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   العمليات االستشهادية  مازن ُينهي أبو
ـ  مـا    :نابلس أمين أبو وردة   وشحادة،  القدس المحتلة آمال    من مراسليها في     30/5/2005الخليج اإلماراتية    نشرت  هأعلن

، فيما كانت قوات االحتالل ترتكب اعتداءات        عصر العمليات االستشهادية ووقف ثقافة العنف      الرئيس الفلسطيني عن نهاية   
وسـئل أبومـازن    . التحضير لعمليات فدائيـة أدت الى استشهاد مواطنين فلسطينيين، في حين استشهد ثالثة آخرون أثناء      

ت االستـشهادية قـد انتهـى،       األمريكية ما إذا كان يعتقد بأن عصر العمليا        سي. بي.  في مقابلة مع شبكة ايه     _زرويتر_
يعتبرها وبدأ الشعب الفلسطيني    . لقد أوقفنا هذه الثقافة    .بدأنا معالجة قضية ثقافة العنف    : وأضاف. أعتقد بأنه انتهى  : فأجاب

 الفلـسطينية وال الـشعب      العمليات االستشهادية لم تكن تحظى بتأييد السلطة       انمازن   وقال أبو . امراً مذموماً ويجب وقفه   
  .الفلسطيني
 حماسمس بأنه على حركة أح الرئيس الفلسطيني يصرت:  وكاالت-واشنطن  من 30/5/2005األيام الفلسطينية  وذكرت

الي مالئم الجراء مناخ الحالاالميركية ان لشبكة ل هفي حديث وقال.التخلي عن العنف واجراء حوار مع حركة فتح
 هو الطريق السياسي وال بديل بالتالي عليهم في حماس استخالص ان الطريق االنمفاوضات سياسية مضيفا 

منذ تولي حكومته مهامها قبل اربعة اشهر % 90وأوضح عباس ان الهجمات العنيفة في قطاع غزة تراجعت بنسبة .عنه
دا على سؤال بشأن محادثات السالم بين الفلسطينيين ورئيس الوزراء االسرائيلي ور.وانها بالتالي مسؤولة عن هذا النجاح

... اذا عقدنا اجتماعات : وأضاف.ارئيل شارون قال انه يأمل ان تكون االجتماعات المقرر ان تبدأ الشهر القادم مثمرة
ون أنه ال أمل في سيشعر الفلسطينيدون التوصل الى أية نتائج سيؤدي ذلك الى شعور باالحباط على الجانب الفلسطيني و

  .هذه االجتماعات
يني االسرائيلي  زمن التفجيرات االنتحارية في الصراع الفلسط     ان   ول عباس من  ق: 29/5/2005 48 عربوأضاف موقع   

ثقافة العنف في المنطقـة تتغيـر       عباس وصف المقاومة الفلسطينية بـثقافة العنف حيث قال ان          لكن  . ربما يكون قد ولى   
ك في وقت ال توجد فيه اي اشارات الى احتماالت ضئيلة بان ممارسات االحتالل وجرائم الحـرب التـي يرتكبهـا                     وذل

االحتالل االسرائيلي آخذة باالنخماد بل انها تتصاعد وتسعى الى جر التهدئة التي التزمت بها المقاومة الفلـسطينية الـى                   
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 وذلك رغـم اسـتمرار العـدوان        وأنه متفائل بالمستقبل  لي تراجع   العنف الفلسطيني االسرائي  ان  واعتبر عباس   . التصعيد
االسرائيلي احادي الجانب على الشعب الفلسطيني من خالل االصرار على االحتالل والضم وتقطيـع اوصـال الـضفة                  

ويبدو ان عباس خلط عن عمد، خـصوصا ان الحـديث           .الغربية وتوسيع االستيطان واعمال بناء جدار الفصل العنصري       
فقد وقع  . الرأي العام االمريكي، بين العمليات االنتحارية وبين المقاومة لالحتالل في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة               امام

 مزاعم اسرائيلية بان ناشطين فلسطينيين يخططون لتنفيذ مزيد من التفجيرات االنتحارية، فـي الوقـت                عباس هنا ضحية  
ي بان المقاومة الفلسطينية تسعى الى التهدئة، الى حد دفع رئـيس الـشاباك              الذي يؤكد فيه قادة كبار في الجيش االسرائيل       

فيذ عمليـات اغتيـال     اسرائيل ستواجه صعوبة في تن     بان التهدئة في مصلحة حماس وان        الجديد، يوفال ديسكين، يعترف   
  .بحق قادة حماس

  
 سياً لهاخطوة أحادية ال معنى سيا: السلطة..  أسير400حكومة شارون تقرر اإلفراج عن 

قررت الحكومة االسـرائيلية وبأغلبيـة      : حسن جبر  ،كتب عبد الرؤوف أرناؤوط    30/5/2005األيام الفلسطينية    نشرت
 معتقل فلسطيني من السجون االسرائيلية قريبا ، اال ان النائب هشام عبد الـرازق،               400االصوات االفراج عن دفعة من      

، قال في تصريح لـ األيام انها الخطوة احادية ال معنى سياسيا لها سـوى               عضو لجنة تغير معايير االفراج عن المعتقلين      
وتقول المصادر االسـرائيلية ان      .العالقات العامة التي يحاول شارون التعاطي من خاللها مع الواليات المتحدة االميركية           
 اضافة الى بعـض عناصـر       فتحهذه الدفعة ال تشمل من تسميهم معتقلين على اياديهم دماء وغالبيتهم من عناصر حركة               

الفصائل االسالمية، اال ان من بينهم معتقلون ممن امضوا ثلثي المدة رغم ان غالبيتهم ممن لم يبقَ لمحكوميـاتهم سـوى                     
  .اسابيع او اشهر قليلة على ان تتم عملية االفراج نهاية هذا االسبوع

 معتقل جاء احاديا من جانب شارون، الذي يقـرر          900ن  القرار االسرائيلي باالفراج ع   : وقال الوزير السابق عبد الرازق    
 معتقل  400 معتقل احاديا، واآلن قرروا االفراج عن        500كل شيء احاديا بما في ذلك فك االرتباط، وقد تم االفراج عن             

 بخطـوات   شارون باع هذه الخطوة في الواليات المتحدة ليظهر وكأنه يقوم         .. احاديا بعد ان تلكأت اسرائيل باالفراج عنهم      
ولكنني شخصيا ال استطيع ان ارى هذا العمل يأتي فـي سـياق التـأثير     : وأضاف عبد الرازق   .باتجاه الرئيس ابو مازن   

 االسـرائيلية المـشتركة   ،االيجابي على العملية السياسية بل على العكس تماما فالتأجيل بعد التعاطي مع اللجنة الفلسطينية             
 4اج عن االسرى التي تؤكد ضرورة انهاء اوال االفراج عن االسرى الذين اعتقلوا قبـل                باالخذ بالرؤية الفلسطينية باالفر   

 ألننا نرى ان االفراج عن هؤالء االسرى هو الذي يعطي الطمأنينة للشارع الفلـسطيني وللـسلطة وللقـوى                   1994ايار  
تي يرسلها شارون تؤكد انه غير معنـي        السياسية الفلسطينية بأن العملية السياسية تسير نحو االيجاب ولكن كل الرسائل ال           

  .ال بتعزيز مكانة الرئيس ابو مازن وال بتعزيز العملية السياسية في المنطقة
واشار عبد الرازق الى ان االسرائيليين يقولون انهم لم يتمكنوا من تشكيل القائمة من االسرى الذين امضوا ثلثي المـدة،                    

لتالي اخذوا اسرى لم يمضوا ثلثي مدتهم حتى يشكلوا القائمة التي يتحدثون            وهي احد الشروط التي وضعوها النفسهم، وبا      
نحن نـرى   .. كل الخطوة تمت من جانب واحد ومن االسرى الذين قاربت مدد محكومياتهم على االنتهاء               : عنها وأضاف 

انه ال بد مـن االفـراج عـن         ان االولوية االولى من اجل تعزيز العملية السياسية وتعزيز قناعة شعبنا بالعملية السياسية              
االسرائيلية لتغير معايير االفراج عن االسرى قال       ،  قد اجتماع قريب للجنة الفلسطينية    وبشأن امكانية ع   .المعتقلين القدامى 

وتقول المصادر االسرائيلية ضباط كبـار فـي         .حتى اآلن تريد اسرائيل ان تلعب بكل ما في جعبتها احاديا          : عبد الرازق 
لجيش االسرائيلي اوصوا بزيادة عدد االسرى المنوي اطالق سراحهم على ان يشمل ذلك عددا من األسـرى             هيئة اركان ا  

القدامى من حركة فتح، والذين سجنوا قبل توقيع اتفاقيات اوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلـسطينية فـي العـام                    
  .االسرائيلي رفض ذلك) الشابك( جهاز، الذين ادينوا بتنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية اال ان1993

 وزراء هم وزير المالية بنيامين نتنياهو والصحة دانـي          3 وزيرا اسرائيليا مقابل معارضة      18وجرت المصادقة بأغلبية    
  .نافيه والزراعة يسرائيل كاتس

الـب واالحتياجـات   وصف سفيان أبو زايدة قرار اإلفراج بأنه خطوة أحادية الجانب، وال يلبي الحد األدنـى مـن المط          و
وأضاف أن الجانب    .وقال إن اإلفراج سيتم وفق المعايير اإلسرائيلية الظالمة والمجحفة والمرفوضة فلسطينياً           .الفلسطينية

الفلسطيني ليس شريكاً في إعداد قوائم وأسماء األسرى، الفتاً إلى أنه لم يتلق القائمة ويرفض تلقيها ألنها وضعت برؤيـة                    
 إلى أن إسرائيل تحاول أن تعرض القضية وكأنها إنجاز كبير وتنازل تقدمه للفلسطينيين، الفتاً الـى أن                  وأشار .إسرائيلية

وعلى الرغم من تأكيده حق كل أسير في الخـروج           .غالبية من سيفرج عنهم ممن شارفت مدة محكومياتهم على االنتهاء         
وأكـد   .سرائيلي في إطالق سراح األسرى األربعمائة إنجاز      من السجن ومقابلة أهله وأصدقائه، إال أنه لم يعتبر القرار اإل          

: وقـال  .أبو زايدة أن اللجنة المشتركة لم تجتمع سوى مرتين فقط، متهماً إسرائيل بإفراغ اللجنة من محتواها ومضمونها                
 بعقد اجتماعـات    إذا استمر التعاطي مع األسرى بهذا االستخفاف فإن اللجنة الوزارية الفلسطينية ليست لديها رغبة جديدة              

  .جديدة
إن قضية األسرى بالنسبة الى السلطة والقوى هي قضية مركزية، وال يمكن قبول التعامل مـع األسـرى وكـأنهم     : وقال

  .إرهابيون، ألنهم اعتقلوا على خلفية نضالهم ضد االحتالل
ن هذا الوصف عنصري، وال يقبله      ورداً على سؤال حول المصطلح اإلسرائيلي أياد ملطخة بالدماء، أشار أبو زايدة إلى أ             

  .الجانب الفلسطيني، وتم إبالغ اإلسرائيليين بذلك
وعن أثر القرار اإلسرائيلي بشأن األسرى على جهود التهدئة، قال أبو زايدة إن التهدئة جاءت بناء على مصلحة واتفـاق                    

  .األسرى قضية مركزية لكل فلسطينيية فلسطيني فلسطيني وإذا إرتأت القوى غير ذلك فهذا شأنها، إال أننا نقول إن قض
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 أقرت الحكومـة اإلسـرائيلية فـي جلـستها          : غزة صالح النعامي   من مراسلها في   30/5/2005 شرق األوسط ال تونقل
وال تتضمن قائمة األسـرى المزمـع       . األسبوعية صباح أمس، اإلفراج عن أربعمائة أسير فلسطيني في سجون االحتالل          

 بقتل أو جرح جنود من جيش االحتالل أو المستوطنين، الى جانب كـون معظمهـم ينتمـون                  اإلفراج عنهم أسرى قاموا   
وستقوم مصلحة السجون اإلسرائيلية بنشر أسماء األسرى المزمع اإلفراج عنهم على موقعها علـى شـبكة                . لحركة  فتح  

تقلين مـن التوجـه للمحكمـة       اإلنترنت حتى يتمكن اإلسرائيليون الذين ينوون االعتراض على اإلفراج عن أي من المع            
 . اإلسرائيلية العليا وتقديم التماسات للمطالبة بعدم إطالقهم

قللت السلطة الفلسطينية من اهمية القرار االسرائيلي كون اسرائيل  :رام اهللا 30/5/2005القدس العربي  وأضافت
االلتفات للمطالب الفلسطينية بهذا  وهي تضع المعايير الخاصة بها دون ىتفاوض نفسها في موضوع االفراج عن االسر

 .ىالشأن، وعبرت عن رفضها للشروط التي تضعها الحكومة االسرائيلية الطالق سراح االسر
ذكرت صحيفة معاريف االسرائيلية في عددها الصادر أمس االول أن أوساطا في المخابرات االسرائيلية قدرت انه في 

 األقل اسم سجين واحد أو اثنين شاركوا في عمليات أدت إلي ىج عنهم عل الفلسطينيين المرشحين لإلفراىقائمة األسر
وأضافت الصحيفة انه في أعقاب طلب شخصي خاص من عباس ورغم معارضة جهاز المخابرات  .مقتل إسرائيليين

ومن جهته  .مليات قبل اتفاق اوسلو ضلع بعى اإلفراج عن سجين واحد أو اثنين علىاالسرائيلي يبدو أن إسرائيل تميل إل
عقب الدكتور صائب عريقات بان قرار الحكومة االسرائيلية بشأن اطالق سراح االسري اتخذ بدون التشاور مع الجانب 

 . الفلسطيني وهذا امر غير كاف
 موعد االفراج عـن      اإلسرائيلي لم تحدد رئاسة مجلس الوزراء     :اف ب   نقالً عن    30/5/2005الشرق القطرية    وذكرت

إلسرائيل انتقادات شديدة جدا ضد السلطة الفلسطينية       : وقال شارون عند بداية الجلسة مبررا هذا االجراء       . ينهؤالء المعتقل 
حول كل ما يتعلق بتطبيق الترتيبات التي اعلنت خالل قمة شرم الشيخ  لكن علينا تعزيز العناصر المعتدلة ضمن السلطة                    

انياهو، ان االفراج عن معتقلين يشكل مكافأة للسلطة الفلسطينية فيمـا ال            في المقابل، اعلن نت   . الفلسطينية واحترام تعهداتنا  
  . تقوم بشيء لمكافحة االرهاب

صرح عيسى قراقع، مدير نـادي األسـير الفلـسطيني    : رام اهللا خاص 30/5/2005المرآز الفلسطيني لإلعالم     وجاء في 
 أسيٍر فلسطيني هـو قـرار أحـادي         400اج عن   وعضو لجنة المفاوضات حول األسرى، أن قرار حكومة شارون اإلفر         

    إسرائيلية مشتركة ما دامت إسرائيل     -ال داعي لوجود لجنة فلسطينية    : وقال. الجانب ويعتبر استهتاراً بالمفاوض الفلسطيني
مصرة على استمرار التحكّم ومن طرٍف واحٍد بمعايير اإلفراج عن األسرى القائمة على أسٍس عنصرية ومرفوضة مـن                  

وأشار قراقع إلى أن استمرار التعاطي مع هذا الملف على الطريقة الصهيونيذّة سيزيد من حالة التوتر                . لجانب الفلسطيني ا
  .والغليان في صفوف المعتقلين وقد يؤدي إلى خطواٍت احتجاجية سياسية

  
   ستثمر في المستقبل القريبوساطة مصر بين حماس وفتح: عبد الرحيم

وصف الطيب عبد الرحيم، أمس مهمة الوفد االمنـي المـصري، بأنهـا     : غزة من 30/5/2005 سطشرق األو ال أوردت
وفي ختام لقائه بأعضاء الوفد المصري في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا صباح امس، قال عبد الرحيم إنه                   . ناجحة

تثمنهـا  اً إياها بالجهود المباركة التـي       استمع إلى شرح عن المساعي التي قام بها الوفد المصري في قطاع غزة، واصف             
 .تائج إيجابية في المستقبل القريبالسلطة الوطنية، والتي ستثمر ن

 أمين عام الرئاسة إلى وجود اتفاق برعاية مصرية بين حماس تلميح: رام اهللا من 30/5/2005األيام الفلسطينية  ونشرت
بات في ثالث مدن في قطاع غزة، الموضوع الذي أدى لحدوث وفتح على تطبيق قرار المحكمة القاضي بإعادة االنتخا

وشارك في اللقاء اللواء جبريل الرجوب مستشار الرئيس لشؤون األمن القومي ومدير مكتب .خالفات شديدة بين الحركتين
 من وأشاد عبد الرحيم بالدور المصري في فلسطين قائالً إن مصر تعتبر فلسطين جزءا.الرئيس السيد رفيق الحسيني

وأكد الرجوب في حديث للصحافيين اتفاق الحركتين برعاية الوفد المصري على آلية إلدارة .األمن القومي المصري
وقد التقى البحيري في رام هللا أمس وفداً يمثل المجلس التشريعي .األمور المشتركة سواء فيما يتعلق باالنتخابات أو غيره

لمح الشيخ حسن يوسف إلى نجاح مهمة الوفد المصري لكنه رفض وأ.ووفداً عن حركة فتح وآخر عن حركة حماس
الحديث عن تفاصيل االتفاقات التي تم التوصل اليها برعاية الوفد المصري مشيراً الى أن ذلك سيعلن في وقت 

وتشير مصادر متطابقة إلى وجود مؤشرات إيجابية على قبول حركة حماس إعادة االنتخابات في المواقع التي .الحق
ررت المحكمة إعادتها فيها وتشكيل لجنة وطنية إسالمية لإلشراف عليها لكنها تبحث عن إخراج مناسب لهذا االتفاق كي ق

ومن بين هذه المؤشرات .ال تصدم به جمهورها الذي عبأته ضد إعادة االنتخابات وضد المحكمة التي اتخذت قرار اإلعادة
 المحلية المركزية أول من أمس والحصول على سجالت الناخبين وتقديم قيام سامي أبو زهري بزيارة للجنة االنتخابات

  .أسماء مراقبي الحركة، وفق ما أعلنه الدكتور أسامة أبو صفية مدير المكتب التنفيذي للجنة االنتخابات المحلية في القطاع
صر الشقيقة واألشقاء هناك ثوابت لدى الرئيس مبارك وم أن ه عبد الرحيم منأضافما  30/5/2005السفير  ونشرت

العرب، وهي التسليم بأن هناك سلطة واحدة وتعددية سياسية في ظل سيادة القانون، وأن القضاء ال بد أن يكون له 
إن جهود الوفد المصري جعلت ما من جهته، قال الرجوب . وف إلى جانب الشرعية الفلسطينيةاحترامه وهيبته والوق

تم االتفاق مع الوفد المصري على مناقشة آلية لتوفير الضوابط أضاف أنه . حدث في غزة من توتر وراء ظهورنا
الموضوعية، بحيث تشعر كل االطياف السياسية الفلسطينية بالطمأنينة للعملية االنتخابية سواء في المجلس التشريعي أو 

 فتح وحماس في غزة، ضمان وأشار إلى أن الوفد استطاع خالل وساطته بين. في انتخابات المجالس المحلية والبلديات
. كذلك التقى الوفد المصري روحي فتوح ونواب فتح في المجلس. استمرار التهدئة ومنع وقوع اقتتال فلسطيني داخلي
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، مؤكدا انه ال توجد ازمة اآلن، حيث استطاع الوفد لذي يقوم به الوفد المصري بأنه تاريخيووصف فتوح الدور ا
وأشار الى ان . الجميع الى الحوار الفلسطيني الفلسطيني والحوار بين فتح وحماسالمصري ان يهدئ النفوس ويعيد 

الفلسطينيين دائما بحاجة الى الحوار وتعزيز الوحدة الوطنية، وبالتالي لن يكون هناك شيء مختلف عليه، الن الوحدة هي 
هذه مهمة خاصة قامت بها  وح انوردا على سؤال بشأن المواضيع االخرى التي تم التطرق اليها، اوضح فت. االساس

واآلن عادت . مصر حين رأت تصعيدا اعالميا بين حركتي فتح وحماس، وتحركت بشكل سريع الجهاضه في المهد
الشيخ حسن يوسف ما تردد عن أن الحركة أعلنت فشل الجهود المصرية وأن  ونفى. العالقات الحميمة بين هذه الفصائل

وقال يوسف في اعقاب اجتماع حماس مع الوفد المصري في رام اهللا هذا الكالم ليس . التهدئة قد انتهت مع اسرائيل
صحيحا، وعلى العكس نحن أكدنا على أن جهود الوفد األمني المصري هي جهود طيبة ومقبولة لدينا وسنبقى على 

ونحن .  مستوى الحدثتواصل مع األخوة في مصر على اعتبار أنها دولة محورية ومركزية في المنطقة ولها ثقلها على
وأوضح يوسف أن مسألة االنتخابات شيء، والتهدئة شيء . أكدنا لهم اننا ال نزال ملتزمين بالتهدئة حتى نهاية المطاف

وردا على .آخر، ألن االنتخابات شأن داخلي فلسطيني، ومسألة التهدئة هي مع االحتالل االسرائيلي وتعتمد على سلوكه
نتخابات البلدية بالنسبة إلى حماس، أجاب يوسف أن هذه القضية هي قيد الدراسة اآلن، مشيرا سؤال بشأن انتهاء أزمة اال

إلى أن األخوة في حماس وفتح سيلتقون في غزة لوضع اآلليات والوسائل التي تعالج هذه القضية برمتها، مؤكدا أن 
  )48عرب أ ف ب، أب، رويترز، وفا، (. يالحوار هو اللغة الوحيدة التي ينبغي أن تسود بين أبناء الشعب الفلسطين

  
  بوش طالب أبو مازن بنزع سالح المقاومة مقابل إزالة نقاط استيطانية بالضفة: مصادر إسرائيلية

ذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس االميركي عرض على الرئيس الفلسطيني ان يقوم بنزع سالح              : صالح النعامي   : غزة
 مقابل إلزام الدولة العبرية بإزالة النقاط االستيطانية التي أقيمت في الضفة الغربية بدون              المقاومين الذين تطاردهم إسرائيل   

، فإنه خالل اللقاء الذي جمع االثنين األبيض، اشترط بوش على عباس            وحسب صحيفة هآرتس  . لحكومة اإلسرائيلية إذن ا 
واستدرك بوش منوهـاً إلـى انـه        . فلسطينية على السلطة ال   كل االستحقاقات التي تفرضها خطة خريطة الطريق      الوفاء ب 

وحسب المصادر، فقد حرض بـوش      .طانية فقط بعد أن يتم تنفيذ خطة فك االرتباط        سيطلب من شارون إزالة النقاط االستي     
قيام حكم واحد وجيش واحد هما شرطان الزمـان لقيـام دولـة             ات المقاومة الفلسطينية، قائالً     عباس على مواجهة حرك   

حماس من المشاركة فـي  ضح لبوش أنه ال ينوي حرمان حركة وأشارت المصادر إلى أن عباس أو    . اطيةفلسطينية ديمقر 
وأعرب بوش عن أمله فـي أال       .  حركة إرهابية  حماس على الرغم من تشديد بوش على ان         االنتخابات التشريعية المقبلة،  

باس الرئيس األميركي بان تقوم السلطة بالعمـل        وفي المقابل وعد ع   . تحقق حماس فوزاً في االنتخابات التشريعية المقبلة      
وحث ابو مازن بوش على التدخل لـدى    . ضد كل جهة فلسطينية تبادر الى خرق حالة التهدئة وشن عمليات ضد إسرائيل            

واشتكى عباس  . إسرائيل من اجل رفع القيود على تزويد األجهزة األمنية الفلسطينية باألسلحة والمعدات العسكرية الحيوية             
مام بوش من ان إسرائيل تشجع على تهريب السالح، وعندما استفسر منه بوش، رد الرئيس الفلسطيني قائالً انـه أثنـاء             أ

نية الفلسطينية، فـرد    لقائه بوزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز أخيرا طلب منه ان يسمح بشراء الذخيرة لألجهزة األم              
وحث عباس بوش خالل لقائهما على الضغط على إسرائيل أيضا          .  السوداء ن السوق بإمكانكم شراء الذخيرة م   عليه موفاز   

وشدد عباس  .  للضفة الغربية للمساهمة في حفظ األمن في شمال الضفة الغربية          من اجل السماح بدخول عناصر لواء بدر      
ات المقاومة بعـد     عملي على مسامع بوش انه يحتاج لعناصر اللواء الذين يبلغ عددهم ألفا وخمسمائة عنصر من اجل منع               

فضت إسرائيل بشدة السماح لعناصـر  ولم يتأخر الرد اإلسرائيلي على الطلب الفلسطيني، فقد ر    . تطبيق خطة فك االرتباط   
، هاتف دوف فايسغالس رئيس مجلس األمن القومي في البيت األبـيض            وفي ختام المؤتمر الصحافي   .  بدخول الضفة  بدر

تفاق المستقبلي سيقوم على أساس االنسحاب إلى حدود الرابع مـن يونيـو عـام               وتحفظ على أقوال الرئيس بوش بأن اال      
وقامت اإلدارة األميركية بطمأنة الحكومة اإلسرائيلية بشكل ال يقبل التأويل انه لم يحدث أي تغيير على الموقـف                  . 1967

وأعلن النـاطق   . لي ارييل شارون  االميركي، وبالذات التزام بوش برسالة الضمانات التي سلمها لرئيس الوزراء اإلسرائي          
بلسان مجلس األمن القومي، ان كل ما قاله بوش لعباس هو مثابة تكرار لما ورد في خطاب الضمانات الذي وجهه بوش                     

 .لشارون في الرابع والعشرين من يونيو العام الماضي
  30/5/2005 شرق األوسطال

  
  عباس سيطلع الفصائل الفلسطينية على نتائج قمة واشنطن 

أفادت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني سيلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في غزة بعد عودته من جولته                : ألفت حداد  
وقال الشيخ  . على نتائج زيارته الى واشنطن ولقائه مع الرئيس األمريكي وعدد من المسؤولين األمريكيين             عهميطللالحالية  

من جهـة اخـرى     .تبعد إطالقا ان يلتقى الرئيس عباس مع الفصائل الفلسطينية         إنه من غير المس     48لـعرب  نافذ عزام   
هـذا مطلـب    ئال  عقب عزام على تصريحات الرئيس بوش التي طالب فيها ابو مازن بجمع اسلحة المقاومة الفلسطينية قا               

 تحقيـق هـذا المطلـب       حالة مشيرا الى است   الشعب الفلسطيني للتناحر والقتال   امريكي ليس جديدا وانما هي محاولة لدفع        
 تمارسـه بعـض الفـصائل الفلـسطينية         الن الشعب الفلسطيني يعلم ان المقاومة هي خيار الشعب وليس عمل          االمريكي  

تي لن توجـه اال     ال يوجد مصلحة الحد في السلطة الفلسطينية او فى الشعب الفلسطيني بجمع اسلحة المقاومة ال               واضاف.
  .للعدو االسرائيلي

  29/5/2005 48 عرب
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  السلطة الستمرار حالة الفلتان األمنيىاشتداد الهجمات عل
تواصلت االنتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية واجهزتها االمنية بسبب استمرار حالة الفلتان  :ـ من وليد عوض رام اهللا

هللا والبيرة موقفها المعلن وجددت القوي الوطنية في رام ا.االمني الداخلي والصراعات المسلحة بين افراد االجهزة االمنية
علي امتداد السنوات الماضية، برفض مظاهر وأشكال الفلتان األمني وأخذ القانون باليد واستخدام السالح ورصاص 

ين وسط مدينة رام بعض أفراد أجهزة السلطة ضد المواطنين ، وخاصة في ما سمي طوشة بين أفراد من جهازين رسمي
د الفساد قد ازداد وتعمق وأن الفلتان األمني قد توسع وعم أكثر من ذي قبل وأخذ أشكاالً أش أن ىورأت القو.اهللا قبل ايام

 مؤسسات المجتمع وقواه الحية الي التدخل اإليجابي والمسؤول لمنع تجاوز القانون ىودعت القو. عنفاً وأقسي مظهراً
لمستهجنة التي تصل الي حد مس المقار واعتبرت أن التجاوزات الغريبة وا.ووضع حد لكافة أشكال ومظاهر الفساد

الرسمية، ال تحل بلجنة تحقيق هنا أو هناك، بل وإعطاء كل الصالحيات الي قضاء نزيه وفعال وقانون يعمل به ومحاكم 
 في اجتماعها التوجه ىوقررت القو.متخصصة ومشرعة األبواب أمام المواطنين دون تدخل وال محسوبية من أي كان

. لي رئيس السلطة التنفيذية والي المجلس التشريعي تمهيداً الي الدعوة لتحرك شعبي حازم ومسؤولبمذكرة تفصيلية ا
ومن جهتها شجبت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية ، في بيان صحافي صادر عنها، االشتباكات 

رجال الشرطة وجهاز األمن الوقائي في رام اهللا، وبين بين أجهزة األمن الفلسطينية، والتي كان آخرها االشتباكات بين 
 .األمن الوطني، وجهاز األمن الوقائي في رفح، مما أوقع العديد من اإلصابات علي حد قول البيان

  30/5/2005القدس العربي 
  

 الشيخ حسن يوسف يعلن عدم ترشيح نفسه لالنتخابات التشريعية القادمة
ن يوسف، أحد أبرز قادة حماس في الضفة الغربية، أنّه لن يترشّح عن حركة حمـاس                أعلن الشيخ حس   : خاص –رام اهللا   

وقال يوسف، خالل ندوٍة عقدها المكتب االنتخابي التابع للحركة اإلسالمية في رام اهللا، ، إال               .لالنتخابات التشريعية القادمة  
ولم يكشفْ القيادي سبب عدم ترشيحه لنفسه في        .مةأنّه سيدعم إخوانه في قائمة حماس وسيبذل كّل جهٍد من أجل فوز القائ            

وفي نفس الـسياق    .االنتخابات، مكتفياً بالقول إنّه اتخذ قراره هذا بالتشاور مع قيادات الحركة سواء في الداخل أو الخارج               
 تـشريعي،   كّل المؤشّرات تقول إنّه ليست هناك انتخابات مجلسٍ       : ء االنتخابات التشريعية، وأضاف   تخوف يوسف من إلغا   

يـسعون إلـى ذلـك      وهناك قرار أمريكي وصهيوني بمنع هذه االنتخابات، إن شاء اهللا ال يحدث هذا ولكن هم يريدون و                
وفي معرض رده على استفساٍر من أحد الحضور حول نية حماس الجلوس مـع الـصهاينة، نفـى    .بوسائل وطرق كثيرة 

سِمح لها بالمشاركة في الحياة العامة الفلسطينية مقابل الجلـوس مـع            القيادي في حماس ما يروج له البعض بأن الحركة          
يسعون إلينـا مـن أجـل        نحن ال نتمنّى أن نجلس مع األمريكان واألوروبيين، بل هم            :وأضاف.األمريكان والبريطانيين 

  .الجلوس معنا
  30/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وتطالب بإجراء االنتخابات ترفض مبدأ التعيينات في بلدية نابلسحماس

 معتبـرة  رفضها مبدأ التعيين في بلدية نابلس سواء اللجنة السابقة أو اللجنة الجديدة، حماسأكدت حركة  نابلس ـ خاص 
نها تؤكد علـى أن     أ،  حركة في نابلس  الوقال بيان أصدرته    . أن التعيين هو مصادرة لحق الشعب في اختيار ممثليه األكفاء         

 ووضع حد للفساد اإلداري والمالي      ،نتخابات فقط هي الطريق المثلى والصحيحة لوضع األمور في نصابها         االنتخابات واال 
  .لخدماتي ونظام المحسوبيات المقيتوا

  30/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  عباس سيرأس اجتماعا لفتح في عمان بحضور القدومي
لرئيس الفلسطيني سيرأس اجتماعا للمجلس الثوري لحركة فتح         ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة امس أن ا       - تونس   -غزة  

فارق قدومي اللذين عقدا اجتماعا امس فـي تـونس سيحـضران    ووأوضحت المصادر أن عباس     .اليوم االثنين في عمان   
االجتماع وأضافت المصادر أن كال من عباس وقدومي قررا االلتقاء من اجـل إنهـاء الخالفـات والنزاعـات داخـل                     

قال نبيل شعث سيتفقان خالل االجتماع على جدول اعمال اللجنة وتحديد موعد اجتماع العضاء اللجنة المركزية                و.الحركة
  اف ب-د ب أ  .كافة في الداخل والخارج

  30/5/2005ردنية الغد األ
  

 سلحتنا للسلطة والتهدئة الحالية هدوء ما قبل العاصفةألن نسلم : زكريا الزبيدي
، في منطقة جنين االحد ان المقاومة الفلسطينية لن تسلم ىقائد كتائب شهداء االقصقال  :راوسالناصرة ـ من زهير اند

اسلحتها الي السلطة الفلسطينية، الن هذا السالح هو للدفاع عن النفس، وكان الزبيدي يرد بذلك علي ما اوردته صحيفة 
 باخالء البؤر االستيطانية العشوائية مقابل جمع هآرتس االسرائيلية االحد بان الرئيس االمريكي بوش وعد محمود عباس

واضاف الزبيدي ان المعلومات التي نشرتها امس صحيفة معاريف بانه انضم الي االجهزة .اسلحة المقاومين الفلسطينيين
ن مطالب االمنية الفلسطينية وطلب من السلطة تزويده بسيارة فارهة، انها انباء عارية عن الصحة تماما، وهدفها التقليل م

المقاومة الفلسطينية، وتابع ان التزام المقاومة الفلسطينية بالتهدئة ال يعني باي حال من االحوال انها باتت تبحث عن اشياء 
سخيفة، الفتا الي ان الهدوء االن هو الهدوء ما قبل العاصفة، واضاف ان مطالب المقاومة كانت وما زالت انهاء االحتالل 

ربية وقطاع غزة وازالة جميع المستوطنات واطالق سراح االسري والمعتقلين من السجون االسرائيلي للضفة الغ
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واضاف الزبيدي انني علي استعداد للحصول علي سيارة اسافر بها من جنين . االسرائيلية وااللتزام بحق عودة الالجئين 
سرائيليين الذين ينشرون هذه االنباء ال الي الخليل شريطة ان ال اري إسرائيليين ، وخلص الزبيدي الي القول بان اال

يفهمون معني التهدئة، وان هدفهم االساسي تقزيم مطالب المقاومة الفلسطينية، الفتا الي ان المقاومة ال تعمل وفق اهواء 
 . السلطة الوطنية الفلسطينية

  30/5/2005القدس العربي 
  

  مخيم جباليا إصابة ام فلسطينية وابنتها في محاولة اغتيال فلسطيني في 
اصـاب  لية بعد منتصف الليلة الماضـية،       قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة ان شظايا صاروخ اطلقته طائرة اسرائي           

مواطنتين فلسطينيتين في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، اثناء استهدافها لسيارة فلسطينية ولخليـة مـن حركـة الجهـاد       
لقت عدة صواريخ على مجموعة فلسطينية في منطقة تل الزعتر شرق مخـيم             وكانت طائرات االحتالل قد اط    . االسالمي

ووفق المصادر الطبية الفلـسطينية فـإن قـصف         .و يعتقد ان المجموعة تنتمي الى سرايا القدس       .جباليا شمال قطاع غزة   
وخين تجاه لكن طائرات االحتالل عادت في وقت الحق واطلقت صار       .المجموعة لم يوقع اصابات فى صفوف الفلسطينيين      

وحسب مصدر فـي    . سيارة فلسطينية كانت تمر في شارع الهوجة بالقرب من مخيم جباليا ما ادى الى اصابة ام وابنتها                  
  .حركة حماس فقد استهدف القصف احد نشطائها الذي يقيم في المنطقة

  30/5/2005 48 عرب
  
   شهداء فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة  5

استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أمس بينهم اثنان سـقطا      :وكاالتنابلس  أمين أبووردة،     
بنيران جنود االحتالل في حين أكد شهود عيان أن الثالثة اآلخرين استشهدوا عندما كانوا يحضرون لعمليتـين فـدائيتين                   

 استشهد قرب الحرم اإلبراهيمي الشريف فـي         من بلدة يطا    عاماً 28ان أن الشاب عمر حوشية      وأفاد شهود عي  .منفصلتين
أضـاف  .البلدة القديمة بالخليل، عندما فتح جنود االحتالل النار عليه بحجة أنه حاول طعن الجنود الموجودين عند الحـرم    

الشهود ان جنود االحتالل أطلقوا نحو ثماني رصاصات على األقل في كل أنحاء جسم الشهيد وترك ينزف إلى أن فـارق          
جنوب جنين محمد الحاج علي متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء تعرض سيارة كان              رابة  واستشهد في بلدة ع   . ةالحيا

  . باتجاههاران أطلقتها القوات اإلسرائيليةيستقلها لني
  30/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
 كتلة الصحافي تنظّم ورشة عمٍل لتثقيف اإلعالميين بقضايا االنتخابات

ظّمت كتلة الصحافي الفلسطيني، بالتعاون مع مؤسسة الملتقى المدني، اليوم األحد، ورشة عمٍل تدريبيـة               ن: خاص –غزة  
، شـارك فيهـا العديـد مـن الـصحافيين           عنوان الوعي والتثقيف االنتخـابي    وتثقيفية خاصة بالصحافيين واإلعالميين ب    

وتأتي هذه الورشة التي عقدت في      .طينية وقوانينها وأنظمتها  الفلسطينيين، وتم خاللها مناقشة كل ما يتعلّق باالنتخابات الفلس        
ع غـزة   قاعة جمعية التوحيد بمدينة غزة، ضمن مشروٍع خاٍص تنظّمه مؤسسة الملتقى المدني في الضفة الغربية وقطـا                

 الملتقـى   وشدد أحمد دلول، مدير جلسات مشروع التثقيف بمؤسسة       .االنتخابيالوعي والتثقيف   والقدس المحتلة؛ يحمل اسم     
المدني بمدينة غزة، على أهمية هذه اللقاءات وورش العمل، المتعلّقة بقضايا االنتخابات، من أجل تعزيـز الـوعي لـدى                    
الجمهور ونخبه بحقوق المواطنين تجاه القضايا المهمة كاالنتخابات، ودور اإلعالميين والمثقفين واألحزاب السياسية فـي               

  .العملية الديموقراطية
  30/5/2005فلسطيني لإلعالم المركز ال

  
 رؤساء بلديات محافظات غزة يناقشون مصلحة مياه الساحل

ناقش، أمس، رؤساء بلديات محافظات غزة، مشروع مصلحة مياه بلديات الساحل والشروط والمعايير التي              : خاص –غزة  
اد الهيئات المحلية وعِقـد فـي قاعـة         وشارك في اللقاء الموسع الذي دعا إليه اتح       .يجب أن تلتزم بها المصلحة والبلديات     

أسامة الفرا رؤساء البلديات الذين يمثّلون مجلس إدارة مصلحة بلـديات           .ودعا رئيس االتحاد د   .وزارة الحكم المحلى بغزة   
الساحل بضرورة االلتزام بما تم االتفاق عليه خالل االجتماعات والمشاورات التي يعقدها االتحاد بشكٍل دوري ومتواصل،                

أكّد الفرا على ضرورة إنصاف موظّفي قطاع المياه في البلديات وإعطائهم حقوقهم كاملة وضـرورة تعـديل وتنقـيح                   و
كشوفاتهم، مشيراً إلى أن مصلحة المياه تقوم بهذه اإلجراءات من خالل الجسم اإلداري للمصلحة علـى أسـاس تعـديل                    

  .وتنقيح أسماء الموظّفين
  30/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  تدنيس المصحف في غوانتاناموى علاآلالف يتظاهرون في الناصرة احتجاجاً

شارك اآلالف من فلسطينيي الداخل في المسيرة الحاشدة التي نظمتها :الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس
تنكارا لقيام عدد من المحققين  بقيادة الشيخ رائد صالح يوم اول من امس السبت اس48الحركة االسالمية في مناطق الـ

وانطلقت المسيرة عقب صالة العصر مباشرة من . االمريكيين بتدنيس المصحف الشريف في معتقل غوانتانامو في كوبا
أمام مسجد السالم في الحارة الشرقية للمدينة يتقدمها طالب معهد حراء لتحفيظ القرآن الكريم وقادة الحركة االسالمية، 
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ب، نائب رئيس الحركة االسالمية والدكتور سليمان احمد والشيخ هاشم عبد الرحمن، الناطق باسم الشيخ كمال خطي
 رئيس مؤسسة الصدقة الجارية باالضافة الي حملة ن والشيخ عبد الكريم حجاجرةالحركة االسالمية ورئيس بلدية سخني

 .األعالم والرايات الخضراء
  30/5/2005القدس العربي 

  
     تشيد بجهود الهالليات فلسطينيةجمع

أشادت جمعيات أهلية فلسطينية بالدور اإلنساني الكبير الذي تقوم به اإلمارات تجاه الشعب الفلـسطيني               : الخليج -أبوظبي  
مثمنين المبادرات الكريمة التي قدمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اهللا لمـصلحة االسـر الـضعيفة                

 لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتقديم المساعدات االنـسانية والمتابعـة                 والتوجيهات السامية 
الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية رئـيس هيئـة                    

هود االنسانية الرائدة لهيئة الهالل االحمـر لمـصلحة   وثمنت حنان شباك رئيسة جمعية بيتنا الفلسطينية الج      .الهالل األحمر 
االسر الضعيفة التي تعاني من القهر والظلم بصورة مأساوية متعددة الجوانب في مختلف مجاالت وميادين الحياة نتيجـة                  

  .لظروف الحصار والممارسات غير األخالقية المفروضة على الشعب الفلسطيني
  30/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  على الحدود الفلسطينية ـ المصريةسابيع القادمة بناء جدار أمنيحتالل ينهي خالل األاال

ذكرت مصادر أمنية وإعالمية صهيونية أن جيش االحتالل الصهيوني سينهي خـالل األسـابيع الثالثـة     ،رفح ـ خاص 
وأضافت تلك  . الحدودي فيالدلفياترونية على طول محور صالح الدين       القادمة بناء جدار أمني مزود بأحدث الوسائل االلك       

  ألمنـه  المصادر أن قيادة جيش االحتالل ترى في استكمال بناء هذا الجدار إنجازاً كبيرا يحققه الجيش في منطقة خطيرة                 
ونقلت تلك المـصادر عـن      . خطة االنفصال األحادي الجانب عن الفلسطينيين      يتعامل معها، وفي إطار االستعدادات لتنفيذ     

طنين في مجمع مستوطنات غـوش  ن صهاينة أنه سيتم نقل المالجىء المتنقلة التي كان يستخدمها المستو مسئولين عسكريي 
  . إلى مناطق محاذية لقطاع غزةقطيف

  30/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  أبو الحمص يؤكد أهمية تعليم منهاج التربية المدنية وفق أساليب مبتكرة
 أبو الحمص، وزير التربية والتعليم العالي، أهمية منهاج التربيـة الــمدنية وغـرس               نعيم. أكد د : كتب سائد أبو فرحة   

الـمفاهيم الـمتعلقة بها في نفوس الطلبة الفلسطينيين، بيد أنه أشار إلى ضرورة أن يتم ذلك، وفق أساليب مبتكرة، وبعيدا                   
 الـمعلـم، في فندق ستي إن باالس      إبداع   وكان أبو الحمص، يتحدث في حفل نظمه مركز       .عن النمط التقليدي في التعليم    

بالبيرة، أمس، لـمناسبة اختتام مشروع الـمواطنة، الذي نفذه الـمركز بالتعاون مع الـوزارة، وهـدف إلـى تطـوير                   
وأشـار إلـى    .مجموعة من الـمعلـمين القادرين على تدريس مفاهيم التربية الـمدنية في الـمدارس الفلسطينية بالضفة            

أولتها الوزارة لـمنهاجي التربية الـمدنية والوطنية، نظرا لدورهما في توسيع آفاق الطلبة، وتعميق صـلتهم               العناية التي   
 معلـم  100يذكر أن مشروع الـمواطنة انطلق في كانون الثاني الـماضي، وتلقى في إطاره نحو              .بالـمجتمع ومؤسساته 

 .ـمدنية والـمفاهيم الـمرتبطة بهاومعلـمة تدريبا نظريا حول أمور مختلفة تتعلق بالتربية ال
  30/5/2005األيام الفلسطينية 

  
 تعرضت لفخ ولن استقيل  : إيرينيوس

قال البطريرك المعزول للروم األرثوذكس في القدس المحتلة ايرينيوس االول امس، انه لن يستقيل من منصبه، على 
وكان البطاركة االرثوذكس حول العالم قد . توطنين يهودخلفية بيع عقارات تابعة للبطريركية في المدينة المقدسة الى مس

وقال . سحبوا خالل اجتماع في اسطنبول اعترافهم بإيرينيوس، كما صادقت الحكومتان اليونانية واالردنية على عزله
ت الى ، مضيفا انه اعطى تعليماافعل أي شيء تسبب بإيذاء كنيستيلن استقيل، بما انني لم البطريرك المعزول في بيان 

الفضيحة فخا نصب له من واعتبر ايرينيوس . محامين فلسطينيين للقيام بخطوات إللغاء العقود الموقعة مع المستوطنين
وعقد مسؤولو الكنيسة االرثوذكسية في القدس اجتماعا . عضها على اعلى مستوى في الكنيسةقوى داخلية وخارجية بقبل 

 أب. هم لم يتفقوا على اسم محددوس، لكناالسبوع الماضي الختيار خلف مؤقت اليريني
  30/5/2005السفير 

  
   يؤكدون حاجتهم إلى خدمات الرعاية األوليةمواطنو منطقة أبو غزال: ت حانونبي

، على حاجتهم الماسة إلى تلقـي خـدمات الرعايـة الـصحية             كد المواطنون في منطقة أبو غزال     أ:  خليل الشيخ    -غزة  
 في منازل بدائية تقع في المنطقة السكنية الواقعة قبالة مدخل المنطقة الـصناعية إيريـز                وتقيم عشرات العائالت  .األولية

غرب بيت حانون، والتي تفتقر إلى مراكز الرعاية األولية، حيث يضطر المواطنون إلى التوجه إلى المركـز الـصحي                   
وقال أحد المـواطنين مـن عائلـة        . العالج  في مخيم جباليا لتلقي    يل الالجئين الفلسطينيين أونروا   التابع لوكالة غوث وتشغ   

إن عشرات النساء واألطفال والشيوخ من سكان المنطقة بحاجة إلى المتابعة الصحية في مركز صحي قريب                : الجيالوي  
من منطقة سكناهم، مشيراً إلى أن اإلجراءات اإلسرائيلية تعرقل وصول الحاالت المرضية إلى المراكز الصحية، إضـافة    
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ويعاني هؤالء السكان من خطر التعرض العتداءات قوات االحتالل بسبب قرب           .نطقة عن أقرب مركز صحي    إلى بعد الم  
وأظهرت نتائج الفحوصـات    .منازلهم من المواقع العسكرية اإلسرائيلية التي تحيط بمنازلهم من الجهتين الغربية والشمالية           

  .ل، انتشار األوبئة واألمراض المعدية بين األطفالالطبية التي أجرتها اإلغاثة الطبية مؤخراً في منطقة أبو غزا
  30/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  

  التوصية ببناء مراكز إصالح جديدة وتخصيص عدد منها للنساء يتوفر فيها نظام تعليمي وترفيهي
اكـز االصـالح    مرجاهزيـة    المستقلة لحقوق المواطن بعنوان      أوصى تقرير اصدرته الهيئة الفلسطينية    :  االيام -رام اهللا   

 بضرورة قيام السلطة الوطنية ببناء مراكز اصالح وتأهيل جديدة في كافة المحافظات، تعبر عن فكرة                والتأهيل الفلسطينية 
كما أوصى التقرير بانشاء مركز تأهيل خاص بالنساء وكذلك انشاء          .االصالح والتأهيل الحديثة المقصودة من هذه المراكز      

واوصى التقرير بانه الى حين انشاء مراكز اصالح وتأهيل جديدة          .فة مراكز االصالح والتأهيل   اقسام خاصة بالنساء في كا    
تتوفر فيها كافة المتطلبات القانونية، فانه من الضرورة قيام السلطة الوطنية بتوفير المكان المالئـم السـتخدامه كمركـز         

ضافة الى ضـرورة تـوفير امـاكن مخصـصة          اصالح وتأهيل مؤقت في كل من مدن رام اهللا وجنين والظاهرية، باال           
للنزيالت في كافة مراكز االصالح والتأهيل الفلسطينية، والقيام بكافة االجراءات الالزمة لتوفير نظام تعليمي وترفيهـي                

 .ورياضي متكامل للنزالء في كافة مراكز االصالح والتأهيل
  30/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  إدارة النفايات الطبية في مصرحول  فلسطين تشارك في ورشة عمل

شاركت فلسطين في ورشة عمل حول إدارة النفايات الطبيـة، نظمتهـا مـؤخراً إدارة الـمستـشفيات                 : غزة ــ وفـا  
وضـم الوفـد الفلـسطيني      .الحكومية والجامعية الـمصرية، بتمويل ورعاية البنك الدولي مع منظمة الصحة العالــمية           

وقال الدكتور ماجد أبو رمضان، القائم بأعمـال        .كم الـمحلي وسلطة البيئة وبلدية غزة     الـمشارك، ممثلين عن وزارة الح    
إن الورشة اهتمت بتبادل الخبرات الـمصرية ــ الفلـسطينية فـي مجـال إدارة              : رئيس البلدية في تصريح له، أمس     

 تجربته في التخلص مـن      والتخلص من النفايات الطبية، مشيراً إلى أن الجانب الـمصري الـمشارك في الورشة عرض            
وأضاف أن وفدنا عرض    .هذه النفايات والتي تعتمد حالياً على نظام جديد بأسلوب الطحن والتعقيم التام للـمخلفات الطبية             

  .تجربتنا في هذا الـمجال والتي تعتمد على نظام الـمحارق اآللية الـموجودة داخل الـمستشفيات
  30/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  ن فلسطيني عاطلون عن العمل  ربع مليو

أعلن تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية التابعة لألمم المتحدة ان عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل وصـل إلـى                    
 ألفاً، وأشار إلى أنه رغم فترة التهدئة التي تعيشها المنطقة إال أن أوضاع الشعب الفلـسطيني والظـروف الحياتيـة         224

ويبين التقرير الذي سيعرض على مؤتمر العمل الدولي الذي يبدأ أعماله غداً ان نـسبة               .نيين مازالت قاسية  للعمال الفلسطي 
وقد بنى التقرير نتائجه على الحيثيات التي جمعتهـا         . في المائة  50العاملين  من مجموع الرجال في سن العمل ال تتجاوز           

 بوقف االعتداء والحصار على األراضـي الفلـسطينية،        االسرائيلية لب التقرير الحكومة  وطا.البعثات التابعة لألمم المتحدة   
 وام.ف بناء جدار الفصل العنصريوتحسين التسهيالت التجارية ووق

  30/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مدير عام الشؤون الفلسطينية ينفي وجود شركات لشراء بطاقات الالجئين
المهندس وجيه العزايزة اي علم له بوجود شركات متخصصة في شراء            نفى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية        - عمان

بطاقات الالجئين الفلسطينيين مقابل مبالغ معينة للحصول على التعويضات التي ستمنح لهم في اطار الحل النهائي للقضية                 
 االمم المتحدة يؤهلها    وقال ان ما تناقلته بعض وسائل االعالم المحلية من حصول شركات اردنية على عقد من              .الفلسطينية

لشراء بطاقات الالجئين عار عن الصحة تماما وال يمت الى الحقيقة بصلة داعيا الالجئين الى التنبه وعـدم االنجـراف                    
بلبلة والفوضى في اوسـاط     وراء هذه الدعايات التي تتناقلها بعض وسائل االعالم بين الحين واالخر وتهدف الى احداث ال              

  ود الصقرعوض سع-بترا.الالجئين
  30/5/2005ردنية الغد األ

  
  اآلثار السلبية لطعومات الحصبة وابو دغيم عادية وليست لها أية آثار مستقبلية: المصري. د

عنان المصري ان ما جرى خالل حملة التطعيم        .  اكد وكيل وزارة الصحة د     - تيسير الشويكي    - الحياة الجديدة    -الخليل  
 ضد الحصبة والتهاب الغدة النكافية والتي نتجت عنها اصابة العديـد مـن سـكان                التي قامت بها وزارة الصحة مؤخرا     

محافظة الخليل وسكان محافظات الضفة بآثار سلبية هي ضمن الحاالت والمعدالت الطبيعية سببها رد فعل الجسم علـى                  
معدية وتتعافى بشكل سريع    واوضح ان هذه الحاالت او االعراض ليست        .التطعيم وليست له آثار جانبية مستقبلية للمصاب      

. مشيرا الى ان الطعم يحتوي على ثالث جرعات ضد الحصبة والحصبة االلمانية والنكاف يتم اعطاؤها بـشكل متتـال                   
واضاف انه تم احضار هذا الطعم من خالل واحدة من خمس شركات معترف بها من منظمة الـصحة العالميـة وهـي                      
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م موضـحا ان الطعـم    8-2لى سلسلة التبريد من درجة حرارة        وبالحفاظ ع  المعهد الهندي لالمصال وعن طريق الطيران     
من التهاب في الغدة النكافية وحوالي واحـد فـي االف مـن التهـاب شـبيه                 % 2يسبب اثارا جانبية بنسبة نصف الى       

  . بشبيه السحايا183 مواطنا بالغدة النكافية و1315اصابة وكان قد سجل .بالسحايا
   30/5/2005الحياة الجديدة 

  
  
 

  سلطات االحتالل تغلق معبر بيت حانون أمام العمال
 .أغلقت سلطات االحتالل معبر بيت حانون شمال محافظات غزة فجر أمـس، بوجـه آالف العمـال                :  خليل الشيخ  ،غزة

واعتبرت أوساط فلسطينية أن قرار سلطات االحتالل بإغالق المعبر ومنع العمال من التوجه إلـى أمـاكن عملهـم فـي               
 عامل ممن يحملون تصاريح للدخول      4500واحتشد منذ ساعات الفجر األولى أكثر من         .ائيل قرار جائر وغير مبرر    إسر

وشهدت منطقة معبر بيـت      .إلى إسرائيل، انتظارا لفتح المعبر، إال أن سلطات االحتالل أجبرتهم على العودة إلى منازلهم             
ن الفوضى بسبب منع سلطات االحتالل العمال من الدخول إلـى           حانون أمس اكتظاظا شديدا للعمال، حيث سادت أجواء م        

  .أماكن عملهم
وأعرب عدد من العمال في أحاديث منفصلة لأليام عن خشيتهم من استمرار إغالق معبر بيت حـانون وحرمـانهم مـن              

  .العمل، ال سيما أنهم يعانون ظروفاً اقتصادية ومادية صعبة
لية عبر وسائل اإلعالم إن قرار إغالق المعبر بشكل فجائي جاء نتيجة ما سمته              من جانبها، قالت مصادر عسكرية إسرائي     

المصادر بوجود إنذارات بوقوع عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية في منطقة حاجز إيريز، دون أن تشير إلى موعـد         
  .فتح المعبر أمام العمال

دخول إلى إسـرائيل لتلقـي العـالج فـي المستـشفيات            كما منعت سلطات االحتالل الحاالت اإلنسانية والمرضية من ال        
  .اإلسرائيلية والمستشفيات الفلسطينية في محافظات الضفة باستثناء عدد قليل، بحسب مصادر أمنية فلسطينية

 30/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  غوش قطيف يسرقون أدوات صيد تعود لمواطنين من خان يونسمستوطنو 
عية القدس لتنمية الـمواصي بمحافظة خان يونس، جنـوب قطـاع غـزة، أن قـوات                أكدت جم : خان يونس ــ وفـا   

وقال فايز شعت، رئـيس الجمعيـة،        .االحتالل تواصل سرقة رمال شواطئ الـمحافظة ونقلها إلى داخل الخط االخضر          
قـت ذاتـه ان     ، تستخدم في الزراعة الـموسمية، خصوصاً زراعة البطاطا الحلوة، مؤكدا فـي الو            أمس، إن رمال البحر   

 .سلطات االحتالل تقوم بسرقة الـمياه العذبة الـموجودة في منطقة الـمواصي وإعادة بيعها عن طريق شركة مكـروت                
 دوالر، وتعـود    2500غوش قطيف أدوات صيد من خارج الـميناء يقدر ثمنها بنحو            وفي السياق ذاته، سرق مستوطنو    

 .ملكيتها للـمواطن صالح مضيوف الوديدي
 30/5/2005الفلسطينية األيام 

 
 مجدداً .. إسرائيل تعزل البرغوثي

نقلت سلطات االحتالل االسرائيلي امس مروان البرغوثي، من سجن هداريم إلى قسم العزل الجماعي في سجن بئر 
ورأى مدير الحملة الشعبية إلطالق سراح مروان البرغوثي وكافة األسرى، سعد نمر، أن إعادته إلى العزل . السبع

ن األسرى في السجون جماعي يأتي ضمن الممارسات التعسفية ضده ومحاولة منعه من التواصل مع الخارج والمناضليال
 48 عرب .اإلسرائيلية

  30/5/2005السفير 
  

  أسيراً في عتصيون يبدؤون إضراباً عن الطعام وتردي الظروف االعتقالية ألسرى العزل في الرملة  54
 اسيراً في سجن عتصيون اضراباً عن الطعام ابتداء من صباح امس، احتجاجاً على تردي 45اعلن :  االيام-رام اهللا 

االعتداءات : وعلم نادي االسير ان االسرى قرروا االضراب لعدة اسباب هي.ظروفهم االعتقالية الصحية والمعيشية
مراض الجلدية وعدم تقديم العالج الوحشية عليهم من قبل جنود السجن، وسوء الطعام المقدم وعدم كفايته، وانتشار اال

للمرضى، وعدم السماح لألسرى بادخال المالبس، وقلة النظافة وانتشار الحشرات الضارة، اضافة الى مكوث األسرى 
  .لفترات طويلة في السجن رغم انتهاء اجراءات التحقيق ضدهم

نداء الى وزير االسرى وكافة  8مل رقم  اسيراً يقبعون في قسم العزل في سجن الرملة الذي يح43من جهة اخرى، وجه 
  .مؤسسات حقوق االنسان للعمل من اجل انقاذهم من الظروف القاسية والصعبة التي يعيشونها

  30/5/2005األيام الفلسطينية 
 
 ، وتشن هجوماً على حماساء في المناطق التي سيتم اخالؤها شارون البقىجهزة األمنية تقترح علاأل

 السلطة الوطنية الفلسطينية ىشن رئيس الشاباك االسرائيلي، يوفال ديسكين هجوما عل :عربي الناصرة ـ القدس ال
الحد في جلسة الحكومة االسرائيلية االسبوعية ان عباس يعارض مبدئيا ما اسماه االرهاب اورئيسها ابو مازن، حيث قال 
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 السلطة ال يفعل شيئا لكبح جماح ظاهرة الشعب الفلسطيني، ومع ذلك فان رئيسى النه حسب رأيه ال يجدي نفعا عل
 ان قوتها تنامت في الفترة االخيرة بشكل كبير، ىاالرهاب في المجتمع الفلسطيني خشية من حركة حماس، الفتا ال

 . وتحديدا في قطاع غزة
 واضاف ديسكين ان عباس يخشي من مواجهة حماس بسبب قوتها العسكرية وبسبب تخوفه من اندالع اقتتال داخلي

وقال قائد المنطقة الوسطي في جيش االحتالل االسرائيلي يائير نافيه خالل االستعراض االمني الذي . فلسطيني جراء ذلك
قدمه العضاء لجنة الخارجية واالمن ان االرهاب سيزداد بعد االنتهاء من تنفيذ خطة االنفصال احادي الجانب عن 

 ىالمحتلة، وكشف النقاب عن ان المستوي االمني االسرائيلي اقترح علالفلسطينيين في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية 
الحكومة االسرائيلية ابقاء جيش االحتالل في المناطق التي سيتم اخالؤها للتصدي لكل محاولة من قبل ما اسماها 

 . التنظيمات االرهابية الفلسطينية من القيام بعمليات بعد االنسحاب
ق للشاباك االسرائيلي افي ديختر، في محاضرة القاها في القدس ان حركة حماس تستغل من ناحيته قال الرئيس الساب
ونقلت االذاعة االسرائيلية الرسمية باللغة العبرية عن ديختر قوله ان عمليات اغتيال القادة . التهدئة لبناء قوتها من جديد

للجهاز اثبتث انها لم تتمكن من كسر شوكة السياسيين لحركة حماس التي نفذها االحتالل االسرائيلي خالل ترؤسه 
الحركة، ال بل بالعكس، فان االغتياالت التي نفذها االحتالل، زادت من قوة حماس في الشارع الفلسطيني من الناحية 

وتابع قائال ان حركة حماس اقامت في قطاع غزة جيشا يضم االف المقاتلين المدربين بصورة . العسكرية والجماهيرية
 ىوبرأي ديختر، فان الجيش الذي اقامته حركة حماس هو عل. انها تخطط للمعركة القادمة مع الدولة العبريةجيدة، و

 ان المقاتلين الفلسطينيين يتدربون في معسكرات خاصة في ى، مشيرا الحزب اهللاشاكلة الميليشيات المسلحة التي اقامتها 
عالوة علي ذلك زعم رئيس . اكنا لمنع هذه الظاهرة المقلقة جداجميع انحاء قطاع غزة دون ان تحرك االجهزة االمنية س

 . االصعدة المختلفة، بما في ذلك تبادل المعلومات العسكريةىالشاباك السابق ان هناك عالقة قوية بين المنظمتين عل
  30/5/2005القدس العربي  

 
 إسرائيل تهدد بإعادة احتالل أجزاء من غزة 

على احتالل اجزاء واسعة من غزة وأن ترسل قوات الى عمق مدن فلسطينية في القطاع، هددت إسرائيل بأنها سترغم 
قبل االنسحاب منها، اذا كانت قوى االمن الفلسطينية غير قادرة او غير راغبة بمنع المقاومين من إطالق النار على 

رائيل الى اعادة احتالل المناطق وقال رئيس مجلس االمن القومي غيورا ايالند ان ذلك سيدفع اس. الوحدات المنسحبة
القريبة من المستوطنات، وأهمها بلدة خان يونس ومخيمها، مشيرا الى ان قرارا بهذا الشأن سيتخذ قبل ايام من 

اضاف من السخرية انه، بعد سنوات على انهاء احتالل المدن الفلسطينية، قد نجد انفسنا ايضا في عمق هذه . االنسحاب
 . المدن

 في مكتب شارون استعداد اسرائيل لقبول اتجاه واشنطن لتوسيع مهمة المنسق االمني االميركي الجنرال ابدى مسؤول
وقال نؤيد مساهمة اميركية في انسحاب . وليام وارد، ليشمل تسهيل التنسيق مع الفلسطينيين بخصوص االنسحاب من غزة

ح خطة االنسحاب من غزة عبر العمل على ان اضاف اذا اراد االميركيون ضمان نجا. يجري تنسيقه في قطاع غزة
لكنه اكد ان . تصمم السلطة الفلسطينية على احترام تعهداتها عبر تفكيك المنظمات االرهابية، فال يسعنا اال الترحيب بذلك

يش غير ان المعلق في اذاعة الج .مثل هذه الوساطة يجب ان تنحصر في المسائل االمنية وأن ال تطال المسائل السياسية
 ازاء الدور الجديد الذي قد يوكل الى وارد، مضيفا ان مكتب شارون قلقوناالسرائيلي اوضح ان المسؤولين االسرائيليين 

ا ف ب، اب، . بعد االنسحابيخشى ان يشكل تغيير مهمته مؤشرا يدل على ضغوط اميركية محتملة على اسرائيل 
 48رويترز، عرب 

  30/5/2005السفير 
  

  ميركاأئيلية في ميامي ساعدت مطلوبين على الهرب من القنصلية االسرا
، إذ سـاعد القنـصل هنـاك        ة للقنصلية االسرائيلية في ميامي     كشفت صحيفة معاريف األحد، عن فضيحة جديد       :الناصرة

وحسب  .اسرائيليين متورطين بعمليات غش وخداع ونصب وسرقة على الهرب من الواليات المتحدة قبل بدء محاكمتهما              
ة، فإن االسرائيليين هما موشيه بخار وادموند بن عامي، صاحبا شركة نقل اثاث في الواليـات المتحـدة، وتـم                    الصحيف

اعتقالهما قبل عام ونصف العام بتهمة خداع ونصب وابتزاز مالي وكانت ضحاياهم من الشركات والمواطنين العـاديين،                 
 يبقيا رهن االعتقال البيتي، ويسمح لهما بالتوجـه الـى            ألف دوالر لكل منهما، شرط ان      50وتم اطالق سراحهما بكفالة     

العمل فقط، ووافقا على وضع سوارين الكترونيين على قدميهما، ليساعدا الشرطة على معرفة وجودهما، وإذا ما خرقـا                  
  .شرط االقامة االجبارية المفروضة عليهما

ك ميخا وطلبا منه أن يستـصدر لهمـا وثيقتـي           ولكن حينما اقترب موعد المحاكمة توجها الى القنصل في ميامي شمولي          
عبور، بدال من جوازي سفرهما المحجوزين، وبدوره بعث القنصل رسالة الى وزارة الخارجية االسرائيلية عارضا عليها                
القضية، وابلغته الوزارة بأن بإمكانه فعل هذا طالما ان القنصلية او السفارة لم تتلق طلب احتجـاز لالثنـين مـن قبـل                       

واختـار المتهمـان مغـادرة       .ات االميركية، وعليه أصدر القنصل الوثيقتين بادعاء انه لم يتلق طلبا اميركيا كهذا            السلط
الواليات المتحدة في نفس يوم بدء المحاكمة، إذ خلعا السوارين االلكترونيين وهما في طريقهما الى المطار، علـى مـتن                    

لشرطة االميركية في انهما غيرا مسار سيرهما اليومي، ألنه كان مـن            طائرة تزامن اقالعها مع محاكمتهما، ولم تشتبه ا       
وادعت وزارتا الخارجية والداخلية االسرائيليتان، في رد علـى مـا            .المفروض ان يتوجها الى المحاكمة في نفس اليوم       

  !!.نشر، ان ما تم هو وفق األنظمة والقوانين االسرائيلية
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  30/5/2005الغد االردنية 
  

  
  سرائيلية في قضية تجسس صناعيإات تورط شرك

 شخصا فـي اطـار قـضية تجـسس     18اعتقلت الشرطة االسرائيلية :  القدس المحتلة30/5/2005الغد االردنية   نشرت  
 مشتبها به على عالقـة      18وقال متحدث باسم الشرطة حتى االن تم توقيف          .صناعي تتورط فيها عدة شركات اسرائيلية     

واضاف ان االشخاص الذين يقفون وراء هذا التجسس الصناعي على نطاق واسع قـد               . لندن بهذه القضية بينهم اثنان في    
يكونون استعانوا لهذا الغرض بتسع شركات خاصة للتحريين نجحت في التسلل الى مجموعة شركات بفـضل برنـامج                  

  .معلوماتي غير شرعي اعده في لندن االسرائيلي ميخائيل افراتي
 الذي اطلق عليه اسم حصان طروادة عهد الى دائرة عمليات االحتيال في قسم شرطة تـل                 وذكر المصدر ذاته ان الملف    

ويبدو ان الشركات التي يشتبه بأنها تقوم بالتجسس الصناعي استعانت بشركات خاصـة للتحـري لـدخول عبـر                   . ابيب
سؤولون في عدة شركات كبيـرة      وذكرت االذاعة االسرائيلية ان الموقوفين هم م       .الكمبيوتر الى انظمة الشركات المنافسة    

خصوصا شركات يس للفضائيات وسل كوم وبيليفون للخلوي ومايرز كارز اند تراكس حاولوا الحصول على معلومـات                 
.  مشتبه بهم على االقـل اوقفـوا       9واضافت ان    .عن الشركات المنافسة عبر التسلل الى االنظمة المعلوماتية الخاصة بها         

 .بعد، قبل ستة اشهر بالتعاون مع شرطة انتربول وقوات الشرطة في اسرائيل وبريطانيا والمانيا       وبدأ التحقيق الذي لم ينته      
 إثر معلومات عن قضية تجسس صناعي قامـت بـه           2004وقالت الشرطة في بيان انها فتحت تحقيقا منذ تشرين الثاني           

وشهدت اسعار بورصـة تـل ابيـب         .التشركات اسرائيلية كبيرة لدى الشركات المنافسة دون ان تشير الى تنفيذ اعتقا           
 اف ب .تراجعا ملحوظا امس االحد إثر نشر معلومات عن عملية التجسس الصناعي هذه

 كشفت الشرطة اإلسرائيلية أمس النقاب عن اكبر عملية تجسس صـناعي داخـل الدولـة                :30/5/2005البيان   وأضافت
وقالت الشرطة ان إسرائيليا طور     . ي قطاع األعمال والصناعة   العبرية شاركت فيها كبار الشركات اإلسرائيلية المعروفة ف       

برنامجا خاصا يسمى تورجانر هورس يتم زراعته داخل أجهزة الكمبيوتر اما عبر التعامل المباشر مع األجهزة أو عبـر                   
رطة ان كبار   وقالت الش . البريد االلكتروني ويتم من خالله سحب كافة الوثائق والمعلومات الخاصة بالشخص المرسل اليه            

شركات االتصاالت اإلسرائيلية مثل سيلكوم وبيلفون ومحطات فضائية ومستوردي سيارات هوندا وفولفو متورطون فـي               
  . فضيحة التجسس الصناعي الكبرى والتي هرب أصحابها من إسرائيل بمجرد كشف القضية

وجته وقد اعتقال في لندن االسبوع الماضـي        وز ميخائيل حفيرا ي القضية هما     وأضافت الشرطة ان المتهمين الرئيسيين ف     
بناء على طلب اسرائيل مشيرة الى ان الزوجين حاوال في السابق بيع البرامج الى الشرطة اإلسـرائيلية التـي اوقفـت                      
المفاوضات معهما بعد تأكدها أنهما باعا البرامج الخاصة بالتجسس الى العديد من شركات التحقيق الخاصة والمجـرمين                 

وذكرت الشرطة ان القضية كشفت عندما تقدم احد الكتاب         . دولة العبرية بمبلغ ال يزيد عن أربعة آالف دوالر فقط         داخل ال 
اإلسرائيليين بشكوى الى الشرطة زاعما ان كتابا ألفه يباع في األسواق ووجد طريقه الى االنترنت قبل طباعته بـصورة                   

  وام.  رسمية
قالت الشرطة إن اسرائيليا طور برنامجا خاصا يسمى حصان طروادة يـتم            : زةغ30/5/2005االتحاد االماراتية    وذكرت

 ويتم من خالله سحب كافة الوثـائق        االيميلزراعته داخل اجهزة الكمبيوتر اما عبر التعامل المباشر مع االجهزة او عبر             
 .ومات الخاصة بالشخص المرسل اليهوالمعل

  
  ون عالم الجريمة في تل أبيب   عمالء جيش لحد يقود: دراسة إسرائيلية تعترف

في الوقت الذي كان فيه اإلسرائيليون يحتفلون بالذكرى السابعة والخمسين إلقامة دولتهم واأللعاب النارية              : أحمد إبراهيم   
ردد عبر مكبرات الصوت في كـل       تشتعل في السماء وتسجيالت الخطب اليهودية التي صاحبت هذه الذكرى المشؤومة تت           

عميد إبراهيم قطيش القائد السابق في جيش جنوب لبنان ينظر بحسرة إلى هذه االحتفاالت، فمالبسه ممزقـة       وقف ال  ،مكان
واألموال التي معه ال تكاد تصل إلى ما قيمته دوالرين، فأخذ يبكي على حاله التي تدهورت منذ قدومه إلـى إسـرائيل،                      

هذا هـو الوصـف     . أن يكفي قوت يومه وال يموت جوعاً      وهي الحال التي دفعته إلى ممارسة مهنة التسول حنى يستطيع           
الذي تنقله الدراسات والتقارير اإلسرائيلية عن أوضاع عمالء جيش جنوب لبنان منذ االنسحاب اإلسرائيلي من لبنان حتى                 

هم، غيـر أن    اآلن، وهو االنسحاب الذي دفع هؤالء العمالء إلى الهروب إلسرائيل خوفاً من فتك المقاومة اللبنانية آنذاك ب                
الحقيقة وبعد مرور خمس سنوات على هذا االنسحاب أثبتت أن ما يتعرض له العمالء من انتهاكات في إسـرائيل بـات                     
يفوق أي تصور حتى أن بعضهم أصبح يشتاق أليام الحرب حتى ينضم إلى المقاومة بدالً من االنـضمام إلـى صـفوف             

  · الجيش العميل مع إسرائيل
متخصص لشؤون الالجئين أصدر دراسة في السابع والعشرين من شهر مايو بمناسبة مرور خمـسة               المعهد اإلسرائيلي ال  

أعوام على االنسحاب من لبنان بعنوان جنوب لبنان من واقعية الهزيمة إلى احتقار العمالء وهي الدراسة التـي وضـعها                 
ي جامعة بن جوريون ومناحيم كوشنير أسـتاذ  عدد من كبار الخبراء في المعهد مثل يعقوب برئيل أستاذ العلوم السياسية ف   

العلوم الشرق أوسطية في جامعة تل أبيب والتي تناقش المأساة التي يتعرض لها عمالء جيش جنوب لبنان في إسـرائيل                    
 بداية تعترف الدراسة بالوضع المزري الذي يتعرض له عمالء جيش جنوب لبنان، ويكفي ارتكابهم منذ قدومهم إلى                  .اآلن

 جريمة  1547 جريمة جنائية من قتل أو اغتصاب أو نصب باإلضافة إلى            9547 جريمة منها    18745 حتى اآلن    إسرائيل
باإلضافة إلى تورطهم في العديـد      ·  جريمة أخرى تتراوح بين السرقات العادية أو السب أو القذف          1254سرقة باإلكراه و  
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ا مع عومري النجل األصغر لرئيس الوزراء إرئيـل         ، وكان آخره  بوهة مع أكثر من مسؤول في الدولة      من األعمال المش  
شارون الذي استغلهم للقيام بأعمال نصب داخل الليكود لخدمة والده، وهو ما أثار ردود فعل واسعة النطاق ودفـع ذلـك                     

  · الشرطة للتحقيق في هذه األعمال ، وهو التحقيق الذي اليزال سارياً حتى اآلن
عمالء ممن كانوا ضباطا في جيش جنوب لبنان العميل باتوا اآلن أعضاء فـي كبـرى                المثير أن عددا كبيرا من هؤالء ال      

العصابات اإلجرامية أو المافيا الروسية التي تنتشر في إسرائيل، مثل عصابة نجمة يهودا البيـضاء وعـصابة اليهـود                   
نـضمامهم إلـى هـذه      األحرار وغيرها من العصابات األخرى، وساعد الماضي العسكري لهؤالء العمالء في سـرعة ا             

وعلى الرغم من هذا فإن كثيرا من زعماء هذه العصابات يحـرص علـى التعامـل                · العصابات بل وتزعمهم لعدد منها    
وباستحقار مع بعض هؤالء العمالء ووضعهم في درجات دونية في الترتيب الوظيفي لها، حتى أن عددا منهم بات يتولى                   

 يشترك في أنشطتها األخرى، بل أن عددا منهم يتولى مهمة التغطية علي أي              مهمة تنظيف المقار الخاصة بالعصابات وال     
عضو في تلك العصابات يتم إلقاء القبض عليه حالة ارتكاب أي جريمة يقوم بها والزعم أمام محققي الشرطة أنه المجرم                    

  · الحقيقي الذي ارتكب هذه الجريمة
  واالنتحار··التهود 

سرائيليين إلى االبتعاد عن هؤالء العمالء، بل واالمتناع حتى عن مجرد التعامـل معهـم               ولقد دفع هذا السلوك الشاذ باإل     
 منهم إلى التهود وترك ديانته األصلية أمالً منه في أن يكون هذا             687مالء إلى االنتحار ودفع     ع من ال  47،األمرالذي دفع   

يليين في استطالع أجري في العشرين من شـهر         من اإلسرائ % 62ومع هذا اعتبر    ·هو الباب نحو احترام اإلسرائيليين له     
مايو أن هؤالء العمالء يمثلون أخطر تهديد على تل أبيب حتى وهم متهودون، وهو ما دفع عشرات اإلسـرائيليين إلـى                     
التقدم بطلبات رسمية إلى المؤسسات الحكومية والمسؤولة يطالبون فيها بطرد هؤالء العمالء إلى خارج الـبالد حتـى ال                   

وتظهر هذه الدراسة بجانب السلوك اإلسـرائيلي       · تصيب إسرائيل باألضرار   جرائما في أي أمراض اجتماعية أو       يتسببو
الرافض للعمالء األزمة التي تتعرض لها هذه الفئة، وهي األزمة التي وصلت إلى مرحلة حرجة مع رغبة اإلسـرائيليين                   

 ·يدل على احتقار إسرائيل حتى لمن خدموهافي التخلص من هؤالء العمالء وإبعادهم من بالدهم، وهو ما 
  30/5/2005االتحاد االماراتية 

  
  جرائم القتل تتفشى بين الشبان اإلسرائيليين 

تدفع إسرائيل في هذه األيام ثمن الغطرسة واالحتالل وانشغالها في القـضايا األمنيـة علـى     :الناصرة ـ فراس الخطيب 
إلسرائيلية تفشيا متصاعدا ومقلقًا لحاالت العنف والقتل فـي صـفوف الفتيـان      حساب القضايا التربوية، إذ تشهد الساحة ا      

ووقفت السلطات اإلسرائيلية في األمس عاجزة عن تفسير هذه الظاهرة ووضع حد لها بعدما قام فتى إسرائيلي                 . والشباب
 متجهـة إلـى مركـز       في السادسة عشرة من عمره قبل يومين بقتل فتاة في الخامسة عشرة بعدما خرجت مـن البيـت                 

وتبين أنّه قتل الفتاة من دون أي سبب ومن دون معرفة سابقة لها وبطريقة وحشية، وبعد                . المشتريات في مدينة رحوبوت   
  .التحقيق تبين أن الجاني كان تحت تأثير المخدرات

ثامنة عـشرة، مـن دون      وهذه الحادثة هي جريمة القتل الثالثة في إسرائيل منذ بداية العام في صفوف من هم دون سن ال                 
إذ قتل شـاب إسـرائيلي فـي        . احتساب عشرات الحاالت قام بها شباب فوق هذه السن في المناطق اإلسرائيلية المختلفة            

، فيما تبحث الشرطة في تـورط شـاب فـي    العشرين من عمره والدته قبل أسبوع ألنها لم تشتر له جهاز كمبيوتر جديدا  
الثالثة والعشرين من عمره قام بقتل ابنته التي لم تتعد الثالثة أشهر، إلى جانب طعن شاب في السادسة والعـشرين مـن                      

واليزال شاب آخر يصارع الحياة وأعلن األطباء عن حالته بأنهـا ميئـوس منهـا          . بسيطعمره أخاه نتيجة خالف عائلي      
  .  شاب على شاطئ البحر بعدما قال لفتاة على شاطئ البحر بأنها ظريفةنتيجة طعنه من

وأشار آخرون إلـى    . وقال مراقبون إسرائيليون إن تفشي العنف مرده انشغال الحكومة بأمور تبتعد عن اهتمامات الشباب             
ت تربوية لم تستطع    أن استقطاب إسرائيل إلى حضارات أخرى من روسيا وإثيوبيا أدى إلى وجود مجتمع يعاني من ويال               

وتعاني إسـرائيل مـن   .  في المئة من المجرمين هم من القادمين الجدد37وتشير المعطيات إلى أن     .المؤسسات معالجتها 
حركة جريمة تستشري في النوادي الليلية واألماكن الترفيهية، وتفشي ظاهرة حملة السكاكين إلى حـين أصـبح وضـع                   

وأحدثت هذه الجرائم حراكًا وسخطًا في صـفوف        .، كما أكد اختصاصيون تربويون    السكين عاديا جدا في صفوف الشباب     
أوساط إسرائيلية عديدة، واحتلت أعمال العنف والقتل المستشرية في صفوف الفتية اإلسرائيلية الصفحات األولى في كـل                 

مال متهمة النيابة العامـة     وانتقدت صحيفة يديعوت أحرونوت تعامل المؤسسات المختصة مع هذه األع         . الصحف الرئيسية 
  .اإلسرائيلية بانشغالها في قضايا تحتل العناوين الصحافية وتتجاهل القضايا الملّحة في الدولة

  30/5/2005البيان 
  

  !!   قناصة روس لحماية المستوطنات اليهودية
معظمهـم فـي حـرب      باشر الجيش اإلسرائيلي عملية استخدام جنود روس سابقين شاركوا           : خاص - االتحاد   -القدس  

هذا ما اعلنه مـسؤولون امنيـون إسـرائيليون          ·الشيشان كقناصة لحراسة المستوطنات اليهودية في االراضي الفلسطينية       
اشترطوا عدم ذكر اسمائهم، ليضيفوا بأنه تم اخيرا إنشاء وحدة تحت اسم كتيبة المهاجرين تضم عدة عشرات من الرجال                   

المهمة نصف رسمية نظرا ألنهم تجـاوزوا سـن         ·  عاما 40قل عمر الواحد منهم عن      الذين وفدوا من روسيا والذين ال ي      
وفي حين رفض الجيش االسرائيلي التعليق على النبأ، افادت مصادر امنيـة اسـرائيلية بـأن         ·الخدمة في جيش االحتياط   

  ·د في الشيشانالمتطوعين هم من المحاربين القدامى الذين قاتلوا في صفوف الجيش الروسي ضد حركات التمر
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احد اولئك المسؤولين قال إن الجيش االسرائيلي اكتشف لدى وصولهم الى اسرائيل بأن براعتهم في الرماية مع التفـاني                   
  ·في االداء ورغم كونهم في عمر معين مفيدة جدا لدى استعمالها في حماية المستوطنات

خضعون لدورة تدريبية مكثفة لمدة عام مما يرفع من         ذكرت صحيفة هارتس االسرائيلية ان القناصة في الجيش الروسي ي         
كفاءتهم حتى اذا ما انتقلوا الى الدولة العبرية ظهر تفوقهم في الرمي قياسا على نظرائهم الذين ال يتجاوز مـدة تـدريبهم                      

المـصادر ان   واوضحت  ·االسابيع الخمسة، الفتة الى ان العديد من افراد كتيبة المهاجرين يعملون ايضا كمدربين للقناصة             
حوالى نصف المجندين االسرائيليين الذين يصبحون قناصة في الجيش النظامي هم ايضا من المهاجرين الناطقين باللغـة                 

اضـافة الـى ذلـك يتجلـى        ·الروسية، رغم افتقارهم الى تجربة عسكرية سابقة، ولعل ذلك يرتبط بـ مسألة ذهنية مـا              
 ·هامة لدى الرماة، اكبر مما لدى المولودين في اسرائيلالمهاجرون الجدد بمقدرة على الصبر وهي سمة 

  30/5/2005االتحاد االماراتية 
  

  اليمين يتّهم شارون بتضليله في شأن وعد بوش 
ال تزال نتائج زيارة ابو مازن لواشنطن تشغل الساحتين السياسية واالعالمية في اسـرائيل، اذ               :  أسعد تلحمي  -الناصرة  

اسة اميركية جديدة كان أول مؤشراتها توسيع صالحيات الموفد االميركي الخاص الجنرال وليام             يزداد القلق من تبلور سي    
 االسرائيلي، في خطوة تخشى اسرائيل انها قد تمهد لتدخل أميركي اكبر            -وورد لتشمل رعاية التنسيق االمني الفلسطيني       

 في اطـار  ة بحيث يصبح االنسحاب نقطة بدايةفي الصراع خصوصاً في اليوم التالي لالنسحاب االسرائيلي من قطاع غز    
ويفاقم من القلق االسرائيلي االتهام الذي وجهه اليمين الـى شـارون             .خريطة الطريق، كما وعد االميركيون عباس     تنفيذ  

بتضليل الرأي العام في شأن وعد بوش، خصوصا بعدما تكشف ان رسالة الضمانات التي تلقاها شارون من بـوش فـي                     
 من العام الماضي اشارت بوضوح الى ان ضم تكتل المستوطنات الضخمة شمال الضفة الغربية وفي محيط                 نيسان ابريل 

القدس الى اسرائيل يجب ان يتم عن طريق المفاوضات مع الفلسطينيين والتوصل الى اتفاق ثنائي، وهو ما اكده بيريز في                    
المستوطنات الـضخمة والـواردة فـي رسـالة         تصريح له، في حين ترجمت صحيفة هآرتس المقتطفات المتعلقة بضم           

  .سيكون واقعيا توقع تحقيق تسوية دائمة على اساس تغييرات تتم الموافقة المتبادلة عليها: الضمانات وجاء فيها
  30/5/2005الحياة 

 
  ..! سرائيل تباع المرأة في السوق السوداء بعشرة آالف دوالرإفى 

انية في إسرائيل أن حجم االتجار بالنساء اإلسرائيليات واألجنبيات بلـغ قرابـة             أفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق البرلم      
وقال التقرير انه جرى خالل السنوات الماضية تهريـب مـا    .  في العام الواحد مليون دوالر235المليار شيكل أكثر من    

ئيلي الذي أعدته لجنة التحقيـق      وأضاف التقرير اإلسرا  .  امرأة إلى إسرائيل لغرض تشغيلهم بالزنا      5000 إلى   3000بين  
انه تم بيع كل امرأة بمبلغ تراوح ما بين ثمانية آالف إلـى عـشرة آالف                : البرلمانية برئاسة عضو الكنيست زهافا غلئون     

وكشف التقرير الذي رصدته غرفة األخبار بمكتب الجزيرة في فلسطين عن أن هؤالء النساء يعملن سبعة أيام في                  . دوالر
  ..!!  ساعة في اليوم18 إلى 14األسبوع وبين 

وحسب تلك المعطيات فإن حوالي مليون رجل إسرائيلي يزورون بيوت الدعارة في الدولة العبريـة، وأن معـدل عمـر                    
 زبونـا فـي   17تجبر المرأة على استقبال  : وجاء في تقرير المؤسسة العبرية     . عاما 22النساء اللواتي يعملن في الدعارة      

 يوما في الشهر، وحتى فـي       30 زبونا، وتعمل النساء البواغي في إسرائيل        47يات على استقبال    اليوم، وقد أجبرت أخر   
اتضح أن ثلث النساء البواغي اللواتي تحت المتاجرة ال         : وبحسب المؤسسة ! حاالت الحمل أو المرض أو الدورة الشهرية      

رة عامة معظمهن ضحايا وأنهن لـم يعملـن         يعرفن مسبقا بأنه تم بيعهن للدعارة، ويعاني معظمهن من فقر مدقع، وبصو           
  !بهذه المهنة في بالدهن األصلية

   30/5/2005الراية القطرية 
  

  سناً اقتصادياًمن أصحاب ومديري المنشآت الصناعية في فلسطين يتوقعون تح% 06ر4: اإلحصاء
بتحسن أوضاع المنشآت خالل الشهر قال الجهاز المركزي لإلحصاء، ان االتجاه العام لمستويات التفاؤل : الييرة ـ األيام 

من أصحاب ومديري المنشآت    % 06ر4الماضي استمر في التراجع مقارنة مع كانون الثاني العام الحالي، مشيراً الى ان              
وكـان  .على المدى القـصير   % 64ر2الصناعية في فلسطين يتوقعون تحسناً اقتصادياً على المدى المتوسط، مقارنة مع            

صاء أعلن، أمس، في بيان صحافي، عن نتائج مسح اتجاهات اصحاب ومديري المنشآت الصناعية              الجهاز المركزي لإلح  
حول األوضاع االقتصادية، خالل الشهر الماضي، الذي يهدف الى رصد ومراقبة اتجاهات أصحاب ومديري المنـشآت                

  . تلفةالصناعية حول األوضاع االقتصادية على المستوى الوطني والمحافظات الفلسطينية المخ
  30/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً طفيفاً وسط تعامالت نشطة

 1ر6سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية، تراجعا طفيفا خالل جلسة تجاوزت معامالتهـا  : نابلس ـ االيام 
 نقطـة مـا نـسبته       1ر78قطـة بانخفـاض قـدره        ن 692ر64 علـى    واغلق المؤشر العام للسوق القدس    .مليون دينار 

 . شركة جرى التداول على اسهم لها16 شركات من بين 5 بتراجع اسعار وتاثر مؤشر القدس%.0ر26
  30/5/2005األيام الفلسطينية 
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   مليون يورو64لماني في رام اهللا واالعالن عن مساعدات بقيمة افتتاح البيت األ

 افتتح وزير التخطيط غسان الخطيب ووزير الدولة فـي وزارة التعـاون             -م ابو كامش     ابراهي - الحياة الجديدة    -البيرة  
والذي سيوحد جميـع    ن التنموي في االراضي الفلسطينية    االقتصادي والتنمية االلمانية ايريش شتاتر البيت االلماني للتعاو       

جاء ذلك خالل حفـل االسـتقبال الـذي    .المؤسسات االلمانية الحكومية المنفذة لمشاريع التعاون التنموي تحت سقف واحد      
اقامته امس بالمناسبة ممثلية جمهورية المانيا االتحادية والوكالة االلمانية للتعاون الفني والمؤسسة االلمانية للتنمية وبنـك                

رة بحـضور   التنمية االلماني العادة االعمار بالتعاون مع وزارة التخطيط وذلك امام البيت االلماني للتعاون التنموي بالبي              
وقام الوزير الخطيـب ووزيـر      .وااللمانية/ عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الرسمية واالهلية واالكاديمية الفلسطينية        

واعلـن خـالل كلمـة      .الدولة االلماني شتاتر بازاحة الستار وقص الشريط ايذانا بافتتاح البيت االلماني للتعاون التنموي            
 مليون يورو   64حكومة االلمانية وقعتا امس اتفاقية لدعم شعبنا في المجاالت التنموية بقيمة            االفتتاح ان السلطة الوطنية وال    

 لتطوير البنية التحتية وغيرها من القطاعات الحيوية وذلك في مقر وزارة التخطيط بالبيرة، حيث وقعها عـن                  2005لعام  
سم الشرق االوسط في وزارة التعـاون والتنميـة   الجانب الفلسطيني وزير التخطيط الخطيب وعن الجانب االلماني مدير ق 

 40وأكد الوزير الخطيب ان المانيا من اهم الممولين لشعبنا حيث انها تقدم دعما سنويا يزيد علـى                  .االلمانية مايتاس ويتر  
يم الفني  مليون يورو في عدة قطاعات حيوية تشمل البنى التحتية وقطاع المياه والتعليم وتطوير القطاع الخاص ودعم التعل                

  .والتقني ودعم البلديات والمؤسسات االهلية وغيرها من المجاالت الحيوية
   30/5/2005الحياة الجديدة 

  
  خريطة جديدة للزي التراثي الفلسطيني  

بالتعاون مع مركز التراث الفلسطيني في بيت لحم نظمت مؤسسة توفيق زياد للثقافة واالبـداع                : وديع عواودة  -الناصرة  
وتخللت المعرض  .  ليلة أمس معرضاً حول التراث الفلسطيني بشقيه المادي والثقافي         48 الناصرة داخل اراضي     في مدينة 

محاضرة حول دور االزياء الفلسطينية التقليدية في المحافظة على الوجود والهوية الوطنية  الثقافية بعد النكبة قدمتها مها                  
. زي الفلكلوري في فلسطين      شروحات عن مشروعها الجديد الخاص بال      السقا مديرة مركز التراث في بيت لحم اكدت فيها        

واوضحت السقا انها بعد سلسلة مقابالت مطولة مع مئات النساء في المخيمات وسائر المناطق الفلسطينية شرعت بتوثيق                 
ى على خلفية   الزي الخاص بكل منطقة في فلسطين بواسطة تصوير فتيات يرتدين الزي التراثي الخاص بكل مدينة واخر               

همت وب الفلسطيني الفلكلوري وثيقة سا    واعتبرت السقا ان الث   . معالم عمرانية او طبيعية معروفة من عكا الى خان يونس         
بالحفاظ على جانب هام من التراث المادي بعد بعثرته جراء النكبة الفتة الى انها التقت في مخيم الدهيـشة وحـده مـع                       

  .48ة مدمرة احتفظن بالطراز المميز لالزياء التراثية من قبل العام  قرية ومدينة فلسطيني45سيدات من 
  30/5/2005الخليج اإلماراتية 

 
   خارطة الطريق السبيل األمثل لتحقيق السالم:  عبد اهللالملك

ان اكد جاللة الملك عبداهللا خالل لقائه امس في الديوان الملكي الهاشمي عددا من مساعدي اعضاء الكونغرس االمريكي، 
تحقيق التنمية واالزدهار في منطقة الشرق االوسط مرتبط بشكل رئيسي بايجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية 

واشار جاللته الى اهمية تواصل جهود االدارة االمريكية لدعم عملية السالم .التي تشكل جوهر النزاع في المنطقة
.  تجاوز كافة العقبات التي تقف امام تحقيق تقدم ملموس على ارض الواقعومساعدة الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي على

وشدد على ضرورة عدم اضاعة الفرص المتاحة للمضي قدما في عملية السالم ضمن اطار خارطة الطريق التي ال تزال 
  بترا. تشكل السبيل االمثل لتحقيق السالم في المنطقة

  30/5/2005ردنية الغد األ
  

  سرائيل بتخرّيب المجتمعات اإلسالمية  جيبوتي تتهم إ
وجه مستشار المحكمة العليا والمسؤول في وزارة العدل الجيبوتية عبدالرحمن بشير انتقادات شديدة إلى إسرائيل التي 
اتهمها ببدء أعمال تخريبية في المجتمعات المسلمة التي تعيش في شرق إفريقيا، وأوضح أن لها أطماعا توسعية في البحر 

حمر، وفي سؤال حول نظام التعليم في بالده البعيد عن الثقافة العربية واإلسالمية، أجاب أن حكومته التي قال إنها هي األ
 . عضو في جامعة الدول العربية تخطط لبدء الدراسة بالعربية

  30/5/2005الخليج اإلماراتية 
 

  نّي والعربيقرار أمريكّي بضرب نفوذ حركة حماس وشعبيتها في الشارعين الفلسطي
كُِشف مؤخّراً عن أن طاقماً أمريكياً تم تشكيله من عناصر أمنية ومسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس األمن القومي 
ويضم ثالثة دبلوماسيين عملوا سفراء في عدٍد من الدول العربية، ومهمة هذا الطاقم دراسة السبل من أجل التغلب على 

، عن مصادرها 48ونقلت صحيفة المنار التي تصدر في فلسطين المحتلة عام .الحهاحركة حماس جماهيرياً ونزع س
الخاصة أن االتصاالت السرية التي تجريها اإلدارة األمريكية مباشرة مع قيادة حركة حماس أو من خالل عواصم 

قوتها في الشارع وجهات عربية، ال تعني إطالقاً أن واشنطن معنية بهذه الحركة أو باإلبقاء على نفوذها و
ة عليا تدعو إلى عدم .الفلسطينيتعليماٍت صدرت في الساعات األخيرة عن مستويات أمريكي وأضافت المصادر أن
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اإلعالن صراحةً وعالنية عن مطالبة حركة حماس بإلقاء وتسليم وتفكيك أسلحتها أو حّل جناحها العسكري، حتى يتمكّن 
ٍق وأساليب لتجريد الحركة من سالحها ترهيباً أو ترغيباً بالتعاون مع عواصم عربية الطاقم المذكور من العثور على طر

  .ودولية
  30/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  سرائيل إالئحة اتهام ضد موظفين سابقين في أيباك في قضية التجسس لصالح 

 قريبا، الئحتي اتهام ضد مسؤولين رفيعين في قال مصدر اميركي، اليوم االثنين، ان وزارة القضاء االميركية قد تقدم،
وحسب المصدر من المتوقع ان .اللوبي الصهيوني االميركي ايباك، يشتبه تورطهما في قضية الجاسوس الري فرانكلين

يتهم ستيف روزين وكيث فايسمان بالتجسس لصالح دولة أجنبية اسرائيل ونقل معلومات اليها حول السياسة االميركية 
وكان اللوبي الصهيوني قد حاول منذ كشف .ان، حصال عليها من الري فرانكلين، المشبوه الرئيسي في الملفازاء اير

القضية، في آب الماضي، ابعاد الشبهات عنه، وزعم ان جميع االدعاءات المتعلقة به او بموظفيه غير صحيحة وملفقة ، 
ما، ولجأ في مؤتمره االخير، الذي عقد االسبوع لكن  ايباك اقدم مؤخرا على  فصل روزين وفايسمان من منصبيه

الماضي، الى محاولة اخفاء وجهه الصهيوني واخالصه السرائيل، حيث امتنع عن انشاد النشيد القومي االسرائيلي في 
  .افتتاح اعماله، خالفا للمتبع وعلى الرغم من حلول رئيس وزراء اسرائيل، اريئيل شارون، ضيفا رسميا على أعماله

  30/5/2005 48 عرب
 

 هنا اخطأت حماس 
 عبد الباري عطوان
يصر السيد محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في جميع تصريحاته علي اجراء االنتخابات التـشريعية فـي                 

نون الضفة والقطاع في موعدها المحدد، أي اوائل شهر تموز يوليو المقبل، بينما لم يتم حتي هذه اللحظة التصديق علي قا                   
 .االنتخابات الجديد من قبله بعد قراءتين للمجلس التشريعي الحالي المنتهية صالحيته قبل خمسة اعوام علي االقل

ما نريد ان نقوله، وببساطة شديدة، ان تصريحات السيد عباس هذه تأتي بال معني، عالوة علي كونها مضللة، ونشعر ان                    
 .طول فترة ممكنة، او حتي عدم اجرائها بالمطلقهناك محاولة متعمدة لتأجيل االنتخابات الي ا

فالقانون االنتخابي ينص صراحة علي اجراء االنتخابات التشريعية بعد ثالثة اشهر علي االقل من التصديق عليه، اي انه                  
د زيارتـه  لو تم التصديق فعال علي هذا القانون من قبل السيد عباس، باعتباره رئيساً للسلطة، فور وصوله الي رام اهللا بع              

المظفرة لواشنطن، اي بعد ثالثة ايام، فان االنتخابات يجب ان تعتمد في شهر ايلول سبتمبر المقبل وليس تموز يوليو اي                    
 .بعد شهر مثلما هو مقرر

ان اكثر ما نخشاه ان تؤدي لعبة االنتخابات هذه الي تمزيق الشعب الفلسطيني، وحرف حركته الوطنيـة عـن الهـدف                     
 .وفتح ابواب جديدة للفتنة تحت عباءة الديمقراطية. رير االرض من المحتل االسرائيليالسياسي وهو تح

ومن المؤلم ان حركة المقاومة االسالمية حماس وقعت في هذه المصيدة االمريكية ـ االسرائيلية بحـسن نيـة، ووفـق     
تعداداتها المكثفة لخـوض االنتخابـات      حسابات غير دقيقة في اعتقادنا المتواضع، فمشاركتها في االنتخابات البلدية، واس          

التشريعية اغرقها في مشروع اوسلو الذي رفضته دائما، ورفضت االعتراف بمؤسساته، االمر الذي ربما يشكل ضـربة                 
 .لمصداقيتها في الشارعين الفلسطيني واالسالمي

فق الصحية، وما شابه ذلك مـن  لماذا تنشغل حركة حماس في مشاكل المجاري والمياه والكهرباء وكنس الشوارع، والمرا       
قضايا المجالس البلدية الصغيرة، وهي التي حملت وعلي مدي ثالثين عاما عبء التحرير والمقاومة المـشرف والكبيـر                  

 .الكبير
فالحركة اكتسبت شعبيتها الهائلة في اوساط الفلسطينيين بسبب مواقفها السياسية ومقاومتها لالحتالل، واقامـة مؤسـسات                

ية توفر الطبابة والتعليم والرعاية االجتماعية، ولذلك فان مزاحمتها للسلطة في المجالس البلديـة ألحقـت بهـا               بديلة مواز 
اكتسبت شعبيتها بسبب يحيي عياش، ومحمد الضيف، وصواريخ القسام، ولـيس           . ضرراً بدال من ان تعود عليها بالمنافع      

 .من خالل اصالح ماسورة مجاري
والخالف علي خمسة مقاعد فيها علي وجه التحديد، مثلما هو حادث حاليا، كانت سـتؤدي الـي                 االنتخابات البلدية هذه،    

حرب اهلية فلسطينية، واستدعت هذه الخالفات وساطة مصرية ترأسها نائب رئيس المخابرات المصري الذي زار غـزة                 
ماضي من اجل الحـوار والهدنـة       سبحان مغير االحوال، الوساطات المصرية كانت في ال       . ورام اهللا علي رأس وفد كبير     

 !ووقف اطالق النار، وتقزمت اآلن الي هذا التفصيل عديم االهمية
كنا نتمني لو ان حركة حماس تمسكت بمواقفها السابقة وقاطعت االنتخابات بكل الوانها، بلدية او تشريعية، مثلما فعلت في           

االحتالل ما زال قائما في االراضي المحتلة، بل اكثـر          السابق، النه لم يتغير شيء علي االرض، فالسلطة هي السلطة، و          
شراسة مما كان عليه عندما جرت االنتخابات التشريعية االولي، حيث كانت القوات االسرائيلية غير موجودة في معظـم                  

 .المدن الفلسطينية الكبري
ي لبنان في ظل وجود جنـدي       الرئيس االمريكي جورج بوش اكد اكثر من مرة علي عدم شرعية اي انتخابات تشريعية ف              

سوري واحد، وكان االحري بحركة حماس ان تجعل كالم الرئيس بوش شعاراً لها، وتقول لـن نخـوض اي انتخابـات                     
 .وعلي اساس مقولة من فمك ادينك . تشريعية او بلدية طالما هناك جندي اسرائيلي واحد علي ارضنا
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ينية، وامتداد أصيل لكل المقاومات وحركات التحرر العربية واالسالمية،         المقاومة العراقية، التي هي توأم للمقاومة الفلسط      
رفضت خوض االنتخابات التشريعية واصرت علي جدول زمني واضح النسحاب قوات االحـتالل االمريكـي قبـل اي                

 مشاركة، فلماذا ال تفعل حركة حماس الشيء نفسه؟
مكتب السياسي لحركة حماس وهو هـل سيتفاوضـون مـع           ثم نريد ان نطرح سؤاال واضحا ومحددا علي االخوة في ال          

شارون ويشكلون الحكومة الفلسطينية في حال فوزهم بأغلبية المقاعد في االنتخابات التشريعية المقبلة في حال ما تقـرر                  
 اجراؤها؟

ا كشهادة حق يراد    نضع ايدينا علي قلوبنا خوفاً من هذه الديمقراطية االمريكية التي يحاول المحافظون الجدد فرضها علين              
فالديمقراطية االمريكية التي يجري تصديرها للعرب تريد تقسيم المنطقة الـي طوائـف واعـراق، تمهيـداً                 . بها باطل   
االستعمار الجديد يتم تحت مسمي الديمقراطية، وبهدف تثبيتها ونشرها، وادخال اصالحات تجميليـة سـطحية               . الحتاللها

 .حاكمة في المنطقةعلي انظمة الحكم الديكتاتورية ال
نحن هنا ال ندافع عن الديكتاتورية و العياذ باهللا علي رأي مشايخنا في حماس، او الديكتاتوريات القائمـة فـي المراكـز                      

 .العربية او االطراف، ولكننا نحذر من الخدعة الكبري التي يجري تسويقها في منطقتنا بحجة الديمقراطية
قال االالف من حركتي االخوان المسلمين و كفاية ، مثلما احتجت علي اعتقال النائب              الحكومة االمريكية لم تحتج علي اعت     

ايمن نور، وانتقدت وعلي استحياء شديد احكام جائرة في حق ثالثة اصالحيين سعوديين ليبراليين سجنوا لتـسع سـنوات                  
اً يعارضون االحتالل االمريكـي     النهم وقعوا علي عريضة تطالب باالصالح بالوسائل السلمية، والسبب ان هؤالء جميع           

 .للعراق، ويرفضون كل اشكال التطبيع مع اسرائيل
المأمول ان تجري حركة حماس مراجعة شاملة الستراتيجيتها االنتخابية هذه، وان تعـود الـي جـذورها، ومرجعياتهـا      

فاالنتخابات حتميـة   . تصبةاالساسية التي علي اساسها انطلقت كحركة مقاومة تسعي لتحرير كل االرض الفلسطينية المغ            
  .ولكن بعد التحرير وليس تحت حراب االحتالل واعوانه

  30/5/2005القدس العربي 
 

 !السيد الرئيس
  سعد محيو  
الرئيس محمود عباس حصل من الرئيس جورج بوش على حقنة منشطة قوية في العضل ستكون كافية لمساعدته علـى                   

  .في مواجهة إسرائيلمواجهة حماس، لكنها لن تكون كافية لدعمه 
صحيح ان بوش أثلج قلوب الوفد الفلسطيني مرات عدة حين حرص على مخاطبة عباس مراراً بتعبير الـسيد الـرئيس،                    

 بدون اتفاق متبادل، وحين دعا إلى وقف االستيطان في الضفة والقدس، لكن             1949وحين رفض تغيير حدود الهدنة للعام       
 فهو لم يقدم لعباس أي وثيقة مكتوبة بهذا الشأن، كما فعل مع شـارون فـي               : لهواءفي ا “الصحيح أيضاً أنه فعل كل ذلك       

  .وهو سكب ماء مثلجاً على طلب عباس القفز مباشرة إلى محادثات الوضع النهائي.  االستيطاني2004وعد ابريلنيسان 
فور المؤتمر المـشترك لبـوش      فقال مسؤول في مكتب شارون ان إسرائيل تلقت         . كل هذا أثلج قلوب االسرائيليين أيضاً     

وعباس تأكيدات وتوضيحات امريكية بأن موقف واشنطن حول طبيعة المفاوضات المستقبلية لم يتغّير، وان كل ما فعلـه                  
  .بوش هو تكرار نقاط رئيسية وردت في رسالته لشارون وفي بيانات رسمية أخرى

المعني األكبر كـان حركـة   . االولى بحقنة المقويات لعباسوهذا يعني، بكلمات أوضح، أن الدولة العبرية لم تكن المعنية      
  .حماس

فبيان بوش حسم الجدل داخل اإلدارة االمريكية لصالح من يدعو إلى دعم عباس لمواجهة حماس، ضد مـن يخـشى أن                     
وبالتالي، سيكون في   . لكنه فعل ذلك مع حرص شديد بأال يؤثر ذلك على شارون          . يؤدي دعم عباس إلى إضعاف شارون     

كما سيكون في مقـدور     . وسع عباس العائد إلى فلسطين أن يواجه الحركة االسالمية بسلة مكاسب سياسية ومالية أمريكية             
شارون أن يواجه معارضيه األصوليين ومنتقديه داخل الليكود بسلة تأكيدات أمريكية بأن دعم واشنطن له ولمشاريعه في                 

  .غزة واالستيطان لم يتزعزع
وازنات االمريكية الماهرة هذه، التي تشبه إلى حد بعيد ألعاب أكروبات السيرك الدقيقة، تستأهل بالفعـل                وبالطبع، لعبة الت  
  لكن، ماذا بعد التصفيق؟ . تصفيق الجمهور

عباس سيتابع، بدعم امريكي، جهـوده      : كال الفريقين الفلسطيني واإلسرائيلي سيستأنف سيره على خطين متوازيين        . حسناً
جريدها من قرارها العسكري المستقل بعد االنتخابات التشريعية، وشارون سيواصل، بمساندة امريكية،            الحتواء حماس وت  

  .خطته الخاصة باالنسحاب من غزة تمهيداً لهضم نصف الضفة
وهـو  ،  لماذا؟ ببساطة الن انتصار عباس على حماس      . والن الخطوط المتوازية ال تلتقي أبداً، سيعقد لواء النصر لشارون         

إذ إن مضي شارون في خطته، سـيفرغ        . ي حال انتصار غير مؤكد البتة، لن يترجم نفسه نصراً للدولة الفلسطينية           على أ 
  .أي مشروع للدولة الفلسطينية من أي لحم وعظم حقيقيين

هل يعي عباس هذه الحقائق؟ وهل يدرك أن صراعه المصيري مع حماس، هو صراع وهمي يجـري خـارج التـاريخ                     
  ت االمريكية واإلسرائيلية؟الحقيقي للسياسا

  
  !من شاهده مزهواً وهو يستمع إلى تكرار بوش المقصود لتعبير السيد الرئيس، لم يخرج البتة بمثل هذا االنطباع

  30/5/2005الخليج اإلماراتية 
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   جريحاً منذ بداية االنتفاضة  44666 من األطفال و750 شهيداً بينهم 4032
 82 شهيداً، يضاف إلـيهم      4032،  30/04/2005 وحتى   29/9/2000تفاضة األقصى في    بلغ عدد الشهداء منذ اندالع ان     

 جريحاً تلقـوا    8435، باإلضافة إلى    44666شهيداً لم يتم تسجيلهم بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية، فيما بلغ عدد الجرحى            
العامة لالستعالمات عن تلك الفترة،     وذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة           . عالجاً ميدانياً 

  أن عدد 
 شهيداً، وهنـاك    732 شهيداً، أما الشهداء جراء القصف اإلسرائيلي فبلغ         750 عاماً، بلغ    18الشهداء من األطفال أقل من      

 طالباً ومعلماً استـشهدوا برصـاص االحـتالل         817 شهيداً في صفوف األمن الوطني، و      344 شهيدة من اإلناث، و    262
  . ئيلياإلسرا

 مواطناً، كما بلـغ عـدد       325،  "االغتياالت والتصفية الجسدية  "وحسب التقرير، فقد بلغ عدد الشهداء خارج إطار القانون          
 شهيداً، ما بين طفل وسيدة وشيخ مسن من مرضـى           131الشهداء من المرضى جراء اإلعاقة على الحواجز اإلسرائيلية         

 شهيداً  36راء اعتداءات المستوطنين اليهود على المواطنين الفلسطينيين، و        شهيداً قضوا ج   50القلب والكلى والسرطان، و   
  . شهيداً من أبناء الحركة الرياضية220 من الشهداء اإلعالميين والصحفيين، و9من أفراد األطقم الطبية والدفاع المدني، 

 آخراً تلقوا عالجاً ميـدانياً،      8435ى   مواطناً، باإلضافة إل   44666أما إجمالي عدد الجرحى، فقد أفاد التقرير عن إصابة          
، كما بلغ عدد األسرى والمعتقلين الذين ما        4800وبلغ عدد الطلبة والطالبات والموظفين الذين أصيبوا برصاص االحتالل          

  اسيرا معتقلين منذ ما قبل االنتفاضة، فيما بلغ عدد المعتقلين من طلبة            624 أسيراً، منهم    8500زالوا في سجون االحتالل     
 معتقالً من المعلمين والموظفين     196 من األطفال رهن االعتقال، و     330 طالباً وطالبة، منهم     1389المدارس والجامعات   

 أسـيرة   42 أسـيرة، مـنهن      123 أسيراً يعانون من أمراض مزمنـة، و       900التابعين لوزارة التربية والتعليم العالي، و     
  .ف إداري أسيرات موقوفات توقي8 أسيرة موقوفة و73محكومة، 

 تـضررت   7438 منزالً، منهـا     69843وأشار التقرير أن إجمالي عدد المنازل التي تضررت بشكل كلي وجزئي، بلغ             
 22879 منزالً، منها    63099 منها في قطاع غزة، أما عدد المنازل التي تضررت بشكل جزئي، فبلغ              4595بشكل كلي،   

 مقراً  590اني والمنشآت األمنية التي تضررت بشكل كلي وجزئي،         هذا وقد بلغ عدد المباني العامة والمب      . في قطاع غزة  
 مدرسة ومؤسسة تعليم عالي تعطلت جـراء        1125 مدرسة وجامعة تم إغالقها بأوامر عسكرية،        12عاماً ومنشأة أمنية،    

تب تربيـة   مدرسة ومديرية ومكا316العدوان اإلسرائيلي، كما بلغ عدد مؤسسات التربية والتعليم التي تعرضت للقصف،    
  . مدرسة حولت إلى ثكنات عسكرية43وتعليم وجامعة، و

وحول االنتهاكات اإلسرائيلية للقطاع الزراعي، أوضح التقرير أن إجمالي مساحة األراضي التي تـم تجريفهـا، بلغـت                  
 مزرعـة هـدمت، تعـود       765 مخزناً زراعياً هدمه االحـتالل، و      770 شجرة تم اقتالعها،     1355290 دونماً،   76867

 بركة وخزان مياه تم هدمها، وبلغ       1327 دونماً من شبكات الري جرفت،       31263للدواجن ومعداتها وحظائر الحيوانات،     
 متراً من خطوط مياه رئيسية جرفت       929984 متراً، و  609593تجريف سياج مزارع وجدران استنادية بالمتر الطولي،        
 مزارعاً، وبلغ عدد المشاتل المجرفـة       16195هاكات اإلسرائيلية   أيضاً، فيما بلغ عدد المزارعين المتضررين نتيجة االنت       

 جراراً ومعدات زراعية مختلفة، وبلغ عدد المحـالت والبـسطات التـي تـم تـدميرها بالكامـل منـذ           16، وأتلف   16
  .  ورشة ومحل وبسطة9077، 30/04/2005 وحتى 1/10/2001

 رأس غنم 14749 دجاج بياض نفقت أيضاً، فيما نفق     350292 دجاجة الحم نفقت، و    899767كما ذكر التقرير أن هناك      
 207 بئراً كامالً بملحقاته، وهـدم  403 خلية نحل أتلفت، وهدم    15265 بقرة وحيوانات مزرعة،     12132وماعز، وقتلت   

  .منزالً يعود لمزارعين
 الربع األول من العـام      حسب نتائج مسح  % 26.3 ألف عامل، بنسبة     272وأفاد التقرير أن عدد العاطلين عن العمل بلغ         

حسب نتائج مسح الفقر    % 67.6، وبلغت نسبة الفقر في األراضي الفلسطينية جراء اإلغالق والحصار اإلسرائيلي            2005
 حالـة  728، حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبلغ عدد االنتهاكات ضـد الـصحفيين   2003لشهر ديسمبر   

 مرة، أمـا الحـواجز      31712،  30/04/2005 وحتى   1/10/2001 السكنية منذ    اعتداء، فيما بلغت مرات قصف األحياء     
 نقطة عـسكرية جديـدة،      2961العسكرية اإلسرائيلية التي أقامتها قوات االحتالل اإلسرائيلي عن تلك الفترة، فبلغ عددها             
 دونمـاً،   234664،  29/3/2003وبلغ إجمالي مساحة األراضي التي تم مصادرتها لخدمة جدار الفصل العنصري منـذ              

 منشأة صناعية ألضرار جسيمة بسبب االنتهاكات اإلسرائيلية، حـسب مـا ورد مـن وزارة االقتـصاد                  413وتعرضت  
  .الوطني

  29/5/2005 48 عرب
  

  أهم ِعبر خطة االنفصال 
  عوزي بنزيمان

علينا بـشرى طيبـة     من داخل فوضى التحضيرات لتطبيق خطة فك االرتباط، كما تظهر كلما اقترب موعد التنفيذ، تطل                
مفاوضات البيع والشراء   . المستوطنون الذين يزمع اخالؤهم من منازلهم ال يفكرون باالستيطان في الضفة الغربية           : واحدة

ليس هناك دافع ايديولوجي    . التي يجرونها اآلن مع الدولة تدور فقط حول حجم التعويض الذي سيعطى لهم بسبب االقتالع              
. مر يشير لنا الى انهم قد استفادوا من عبرة ضرورة االنسحاب من قطاع غزة وشمالي السامرة               هذا األ . خلف هذه العملية  
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المستوطنون يدركون اآلن ان االستيطان خلف الخط االخضر هو رؤية قد عفا عليها الزمن، ومن جرب ألـم االنفـصال                    
  .منهم لم يعد يرغب في تكرار التجربة المؤلمة

مـن الناحيـة    . األجواء تغص بالتفسيرات االعالمية التي تتسبب في ضباب كبير        : بهمةهذه الظاهرة ما زالت غامضة وم     
هم ليسوا من طيف واحـد      . االخرى يقوم نشطاء المستوطنين بإثارة جلبة اعالمية لتحسين شروط المساومة التي يجرونها           

اوين التي تغذي بها الصحف تأتي   هناك بينهم مجموعات تسعى كل واحدة منها للحصول على نتيجة مغايرة، والعن           : متناغم
من الناحية االخرى تنتصب الدولة التي تخوض حربا نفسية ضد المستوطنين من أجل تقلـيص تكلفـة                 . متوافقة مع ذلك  

هي تتحدث مع المستوطنين المزمع اخالؤهـم بعـدة         : الدولة ايضا ليست على قلب رجل واحد      . االنسحاب قدر المستطاع  
مرة تتحدث معهم بواسطة القنوات الرسمية، ومرة اخـرى مـن خـالل             . لعادة في اسرائيل  لغات في آن واحد كما هي ا      

الطرق االلتفافية، ولذلك تنشأ التناقضات في الرسائل التي تقوم بتمريرها، ولكن حدود الجدل آخذة في االتـضاح حيـث                   
  .تتمحور حول المال بصورة أساسية

عات تواصل االعتقاد بضرورة واحتمالية احباط خطة فك االرتباط كلها،        هذا ال يعني أنه ال توجد داخل المستوطنين مجمو        
امكانية نجاحهم في مأربهم ليـست      . وهذا ال يعني ان معسكر المعارضين للخطة قد تنازل تماما عن عزمه على احباطها             

ر حقيقي وتحـد لفـرض      حشد عشرات آالف الشبان العنيفين في المواقع المعدة لالخالء قد يضع الدولة أمام اختبا             : قليلة
ولكن على المستوى الفكري نجد ان الدرس الذي توصل اليه المستوطنون في هـذه              . هيبتها وارادتها وسلطة القانون فيها    

وما ينطبق  . هم يقولون ألنفسهم ان المجتمع االسرائيلي ال يريد مشروعهم، وليس مستعدا لمواصلة دعمه            : االيام مهم جدا  
في المستقبل على مناطق اخرى في الضفة الغربية، ولذلك يفضل اختيار مواقع داخل الخـط          على غزة والسامرة سيسري     

  .االخضر وعدم المخاطرة بالتعرض القتالع آخر جديد
، 1967 منـذ العـام   ،المناطق،بذلك تنضم العائالت المزمع اخالؤها مع تيار األعماق الذي قرر عالقة دولة اسرائيل مع     

لية لم تعلن عن ضم الضفة الغربية وقطاع غزة والسلطات المسؤولة عن التخطيط بعيد المـدى                ذلك أن أية حكومة اسرائي    
وواصلت بدورها التمييز بين الدولة وهذه المناطق، بل وأخذت بالحسبان انها ستضطر ذات يوم الى تسليمها الى سـيادة                   

حتـى المـستوطنون أنفـسهم      . خط االخضر مشاريع التطوير الكبيرة في مجال البنى التحتية توقفت عند حدود ال          . اخرى
فضلوا في حاالت كثيرة دفن موتاهم داخل مقابر وراء الخط االخضر ضمن اسرائيل وليس في المستوطنات التي أقاموها                  

فمجرد وجود المشروع االستيطاني واالرتكاز     : من الطبيعي ان هذا الوصف ال يعكس الصورة برمتها        . في غزة والضفة  
في الضفة والرؤية االقتصادية التي اعتبرتها مع القطاع جزءا من المنظومة االقتصادية االسـرائيلية              على مصادر المياه    

كلها تمثل نهجا سعى الى صهر اسرائيل والمناطق في وحدة واحدة، ولكن بصورة غير معلنـة                .. وما الى ذلك من امور      
بعـد جهـود    :  استنفاد هذا الخيار حتـى آخـره       سلوك حكومات اسرائيل المتعاقبة يشير الى الخوف من       . أو دون ادراك  

 نسمة والى ربع مليون في الضفة، هذه األعداد ال يمكنهـا    7000استيطانية كبرى وصل عدد المستوطنين في القطاع الى         
يبدو ان مستوطني غوش قطيف وشمالي السامرة يدركون ذلك أفـضل           .  مليون فلسطيني في هذه المناطق     3ر5ان تنافس   

  .من أي شخص آخر
  عن هآرتس

  30/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  استبعاد الصلة بخارطة الطريق: فك االرتباط
 أشرف العجرمي 
في أعقاب زيارة الرئيس محمود عباس ابو مازن لواشنطن يطغى في الساحة الفلسطينية السؤال عن مـدى نجـاح هـذه               

سؤال في ضوء المعلومات المتوفرة مـن مـصادر         ولكن قبل ان نحاول االجابة على هذا ال       . الزيارة وهل حققت اهدافها   
  .مختلفة هناك سؤال مبدئي يتعلق بماهية االهداف المتوخاة

وكـان ابـو    . من الواضح ان الفلسطينيين وفي مقدمتهم الرئيس ابو مازن يشعرون برضى وارتياح تامين لنتائج الزيارة              
بها بشأن االلتزام االميركي بالعمـل علـى اجتيـاز          مازن قد علق على هذا الموضوع بأنه حصل على التأكيدات التي طل           

  .المأزق الذي وصلت اليه عملية السالم في الشرق االوسط
وفي الواقع هناك ما يدعو الى االرتياح الفلسطيني، فلقاء الرئيس بوش مع ابو مازن تخلله الكثير من الحفـاوة والمـديح                     

سرائيل بالتوقف عن توسيع المستوطنات وبناء البؤر االسـتيطانية         والعبارات التي تطرب اآلذان الفلسطينية مثل مطالبة ا       
وعن اهمية قيام دولـة     . والحديث عن ان اي تغيير في خط الهدنة، في اطار الحل الدائم يجب ان يكون بموافقة الجانبين                

مة توجـه بجـل     فلسطينية متواصلة اقليمياً وعن الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية كما تحدث عن القدس وبصفة عا               
هذا باالضافة الى القبول المبـدئي للمنطـق الـذي          . مطالبه الى اسرائيل على خالف العادة االميركية في الفترة االخيرة         

 طرحه ابو مازن في التعاطي مع موضوع تفكيك بنية المقاومة ونزع سالحها حيث قال عن مـا يـسميه باإلرهـاب ان                     
  .م يكرر المطالب السابقة كشروط على السلطة الفلسطينيةاخضاعه فقط يقود الى دولة فلسطينية اي ل

ويبدو ان الزيارة أفضت الى تعزيز التدخل االميركي في العملية السياسية في الشرق االوسط وذلك من خـالل توسـيع                    
ال صالحيات الموفد االميركي الخاص الجنرال وليام وورد وتعيينه وسيطاً أمنياً لشؤون االنسحاب من قطاع غزة وشـم                

  .الضفة
ولكن بوش اشترط قيام السلطة الوطنية بنزع سالح المطلوبين مقابل الطلب من اسرائيل تفكيك البؤر االسـتيطانية فـي                   

  .الضفة، وأكد على ان وجود جيش فلسطيني واحد وحكم واحد شرط ضروري لقيام دولة فلسطينية ديمقراطية



 20

ئيس ابو مازن لواشنطن كانت ناجحة وايجابية ليس فقـط ألنهـا    في محصلة الربح والخسارة يمكن التسجيل ان زيارة الر        
ازالت القطيعة بين السلطة واالدارة االميركية وأعادت العالقات بين الجانبين الى طبيعتها بل ألنها أحيـت األمـل بـنفخ        

  .الروح في العملية السياسية ولو بشكل نسبي ومقلص
الى ان ادارة الرئيس بوش لم تقرر بعد االنغماس في العمليـة الـسياسية              مع ذلك ال ينبغي التفاؤل اكثر مما يجب بالنظر          

بشكل يوحي باحتمال ممارسة ضغوط جدية على اسرائيل إلجبارها على الوفاء بالتزاماتها وفق ما تنص عليـه خارطـة                   
انـدالع االنتفاضـة    الطريق وخاصة إلزامها بوقف االستيطان والعودة الى المواقع التي كانت عليها قوات االحتالل قبل               

  .وغيرها من الخطوات التي تثبت جدية اسرائيل في التعاطي مع العملية السياسية
اسرائيل مطمئنة الى انه لم يحن الوقت بعد لتدخل اميركي فاعل، وهي مطمئنة اكثر الى ان الواليات المتحـدة ال تـزال                      

تى لو تحدث بوش عن ضرورة موافقة الطـرفين         وح. متمسكة بالوعود التي قطعها بوش لرئيس حكومتها ارئيل شارون        
 اسرائيلي حول ذلـك     -على أية تغييرات في خط الحدود، فاألوساط االسرائيلية تقول انه في حال وجود خالف فلسطيني                

  .ستنحاز الواليات المتحدة لصالح اسرائيل، وبالتالي لن يبقى الموقف معلقاً او رهناً بالموافقة الفلسطينية
ة االسرائيلي شارون تحدث في اجتماع حكومته، امس، عن انه لن يكون هناك انتقال مباشـر مـن فـك                    ورئيس الحكوم 

االرتباط الى خارطة الطريق، وانه يتوجب انجاز اشياء كثيرة قبل ذلك، وال يظهر من وجهة نظره ان هناك ما يشير الى                     
  .اي تغيير

بين فك االرتباط وخارطة الطريـق يحـاول الفلـسطينيون          والمالحظ انه في الوقت الذي يحاول فيه شارون عدم الربط           
إحداث مثل هذا الربط مع انهم يقولون ان فك االرتباط خطوة اسرائيلية احادية الجانب حتى لو نفذت في اطـار تنـسيق                      

ع كيف سيكون الوض  : والسؤال الذي يطرح نفسه   .  فلسطيني وانها ال تستوجب اي التزام فلسطيني في المقابل         -اسرائيلي  
  اذا ما حصل ربط بين الخطتين؟

اغلب الظن سيتم اعتبار ان اسرائيل اقدمت على خطوة كبيرة مهمة الى األمام اكثر مما يتوجب عليها القيـام بـه وفـق                       
متطلبات خارطة الطريق، وهذا يستوجب ان يرد الفلسطينيون بخطوة كبيرة مماثلة من قبيل تجريد منظمات المقاومة من                 

ود األذرع والمجموعات العسكرية المختلفة، فهل ستكون السلطة الوطنية قادرة على مثل هذا االمـر،               سالحها والغاء وج  
  !وهل هي مستعدة فعالً لذلك؟

من االفضل أال تصر السلطة الفلسطينية على اعتبار فك االرتباط اي االنسحاب من غزة وبعض مناطق شـمال الـضفة                    
 مسألة تخص اسرائيل بالدرجة االولى وتـأتي فـي نطـاق اعتبـارات              الغربية خطوة ضمن خطة خارطة الطريق وانما      

المصلحة االسرائيلية التي تحدث عنها المسؤولون االسرائيليون اي خطوة تقود الى زيادة تمسك اسرائيل بالضفة الغربيـة             
ل العنصري ولعـزل    وتكريس االمر الواقع االحتاللي فيها من خالل توسيع الكتل االستيطانية واستكمال بناء جدار الفص             

  .مدينة القدس المحتلة
واذا كانت كذلك وفق االعترافات االسرائيلية فلماذا يحمل الفلسطينيون التبعات المترتبة عليها وكأنها مسألة متفق عليهـا                 

  .وتتبع بخطوات اخرى تنتهي بانسحاب اسرائيلي كامل من مناطق الضفة الغربية
يق وحينها يطالب الفلسطينيون بإلزامها بتطبيق خارطة الطريق على أسـاس           لتنسحب اسرائيل دون عالقة بخارطة الطر     

أنها لم تفعل شيئاً، وعندما تفي بالتزاماتها وخاصة الوقف الكامل لالستيطان واالنسحاب الى حدود المواقع التي كانت فيها                  
لمواطنين والبضائع بحرية وتسمح     واطالق سراح المعتقلين وازالة الحواجز وتسهيل تنقل ا        2002 أيلول من العام     28في  

بدخول العمال الفلسطينيين الى اسرائيل، يصبح لزاماً على السلطة الوطنية ان تستكمل ما كانت قد بدأتـه مـن تطبيـق                     
نصوص خارطة الطريق، وذلك حتى ال ندفع الثمن مرتين في سبيل تحقيق مصلحة اسرائيلية هي ابعد ما تكون عن فتح                    

  .ةآفاق العملية السياسي
 30/5/2005األيام الفلسطينية 

 
 المخيمات في الملف اللبناني الفلسطيني 

  علي بدوان  
مما الشك فيه بأن االنتفاضة الفلسطينية والصمود النوعي الذي حققه الفلسطينيون في الداخل، والزخم الكبير الذي أحدثته                 

ي الفلسطيني في الساحة اللبنانيـة، مترافقـاً مـع التطـور            في العالم بأسره، قد ترك آثراً ايجابياً كبيراً على الوجود المدن          
  . الملحوظ في العالقات الفلسطينية الرسمية مع الطرف السوري الشقيق

 والحروب الداخلية الفلسطينية ـ  1982فقد تنفس الفلسطينيون الصعداء بشكل مغاير للمرحلة القاسية التي تلت غزو العام 
بين حركة أمل من جهـة وبـاقي القـوى          » حروب المخيمات « وجوالت ماعرف باسم     الفلسطينية فوق األرض اللبنانية   

والفصائل الفلسطينية، وانتقلت حركة الفلسطينيين نحو االنطالق من المخيمات والتجمعات المتناثرة باتجاه كل لبنان علـى                
  . المستوى السياسي وغيره

لفلسطينية أن تطأ أرض لبنان من شماله الى جنوبـه بعـد            وأصبح بامكان الوفود الرسمية من منظمة التحرير والسلطة ا        
وفي السياق ذاته خبت نسبياً بعض األصوات النشاز في الساحة اللبنانية، التي            .غياب قسري امتد عقدين ونيف من الزمن      

مخاطر سبق لها وان مألت األجواء صراخاً هستيرياً ضد الوجود الفلسطيني المسلح والمدني على حد سواء، متحدثة عن                  
  . التوطين المزعوم

ومازالت تتواصل عمليات   . في وقت يحظى به عشرات اآلالف من أفراد العمالة الوافدة، ، بحقوق العمل واإلقامة الكاملة              
التشطيب البطيئة في قيود وسجالت من يغادر األراضي اللبنانية من الالجئين الفلسطينيين نحو بلدان المهاجر البعيدة فـي                  

  . ا وغيرهاكندا وأسترالي
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 ألف فلسطيني من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة المقيمين في لبنـان أليـة أوراق ثبوتيـة أو                   25بينما يفتقد أكثر من     
وعلى هذا األساس لم يعد باستطاعة أحـد أن يتنبـأ           . سجالت نفوس عائلية، ويعيشون تحت الرحمة بين الطارق والسماء        

  . فلسطينيين المقيمين في لبنانالمحصلة النهائية ألعداد الالجئين ال
وفوق كل المآسي المشار اليها، تأتي معزوفة الجزر األمنية التي يحلو للبعض من اللبنانيين الرسميين التقسيم على وترها،                  
في ظل مأساة االنتشار الفوضوي لبعض المظاهر المسلحة من قبل أطراف ليست فلسطينية بـالمطلق وال عالقـة لهـا                    

 الفلسطينية، وزادت أشكالها وأسماؤها، وتحديداً مع تحول مخيم عين الحلوة في منطقة صيدا الى ملجـأ                 بمنظمة التحرير 
  . وقاعدة اقامة لها

ومن هناك بدأنا نسمع الحديث المتواتر عن وجود أفراد من جهات أصولية لبنانية وعربية فروا من مناطق الضنية مـن                    
ألمن اللبنانية، وبعضها من األطراف المحسوبة علـى تنظـيم القاعـدة،    طرابلس ـ شمال لبنان بعد مطاردات مع قوى ا 

  . مضافاً اليها مجموعات جديدة مجهولة الهوية
ان القول المشار اليه أعاله ليس تحريضاً أو دعوة لزيادة الضغط األمني الرسمي اللبناني على مخيم عين الحلوة بمقـدار                    

باشرة للقضاء اللبناني والجهات الرسمية للتعاون المثمر مع منظمة التحرير          ما يشكل من دعوة للتمييز والتدقيق، ودعوة م       
  . الفلسطينية من أجل معالجة القضايا العالقة األمنية وغيرها وفقاً للقانون اللبناني

ـ                  سطيني ومن أجل وقف اقحام المواطنين الفلسطينيين داخل دوامة الفلتان األمني الوافد اليهم من خارج مناطق التواجد الفل
وفي هذا المقام فان الساحة الفلسطينية في لبنان تضم في صفوفها العشرات من الشخصيات القيادية فـي منظمـة                   . أصالً

  . التحرير الفلسطينية ذات الحنكة والدراية والمقدرة على معالجة الملفات العالقة
 أبناء فلسطين في لبنان علـى أكثـر مـن    والتواصل مع الطرف اللبناني الرسمي من أجل وضع حد للمعاناة التي يعيشها        

وفي هذا السياق يفترض اغالق الملف المتعلق بالمالحقات القضائية اللبنانية ذات البعد الـسياسي بحـق بعـض                  . صعيد
القيادات الفلسطينية، وفصل الجانب السياسي عن الجانب القانوني القضائي في حال ثبوت واقعة قانونية قضائية ما بحـق                  

  . ل الفلسطيني أو ذاكهذا المسؤو
وخالصة القول، إذا كان الوجود الفلسطيني في لبنان مرشحاً لتجديد إقامته القسرية إلى زمن غير محـدد، فـإن األمـر                     

 ثانياً،  1948يقتضي تنظيم هذا الوجود بما يخدم المصلحة اللبنانية أوالً، ومصلحة الالجئين الفلسطينيين المقيمين منذ العام                
 تأمين الحد األدنى من الحياة الكريمة الالئقة، وتمكينهم من المساهمة المشروعة فـي حمايـة قـضيتهم                  ومساعدتهم على 
  . والدفاع عنها

ودون تعقيد أو تبسيط، هذه الحقوق والواجبات ممكنة متى قامت الدولة اللبنانية الملتزمة بمباديء شرعة حقوق اإلنـسان،                  
مبررات ليس جائزاً، ان تظل المخيمات الفلسطينية في البؤس الـذي رافـق             بمفهومها األساسي ومهما كانت األسباب وال     

وال يليق بلبنان، البلد الحضاري أن يبدو غير معني بهذا التحـدي لكـل مـا هـو                  . نشوئها، وأصبح القهر سمتها الغالبة    
  .حضاري وإنساني على أرضه

 30/5/2005البيان 
   

   2 الفلسطينيون التائهون
 ي  حسين آغا وروبرت مال

لم يرث عباس في فتح قاعدة قوة . تعتبر جهود عباس لضم حماس، من بعض النواحي، حركة دقيقة تأتي في ظرف دقيق
وإنما منظمة مرتبكة ومنقسمة ومترهلة، مصادر قوتها الرئيسية هي مجدها السابق وذكرى قيادتها التي باتت كلها تحت 

  .  حيال إسرائيل في وقت ينمو فيه نفاد الصبر الشعبيال يزال عليه أن يبرهن منافع استراتيجيته. الثرى
لماذا اختار عباس هذا الوقت لفتح النظام أمام حماس؟ لقد شكك اإلسرائيليون واألميركيون، الخائفون من تأثير وجود 

دهم من ليسوا وح. إسالمي قوي، والمقتنعون بأن عباس غير قادر على النجاح من دون االشتباك مع حماس، بمقاربته هذه
 . يفعل ذلك

يقال إن عباس يعرض فتح للخطر، ويقامر بتفوقها ويمهد الطريق أمام : يمكن سماع التذمر من داخل صفوف فتح نفسها
يعتقد أن جلب حماس إلى داخل السلطة الفلسطينية يمكنه أن يغير . أما عباس فلديه وجهة نظر مختلفة. سيطرة اإلسالميين

يلوم كوادر فتح الرئيس . ح كما يغير بالقدر نفسه الطريقة التي يرى فيها الفلسطينيون السياسةالحركة اإلسالمية ويغير فت
على ما يخشون أنه سيكون عرضاً هزيالً في انتخابات المجلس التشريعي، وهم بذلك يتهمونه بأمر ليس لديهم إال أنفسهم 

 . ليحملوها مسؤوليته
إنها تفكر .  عن األسباب التي جعلتها أصال في خطر كهذا في المقام األولحتى خالل محاوالتها إنقاذ نفسها، تكشف فتح

في قرار لتأجيل االنتخابات، مثيرة مخاوف مبالغاً فيها من نصر حماس ومطالبة بدعم مالي من حكومات غربية نُبهت 
 . إلى هذا الوضع

المنافسة من أجلها، في وقت ينظر إلى ضخ غير أن إرجاء االنتخابات سيؤكد أن فتح مستعدة للتمسك بالسلطة عوضاً عن 
المصادر المالية ضرورية، . األموال في منظمة فتح على أنه تبذير بال طائل ومن غير المرجح أن يصلح سمعتها الملوثة
عوضاً عن ذلك، إذا كان . لكن حماس ال تدين بنجاحها للمال بقدر ما ال تستطيع فتح أن تنسب انحدارها إلى النقص منه

 فتح أن تقاتل من أجل األصوات ومن ثم التعامل مع وجود برلماني إسالمي قوي، فإن ذلك سيشجع قادتها على على
العمل بكد أكبر من أجل دعم شعبي وصفوف أكثر قرباً منها وانضباط داخل ميليشياها ووضع جدول أعمال وطني وتبيان 

 .  الشخصية السريعة التقلبمفاصله بوضوح والتصرف بشفافية أكبر والسيطرة على الطموحات
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يخشى البعض . أنتج توقع االندماج السياسي لحماس ضمن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين العديد من مثار القلق
أنها ستسيطر على غزة أو حتى على السلطة الفلسطينية ككل؛ أنها ستكبل أيدي عباس؛ أو أنها ستكون في موقع تفسد فيه 

أي من منابع القلق هذه ال يمكن صرف . عبر اإلصرار على مزيد من الموقف غير القابلة للتسويةالمسار الدبلوماسي 
 . لكنها كلها تعكس فقط قراءة جزئية لحماس. النظر عنه كليا

يبدو أن حماس تنمو، لكن لديها سقفاً طبيعياً لعدد الفلسطينيين المحدود الذين سيدعمون مواقفها اإلسالمية غير القابلة 
ال تزال . تبقى فتح، كما أظهرت االنتخابات البلدية التي جرت أوائل أيار، مهيمنة حتى عندما تزدهر حماس. تغيرلل

غالبية الفلسطينيين تعارض وجهة نظر اإلسالميين؛ دعم الفلسطينيين لحماس في استطالعات الرأي أو االنتخابات البلدية 
سطينية والظروف االجتماعية واالقتصادية أكثر منه مقياساً إلغراء هو موقف شعبي من العملية السلمية والسلطة الفل

 . غيروا هذه األمور وسيتقلص إغراء حماس. البرنامج اإلسالمي
لقد . عالوة على ذلك، ليس لدى حماس ال خطط لحكم فوري وال أجوبة عن األسئلة األساسية التي سيحملها الحكم معه

. ركت، مع ذلك، أنها أساسية لكسب األراضي وتحسين الحياة اليومية للفلسطينيينشجبت المفاوضات مع إسرائيل لكنها أد
ترفض الواليات المتحدة التعامل معها، وتفهم حماس، مع ذلك، أنه يمكن إنجاز الكثير مع التورط السياسي واالقتصادي 

 وستُعاقب عملياً ظروف معيشة أن تتولى حماس السلطة أمر سيؤدي على األرجح إلى رد فعل دولي غير مؤيد. األميركي
 . ال ترغب حماس في أن يلقى عليها اللوم لكال األمرين. الفلسطينيين

طالما أن حماس خارج : ليست المسؤولية السياسية ماذا يحصل بعد، على األقل في الوقت الراهن، لسبب بسيط آخر
لهم؛ لكن ما ان تصبح في السلطة فإن الفلسطينيين السلطة فإن الفلسطينيين سيكونون ممنونين لكل خدمة اجتماعية تجلبها 

 . سيمتعضون منها على كل خدمة اجتماعية ال تؤمنها لهم
ترى الفائدة كلها في الترتيب السياسي غير التقليدي . حماس مدوزنة على سياسات المعارضة ال على المسؤولية السياسية

مؤسسات الحكومية وبالتوازي معها في الوقت نفسه؛ عدم العمل كجزء من ال: الذي مراسه أوال حزب اهللا في لبنان
 . المصادقة على قراراتها وإنما التقيد ضمناً بها؛ شجب التصرفات الرسمية واالستفادة أيضا منها في اآلن ذاته

سيكون من األفضل، من منظور الرئيس الفلسطيني، جلب حماس، إذا كانت ستبقى في المعارضة، إلى داخل المؤسسات 
يؤوي عباس بعض األوهام بأن حماس ستقبل قريباً بنظرته حول عدم الرغبة في استخدام . لسطينية من تركها خارجهاالف

 . العنف والتعايش الطويل األمد مع الدولة اليهودية أو سياسات فلسطين مستقلة
ها سترى األمور بشكل لكن ما ان تنضم حماس إلى منظمة التحرير والمجلس التشريعي الفلسطينيين، يعتقد عباس أن

يعتقد عباس أنه سيتمكن، ما ان تُجلب حماس إلى . مختلف وسيكون عليها أن تذعن حتى لغالبية القرارات التي تعارضها
توجد مفارقة . داخل المؤسسات الفلسطينية، من االعتماد بثقة أكبر على التزامها بوقف النار وعلى انضباطها في تطبيقه

 . باس، كان التعامل مع حماس في هذا الميدان أقل تعقيداً من التعامل مع فتحبالنسبة لع: ساخرة هنا
قد ترغب حماس في رفاهية المشاركة من دون المصادقة على جميع القرارات، لكنها ال تستطيع المشاركة من دون 

ي األجهزة األمنية للسلطة يأمل عباس في إقناع حماس بالتخلي عن العنف ودمج جناحها العسكري تدريجياً ف. االلتزام بها
تعتقد حماس، في الوقت الراهن، بقوة الردع لقدرتها العسكرية، ليس فقط حيال إسرائيل وإنما أيضا حيال . الفلسطينية

يأمل عباس أن حماس ستسمح، إذا أعطيت الوقت المالئم وضمانات من السلطة . السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح
قد ترعى حماس مفجرين . عب الفلسطيني، لبراغماتييها بممارسة سياسات جديدة ومختلفةمع ضغط كاف من الش

 . انتحاريين، لكنها ليست انتحارية
ستحمل . يجيب عباس، رداً على الذين ينتقدون مقاربته ويصفونها بأنها ساذجة، بالسؤال عن بديل معقول وجدير بالثقة

س جزءاً مكمالً من المجتمع لها جذور عميقة اجتماعية وثقافية وتحظى لقد أصبحت حما. مقاربة صدامية مخاطرة أكبر
أية محاولة لنزع أسلحة المنظمة بالقوة مع بقاء االحتالل اإلسرائيلي سيثير مقاومة . بوالء شريحة ضخمة من الفلسطينيين

 المتعاطفين مع حماس قوية تؤدي تقريباً بشكل حتمي إلى اندالع حرب أهلية ستُعارض على نطاق واسع، ال من قبل
 . وحدهم

يخرج رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرييل شارون، الذي يستطيع االعتماد على القوة المتفوقة للمؤسسات والجيش، عن 
عالوة على ذلك، كيف يمكن . مساره لتجنب مواجهة مباشرة مع المستوطنين، الذين يمثلون هيئة ناخبة صغيرة الحجم

الفلسطينية ما عجزت إسرائيل، مع كل قدراتها، على تحقيقه خالل السنوات الدامية األربع للمرء أن يطلب من السلطة 
 لالنتفاضة؟ 

تم التقليل من شأن انحدار فتح ورده . هناك اضطراب على المسرح السياسي الفلسطيني خرج منه تضخيم واعتقاد خاطئ
أدى صعود حماس إلى مخاوف . النصر العنيد لحماسإلى الصراع المؤقت بين األجيال، أو تم المبالغة فيه ورده إلى 

 . مبالغ فيها من سيطرة إسالمية
بدوره، تم انتقاد قرار عباس القاضي بجلب حماس إلى داخل المؤسسات الفلسطينية باعتباره ساذجاً أو خطراً أو كال 

ة يتعلق بهوية منظمتين فلسطينيتين لكن قلب المشكل. صحيح أن هناك مشكلة مع السياسات الفلسطينية اليوم. األمرين معاً
 . أساسيتين، وليس صراعاً بين إصالحيين شبان وقدامى يقاومون هذه اإلصالحات بعناد

حماس، التي أنشئت كمنافس مباشر لمنظمة التحرير وعلى نزاع منذ البداية مع السلطة الفلسطينية، على شفا االنضمام 
ى لكنها ستتطلب تفسيراً ماهراً ألنصارها من أجل مصالحتهم مع سياسيات يمكن أن يكون لهذه النقلة معن. إلى كليهما

بالنسبة لحماس، ال شك بأن . وممارسات مغايرة في الماضي، وانهماكاً في نقاش سياسي حذق لتجاوز انشقاق داخلي
 . ااالندماج السياسي تجربة لها إغراءاتها، لكنها أيضا لها مخاطرها ولديها وقت قصير لكي تتحضر له

 مهمة عباس 
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. خسرت فتح، التي أنشئت لقيادة الشعب الفلسطيني إلى التحرير، من جهتها، سبب وجودها قبل أن تحقق غايتها األساسية
ترك . من المستحيل تقريباً اليوم وصف ما هي األمور التي تناصرها ومن تمثل وما الذي يميزها من السلطة الفلسطينية

 . لفلسطينية كان صعود حماس من خاللها واحدة فقط من نتائجهاذلك فجوة في قلب السياسيات ا
سيصوت العديد من الفلسطينيين على . لن تكون االنتخابات البرلمانية عبارة فقط عن منافسة مباشرة بين فتح وحماس

، سيكون األمر، في أينما ستتواجه المنظمتان. أساس العائلة والقبيلة، ذلك أنه ليس لدى البرامج السياسية إال تأثير عرضي
ستسعيان، ألنهما قلقتان من الطريقة التي سينظر بها إليهما، حماس . العديد من األحيان، منافسة غير مباشرة ومصفاة

 . متطرفة جدا وفتح انتهازية وراضية عن نفسها جدا، إلى ترشيح مرشحين مستقلين ومحترمين أو إبرام تحالفات معهم
تح وحماس واحدة من أكثر الحبكات المشوقة لالنتخابات وواحدة من التي تؤثر مباشرة في ومع ذلك، تبقى العالقة بين ف

يعتبر دمج حماس وإصالح فتح شرطين أساسيين إذا كان لعباس أن يحقق أي . مستقبل العالقات اإلسرائيلية الفلسطينية
سالميين الذي يعني بدوره إعطاءهم المكان يستلزم الحفاظ على وقف النار تأمين موافقة اإل. استراتيجية دبلوماسية ناجحة
 . كما أن مفاوضة القضايا السياسية الشائكة مع إسرائيل تستلزم إجماعاً واسعاً. المالئم في النظام السياسي

أي من ذلك لن يكون ممكناً من دون حل التناقض المركزي الذي يفسد الحركة الوطنية الفلسطينية منذ أوائل التسعينيات، 
كيف يمكنك بناء مؤسسات دولة وأنت ال تزال تحت االحتالل؟ وكيف يمكنك .  األقل إيجاد طريقة لاللتفاف عليهأو على

 مقاومة االحتالل وأنت تقوم بعملية بناء الدولة المسالمة؟ 
ية وضّل أفاد هذا التناقض حماس على مدى سنوات واستنفد فتح التي أصبح بناؤو الدولة فيها مجردين من المبادئ األخالق

. عكس عباس بإخالص هذا المأزق عبر الطريقة المميزة التي جمع فيها القناعة الحالية بالجذور السابقة. ثوارها طريقهم
بدا عباس، الذي روعته الفوضى المستشرية، أنه اعتمد مباشرة جدول أعمال رجل دولة، بعدما اقتنع بأن بناء المؤسسات 

 . وريان من أجل الفلسطينيين أنفسهموإصالحها وإقامة حكم القانون ضر
لكن المرء ال ينسى بسهولة عقوداً أمضاها كمناضل من أجل الحقوق الوطنية، وبذلك يبقى عباس أساساً مثاالً للقائد ذي 
العقل التحريري الذي يهتم بإغراء الرفاهية االقتصادية واالعتراف الدبلوماسي ودويلة صغيرة في غزة وأجزاء من 

 . بيةالضفة الغر
يعتبر عباس، من بين قادة فتح، وبسبب تاريخه الخاص، أحد آخر الذين تمزقهم حقاً هذه المعضلة، والمدركين للتوتر 

وهو، لكونه مقتنعاً بأن . المتأصل بين بناء الدولة والتحرير، والقلقين من أن تفضيل أحدهما يمكن أن يعني موت اآلخر
 . جدي جداً بشأن نبذ العنف وبناء مجتمع شفاف يحكمه القانونحالً دائماً متفاوضاً عليه أمر ممكن، 

لكن عندما يصفه المسؤولون اإلسرائيليون بأنه قريب من عرفات في أهدافه السياسية، يكونون يشيرون إلى الوجه اآلخر 
عباس . فلسطينيينإنهم قلقون من خلفيته في فتح القديمة وترقبه للتحرير الوطني ومن عالقته بالالجئين ال. من تفكيره

 . وهو ال يمانعه كثيراً. يفهمه. مدرك لهذا االشتباه
 30/5/2005السفير 

  
  السالح الفلسطيني والحقوق المدنية واالجتماعية في لبنان

  صالح صالح   
 الذي يدعو الى تجريـد الميليـشيات مـن          1559يكثر الحديث هذه االيام عن السالح الفلسطيني، البعض يربطه بالقرار           

حها والبعض اآلخر يستعمله للتهييج على الفلسطينيين، والتحريض القتحام المخيمات، وانهائها كبؤر أمنيـة خـارج                سال
  !؟ السيادة

وكمحاولة لالحتكام الى لغة العقل، والدعوة الى التروي في اتخاذ المواقف، وحتى ال يكون الفلسطينيون ضـحية أجـواء                   
كما سبق وحصل مرات عدة، أتوجه الى كل من يهمه االمـر باسـتذكار والتـذكير                التوتر واالستقطاب السائدة في البلد،      

  :بالوقائع التالية
 بعد اتفاق الطائف الذي أعلن وثيقة الوفاق الوطني، أقرت الدولة اللبنانية أن هذا الوفـاق يجـب ان يـشمل الوجـود                       -

 بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير      1982 عام   الفلسطيني على االراضي اللبنانية، وبناء عليه حصل أول لقاء رسمي بعد          
، 1990الفلسطينية على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية في منتصف أيار مايو مـن عـام                   

االول سياسي بين الوفدين اللبناني برئاسة وزير الخارجية السيد فارس بويز والفلسطيني            : وقد حصل اللقاء على مستويين    
برئاسة السيد فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية، تم االتفاق فيه على ضرورة فتح صفحة جديدة من العالقـات وأن                   

على ضوء ذلك عقـد اجتمـاع علـى    . يتعامل الفلسطينيون بكل االيجابية مع اتفاق الطائف، واالنخراط في عملية الوفاق   
فرحات مسؤول أمن الدولة ومثّل الطرف الفلـسطيني صـالح صـالح            مستوى آخر مثّل فيه الطرف اللبناني اللواء نبيه         

مسؤول قيادة العمل الوطني الفلسطيني في لبنان، نتج عن هذا االجتماع االتفاق على جدول أعمال بالقضايا المحورية التي                  
الوجـود  : ، وهـي   اللبنـاني  –يجب معالجتها لتفكيك عناصر التوتر، وتوفير الجو المقبول والمريح للتعايش الفلـسطيني             

على أن تجرى متابعة الحوار حول هذه القضايا الثالث في تونس           . العسكري، أمن المخيمات، الحقوق المدنية واالجتماعية     
وقد تبلغنا فـي أول لقـاء أن        . أو لبنان، لكنها فيما بعد توبعت في لبنان من قبل الوزير محسن دلول ومعه اللواء فرحات               

فقة على اعطاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المدنية واالجتماعيـة باسـتثناء الوظـائف العامـة               الدولة أخذت توجهاً بالموا   
لكـن  . 1948كانت بداية ممتازة، ألول مرة تتخذ فيها الدولة اللبنانية هذا القرار العادل والمنصف منذ العـام                 . والجنسية

  . العسكري واالمني،النقاش تركز على العنوانين االولين
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 منظمـة التحريـر     ،ر سهالً، ولم يقتصر الحوار مع الفلسطينيين على لبنان، خصوصاً أن لهـم مـرجعيتين              لم يكن االم  
أشهد أن الوفد اللبناني بذل جهوداً اسـتثنائية لتـذليل التعقيـدات    . الفلسطينية ومقرها تونس، وجبهة االنقاذ ومقرها دمشق 

 تحديداً استثمر صداقاته الواسعة والتقـدير العـالي لـه بـين             والوزير دلول . الكثيرة التي برزت خالل اللقاءات المتعددة     
القيادات الفلسطينية في المقابل تعاملت بايجابية الى أبعد الحدود للتغلـب علـى             . الفلسطينيين للوصول الى نتائج مرضية    

وبـذلوا  . الهواجس والمخاوف التي تراكمت بسبب االعتداءات المتعاقبة التي تعرضت لها المخيمات من أطـراف عـدة               
فـي  . جهوداً لتفهم المعطيات الجديدة ما بعد الطائف والمساهمة في انجاح عملية االنتقال الى مرحلة التعايش بكل أبعادها                

  :المحصلة تم االتفاق غير المكتوب على ما يلي
 مـن قبـل قيـادة       وقد تم ذلك بكشوف موثقة ومدققة     .  جمع السالح الثقيل والمتوسط، وتقديمه هدية الى الجيش اللبناني         -

  .الجيش اللبناني، أعلن بعدها أن هذه المهمة قد أنجزت
 ينطبق على السالح الخفيف في المخيمات ما ينطبق عليه بيد اللبنانيين؛ أي ال يتم جمعه ويترك للتنظيمات التعامل معها                    -

  .بالطريقة التي تراها مناسبة
 بدءاً من إقلـيم التفـاح وبيـروت         ،ى داخل المخيمات، وقد تم ذلك      ينكفئ المقاتلون الفلسطينيون من المحيط اللبناني ال       -

  .الكبرى والجبل وانتهاء في منطقتي صور وصيدا ومحيط المخيمات
حصل اشكال شرق صيدا، بغض النظر عن ظروفه والمسبب والدوافع، في تقديري كان من الممكن تجنبه بمزيـد مـن                    

 علـى   4/7/1991معالجته وتم االتفاق مع اللجنة الوزارية بتـاريخ         على كٍل بذلت جهود سريعة ل     . الجهد وبعض الوقت  
 تقضي بمعالجة االحداث التي وقعت على وجه السرعة وإلغاء كـل التـدابير              ،خطوات أقرها في ما بعد مجلس الوزراء      

ستعادة الحياة  االستثنائية التي رافقت االنتشار من تطويق وحصار المخيمات ووقف االعتقاالت واالفراج عن المعتقلين وا             
على ضوء ما تـم انجـازه   . الطبيعية واالنتقال الى مائدة الحوار والبحث في ملف الحقوق المدنية واالجتماعية الفلسطينية    

على صعيد عسكري؛ باعتبار هذا الملف أغلق، عقدت القيادة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فـي لبنـان اجتماعـاً                   
 سبق وتحديد خطوات العمل الالحقة، فقررت فـي موضـوع الـسالح الخفيـف وأمـن                  لتقويم ما  18/7/1991بتاريخ  

  :اللذين أحالهما الطرف اللبناني عليها، المخيمات
  إخفاء السالح الخفيف بشكل طوعي؛* 
  يتخذ كل تنظيم االجراءات المناسبة لضبط عناصره؛* 
  .تعزيز دور الكفاح المسلح* 

اً يوضح الخطوات االيجابية التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها وتعهداتها، وتدعو الطـرف            في اليوم التالي أصدرت القيادة بيان     
اللبناني، أن يتعامل معها بالمثل، بخاصة على صعيد معالجة ذيول االحداث التي وقعت شرق صيدا، وإلغاء جميع التدابير                  

االت واالفراج عن المعتقلين واستعادة الحياة      االستثنائية التي رافقت االنتشار من تطويق وحصار المخيمات ووقف االعتق         
بعد ذلـك تبلغـت المراجـع       . الطبيعية واالنتقال الى مائدة الحوار والبحث بملف الحقوق المدنية واالجتماعية الفلسطينية          

عين،  أن الحكومة اللبنانيـة وبعـد أن عـولج الموضـو           ، القيادة السياسية للمنظمة، وجبهة االنقاذ الفلسطينية      ،الفلسطينية
العسكري واالمني، قررت تشكيل لجنة وزارية جديدة تضم الوزيرين شوقي فاخوري وعبداهللا االمين، لمتابعـة الحـوار                 

  .حول القضايا العالقة خاصة البند الثالث على جدول االعمال المتفق عليه في القاهرة وهو الحقوق المدنية واالجتماعية
  . كل على حدة،  المنظمة واالنقاذ،فلسطينيتينبدأت اللجنة اتصاالتها مع المرجعيتين ال

تخوف الفلسطينيون من أن يحمل تعدد المرجعيات مسؤولية أي فشل للحوار، فقرروا بعد اتصاالت في مقرات القيادتين،                 
، تشكيل وفـد    30/7/1991وأثناء اجتماع عقد في مخيم مار الياس حضرته قيادات من منظمة التحرير واالنقاذ، بتاريخ               

  .سطيني موحد من شخصين يمثالن المرجعيتين هما صالح صالح وفضل شروروفل
الوفد اللبناني، في لقاءاته مع االطراف الفلسطينية، كرر ما سبق وطرحه الوزير دلول موافقة الدولة اللبنانية على اعطاء                  

وطلبوا من الفلسطينيين تقديم وجهـة      الفلسطينيين كامل الحقوق المدنية واالجتماعية، باستثناء الجنسية والوظائف العامة،          
بعد مشاورات  . نظر مكتوبة تشرح تصورهم للحقوق االجتماعية والمدنية التي تلبي حاجاتهم وتساهم في تحسين ظروفهم             

 بعنـوان   12/8/1991وفي اجتماع آخر ضم مسؤولي جميع الفصائل الفلسطينية أقر المجتمعون الوثيقة المؤرخـة فـي                
قدم الوفد الموحد المذكرة للجنة الوزارية في أول اجتمـاع          . دنية واالجتماعية الفلسطينية في لبنان    مذكرة حول الحقوق الم   

  :اتفق في هذا اللقاء على.  كان الجو في غاية الود وااليجابية17/8/1991عقد بينهما في مقر مجلس الوزراء بتاريخ 
  .واالجتماعية من منظور فلسطيني إقرار المضمون العام للمذكرة والذي يتناول الحقوق المدنية -
  . تجنب الحديث في الحقوق السياسية لما تسببه من حساسية على صعيد الوضع اللبناني الداخلي-
  : وضع آلية للمتابعة تتضمن-
  .عقد اجتماعات دورية بين الطرفين يتم فيها البت في ما يمكن معالجته من بنود المذكرة* 
  .اج الى المزيد من البحث والتدقيقتشكيل لجان للمواضيع التي تحت* 
  . الموعد اآلخر بعد أسبوعين من تاريخه-

لم ... قبل أن نصل الى نهاية االسبوعين اتصل الوزير عبداهللا االمين يطلب تأجيل االجتماع الى موعد آخر نتبلغ به الحقاً                  
  .يأت بعد الموعد اآلخر حتى اآلن

ى ما لدي من أوراق باعتباري كنت من المـساهمين فـي الحـوار، أن               قصدت من هذا العرض الذي أستند في وقائعه إل        
  :أستخلص ما يلي
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 تعاطت الدولة اللبنانية بعد الطائف بكل االيجابية مع الفلسطينيين على أساس االعتراف بحقوقهم المدنية واالجتماعيـة                 -
برير مما فتح المجـال أمـام الطـرف         واتخذت خطوات عملية لتحقيق ذلك لكنها فجأة توقفت بدون تقديم أي تفسير وال ت             

إما أن هذه الخطوات والتطمينات االيجابية كانت خديعة لتطمين الفلسطينيين حتى تسهل            : الفلسطيني أن يستنتج أحد أمرين    
وإمـا أن الدولـة     . معالجة الموضوعين العسكري واالمني ثم يضرب بعرض الحائط بأي وعود أخرى كما حصل فعالً             

 على التسوية السياسية التي أعلنت انطالقتها في مؤتمر مدريد بأنها ستكون مدخالً لحل شامل يتـضمن                 اللبنانية قد راهنت  
 سنة على ما تسمى     14 أي بعد    2005نحن اآلن في عام     ... إذا كان هذا فعلى الدولة أن تراجع حساباتها       . مشكلة الالجئين 

سياسي قريب، وأن مشكلة الالجئين ستبقى معلقة لـسنوات         مسيرة السالم، كافية للحصول على قناعة بأننا لسنا أمام حل           
طويلة قادمة، وعلينا معاً، فلسطينيين ولبنانيين، أن نستمر في النضال الذي بدأ منذ أوائل الخمـسينات ضـد المـشاريع                    

 لقد تصدى   .1948المتعددة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في العودة الى أرضهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها قسراً عام                
الفلسطينيون ومعهم الجماهير العربية لكل مشاريع التوطين والتجنيس والتهجير التي تتجدد من وقت آلخر لحل مشكلة كل                 

نحن معاً معنيون برفضها ومقاومتها لكنها يجب أال تبقى ذريعة لحرمان الفلسطيني من حقه        . الالجئين وليس في لبنان فقط    
وأن ينعم بالديموقراطية والحرية التي يطالب بها كل لبناني مع االحترام لكل الـشرائع              كانسان أن يعيش بكرامة وشرف،      

المطلوب وبإلحاح أن تستذكر الدولة اللبنانية قرارهـا وتعـود للحـوار مـع              . والقوانين المرعية على االراضي اللبنانية    
  .الفلسطينيين حول حقوقهم المدنية واالجتماعية

 أن الفلسطينيين قد سلموا ما لديهم من سالح ثقيل ومتوسط، ولم يعد هذا النوع موجوداً                 يتضح من خالل سياق العرض     -
مع ذلك أين هـو الـسالح       . داخل المخيمات، فقط السالح الخفيف، وبناء على اتفاق كما هو حاصل في المناطق اللبنانية             

م المغرضة والمضللة؟ السالح الظاهر     الخفيف؟ هل المخيمات فعالً هي غابة سالح؟ كما تروج لذلك بعض وسائل االعال            
نجده في مخيمين فقط هما عين الحلوة والرشيدية، في يد حراسات لقيادات ومقرات لالخوة في فتح نتيجة لما تعرض لـه                     

  .بعضهم لالغتيال أو محاوالت االغتيال منذ تسعينات القرن الفائت حتى اليوم
لماذا يجـري تعمـيم هـذه الحالـة         .  الخطأ والصواب في ذلك    وضع له ما يبرره في هذين المخيمين، بغض النظر عن         

بالقطع تستطيع أي وسيلة إعالم الدخول الى أي من         .  مخيماً على المخيمات االخرى    12االستثنائية في مخيمين من أصل      
ت، هذه المخيمات ليتبين لها زيف ما تقوم به من تضليل مقصود لعله يستهدف تبرير استمرار التضييق علـى المخيمـا                   

  .؟!وتصويرها بأنها تشكل خطراً أمنياً على البلد، وأنها ملجأ لالرهاب 
 نأمل أن يعيد المسؤولون في لبنان النظر في سياستهم الظالمة تجاه الفلسطينين، بخاصة أن لبنان يقف على عتبة مرحلة                    -

 تجاهل االنـسان الفلـسطيني، ال       ال يجوز . جديدة فيها مساحة واسعة للحديث عن الحرية والديموقراطية وحقوق االنسان         
يجوز استمرار حرمانه من أبسط حقوقه التي تمكنه من العيش بكرامة، ال يجوز استمرار حصار المخيمات في الجنـوب                   

ال يجوز أن يسمح لكل انسان في العالم أن يمتلك بيتاً أو قطعة أرض في لبنان بمـا                  . وإشعار سكانها بأنهم في سجن كبير     
ي إذا تجرأ ورغب التملك في لبنان بجواز سفر أميركي أو فرنسي أو غيره من جوازات الدول الكثيـرة                   في ذلك االسرائيل  

وال يجوز استمرار حرمان الفلسطيني من حقه       . التي يحق لالسرائيليين الحصول عليها ويستثنى من ذلك الفلسطينيين فقط         
  .لتهفي العمل والحصول على دخل يساعده في توفير العلم والعالج لعائ

في تقديري انها مصلحة لبنانية بقدر ما هي فلسطينية أن تتوقف الدولة عن معاملتها المجحفة تجاه الفلسطينيين التي بسببها                   
  .توجه للبنان تهم بالعنصرية وتجاهل حقوق االنسان

  30/5/2005الحياة 
  

  آاريكاتير
  

  
  

  30/5/2005القدس الفلسطينية 


