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***  
 سرائيل وحماس تستغرب تصريحاتهإ ىعباس تعهد بقمع الذين يشنون هجمات عل

تصريحات محمود عباس التي تعهد  هاثارتما :وليد عوضرام اهللا  ن مراسلها فيع 31/5/2005القدس العربي  نشرت
فصائل الفلسطينية التي تستعد لالجتماع به الطالعها  استغراب ال منبموجبها بقمع الذين يشنون هجمات علي اسرائيل

وانتقد ابو زهري تصريحات الرئيس الفلسطيني الداعية حماس .علي نتائج اجتماعه بالرئيس االمريكي جورج بوش
النتهاج الطرق السلمية بعيدا عن العنف، وقال ان هذا الكالم مستغرب اوال ألنه يأتي في ظل استمرار العدوان علي 

وقال . عها العسكري كتائب شهداء االقصيا الفلسطيني وفي ظل استمرار فتح نفسها في خيار المقاومة من خالل ذراشعبن
ابو زهري لوكالة فرانس برس اعتقد ان تجربة شعبنا الفلسطيني الماضية مع االحتالل االسرائيلي تؤكد ان المقاومة هي 

 مشاريع التسوية لن تجلب علي قضيتنا الفلسطينية اال خسارة وتراجع واضاف ان. اللغة الرئيسية التي يفهمها االحتالل 
كبير و الغريب ان يركز الحديث عن وقف المقاومة في الوقت الذي تؤكد فيه المواثيق الدولية علي حق شعبنا في 

  .المقاومة 
يادي في حماس محمد غزال الق أن: رام اهللا،غزة ـ والوكاالت  _محمد ابراهيم ن مراسلهاع 31/5/2005البيان  ذكرتو

هذه وجهة نظر ابو مازن على الدوام، والشعب الفلسطيني لم يلجأ الى العنف والعمليات االستشهادية إال : قال للبيان 
األصل أن العنف :اد العمليات بصورة كاملة، وقالورفض غزال منطق استبع.ما فشلت أساليب الرئيس الفلسطينيعند

ها السياسي ال يصب في مصلحة شعبنا لكن الخالف مع دف لفترة من الزمن إذا كان مردووالعمليات االستشهادية توق
  .عمليات بصورة كلية وهذا ما نرفضهالسلطة أنها تريد الغاء هذه ال
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  أنصار فتح وحماس إصابات في أحداث مؤسفة بين 7: عبسان الكبيرة
 فـي   وقعت بين مجموعة من أنصار فتح وحماس      مؤسفة   أصيب سبعة مواطنين بجروح طفيفة خالل أحداث         :خان يونس 

وافاد مصدر طبي في المدينة بأن المصابين السبعة غادروا المستشفى، مشيراً           .بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، أمس      
  .الى أن الجرحى أصيبوا بجروح خفيفة بعد تعرضهم لرشق بالحجارة

 قرب مسجد النور في     ع بين العشرات من أنصار فتح وحماس      حجارة وق وبحسب مصادر محلية في المنطقة فإن تراشقاً بال       
  .عبسان الكبيرة على خلفية استفزازات ومشادات كالمية بين الطرفين تطورت بشكل سريع الى تراشق بالحجارة

  31/5/2005األيام الفلسطينية 
 

  بات بانتظار االتفاق على تفاصيل الضماناتدة االنتخاإعا لتأجيل مساع من حماس
ال تزال األزمة الناجمة عن صدور أحكام قضائية تقضي باعادة االنتخابات جزئياً ، تراوح مكانها،               : فتحي صباح  -غزة  

 إلى أي اتفاق يذكر في شأن اعادة االنتخابات فـي البلـديات الـثالث               صيالن المتصارعان فتح وحماس   اذ لم يتوصل الف   
ءات مع فتح ما زالت تراوح مكانها، الفتاً إلى أنه ال يوجد            اللقان  لـالحياة أمس ا   وقال الناطق باسم حماس   والمقررة غداً،   

وأوضـح أن   . بات المعادة في الوقت المقرر لهـا      من غير المرجح إجراء االنتخا    واعتبر في ضوء ذلك انه      . تقدم حقيقي 
ولفـت  .أن تفصيالتها ى اآلن االتفاق في ش    الضمانات التي تم الحديث عنها في اللقاء مع الوفد االمني المصري لم يجر حت             

، رافـــضاً االفصاح عن هـــوية الجهات التي تـــقوم        جاء موعد االنـــتخابات  الى ان هناك مساع تبذل الر     
فير جو عـال مـن النزاهـة        توواعتبر ان الضمانات الهادفة الى      .بهذه الوساطة، وان كانت مصرية أو فصائل فلسطينية       

الوفيات، ووضع آلية تضبط عملية انتخاب المـواطن األمـي وتحـول دون             تنظيف السجل المدني من     والشفافية تتضمن   
  .تخابات المحلية ومكتبها التنفيذياستغالله، وكذلك االتفاق على اعادة تشكيل اللجنة العليا لالن

  31/5/2005الحياة 
  

  غزة ستعتبر محتلة حتى بعد تنفيذ خطة الفصل: القدوة
إن االنسحاب من القطاع، الذي هو جـزء        بعث بها إلى الشرق األوسط،      توبة  في تصريحات مك   أعلن ناصر القدوة،  : غزة

، ال يمكن أن يغير الوضع القانوني لبقية األراضي الفلسطينية          1967صغير من األراضي الفلسطينية التي احتلت في عام         
سيطرة واسـتثمار األجـواء     وأشار القدوة إلى أن إسرائيل ستواصل ال      .ا أراض محتلة وفق القانون الدولي     على اعتبار أنه  

وأضاف أن المباحثات التي أجراها أبو مازن مع أركان اإلدارة األميركية، تناولت            .والمياه في القطاع حتى بعد االنسحاب     
موضوعات كثيرة، بما فيها تطوير العالقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تحمل الواليات المتحدة مسؤولياتها تجاه دفـع                 

وأشار إلى أن الموقف األميركي من خط الهدنة، يعني العودة          .إلى أمام، وتطبيق أمين لخطة خريطة الطريق      عملية السالم   
ونـوه  . إلى هذه الحدود كأساس للدولتين، مما يعزز المواقف الفلسطينية بأن الكتل االستيطانية غير شرعية وتجب إزالتها               

اليزا رايس، ستصل إلى المناطق الفلسطينية في إطار جولة شرق          الوزير الفلسطيني بأن وزيرة الخارجية األميركية، كوند      
أوسطية في األسابيع القليلة المقبلة، الستكمال التشاور مع الجانبين، الفلسطيني واإلسرائيلى، حول العديـد مـن القـضايا                  

  .خاصة تلك المتعلقة بالتوصل إلى رؤية موحدة حول االنسحاب من غزة بما ينجح المرحلة المقبلة
  31/5/2005 شرق األوسطلا

  
  دحالن يتوقع هدم منازل المستوطنين قبل االنسحاب من القطاع

 توقع محمد دحالن المكلف من قبل الحكومة الفلسطينية بملف االنـسحاب مـن المـستوطنات ان يقـوم           :غزة-حامد جاد 
كنية المقامـة فـي هـذه       السالمستوطنون قبل رحيلهم من المستوطنات المقامة على اراضي قطاع غزة بتدمير المنشآت             

واعتبر ان قيامهم بتدمير هذه الموجودات لن يشكل خسارة للفلسطينيين موضحا ان قضية الهـدم او االبقـاء    .المستوطنات
على هذه المنشآت متروكة للجانب االسرائيلي اال انه في حال ان قررت اسرائيل هدم بيوت المستوطنين فتكـون ملزمـة        

وقال بالنسبة لي اميل وعلى المستوى الشخـصي        .  مليون دوالر  28اصة وان تكلفة االزالة تبلغ      بازالة الردم واالنقاض خ   
من اجمالي مساحة المستوطنات االسرائيلية الجاثمة على ارضي        % 5الى الهدم حيث ان هذه المنشآت مقامة على مساحة          

يتالءم ومتطلبات معالجة مشكلة االسـكان فـي        قطاع غزة وبالتالي فإنه باالمكان ان تقوم السلطة باستغالل المساحة بما            
وبين دحالن في لقـاء عقـد       .  منزل 2800قطاع غزة منوها الى ان عدد البيوت االستيطانية في مستوطنات القطاع تبلغ             

امس في غزة مع عدد كبير من رجال االعمال ان الحكومة االسرائيلية ستقوم ضمن المرحلة الحالية بتعويض ما نـسبته                    
مستوطنين على ممتلكاتهم واكد ان االنسحاب االسرائيلي من مستوطنات القطاع البد وان يترافق وتنفيذ جملة               من ال % 60

من االجراءات وفي مقدمتها تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على المعابر وفتح طريق آمن بـين الـضفة وغـزة                    
ل قبل االنتفاضة بتشغيل المطار وتمنـع تـشغيله بعـد     وتشغيل مطار غزة  معتبرا انه من غير المعقول ان تسمح اسرائي           

انسحابها، اضافة الى موضوع الميناء وكذلك قضية منطقة ايرز الصناعية التي تقتضي ضرورة تـوفير الممـر االمـن                   
لتسويق منتجات هذه المنطقة التي تذهب معظمها الى السوق االسرائيلية مشددا انه بدون ذلك سيتحول قطاع غـزة الـى                    

وقلل دحالن من شأن انسحاب اسرائيل من ثالث مـستوطنات  . بير ويهدد في الوقت نفسه بحدوث توتر في الضفة  سجن ك 
في شمال الضفة الغربية معتبرا ان هذا االنسحاب مجرد كذبة كبرى خاصة وان هذه المستوطنات معزولة وال تشكل أي                   

ل على موجوات المستوطنات والتخلي عنها بـأن تـسخر         وشدد على التزام السلطة في حال ابقاء اسرائي       . اهمية السرائيل 
وكـشف  .ن الي متنفذ او مسؤول فـي الـسلطة        هذه الموجودات لخدمة الشعب الفلسطيني ومعالجة اقتصاده وانها لن تكو         
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ة بموجودات المستوطنات   دحالن عن مواصلة الجانب االسرائيلي االمتناع عن تزويد السلطة بالمعلومات والبيانات المتعلق           
واكد اهمية الخطوة والقرار االسرائيلي المتعلق باالنسحاب من قطاع غزة سواء قامت اسرائيل بالتنسيق مـع                .شكل كلي ب

 وان السلطة تأمل ان     1948الجانب الفلسطيني او لم تقم معتبرا ان االنسحاب بحد ذاته سابقة تاريخية لم تحدث منذ العام                 
لي في القطاع معربا عن تفاؤله واطمئنانه في مـا سـيتبع ويترتـب علـى                يفضي االنسحاب الى انهاء التواجد االسرائي     

االنسحاب من جذب استثمارات خارجية فلسطينية وعربية ودولية خاصة وان العديد من اطراف المجتمع الدولي ممن لـم        
ان الـسبب    عتبـر وا.موا السلطة في المجال االقتـصادي     يكن بمقدورهم المساهمة في دفع العملية السلمية وبالتالي سيدع        

الرئيسي في اتخاذ قرار االنسحاب من القطاع بشكل احادي يرجع الى أن استمرار االحتالل للقطاع اصبح مكلفا اضـافة                   
  . الى الرغبة االسرائيلية في تجميل صورتها الخارجية وتحسين مواقفها السياسية امام المجتمع الدولي 

  31/5/2005الغد االردنية 
  

  جتماع بين شارون وعباس، قريباً شالوم يتوقع عقد ا
  .توقع سيلفان شالوم، انعقاد لقاء بين اريئيل شارون، ومحمود عباس، خالل االسابيع القليلة القادمة

وقال شالوم في مؤتمر صحفي عقده في لوكسمبورغ، إن الجانبين على وشك االتفاق على شروط االنسحاب االسـرائيلي                  
نسعى جاهدين إلى التحرك إلى االمام      وقال  .عطي قوة دفع تعزز فرص عقد هذا اللقاء       المزمع من قطاع غزة المحتل مما ي      

نحاول االن  يقول  ومضى  . أغسطس 17 أو   16ه التي ستبدأ في     نحن ندنو من تنفيذ خطة فك االرتباط هذ       . مع الفلسطينيين 
  .في القدسترتيب اجتماع بين رئيس الوزراء والرئيس عباس ربما 

  31/5/2005 48 عرب
  

  حالن ينفي التعهد بوقف إعدام العمالء د
 عن تعهدها إلسرائيل بعدم تنفيذ عقوبة اإلعـدام         وسائل اإلعالم اإلسرائيلية أخيرا   نفت السلطة الفلسطينية أمس ما تناولته        

وأكد محمد دحالن خالل ندوة عقدت في غزة أمس عدم وجـود            .مين بالتعاون مع سلطات االحتالل    بحق الفلسطينيين المته  
وقـال ان   .ئيل بعدم المساس بهـؤالء العمـالء       التزام من قبل الجانب الفلسطيني خالل االتفاقات التي أبرمت مع إسرا           أي

ة محاكمـة   مشدداً على ضـرور   .. الجانب الفلسطيني ليس لديه التزامات سياسية أو أمنية مع إسرائيل فيما يخص العمالء            
  وام  .العمالء وإدخالهم السجن

  31/5/2005البيان 
  

   تنتظر الموافقة على فتح سفارة في دمشق طةالسل
وجه عدد من الشخصيات والفعاليات السياسية واالجتماعية الفلسطينية ونشطاء المجتمع المـدني   :نابلس ـ سامر خويرة 

ت جناء الرأي من المعـتقال رسالة مفتوحة إلى الرئيس السوري بشار األسد تناشده بإطالق سراح المعتقلين السياسيين، وس    
حنان عشراوي، وقدورة فارس، وراوية الشوا، وكمال الشرافي ، وياسر عبد ربـه،             : ووقع على الرسالة كل من    .السورية

وحنا عميرة ، وغيرهم من المثقفين أمثال إياد السراج، وجورج جقمان، وممدوح نوفل، وهاني المصري، وهاني حبيب،                 
در، وحسن خضر، وتوفيق أبو غزالـة، وكميـل منـصور،           وجمال زقوت، وطالل عوكل، وحيدر عوض اهللا، وليانة ب        

على صعيد متصل، قال القائم بأعمال السفارة الفلسطينية في العاصمة          .وفيحاء عبد الهادي، وزكريا محمد وطالب عوض      
األردنية عمان عطا اهللا خيري إن السلطة الفلسطينية طلبت رسميا من سوريا فتح سفارة في دمـشق أسـوة بالـسفارات                     

وأضاف ان القيادة السورية لم تعط ردهـا علـى الطلـب            .طينية الموجودة في الدول العربية والعديد من دول العالم        الفلس
  . الرسمي الفلسطيني حتى اآلن

  31/5/2005البيان 
  

  الجبالي غادر غزة لإلقامة في عمان ومسؤول حكومي سّهل انتقاله سراً
الذي أقيل من منـصبه مـرتين وتـرددت           ان اللواء غازي الجبالي     من مصادر فلسطينية موثوق بها     علمت الحياة : لندن

اشاعات عن تورطه بقضايا فساد مالي واداري غادر غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر قبل نحو اسبوع في شـكل                     
  بفضل مساعدة مـن    مغادرةال تمكن من    هواوضحت المصادر ان  .سري، ثم توجه الى العاصمة االردنية عمان لالقامة فيها        

وقالت ان هذا المسؤول هو الذي سعى اخيراً لدى سلطات االحتالل االسرائيلي            .مسؤول امني كبير في الحكومة الفلسطينية     
للسماح للجبالي بالمغادرة من دون مشاكل، ويبدو ان وزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز هو الذي اعطـى الموافقـة                   

واشارت المصادر . رغم انها اعتبرته لسنوات طويلة مطلوباً      رة الجبالي على  يذكر ان اسرائيل وافقت على مغاد     .االسرائيلية
الى ان رئيس المجلس التشريعي دعم دائماً مطلب الجبالي بالمغادرة وانه هو من اقنع مسؤولين حكوميين بتسهيل سـفره                   

ره ومغادرتـه   طريق سف علماً بأن الجبالي كان يصرح في جلساته الخاصة ان محمد دحالن هو الذي يقف حجر عثرة في                  
 ان  سلطة الفلسطينية وحركـة فـتح     وتقول اوساط في ال   . عندما يحين فتح ملفات الفساد     القطاع كي يجعل منه كبش محرقة     

 بقرار من الـرئيس الراحـل       حتى اقالته الجبالي جمع ثروة طائلة خالل عمله كمدير للشرطة منذ قيام السلطة الفلسطينية             
عمل بعد اقل من عام، ثم اقالته مرة اخرى صيف العام الحالي بعدما تعرض للخطف مـن                 ياسر عرفات ثم اعادته الى ال     

وتقول هذه االوساط ان مغادرة الجبالي تثير تساؤالت حول جدية العملية االصـالحية ومحاربـة               .جانب مجموعة مسلحة  
  .المتفشي في مؤسسات السلطة وحركة فتحالفساد 
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  31/5/2005الحياة 
  

  وسياسة االغتياالت زادتها قوة حماس تخطّط للمعركة القادمة مع إسرائيل:بق السارئيس الشاباك
إن حركة حماس تستغّل التهدئة لبناء قوتها من جديد، مؤكّداً أن عمليات اغتيال القادة الـسياسيين                : قال آفي ديختر  :وكاالت

ي الشارع الفلسطيني من الناحيـة العـسكرية        للحركة التي نفّذها خالل ترّؤسه للجهاز أثبتت أنّها زادت من قوة حماس ف            
وزعم أن حركة حماس أقامت في قطاع غزة جيشاً، يضم آالف المقاتلين المدربين بـصورةً جيـدة، وأنّهـا                 .والجماهيرية

  .تخطّط للمعركة القادمة مع الدولة العبرية
  31/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ن سيعقد بتونس اليوم بو مازألقاء المصالحة مع : القدومي
 به لـ يونايتد بـرس      ىالقدومي، في حديث ادل    ولق :تونس  في ن الجمعي قاسمي  عـ 31/5/2005القدس العربي    نشرت

لتقي مع ابو مازن ومع ابو عالء ساعة وصولهما الي تونس، وهو لقاء هام ستتحدد علـي ضـوء                   ي س انهانترناشيونال ،   
سيرة العمل الوطني الفلسطيني، والوحدة الوطنية الفلسطينية، ووحـدة حركـة فـتح             نتائجه العديد من القضايا التي تهم م      

واضاف ، انه سيؤكد خالل اجتماعه المرتقب مع عباس علي ضرورة العمل من اجل اعـادة بنـاء منظمـة التحريـر                      .
كما نـصت عليهـا     الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكمرجعية سياسية وتشريعية للسلطة الفلسطينية            

وتابع سيتم خالل االجتماع ايضا التأكيد علي النظام والتنظيم مهما كلف االمر، باالضافة الي بحث تحديـد                 .اتفاقية اوسلو   
موعد جديد لعقد اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح بحضور كامل االعضاء، لمناقشة وضع الحركة ودورها، وصيانة                

نا في حل المشاكل التي تعاني منها حركة المقاومة الفلسطينية من خالل عقـد اجتماعـات                وقال نحن نؤكد رغبت   .وحدتها  
عـن النظـام وبرنـامج العمـل        للجنة المركزية ، تأكيدا لوحدتها ووحدة القرار الفتحاوي بعيدا عن االنفراد والخـروج              

لذلك نصر علي ان القرار الجماعي      واضاف مؤكدا ان هذه الرغبة موجودة لدي جميع اعضاء اللجنة المركزية،            .السياسي
هو االساس الذي يبني عليه الموقف الفتحاوي بعيدا عن التفرد الي عضو في اللجنة المركزية مهمـا كـان منـصبه او                      

 وكانت الغالبية تنادي باالصـالح ،       دة  مهمته، السيما واننا مررنا بتجربة مريرة كنا نشكو فيها من المظاهر السلبية العدي            
وشدد القدومي ، علي ان الشعب الفلـسطيني        .وز ان نمارس نفس المواقف التي كنا ننتقدها ونطالب باصالحها           لذلك ال يج  

سيستمر في مقاومته الباسلة بكل الوسائل المتاحة لتحرير وطنه من االحتالل ، ما دامت التسوية مجمـدة ، والمبـادرات                    
زيارة االخيرة لعباس الي واشنطن، لم تثمر عن انجاز يساعد          واعرب القدومي في حديثه عن اسفه الن ال       .السياسية غائبة   

واعتبر بالمقابل ان نتائج هذه الزيـارة انعكـست علـي    .في دفع المسيرة السلمية التي مازالت مجمدة وتدور حول نفسها  
 يجريهـا   الوضع الفلسطيني بشكل سلبي مما زادت في احباطه النفسي الي حد جعله يفقد الثقة في أي محادثات سياسـية                  

بـين حركـة     ذلك، كشف القدومي عن مفاوضـات        ىال.المسؤولون الفلسطينيون مع اسرائيل او االدارة االمريكية الحالية       
وقال ردا علي سؤال حـول      .، محذرا من احتماالت سعي واشنطن الثارة حرب اهلية فلسطينية           حماس والجانب االمريكي  

حركة حماس ان الرئيس بوش بدا كأنه يحرض ضد حركة حماس،           مغزي تصريحات الرئيس بوش التي هاجم فيها بشدة         
واضاف ال بد هنا من القول ان موقف االدارة االمريكيـة           .مرونة ملحوظة في موقفها السياسي    وهو يعلم ان حماس ابدت      

وتابع ال ندري ماذا    .هو موقف مزدوج ، حيث تجري واشنطن حوار مع حماس وفي نفس الوقت تقوم بالتحريض ضدها                 
 )يو بي آي.(ف المرنة التي اتخذتها حماس بعد هذه المواقني توجيه مثل هذا النقد الجارح لحركةيع

ن مـن أ  مصادر عربية فـي القـاهرة   هقالت  ما:القاهرة ـ ناصر حجازي  من مراسلها في 31/5/2005البيان  وأضافت
ي والذي يتم اليـوم فـي تـونس، لتـسوية           العاصمة المصرية تتابع باهتمام بالغ اللقاء بين محمود عباس وفاروق القدوم          

لبيان إنه في حالة توصل الطرفين إلى خطوات ملموسة         وقالت المصادر ل  .الخالفات التي تفجرت بينهما في اآلونة األخيرة      
  .مة المصرية مطلع األسبوع المقبلبشأن صالحيات أبواللطف، سوف يستكمالن الحوار في العاص

  
  فراج عنهم الخميس تسلموا بالغات باإلاً فلسطينيسيراًأ 34قائمة بأسماء 
 اسما ألسرى تسلموا بالغات بـاإلفراج عـنهم         34 أعلن مركز األسرى لإلعالم عن         :من كامل إبراهيم    القدس المحتلة   

و يشار الـى أن هـذه       . صباح الخميس المقبل حيث تم نقلهم من معتقل عوفر إلى معسكر االعتقال في النقب فجر امس               
التي حصل عليها المركز من معتقل عوفر و معظم هذه األسماء من األسرى الذين أنهوا ثلثي محكوميـاتهم          الدفعة األولى   

  .و سيتم خالل اليومين القادمين إدراج باقي األسماء
   31/5/2005ردنية الرأي األ

  
   معتقلين من جنين4سلطات االحتالل تصدر أحكاماً تعسفية بالسجن بحق 

سلطات االحتالل ، أمس، أحكاماً بالسجن الفعلي تراوحت بين عامين ونصف العام ولغاية             أصدرت  :  محمد بالص  -جنين
ست سنوات ونصف السنة، على أربعة معتقلين من محافظة جنين، أحدهم قيادي بارز في حركة الجهاد اإلسالمي، فـي                   

رائيلية عنـد حـاجز سـالم،       وقال المحامي فريد هواش، إن المحكمة العسكرية اإلس       .وقت مددت فيه توقيف ستة آخرين     
أصدرت حكماً بالسجن الفعلي لمدة عامين ونصف، وغرامة مالية مقدارها عشرة آالف شـيكل، علـى الـشيخ شـريف                    

، تهمـة   وأفاد هواش، أن المحكمة العسكرية، وجهت للمعتقل طحاينة       .اإلسالميالجهاد  اينة، أحد القيادات السياسية لـ      طح



 6

، وأنه أحد المؤسسين للحركة مع المعتقل الشيخ بسام السعدي، وكذلك تأسـيس عـدة               تسلم موقع متقدم في صفوف الجهاد     
  وأكد ، أن المحكمة العسكرية، أصدرت قرار الحكم على طحاينة، رغم ضعف األدلة المقدمة .مؤسسات تابعة للحركة

  
لمقبل، رغم الجدل القانوني    وأكد المحامي، أن المحكمة أصدرت قرار اإلدانة، ومددت توقيف طحاينة لغاية الشهر ا            .ضده

 .الذي شهدته أروقة المحكمة
  31/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  قرب القدس المحتلةار االحتالل بهدم مسجد بدرمؤسسة األقصى تستنكر قر

وصفت مؤسسة األقصى إلعمار المقدسات اإلسالمية، القـرار اإلداري الـصادر عـن اإلدارة              : خاص –القدس المحتلة   
 في طلعة حزما بمنطقة بيت حنينا التابع لدائرة األوقاف اإلسالمية فـي القـدس،               لبلدية القدس بهدم مسجد بدر    نية  الصهيو

بالقرار الجائر الذي تكرس فيه المؤسسة الصهيونية وأذرعها المختلفة سياسة االضـطهاد الـديني وانتهـاك الحرمـات                  
أن هـذا القـرار ينـدرج فـي         : ه اليوم على وسائل اإلعالم    زعتواعتبرت المؤسسة في بياٍن و    .واالعتداء على المقدسات  

محاوالت السلطات الصهيونية تفريغ مدينة القدس والقرى المجاورة من ساكنيها، حتى تصبح القدس والمـسجد األقـصى          
 ، وطالبت مؤسسة األقصى سلطات االحتالل وأذرعها المختلفـة        عتدين على حرمات العرب والمسلمين    لقمةً سائغة بيد الم   

  .رفع يدها عن المساجد وبيوت العبادة
  31/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اعتقال قاتل سمير الرنتيسي واألمن يؤكد الطبيعة الجنائية للجريمة

 41اإلعالمي سـمير الرنتيـسي   لم تتضح بعد تفاصيل جريمة القتل التي ذهب ضحيتها فجر أمس،  : كتب حسام عزالدين  
منطقة سطح مرحبا في البيرة، إال أن القاتل سلم نفسه إلى األجهزة األمنية بعد ظهر أمس، وأحيل        وهو في منزله في      عاما

القتيل كان لـه نـشاط       وما تم التأكد منه، هو أن عملية القتل ليس لها بعد سياسي، كون            .الملف بالكامل إلى المدعي العام    
ليس للقـضية أي بعـد      منية التي تتولى متابعة القضية      سياسي سلمي وإعالمي منذ بداية التسعينيات، وقالت المصادر األ        

وحسب مصادر أمنية فإن القاتل اعترف بشكل أولي بارتكابه للجريمة، لكن األجهـزة             .سياسي، وعميلة القتل جنائية بحتة    
أولي، لكن  هناك اعتراف   عملية القتل، وقالت هذه المصادر      المختصة لم تتأكد بعد من المبررات التي صاغها القاتل لتنفيذ           

التحقيق متواصل للتأكد من كافة األدلة المتوفرة، وال يمكن التأكد من حقيقة ما جرى إال بعـد مطابقـة األدلـة مـع أي                        
واتضح من المعطيات األولية، التي سردها أكثر من مصدر أمني، ان القاتل تجادل             .اف يتم اإلدالء به من قبل القاتل      اعتر

  .ق رصاصة واحدة اخترقت رأس الرنتيسي، ما أدى إلى وفاته على الفورمع القتيل داخل المنزل قبل إطال
  31/5/2005األيام الفلسطينية 

  
   معتقلين من جنين4سلطات االحتالل تصدر أحكاماً تعسفية بالسجن بحق 

أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، أحكاماً بالسجن الفعلي تراوحت بين عامين ونـصف             :  محمد بالص  -جنين
لعام ولغاية ست سنوات ونصف السنة، على أربعة معتقلين من محافظة جنين، أحدهم قيادي بارز فـي حركـة الجهـاد               ا

كرية اإلسـرائيلية عنـد     وقال المحامي فريد هواش، إن المحكمة العس      .اإلسالمي، في وقت مددت فيه توقيف ستة آخرين       
غرامة مالية مقدارها عشرة آالف شيكل، على الـشيخ         ، أصدرت حكماً بالسجن الفعلي لمدة عامين ونصف، و        حاجز سالم 

 شريف طحاينة، أحد القيادات 
  31/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  وليرينيوس األإ بمهام تكليف المتروبوليت كورنيليوس مؤقتاً

  افادت بطريركية الروم االرثوذكس في القدس امس  انـه تـم اختيـار المتروبوليـت بتـرا                  -  اف ب  -القدس المحتلة   
كورنيليوس ليحل موقتا محل بطريرك القدس ايرينيوس االول الذي عزل اثر فضيحة بيـع امـالك تابعـة للبطريركيـة         

وقال امين سر البطريركية اريستاركوس لوكالة فرانس برس لقد انتخبنا المتروبوليت بترا كورنيليوس وتسلم              .السرائيليين
لمتروبوليت كورنيليوس يدير حتى اآلن مدرسة الروم االرثـوذكس         وكان ا .مهامه امس الى ان يتم انتخاب بطريرك جديدا       

  .في القدس القديمة
   31/5/2005ردنية الرأي األ

  
 مشاريع مشبوهة في مخّيمات الخارج والداخل للبحث عن حلوٍل بديلة عن حقّ العودة

 المـشاريع المـشبوهة التـي       دعا مركز حقّ العودة وشؤون الالجئين الثقافي في نابلس، إلى مقاطعة كلّ           : خاص –نابلس  
وهاجم المركز في بياٍن صدر عنـه       .تستهدف النيل من حقّ الالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى األراضي التي هجروا منها           

أسس المشاركة بالهياكل المدنية     المشروع المعروف باسم كيفتاس      باألمس، ووصل نسخة منه للمركز الفلسطيني لإلعالم،      
، ومشروع بانوراما في الداخل المؤسس على اللجنة الكنديـة          ات الفلسطينية في بلدان االغتراب    ن والجالي لمخيمات الالجئي 

البحث عن حلول بديلة عن حقّ العودة والذي بدأ بخطواته في مخيم قلنديا جنوب رام اهللا، ومخيم الجلـزون شـمال رام                      
دائل عن حقّ العودة، وهما يتساوقان مع الرغبات الـصهيونية          إن هذين المشروعين يهدفان إلى إيجاد ب      : وقال المركز .اهللا
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واألمريكية بإضاعة هذا الحقّ المقدس، إضافةً إلى أنّهما يهدفان إلى فك عرى االرتباط بين الشعب الفلـسطيني وعـزل                   
 بانورامـا مـع     الخارج عن الداخل، إذ يسعى مشروع الكيفتاس إلى التعامل مع فلسطينيي الخارج، بينما يتعامل مشروع              

  .الداخل
  31/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  مواطنو مخيم يبنا يوقعون ميثاق شرف يحّرم الدم الفلسطيني ويجّرم االقتتال الداخلي: رفح

وقع مئات المواطنين من مخيم يبنا جنوب محافظة رفح، مساء أول من أمس، على ميثاق شـرف وطنـي                   :  االيام -غزة  
دة الفلسطينية، ويحرم الدم الفلسطيني، ويشدد على ضرورة عدم االحتكـام للـسالح لحـل المـشاكل                 يدعو لتعزيز الوح  

وأعلن عن الميثاق في خيمة شعبية أقيمت وسط المخيم، وشارك فيها عدد من الوجهاء واألعيان من مختلف                 .والمنازعات
ى عدد من أعضاء األذرع العسكرية التابعـة        أنحاء رفح، وممثلون عن القوى والتنظيمات الفاعلة على الساحة، إضافة إل          

  .للقوى الوطنية واالسالمية
  31/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  الجئون ال يرحبون بوقف صرف الطحين واستبداله بمواد غذائية

 بوقف صرف الطحـين، واسـتبداله       لسطينيين   قوبل قرار وكالة الغوث الدولية لالجئين الف       -عمان   ،    نادية سعد الدين  
وفـي  .مواد غذائية أخرى اعتباراً من نهاية الشهر المقبل بعدم اإلرتياح لدى منتفعين منه وصل في احيان حد الـرفض                  ب

 الجيء  44200وقف صرف مادة الطحين ضمن المعونات الغذائية المقدمة لنحو          ذي تعتبر فيه وكالة األونروا أن       الوقت ال 
وعزت .الفول لن يؤثر على المنتفعين منه      وهي الفاصولياء والحمص و    واستبدالها بأخرى تحتوي على ذات القيمة الغذائية      

سبب وقف صرف الطحين إلى صعوبة نقله أثناء استالمه وإلى تغير أنماط االستهالك عند معظم الالجئـين الـذين لـم                     
كل مـادة   وتـش .، نافية وجود أية أهداف أخرى تقف خلف القـرار         ي المنازل يعودوا يستخدمونه في إنتاج أرغفة الخبز ف      

الطحين جزءاً مهماً من المعونات الغذائية األخرى التي تشتمل على السكر واألرز وزيت القلي والحليب والتي تـصرفها                  
 بعد أن كانت تقدمها إلى كافة الالجئين المسجلين قبـل ثالثـين             شهر إلى حاالت العسر االجتماعية    الوكالة مرة كل ثالثة أ    

  . ليست جديدة إال أن الطحين كان يعتبر مادة ثابتة فيهاالغذائيرغم أن عملية االستبدال و. عاماً
  31/5/2005الغد االردنية 

  
  الدور اإلعالمي للمساجد يثير حالة من الجدل ،في مؤتمر نظمته وزارة اإلعالم بغزة
إلعالم بغـزة   أثار موضوع غياب المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر نظمته وزارة ا-غزة ـ الحياة الجديدة ـ نفوذ البكري  

أمس حول الدور اإلعالمي للمساجد في التنشئة االجتماعية إشكالية جديدة يتطلب اقتحامها بجرأة باعتبارها تشكل أهميـة                 
كبرى لكافة شرائح شعبنا خاصة في ظل الجدل الدائر حول عملية تسييس المساجد والتأثير والتأطير المجتمعي من خالل                  

حزاب والحركات في إطار التنافس من جهة وخدمـة التجاهـات معينـة مـن جهـة                 الخطب والدروس التي تنظمها األ    
وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها سعد بسيسو وكيل مساعد وزارة اإلعالم انتقد فيها ظاهرة تحول بعض                 .أخرى

 بين أبناء شـعبنا حيـث إن        المساجد الى مكاتب تنظيمية وأماكن للبيانات واإلعالنات، موضحا أن األمر بات يثير القلق            
األغلبية الصامتة تؤكد أن المساجد هي مكان للتربية واألخالق والتنشئة االجتماعية والتكامل االجتمـاعي ولـيس لرفـع                  

وأدار .األعالم والرايات مؤكدا على أهمية رفع راية ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا فقط وااللتزام بعلم الثورة الفلـسطينية                   
دور المساجد في عمليـة     "لكاتب طالل عوكل من وزارة اإلعالم وقدم الباحث تيسير محيسن ورقة عمل بعنوان              المؤتمر ا 
وأشار في بداية حديثه الى أنه يستبعد أي دور للمساجد في مستوى اإلصالح موضحا أن دور المسجد في سياق                 " اإلصالح

خية بقدر واقعيتها وليس من الصحة القول انهـا حتميـة           التجربة اإلسالمية جاء جراء ظروف عابرة وجائزة ولكنها تاري        
حيث إن تغيير األحوال والتطور االجتماعي والسياسي واالقتصادي والتقني اقتضى فصل وظائف عديدة عن المسجد فلم                
يعد يغني المسجد عن الجامعة وال يستطيع أن يقوم بدور البرلمان أو غرفة عمليات قيادة الجيـوش أو مجلـس اسـتقبال                    

وتخلل المؤتمر طرح العديد من المداخالت والتناقضات حول دور المساجد وآلية تنظيم أدوراها ودور الجهـات                .الضيوف
  .المختصة في ذلك

   31/5/2005الحياة الجديدة 
  

  عالم الفلسطيني لحماية حقوقهمقرار قانون اإلإالصحفيون يؤكدون ضرورة 
وصى المشاركون في ورشة عمل عقدها الملتقى العربي امس فـي رام اهللا              ا - ملكي سليمان    - الحياة الجديدة    -رام اهللا   

 من اصحاب النفوذ وكذلك ضرورة اجراء تعديل على بعض بنوده بمـا يكفـل               حماية قانون االعالم بعد اقراره    بضرورة  
ر الحمايـة   حقوق الصحفيين وتحديد ما لهم وما عليهم كما دعا المشاركون الى ان يكون قانون االعالم عـصريا ويـوف                  

ودعا المشاركون ايضا المجلس التشريعي الى تبني قـانون االعـالم والتأكيـد علـى دور                .القانونية للصحفي الفلسطيني  
التشريعي في ممارسة الرقابة على المؤسسات الرسمية واالعالم المحلي ايضا والى دعوة وزارة االعالم للقيام بـدورها                 

 الوطنية من اجل تأسيس مجلس اعلى للصحافة، والعمل على اجراء تحقيقات            كمرجعية وضرورة عملها الجاد مع السلطة     
والـى  . صحفية جدية كما وطالب المشاركون الصحفيين بالتخلي عن عودة الرقابة الذاتية التي يمارسونها على انفـسهم               

الـى ترشـيد العمـل    تفعيل دور نقابة الصحفيين واخذ دورها في توفير حماية للصحفيين ودعوة المؤسسات االكاديميـة   
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الصحفي، والى تفعيل عمل الدوائر االعالمية داخل المؤسسات االمنية والتعاون مع وسائل االعالم وتـوفير المعلومـات                 
الالزمة، وكذلك تفعيل العالقة بين االعالم والسلطة القضائية ودعوة المنظمات االهلية للتصدي الى القضايا المهمـة فـي          

  .الوطن
   31/5/2005الحياة الجديدة 

  
  نقابة األطباء تقرر تعليق العمل في جميع المؤسسات الطبية لمدة يومين

 قررت نقابة االطباء في محافظات غزة أمس تعليق العمل في جميع المؤسـسات  -غزة ـ الحياة الجديدة ـ سمير حمتو  
ك احتجاجا على استمرار سلـسلة      والمراكز الصحية في القطاع اعتبارا من الثامنة وحتى الواحدة من يوم أمس واليوم وذل             

االعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات والتي كان آخرها حادثة االعتداء التي تعرض لها أحـد                  
األطباء في مستشفى الشفاء بغزة صباح أمس من قبل بعض المسلحين كانوا مرافقين ألحد المرضى حيث طلبـوا منـه                    

العمليات، وسبقها بيوم واحد اعتداء آخر على طبيب في نفس المستشفى من قبـل مـسلحين فـي                  إدخال المريض لغرفة    
  .محاولة منهم إلجبار الطبيب على إعطاء المريض حقنة

   31/5/2005الحياة الجديدة 
  

  الحكومة اإلسرائيلية تفلت من حجب الثقة 
غلبية النسبية على مذكرة لحجب الثقة تقـدم بهـا          وجه البرلمان اإلسرائيلي ضربة إلى حكومة شارون بتصويته أمس باأل         

إال أن هذه المذكرة ليس لها أي تأثير ألنه يجب بحسب القانون أن تحصل على الغالبية المطلقـة إلسـقاط                    . حزب شاس 
 وامتناع تـسعة    32 صوتا ومعارضة    35وأدانت مذكرة شاس انهيار الخدمات الدينية في البالد وتم تبنيها بتأييد            . الحكومة

وأيد سبعة من النواب المتمردين في الليكود بزعامة شارون المذكرة إلثبات معارضتهم لالنـسحاب              .نواب عن التصويت  
 أ ف ب. المرتقب من قطاع غزة الصيف المقبل

  31/5/2005البيان 
 

  ! 2003الكنيست يمّدد منع لّم الشمل؛ إلتماس لـ العليا للبتّ في االلتماسات العالقة منذ 
يست االسرائيلي، االثنين، بثالثة أشهر إضافية، فترة سريان أمر الساعة الذي يجمد إجـراءات مـنح المواطنـة                  مدد الكن 

وقال رئيس االئتالف    .والتموطن ولم الشمل لفلسطينيين من المناطق المحتلة تزوجوا من فلسطينيين مواطني دولة إسرائيل            
كبيرة التي كانت اليوم في الهيئة العامة للكنيست تشهد على التصميم مـن  الحاكم االسرائيلي، غدعون ساعر، إن الغالبية ال      

  !وراء الحفاظ على أمن إسرائيل وطابعها كدولة يهودية
 عضو كنيست في مقابل معارضة تـسعة أعـضاء وامتنـاع    38وقد صدق على القرار بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية    

لى القيود المفروضة على لم الشمل، في ضوء قرار المستشار القضائي للحكومة،            ، تقرر منح تسهيالت ع     ذلك ومع .اثنين
وحسب الصيغة   .ميني مزوز، بأن المنع المطلق لحصول الفلسطينيين على المواطنة ال يمكن أن يصمد في المحكمة العليا               

كمـا تقـرر أن لـم الـشمل     . ةمن العائالت المختلط% 30، يمكن تجديد إجراءات المواطنة لحوالي       إلثنينالتي صدقت ا  
  . عاما25 عاما، وللنساء ممن هن فوق الـ 35سيقتصر على رجال فلسطينيين من المناطق المحتلة ممن هم فوق الـ 

ولكن، وإلى جانب هذه التسهيالت، نسف بند آخر في األمر المذكور كل ما يمكن أن يعتبر تسهيال، حيث ورد أن كل مادة                  
  !زة الجهات األمنية ستكون سببا إللغاء طلب أي مرشح للحصول على مكانة قانونية في إسرائيلأمنية سلبية في حيا

وفي أعقاب قرار الكنيست المذكور، توجه عضوا الكنيست زهافا غلؤون ورومان برونفمن إلى المحكمة العليـا بطلـب                  
وادعـى   .تجميد إجـراءات لـم الـشمل       ضد   2003استصدار قرارات بشأن االلتماسات التي قُدمت للمحكمة في العالم          

الملتمسون أن أمر الساعة يميز بشكل عنصري بين لم شمل عائالت شقها اآلخر فلسطيني وبين لم شمل لعـائالت شـقها           
  !اآلخر من مواطنين أجانب آخرين، وهو ليس قانونيا

  30/5/2005 48 عرب
  

  داث زلزال اقتصادي في تل أبيب سبب في إحتشركات تالخالف زوجين يكشف سلسلة فضائح تجسس بين 
انفجرت في اسرائيل سلسلة فضائح جديدة تتعلق في التجسس االقتـصادي         :تل أبيب  31/5/2005 شرق األوسط النشرت  

وتبـين ان   . بين مجموعة كبيرة من الشركات المحلية، ما أدى الى انهيار البورصة في تل أبيب واحدث زلزاال اقتصاديا                
  .ائح هم مجموعة من كبار ضباط الشرطة السابقين وبينهم ضابط كبير سابق في سالح الجوالذين يديرون هذه الفض

وقالت انها تنوي اعتقال المزيد والتحقيق مع جميع الرؤسـاء          . واعتقلت الشرطة عشرين مسؤوال كبيرا في هذه الشركات       
من دون معرفتهم، كما قامت بمصادرة عشرات       والمديرين العامين فيها، ألنها تعتقد انه ال يمكن ان تتم مثل هذه العمليات              

والالفت للنظر ان اكتشاف هذه العمليات التجسسية تم بالصدفة خالل تحقيـق            . أجهزة الكومبيوتر في الشركات المتورطة    
فقد اشتكى المؤلف ضد زوج ابنته المطلقة الذي يعيش في          . أجرته الشرطة في شكوى من أحد مؤلفي الروايات البوليسية        

اذ تمكن مـن اختـراق      . ع زوجته الجديدة، ويمارس من هناك عمليات تخريب على جهاز الكومبيوتر الخاص به            لندن م 
برامج الكومبيوتر، وراح يتصرف ببريده اإللكتروني ويرسل باسمه رسائل الى الناس في احداها يعتـذر ألنـه سـرق                   

وخالل التحقيق تبين ان الرجل يحتفظ      . رهاقصصه من أحد المؤلفين الصغار ويسرق القصص ويعممها في اإلنترنت وغي          
وبدا خبراء الكومبيوتر يـدققون      .في كومبيوتره في بريطانيا بعدد هائل من الملفات التابعة لعدة شركات اسرائيلية كبرى            
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وقد أدركوا فوراً ان الحديث يجري عن عمليات تجسس ضـخمة، لـم             . في هذه الملفات، واذا بهم يصدمون من محتواها       
وزاد فزعهم عندما وجدوا ان المتورطين في هذه العمليات هم رفاق األمس، مجموعة من كبار الـضباط                 . ا مثيل يسبق له 

والمحققين السابقين في الشرطة الذين يعمل بعضهم موظفين في تلك الشركات ويدير بعضهم اآلخر شركات تحقيق خاصة              
   .تقدم خدمات التجسس للشركات

 مشتبها فيه بينهم مسؤولون كبار في شركات اسرائيلية مهمة في اطـار             20 انها اعتقلت    اعلنت الشرطة االسرائيلية امس   
وقال القائد في الشرطة روني هندي رئـيس قـسم مكافحـة التهريـب              . فضيحة تجسس صناعي هي األولى في حجمها      

ة هآرتس عن قضية    وفيما تحدثت الصحيفة اليساري   . للصحافيين قضية التجسس الصناعي هذه هي فضيحة بالغة الخطورة        
تجسس صناعي ال سابق لها اكدت نظيرتها اليمينية جيروزالم بوست ان االعتقاالت التي قامت بها الشرطة حتى االن ال                   

 محققا خاصا يشتبه فـي      11واشارت الصحف االسرائيلية الى ان بين المعتقلين         .تمثل اال الجزء المرئي من جبل الجليد      
واضاف المـصدر   . وثائق مكتوبة وصور ذات قيمة تجارية مهمة ارسلت الى زبائنهم          شهرا على    18انهم حصلوا خالل    

ذاته ان االشخاص الذين يقفون وراء هذا التجسس الصناعي على نطاق واسع قد يكونون استعانوا لهذا الغـرض بتـسع                    
ده فـي لنـدن     شركات خاصة للتحريين نجحت في التسلل الى مجموعة شركات بفضل برنامج معلوماتي غير شرعي اع              

 . االسرائيلي ميخائيل افراتي
والمسؤولون الذين تحقق معهم الشرطة يعملون لحساب : تل ابيب ـ رويترز 31/5/2005القدس العربي  وجاء في

شركات منها شركة سيلكوم وهي شركة بارزة في تقديم خدمة الهاتف المحمول في اسرائيل وشركتان تابعتان لشركة 
سرائيل تيليكوم وهما شركة بيلفون لخدمة الهاتف المحمول وشركة يس لتقديم البث التلفزيوني الهاتف الضخمة بيزيك ا

. وأصدرت الشركات الثالث بيانات تقول فيها انها تتعاون مع الشرطة وانها لم ترتكب أي مخالفات قانونية. الفضائي
مديرو أمن في شركتي بيلفون وسيلكوم  شخصا اعتقلوا لالستجواب منهم 18واردف المتحدث باسم الشرطة قائال ان 

 . واطلق سراحهم فيما بعد باالضافة الي مخبرين خصوصيين يشتبه في زرعهم للفيروسات
وقالت . وأضاف المتحدث ان كبير المديرين الماليين في شركة يس مازال رهن االحتجاز. ولم توجه اليهم اي اتهامات

سس الصناعي جمع المخبرون الخصوصيون معلومات كثيرة لصالح شرطة تل ابيب في بيان بهذا االسلوب في التج
وقالت شركة يس في بيان انه اذا كان قد وقع انتهاك للقانون فان هذا  .عمالئهم الذين وفقا للشبهات هم شركات منافسة

. فقا للقانونوأضافت انها تعتقد ان التحقيق سيوضح ان كبير المديرين الماليين بها تصرف و. مخالف لتعليمات الشركة
وقال البيان . وقالت شركة بيلفون في بيان انها والعاملين بها لم يتورطوا في الحصول علي معلومات بطريقة غير قانونية

 . الشرطة لتوضيح حقائق هذه القضيةاصيبت الشركة والعاملون بها بالدهشة جراء أحدث االنباء وستتعاون الشركة مع
 . لشركة تعمل في اطار القانون وتتعاون تماما مع الشرطةوقالت متحدثة باسم سيلكوم ان ا

   
  إقامة سلطة قضائية إسرائيلية لتكنولوجيا المعلومات والدفاع عن الفرد 

قرر مدير عام وزارة القضاء اإلسرائيلي، أهرون أفرموفيتش، إقامة سلطة قضائية لتكنولوجيا المعلومـات              : ياسر العقبي 
ومن المتوقـع أن تعطـي      .  خلفية فضيحة تجسس شركات إسرائيلية كبيرة على منافساتها        والدفاع عن الفرد، وذلك على    

  .السلطة الجديدة جوابا شافيا للمخالفات الجنائية التي يتم استعمال الحواسيب واالنترنت فيها
ركز الخدمات  وسيتم بموجب هذه السلطة دمج عدة مرافق في الوزارة، منها سجل المعلومات وسجل بطاقات االعتماد وم               

ويشار إلى أن القانون الدولي يوجب إقامة سلطة مركّـزة           .المعلوماتية عن رجال االعمال، وذلك تحت سقف مهني واحد        
  .لمكافحة الجنايات التكنولوجية

  30/5/2005 48 عرب
  

  نجل شارون يزور بؤرة استيطانية في الضفة ويعد المستوطنين بتوسيعها تمهيداً لشرعنتها 
نددت حركة سالم اآلن االسرائيلية بالزيارة التي قام بهـا األسـبوع            :  أسعد تلحمي  ،لناصرةا 31/5/2005حياة  النشرت  

الماضي عومري شارون الى احدى البؤر االستيطانية العشوائية جنوب رام اهللا بني أدام برفقة زئيف حيفـر المعـروف                   
االستيطاني في الضفة أنه بدل أن يقوم رئيس الحكومـة         ورأت الحركة اليسارية التي تعمل على فضح النشاط         . بـزمبيش

. بااليعاز لموفاز بتفكيك هذه البؤر غير القانونية، فإنه يوفد ابنه لمواصلة خرق القانون ومنح الشرعية لجريمة إقامة البؤر                 
  .وتابعت أن شارون األب ملزم بإثبات نياته الحقيقية في مسألة المواقع االستيطانية العشوائية

ـ                    وفي ار ما رفض عومري اإلفصاح عن الغرض الحقيقي للزيارة التي قام بها بداعي أنه ال يكشف لقاءات يقوم بها في إط
معاريف عن شارون االبن قوله للمستوطنين الذين استفسروا عن الغرض من الزيارة إن             نشاطه البرلماني، نقلت صحيفة     

طنين أبدوا استهجانهم لمرافقة أحد قـادتهم البـارزين حيفـر           وأضافت الصحيفة أن المستو   . ما يبعث على االطمئنان   ثمة  
  .شارون االبن في الزيارة

ونقلت الصحيفة عن أوساط قيادية في مجلس المستوطنين اعتقادها أن وراء الزيارة صفقة تقضي بأن يضمن حيفر الهدوء            
حكومة االسرائيلية المـستوطنين فـي      أثناء االنسحاب من غزة واال يحرض المستوطنين على التمرد في مقابل أن تمد ال             

  .البؤر بمزيد من البيوت النقالة الكرفانات لتوسيعها تمهيداً لشرعنتها
قام عومري شارون بزيارة سرية      :آمال شحادة القدس المحتلة   ن مراسلتها في    عـ 31/5/2005الخليج اإلماراتية    ونقلت

ووعد شارون ابنـه ان تعمـل الحكومـة         . ، برفقة زئيف حيفر   الى عدد من البؤر االستيطانية في الضفة الغربية المحتلة        
وقال عومري إن المباحثـات حـول        .االسرائيلية على عدم تفكيك هذه البؤر بل توسيعها لتحويلها الى مستعمرات عادية           
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ـ                    سكانها البؤر االستيطانية ومصيرها تجعله يشعر بتفاؤل بأن ال يتم اخالؤها بل الحفاظ عليها وتقديم الـدعم المطلـوب ل
وقالت مصادر سياسية اسـرائيلية إن       .لضمان افضل الظروف لمواصلة السكن فيها الى حين تحويلها لمستعمرات رسمية          

تصريحات عومري دليل آخر على ان اتصاالت ونشاطات حثيثة تبذلها الحكومة االسرائيلية لتحويل بؤر استيطانية فـي                 
واكدت المـصادر  . موعد البدء في تنفيذ خطة االنسحاب من قطاع غزة       الضفة الغربية الى مستعمرات في موازاة اقتراب        

ما نلمسه من تجاهل اسرائيل للتقرير الرسمي المعروف بتقريـر ساسـون            : ان اقوال شارون ستتحول الى حقيقة وقالت      
شكل غير قانوني،   والذي يطالب بتفكيك هذه البؤر وبمعاقبة الشخصيات الرسمية التي قدمت لها الدعم لتوسيعها وتثبيتها، ب              

وأكـدت المـصادر ان     . يؤكد النوايا الحقيقية لحكومة شارون والهادفة الى تحويل معظم اراضي الضفة الى مستعمرات            
ف من حدة المعارضة    زيارة عومري شارون الى هذه البؤر تأتي ضمن المحاوالت التي تبذلها الحكومة االسرائيلية للتخفي             

لمستوطنين باإلبقاء على البؤر وسيلة ضغط ناجحة من شأنها تهدئة نسبة عالية مـن              وقالت إن تطمين ا   . لخطة االنسحاب 
 .المستوطنين المعارضين إلخالء غزة

  
  ضباط في جيش االحتياط اإلسرائيلي يطلقون حملة ضد المستوطنات والمستوطنين

اج جديدة ضد المـستوطنات     ، حملة احتج  باط في جيش االحتياط االسرائيلي     تطلق مجموعة من الض    :تل أبيب نظير مجلي   
غزة، وضد المستوطنين الذين يقودون حمالت االحتجاج والمقاومة العنيفة لخطـة االنـسحاب مـن غـزة                 وفي الضفة   

ووصف أحد قادة حملة الضباط المستوطنين بأنهم عصابة اجرام منظم ال تحترم            . ويواصلون البناء االستيطاني العشوائي   
وقال الضابط، ان المستوطنين يديرون ألنفسهم سياسة خاصة بهم وكأنهم دولة، يبنـون              .القانون وال تكترث لحياة الجنود    

المستوطنات غير الشرعية ويعتدون على الفلسطينيين ويدوسون على القانون ويجبرون الجـيش علـى اتبـاع خطـاهم                  
ج العداء لها فـي كـل       والتصرف حسب األجندة التي يضعونها له ويشوهون بنشاطهم سمعة اسرائيل ويتسببون في تأجي            

كل هذا كـان    وأضاف  . ط لحمايتهم في ممارساتهم   مكان فيما الحكومة تسايرهم وترضخ الرادتهم وترسل الجنود والضبا        
. لكن المشكلة اننا بسبب هؤالء الناس بتنا نضيع الفرص للسالم ونهدد حياتنا بالخطر هباء، من دون حاجة                . ممكنا ان يمر  

هنا مستوطنة غير   العشوائية أمس، على شعارات مكتوبة على جدرانها بروح هذه الحملة، مثل            وأفاقت البؤر االستيطانية    
  .حياة جنود االحتياط ليست هدرا ونحن جيش الدفاع االسرائيلي ولسنا جيشا خاصا للمستوطنين و ولإلخالء الفوريقانونية

يلي، الجنرال يائير نافيه، انه يتوقع ان يتصاعد        وفي تطور آخر، أعلن قائد اللواء في المنطقة الوسطى في الجيش االسرائ           
نشاط المستوطنين أكثر عند بدء عملية االخالء في أغسطس آب المقبل ويتوقع كذلك ان يـستغل الفلـسطينيون االخـالء                    

وكشف انه بسبب هذه التخوفات أوصى الحكومة ان تؤجل االخالء في الـضفة             . ليطلقوا الرصاص على القوات المنسحبة    
 أشهر بعد االخالء في غزة، أي الى نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وفقط بعد ان يكون معظم المستوطنين قد               3ة لمدة   الغربي

  .رحلوا والفلسطينيون قد هدأوا، يمكن تنفيذ االنسحاب في شمال الضفة الغربية
  31/5/2005 شرق األوسطال

  
  من بيتها لمشاهدة مباراة كرةالجيش اإلسرائيلي يقرر محاكمة جنود طردوا عائلة فلسطينية 

سطينية من بيتها فـي     قررت النيابة العسكرية االسرائيلية محاكمة ضابط وجنوده األربعة الذين طردوا عائلة فل           : تل أبيب 
وجـرد افـراد     .، األسبوع الماضي، حتى يتمكنوا من مشاهدة مباراة كرة القدم بين فريقي ميالنو وليفربول             مدينة الخليل 

رتبهم بمن فيهم الضابط الى رتبة نفر وطرد من الخدمة، وستجرى محاكمتهم قريبا في محكمة عـسكرية                 المجموعة من   
  .داخلية، لكنهم لم يقدموا الى القضاء المدني

  31/5/2005 شرق األوسطال
  

  توجيه تهمة االحتيال لوزير إسرائيلي سابق  
ائيلي شلومو بن عيزري حزب شاس بالرشوة واالحتيال        قرر المدعي العام االسرائيلي توجيه اتهام لعضو الكنيست االسر        

وذكرت يديعوت أحرونـوت أنـه مـن        . وانتهاك الثقة خالل فترة شغله سابقا منصب وزير العمل والشؤون االجتماعية          
المتوقع توجيه االتهام ضد النصير السياسي والروحي للوزير السابق وهو الحاخام ريفين الباز لالشـتباه فـي ضـلوعه                   

ويعتقد أن بن عيزري قدم معلومات مسبقة لمقاول انشاءات تتضمن تفاصيل عن عـدد العمـال                .  وقبول رشاوى  بتسهيل
وتلقى الوزير السابق مخصصات تقـدر بماليـين الـشيكالت مقابـل هـذه       . االجانب الذين يتوقع وصولهم إلى إسرائيل     

 . المعلومات
  31/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  لة اليهودية لجلب األطفال اليهود مليون دوالر من الوكا50

 مليون دوالر سنوياً في محاولة لجلْب األطفاِل        50 قال شارون ان الحكومة قررتْ إسِتثْمار        :كامل إبراهيم  ،القدس المحتلة 
  50قـرر إسـِتثْمار     واضاف إن الوكالةَ اليهوديةَ تُ     .اليهوِد ِمن كافة أنحاء العالم لزياْرة إسرائيل من خالل الوكالِة اليهوديةِ          

 . مليون كمساهمة فـي هـذا المـشروع        100مليونا أيضاً في المغامرِة، مع الواليات المتحدة التي وضعت هي االخرى            
 آالف طفل وشاب يهودي حضروا الى تل أبيب ضمن هذا المشروع الذي سمي بــ                5وخاطب شارون مساء األحد نحو      

وقال لهم نحن نريدكم بجانبنا دائماً مـن        . ن بدفء وصافح مجموعة كبيرة منهم     ماسا من كافة دول العالم واستقبلهم شارو      
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وطالبهم مبدئياً بالعيش في إسرائيل سنة واحدة على األقـل           .اجل تحقيق  حلمي  لجلْب كُّل يهودي في العالِم إلى إسرائيل           
  .اوقال هذه الدولة جميلة وتتطلع اليكم ونحن اليوم في امس الحاجة الى عيشكم فيه

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة شارون للوصول بعدد سكان إسرائيل في غضون السنوات القليلة المقبلة  الـى ثمانيـة                    
 .ماليين يهودي يعيشون ما بين البحر والنهر كما قال للرد على الخط الديمغرافي الفلسطيني 

   31/5/2005ردنية الرأي األ
  
  جنسيتهم اللبنانيةسرائيل تطالب عائالت جيش لحد بالتخلي عن إ

، وزعـت وزارة الداخليـة       االف لبناني يعيشون في اسـرائيل      3  في خطوة فاجات اكثر من        -  امال شحادة     -الناصرة  
االسرائيلية نماذج طلبات خاصة باللبنانيين ، للحصول على الهوية االسرائيلية تشترط عليهم التخلي عن جنسيتهم اللبنانية                

وشـهدت   .لتي التزمت الحكومة االسرائيلية بتوفيرها لهم وضمان المواطنـة االسـرائيلية          مقابل الحصول على الحقوق ا    
الكنيست ،امس، سلسلة لقاءات بين ممثلين عن اللبنانيين ومسؤولين اسرائيليين في محاولة العتراف اسرائيل بالحد االدنى                

مم المتحدة لضمان الحـصول علـى حقـوقهم         وهدد اللبنانيون بالتوجه الى مجلس االمن واال      . من الحقوق لهذه العائالت   
  .والحفاظ على جنسيتهم اللبنانية لتتاح لهم فرصة العودة القريبة، كما ياملون

والتقت اللجنة التي تتابع قضاياهم ،امس، بمسؤولين اسـرائيليين فـي الكنيـست             . واثار هذا النموذج استياء بين اللبنانيين     
ء هذا النموذج وتنفيذ القرار السابق بشان منحهم المواطنة بـدون الـزامهم علـى               ورفعت اليهم مطالبها وفي مقدمتها الغا     

وقالت عضو اللجنة، مارلين رعد ، ان الخطوة  االخيرة تؤكد على الـسياسة االسـرائيلية                . التخلي عن الجنسية اللبنانية   
حكومة االسرائيلية  تجريدنا كليا من      اكثر من ربع قرن ونحن نخدم اسرائيل واليوم تريد  ال          : الرافضة الستيعابهم واضافت  

  .فنحن ،وان لم نعد اليوم الى لبنان، لكننا نامل بيوم العودة القريب. جنسيتنا ولبنانيتنا
لم نتوقع يوما ان    . وضعنا ال يوصف  : وقال احد كبار الضباط السابقين في ميليشيات لحد وهو اب لطفلين ويدعى عبد اهللا             

عند وصولنا وعدونا ان يتعاملوا معنا كمـا  . حيانا ال نجد الطعام الطفالنا وال حتى سيجارة نصل الى ما نحن عليه اليوم، ا      
يتم التعامل مع الضباط االسرائيليين، اي ان نحصل على كل حقوقنا، وكنا تابعين لوزارة الدفاع االسرائيلية، اال ان هـذا                    

ات قسم منا تابعا لوزارة االستيعاب وهم االكثريـة،  فقد قسمونا الى فئات، حسب ما شاء لهم، وب. الوضع سرعان ما تغير  
التعامل معنا جرى بتمييز كبير ، فبعضنا ، وهم ال يتعدون المئتين، حصلوا علـى الكثيـر مـن                   . واالخر لوزارة الدفاع    

يعي التنفس  الحقوق، فيما لم تضمن االكثرية الحقوق االساسية التي توفر الحد االدنى من المتطلبات التي تتيح لنا بشكل طب                 
 .في هذه الحياة

   31/5/2005ردنية الرأي األ
  

   ألف شيكل735 مركبة حكومية في مزاد علني بقيمة 37 تبيع المواصالت
نظمت وزارة النقل والمواصالت، بالتعاون مع هيئة الرقابة العامة ووزارة المالية، مزاداً علنيـاً لبيـع                :  غزة ــ االيام  

واوضح المهندس سعد الدين خرما، وزير النقل والمواصالت، في بيان صحافي، امس،            .مجموعة من المركبات الحكومية   
أن المزاد الذي نظم في مقر دائرة ترخيص غزة بإشراف لجنة ثالثية ضمت مندوبين عن وزارتي النقل والمالية وهيئـة                    

ركبات الحكومية التـي جـرى   واشار خرما الى أن الم . الف شيكل  735 مركبة حكومية بقيمة     37الرقابة العامة شمل بيع     
بيعها خالل هذا المزاد تجاوزت السنوات المقررة للخدمة الفعلية أو من تلك التي جرى االستغناء عنها لوجود بديل جديـد             
لها، موضحاً أن حملة البيع بالمزاد العلني للسيارات المشابهة التي تنطبق عليها شروط البيع ستـستمر وفـق الـضوابط                    

  . ئية والقانونية المعمول بهاوالمعايير اإلجرا
  31/5/2005األيام الفلسطينية 

  
   مليون دينار2ر6 يواصل انخفاضه وسط تعامالت تجاوزت قيمتها مؤشر القدس

واصل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية انخفاضه وسجل تراجعا جديدا خالل جلسة تجاوزت : نابلس ـ األيام 
 نقطة ما نسبته 3ر12 نقطة بانخفاض قدره  689ر52 على   لق المؤشر العام للسوق القدس    واغ. مليون دينار  2ر6معامالتها  

  . شركة جرى التداول على اسهم لها17 من بين 9بتراجع أسعار " القدس"وتأثر مؤشر %.0ر45
  31/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  وير المعابر التجاريةتوصية بتخصيص نسبة من إيرادات التصدير واالستيراد لتط،في دراسة اقتصادية 

، الـسلطة   ر في قطاع غزة، وامكانية تطويرهـا      تقييم أداء المعاب  عت دراسة اقتصادية حديثة بعنوان      د:كتب فايز أبو عون   
الوطنية الى تخصيص نسبة من االيرادات السنوية التي تحصل عليها من عمليات االستيراد والتصدير من أجل تطـوير                  

وشدد محمد الراعي، مـدير دائـرة االقتـصاد         .قوم به الجانب االسرائيلي في هذا المجال      المعابر، وذلك على غرار ما ي     
الوطني، معد الدراسة، على أهمية دور وزارة االقتصاد الوطني بشكل خاص والوزارات المختصة بشكل عام، وتواجدها                

 وذلك كونها المرجعية األولى     في جميع المعابر التجارية في قطاع غزة وعدم حصر دورها في بعض الجوانب الهامشية،             
ولفت الى أن األداء التجاري للمعابر في قطاع غزة يعتبر أداء ضـعيفاً، وذلـك               .في جميع الدول لكافة األنشطة التجارية     

بسبب تحكم الجانب االسرائيلي بحجم وطبيعة الصادرات والواردات، وسياسات االغالق المتكررة لهذه المعـابر، األمـر                
وأوضح أن جميع المعابر التجارية والبالغ      .خاذ اجراءات عاجلة من أجل تسهيل الحركة على هذه المعابر         الذي يستوجب ات  
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عددها خمسة معابر، وكل منها يختص بادخال مواد معينة، بحاجة الى تطوير، سواء من حيث البنية التحتية الخاصة بها                   
  .المؤسسات الرسمية الفلسطينية العاملة بهافي الجانب الفلسطيني على وجه الخصوص، أو من حيث تطوير أداء 

  31/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  ومات صيدم يؤكد أهمية المصادقة على االستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعل
صبري صيدم، وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ما شكلته مصادقة مجلس الوزراء علـى             . أكد د : حامد جاد  -غزة

الوطنية لتكنولوجيا المعلومات مـن أهميـة علـى مـستوى دعـم البنيـة التحتيـة لقطـاع االتـصاالت                     االستراتيجية  
وأوضح صيدم أن مجلس الوزراء صادق في جلسته األخيرة على هذه االستراتيجية، التي أعـدتها الـوزارة                 .والمعلومات

ات العالقـة واالهتمـام     عبر فريق متخصص فيها، بمشاركة واسعة من كـل القطاعـات والمؤسـسات والـوزارات ذ               
 أن هذه االستراتيجية استهدفت بالدرجة األولى تطوير قطاع االتصاالت وتنميته، عبـر             وبين في حديث لـااليام   .المشترك

  .تنفيذ جملة من المشاريع، أبرزها مشروع الحكومة االلكترونية، وربط المؤسسات الحكومية، عبر شبكة اتصاالت موحدة
  31/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  الدعوة إلى االنتقال من مرحلة تشخيص مشكلة الفقر إلى إيجاد خطط وبرامج تنفيذية لمكافحته

دعا مسؤولون وخبراء وأكاديميون، أمس، إلى االنتقال من مرحلة تشخيص مشكلة الفقر إلى إيجاد خطط : رام اهللا ـ وفا 
زارتا التخطيط، والعمل والشؤون االجتماعية، في مدينة       وشدد هؤالء خالل ورشة عمل نظمتها و      .وبرامج تنفيذية لمكافحته  

وشارك في  .رام اهللا، على أهمية الخروج بخطط وبرامج لمكافحة الفقر والبطالة، وإيجاد قاعدة بيانات حول هذه الموضوع               
العمـل  كل من وزيري التخطيط غسان الخطيب، و      " نحو سياسة حماية اجتماعية تكافح الفقر     "الورشة التي نظمت بعنوان     

 .حسن أبولبدة.والشؤون االجتماعية د
  31/5/2005األيام الفلسطينية 

  
    مليون دوالر سنويا21ًالسيارات الحكومية الفلسطينية تكلف الخزانة 

قال وزير النقل والمواصالت الفلسطيني سعد الدين خرما في معرض إجابتـه علـى أسـئلة    :فلسطين المحتلة ـ الشرق 
 مركبـة باسـتثناء تلـك       2259عي إن عدد المركبات الحكومية المسجلة لدى وزارته تبلـغ           ألعضاء في المجلس التشري   

وقال إن وزراء سابقين أعادوا ما كان لديهم من مركبات بينما يحـتفظ آخـرون               . المخصصة لألجهزة العسكرية واألمنية   
وأعلـن أن تلـك   . فصاح عنهـا حتى اللحظة بها قبل أن يوافي المجلس بإحصائية رقمية خطية وقوائم تفصيلية رفض اإل        

موضحا أن الرقم ال يـشمل أثمـان شـراء          )  مليون دوالر  21نحو( شيقل   91.848.800المركبات بلغت كلفتها السنوية     
وقال إن وزارته أخلت مسؤوليتها عن متابعة تلك المركبات وتقوم الوزارة           . المركبات، وفق ما كانت عليه العام الماضي      

مشيرا إلى أن عدد المركبات التي يـستخدمها        . مور التأمين والمحروقات والصيانة والتشغيل    والمؤسسات مباشرة بتدبر أ   
  .  مركبة27مكتب الرئيس اآلن يبلغ 

   31/5/2005الشرق القطرية 
  

   يوما40ً تدعو لتأمين مخزون احتياطي من الدقيق في محافظات غزة يكفي لمدة االقتصاد الوطني
 دعت وزارة االقتصاد الوطني مستوردي مادة الدقيق والقمح في محافظات غـزة  -متوغزة ـ الحياة الجديدة ـ سمير ح  

بضرورة تأمين كميات مناسبة خالل الشهور المقبلة اعتباراً من نهاية حزيران حتى نهاية أيلول المقبل وتوفير كميـات ال              
ات االستهالكية، كما أكدت الوزارة      يوما بصورة دائمة بحيث تفي بالمتطلب      40 ألف طن كحد أدني تكفي لمدة        15تقل عن   

وأشارت الوزارة في تقريرها الصادر عن إدارة السياسات والتحليل         .في بيان لها أهمية تأمين مخزون احتياطي استراتيجي       
ون الـدقيق فـي     واإلحصاء حول نتائج المسح الميداني للوضع التمويني خالل األسبوعين الماضيين ازدياد وارتفاع مخز            

ويرجع . يوما 36 طنا يكفي لمدة     14969 طنا إلى    10385 بارتفاع مخزون الدقيق من      وذلك% 44 بنسبة   محافظات غزة 
 طنـا فـي بعـض المحافظـات         4250مح والذي بلغ إنتاجه حوالي      التقرير هذا االرتفاع بسبب حلول موسم الحصاد للق       

  .الجنوبية
   31/5/2005الحياة الجديدة 

  
  الدعم الفني والمعنوي للسياحة الفلسطينيةالبندك يدعو الدول العربية لتقديم 

 دعا زياد البندك، وزير السياحة واالثار، الدول العربية لتقديم الـدعم الفنـي              - اسامة العيسة    - الحياة الجديدة    -بيت لحم 
عة وكان شارك البندك في اجتماعات مجلس وزراء السياحة العرب الذي عقد في مقر الجام             .والمعنوي للسياحة الفلسطينية  

والقى البندك كلمة في المؤتمر، كانت الوحيدة بسبب وضع         .العربية في القاهرة وافتتحه عمرو موسى االمين العام للجامعة        
فلسطين المميز، اوضح فيها تطور صناعة السياحة الفلسطينية والمعيقات التي ادت الى تدهور هذه الـصناعة وشـروط                  

بندك ان قرارات المجلس الوزاري العربي جاءت منـسجمة مـع بعـض             وقال ال .ضمان استمرار هذه الصناعة وحمايتها    
متطلبات وزارة السياحة الفلسطينية، وتم االتفاق على ان تقدم هذه الوزراة احتياجاتها التدريبية والبرامج التي ترغب فـي                  

ار الفلـسطينية بـالبرامج     وطلب المجلس من كافة الدول العربية تزويد وزارة السياحة واالث         .تنفيذها للدول العربية سنويا   
  .التفصيلية التي ترغب في تنفيذها سنويا على ان تكون داعمة للسياحة الفلسطينية من النواحي المعنوية والمادية
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   31/5/2005الحياة الجديدة 
  

 أكاديمّيون فلسطينيون يوصون بضرورة تدوين التاريخ الشفوّي الفلسطيني
ورة تدوين التاريخ الشفوي للمجتمع الفلسطيني، وكذلك الوثائق الرسمية، التي          أوصى أكاديميون فلسطينيون بضر   :وكاالت

وأكّد هؤالء أهمية ذلك في حفظ الحقّ التاريخي للفلسطينيين من ناحيـة، وحفـظ التـاريخ لألجيـال                  . يمتلكها الالجئون 
محمود العامودي، عميد كلية اآلداب     فقد أوضح الدكتور    .الفلسطينية القادمة، بناء على أسس علمية سليمة، من ناحية ثانية         

بالجامعة اإلسالمية بغزة، أن مركز التاريخ الشفوي بالكلية يولي عناية لهذا الجانب، مثمناً جهود مركز التاريخ الـشفوي                  
 بينمـا  جاء ذلك.، كما قالة لكتابة تاريخنا الشفوي المعاصر  الكوادر الفنية الالزم  عة األولى من    التابع للكلية في تخريج الدف    

احتفلت كلية اآلداب بالجامعة اإلسالمية بغزة بتخريج الملتحقين بدورة في التاريخ الشفوي، هدفت إلـى تزويـد طـالب                   
من جانبه؛ تحدث الدكتور سـلمان      .وطالبات القسم بالمنهجية التاريخية العلمية الالزمة في الدراسات التاريخية المعاصرة         

 في مدينة غزة، عبر بثٍّ مرئي من العاصمة األردنية عمان، بتقنية مؤتمرات الفيديو،              أبو ستة إلى األكاديميين المجتمعين    
مشدداً على أهمية جمع التاريخ الشفوي وتسجيله، وذلك حفاظاً على التاريخ الفلسطيني، إضافة إلى حديثه عن إنشاء شبكة                  

         ان، مطلع الشهر الجاري، والذي يضمفي عضويته أيضاً مركز التاريخ الشفوي بكليـة         التاريخ الشفوي الفلسطيني في عم 
يذكر أن قضية توريث الذاكرة الفلسطينية، بقيت إحدى القضايا الحاسمة بالنسبة للهويـة             .اآلداب بالجامعة اإلسالمية بغزة   

  1948الفلسطينية منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 
  31/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  طالق مغناة القرار الصعبإن عن عالاإل

اعلن أمين سر جمعية القدس الخيرية مساء اول امس خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعيـة فـي                   ،كوكب حناحنة 
الذي يأتي بهدف دعم المؤسسات المختلفـة فـي المدينـة           " القرار الصعب "فندق الهوليدي إن عن اطالق مشروع مغناة        

عد بث هذه المغناة عبر الفضائيات وتوزيعها في سي دي ال يتجاوز سـعره الـدينار،                المقدسة من خالل جمع التبرعات ب     
واشار النـاطق االعالمـي     .ومن خالل ريع الحفل الجماهيري الذي سيقام على مسرح االرينا في السابع من تموز المقبل              

يد بأن الفنون هـي اكثـر ادوات   باسم الجمعية رسمي محاسنة الى ان مبدأ اطالق مثل هذا المشروع جاء من االيمان االك   
التعبير عن هواجس واآلم الشعوب، الفتا الى ان الفنان الحقيقي هو من يبقى على تواصل دائم مع الجماهير ومع ضمائر                    

  .الناس، ومع وطنه وقضاياه
  31/5/2005ردنية الغد األ

  
 روايات متناقضة حول من يدفع ثمن الدواء  ،صحي لألونرواالهمال أإل

 قائمة أسئلة الى األونروا وإهمالها المبرمج في المجال الصحي المتعلق  الفلسطينية لحقوق اإلنسان شاهدؤسسةوجهت الم
هل األونروا، فعال، ال تغطي تكاليف الطبابة كاملة، بما فيها الدواء أثناء العالج، : بالالجئين الفلسطينيين في لبنان، أبرزها

يف العالج كاملة، فلماذا يدفع قسم كبير من المرضى تكاليف الدواء، ما دور وإذا كان صحيحا أن األونروا تغطي تكال
إدارة المستشفى في هذا األمر، وهل ثمة تواطؤ ما بين اإلدارة وأطباء األونروا المشرفين، ِلم لَم يعرف المرضى بما لهم 

التجمعات الفلسطينية والمراكز وما عليهم، أوليس المطلوب أن تصدر األونروا بيانا واضحا يعمم على المخيمات و
الصحية والعيادات، تبين فيه حقيقة ما تدعيه وما هو حاصل فعال، ثم ما دور القوى السياسية الفلسطينية والجمعيات 

تساؤالت شاهد، وردت خالل تقرير رصدت فيه سلسلة انتهاكات لحقوق المريض الفلسطيني . األهلية في كشف هذا األمر
 الوكالة تعمد بداية، الى تحويل المرضى الفلسطينيين الى مستشفيات أقل مستوى من حيث الكفاءة في لبنان، خصوصا أن

وهو ما يقود إلى ... والمعدات والمكان، مقارنة بمستشفيات أخرى، هذا يعني أن النتائج المتوقعة في العالج ستكون متدنية
رصودة للطبابة قليلة؟، وهل يعقل أن يكون حق الطبابة لم تعمد األونروا الى ذلك؟ وهل ألن الميزانية الم: التساؤل
 . منقوصا

  31/5/2005السفير 
  

  إشادة مشرف بشارون تثير ردود فعل غاضبة في باكستان  
تسبب امتداح الرئيس الباكستاني برويز مشرف لرئيس الوزراء اإلسرائيلي ارييل شارون  : سامر عالويم أبادإسال

  . يهصبت المعارضة غضبها علالتي . ستانيين والموالين لمشرفبإحراج شديد للمسؤولين الباك
تعثر المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية جليل عباس جيالني في اإلجابة عن اسئلة الصحافيين عن الحاجة  حيث 

دة على لمثل هذه التصريحات وتوقيتها، وتجنب اإلجابة عن سؤال ل الخليج عما إذا كان شارون يستحق هذه اإلشا
واعتبر جيالني وصف . جرائمه في مخيمات صبرا وشاتيال وجنين ورفح التي دانتها الحكومات الباكستانية المتعاقبة

مشرف لشارون بأنه رجل جاد وجندي عظيم وقائد شجاع جاء في سياق الخطوات الجادة التي يجب اتخاذها حيال عملية 
  . السالم

إن الرئيس ربما : مية الحاكم مشاهد حسين فاستغرب هذه التصريحات، وقال مبتسماًأما األمين العام لحزب الرابطة االسال
وندد تحالف األحزاب .قصد دعوة شارون إلى أفكار االعتدال المستنير، أو أنه اخطأ في الجندي ولعله قصد جندياً آخر

حالف قاضي حسين أحمد في وقال رئيس الت. الدينية مجلس العمل الموحد بتصريحات مشرف، واعتبرها غير مسؤولة
بيان صدر أمس إن الشعب الباكستاني لم ولن يقبل باالعتراف بالكيان الصهيوني، أو بأن تهاجم دولة مسلمة مثل إيران، 
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ندين هذه : إذ ان مشرف قال لصحيفة دير شبيغل األلمانية إن إيران تطمح المتالك القنبلة النووية، وأضاف حسين
 . يحالتصريحات بشكل واضح وصر

  31/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

 أسير مصري يناشد من أجل مساعدته في تحديد مصيره ووضعه
 عاماً، نداء إلى سفيان أبو زايدة وزيـر شـؤون األسـرى             28وجه األسير المصري ياسين محمد عبد الخالق طه قاسم          

جل التدخل لمساعدته في تحديـد مـصيره        وإلى المؤسسات الحقوقية واإلنسانية من أ     ،  والمحررين في السلطة الفلسطينية   
وجاء في النداء الذي اطلع عليه مراسلنا في بيت لحم، أن سلطات االحتالل اعتقلت الشاب المصري قاسـم فـي                    .ووضعه

  .1995 أيلول سبتمبر 9 في مدينة غزة، التي كان وصلها يوم 2002شهر أيلول سبتمبر 
ولم يتم توجيه الئحة اتهام بحقه، مشيراً إلـى أن         ،  يئة قضائية صهيونية  ومنذ اعتقاله لم يعرض قاسم على أية محكمة أو ه         

 سبق أن توجه قاسم بكتاب إلى ناصـر القـدوة وزيـر             كما.األسير قاسم يعاني من مرض في الكلى ومن حاالت عصبية         
كانـت  و. وللسفير المصري لدى السلطة ناصر االعصر، ولم يتلق إجابة منهما حول وضعه ومـصيره              ،خارجية فلسطين 

 ولكن السلطات المصرية رفضت استقباله فتمت أعادته إلى سجن النقـب            ،سلطات االحتالل حاولت إبعاد قاسم إلى مصر      
  .الصحراوي

 30/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  موريتانيا تقلل من أهمية عالقاتها مع إسرائيل
وي، أمس من اهمية العالقات الحالية بين موريتانيا قلل نائب رئيس مجلس األمة الموريتاني الشيخ محمد الحافظ النح

وقال النحوي ان هناك تضخيما . واسرائيل، واتهم وسائل اإلعالم العربية بأنها تبالغ كثيرا في الحديث عن هذه العالقات
ل ظرفية ووفق اعالميا لعالقات موريتانيا مع إسرائيل مؤكدا أن عالقاتها بفلسطين تاريخية فيما تبقى عالقتها مع إسرائي

 أ ش أ. خيار السالم الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية
 31/5/2005السفير 

  
  الشرطة العراقية تعتقل عشرات الفلسطينيين وتنكل بهم

يـل   ان عشرات الالجئين الفلسطينيين في العراق تعرضوا الليلة قبل الماضية الـى التنك             48 ذكر موقع عرب     -رام اهللا   
العراق حمل عنوان    بيان وصل الموقع من قبل فلسطينيين في       وحذر.واالعتقال من قبل الشرطة العراقية في حي البلديات       

لقـد قلنـا   :  لم يتحرك العالم لوقفها قائال نداء عاجل ونداء استغاثة من كارثة انسانية مقبلة ضد الفلسطينيين في العراق اذا            
تداء على الفلسطينيين الالجئين في العراق وتهجيرهم واآلن تبين أن المخطـط هـو    مرارا وتكرارا ان هناك مخططا لالع     

 . جر الناس إلى ارتكاب جرائم ضدهم القضاء عليهم باالعتقاالت واالعتداءات واالستفزاز وتحشيد الناس ضدهم إعالميا و
   31/5/2005الحياة الجديدة 

  
   موافقة إسرائيلية إلدخال قوات بدركي بمساعدة الفلسطينيين في الحصول علىيرالتزام أم

كي بالمساعدة دون ممارسة الضغوط للحـصول       يرلوطنية الفلسطينية على التزام أم    حصلت السلطة ا   -  نادية سعد الدين  
على موافقة إسرائيل إلدخال قوات بدر المتواجدة حالياً في األردن إلى األراضي الفلسطينية في إطار دعم وضع الـسلطة                   

وأضاف مساعد وزير الخارجية مجدي الخالدي أن المباحثات الفلـسطينية األمريكيـة   .ما قال مسؤول فلسطيني   أمنياً، حسب 
التي جرت مؤخراً تناولت مطلباً فلسطينياً من اإلدارة األمريكية لتقديم الدعم والمساعدة باتجاه تقوية وضع السلطة الوطنية                 

 . في األراضي الفلسطينية من الجانب األمني
  31/5/2005ردنية األالغد 

    
  1967راضي التي احتلت عام ولى لتحرير األأالرباعية تدعم االنسحاب من غزة ألنه خطوة : موسكو

أكدت موسكو ان اللجنة الرباعية الدولية تدعم االنسحاب االسرائيلي من غزة ألنه يشكل خطوة اولى على طريق تحريـر                   
تبر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في حديث نشر امس فـي            واع.1967االراضي الفلسطينية التي احتلت عام      

موسكو ان اجبار االسرائيليين والفلسطينيين على السالم عبر تهديدهم بعقوبات يفرضها مجلس األمن سيؤدي الى نتـائج                 
المتبادل التي   واضاف يجب اعطاؤهم فرصة لبناء عالقاتهم تدريجيا عبر تجاوز الهوة الشاسعة من البعد والحذر                ،عكسية

  ب .ف.ا. احدثتها نحو اربعة اعوام من النزاع المسلح
   31/5/2005الحياة الجديدة 

  
 سرائيليةإمنية أتعزيز القيادة الفلسطينية المعتدلة وكف يد حماس مصلحة 

  أفرايم سنيه
 في انجاز كبير، المدح الذي سمعه محمود عباس من الرئيس بوش، ال يستطيع ان يالشي خوف أن حركة حماس قد تفوز

إن تأجيل موعد االنتخابات من السابع عشر في . أو حتي بنصر، في االنتخابات القريبة للمجلس التشريعي الفلسطيني
 .تموز يوليو الي الخريف، بعد االنفصال، بغير تغير عناصر أساسية في الواقع، لن يستطيع منع ذلك
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كذلك فان .  أخير الحراز اتفاق اسرائيلي فلسطيني والنهاء الحربإن معنى انتصار حماس في االنتخابات فقدان احتمال
 في المئة من اعضاء المجلس التشريعي ستجعل من الصعب علي أبو مازن وعلي فتح 40قلة ذات خطر نسبتها نحو من 

نيا اسالميا سن القوانين في المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس سيصوغ مجتمعا فلسطي. ان يتقدما الي اتفاق كهذا
حتي اذا واصل أبو مازن تولي الرئاسة، فانه لن يستطيع منع تجدد الحرب، وسيكون . متجها الي ايران والي السعودية

إن دورة اخري من الحرب ستعمق الكراهية، وستُبعد الي ما وراء األفق احتمال التسوية، . سقوطه مسألة وقت فقط
 . كل ذلك انها ستكون سببا الي فقدان حياة االنسانوستمس مساسا صعبا باالقتصاد، واالسوأ من

فحكومة اسرائيل . من الذي سيكون مسؤوال عن السقوط الثاني ألبو مازن؟ كل جهات القوة االقليمية تتحمل هذه المسؤولية
الول هو الخطأ ا. تتصرف مع أبي مازن بإظهار للسيادة وببخل، ولم تبشر خطبة رئيس الحكومة في مؤتمر ايباك بتغيير

فقد أبقي له ياسر عرفات ادارة غير ناجعة وحركة متنازعة، وأربع سنوات : تجاهل نقطة الحضيض التي بدأ منها سلطته
 .من االنتفاضة جعلته قائدا لمجتمع فقير مهين يائس

ه القدرة ليست لدي. تطلب اسرائيل اليه علي نحو مهين ان ينزع سالح حماس والجهاد االسالمي وكتائب شهداء االقصي
ينظر الفلسطينيون الي . علي اجراء عمل كهذا غير شعبي من غير ان يحدث قبل ذلك تحسنا محسوسا في حياة السكان

اذا لم يثبت أبو مازن ألبناء شعبه ان االعتدال ذو مردود وانه . االنفصال نظرهم الي انجاز لالرهاب، ال لالعتدال
مما سيحصلون عليه بالعنف فانه لن يستطيع ان يفعل أكثر مما فعل الي بالمفاوضات مع اسرائيل سيحصلون علي أكثر 

 .اآلن
في مطلب اسرائيل الحازم الي أبو مازن ان يعرض نجاحات في الساحة تتصرف معه وكأنما هو قائد لواء ميداني في 

للبخل . ولة ذات وجودالجيش االسرائيلي وتنسي انها لم تنتخبه، بل انتخبه الشعب الفلسطيني من اجل أن يأتي له بد
كل تخفيف من مثل إزالة الحواجز، وتصاريح العمل في اسرائيل، أو تسريح . االسرائيلي بالتفضالت تسويغ أمني

والمشكلة هي، ان االرادة المسوغة لمنع . ال يود أحد ان يمكّن سخاؤه للعملية التفجيرية القادمة. السجناء، فيه مخاطرة
 . تنشيء سياسة متشددة متصلبة لن تمنع الحرب القادمةالعملية التفجيرية القادمة

لقد استطاعت ان تساعد في تحسين . دول الغرب ايضا ال تخرج عن طورها لمساعدة أبو مازن في ساعته الصعبة
أمضي الكونغرس مؤخرا . الوضع االقتصادي في المناطق، لكن االفعال في هذا المجال تتخلف كثيرا خلف التصريحات

 مليونا منها نُقلت الي اسرائيل من اجل بناء ممرات 50 مليون دوالر، لكن 200عدة للفلسطينيين قيمتها تحويل مسا
أما الماليين الـ .  ماليين هي أجرة المحاسب الذي سيشرف علي النفقات5حدودية، ونُقل مليونان الي مستشفي هداسا، و

ان ارادة التعويض عن هذه اإلهانة . كن من استغاللها القريب الباقية فانها تُنقل تحت شروط شديدة، لست أخالها ستم143
 مليون دوالر، علي قدر المبلغ الذي ُأنقص من رزمة 50: دفعت بوش الي منح أبو مازن هدية ، في زيارته الحالية

 .المساعدة وحول الي اسرائيل
من بيع النفط، بالخطب المعادية تمتاز الدول العربية، وبخاصة تلك التي تكسب مليارات الدوالرات في كل شهر 
لكن ال يوجد ال لدول اوروبا، وال . السرائيل، لكنها ال تفعل شيئا تقريبا من اجل التخفيف من الفقر والبطالة في المناطق

. للواليات المتحدة، وال للدول العربية الكثير مما تخسر، اذا ما تجددت الحرب وتسلطت حماس علي المجتمع الفلسطيني
يجب تحطيم الدائرة المغلقة، وبحسبها ال . القيادة الفلسطينية المعتدلة وكف حماس مصلحة امنية اسرائيلية واضحةتعزيز 

تستطيع حكومة فلسطينية ضعيفة العمل المضاد لالرهاب، واسرائيل ليست مستعدة لتعزيزها ما لم يقض علي االرهاب، 
يمكن فعل ذلك . ي الوحيدة التي تستطيع تحطيم هذه الدائرةاسرائيل ه.وهكذا دواليك.. لكنها في ضعفها ال تستطيع

مثال، بتسريح فوري أللف سجين، وبزيادة عدد تصاريح العمل . بخطوات كبيرة، دراماتيكية تقريبا، ال بمساومة حانوتيين
األهم من  .في اسرائيل بعشرين ألفا، وباعداد عشرة آالف تصريح للم الشمل في القطاع، يجري إمضاؤها بعد االنفصال

. اذا كان أبو مازن شريكا في نضال حماس فيجب التصرف معه وفق ذلك. كل شيء تغيير النظر الي حكومة أبو مازن
 . حماس- تسوية مع محمود عباس، أو تجدد الحرب مع ورثته : هذا هو الخيار أمام اسرائيل. ال تجب عظته بل مساعدته

 30/5/2005هآرتس ـ 
 31/5/2005القدس العربي 

  
  سرائيلإيهرب من مشكالته الداخلية وضغوط ..  طائراًصبح زعيماًأبو مازن أ

 داني روبنشتاين
. كلما بدت مكانة الرئيس محمود عباس الدولية مستقرة واعدة ـ أصبح وضعه في الساحة الداخلية الفلسطينية شائها جدا

 .ألون هل سيستطيع الثباتفقد أخذت تطول قائمة المشكالت التي يواجهها الي درجة ان هناك من يس
مع نهاية زيارته الناجحة، في رأيه ورأي أكثر رفاقه في القيادة، الي واشنطن وكندا يواصل اآلن الي شمالي افريقيا، الي 

 .المغرب وتونس والجزائر وليبيا، وبعد ذلك سيعود بعد ان يحط الركاب كما يبدو في وقفة قصيرة في القاهرة
خرون ويقولون انه أصبح زعيما طائرا علي صورة سلفه، ياسر عرفات، الذي شعر طول حياته في الشارع الفلسطيني يس

سيلقي أبو مازن في تونس . تقريبا بأمن في رحالت في أرجاء العالم أكبر من أمنه في مكاتبه في تونس، وغزة ورام اهللا
يوجد ثالثة . ون المكوث في المناطقرفاقه في اللجنة المركزية لحركة فتح، من رافضي اتفاق اوسلو، الذين يرفض

 من كل ناطق - ربما -كهؤالء في رأسهم فاروق القدومي، الذي نطق أخيرا بأقوال نقد أو حتي عيٍب ألبو مازن أكثر 
 .لكن لست أخالهم سينجحون. يحاول الوسطاء االصالح بينهما. فلسطيني آخر
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 حركة حماس، التي سيحاول أبو مازن حلها بمحادثة في الشجار مع القدومي لعبة اطفال بالقياس الي المشكالت مع
في غزة نجح وفد مصري في نهاية االسبوع الماضي ان يهديء النزاع قليال بين . القاهرة مع زعيم حماس، خالد مشعل

ألغت المحكمة .  لكن ما يزال ال يوجد حل،السلطة الفلسطينية وحماس في موضوع نتائج االنتخابات للبلديات في غزة
الفلسطينية نتائج االنتخابات في صناديق االقتراع في هذه البلديات، التي فازت فيها حماس، ويعتقدون في قيادة حماس ان 

هذا نهج لديهم ، قال قبل بضعة ايام نشطاء من حماس في نابلس، ُأنبئوا ان  .فتح تحاول بطرق ملتوية سلبهم ثمار النصر
هناك خالف أشد  .نتخابات الدارة نادي الشبان لمخيم بالطة، التي فازت بها حماسوزير الشباب الفلسطيني ألغي نتائج اال

الموعد الذي ضرب، باتفاق . بين حماس وأبو مازن وفتح يتعلق بموعد اجراء االنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني
رفض أبو مازن، . ن فوز حماس تموز يوليو، لكن نشطاء فتح جهدوا أخيرا كل الجهد لتأجيله، خوفا م17مع حماس، هو 

علي األقل علنا، حتي اآلن، تأجيل الموعد المضروب ـ ويقول اآلن بلغة تهربية، انه ما يزال متمسكا بوعده اجراءها في 
 .في حماس غضب كبير لذلك.  لكن اذا ثارت مشكالت قضائية ، فلن يكون مناص من التأجيل-الموعد 

نجح أبو مازن في اجراء عدد من التغييرات المهمة، لكن الوضع بعيد عن كونه في مسألة االصالحات في اجهزة األمن 
ومصادمات بين جماعات مسلحة، ليس مكمونها . ال يوجد اسبوع بغير أحداث عنف بين االجهزة وفي داخلها. جيدا

 .واضحا دائما، لكنها تنشيء عند السكان شعورا باالنفالت األمني
. نزع السالح غير القانوني، وجدار الفصل، والقدس، والمستوطنات الطارئة: عروفةمشكالت أبو مازن مع اسرائيل م

احدي المشكالت التي توشك ان تنفجر قريبا هي قرار المجلس التشريعي الفلسطيني علي تسريح سجناء أريحا في 
جنوا في سجن  سجينا، علي رأسهم قائد الجبهة الشعبية احمد سعدات، الذين س13الحديث عن . غضون اسبوعين

قال وزير الدفاع، شاؤول موفاز، انهم اذا سرحوا فان . فلسطيني في أريحا بعد ان ُأجلوا عن المقاطعة باتفاق مع اسرائيل
 .وهكذا يستطيع أبو مازن ان يقول انه ال توجد لديه في هذه االيام لحظة بال ضرر. اسرائيل ستعتقلهم

 30/5/2005هآرتس ـ 
  31/5/2005القدس العربي 

  
 !االنتخابات التشريعية الفلسطينية قد تلغي خشية فقدان عصر المناصب واالمتيازات

 جمال المجايدة. د
قال لي احد الوزراء الحاليين في السلطة الفلسطينية خالل حديث هاتفي انه يتمني ان يصحو من النوم علي خبر الغاء 

ر، فهمتها علي ان المجتمع الفلسطيني غير مهيأ تماما للعملية االنتخابات التشريعية الي االبد، وللوزير في ذلك وجهة نظ
الديمقراطية، كما ان الفصائل كلها متخوفة من هيمنة حركة فتح علي الصناديق االنتخابية بالقوة النجاح مرشحي الحزب 

من مناصبهم الحالية الحاكم ، والوزير الذي اسر لي بهذه الرؤية يعتقد ان أي انتخابات قد تخرجه والعديد من الوزراء 
 !التي كان العديد منهم يحلمون بها ليل نهار

من هذا المنطلق الرغبة واضحة لدي العديد من الوزراء االخرين، النهم ليسوا واثقين بانهم سيظلون في مناصبهم 
ي في اضافة الي ان بعض الوزراء يدرك في قرارة نفسه انه من الناس والشعب عامة النه امض! الوزارية هي هي
 عاما دون ان يخدم وطنه او شعبه بل خدم مصالحه العائلية ونزواته الشخصية وعزز منطق الشللية 12الوزارة اكثر من 

 .القائمة علي العشائرية الضيقة جدا وفقا لمفهوم ابناء الحارات العائلية
ق وعضو المجلس التشريعي ان ومايعزز وجهة النظر هذه هو قول عبد الكريم ابو صالح وزير العدل الفلسطيني الساب

 تموز المقبل بمقتضي مرسوم رئاسي هو غير ملزم الن المرسوم الذي حدد 17موعد االنتخابات الذي أعلن سابقا بتاريخ 
هذا الموعد مطعون في دستوريته وقانونيته، وان الموعد الشرعي لالنتخابات التشريعية سيتم بمقتضي مرسوم رئاسي 

لطة الفلسطينية بعد إقرار ونفاذ قانون االنتخابات العامة الجديد وان أي حديث عن ان موعد جديد يصدر عن رئيس الس
 . تموز هو ملزم ومقدس يعتبر لغوا ال معني له17

وحتي الدعوة التي اطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من اليابان إلجراء االنتخابات في موعدها لم تلق 
الح الذي قال ان الدعوة لالنتخابات تكون بناء علي احكام القانون الجديد وال يستطيع احد ان استجابة طيبة لدي ابو ص

 . يدعو الجراء انتخابات دون وجود القانون الجديد
معني هذا الكالم ان الوقت سوف يطول وربما تتحقق احالم الوزير المشار اليه اول الكالم في البقاء لفترة ابدية اخري في 

 !لمجلس التشريعي بدون انتخابات وبدون وجع رأسالوزارة وا
 سيرك االنتخابات 

في الوقت نفسه يري العديد من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الحاليين ان تأجيل مشروع قانون االنتخابات العامة 
يؤكد ايضا خشية هؤالء الفلسطيني الذي اقر بالقراءتين األولي والثانية ضروري النه مازال يخضع للنقاش، االمر الذي 

االعضاء من الخروج المدوي لهم وانتهاء عصرهم وعصر امتيازاتهم السيما وان العديد منهم وصل الي المجلس 
التشريعي بطريقة التزوير الحر المباشر والعلني المطلق باسلوب جهنمي اليمكن ان يحصل في أي مكان اخر علي وجه 

 !الكرة االرضية
واقع المرير من تصريحات النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمد، الذي اعرب عن ويمكننا قراءة هذا ال

خشيته من أن يصبح تكرار االنتخابات جزءاً من الحكم الذاتي طويل األمد، الذي يسعي رئيس الوزراء الصهيوني ارييل 
 .شارون إلي فرضه، حسب تعبيره
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 يقول إنّه ليس مع إجراء انتخاباٍت مرة ثانية، في ظّل الحكم الذاتي، واستمرار فاألحمد وهو الوزير السابق في السلطة
، جرت علي أساس أن تكون لمرٍة واحدة، وعلي أن تكون 1996االحتالل، مشيراً إلي أن االنتخابات التشريعية في العام 

 .عليها اتفاقية أوسلو، علي حد تقديرهمدة المجلس الذي يتمتّع بعضويته حالياً، هي الفترة االنتقالية التي نصت 
لذا اليجوز الربط بين االنتخابات الرئاسية واالنتخابات التشريعية علي االطالق فاالحمد يقول ان االنتخابات الرئاسية 

 البند الثالث في النظام األساسي، الذي هو) 27(فرضها القدر، نظراً الستشهاد الرئيس ياسر عرفات، حيث إن المادة 
 .بمثابة الدستور، تنص علي أن مدة المجلس التشريعي هي الفترة االنتقالية ، حسب تعبيره

اذن، التأجيل وااللغاء واردين، ويبدو انه من غير الوارد اجراء االنتخابات، هذا مايمكن فهمه من اقوال عدد من 
القوانين الرئيسة واألساسية، مثل قانون السياسيين الفلسطينيين االعضاء في المجلس الحالي والذين يجمعون علي أن 

االنتخابات، تحتاج الشعوب ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المحلي إلي فترٍة كافية إلنتاجها، 
شريعي، وعادةً في مرحلة التأسيس، تُوضع القوانين ثم تُطرح علي االستفتاء الشعبي، وال يكتفي بإقرارها من المجلس الت

والشعب الفلسطيني بصراحة غير مهيأ لمثل هذه المرحلة، النه فقد كل مؤسساته ومقدراته الحياتية ووسائل عيشه خالل 
 .سنوات االحتالل والعدوان االسرائيلي وفساد العديد من السياسيين الفلسطينيين

 !االنتخابات وسيناريوهات شارون
واء االنتخابات التشريعية في حين تستمر اسرائيل في تعطيل الحياة السياسية تسيطر علي الساحة السياسية الفلسطينية اج

ويهدد بعض مسؤوليها بطرد الرئيس ابو مازن من البالد في تكرار لذات النهج االستفزازي الشاروني ابان حكم الرئيس 
رائيل وشارون ووزرائه الراحل ياسر عرفات، حيث ما زال الجميع في السلطة والمعارضة يتذكرون كم مرة هددت اس

المتطرفين بطرد الرئيس الراحل من فلسطين، واليوم يعود السيناريو ذاته الي الواجهة مرة اخري، ليس لسبب اخر سوي 
ان اسرائيل تريد ان تقول للعالم بانها هي وحدها علي حق والقيادة الفلسطينية علي باطل وانها تعمل من اجل السالم وان 

دين في السالم؟ ورغم الخطر االسرائيلي الماثل امام االعين ان الجانب الفلسطيني في الصراع الفلسطينيين غير جا
المكشوف غير مكترث بما يجري علي االرض من حوله، ولهذا اليمكن للمواطن العادي ان يدري دوافع المعركة الحامية 

 او تأجليها، وعلي مايبدو ان الفريقين الوطيس بين اقطاب السياسة الفصائلية الفلسطينية حول اجراء االنتخابات
المتعارضين نسيا انهما مازاال تحت االحتالل واالستيطان، ونريدهما ان يتذكرا دائما ان الديمقراطية في ظل االحتالل 

 . سنوات تقريبا10زائفة النها تكون وليدة ظروف مشابهة الول انتخابات اجريت في عهد السلطة الفلسطينية قبل 
ئج أحدث استطالع للرأي، أجراه المركز المستقل للمسوح والدراسات جهات ، لصالح مركز تحالف السالم، في وتفيد نتا

رام اهللا، بالضفة الغربية، منتصف الشهر الجاري، أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ، ستحصل علي نسبة 
 .إلنتخابات التشريعية هذا الشهر، إذا ما جرت ا%32.9، وحركة المقاومة اإلسالمية حماس علي 38.7%

يظل هذا مجرد استطالع وتكهنات وقيد توجهات سياسية معينة، غير ان االمر المهم هو حسم الموقف من االنتخابات بان 
تكون بعد االنتهاء من االنسحاب االسرائيلي الذي قد يتم وال يتم او قبله، لمنع هذا الجدل اليومي مابين نفي وتأكيد 

ل االنتخابات التشريعية، فالساحة الفلسطينية حبلي بما يكفي من المشكالت والهموم والمتاعب، وليس من ومعارضة حو
مصلحة الشعب الفلسطيني استمرار مثل هذا الجدل العقيم بين القوي السياسية المختلفة التي ستخوض االنتخابات 

ها اذا لم تقرر اسرائيل موعدا نهائيا لالنسحاب، لوضع التشريعية، لذا يجب حسم الموقف بالغاء االنتخابات او عدم اجرائ
القوي الكبري اعضاء اللجنة الرباعية امام مسؤولياتهم واحراج اطراف ومنظمي تفاهمات شرم الشيخ والقاهرة امام 

  !الرأي العام علي االقل
  31/5/2005القدس العربي 

 
  قوات بدر، هالل الدولة؟

  حسن البطل 
مسألة انتقال قوات في لواء بدر إلى الضفة الغربية، وسيتشعب أيضاً ويتعدى األطراف الثالثـة               سيطول األخذ والرد في     
  .السلطة الفلسطينية، اسرائيل، والمملكة األردنية: المعنية باألمر مباشرة

يلية، بالكاد، هضمت اسرائيل فكرة تعديل لوجستي على البرتوكول األمني الصارم التفاقية السالم المـصرية ـ االسـرائ   
: التي فرضت على الجانبين ما يشبه مناطق عازلة، أو ذات انتشار عسكري محدود، ولكن بعمقين متفاوتين على الجانبين                 

  .هامشي على الجانب اإلسرائيلي، وجوهري على الجانب المصري
 الحـدود، كمـا حـال       األمر أكثر مشقة على معدة اسرائيل ودماغها، ألن كتائب لواء بدر الفلسطيني لن تنتشر قريباً من               

  . االقتراب المصري من الحدود الدولية، بل ستعبر النهر من ضفة إلى ضفة، من بلد إلى بلد
تنظر اسرائيل إلى سيناء كمنطقة أمنية عازلة، وأما إلى األغوار، فهي لم تتخل عن جوهر فكرة الجنرال ييغال ألون بعـد       

الواضح أن النوايا السياسية اإلسرائيلية إزاء األغوار ال تقل عن          من  .  التي ترى في النهر والغور حدود أمن       1967حرب  
  .نواياها السياسية ازاء الجوالن، أي منطقة أمنية مرشحة، عبر االستيطان، لتكون منطقة سياسية سيادية اسرائيلية

ذه العقيـدة األمنيـة     لن يعبر جيش أجنبي نهر األردن غرباً، وعلى صخرة ه         : اعتنقت اسرائيل طويالً عقيدة أمنية قوامها     
 لـم يـر   1986تفاهم لندن . تحطمت محاوالت تسوية سياسية جزئية أردنية ـ اسرائيلية، حتى بصدد واحة أريحا وحدها 

  .بصيص النور
اهتزت هذه العقيدة مع اتفاقية أوسلو التي يعتبرها شارون إلى هذه الساعة أكبر غلطة فادحة لحكومة اسـرائيلية، ولكـن                    

ف، وكانوا عزالً من السالح، وهم أنفـسهم        . ت. سر من الشرق والبوابة من الجنوب، كانوا من قوات م         الذين عبروا الج  
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كان هذا عبوراً سياسـياً باألسـاس،       . الذين انسحبوا من بيروت الغربية ولبنان بزيهم العسكري وسالحهم الفردي الخفيف          
  .وكان عبوراً سلمياً

وفي المعدة اإلسرائيلية كـذلك، وأمـا االقتـراب      .  على المعدة الفلسطينية   مع ذلك، فإن عبور أوسلو لم يكن هضمه سهالً        
  . األمني المصري من الحدود الدولية، حوالي نصف لواء من القوات النظامية

مع فزعتين عربيتين عـامي     .. نظرية الكماشة العربية لم تتحقق سوى على الورق، ألن الجبهة الشرقية بقيت على الورق             
ف، خارج التأثير والجدوى، ألنها لم تمسك األرض المجاورة         . ت.  وفي الفزعتين كانت قوات م     1973 ، وأخرى    1967
 ثم هـم    1982إال نتيجة مضاعفات الحرب األهلية اللبنانية، وبعدها صار الفلسطينيون هم الجبهة حتى العام              ... لفلسطين
  .، وهم حلقة السالم في المنطقة اآلن ومستقبال2005ً - 2000الحرب 

السالم يتطلب دولة فلسطينية، وهذه تتطلب جيشاً، والجيش يتطلب نواة نظامية لم تنفلش أو تتآكل نتيجة تحويـل قـوات                    
الدول العربية أخذت منا ألويـة      . ثورية باألصل ومن خريجي بيروت باألساس، إلى قوات أمنية متعددة ومتضاربة المهام           

  !وأعطتنا فصائل
. اسي لقطاع غزة جر معه تغيراً في الوضع األمني لالنتشار المصري علـى الحـدود              من الواضح أن تغير الوضع السي     

وهكذا، فإن مسألة عبور قوات بدر تنتظر تغير الوضع السياسي للضفة ليجر معه تغيراً في العقيدة األمنية االسـتراتيجية                   
قـوات فلـسطينية نظاميـة      .. م، وباألحرى اإلسرائيلية، الحساسة ازاء مراقبين أمنيين دوليين، وقوات دولية لحماية السال         

  .لتمكين السلطة من تحويل الفوضى األمنية الى استقرار أمني، ومن ثم بداية استقرار سياسي
عندما نتحدث عن دولتين متجاورتين فهذا يعني، حكماً، وجود جيش للدولة التي تفتقد جيشاً يمأل الفراغ األمني أو ينهـي                    

  .الفوضى األمنية
  31/5/2005سطينية األيام الفل

 
  !طلبتَ الحصار فجاء وأطبق... يا أحمد العربي

  خالد الحروب      
غيفارا كـان   . نزاود على كل األبوات   !)... أنا(، وكاسترو   )محمد(، وكارلوس   )أحمد(غيفارا  ... على مقعد الثانوية كنا     

 تدور بيننا الكتب، طقوس مقدسة، ننتـشي        .يأتينا بمذكرات تشي وفيديل وبطوالت كارلوس     . كان ثورينا الحقيقي  . نجمتنا
أحمد كان ينقش على ساعده القوي شعار العاصفة، وعلى سـاعده           ! في حكاياتها ونتسلق في صفحاتها جبال السيراماديرا      

  .أحمد ومريم: من يومها وأنا أعشق هذين األسمين. مريم: اآلخر أسم حبيبته األولى
فيه حفيف أشجار سود في مقبرة حزينة ال يعرف ساكنوها لماذا انتهوا            . ن ألف خيبة  وفي صوته يرن صدى أربعة وعشر     

مرة مـن المـرات     . قال لي مت ألف مرة، وخرجت من أنياب المقبرة        . تحاصره المقبرة من كل مكان    . فيها شباباً يافعين  
سكرية ليس  تعلبت في بزة ع   . وأحتاجت ذاكرتي إلى سنة أخرى كي تستيقظ      . غبت عن الوعي، أستيقظت بعد ستة شهور      

  !يطردونها من مكان إلى مكان، وهي تريد أن تحرر فلسطين. لها رأس أو قطعة أرض
العـالم  : ثالثة مراهقين كانوا يخططون لتغيير الكـون      . يوم غادر إلى حيث غادر ومن حيث غادر ودعناه، كارلوس وأنا          

الخطـة  : تضاحكنا. كوني يتحرر البلد المحتل   في ركاب التغيير ال   . تحت أقدامهم كرة صغيرة تنتظر منهم ركلها أو تبديلها        
هدفها النهائي إقامة كماشـة ثوريـة تطبـق علـى الكيـان             ! السرية باإلمكان كشفها اآلن بسبب إنقضاء ربع قرن عليها        

كانت تقضي بأن يذهب غيفارا إلى لبنان، وهناك يتسلل إلى أعلى موقع قيادي في الثورة ثم يعمل                 . الصهيوني، ثم تسحقه  
كارلوس ينتقل إلى سورية بهـدف      ! يد فصائل منظمة التحرير، بالحسنى أوالً، أو بالعنف الثوري إن كان وال بد            على توح 

أما كاسترو فيبقى في األردن وهناك يعمل على قلب نظام الحكم ويقيم            . قلب نظام الحكم هناك، وإقامة نظاماً ثورياً حقيقياً       
كانت نقطة الضعف الوحيدة    ! ال يتبقى إلى الهجوم على الكيان المصطنع      نظام ثوري حقيقي آخر، وبذلك تكتمل الكماشة، و       

لم يكن لدينا رابع نوكل إليه مهمة الذهاب إلى مصر وقلـب        . في تلك الخطة السرية لتحرير فلسطين هي الجبهة المصرية        
 العثور عليه أصعب مـن      كنا نضحك كثيراً أيامها، أيام البحث عن رابع بأن        . نظام الحكم فيها وإقامة نظام ثوري حقيقي      

  !العثور على العب رابع في لعبة ورق الطرنيب
سنوات مرت، وزادت الثـورة     ... تسلل إلى لبنان والتحق بالثورة    ! وصدقها... أحمد كان الوحيد الذي بدأ بتنفيذ الخطة      

!. ق البحـث عـن التحريـر      أنا صرت لفترة إسالمياً عتيداً في طري      . محمد وأنا فرقتنا الحياة، ولم نعد ثوريين      ! إنقساماً
:  صرت من سنة الى أخرى أتلقط أخباراً غامضة عنـه          .غابت أخبار أحمد  ! محمد طار إلى أميركا وصار رأسمالياً عفناً      

كان الخبر المؤكد أن    . وانه... انه أصيب في جنوب لبنان بجروح بليغة، انه تزوج، انه غادر الجنوب، انه في الشام، انه                 
يا مريم الطهر األولي، وقبضة فدائي ليس من هـذه  ! لهفي عليك يا صديق العمر . تكاد تطبق عليه  المقبرة تحاصر أحمد و   

وتقفز بين السطور والكلمـات علـى       ... أربعة وعشرون خريفاً وأنت تقفز بين الحواجز والرصاص والموت          . األرض
كلما أفزع إلى الكلمات    . برة خاصة بي  كلها هنا، في مق   . كتبت إليك رسائل ال تعد، لكنها لم تصلك       . أوراق صديق مهاجر  

في ليل هنا أو هناك، وكلما يميد بي قلم مؤرق، أخط سطوراً ورسائل لم ترها بعد شمعة، كلماتها األولى تبدأ دائمـاً بــ       
  ...صديقي أحمد

غي وكأن تلك الكلمات اللعينة مـا أرادت أن تغـادر دمـا           . كنت الغائب الحاضر الطالع في وجهي كلما هجم حصار ما         
خارجاً من القصيدة والكلمـات     . وتخيلت جسدك هو األسوار   ... تخيلتك أنت   . أنا أحمد العربي فليأت الحصار    : المتصدع

كنت الحاضر الغائب، وكانت مريمك نبية وقمراً غامضاً يشرق كلما هجم           . مثخناً بالجروح، لكن نقي الهمة كما كنت دوماً       
  .حصار ما
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واآلن، اآلن فقط وبعد كـل      . ا يتسع لشعب، صرت فيها يا صديقي حروفاً على ورق         أربعة وعشرون جرحاً كل واحد منه     
تنطق كباقي البشر، تعود من المقبرة وقد فككت الحصار، ما التهمتك المقبرة، يـا              ... ذلك العمر تخرج من بين الحروف       

  :لفرحات مريم
ضـحك  . سدي، أحمد؟ هتفت وأنعقد لـساني     لم أصدق، صار العالم أبيض دفعة واحدة، رأسي ساخنة تدفق فيها كل دم ج             

أما زلت معنـا، أمـا      : كان يجيب على سؤال أختنق في حلقي      . ضحكة قصيرة وقال نعم أنا هو، ما زلت على قيد الحياة          
أحمد علـى  . مرت ساعتان وأنا ال أصدق أنني على الهاتف مع أحمد      . زلت تتنفس على رغم كل الحصارات وكل المقابر       

  !دقيد الحياة، أحمد عا
   كيف أنت، وكيف كانت وأنقضت كل تلك السنين يا أحمد؟-
ثرت على  ! ، لكن في اختصار تمردت على الموت وما زلت أغيظه         ... ماذا تريد أن تعرف يا صاحبي، حديث يطول،          -

 لكن أسوأ ما في األمر اآلن هو أنني أشعر بأنني مـن مخلفـات             . كل األشياء والناس، وصرت مطلوباً لكل أجهزة األمن       
كلمـا أحـاول أن     . دبابة معطوبة، ال بوصلة لها، وال قدرة على المسير        . ال أنتمي إلى الزمان أو المكان     . الحرب الباردة 

! مقاتـل : السي في المهنية الخاصة بي ال تؤهلني لشيء، فيها كلمة واحـدة         . أضع قدمي على سكة الحياة الجديدة ترتجف      
  .ديقيكأنني في الثمانين يا ص. عمري صار ضعف عمري

أيام عز المراهقة كان أحمد يحفظ الشعر، يغني كل أهازيج الثورة، كان يرسم، وكان يكتب خطاً جميالً يبهر به كل مـن                      
ولكم كانت تهبط على كتـف      . كان عنيفاً ذا قبضة ما أسرع أن تنطلق في أي أتجاه          ... و  . يقرأ مجلة الحائط في المدرسة    

فيعتذر ويقول أنه يشعر بطاقة جبارة ال يعرف أيـن وكيـف            . ه من دونما سبب   أو ظهر واحد منا، نحن أقرب المقربين ل       
 !األقرب له... يفرغها، فيطلق جزءاً منها من طريق قبضته في اتجاهنا نحن 

كان طعم الخيبـات    . صار يتحدث ببطء كأنما يرسم بالكلمات صورة مرتجة       .  كنا نفكر بعواطفنا، يقول أحمد الثمانيني      -
  .ل والنقاط ولحظات الصمتيسيل عند الفواص

، ثـم   نغازل طالبات ثانوية البنات المجـاورة     . كان أحمد يشّرع للريح صدره يوم كنا نغادر ثانويتنا بعد كل يوم دراسي            
في الصيف كـان ال يلـبس       . كان يرتدي معطفاً عسكرياً صيفاً أو شتاء وقد تقادم عليه الزمن          . نمشي ونمشي بال انقطاع   

أحمـد صـار يواجـه     . أحمد كان يحاصر الحـصار    . كان يريد من الحصار أن يأتي ليتحداه      ! حمعلى الل ... تحته شيء   
عاد ... أحمد أفلت من المقبرة لكن أطبق عليه الحصار         ... أوقعه الحصار   . لطم الحصار، ثم لطمه الحصار    ... الحصار  

 !.أحمد، وداعاً تشي
  31/5/2005الحياة 

  
  استدراج إلى التوريط؟ 

  رأي البيان  
قبل أن يصل الرئيس الفلسطيني الى رام اهللا عائداً من جولته األميركية ـ المغربية، بدأت التقارير تتحدث عـن صـفقة    

  .بالتزامن! تفكيك المستوطنات العشوائية مقابل نزع سالح المطلوبين: خالصتها. عرضت عليه في واشنطن
ن هناك شـرطين الزمـين لقيـام دولـة فلـسطينية             بأن الرئيس بوش شدد أمام ضيفه بأ       ،ذكرت معلومات عن الزيارة   

  : ديمقراطية
، بأن طاقماً أميركيـاً ثـم       1948وفي هذا السياق كشفت صحيفة فلسطينية تصدر داخل أراضي          . حكم واحد وجيش واحد   

تشكيله مؤخراً من عناصر أمنية ودبلوماسية ومن مجلسي األمن القومي األميركي، مهمته دراسة وسائل تجريد حمـاس                 
وليام . باالضافة إلى ذلك بدأ المنسق األمني األميركي، بين الفلسطينيين واالسرائيليين         .  رصيدها الشعبي ومن سالحها    من

  . وورد تكثيف اجتماعاته مع المعنيين، في ضوء توسيع صالحياته
 حكم واحد   ،مثل الحديث عن  : من هذه المستجدات ما يبدو بريئاً بحد ذاته أو على األقل ال يثير أية شبهة أو عالمة استفهام                 

وجيش واحد، أو تعزيز صالحيات المنسق األميركي لكن عندما يتزامن ذلك مع الحديث عن صفقة مقايـضة أمنيـة ـ    
  . استيطانية

وعن تشكيل مزيف من الخبراء مكلف بالبحث عن الطرق الناجعة للتدخل في الشأن الفلسطيني، من زاوية نزع سالح هذا                   
ئذ ترتسم مالمح توجه أو خطة ملغومة، أخطر ما في ثناياها محاولة اسـتدراج الوضـع الفلـسطيني              الفريق أو ذاك، عند   

  . لتوريطه في عملية اشتباك أهلي
ـ كان من المطلوب تفكيكها مـن دون مقابـل،   ! المستوطنات العشوائية ـ وكأن هناك مستوطنات منضبطة ومشروعة 

ما الذي تغير حتى صار اليوم الزالتها ثمـن؟ ثـم مـن المقـصود               ف. أو حتى من مقدماتها   . كجزء من خريطة الطريق   
  بالمطلوبين؟ هل هو االسم الحركي التمويهي الجديد للفصائل المعروفة؟ 

فهـي  . ما يفرض إبداء التخوف وطرح هذه األسئلة ليس فقط ورود مثل هذه التعابير المفخخة وتوقيتها، بل أيضاً خلفيتها                 
ائيلي ـ األميركي المزمن المعروف، الخاص بجمع الـسالح وتفكيـك البنـى االرهابيـة      تأتي على خلفية المطلب االسر

القيادات الفلسطينية ومنذ سنوات رفـضت االسـتجابة، علـى قاعـدة        . المقصود تجريد المقاومة من سالحها    . الفلسطينية
  .  من الظروفوهي تعهدت بأن ال تقع فيه، تحت أي ظرف. االدراك بأن المطلب فخ لحرب أهلية فلسطينية

الجانب الفلسطيني أثبت التزامه بها على عكس الجانب االسرائيلي الـذي يحـاول بمكـره               . اللحظة الراهنة، فترة تهدئة   
وبالقدر نفـسه مطلـوب     . خالل هذا االلتزام الفلسطيني مطلوب العمل على تعزيز الوحدة الوطنية         . واستفزازاته اسقاطها 

  .فهي المقتل الذي طالما سعت إليه اسرائيل. مطبات والتحصن ضدهااالنتباه من الوقوع في مثل هذه ال
  31/5/2005البيان 
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  ..!قادة فتح يفتحون ملف اتهامات اإلفرنجي بالتجنّد لصالح الموساد

  عبد السالم الراوي 
حلتين هل تشتعل الفتنة والحرب األهلية بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة جراء النتائج التي أسفرت عنهـا المـر                   

  ؟..األولى والثانية من االنتخابات البلدية الفلسطينية
مع أن االنتخابـات    , ولماذا يعم التوتر قطاع غزة دون الضفة الغربية       : يجيب قادة حماس عن هذا السؤال بسؤال معاكس       

  ؟..وفازت حماس في بعض بلديات الضفة كما فازت في بعض بلديات القطاع, جرت هنا وهناك
س إلى أن بعض مسؤولي فتح في البلديات التي فازت بها حماس اكتفوا بتقديم استقاالتهم مـن مـواقعهم                   ويلفت قادة حما  

وإطالق التهديـدات   , بتسيير المظاهرات المسلحة  " حماس"في حين أن مسؤولي فتح في قطاع غزة قابلوا فوز           , التنظيمية
  .الدموية

العـضو  , احدهم هاني الحسن  , في مجالسهم الخاصة  " فتح"ركة  يردد هذه التساؤالت أيضا أعضاء في اللجنة المركزية لح        
الذي تؤكد مصادرنا أنه يـدرس      , داخل األراضي الفلسطينية  , األقدم في اللجنة المركزية بعد محمود عباس رئيس السلطة        

ومفـوض  , نعضو مركزية فتح المعي   , أو اإلدالء بتصريحات إعالمية يحمل فيها عبد اهللا اإلفرنجي        , إمكانية إصدار بيان  
منذرة باحتمال اندالع فتنـة ال      , المسؤولية عن حالة االحتقان والتوتر التي تجتاح القطاع       , التعبئة والتنظيم في قطاع غزة    

  .تبقي وال تذر
وبدايات عبد اهللا اإلفرنجـي فـي       , هذه التساؤالت تلقى إجابات عديدة يغوص بعضها في الماضي إلى بدايات فتح األولى            

وقدم فيه معلومتان استفزتا    , له عبد اهللا اإلفرنجي نفسه عبر مؤتمر صحفي عقده في غزة اإلثنين الماضي            وهذا ما فع  . فتح
  ".حماس"بأكثر مما استفزتا قادة , "فتح"قادة 

ومن , أقدم أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح بعد األخوين أبو اللطف وأبو مازن           "قال اإلفرنجي في معلومته األولى إنه       
 1954وكان ذلك بين العـامين  ,  عاما عندما تعرفت على األخ أبو جهاد12 لقيادة حركة فتح حيث كان عمري    المؤسسين

  ".1955و 
  .معتبرا االتهامات التي تطاله في وطنيته غير الئقة, أورد اإلفرنجي هذه الرواية في معرض تأكيد وطنيته

وقبـل ذلـك قـاد أول       , ه مكث في ألمانيا  لفترة طويلـة       يقول اإلفرنجي مواصال دفاعه عن وطنيته أن      , وفي ذات السياق  
وبعد عمليـة   , وخرج من السجن  , وأنه سجن وإخوانه  , 1967مجموعة لحركة فتح من ألمانيا لدخول األرض المحتلة سنة          

ا وفي عام لم يحدده يقول إن اإلسرائيليين أرسلوا لغم        , 1973وشاركت في معارك لبنان سنة      , ميونخ أخرجوني من ألمانيا   
  .وقد أنجانا اهللا, تفجر به وبأبي أحمد وافي
  تصحيح لرواية اإلفرنجي

كما أبدوا مخاوفهم من أن يكون في تـصريحات         , بينوا وجود أخطاء عديدة في تصريحات اإلفرنجي      " فتح"قادة كبار في    
  .لسطينيينيعمل على دفع األمور باتجاه إشعال حرب أهلية بين الف, فضال عن ممارساته الميدانية, أخرى له

ألنه تعرف إلى أبو جهـاد بـين        " فتح"أحد هؤالء القادة سخر من قول اإلفرنجي أنه أقدم أعضاء اللجنة المركزية لحركة              
ذلك أنه تعرف إلى أبو جهاد فـي ذلـك          ..  حين كان اإلفرنجي طفال في الثانية عشرة من عمره         1955 و   1954العامين  

وبالطبع فإن أبا جهاد المعروف     . ة التي كان المرحوم يعمل فيها مدرسا للجغرافيا       الوقت المبكر باعتباره تلميذا في المدرس     
..! ال يعقل أن يكون فاتح الطفل اإلفرنجي بوجود تنظيم ناشىء ويعينه عضوا في قيادته             , بتكتمه الشديد في العمل السري    

اسر عرفات وصالح خلف وخليل الوزير      حين التقى ي  , انتخبت ألول مرة أوائل الستينيات    " فتح"وذلك فضال عن أن قيادة      
ومن معسكر الهامة   , ومن هناك كانت االنطالقة األولى إلى دمشق      . وفاروق القدومي وسليم الزعنون وآخرين في الكويت      

حين كان اإلفرنجي يدرس الطـب      , 1965يناير  /انطلقت المجموعة األولى لتهاجم نفق عيلبون في الفاتح من كانون ثاني          
  ..!وكان عمره ال يزال أقل من العشرين عاما, فورت بألمانيافي جامعة فرانك

كما تؤكد مصادر في قيادة     , فتلك, 1967أما الدورية التي يقول اإلفرنجي أنه قادها من ألمانيا إلى األراضي المحتلة سنة              
  .كانت أساس االتهام الذي يوجه له في وطنيته منذ ذلك الوقت وحتى اآلن" فتح"

, 1969خاصة ما يتعلق منها بإبعاده من ألمانيا إثر عملية ميونيخ عـام  , فتحاوية مجمل رواية اإلفرنجيوتنفي المصادر ال  
تماما كما حدث للدورية التي اختاره أعـضاؤها نائبـا          , لما نجحت , ذلك أنه لو كان شارك بتلك العملية من قريب أو بعيد          

ثم هو لم يغـادر ألمانيـا إلـى األراضـي           . ا من قبل القيادة   كما لم يكن معين   , ولم يكن هو آمرها   , لآلمر زهير المناصرة  
  .الفلسطينية إال مؤخرا

. إلى األذهان أن من شاركوا في عملية ميونيخ تعرضوا لالغتيال أو لمحاوالت اغتيـال             " فتح"وتعيد المصادر القيادية في     
 وحين اعترف أبو داود علنـا مـن         .وتعرض محمد داود ألكثر من محاولة اغتيال      , فقد اغتيل عاطف بسيسو لهذا السبب     

حيث اضطر إلـى    , لم يتمكن من العودة إلى منزله في رام اهللا        , خالل نشر مذكراته عن دوره في التخطيط لعملية ميونيخ        
  .نقل مقر إقامته إلى دمشق

فضال عن  ,  حال أحجية ال يعرفون لها   , كمل يقول قادة في فتح    , فتلك, أما اللغم الذي انفجر باإلفرنجي ولم يصبه بأي أذى        
  ؟..لم يجد اإلفرنجي نفسه مدعوا للدفاع عن وطنيته, ولكن.أنهم لم يسمعوا بها من قبل

هو مشير المصري الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة الذي           , وإن مواربة , كان آخر من اتهم اإلفرنجي في وطنيته      
اس في غزة نحن على يقين أن قيادة حركة فتح لن           قال األحد الماضي في كلمة ألقاها خالل مسيرة جماهيرية ألنصار حم          

ومع أن المصري لـم     ". عد إلى إسالمك  .. عد إلى شعبك  .. نقول لإلفرنجي عد لنفسك   . تقبل أن يكون مثل اإلفرنجي بينها     
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 1989تماما كما فعل عام     , إال أن اإلفرنجي اعتبر ذلك طعنا في وطنيته       , يحدد المكان الذي يطالب اإلفرنجي بالعودة منه      
وعـضو  , رفيقه في الدورية التي أشار إليهـا      , حيث تلقى أول طعن علني في وطنيته من قبل غازي عبد القادر الحسيني            

  .المجلس الثوري لحركة فتح
  مذكرة غازي الحسيني

فوجىء أعضاء المؤتمر باإلفرنجي يرشح نفـسه       , 1989في المؤتمر العام الخامس لحركة فتح الذي انعقد في تونس عام            
  . صوتا من أصل ألف عضو شاركوا في ذلك المؤتمر115وية اللجنة المركزية فكان أن خسر بـ لعض

حيث أن  , إذ أن صالح خلف أبو إياد رشح اإلفرنجي لنيل عضوية اللجنة المركزية بالتعيين            , المفاجأة لم تقتصر على ذلك    
وقـد  . اروا أعضاء آخرين يعينونهم في اللجنـة يعطي الحق ألعضاء اللجنة المركزية أن يخت " فتح"النظام الداخلي لحركة    

وكان مفاجئا أن أكثـر المتحمـسين       . حصل اإلفرنجي على تأييد تسعة من أعضاء اللجنة المركزية لقبول عضويتها فيها           
في حين أن   , واألول كان مسؤول األمن الموحد في منظمة التحرير الفلسطينية        . وهايل عبد الحميد  , لإلفرنجي كانا أبو إياد   

أي أنـه   .. كما أن عبد الحميد كان زميل دراسة لإلفرنجي في ألمانيا         , "فتح"لثاني كان مسؤول األمن المركزي في حركة        ا
  .يعرف ما سيورده هذا التقرير الحقا من معلومات

اده نجل القائد العسكري التاريخي للمقاومة الفلسطينية منذ الثالثينيات حتى تاريخ استـشه           , فور أن عرف غازي الحسيني    
بتعيين اإلفرنجي عضوا في اللجنة المركزية بادر إلى رفع مـذكرة إلـى             , 1948في خضم معركة القسطل الشهيرة سنة       

, وقد سلم المذكرة لحمدان يحيى عاشور أمين سر المجلس حتـى اآلن           . باعتباره عضوا فيه  , المجلس الثوري لحركة فتح   
  .دون أن يذكر اسم الشخص المعني, د للجنة المركزية للحركةوجاء فيها تسجيله اعتراضه على ضم أحد عمالء الموسا

وطلب الحسيني مناقشة مذكرته في أول اجتماع يعقده المجلس الثوري الذي كان انتخب هو اآلخر فـي المـؤتمر العـام                     
  .الخامس

باعتهـا فـي   ذلك أنـه قرأهـا صـدفة أثنـاء ط    , اللواء غازي الجبالي كان من أوائل الذين عرفوا بأمر مذكرة الحسيني  
  .وسلمها إلى ياسر عرفات, فكان أن أخذ نسخة منها خلسة, السكرتاريا

خاطـب  , تقول المصادر إن ياسر عرفات حين دخل لحضور أولى جلسات المجلس الثوري لحركة فتح بعـد المـؤتمر                 
  !؟..موساد في اللجنة المركزية يا غازي: الحسيني وهو ممسك بنسخة من مذكرته قائال

  ..! اإلفرنجي على سؤال عرفات قائال غازي يقصدني أنافكان أن أجاب
  ..!فكرر اإلفرنجي إنه يقصدني, غازي لم يذكر أسماء في مذكرته: رد عرفات قائال

كانت صـحيفة الـسياسة الكويتيـة تنـشر         , في غضون ساعات قليلة من هذا الحدث غير المسبوق في تاريخ حركة فتح            
ما أثار ضـجة كبـرى      , كاية الدورية التي أعادها اإلفرنجي اآلن إلى األذهان       مع إشارة إلى ح   , مضمون مذكرة الحسيني  

انـصاع الحـسيني لألمـر      , وبعد أخـذ ورد   . التي اجتمعت وقررت أن يرسل الحسيني تكذيبا للصحيفة       , داخل قيادة فتح  
وال تكتفي فقط   , ومةبعد أن أضاف إليه صالح خلف جملة بخط يده تؤكد كذب المعل           , وأرسل التكذيب المطلوب  , التنظيمي

  ..!بنفي أن يكون الحسيني هو من سربها
  ؟..من كلفه

  ..!أنا كلفت اإلفرنجي باالتصال مع الموساد: في خضم هذا الجدل قال أبو إياد للحسيني
  ..!أنا كلفت اإلفرنجي باالتصال مع الموساد: وفي اليوم التالي كان أبو الهول يؤكد للحسيني

  !؟..من منهما أصدر التكليف:  مقربيهيومها تساءل الحسيني أمام
خاصـة بعـد   , المصادر تبدي اعتقادها في أن أبو إياد وأبو الهول اللذان كانا يبحثان عن وسيلة اتصال مع اإلسـرائيليين     

خاصة في ضوء ما يتوفر لديهما من معلومات تتهمه بالعالقة مع           , وجدا ضالتهما في اإلفرنجي   , اغتيال عصام السرطاوي  
إذ أن  ,  وهو االتهام الذي كان الحسيني صرح به لألمن الفلسطيني فور اإلفراج عنه من الـسجون اإلسـرائيلية                 ,الموساد

سجل إفادة الحسيني على أشرطة مدتها أربع       , الذي كان أحد كبار مسؤولي أمن فتح في حينه بقيادة أبو إياد           , هاني الحسن 
  ..!روى فيها الحكاية من طقطق لسالم عليكو, ساعات

فيما سلم النصف اآلخر لجهاز المرصـد العـسكري         , د زود الحسن إذاعة فلسطين في القاهرة بنصف هذه التسجيالت         وق
وذلك لالستفادة من المعلومات التي أدلى بها الحسيني في التعامل اإلعالمـي            , لحركة فتح بقيادة مجدي زكريا عبد الرحيم      

  .ركة الذين يتعرضون لتجربة مماثلةوفي التحقيق مع عناصر الح, المضاد مع اإلسرائيليين
كما لعب الدور األهم في إقنـاع       , يومها كان أبو إياد وجه رسالة سالم مصورة لإلسرائيليين لتثبت عبر التلفزة اإلسرائيلية            

المجلس الوطني الفلسطيني بإعالن قيام دولة فلسطين واالعتراف بوجود إسرائيل وذلـك فـي إطـار تحـرك سياسـي                    
  . في نهاية المطاف إلى اتفاق اوسلواستراتيجي قاد 

تماما كما فعل في    , وإن لم يكشف فيه عن األسماء     , بل أصدر في حينه كتابا ضمنه كامل الرواية       , الحسيني لم يكتف بذلك   
  .مذكرته للمجلس الثوري

المسجل والمكتوب  , واطلعت على كل فصولها   , ما الذي تقوله رواية الحسيني وفقا للمصادر الموثوقة التي رافقت الحكاية          
  ؟..والمحكي

توجه الفتى السبعاوي الالجىء في قطاع غزة إلى مدينة فرانكفـورت األلمانيـة لدراسـة               , أوائل ستينيات القرن الماضي   
, أسسه هاني الحسن وهايل عبد الحميد ويحيى عاشور حمدان        " فتح"حيث كان يوجد تنظيم قوي لحركة       , الطب في جامعتها  

  . اهللا اإلفرنجيفانخرط في عضويته عبد
  دورية اإلفرنجي
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 توجه أربعون عضوا من هذا التنظيم إلى الجزائر بهدف تلقـي التـدريب              1967يونيو  /قبل أيام من وقوع نكسة حزيران     
والمشاركة في الحرب العربية ـ اإلسرائيلية التي كانت توشـك أن   , العسكري في معسكر البليدة التابع للجيش الجزائري

ن بين هؤالء األربعين زهير المناصرة الذي سيتم اختياره الحقا من قبل أفراد الدورية موضـوع هـذه                  وقد كان م  . تندلع
  .وغازي الحسيني الذي تم اختياره نائبا ثانيا لآلمر, وعبد اهللا اإلفرنجي الذي تم اختياره نائبا لآلمر, الرواية آمرا لها

فانتقـل عـدد مـن      , وكان ما كان من نتائج مأساوية معروفة      , واندلعت الحرب , لم تسر األمور على ما يرام في الجزائر       
إضـافة  , حيث واصلوا تدريبهم  , بناء على إصرارهم  " فتح"العائد لحركة   , هؤالء األربعين إلى معسكر الهامة قرب دمشق      

 هنـاك   حيث تسللوا مـن   , ومن سوريا دخلوا األراضي األردنية    . للتدريب الذي تلقوه في الجزائر على مدار عشرين يوما        
  .إلى داخل األراضي الفلسطينية عبر إحدى مخاضات نهر األردن

محمود أبـو   , سعيد عبد ربه اللقطة   , وهكذا تشكلت الدورية إضافة لقائدها المناصرة ونائبيه من كل من عدنان أبو عياش            
, ألثر محمود الصانع  كما انضم إليها دليل ا    . وشخص آخر لم تعد المصادر تذكر اسمه      , خليل الشوبكي , كايد يوسف , عالن

والمعـروف بمواقفـه    , وقريب طلب الصانع العضو العربي في الكنيست اإلسـرائيلي حاليـا          , وهو من عرب بئر السبع    
  .الوطنية

الصانع كان من بين الذين سبق لهم العمل مع المقدم مصطفى حافظ قائد الفدائيين في قطاع غزة في خمـسينيات القـرن                      
  .وهو ضابط مصري, 1956ي على مصر سنة قبل العدوان الثالث, الماضي

وهو , حيث لم يكن العمل الفدائي أصبح مصرحا به في األردن         , وبعد مناوشة مع دورية أردنية اعترضت الدورية الفدائية       
اضطرت الدورية لقطع خط وقف إطالق النار باتجـاه األراضـي           , 21/3/1968ما حدث الحقا بعد معركة الكرامة في        

حيث اختبأ أفرادها حتى المساء ليواصلوا سيرهم ليال باتجـاه بلـدة            , 1967يوليو  / تموز 28 أو   27وم  الفلسطينية ظهر ي  
, حيـث استكـشفوا المكـان     , ليناموا في إحدى مزارع الموز التي صادفوها في الطريق حتى صباح اليوم التالي            , العوجا

  .ء آخرولكن بعد انتظار آخر حتى مسا, وقرروا متابعة طريقهم باتجاه العوجا
كما اكتشف القسم األمامي من أفراد الدورية أنه فقد القسم الخلفـي            , قبيل العوجا بمسافة قصيرة صادفت الدورية قناة ماء       

ما كاد أن يعرضهم لألسر أو القتل المبكر مـن          , من شدة التعب واإلنهاك الذي جعل بعض أفراد الدورية يسير وهو نائم           
وناموا ليلة ثالثة فـي  . حيث تمكنوا من تالفيهم بفضل يقظة احدهم      , أن تنتبه لوجودهم  قبل دورية إسرائيلية صادفوها دون      

ليكتشفوا أنهم موجودون وسط أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين العاديين الذين قطعوا            , إحدى البيارات حتى الصباح   
كما التقى قـسما الدوريـة      . اندالع الحرب مخاضات نهر األردن بهدف العودة لديارهم وبيوتهم التي كانوا خارجها لدى            

كان كل  , وقبل أن ينام أفراد القسمين    . إذ كانا ينامان في مكانين متقاربين دون دراية منهما بذلك         , األمامي والخلفي مجددا  
وذلك بمعرفـة   , قسم منهما خبأ ما بحوزته من أسلحة وذخيرة بين الشجيرات ونبات القصب الذي يحف جانبي قناة الماء                

  .ودليل األثر لمكان إخفاء سالح القسم اآلخر, بد اهللا اإلفرنجي لمكان إخفاء سالح أحد القسمينع
  السؤال عن الحسيني

ومنها توجهـوا إلـى     , ويواصل أفراد الدورية رحلتهما إلى أريحا هذه المرة       , وتقرر أن يترك السالح في مخبأيه اآلمنين      
. قـضاء الخليـل   / ثانية في منزل عدنان أبو عياش في قرية بيت أمر          وتجمعوا, الخليل بواسطة سيارات نقل ركاب باص     

وغازي الحـسيني الـذي تقطـن    , ومن هناك توجه كل واحد إلى قريته باستثناء عبد اهللا اإلفرنجي الذي يقطن ذووه غزة            
ير المناصرة إلـى    فكان أن رافق اإلفرنجي زه    , أسرته في القاهرة منذ أيام جهاد أبيه ومطاردة اإلنجليز له زمن االنتداب           

  .وبقي غازي الحسيني في منزل أبو عياش, منزل ذويه في قرية بني نعيم
وتقرر ذهاب عبد اهللا اإلفرنجي ومحمود الـصانع        , في اليوم التالي تجدد اجتماع أفراد الدورية في منزل عدنان أبو عياش           

وفجر اليوم التالي مباشرة داهمـت قـوة        .  اليوم لكنهما لم يعودا في ذات    , إلى مكاني إخفاء السالح إلحضاره    ) دليل األثر (
ففوجىء الجميع بغازي الحسيني يعلـن أن       , إسرائيلية منزل أبو عياش وسألت كل شخص وجدوه داخل المنزل عن اسمه           

  ..!اسمه هو محمد محمود أبو عياش
ياش الذي ضربوه وبطحـوه     وتركز سؤالهم على عدنان أبو ع     , لكن الجنود اإلسرائيليين سألوا عن غازي الحسيني باالسم       

  .فظل مصرا على إنكار معرفته به, أرضا قرب رجلي الحسيني وهم يسألونه أين غازي الحسيني
ثم دخل المنزل   , وكان يحمل معه جهاز ال سلكي     , غادر أحد أفراد الدورية اإلسرائيلية المنزل لبعض الوقت       , عند هذا الحد  

أجابه الحسيني أنا علي محمد محمود أبـو        .  مباشرة قائال تعال يا حسيني     ثانية متوجها في هذه المرة إلى غازي الحسيني       
  .عياش

حيث الحظ الضابط أن أبناء القرية الذين تجمعوا في المكان كـانوا ينـادون              , وجرى حوار بين الجندي وضابط الدورية     
هنـا أمـسك الـضابط      . لكيفأجابه الجندي أنه تلقى أوصاف الحسيني ومالبسه بواسطة جهاز الالس         , الحسيني باسم علي  

  ..!أجاب الجندي لكنه يرتدي البنطال الذي لدي أوصافه..! بقميص الحسيني قائال للجندي هذا ليس القميص الذي تصفه
حيث فوجىء الجميـع بـضابط إسـرائيلي يـستقبل          , وتم نقل الجميع إلى مركز المقاطعة مقر األمن والسجن في الخليل          

ولم يتجاوز اعترافه القول أنه مهندس زراعـي        , لكن الحسيني ظل ينكر نفسه    ". بالحسينيأهال  : "الحسيني باألحضان قائال  
  .اسمه علي محمد محمود أبو عياش
  .ولكن دون جدوى, حيث تكررت محاوالت مغالطة الحسيني ليعترف بحقيقة هويته, إزاء ذلك تم إيداع الجميع في السجن

  تفجير ديمونا
ولم , وكان يأكل حبات يلتقطها من عنقود عنب وهو يضحك        , ير المناصرة إلى السجن   في األثناء أحضر اإلسرائيليون زه    

ثـم جـيء    , وفي المساء جيء بعبد اهللا اإلفرنجي ولم يكن يبدو عليه آثار ضرب هو اآلخر             . يكن يبدو عليه آثار ضرب    
ذبة مفادها أن مهمة الدورية     وتحت وطأة الضرب قدم اعترافات كا     . بسعيد عبد ربه اللقطة وكانت آثار الضرب بادية عليه        
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لكـن  , واآلخرين فنيون , وأن اإلفرنجي طبيب الدورية   , وأن غازي الحسيني مهندس كيماوي    , كانت تفجير مفاعل ديمونا   
  ..!المحققين اإلسرائيليين لم يأخذوا باعترافاته من كبر الكذبة

اصـرة واإلفرنجـي حيـث أقنعـاه بـضرورة          بعد بعض الوقت تم إدخال عدنان أبو عياش إلى الغرفة المعتقل فيها المن            
ولم يظـل   . اعترف, وتحت وطأة الضرب الشديد ونصائح الرفاق     . االعتراف ما دام كل شيء معروف لدى اإلسرائيليين       

ذلك أن بقية أفراد الدورية لم يكونوا في منزل أبو عياش لحظة مداهمته وقد تمكنـوا مـن                  , منكرا غير الحسيني والصانع   
  .الفرار

وقال إنه التقى هؤالء    . أو أن يكون له عالقة بحركة فتح      , أو أن يكون يعرف أفرادها    , نكر أنه عضو في الدورية    الصانع أ 
  .الناس صدفة حين كان يبحث عن عمل باعتباره مزارعا

ش وعدنان أبو عيا  , أطلق اإلسرائيليون سراح عبد اهللا اإلفرنجي وزهير المناصرة       , وبعد شهرين من اعتقال أفراد الدورية     
فـي  , ومحمود الصانع الذي حكم عليه بالحبس المؤبـد       , ولم يبق في السجن غير غازي الحسيني      , وسعيد عبد ربه اللقطة   
في حين توخى , ويفسر ذلك بأن دالل األثر قد يقوم بإرشاد مجموعات مسلحة أخرى في المستقبل          . حين لم يحاكم الحسيني   

  .فضال عن أنه اعترف الحقا, لهاإلسرائيليون عدم عودة الحسيني لفعل ما حاول فع
اإلفرنجي فور إطالق سراحه توجه إلى قواعد فتح في سوريا حيت اتهم الصانع واللقطة بأنهمـا مـن سـلّما الدوريـة                      

  .وقد تعرض اللقطة لتعذيب شديد من قبل أمن فتح على خلفية هذا االتهام, لإلسرائيليين
وتقول لو كان الصانع هـو مـن        , إلسرائيليين بعد اعتقالهم لإلفرنجي   وتالحظ المصادر أن اللقطة كان قد اعتقل من قبل ا         

  .فعلها لما حكم عليه بالحبس المؤبد
  مصحف اإلفرنجي

  ؟..كيف توصل اإلسرائيليون إذاً إلى اكتشاف الدورية واعتقال بعض أفرادها
وهذا ما  , استقال سيارة أجرة  , اءتقول المصادر إن اإلفرنجي والصانع حين ذهبا إلحضار السالح من مخبئيه قرب قناة الم             

, حيث نجحا في تحميل سيارة األجرة بالقسم األول مـن الـسالح           , وهو مثبت في أرشيف حركة فتح     , رواه الصانع الحقا  
اضطر سائق سيارة األجرة لمغادرة المكان لعدم   , وكانت الشمس قد غابت   , وبينما هما يبحثان عن مكان إخفاء القسم الثاني       

وعلـى  . وكانت قوات االحتالل تفرض حظر التجول بمجرد غياب الـشمس         . ولعدم معرفته مكان وجودهما   , عودتها إليه 
قـاد  , وحتى يبـرىء الـسائق نفـسه      . ذلك تم توقيف سيارة األجرة وتفتيشها ليكتشف اإلسرائيليون حمولتها من السالح          

  .سرع من اعتراف السائقحيث كان اعتراف اإلفرنجي أ, اإلسرائيليين إلى حيث ترك اإلفرنجي والصانع
وكانوا قد ابلغوا اسمه واسم الـصانع قبـل         , تقول تقارير فتح إن جنود االحتالل اقتادوا اإلفرنجي إلى المقاطعة في أريحا           

حيث أجاب المرجع بما فرض على جنود االحتالل في         , ومن أريحا تم االتصال مع تل أبيب      . وصولهم بواسطة الالسلكي  
بما فـي ذلـك أوصـاف الحـسيني         , كل احترام مع اإلفرنجي الذي قدم كل المعلومات المطلوبة        أريحا ضرورة التعامل ب   

  .وأوصاف مالبسه
وذات يوم أرسل له هديـة هـي        . وبعد إطالق سراح اإلفرنجي أبلغ ضابط السجن الحسيني أن اإلفرنجي يوصي به خيراً            

الذي أبلغ الحسيني تحيـات     , باط الموساد اإلسرائيلي  وهو أحد ض  , عبارة عن نسخة من القرآن الكريم نقلها إليه أبو موسى         
لكن اإلفرنجي نفى الحقـا لـيس فقـط         . دون أن يحدد مكان إجراء هذه اللقاءات      , وقال له إننا نلتقيه باستمرار    , اإلفرنجي

ـ                 , معرفته ألبي موسى   م وإنما إرساله أيضا للهدية مع أن الحسيني وجد على صفحة المصحف األولى إهداء له بخـط وقل
, وهو مطبوع في بيـروت    , وتوجد صورة هذا المصحف وإهداء اإلفرنجي في ملفات فتح حتى اآلن          ..! عبد اهللا اإلفرنجي  

ومن هذه الملفات بالغة السرية حصلنا على كل تفاصيل هـذه           . ما يرجح أن يكون اإلفرنجي اشتراه من العاصمة اللبنانية        
بعد أن اضطر   , 1968مايو  / الحسيني من السجن اإلسرائيلي في أيار      التي تكشفت أهم فصولها بعد إطالق سراح      , الرواية

  .حيث لم تعد هناك من ضرورة إلخفاء ما اعترف به الجميع, هو اآلخر لالعتراف باسمه الحقيقي
  أحمد الزعمط

طالبا في  تقول ملفات فتح السرية إن عالقات اإلفرنجي بالموساد اإلسرائيلي بدأت أول األمر بشكل غير مباشر حين كان                  
وأنـه مغتـرب    , حيث وصل ألمانيا ذات يوم من سنوات الستينيات رجل ادعى أن اسمه هو خليل عبـد القـادر                 , ألمانيا

وتغطية نفقات دراستهم بعد أن تقطعت بهم الـسبل         , يريد مساعدة الطالب الفلسطينيين ماليا    , فلسطيني في أميركا الجنوبية   
. وبالفعل فقد تبرع عبد القادر هذا بأموال التحاد طلبة فلـسطين          .  وقطاع غزة  واحتالل الضفة الغربية  , 1967إثر عدوان   

يترك مفتاح الشقة مع عبـد اهللا       , وكان حين يسافر خارج فرانكفورت    . واستأجر شقة في فرانكفورت أقام فيها مع زوجته       
وكـان  , حاد طلبـة فلـسطين  ومن ضمن ما استخدمت فيه هذه الشقة عقد اجتماعات ات . اإلفرنجي يستخدم الشقة كما يريد    

  .فضال عن التقاء اإلفرنجي فيها مع صديقاته, يحضر إليها هاني الحسن الذي كان أحد مسؤولي تنظيم فتح في ألمانيا
فوجىء الطالب الفلسطينيين بتلقي بعضهم رسالة من زوجة عبد القادر تبلغهم فيها أن زوجها ما هو                , بعد فترة من الوقت   

 وأصـبح   1948وأنه تهود منذ عـام      , وأن اسمه الحقيقي هو أحمد الزعمط     , وم بالتجسس عليهم  إال جاسوس إسرائيلي يق   
  ..!فعلت الزوجة ذلك إثر خالفات مع زوجها الذي تزوج من امرأة أخرى عليها..! اسمه شلومو عميره

وقائع استشهاد والده القائد    ذلك أن هذا االسم مقترن ب     .. فإن اسم أحمد الزعمط كان يعني الكثير      , وبالنسبة لغازي الحسيني  
إذ تقول إحدى الروايات عن استشهاد عبد القادر الحـسيني          , 1948التاريخي عبد القادر الحسيني في معركة القسطل سنة         

ذلك أنـه   .. أن شخصا اسمه أحمد الزعمط من بلدة القسطل هو الذي سهل اغتيال القائد الفلسطيني الكبير في تلك المعركة                 
وهناك تعـرض المكـان     , ثم اصطحبه لمكان كي يريه شيئا     ,  جاء للقائد وهمس في أذنه ببضع كلمات       ,في خضم المعركة  

الذي فر  , ومنذ ذلك الوقت اختفى الزعمط    , الذي ذهب إليه القائد للقصف بقذيفة هاون اخترقت السقف واصابت منه مقتال           
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وقد توفي الحقا لمحاولة اغتيال     ..!  شلومو عميره  وتكنى باسم , 1948ونقل مقر إقامته إلى بلدة أبو غوش التي احتلت عام           
  .فتح انتقاما لدوره في استشهاد القائد عبد القادر الحسيني"من قبل فدائيي حركة 

حتى عن خـصوصيات  , ويروي رفاق اإلفرنجي في السجن عنه أنه كان يقول لهم إن اليهود كانوا يعرفون كل شيء عنه         
الذي فاجـأ اإلفرنجـي     , ؤكد أن شقة عميره كانت مراقبة بكل دقة من قبل الموساد          ما ي , عالقاته وممارساته مع صديقاته   

ما أدى النهيـاره واعترافـه الـسريع بكـل          , بأدق المعلومات فور اعتقاله في أريحا بواسطة ضباط جاؤوه من تل أبيب           
  .المعلومات المتعلقة بالدورية

أو في ألمانيا قبل    , اد بعيد اعتقاله في أريحا إن أحسن الظن فيه        وتبدي ملفات فتح السرية أن اإلفرنجي تم تجنيده في الموس         
  .انطالقه في الدورية إن أسيء الظن فيه

 معرفته ألشخاص إسـرائيليين كـانوا   1967وتضيف الملفات أن اإلفرنجي لم يكن يخفي أثناء وجوده في ألمانيا قبل عام     
وكان اإلفرنجي يبرر هذه    , سطينيا آخر عضو في فتح أيضا     كما كانوا يزورون طالبا فل    , يزورونه في منزله بشكل دوري    

وأنهم يفرضون أنفسهم عليه بطريقة ال يـستطيع أن يـتملص           , الزيارات بالقول إن اإلسرائيليين يحرجونه بهذه الزيارات      
  .معها منهم

وكان كل ما فعله    . سادغير أن تنظيم فتح لم يكن يشك في اإلفرنجي في حينه وإمكانية أن يكون قد تم تجنيده لصالح المو                  
التنظيم من قبيل االحترازات األمنية هو إصدار تعميمى ألعضائه يقضي بعدم إثارة أي موضوع يخص التنظـيم داخـل                   

  .منزل اإلفرنجي خشية أن يكون مستهدفا بعملية تنصت من قبل الموساد
  محاولتا تجنيد

كان قد أبلغ التنظيم بنفسه أنه تعرض لمحاولتي تجنيد مـن           حسن النية الذي تعامل به التنظيم مع اإلفرنجي يعود إلى أنه            
أبلغ اإلفرنجي التنظيم أنه حاول تجنيـده لـصالح         ,  من قبل شخص إنجليزي    1966قبل جهات معادية أوالهما تمت سنة       

, ليـزي التي بادرت إلى طلب مراقبة الـشخص اإلنج       , وفقا للملفات , فتم إبالغ قيادة فتح في دمشق     , المخابرات البريطانية 
  .الذي أوقف محاولته مع اإلفرنجي حين شعر أنه مراقب

لكن العملية فشلت ألن اإلفرنجي كان مراقبا مـن         , وثانيهما تمت من قبل شخص مجهول اتصل باإلفرنجي محاوال تجنيده         
  .فكان أن توقفت هذه المحاولة فور استشعار الشخص المكلف بها للخطر الذي يداهمه, قبل التنظيم
  ؟..فماذا عن الحاضر, حكايات حدثت في ستينيات القرن الماضيتلك كلها 

مثل هاني الحـسن  " فتح"في حين أن قادة في , وإن مواربة بعناوين ذلك الماضي, قادة حماس ال يترددون اآلن في التذكير      
ي يدفع باتجاه   يدرسون اآلن إمكانية نكش كل ذلك الماضي في محاولة للبحث عما إذا كانت له صلة بحاضر اإلفرنجي الذ                 

  .إشعال حرب أهلية في قطاع غزة
, 1967وكما سبق لإلفرنجي أن اتهم محمود الصانع بكشف مهمة الدورية اإلسرائيلية سـنة              , وفي إطار هذه التحضيرات   

  ..!بأنها تدفع باتجاه إشعال الحرب األهلية في غزة" حماس"فإنه يتهم اآلن حركة 
  أسئلة المرحلة

من الذي عين عبد اهللا اإلفرنجي مـسؤوال لمكتـب التعبئـة            : لة والتساؤالت يبرز السؤال األهم    ووسط كم هائل من األسئ    
ومحمد راتب غنيم المفـوض العـام للتعبئـة         , والتنظيم في قطاع غزة من وراء ظهر فاروق القدومي رئيس حركة فتح           

ئة والتنظيم في الداخل برئاسة هاني      في غزة عن مكتب التعب    " فتح"؟ ومن الذي قرر فصل تنظيم       ..والتنظيم في حركة فتح   
  ؟..الحسن

ونالحظ أن اإلفرنجي يـدفع باتجـاه الحـرب         , المصادر تقول إن محمود عباس هو الذي عين اإلفرنجي في هذا الموقع           
األهلية في الوقت الذي تتهم فيه المصادر اإلسرائيلية عباس علنا بعدم التزامه باستحقاقات المرحلة األولى مـن خارطـة                   

  .يق التي تنص على نزع أسلحة فصائل المقاومة اإلرهاب وتفكيك منظماته وبنيتها التحتيةالطر
من طرح أسئلة مباشرة بهذا الخصوص بحضور فاروق القـدومي وهـاني الحـسن لـدى                " حماس"ولم يتردد أحد قادة     

أمـام  , كما تقول المصادر  , ما يضع أبو مازن   , اجتماعها األسبوع الحالي مع ممثلي جميع الفصائل الفلسطينية في دمشق         
ومتحمال لمسؤولية نتائجه أو أن ينحيه عن مهماتـه فـي           , ضرورة االختيار بين أن يكون موافقا على ما يفعله اإلفرنجي         

علما أن نخب التنظيم في غزة أصدرت بيانـات إدانـة عـدة بحـق     , مكتب التعبئة والتنظيم بذات الطريقة التي عينه بها       
الفصائل الفلسطينية تقول إنها تنتظر إجراءات عباس بعد عودته          .نحيته عن مكتب التعبئة والتنظيم    تطلب فيها ت  , اإلفرنجي

  .من زيارته الحالية لواشنطن
   30/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  كاريكاتير
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  31/5/2005العرب اليوم 

  
  


