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  حيث تركيا على لعب دور أكرب يف عملية السالم " أبو مازن ":رائها رجب طيب أردوغاناستقبل رئيس وز

، تركيا على لعب دور أكرب يف عملية السالم يف الشرق األوسط، أبو مازن حث ان 3/5/2005األيام الفلسطينيةقالت 
  .مشدداً على أن لتركيا موقفاً ال بد أن تلعبه، ملا هلا من دور إقليمي ودويل

ال يف مؤمتر صحفي مشترك، عقده مع أردوغان، عقب حمادثات جرت بينهما يف مقر الرئاسة يف رام اهللا، حبضور إن القيادة                     وق
والشعب الفلسطيين يقدرون دور تركيا وجهودها احلثيثة يف السعي إىل السالم العادل والدائم يف الشرق األوسط، وتأييـدها                  

وعرب الرئيس عن    .وقفاً ال بد أن تلعبه يف عملية السالم، ملا هلا من دور إقليمي ودويل             خلارطة الطريق، وحنن نؤكد أن لتركيا م      
شكره لدولة تركيا على جمهوداا الكبرية اليت تبذهلا من أجل دفع عملية السالم إىل األمام، وعودة االستقرار يف املنطقة، كما                    

ومثن دعم   .لشعب التركي، واحلكومة التركية وحزب التنمية والعدالة      عرب عن اعتزازنا العميق بالعالقات التارخيية الوطيدة مع ا        
: تركيا ومساندا لشعبنا يف جماالت خمتلفة، خاصة يف جمال تدريب قوات األمن، وجتهيزها، باإلضافة إىل جماالت أخرى مثـل                 

ن االقتصادي واالجتماعي مع الـسلطة      وقدر قرار تركيا تعيني منسق للتعاو      .التعليم، والثقافة، والزراعة، وغريها من ااالت     
 .الوطنية، مشرياً إىل أن هذا إن دل على شيء يدل على جدية حقيقية يف التعاون، ووضع الدعم لنا موضع التطبيق والتحقيـق                     

وأشار إىل أن تركيا ميكن أن تلعب دور الوسيط إذا توفرت لديها عالقات تواصل حسنة، متسائالً ملاذا الميكن أن نتصور أن                     
  .تبدأ مفاوضات أو حوارات برعاية تركية وتنجح هذه احلوارات وتصل إىل نتيجة؟

وأعرب عن سعادته البالغة بزيارة فلسطني      " مفيدة ومثمرة يف آن واحد    "من جانبه، وصف أردوغان مباحثاته مع الرئيس، بأا         
زا، مشرياً إىل أن هذه العالقات تستمد قوـا مـن           وإن بني بلدينا عالقات وتعاونا ثنائيا ممتا       .واجتماعه باألشقاء الفلسطينيني  

وأشار إىل أن تركيا تتابع التطورات احلاصلة منذ عقد قمة شرم الشيخ،             .القيم والثقافة املشتركة والتاريخ الطويل الذي نعتز به       
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وتابع أنه ـذه   . املنطقةمشرياً إىل أن هذه التطورات بعثت يف نفوسنا األمل، حيث نرى نوعاً من االستقرار واألمن بدأ يسود         
املناسبه أقدم التهاين والتربيكات إىل سيادة الرئيس، ألن له دورا وفضال كبريين يف هذه اإلجنازات، خالل فترة قليلة، كما أقدم                    

وأكـد   ".ينبغي تقوية ومتـتني هـذه املـسرية       "وشدد أردوغان على أنه      .التهنئة إىل زمالئه الكرام الذين يعملون مع سيادته       
وأشـار إىل أن     .ردوغان، على أن بالده ستبقى تؤيد كافة اجلهود الرامية لتحقيق سالم عادل وشامل ودائم، بني اجلـانبني                أ

تركيا، اختذت خطوة جيدة جلهة تعزيز التعاون االقتصادي، حيث نظم احتاد الغرف والبورصات واألسواق املالية التركية، يف                 
ماعاً يف أنقرة، مبشاركة مندوبني من القطاع اخلاص يف كل مـن تركيـا وفلـسطني                السابع والعشرين من نيسان املاضي اجت     

  .وإسرائيل، لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري
وأشار أردوغان إىل أن الطرفني الفلسطيين واإلسرائيلي، مها اللذان سيحددان الدور املطلوب مـن تركيـا، للعـب دور يف                    

أن تركيا ستواصل من جهتها اتصاالا ومباحثاا واالستفادة من مكانتها يف العامل لـدفع              املساعدة يف عملية السالم، مضيفاً      
وشدد على أنه يف حال مل نعط القوة والدعم لسيادة الرئيس، فكيف سيستطيع أن يسيطر على األمور يف ظـل                     .هذه العملية 

  اإلمكانيات الضعيفة؟
تركيا مع اجلانب اإلسرائيلي، سيسهم يف أخذ خطوات أكـرب يف املـسرية   وأعرب أردوغان عن ثقته بأن التعاون الذي أقامته      

  .السلمية ولن يؤثر على الفلسطينيني
تبادل االبتسامات ويف وا أردوغان زار األقصى وأدى الصالة وجتول يف ساحا ان 3/5/2005األيام الفلسطينيةوأضافت 

 اىل املسجد االقصى املبارك، امس، وادى الصالة يف حمراب احيانا اخرى قبل وصافح اطفاال وعانق شيوخا خالل زيارته
ويف اثناء جولته يف املسجد االقصى، استماع اىل شرح من . املسجد االقصى قبل ان يقوم جبولة يف قبة الصخرة املشرفة

 االسرائيلية الشيخني عبد العظيم سلهب وحممد حسني عن تاريخ املسجد االقصى وما يتعرض له من خماطر يف ظل التهديدات
  .املتصاعدة باملس باملسجد واملصلني

   أردوغان أكد أن املسجد األقصى للمسلمني وحدهمان  3/5/2005اخلليج اإلماراتيةوقالت 
 )وكاالت. (وال حيق ألحد التدخل يف ادارته

  
  :احمللية، التشريعية: اإلنتخابات الفلسطينية

 مشاركتها يف االنتخابات احمللية يف مثاين دوائر انتخابية يف  اعلنتحركة محاسان : 3/5/2005اخلليج اإلماراتية قالت 
. ”حاقدة“قطاع غزة، وست وسبعني دائرة يف الضفة الغربية، متهمة بعض اجلهات مبمارسة التحريض ضد احلركة بصورة 

 بعض الدوائر اليت يغلب عليها وقال ابو زهري ان احلركة تعلن مشاركتها يف خمتلف الدوائر االنتخابية يف غزة والضفة باستثناء
وشدد على ان النجاح احلقيقي يتمثل يف اجراء االنتخابات بطريقة تضمن هلا الرتاهة وااللتزام باستكمال  .الطابع العشائري

ان املرحلة الثالثة يف االنتخابات البلدية يف مواعيدها املعلنة واملتفق عليها مشرا اىل ان حركته اجرت لقاءات واتصاالت لضم
جناح االنتخابات البلدية من امهها لقاء مع حركة فتح قبل يومني انتهى باالتفاق على تشكيل غرف عمليات مشتركة يف 

وأوضح ان محاس تشارك يف االنتخابات باسم قائمة . املواقع االنتخابية يف القطاع على امل ان ميتد ذلك اىل الضفة الغربية
وام بعض اجلهات اليت مل حيددها بأا متارس سياسة التحريض . شاركة بارزة يف قوائمهارأة هلا مالتغيري واالصالح، وان امل

  .ضد محاس وختوف املواطنني الفلسطينيني من مغبة فوزها يف االنتخابات، بذريعة ان ذلك سيوقف الدعم اخلارجي للبلديات
  )كتب حامد جاد (ا امرأة يف قوائمه14محاس رشحت ان : 3/5/2005األيام الفلسطينية وذكرت 

 من أمهية التصرحيات اإلسرائيلية اليت هددت مبقاطعة إسرائيل  قلل أبو زهريبأن :3/5/2005 االردنية وأضافت الغد
للبلديات اليت ستفوز ا محاس معترباً أن البلديات ليست حباجة لالتصال مع إسرائيل مبيناً أن البلديات اليت فازت ا محاس يف 

وانتقد أبو زهري  .ملانيا والبنك الدويل من االنتخابات تلقت منحاً من االحتاد األورويب ودوالً مثل الدمنارك وأاملرحلة األوىل
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محالت وبيانات التشهري اليت وزعت مؤخراً يف بعض الدوائر االنتخابية يف قطاع غزة الىت حذرت املوطنني من خطورة فوز 
  . بيانات التشهري ضدهامحاس معترباً انه كلما تقدمت احلركة ازدادت

، عن بدء التسجيل رمسيا العضاء  أعلنروحي فتوح،رئيس الس التشريعيان :3/5/2005األيام الفلسطينية وقالت 
وقال فتوح، ان  .ومناصري احلركة، متهيدا لالنتخابات احلركية الداخلية اليت ستجرى يف السابع والعشرين من الشهر اجلاري

يف الرابع عشر من الشهر اجلاري، وسيتم االعالن عن سجل الناخبني ملدة ثالثة ايام لالعتراض، ومن عملية التسجيل ستنتهي 
واشار مقرر اللجنة امحد  .مث سيفتح الباب ملن اراد ترشيح نفسه حىت يوم االنتخاب يف السابع والعشرين من الشهر اجلاري

فسهم لكتلة فتح الربملانية يف احلادي والعشرين من الشهر اجلاري الديك اىل ان باب الترشيح سيفتح امام الراغبني بترشيح ان
وقال ان حركة فتح ستخوض االنتخابات التشريعية بقائمة واحدة مغلقة مكونة من  .وحىت الرابع والعشرين من ذات الشهر

وقال  . ستخوض االنتخاباتواكد انه سيتم االستناد اىل االنتخابات الداخلية يف تقرير امساء اعضاء الكتلة اليت . عضوا132
حتالفات احلركة ستتم حتت قبة الربملان، لكن ما نريده من خالل خوض االنتخابات بقائمة مغلقة هو معرفة حجم وقوة "فتوح 

بغض النظر عما سيتم االتفاق عليه داخل الس "ان حركة فتح تعد لالنتخابات قال و ".كل فصيل يف الشارع الفلسطيين
هناك توجه من اللجنة املركزية حلركة فتح العتبار الوطن دائرة انتخابية "واضاف فتوح  ". خيص حجم النسبةالتشريعي فيما

  ".واحدة، وذات التوجه ايضا لدى منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه القضية هي القضية اخلالفية بشأن القانون
 خمتلف حمافظات رفح، وخان يونس، والوسطى يف  امرأة من1000 أكثر من ان 3/5/2005األيام الفلسطينية وأضافت 
 مؤخراً، يف تسعة لقاءات مجاهريية خاصة بقضايا املرأة يف اتمع الفلسطيين، وذلك ضمن فعاليات شاركتقطاع غزة،

سياسية بدعم اجلمعية الوطنية لتنمية املخيمات الفلسطينية يف تنفيذ املرحلة الرابعة من مشروع تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة ال
  ".متكني"من مشروع 

  
  اىل جامعة اسرائيلية» ارييل«احلكومة تقر حتويل 

شرع يف تطبيق عقيدته القائمة على فرض حقائق على األرض، استباقاً ألي تسوية              أرييل شارون ان   3/5/2005احلياةقالت  
يف » أرييـل «يف مـستوطنة    » دا والسامرة كلية يهو « االسرائيلي، فاختذت حكومته قراراً أمس بتحويل        -للصراع الفلسطيين   

، معترباً  "اخلط األخضر « جامعات اسرائيلية داخل     8أعماق الضفة الغربية اىل جامعة تتمتع باملكانة واالمتيازات اليت تتمتع ا            
يـرة  يف الضفة،وتبنت احلكومة اقتـراح وز     » خطوة مهمة تتالءم وموقف احلكومة من تعزيز مكانة الكتل االستيطانية         «ذلك  

ليضيف رئيس احلكومة أن الكتل االستيطانية حتظى       » منطلق قومي «من  » أرييل«التعليم ليمور لفنات منح مكانة جامعة لكلية        
الذين أيدوا  » ليكود«وقالت االذاعة العربية إن جلسة احلكومة شهدت جدالً صاخباً بني وزراء            .امات احلكومة بأولويات اهتم 

» ليكـود «خطأ، منتقـداً ربـط وزراء       » أرييل«واعترب برييز إقامة جامعة يف      .  صوتوا ضده  الذين» العمل«االقتراح ووزراء   
وقال الوزير العمايل اسحق هرتسوغ إن اإلعـالن        . »أرييل«تأييدهم اقتراحه إقامة جامعة يف اجلليل بإقامة أخرى يف مستوطنة           

 ويذكر  .قرار اختذ لدوافع حزبية وسياسية    ، مضيفاً أن ال   جامعة لن حيسن مكانة اسرائيل يف العامل األكادميي       » أرييل«عن كلية   
ان القرار النهائي بإقامة جامعة جديدة هو يف يد جملس التعليم العايل يف اسرائيل، وسط أنباء عن معارضة مسؤولني كبار فيـه                      

  .وعدم توافر موازنات لتمويلها» لعدم احلاجة اليها«إقامة جامعات جديدة 
الكبرية دف  ” ارييل“، انشاء جامعة يف مستعمرة       قررت ”اإلسرائيلية“ احلكومة    ان 3/5/2005تية االمارا  اخلليج قالتو

” رد“وبررت وزيرة التعليم ليمور ليفنات هذه اخلطوة بأا       .. ، حسبما أعلن نتنياهو   ”إىل األبد ” إسرائيل“جزءاً من   “ابقائها  
  . ”إسرائيليتني“جامعتني على قرار مجعية لألساتذة اجلامعيني الربيطانيني مقاطعة 

وزيرة العارض  مل ت عهد و املتحويل  ل صوتا مقابل سبعة اصوات      13ان احلكومة ايدت ب     3/5/2005 الرأي االردنية  وقالت
  .. القرار داليا ايتسيكالعمالية
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  شريانسكي يستقيل احتجاجاً على االنسحاب من غزة
استقال من احلكومة احتجاجـاً علـى االنـسحاب          انسكي وزير الشتات والقدس ناتان شري      ان 3/5/2005اوردت احلياة 

عدم حصول إصالحات يف السلطة اىل جهة       «املرتقب من قطاع غزة من دون أي مقابل من الطرف الفلسطيين، وعىن أساساً              
قادة وبينما رحب   .»بناء جمتمع فلسطيين حر بل سيفاقم اإلرهاب      «، مضيفاً أن االنسحاب لن يساعد على        "إشاعة الدميوقراطية 

اليمني املتطرف بقرار شريانسكي واعتربوه مساندة ملعركتهم ضد خطة االنفصال، سخر أقطاب اليسار من تربيرات الـوزير                 
وقراطية يف سـلطة ختـضع      لغياب الدمي » قلقه«الستقالته، وتساءلوا كيف ميكن لصقر يدعم سياسة االحتالل أن يتحدث عن            

كما نـصب نفـسه أسـتاذاً يف شـرح          .حاب اسرائيلي من األراضي احملتلة    وعرف شريانسكي مبعارضته أي انس    .لالحتالل
الواجب إشاعتها يف العامل العريب، ووضع مؤلفاً خاصاً أعجب الرئيس جورج بوش فالتقاه خصيصاً ليستمع منه          » الدميوقراطية«

  .»مشروعه«مباشرة عن 
والحظ املراقبون مراراً   . ”رأيه يف السياسة اخلارجية   جيسد  “هذا الكتاب     اعترب  ان بوش  3/5/2005وقالت اخلليج االماراتية  

وقـال بـوش يف      .يف اآلونة األخرية ان افكار بوش اليت ترد يف خطاباته األخرية تكاد تكون منقولة عن مؤلفات تشارانسكي                
 اقـرأوا كتـاب     اذا كنتم ترغبون يف اخذ فكرة عن رأيي يف السياسة اخلارجية،          “مقابالت صحافية خمتلفة يف االشهر االخرية       

  .”ناتان تشارانسكي
 استقالته خالل اجتماع جملس الوزراء مـربرا هـذه اخلطـوة     قدمتشارانسكي ان 3/5/2005واشارت الوطن السعودية

الـسالم   ويعارض خطة الفصل ألنه يعتقد أن أي تنازالت يف عملية  آالف مستوطن من قطاع غزة8إلجالء  مبعارضته التامة
الناشط السابق يف جمال حقوق اإلنسان عندما  واشتهر تشارانسكي.إصالحات يف اجلانب الفلسطيينجيب أن تكون مشروطة ب

 سـنوات  10وبرز على الساحة السياسية اإلسرائيلية قبل .السوفيات باهلجرة رفضت موسكو السماح له مع عدد من اليهود
 سنوات 9تشارانسكي  وقبل ذلك سجن. والغرب خالل عملية تبادل للجواسيس بني االحتاد السوفيايت1986يف  بعد هجرته

  .املتحدة يف املعتقالت السوفياتية بتهمة التجسس حلساب الواليات
  

 غزة قريع أطلع ليربمان على استعدادات ما بعد االنسحاب من
ية لليـوم  الفلـسطين  ليربمان على االستعدادات والتحضريات قريعأطلع : عبد الرؤوف أرناؤوط، وائل بنات: رام اهللا، غزة 

املسؤوليات واملهام يف املناطق الـيت ستنـسحب منـها     التايل بعد االنسحاب من غزة ومتطلبات النجاح الفلسطيين يف حتمل
وتغطية العجز  وخاصة اإلدارة األمريكية لتلبية االحتياجات الفلسطينية يف االني االقتصادي إسرائيل ومسؤولية اتمع الدويل

قدما يف عملية السالم واختاذ موقف حازم واضح بشأن  يف اال السياسي بتنفيذ خارطة الطريق واملضييف املوازنة، وكذلك 
والتعـاون   للمستوطنات وإقامة اجلدار وضم القدس مؤكدا استعداد السلطة الفلسطينية للتنسيق ما جيري يف الضفة من توسيع

  .ولفنسونالتام مع مبعوث الرئيس األمريكي واللجنة الرباعية جيمس 
   3/5/2005الوطن السعودية 

  لألسرى حق املشاركة يف االنتخابات ترشحاً واقتراعاً: ابو زايدة
 أكد وزير شؤون األسرى يف السلطة الفلسطينية سفيان أبو زايدة  حق األسرى الفلـسطينيني يف                 - الغد   -غزة  :  حامد جاد 

  .يعية وذلك سواء بالترشح أو باالقتراعسجون االحتالل اإلسرائيلي املشاركة يف االنتخابات التشر
وبني أبو زايدة أن مباحثات فلسطينية إسرائيلية جتري حالياً من أجل السماح لألسرى باإلدالء بأصوام يف االنتخابات املقبلة                  
 يف حني أن اجلهات الفلسطينية املختصة تبحث مع أطراف دولية فرص متكني األسرى من حق الترشح خلـوض االنتخابـات                   

  .التشريعية خاصة وأن إسرائيل رفضت مناقشة وحبث هذا األمر
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ولفت أبو زايدة إىل أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تتذرع باحلجج األمنية لتربر عدم موافقتها على مـشاركة األسـرى يف                    
  .ععملية الترشح لالنتخابات وترفض يف الوقت نفسه إبداء املوافقة النهائية على مشاركتهم يف االقترا

وأعرب عن رفض السلطة للموقف اإلسرائيلي املنتهك حلقوق األسرى يف املشاركة يف االنتخابات كحـق يكفلـه القـانون            
   .الدويل

  3/5/2005الغد االردنية 
  القدوة ينفي احتمال اغالق سفارات فلسطينية يف اخلارج

 القدوة  اقض والتداخل يف مهام وصميم عمل       م التن حلس» ابو مازن « يف حماولة من      - كامل ابراهيم    - الرأي   -القدس احملتلة   
 قائم حىت االن من تبعية السفارات واملمثليات الفلسطينية يف اخلارج اىل صالحيات القدومي اعلنت وزارة اخلارجيـة                   وما هو 

وقالت الوزارة ان   . اهللا  إن اجتماعاً موسعاً للسفراء يف اخلارج سيعقد يومي األربعاء واخلميس املقبلني يف مدينة رام               الفلسطينية
املؤمتر يهدف اىل مناقشة آليات وأدوات تفعيل السلك الدبلوماسي وتطويره، وفقاً للمتغريات اإلقليمية والدولية ومبا ينـسجم                 

وأشار البيان إىل أن الدعوة وجهت لكافة السفراء الفلسطينيني العاملني يف اخلارج إال ملن يعيـق االحـتالل                  .مع االحتياجات 
ونفى البيان على لسان القـدوة      .ائيلي وصوهلم إىل أرض الوطن، من أجل تفعيل العمل االقتصادي يف العمل الدبلوماسي            اإلسر

احتمال إغالق عدد من السفارات يف اخلارج، موضحاً أن احلديث يدور عن ترتيب الوضع الدبلوماسي عموماً، مشرياً إىل أن                   
إنه سيجري التركيز على البالد العربية وزيادة عـدد املـوظفني           : وقال.ة يف العامل  اً للمناطق اجلغرافي  عملية الترتيب ستتم وفق   

العاملني يف السفارات ا، ومنها مصر واألردن باإلضافة إىل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية والبعثة الفلسطينية لدى األمم                 
  .املتحدة

  3/5/2005الرأي األردنية 
  ون السلك الدبلوماسي إيل اجمللس التشريعياحلكومة الفلسطينية حتيل قان

ستحيل احلكومة الفلسطينية اليوم قانون السلك الدبلوماسي ايل الس التشريعي ملناقشته واقراره مبا :ـ من وليد عوضرام اهللا  
 الـسلك   واكد ناصر القدوة أن احلكومة ستحيل اليوم يف جلستها األسـبوعية قـانون            . خيدم العمل الدبلوماسي الفلسطيين   

  .الدبلوماسي إيل الس التشريعي متهيداً ملناقشته وإقراره
  3/5/2005القدس العريب 

  إزالة منازل لضباط فلسطينيني على أراض مستوىل عليها  
 لفرض القانون   أليب مازن   أزالت قوات األمن الفلسطينية يف غزة ثالثة منازل أقامها ضباط بشكل غري قانوين يف مسعى جديد                 

وأضاف ان األشخاص الذين قـاموا بالبنـاء        . وقال ابو خوصة ان املنازل ازيلت باعتبارها اعتداء على امللكية العامة          . موالنظا
ومن احملتمل  . وعمليات البناء غري القانونية منتشرة يف قطاع غزة       . اخطروا بقرار اإلزالة ووجهت اليهم انذارات قبل تنفيذ األمر        

مـن املـستعمرات    ” اسرائيل“ذين سيحصلون على اراض يف قطاع غزة عندما تنسحب          ان تطرح بقوة مسألة االشخاص ال     
  )رويترز. (اليهودية هذا الصيف

 3/5/2005اخلليج اإلماراتية 
  توقيع مذكرة تفاهم بني فلسطني وتركيا يف اجملال الزراعي: رام اهللا

تركية، حبضور الرئيس حممود عباس، وأمحد قريـع  جرى أمس، التوقيع على مذكرة تفاهم زراعية فلسطينية ": وفا"رام اهللا ـ  
. ووقع االتفاقية وليد عبد ربه، وزير الزراعة، و د         .، رئيس الوزراء، ورجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي        "أبوعالء"

  . التركيةسامي غولفوا، وزير الزراعة والشؤون القروية
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ـ     من اإلنتاج النبايت واحليواين والثروة السمكية واخلدمات البيطريـة،          ، أن االتفاقية تشمل عدة جماالت     "وفا"وقال عبد ربه ل
وأشار إىل أن املذكرة تشمل العناية بتطـوير         .إضافة إىل إدارة أحواض األر، وكفاءة استخدام املياه وتطوير املصادر الطبيعية          

  .الزراعية والغذائيةنظام املعلومات اجلغرايف، وتشجيع التجارة الزراعية، من خالل تشجيع الصناعات 
  3/5/2005األيام الفلسطينية 

   لكبار مسؤويل السلطة الفلسطينيةV I Pإعادة إصدار تصاريح 
 استأنف مكتب منسق أعمال احلكومة اإلسرائيلية يف الضفة الغربية، وللمرة األوىل منذ انـدالع               –رام اهللا   /  يوسف الشايب 

  .لكبار مسؤويل السلطة الوطنية) يب.آي.يف(اريح الـ ، إصدار تص2000االنتفاضة يف أيلول من العام 
ـ                 دد وثابـت   وأشارت اإلذاعة اإلسرائيلية إىل موافقة جيش االحتالل، على إعادة تشغيل مكتب إصدار التصاريح، لعـدد حم

يح بـشكل   ، اننا، ومنذ بداية األسبوع، بدأ العمل على إصدار التصار         "مصادر إسرائيلية "ونقلت عن   .للمسؤولني الفلسطينيني 
جديد، يتضمن مستويني أساسيني، فقد منح الوزراء يف السلطة الفلسطينية تصريح حركة شامال، يف حني كانت احلركة حمددة                 
لغري الوزراء، من كبار املسؤولني يف الوزارات املختلفة والس التشريعي الفلسطيين، فضالً عن جتديد إصدار تصاريح خاصـة        

ص حبركة مقلصة، ومتت املوافقة على منح تصاريح عبور خاصة للخرباء ورجال املهن الفلسطينيني              لكبار القطاع التجاري اخلا   
  .العاملني يف جمال تنسيق خطة االنسحاب من غزة ومشال الضفة

  3/5/2005الغد االردنية 
  ناشطون يطالبون األردن برفع وصايته.. بوادر خالف بني عمان والسلطة الفلسطينية بسبب أرينيوس 

طفت على السطح بوادر خالف بني عمان والسلطة الفلسطينية بشأن املوقف من            : خدمة قدس برس     - القدس احملتلة    -مان  ع
راعي الكنيسة األرثوذكسية أرينيوس األول، الذي يواجه ما ببيع عقارات وأمالك الكنيسة األرثوذكسية التارخيية يف القدس                

مان والسلطة الفلسطينية جلان حتقيق منفصلة للبحث بشأن هذه التهم، الـيت            وشكلت كل من ع   . لصاحل رجال أعمال يهود   
والتقى مسؤولون أردنيون وآخرون فلسطينيون البطريرك أرينيوس األول للتحقق مـن صـحة             . سربتها الصحافة اإلسرائيلية  

ية الرئيسية يف القضية ، جـدد األردن  ويف الوقت الذي محل فيه تقرير فلسطيين رمسي البطريرك أرينيوس األول املسؤول   . األنباء
 أن بالده   - رفض اإلشارة إىل امسه      -وأكد مصدر حكومي أردين     ". إشاعات"ثقته بالرجل، معتربا أن أنباء تورطه بالفضيحة        

ام مـع   اليت دف حنو التهدئة واالنسج    "تتحرك جتاه القضية األرثوذكسية من قاعدة موقفها من سائر القضايا احمللية واإلقليمية             
يف يوم من األيام حجر عثرة يف وجه مشروع تعريب "، مشددا يف الوقت ذاته على أن عمان لن تكون        "املواقف العاملية السائدة  

وكان بيـان صـدر عـن احتـاد         ". أننا سندعم املشروع يف حال بدأ خيطو خطواته الصحيحة وبدأ يتقدم          "مضيفا  " الكنيسة
من صالحيات األردن التدخل بشأن األوقاف      "، اعترب فيه أنه ليس      "القيامة ايدة "ة عيد   أرثوذكسيي اجلليل يف املهجر، مبناسب    

وأشار البيان إىل أن املقدسات اإلسالمية واملسيحية يف فلسطني         . حبسب تعبري البيان  " األرثوذكسية يف البالد الفلسطينية املقدسة    
وهدد البيان، بأن   ". ي الوحيدة املكلفة حبماية كل األوقاف الفلسطينية      ونعين هنا أن منظمة التحرير الفلسطينية ه      "هلا من ميثلها    

األرثوذكس العرب سيتجهون حنو االنشقاق عن الكنيسة اليونانية يف حال مل تتم االسـتجابة ملطالبـهم، مطالبـا الـسلطة                    
ة ويتم تطويبه من خالل الكنـائس       بتسمية األرمشندريت عطا اهللا حنا ليكون مطرانا عاما عن كل البالد الفلسطيني           "الفلسطينية  

  ". األرثوذكسية املنتشرة يف العامل
  3/5/2005الشرق القطرية 

  تتوعـد بـالرد علـى استـشهاد احـد عناصـرها           » اجلهاد االسـالمي  «حركة  ،  استشهاد فلسطيين واصابة صحفي   
سالمي ومقتل جندي اسـرائيلي   اعلنت مصادر امنية فلسطينية واسرائيلية استشهاد ناشط يف اجلهاد اال       - وكاالت   -طولكرم  

 ووقع االشتباك لدى توغل اجليش االسرائيلي يف قرية صيدا قرب طولكرم مشال              .فجر امس يف اشتباك يف مشال الضفة الغربية       
  .الضفة الغربية
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ج وذكرت وكالة رامتان أن مصورها الصحفي فارس فارس اصيب بعيار يف قدمه ونقل اىل مستشفى يف املدينة لتلقي العـال                   
  .كما أصيب جراء اطالق النار االسرائيلي ثالثة فلسطينيني

وقالت سرايا القدس اجلناح     .اىل ذلك توعدت حركة اجلهاد االسالمي امس بالرد على استشهاد احد عناصرها يف قرية صيدا              
اب وحتتفظ الـسرايا    هذه اجلرمية الصهيونية اجلديدة لن متر دون عق       «العسكري للحركة يف بيان تلقته وكالة فرانس برس ان          

مسؤولية ما يقع من رد على جرائمـه يف ظـل   ) اسرائيل(العدو «ومحل البيان  .»لنفسها حبق الرد يف الزمان واملكان املناسبني    
على العدو ان يدفع مثنا للتهدئة بوقف عدوانه املتواصل ويطلق سراح االسرى واال فعليه ان يدفع مثن                 «واضاف  .»مناخ التهدئة 
 .»قاته املتواصلة حبق شعبناجرائمه وخرو

  3/5/2005الرأي االردنية 
  اطالق صاروخي قسام على اسرائيل

علم من مصادر عسكرية اسرائيلية ان صاروخني من نوع قسام اطلقا امس من قطاع غزة وسقطا قرب -القدس احملتلة 
  . مستوطنة سديروت وقالت املصادر نفسها ان الصاروخني انفجرا يف ارض مكشوفة

  3/5/2005 االردنية الغد
  إعتقال اثنني من كوادر محاس 

دارت مواجهات ختللها تبادل إلطالق النار مساء يوم أمس قرب بيت الهيا بني أفراد من األمـن الفلـسطيين                   :  علي واكد 
ـ               .وناشطني ينتمون حلركة محاس    اس وحسب ما قالته مصادر فلسطينية رمسية فإن املواجهات بدأت إثر حماولة ناشطني من مح

واندلع اشتباك بني الطـرفني     . حنو مدينة سديروت يف إسرائيل فيما منعهم رجال األمن من القيام بذلك           " قسام"إطالق قذائف   
وجنح الناشطون يف اهلرب مـن أحـد        .ومل يبلغ عن وقوع إصابات، لكن مت اعتقال اثنني من كوادر محاس           . مشل إطالق النار  

      م على قذائف هاون معدة لإلطالق       احلواجز لكنهم ضبطوا يف حاجز آخر وعوتدفقت إىل املكان قوات معـززة      . ثر يف سيار
  )  07:20 , 03/05/2005( .من الشرطة واألمن الفلسطيين

  3/5/2005يدعوت أحرنوت 
 البلدية فتح رفضت طلبا يف حوار القاهرة لتأجيل االنتخابات: املشهراوي

القاهرة يقضي بتأجيـل انتخابـات    كة فتح رفضت طلبا قدم هلا يف حوار أكد مسري املشهراوي أن حر-ـ حيىي املدهونغزة  
الرئيس حممود عباس رفض هذا الطلب حىت ال يقال ان فـتح هربـت مـن     املرحلة الثانية من االنتخابات البلدية موضحا أن

وتطرق املشهراوي اىل موقف .لتسعى أساسا لبناء جمتمع دميقراطي ميكننا مجيعا من حتقيق احلرية واالستقال املواجهة وألن فتح
جنب يف األزمات  املعارضة احلقيقية هي اليت تسعى لتجسيد وحدة الدم و تقف جبانب احلكومات جنبا إىل املعارضة وقال ان

  .وال تصطاد يف املاء العكر
 3/5/2005احلياة اجلديدة 

  دورة تدريبية لعشرة أعضاء يف فتح بإشراف السويد حول احلقوق املدنية
حذرت اوساط قيادية يف حركة فتح من بروز مؤشرات علي خمطط يهدف لتحويـل احلركـة ايل   :من بسام بدارين ـ  عمان

والحظت هذه االوساط ان خمطط حتويـل فـتح ايل          . منظمة غري حكومية والغاء شعارها وبراجمها فيمايعلق بالكفاح املسلح        
طار تثقيف اعضاء حركـة فـتح       ومات اوروبية حتت ا   حزب سياسي امنائي بدأ علي ارض الواقع عرب خطوات تدعمها حك          

وقدرت االوساط نفسها بان هذه احملاولة بدأت قبل قيام الدولة الفلسطينية ودون احلصول علي تنازالت حقيقيـة مـن           .مدنيا
ملـسلح  اجلانب االسرائيلي، االمر الذي اعتربته حلقة خطرية من حلقات اعادة حركة فتح والغاء مواثيقها اخلاصة للكفـاح ا                 

  .وتغيري وصفها من حركة حترر وطنية ايل حركة مدنية مؤمنة بالسالم
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وبدأ هذا املخطط باشراف احلكومة السويدية علي اول دورة تدريبية مدنية لعشرة اعضاء من صلب التنظيم الفتحاوي، حيث                  
  .يماامتول السويد برناجما تدريبيا يف هذا االطار سيشمل العشرات من قادة فتح وفروعها وتنظ

وباشراف احلكومة السويدية وصل امس االول ايل تونس عشرة اعضاء يف كوادر حركة فتح التنظيمية، وسيخضع هؤالء ايل                  
دورة تدريبية مكثفة يف فندق الدبلوماسي التونسي وباشراف ومتويل حكومة السويد، وسيتلقي املشاركون من حركة فـتح                 

دنية وبالبيئة وبثقافة السالم وبالتربية املدنية االمر الذي يعترب خطـوة اويل يف اجتـاه               حماضرات وتدريبات هلا عالقة باحلقوق امل     
  .خمطط شامل سيتسع قريبا لتحويل فتح ايل منظمة غري حكومية

وعلم ان القيادي الفتحاوي البارز ابو ماهر غنيم رفض استقبال االعضاء العشرة، مرتابا مبحاوالت تطويع فتح وحتويلـها ايل                   
 مدنية غري حكومية، وعلم بان الوفد الفتحاوي كان يفترض ان يتلقي التدريب الالزم يف القـاهرة، لكـن احلكومـة                     منظمة

يف غـضون   .ونسية لتنفيذ الربنامج التدرييب   املصرية رفضت ذلك يف اللحظات االخرية، فاستعاضت اجلهة املنظمة بالعاصمة الت          
تحرير الفلسطينية فاروق القدومي يتجه الطر حركة فتح بعدما فقـد متامـا             ذلك لوحظ بان رئيس الدائرة السياسية ملنظمة ال       

ويف الوقت ذاته يسود االرتباك والترقب فريق الدائرة السياسية يف تونس حيـث مت تنظـيم                .التأثري علي ملف وزارة اخلارجية    
وقالت مـصادر فلـسطينية ان   . جتماعاجتماع رام اهللا بدون التنسيق مع الدائرة السياسية، وحيت بدون حضور ممثلني هلا باال             

يف رام  كادر الدائرة السياسية يف تونس يشعر بالقلق بسبب عدم وضوح مستقبله الوظيفي ومهامه يف ظل الترتيبات اليت جتري                   
  .اهللا باشراف ناصر القدوة

  3/5/2005القدس العريب 
  !االحتالل يستخدم سالحاً جديدا خيترق اجلسد ويشلّ األعصاب: شهود
م اهللا ــ ذكرت مصادر فلسطينية حملية أنّ قوات االحتالل استخدمت سالحا جديدا لقمع املتظاهرين الفلسطينيني، وهو                 را

عبارة عن بندقية صغرية احلجم تطلق رصاصا معدنيا صغريا كروي الشكل، خيترق اجلسم من مقدمته، وغازا يشل األعصاب                  
قرية بلعني، غرب مدينـة رام اهللا،        ظاهرة اليت انطلقت يوم السبت، يف     اركت يف امل  وكانت هذه املصادر ش    !من اجلهة السفلى  

احتجاجا على بناء جيش االحتالل جدار الفصل العنصري، حيث استعمل هذا النوع من السالح ضد املتظـاهرين يف هـذه                    
وأشارت املصادر الفلسطينية إىل أنّ      .الرصاص إىل أنّ هذه هي املرة األوىل اليت يشهد فيها مثل هذا النوع من               ةمشري .املظاهرة

جنود االحتالل كانوا يطلقون زخات من هذا النوع من الرصاص على املتظاهرين عن بعد عدة أمتار، منوهة إىل أن جنـود                     
جازه أو  االحتالل كانوا يستخدمون البندقية ذاا لرش غاز يؤدي إىل شلّ أعصاب املتظاهر، وإيقاعه على األرض، ومن مث احت                 

  .اعتقاله
  3/5/2005األيام الفلسطينية 

  لقاء عمايل يطالب بتطبيق القوانني املتعلقة بتحسني واقع العمال: ، وجبهة النضال مشال غزة"فدا"نظمه 
 طالب سياسيون ونقابيون السلطة الوطنية بتطبيق اللوائح التنفيذية لقانون العمل، والتأمينات، والنقابات،: غزة ـ خليل الشيخ 

  .ورفع مستوى املعيشة، والتخفيف من ظاهرة البطالة والفقر يف اتمع
، وجبهة النضال الشعيب يف حمافظة مشال غزة، أمس،         "فدا"وأكد املتحدثون يف لقاء عمايل نظمه االحتاد الدميقراطي الفلسطيين          

وشـارك مئـات     . الوزارات املختصة  أمهية خلق فرص عمل بديلة للعمال العاطلني، وتقدمي تسهيالت على حياة العمال لدى            
، باإلضافة إىل ممـثلني عـن       "عيد العمال العاملي  "العمال يف اللقاء، الذي جرى يف سياق فعاليات إحياء ذكرى األول من أيار              

   .كتلة نضال العمال، وكتلة التضامن العمالية، مؤسسات أهلية، والعمال من ذوي االحتياجات اخلاصة
  3/5/2005األيام الفلسطينية 
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  يف افتتاح مؤمتر دويل حول املياه برام اهللا
، والذي يعقـد يف     "املياه حقوق وقيم  "افتتح يف مدينة رام اهللا، أمس، مؤمتر دويل حول املياه، حتت شعار             ": وفـا "-رام اهللا   

الرابع مـن الـشهر     ، ويستمر حىت    )UNDP(األراضي الفلسطينية للمرة األوىل، حتت رعاية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي           
وشارك يف املؤمتر، خرباء وأكادمييون يف جمال املياه من خمتلف أرجاء العامل، وقدموا خالله عدداً مـن أوراق العمـل،                    .اجلاري

 تتعلق بإدارة مصادر املياه، احلقوق املائية يف القانون الدويل، إدارة املياه املعاجلة، واخلطط واالستراتيجيات الوطنية لتطوير قطاع                
ومت اختيار أوراق العمل، املنوي مناقشتها عرب جلنة علمية مشكلة من خمتلف اجلامعات واملؤسسات األكادميية الوطنيـة،                  .املياه

  . خبريا21ًوتضم 
  3/5/2005األيام الفلسطينية 

  ملعدات التعبئة والتغليف" انترباك"بعثة فلسطني ختتتم مشاركتها بأملانيا يف معرض "بال تريد"نظمها 
املتخصص يف عرض املعـدات،     " انترباك"زيارا ملعرض   " بال تريد "اختتمت بعثة مركز التجارة الفلسطيين      :تب حامد جاد  ك

والتقنيات، واملواد املستخدمة يف التعبئة والتغليف، الذي عقد على مـدار األسـبوع املاضـي يف مدينـة دوسـلدورف يف                     
وا خمتلف قطاعات األغذية، واألدوية، واملنتجات الورقية، ومـواد التعبئـة            رجل أعمال فلسطينياً مثل    15وضمت البعثة   .أملانيا

  .والتغليف، إضافة إىل مشاركة عدد كبري من الصناعيني من االراضي الفلسطينية
إىل أن مشاركة هذه البعثة تأيت يف إطار برامج ترويج وتطوير التجارة، اليت ينفذها املركز بدعم مـن                  " بال تريد "ونوه مركز   

  .األمريكية" فوكا"، ومؤسسة )USAID(وكالة األمريكية للتنمية الدولية ال
  3/5/2005األيام الفلسطينية 

  حفل لتوزيع مساعدات كويتية على متضررين
 مليون دوالر أمريكي على     15مدير مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين لقطاع غزة إن اجلمعية وزعت حنو             لقا:كتب حسن جرب  

ـ   .نتفاضةأسر متضررة خالل اال    على هامش حفل توزيع مساعدات كويتية ألسر متضررة يف مدينة          " األيام"وأكد أبو القرايا ل
حيدر . وأشار د .2004 ألف عائلة استفادت من املساعدات، اليت قدمتها اجلمعية حىت اية العام             200غزة، أمس، إن حنو     

ى توزيعها وصلت على شكل تربعات من احلكومة والشعب         عبد الشايف، رئيس اجلمعية خالل احلفل إن املساعدات، اليت جر         
الكوييت، ومجعية اهلالل األمحر الكويتية ملساعدة أسر الشهداء واألسر املتضررة من العدوان اإلسرائيلي على أرواح وممتلكـات                 

  .املواطنني يف قطاع غزة خالل العام املاضي
 أسرة متضررة من خمتلف حمافظات      650 أسرة شهيد، و   684 إن اجلمعية وزعت خالل الشهر املاضي مساعدات على       : وقال

  . أسرة شهيد، وسبع وعشرين أسرة متضررة يف منطقة رفح165غزة، من ضمنها 
  3/5/2005األيام الفلسطينية 

  يف صورباهر وجبل املكرب بلدية القدس دم مرتلني 
  .بـل املكـرب بادعـاء عـدم التـرخيص          هدمت امس بلدية القدس مرتلـني يف صـورباهر وج          - مىن القوامسي    -القدس  

  . اجراءات احلصول على رخص شرقي القدس2004 علما ان بلدية القدس اوقفت يف عام 
   3/5/2005القدس الفلسطينية 

   الشهر القادم00املؤمتر الثاين لالجئني الفلسطينيني يف أوروبا يعقد بالسويد 
 الثالث عشر من الشهر القادم املؤمتر الثاين لالجئني الفلـسطينيني يف   السويدية يف " أبساال"حتتضن مدينة   " : وفا" السويد ــ   

امس، أن اعمال     تنظيم هذا املؤمتر يف بيان     وذكرت رابطة الالجئني الفلسطينيني يف أوروبا وهي اجلهة اليت تشرف على          .أوروبا  
ن آلية ناجحة للتنسيق بـني املؤسـسات        البحث ع "هذا املؤمتر ستتوزع على عدة حماور، مشرية اىل ان احملوراالول سيتناول            

، مبا يف ذلك إبراز أمهية التواصل والتنسيق بني اجلمعيات واملراكز واهليئـات ذات العالقـة،                "واجلمعيات اليت تعىن حبق العودة    
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أو دوائر تنسيقية متقاربة وحلقات يف أوروبا واخرى يف الشرق األوسط ويف كل بلد على حـدة يف أوروبـا                    وإجياد حلقات   
واكد البيان، ان تعزيز التنسيق والتواصل من شأنه توحيد الرؤى السياسية واملواقف املوحدة إزاء القـضية األساسـية                  .وغريها

 حتقق أكرب قدر من التفاعل بني أطراف حركة حق العودة يف العـامل،              وهي حق العودة، وصوالً اىل تشكيل جلنة تنسيقية عليا        
وأوضح أن  .واالستفادة من احلاالت الوحدوية السابقة والبناء عليها من أجل تطوير اآلليات املناسبة للتواصل والتنسيق املشترك              

، ويتضمن ذلك العمل على     "للقضية الفلسطينية البحث يف إجياد آليات تكفل إنشاء اجتاهات عاملية مؤيدة          "احملور الثاين سيتناول    
توطيد العالقات السياسية مع األحزاب واألفراد واجلمعيات واهليئات املؤيدة للقضية الفلسطينية يف الدول األوروبية، وتشجيع               

ـ    .االجتاهات املؤيدة للحقوق الفلسطينية والعربية يف الدوائر الدميقراطية األوروبية         ور الثالـث سـيتناول     ووفق البيان، فإن احمل
، من خالل البحث يف كيفية إجياد الوسائل والطرق اليت توصل          "البحث يف اخلطوات العملية اليت حتقق فعالً مادياً باجتاه العودة         "

  .الالجئني الفلسطينيني إىل إبداع فعل مادي يصل إىل صلب موضوع العودة
، فيما يتطرق احملـور     "ل الرد على املشاريع اليت تسعى إللغاء حق العودة        البحث يف الوسائل اليت تكف    "اما احملور الرابع فيتناول     

البحث "اخلامس اىل مناقشة اآلليات اليت حتقق تكافالً اجتماعياً بني الالجئني ، وحسب البيان، فإن احملور السادس خصص لـ                   
 ذلك حبث امكانية تـشكيل جلنـة حقوقيـة          ، مبا يف  "يف إجياد آلية حقوقية تكفل الدفاع علن األطر املدافعة عن حق العودة           

فلسطينية يف أوروبا من احلقوقيني والقضاة املقيمني يف أوروبا، وحتديد طبيعة العالقة اليت تـربط هـذه اللجنـة باجلمعيـات                     
  .الفلسطينية يف أوروبا من جهة ، وباللجان احلقوقية العربية والدولية من جهة اخرى

  3/5/2005األيام الفلسطينية 
  اىل معسكرات للشرطة الفلسطينية ل مستوطنات مشال الضفةحتوي

كشفت مصادر اسرائيلية امس النقاب عن ان اجليش االسرائيلي يدرس امكانية حتويل املستوطنات اليت سيتم اخالؤها مشال 
غنيم  «-ت  درس اجليش االسرائيلي مؤخرا امكانية تسليم املستوطناحيث.الضفة اىل معسكرات لرجال الشرطة الفلسطينية

 للفلسطينيني بشرط تعهد باستخدامها كمعسكرات لرجال الشرطة الفلسطينية وعدم اقامة بلدات -وكدمي وحومش وسانور 
وسيدرس ..هلذا االقتراح يستطيع رجال الشرطة الفلسطينية السكن يف منازل املستوطنني لكن بدون عائالم فيها، ووفقا

   اجليش، وجتدر االشارة اىل انه مل شارون و موفاز ، االقتراح الذي عرضه
   3/5/2005القدس الفلسطينية 

  انشاء وحدات سكنية لفقراء املخيمات
 قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية املهندس وجيه عزايزة ان لدى الدائرة خطة سيتم تطبيقها يف املرحلة القادمة -جرش

وبني العزايزة ان عملية .ت وستمنح وفق مبدأ يكفل العدل واملساواة تتضمن انشاء وحدات سكنية للفقراء من ابناء املخيما
  ) بترا( . وحدة سكنية46املسح يف املخيم بينت احلاجة اىل حنو 

  3/5/2005الغد االردنية 
   سنوات حبق متهمني بالعمالة5 و 10احلكم بالسجن 

، "دائرة اجلنايات الكـربى   "جلسة حمكمة بداية غزة     أصدر رئيس احملكمة القاضي فهمي النجار يف بداية           :كتب فايز أبو عون   
 أعوام حبق املدان نبيل عيد بسيوين البسيوين من         10، أمس، حكمني بالسجن ملدة      "سرايا غزة احلكومي  "اليت عقدت يف مبىن     

يهما يف الئحـة     سنوات حبق املدان عرفات محيد سلمان العرجاين إلدانتهما بالتهمتني املنسوبتني ال           5بلدة بيت حانون، وملدة     
، وإضعاف الـروح    1957 لسنة   555من األمر رقم    " أ" فقرة   77التخابر مع جهة أمنية معادية خالفاً للمادة        "االام، ومها   

  ".من األمر ذاته" ب" فقرة 78املعنوية وقوة املقاومة خالفاً للمادة 
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ني ، وللنظر يف باقي ملفات املتهمني االثين عـشر          يذكر أن هيئة احملكمة عقدت جلستها أمس إلصدار قرار احلكم حبق املتهم           
  ".شاباك"القابعني يف قفص االام، وحياكمون أيضاً على مة التخابر مع جهاز األمن العام اإلسرائيلي 

  3/5/2005 األيام الفلسطينية
  التقرير السنوي للمركز الفلسطيين حلقوق االنسان

 شهد حاالت انتهاك حلقوق اإلنـسان       2004سطيين حلقوق االنسان أن العام       أكد املركز الفل   - من عماد االفرجني     -غزة  
 يف تقريره السنوي الذي     2004على الصعيد الفلسطيين، رغم تراجع حاالت االعتقال غري القانوين ووثق املركز خالل العام              

نية املختلفة، مما يشكل انتهاكاً ألحكام      صدر أمس العديد من حاالت االعتقال غري القانوين اليت نفذا األجهزة األمنية الفلسطي            
ورغم أن هذا العام شهد تراجعاً ملحوظاً يف عدد حاالت االعتقال بشكل غري قـانوين، إال أن                 . القانون األساسي الفلسطيين  

ضاً ملبـدأ   عدم قيام السلطة التنفيذية بإغالق هذا امللف بشكل ائي من شأنه أن يشكل ديداً ألمن وسالمة املواطنني، وتقوي                 
  .سيادة القانون

ويف دليل آخر على انتهاك أجهزة األمن الفلسطينية للقانون وعدم احترام سيادته، فإن أمحد سعدات ال يزال                 /اعتقال سعدات 
 وحىت اللحظة لدى أجهزة األمن الفلسطينية يف سجن أرحيا املركزي، وذلك خالفـاً              2002 كانون الثاين    15معتقالً منذ   

  . بعدم قانونية اعتقاله، واإلفراج عنه2002 حزيران 3حملكمة العليا الفلسطينية بتاريخ لقرار صدر عن ا
وبالرغم من شعور املركز باالرتياح إزاء عدد من خطوات اإلصالح يف جمال السلطة القضائية خالل األعـوام                 /الصالحيات 

  .يداً الستقالل السلطة القضائيةالثالثة املنصرمة، إال أنه ما تزال هناك حاجة للمزيد من اإلصالحات تأك
  ، أعيد تشكيل 2003 أيار 14، مت تعيني نائب عام جديد للسلطة الفلسطينية، ويف بتاريخ 2003 أيار 12بتاريخ  

غري أن من الواضح، وفقاً ملتابعة املركز الفلسطيين حلقوق اإلنـسان،           . جملس القضاء األعلى مبا يراعي أحكام القانون املذكور       
اليات جدية بني كل من وزير العدل ورئيس جملس القضاء األعلى والنائب العام تتعلق بتنازع االختصاصات فيما                 وجود إشك 

وأعرب املركـز   . ع تطبيق قانون السلطة القضائية    هذه املشاكل كانت وما تزال قائمة، غري أا برزت بشكل واضح م           . بينهم
 يف عمل حماكم أمن الدولة، امتداداً لقرار وزير العدل الـسابق عبـد              2004عن ارتياحه إزاء التراجع امللحوظ خالل العام        

 بوقف العمل مبحاكم ونيابة أمن الدولة، إالأن املركز ما يزال يشعر بقلق يف هذا               2003 متوز   27الكرمي أبو صالح، بتاريخ     
، ويطالـب بإصـدار مرسـوم    اجلانب وخيشى من إعادة العمل ا يف أي وقت، ويرى املركز أن قرار وزير العدل غري كافٍ  

  .1995رئاسي يلغي هذه احملاكم اليت تشكلت مبوجب مرسوم رئاسي صدر يف شباط 
، انتهت أعمال الدورة الثامنة للمجلـس التـشريعي،         2004ويف آذار   /مساس خطري بالدميقراطية  » والية التشريعي «حتديد

باشرة إلجراءات االحتالل آنفة الذكر، مل تنتظم جلـسات         وبدأت أعمال الدورة التاسعة اليت استمرت خالل العام، ونتيجة م         
الس التشريعي وجلانه، ومع اإلدراك التام حلجم املعيقات والعقبات اليت تعترض عمل الس التشريعي املتصلة جبرائم احلرب                 

املساحات املتبقية من عمله     على مستوى    2004اليت تقترفها قوات االحتالل، إال أن تقييم أداء الس التشريعي خالل العام             
ورغم كل ذلك فإن أهم التحفظات على أداء الس التـشريعي  . صاً يف جمايل التشريع والرقابةمل يكن حبجم التوقعات، خصو    

وعلـى  .1999 والذي انتهى يف أيـار       1996تتمثل يف استمرار جتاوز التفويض الشعيب املتمثل يف انتخابات كانون الثاين            
دة القانونية لوالية الس التشريعي دون إجراء انتخابات جديدة، غري أن فترة والية الس التشريعي مـددت                 ذلك، انتهت امل  

، ومنح مبوجبه رئـيس  1999 شباط 4، بناًء على قرار حمكمة استئناف قضايا االنتخابات الذي صدر يف        1999منذ العام   
  . وما إذا كان سيستمر يف عمله أو يصار إىل عقد انتخابات جديدةالسلطة الوطنية الصالحية يف تقرير مدة والية الس،

ورغم أن هناك تراجعاً يف مستوى االنتهاكات الصادرة عن السلطة الفلـسطينية خـالل              /انتهاكات جهات جمهولة و معلومة    
معلومة، يرتبط بعضها   ، إال أن هذه الفترة شهدت تزايداً ملحوظاً يف االنتهاكات الصادرة عن جهات جمهولة أو                2004العام  

بقوى سياسية أو بأجهزة أمن، وال يعترب تراجع االنتهاكات الرمسية دليالً على حتسن حالة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي                     
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الفلسطينية، بقدر ما يعترب ضعفاً يف املؤسسة الرمسية الفلسطينية بأجهزا املختلفة، وهذا الضعف راجـع بطبيعـة احلـال إىل                    
الحتالل املتكررة على املؤسسات الفلسطينية، ومقار األجهزة األمنية والسجون، خاصة وان هذا التراجع مل              اعتداءات قوات ا  

ترافقه أية تعديالت على القوانني الصادرة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، اليت تتضمن مواد تتعارض مع املعـايري واملواثيـق                   
آلراء الـيت   لغاء أي من املراسيم والقرارات اليت تقيد حق املواطنني يف تبين ا           اخلاصة حبقوق اإلنسان، إضافة إىل ذلك فلم يتم إ        

وفيما يتعلق بتزايد االنتهاكات اليت تقيد ضد جمهولني، فإن السبب الذي يقف وراء تزايدها هـو حالـة                  .يريدون التعبري عنها  
اخلية بني األجهزة األمنية الفلسطينية، إضافة إىل       الفوضى والفلتان األمين الذي تعاين منه األراضي الفلسطينية، والصراعات الد         

أن القانون ال يزال مهمشاً، فحىت اجلهات الرمسية ال تقوم بتطبيق أحكامه، وال يتم تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات الثالث،                    
تان األمين اليت تعيـشها     كما ساهم تقاعس النيابة العامة عن مالحقة اجلناة يف زيادة عدد هذه االنتهاكات، و تفاقم حالة الفل                

  . األراضي الفلسطينية
وتنطوي الكثري من ممارسات السلطة الفلسطينية على انتهاك للحق الدستوري يف           /انتهاك احلق الدستوري يف تكوين اجلمعيات     

 هـو اسـتمرار     2004تكوين اجلمعيات، كانت أبرز حاالت االنتهاك للحق يف تكوين وعمل اجلمعيات اليت شهدها العام               
مجعية خريية وهيئة أهلية إسالمية يف قطاع غزة على الرغم من صدور قـرار احملكمـة يف   ) 39(العمل بقرار جتميد حسابات     

ورغم ذلك فما لبثت السلطة التنفيذية أن عادت لتمـارس          .، القاضي باإلفراج عن أرصدة مجعية الصالح      2004 آذار   21
  .يتم التقيد بتنفيذ قرار احملكمة قيود إال تلك اليت يفرضها القانون، بدل أن انتهاكها هلذا احلق، وحلق اجلمعيات يف العمل دون

 زيادة غري مسبوقة يف حاالت سوء استخدام السالح اليت وثقها املركز الفلـسطيين              2004و شهد العام    / جرمية قتل  131
ية إىل إصابة وقتل عدد كبري من       حلقوق اإلنسان، حيث أدى انتشار السالح واستخدامه يف نزاعات فصائلية وعشائرية وشخص           

ت كما مت توثيق حاالت أخرى سقط فيها فلسطينيون أو أصيبوا نتيجة العبث بالسالح              .املواطنني يف الضفة الغربية وقطاع غزة     
ثق وقد و .سطينية يف مناطق مأهولة بالسكان    أو سوء ختزينه، أو نتيجة اإلعداد لعبوات ناسفة أو زرع ألغام من قبل املقاومة الفل              

املركز عدداً كبرياً من جرائم القتل واإلصابات على هذه اخللفية بني املواطنني الفلسطينيني، حيث بلغ عـدد ضـحايا هـذه                     
وتشري املعطيات إىل   .الغربيةضحية يف الضفة    ) 59(ضحية يف قطاع غزة و    ) 72(ضحية، كان بينها    ) 131(الظاهرة اخلطرية   

 53مقارنة مع العام املاضي الـذي شـهد         %) 250( مقدارها حنو    2004العام  زيادة يف عدد ضحايا هذه اجلرائم خالل        
جرمية مماثلة، وهو حبد ذاته رقم مرتفع ومؤشر خطري عن هذه الظاهرة، وتعكس هذه األرقام الفوضى اليت تسيطر على انتشار                    

رنة باألعوام األربعة املاضية فإن     ومقا. عالة من قبل السلطة الفلسطينية    السالح، وعدم خضوع محل السالح لضوابط ومراقبة ف       
شخصاً، مما يدل على خطورة هذه الظاهرة وتفاقمها بشكل كبري،          ) 122(جمموع عدد الضحايا يف تلك األعوام جمتمعة يبلغ         

ويدق ناقوس اخلطر لضرورة التحرك بشكل سريع وعاجل ملكافحة هذه الظاهرة واحلد منها، واختاذ إجراءات قضائية صارمة                 
  .بيهاحبق مرتك

 تزايداً ملحوظاً يف عدد املواطنني الذين قتلوا على خلفيـة           2004كما شهد العام    / مشتبهاً بالتعاون مع اسرائيل    22مقتل  
منها يف الضفة الغربية    ) 16(حالة قتل على هذه اخللفية، وقعت       ) 22(االشتباه بتعاوم مع قوات االحتالل، وقد وثق املركز         

وفيما يشدد املركـز علـى      .2003ة وثقها املركز خالل العام      حالة مماثل ) 12(ك مقابل   أخرى يف قطاع غزة، وذل    ) 6(و
موقفه املطالب مبالحقة العمالء وتقدميهم حملاكمات عادلة، فإنه ينتقد بشدة منهج أخذ القانون باليد وجتاوز سـيادة القـانون                

  .، وأا تتم فقط وفق القانونويرى أن مالحقة العمالء هي مسؤولية وواجب السلطة الوطنية الفلسطينية
   3/5/2005القدس الفلسطينية 

  شالوم يزور موريتانيا اليوم ويشيد بشجاعتها
  .موريتانيا اليت يزورها اليوم الثالثاء" شجاعة"  اشاد وزير اخلارجية االسرائيلي بـ- القدس احملتلة -نواكشوط 

  .2000سبتمرب /مع اسرائيل يف بداية االنتفاضة ايلولاا زيارة مهمة لبلد رفض ان يقطع عالقاته "وقال شالوم 
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موريتانيا صمدت امام الضغوط اليت ال ميكن احتماهلا مبا يف ذلك حماولتا انقالب طالب منفذوها بقطـع                 "واضاف شالوم ان    
ول العربية واالسالمية   زياريت اىل موريتانيا تشكل مرحلة مهمة يف عالقاتنا مع الد         "وتابع ان   ".عالقات الدبلوماسية مع اسرائيل   ال

وسـيلتقي شـالوم    ".ا سياسية واقتصادية يف آن واحـد      وتربهن على ان الذين يقيمون عالقات مع اسرائيل يقطفون مثار         (..) 
وقال بيان للخارجية   .زير اخلارجية حممد فال ولد بالل     الرئيس املوريتاين معاوية ولد الطايع ورئيس الوزراء صغري ولد مبارك وو          

ة اىل  ان شالوم سيتطرق يف حمادثاته مع املسؤولني املوريتانيني اىل عملية السالم يف الشرق االوسط واالرهاب اضـاف  االسرائيلية
وجرت بعـض التظـاهرات     .كما سيزور شالوم املستشفى الذي تبنيه اسرائيل يف العاصمة املوريتانية         .الربنامج النووي االيراين  

وكتبت شعارات  .وات االمن يف خمتلف احناء العاصمة ال سيما يف املطار واجلامعة          فيما انتشرت ق  . احتجاجا على زيارة شالوم   
باحلرب االسود واللغة العربية على جدران مؤسسات مدرسية وجامعية ومساجد وحىت على جدران بعض املبـاين اخلاصـة يف                   

  . ودعت اىل افشال هذه الزيارة"بارم الذي ينتمي اىل فريق اعىت ارمني أرييل شارون"حيث  تصف شالوم .نواكشوط
  اف ب

  3/5/2005الغد االردنية 
  يزورون مشال العراق  " اسرائيليني"ثالثة مسؤولني 
كبار من قطاعي االقتصاد والسياحة للتوجـه اىل        ” اسرائيليني“النقاب عن استعداد ثالثة مسؤولني      ” الكيان“ كشفت اذاعة   

ونقلت االذاعة عن مسؤول    .  أيار احلايل بعد ان زودم أنقرة جبوازات تركية        /مشال العراق خالل النصف الثاين من شهر مايو       
أخرى ملقابلة رجال الدين اليهود هنـاك،       ” اسرائيلية“يف وزارة السياحة قوله ان هدف هذه الزيارة هو التحضري لزيارة وفود             

  )ا.ن.ق. (”يهود يف كردستان واملوصلحنن نريد ان نفحص بأنفسنا تلك القبور واألماكن األثرية املتبقية لل“: وأضاف
  3/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  اىل لبنان» جيش حلد«اسرائيل جتري اتصاالت مع جهات لبنانية لعودة 
 انه جيري نيابة عن حكومة اسرائيل         قال النائب الليكودي الدرزي ايوب قرا       -   من كامل إبراهيم   - الرأي   -القدس احملتلة   

اجلنويب انية مثل اجلنرال ميشل عون الذي يعيش يف املنفى بفرنسا الفساح اال امام جنود جيش لبنان                 اتصاالت مع جهات لبن   
واضاف قرا لصحيفة هارتس ان هذه االتصاالت اليت جترى مع جهات دولية ايضا تستهدف ان تشمل                .سابقا العودة اىل لبنان   

ومن املقرر ان يلتقي النائب قرا الذي يشغل مهام رئيس          . ؤالء اجلنود   قوانني العفو اليت يعكف الربملان اللبناين على تشريعها ه        
اللويب من اجل جنود جيش لبنان اجلنويب سابقا يلتقي خالل االيام القالئل املقبلة بالسفري االمريكي لدى اسرائيل دان كريتسر                   

ع اصدار عفو على عناصـر ميليـشيا        كذلك حبث قرا موضو   .ليطلب منه ان متارس الواليات املتحدة ضغوطا يف هذا املضمار         
جنوب لبنان واتاحة عودم اىل بالدهم مع مستشاري الرئيس الروسي فالدميري بوتني الذي زار اسرائيل االسـبوع املاضـي                   

ونقلت هآرتس عن قرا قوله ان مجيع اجلهات وعدت مبحاولة العمل من اجل اصدار              .االورويبوكذلك مع جهات يف االحتاد      
هذا وكشف الزعيم الروحي للطائفة الدرزية يف إسرائيل الشيخ موفق طريف عـن ان              .هذه امليليشيا يف لبنان   ن عناصر   عفو ع 

م الدرزي اللبنـاين    النائب االول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي مشعون برييس قد اجتمع يف باريس خالل االيام االخرية مع الزعي               
  .ن النائب االول لرئيس الوزراء قد التقى جنبالطهذا ونفى مكتب برييس من جهته ان يكو.وليد جنبالط 

   3/5/2005الرأي االردنية 
  " إختذوا قرارا: "احلكومة للمستوطنني

إلتقى مندوبو املستوطنني، الليلة املاضية، مبندويب احلكومة اإلسرائيلية ومبندويب مديرية االنفـصال            /تال روزنر وأطيال شومفيليب   
واقترحـت  .كان املستوطنني الذين سيتم إخالؤهم من قطاع غزة ومن مشال الضفة الغربيـة            وذلك يف حماولة إلجياد حل إلس     

إىل خطة رمسية هلا ميزانيتها ومنـصوص       " خطة نيتسانيم "الوزيرة تسييب ليفين على مندويب املستوطنني، باسم احلكومة، حتويل          
. ة ليفين، فستتم إقامة أربع بلدات يف املنطقة املذكورة        ومبوجب اخلطة اليت اقترحتها الوزير    .عليها يف قرارات احلكومة والقانون    
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 ألف، فسيتلقى املستوطنون مصادقة على إقامة جملس حملي خاص          100وإذا بلغ عدد املنتقلني إىل املكان إىل احلد األدىن وهو           
ـ      .م، كما يطلبون    إىل البديل املقبول على      من أيار اجلاري هو املوعد احملدد للتوصل       10واتفق خالل اللقاء على أن يكون ال

وقـدرت  ". املقصود ليس إنذاراً، لكنه جيب الفهم بأن هذه مهمة بالغة اجلدية وكبرية           "وقالت مصادر حكومية إن     . األطراف
جهات مطلعة على االتصاالت أنه إذا مل يقدم املستوطنون، حىت العاشر من أيار، رداً واضحاً حول عدد األشخاص املستعدين                   

، فلن يكون أمام احلكومة أي مفر من العمل من جانب واحد وفرض احلقائق علـى األرض، بـدون                   "يتسانيمن"لتقبل خطة   
  .تنسيق مع املستوطنني

ـ          وطرق تنفيذها بشكل عملي، وليس     " خطة نيتسانيم "وخالفاً ملداوالت سابقة، ناقشت األطراف هذه املرة التفاصيل الدقيقة ل
ع على تشكيل طواقم عمل مشتركة مـن منـدويب وزاريت املاليـة والقـضاء               واتفق خالل االجتما  . بشكل نظري فحسب  

  ". نيتسانيم"واملستوطنني، خالل األيام القريبة، كي يتم توفري احللول للمشاكل اليومية وللقضايا العملية املنوطة باالنتقال إىل 
  3/5/2005يدعوت أحرنوت 

  وسط تعامالت نشطة% 1ر46نسبته  مؤشر سوق فلسطني املالية يسجل ارتفاعاً
  .سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطني لألوراق املالية، ارتفاعا خالل جلسة نشطة": األيام"نابلس ـ 

  %.1ر46 نقطة ما نسبته 10ر38 نقطة بارتفاع قدره 719ر13على " القدس"واغلق املؤشر العام للسوق 
  . اسهم هلا شركة جرى التداول على14 من بني 5بارتفاع أسعار " القدس"وتاثر مؤشر 

  3/5/2005األيام الفلسطينية 
  فريق التحقق من االنسحاب السوري يثري مسألة االنتشار الفلسطيين

  بدأ فريق التحقق الدويل من االنسحاب العسكري السوري من لبنان مهمته ، وجال أمـس علـى مواقـع                     : بريوت احلياة 
فريق الدويل أبدى ارتياحه خللو هذه األمكنة مـن الوجـود           ان ال » احلياة« وعلمت   .عسكرية كانت تشغلها القوات السورية    

اجلبهة الـشعبية   «العسكري السوري مبا فيه االستخبارايت، لكنه توقف عند املواقع اليت ال تزال تتمركز فيها عناصر تنتمي اىل                  
ستمرار الوجـود العـسكري   وحبسب املعلومات، فإن الفريق أثار ا.  بزعامة أمحد جربيل  –»  القيادة العامة  –لتحرير فلسطني   

الفلسطيين يف الناعمة، واستفسر من احلكومة اللبنانية عرب قيادة اجليش عن سبب عدم اخالء عناصر اجلبهة هذه املنطقة ومواقع                   
وأبدى اجلانب اللبناين تفهماً لطلب فريق التحقق وطلب        .أخرى يف بلدة قوسايا يف البقاع الغريب عززت أخرياً بعناصر وآليات          

له بعض الوقت ريثما يتوىل من خالل االتصاالت السياسية التوصل اىل تفاهم يقضي بإخالء موقعي الناعمـة وقوسـايا                   امها
وأكدت مصادر رمسية ان رئيس احلكومة جنيب ميقايت سيتوىل شخصياً معاجلة هذه املـشكلة               .وتسليمهما اىل اجليش اللبناين   

ولفتـت اىل ان احلكومـة       .الرئيس بشار األسد ونظريه السوري ناجي عطري      خالل زيارته الرمسية األوىل غداً لدمشق للقاء        
بإخالء املوقعني، خصوصاً ان ال جدوى من بقائها فيهما، ملا سيترتب      » القيادة العامة «ستعطي أولوية للجهود السياسية القناع      

 اليت أقدمت عليها اجلبهة هلذين املوقعني       على دمشق من اشكاالت مع اتمع الدويل بذريعة اا وراء غض النظر عن التعزيزات             
  .فور بدء االنسحاب العسكري السوري الشامل من لبنان

  :وتوقعت املصادر ان تتفهم دمشق الطلب اللبناين بإخالء املوقعني العتبارات أبرزها
  . ان القيادة العامة تعترب احلليف األساسي لسورية– 1
  .ال مشكلة مع اتمع الدويل ان دمشق ليست يف حاجة اآلن اىل افتع– 2
بقاء يف املوقعني سيؤدي حتماً اىل جلوء قوى لبنانية إىل إثارة مسألة عودة امليليشيات الفلسطينية اىل االنتشار ال ان جمرد – 3

  .خارج املخيمات
   . ليس يف مقدور جربيل اجياد الذرائع لتربير وجوده العسكري يف الناعمة– 4

  3/5/2005احلياة 



 16

  تدعو احلكومة والنواب لتبين قضية االسرى يف اسرائيل" ة التطبيعجماهب"
لتبين قـضية املطالبـة     "احلكومة وجملس النواب    ) النقابية احلزبية ( دعت جلنة محاية الوطن وجماة التطبيع        -عمان-توبة ماجد  

صحايف عقدته ظهر امس تضامنا مع      وحذرت اللجنة يف مؤمتر     ". باالفراج عن كامل االسرى االردنيني يف السجون االسرائيلية       
ومحل ".ئيلية ورفض االفراج عن اسرانا    استمرار العالقات االردنية االسرائيلية يف ظل السياسات العدوانية االسرا        "االسرى من   

تاريخ  (1994احلكومات املتعاقبة منذ عام     , رئيس اللجنة، املشكّلة من احزاب املعارضة والنقابات املهنية وعدد من املستقلني          
مسؤولية جتاهل قضية االسـرى واملفقـودين االردنـيني يف سـجون االحـتالل              ) توقيع معاهدة السالم االردنية االسرائيلية    

من جهته، كشف االسري احملرر وائل االمري خالل املؤمتر الصحايف عن استخدام سلطات الـسجون االسـرائيلية                 ".االسرائيلي
ى االردنيني والعرب ون امامها فـضائح التعـذيب االمريكـي يف سـجن ابـو                نازية وفاشية يف تعذيب االسر    "الساليب  
ورغم ان وزارة اخلارجية تقدر عدد االسرى االردنـيني         ".ودهم بكل احتياجام ورعايتهم   محاس كانت تز  " مبينا ان   ".غريب
".  اسـريا 28يصل اىل "عدد االسرى  فقد اشار االمري اىل ان      ) قبل االفراج عن الدفعة االخرية    ( اسريا امنيا وسياسيا     18بنحو  

واشار اىل وجود اربعة اسرى انتهت مـدد حمكوميـام وال         ". وانه قابل للزيادة بشكل مستمر     هذا الرقم ليس ائيا   "وقال ان   
  .يزالون معتقلني

  3/5/2005الغد االردنية 
  واملستقبل الفلسطيين» محاس«: مقال

  مصطفى الفقي :بقلم
فالواليات املتحدة أرسلت يف . طرأ على الفكر السياسي الغريب جتاه التيارات اإلسالمية يف املنطقةأصبح واضحاً أن تغيرياً  

الشهور األخرية إشارات خمتلفة تشري إىل إمكان التعامل مع التيار اإلسالمي املعتدل، بعدما فشلت يف حتقيق إجنازات ملموسة 
مرة أن واشنطن ال متانع يف قيام نظام حكم إسالمي يف العراق شرط أن ولعلنا نتذكر أن رامسفيلد ذكر . مع األنظمة القائمة

ويبدو أن شيئاً من ذلك ميكن أن يتحقق يف بغداد حتت إشراف أمريكي ومباركة من إدارة !يكون خمتلفاً عن النسق اإليراين
يف موضوع احلريات يف دول كما أن كل الوفود اليت جاءت إىل املنطقة حتت مسمى جلان تقصي احلقائق . جورج دبليو بوش

الشرق األوسط ركزت يف لقاءاا على قضية التمثيل السياسي للتيار اإلسالمي، وانتقدت احلظر املفروض على مجاعة 
وتعطي تصرحيات رايس انطباعاً يؤكد أحياناً ما ذهبنا إليه من أن الواليات . يف عدد من العواصم العربية» اإلخوان املسلمني«

انع يف التعامل مع القوى السياسية املختلفة يف الشرق األوسط إذا كان ذلك طريقاً لإلصالح أو سبيالً للحد من املتحدة ال مت
أما دول االحتاد األورويب فقد عربت عن قبوهلا التعامل مع التنظيمات اإلسالمية القائمة يف الشرق األوسط . موجات اإلرهاب

، لكي تكون قوة سياسية مؤثرة يف »اإلخوان املسلمني«وهي ابنة شرعية لتنظيم ، » محاس«على حنو يفتح الباب أمام حركة 
أي أننا أصبحنا، أمام موقف جديد يرحب بالتنظيمات الدينية والتيارات اإلسالمية شرط نبذها للعنف وجنوحها . الساحة

 مستقبل القضية الفلسطينية على اعتبار هذه مقدمة أردنا منها أن نشري إىل تأثري ذلك على.لالعتدال واستعدادها لقبول اآلخر
أن شرحية كبرية من املقاومة الوطنية تتحرك حتت مظلة إسالمية رحبت ا إسرائيل يف البداية عندما كانت تتحدث كثرياً عن 

ما أوحى هلا بذلك، إىل أن توالت ضربات هذه احلركة، يف مقاومة مشروعة » محاس«القيادة البديلة، اذ وجدت يف حركة 
عندئذ بدأت إسرائيل تعيد ترتيب أوراقها وتركز على البنية األساسية للمقاومة الفلسطينية مستهدفة . ضد االحتالل اإلسرائيلي

ومل يؤثر فقدان . ودمغها باإلرهاب» محاس«القيادات التارخيية للحركة بعمليات اغتيال متعمدة مع تشويه دويل لصورة 
يف مسرية النضال، رغم » محاس«د ياسني وعبد العزيز الرنتيسي وغريمها يف مضي احلركة لشخصيات كبرية مثل الشيخ أمح

وبرحيل عرفات، برز االجتاه املعتدل يف حركة .اخلسائر اليت تكبدا يف الفترة األخرية واحلمالت اليت شنتها عليها إسرائيل
 يكون كاذباً والتفاؤل احلذر الذي ال يدوم قيادته يف ظروف شاع فيها نوع من األمل الذي قد» أبو مازن«وتوىل . »فتح«
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ميزات » محاس«ومع ذلك فإن الشواهد اجلديدة ال تزال توحي أن االنتخابات الفلسطينية املقبلة قد تعطي حلركة . طويالً
  :وهنا ميكن رصد املالحظات اآلتية. جديدة تدفع ا إىل األمام، بل ورمبا إىل مائدة املفاوضات ذاا

ورفاقه مع ادعاء مستمر    » أبو مازن « إسرائيل تشحن حرباً صامتة على القيادة الفلسطينية الرمسية وتقلل من فعالية             بدأت: أوالً
فإسرائيل حتتاج من وجهة نظرها إىل قيادة فلسطينية حترس أمن إسـرائيل وتنـسى              . أنه ال يوجد شريك فلسطيين يف السالم      

  .وطين املستقلمطالبها األصلية يف األرض احملتلة والكيان ال
أو سلطة احلكم الذايت هـي التنظـيم النـد للحكومـة            » فتح«وليست  » محاس«يف إسرائيل أن    » الليكوديون«يرى  : ثانياً

فالسالم النهائي باملفهوم اإلسرائيلي قد يتحقق باحلوار مع أكثر اجلماعات تشدداً الن األخرية ستكون قادرة على                . اإلسرائيلية
  .ر وضبط األمن وفقاً للفهم اإلسرائيلي املغلوط دائماًاإلمساك مبقاليد األمو

بدأت ترتب أوراقها وتراجع مواقفها متهيداً للعب دور سياسي يف ما بعد االنتخابات املقبلة، وهـو                » محاس«إن حركة   : ثالثاً
 العنـف املتبـادل     أسلوباً ال أستطيع أن أصفه بالتهدئة، ولكن درجـة        » محاس«واختذت  . أمر متوقع بل ومألوف يف املنطقة     

يطالب باإلفادة من الظروف    » محاس«أصبحت اقل تأثرياً يف األسابيع األخرية، ما ميكن تفسريه بوجود حوار داخلي يف حركة               
  .الدولية احلالية مع الشعور بانكماش الدور العريب عموماً

وهناك إحساس عام بالترقب مـع احتمـال        . ىن جانب القوى الكرب   إن األجواء مواتية للتعامل مع التيارات املختلفة م       : رابعاً
وجيب أن أسجل هنا يف صراحة أن نربة التيارات اإلسالمية أصبحت أعلى مـن              . ظهور حلول غري تقليدية للمشكالت املزمنة     

قبل وأكثر جرأة رغم احنسار شعبيتها يف بعض القطاعات، ولكن أصبح لديها إحساس جديد بوجود طرف قوي حيمي دورها                   
 اإلصالح ومنطق التغيري، فضالً عن شعور عام بأن سطوة األنظمة احلاكمة مل تعد بالقوة نفسها اليت كانت عليها                   حتت دعاوى 

  .قبل سنوات، كما أن املنطق الغريب يف التفكري مييل بطبيعته إىل الواقعية والتعامل مع من يظنون أم أكثر تشدداً وأشد تأثرياً
ت مرحلة حتاول فيها إسرائيل تصفيتها وقصر مفهوم الدولة املستقلة علـى قطـاع غـزة                إن القضية الفلسطينية دخل   : خامساً

وأجزاء صغرية متناثرة من الضفة الغربية، حبيث تصبح فلسطني املستقلة دويلة صغرية بعد تفكيك عناصـر القـضية وجتزئـة                    
وطنية، فإن خلق صراع سياسي داخل البيت       وعلى رغم إمياننا بوحدة الصف الفلسطيين وأنه ال تفريط يف الثوابت ال           . مراحلها

الفلسطيين أمر ميكن استثماره إسرائيلياً بصورة كاملة، فالدولة العربية برعت تارخيياً يف شق الصف والتفرقة بني أبناء الـوطن                   
  .الواحد

 بل قد تكون هي الطرف     سيكون مشهوداً يف الفترة املقبلة،    » محاس«هذه مالحظات أردنا أن نقول ا إن دوراً متزايداً حلركة           
  . الفاعل يف املفاوضات يوماً ما

وإسرائيل ليست دولة عادية بل هي كيان استيطاين من نوع خاص خيطط ألكثر من مئة عام وميضي يف طريقة مـن دون أن                       
و االسـتئثار   يتأثر باملتغريات حوله، فالطريق مرسومة ولكل قيادة دورها وهي ال متلك، مهما كانت قيمتها، احتكار السلطة أ                

بالقرار، فاد الشخصي ال مكان له لدى القيادات اإلسرائيلية إذ أن عملية توزيع األدوار ظاهرة تارخيية برعوا فيها وحققـوا                    
لذلك فإن الساحة الفلسطينية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إىل التماسك والتـضامن ووأد الفـنت،                 . معها مكاسب كبرية  

الصف أو إثارة النعرات مهما كان مصدرها، فإذا كانت القضية الفلسطينية هي القـضية العربيـة                واليقظة أمام حماوالت شق     
اإلسالمية األوىل، فإن حترك الفصائل الفلسطينية حنو توحيد الكلمة والتضامن من أجل الغاية املشتركة هو مطلـب قـومي،                   

 احلكومة الفلسطينية، حبيث تصبح طرفاً مباشـراً يف  قبلت دخول االنتخابات املقبلة والشراكة يف» محاس«خصوصاً أن حركة  
  .إقرار التسوية ومراحل املفاوضات اليت تسبقها

» محـاس «ستكون دعماً لوحدة الصف والوقاية من الصراعات والفنت، كذلك فإن قيادات            » أبو مازن «وال شك أن حكمة     
وأنا ممن يؤمنـون بـأن      . سات إسالمية أو مسيحية   ويف مقدمها خالد مشعل لن تفرط يف حق فلسطيين أو تتهاون مع أية مقد             
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الدولة الفلسطينية املقبلة ستتسع لكل األحزاب السياسية والتيارات الوطنية واملطلوب هو التكاتف دائماً والبعد عن الصراعات                
  .أبداً

  3/5/2005احلياة 
  هل انتقلت محاس إىل مواقع جمادليها؟: مقال

  مهند عبد احلميد: بقلم
االنتخابات على اختالف أشكاهلا تفترض وحتتمل اعادة تنظـيم         . واطنني يؤيدون اجراء االنتخابات يف مواعيدها     من امل % 48

البيت الداخلي وجتاوز االختالالت ويف مقدمتها الفساد االداري واملايل ومظاهر اإلرباك والضعف األخرى، غري ان تـصويب                 
القليمية والدولية، ونقل الشعب الفلسطيين من موقع الدفاع السليب واالبتزاز          السياسة وأشكال النضال مبا يتالءم مع املتغريات ا       

ان استعدادنا لالنتخابات مل يرتبط حىت اللحظـة        . اىل موقع اهلجوم السياسي تقع يف صلب عملية ترتيب البيت او اعادة البناء            
أمـا  .  كانت احلاضر الوحيد يف العقود املاضية      والسياسة ذا املعىن مغيبة ويا للعجب بعد ان       . بعملية فرز واستقطاب سياسي   

وميكن التحقق من هذا القول بالعودة اىل آخر استطالع للـرأي           . التغييب فقد جاء بصورة ملتبسة او خارج احلسبة االنتخابية        
 يف اولويـات  العام الفلسطيين حتت بند معايري اجلمهور يف التصويت، لنجد ان مسعة املرشح ونظافة يده احتلت املرتبـة االوىل        

أما التاريخ النضايل والتدين فقد احتل املرتبة الثالثة وبواقع         %. 92، يليه الكفاءة وخدمة اتمع بواقع       %96التصويت وبواقع   
  .ان االنتماء الفصائلي ال يشكل عامالً مهماً يف القرار االنتخايب% 54، وقال 78%

من الناخبني انه ال يوجد خالف بـني فـتح          % 70تخابات قال فيه    واستطالع آخر أجري يف أعقاب اجلولة االوىل من االن        
ومثة . من الناخبني ان اختيارهم اعتمد على اعتقادهم بوجود فساد او عدم وجود فساد لدى املرشحني              % 90وقال  . ومحاس

.  يشبه الظـاهرة دليل آخر هو االنتماء او االحتساب املتعدد للمستقلني على حساب اكثر من تنظيم وخاصة فتح ومحاس فيما           
ومبقاربة اخرى فقد شهدت االنتفاضة جتانساً غري مسبوق لقواعد التنظيمات اليت توحدت على مواقف وشعارات وسياسـة                 

محـاس  (االختالط سابقاً يدل على اهدار العامل السياسي من قبل فتح وفصائل املنظمة ملصلحة االجتاه االسـالمي                 . واحدة
ء للفرز السياسي اآلن يعين التهرب من متحيص التجربة وحتديد من كان اقرب للصواب ومن               وعدم اللجو . وبرناجمه) واجلهاد

والتهرب من الفرز والتقييم يـصب      . كان ممعناً يف اخلطأ او قريبا منه، من تراجع عن مواقفه ومن مل يتراجع وبقي على برناجمه                
اسي حيدث فراغـا وخلخلـة وجيعـل االسـتقطاب          لكن التهرب من طرح العامل السي     . ايضا يف مصلحة االجتاه االسالمي    

احلرب امتـداد للـسياسة، والـسياسة       . فالعنصر اجلوهري ألي تغيري يرتبط بالسياسة     . اجلماهريي بال مضمون واضح وحمدد    
لذا فنحن معنيون بتجديد السياسة اليت تشكل ناظمـا للعمليـات           . تكثيف لالقتصاد والسالم والتعايش امتداد للسياسة ايضا      

فأية سياسة تستجيب ملصلحة اكثرية الشعب، ومن الذي حيـدد ذلـك،            . رى، واإلدارات النضالية والتشريعية والتنفيذية    االخ
ان تغييب السياسة والتلطي خلف املزاج العفوي هو سياسة، سياسة اقصاء اتمع عن دوره يف صـنع                 . الوعي أم املزاج العام   

وهر العملية االنتخابية، فال ميكن وال بأي حال من االحوال مـيش هـذا              السياسة هي ج  . السياسة بإشراف وتوجيه الوعي   
ولكـن  . العامل او استبداله بعوامل اخرى حتت ضغط ردة الفعل ومرارة التجربة كما يفعل املزاج العفوي عندنا حـىت اآلن                  

. اد ويبقي االزمة على حاهلـا     حضور السياسة دون ادوات ودون مصداقية وأداء مقنع وخملص ودون دميقراطية ال يفتح االنسد             
ان "وباملثل فإن املصداقية ونظافة اليد يف ظل سياسة خاطئة ومحقاء تؤدي اىل كارثة وينطبق على هذه احلالة القـول املـأثور                      

والسؤال اين االطراف املتصارعة، يف اخلفاء من السياسة؟ تنقـسم الـساحة الفلـسطينية              ". جهنم مبلطة بذوي النوايا احلسنة    
  :ياً اىل معسكرينبرناجم

وسعت املنظمة اىل نقله    . ف الذي يلتزم منذ اواسط السبعينيات بربنامج حظي باعتراف عريب واسالمي ودويل           .ت.معسكر م 
وجاء اتفـاق اوسـلو     . اىل حيز التطبيق لكن السياسة االسرائيلية املتعنتة املؤيدة من قبل الواليات املتحدة حالت دون تطبيقه              
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 لكن مضاعفة االستيطان االسرائيلي وتعميق السيطرة الكولونيالية على الشعب الفلسطيين، اغلقا كـل              كخطوة على الطريق،  
  .االبواب والنوافذ أمام تطبيق اوسلو، ومل تفلح مفاوضات كامب ديفيد يف فتحها ما ادى اىل اخفاق املنظمة يف تطبيق برناجمها

هذا الربنامج  . ندالع االنتفاضة الثانية ملصلحة برنامج املعارضة االسالمية      وقاد االنسداد السياسي الناجم عن اخفاق اوسلو اىل ا        
وصرف الربنامج  . الذي اعترب فلسطني التارخيية وقفاً اسالمياً وان الشعب الفلسطيين سيواصل النضال من اجل فلسطني مسلمة              

مركز الثقل فيها للعمليات الـيت تـستهدف   النظر عن قرارات الشرعية الدولية، واعتمد اسلوب املقاومة اسلوبا وحيدا وكان            
وكانت النتيجة دخول الشعب والنضال الفلـسطيين يف        . العمق االسرائيلي واملدنيني على وجه التحديد لتحقيق توازن الرعب        

سـلطة  عزلة دولية مبا يف ذلك عزلة عربية، وخسارة احلماية القانونية الدولية للنضال واملقاومة املشروعة، وبفعل ذلك متكنت                  
االحتالل من تدمري بنية اتمع وتصفية الوجود العلين وشبه العلين للمقاومة ومؤسسات الصمود الوطين يف الـضفة الغربيـة،                   

  .اضافة لتصفية قيادات املقاومة يف غزة والضفة
صـحيح ان   . يلواستخدمت اسرائيل ديد املدنيني بإقامة جدار الفصل العنصري الذي جيسد يف حقيقته التوسع الكولونيـا              

لكن االنسحاب مـن    . املقاومة البطولية املشروعة فرضت وقادت اىل اختاذ قرار باالنسحاب من قطاع غزة وهذا اجناز عظيم              
غزة حلساب تعزيز االحتالل يف الضفة، ووضع القطاع ضمن غيتو معزول ومهدد باحلصار والتجويع والقصف والتدمري يفقد                 

 له شروط وقيـود     9/11املقاومة يف اطار القانون الدويل ويف ظل التحوالت وخاصة بعد           لقد ثبت ان خيار     . النصر حالوته 
وهلذا السبب بدأت محاس تتحدث عن هدنة طويلـة بـال اعتـراف او              . جتعله حمدود التأثري وال ميكن اعتماده كعامل وحيد       

ف العـام   .ت.رحلة اليت مرت ا م    وكأن ا متر بنفس امل    . تفاوض، وتتحدث عن دولة مستقلة كمرحلة الستكمال التحرير       
 ودخلت محاس يف مفاوضات سرية مع الواليات املتحدة، وأبدت االستعداد ملفاوضة اسـرائيل وتـستعد لـدخول       1974.
لكن . بناء على ما سبق فقد انتقلت محاس اىل مواقع جمادليها ونسفت متايزها السياسي            . من خالل االنتخابات  ) سلطة اوسلو (

 . بصمت ودون جلبةهذه العملية تتم
  3/5/2005األيام الفلسطينية 

  كاريكاتري
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