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   وادانة االستيطان واالفق السياسي67ثالثة نجاحات لزيارة ابو مازن تثبيت حدود 
وضـع شـعث حـدا       :اسعد تلحمـي  ,  سائدة حمد    -رة  الناصوالقدس   من مراسليها في  نقالً  :28/5/2005الحياة  نشرت  

ـ   للتأويالت والتقويمات االسرائيلية المختلفة لنتائج محادثات ابو مازن          الحياة ان الزيارة حققت نجاحـا       مع بوش، مؤكدا ل
مهما في ثالث قضايا ابرزها التشديد على ان االنسحاب االسرائيلي من غزة بداية وليس نهاية، وتثبيت حدود الهدنة لعام                   

 في الوقت نفسه، اشار شعث الى ان بوش لم يقدم خطوات عملية تعزز تـصريحاته ومواقفـه                . ، وادانة االستيطان  1949
وفي هذا االطار، افاد عباس امام زعماء يهود اميركيين ان بوش رفض اقامة قنـاة اتـصال                 . باستثناء دعم مالي محدود   

  . خلفية لبحث قضايا التسوية الدائمة
وكشف شعث ان الجانب االميركي اكد ان انسحاب اسرائيل الى حدود ما قبل ايلول عام الفين سيمثل الخطوة المرحليـة                    

د التي ستلي االنسحاب من غزة، وان على اسرائيل ان تعيد الى الفلسطينيين هذه المناطق لـيس فقـط مـن                    القصيرة االم 
واضاف ان الجانب االميركـي يـرى ان الخطـوة التـي سـتلي              . خالل تسليم المسؤولية االمنية على بعض المدن فيها       

هائي في القضايا الرئيسة من دون االجحاف       االنسحاب من غزة هي عودة كاملة لعملية السالم من اجل التوصل الى حل ن             
 هي نقطة االنطالق لمفاوضات الحل النهائي في شأن حـدود الدولـة             1949بأي منها بما فيها القدس، وان حدود الهدنة         

  .الفلسطينية، وهو ما اعتبره شعث دليال على تغيير في الموقف االميركي
فمن جهـة، سـربت     . تباينت في شأن نتائج زيارة ابو مازن لواشنطن       وكانت التقويمات االسرائيلية الرسمية واالعالمية      

اوساط قريبة من شارون انه مرتاح لعدم تلقي الرئيس الفلسطيني ضمانات سياسية جديدة من واشنطن وانـه قلـل مـن                     
حلـة  تصريحات بوش عن التوسع االستيطاني ومالمح الحل الدائم، الفتة الى ان بوش رفض طلبا فلسطينيا لتخطـي المر      

الثانية من خريطة الطريق والشروع في مفاوضات الحل الدائم، فيما اشارت اوساط اعالمية الى ان بوش لم يحدد جدوالً                   
ومن الجهة المقابلة، رأى يوفال شطاينتس ان خطاب بوش فشل السرائيل النـه             . زمنياً او آلية واضحة لتفكيك االستيطان     

 شـهادة حـسن      في حين رأت اوساط اعالمية ان واشنطن اعطت ابو مازن           اساساً لحل الصراع،   1967يعتمد حدود عام    
  .المنظمات االرهابية بالدخول الى الحلبة السياسيةسلوك، وسمحت لـ

أزالت تصريحات بوش العلنية وتلك التي أدلى بها خلف االبواب المغلقة مع نظيره الفلسطيني ابو مازن،  :الحياةوأضافت 
ات التي انتابت الجانب الفلسطيني في ظل المواقف المعلنة من اركان الحكومة االسرائيلية، الكثير من المخاوف والتوجس

خصوصا في ما يتعلق بآفاق االنسحاب االسرائيلي المزمع من قطاع غزة واالجحاف بالقضايا الرئيسة في الصراع 
مازن لم يحصل على ضمانات اميركية غير ان ابو .  االسرائيلي وهي القدس والحدود والدعم االميركي لها-الفلسطيني 
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خطية ملزمة تحول الوعود الى جداول زمنية ملزمة تلجم المخططات االسرائيلية قيد التنفيذ على االرض قبل االنسحاب 
 .االسرائيلي الموعود من القطاع

تي تمخضت عنها الحياة ان ابو مازن اعرب عن رضاه الشديد ازاء النتائج ال واكدت مصادر في الوفد الفلسطيني لـ
رايس حيث تحدث الجانبان بوضوح عن التزام اميركي بمواصلة وزيارته، مشيرة الى اللقاء مع كل من ديك تشيني 

واشارت المصادر الى ان لقاء القمة بين الزعيمين هدأ من روع الرئيس  .عملية السالم وتنفيذ خريطة الطريق الى النهاية
نسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، وهو الحدث الذي تعتبره واشنطن مفصليا لفتح باب الفلسطيني موقتا الى حين تنفيذ اال

المفاوضات السياسية من جديد مع اسرائيل يتبين بعده الخيط االبيض من االسود في الموقف االميركي ازاء خريطة 
ريق طويل رفض الرئيس االميركي الطريق التي ترى اسرائيل فيها نهاية لها، بينما اكد الجانب االميركي انها بداية لط

 .هذه المرة تحديد موعد لمحطتها النهائية وهي اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا
رحب المسؤولون الفلسطينيون الذين     :القدس المحتلة، واشنطن  الخليج، وكاالت     28/5/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت

وبعد أن أوضح   . وقال إن نتائج القمة حققت أفضل تطلعاتنا       .ردينة إنها حققت أفضل تطلعاتنا    رافقوه بنتائج القمة، وقال أبو    
أن أجواء اللقاء كانت إيجابية جداً، أكد أبوردينة أن الموقف السياسي الذي صدر يتطابق تماماً مع المطالـب الفلـسطينية                    

 وأكد آخر   . بوش يثق بالسلطة الفلسطينية وقراراتها     وأشار الى أن  . بإنشاء دولة فلسطينية من خالل تطبيق خريطة الطريق       
 1949طلب عدم الكشف عن هويته أن نتائجها تجاوزت كل التوقعات، وعبر عن ارتياحه إلشارة بوش إلى خط هدنـة ،                   

 أن تصريح بوش يحقق توازنـاً   ورأى.  والفلسطينيين يه يجب أن يكون موضوع اتفاق بين إسرائيل       وتأكيده أن أي تعديل ف    
وأكد مـصدر بالوفـد المرافـق        . غير واقعية  1949 شارون العام الماضي، حين قال إن العودة إلى خط           لضماناته  بعد  

الخليج أن االستقبال والحرارة اللذين قوبلوا بهما في اجتماعاتهم مع كبـار المـسؤولين األمـريكيين فاقـا                  ـ  ألبومازن ل 
والسلطة الفلسطينية بما تردد في واشنطن أمس عـن غـضب           وأبدى المصدر عدم اكتراث الرئيس الفلسطيني       . توقعاتهم

إسرائيل من تصريحات بوش في مؤتمره الصحافي ال سيما تلك التي تتعلق بالمستعمرات والقـدس ومطالبتـه إسـرائيل                   
باتخاذ خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين، وضرورة أن يصبح الجدار جداراً لعوامل أمنية ال سياسية، في إشارة واضحة                 

ووصـف وزيـر     .هم منها أنها تعبر عن وجهة نظر أمريكية جديدة ترفض اعتبار الجدار حدوداً لدولة فلسطين الجديدة               ف
وعبر فياض عن ارتياحه للمـساعدة      . ”ودي وبناء “المالية في السلطة الفلسطينية سالم فياض اللقاء بين عباس وبوش بأنه            

  .األولى التي نتسلم فيها مساعدة مباشرة من الواليات المتحدةوقال إنها للمرة . التي قدمتها الواليات المتحدة
 األمريكية، وقال   -وفي القدس المحتلة، ذكر مسؤول إسرائيلي أن تصريحات بوش تمثل صفعة قوية للعالقات اإلسرائيلية             

قلل بيريز  بينما  . يوفال شتاينيتز إن تصريحات بوش تعني أن شارون لم يحصل على شيء في مقابل االنسحاب من غزة                
وأصر اولمرت  . من أهميتها في ما يتعلق بالمستعمرات، مؤكداً ضرورة االنسحاب من مستعمرات أخرى بعد قطاع غزة              

وقال إن وقف المقاومة الفلـسطينية والتحـريض، وأن   . إسرائيلـ على أن تصريحات بوش ال تلغي الضمانات المقدمة ل       
  . شروط الكيان لبدء المفاوضات والتسويةتصبح السلطة الفلسطينية كياناً ديمقراطياً هي

لم يحمل ما قاله بوش أمام رئيس عباس في البيـت األبـيض أي               : تهاافتتاحي في 28/5/2005الخليج اإلماراتية    وقالت
جديد يخرج عن السياسة التقليدية لالدارة األمريكية الداعمة للكيان الصهيوني، فدعوته لوقف بناء المستعمرات أو توسيعها               

 تعني ان الواليات المتحدة ضد االستيطان أو انها تدعو اسرائيل  إلخالء المستعمرات وهي كلها غير شرعية وتقيمهـا                    ال
والدولة الفلسطينية التي كرر بوش القول بشأنها انها يجب ان تكون قابلة             .67على األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام       

  .ظرية تفتقد المعنى والمضمون، من حيث الحدود والسيادة واالستقاللللحياة ومستقلة ومسالمة مازالت دولة ن
كذلك، فإن تحريض بوش المتواصل على حركات المقاومة الفلسطينية، ومنها تحديداً حركة حماس ووصمها باالرهـاب                

الفلسطينيين علـى   ودعوته الفلسطينيين الى التخلي عنها، يعتبر مثاالً صارخاً على التناقض بين القول والفعل، بين حض                
ان استمرار المراهنة على الدور األمريكي في التوصل الى تسوية عادلة            .الديمقراطية وبين تحريضهم على حركة حماس     

للقضية الفلسطينية، يحمل الكثير من المخاطر وفقاً للشروط والمواقف التي تحدث عنها بوش واركان ادارته، خـصوصاً                 
رائيل وتخطط له وها هو نائب رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود اولمرت يترجم مواقف             انها تصب مباشرة في ما تريده اس      

بوش امام محمود عباس ترجمة عبرية امينة بقوله ان اسرائيل لن تجري مفاوضات مـع الفلـسطينيين حـول خارطـة                     
ية حسب زعمه، ووقف    الطريق، طالما استمر ما وصفه ب االرهاب الفلسطيني، وحتى تصبح السلطة الفلسطينية ديمقراط            

  .التحريض على اسرائيل
ثالثة شروط اسرائيلية يضعها اولمرت لبدء المفاوضات بشأن خارطة الطريق، هي نفسها الشروط التي يجب ان يطالـب               

لتنفيذها، وهي التوقف عن ممارسة ارهاب الدولة ضد الـشعب الفلـسطيني، والكـف عـن                ” اسرائيل“بها الفلسطينيون   
ضد الفلسطينيين والعرب في المدارس والكتب والكنيست والمجتمع ووسط الحاخامـات والمـدارس             التحريض العنصري   

لكن، بمـا ان العـرب هـم الطـرف           .الدينية، ثم عدم ممارسة االبارتايد ضد العرب الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه          
وامل القوة التي يمتلكونها، ووضـعوا      األضعف بعدما قرروا ان السالم هو خيارهم االستراتيجي الوحيد وتخلوا عن كل ع            

كل البيض في السلة االمريكية، وبما ان الواليات المتحدة هي الدولة العظمى واألقوى والمتحالفة استراتيجياً مع اسـرائيل     
فال بأس من قلب الحقائق رأساً على عقب ويصبح التضليل هو سيد الموقف ويصبح الفلسطينيون هم المطـالبين بتقـديم                    

 .تتنازال
ادعي مكتب شارون امس ان الرئيس االمريكي  :وليد عوضرام اهللا  عن مراسلها في 28/5/2005القدس العربي  ونقلت

ونقل  .جورج بوش رفض طلبا فلسطينيا بتخطي مرحلة االعالن عن دولة فلسطينية مؤقته وفق خطة خارطة الطريق 
ساعي لتخطي المرحلة الثانية من خطة خارطة عن مصدر رفيع في مكتب شارون قوله ان بوش رفض طلب عباس ال
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ومن جهتها قالت صحيفة هآرتس  .الطريق والبدء بمفاوضات الحل الدائم بعد تنفيذ خطة فك االرتباط االسرائيلية
االسرائيلية امس انه خالفا لالنطباع الحاصل من خالل التصريحات العلنية لبوش فان االمريكيين تقبلوا الموقف 

 . قائل ان ابو مازن قيد نفسه بسياسة ـ مصيدة العسل ـ التي ينتهجها تجاه حماس االسرائيلي ال
من جانب آخر كشف ابو مازن النقاب امس االول عن انه اقترح علي رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون فتح قناة 

ين الفلسطينيين لكن شارون رفض اتصال خلفية الجراء محادثات حول قضايا تتعلق بالحل الدائم بينها حق العودة لالجئ
ونقلت صحيفة هآرتس عن عباس قوله خالل لقاء عقده في واشنطن مع قادة منظمات يهودية امريكية قبل لقائه  .ذلك
بوش انها فكرة جيدة البدء االن في محادثات غير رسمية حول الحل الدائم بهدف استيضاح الطرفين للمواضيع المختلف ب

هآرتس فان عباس أكد خالل لقائه بالزعماء اليهود انه ملتزم بالديمقراطية وانه يعمل علي منع وبحسب صحيفة . عليها 
 . العنف 
ولفتت المصادر السياسية في تل .  واشنطنىرحب اركان الدولة العبرية امس بما اسموه فشل زيارة عباس، ال: وأضافت
ورفضت تسليم عباس رسالة ضمانات كالتي تسلمها شارون،  ان االدارة االمريكية اقتنعت بالموقف االسرائيلي ىابيب ال

 مليون دوالر، مشددة 50وسخرت المصادر االسرائيلية من ان بوش اعلن عن دعمه للسلطة الفلسطينية بمبلغ . بوشمن 
الدار في افي االسرائيلي عكيفا وقال الصح.  ثالثة مليارات دوالر ان الدولة العبرية تتلقي سنويا قبل االضافات مبلغىعل
طن بانه يمكن اعتبار الزيارة كأنها لم تكن، الن عباس لم يحصل علي أي شيء قال تحليلي لزيارة عباس الي واشنم

 .يذكر، وانه سيعود الي رام اهللا بخفي حنين
 الى اوتاوا حيث هقال ابو مازن الذي توج :)48ا ف ب، ا ب، رويترز، عرب ( نقالً عن 28/5/2005السفير  وجاء في

تقى رئيس الوزراء الكندي بول مارتن، ان بوش مستعد لتحقيق سالم في الشرق االوسط يستند على اساس معجل، وذلك ال
واعتبر ابو مازن ان واشنطن تؤدي دورا اكثر  .بعدما تشجع من االنتخابات الفلسطينية والتراجع في عمليات العنف

حدود مؤقتة كمقدمة للترسيم النهائي ـ لسطيني ان عرض شارون لواعتبر الرئيس الف .فاعلية في االشهر القليلة الماضية
واوضح ان الفلسطينيين على استعداد لمالقاة االسرائيليين . للحدود، غير عملي النه سيخلق وضعا قد ينفجر في أي لحظة

 معتبرا ان شارون وقال اننا نرغب باالستجابة لحاجاتهم، كما يتعين عليهم ان يستجيبوا لحاجاتنا، . في منتصف الطريق
  28/5/2005 شرق األوسطال

  رويترز : نظير مجلي ـ واشنطن: تل أبيب
وقال  . رضاه عن النتائج التي حققتها قمته االولى مع الرئيس االميركي جورج بوش في البيت االبيض                عن ابدى ابومازن 

التزام أميركي بالعمـل علـى اجتيـاز        ابومازن في مقابلة مع وكالة رويترز ان بوش اعطاه التأكيدات التي طلبها بشأن              
 ..المأزق الذي وصلت اليه عملية السالم

لم يخف اإلسرائيليون استياءهم من التصريحات التي أدلى بها بوش، في المؤتمر الصحافي المشترك مع أبو مازن، عقب                  
بنى الموقـف اإلسـرائيلي     ويستدل إسرائيليا من هذه التصريحات أن بوش ال يت        . لقائهما في البيت األبيض أول من أمس      

وانتقد العديد من اإلسرائيليين شارون، قائلين انه لم يقل الحقيقة كاملة حول الموقف األميركـي، ممـا جعلهـم                    .بالكامل
فما كان من مساعدي شارون إال أن أصدروا بيانا يدافعون فيه عن بوش ويوضحون أقواله ويبـرزون تحيـزه                   . يفاجأون

وجاءت هذه االنتقادات من طرف اليمين اإلسرائيلي، في الحكومة وخارجها، وأكثر            .القضاياالمطلق إلسرائيل في معظم     
  :ما ضايقهم في تصريحات بوش، المقاطع التالية

ـ تكرار موقفه مما يسمى بالبؤر االستيطانية غير الشرعية، أي التي أقيمت من دون قـرار رسـمي فـي الحكومـة،                      
  .ميع المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقيةومطالبته إسرائيل بوقف البناء في ج

ـ امتناع بوش عن تكرار التزامه الشفوي والخطي لرئيس الحكومة اإلسرائيلي، الذي قال فيه يومها انه في إطار التسوية                   
  . النهائية يجب أن تؤخذ باالعتبار التجمعات السكنية الكبرى في الكتل االستيطانية

  .ة، كونهما وحدة واحدة ال تنفصالند طريق اتصال مباشر بين الضفة الغربية وقطاع غزـ التأكيد على ضرورة إيجا
  .ـ مطالبة إسرائيل باالنسحاب الى خطوط ما قبل انتفاضة األقصى

ـ رغم تأييده لبناء الجدار العازل بين إسرائيل والضفة الغربية، اال انه أوضح انه ال يوافق على ان يكون مـساره وفقـا      
  .وقال إن االعتبارات الوحيدة المقبولة هي األمنية المجردة.  سياسية أو حدودية أو استيطانيةالعتبارات

ـ أظهر موقفا مناقضا تماما للموقف اإلسرائيلي في ما يتعلق بحركة حماس، إذ رغم انه وصفها بالتنظيم اإلرهـابي، إال                    
  . انه رفض منعها من المشاركة في االنتخابات التشريعية المقبلة

ـ استمر في رفض التحريض اإلسرائيلي على الرئيس الفلسطيني وأعرب عن تقديره له ولجهوده في مكافحة اإلرهـاب                  
وقال أنصار اليمين واليمين المتطرف في إسـرائيل إن هـذا الترحيـب             . وفي الممارسة الديمقراطية المثبتة في فلسطين     

السياسية في الغرب، التي تحققت خـالل الـسنوات األربـع           األميركي بالرئيس الفلسطيني يضع حدا إلنجازات إسرائيل        
واعتبروا ذلـك فـشال     . وأصبح على إسرائيل أن تبدأ من جديد      . الماضية ونجحت فيها بعزل القيادة الفلسطينية في العالم       

 إذا كـان    ونقل على لسان وزير المالية، بنيامين نتنياهو، تساؤله الساخر        . شخصيا ومباشرا لشارون، يبشر بمستقبل أسود     
وردت مـصادر   . هذا هو الموقف األميركي ونحن في عز تطبيق خطة الفصل، فكيف سيكون األمر عليه بعد تطبيقهـا؟                

مقربة من شارون بالدفاع عن بوش عمليا الدفاع عن شارون نفسه، فقالت إن كل ما قاله أمام أبو مازن يدخل فـي بـاب             
  . المجاملة وليس فيه أي جديد

العرب األميركيين   للنظر ان الالفت  : تل أبيب  28/5/2005 شرق األوسط ال عباس الى واشنطن قالت   وعن نجاح  زيارة     
وان التغيير في الموقف األميركي الرسمي إزاء السلطة الفلسطينية ناجم عن التغييرات            . لم يؤثروا بشيء خالل هذه الفترة     

ميركية إزاء منطقة الشرق األوسط، ارتباطا مع الوضع        في السلطة نفسها إثر وفاة عرفات، وعن السياسة االستراتيجية األ         
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وأما اللوبي الفلسطيني في الواليات المتحدة ، فهو يقتصر على انـسان واحـد ، هـو                 . في العراق وسائر العالم العربي    
نـذ خمـس    وقالت المصادر االسرائيلية المذكورة ، ان ابينغتون يعمل م         .الدبلوماسي األميركي المتقاعد ادوارد ابينغتون    

  .سنوات في خدمة الفلسطينيين على أساس وظيفة مدفوعة األجر
 اعاد اللقاء بين الرئيسين االميركي جورج بوش والفلسطيني محمود عباس           :واشنطن 28/5/2005الغد األردنية    وذكرت

ورغم ان محللين   الخميس في واشنطن، العالقات بين الجانبين الى مسارها بعدما ضعفت بشكل كبير في االعوام االخيرة                
ويشكل عقد الرئيسين االميركي والفلسطيني مؤتمرا صحافيا مـشتركا   .قاء كانت رمزية اكثر منها فعليةيرون ان نتائج الل   

ذي توفي في تـشرين     في حديقة البيت االبيض، في ذاته مؤشرا قويا بعد اعوام من مقاطعة بوش للرئيس ياسر عرفات ال                
االولى لعباس كزعيم للفلسطينيين لتحقق توازنا مع االمتيازات التي يتمتـع بهـا رئـيس               وتأتي الزيارة    .الثاني الماضي 

  .2001الوزراء االسرائيلي ارييل شارون الذي استقبله بوش مرارا منذ توليه منصبه عام 
أليـام  أكد أحمد قريع ، في حديث هاتفي مع ا        : 28/5/2005األيام الفلسطينية    ومن مراسها عبد الرؤوف ارناؤوط كتبت     

على أنه مرتاح جداً من نتائج اللقاء مع بوش، وقال دعني أقول بصراحة لقد جاءت النتائج أكثر بكثير من توقعاتنا وأنـا                      
نعم نحن مرتاحون جدا من النتائج ومرتاحون       .. أعتبرها جيدة ومهمة وخطوة مهمة يمكن البناء عليها وتطويرها وتفعيلها           

وقلل أبو عالء، من اهمية ما يثار عن عدم الحصول على ضـمانات خطيـة،                . ناهامن المواقف وااللتزامات التي سمع    
مشيراً الى ان ما قاله الرئيس االميركي في داخل الغرف وفي المؤتمر الصحافي يمثل تطمينات ال بـأس بهـا والتزامـا         

لى ان الرئيس االميركـي كـان       وفي هذا الصدد ، فقد اشار ا       .اميركيا واضحا تجاه القضايا التي تقلق الجانب الفلسطيني       
اكثر اهتماماً باالستماع الى تفاصيل الموقف الفلسطيني من مختلف القضايا وخاصة النشاطات االسـتيطانية االسـرائيلية                
والجدار وايضا الخشية الفلسطينية من ان يكون مشروع االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة هو نهاية المطاف، مـشدداً                  

ينهي زيارته التي استمرت ثالثة ايام الى واشـنطن         " أبو مازن "لسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس      على ان الجانب الف   
  .وهو اكثر اطمئناناً ورضاً

وقال رئيس الوزراء كانت خشيتنا أن يكون االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة هو مشروع منفصل أو طريق التفافيـة                   
ي أكد وعلى لسان الرئيس بوش ، أن غزة هي خطوة في هذه العملية، وهي               على خارطة الطريق، إال أن الجانب االميرك      

خطوة يجب ان تنجح حتى تفتح الطريق واسعة أمام اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وقد استخدم الرئيس االميركي ألول                   
   .مرة تعبير الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وهذا أمر مهم جدا

حدث الرئيس االميركي عن الوضع االقتصادي وضرورة أن ينال الفلسطينيون حريتهم وتحـدث             وتابع رئيس الوزراء، ت   
عن مشاريع اقتصادية، وجرى حديث عن الديمقراطية وهو يضع ضمن اولوياته موضوع الديمقراطية، ولذلك عبر عـن                 

  . باتجاه الديمقراطية واالنتخاباتارتياحه للمنهج الفلسطيني والسياسة الفلسطينية
الـرئيس  : دد على أن الرئيس االميركي لم يرفض بالمطلق موضوع استئناف مفاوضات الوضـع النهـائي، وقـال                وش

االميركي لم يقل ال، إطالقاً وكما تذكر فإنه بعد الرسالة التي وجهتها له بعد رسالة الضمانات التي وجهها الـى رئـيس                      
مفاوضات الوضع النهائي، اال ان هذا لـيس وقتهـا ويمكـن            إنه مع اهمية    : الوزراء االسرائيلي، قال في رسالة جوابية       

إن له اآلن مبعوثين متعددين في    : إنه اآلن اكثر إصغاء لهذا الموضوع وان كان لم يعط اجابة قطعية، وعندما يقول             : القول
  .ة الحلكل المجاالت فهذا معناه انه بدأ ينخرط في العملية ويعطيها اهتماماً اكبر وأصبح اكثر أمالً بامكاني

أما فيما يتعلق بالمطلب االسرائيلي بتفكيك الفصائل الفلسطينية، فقال أبو عالء، موقفنا واضح وهو أننا وصلنا الى اتفـاق                   
مع إخواننا في الفصائل الفلسطينية جميعاً، وصلنا الى تهدئة وعلى الجميع ان يلتزم بها، وعلينا نحن ايضا ان نلتزم بهـا                     

  .المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي فإن لغة الفكفكة ليست لغتناوان نتحاور، والكل يدرك 
هذه الزيارة وهذه اللقاءات نحكم عليها مـن خـالل          : وأبدى أبو عالء، ارتياحاً لزيارة واشنطن بشكلها ومضمونها وقال          

ه المتعددة والبيت االبيض    اوالً، إن طبيعة اللقاءات فيها كانت شمولية بدءاً من الكونغرس بمراكز          : جملة من القضايا، وهي   
بدءاً بالرئيس ونائبه، كالً على حدة، ووزارة الخارجية، حيث تم طرح جميع القضايا الفلسطينية بكـل تفـصيالتها وهـم                    

  ".استمعوا بالتفصيل الى وجهة النظر الفلسطينية
د سـافرت والتقـت بمـسؤولين       وأضاف، االمر المهم الثاني، هو ان هذه الزيارة قد تم التحضير لها جيداً من خالل وفو               

  .ووضعت االهتمامات الفلسطينية بوضوح
وتابع ثالثاً، ابدى الجانب االميركي على لسان الرئيس بوش، تصميماً على دفع هذه العملية الى االمام، وذلك من خـالل                    

مبعوث لالنسحاب من   تأكيده على إبقاء المبعوث االمني الجنرال وليام وورد، وايضا عبر تأكيده على جيمس ولفنسون، ك              
غزة وايضا تأكيده على ايفاد وزيرة الخارجية االميركية كوندوليزا رايس، الى المنطقة قريباً، وان هناك وفوداً اميركيـة                  

  .ستبقى على اتصال لدفع هذه العملية الى االمام
ة مطلوبة، وقال هـذه الزيـارة       إال انه شدد على انه من أجل البناء على النجاح الذي تم تحقيقه فإن ثمة خطوات فلسطيني                

 الى متابعة جدية وتحتاج الى عمل جدي وتحتاج الى توحـد            - حتى نستطيع ان نطور ما وصلنا اليه         -تحتاج من جانبنا    
حول اهدافنا وحول مبادئنا وتحتاج ان ننظر الى الوضع بشكل اكثر ادراكاً لما يحيط بنا، كما انها تقتضي ان نعمل بشكل                     

اً على الوضع الداخلي من خالل فرض سيادة القانون والنظام واالمن ويجب التركيز علـى موضـوع                 اكثر حزماً وحسم  
  .هذا ما يجب علينا ان نعمله..االمن تركيزاً كبيراً وعلى موضوح االصالح ومحاربة الفساد واجراء االنتخابات 

 
  التوصل إلى جدول أعمال ينهي كافة قضايا الخالف بين حماس وفتح 

، أعلنـت الحركتـان     ء جمعهما مع الوفد االمني المـصري      في ختام آخر لقا   : ألفت حداد  28/5/2005 48 عربنشرت  
توصلهما لجدول اعمال ينهي كافة قضايا الخالف بين الجانبين فيما يتعلق بنتائج االنتخابات المحلية التـي جـرت قبـل                    
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هنية وعبد اهللا االفرنجي مؤتمرا صحفيا مشتركا       الجمعة كل من اسماعيل     وعقد مساء    .اسبوعين في غزة والضفة الغربية    
  . في ختام لقاء مطول استغرق نحو أربع ساعات ضم مسؤولين من الحركتين، بدعوة من الوفد االمني المصري

وتال هنية البيان المشترك للحركتين وقال  اتفق كل من االخوة في فتح واالخوة في حركة حماس على االسـتمرار فـي                      
لوطنية واعتماد لغة الحوار االخوي البناء كأساس وحيد لحل كافة االشكاالت واالختالفات التي تعترضـنا               ترسيخ الوحدة ا  

وقال  بهدف اسـتمرار     . والعمل على ازالة مظاهر االحتقان والتوتر وتعزيز مبدأ الشراكة القائمة على التعددية السياسية            
عمال يتناول كافة القضايا الخالفية وتم االتفاق على آلية لتحقيق          العملية الديمقراطية شفافة ونزيهة وضع الطرفان جدول ا       

واضاف . واالليات التي تكفل تحقيق ما سبق     ذلك وسوف تباشر الحركتان وبمشاركة القوى والفصائل في وضع الضوابط           
خوة اعضاء   رئيسا وحكومة وشعبا ونخص بالشكر والعرفان اال       مصرتتوجه الحركتان بجزيل الشكر والتقدير لالخوة في        

   .الوفد المصري الذي كان لمجهوداته االثر
وفي تعليقه على موقف حركته من المشاركة في جولة االعادة الجزئية لالنتخابات المحلية في رفح وبيت الهيا والبـريج                   

ـ . قال هنية حماس اتخذت قراراً بالحوار مع االخوة في فتح وهناك جدول اعمال تناول العملية االنتخابية                اف نحـن   واض
. قررنا آلية واضحة للحوار حول هذا الجدول وكلنا ثقة وامل كبير في ان نصل الى تفاهم ليضع حال لكل نقاط الخـالف                     

واكد هنية االتفاق على اشياء كثيرة في لقاء اليوم قائال اتفقنا اليوم على اشياء كثيرة على جدول اعمال وآليـات وقـضايا                      
اتفقنا على قـضايا    . العالم لتوفير الظروف المناسبة، اليوم هو استكمال لجولة االمس        تفصيلية لم نشأ الحديث فيها على ا      

  ". لمصلحة شعبنا وتكون الديمقراطية شفافة ونزيهة ويطمئن شعبنا على العملية برمتها
وتعميـق  من جهته قال عبد اهللا االفرنجي لقد اتفقنا ان نكثف جهودنا ونستمر في الحوارات على أرضية الحوار االخوي                   

الحوارات ونأمل ان نصل الى حل لكل هذه المشاكل كي نستطيع ان نجري اعادة االنتخابـات بـشكل يرضـي شـعبنا                      
واضاف  االخوة في حماس لهم مالحظات ونحن لدينا مالحظات وتناقشنا واتفقنا ان نعمق              . وضميرنا والمصلحة الوطنية  

لمالحظات واتفقنا ان ال نطرحها للنقاش امام االعالم الننا ال نريـد            النقاش حولها وسنقوم بتشكيل لجنة لدراسة كافة هذه ا        
  . ان نغوص في المشاكل قبل ان نحاول حلها بشكل جذري، ونتمنى ان نقف امام االعالم ولدينا اجابات أكثر وضوحا

تمـاع الموسـع     للصحافيين، في أعقاب االج    سعيد صيام  قال :فايز أبوعون  28/5/2005األيام الفلسطينية     مراسل نقلو
إن اللقاء كان ودياً للغاية إال أنه لم يتم فيه تناول أي مـن المواضـيع                : قيادياً من حركتي حماس وفتح    30الذي جمع نحو    

وأعرب صيام، عن أملـه فـي        .المطروحة للنقاش ألنه اليعقل أن يتم نقاش قضايا حساسة بوجود هذا العدد من الطرفين             
غبة أكيدة لدى الطرفين لحل الخالفات وتجاوز األزمة كما أن هذه الرغبة موجودة لدى              انفراج األزمة مشيراً إلى وجود ر     

الطرف المصري الحريص جداً على حل هذه األزمة قبل مغادرته أرض الوطن وانه يعمل كل مابوسعه لتقريب وجهات                  
اإلخوة في حركـة فـتح      وبدوره أعرب مشير المصري عن أمله في التوصل إلى تفاهم مع             .النظر بين جميع األطراف   

نحن توحدنا على الدم واآلن نسعى إلى بناء الوطن الفلسطيني والشك أننا نؤسس لمرحلة جديدة وبالتالي فإن عملية                  : قائالً
التجاذب الموجودة هي عملية طبيعية لكن مسألة االلتفاف على الحقيقة في إعادة االنتخابات الجزئية فقط في المناطق التي                  

س هذا أزعج الحركة كثيراً كما أننا مقبلون على ماهو أكبر من ذلك بكثير وهي المرحلة الثالثة لالنتخابات                  فازت فيها حما  
وبالتالي البد أن نؤسس من اآلن لوضع ضـوابط لكـل           : وقال المصري  .في كبرى البلديات وأيضاً االنتخابات التشريعية     
  .العملية االنتخابية التي ستجري في المستقبل

نجحت الوساطة المصرية في انهـاء حالـة    :غزة طاهر النونو عن مراسلها في 28/5/2005يج اإلماراتيـة   الخلونقلت  
االحتقان بين حركتي فتح وحماس وذلك بعد لقاء مطول بين قياديي الحركتين الليلة قبل الماضية، حيث اتفق قـادة فـتح                     

ويعتبر االجتمـاع الـذي اسـتمر       . شارع الفلسطيني وحماس على االحتكام الى الحوار لحل الخالفات وليس عبر توتير ال          
محمـود  . الكثر من خمس ساعات وضم كالً من عبد اهللا االفرنجي وسمير المشهراوي واحمد حلس من قـادة فـتح، ود                   

الزهار واسماعيل هنية، وسامي ابو زهري وسعيد صيام من حماس تتويجا لجهود الوفد االمني المصري لوضع حد لتفاقم                  
 حركتي فتح وحماس بعد الغاء ثالث محاكم فلسطينية جزئيا لنتائج ثالث بلديات في قطاع غزة فازت بهـا                   االوضاع بين 
  . حركة حماس

بعد الحاح الصحافيين اعترف االفرنجي انه لم يجر حل قضية مشاركة حماس في مرحلة االعادة في االنتخابات الثانيـة                   
لف في طرحها مع اخواننا في حماس وقلنا نؤكد احترامنـا للقـضاء             نعم هذه نقطة الخالف، وهذه النقطة نحن نخت       : وقال

الفلسطيني ونزاهته والتزامنا بما صدر عن المحاكم، ولكن نريد ان نقول ان هذا الخالف ال يمنع استمرارنا فـي تعميـق                     
ريحة، مشيرا  الوحدة الوطنية في اللقاء وفي ان نحل كل مشاكلنا ليس في الشارع ولكن في الغرف من خالل حوارات ص                  

  .الى أن ما تم التوصل اليه اقل من الطموحات ولكن هذا ال يعني ان لقاءنا فشل
من جانبه وصف اسماعيل هنية ان ما جرى على الساحة الفلسطينية سحابة صيف تنجلي وسرعان ما انجلـت الن مـا                     

نحن نقول ان االزمة التي كانت بيننـا        : يجمعنا اكثر بكثير مما يفرقنا والتحديات التي امام شعبنا تحديات كبيرة، واضاف           
وبين فتح عابرة وهذا اللقاء الذي جمعنا اليوم بالتأكيد انه تجاوز االزمة في العالقات الثنائية واكدنا استمرار التواصل مع                   

ـ                  . فتح تح واكد ان لحماس تحفاظتها على قرارات المحكمة واللجان والسجل المدني وقضايا كثيرة ونقول ان اللقاء مـع ف
سيعرض كل هذه القضايا وكلي امل ان نتوصل الى اتفاق نهائي بهذه القضية، فنحن اتفقنا على تعزيز الوحـدة وتجـاوز                   

 .االزمة واعتماد لغة الحوار واالبتعاد عن االقتتال الداخلي
، في حل المصريتي يقوم بها الوفد االمني لليوم الثاني على التوالي، أخفقت الوساطة ال: 28/5/2005السفير  وأضافت

ح وبيت الهيا الخالف بين حركتي فتح وحماس بشأن قرارات المحاكم الفلسطينية بإعادة االنتخابات البلدية جزئيا في رف
 . ، برغم ان الطرفين اشارا الى حصول تقدم وتعهدا بمواصلة الحوار في االيام المقبلةوالبريج في القطاع



 7

طالبت فصائل فلسطينية وطنية وإسالمية حركتـي       : حامد جاد  اسها في غزة  من مر  28/5/2005الغد األردنية    وجاء في 
فتح وحماس بنبذ الخالفات القائمة بينهما وااللتفات إلى القواسم المشتركة بينهما وفي مقدمتها حرص الجهتين على تعزيز                 

لياتهما فـي مواجهـة تحـديات    وناشد عدد كبير من قادة الفصائل الفلسطينية كال الحركتين بتحمل مسؤو  . الوحدة الوطنية 
جاء ذلـك فـي      .المرحلة الراهنة والمخططات األميركية اإلسرائيلية الرامية لتقويض حقوق الشعب الفلسطيني وتجزئتها          

مسيرة حاشدة نظمتها حركة الجهاد اإلسالمي تحت شعار مسيرة الوحدة الوطنية اإلسالمية الفلسطينية وذلك بهدف توحيد                
ودعوتهما إلى تجاوز الخالفات    " فتح وحماس "لسطينية في رأب الصدع القائم بين الفصيلين الرئيسيين         جهود كافة القوى الف   

  .القائمة بينهما منذ إعالن نتائج انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات البلديات
حد جهودهمـا باتجـاه     وأكد محمد الهندي  ضرورة ترفع الحركتين عن الخالفات القائمة بينهما وتجنب االحتقان وأن تتو              

شـارون أعلـن أن القـدس       : وقال الهندي  .عباس إلى واشنطن  التصدي للمخططات التي أعلن عنها شارون قبيل زيارة         
عاصمة أبدية إلسرائيل وأن العودة لالجئين الفلسطينيين متسائالً أال تعتبر هذه التصريحات أكثر خطورة من الخالفـات                 

البلديات بينهما معتبراً أن كال الطرفين سيقدمان الخدمات نفسها للجمهور وبالتالي لـيس             القائمة بين الحركتين على اقتسام      
  .هناك فرق بينهما خاصة وأن مايجمع الحركتين أكبر من ذلك بكثير

من جهته ألقى عضو المجلس التشريعي إبراهيم أبو النجا كلمة باسم لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية واإلسـالمية أكـد                    
  .ا أن كافة الفصائل الفلسطينية تقع في ذات الحلبة المستهدفة من االحتالل اإلسرائيليفيه

إلى ذلك علمت الغد أن اجتماعا مشتركاً عقد عصر أمس بين حركتي فتح وحماس بحضور الوفد األمني المصري الـذي                    
يوم األخير من وجود هذا الوفد في       يترأسه نائب رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء مصطفى البحيري وذلك خالل ال           

 .غزة
 

   في اغادير اليوم للقاء العاهل المغربيأبو مازن
 سيصل صباح اليوم الى مدينة اغادير في المغـرب  عباس اعلن الدكتور مجدي الخالدي ان ، من زكي ابو الحالوة ،القدس

الجزائر ليجتمع مع الـرئيس بوتفليقـه ثـم         حيث سيلتقي الملك المغربي محمد السادس وفي اليوم الذي يليه سيتوجه الى             
هذا ويرافق الرئيس ابومازن في جولته الى دول المغـرب العربـي             .سيزور ليبيا يليها تونس ثم يعود الى ارض الوطن        

واكد الخالدي ان الرئيس سيضع قادة دول المغرب العربي في صـورة االوضـاع      .رئيس الوزراء احمد قريع ابو العالء     
ائج زيارته للواليات المتحدة واجتماعه مع الرئيس االميركـي جـورج بـوش والمـسؤولين فـي االدارة                  الفلسطينية ونت 

  .االميركية
  28/5/2005القدس الفلسطينية 

  
  تشكيل لجنة للتحقيق في اشتباكات يين أفراد جهازين أمنيين بغزة

ينة رفح، وأحداث وقعت في مدينة رام       شكل اللواء يوسف، لجنة تحقيق في األسباب وراء اشتباك مسلح وقع في مد            : غزة
وقال بيان للداخلية إنه في ضوء األحداث المؤسفة، التي وقعت مـساء            . اهللا، بين أفراد من األجهزة األمنية التابعة للسلطة       

أول من أمس في رام اهللا، بين أفراد من الشرطة وزمالئهم من األمن الوقائي، وبين عناصر في األمن الوطني والوقـائي                   
 رفح، ومنعا لتكرار مثل هذه الحوادث، أصدر اللواء نصر يوسف تعليماته باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة، لمعالجـة             في

 . الموقف، بما في ذلك إنزال العقوبات االنضباطية، ومعاقبة المتورطين في الحادث
  28/5/2005 شرق األوسطال

  
    مفخخاً   يعتقل شاباً   األمن الفلسطيني

يحمل حزاما من المتفجرات اعتقل يوم الجمعة عند حاجز            افادت مصادر امنية فلسطينية ان شابا فلسطينيا         : باف  ،  نابلس
من بلدة قلقيلية شمال الضفة الغربية اوقف          واوضحت المصادر نفسها ان ثائر ابو عصب        . شمال الضفة الغربية     اسرائيلي

وقت سابق لوكالـة فـرانس         اوضح في    اسرائيلي   وكان مصدر عسكري    . تينالمنطقة تم اقفاله الحقا لساع       عند حاجز في  
واوضح المصدر انه تمت      . اثار شكوك الجنود حين الحظوا اسالكا كهربائية تظهر من تحت قميصه             برس ان الفلسطيني  

  . ايحمله   كان   الجيش على تعطيل المتفجرات التي   السيطرة عليه سريعا فيما عمل خبراء في
 28/5/2005ينية األيام البحر

  
   ألف يحق لهم االنتخاب في االنتخابات التشريعية الفلسطينية300مليون و
أعلن المدير التنفيذي للجنة االنتخابات الفلسطينية، عمار الدويك، مساء أمس، أن العدد اإلجمالي لمـن               : ب  .ف. أ ،رام اهللا 

وقال الدويك،   . مليون ناخب في الضفة الغربية وقطاع غزة       1ر3قبلة بلغ   يحق لهم التصويت في االنتخابات التشريعية الم      
إن لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، أغلقت أمس عملية تسجيل الناخبين االستكمالية التي بدأتها             : لوكالة فرانس برس    

  .في السابع من الشهر الجاري
زية الفلسطينية في أية انتخابات مقبلة، خـصوصا بعـد أن ألغـى    وسيعتمد التسجيل الذي قامت به لجنة االنتخابات المرك     

المجلس التشريعي الفلسطيني االعتماد على السجل المدني في قانون االنتخابات الذي ينتظر المصادقة عليه من قبل رئيس                 
  .السلطة الفلسطينية محمود عباس

 28/5/2005األيام الفلسطينية 
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  تعزيز الحوار الوطني ويعلن تأييده للنظام االنتخابي النائب االسير حسام خضر يدعو الى 

حمـاس الـى حـل       و دعا النائب االسير حسام خضر، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الالجئين الفلسطينيين حركتي فـتح              
 .قـانون االشكاليات الناجمة عن االتهامات المتبادلة حول نتائج المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية بالحوار من خالل ال               

الداخلية بـارقى اشـكال     » فتح«ودعا الى اجراء االنتخابات التشريعية باسرع وقت وشدد على ضرورة انجاز انتخابات             
وقال ان الحوار من شأنه تعزيز الديمقراطية كمؤسسة تخضع للقانون، موضحا انه على ثقة اكيدة مـن                  .العمل التنظيمي 

احكات السياسية والتنظيمية، ألن أعرافنا وتقاليدنا تمنع ذلـك ، كمـا أن             عدم احتمال لجوء فتح وحماس الى العنف والمم       
تجربة الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل لن تسمح بذلك، بل على العكس فإن الحركة الوطنية الفلسطينية قد طـورت                   

ئب خضر يقول األجدر بنا أن      مفاهيم المشاركة على أساس العمل الجماعي في ظل تجربتها تحت اإلحتالل ، واضاف النا             
  .نحافظ على هذه المفاهيم في ظل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية

من جانب اخر توجه النائب خضر بالتحية إلى الشعب الفلسطيني على البدايات الموفقة لتعزيز المفاهيم الديمقراطية فـي                  
بات ، األمر الذي سيعكس نفسه إيجاباً علـى         ظل مشاركة حركة حماس بثقل حضورها الجماهيري والسياسي في االنتخا         

أداء وعمل المؤسسة الوطنية الفلسطينية، مما قد يحد من الفساد اإلداري والسياسي والمالي الذي رافق تجربة السلطة منذ                  
ـ                   شّر بدايتها، خاصة إذا ما أفرزت إنتخابات التشريعي مشاركة حقيقية وفقاً للحجم والبرامج المطروحة ، األمر الـذي يب

  .بميالد مؤسسة تشريعية فاعلة وقادرة على القيام بدور الرقابة والتشريع في ذات الوقت
وحول اإلنتخابات التشريعية فقد حيا النائب خضر أعضاء المجلس التشريعي على جهودهم بإنجاز قـانون اإلنتخابـات،                 

ال أنا شخصياً أميل لنظام إنتخابي مختلط من أجل         متمنياً أن يتم الوصول به إلى الواقع األمثل لخدمة واقعنا السياسي ، وق            
منح الفرصة لكافة الحركات واألحزاب والقوى والشخصيات الوطنية واإلجتماعية لكي تمثّل سواء من خالل الـدائرة أو                 

واضاف أنا واثق أن األخ الرئيس أبو مازن لن يكون أسير أزمة الوقت، بل سيعمل على إنجاز قـرار مناسـب                     . القائمة
ل موعد اإلنتخابات في حال وجود مبررات قانونية لذلك ، ولكن ال بد من إجراء اإلنتخابات التشريعية بأسرع وقـت                    حو

  .ممكن حتى تجدد المؤسسة السياسية الفلسطينية شرعيتها
يـداً  وأما على صعيد إنتخابات فتح الداخلية فقد أكد النائب خضر على ضرورة إنجازها بأرقى أشكال العمل التنظيمي بع                 

عن عقلية اإلرتجال والجغرافيا والعشائرية من أجل ضمان وصول أكثر الشخصيات إنتماءً وأنظفها وأبعدها عن الفـساد،                 
وقال أخشى ما أخشاه هو أن تحمل فتح في ظل معادالت التوازنات والصراعات الداخلية شخصيات ال وطنية وال تتمتـع                    

  .بأي سمعة طيبة
ا األخ الرئيس أبو مازن في المؤسسة األمنية وتوحيد األجهزة وإقالة البعض وإقصاء البعض              وحول التغييرات التي قام به    

اآلخر قال النائب خضر أن هذه الخطوات مباركة، ولكنني أدعو الرئيس الى أن يبدأ عملية محاسبة حقيقية لكـل رمـوز                     
قدراته وثرواته، وأثروا بال سبب على حساب       الفساد الذين عبثوا بأمن شعبنا اإلجتماعي والسياسي واإلقتصادي وسرقوا م         

  .قوت الفقراء والمستضعفين ، ألن المحاسبة هي الجسر القوي المؤدي إلى اإلصالح
ودعا إلى إعادة ترتيب المؤسسة المدنية من خالل وضع الهياكل العملية للوزارات والتقليل من عدد الـوكالء والـوكالء                   

م بالعشرات في كل وزارة، وقال يجب توحيد الوزارات والكف عن العمل بـسياسة              المساعدين والمدرين العامين الذين ه    
وحيا الجهـود المخلـصة   .الرأسين لكل وزارة، والعمل على أن المواطن يخضع لسلطة واحدة ولقانون واحد ولنظام واحد    

لمناسب فـي المكـان     لبعض الوزراء الذين بدأوا سياسة إصالح حقيقية حيث شرعوا في تفعيل الطاقات ووضع الرجل ا              
  . المناسب

وحول ملف األسرى قال النائب خضر رغم أنني ال أريد الوصول إلى إستنتاجات سـريعة إالّ أن الهدنـة كـان ثمنهـا                       
األساسي هو إطالق سراح األسرى القدامى وأسرى إنتفاضة األقصى الحالية الذين إعتقلوا بسبب الحرب الـدائرة بيننـا                  

ف الجميع يتحدث عن تراجع اإلهتمام بهذا الملف حتى من أجندة الفصائل وليس فقط من أجنـدة                 وبين اإلسرائيليين، واضا  
السلطة، وهناك تخوف حقيقي لدى الحركة األسيرة بأن تتجاوز المرحلة السياسية القادمة ملف األسرى، على الرغم مـن                  

ر الرئيس ابـو مـازن شخـصياً أن يتحمـل           أنه أحد اإلستحقاقات السياسية إلنهاء المرحلة الجديدة، وطالب النائب خض         
مسؤولية ملف األسرى أمام وسائل اإلعالم، وقال انه على الفصائل أن تضغط من خالل أجنـدتها الـسياسية وبرامجهـا                    

  .المطروحة من أجل إنجاز هذا الملف بحيث ال يكون ملفاً موسمياً
ا اإلسرائيلية بمداهمة غرفته وغرفـة زميلـه النائـب          وقد أكد المحامي األنيس أن النائب خضر أبلغه بقيام وحدة ماتساد          

م الساعة الثانية والنصف ليالً وقامت بتفتيش الغـرفتين تفتيـشاً دقيقـاً وعبثـت               18/5/2005مروان البرغوثي بتاريخ    
حيث بمحتوياتهما بعد أن كبلت أيدي من فيهما واقتادتهم إلى الزنازين، وكانت الحملة تستهدف النائبين خضر والبرغوثي                 

بإرجاع وجبات الطعام إحتجاجـاً     » هداريم«وعلى أثر ذلك قام األسرى في سجن        . إستمرت عملية التفتيش ثالث ساعات    
على المعاملة غير اإلنسانية، وقام ممثل المعتقل األسير اللبناني سمير القنطار باإلجتماع مع إدارة السجن وأحتج لها على                  

  .هذا التصرف ، ولكنه لم يتلق أي رد
  28/5/2005قدس الفلسطينية ال
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  لها بالمنظمة اإلرهابية   ترفض وصف الرئيس األمريكي   حماس
منظمـة     وصـفها بانهـا      الذي   حماس امس رفضها لتصريحات الرئيس االمريكي      اعلنت حركة     : القدس المحتلة وكاالت  

من هو االرهابي؟ هل هو الضحية         متسائال   ،  تصنيفات ظالمة    وقال اسماعيل هنية انها     . تصنيف ظالم    معتبرة انه    ،  ارهابية
   . يقتل ويدمر ويبطش؟   يقتل ويشرد ويدمر بيته وتحتل ارضه ام االحتالل الذي   الذي

 28/5/2005ينية بحراأليام ال
 

 نائب ال يستبعد خطف وزراء اسرائيليين لمبادلتهم بسعدات والشوبكي وأسرى آخرين: غزة
ر نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني من احتمال ان يلجأ الفلسطينيون الى خطف وزراء اسرائيليين حذ  :غزة

الشوبكي المعتقلين في أحد سجون السلطة الفلسطينية، وبأسرى معتقلين في سجون االحتالل ورفاقه وسعدات لمبادلتهم ب
 الجبهة الشعبية المعتصمين امام مقر اللجنة الدولية  كمال الشرافي في كلمته امام حشد من انصار.دوقال  .االسرائيلي

للصليب األحمر في مدينة غزة، امس ان استمرار اعتقال سعدات ورفاقه سيعطي الفرصة للتفكير الجدي في خطف 
 .لن يكون مجرد شعارات«، مشدداً على ان ذلك "وزراء اسرائيليين للمطالبة باطالقهم

ادي  مبدياً استغرابه ازاء صمت السلطة الفلسطينية على هذا االعتقال في وقت تنووصف سجن اريحا غوانتانامو أريحا،
  .وشدد على انه ال يعقل ان يستمر عدم تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني. فيه باالصالح وسيادة القانون

ية في االعتصام، ان الجبهة الديموقراطية صالح زيدان في كلمة القوى الوطنية واالسالم ورأى عضو المكتب السياسي لـ
جاء القرار في ظل وجود ابو مازن في واشنطن : قرار المجلس التشريعي أول من أمس جاء في الوقت المناسب، مضيفاً

كي يطرح مع بوش قضية هؤالء االخوة واحتجازهم وسجنهم الظالم، وليضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته لوقف 
 .البريطاني السلبي، ميركيالتهديد االسرائيلي وانهاء الموقف اال

  28/5/2005الحياة 
  

  الجهاد اإلسالمي تنظم مسيرة في غزة للتأكيد على الوحدة الوطنية وتحريم الخالفات
شارك آالف المواطنين في مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة الجهاد اإلسالمي أمس بعد             :  من أحمد المشهراوي   ،غزة

ندي والشيخ نافذ عزام وعبداهللا الشامي وعدد من ممثلي الفـصائل والقـوى الوطنيـة                محمد اله  .دصالة الجمعة يتقدمها    
ورفـع  . تال الداخلي تجـسيداً لوحـدة شـعبنا       واإلسالمية األخرى وذلك تأكيداً على خيار المقاومة وتجديداً لرفض االقت         

المؤكدة على أن الدم الفلسطيني خـط       المشاركون األعالم الفلسطينية خالل المسيرة التي طافت الشوارع ورددوا الهتافات           
أحمر ال يمكن تجاوزه ودعوا إلى رأب الصدع الذي ساد الساحة بعد قرار المحاكم بإعادة االنتخابات الجزئية في عدد من                    

  .المناطق مشددين على ضرورة االلتفات لعدو الشعب الفلسطيني المشترك 
حركة الداعي لنبذ الخالفات وترسيخ الوحدة الوطنية مناشداً جميـع          و ألقى الدكتور الهندي كلمة أكد خاللها على موقف ال         

وأوضح أن المسيرة جاءت لتوضيح موقـف الـشارع         . الفصائل وضع سوء الفهم على طاولة الحوار وليس عبر البيانات         
 كل الخالفات   الفلسطيني من الخالفات التي ظهرت بعد المرحلة الثانية من االنتخابات المحلية مشدداً على ضرورة تجاوز              

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني واحد فـال فـرق بـين             .اللحمة و الدم الفلسطيني الطاهر    من أجل الوحدة والحفاظ على      
  .حماس وفتح والجبهتين والجهاد اإلسالمي و أن ما يجمع شعبنا وفصائله أكبر مما يفرقهم 

شعب الفلسطيني بكافة أطيافه وفصائله يؤكدون على أنه ال يمكن          وفي كلمة للجنة المتابعة قال إبراهيم أبو النجا أن أبناء ال          
بشكل من األشكال المساس بالوحدة الوطنية أو بتماسك شعبنا مقدماً الشكر لحركة الجهاد على مساعيها التي تؤكـد مـن                    

  . خالل مسيرتهابأن الوحدة الوطنية هي أفضل الطرق لدحر االحتالل
لمة أكد فيها على ضرورة التحاور بين أبناء شعبنا للوصول لقواسم توحـده وال تفرقـه                من جانبه ألقى الشيخ نافذ عزام ك      

مناشدا كل االطراف العمل على احترام الوحدة والسعي لتعزيزها وتوطيدها في ظل الهجمة الشرسة ضد مقدساتنا وشعبنا                 
  .واخرها تدنيس القران الكريم 

  28/5/2005القدس الفلسطينية 
  

  زور منزلي الشهيدين الرنتيسي وابو شنباللواء البحيري ي
 قام رئيس الوفد االمني المصري اللواء مصطفى البحيري ظهر امس بزيـارة خاصـة لمنـزل                 : احمد المشهراوي  ،غزة

وكان في استقباله نجال الـشهيد محمـد         .الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتسي برفقة اسماعيل هنية لتقديم التعازي السرته          
 عبرا عن شكرهما وتقديرهما لهذه الزيارة الودية التي تعبر عن الوفـاء والمحبـة خاصـة وان الـدكتور                    واحمد اللذان 

  .الرنتيسي ترأس في السابق وفد الحركة في المباحثات المشتركة
كما قام اللواء البحيري بزيارة مماثلة لمنزل الشهيد المهندس اسماعيل حسن ابو شنب حيث كان في اسـتقباله كـل مـن                      

ة الشهيد وانجاله وكريماته، وقال نجل الشهيد حسن ان الزيارة الودية جاءت بحكم العالقة الطيبة التي ارتبطت خالل                  زوج
جوالت الحوار التي اجراها الوفد المصري الشقيق في الماضي حيث كانت تربطه بالشهيد ابو شـنب محبـة وعالقـات                    

  .حسنة
  28/5/2005القدس الفلسطينية 
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   إلى تعزيز صمود مواطني القدسحزب الشعب يدعو

 دعا حزب الشعب، إلى تعزيز وحدة جماهير شعبنا في القدس، لتمكينهـا مـن مواصـلة الـصمود أمـام                     ، وفا ،رام اهللا 
إن هذه المخططات تستهدف نزوحهم عن المدينـة        : وقال الحزب في بيان له امس      .المخططات اإلسرائيلية التي تستهدفهم   

ارجها بمختلف السبل، وعبر العديد من االنتهاكات والممارسات القمعية المتواصـلة، وآخرهـا             المقدسة وترحيلهم قسراً خ   
قرار المحكمة اإلسرائيلية القاضي بهدم عدة بيوت، ضمن مخطط معـد مسبقاً لتدمير حي البستان بالكامـل فـي بلـدة                    

  . مواطن، إلقامة متنزه إسرائيلي على أنقاضه2500سلوان، والذي يقطنه 
الحزب بالسلطة الوطنية ان تولي اهتماما اكبر لحاجات اهل المدينة وتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة لهم، واثارة                 واهاب  

 .ما تواجهه مدينة القدس في كافة المحافل الدولية وعلى اعلى المستويات
  28/5/2005القدس الفلسطينية 

  
  يـم في غوانتانامومسيرة في المسجد األقصى احتجاجاً على تدنيس القرآن الكر

نظم المصلون، امس، مسيرة حاشدة في باحات وساحات المسجد األقصى، عقب انتهـاء صـالة الجمعـة،                 : وفا،  القدس
احتجاجاً على تدنيس جنود أميركيين للقرآن الكريم في سجن غوانتانامو، ونشْر المزيد من التفاصيل عن ممارسات مسيئة                 

لمصلون نسخاً من القرآن الكريم والشعارات المنددة بالسلطات األميركيـة وسـلطات       ورفع ا  .لمشاعر المسلمين وعقيدتهم  
من جهته، طالب الـشيخ عكرمـة        .االحتالل اإلسرائيلي، وسط هتافات تطالب بمعاقبة المتورطين من الجنود األميركيين         
قصى، العرب والمـسلمين بمقاطعـة   صبري، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، في خطبة صالة الجمعة بالمسجد األ 

كما طالب اإلدارة األميركية بمعاقبة المتورطين       .المنتجات األميركية، كتعبيٍر احتجاجي ضد الممارسات العدوانية ضدهم       
ودعا المواطنين الى مساندة ودعم األهل في حي البستان فـي قريـة              .بجريمة تدنيس القرآن الكريم، وتقديمهم للمحاكمة     

وب الحرم الشريف، بعدما أعلنت سلطات االحتالل عزمها هدم أكثر من مئة منزل فيه، تمهيداً لتشييد ما يسمى                  سلوان، جن 
  .وتغيير مالمح المنطقة وصوالً إلى تهويدها بالكامل" حديقة الهيكل"

 28/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  ضمن خلية في فلوريدامن قيادات الجهاد الفلسطيني عاشوا % 40: االدعاء في محاكمة العريان
 في المائة من قيادات تنظـيم الجهـاد االسـالمي    40الشرق االوسط قال مساعد مدع اميركي ان : لندن ـ تامبا فلوريدا 

  .الفلسطيني كانوا يعملون ويعيشون في تامبا بوالية فلوريدا، مشكلين خلية تقوم بجمع التبرعات للمنظمة
ستماع قبل بدء محاكمة المدرس الجامعي السابق في اميركا سامي العريان           واضاف تيري فور، اول من امس في جلسة ا        

وزعم . وثالثة آخرين بتهمة دعم تنظيم الجهاد، ان الخلية كانت تمثل مركز اتصاالت لحساب تنظيم الجهاد في التسعينات                
لدكتور مازن النجار ورمضان    ان خلية الجهاد في مدينة تامبا االميركية كانت تتكون من الدكتور سامي العريان وصهره ا              

وقد عقدت جلسة اول من امس لتحديد نوعية االدلة التي يمكن ان تستخدمها             . شلح وبشير نافع المحاضر السابق ببريطانيا     
 بمنظمة تساند   1984 مع المباحث الفيدرالية عندما وجهت إليه تهما شملت العالقة منذ            ة العريان وقد بدأت مشكل  . الحكومة

 . الفلسطيني، الذي تدرجه الواليات المتحدة ضمن قائمتها السوداءتنظيم الجهاد
  28/5/2005 شرق األوسطال

 
 اهالي بلعين يبتدعون عمليات اعدام رمزية للجدار العنصري

يحاول اهالي قرية بلعين ابتكار اساليب سلمية جديدة في التعبير عن رفضهم للجدار التي تواصل اسرائيل : بلعين ا ف ب
 متظاهر من اهالي القرية بحمل عشرة اكفان في داخلها 300والجمعة وبعد الصالة قام حوالي  . اراضي القريةبناءه علي

شبان احياء بدوا وكأنهم اموات، وتوجه المتظاهرون وهم يحملون االكفان عاليا الي منطقة االحتكاك شبه اليومية غرب 
للغتين العربية واالنكليزية والعبرية الحرية، االستقالل،  كل كفن من االكفان العشرة عبارات باىوكتب عل .القرية

االنسانية، الحياة،االرض، الدولة، االمل، المستقبل، االقتصاد، العدالة في اشارة الي ان الجدار الفاصل انما يتسبب في قتل 
 .كل هذه المفاهيم

 الجرافات والعاملين في بناء الجدار، وقام  مسافة امتار من الجيش االسرائيلي الذي يتولي حراسةىووقف المتظاهرون عل
المتظاهرون بنصب مشنقة ترمز للجدار ومن ثم مثلوا عملية شنق لالكفان امام الجنود، الذين ظلوا ساكنين يراقبون ما 

وامام منصة االعدام الرمزية علقت الفتة كتب عليها، باالنكليزية جدار الفصل العنصري هو في النهاية . يجري امامهم
 .عبير عن سياسة االعدام االسرائيلية ت

ويقول عبد اهللا ابو رحمة رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة االستيطان ان اللجنة تحاول ان تخلق انواعا جديدة من االحتجاج 
ويضيف ما يهمنا ان نوصل رسالتنا للعالم  .ضد الجدار في محاولة لتفادي ردة فعل الجيش االسرائيلي علي المتظاهرين 

السرائيليين انفسهم بأننا ضد اقامة الجدار علي ارضنا وان بناء هذا الجدار سيقتلنا، واعتقد ان مثل هذه االشكال السلمية ول
  .ود ايجابي اكثر من اي وسائل اخريستكون ذات مرد

  28/5/2005القدس العربي  
 

   طعن جنديا انتقاما الستشهاد شقيقه 48سنوات سجنا لفلسطيني من مناطق الـ10
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في حلقة جديدة من احكام الردع الممنهجة التي تتبعها السلطات القضائية االسرائيلية وانعكاساً القدس العال: الناصرة
لسياسة التمييز التي تنتهجها الحكومة االسرائيلية ومؤسساتها ضد كل من هو غير يهودي في البالد بالقول والفعل حكمت 

 خطيب من قرية كفركنا، بالسجن لمدة عشرة اعوام ثالثة منها مع وقف التنفيذ،  باللىالمحكمة المركزية في الناصرة عل
وكانت النيابة قد وجهت لخطيب تهمة طعن جندي اسرائيلي في .  الف شيكل25دفع غرامة مالية قيمتها ى اضافة ال

 . مفترق جوالني مسكنة في اعقاب استشهاد شقيقه محمد خطيب
الجائر، مشيرا الي ان المحكمة تجاهلت تقريرين ايجابيين لضابط االحداث الذي ووصف المحامي خطيب قرار الحكم ب

اوصي بايجاد بديل العتقال بالل منذ الفترة االولي العتقاله وفرض عقوبة الحبس المنزلي عليه او في مؤسسة داخلية، 
ان تؤخذ بعين االعتبار واكد المحامي خطيب انه في مرحلة متأخرة من التداول في القضية اوصي ضابط االحداث 

وقال المحامي . الظروف التي عاشها في اعقاب مقتل شقيقه وايجاد اطار عالجي وتأهيلي له عوضا عن الحبس الفعلي
كون موكلي قاصرا يلزم المحكمة بقبول تقرير وتوصيات ضابط االحداث الذي اوصي المحكمة باالكتفاء بان : خطيب

ي حال قررت المحكمة فرض عقوبة السجن الفعلي ان تعطي لموكلي الفرصة بان يتم تكون العقوبة هي فترة االعتقال وف
 .تحويل العقوبة المفروضة عليه الي العمل لصالح الجمهور

  28/5/2005القدس العربي  
 

 االسيرات الفلسطينيات في سجون االحتالل يعانين من اوضاع مأساوية 
 التعري بشكل كامل ىتلموند ألوضاع حياتية مأساوية يجبرن فيها علتتعرض االسيرات الفلسطييات في سجن  :رام اهللا

 أسيرة فلسطينية، عن فظائع وممارسات ال أخالقية 123وكشفت األسيرات في ذلك السجن الذي تُعتقل فيه  .بحجة التفتيش
السجن أصبح أسوأ واكدت االسيرات علي ان هذا  .ومعاملة قاسية ترتكب بحقهن من السجانين والسجانات االسرائيليين

 . من سجن غوانتانامو األمريكي بسبب المعاملة السادية والال اخالقية التي تمارسها إدارة هذا السجن بحقهن
واوضح نادي االسير الفلسطيني امس ان األسيرات في سجن تلموند ابلغن محامية النادي حنان الخطيب التي التقت عدد 

 .ن قبل إدارة السجن أسوأ من سجن غوانتانامو األمريكيمنهن بان المعاملة التي يتعرضن لها م
وقال األسيرة ناريمان هصيص من جنين في إفادتها للمحامية الخطيب ان سجن تلموند أصبح أسوأ من السجن األمريكي 

نامو، وان سياسة التفتيش العاري والجسدي لألسيرات أصبحت ال تمت بأي صلة ألسباب أمنية وإنما لمجرد غوانتا
 .اإلذالل والمس بكرامة وأعراض األسيرات

وأوضحت األسيرة هصيص أن التفتيش يتم عن طريق سجانتين او ثالث وبطريقة إستعراضية حيث يأمروننا باالنحناء 
انا شخصياً : أما األسيرة لطيفة محمد ابو ذراع من نابلس فقالت في إفادتها .ما خلقنا ربناوفتح األرجل ونحن عراة ك

 .تعرضت لتفتيش عاري مذل حيث أمرتني السجانة بالتعري وأجبرتني علي االنحناء كالقرفصاء وكانت تنظر لجسدي
الي مدة طويلة ويتعرض األهالي لتفتيش  الزيارة، حيث ينتظر األهىواشتكت األسيرات المذكورات من المعاملة المذلة عل

عاري ومذل قبل دخولهم الي الزيارة حيث تتم الزيارة عبر لوح زجاجي عازل مما يسبب عدم قدرة األسيرات علي 
 . السماع بوضوح والحديث مع أهاليهن بشكل طبيعي

رئيل بالمراوغة في قضية األسري ومن جهة ثانية اتهم وزير شؤون األسري والمحررين الفلسطينيين سفيان أبو زايدة اس
 .الفلسطينيين مؤكدا أن غالبية األسري التي تنوي إسرائيل اإلفراج عنهم هم من الذين أوشكت فترة اعتقالهم علي االنتهاء

  28/5/2005القدس العربي  
 
     السجون اإلسرائيلية   يزالون في   معتقل فلسطينى ال  8500   : تقرير لوزارة األسرى   في
الـسجون والمعـتقالت       عدد األسرى فـي      أعلنت وزارة األسرى والمحررين أن إجمالي       : زة من عبد الرازق ابو جزر     غ

  . ومركز توقيـف     ومعتقالً   سجناً  ٥٢ أسيرا موزعين على أكثر من        8500  حتى منتصف الشهر الجاري،      بلغ   اإلسرائيلية،
على نسخهة منه الى أن هناك معتقلين جدد اعتقلوا خالل األشهر            االيام     حصلتصادر عن الوزارة       وأشار تقرير إحصائي  

 ١٩٣ إلى أن هناك       مشيراً   مراكز التوقيف وزنازين التحقيق،      وموجودين في    األخيرة إضافة للمعتقلين الذين اعتقلوا حديثاً     
عـدد األسـرى       من إجمالي    ٪  ٦٫٦ يشكلون ما نسبته       م، ٤٩٩١ مايو      معتقلين منذ ما قبل قيام السلطة الوطنية في          أسيراً، 

   . المسجلين لدى الوزارة
يشكلن    يزلن رهن االعتقال،     أسيرة ال   ٣٢١ منهن     أسيرة اعتقلن خالل انتفاضة األقصى،      350 ووفقا للتقرير فان أكثر من      

   .   ةاألسرى الموثقين لدى الوزار   من إجمالي   ٪  ١٫٢ ما نسبته 
منهم    طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة األقصى،       3500 اشارت الوزارة أن هناك أكثر من          يتعلق باألطفال األسـرى،     وفيما

   . من عدد األسرى الموثقين لدى الوزارة   ٪  ٥٫٥ يشكلون ما نسبته    األسر،   طفل ال زالوا في  ٠٣٣ 
الرأس والـشبح      الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى األخص وضع الكيس في           ،من األطفال    ٪  ٩٩ وذكرت الوزارة أن    

 .والضرب
 28/5/2005نية بحرياأليام ال

 
  انتخاب قائمقام لبطريركية الروم االرثوذكس االثنين القادم: خلفاً للبطريرك المعزول ايرينيوس

سيعقد االثنين القادم اجتماع العـضاء المجمـع         صرح رئيس اساقفة جرش ثيوفانس انه        - ابو انطون سنيورة     -القدس  
المقدس واخوية القبر المقدس النتخاب قائمقام لبطريركية الروم االرثوذكس في القدس خلفاً للبطريرك ايرينيـوس االول                
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ء تنفيذا لما قدره مجمع البطاركة االرثوذكس الذي عقد في اسطنبول الذي اقال بطريرك القدس ايرينيوس االول حتى اجرا                 
ومن جهة اخرى منح بطريرك القسطنطينية برثلماوس اعضاء الوفد الكنسي االرثوذكسي مـن القـدس                .انتخابات جديدة 

 .اوسمة من الصلبان وااليقونات المذهبة تقديرا لجهودهم وخدماتهم الكنسية في القدس
  28/5/2005القدس الفلسطينية 

  
 اإلسرائيليون يؤيدون التنازل عن أحياء في القدس  

اظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة معاريف االسرائيلية امس، ان غالبية االسرائيليين يؤيدون التنازل عن احياء في 
 في المئة من االسرائيليين مستعدون 57واشار االستطالع الى ان . القدس الشرقية للفلسطينيين، في اطار اتفاق سالم
 في 39لى قسم من االحياء العربية في القدس الشرقية، فيما عارض لتسوية تقضي بالتنازل للفلسطينيين عن السيادة ع

 29 في المئة من االسرائيليين يؤيدون االنسحاب من غزة، فيما يعارضه 58واظهر االستطالع ان . المئة تسوية مماثلة
 ا ف ب. في المئة

  28/5/2005السفير 
  

 بية المواطنيةحان الوقت العطاء الفلسطينيين في الدول العر: باحث فلسطيني
طالب الكاتب والباحث الفلسطيني عباس شبالق باعطاء الفلسطينيين المقيمين في لبنان وبلدان عربية اخري :سمير ناصيف

منذ عقود طويلة حق المواطنة والمعاملة كمواطنين من الدرجة االولي وعدم التذرع بحجة حمايتهم من التوطين لكي 
اعتبر شبالق بان هذه االوضاع دفعت نصف الفلسطينيين .م صنف آخر من البشريعاملوا معاملة غير انسانية وكأنه

المقيمين في لبنان مثال الي الهجرة الي اوروبا ودول اخري خارج العالم العربي مما يندرج في سياق المشاريع السلبية 
 .التي تخطط لمستقبل الفلسطينيين من جانب اعدائهم

الجامعة العربية في المملكة المتحدة انه ال يدعو الي توطين الفلسطينيين واكد المحاضر، وهو مسؤول في مكتب 
واعطائهم جنسية البلدان العربية التي يقيمون فيها من أجل تخليهم عن حقوقهم في العودة الي فلسطين، ولكنه يؤيد ترتيب 

 .ضحايا شعارات سياسية فارغةمواطنتهم لكي يشعروا بأنهم مواطنون من الدرجة االولي حيثما تواجدوا وال يكونوا 
 28/5/2005القدس العربي 

 
  االحتالل يستبيح مسجداً أثرياً بتحويله إلى ناٍد ليلي  ... تقرير أخباري 
ما أصاب مسجد عين حوض االثري الذي يعود تاريخ بنائه الى عصر صالح الـدين االيـوبي                 :  الخليج -القدس المحتلة   

 يغشى ابصارهم وبصائرهم بعد ان تم تحويله الى ناد ليلي وحانة تستخدم للحفـالت               تدمع له قلوب االهالي والزائرين بل     
 متر مربع، قبل    400وبعد استيالء مستوطن يهودي من اصل امريكي على المسجد، الممتد على مساحة             .الراقصة الماجنة 

لغرف التابعة له بما فـي ذلـك         عاما قام بتغيير بعض معالمه المعمارية حيث أزيلت الواجهة الفاصلة بين المسجد وا             15
لكن االنتهاك الصارخ لحرمة المسجد لم تتوقف عند هذا الحد فقد افـاد             . المحراب الذي اقيم على جانبيه مطبخ ومرحاض      

شهود من اهالي عين حوض انهم شاهدوا حفلة ماجنة داخل المسجد لعشرات الفتيات والشباب الذين شاركوا في رقصات                  
  .ء الحرية التي يشيعها الفنانون ساكنو القريةفاضحة انسجاما مع اجوا

  28/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  معتقل فلسطيني ممزق األمعاء وساقه مكسورة يعالج في مستشفى إسرائيلي مكبل اليدين
ين، خالل عشرة أيام متواصلة، يقبع في أحد المستشفيات اإلسرائيلية صبي فلسطيني معتقل، للعالج وهو مقيد اليد               :تل أبيب 

وكان قد شارك مع    .  عاما، من قرية عبيد قرب رام اهللا       17 والصبي هو خير محمد برغوثي،       . ويالزمه جندي ليل نهار   
. صبي فلسطيني آخر من قريته، في قذف جنود االحتالل اإلسرائيلي بالحجارة والزجاجات الحارقة خالل أعمال احتجاجية        

وحسب مصدر طبـي فلـسطيني، فـإن الرصـاص          . اصتان جسده فأطلق الجنود عليه الرصاص القاتل، فاخترقت رص      
ولهذا فإن إحدى الرصاصتين كـسرت سـاقه        . المستخدم كان من نوعية دوم دوم، التي تنفجر داخل الجسم الذي تصيبه           

وصدم أنصار جمعية أطباء من أجل حقوق االنسان اإلسـرائيلية، عنـدما            . والثانية مزقت كبده وأمعاءه وجزءا من رئتيه      
ا الصبي ووجدوه مقيد اليدين، ويصيح من األلم في بطنه من دون أن يقوى على تهدئة اآلالم بكف اليد، فتوجهوا إلى                     زارو

قيادة الجيش، وإذا هي ترد عليهم بالقول إنه يشكل خطرا على من يحيط به لذلك كبلناه، وتكبيله ال يعيـق عمليـة تقـديم                 
 .العالج له

  28/5/2005 شرق األوسطال
 

 مصاب بسرطان الدم والرئة يبقى معتقالً رغم توصيات مدير السجن ولجنة اسرائيلية بإطالقهفلسطيني 
 عاماً في سجون االحتالل، تمر دقائق 25بالنسبة الى أم اسير فلسطيني حكم عليه بالسجن : القدس المحتلة سائدة حمد
ساكوت الذي يصارع من داخل مستشفى سجن لكن مشاعر االلم مضاعفة لوالدة مراد ابو . البعاد وكأنها الدهر بأكمله

الرملة العسكري سرطان الرئة واللوكيميا في مراحله المتقدمة في وقت ترفض المخابرات االسرائيلية اطالق سراحه رغم 
 .توصيات لجنة طبية اسرائيلية ومدير السجن نفسه باالفراج عنه

  28/5/2005   الحياة
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 ان أسلحتها صوب مراكب الصيد الفلسطينية قرب شواطئ دير البلحالزوارق الحربية الصهيونية تفتح نير
أطلقت زوارق حربية صهيوني فجر اليوم الجمعة نيران أسلحتها صوب مراكب الصيد الفلسطينية في  دير البلح ـ خاص

ئي وذكرت مصادر محلية أن الزوارق العسكرية الصهيونية فتحت النار وبشكل عشوا.بحر دير البلح وسط قطاع غزة
وأضافت المصادر . صوب المراكب التي كانت تبحر في البحر غرب مدينة دير البلح وأجبرتها على العودة إلى الشاطئ

وأشارت .أن أضراراً لحقت بإحدى هذه المراكب، التي طالتها النيران الصهيونية، وأن طاقمها نجا من الموت بأعجوبة
 إلى إطالق النار على الزوارق الفلسطينية، إضافة لقيامها باحتجاز المصادر إلى أن قوات االحتالل تعمد وبشكل متكرر
 .الزوارق  لفترات طويلة وتخريب معداتها وجسمها

 28/5/2005المركز الفلسطيني لألعالم 
  

  كاتب بريطاني يصف حياة الفلسطينيين في الخليل بأنها جحيم 
مواطنين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلـة       وصف الكاتب والصحفي البريطاني، جوهان هاري، اليوم، حياة ال        

بشكٍل عام، وفي مدينة الخليل في الضفة الغربية بشكٍل خاص، بأنها أقرب إلى الجحيم، بسبب سياسة القمع واإلغالق التي                   
إنه شـاهد   : ليوموقال الكاتب في مقاٍل له في صحيفة األندبندنت البريطانية ا         .تمارسها سلطات االحتالل اإلسرائيلي بحقهم    

 ألف فلسطيني محاصرين داخل بيـوتهم فـي         130بأم عينه خالل أسبوعين أمضاهما في مدينة الخليل كيف يعيش نحو            
ونقل الكاتب عن أحد العاملين في منظمـات اإلغاثـة          . مستوطناً بحرية التنقّل والعيش الرغيد فيها      450المدينة لكي ينعم    

ان المدينة يواجهون اضطهاداً مزدوجاً من قبل سلطات االحتالل، والمستوطنين الذين ال            الدولية في المدينة، تأكيده أن سكّ     
 .يتورعون عن توجيه شتّى أنواع اإلساءات والشتائم دون رادع أو رقيب

  28/5/2005  48عرب 
  

 الحجاج اليهود في تونس يشيدون بدعوة شارون لزيارتها 
تتموا أمس، مراسم دينية سنوية خاصة فى كنيس الغريبة فى جزيرة جربة اشاد الحجاج اليهود وبينهم اسرائيليون، اخ

جنوبي العاصمة التونسية، بشجاعة تونس لدعوتها رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون للمشاركة فى القمة العالمية 
ليفاي، الخطوة بانها ووصف مدير منبر اليهود في باريس ايفان .  فى تونس2005حول مجتمع االعالم فى تشرين الثاني 

ان تونس بصفة خاصة وبلدان المغرب العربي بصفة عامة فى صدارة الدول الباحثة ... عمل شجاع وقوي وله دالالته
وفى السياق نفسه، حيا رئيس المركز الدولي للسالم فى الشرق االوسط، عوفير . عن السالم العربي اإلسرائيلي

 أ ف ب . ين بن علي واشاد بشجاعته الخارقة للعادةبرونشتاين، الرئيس التونسي زين العابد
  28/5/2005السفير 

 
 جنود االحتالل يقتحمون منزال فلسطينيا لمشاهدة نهائي كأس اوروبا

أكد مصدر عسكري اسرائيلي الجمعة صحة ما أوردته محطة تلفزيون اسرائيلية عن اقتحام جنود : الخليل ـ رويترز
 واحتاللهم الحجرة التي يوجد بها جهاز التلفزيون ليتمكنوا من مشاهدة مباراة كرة قدم اسرائيليين منزل مواطن فلسطيني

وأظهرت مشاهد عرضتها القناة العاشرة بالتلفزيون االسرائيلي اثاثا ونوافذ محطمة في الحجرة حيث قال التقرير . دولية
ريقي ميالنو االيطالي وليفربول االنكليزي والتي ان الجنود كانوا يشاهدون مباراة نهائي ابطال اوروبا لكرة القدم بين ف

وأكد المصدر العسكري . وقالت العائلة الفلسطينية ان الجنود هم الذين تسببوا في هذه التلفيات. اقيمت يوم االربعاء
 .االسرائيلي واقعة دخول خمسة جنود اسرائيليين المنزل لمشاهدة المباراة

  28/5/2005القدس العربي  
  

  عة فلسطينيين ودهم منزل في الخليل استشهاد مسن في نابلس اعتقال تس
واستشهد امس المسن الفلسطيني عزام صوان      ، ثمانية فلسطينيين من رام اهللا        قوات االحتالل  اعتقلت: امين ابووردة  -نابلس

ن في طريقـه    في العقد السادس من عمره بسبب تأخيره قرابة الساعة على الحاجز العسكري غرب مدينة نابلس عندما كا                
وقال سائقون يعملون على حاجز بيت ايبا أن مرافقا للمسن الفلسطيني حاول إقناعهم بـضرورة نقـل المـريض                   .للمشفى

بسرعة عاجلة إلى المشفى بسبب نوبة قلبية حادة تعرض لها إال أن الجنود رفضوا ذلك بذريعة ضرورة وجـود سـيارة                     
المسؤول عن الحاجز رفض نقل المريض بالسيارة الى الجهـة المقابلـة            وقال السائق عنان إبراهيم أن  الضابط        . إسعاف

وأفـادت  .حيث وصلت سيارة إسعاف مما اضطرهم لحمله على أكتافهم ولدى وصولهم الى سيارة اإلسعاف فارق الحيـاة           
 شـمال  مصادر امنية فلسطينية ان شابا فلسطينيا يحمل حزاما من المتفجرات اعتقل امس الجمعة عند حـاجز اسـرائيلي          

 . الضفة الغربية
  28/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  

   حالة وفاة غير طبيعية في إسرائيل في األسبوع األخير18أربع حاالت انتحار بين 
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ياسر العقبي  أقدم جندي إسرائيلي اليوم على االنتحار في معتقل كتسيعوت العسكري في النقب، بعد ان أطلق النار علـى              
 حالة وفاة غيـر     18سرائيليين على االنتحار خالل األسبوع المنتهي اليوم الجمعة، وذلك من أصل            وقد أقدم أربعة ا   .نفسه

 4خمسة قتلى فـي حـوادث طـرق؛         :  حالة وفاة غير طبيعية    18وعالجت منظمة زكا تشخيص ضحايا الكارثة       .طبيعية
  . تحللحاالت انتحار؛ حالة سقوط من ارتفاع؛ سبع حاالت وفاة غير طبيعية وجثة في مرحلة

  28/5/2005  48عرب 
  

  توغل اسرائيلي في بيت جاال والدوحة
 أطلق مسلحون فلسطينيون منتصف الليلة الماضية النيران باتجاه الجنود اإلسـرائيليين المـرابطين عنـد                -نجيب فراج   

رات النارية مـن    الحاجز المقام بالقرب من مقر االرتباط العسكري في راس مدينة بيت جاال وقد رد هؤالء بإطالق العيا                
وفي أعقاب الحادث هرعت إلى المكان قوات معززة من الجيش اإلسرائيلي           .الرشاشات الثقيلة دون أن يبلغ عن إصابات        

التي أقامت عددا من الحواجز الطيارة فيما توغلت قوات أخرى في مدينة بيت جاال من جهة مقر االرتباط وقوات أخرى                    
 .وغلة بأكثر من اثنتي عشرة دورية دوحة حيث قدرت اآلليات المتمن جهة حي اإلسكان باتجاه بلدة ال

  28/5/2005القدس الفلسطينية 
  

  تتعلق بالبنى التحتية للمستوطنات التي ستخليها اسرائيل تتعهد بتسليم السلطة الفلسطينية معلومات
لقة بالبنى التحتية القائمة في     قالت مصادر مطلعة امس ان اسرائيل تعهدت في اعقاب ضغوط اميركية بنقل معلومات متع             *

غوش قطيف ومستوطنات شمال الضفة الغربية الى السلطة الفلسطينية في االيام القادمة وتتضمن هذه خـرائط شـبكات                  
  .المياه والكهرباء والمجاري والشوارع والمنازل والمباني العامة التي يستخدمها المستوطنون

الميركيين بانه بالرغم من االقتراح العلني الذي عرضه ارئيـل شـارون            وكان الرئيس محمود عباس ومساعدوه اكدوا ل      
رئيس الحكومة االسرائيلية بتنسيق عملية االنسحاب مع السلطة الفلسطينية اال ان اسرائيل ال تنقل للفلسطينيين معلومـات                 

 .تمكنهم من اتخاذ قرار حول ما الذي يمكن ان يفعلوه في المناطق التي سيحصلون عليها
  28/5/2005دس الفلسطينية الق

 
  جدار آخر حول قطاع غزة الجيش االسرائيلي يتراجع عن اقامة

قالت صحيفة يديعوت احرونوت امس ان هناك سبباً جديداً يدعو سكان البلدات االسرائيلية القريبة من قطاع غزة والتـي                   
السرائيلي والسباب متعلقة بالميزانية عـدم      ستتحول الى بلدات حدودية بعد الفصل، الى االحساس بالقلق، اذ قرر الجيش ا            

  .اقامة جدار آخر حول قطاع غزة اضافة للجدار القائم اليوم
  28/5/2005القدس الفلسطينية 

 
  قوات االحتالل تشدد تدابير الحصار في محيط الحرم االبراهيمي

شرق المدينة، أمس والليلة قبل     جدد المستوطنون المقيمون في وسط الخليل، ومستوطنة كريات أربع،          :كتب فضل عطاونة  
الماضية، مهاجمة منازل المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة، وذلك بالتزامن مع تنظيمهم احتفاالت لمناسـبة عيـد                
الشعلة اليهودي، فيما قالت مصادر تقيم في محيط الحرم االبراهيمي، ان تدابير الحصار واالغالق المـشددة حالـت دون         

  .ن المواطنين من الوصول الى الحرم وتأدية صالة الجمعةتمكن عدد كبير م
وحسب عائالت تقيم في محيط مستوطنة كريات أربع، فقد طالت هجمات المستوطنين أثناء احتفاالت عيد الشعلة والتـي                  

حقول نظمت خالل ساعات الليل، عدة منازل عائدة لمواطنين من عائلتي اسعيفان ودعنا، فيما أضرم مستوطنون النار في                  
  . أشجار مثمرة5زيتون عائدة للعائلتين، ما أدى الى هالك 

 28/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  قوات االحتالل تنشئ قسمين جديدين في سجن النقب بكتل اسمنتية تشبه المستخدمة في بناء جدار الفصل
الث سنوات متواصـلة مـن      وهو على أبواب معتقله في صحراء النقب، بانتظار إطالق سراحه بعد ث           :كتب محمد بالص  

االعتقال اإلداري، كان المهندس وصفي قبها، رئيس الدائرة الهندسية في بلدية جنين، في غاية القلق على مصير زمالئـه                  
  .ممن تركهم خلفه يتقاسمون صنوف القهر والتنكيل

في معتقل النقب، توشـك علـى       وكان قبها الذي يعتبر أحد القيادات السياسية للحركة اإلسالمية، على يقين بأن األوضاع              
االنفجار، بعد أن انتهت اإلدارة من تجهيز قسمين محاصرين من كل الجهات، بكتل إسمنتية ضـخمة مثـل تلـك التـي                      
تستخدمها إسرائيل، إلقامة جدار الفصل العنصري، ومسقوفين بشبكات حديدية، في وضع يكون فيه من الصعب، دخـول                 

  . الجديدةأشعة الشمس أو الهواء إلى األقسام
 28/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  

  يهود متطرفون ينظمون مسيرات استفزازية في القدس
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 نظم العشرات من اليهود المتطرفين امس مسيرات استفزازية داخل البلدة القديمة في القدس الشريف، وفي                - وفا -القدس  
انية داخل البلدة وفي محيطها، بمناسبة عيـدالنار        باحة البراق، جنوب شرق المسجد األقصى المبارك، وفي البؤر االستيط         

وذكر شهود عيان أن العشرات من اليهود المتطرفين        .اليهودي، رافقتها أعمال عربدة ضد المواطنين المقدسيين وممتلكاتهم       
نظموا احتفاالت صاخبة ومتعمدة في باحة البراق، وعلى مسمع المصلين ، خالل خطبة وصالة الجمعـة فـي المـسجد                    

 .ألقصى المبارك، األمر الذي تسبب بإزعاج المصلين والتشويش عليهما
 28/5/2005القدس الفلسطينية 

  
   ألف سهم في االتصاالت الفلسطينية  780الضمان األردنية تشتري 

  .  الف سهم من شركة االتصاالت الفلسطينية780اشترت المؤسسة العامة للضمان :عمان  الخليج
 1997لت على امتياز تقديم خدمات الثابت والمحمول وبعض الخدمات االضافية فـي العـام ،              وكانت الشركة بالتل حص   

.  في المائة من االراضـي الفلـسطينية       90وقامت بإعادة تجهيز البنية التحتية وشبكة رقمية متطورة غطت خدماتها نحو            
 في المائـة،    10  3بة االنتشار من     الف مشترك قبل عامين لترتفع نس      300  80وارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت من       

  .  الف خط450  90فيما وصلت سعة الشبكة من 
  28/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  البطالة تدفع طلبة المدارس للبحث عن فرص عمل خالل إجازتهم الصيفية: مخيم جباليا

لسؤال عن فرصة عمل، مع بدء بدا الطفل مهند متعباً وهو يحاور أحد أصحاب الورش الصناعية، ل: غزة ـ خليل الشيخ 
 عاماً الذي يسكن في مخيم جباليا لالجئين، واحداً من مئات األطفـال فـي               13ويعتبر الطفل مهند عابد     .اإلجازة الصيفية 

المخيم، الذين يبحثون عن مصدر لكسب العيش بسبب الظروف المادية الصعبة التي تمر بها أسرهم حتـى ولـو كانـت                     
ما اقترح مهند، محاوالً إقناع صاحب الورشة التي تعمل في إصالح إطارات الـسيارات، إال               األجرة عشرة شواكل فقط ك    

من جانبه، قـال المـواطن      .أن رد صاحب الورشة جعله يفقد األمل، فمضى إلى محل لبيع قطع غيار السيارات المجاور              
ما بين خمسة وثمانية أطفال وفتيـة       إن حالة الطفل مهند متكررة يومياً، موضحاً أن         :عادل أحمد صاحب ورشة ميكانيكية    

يذكر أن ظاهرة البطالة والفقر تفاقمت خالل السنوات األخيرة جراء الحـصار وتـردي              .يسألونه عن فرصة عمل يومياً    
 .في المجتمع الفلسطيني% 70األوضاع االقتصادية الراهنة، حيث أشارت مصادر مطلعة أن نسبة البطالة وصلت إلى 

  28/5/2005األيام الفلسطينية 
 

  :العمل جار لعقد مؤتمر للمستثمرين المغتربين في بيت لحم قبل نهاية العام الحالي
 المصري، رئيس مجلس إدارة شركة باديكو ان باديكو في حديث خاص لـاأليام عن مؤتمر للمستثمرين  منيبوكشف

. م لتشجيعهم على االستثمار في فلسطينالفلسطينيين المغتربين والعرب يجري اإلعداد لعقده في بيت لحم قبل نهاية العا
وقال المصري إنه عرض هذا االقتراح على رئيس الوزراء أحمد قريع وأن األخير أبدى حماسة كبيرة له، متعهداً بوضع 

وأوضح أن الدعوة للمؤتمر ستوجه لرجال األعمال الفلسطينيين المغتربين والعرب خاصة .كل إمكانيات الحكومة إلنجاحه
 .  والخليجييناألردنيين

  28/5/2005االيام الفلسطينية 
 

 تعكس تفاؤالً بالمرحلة المقبلة فورة استثمارية في سوق فلسطين لألوراق المالية
يشهد سوق فلسطين لألوراق المالية منذ عدة أشهر ارتفاعاً مطرداً في حركة التداول مبعثها التفاؤل بتحسن األوضاع 

إقدام عدد من الشركات على خطوات مشجعة من قبيل إعالن وتوزيع األرباح على السياسية، وبالتالي االقتصادية، و
ويبدي االقتصاديون الفلسطينيون تفاؤالً بمستقبل االقتصاد في فلسطين، وهو ما ينعكس على أداء السوق المالية .المساهمين

 . شركة26التي تضم غالبية الشركات المساهمة العامة 
  28/5/2005االيام الفلسطينية 

  
  لتعزيز النهج الديموقراطي الجديد مجلس أمناء جامعة األزهر يواصل لقاءاته مع هيئات الجامعة: غزة
واصل مجلس أمناء جامعة األزهر بغزة على مدار األسبوع الماضي لقاءاته مع هيئات الجامعـة مـن        :  محمد البابا  ،غزة

  . الجديد للجامعةإدارية وأكاديمية ونقابية وطالبية لتعزيز النهج الديمقراطي
حسين أبو شنب واصلنا لقاءاتنا مع هيئات الجامعة اإلدارية واألكاديمية ونقابـة العـاملين              . وقال رئيس مجلس األمناء، د    

ومجلس اتحاد الطلبة ضمن إطار سياسة مجلس األمناء لتعزيز النهج الديمقراطي وتوسيع دائرة الحـوار بـين األجـسام                   
اء للجامعة وقيمها وأخالقياتها، وااللتفاف على كل ما من شأنه إضاعة الوقت وتعويق العملية              المختلفة وتدعيم روح االنتم   

وأضاف أبدى اإلخوة في نقابة العاملين روحاً إيجابية عالية للتعاون مع سياستنا الداعية إلى احترام               . التعليمية واألكاديمية 
 في بناء هذا الصرح العلمي الكبير ويعمل على تعميق الحيـاة  وحفظ النظام والقانون الذي يحفظ للعاملين حقوقهم ودورهم     

  .العلمية واإلدارية في الجامعة ويحقق النظام العام ومصلحة الطالب والطالبات واالرتقاء بالجامعة
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أيوب عثمان، استعداد النقابة للتعاون مع مجلسي الجامعة ومجلس األمناء لخدمـة جامعـة              . وأكد رئيس نقابة العاملين، د    
األزهر شارحاً دور النقابة في المحافظة على هيبة الجامعة وموقفها من لغة البيانات، داعياً إلى تنظيمها وفـق األصـول                    

  .المعمول بها في الجامعة انطالقا من حرص النقابة على تعميق الوعي الديمقراطي
ا إلى األجواء المريحة والمنتجة وتقـديم       من ناحيته قدم المجلس الرئاسي للجامعة تصوراً للنهوض بالجامعة واالنطالق به          

البرامج الخاصة باالمتحانات واستقبال الطلبة الجدد الناجحين في الثانوية العامة هذا العـام، وتـدعيم البحـث العلمـي                   
  .واالحتفال بالمتفوقين من طالب الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات

الثة اكاديميين التزامه باألنظمة والقوانين التي تكافئ المجتهد وتسائل         وأكد أعضاء المجلس الرئاسي للجامعة المكون من ث       
غير المجتهد، مشيرين إلى أن هذه الفترة المؤقتة، بالتعاون مع مجلس الجامعة الذي تم اختياره وفق المعايير األكاديميـة                   

دهار والتقدم، واالمتداد نحو عالقـات      لوضع البرامج واألنظمة التي تقود الجامعة نحو االز       "والعلمية واألخالقية، ستكون    
 ".علمية وأكاديمية وثقافية واسعة مع الجامعات العربية والدولية؛ من خالل البحوث والمشاركات والمؤتمرات العلمية

 28/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  البريطانيون تراجعوا بسبب ضغط اللوبي االسرائيلي :اكاديمي اسرائيلي يؤيد المقاطعة
قال المؤرخ االسرائيلي الدكتور ايالن بابي الجمعة انه لم يفاجأ من :رة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوسالناص

قرار مجلس اساتذة الجامعات البريطانية بالغاء قرارهم السابق والقاضي بمقاطعة جامعتي حيفا وبار ايالن بسبب 
وقال الدكتور بابي، وهو محاضر في قسم الشرق . المحتلةممارساتهما العنصرية وافتتاح فرع لبار ايالن في المناطق 

االوسط في جامعة حيفا، ان السبب الرئيسي الذي دفع مجلس االساتذة الي اتخاذ قراره الجديد هو الحملة الصهيونية 
ر االسرائيلية المكثفة التي مورست علي المجلس البريطاني بشكل منهجي، والتي شددت علي ان القرار يدخل في اطا

واضاف الدكتور بابي بان الدولة العبرية لم تتورع عن تفعيل الضغوطات والتهديدات المختلفة لكسر .الحملة الالسامية
قرار االساتذة البريطانيين بالمقاطعة، مشددا علي انه يعلم حق العلم بان المجلس البريطاني خشي من التهديدات 

كما انه خشي من استمرار الضغوطات االسرائيلية والصهيونية عليه، االسرائيلية بمقاضاته في المحاكم البريطانية، 
 . وبالتالي اختار طريق التراجع لوقف الحملة االسرائيلية المسعورة ضده

وفي معرض رده علي سؤال حول موقف الدكتور سري نسيبة، الذي شجب قرار مجلس االساتذة البريطانيين بمقاطعة 
فاق تعاون بين الجامعة التي يرأسها، جامعة القدس والجامعة العبرية، قال الدكتور بابي جامعتين في اسرائيل ووقع علي ات

انني احترم جميع االراء ولكن يصعب علي فهم وتفهم الدكتور نسيبة الذي اقامت سلطات االحتالل االسرائيلي جدار عزل 
 .  عنصري يفصل بين جامعته وبين الجامعة العبرية 

  28/5/2005القدس العربي 
  

  يهود مصر يطلبون إخضاع أمالكهم لطائفتهم مباشرة
 عاما مهامها رسميا كرئيسة للطائفة اليهودية في القاهرة منذ ما يزيد عن 70بعد تولي كارمن وينشتاين :من وليد طوغان

 الكالم ستة اشهر، بدا أن أكثر من عشرين منظمة يهودية في إسرائيل وحول العالم، رأوا أن الفرصة سانحة لمزيد من
والجدل والخطابات الرسمية في محاولة لما أسموه تدخل إسرائيل لحماية أمالك اليهود المصريين ، حتي أن سيلفان شالوم 

ورغم أن كارمن . وزير الخارجية اإلسرائيلي قد فتح الموضوع علي المستوي الدبلوماسي خالل زيارته األخيرة لمصر
 الممكن االعتماد علي جهود يهودية خارجية لترميم أمالك اليهود في مصر، وينشتاين يهودية مصرية تري أنه من غير

أو علي األقل تصرح بذلك في وسائل اإلعالم، وترفض مقابلة الصحافيين اإلسرائيليين الذين يطلبون إجراء مقابالت معها 
سمية مؤخرا للسلطات المصرية عن القاهرة، إال أن كارمن نفسها يبدوا أنها تفاعلت مع الوضع الجديد ووجهت خطابات ر

ملف أمالك اليهود . تطلب ضم أمالك اليهود المصريين للطائفة بشكل رسمي، دون خضوعها لوزارة األوقاف المصرية
 .المصريين عاد للطفو علي السطح من جديد بعد أن ظل مقفوال أو علي األقل يدار تحت الطاوالت لمدة ثالثين عاما

  28/5/2005القدس العربي 
 
 ثينا تصّدق عزل ايرينيوس أ

صدقت وزارة الخارجية اليونانية، امس، عزل بطريرك القدس ايرينيوس االول، باستبدال جواز سفره الدبلوماسي الراهن 
وقال المتحدث باسم الوزارة جورج كوموتساكوس السلطة المختصة في . بآخر مؤقت يعرف عنه بصفة بطريرك سابق

 أشهر ويحمل اسمه الكامل 6ي القدس ستمنح جواز السفر الدبلوماسي الجديد الذي ستكون مدته القنصلية العامة لليونان ف
 . ايرينيوس سكوبيليتيس وصفته كبطريرك سابق للقدس

  28/5/2005السفير 
  

  نواب أميركيون يرهنون انضمام السعودية إلى منظمة التجارة بإنهائها مقاطعة إسرائيل 
 إدارة الرئيس جورج بوش على عدم توقيع اتفاق يسمح للسعودية باالنضمام إلى  حث أعضاء الكونغرس األميركي

منظمة التجارة العالمية، مشترطين انسحابها من المقاطعة العربية السرائيل وتحت مزاعم عدم كفاية إجراءاتها لكبح 
 أربعة ميادين رئيسية قبل تقديم وقالت المجموعة إنه يتعين على الواليات المتحدة االصرار على تحقيق تقدم في.االرهاب
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ووضعوا على رأس هذه الميادين إنهاء المقاطعة السعودية . مساعدتها للرياض لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية
 رويترز . السرائيل

  28/5/2005البيان االماراتية 
   

 قانون االنتخابات الفلسطيني الجديد خطوة على الطريق الصحيح
 صبري جريس

 االنتخابات الجديد للمجلس التشريعي الفلسطيني، الذي اقره المجلس مؤخراً، بعد اخذ ورد استمر فترة غير قصيرة، قانون
وان لم يبت بشأنه نهائياً حتى االن، يعتبر خطوة مهمة على الطريق الصحيح، نحو اصالح الحياة السياسية الفلسطينية 

لنفع على النظام الفلسطيني بأسره، ليس من النواحي السياسية فحسب، بل وانعاشها وبث الروح فيها، بما يمكن ان يعود با
لقد اعتمد المجلس، كما هو .يمكن ان يتعداها ليؤثر في نواح اخرى ال تقل اهمية عنها، كاالقتصادية واالجتماعية وغيرها

في العالم، يقوم على دمج طريقتي معروف، اسلوباً انتخابياً فريداً في نوعه، قل ان يوجد مثله في االنظمة الديمقراطية 
االنتخابات، النسبية والمناطقية او الدائرية المعمول بها، كل منها وحدها، في العديد من دول العالم، النتخاب اعضاء 
المجلس القادم، وبقراره هذا، واقدامه على تغيير طريقة االنتخابات، وان كان القانون، كما اشرنا، ال يزال موضوعاً 

 .ويفتقر الى المصادقة الضرورية العتمادهللنقاش 
ارسى المجلس اسساً واقعية، يفترض ان تكون ناجعة ومجدية، الطالق حياة سياسية صحية، احوج ما يكون اليها نظام 

ان المجلس التشريعي بدمجه، كما اشرنا، بين اسلوبي االنتخابات، النسبي والمناطقي او الدائري، .ناشئ كالنظام الفلسطيني
ب التعبير الفلسطيني، قد وضع االسس، من حيث يدري او ربما ال يدري، لنظام سياسي فلسطيني جديد، وذلك حس

بـاستحداث نظام انتخابي جديد يفترض ان يجمع بين محاسن االسلوبين النسبي، والدائري، ويقلل من مساوئهما، بالتالي 
 وبعثها من جديد، بصورة تراعي وترعى مصالح يفترض ان يؤدي ذلك الى تنشيط الحياة السياسية الفلسطينية

ومما ال شك فيه ان النظام الفلسطيني بحاجة الى مثل هذا التغيير، والى هزات عنيفة يمكن ان تنجم عنه، توقظ .الجميع
النائمين من سباتهم وتكسر الجمود السياسي، والفكري المستشريين، على االضرار التي يجرها مثل هذا الوضع على اكثر 

ومما ال شك فيه كذلك ان قراءة سطحية للغاية للوضع ميدانياً تثبت صحة هذا االفتراض، بما ال يدع مجاالً . من صعيد
ويكفينا في هذا الصدد القاء نظرة عابرة، على االوضاع الميدانية، ولو سريعة، منذ بداية العام الحالي .لكثير من الشكوك

 .فقط لنقف على صحة هذا االستنتاج
لمعروف، مثالً، انه في االنتخابات الختيار رئيس السلطة الفلسطينية التي جرت في شهر كانون الثاني المنصرم، فمن ا

احجم اكثر من نصف اصحاب حق االقتراع عن المشاركة في تلك االنتخابات، وابسط تفسير لذلك هو ان تلك االكثرية لم 
لك االنتخابات، ولم تتوقع خيراً كبيراً منها؛ سواء تم ذلك نتيجة احباط تر فائدة، بالنسبة لها على االقل، من المشاركة في ت

او ال مباالة او حتى مواقف مبدأية معارضة، وربما كان هذا اقل ما يقال في تفسير مثل هذا الموقف الشعبي، دون ان 
اكثرية شعب ال يزال يرزح ندخل حالياً على االقل، في االكبر واالعظم من مسببات ذلك، وليس في موقف كهذا، من قبل 

تحت االحتالل ونظامه السياسي في طور التكوين، اال شهادة افالس للنظام والطواقم التي تربعت على عرش قيادته حتى 
 .اآلن، وليس في ذلك، ايضاً، ما يدعو الى الفخر

ك االنتخابات الرئاسية، عندما االّ ان هذا الموقف الشعبي تغير، بصورة واضحة للغاية، بعد فترة قصيرة جداً من عقد تل
بدأت االنتخابات للبلديات والمجالس القروية المحلية، اذ لوحظ ان هنالك اقباالً شعبياً واسعاً عليها وتنافساً حاداً سادها، من 

 الى خالل صراع سياسي واضح المعالم، وليس في هذا االّ داللة واضحة على ان هنالك كياناً سياسياً ناشطاً، ال يحتاج االّ
 .توفير الشروط المالئمة لكي يستيقظ من سباته ويقوم بدوره، خدمة لمجتمعه وكيانه وبلده

ويبدو لنا ان قانون االنتخابات الجديد ينشئ ارضية صلبة لمثل هذا التطور، المطلوب والضروري، على الصعيد السياسي 
يا كانت التعديالت التي قد تدخل عليه، يوفر االمكانية لكل القطري بأكمله، فالقانون الجديد، بالصيغة التي يتم تداولها، وا

تنظيم او حزب او هيئة او مجموعة، للعمل على تنظيم انفسهم والمشاركة في االنتخابات، بالطريقة التي يرتئيها كل منهم؛ 
ت الندب والتباكي ومن ثم القيام بواجبه ولعب دوره في انشاء وتدعيم كيان بلده، وفي وضع كهذا يفترض ان تتوقف حمال

واختالق االعذار، وكيل التهم لآلخرين وتحميلهم مسؤولية االوضاع المتردية، فالطريق باتت مفتوحة امام اية مجموعة 
نعتقد ان لديها ما تقدمه ان تقوم بذلك، ومن يطالب بالتغيير، ويعتقد انه يستطيع تقديم االفضل، عليه االنطالق والمشاركة 

 .، او تحسين الحالي على االقلفي بناء نظام جديد
ان كنا في صدد الحديث عن تعديالت قد تدخل على قانون االنتخابات، لعله من المناسب اعتماد مبدأ المناصفة كلياً، 
بمعنى ان ينتخب نصف اعضاء المجلس وفق الطريقة النسبية، والنصف اآلخر حسب الدوائر، كما قد يكون من المناسب 

فقط، لتمكين اكبر عدد ممكن من المنظمات والقوى الصغيرة من الحصول على تمثيل % 1علها تخفيض نسبة الحسم وج
التلكؤ، على كل حال؛ فالواضح ان فترة والية المجلس  واياً كان من امر.يليق بها، على مبدأ توسيع قاعدة الديمقراطية

هايتها، وآن لهذا المجلس ان يرحل، مشكوراً، الحالي، التي امتدت الى نحو ضعفي الفترة المقررة لها، قد شارفت على ن
فقد انهمك الناس به وبشؤونه بما فيه الكفاية، فبعد اجراء االنتخابات للمجلس التشريعي القادم هنالك مهام اخرى ينبغي 

  .انجازها، وأولها اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتنشيطها، وقد آن األوان لذلك
  28/5/2005االيام الفلسطينية

  
  الزيارة التي لم تكن 

  فراس خطيب
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 2 أقـل مـن      –لم يحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في سلة العودة من الواليات المتحدة، إال خمسين مليون دوالر                 
 ووعودات شفهية لم تجدد وعودات األمس القريب إال فـي وضـعها             -بالمئة من المساعدات السرائيل في السنة الواحدة      

كانت الزيارة صورة دراماتيكيـة وصـفها المعلـق    . تعابير وأجواء احتفالية تستوجبها كاميرات التلفزةضمن صياغات و  
والحـب خلـف الزاويـة فـي المفهـوم          . السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، ناحوم بارنيع، بأنها حب خلف الزواية         

  . اإلسرائيلي يعني حبا ليس مشروعا
العودة الى حـدود   اإلسرائيليين بخطوة تبدو جديدة للوهلة األولى وهي          أنه طالب  لم يأت جورج بوش بجديد هو أيضا، إال       

وطالب بعدم توسيع المستوطنات اإلسرائيلية وإزالة المستوطنات النائية، ضمن مطالبة ينقـصها            . ما قبل االنتفاضة الثانية   
ن تجريد المطالبة من التطبيـق      ال. جدولً زمني واضح وضمان مكتوب ال يقل اهمية عن رسالة ضمانات بوش لشارون            

يعني بالضرورة وضع مطالبة بوش في سياق المطالبات التاريخية االمريكية من النظامين الجمهوري والديمقراطي التـي              
وهذا ما أكّده أيضا المحلل السياسي فـي هـآرتس          . لم تتعد حتى هذه اللحظة سقف الحديث عن تفكيك وليس تفكيكًا فعليا           

لم ينل ابو مازن موعدا من اجل تفكيك المستوطنات النائية ولم يسمع كلمة او حتى نصف كلمـة عـن                    : ئالًعكيفا إلدار قا  
لم تخرج من الرئيس بوش وال حتى كلمة واحدة         :  نوايا بوش لجباية ثمن من شارون على توسيع المستوطنات وزاد إلدار          

  .معتدلة واحدة
ولـم  .  حدةً ووطأةً، لكن جوهر هذه المشاحنات ظل صلبا وحيا يرزق          أخذت المشاحنات في زيارة أبو مازن طابعا أخف       

.  حماس حركةً ارهابية   -يخُل اللقاء من رسائل الذعة مبطنة وجهها بوش البو مازن حين اعتبر حركة المقاومة اإلسالمية              
طة تندرج ضـمن    معطيا لتصريحه هذا أهمية اآلن وبالذات وفي خضم مفاوضات حماس مع السلطة الفلسطينية ضمن خ              

وليس هذا فحسب إنما في خضم التأييد المركزي التي حظيت به حماس            . اإلنخراط السياسي والسلطوي الفلسطيني لحماس    
  . في صفوف الشعب الفلسطيني في االنتخابات المحلية مؤخرا

سنجد ان بوش يؤيد وجـود      في حال تطرقنا الى ثالث القضايا العالقة التي تناولتها الزيارة وهي جدار الفصل العنصري،               
أساسا، هـذا   . الجدار كحدود أمنية وليست حدودا سياسية تنخرط في سياق الحل النهائي، متجاهالً ان كال الجدارين جدار               

وما فعلـه  . طرح االسرائيليين الذي يستمد شرعية الجدار السياسية من شرعيته األمنية، مبتعدين عن حقيقة هدفه السياسي 
  . وده األمني مع تجاهل متعمد لـهدفه السياسيبوش هو تأييد وج

وكان أبو  . في السياق البحثي للقضايا األكثر ملّحة، رفض بوش مطالب الفلسطينيين بمباشرة البت في قضايا الحل النهائي               
 علما بأن . لينضم شارون الى بوش في هذا الصدد      . مازن أعلن عن أن شارون رفض المباحثات السرية عن الحل النهائي          

ولـم يعـد    . وحسمها بوش قبل أن يحسمها شارون     . القدس والالجئون : قضايا الحل النهائي هي القضية الفلسطينية أصالً      
إلى . النظر وال حتى في حرف واحد من رسالة الضمانات التي منحها لشارون والتي تقتل من ناحيته قضية الحل النهائي                  

اإلصـالحات  : به التي ركّز عليها في خطابه على ثالثـة أشـياء          حين ضاقت الدائرة حول أبو مازن ليقتصر سقف مطال        
األمنية التي يؤيدها الفلسطينيون وضرورة التقدم في المفاوضات الن الوقـت يـداهم القـضية والتأكيـد علـى تحقيـق                  

شمولي ويلقـي   هذه المحاور الثالثة تفتقر لموقف واحد محدد يبتعد عن العام ال          . الديمقراطية التي لن تحقق اال في الحرية      
  . الضوء على قضية واحدة مفصلة ومدروسة مثل التفصيالت والخرائط التي حملها شارون في زيارته االخيرة لبوش

اليمين يعتبر تصريحات بوش انتصارا البو مـازن وفـشالً          . واذا نزحنا باألضواء الى قلب اسرائيل، تظل القضية عادية        
تصريحات بوش تكشف غواية شارون واعتبر النـدو        : لليكود عوزي الندو  وقال زعيم المتمردين داخل حزب ا     . لشارون

ولكن لـيس   . وليس الندو فحسب من هاجم شارون انما كل اليمينيين المتطرفين         . أن من الممنوع تصديق رئيس الحكومة     
خلية الحباط خطـة  ألن ما حصل عليه ابو مازن كان انجازا فعالً انما ألنه منفس ووسيلة لمهاجمة شارون في الساحة الدا         

  . االنسحاب من غزة
زيارة شارون الى اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة قبل زيارة ابو مازن لم تأت صدفة بعد ثـالث سـنوات مـن                      

 مليـون مـشاهد     73وظهر تلفزيونيا واستقطب حسبما نشرت يديعوت احرونـوت         . شارون هيأ أرضا خصبة   . االنقطاع
وأكـدت  . هود الواليات المتحدة كوسيلة للضغط على يهود اسرائيل والنظام األمريكي فـي آن            لحصر التأييد الالزم من ي    

فليس من المحبذ للفلسطينيين ان يكونوا      . ابو مازن أخطأ في اختيار موعد زيارته في اسبوع ايباك         : أوساط امريكية مطلعة  
وكـأن هـذه    : دار في صحيفة هآرتس الذي كتب     ولننتبه الى مقاله الصحفي عكيفا ال     . في أمريكا في هذا االسبوع خاصةً     

  .الزيارة لم تكن
زيارة ابو مازن لم تقلل من شأن التصريحات االمريكية االسرائيلية السابقة والمتعاقبة وال من رسـالة الـضمانات التـي          

  .  تعتبر مربط الفرس والتي ال زال شارون يستغلها السكات كل من يتهمه بأن زيارة ابو مازن كانت انجازا
  28/5/2005   48عرب 

  
 الفلسطينيون التائهون 

 إيلي شلهوب: حسين آغا روبرت مالي  ترجمة
تتمتع فتح، هذه المنظمة العلمانية الوطنية التي . يلف المجهول انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقررة هذا الصيف

المسؤولية وبدعم المؤسسات الشبيهة بالدولة وبالدعم هيمنت على السياسة الفلسطينية هيمنة شاملة لعقود، بميزة تولي 
 . العلني لجميع الفاعلين الدوليين األساسيين

أما حماس، المنظمة اإلسالمية الراديكالية، فلم تشارك أبدا في انتخابات وطنية، وتفتقد خبرة الحكم ومصنفة كمنظمة 
 . إرهابية من قبل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
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تعبث فتح، . أثار المجهول ردود فعل شاذة. لك فإن فتح هي الطرف القلق وحماس الطرف الذي يحقق الفوزومع ذ
بتشجيع ضمني من اإلسرائيليين والغربيين الذين يدافعون عادة عن الديموقراطية الفلسطينية، بفكرة تأجيل االقتراع 

يا بالسياسات غربية الطراز والمعادية للتدخل األجنبي، في هذا الوقت، تدعو حماس، المشككة تقليد. لتتجنب عرضا هزيال
 . إلى حضور مراقبين دوليين من أجل اإلشراف على االقتراع

هناك هدوء وحالة أكثر سوءا في حياة . حتى اآلن، اآلراء مختلطة. ستعكس االنتخابات تقييما شعبيا للوضع الحالي
بما أن الوضع غير السار . لكن التحسينات كانت بطيئة. جاز السهلالفلسطينيين، وهذا، بالنسبة لشعب منهك، ليس باالن

سيبقى بال تغيير أساسي في تموز، فإن االنتخابات ستكون تقريبا بمثابة استفتاء على شكل السياسات الداخلية الفلسطينية 
 . وعلى وضع الشؤون الفلسطينية اإلسرائيلية

ة عرفات وانهيار اتفاقات اوسلو واالنقسام الداخلي وسمعة الفساد، هذه لقد أضعفت وفا. يجب أن يكون ذلك مثار قلق لفتح
هل . ينظر إلى حماس على أنها غير فاسدة وفعالة وتحمل أهدافا أكثر تركيزا وتقف جاهزة لقطف الغنائم. الحركة كثيرا

لسياسات الفلسطينية أم يمكن أن تتجاوز حركة فتح هذه االنتخابات موحدة ومن دون أن يمسها شيء؟ هل ستغير حماس ا
 ستتغير هي على يدها؟ وإلى أي مدى يجب أن تهتم بقية العالم؟ 

 تحرير أم بناء دولة؟ 
. إذا كان عرفات الموحد العظيم، فقد كانت فتح الخيمة الكبيرة التي استخدمها لتكييف الحساسيات ووجهات النظر المختلفة

ا عرفات، إلى أن تضم جميع الفلسطينيين بغض النظر عن معتقداتهم كانت فتح علمانية وقومية، لكنها كانت تطمح، كم
 . كان برنامج عملها أكبر بقليل من دعوة إلى التحرير. السياسية والدينية

ومع ذلك، كانت فتح قد خسرت، مع تولي محمود عباس الرئاسة في وقت سابق من العام الحالي، كال من قلبها وعمودها 
أدخلت اتفاقات أوسلو تناقضا إلى قلب الحركة الفلسطينية؛ تناقضا ال تزال .  الواضح للهدفالفقري كما خسرت اإلدراك
هل هي حركة تحرير، قادتها مناضلون وهدفها هو التحرير وعملتها الوحيدة هي المقاومة؟ . هناك حاجة لحله والشفاء منه

 ية المفاوضات؟ أما أنها حزب سياسي قادته رجال دولة وهدفه بناء دولة وعملته األساس
أدت . شدها االحتالل اإلسرائيلي المتواصل في االتجاه األول، أما اتفاقات أوسلو الموقعة حديثا فسحبتها في االتجاه الثاني

إقامة السلطة الفلسطينية إلى عصر التناقض حتى نقطة االنفجار، فأعادت ضمنا توجيه الطاقات السياسية الفلسطينية من 
ن الحكم وأعادت توجيه الجهود العسكرية الفلسطينية من محاربة إسرائيل إلى حماية أمن الدولة صراع التحرير إلى ف

 . العبرية
أعاد العديد من أعضاء فتح، . كل ذلك جعل بعض الفلسطينيين يجادلون بأنهم خسروا المعركة يوم ربحوا موطئ قدم

بعد عقود من التيه في البرية، عاد . وا تصنيع هوياتهمبسبب هذا التناقض الذي ال يزال بال حل، تحديد طموحاتهم وأعاد
العديد من قادتها في المنفى إلى فلسطين، قووا أنفسهم في مواقع كانوا يشتهونها في السلطة، وباتوا تواقين لمقايضة 

 ومع بروز كينونة جغرافية واقتصاد ناشئ، حول مشهد فرص الربح. وظائفهم كسياسيين مناضلين بمناصب وزارية
 . الجديدة بعض النشطاء إلى مقاولين ووسطاء

كانت السلطة الفلسطينية تقوم بأعمال الحكم؛ كانت حماس وغيرها من المجموعات الراديكالية تقوم بأعمال القتال؛ تُرك 
في حاالت كثيرة، أخذ قادتها وكوادرها وظائف ضمن السلطة الفلسطينية لم يكونوا . لفتح بقايا فقط من كال األمرين

 . مؤهلين لها، وسعوا إلى ربح لم يكونوا يستحقونه وحكموا منظمة ما عدوا قادرين على شرح هدفها
مع انهيار أوسلو، وبداية االنتفاضة الثانية والتوغالت اإلسرائيلية وموت عرفات واالنهيار العملي للسلطة الفلسطينية، 

لعديد من مقاتليها إلى المعركة فيما تمسك قادتها في انضم بعض كوادرها وا. خسرت فتح المزيد من بوصلتها السياسية
 . السلطة الفلسطينية، رسميا على األقل، باستراتيجية دبلوماسية

ال يزال القادة التاريخيون الذين كانوا يحيطون بعرفات، عباس وأعضاء اللجنة المركزية، المنقسمون على أنفسهم في 
يمكن ألعضاء فتح ممن أصبحوا قادة أمنيين . ع الماضي وارتباط بالشتاتغالبية األحيان، يتمتعون بمشروعة وتواصل م

يسعى . في السلطة الفلسطينيين، أن يعتمدوا على والء أتباعهم المسلحين، لكن طموحهم ينزع نحو موازنة أحدهم اآلخر
تثناءات يمكن المجادلة الكوادر السياسيون من الضفة الغربية وغزة إلى تعبئة جمهور أعضاء الحركة، لكن مع بعض االس

في أن مروان البرغوثي، الذي ال يزال في السجن، ليس واحدا منهم فإن أيا من هؤالء ال يمتلك مكانة واعترافا على 
 . المستوى الوطني

يواصل . يمثل السجناء الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية، السابقون منهم والحاليون، مصدرا مهما للمشروعية والضغط
يمكن أنهم يرون . المناضلين، المنضوين بشكل نموذجي تحت لواء كتائب األقصى، في االعتقاد بالصراع المسلحبعض 

لكنهم أصبحوا ثوارا بال قضية واضحة، . أنفسهم، باعتبارهم سليلي المقاتلين األوائل لفتح، ثوريين من الطراز القديم
 . عن قطّاع الطرقوثوريين بال ثورة، وغالبا ما يكون من الصعب تمييزهم 

ال ترى شريحة واسعة ومتباينة من أعضاء فتح العاديين والساخطين، . بقيت مجموعتان مهمتان على األقل غير ممثلتين
ال يزال الفلسطينيون في الشتات، الذين كان دورهم حاسما في تأسيس الحركة، . نفسها في أي من التجمعات المذكورة آنفا

 . قضية القديمة لفتحيثقون بها ويحاولون دعم ال
بالنسبة للفلسطينيين، يعتبر أبو جهاد وابو أياد وابو يوسف . تغذت فتح على البطولة لكنها خسرت عمليا جميع أبطالها

لكن . وكمال عدوان أسماء من أهل البيت، تُعلق صورهم بجانب صور عرفات في معظم مكاتب فتح ومنازل أعضائها
 . ارتباطهم بما يجري يخبو بسرعة
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سنموت واقفين : ، ابتكر ابو علي اياد، وهو بطل فتحاوي آخر من األعوام الخوالي، شعارا قبل مقتله بأيام1970في العام 
يتم الضغط بقوة اليوم . لقد ألهم أجياال من مناضلي فتح، وشكل مؤونة لهم ألكثر من عقدين من الزمن. ولن نركع أبدا

 . بن مؤسسات لدولة ديموقراطية، ليس لديه حقا الوقع نفسهلن: على المرء لتخيل شعار محتمل مواز له
في هذا الوقت، تبدو حماس مصممة على رسم واحدة . تعوز حركة فتح، بعد أربعة عقود على إنشائها، خريطة لتتبعها

كن في ل. كانت حماس، تماما كفتح، فرعا من األخوان المسلمين؛ منظمة كرست نفسها ألسلمة المجتمعات العربية. جديدة
حين انشق مؤسسو فتح عن قادة األخوان بسبب قرارهم التورط في حرب عصابات، ركز القادة المستقبليون لحماس على 

 . القضايا الداخلية وأعطوا األولوية للتحول الديني للمجتمع الفلسطيني على المواجهة المسلحة مع إسرائيل
في غياب صراع مسلح متواصل، تصبح حماس من لديه شيء و. للمفارقة، فتح هي من لديه تاريخ أكثر عسكريتارية

تحدت حماس، منذ البداية، منظمة التحرير الفلسطينية، وفتح بشكل أساسي، وكسفت سريعا . يمكنها أن تعود وتستند إليه
دها، حتى عن. جميع الفصائل األخرى المنضوية تحت لواء منظمة التحرير وباتت منافستها الرئيسية على الدعم الداخلي

 . وجهت غالبية نشاطات حماس إلى الداخل
. حملت حماس السالح تدريجيا وشنت هجمات ضد اإلسرائيليين، لكن جدول أعمالها االجتماعي والديني كان دائما مركزيا
ية عملت عبر المساجد والجمعيات وأنشأت مؤسسات خيرية أثبتت، بعد قيام السلطة الفلسطينية، أنها أقل فسادا وأكثر فعال

 . من نظيراتها الرسمية
بقيت، رغبة منها في عدم . خالل سنوات أوسلو، كافحت حماس لموازنة نظيراتها المتباينة، ومع الوقت، منافسة أهدافها

إثارة نزاع فلسطيني داخلي وعدم التخلي عن صراعها ضد إسرائيل، خارج السلطة؛ وفيما عارضت العملية السلمية، لم 
 . طينيةتقاتل زميالتها الفلس

ظلت متمسكة بهدفها إقامة دولة . شجبت حماس الدولة اليهودية في وقت كانت تركز على العمل الديني واالجتماعي
إسالمية على كل أرض فلسطين التي كانت خاضعة لالنتداب، لكنها أوضحت أنها لن تفرض هدفها هذا على الشعب 

استخفت باالستراتيجية الدبلوماسية للسلطة . رتها غالبية شعبيةالفلسطيني، مؤكدة أن دولة كهذه لن تقوم إال إذا اختا
وجادلت بأن العنف كان ضروريا لتحقيق األهداف الفلسطينية، لكنها دوزنت هجماتها المسلحة وفقا لتقييمها للمزاج 

 . الشعبي
يجيا لتشمل تفجيرات وسعت حماس، التي ركزت عملياتها أصال ضد الجنود والمستوطنين اإلسرائيليين، هجماتها تدر
بقيامها بذلك، يمكنها . انتحارية ضد المدنيين، لكنها دافعت عنها بثبات على أنها انتقام لقتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين

أن تدعي معارضتها للهجمات ضد المدنيين وتبررها في الوقت نفسه باعتبارها ضرورية إلجبار إسرائيل على االلتزام 
 . بالمبادئ نفسها

لكن قادة حماس بقوا، طوال الوقت، واثقين من أنهم سيستفيدون في النهاية من عدم الرضا . تحدى عباس هذا الموقف
عندما يأتي هذا الوقت، ستكون حماس في موقع ألداء دور سياسي جديد . الشعبي عن المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية

 .  على حققد تكون األحداث أثبتت أنها. أكثر مركزية وإثارة
يمكنها، بعدما بررت أعمالها بانهيار العملية السلمية واندالع االنتفاضة، أن . بالنسبة لحماس، آن األوان ألن تكون نفسها

تنضم اآلن إلى عملية جديدة، ليست تلك التي عارضتها سابقا؛ يمكنها أن تعطي عباس فرصة من دون المصادقة على 
 إلى السلطة وإلى غيرها من المؤسسات الفلسطينية من دون المصادقة على سياساتها اتفاقات أوسلو؛ ويمكنها أن تنضم

 . الماضية
لطالما أيدت حماس اختيار الممثلين الفلسطينيين عبر االنتخابات الديموقراطية، معترضة فقط على االنتخابات التي تجري 

 قرار شارون االنسحاب بصورة أحادية من غزة عبر. بات هذا االعتراض اآلن موضع نقاش. ضمن أطر اتفاقات أوسلو
 . أكثر من أي شيء آخر عن واقعة أن أوسلو بات أمرا من الماضي وأن شيئا جديدا في طريقه إلى التبلور

أكد االنسحاب، بعيني حماس، وجهة النظر القائلة بأن المقاومة المسلحة، وليست التسوية السياسية، هي التي تؤدي إلى 
. تواجه فتح استياء شعبيا وانشقاقا داخليا، يمكن لحماس أن تدعي بنية تنظيمية أكثر تماسكا ووجودا متجذراوفيما . نتائج

تعتقد حماس، وهي تدخل الوضع الجديد من موقع قوة نسبي، أنها قادرة على االحتفاظ باستقالليتها وتؤثر في الوقت نفسه 
لدى حماس وشارون ميزة . لى الطابع الديني للمجتمع الفلسطينيعلى قرارات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين وع

أي منهما ال يعتقد بامكانية تسوية إسرائيلية فلسطينية . مهمة مشتركة بينهما، وإن كانا عدوين لدودين في أفضل التقديرات
 يتوافق إال قليال مع مفهوم لكن مفهوم حماس التفاق كهذا ال. دائمة في هذا الوقت ويفضل كالهما اتفاقا موقتا طويل األمد

تريد أن تنسحب إسرائيل من جميع األراضي المحتلة في مقابل هدنة تمتد لعقود ومصممة لضبط تعايش : رئيس الوزراء
 . الشعبين على أن يبقى الصراع التاريخي

  28/5/2005السفير 
  

 ميركيةتباين اسرائيلي في تقويم زيارة عباس وشارون مرتاح الى عدم تلقيه ضمانات ا
 اسعد تلحمي           

تباينت التقويمات االسرائيلية الرسمية واالعالمية لتصريحات الرئيس جورج بوش بحضور الرئيس محمود عباس أبو 
مازن في البيت األبيض أول من أمس، وسربت أوساط قريبة من رئيس الحكومة ارييل شارون ارتياحه لعدم تلقي 

ة جديدة من واشنطن، كما قللت من شأن تصريحات الرئيس االميركي في شأن التوسع الرئيس الفلسطيني ضمانات سياسي
في غضون ذلك، وجد أقطاب جبهة المعارضة داخل حزب ليكود المعارضون . االستيطاني ومالمح الحل الدائم للصراع

ه الرأي العام في لخطة شارون االنسحاب من غزة في تصريحات مناسبة لتسديد لكمات لرئيس الحكومة بداعي تضليل
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اسرائيل بقوله ان رسالة الضمانات االميركية العام الماضي تحدثت عن ابقاء الكتل االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية 
 .والقدس المحتلتين تحت السيطرة االسرائيلية في إطار الحل الدائم

تلفة عن تلك التي بدرت عنها في الماضي، وبحسب أوساط شارون، فإن االدارة االميركية لم تدل بتصريحات جديدة مخ
واضافت ان . وان موقف الرئيس بوش من مسألة االستيطان تحديداً معروف وثمة خالف في الرأي بين الجانبين حولها

 .الرئيس االميركي رفض طلباً فلسطينياً لتخطي المرحلة الثانية من خريطة الطريق والشروع في مفاوضات الحل الدائم
الجيش االسرائيلي، نقلت عن األوساط ذاتها وجع رأسها من احتفالية استقبال رئيس السلطة الفلسطينية وهي لكن إذاعة 

وتابعت االذاعة ان اسرائيل . التي اعتقدت ان موفدي شارون الى العاصمة االميركية نجحوا في افساد هذه األجواء سلفاً
ش خصوصاً الى جهة مطالبتها بعدم اتخاذ خطوات تعرقل ال يمكنها ان تتجاهل الموسيقى التي رافقت تصريحات بو

 .المفاوضات المستقبلية حول الحل الدائم في القدس أيضاً وليس الضفة الغربية وقطاع غزة فحسب
وفي مقابل ادعاء مكتب شارون أنه لم يطرأ أي تآكل في الموقف األميركي الداعم لسياسة تل أبيب، رأى رئيس لجنة 

 أساساً لحل 1967لبرلمانية يوفال شكاينتس ان خطاب بوش فشل إلسرائيل ألنه يعتمد حدود العام الخارجية واألمن ا
الصراع، مضيفاً أن التزام واشنطن شمل الكتل االستيطانية الكبيرة ضمن حدود الدولة العبرية ال يساوي شيئاً، معتبراً أن 

األول لرئيس الحكومة شمعون بيريز هون من فعل هذه لكن النائب . التزامات واشنطن لعباس تأتي على حساب إسرائيل
االنتقادات بإدراجه تصريحات الرئيس األميركي في إطار مسعاه الستمالة العالم العربي واألهم ما سمعه عباس في 

 .االجتماع المغلق وقد سمع بالتأكيد مطالبة أميركية بمحاربة اإلرهاب
حرونوت ناحوم بريناع نتائج القمة األميركية ـ الفلسطينية جيدة للفلسطينيين من جهته، اعتبر أبرز المعلقين في يديعوت أ

مضيفاً ان عباس سجل في زيارته بعض النقاط . بعد أن عادت واشنطن ومنحت السلطة الفلسطينية شهادة حسن سلوك
 نقاشه الساخن لمصلحته على حساب اسرائيل، وان ما جاء على لسان الرئيس األميركي يضعف الى حد ما شارون في

وزاد ان الرئيس بوش تبنى ضمنياً موقف عباس الداعم دخول المنظمات اإلرهابية . مع معارضي خطته لفك االرتباط
 .الحياة السياسية، ما يعني ضمنياً تخلي بوش عن ادعاء شارون بأن من شأن ذلك تعزيز اإلرهاب

ياً اميركياً ان شارون رفض اقتراحه اقامة قناة اتصال  زعيماً يهود30على صلة نقلت هآرتس عن عباس قوله امام نحو 
من ناحيتها، كتبت يديعوت احرونوت ان واشنطن تضغط على اسرائيل كي ال . خلفية لبحث قضايا تتعلق بالتسوية الدائمة

 التحتية تهدم منازل المستوطنين المنوي اجالؤهم من غزة وان االخيرة ستقوم قريباً بتسليم الفلسطينيين خرائط للبنى
 .لمستوطنات غزة

  28/5/2005الحياة 
  

لم نر مازن حمد .... !سمعنا ولكن  
إذا أردنـا أن نكـون      ‚ ماذا أعطى جورج بوش لمحمودعباس في أول قمة أميركية ــ فلسطينية منـذخمس سـنوات؟              

درت والتي ستـصدر    ولو ترصدنا ردود الفعل التي ص      !يمكن أن نقول إنه أعطاه كل شيء  ولم يعطه شيئا          ‚ موضوعيين
  ‚الكتشفنا الكثير من التعارض والتناقض في التحليل والوصول إلى االستنتاج‚ تعقيباً على تلك القمة

ولكن قبل ذلك دعونا نتجول في كالم بوش خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده مع أبو مازن مساء الخميس لنتعرف على                    
وهناك خروج متكرر عن المـألوف األميركـي فـي          ‚ من االعتراف بها  هناك إضاءات كالمية ال بد      ‚ما قاله وما لم يقله    

ليس فقط عندما طالب الرئيس بوش إسرائيل بوقف كل النشاطات االستيطانية مشيراً إلـى منطقـة                ‚ مخاطبة الفلسطينيين 
طوط الهدنـة   ولكن عندما أيد الموقف التفاوضي الفلسطيني القائم على ضرورة أن تتم أي تعديالت على خ              ‚ القدس باالسم 

في إطار التوافق المتبـادل بـين الفلـسطينيين         ‚  والتي شكلت المساحة الحالية المتعارف عليها للضفة الغربية        1949لعام  
ولم تكن هذه النقطة بالذات التي تفسر على أنها محاولة لتطمين الفلسطينيين في مواجهة اعتراف الـرئيس                  ‚واإلسرائيليين

حقائق الجديدة على األرض المتمثلة بالكتل االستيطانية الرئيسية التي أقيمت في الـضفة             في ضمانه الخطي لشارون بـ ال     
األخيرة في مسلسل من الرزم اللفظية صيغت لتطرب مسامع الضيف الفلسطيني الذي فاجأ بوش الكثيـرين                ‚ 67منذ عام   

 كما كـان  Mr‚ Chairmanوليس  التي يوصف بها رؤساء الدول Mr‚ Presidentبمخاطبته عباس بالكلمة اإلنجليزية 
لم يعط الرئيس بوش الرئيس عبـاس ضـمانات         !مما يعني ترقيته من رئيس سلطة إلى رئيس دولة        ‚ يخاطبه قبل الزيارة  

ولم يعلن بوش موافقته علـى      ‚ خطية ولم يأت على ذكر التبادلية في التعديالت الحدودية كما نصت تفاهمات كامب ديفيد             
‚ و اختصار متطلبات خريطة الطريق بهدف الولوج الفوري في مفاوضات الوضع النهـائي            طلب مهم قدمه أبو مازن وه     

مما يعني أن واشنطن ما زالت تتطلع إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخريطة التي تنص على إنشاء دولة فلسطينية بحـدود                     
ولة فلسطينية تقام علـى أراض متنـاثرة        بالمقابل أكد بوش أنه ال يقبل د      ‚مؤقتة قبل الدخول في مفاوضات الوضع النهائي      

ولكن دون أن يذهب إلى حد      ‚ وإقامة رابط مهم بين الضفة وغزة     ‚ وأنه ال بد من تأمين التواصل الجغرافي للضفة الغربية        
مطالبة الدولة العبرية بالتحرك فور انتهاء عملية فصل غزة وشمال الضفة عن إسرائيل نحو اسـتكمال االنـسحاب مـن                   

وحتى عندما تحدث ألول مرة عن ضرورة انسحاب القوات اإلسرائيلية إلى المواقع التي كانت تحتلها فـي                 ‚يةالضفة الغرب 
  ‚فقد ربط هذه الخطوة بإحراز تقدم أمني‚ أي قبل اندالع االنتفاضة‚ 2000 سبتمبر 28

هذه المـرة فـي إقنـاع       فقد نجح   ‚  مليون دوالر تخصص لبدء مشاريع إسكان وإعمار في غزة         50أما عندما تعهد بتقديم     
الكونغرس بأن تقدم المساعدة إلى السلطة الفلسطينية مباشرة ــ في إشارة إلى الرضا عن األداء المالي لحكومة قريـع                   

من الطبيعـي أن يحـس أبـو مـازن          ‚ــ وليس عبر منظمات غير حكومية كما كان عليه الوضع في السنوات السابقة            
بـل أشـاد    ‚ ن بوش لم يتهمه ال مباشرة وال ضمناً بالتقصير في محاربة اإلرهاب           خصوصاً وأ ‚ باالرتياح من هذه الزيارة   
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ومن الطبيعي فـي الوقـت   ‚ ومن الطبيعي أن يقول إن مباحثاته في واشنطن حققت أهدافها ‚ بمواقفه في دعم عملية السالم    
التقييمـات  ‚ير مواقفهـا األساسـية    وأن واشنطن لم تغ   ‚ نفسه أن يصر اإلسرائيليون على أن الزيارة لم تحقق شيئاً ذا قيمة           

‚ أنه في غياب الجداول الزمنية وآليات التحقق وأدوات التنفيـذ         ‚ المتعارضة لنتائج الزيارة تظهر في قول صحفي إسرائيلي       
قالهـا  ‚ غير أن مالحظات هذا الصحفي ال تختلف كثيراً عن كلمـات جوهريـة            ‚ فإن الكلمات تبقى فارغة من مضمونها     

فإن السيمفونية الجميلة التي عزفهـا      ‚ وإلى أن نرى   ‚سمعنا ولكن لم نر   :  لقناة الجزيرة ملخصاً الموقف    الرئيس الفلسطيني 
 ‚بوش على مسامع ضيفه في حديقة الزهور تبخرت في ذات اللحظة التي عزفت فيها

  28/5/2005الوطن القطرية 
  
  
  

  :آاريكاتير
  

 
  28/5/2005القدس الفلسطينية 

  


