : وقال.في حركة حماس حتى نلفت نظرهم وسنبلغ القوى الوطنية واالسالمية بما جرى           

ان ننزل الى هذا المستوى، مؤكداً أنه تعرض للهجوم في مساجد عدة وجرى وصفه بالزنديق والصايع القادم من الخارج                   
لم نعتد على هذه اللغة في الساحة الفلسطينية وهذا شيء مفجع، مؤكداً أن حمـاس سـيرت                 : وأضاف.الذي ال يفقه شيئاً   

ان حركة فتح أوقفـت عـشرات       : وأكد االفرنجي .مسيرة ليلة أمس، أمام منزله وجرى الهتاف ضده أمام أبنائه واخوته          
ما يهمنـا هـو الوحـدة    : وقال.شتباكاآلالف من أعضائها ومنعتهم من الخروج الى الشارع حتى ال نصل الى صدام وا          

وأكد انه لـم    .والقضاء الفلسطيني دون الوصول الى المهاترات والهوس، مؤكداً أن ال أحد يقبل شتم قيادات السلطة وفتح               
محمود الزهار الذي هـاجم الـسلطة واتهمهـا    . يقم سوى بالرد على البيانات التي أصدرها عضو قيادة حركة حماس د           

: وقال.واتهم االفرنجي حماس بمحاولة السطو والسيطرة على السلطة الفلسطينية بطريقة غير مقبولة           .يةبالفساد والال وطن  
بعد موت الشيخ أحمد ياسين تغيرت لغة وخطـاب حركـة     : وتابع.هناك خطة للسيطرة على السلطة وجرنا الى حمام دم        

وربطته عالقة وثيقة بالرئيس الخالـد ياسـر   حماس فالشيخ ياسين لم يكن يريد الصدام وكان يطرح أي شيء يراه علينا        
هناك قيادة جديدة تريد السيطرة على السلطة الفلسطينية بالوسيلة الـشرعية وغيـر الـشرعية               : وقال االفرنجي .عرفات

نحن ملتزمون  : وقال.وأعلن أن فتح سترضى أن تكون في المعارضة اذا فازت حماس في االنتخابات            .وبالقوة أو غيرها  
  .نتخابات تجرى ولكننا ال نقبل بأي تزوير أراده الشعب الفلسطينيبأية نتائج ا

من جهة أخرى ورداً على سؤال حول وصفه الدكتور الزهار بالجنرال قال االفرنجي أنا لم أقصد االساءة له واذا فهـم                     
ألفاظ غير صحيحة بحق    وأكد انه ال يتهم الزهار في وطنيته بل قال دائماً انه يتلفظ ب            .كالمي بمعنى سلبي فأنا آسف لذلك     

وعن دور الوفد المصري الذي يزور غزة اليوم، قال االفرنجي انه يرحب بالمسؤولين المصريين الذين يجب                .حركة فتح 
  .يريدون أن يكونوا وسيط خير ولم يتبنوا وجهة نظر فريق ضد آخر: وتابع.أن يروا األمور على حقيقتها

  23/5/2005األيام الفلسطينية 
 

  عداد لمؤتمر شعبي وطني القدس يبحثون اإلقادة فتح في
عقدت الفعاليات والشخصيات الحركية في محافظة القدس لقاء امس لالعداد للمؤتمر الـوطني الـشعبي               :  االيام -البيرة

 عضو من ابنـاء  400وشارك في اللقاء .للقدس والمشاركة في وضع التوصيات الخاصة بحركة فتح في المرحلة القادمة       
واعتبر العديـد مـن     .نهم اعضاء في المجلسين الثوري والتشريعي واالقليم وأمناء سر المناطق والمحافظ          الحركة من بي  

المتحدثين ان الوضع المتردي الذي تعيشه القدس مسؤولية جماعية بدءاً بلجان المواقع واالقلـيم والمجلـس التـشريعي                  
وأقر المشاركون في اللقاء    .جراء انتخابات للجنة االقليم   والثوري والسلطة الوطنية، وطالب عدد من المتحدثين باالعداد ال        
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عقد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، كما تم اختيار لجنة صياغة ستتولى متابعة القرارات والتوصيات التي خـرج بهـا                   
 .االجتماع

  23/5/2005األيام الفلسطينية 
 

 ائيلية  تحت حراسة اسرىالفصائل الفلسطينية تنتقد زيارة لورا بوش لألقص
انتقدت كتائب شهداء األقصي أمس االحد زيارة لورا بوش الي المسجد االقصي تحت حراسة : غزة ـ ا ف ب

اسرائيلية واعتبرتها استفزازا يثير مشاعر الكراهية بين الشعب الفلسطيني واالدارة االمريكية محذرة من نتائج 
 .سلطة الفلسطينية وليس مع حكومة االحتاللودعت كل من يرغب في زيارة االقصي الي التنسيق مع ال.ذلك

حماس في بيان زيارة لورا بوش تحت رعاية االمن االسرائيلي الن في ذلك تأكيدا علي الموقف  من جانبها رفضت
وقد تظاهر العشرات من اليهود والفلسطينيين اثناء زيارة السيدة .االمريكي القاضي بان القدس عاصمة الكيان الصهيوني 

 .للحرم القدسية االولي االمريكي
 23/5/2005القدس العربي 

  
  مسيرة لـحماس في جنوب لبنان وقنبلتان في المية ومية وعين الحلوة-

تظاهر مئات الالجئين الفلسطينيين قبالة بوابة فاطمة عند الحدود اللبنانية الجنوبية في مسيرة /الشرق االوسط : بيروت
تقدم مسؤولو حركة حماس في لبنان المظاهرة في ظل اجراءات أمنية مشددة  لنكبة فلسطين و57لمناسبة الذكرى الـ 

وحمل المتظاهرون االعالم الفلسطينية وصور قادة حماس والفتات تؤكد على حق العودة وانتهاج . اتخذها حزب اهللا
  .خيار الكفاح المسلح كخيار وحيد للعودة وتتعهد بتدمير اسرائيل

اذ القيت . سلسل القاء القنابل داخل مخيمات الالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنانمن جهة اخرى، سجلت امس عودة م
  .واقتصرت االضرار على الماديات. كما القيت قنبلة اخرى في مخيم عين الحلوة. قنبلة صوتية في مخيم المية ومية

23/5/2005الشرق األوسط   
 

  شارون يبدأ زيارة إلى الواليات المتحدة  
ارة الى الواليات المتحدة تستغرق ثالثة ايام ولم يدرج خاللها اي لقاء مع مسؤولين امـريكيين رسـميين               بدأ شارون زي  

وسيلتقي شارون مع ممثلين عن اليهود االمريكيين كما سيلقي كلمة اثناء االجتماع السنوي لمنظمة              . على جدول األعمال  
اشنطن من اجل عرض خطته لالنسحاب من قطاع غـزة          ايباك وهي اللوبي اليهودي االمريكي المؤيد ل اسرائيل في و         

 ب.ف. ا.اغسطس المقبل/ المرتقب في منتصف آب
  23/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  معاً لكونها حركة دينيةحماسإسرائيل محاربة فلسطينية وعلى السلطة ال: بيريز

محاربة حركة حماس، لكونها حركة دينية      دعا بيريز، السلطة الفلسطينية إلى التعاون مع سلطات االحتالل في            :وكاالت
إذا كانت حركـة    : إلذاعة الصهيونية اليوم األحد   وأضاف بيريز، في مقابلٍة أجرتها معه ا       .وليست سياسية، على حد قوله    

حماس بالفعل تزيد من قوتها في المناطق الفلسطينية، وتواصل إطالق القذائف الصاروخية على األراضي اإلسـرائيلية،                
ب على إسرائيل والسلطة الفلسطينية معاً محاربة حماس، ألنها ليست شريكة في عملية السالم، وتعمل على تـدوير   يتوج

حماس هي حركة دينية، وليست حركة سياسية، ذات برنامٍج سياسي، قابل للتفاوض، على              هذه العملية، زاعماً أن حركة    
  .حد قوله

  23/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 شار شارون يسبق عباس إلى واشنطن للتأكيد على المواقف الصهيونيةمست
من المقرر أن يتوجه المستشار السياسي لرئيس الوزراء الصهيوني إلى الواليات المتحدة األمريكية يوم الثالثاء                :وكاالت
وقالـت مـصادر إعالميـة       .، ويسبق بذلك محمود عباس، الذي سيبدأ زيارة لواشنطن يوم الخميس المقبل           24/5القادم  
 إن المستشار دوف فايسغالس سيلتقي في واشنطن كوندوليزا رايس، ومستشار األمن القومي األمريكي سـتيف                :عبرية

هادلي، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تأتي بهدف طرح المواقف اإلسرائيلية على اإلدارة األمريكية، تمهيداً لزيارة محمـود                  
  . بالرئيس األمريكي جورج بوش، يوم الخميس القادمعباس لواشنطن، ولقائه

 23/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 االحتالل يزيل موقعاً عسكرياً بالقرب من مستوطنة نتساريم جنوب غزة
 بالقرب  صهيونيأفاد شهود عيان أن جيش االحتالل الصهيوني شرع اليوم األحد بإزالة موقع عسكري: غزة ـ خاص 

 إن شاحنات عسكرية قامت برفع مكعبات وحواجز إسمنتية قرب          :شهودالوقال   .ة نتساريم جنوب مدينة غزة    من مستوطن 
  .الطريق الساحلي وعلى مشارف مستوطنة نتساريم القريبة من مدينة غزة، تمهيداً إلزالة الموقع بأكمله

  23/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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 القنطار والبرغوثيسرائيل تمنع عزمي بشارة من زيارة إ
منعت وزارة الداخلية االسرائيلية عزمي بشارة من زيارة سمير القنطار، وأبلغته أن الزيارات منعت أيضاً عن مروان 

وجاء في بيان صحافي صادر عن مكتب بشارة امس ان بالغ وزارة الداخلية االسرائيلية جاء بعد أسبوعين  .البرغوثي
اضاف البيان انه في  .حسام خضر في معتقل هداريم في وسط اسرائيلور والبرغوثي من محاوالت بشارة زيارة القنطا

كل مرة كان يحدد الموعد، كان مكتب وزير األمن الداخلي يلغيه بحجج غريبة، مثل وجود اجتماعات داخلية إلدارة 
ة، تم ابالغنا ان الزيارات بعد مماطلة واتصاالت مستمر.. السجن وغيرها في الوقت نفسه الذي حدد فيه موعد الزيارة 

 ي ب ا.منعت عن البرغوثي واننا ممنوعون من زيارة قنطار ألسباب امنية
  23/5/2005المستقبل 

  
 شالوم يرفض التجديد لسفير اسرائيل في واشنطن

رفض شالوم اول من امس تجديد مهمة سفير اسرائيل في واشنطن داني يعالون الذي تنتهي مهمته في اب اغسطس 
وقال شالوم لمحطة تلفزيون اسرائيلية ان شارون سيأخذ برأيه ولن يوافق على تمديد مهمة يعالون لفترة جديدة  .المقبل

من ثالث سنوات، مشيرا الى ان التعيينات الديبلوماسية هي من صالحيات وزير الخارجية على الرغم من الديبلوماسي 
. سوف اتشاور مع رئيس الوزراء وسوف نتخذ قرارا مشتركام اضاف شالو. طن يتمتع بثقة شاروناالسرائيلي في واشن

 ا ف ب
  23/5/2005المستقبل 

 
   شهراً فقط لجندي إسرائيلي قتل شاباً فلسطينيا20ًالسجن 

هر الجاري الجندي، الذي يخدم فـي        كانت المحكمة العسكرية في لواء الجنوب قد أدانت في الخامس من الش            -تل ابيب   
ة البدوية في الجيش اإلسرائيلي بتهمة التسبب بأضرار خطيرة بصورة متعمدة، وذلـك بعـد أن               كتيبة الجوالة الصحراوي  

، في حين تمـت     2003أطلق النار باتجاه فلسطيني كان يحاول توجيه هوائية على سقف بيته في رفح في تشرين األول                 
  !تبرئة جندي آخر وجهت له التهمة ذاتها 
 بها الجندي قد تصل وفق القانون اإلسرائيلي، الى عشرين سنة، علـى األقـل،               يشار إلى أن عقوبة الجريمة التي ادين      

: ونسب االدعاء العسكري لجندي اخر يخدم في كتيبة الجوالة البدوية في أحد مواقع الجيش في رفح قوله للجندي المدان                  
وادعـى  .  وأصاب الفلسطيني  الذي يصلح الهوائية، وعندها قام الجندي ر بالضغط على الزناد         ... أطلق النار على هذا     

الجيش االسرائيلي انه ال يعرف أحد مدى خطورة إصابة الفلسطيني بزعم ان الجهات الفلسطينية لم تتعاون في التحقيـق              
  . في حينه

  23/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 سلطات االحتالل تعتزم مصادرة عشرات الدونمات في قرية بيت دجن قرب نابلس
السلطات الصهيونية عدداً من أهالي قرية بيت دجن قرب نابلس إخطارات رسـمية بمـصادرة   سلمت  ،نابلس ـ خاص 

وذكر نصر أبو جيش رئيس     .عشرات الدونمات من األراضي الزراعية التي يملكونها بحجة وقوعها في مناطق عسكرية           
زروعـة بأشـجار    مجلس قروي بيت دجن أن اإلخطارات تضمنت قراراً بمصادرة مساحات واسعة من األراضـي الم              

 عدنان أبو الحاج وجمال أبـو كنعـان          :الزيتون واقتالع تلك األشجار، موضحاً أن تلك األراضي تعود ملكيتها لكل من           
وأشار أبو جيش إلى أن جيبات صهيونية تقوم بتحركات غير طبيعية           .وعدنان أبو كنعان وهي تطل على منطقة األغوار       

  . للمنطقة الشمالية الشرقية دون معرفة األسباب وقد أجرت عمليات كشف ومسح،في المنطقة
 23/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  موظفو البطالة في الوزارات يعتصمون أمام التشريعي للمطالبة بتثبيتهم وصرف حقوقهم: غزة

ما زالت قضية موظفي البطالة الدائمة في الـوزارات والمؤسـسات الفلـسطينية بـدون حـل رغـم                   :كتب حسن جبر  
وينظر الموظفون الذين يزداد عددهم يوماً بعد يوم بغضب         .االعتصامات واالضرابات المتواصلة لهم أمام مقر التشريعي      

للوزراء والمسؤولين وأعضاء المجلس التشريعي الذين ما زالوا حتى اآلن غير قادرين على حل مشكلتهم رغم بساطتها                 
ين حملوا الفتات ورددوا هتافات تطالب بتثبيتهم في أماكن عملهـم، ان            ويقول الموظفون الذ  .وسهولتها كما قالوا لـااليام   

اجراءات نقلهم من بند البطالة الدائمة الى التعيين ال تكلف خزينة الدولة الشيء الكثير رغم أنها تضيف لهم وألسـرهم                    
طالة الدائمة منذ ما يزيد علـى  ويطالب الموظفون الذين يعمل كثير منهم على بند الب.الكثير من الحقوق المعنوية والمادية 

ومن أجل المساعدة في تثبيت حقوقهم أرسل       .سبع أو عشر سنوات، بتعيينهم في الوزارات والمؤسسات التي يعملون بها          
الموظفون رسائل عاجلة الى كثير من الجهات وأعضاء المجلس التـشريعي اال أنهـم لـم يجـدوا مواقـف حازمـة                      

 موظف يعملـون فـي وزارات الزراعـة         1500ذين يعانون من المشكلة يبلغ فقط       يذكر أن عدد الموظفين ال    .لصالحهم
  .والمواصالت واألشغال العامة واالسكان واآلثار وديوان الموظفين

  23/5/2005األيام الفلسطينية 
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  تراجع حدة التوتر، والهدوء يعود تدريجياً إلى أحياء ومخيمات المحافظة: رفح
 يعود تدريجيا ليخيم على أحياء ومخيمات محافظة رفح خالل أمس وأول من أمس، بعـد                بدأ الهدوء :كتب محمد الجمل    

عدة أيام من التوتر والتصعيد تخللها قصف متبادل بين رجال المقاومة الفلسطينية و قوات االحـتالل، وبخاصـة فـي                    
ذائف المقاومة الفلسطينية توقفت    ورغم تأكيداتهم بأن ق   .المناطق المحيطة بالمستوطنات والمواقع العسكرية مناطق التماس      

عن االنطالق في اتجاه المستوطنة منذ ساعات صباح أول من أمس بشكل كامل، إال أن االستفزازات اإلسـرائيلية لـم                    
تتوقف في المنطقة، وتمثلت في االنتشار المكثف للدبابات في محيط المستوطنة، وتواصل عمليات القصف بـين الفينـة                  

الزال يشعر المواطنين بالخطر ويجعلهم مترددين في الذهاب لمزارعهم، بانتظار عودة الهـدوء             واألخرى، األمر الذي    
أما مواطنو المناطق المحاذية للشريط الحدودي الفاصل بين فلسطين ومصر، والممتد علـى طـول               .بشكل كامل للمنطقة  

يلة الماضية وخاصة قرب مخيم يبنا، حيـث    الجزء الجنوبي من رفح، فأكدوا أن التوتر ساد هذه المناطق خالل األيام القل            
سقط الشهيد برهوم، مشيرين إلى أن اشتباكات متفرقة كانت اندلعت بين المقاتلين وقـوات االحـتالل، خلفهـا قـصف                    

وحمل المواطنون ممن التقتهم .إسرائيلي عنيف تجاه منازلهم، لم يخلف إصابات ولكنه ألحق أضراراً في عدد من المنازل             
االحتالل مسؤولية توتر األوضاع خالل األيام الماضية، مؤكدين أنه لوال استهداف جنود االحتالل للمقـاوم               األيام قوات   

   .برهوم، لما وصلت األمور إلى التوتر والتصعيد
  23/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  احتجاجاً على ظروفهم المعيشية الصعبة خريجو شمال غزة يعتصمون أمام مقر المحافظة

نظم خريجو الجامعات والمعاهد من محافظة شمال غزة، اعتصاماً احتجاجياً أمام مقر المحافظـة              : يل الشيخ    خل -غزة  
واحتشد عـشرات   .أمس، تعبيراً عن رفضهم للظروف التي يمرون بها واستمرار تجاهلهم وعدم توفير فرص عمل لهم              

في الـسلطة الوطنيـة بخلـق بـرامج         الخريجين من مختلف التخصصات، رافعين شعارات تطالب الجهات المختصة          
  .ومشاريع عمل الستيعابهم وفتح آفاق العمل وكسب العيش أمامهم

وقال إسماعيل أبو شمالة، محافظ شمال غزة، خالل اجتماع مع نحو عشرة من ممثلي الخريجين قبيل انتهاء االعتصام،                  
إيجاد سبل الحياة الكريمة لهم، معرباً عن قلقه        إن المحافظة ستبذل جهداً مضاعفاً من أجل حل أزمة الخريجين، ومحاولة            

وأضاف عقب استماعه لمطالب الخريجين أن أزمة الخريجين الفلسطينيين جزء من أزمة            .الشديد تجاه مستقبل الخريجين   
عربية تحتاج إلى أيجاد حلول جذرية، داعيا الشباب والطالب المقبلين إلى استكمال دراستهم إلى التوجه نحـو التعلـيم                   

وأضاف أنه سيجري تنسيقا مع الجهات      .لتقني والمهني، وعدم االنجرار وراء تكدس الخريجين في تخصصات متشابهة         ا
المختصة لتوفير جزء من احتياجات ومطالب الخريجين، مشيراً إلى أنه سيخاطب عدة جهـات للمـساعدة فـي إيجـاد              

  .الحلول
  23/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  تشكيل لجنة وطنية لمتابعة إقرار وتنفيذ قانون رعاية ودعم أسر الشهداء بيرةفي ختام اجتماع موسع بال

أعلن التجمع الوطني ألسر شهداء فلسطين، أمس، عن تشكيل لجنة وطنية مهمتها متابعة إقـرار               :  محمد بالص    -جنين  
اء اإلعالن عن تشكيل هـذه  وج.وتنفيذ قانون رعاية ودعم أسر الشهداء، وذلك بمشاركة العديد من المؤسسات والفعاليات       

اللجنة، في ختام اجتماع موسع عقد في مقر األمانة العامة للتجمع الوطني في مدينة البيرة، ضم ممثلين عن عـدد مـن                      
وقال محمد صبيحات، أمين عام التجمع الوطني، إن دعـوة          .المؤسسات الرسمية واألهلية، والمنظمات الشعبية والنسوية     

لتلك المؤسسات والمنظمات لالنعقاد من أجل مناقشة قانون رعاية أسر الشهداء، تمت بعدما أقـر               األمانة العامة للتجمع،    
وأكد أن هـذه    .المجلس التشريعي ثالث مواد فقط من هذا القانون، قبل نحو شهر واحد، ولم يتم تنفيذ شيء حتى اللحظة                 

ت التشريعية والتنفيذية، حتـى تـشعر أسـر         اللجنة، ستكون بمثابة لوبي ضاغط بوسائل ديمقراطية وسلمية، على الجها         
الشهداء، باعتبارها المستفيد األول من القانون، بمردود حقيقي على أرض الواقع، وحتى ال تبقى القرارات حبرا علـى                  

  .وأضاف صبيحات، إنه وفقا لهذه المواد، تتساوى أسر شهداء االنتفاضة الحالية باالنتفاضة األولى وشهداء الشتات.ورق
  23/5/2005م الفلسطينية األيا

 
  إحياء الذكرى الثالثة عشرة لمجزرة عيون قارة: غزة
أحيت الكتلة العمالية اإلسالمية في عدد من محافظات قطاع غزة الذكرى الثالثة عشرة لمجـزرة عيـون                 :  األيام -غزة  

يلي عامي بوبر بحق عـدد  قارة ريشون ليتسيون، التي تصادف العشرين من الشهر الجاري، وارتكبها المتطرف االسرائ       
وجاء إحياء الذكرى مـن خـالل المهرجانـات    .من العمال، وراح ضحيتها سبعة منهم، وأصيب العشرات منهم بجروح      

واالحتفاالت المنفصلة، التي أقامتها في محافظات غزة، وشمال غزة،والوسطى، وخان يونس، تزامناً مع الذكرى الثالثة               
تبر نبيل المبحوح، رئيس الكتلة أن ذكرى مجزرة عيون قارة أحيـت معانـاة العمـال،    واع.2002النطالقة الكتلة العام  

ورمتْ بها في ملعِب الذين يدعون حمايةَ العماِل ورعاية حقوقهم، مستنكراً محاوالت طمس قـضية العمـال العادلـة،                   
 في خان يونس ذوي خمسة مـن        وكرمت الكتلة العمالية  . والتخلي عنها في أحلك الظروف الصعبة، التي يعيشها العمال        

الى ذلك، حضر الحفل، الذي أقامته الكتلة في مخيم البريج عدد غفير من             .الشهداء، الذين سقطوا في مجزرة عيون قارة      
العمال، وكوادر الكتلة العمالية، وقيادة الحركة اإلسالمية، وعلى رأسهم الشيخ محمد طه الفائز بأعلى األصـوات فـي                  

  .يجانتخابات بلدية البر
  23/5/2005األيام الفلسطينية 
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   طبيب يواصلون اعتصامهم لألسبوع الثاني على التوالي مطالبين بفرص عمل300: غزة

 طبيب فلسطيني، اعتصامهم أمام مقر المجلس التشريعي لليوم الرابـع عـشر علـى               300واصل نحو   :كتب حسن جبر  
ويشعر األطباء بالغضب من استمرار معاناتهم رغم الـنقص  .توالي، مطالبين بالعمل في المستشفيات والمراكز الصحية  ال

وقال األطباء لـااليام إنهم اجتمعوا مع      .الواضح والشديد في الكوادر الطبية في العيادات والمستشفيات والمراكز الصحية         
معتز الجبور، أحد أعضاء اللجنة     . وقال د .يتم التوصل الى حل حتى اآلن     جهات مختلفة في المجلس التشريعي اال أنه لم         

اجتمعنا مؤخراً مع رئيس المجلس     : وتابع.حتى اآلن لم يتم التوصل الى حلول واضحة لمشكلتنا        : المشرفة على االضراب  
ـ   .التشريعي روحي فتوح ووعد بايجاد آلية للحل خالل أسبوعين وحتى اآلن مازلنا ننتظـر              ور أن األطبـاء    وأكـد الجب

المضربين في خيمة االعتصام حاصلون على رخصة مزاولة المهنة من وزارة الصحة ونقابة األطباء، مشيراً الـى أن                  
وأشار الى أن وزارة الصحة تتذرع دائمـاً        .األطباء توجهوا لكثير من الجهات التنفيذية اال أن أحداً لم يقدم حلوالً للمشكلة            

ويشكو األطباء من عدم قيام وزارة الصحة بتعيين أي طبيـب خـالل سـنوات               .ستيعابهمبعدم وجود اعتمادات مالية ال    
 األمر الذي فاقم من المشكلة، مؤكدين أن وزير الصحة السابق كمال الشرافي عين              2005، و 2004، و 2002، و 2001
والتخصـصات وحـسب    هناك عجز شديد في جميع األقـسام        : وقال الجبور . طبيباً 318، عدداً من األطباء     2003العام  

االحصاءات التي أجريناها هناك طبيب واحد لكل ألف مواطن في غزة، مؤكداً وجود كثيـر مـن المراكـز الـصحية                     
  .والعيادات التي جرى انشاؤها وتنتظر أن يتم افتتاحها بعد توفير الكادر

 آخر طبيب حاصل علـى      وأعلن األطباء عزمهم على مواصلة االضراب أمام مقر المجلس التشريعي حتى يتم توظيف            
  .رخصة مزاولة المهنة

  23/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 طفالً أسيراً يتعرضون ألبشع أشكال التعذيب والتنكيل واإلرهاب في السجون الصهيونية 350
  طفالً أسيراً في سجون االحتالل الصهيوني، وذلك في بيان350أكد نادي األسير الفلسطيني أن هناك :بيت لحم ـ خاص 

  . أيار 21أصدره بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي صادف يوم أمس السبت 
 طفالً فلسطينياً، بقي منهم 3500وأوضح نادي األسير في بيانه أن سلطات االحتالل اعتقلت منذ اندالع انتفاضة األقصى           

عن فـي سـجن تلمونـد     أسـيرات قاصـرات يقـب   8 أسيرا قاصراً معتقلين إدارياً بدون محكمة، و12، من بينهم  350
 بالمائة من األطفال األسرى للتنكيل والتعذيب خالل االعتقال وفي مراكز التحقيـق             95وأشار النادي إلى تعرض     .للنساء

 أن االحتالل استخدم أسلوب التحرش الجنسي والتهديد باالغتصاب بـشكل           ، ومؤكداً على  على يد المخابرات الصهيونية   
 نسبة األطفـال الـذين أدلـوا        وأكد البيان على أن   .جوابهم بهدف انتزاع اعترافات منهم    كبير جداً مع األطفال خالل است     

واتهم النادي  . بالمائة بعد أن وقعوا على إفادات باللغة العبرية ال يعرفون مضمونها           85باعترافات تحت التهديد والضغط     
لألطفـال وممارسـة أسـاليب ال إنـسانية         حكومة االحتالل بانتهاك كافة المواثيق الدولية واإلنـسانية فـي اعتقالهـا             

 بالمائة من األطفال األسرى يتعرضون في المحاكم العسكرية الصهيونية ألحكـام رادعـة              90وأضاف البيان أن    .بحقهم
 :وقال النـادي  .مصحوبة بفرض غرامات مالية عالية عليهم كجزء من عقوبة جماعية إنسانيا واقتصادياً تشمل عائالتهم             

 ومن هذه اآلثار البعد عن المدرسة، القلق والخوف         ،العتقال أثارا نفسية كبيرة على األطفال القاصرين      لقد تركت تجربة ا   
 ،ودعا النادي بمناسبة يوم الطفل الفلـسطيني .والكتابة، صعوبة في التعامل مع األهل، الشعور بالغربة والتوتر واالنطواء   

 سجون االحـتالل، وحـث مؤسـسات المجتمـع المـدني            إلى حملة دولية وشعبية إلطالق سراح األطفال األسرى من        
الفلسطيني ومراكز التأهيل االجتماعي والنفسي العمل على مساعدة األطفال المحررين للتخلص من أعراض االعتقـال               

  .ومساعدتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية
  23/5/2005المرآز الفلسطيني لإلعالم 

 
  مة موحدة لخوض االنتخابات التشريعيةالحركة االسيرة تجري مشاورات لتشكيل قائ

 قالت مصادر حقوقية ان األسرى في سجون االحتالل، يستعدون لإلعالن عن قائمة مرشحين              - اسامة العيسة    -بيت لحم 
ن وجاء في رسالة وصلت نادي األسير من األسرى في سجن عـسقال           .موحدة منهم لخوض انتخابات المجلس التشريعي     

ون االحتالل ممثلة في اللجان الوطنية واإلسالمية، التي تمثل مختلف الفصائل بما فيها فـتح               الحركة األسيرة في سج   ان  
وحماس، تجري مشاورات لتشكيل قائمة مرشحين موحدة لعضوية المجلس التشريعي، حيث ستشمل هذه القائمة أعضاء               

ة تأتي بسبب شعورهم باإلهمـال      ، وقال االسرى في رسالتهم ان هذه الخطو       ن من كافة الفصائل في الضفة وغزة      بارزي
والتجاهل لملفهم وخاصة بعد فشل المفاوضات المتعلقة بملف المعتقلين في الجلسة األخيرة التي عقدت بـين الجـانبين                  

من جهة أخرى طالب األسرى كافة الفصائل بالعمل على صيانة الدم الفلسطيني واالبتعاد عـن               .الفلسطيني واالسرائيلي 
 أي خالف بالحوار الوطني الداخلي بعيداً عن االعالم وإلغاء مـصطلح التخـوين مـن قاموسـنا                  التهجم والشتائم وحل  

الفلسطيني اإلعالمي والسياسي والمحافظة على أدب الخالف وتغليب المصلحة الوطنية العامة والبعد عن الفئوية الضيقة               
ن أية انتخابات أيا كانـت بلديـة أم تـشريعية           وجاء في الرسالة ان وحدتنا الوطنية الفلسطينية أهم م        .والمصالح الخاصة 

  .فعدونا يتربص بنا ويصب الزيت على النار حتى يثبت للعالم بأننا ال نستحق دولة أو استقالال وال نستطيع قيادة شعبنا
  23/5/2005الحياة الجديدة 
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 ة ضدهماألسرى في سجون االحتالل يعيشون ظروفاً صعبة وإدارات السجون تواصل حمالتها القمعي

قالت جمعية أنصار السجين لرعاية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل، إن أوضـاع              : خاص –نابلس   
 أسير، األمر   8500السجون الصهيونية تزداد سوءاً يوماً بعد يوٍم وأن أعداد األسرى في تزايٍد مستمر حيث فاق عددهم                 

ففـي سـجن النقـب      .جديدة في سجون شطّة وعسقالن وجلبوع والدامون والنقب       الذي دفع سلطات االحتالل لفتح أقسام       
حيـث أفـاد األسـرى أن       ,  ساعة 24 أسيراً إليها في غضون      480الصحراوي افتتحت اإلدارة أقساماً جديدة سيتم نقل        

ٍق، علماً بأن هذه األقسام     اإلدارة ستدِخلُهم إلى تلك األقسام بشكٍل فردي حتى تتمكّن من ممارسة عملية التفتيش بشكٍل دقي              
ويتوقّع األسرى أن الهدف من إنشاء هذه األقسام تحويل السجن إلـى            , تشبه األقفاص اإلسمنتية وتحيط بها أسوار عالية      

وذكر أسرى سجن مجدو أن إدارة السجن تقوم بحمالت نقٍل جماعية بحقّهـم             .إدارة مصلحة السجون خالل الفترة القادمة     
ة، وذلك من خالل ترحيلهم بين أقسام السجن المختلفة أو نقلهم إلى سجوٍن أخـرى قمعـات لمـنعهم مـن                     وبأعداٍد كبير 

كما تمارس ضغوطاً شديدة عليهم تتمثّل بمنع خروجهم من داخل القسم إال             ,االستقرار في أقسام السجن وفي السجن نفسه      
ـ        و قامت إدارة سجن ا    .يدي حتى في حاالت الضرورة القصوى     مكبلي األ  دت لدامون باقتحام أقسامه قبل عدة أيـاٍم واعت

وتجدر اإلشارة إلى أن سجن الدامون من أسوأ السجون وأقدمها وقد تم إغالقه في العام               . على األسرى وعبثت بمقتنياتهم   
فتتـاح  كما أعادت إدارة سجن عسقالن ا     . أسيراً 240 لعدم صالحيته للعيش اآلدمي لكنه افتتح مجدداً ويقبع فيه اآلن            98

وبخـصوص  . الذي خصصته للجنائيين ليقوموا بالعمل بالمرافق العامة       11جميع األقسام لألسرى األمنيين باستثناء قسم       
,  أسيراً 50 أسرى خالل األسبوعيين الماضيين من أصل        7عزل أيلون في سجن الرملة فقد قامت اإلدارة بإطالق سراح           

كما أن  ,  حياتية صعبة جداً تتمثّل بقدم البناء وعدم أهليته للحياة البشرية           أسيراً يقبعون في العزل في ظروفٍ      43و مازال   
من جهة أخرى طالب األسرى جميع الجهـات        .الطعام المقدم سيء جداً وال يتوفّر لدى األسرى جرائد أو تلفاز أو دخان            

ات التشريعية والذي يتمثّل بمشاركتهم في      القانونية واإلنسانية والقضائية العمل على ضمان ممارستهم لحقّهم في االنتخاب         
       ذلك حقٌّ شرعي وناشد األسرى جميع المؤسسات والهيئات الحقوقية التدخّل من         .االنتخابات ترشيحاً وتصويتاً، وقالوا إن 

  .أجل تخفيف معاناتهم وفضح أساليب االحتالل التي تهدف إلى زيادة معاناتهم داخل السجون والمعتقالت
  23/5/2005سطيني لإلعالم المركز الفل

  
  مشروع تأهيل كورنيش غزة سينطلق عقب تنفيذ االنسحاب :  سنقرط،والر كلفة إنشائه مليون د65

 التي أجراهـا    أكد مازن سنقرط وزير االقتصاد الوطني أهمية النتائج التي حققتها المباحثات االقتصادية           ،:كتب حامد جاد  
  .مع المسؤولين اليابانيين والصينيين خالل األسبوع الماضي والوفد المرافق له الرئيس محمود عباس 

واعتبر سنقرط أن من أبرز هذه النتائج ما أعلنته الحكومة اليابانية من التزام برفع مستوى مـساعداتها الـسنوية للعـام          
 اليابـاني ستـشمل      مليون دوالر، كالتزام جديد اضافة الى التزاماتها السابقة، موضحاً أن برامج الدعم            100الحالي الى   

للمرة األولى تمويل مشاريع تتعلق بدعم مرافق االقتصاد الفلسطيني المختلفة ومنها مشاريع القطاع الخـاص بمختلـف                 
ولفت في حـديث    .تخصصاته الزراعية والسياحية اضافة الى دعم موازنة السلطة وذلك بشكل مباشر عبر وزارة المالية             

ت اليابانية سيخصص لتمويل مشروع تأهيل الطريق الساحلية كورنيش غزة التـي            لـ االيام الى أن جزءاً من المساعدا      
 كيلو متراً، منوهاً الى أن الكلفة التقديرية لتنفيذ هذا المـشروع            40ستمتد من شمال القطاع الى جنوبه بمسافة تقدر بنحو          

 الصين، أشار سنقرط الـى ان       وحول نتائج زيارة  . مليون دوالر  65 الى   60حسب الدراسات التي أعدت له تتراوح من        
 مليون دوالر، وذلـك     20اجمالي قيمة المعونات الصينية التي تم التوصل بشأنها الى اتفاقات بين السلطة والصين بلغت               

 سيارة ومختبرات طبية وتجهيزات انشائية تتعلق بالوحدات        70ما بين مساعدات عينية ومالية ستشمل تزويد السلطة بـ          
 .متنقلةالسكنية الجاهزة ال

  23/5/2005األيام الفلسطينية 
 

  السلطة تخطط لفتح مزاد على ترخيص ثاٍن لتشغيل شبكة للهاتف الخليوي: صيدم
قال صبري صيدم وزير االتصاالت والتكنولوجيا لـرويترز، أمـس، ان الـسلطة   : البحر الميت ـ االردن ـ رويترز  

التصاالت الهواتف المحمولة وتأمل بان تصبح الشبكة جاهزة        الفلسطينية تنوي فتح مزاد على ترخيص ثان لتشغيل شبكة          
وستتنافس الشركة الجديدة مع شركة االتصاالت الخليويـة الفلـسطينية جـوال التابعـة لـشركة                . للتشغيل بنهاية العام  

. طينيةاالتصاالت الفلسطينية بالتل والتي انتهت رخصتها الحصرية لتشغيل شبكة التصاالت المحمول في االراضي الفلس             
ودخول . وقال صيدم في مقابلة على هامش اجتماع اقليمي للمنتدى االقتصادي العالمي في االردن اننا نحاول فتح السوق                

ومضى قائال اذا تطورت االمور في االسبوعين المقبلين فاتوقع ظهور جهة تشغيل جديـدة              . شركة جديدة أمر ضروري   
من سوق اتصاالت المحمـول فـي االراضـي         % 51ترك وتملك نحو    ولدى جوال حاليا نصف مليون مش     . بنهاية العام 
وتواجه جوال بالفعل منافسة من شركات اتصاالت الهواتف المحمولة االسرائيلية التي توفر خدماتها في تلك               . الفلسطينية
  . المناطق

  23/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  اختتام فعاليات معرض العهد والوفاء للمنتج الفلسطيني: جنين
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اختتمت، أمس، في الجامعة العربية األميركية بمحافظة جنين، فعاليات معرض العهد والوفـاء للمنـتج   : جنين ـ األيام 
عدلي صالح، مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط، رئيس اللجنة التحضيرية للمعرض، . وقال د.الفلسطيني ـ األول 

وأكـد  .سسات المجتمع، إلى جانب االقتصاد الـوطني ودعمـه        إن هذا المعرض، جاء ليعبر عن وقفة الجامعة وكافة مؤ         
صالح، أن رسالة المعرض، ارتكزت على ضرورة دعم المنتج الوطني ذي الجودة العاليـة والـذي يحظـى برضـى                    
المستهلك، رغم الظروف القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ذلك أن االقتصاد الوطني، يشكل ركيزة مهمـة مـن                   

وأتاح المعـرض،   .ركة االستقالل والتحرر الوطني، وعنصرا مهما في مرحلة البناء والتنمية والتطوير          ركائز خوض مع  
كما قال القائمون عليه، للمستهلكين فرصة التعرف عن كثب على القطاعات اإلنتاجية والخدماتية التي عرضت منتجاتها                

 التعرف على ميـزات هـذه المنتجـات،         بأسلوب عصري وجميل، أتاح لرواد المعرض من تجار ومستهلكين، فرصة         
ومستوى جودتها ومنافستها للمنتجات المستوردة، كونها تمثل بديال وطنيا يعتمد عليه، ويخفف على كاهل المستهلك مـن        

  .األسعار المرتفعة للمنتجات األخرى، والتي تساهم باضعاف االقتصاد من خالل سحبها للعملة الصعبة إلى الخارج
  23/5/2005ة األيام الفلسطيني

  
  وسط تعامالت نشطة% 0ر44مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً نسبته 

سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية، انخفاضا خالل جلسة حافظـت علـى معـامالت    : نابلس ـ االيام 
وتـاثر  %.0ر44بته   نقطة، ما نس   3ر08 نقطة بانخفاض قدره     700ر20واغلق المؤشر العام للسوق القدس على       .نشطة

  . شركة جرى التداول على اسهم لها16 من بين 3مؤشر القدس بتراجع اسعار 
وتراجعت اسهم شركات االتصاالت الفلسطينية، والعربية لمراكز التسوق، وفلسطين لالستثمار العقاري، بنيما ارتفعـت              

ربيـة، وبيرزيـت لالدويـة، والقـدس        اسهم البنك االسالمي العربي، والمستثمرون العرب، والمؤسـسة العقاريـة الع          
للمستحضرات الطبية، وفلسطين لصناعة اللدائن، والتامين الوطنية، والفلسطينية للكهرباء، وبنك االستثمار الفلـسطيني،             
وفلسطين لالستثمار الصناعي، في حين استقرت اسهم الزيوت النباتية، وبنـك فلـسطين الـدولي، وبـاديكو دون أي                   

 عقداً بلغت قيمتهـا     433 سهماً تمت من خالل      495545على معامالت نشطة حيث جرى تداول       وحافظت السوق   .تغيير
  . دينارا1577872ًوتقدمت شركة االتصاالت معامالت السوق بتداول بلغ . دنانير2357703االجمالية 

  23/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  ين فلسط-االعالن عن تأسيس جمعية متداولي االسواق المالية: البيرة
عقد، امس، في مقر جمعية البنوك في فلسطين بمقرها بالبيرة االجتماع التأسيسي االول لجمعية متـداولي      :  االيام -البيرة

 فلسطين، وذلك بحضور عدد من مديري الخزينة واالستثمار في البنوك العاملة في فلـسطين وسـلطة                 -االسواق المالية 
فلسطين، وتم لهـذا الغـرض      / لبدء بتأسيس جمعية متداولي االسواق المالية     وأعلن خالل االجتماع عن ا    .النقد الفلسطينية 

تشكيل عدة لجان تحضيرية ابرزها لجنة اعداد النظام الداخلي واللوائح التي تضم في عضويتها محمد سـعيد سـالمة،                   
 السر وتتكون مـن     وعبد الماجد ابو صفا، وصالح الهدمي، وعمر حمد، وحمودة ابو عزيزة، واللجنة السكرتارية وأمانة             

وأوضح البيان ان جمعية    .ناجح جرارعة، وامين ناصر، واللجنة االعالمية وتضم كال من طالب الكببجي وعماد االعرج            
متداولي االسواق المالية تهدف الى تنظيم عالقة المتداولين في القطاع المصرفي ورفع كفاءتهم مـن خـالل اشـراكهم                   

ى عضوية االتحادات االقليمية والعالمية للمتداولين في االسواق المالية وتفعيـل           ببرامج تدريبية متخصصة واالنضمام ال    
عضوية فلسطين في هذه االبحاث، كما ستشكل الجمعية رافعة للتواصل بين المتداولين فـي فلـسطين ونظـرائهم فـي               

  .العالمين العربي والدولي
 23/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  حتالل سبب اصادرات إسرائيلية للعراقواال.. بضائع اسرائيلية للعراق

نقلت صحيفة الفرات المستقلة من مصادرها في العاصمة األردنية أن عدداً من الشركات اإلسـرائيلية تقـوم بتـصدير                   
 األقل أقيما في المنطقة الصناعية بمدينة الزرقاء مهمتها إعادة          ىمنتجاتها إلي العراق عن طريق األردن، وأن مكتبين عل        

منتجات اإلسرائيلية بأغلفة جديدة إلخفاء البصمات اإلسرائيلية وتغيير جهة المصدر، إضافة إلي نزع اللوحـات               تغليف ال 
اإلسرائيلية عن السيارات المستعملة المصدرة وإبدالها بلوحات جديدة قبل إرسالها إلي العراق، وأوضحت المـصادر أن                

.. الخـتالل . ر القليلة الماضية قد تجاوزت األربعين مليون دوالرقيمة البضائع اإلسرائيلية المصدرة للعراق خالل األشه    
 والمطالبة بموقف أفضل للقضاء من الصحافة

  23/5/2005القدس العربي 
  

  األردن والسلطة وإسرائيل تتفق على إجراء دراسة لنقل مياه البحر األحمر إلى الميت  
سطينية واسرائيل موافقتها الرسمية إجـراء دراسـة الجـدوى          أعلن األردن والسلطة الوطنية الفل    : البحر الميت  الخليج   

االقتصادية واألثر البيئي واالجتماعي لمشروع قناة البحرين، لنقل مياه البحر االحمر للبحـر الميـت النقـاذ األخيـر                   
الثالـث  والمحافظة على وضعه البيئي، وقال وزراء من األطراف الثالثة في جلسة خاصة النقاذ البحر الميت في اليوم                  

الجتماعات المنتدى االقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله أمس في الشاطئ المهدد ان المشروع شـجع علـى زيـادة                   
  .التعاون والتفاهم بين الدول الثالث وسيسهم في تحقيق االمن واالستقرار في المنطقة
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اجراء دراسة الجدوى للمشروع مثـاالً ممتـازاً   واعتبر وزير البنية التحتية االسرائيلي بنيامين بن اليعازر الموافقة على       
  .الحتمال التعاون السلمي بين الدول الثالث وان حقبة جديدة من السالم تحل في المنطقة

وقال وزير التخطيط الفلسطيني الدكتور غسان الخطيب إن للمشروع أهمية من حيث منافعه االقتصادية ولتحسين مجمل                
  . لتزام بتنفيذه تحقيق السالم واألمن واالنتعاش على المستوى االقليمياالوضاع االجتماعية، ومن شأن اال

23/5/2005الخليج اإلماراتية   
  
  أبو الغيط يلتقي شالوم ويؤكد على أهمية استمرار الحوار اإلسرائيلي ـ الفلسطيني 

ع نظيره اإلسـرائيلي  أجرى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مباحثات أمس م: البحر الميت ـ الشرق األوسط 
وقال أبو الغـيط، للـصحافيين عقـب        . سلفان شالوم وذلك على هامش منتدى دافوس االقتصادي العالمي بالبحر الميت          

االجتماع، إنه بحث مع شالوم األوضاع في األراضي الفلسطينية، مؤكدا على أهمية استمرار الحـوار بـين الجـانبين                   
عية الدولية إلقناع الجانبين بالتنفيذ الحرفي لتفاهمات شرم الشيخ وتسهيل االنسحاب           اإلسرائيلي والفلسطيني واللجنة الربا   

  .اإلسرائيلي من قطاع غزة
23/5/2005 شرق األوسطال  

  
  إشادات أميركية بربيع األمل في المنطقة منتدى البحر الميت يروج لإلصالح 

وقالت نلتقي اليوم في . الحاصلة في الشرق االوسطشادت عقيلة الرئيس االميركي لورا بوش امس االول بالتغييرات ا
واضافت نشهد . لحظة تاريخية وفرص ال سابق لها كما نشهد في انحاء العالم وهنا في الشرق االوسط تقدما للحرية

حاليا ربيع االمل يلوح في الشرق االوسط حيث يكتب الشجعان من الرجال والنساء فصال جديدا في تاريخ الحكم الذاتي، 
  . قد توجهوا الى صناديق االقتراع في افغانستان والعراق واالراضي الفلسطينيةف

وتابعت بوش ان اللبنانيين رجاال وامهات احتشدوا في ساحة الشهداء مطالبين بانهاء االحتالل واالدالء باصواتهم بكل 
 عاما من 20السياسية كاملة بعد حرية، سررنا كثيرا االسبوع الحالي لدى سماعنا ان المرأة الكويتية نالت حقوقها 

وقالت في الواليات المتحدة نحن . ورأت ان النساء اللواتي لم ينلن حقوقهن بعد يراقبن ما يجري. الجهود الشجاعة
  رويترز، ا ب، ا ف ب. واعلنت اآلن نرى ربيع االمل في شتى انحاء الشرق االوسط. نحترم جميع العقائد

  
23/5/2005السفير اللبنانية   

 
  سقاط حق العودة إردنية فلسطينية وتطبيع كامل مع الدول العربية وأفدرالية 

ذكرت مجلة نتيف االسرائيلية الشهرية المتخصصة في األبحاث :ـ من زهير اندراوس الناصرة ـ القدس العربي
صاديين والسياسيين من  من العلماء والباحثين واألكاديميين والعسكريين واالقت250السياسية واإلستراتيجية ان اكثر من 

 حتي 2005عدة دول انشغلوا في إعداد مشروع خاص لدولة إسرائيل، والذي يتمحور حول مستقبل إسرائيل من عام 
، ووضع هؤالء تصورا أو بمعني آخر سيناريو شامل لوضع إسرائيل في المنطقة العربية يتوجب علي ساسة 2020عام 

  . المحددتل أبيب تنفيذ جميع بنوده حسب التوقيت 
وشددت الصحيفة . واضافت الصحيفة ان هذا السيناريو طالب بإعداده خبراء التخطيط والدراسات المستقبلية في إسرائيل

في تقريرها علي ان الحكومة االسرائيلية برئاسة ارييل شارون فضلت ان ال يقتصر إعداد سيناريو البحث علي باحثيها 
  . اء من اليابان الواليات المتحدة األمريكية، ألمانيا، إيطاليا، ودول أخريوخبرائها فحسب، بل عمدت إلي دعوة خبر

في حال فشل البند األول وبالتالي يفشل الثاني يتم العمل علي محاولة توحيد الفلسطينيين مع األردن في صورة فيدرالية 
 تتضمن اسقاط حق الالجئين الفلسطينيين أو كونفدرالية، تبرم الدول العربية واإلسالمية معاهدات سالم كاملة مع إسرائيل

في العودة ألي من الدولتين الفلسطينية أو اإلسرائيلية، إقامة مشروعات إسرائيلية ـ عربية مشتركة تكون السيطرة فيها 
لليهود علي أن يقدم العرب القوة البشرية واألرض، إقامة طرق سريعة تصل إسرائيل ببيروت وعمان والقاهرة 

 أخري، يتم إنشاء وتطوير السكك الحديدية بين البلدان العربية وإسرائيل، استثمار اإلمكانيات السياحية وعواصم عربية
األردنية، بترتيب جولة سياحية للسائح األجنبي إلسرائيل في األردن والعكس، إقامة مشروعات مشتركة لتحلية مياه 

   .البحر الميت ونهر األردن، تطوير منطقة صحراء النقب 
23/5/2005دس العربي الق  

  
  ألوان الطيف السياسي اهتمت بزيارته ،حفاوة في بيروت بالنائب الفلسطيني أحمد الطيبي

الشرق األوسط حظيت زيارة النائب الفلسطيني، أحمد الطيبي، الى لبنان بحفاوة بالغـة، إذ اسـتقبله رؤسـاء                  : بيروت
كما احتفى به عدد كبير مـن المـسؤولين         . ونجيب ميقاتي الجمهورية ومجلس النواب والحكومة اميل لحود ونبيه بري         

والشخصيات النيابية والسياسية، بينهم النائب ناصر قنديل الذي أولم على شرفه مأدبة غداء في فندق البريـستول فـي                    
بيروت حضرها النائبان عدنان عرقجي ومروان فارس، والوزير السابق وئام وهاب، ونقيب محرري الصحافة ملحـم                

رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي جبران عريجي ونائب األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني عبـد اهللا                كرم و 
مزرعاني وممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان وممثل حركة فتح خالد العارف ورئيس وأعضاء المجلس الوطني                 

  .لإلعالم
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23/5/2005 شرق األوسطال  
 

  
   عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم االنتشار النووي  اإلمارات تعرب عن قلقها من

أعربت دولة اإلمارات العربية المتحدة في األمم المتحدة أمس االول عن قلقها إزاء استمرار التساهل العالمي إزاء مسألة                  
عالت نوويـة   عدم انضمام اسرائيل لمعاهدة عدم االنتشار النووي والستمرار امتالكها منفردة بالمنطقة ترسانات ومفـا             

  .خطيرة تعزز من أجواء التوتر والعنف والصراع بالمنطقة
جاء ذلك خالل البيان الذي أدلى به سعيد مهير بخيت الكتبي عضو وفد دولة اإلمارات في مؤتمر األطراف في معاهـدة        

 وذلـك أمـام الهيئـة     والمنعقد حاليا في مقر األمم المتحدة  2005عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض المعاهدة عام        
  .الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية الثانية للمعاهدة والمعنية بتنفيذ أحكام المعاهدة ذات الصلة بالمسائل اإلقليمية

وأكد الكتبي المسؤولية التي تقع على الدول األطراف في المعاهدة وال سيما النووية منهـا فـي بـذل جميـع الجهـود                       
لزامها وبدون اي مزيد من التأخير باالنضمام غير المشروط إلى معاهدة عدم االنتشار كدولة              الضاغطة على اسرائيل إل   

غير نووية وباالمتثال التام ألحكام القرار المتصل بالشرق األوسط بما فيه العمل على تفكيك جميـع منـشآتها النوويـة                    
 الذرية أسوة بدول المنطقة وذلك بلوغا لالنـضمام         العسكرية وإخضاعها للضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة       

العالمي الشامل للمعاهدة في الشرق األوسط وجعلها خالية من جميع األسلحة النووية، كما هو معمول به في العديد مـن                    
  وام.     مناطق العالم

23/5/2005الخليج اإلماراتية    
  

 زعيم المعارضة التركية في إسرائيل 
 طريق التقارب التركي اإلسرائيلي، بدأ زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري في خطوة جديدة على

  . أيام3زيارة إلى إسرائيل تستمر دنيز بايكال 
ويشارك بايكال، زعيم أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي، في مؤتمر االشتراكية الدولية في إسرائيل قبل أن 

 ا ش ا.لمشاركة إلى رام اهللا الستئناف جلساته هناكينتقل المؤتمر بالوفود ا
23/5/2005السفير   

 
  حزب اهللا يؤكد امتالكه وسائل لردع إسرائيل عن استهداف جنوب لبنان

الشرق االوسط نبه رئيس كتلة نواب حزب اهللا في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد الى ان نية االنقـضاض                   : بيروت
هي نية مبيتة باستمرار لدى العدو الصهيوني، فيما اعلن مسؤول منطقة الجنوب في حزب اهللا                2000على انتصار العام    

الشيخ نبيل قاووق ان المقاومة االسالمية تمتلك الوسائل التي تضمن ردع قوات االحتالل عن استهداف البلدات والقـرى                 
  .تكفل عدم تكرار العدو العتداءاتهالجنوبية، مشدداً على التمسك بكامل الحق في استخدام كل الوسائل التي 

ان العقبة االساسية اليوم وفـي هـذه        : وقال رعد خالل لقاء سياسي نظمه حزب اهللا في بلدة حبوش بجنوب لبنان امس             
المرحلة امام تطبيع عالقات الكيان الصهيوني مع االنظمة العربية هو وجود مقاومة في لبنان ووجود سـالح يـرفض                   

  .رادتهم في التحرير، كما يرفض االحتالل الصهيوني لفلسطينابتزاز اللبنانيين با
23/5/2005 شرق األوسطال  

  
  أسيراً أردنياً عن الطعام احتجاجاً على سياسة إبعادهم16استمرار إضراب 

 أسيراً من حملة الجوازات األردنية ال زالـوا مـضِربين           16إن  : قال محامي نادي األسير الفلسطيني    : خاص –بيت لحم   
الطعام في سجن الرملة الصهيوني منذ أسبوع، احتجاجاً على عمليات اإلبعاد إلـى األردن التـي بـدأت سـلطات                    عن  

  . أسيراً إلى األردن20االحتالل تنفيذها في األسابيع األخيرة، حيث أبعدت مؤخّراً 
 لكسر إضرابهم المفتـوح      أسيراً من سجن مجدو إلى سجن الرملة قبل أسبوٍع في محاولةٍ           16وكانت إدارة السجون نقلت     

  .عن الطعام، وناشد هؤالء الجهات الحقوقية والسلطة الفلسطينية التدخّل لحّل مشكلتهم
  

23/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

  عودة الغزيين إلى القطاع ال يتقاطع مع مفاوضات المرحلة النهائية: الجامعة العربية
لعام المساعد لجامعة الدول العربية سعيد كمال إن الترتيب لعـودة أهـل غـزة                قال األمين ا   -عمان    نادية سعد الدين   

المتواجدين خارج القطاع إليه بعد االنسحاب اإلسرائيلي منه ال يتقاطع مع مفاوضات الحل النهائي حول قضية الالجئين،                 
ت ما بعد االنـسحاب وذلـك بعـد         الفتاً إلى استعداد الجامعة العربية لرعاية أي مفاوضات بهذا الشأن كجزء من ترتيبا            

  .التوافق والتنسيق مع األطراف المعنية
 وأكد كمال أن عودة أبناء غزة ال يؤثر البتة على مفاوضات الحل النهائي المتعلقة بقضية الالجئين، معتبراً أن ألبنـاء                    

الجئين والقدس والحدود    فإن قضايا ال   1993 اإلسرائيلي المبرم عام     –وبحسب اتفاق أوسلو الفلسطيني     .غزة وضع خاص  
  .والمستوطنات والمياه قد أجلت إلى مفاوضات المرحلة النهائية
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23/5/2005الغد االرنية   
 
 

  
   يهوديا من أصل جزائري يزورون قبر حاخام في الجزائر250حوالي 
،  الجزائري لى مدينة تلمسان بالغرب    يهوديا إ  150 سنة وصل أمس حوالي      49 ألول مرة منذ     :الشرق االوسط : ئرالجزا

ومن المنتظر أن يفد فـي      .  منذ أن غادر اليهود أرض الجزائر      بهدف إقامة حفالت وطقوس دينية تعد األولى من نوعها        
الخبر عن رئيس جمعية األخوة لإلتحـاد الـوطني         ونقلت صحيفة    . يهودي آخر على نفس المدينة     100اليومين المقبلين   

اليهودي قوله، إن الزيارة تتم برعاية الـسفارة الجزائريـة بفرنـسا وإن             ألصدقاء تلمسان أندري شربيط، ورئيس الوفد       
وقـال نفـس المـصدر إن       . الوافدين من العديد من المدن الفرنسية، حريصون على أن تكون ذات طابع ديني احتفالي             

موا الـذي توقـف     الزيارة تأخذ صيغة مناسك حج بحكم أن البعثة اليهودية ستقيم طقوسها في قبر الحاخام إفرايم آالن ك                
وسيزور أفراد الوفد مجموعة من المعابد اليهوديـة بتلمـسان       . ، عندما بلغت حرب التحرير أوجها     1956الحج إليه عام    

  .التي تحولت بعد االستقالل إلى مساجد
وجرت زيارة اليهود وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تتخوف السلطات من أي طارئ، كون الحـدث يـشكل سـابقة                    

  . يثير رد فعل بعض األطراف الدينيةويحتمل أن
  23/5/2005 شرق األوسطال

  
   خالف أميركي حول طبيعة بادرة حسن النية من بوش إلى عباس

 ذكرت مصادر دبلوماسية ان خالفاً ثار في االدارة         :رويترز  : محمد الدعمه نيويورك  : صالح النعامي البحر الميت   : غزة
وحسب المـصادر فـإن     . التي يتوجب على الرئيس بوش التقدم بها تجاه عباس        االميركية حول طبيعة بادرة حسن النية       

الجانب الفلسطيني ابلغ االدارة االميركية برغبة السلطة الفلسطينية في قيام بوش بتقديم ضمانات لعباس مقابل الضمانات                
مواقف اسرائيل من عودة الالجئين     التي قدمها لشارون خالل فترة واليته االولى، والتي تبنت بموجبها االدارة االميركية             

وحـسب  . ومصير التجمعات االستيطانية وخط االنسحاب من الضفة الغربية في أي تسوية سياسـية مقبلـة للـصراع                
المصادر فان الجانب الفلسطيني لم يطالب االدارة بأن يقدم بوش رسالة كما قدم لشارون، بل ضمانات تتجاوز الضمانات               

وحسب المصادر فإن بعض المسؤولين في االدارة اقترحوا أن يـسير           . لطة الفلسطينية حتى اآلن   التي قدمتها االدارة للس   
بوش تجاه ابو مازن اكبر مسافة ممكنة من اجل تعزيز موقفه في الساحة الداخلية الفلسطينية عشية االنتخابات للمجلـس                   

 حين يعارض قسم اخر مـن مـسؤولي         التشريعي وتقوية موقف حركة فتح في مواجهة حماس في هذه االنتخابات، في           
  . االدارة تقديم مثل هذه الضمانات لعباس

23/5/200 شرق األوسطال  
  

  القاعدةبني في ألمانيا لالشتباه في صلته اعتقال فلسطي
قال مكتب االدعاء االتحادي في كارلسروه امس، إن الشرطة االلمانية احتجزت رجال : أ.ب.كارلسروه المانيا ـ د

  . عاما، لصلته في تحقيق مرتبط بأنشطة تنظيم القاعدة28غ من العمرفلسطينيا يبل
وأضاف مكتب االدعاء أن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه أعتقل أمس بمدينة ماربورج بوسط ألمانيا لالشتباه في 

  .محاولته الحصول على أموال عن طريق االحتيال
  

23/5/2005 شرق األوسطال  
  

  التخلي عن إسرائيل يؤدي إلى محرقة جديدة:  رث بوش في المنطقةأعضاء في الكونغرس يناقشون إ
ناقش أعضاء في الكونغرس األميركي يشاركون في أعمال المنتدى االقتصادي العالمي في األردن التوقعات حول 
ا اإلرث السياسي للرئيس األميركي جورج بوش في الشرق األوسط مؤكدين ان تخلي الواليات المتحدة عن التزاماته

  . حيال إسرائيل سيسفر عن محرقة جديدة في العالم
واجمع أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري في ندوة بعنوان التوقعات حول ارث الرئيس األميركي في الشرق 

  . األوسط على ان واشنطن ستواصل دعم إسرائيل للعمل معها على إقامة دولة فلسطينية مستقلة
 والية اوريغون غوردن سميث ان تخلي الواليات المتحدة عن التزاماتها حيال إسرائيل وقال السناتور الجمهوري عن

سيؤدي إلى محرقة أخرى في العالم على غرار ما حصل القرن الماضي لكنه شدد على ان ذلك لن يكون على حساب 
صوصا بعد سوء وأضاف يحق لإلسرائيليين العيش في أمان وسالم وحرية في المنطقة خ. مصالح الدول األخرى

  أ ف ب. المعاملة التي تعرضوا لها في مناطق مختلفة في العالم
23/5/2005البيان    

 
  مؤتمر إيباك يتخبط في فضيحة جواسيس إسرائيل 
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  بدأت لجنة العالقات العامة اإلسرائيلية ـ األميركية إيباك التي تعتبر أبرز جماعات الضغط اليهودية في الواليات 
 السنوي أمس في واشنطن في أجواء قلق على تضرر نفوذها في اإلدارة األميركية والكونغرس بما المتحدة مؤتمرها

والذي اعتقل قبل عامين لالً في وزارة الدفاع األميركية كشفته التحقيقات مع لورانس فرانكلين الذي كان يعمل مح
  .ثائق ومعلومات سرية إلى إسرائيللالشتباه في تسريبه و

سابق للجنة نيل شير عن أمله في أال تؤثر نتائج التحقيقات الجارية مع فرانكلين على قوة وفعالية إيباك أعرب المدير ال
  .مرار التأييد األميركي إلسرائيلودورها المهم في ضمان واست

. وقد يضعف دورها وجهودها في حشد وضمان استمرار الدعم المالي والسياسي والعسكري األميركي إلسرائيل
 هذا الوضع، واستعراض قوتها ونفوذها، وقدرتها على تجاوز األزمة حرصت إيباك على ان يكون مؤتمرها ولمواجهة

الذي تنتهي أعماله غداَ األهم واألكبر من نوع منذ خمسين عاماً، إذ يحضره نحو خمسة آالف من أعضائها من مختلف 
كما سيشارك حوالي نصف أعضاء مجلس الشيوخ .كلمةوستلقي السيناتور هيالري كلينتون . الواليات المتحدة األميركية

باإلضافة إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي ستلقي كلمة إلى جانب كلمات المئة، وثلث أعضاء مجلس النواب، 
لرئيس مجلس النواب، وزعيم األغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وبالطبع رئيس الوزراء اإلسرائيلي آرييل 

  .شارون
23/5/2005لبيان ا   

  
    الفضيحة:استطالع

  خيري منصور  
االستطالع الذي أجراه معهد داحف يعتبر خطراً قدر تعلق األمر بالعينات التي توجه اليهـا االسـتطالع، وباإلجابـات                   

  .الصادقة لمن تفاءلوا وتوقعوا تغيراً ملحوظاً في منسوب العداء والكراهية للعرب
 تسعون في المائة من هؤالء المعتـدلين        .م، ان لم يكونوا جميعاً من المعتدلين واليسار       خمسمائة يهودي ويهودي، معظمه   

واليساريين أصروا على رفض حق العودة للفلسطينيين وأكثر من ثلثيهم اعتبروا المجازر التي عـانى منهـا الـشعب                   
  .ا الشقاءالفلسطيني على أرضه وفي شتى منافيه عقاباً طبيعياً، ألن هذا الشعب يستحق مثل هذ

ان هذا االستطالع إضافة الى عدة وقائع أخرى تتزامن معه، هو بمنزلة تأكيد ان هناك بطالة سياسية بالمعنى الدقيق في                    
الكيان العبري، بحيث لم تعد األحزاب سوى أسماء حركية أو مستعارة لحزب الليكود، قابلة للذوبان فيه تحـت شـعار                    

  .االئتالف
 يهودية غير مسموعة، ويصنف أصحابها في خانة األبناء العاقين، لكن تلك الفئة المحدودة              ونحن نعرف ان هناك أصواتاً    

  .العدد والنفوذ، يجري طردها باتجاه الهوامش، وأحياناً يتم استثمارها لخلق توازن وهمي في المشهد الصهيوني
ي إجرائيـة أو تكتيكيـة وال تطـال      ان االختالفات على ما يبدو من هذا االستطالع بين يمين متطرف ويسار معتدل، ه             

الجذور، ما دام تسعون في المائة من عينات يسارية يرفضون أي شيء له صلة بحق الفلسطينيين في العودة، أو حتـى                     
  .في حقهم في التعبير عن األلم، وشرور التشرد والنفي القسري

ختزل اليهود كلهم في عينات عشوائية، خـصوصاً        وقد يبدو هذا االستنتاج للوهلة األولى تعميماً، وبه قدر من التجريد، ي           
وقـد يكـون    . بعد ان تسرب الى االنتلجنسيا العربية ما يفيد بأن المجتمع العبري قد تحول، أو انه غير متجانس سياسياً                 

م بعض هذا الكالم صحيحاً، لكن االستثناءات أحياناً تكرس القاعدة، ما دام االستثناء مجرد اعتراض أخالقي أعزل وعدي                
  .النفوذ في الحرب والسالم معاً

أذكر ان الكاتب عاموس كينان أرسل الى الشاعر محمود درويش أقصر رسالة يمكن ان يرسلها كاتب أو مثقـف فـي                     
العالم، وكانت بمناسبة نشر قصيدة محمود عابرون في كالم عابر التي قرأها شامير أمام أعضاء الكنيست ، قال كينـان                    

  !ن البندقيةبيننا بعد اآل: لمحمود
  ؟ هل كان بيننا قبل تلك الرسالة غير البندقية: وحين سألت محمود درويش عن تلك الرسالة ضحك ساخراً وقال

ان هذا االستطالع الذي أجري في فترة التهدئة وفي أجواء أقل توتراً يفتضح المزاج السياسي وااليـديولوجي المهـيمن                   
 المعتدلين واليسار فأي شيء سيقوله المتطرفون إذا ما تجرأ معهد مثل معهد             فإذا كان هذا هو رأي    .. على الدولة العبرية  

  داحف؟
  23/5/2005الخليج اإلماراتية 

 
  ال خطط لليوم التاليو تصبح أكثر فظاظة بعد فك االرتباطس امريكأمالءات إ

  عمير ربابورت
عب ان نسمع من محافل االمن المختلفة       ليس لوزير الدفاع شاؤول موفاز أي خالف مع رئيس الوزراء، كما أنه من الص             

. ولو نبرة نقد، من أن أعرب رئيس االركان يعلون في حينه عن عدم ارتياحه من الطبخات التي يعدها دوف فايسغالس                   
هذا الصمت صاخب الن النقد المهني مطلوب بالذات االن حين يكون النقاش في الساحة السياسية حول فك االرتباط أبعد                   

وفي ظل غياب نقاش موضوعي فهـاكم بـضع         . وضوعيا ووسائل االعالم تعني مرات عديدة بالصغائر      من أن يكون م   
 : نقاط ترتبط بالخطوة التاريخية وتعرض هنا كمادة للتفكير

 ثالثة اشهر تقريبـا،  ىلموعد بداية فك االرتباط لم يتبقَ سو.  ـ يجب البدء بالتحقيق في قصور االستعدادات منذ االن 1
شكل لجنة التحقيق منذ االن كي تستوضح كيف حصل أنه رغم أن االحاديث عن فك االرتباط كانت تجـري                   يمكن ان تت  
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منذ سنتين تقريبا اال انه قبل وقت قصير من التنفيذ ال يزال ليس واضحا الي اين سينتقل المستوطنون المخلون؟ وممـا                     
 سيرتزقون؟ وفي اي مدارس سيتعلم ابناؤهم؟

راً في الذنب في أنهم رفضوا التعاون مع ادارة فك االرتباط برئاسـة يونتـان بـسي، اال ان                   صحيح أن للمستوطنين دو   
السبب الرئيس للقصور هو انعدام التناسب الكبير بين استعداد محافل االمن المختلفة وجهاز القضاء لفك االرتباط وبـين                  

 . االستعداد المدني
 . ط ـ ليست السرائيل خطط لليوم التالي لفك االرتبا2

 . في واقع االمر يحتمل أن تكون هناك خطط، ولكن ال يعرف بها اي محفل في جهاز األمن
وفي ظل غياب المعلومات يستعدون في جهاز االمن لسيناريو استئناف االرهاب بعد فك االرتباط والتوقع من شـأنه ان                   

وروبي كبير لتنفيذ انسحاب آخـر فـي        سيناريو ال يقل سوءاً هو ان اسرائيل ستكون تحت ضغط امريكي وا           . يحقق ذاته 
 . الضفة الغربية بعد فك االرتباط

امـا  . وصل الي البالد ظاهرا كي ينسق عن االدارة االصالحات الالزمة في قوات االمن الفلـسطينية .  ـ وليم وورد 3
 . عمليا، فهو ممثل شخصي لوزيرة الخارجية االمريكية كونداليزا رايس

. الضواء منذ وصوله الي اسرائيل بل وال يرغب في اجراء المقـابالت الـصحافية معـه               وورد يميل الي التملص من ا     
التوصيات التي ينقلها الي جهاز االمن بشأن خطوات بنـاء الثقـة تجـاه        .  االنكشاف ىوقوته تكمن بالعالقة العكسية لمد    

. النـسحاب اويعني ايضا بتفاصيل    الفلسطينيين تكاد تكون بمثابة امالء، وقد بدأ يفرض نفسه علي موضوع فك االرتباط              
  .االمالءات االمريكية من شأنها أن تصبح أكثر فأكثر فظاظة بعد فك االرتباط نفسه

  22/5/2005يديعوت احرونوت 
  23/5/2005القدس العربي 

  
  خمس سنوات على االنسحاب اإلسرائيلي من الجنوب وأثر ذلك على الفلسطينيين

 حلمي موسى  
لم يقد إلى حرب شاملة مع كل من لبنان وسوريا ، ونسحاب اإلسرائيلي من الجنوب اللبنانيخمس سنوات مرت على اال

 . مثلما لم يقد إلى إبرام اتفاقيات سالم
ورغم أن أغلبية . ومع ذلك فإن السجاالت في إسرائيل حول لبنان واالنسحاب العسكري منه بعد غزوه لم تتوقف

عن هذه المعارضة، فإن قلة منهم ما زالت ترى في االنسحاب من الجنوب المعارضين لالنسحاب قبل تنفيذه تراجعوا 
وفي نظر هؤالء فإن االنسحاب مثّل تجسيداً لفكرة التراجع التي يجب دفع العرب الى عدم . اللبناني إشارة سيئة إلسرائيل

 . التفكير أبدا بقابلية إسرائيل على تنفيذها
زال متواصالً هو ذلك المتعلق بأثر االنسحاب اإلسرائيلي من الجنوب اللبناني غير أن الجانب األهم في السجال الذي ما 
ويرى أصحاب هذا الرأي أن القيادة الفلسطينية، فضالً عن الجمهور . على نشوب االنتفاضة الفلسطينية الثانية

لم تقم قيادة انهزامية كقيادة الفلسطيني، اقتنعوا بإمكانية دفع إسرائيل للتراجع عن طريق استخدام القوة ضدها، وأنه لو 
وكان من أصحاب هذا الرأي أرييل شارون نفسه، الذي . إيهود باراك، الذي كان رئيسا للحكومة، لما نشبت االنتفاضة

 . أقحم إسرائيل في حرب سالمة الجليل التي بدالً من أن تستمر ثماني وأربعين ساعة تواصلت ثماني عشرة سنة
أن نتائج العمل السياسي في الشرق العربي ال تقاس فقط بمعيار األبيض واألسود، وأن ولكن شارون، أدرك متأخرا 

وهذا ما دفع الكثيرين من مؤيدي . باإلمكان أحيانا االكتفاء بشيء من اللون األبيض لإلعالن عن تحقيق النصر
ن االنتصار الكبير ونقوم االنسحاب في ذلك الحين الى المطالبة بنوع من توجيه ضربة قوية للبنان نعلن بعدها ع

 . باالنسحاب
وهكذا فإن الحديث عن أثر االنسحاب على الوضع في فلسطين ال ينحصر فقط في أثر ذلك على االنتفاضة وإنما يتعداها 

فقد مهد االنسحاب من طرف واحد من لبنان لخطة شارون حول االنسحاب . للحديث عن الوضع داخل إسرائيل نفسها
كما أن التأييد الواسع لخطة الفصل في صفوف اليسار والجمهور اإلسرائيلي يعود في . طاع غزةمن طرف واحد من ق

 . جزء كبير الى التأييد الذي رافق االنسحاب من لبنان
ومن الجائز أن المفارقة الكبرى تكمن في أثر االنسحاب من لبنان على أرييل شارون شخصيا، الذي كان صاحب الفكرة 

ولكن هذه المفارقة لم تدفع شارون حتى اآلن الى . لبنان بوابة إلعادة صياغة الشرق العربي بأسرهالكبرى باستخدام 
اإليمان بأن استخدام القوة غير مجد، إذ ال يزال على قناعته بأن القوة وحدها هي الطريق األفضل للتعامل مع العرب، 

والحقيقة أن هذا كان أيضا مبرر إيهود باراك . يةولذلك فإن خطة الفصل، في نظره، توفر إلسرائيل عوامل قوة إضاف
الذي كان يرى أن إسرائيل خارج األراضي اللبنانية تكون أقوى وتستطيع توجيه ضربات شديدة للبنان إذا ما تعرضت 

 . أراضيها ومواطنوها ألية مخاطر من لبنان
ين، لم ينحصر في الدافع الستخدام القوة، غير أنه بقدر ما كان االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان عامل إلهام في فلسط
فهناك العبوات الناسفة والصواريخ التي . وإنما كذلك في انتهاج األساليب التي ذكرت اإلسرائيليين بالجنوب اللبناني

 . حاولت بلورة قدرة ردعية فلسطينية لمنع االعتداءات اإلسرائيلية، وذلك وفق الصيغة التي انتهجها حزب اهللا
السياق يمكن النظر الى حقيقة أن االنسحاب من لبنان وفر اختباراً ليس فقط لمحاوالت الفعل في قطاع غزة وفي هذا 

وهذا ما يشير إليه العديد من القادة والمعلقين العسكريين اإلسرائيليين، وخصوصا . بعد االنسحاب وفق خطة الفصل
 ذلك مسألة ال تقل أهمية وهي طبيعة المعادلة التي فهناك الى جانب. لجهة استخدام الصواريخ وتشكيل قدرة درعية
 . يمكن خلقها في ظل استمرار المقاومة ووجودها
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. وقد أفلحت المقاومة اللبنانية في اإلبقاء على نفسها كقوة ردع في مواجهة عمليات التسلل واالختراق والردع اإلسرائيلية
.  الرد على عمليات االغتيال أو قصف المناطق الحدوديةورأينا ذلك في الرد على الطلعات التجسسية الجوية، وفي

وهناك من يؤمن بأن الهدوء القائم على جانبي الحدود، عدا مزارع شبعا، يعود أصالً الى توازن الرعب الذي خلقته 
 . المقاومة

ومة مثل حكومة ومن المالحظ أن توازن الرعب هذا أتاح للمرة األولى في تاريخ العالقات اإلسرائيلية العربية لحك
وكلنا يذكر أن . شارون أن تضبط نفسها في كثير من الحاالت التي تعرضت فيها أراضيها أو مواطنوها لعمليات عدائية

قيادة بالعالقات الجيدة بين النظام الهاشمي وإسرائيل لم تمنع في الخمسينيات والستينيات القوات اإلسرائيلية، وبعضها 
 . قبية والظاهريةشارون، من ارتكاب مجازر في 

وفي كل األحوال ليس ثمة ريب في أن االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان لم يتم إال بفضل الفعل المقاوم ودماء الشهداء 
  .وصمود الجمهور، وهذا ما تحاول فصائل المقاومة والجمهور الفلسطيني فعله مع خطة الفصل في غزة

  23/5/2005السفير 
  

  ..!!االنتخاب واالنسحاب
  بو سميةأم باس

يبدو ان ملف االنتخابات التشريعية قد وضع على رفوف التأجيل المؤقت الى حين انجـاز الملفـات المرتبطـة بهـذه                     
االنتخابات، اولها عدم الجاهزية لدى حركة فتح، وثانيها انسحاب قوات االحتالل االسرائيلي الى مواقع الثامن والعشرين                

د من ان االنسحاب االسرائيلي من قطاع عزة سيتم في موعده أم ال، ورابعهـا ملـف                 من ايلول لسنة الفين، وثالثها التأك     
العملية السياسية والمفاوضات وخارطة الطريق، وعلى ما يبدو فان هناك من يفضل انتظـار نتـائج زيـارة الـرئيس                    

  .لواشنطن لتفسير ما تحمله هذه الملفات من أسباب ودوافع للتأجيل
الربعة لم ينجز حتى اآلن، فحركة فتح لم تحسم أمرها ولـم تتخـذ قرارهـا النهـائي باعتمـاد                    إال ان أيا من الملفات ا     

مرشحيها، وبعض المحسوبين عليها ما زالوا منقسمين بين العشيرة والتنظيم، واسرائيل ترفض حتـى اآلن وستواصـل                 
 سيؤجل ألربعة او سـتة أشـهر        رفضها االنسحاب الى مواقع ما قبل انتفاضة االقصى، كما ان انسحابها من قطاع غزة             

على االقل عن موعده رغم انكار رئيس الحكومة االسرائيلية ارئيل شارون لهذا االحتمال الذي نفته التسريبات اآلتية من                  
  .واشنطن على لسان مستشاره فايسغالس الذي ابلغ االدارة االميركية بقرار التأجيل

رائيلي من غزة هو عدم اكمـال االسـتعدادات السـكان ثمانيـة آالف              لعل أحد االسياب المعلنة لتأجيل االنسحاب االس      
مستوطن سيرحلون عن قطاع غزة، ومن االسباب االخرى ممارسة اسرائيل لعبة الضغط على السلطة الوطنية بشأن ما                 
 يسمى بمحاربة التنظيمات ونزع سالحها قبل بدء االنسحاب، فضال عن محاوالت التأثير الممـارس علـى المـسؤولين                 
االميركيين بعدم منح اية ضمانات او دعم سياسي للرئيس محمود عباس الى حين اثبات قدرته علـى االمـساك بزمـام     

  .االمور تماما على االرض
تبعا لهذا فان مصادقة المجلس التشريعي مؤخرا على تعديل القانون لم تبدد الجدل الداخلي حول تأجيل االنتخابـات بـل           

لمواقف بين مؤيد ومعارض للتأجيل تحت عناوين كثيرة وكبيرة منها الخوف علـى مـستقبل               أدت الى تفاعله وانشطار ا    
الوحدة الوطنية والعالقات الداخلية بين الفصائل، وانهيار اتفاق التهدئة، والحديث عن احتماالت انتزاع حركـة حمـاس                 

  .مكاسب انتخابية كبيرة من حركة فتح
طف والمسؤولية من جانب القيادة بإعالن موقف حاسـم وقـاطع، وعـدم             هذا التشتت يستدعي ضرورة النظر بعين الع      

االختباء وراء تصريحات مهزوزة ومتضاربة، تارة عن االلتزام بالسابع عشر كموعد ثابت لالنتخابات، وتارة اخـرى                
ا االستحقاق  عن احتماالت تأجيلها لبضعة اشهر، وحيال هذه الضبابية ليس المطلوب تأجيل اتخاذ الموقف النهائي من هذ               

: الوطني الى ان يتبين الخيط االسود من الخيط االبيض، بعد زيارة البيت االبيض وانما قبل ذلك االجابة على السؤالين                    
  !؟..ماذا سيترتب علينا اذا ما جرت االنتخابات في موعدها تحت حراب االحتالل، وما الفائدة الوطنية من تأجيلها
  23/5/2005الحياة الجديدة 

  
  

  ة فتح وعناصر التأثيرحرك
  عدلي صادق 
تحريك الميول، ومن ثم توجيه سلوك الناس وخياراتهم، يتطلب أشكاالً عدة، مما يسمى بـ القوى االجتماعية وهي التي                  
حددها أحد الباحثين الفرنسيين، بقوة الثواب، وقوة العقاب، وقوة المرجعية، وقوة الخبـرة، والقـوة الـشرعية، وقـوة                   

  !وة الشخصيةالمعلومة، وق
فالثواب وارد، لكنه عشوائي أو انتقائي، وأحياناً يضل الـسبيل،          . نحن في حركة فتح نعاني من ضآلة القدرة على التأثير         

هي قـدرة الكـادر     التي  والمرجعية  . والعقاب، لم نسمع أنه حدث مهما كبرت أحجام الرزايا        . إذ يثاب المخطئ والفاشل   
. وبصراحة، لم تُفتتن الناشئة، بسلوك أي كادر، ولم تتأثر بـه          .  الى تقليده واالقتداء به    على التأثير في اآلخرين، ودفعهم    

أما قوة الخبرة، فهي عبارة عن اعتقاد راسخ، في المحيط االجتماعي، بأن فالناً يمتلك الخبرة، األكثر أهمية وعمقاً، مما                   
ا غير ذات نسق، يجعلها تتناغم أو تؤثر بوحي من خطـة  ونحن لدينا خبرات لكنه. يمتلك اآلخرون، فتنعقد له قوة التأثير    

وبالنسبة لقوة الشرعية، التي تتوافر للبعض، من كونه يضطلع بدور قيادي أو مسؤول، فإنهـا               . معرفية وسياسية محددة  
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إن كانت شرعية مبررة ومنطقية، تؤثر حتماً في المحيط، وإن كانت شرعية ملفقة وغير مبررة وغير                : سالح ذو حدين  
  !منطقية، فهي تؤثر سلباً وبشكل مضاد تماماً

قوة المعلومة، مشتتة وهائمة، ألن من يمتلك المعلومة التفصيلية، ربما ال يمتلك القرار أو ال يمتلك التأثير فيه، أو حتـى                     
بة، مقررة  وتنقطع الصلة أحياناً، بين أهل المعلومة وأهل القرار، حتى وإن كانت الصلة الواج            . المكوث في دائرة اتخاذه   

ففـي  . هيكلياً، مثلما هو الوضع، بالنسبة لصلة الهيئة الفلسطينية العامة لالستعالمات، بصانع القرار علـى أي صـعيد                
استطالع رأي سديد، على نحو نادر، أجرته الهيئة، قبل االنتخابات البلدية األخيرة، قيل لـ فتح ما معناه الحقي حالك في                  

وكان على أصحاب قـرار التحـرك لتوجيـه الميـول،           . ي الى أن المرأة، عاتبة عليكِ     البريج ورفح وبيت الهيا وتنبه    
واجتذاب المتفهمين، الدخول بشكل أعمق، في نسيج التجمعات الثالثة المذكورة، وإعادة النظر في الكادر النسوي، شكالً                

 بمنحى معين، فـإن الحركـة       وفي حقل قوة الشخصية، ذات القدرة على إلهاب حماس السامعين، وإقناعهم          . وموضوعاً
  !تعاني من فقر الحماسة والقناعة، لدى بعض من يفترض أنهم المكلفون بالتحميس وباإلقناع

وعلى الرغم من ذلك كله، نقول إن لنا من كل أشكال هذه القوى االجتماعية للتأثير، بعض النصيب، لكنه ال يكفي فـي                      
سياسي، الذي سوف يتجدد بموجبه، النظـام الـوطني فـي فلـسطين             معترك الديمقراطية، وفي التوجه الى االجتماع ال      

وضعنا يختلف عن مجتمعات أخرى مستقلة وسيدة، يولد الناس فيها، فيجدون العقد االجتمـاعي              !المستقلة، آجالً أم عاجالً   
بالتالي نحـن   . لسلطةفنحن لم نظفر باالستقالل، وإن كنا قد أقمنا ا        . متحققاً، والنظام السياسي يقوم على أرضية هذا العقد       

ـ بمفردات علم االجتماع السياسي ـ نتجه من الحالة الفطرية التعددية، ذات الكيانية الهشة، التي تتداخل فيها الـرؤى   
واالجتهادات، ومراكز القوة وعناصر التأثير؛ الى حالة نصطنع فيها تطوراً ليبرالياً للنظام، يحترم اجتهادات اآلخـرين،                

ر دون آخر، وفق معايير الديمقراطية والتداول، وعلى أرضية اعتراف الجميع، بالطـابع الدسـتوري               ويقرر الغلبة لتيا  
فإن لم تكن فتح قادرة على تفعيل قوى التأثير االجتماعية التي تمتلكها، لكي تؤدي دورها مجتمعة، وفـي                  . للنظام القائم 

  ! حماس ستغلب بموجب قواعد اللعبة نفسهانسق معروف، فإن قوى التأثير االجتماعية النافذة، التي تمتلكها
البريطاني جان لوك، فيلسوف الحرية وعصر التنوير، الذي أهدى الغرب اآلوروبي، في النصف الثـاني مـن القـرن                   
السابع عشر، مأثرة سيادة القانون والدراسات الخالدة، عن الطبيعة البشرية والسلطة والتسامح والدين واالقتصاد؛ يـرى                

لسياسي، ال يقوم بمجرد أن يجتمع الناس في يوم جميل، لكي يخلقوا الدولة، وإنما يقوم من خالل تلبية شروط                   أن النظام ا  
العقد االجتماعي، وفي مقدمتها، االنتماء اإلرادي للمشروع السياسي، الذي يؤطر الشعب ويقيم الدولة، وينشئ حكومـة                

  !سيادية، يخضع لها الجميع عن قناعة
ظام الذي يرتضيه الناس، للتحول من الحالة الفطرية، الى الحالة االجتماعية السياسية المواتية، حيـث               وبسبب طبيعة الن  

الحرية تحت سيادة القانون، فال بد من أن تستكمل القوى، عناصر تأثيرها االجتماعي، لكي تنافس باقتدار، وإال فإن أحداً                   
  ! الناس وقواها الفتية، التي تنافسلن يمنحها النظام الذي يالئم هزالها وال يالئم سائر 
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  كيف فازت حماس وكيف خسرت فتح في االنتخابات البلدية؟ 

  زينة أحمد أبو
تهدف هذه اإلحصائية وما يتلوها من مالحظات وتعليقات إلى محاولة تلمس ولو جزء من الحقيقة فيما يتعلق باالنتخابات                  

   .مرحلتها الثانية واستكشاف قوة الفصيلين الرئيسيين فتح وحماسالمحلية الفلسطينية في 
نقول جزء من الحقيقة ألن خصوصية وطبيعة هذا النوع من االنتخابات وفي مجتمع كمجتمعنا الفلسطيني، حيث يتداخل                 

ناقـضاً  الفصائلي مع العشائري، يجعل من الصعب الوصول إلى الحقيقة كاملة، هذا من جانب ومن جانب آخر، فـإن ت                  
كبيراً وتضارباً واضحاً قد جاء في إعالن كل طرف فيما يتعلق بنتائجه والنسب التي حصل عليها، بما يجعل البحث عن                    

   .الحقيقة مهمة صعبة نوعاً ما لكن مفيدة في الوصول إلى أقرب نقطة من الدقة والصواب
 اللجنة العليا لالنتخابات المحلية، وحـسب قـوائم   تعتمد اإلحصائية بشكل كامل على النتائج الرسمية التي أعلنت من قبل    

  :المرشحين التي تم تسجيلها لدى اللجنة وذلك في جداول خاصة بكل محافظة على النحو التالي
  : محافظة القدس-1 
 مواقع أخرى المواقع التي فازت فيها حماس المواقع التي فازت فيها حماس 
ــشرقية-1  مستقلين2 حماس، 2فتح،  5:  الجيب-1  مستقلين6 حماس، 5: عناتا-1 ــسواحرة ال  8:  ال

 1 فـتح،    2جبهة ديمقراطية،   
  جهاد إسالمي

  
 3 فتح أفـراد وليـسوا قائمـة،         4:  مخماس -2  فتح4 حماس، 7:  قطنة-2

  مستقلين2الوحدة الوطنية وهي قائمة مستقلين، 
   مستقلين، 10: بيرنباال-2
   فتح1
  

  مستقلين9:  بيت سوريك-3    
 : محافظة جنين-2 

 مواقع أخرى المواقع التي فازت فيها حماس المواقع التي فازت فيها حماس
ــرقين-1 ــاس، 7:  ب ــتح، 4 حم   مستقلين11 الجلمة -1 2 حمـاس،    4 فـتح،    5:  كفرراعي -1 2 ف
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 مستقلين مستقلين
 فتح أفراد وليسوا قائمـة،      8:  قباطية -2  حماس13:  سيلة الحارثية-2

 ن مستقلي3 حماس، 4
  مستقلين11:  كفردان-2

  مستقلين9: الزبابدة-3    مستقلين3 حماس، 8:  سيلة الظهر-3
   
  : محافظة طولكرم-3

 مواقع أخرى المواقع التي فازت فيها حماس المواقع التي فازت فيها حماس
 قائمة أبنـاء عنبتـا      7:  عنبتا -1  حماس1 فتح، 8:  الشوفة-1  فتح4 حماس، 5:  فرعون-1

مان وهي تحالف عائالت،    وكفر ر 
  . حماس1 فتح، 5
  

   فتح، 3 حماس، 6:  عتيل-2
   مستقلين2
  

 مـستقلين   2 فـتح،    8:  نزلة عيسى  -2
 .ضمن قائمة اسمها الوحدة الوطنية

  

 حماس ضـمن قائمـة      8:  بيت ليد  -3
أبناء البلد التي تـضم أيـضاً الجبهـة         

 3الشعبيةوالمبادرة الوطنية ومستقلين،    
 فتح

    فتح9 : رامين-3

 : محافظة نابلس-4 
 مواقع أخرى المواقع التي فازت فيها حماس المواقع التي فازت فيها حماس

 2 فــتح، 3 حمــاس، 7:  جمــاعين-1
 مستقلين

ــوارة-1 ــتح، 5:  ح ــاس، 3 ف  3 حم
 مستقلين

  مستقلين9:  سالم-1

 حماس بالتحالف مع الجهـاد      6:  تل -2
  فتح3اإلسالمي، 

  مستقلين9:  عزموط-2 مستقلين 5 فتح، 6:  سبسطية-2

 3 حمـاس،    1 فـتح،    5:  بيت إيبا  -3  
 مستقلين

  

   
  : محافظة قلقيلية-5
 مواقع أخرى المواقع التي فازت فيها حماس المواقع التي فازت فيها حماس 
  مستقلين9: جينصافوط-1  فتح9:  إماتين-1  حماس15:  قلقيلية-1
 قائمة الشهيدة مريم    6 :سنيريا-2    فتح4 حماس، 5:  جيوس-2

ــائالت  ــع ع ــي تجم ــر وه عم
  فتح3وشخصيات، 

 حمـاس بالتحـالف مـع       7:  حجة -3
  مستقل1 فتح، 3العائالت، 

    

   
  : محافظة سلفيت-6

 مواقع أخرى المواقع التي فازت فيها حماس المواقع التي فازت فيها حماس
 تحـالف حمـاس     5 فتح،   9:  سلفيت -1  ــــ 

  مستقل1ية، والجبهة الديمقراط
ــة-1 ــستقلين، 10:  الزاوي  1 م

 جهاد إسالمي
 قائمة أبناء البلـد     9:  بروقين -2  حماس1 فتح، 10:  دير بلوط-2  

  عائالت
  

  فتح1 مستقلين، 8:  مردا-3    
  مستقلين9: حارس-4    
   
  : محافظة رام اهللا والبيرة-7
 مواقع أخرى ا حماسالمواقع التي فازت فيه المواقع التي فازت فيها حماس 
 11: المزرعة الـشرقية  - -1 فتح كل المقاعد للمسيحيين9:  الطيبة-1 حماس ومستقلين ضـمن     7:  سنجل -1
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 مستقلين  مستقلين4قائمة أبناء سنجل، 
ــخيدم  -2  حماس4 فتح، 5:  دير قديس-2  فتح1 حماس، 8:  بدرس-2 ــو ش ــة أب  الزيتون

  مستقلين13: والمزرعة القبلية
    فتح9:  المغير-3  فتح4 حماس، 7: ا المصباح خربث-3
    فتح9:  أبو فالح-4  فتح4 حماس، 7:  دير أبو مشعل-4
 حماس ألغيت االنتخابات    9: عطارة-5

 فيها
    حماس3 فتح، 8:  كفر مالك-5

 قائمة أبناء رمون،    1 فتح،   7:  رمون -6  
 مناصفة بين قائمـة فـتح والقائمـة         1

 . المذكورة

  

   
  :حافظة بيت لحم م-8

 مواقع أخرى المواقع التي فازت فيها حماس المواقع التي فازت فيها حماس
 تحالف فـتح  4 حماس،   5:  بيت لحم  -1

 تحـالف   3وحزب الشعب والمستقلين،    
 جهـاد   1الجبهة الشعبية والمـستقلين،     

 كتلة العمل واألمل المستقلة،     1إسالمي،  
   مستقل1

  ن مسلمي7 مسيحيين و 8يضم المجلس 
  

 تحالف فـتح وحـزب      6:  بيت جاال  -1
 تحــالف الجبهــة الــشعبية 5الــشعب، 

   مستقل1 التجمع المستقل، 1والمستقلين، 
ــس  ــضم المجل ــسيحيين و 10 ي  3 م

 مسلمين

  مستقلين11:  نحالين-1

 تحالف فـتح    2 حماس،   11:  زعترة -2
  والجبهة الديمقراطية والمستقلين

  

 تحالف فتح وجبهـة     8:  بيت ساحور  -2
 تحـالف   5لتحرير العربية والمستقلين،    ا

الجبهة الشعبية والمستقلين يضم المجلس     
 . مسلمين3 مسيحيين و 10

  مستقلين11:  حوسان-2

   فتح3 حماس، 8:  تقوع-3
  

ــتح، 8:  دار صــالح-3 ــة 1 ف  الجبه
 .القيادة العامة-الشعبية

  مستقلين9:  أرطاس-3

      مستقلين4 فتح، 2 حماس، 5:  جناتا-4
  : محافظة الخليل-9

 مواقع أخرى المواقع التي فازت فيها حماس المواقع التي فازت فيها حماس 
ــسموع-1 ــاس، 8:  ال ــتح، 2 حم  2 ف

  مستقلين
  

 2 فتح من خالل قائمتين،      8:  بني نعيم  -1
   مستقلين3حماس، 

  

 ترقوميـا   6: ترقوميا-1
  الموحدة مستقلون، 

   ترقوميا الوطنية فتح،6
  حماس1 

   فتح5 حماس، 8: عير س-2
  

   
  

 إذنا الموحدة   12: إذنا-2
تضم أعضاء مـن فـتح      
وحماس وحزب الـشعب    
والجبهة الشعبية والمبادرة   

 شهداء إذنـا    1الوطنية،  
مدعومــة مــن حمــاس 

 ومستقلين
   مستقلين2 حماس، 9:  بيت أوال-3
  

  مستقلين9:  الريحية-3  

  مستقلين11: اس خار-4    مستقلين2 فتح، 2 حماس، 7:  تفوح-4
  مستقلين9:  نوبا-5    
    

  : محافظة طوباس-10
  . مستقلين3 فتح، 4 حماس، 4:  عقابا-1

  :  محافظة أريحا-11
  . مستقلين9:  الجفتلك-1

  : محافظات قطاع غزة-12
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 المواقع التي فازت فيها حماس المواقع التي فازت فيها حماس 
   فتح3 حماس، 12: رفح    -1
  

   فتح13: ان الكبيرةعبس    -1
  

   فتح6 حماس، 7: بيت الهيا    -2
   فتح1 حماس، 12: البريج    -3
  

   فتح11عبسان الجديدة     -2
   فتح9: وادي غزة    -3
  

  فتح9: وادي السلقا    -4  فتح5 حماس، 7: المغراقة    -4
  

  :حسب النتائج أعاله يمكن مالحظة ما يلي
على استبعاد كل الفائزين المستقلين وعدم احتسابهم مع أي فصيل، مع مالحظة أن القـوائم               اعتمد حساب النتائج        -1

التابعة لحماس وفتح قد اتخذت أسماء مختلفة من موقع آلخر، وإن طغى اسم اإلصالح والتغيير على قوائم حماس فـي                    
  . معظم المواقع

  : موقع هي30اء بتحالف أو بدونه، في فازت قوائم حماس، سواء باألغلبية أو بدون أغلبية، وسو    -2 
-9بيـت ليـد بتحـالف       -8  عتيـل -7  فرعون-6  سيلة الحارثية -5  سيلة الظهر -4  برقين-3  قطنة-2  عناتا-1

  خربثا المصباح -16  بدرس-15  سنجل-14  حجة بتحالف -13  جيوس-12  قلقيلية-11  تل بتحالف -10  جماعين
  بيت أوال -24  تفوح-23  جناتا-22  تقوع-21  زعترة-20  بيت لحم -19  عطارة ألغيت -18  دير أبو مشعل  -17
  .المغراقة-30  بيت الهيا-29  البريج-28  رفح-27   السموع-26  سعير-25
  : موقع هي27فازت قوائم فتح أو أفراد من فتح، سواء بأغلبية أو بدونها، وسواء بتحالف أو بدونه، في     -3
  رامـين -7  نزلة عيسى -6  الشوفة-5  قباطية أفراد من فتح   -4  كفرراعي-3  تحمخماس أفراد من ف   -2  الجيب-1
  دير قديس -15  الطيبة مسيحيين -14  دير بلوط -13  سلفيت-12  إماتين-11  بيت إيبا -10  سبسطية-9  حوارة-8

ر بتحالف،  بيت ساحو -21  بيت جاال بتحالف، أغلبية مسيحية    -20رمون  -19أبوفالح  -18  كفرمالك-17  المغير-16
-26  عبسان الكبيـرة  -25  وادي غزة -24  بني نعيم من خالل قائمتين    -23  دار صالح بتحالف  -22  أغلبية مسيحية 
  .وادي السلقا-27  عبسان الجديدة

  :قوائم حزبية أخرى فازت    -4 
  .جهاد اإلسالمي مقاعد، مقابل مقعدين لفتح ومقعد لل8فازت الجبهة الديمقراطية بـ : السواحرة الشرقية      1
  :قوائم أخرى غير حزبية فازت    -5 
ـ       : عنبتا طولكرم       1  مقاعد لفتح ومقعـد واحـد   5مقاعد مقابل 7فازت قائمة أبناء عنبتا وكفر رمان تجمع عائالت ب

  .لحماس
  .لفتح مقاعد 3 مقاعد مقابل 6فازت قائمة الشهيدة مريم عمر تجمع عائالت وشخصيات بـ: سنيريا قلقيلية      2
  .فازت قائمة أبناء البلد تجمع عائالت بالمقاعد التسعة: بروقين سلفيت      3
فازت قائمة إذنا الموحدة والتي تضم أعضاء من فتح وحماس والجبهة الـشعبية وحـزب الـشعب                 : إذنا الخليل       4

  . مقعد مقابل مقعد واحد لقائمة شهداء إذنا12والمبادرة الوطنية بـ
  :ساوت فيها أكثر من قائمةمواقع ت    -6 
 مقاعد للمستقلين مع اإلشارة هنا إلى أن        3 مقاعد لكل منهما و      4تساوت قائمتا حماس وفتح بواقع      : عقابا طوباس       1

أحد هؤالء الثالثة المستقلين هو من حماس لكن خاض االنتخابات بشكل مستقل لوجود ابن عم له فـي قائمـة حمـاس،      
  .ه للقائمة لحسابات عائلية تشكل ركيزة مهمة في مثل هذا النوع من االنتخاباتاألمر الذي تعذر معه ضم

 مقاعد لكل منهمـا     6تساوت قائمة قتح ترقوميا الوطنية وقائمة ترقوميا الموحدة المستقلة بواقع           : ترقوميا الخليل       2
  .مقابل مقعد واحد لحماس

نتخابات فاز فيها المستقلون، وهم من تـسجلوا بهـذه الـصفة             جرت فيها اال   84 مجلساً من أصل     20بقي لدينا       -7 
  :لخوض االنتخابات، حتى لو كان لبعضهم أو لمعظمهم انتماءات أو ميول حزبية، وهذه المجالس هي

        -9  عزمـوط -8  سـالم -7  الجفتلك-6  الزبابدة-5  الجلمة-4  كفردان-3  بيت سوريك -2  بيرنباال-1    
  نوبـا -17  خاراس-16  أرطاس-15  حوسان-14  نحالين-13 مردا  -12  حارس-11  ويةالزا-10  جينصافوط

  .الزيتونة أبوشخيدم والمزرعة القبلية-20  المزرعة الشرقية-19  الريحية-18
المجالس التي فاز فيها المستقلون هي التي أحدثت تفاوتاً في األرقام والنسب التي أعلنتها كل من فتح وحمـاس،                       -8 

 أن فتح تبنت جميع القوائم المستقلة وجميع الفائزين المستقلين، األمر الذي جعلها             -وهو أمر شديد الغرابة   -سير ذلك   وتف
فما من موقع فازت به أو بأغلبيته قائمـة         . تعلن عن عدد أكبر من العدد الحقيقي للمجالس التي فازت فيها قوائمها فعالً            

  .  مجلسا55ً إلى 50ح نفسها فائزة به، ما أدى إلى إعالنها عن فوزها بـمستقلة أو أفراد مستقلون إال واعتبرت فت
وفي الواقع فإن المنطق يجعل من الصعب قبول فكرة أن أبناء فتح اضطروا لخوض االنتخابـات مـستقلين، ذلـك أن                      

مـاً مـن أبنـاء    خوضهم االنتخابات باسم فتح لن يؤدي إلى أي تبعات من أي نوع ال أمنية وال غيرها، على العكس تما               
  .حماس، الذين يخضعون لمراقبة أمنية أشد في العادة، قد تؤدي بالبعض إلى خوض االنتخابات بصفة مستقلة
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على أنه قد يكون هناك مبرر وحيد لخوض بعض أبناء فتح االنتخابات كمستقلين، أال وهو الحصول على دعم العائلـة                     
إن –وحتى في هذه الحالة      وا االنتخابات بصفتهم الفصائلية كفتحاويين،      أو العشيرة، وهو الدعم الذي قد يفقدونه إذا خاض        

  . من الصعب تقبل فكرة تبنيهم كفائزين بصفتهم الفصائلية الفتحاوية، وهي الصفة التي لم ينجحوا باسمها-وجدت
لمواقـع فـي    يضاف إلى ما تقدم أن اإلصرار على تصنيف المستقلين من حيث االنتماء ال يصب دائماً وفي كـل ا                  -9 

مصلحة فتح، إذ إن حماس لديها أيضاً مرشحوها المستقلون، وبحساب المجالس التي فازوا فيها سنضيف إلى المجـالس                  
الثالثين المتقدم ذكرها، المجالس التالية، وباألرقام المذكورة أمامها يمكن المقارنة مع األرقام الواردة أمام كل مجلس في                 

  :النتائج أعاله
  . مستقلين2 فتح، 4حماس،  5:  عقابا-1 
  . مستقلين2 فتح، 2 إسالميين مستقلين، 2 حماس 3: كفردان-2
  . مستقلين6 إسالميين، 5الجلمة -3
  . مستقلين5 حماس، 6: حوسان-4
  . جبهة شعبية4 جهاد، 2 حماس، 5نحالين -5
  . مستقلين5 جهاد، 1 إسالميين، 4: الزاوية-6

  . مستقل1 حماس وإسالميين، 5 فتح، 5: إضافة إلى التعادل مع فتح في حوارة
  . مجلساً وهو الرقم الذي أعلنته حماس وكان دقيقا37ًوبالتالي يصبح مجموع مجالس حماس ومؤيديها 

  : أما بالنسبة لفتح، فكما ذكرنا تبنت جميع القوائم المستقلة والفائزين المستقلين، لكن يمكن اإلشارة بشكل خاص إلى-10
  .الريحية-5الزيتونة أبوشخيدم والمزرعة القبلية -4  لمزرعة الشرقيةا-3  عزموط-2  سالم-1 

وكذلك الحال نضرب مثالً ببروقين سلفيت حيث أعلنت فتح فوز قائمة أبناء البلد العائلية بالمقاعد التسعة ونسبتها لنفسها،                  
  .الشهداء واألسرىرغم أن فتح كان لها قائمة كاملة في هذه البلدة مكونة من تسعة مرشحين اسمها قائمة 

  . أعاله7، و4وإجماالً تبنت فتح كل القوائم المستقلة وكل الفائزين المستقلين في المجالس الواردة في البندين 
  : أعاله3 التي فازت فيها فتح والواردة في البند 27 ال بد من اإلشارة إلى بعض المالحظات في المجالس الـ-11 

جاال، الطيبة لم يكن من الممكن أن تنافس فيها حماس نظراً لألغلبيـة المـسيحية               أ في ثالثة مجالس بيت ساحور، بيت        
  .المطلوبة

  .ب في موقعين قباطية ومخماس، فاز أفراد تسجلوا باسم فتح، ولم تكن هناك قوائم رسمية لفتح
  .مة واحدةج في بني نعيم فازت فتح لكن فوزها جاء من خالل قائمتين ضمتا أعضاء من فتح، وليس من خالل قائ

 هناك مالحظة أخيرة، أشار إليها الكثيرون، وأصبحت معروفة للجميع، لكن ال بأس من اإلشارة إليها من جديـد،                   -12 
نظراً ألهميتها الفائقة، وهي أن المجالس التي فازت فيها حماس، فضالً عن أكثريتها العددية كما تبين لنا من الجـداول                    

لمجالس ذات الكثافة السكانية العالية، كرفح والبريج وبيت الهيا في القطاع، وقلقيلية            واإلحصائيات المذكورة أعاله، هي ا    
  .وبيت لحم وسعير والسموع وسيلة الحارثية في الضفة الغربية

وهكذا وبرغم أن كل طرف حاول قراءة النتائج وإعالنها بالشكل الذي يضمن تفوقه، إال أن قراءة موضوعية للنتـائج                    
 الصعب إخفاء حقيقة أن حماس وقوائمها وتحالفاتها وأنصارها حققت فوزاً كبيـراً، وأن قـوائم فـتح                  المعلنة تجعل من  

إجماالً خسرت في مواقع أكثر من تلك التي فازت فيها، وهي نتيجة تضاف إلى ما جرى فـي المرحلـة األولـى مـن                      
  .ي قطاع غزة مواقع ف10 موقعاً في الضفة الغربية، و26االنتخابات المحلية، والتي شملت 

 23/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  :تيراكاريك

  
  

  23/5/2005األيام الفلسطينية 


