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***  
 اسرائل تعرقل والسلطة و فتح تشاغبان ومحاس تفوز : بات البلدية يف الصفة و القطاع املرحلة الثانية لالنتاخا

عليها الكتل املنافسة ال سيما حركيت  تفاوتت التقديرات بني النسب اليت ستحصل انه 6/5/2005 الوطن السعودية نشرت
وذكرت مـصادر فلـسطينية أن    .ة بية وقطاع غزاالنتخابات البلدية يف الضفة الغر فتح ومحاس مع انطالق املرحلة الثانية من

 األخرية فأوقفت التنافس ما بني مرشحي احلركة يف األماكن اليت ختوضها محاس ما حدا حركة فتح تداركت نفسها يف األيام
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ولكن مصادر مستقلة قالـت إـا    يف هذه االنتخابات% 55بعدد من كبار املسؤولني يف احلركة للحديث عن الفوز بنسبة 
  بسيطة لصاحل محاس إال أن النتائج األخرية ال حيددها إال املواطنون توقع انقسام األصوات مناصفة بني محاس وفتح مع زيادةت

  .القتراع  أصحاب حق
أدىل الناخبون الفلسطينيون بأصوام امس وسط اجواء تنافسية يف املرحلة الثانية من             6/5/2005اخلليج اإلماراتية   و نقلت   
يف مواجهة حركة فتح وتكـون مؤشـرا اىل         ) محاس( البلدية اليت يرجح ان تعزز موقف حركة املقاومة االسالمية           االنتخابات

  .نتيجة االنتخابات التشريعية املقبلة
  . امرأة399 جملسا بلديا يف الضفة الغربية وقطاع غزة ومن بني املرشحني 84 مرشح على 2500ويتنافس اكثر من 

 دائرة يف الضفة الغربية ومثـان       76كانون االول يف    /هي املرحلة الثانية من عملية بدأت يف ديسمرب       وجترى هذه االنتخابات و   
اخرى يف قطاع غزة وجترى هذه املرحلة يف مخس مدن فقط هي بيت حلم وقلقيلية وسلفيت يف الضفة الغربية فضال عن رفح                      

  .وبيت الهيا يف قطاع غزة، أما بقية الدوائر فهي بلدات وقرى
 ألف فلسطيين حيق هلم االدالء بأصوام يف انتخابات امس وبلغت نسبة االقبال حـىت               400لت اللجنة االنتخابية ان حنو      وقا

  . يف املائة60الظهر 
وساد االنتخابات جو احتفايل يف غزة ومحل اعضاء الفصائل االعالم وأقاموا اخليام وكانوا يف استقبال الناخبني الذين توافدوا                  

وعلم فتح اصفر أما علم محاس فهو اخضر وعلم حركة اجلهاد االسالمي اسود أما الفصائل اليسارية                . االنتخابيةعلى اللجان   
  .الصغرية فعلمها امحر

وعينت فتح كل   . 1948ومل جتر قبل هذا العام انتخابات بلدية يف قطاع غزة منذ انتهاء االنتداب الربيطاين على فلسطني عام                  
  .1976بلدات غزة وأجريت انتخابات بلدية من قبل يف الضفة الغربية عام املسؤولني احلاليني يف 

وتوقع احملللون منافسة حامية يف انتخابات االس البلدية يف وقت حتاول فتح اليت تطاردها اامات بالفساد وبانقطاع صـلة                   
 محاس يف االنتخابات اليت جرت يف غزة        زعمائها بنبض الشارع الفلسطيين، ان تستعيد موقفها بعد األداء القوي الذي حققته           

  .كانون الثاين يف عشر جمالس بلدية/يف يناير
واخلدمات اخلرييـة الـيت     ” اسرائيل“وتتمتع حركة محاس اليت قاطعت االنتخابات من قبل مبصداقية استنادا اىل مقاومتها ل              

ضفة الغربية قبل شهر مـن انتخابـات غـزة يف            جملسا بلديا يف ال    26كما جاء أداء محاس جيدا ايضا يف انتخابات         . تقدمها
  . وإن فازت فتح بعد اكرب من املقاعد2004كانون االول /ديسمرب

)  عاما 51(وقال خليل االشقر    . وقال بعض الناخبني ام يريدون توزيعا للسلطة بعد عقود هيمنت فيها فتح على صنع القرار              
يفضل ان يكون هناك فصيالن ال فصيل واحد مـن اجـل حتقيـق              “ه  وهو يديل بصوته يف بلدية بيت الهيا يف مشال غزة ان          

  .”الناس تريد ان ينهي الس البلدي اجلديد الفساد واالحتيال ويتخلص من املسؤولني غري االكفاء“وذكر ان ” التوازن
يترجم اىل  وإن ذلك س  ” كل اخطاء املاضي  “وقال حامت ابو طه وهو من مرشحي فتح يف رفح ان حركته عازمة على تصحيح                

  .حتقيق نتائج طيبة يف االنتخابات
 يف املائة اواخر    40آذار مقارنة بنسبة    / يف املائة يف مارس    36وأظهر استطالع حديث للرأي ان نسبة التأييد لفتح اخنفضت اىل           

  . يف املائة18 يف املائة بدال من 25العام املاضي يف تراجع مستمر بينما ارتفعت نسبة التأييد حلماس اىل 
ان : وعلق سامي ابو زهري املتحدث باسم حركة محاس اثناء جولة قام ا مع اعضاء اللجنة املشرفة على االنتخابات قـائال                   

  .”العملية شهدت اقباال شديدا وجيدا واجلميع سيحترم النتائج ونثق بقرار شعبنا“
نها ال تؤثر يف نزاهـة النتـائج او فاعليـة           لك“وأشار اىل بعض االشكاليات الفنية اليت وقعت يف دائريت رفح وبلدة عبسان             

 )وكاالت ( .”املشاركة
تؤكد التقارير الواردة من الضفة والقطاع، ان اإلقبال على التصويت منقطع الـنظري              6/5/2005 الشرق األوسط    ضافتأو

اصل التنظيمان الكـبريان    وكما كان متوقعاً ورغم انتهاء الفترة احملددة للدعاية االنتخابية ببزوع فجر أمس، و            . وكثيف جداً 
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ووزع الكثري من املرشحني وجبات غذائية من اللحم املشوي واحلمص ومشروب خفيف على             . دعوة اجلماهري للتصويت هلما   
  .وقدم بعض املرشحني الوجبات ألناس انتخبوا منافسيهم. كل من منحوهم أصوام

ل منهما إغراء الناس بالتصويت هلم باملال وبوعود بوظيفة أو          وكل هذا مل مينع محاس وفتح من تبادل االامات حول حماولة ك           
فأصدرت رابطة علماء فلسطني، فتوى تدعو حىت من حصلوا على رشاوى، ان ينتخبوا من يرونـه                . بطرود غذائية ومالبس  

ت لـصاحل  وجاء يف الفتوى انتخبوا من ترون أنه األصلح، وخالفوا أي وعود اضطررمت لتقدميها من أجـل التـصوي   . األصلح
  .مرشحني مقابل مساعدات مادية

وترى محاس وفتح يف هذه االنتخابات ، فرصة لتعزيز صدقيتهما يف الشارع الفلسطيين عشية االنتخابات التـشريعية املقبلـة                   
  . يوليو متوز املقبل17املقررة ان جترى يف 

داا األمنية والسياسية ملراكز االقتـراع يف       بقيادفعت  السلطة الفلسطينية   ان    6/5/2005 املركز الفلسطيين لإلعالم     وعن
املنطقة اجلنوبية بقطاع غزة، وخصوصاً يف عبسان الكبرية واجلديدة ورفح، فقد زارها اليوم كل من رشيد أبو شـباك مـدير                     

لشؤون املدنيـة يف    األمن الوقائي، واللواء املتقاعد عبد الرزاق اايدة، واللواء املتقاعد عمر عاشور، ومن املتوقع وصول وزير ا               
السلطة العقيد حممد دحالن، وتأيت هذه املشاركة املكثفة من قيادات السلطة دف دعم قائمة فتح يف املرحلـة الثانيـة مـن              
االنتخابات احمللية اليت ترى فيها السلطة مرحلة حامسة للحد من تفوق حركة محاس، اليت فازت مبعظم االس احمللية يف املرحلة                    

  . االنتخابات البلدية واحملليةاألوىل من
جدير بالذكر أن حركة فتح استخدمت كافة وسائل الترغيب والترهيب جتاه املواطنني لدفعهم النتخاب مرشحي قائمتـها،                 

  .وقد مت صرف مئات آالف الدوالرات لتوزيع مساعدات عينية ومالية يف العديد من املناطق االنتخابية
تالل حاولت عرقلة العملية االنتخابية من خالل انتهاكاا للدوائر االنتخابية، مضيفاً أنـه             أكد الشوبكي إىل أن قوات االح     و

  .حىت اآلن مت تسجيل أربعة انتهاكات، يف بلدة كفل حارس ااورة لدائرة حارس االنتخابية
 وأعاقوا وصـول أطقـم   ،هايل واعتدوا على األ،وأوضح أن جمموعة من املستوطنني قاموا باقتحام البلدة الواقعة جنوب نابلس 

  .االقتراع، مما أدى إىل تشويش عملية االقتراع
قامت قوات االحتالل، بإعاقة وصول األهايل إىل مركز االقتراع يف دائرة اجلفتلك االنتخابية، حيـث اقـتحم جيـب                   كما  

  .ملرور وقام جنود االحتالل بتوقيف األهايل وتفتيشهم ومنع جزء منهم من ا،عسكري صهيوين املنطقة
وجهت الكتل اليت تنافست يف انتخابات بلدية بيت حلم، باستثناء كتلة حركة فتح، االامات للسلطة بالتالعـب بـسجلّ                   و

وعقدت هذه الكتل اجتماعاً الختاذ قرار ذا اخلصوص، وقال الشيخ حسن الورديان، ممثّل حركة محاس يف جلنـة                   .الناخبني
اً من الناخبني توجهوا إىل مراكز االقتراع، ولكن مل جيدوا أمساءهم، وأبرز الورديـان قائمـةً                إنّ عدداً كبري  : التنسيق الفصائلي 

نريد نعرف ما هو سبب إسـقاط هـذه         : وقال الورديان   . تضم أمساء عشرات املواطنني الذين أُسِقطت أمساؤهم من السجلّ        
  .األمساء؟، هل أُسِقطت عمداً أو أنّ هناك سبباً آخر إلسقاطها 

. إن هذه االنتخابات غري نزيهة وغري حـرة       : ال عيسى مرزوق املرشح يف قائمة الوفاء املدعومة من حركة اجلهاد اإلسالمي           وق
فيما اعترب الدكتور بيتر قمري رئيس كتلة العهد اليت تضم مستقلني أنّ ما جرى من تالعب يف السجل املدين هو أمر مقصود،                      

  .ويصب يف مصلحة كتلة حركة فتح 
ه احملتجون وزير احلكم احمللي الدكتور خالد القوامسي الذي زار بيت حلم، وأبلغوه مبا حصل ودعـوه للتـدخل وحـلّ              وواج

  .اإلشكالية ولكن الوزير اعتذر بأنّ ذلك ليس من صالحياته، وعلى املتضررين اللجوء إىل القضاء
ابات بلدية بيت حلم، وهي الدائرة االنتخابيـة األهـم يف           أفادت مصادر يف اللجنة العليا لالنتخابات أن نسبة االقتراع النتخ         و

  .الضفة الغربية، قد سجلت نسبة متدنية
فقط، رغم أنّ عدد املرشحني لالنتخابات كـان كـبرياً،          % 30إن نسبة التصويت يف بيت حلم بلغت حنو         : وقالت املصادر 

 عن القانون الذي جرت مبوجبـه االنتخابـات البلديـة،           وحبسب املراقبني فإن هذه النسبة املتدنية تعكس عدم رضا الناخبني         
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 أعضاء مبا فيهم الرئيس، بينمـا       8مشريين إىل أن القانون حيدد كوتا يضمن فيها األغلبية للمسيحيني يف الس البلدي بواقع               
  .حيصر عدد األعضاء املسلمني، وهم األكثرية، بسبعة أعضاء فقط

 الفلسطيين وهو    واألساليب املسيئة للصورة املشرقة لشعبنا     ، املغرضة واملربجمة  ة احلملة استنكرت جهات حقوقية وفلسطيني   كما  
  .يشارك يف عرسه الدميقراطي

وذكرت العديد من التجاوزات اليت قام ا عناصر حمسوبة على حركة فتح والسلطة الفلسطينية، وحـدثت أثنـاء احلملـة                    
  :دية واحمللية منهااالنتخابية للكتل املشاركة يف االنتخابات البل

إصدار عدد كبري من البيانات التشهريية حبق مرشحي كتلة اإلصالح والتغيري احملسوبة على حركة محاس، واملوقعة بأمساء ومهية                  
  .أو رمسية

لتأثري على  شهدت حمافظة قلقيلية، مدينةً وقرى، تصاعداً يف احلملة اليت تشنها األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ل               فيما  
نتائج االنتخابات، كما متّ الكشف عن عدة حماوالت تزويٍر متّ إحباطها فوراً من ِقبل مدراء حمطات االقتراع وأنصار الكتلـة                    

  .اإلسالمية للتغيري واإلصالح
، حيث متّ    وخاصة جهازي األمن الوقائي واملخابرات العامة       نفسها بكل ما متلك من طاقة،       أجهزة السلطة األمنية    جندت وقد

ضبط أحد ضباط جهاز األمن الوقائي حياول سرقة أحد أوراق االقتراع، ويف قرية أماتني أَجبر أعضاٌء من األجهـزة األمنيـة                     
 أنهم   االدعاء  مواطناً وموظّفاً على التصويت لصاحل قائمة حركة فتح، وإجبارهم على          150الفلسطينية وحركة فتح أكثر من      

  . وقاموا بتهديدهم باحلرمان الوظيفي،مل شهادة البكالوريوسأميون مع أنّ بعضهم حي
ويف مدينة قلقيلية متّ ضبط ثالث حماوالٍت أخرى للتزوير قام ا مرشح حركة فتح، إذ قام باصطحاب شخٍص ينتحل شخصيةً                    

  . قائمة حركة فتح أخرى، ويف مدرسة الشهداء متّ ضبط حماولة امرأٍة انتحلت صفة امرأة معاقة من أجل التصويت لصاحل
تقوم بعملياٍت اسـتفزازية وخلـق      " فتح" حمسوبة على حركة     عناصراًذكرت مصادر حملية وشهود عياٍن يف مدينة رفح، أنّ          و

إشكالياٍت، خصوصاً جتاه مرشحي وعناصر حركة محاس، وقد وقعت عدة حوادث متفرقة من بينها قيام أحد عناصر فـتح                   
 مثّ قيامه وجمموعة من احملسوبني على حركة فتح باالعتداء          ،ة حلركة محاس واالدعاء بأنها صدمته     باعتراض سيارة اإلذاعة التابع   

على سائق السيارة، كما حاولت جمموعة من حركة فتح التحرش مبراسل إذاعة صوت األقصى حتت ادعاء أنه قـام بتوزيـع                     
  .أوراق برنامج انتخايب داخل مركز اقتراع

 حيملون بطاقات شـبيهة بالبطاقـات        فلسطينية  املدينة أنّ جمموعةً من العناصر التابعة ألجهزٍة أمنية        إىل ذلك أفادت مصادر يف    
  .الرمسية ألمن مراكز االقتراع وموجودون داخل املراكز بشكٍل غري قانوينّ

ير مركز اقتراع مدرسـة     من ناحيٍة أخرى، أفاد شهود عياٍن أنّ جمموعةً من احملسوبني على حركة فتح قاموا باالعتداء على مد                
  .رابعة العدوية نتيجة اعتراضه على ممارساٍت غري قانونية، وقد تدخلت الشرطة حلمايته وأطلقت النار لتفريق املعتدين

 يف حماولـة يائـسة     لألمينيأفادت شهود عيان أن أنصار حركة فتح قاموا يف قرية اماتني باحتجاز عشرات بطاقات اهلويات                و
  .ه التصويت العام يف القريةللتأثري على اجتا

 اإلسالمية للتغري واإلصالح أن التنظيم العايل الـذي انتهجتـه الكتلـة              باسم الكتلة  وأكد مصطفى صربي الناطق اإلعالمي    
اإلسالمية أسهم يف شكل كبري يف تيسري العملية االنتخابية على األهايل، معرباً عن أمله يف استمرار العملية االنتخابية دون أية                    

  .عراقيل
اظهر استطالع الراء الناخبني لدي خروجهم من مراكز االقتراع ان حركة فتح الـيت               6/5/2005القدس العريب    وحبسب

املنافس الرئيسي هلا يف    ) محاس(يتزعمها الرئيس الفلسطيين حممود عباس حققت فيما يبدو تقدما علي حركة املقاومة االسالمية              
  .نية اليت جرت امس اخلميسجولة االنتخابات البلدية الفلسطي

وسيعطي انتصار فتح يف هذه االنتخابات دفعة كبرية للحركة اليت شهدت يف الفترة املاضية تراجعا يف شعبيتها وسط مـزاعم                    
 متوز  17كما سيطمئن االنتصار اوساط فتح قبيل انتخابات برملانية مقررة يف           . فساد مقابل تزايد الدعم الذي تتمتع به محاس       
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 جملسا بلديا اجريت    14وقال املركز الفلسطيين للبحوث السياسية واملسحية ان فتح فازت فيما يبدو بستة من              . القادم) يوليو(
 . كما فازت محاس مبجلسني. ا استطالعات الراء الناخبني لدي خروجهم يف الضفة الغربية وقطاع غزة

 جملساً بلدياً وحملياً يف     48حتقيق فوز كاسح يف انتخابات      تتجه حنو   " فتح"بدا أن حركة     6/5/2005 األيام الفلسطينية    عنو
ووفق نتائج أولية يف عدة مواقع، وأيضاً وفـق          %.70الضفة والقطاع، جرت أمس، وسط نسبة إقبال كثيف جتاوزت الـ           

لية، يف حـني    فتح تبدو وقد استفاقت من عثرا يف اجلولة السابقة من االنتخابات الـمح            استطالعات آلراء الـمصوتني فإن   
وأظهرت نتائج استطالع للرأي تقدم حركة فتح       . أن منافستها الرئيسية حركة محاس مل تنجح يف حتقيق التوقعات الـمنتظرة          

  .  جتمعاً يف الضفة والقطاع14يف االنتخابات الـمحلية، اليت جرت أمس يف ستة من أكرب 
سياسية والـمسحية، فقد فازت حركة فتح يف غالبية أو مجيـع           وحسب االستطالع الذي أجراه املركز الفلسطيين للبحوث ال       

مقاعد ستة جمالس، وفازت محاس بأغلبية أو مجيع الـمقاعد يف جملسني، وفازت اجلبهة الشعبية بأغلبيـة أو مجيـع مقاعـد                     
 فازت الـشعبية    أما محاس ففازت بأغلبية يف قلقيلية والربيج، فيما        .موقعني، وتساوت فتح ومحاس يف مقاعد أحد الـمجالس       

  . وتساوت فتح ومحاس يف قباطية. يف بيت ساحور وبيت جاال
بتصريح نشره املكتب   أدىل الشيخ حسن يوسف القيادي يف حركة محاس         انه   2005 /6/5 املركز الفسطيين لإلعالم       ونشر

  ناء احتشد العديد من املـسلحني     منذ بدأت النتائج األولية لالنتخابات تظهر تقدم قائمة الوفاء والب          :اإلعالمي حلركة محاس    
امللثمني من عناصر حركة فتح حول مقر فرز األصوات، حيث قاموا باقتحامه عقب انتهاء الفرز الذي أظهر فـوز القائمـة                     
بشكل ائي، وأحرقوا صناديق االقتراع، وحاصروا املرشحني الفائزين، وقد اتصلت برئيس جلنة االنتخابات والشرطة لتدارك               

 جرى استدعاء الشرطة لتطويق احلادث وفرض النظام، ونؤكد على ضرورة أن يؤخذ علـى يـد الفـاعلني وأن                    األمر حيث 
  .حياسبوا منعاً لتكرار هذا األمر 

وقد أكد الشيخ حسن يوسف أن منسق جلنة االنتخابات احمللية السيد فراس ياغي قد هنـأه بفـوز قائمـة الوفـاء والبنـاء         
  .طارةباالنتخابات يف جملس بلدية ع

من جهة أخرى فقد أكد الشيخ حسن يوسف أن تقدم قوائم حركة محاس خالل عمليات الفرز اجلارية يف معظم الدوائر اليت                     
جرت فيها االنتخابات رغم العديد من التجاوزات، مشرياً إىل فوز قائمة احلركة اإلصالح والتغري يف بلدة قطنا قضاء القدس،                   

  .طالبة بإعادة الفرزما دفع بعض األجهزة األمنية للم
يف السياق ذاته استنكر الشيخ حسن يوسف سلبية املراقبني الدوليني الذين مل يسعوا ملقابلة مرشحي محاس ملتابعة الـشكاوى                   

  .الً عن مدى حيادية هذا السلوك ئاملتعلقة باخلروقات املتعددة، متسا
ىل أن احلركة وحسب املعلومات الواردة إليهم متقدمـة يف          قال زهري نأمل من وسائل اإلعالم عدم استباق النتائج مشريا إ           و

  .رفح وبيت الهيا والربيج  عدة مناطق يف قطاع غزة السيما يف مناطق
وقال، إن مجيع املؤشرات تؤكد تقدم حركة محاس يف الكثري من املناطق واملواقع االنتخابية يف الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا                    

  . غري صحيح كل ما عندنا وغريه هو كالم
وكانت حذرت قائمة التغيري واإلصالح اإلسالمية من خطورة قيام بعض وسائل اإلعالم الناطقة باسم فـصائل فلـسطينية و                   
مراكز استطالع حمسوبة على جهات بعينها باستباق نتائج االنتخابات البلدية حىت قبل إغالق صناديق االقتراع ، و إظهار فوز                   

  . يل مادي األمر الذي خيالف أبسط مقومات املصداقية و األمانةقوائم حركة فتح دون أي دل
ـ         34أظهرت النتائج النهاية يف     و وقال .  دائرة انتخابية بشكل ساحق      22 مركزا انتخابيا يف الضفة الغربية فوز حركة محاس ب

، إن محـاس    "  اجلمعـة    الواحدة والنصف من فجر يوم     " الشيخ حسن يوسف القيادي البارز حلركة محاس يف الضفة الغربية         
وحبسب يوسف فان االس ليت فازت ا احلركة كانـت علـى            .  جملسا حمليا فيما خسرت اثين عشر جملسا         22اكتسحت  

 . 9 من 7تيل قضاء طولكرم ع.  مقاعد 9 مقاعد من اصل 8طولكرم /فرعون  . كاملة/عطارة قضاء رام اهللا     : ( النحو التايل   
 –حوسـان    . 13 من   7برقني  . فتح واحد مستقل    2 محاس   7نابلس  .  مستقلني   3 فتح   3 محاس   3خمماس قضاء القدس    
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 مـن   13سيلة احلارثية    . 11 من   7سنجل  .  فتح واحد مستقل     4 محاس   4دير قديس   .  مستقلني   5 محاس و    6 بيت حلم   
 محاس و   2نوبا  . ني   محاس واثنني مستقل   9تفوح   . 11 من   9سيلة الظهر    . 11من  9كفر راعي    . 11 من   8عقابا   . 13

تقوع . 13 من   8بروقني   . 11 من   7قطنة   . 11 من   8املغراقة   . 13 من   12الربيج  .  مستقلني إسالميني وواحد فتح      6
  .  فتح  4 محاس و5جيوس  . 9 محاس من 8بدرس  . 11 من 11

 فـتح  5ارطـاس   . 9فتح من اصل  ل9أبو فالح .  مقاعد 9 لفتح من اصل 9املغري : ( أما املناطق اليت خسرا محاس فهي  
قباطية .  مستقلني   8 محاس و  1بيت سوريك   . مجيع املقاعد   – فتح   9دير صالح   .  فتح   7 محاس و    2رامون  . وأربعة محاس   

مردا واحد محاس و    .  فتح وواحد محاس       10دير بلوط   .  فتح   9أماتني   . 9 من   4سامل   . 11 من   4فر دان    . 15 من   6
  ) .  يسار ومستقلني 8
  

  و مازن ونقف معه بقوة أبمع أخي ال خالف:  القدومي
أكد فاروق القدومي امني سر اللجنة املركزية حلركة فتح رئيس الدائرة السياسية يف منظمة التحرير الفلسطينية دعمه للـرئيس          

سطيين بالكامل،  ان اخي ابو مازن يواجه حتديات كبرية وحنن نقف معه بقوة، ألن يف ذلك مصلحة الشعب الفل                : عباس، وقال 
  . ان هذه احملاوالت لن تنجحبو مازن، مؤكداًأوسخر ابو اللطف من الذين حياولون الوقيعة بينه وبني 

وحذر فاروق القدومي من املخططات االسرائيلية ضد القضية الفلسطينية، واليت تدعمها الواليات املتحـدة، ودعـا اىل رص                  
  .الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية

   6/5/2005املنار الفلسطينية 
  سلحة الناشطنيأ نزع ىسرائيلية تشيد بتصميم عباس علاالستخبارات العسكرية اإل

اشاد رئيس جهاز االستخبارات العسكرية االسرائيلية اهارون زئيفي أمس اخلميس برئيس السلطة الفلسطينية حممود عبـاس                
  .حيات رئيس الوزراء ارييل شارونلتصميمه علي نزع اسلحة الناشطني ما يتعارض مع تصر

واكد زئيفي ان ابو مازن استبدل عناصر مـن         . وقال زئيفي لالذاعة العامة انه يطبق اهدافه بتصميم يف اشارة ايل حممود عباس            
فريقه كما حد من التحريض علي العنف وقام بتغيريات يف اجلهاز القضائي وذلك بعد ايام من تصرحيات لشارون انتقد فيهـا                     

  .س يف اال نفسهعبا
ويف ما يتناقض مع تصرحيات شارون، اكد زئيفي ان عباس قام مؤخراً باستبدال املسؤولني يف االجهزة االمنية واعترب ان مـن                     

وقال زئيفي لقد اي اصالحات اجهزة االمن وطلب منـها التحـرك لوقـف اطـالق                . الضروري اعطاءه املزيد من الوقت    
واكد انه جيب . واضاف انه يتمكن من احلفاظ علي اهلدوء رغم انه هش         . افية يف هذا اال     حنن نالحظ جهودا اض   . صواريخ

  .عدم توقع ان يهاجم عباس مباشرة حركة محاس 
  6/5/2005القدس العريب 

  
  !! ليس موعداً مقّدساًيوليو/  متوز17موعد االنتخابات التشريعية يف : شعث

االنتخابات احمللية يف كلٍّ من غزة والضفة مبوعدها تعد شكالً من أشكال االستعدادات             ذكر شعت أنّ تنفيذ املرحلة الثانية من        
  .لالنتخابات التشريعية

 املزمـع   إنّ موعد االنتخابـات التـشريعية      :وقال نبيل شعث نائب رئيس الوزراء الفلسطيين ووزير اإلعالم يف السلطة، اليوم           
وإنما األمر منوطٌ   ؟،  يد أنّ احلكومة الفلسطينية مل تعِلن ما إذا كانت ستؤجلها أم ال            ليس باملوعد املقدس، ب    17/7يف  انعقادها  

  .بإقرار القانون من ِقبل التشريعي يف الوقت املناسب، خاصةً بعد تدخل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير يف املوضوع
  6/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 



 8

  
  رحيا وطولكرمأ بالسلطة ترتع سالح املطاردين

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة امس لـ القدس العريب ان االجهزة االمنية الفلسطينية نزعت سالح املطاردين يف أرحيا بشكل                  
واشارت . ائي، فيما اجتمع مسؤولون امنيون فلسطينيون امس االول مع املطاردين يف طولكرم دف جتريدهم من سالحهم               

. ع سالح املطاردين يف ارحيا انتهت اما يف طولكرم فاا ما زالت متواصلة وتـتم بـشكل تـدرجيي                  املصادر ايل ان عملية نز    
وذكرت تلك املصادر ان نزع سالح املطاردين جاء بقرار من حممود عباس كون ذلك جزءا مـن االتفـاق االسـرائيلي ـ     

  .لطة الفلسطينيةالفلسطيين الذي مت مبوجبه نقل السلطات االمنية عن ارحيا وطولكرم ايل الس
وكانت اسرائيل قررت عدم تسليم مزيد من املدن الفلسطينية للسلطة بادعاء عدم نزع سالح املطاردين ونشطاء االنتفاضة يف                  

وبررت سلطات االحتالل قرارها بأن أجهزة األمن الفلـسطينية   . مدينيت طولكرم وارحيا اللتني سلمتهما الشهر املاضي للسلطة       
  .  مطاردا يف أرحيا وطولكرم50ن حنو مل جتمع األسلحة م

  . وكان من املقرر عقب االنتهاء من تسليم ارحيا وطولكرم ان يتم تسليم مدينة قلقيلية وبعدها رام اهللا وبيت حلم
  6/5/2005القدس العريب 

  
  على ملف فلسطينّيي لبنان عباس زكي يكلَّف اإلشراف

مبوجبه عضو اللجنة املركزية لـ فتح عباس زكي، اإلشراف على متابعة           أصدر الرئيس الفلسطيين حممود عباس مرسوماً كلف        
  .امللف الفلسطيين يف لبنان

وجاء يف املرسوم انه يتعني على عباس زكي ان يقوم بتشكيل جلنة تضمن فاعلية املرجعية الفلـسطينية يف الـساحة اللبنانيـة                      
  )وفا. (قيمني يف لبنانووحدا ووقف تعدد القنوات ملا فيه مصلحة الفلسطينيني امل

  6/5/2005املستقبل 
  

  لسفارة فلسطني بواشنطن شخصية فلسطينية بقدرات عالية
ذكر مصدر فلسطيين رفيع املستوى لـ املنار ان هناك توجها لدى القيادة الفلسطينية الستبدال ممثل منظمة التحريـر وسـفري     

  .ة وقدرات دبلوماسية كبريةفلسطني يف واشنطن حسن عبد الرمحن بشخصية فلسطينية ذات خرب
وقال املصدر ان الوفد الفلسطيين الذي سيقوم بزيارة الواليات املتحدة بعد ثالثة اسابيع سيناقش اسم هذه الشخـصية مـع                    

  .االدارة االمريكية واستمزاج رأيها واخذ موافقتها
   6/5/2005املنار الفلسطينية 

  
  فامهاتقرارات إسرائيل بشأن املعتقلني تتناقض مع الت

ذكر مسؤول ملف املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات أن اجلانب الفلسطيين يريد االستماع اىل                
املوقف اإلسرائيلي بشأن املعايري اليت طرحها اجلانب الفلسطيين يف االجتماع اإلول ليصار اىل االفراج عن دفعات إضافية مـن                   

  .  اجلديدة يف حال كانت هناك ردود اجيابية إسرائيليةاملعتقلني طبقاً للمعايري
  6/5/2005املستقبل 

  
  محاس ترفض مقايضة تأجيل االنتخابات حبقائب وزارية  
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محاس أا رفضت عرضاً من الرئيس الفلسطيين حممود عباس لتأجيـل االنتخابـات التـشريعية املقـررة يف                   كشفت حركة 
حلايل مقابل حصوهلا على حقائب وزارية يف خطوة تعكس ختوف حركة فتح من التراجـع               متوز املقبل حىت اية العام ا     /يوليو

  . أمام محاس وذلك فيما جرت أمس املرحلة الثانية من االنتخابات البلدية وسط أجواء من التنافس الشديد
  6/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  
  سرايا القدس ترّد على مقتل فتيني بقصف سيديروت 

 بصاروخني، رداً علـى     48لقدس  اجلناح العسكري حلركة اجلهاد االسالمي  مستعمرة سديروت يف أراضي             قصفت سرايا ا  
واعتربت السلطة الفلسطينية أن اجلرمية تصعيد مستمر يـستهدف         . استشهاد فتيني فلسطينيني يف الضفة الغربية أول من أمس        

  .الكاملة عن هذه اجلرميةومحلت اسرائيل املسؤولية . تدمري اهلدنة واستجالب ردود فعل
  6/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  
   بسالح املقاومة  محاس تدعم إجراءات فرض القانون شرط عدم املّس

أكد سامي ابو زهري الناطق باسم محاس أن حركته تدعم كل اجلهود واإلجراءات اليت ميكن أن تقوم ا السلطة الفلسطينية                    
ؤدي أي من هذه االجراءات إىل املس بسالح املقاومة، أو بكرامة أي مـن املقـاومني            للحفاظ على سلطة القانون شرط أال ي      

الفلسطينيني مثلما جرى قبل يومني بالتعرض لعدد من أبناء كتائب القسام دون أي سبب يـذكر، وضـرورة حـل مجيـع                      
فض سياسة التشهري والتحريض    اإلشكاالت واخلالفات من خالل احلوار وبعيدا عن تدخل األجهزة األمنية مع التأكيد على ر             

  . واالام من أي طرف كان
ويأيت هذا التغري يف موقف محاس من املعارضة الجراءات السلطة اىل الترحيب ا يف اعقاب حرب تصرحيات انـدلعت بـني                     

لعـسكري  محاس من جهة ووزير الداخلية وقادة اجهزة امنية من جهة اخرى بعد اعتقال احد كوادر كتائب القسام اجلناح ا                  
  . حلركة محاس وما تبعه من نزول مقاتلي محاس اىل الشوارع الرئيسية يف غزة وحالة االحتقان اليت حصلت

اضاف ابو زهري تستهجن حركة محاس التصرحيات املتوالية من بعض قادة السلطة أا لن تسمح خبرق التهدئة ألن التهدئـة                    
حبة احلق يف إاء هذه التهدئة أو الرد على جرائم االحتالل خاصة يف ظل              جاءت مببادرة من قوى املقاومة الفلسطينية وهي صا       

استمرار االحتالل وجرائمه وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفري احلماية لشعبنا الفلسطيين مثلما جرى مؤخرا يف مدينـة                  
  .ين وليس محاية التهدئة أو تقديسهاطولكرم اخلاضعة للسلطة الفلسطينية، واملطلوب من السلطة هو محاية شعبنا الفلسطي

  6/5/2005اخلليج اإلماراتية 
  

 إصابة مخسة صهاينة بصواريخ أطلقتها جلان املقاومة على اسديروت
أعلن متحدث بلسان جيش االحتالل الصهيوين أن صاروخني أطلقا من مشال قطاع غزة حنو اسديروت انفجـر احـدمها يف                    

  .ال أنه مل يشر إىل مكان سقوط الصاروخ الثاينمرتل ا مما أدى إىل وقوع أضرار إ
وأوضح أن عددا من اإلسرائيليني القاطنني يف املدينة تلقوا عالجا طبيا بعد إصابتهم بصدمة اثر انفجار الصاروخني زاعمـا أن                    

  .نظام اإلنذار من الصواريخ الذي يستخدم يف املدينة أطلق إنذارات قبل وصول الصاروخني إليها 
 ألوية الناصر صالح الدين اجلناح العسكري للجان املقاومة الشعبية مسؤوليتها عن إطـالق صـاروخني علـى                  وقد أعلنت 

  .املستوطنة املذكورة ، وقالت األلوية يف بيان هلا إن القصف جاء رداً على جرمية اغتيال فتيني يف مدينة رام اهللا 
  6/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
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   جبل جليد وقضيته ستكشف مزيداً من الفضائح  جاسوس البنتاجون قمة
خليج ان حتريك قضية مسؤول البنتاجون الري فرانكلني املتهم بتسريب معلومات فائقـة             لأكدت مصادر مطلعة يف واشنطن ل     

يف السرية إىل اسرائيل قد يكون قمة جبل اجلليد وقد يقود إىل كشف مزيد من الفضائح والعمالء وقد ال تقل هذه الفـضيحة       
وكان مكتـب التحقيقـات     . فداحتها على األمن القومي األمريكي عن الضرر الذي سببه اجلاسوس الشهري جوناثان بوالرد            

  . اجلاري27الفيدرايل قد تقدم رمسيا بعريضة اام ضد فرانكلني لتقدميه للمحاكمة اليت تقرر ان تعقد اوىل جلساا يف 
م اليت وقعتها مسؤولة التحقيقات يف هذه القضية مبكتب التحقيقات الفيـدرايل            واطلعت اخلليج على نسخة من عريضة االا      

  وتشمل عريضة الدعوى اامات خطرة لفرانكلني بتسريب معلومات فائقة السرية، . كاثرين هانا الثالثاء املاضي
عـض املعلومـات الـسرية إىل       وحسب املعلومات فإن األمر يف هذه القضية اخلطرة أدى إىل تعاون فرانكلني واعترافه بنقل ب              

أشخاص يف ايباك، ما سيؤدي إىل حكم خمفف قد يصل إىل السجن عشر سنوات، وقد يقود سلطات مكافحـة التجـسس                     
األمريكية إىل الكشف عن أدلة قد تورط مسؤولني امريكيني آخرين بفضيحة نقل معلومات سرية إىل اسرائيل يف كـل مـن                     

  .شيينالبنتاجون ومكتب نائب الرئيس ديك ت
  6/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  
  سرائيلي عن العمل عقب استشهاد صبيني فلسطينينيإوقف ضابط 

أوقف اجليش االسرائيلي امس ضابطا عن العمل بعد ان قال شهود عيان ان الوحدة اليت يقودها قتلت صبيني فلسطينيني اثنني                    
  . يف الضفة الغربية احملتلة خالل مظاهرة

  .ائد السرية يف ضوء أخطاء ارتكبت يف الطريقة اليت تصرفبها ويف االسـلوب الـذي قـاد بـه قوتـه                    وقال اجليش أوقف ق   
وأضاف أن الضابط رفع من اخلدمة العاملة يف انتظار نتائج حتقيق كامل يف واقعة اطالق الرصاص يف قرية بيت القيـا ليـل                       

  .وتعد هذه أحدث حلقة يف سلسلة عمليات قتل دد هدنة هشة. االربعاء
وقال شهود عيان فلسطينيون ان سيارتني جيب تابعتني للجيش دخلتا القرية بعد أن بدأ السكان التظاهر ضد خطط القامـة                    

  .قطاع من اجلدار الفاصل الذي تقيمه اسرائيل يف الضفة الغربية يف القرية
 عاما بعـد أن     15 و 14من العمر   وذكر شهود ومسعفون أن القوات فتحت النريان مما أسفر عن استشهاد فلسطينيني يبلغان              

  .تعرضت لوابل من احلجارة
بدورها دانت السلطة الفلسطينية امس مقتل الصبيني معتربة انه جرمية متعمدة، وامت اسرائيل بالسعي اىل نسف التهدئة غري                  

  .الرمسية السارية حالياً
  6/5/2005الرأي األردنية 

  
  ظمات للنازيني اجلددسرائيلي لالشتباه بعالقته مبنإتوقيف عسكري 

علنت الشرطة االسرائيلية امس اا اعتقلت عسكريا مقيما يف مستوطنة ارييل اليهودية يف الضفة الغربية لالشـتباه بعالقتـه                   أ 
  .مبنظمات للنازيني اجلدد يف اخلارج

رى ستة ماليني يهودي قتلـهم  ويأيت هذا االعالن عن توقيف االسرائيلي يف حدث ال سابق له، بينما حييي اليهود يف العامل ذك       
  .النازيون خالل احلرب العاملية الثانية

وقال املتحدث باسم الشرطة يف الضفة الغربية موشي بينشي ان العسكري الذي اعتقل االربعاء يضع علـى جـسمه وشـم                     
  .الصليب املعقوف وتبني بعد تفتيش مرتله انه يقيم اتصاالت مع منظمات للنازيني اجلدد يف اخلارج
  6/5/2005لرأي االردنية ا
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  شارون يسري وفق تعليمات هتلر: متطرفون يهود

هتلر يعتز بك، وشارون، انت مكمل طريق هتلر، وشارون يسري حسب تعليمات هتلر، هذه هي بعض الشعارات اليت ظهرت                   
 مكثفة للعثور علـى     صباح أمس على جدران مدينة القدس الغربية، فأثارت غضب الشرطة واملخابرات فبدأتا محلة حتقيقات             
  .كاتبيها، الذين يعتقد ام من عناصر اليمني املتطرف املعارض خلطة شارون لالنسحاب من قطاع غزة

 أحيت أمس ذكرى ضحايا النازية اليهود الذين قتلـوا يف اطـار             يذكر ان اسرائيل واملنظمات اليهودية والصهيونية يف العامل،       
ويبدو ان هذه الشعارات كتبت ذه املناسبة، حيث ان رئيس الـوزراء            . املخطط النازي للقضاء على اليهود وشعوب اخرى      

 يـه  رضوه ان يشوشوا عل   وأراد معا . اإلسرائيلي، أرييل شارون، سافر إىل بولندا للمشاركة يف االحتفال املركزي ذه املناسبة           
  .خطته اليت سيتم يف اطارها اخالء املستوطنني وتفكيك املستوطناتبسبب 

  6/5/2005الشرق األوسط 
  

  ارتفاع كبري يف عدد السياح يف إسرائيل
 خالل الربع االول مـن العـام      % 25اظهرت ارقام نشرا وزارة السياحة االسرائيلية ان عدد السياح يف اسرائيل زاد بنسبة              

  .اجلاري مقارنة مع الفترة ذاا من العام املاضي
مقارنة % 25 اي بارتفاع نسبته 2005 الف سائح زاروا اسرائيل خالل الربع االوىل من عام          373وجاء يف هذه االرقام ان      
ـ    58و% 25+ سائح من الواليات املتحدة      91400وبني هؤالء السياح،     . 2004مع الفترة ذاا من عام       سا  الفا من فرن

، يف حني جاء البقيـة      %42+ من ايطاليا    11300و% 47+ الفا من املانيا     22و% 9+ من بريطانيا    32600و% 25+
 مليون سائح سيزورون اسرائيل خالل      1.8وتفيد التقديرات الرمسية بان حنو      . خصوصا من دول اسكندنافية وكوريا اجلنوبية     

 مليون شخص مقابل مليون سائح فقـط        1.5بقدوم  % 41السياح بلغ   وشهد العام املاضي ايضا ارتفاعا يف عدد        . هذا العام 
 أي قبـل    2000 مليـون يف     2.6 و 2001 مليون يف    1.2 و 2002 الفا فقط يف     862وبلغ عدد السياح     . 200خالل  

   .2000 سبتمرب ايلول 28اندالع االنتفاضة الفلسطينية يف 
  6/5/2005الشرق األوسط 

  
  جالء مستوطين غزة إريات لعملية سرائيلية أكملت التحضالشرطة اإل

قالت مصادر الشرطة االسرائيلية ان الشرطة اليت ستشارك هذا الصيف يف عمليات اجالء مستوطنني من قطاع غـزة، تعتـزم    
  . التحرك من دون أسلحة ودوء واا أت حتضرياا لذلك

ملستوطنات اليت وضعت على اخلرائط، وسـيطلع       وقد شددت الشرطة على مجع املعلومات، اذ التقطت صوراً من اجلو لكل ا            
وسـتتدخل  . رجاهلا على سجل كل عائلة وهوية سكان كل مرتل وصوالً اىل معرفة ما اذا كانت مثة حيوانات أليفة يف املرتل                   

  . وحدات خاصة يف حال حصول معارضة عنيفة
   6/5/2005النهار اللبنانية 

  
  مت اعتقاهلم خالل شهر أبريل328ن أصل  معتقالً م66نابلس حتتل املرتبة األوىل بـ 

 معـتقالً،   328أعلن مركز األسرى لإلعالم ان عدد املعتقلني يف مدن الضفة الغربية والقطاع قد وصل خالل شهر ابريل إىل                   
بيـة   معتقالً من قطاع غزة وذلك جراء االقتحامات اإلسرائيلية املتزايدة ملدن الضفة الغر            32 منهم يف الضفة الغربية، و     296

  .وقطاع غزة رغم اإلعالن عن اهلدنة منذ ما يقارب الثالثة أشهر
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وأوضح املركز يف تقرير وصلت نسخة منه إىل املركز الصحايف الدويل، أنه من حيث ترتيب املدن الفلسطينية حـسب عـدد                    
معتقالً، تلتها مدينة القدس     66االعتقاالت فيها، احتلت مدينة نابلس املرتبة األوىل يف عدد املعتقلني حيث وصل عددهم إىل               

 معتقالً، وذلك تزامناً مع التهديدات اإلسرائيلية املتطرفة باقتحام املسجد األقصى، وما أسفرت عنه مـن مظـاهرات                  57بـ  
  .وصرخات رافضة للمساس باملسجد األقصى واملقدسات اإلسالمية
 هي األوىل من حيث عدد املعتقلني حيث بلغت االعتقاالت          أما بالنسبة لقطاع غزة فأشار التقرير، ان املناطق الشمالية للقطاع         

  . معتقالً، مث تلتها خانيونس بثماين معتقلني مث رفح بسبعة معتقلني14
انه وبرغم اهلدنة املتفق عليها منذ ثالثة أشهر إال انه مل جنـد             : ونقل التقرير عن وزير األسرى واحملررين سفيان أبو زايدة، قوله         

 قضية األسرى، مشرياً إىل ان الشعب الفلسطيين يريد جدولة زمنية واضحة باإلفراج عنهم وعدم التعاطي مع                 حتسناً ملموساً يف  
القضية وفقاً ملعايريهم ولن تكون هناك أي مفاوضات بدون اإلفراج عن مجيع األسرى خصوصاً األسرى الذين اعتقلوا قبـل                   

  .اتفاقية أوسلو
 القدر األكرب من االهتمام يف التقرير، وذلك الزدياد عدد املعتقلني اإلداريني بـشكل              وبالنسبة لالعتقال اإلداري فقد كان له     

 100واضح ومستفز دون توجيه أي مة هلم أو تقديهم ألي حماكمة حيث وصل عددهم خالل هذا الشهر وحده أبريل إىل                     
 من املعتقلني ومينعون أيضا من زيـارة        معتقل إداري موزعني على سجن النقب وجمدو وايلون، ومينعون من االختالط بغريهم           

  .ذويهم
هذا ودعا مدير مركز األسرى لإلعالم حممد بدر، إىل إدانة كل احملاوالت اإلسرائيلية اإلرهابية اليت حتاول بذل كل جهـدها                    

ربني بعـرض   الختراق اهلدنة املتفق عليها من خالل ما يقومون به من أعمال تعسفية وقمعية حبق أسرانا داخل املعتقالت ضا                 
احلائط كل املوازين الشرعية وحقوق اإلنسان الدولية، وشدد على أمهية دور اإلعالم العريب واحمللي والدويل يف الوقوف جنبـاً            
إىل جنب مع قضية أسرانا داخل السجون، وفضح االنتهاكات اإلسرائيلية حبقهم ورفع شعار ال اتفـاق أو مفاوضـات دون                    

  .واسلاإلفراج عن كافة أسرانا الب
  6/5/2005الصحايف الدويل 

  
 السلطات الصهيونية حتكم على جماهدين قّساميني بالسجن أربعة مؤبدات بتهمة إرسال فدائي لتنفيذ عملية

 حكماً بالسجن املؤبد ألربع مرات متراكمة على اثـنني مـن جماهـدي              ،أصدرت حمكمة عسكرية صهيونية يف مدينة اخلليل      
 م، اجلناح العسكري حلركة املقاومة اإلسالمية محاس، بتهمة إرسال فـدائي لتنفيـذ عمليـة              كتائب الشهيد عز الدين القسا    

  . ضد أهداف إسرائيلية عسكرية
 وذكرت مصادر إعالميـة     ،وكانت العملية قد أسفرت يف حينه عن مصرع ثالثة جنود صهاينة وإصابة أربعة آخرين جبروح              

  .ملاضي ومسحت بنشره مساء األربعاءعربية أن احملكمة أصدرت قرار احلكم يوم األحد ا
  6/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

  
  يرينيوس بإقالتهإغالبية املطارنة يعاقبون 

وقرر غالبية املطارنة االرثوذكس إقالة البطريرك ايرينيوس االول بسبب تورطه يف بيع ممتلكات للكنيسة اىل متشددين يهـود،                  
  .  املطارنة ليدخل حيز التنفيذلكن القرار مازال يف حاجة اىل إمجاع

 عضواً يف جممع االساقفة يف الكنيسة االرثوذكسية قراراً باقالة البطريرك ايرينيوس ومقاطعته             17 مطراناً من أصل     13وأصدر  
وال ميكـن إقالـة   . واعتباره غري مرغوب به كنسياً بسبب تورطه يف فضيحة بيع عقارات تابعة للكنيسة اىل متشددين يهـود                

لكن الناطق باسم الكنيسة األب عطا اهللا حنا أكد االصـرار علـى             . يرك رمسياً إال بقرار يتخذه جممع االساقفة باالمجاع       البطر
  .تنفيذ القرار، مشرياً اىل عزم املطارنة على انتخاب بطريرك جديد
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  6/5/2005اخلليج اإلماراتية 
  

  ء وسيارات مفخخة باجلوار ورعب وجوعمقربة أحيا بني حدود األردن والعراق خميم العازلة الفلسطيين
 مواطنا فلسطينيا علقوا مجيعا منذ عامني والزالوا يف اطـار مـساحة             48هذه باختصار العناوين االبرز ملأساة حقيقية يعيشها        

  .صحراوية صغرية امسها خميم الكرامة يف املنطقة العازلة بني احلدود االردنية ـ العراقية
ورة وسط هؤالء الفلسطينيني الذين تقطعت م السبل، فال االحتالل االمريكي واعوانه اعادوهم             واملأساة تتجلي بأكثر من ص    

  .الماكنهم يف بغداد وال احلكومة االردنية تسمح هلم بالدخول حتت اي عنوان وال السلطة الفلسطينية تم مبتابعة قضيتهم
  6/5/2005القدس العريب 

  
  هيدي بيت لقياوفاة مقاوم متأثراً جبروحه وتشييع ش

 عاماً، من بلدة صيدا يف الضفة 22استشهد امس املقاوم الفلسطيين يف حركة اجلهاد االسالمي عبد الفتاح يوسف حممود رداد             
الغربية، داخل مستشفى سجن الرملة اإلسرائيلي مشايل تل أبيب، وذلك بعد اصابته جبروح برصاص جيش االحـتالل أثنـاء                   

  . االثنني املاضي، قبل أن يعتقل وهو مصاباجتياحه البلدة نفسها يوم 
إىل ذلك، شارك حواىل ثالثة آالف شخص امس يف تشييع الشهيدين عدي عاصي ومجال عاصي، ومها يف السادسة عـشرة                    

ا وردد املشاركون يف التشييع هتافات من بينه      . والسابعة عشرة على التوايل، يف بلدما بيت لقيا جنويب غريب رام اهللا يف الضفة             
  . الثأر الثأر وال نريد هدنة

وكان الشابان قد استشهدا امس االول بعدما رشق فلسطينيون احلجارة على جنود االحتالل، قرب موقع يف البلـدة كانـت    
  . جترى فيه اعمال بناء جدار الفصل الذي تقيمه اسرائيل يف الضفة
ة املتعمدة ليست فقط خرقا لتفامهات شرم الـشيخ واتفـاق       وقال متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ان هذه اجلرمية االسرائيلي        

السفري، ا ف ب،    . (الفلسطينيني.اهلدنة والتهدئة، بل هذه اجلرائم تصعيد متعمد يستهدف تدمري اهلدنة واستجالب ردود الفعل            
  )ا ب، رويترز

  6/5/2005السفري 
  

  االجتاه اإلسالمي تتقدم يف انتخابات جملس معلمي األونروا
أظهرت النتائج األولية ألوىل انتخابات اللجان النقابية يف وكالة الغوث الدولية لالجئني الفلسطينيني األونروا تقـدم                 –عمان  

ويف الوقت الـذي     . قائمة االجتاه اإلسالمي على منافسيها يف انتخابات جملس جلنة املعلمني يف الوكالة اليت جرت أمس األول               
 يف الس فيما توزعت املقاعد األخرى بـني   92 مقعداً من أصل     52المي حصوهلم على    أكد فيه مرشحو قائمة االجتاه اإلس     

قائمة العمل املهين واالسالميني املستقلني إضافة إىل املستقلني، ذهب بعض املرشحني اآلخرين إىل القول بـأن اإلسـالميني مل          
  .من عضوية الس % 65يت شكلوا فيها حنو  مقعداً فقط متراجعني بذلك عن الدورة املاضية ال49 أو 48حيصدوا سوى 

  6/5/2005 الغد االردنية 
  

  جلنة عني احللوة تطالب األونروا بعدم تقليص خدماهتا
عقدت جلنة منظمة التحرير الفلسطينية الشعبية يف خميم عني احللوة، اجتماعا طارئا أمس، خصص للبحث يف استمرار سياسة                  

: االجتماعية يف وكالة غوث الالجئني الفلسطينيني األونروا، وتوقفت أمام مطالب منـها           تقليص اخلدمات الصحية والتربوية و    
استمرار سياسة تضييق اخلدمة التربوية لالجئني الفلسطينيني يف لبنان من جراء السياسة التربوية اليت تتبعها دائرة التربية والتعليم                  
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دراسية االبتدائية إىل مرحلتني بعدما ثبت فشل هذا املـشروع يعـين       فرض دائرة التربية مشروع فصل املرحلة ال      و. يف األونروا 
إن تراجع تقدمي اخلدمات الصحية جعلت األوضاع الـصحية         : يف الوضع الصحي  و. مواصلة سياسة تراجع اخلدمات التربوية    

ـ          : يف الشؤون االجتماعية  و. صعبة ة بنـسبة ضـئيلة ال      فيما يستفيد أبناء املخيمات من برنامج حاالت العسر الشديد اإلعاش
 يف املئـة    66 يف املئة، على الرغم من اعتراف األونروا وفق إحصائها بأن نسبة من الالجئني الفلسطينيني تفـوق                  30تتجاوز  

تعيش حتت خط الفقر، تفاجئنا إدارة األونروا وقسم الشؤون االجتماعية، مرة ثانية بنقص املواد العينية أثناء التوزيع، وكـان                   
لذا محلت إدارة األونروا املسؤولية الكاملة عـن سياسـة تراجـع            .  يف املئة للفرد الواحد    50نقص الطحني   آخر ما لوحظ    

  .وحذرت اللجنة من برنامج حترك مطليب مجاهريي ضاغط على األونروا .خدماا
  6/5/2005املستقبل 

  
  انتشار األفاعي واجلراذين يف معتقل كتسيعوت بالنقب

يون يف سجن كتسيعوت الصحراوي االسرائيلي يف النقب، أم يعانون من أوضاع صحية مزرية،              قال اسرى ومعتقلون فلسطين   
. ومنع وتأخري وعرقلة زيارات األهل هلم، إضافة إىل انتشار اجلراذين واألفاعي اليت بدأت بالتزايد مع اقتراب فـصل الـصيف                

يب يف الكنيست عبد املالك دهامشة، الـذي زار االسـرى           ونقل املوقع اإللكتروين للمركز الفلسطيين لالعالم عن النائب العر        
أخريا إنه مع اقتراب فصل الصيف أكثر فأكثر، بدأت اجلراذين واألفاعي واحلشرات تنتشر بني خيام األسرى من دون وجود                   

  .مبيدات للقضاء عليها
، موضحني أنه بعد خروج األهل قبـل  ويقول األسرى إن األهايل يعانون من عمليات تأخري وعرقلة مقصودة أثناء زيارم هلم      

ساعات الفجر من بيوم، يصلون إىل السجن ظهراً، لكنهم يضطرون لالنتظار ساعات طويلة رمبا حىت املساء إىل أن يـسمح                    
  .هلم بالزيارة

  6/5/2005الشرق األوسط 
  

  البنك الدويل مستعّد لإلشراف على تسليم مستوطنات غزة للفلسطينيني
بنك الدويل للشرق االوسط ومشال افريقيا كريستيان بورمتان إن البنك مستعد لدعم قيام مؤسسة فلسطينية               قال نائب رئيس ال   

  . مؤقتة االشراف على نقل االصول اىل الفلسطينيني مبجرد انسحاب اسرائيل من قطاع غزة
ه عدم مسارعة الفلسطينيني    وأضاف إن املؤسسة ستعمل على ضمان عدم هدم بيوت املستوطنني يف قطاع غزة ويف الوقت ذات               

  . اىل االنتقال اىل هذه البيوت بعد خروج املستوطنني منها
وأشار بورمتان اىل ام مستعدون لالضطالع بدور استشاري ومستعدون الن نصبح طرفاً يف العملية، ولكننا لسنا مـستعدين                  

  )زرويتر. (لشراء أو بيع االصول، مؤكّداً على ان العرض مطروح على الطاولة
  6/5/2005السفري 

  
  عبد اهللا بن زايد يف غزة غداً

أعلن وزير االعالم الفلسطيين نبيل شعث امس ان وزير االعالم االمارايت عبد اهللا بن زايد سيصل غداً اىل قطاع غزة الفتتـاح                      
. شر أسر فلـسطينية    مفاتيح رمزية او شهادات متليك شقق سكنية لع        10مدينة الشيخ زايد السكنية يف مشال القطاع، وتسليم         

  . ويصل بن زايد إىل رام اهللا حيث يلتقي الرئيس الفلسطيين حممود عباس وعددا من املسؤولني الفلسطينيني قبل التوجه اىل غزة
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 شقة سكنية هي عائالت دمر االحتالل االسـرائيلي بيوـا   736وأوضح شعث ان العائالت اليت وقع عليها االختيار لتسلم       
صلوا على تعويض من وكالة غوث وتشغيل الالجئني األونروا وعائالت نضعها حتت مـسمى حـاالت                بشكل كامل ومل حي   

  . اجتماعية قصوى 
ويذكر ان املشروع السكين يأيت بناًء على طلب الرئيس دولة االمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان الذي أمر ببناء املدينـة                     

ان العائالت الفلسطينية اليت دمر اجليش االسرائيلي منازهلا وقـد بلغـت            على أراضي بلدة بيت الهيا مشال قطاع غزة إلسك        
  )أ ف ب. ( مليون دوالر250تكلفتها 

  6/5/2005السفري 
  

  أمريكا جتمد أصول مجعية خريية تعتربها واجهة للجهاد اإلسالمي والسعودية تقلص متويل حركة محاس
لسعودية تضاءلت بشكل كبري منذ بدأت اململكة محلة علي اجلمعيات          قال مسؤول حبركة محاس يف الضفة الغربية ان االموال ا         

وحظرت الـسعودية بـني     . ، وان محاس تضررت بشدة من هبوط االيرادات       2003اخلريية بعد تفجريات يف اململكة يف عام        
كـبري يف  وقال مصدر استخبارات يف الشرق االوسط حدث اخنفـاض         . خطوات اخري حتويالت االموال اخلريية ايل اخلارج      

  . سبتمرب، والضغط االمريكي علي السلطات السعودية11التمويل السعودي حلماس يف اعقاب 
وقال مصدر ثالث يف املنطقة وهو مسؤول أمين انه حدث هبوط حاد للتمويل السعودي يف اعقاب احلملة اليت أحلت عليهـا                     

كية يف جلسة استماع يف الكونغرس االربعاء انه اطلـع يف           وقال ستيوارت ليفي وكيل وزارة اخلزانة االمري      . الواليات املتحدة   
  .اسرائيل علي بيانات مشجعة تشري ايل اخنفاض كبري يف االموال اليت تنساب ايل محاس خصوصا من منطقة اخلليج
  .من جهة أخري مجدت الواليات املتحدة أصول هيئة خريية تصفها بأا واجهة حلركة اجلهاد االسالمي يف فلسطني

  6/5/2005دس العريب الق
  

  قائد تيار مقاومة التطبيع املوريتاين يشيد باهلبة ضد زيارة شالوم  
أشاد األمني العام للرباط املوريتاين ملقاومة االختراق الصهيوين حممد غالم ولد احلاج الشيخ باهلبة الشعبية العارمة اليت شهدها                   

  .لكيان سيلفان شالوم إىل موريتانيا الثالثاء املاضيالشارع املوريتاين احتجاجا على زيارة وزير خارجية ا
فاجأنا أن املناطق   : حممد غالم، الذي تطارده أجهزة األمن املوريتانية منذ أسابيع، قال يف مقابلة بثها موقع اإلصالح املوريتاين               

رة الداخلية فاجأنا أا مل تكـن       اليت ركزنا عليها يف الرباط منطقة الثانويات الرئيسية واجلامعة وسفارة فلسطني ومشارف وزا            
وحدها املشتعلة ومل تكن وحدها املتحركة بل وجدنا أقصى العاصمة شرقاً وجنوباً ومشاالً وكذلك مقاطعة تيارت ومقاطعـة                  

  .”عرفات كلها شهدت مظاهرات عفوية
  6/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  
  ريبوالعامل الع  بني إسرائيلاملغرب ميكن أن تشكل جسراً: برييز
للشعب اليهودي وبلد صديق للفلـسطينيني   إن املغرب دولة صديقة :برييز يف مقابلة نشرا صحيفة لو ماتان املغربية أمس قال

   .تدفع قدما بعملية السالم ميكن أن يلعب دورا مهما يف يئة األجواء اليت
 العالقات الودية القائمة منذ فترة طويلة بـني  العريب مشددا على أن وأضاف ميكن للمغرب أن يشكل جسرا بيننا وبني العامل

  .اليهودي ميكن أن تكون منوذجا للتعايش املغرب والشعب
يف الـشرق   إسرائيل إىل االحتاد األورويب عن طريق ما يشبه دول الـبينيلوكس من جهة أخرى أعرب برييز عن أمله بانضمام

  .إىل جانب الفلسطينيني واألردن األوسط
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وقال إن إسرائيل تعمل من جانب واحد على تـصحيح   . لى إسرائيل والفلسطينيني أنيصححوا أخطاء املاضي     ورأى برييز أن ع   
  . االستيطان وعلى السلطة الفلسطينية أن تضع حدا ائيا لإلرهاب سياسة

 6/5/2005الوطن السعودية 
  

  ائيلسرإسكنية يف املستوطنات اليت ستخليها  مارات متوالن بناء أبراجالسعودية واإل
وافقت السعودية ودولة االمارات العربية على طلب أمريكي بتمويل عملية بناء أبراج سكنية علـى منـازل املـستوطنني يف                    
املستوطنات اليت قالت اسرائيل أا ستنسحب منها خالل األشهر القليلة القادمة، وذكرت مصادر لـ املنـار أن مـستثمرين                   

قاءات ذا الشأن مع اجلانبني الفلسطيين واالسرائيلي، وأن عددا مـن املـستثمرين             وبعثات خاصة سعودية واماراتية عقدت ل     
  .اخلليجيني يترددون على تل أبيب، وأم التقوا ثالث مرات مع مشعون بريس نائب رئيس الوزراء االسرائيلي وآخرين

 ومشاريع زراعية تعود ملستوطين قطـاع       وقالت املصادر ذاا أن الدولتني السعودية واالمارات ستقومان بتمويل شراء مزارع          
غزة، وأما ستشكالن الالعب األساسي يف تقدمي الدعم املايل، وستقومان بتنسيق ذلك مع الواليـات املتحـدة واجلانـب                   

  .الفلسطيين
   6/5/2005املنار الفلسطينية 

  
  اهلالل األمحر اإلمارايت يتسلم تربعات مدرسة هندية ملساعدة األطفال الفلسطينيني

تسلمت هيئة اهلالل األمحر اإلمارايت تربعا ماديا من مدرسة االصالح اهلندية اإلسالمية اخلاصة، ملساعدة األطفال الفلسطينيني                
  .املتضررين من أحداث العنف اليت تشهدها األراضي الفلسطينية

الثقة والتميز النوعي الذي تتمتـع بـه        وقال عبد اهللا الفاروقي، رئيس جملس ادارة املدرسة، إن التربع يأيت تأكيدا على حجم               
برامج اهلالل األمحر ومشاريعه املختلفة املوجهة ملساعدة األسر الفلسطينية املتأثرة باألحداث اليت تشهدها الساحة الفلـسطينية                

  واليت يترتب عليها ازدياد عدد األيتام واملشردين جراء العنف وهدم املنازل
مادي، مدير إدارة تنمية املوارد يئة اهلالل األمحر اإلمارايت، يف تصريح أوردته وكالة األنباء              من ناحيته، أشاد حممد ابراهيم احل     

، بالدور الذي تقوم به املدارس األهلية واحلكومية لدعم الربامج واملشاريع االنسانية واخلريية اليت تنفذها               )وام(اإلماراتية الرمسية   
ودعا احلمادي أهل اخلري واحملسنني بالدولة من مواطنني ومقيمني، إضافة اىل           .  االنساين اهليئة يف خمتلف جماالت وميادين العطاء     

املؤسسات األهلية واحلكومية ملواصلة دورهم املهم واحليوي لتعزيز الربامج اليت تقوم ا اهليئة ملساعدة األشـقاء يف فلـسطني                   
  .اموجتاوز الظروف اليت يعانيها الضعفاء واحملتاجون، خاصة األيت

  6/5/2005الشرق األوسط 
  

  الكونغرس يرفض تقدمي مساعدات للسلطة الفلسطينية
 رفض الكونغرس االمريكي امس عشية زيارة رمسية للرئيس الفلسطيين حممود عباس اىل واشنطن تقدمي مساعدات مالية، بقيمة                 

 مليـون   50حول الكونغرس منها    يف حني   .  مليون دوالر لدعم االصالحات الفلسطينية السياسية واالقتصادية واالمنية        200
وكان هناك مليونـا    . دوالر مباشرة السرائيل لبناء حمطات استراحة للناس والسلع عند احلواجز اليت حتيط باملناطق الفلسطينية             

. امريكـا دوالر خمصصة للصحة الفلسطينية لكن الكونغرس قرر حتويلها اىل منظمة هداسا اليت تعترب منظمة املرأة الصهيونية يف      
وكان الرئيس بوش قد اعلن بعد قليل من وفاة الزعيم الفلسطيين ياسر عرفات يف تشرين الثاين املاضي عـن مـنح الـسلطة                       

ومبوجب اتفاق مع الكونغرس فان تلك االموال حولت يف احلال لشركة الكهرباء االسرائيلية             . الفلسطينية عشرين مليون دوالر   
  . ة الفلسطينيةلتسديد فواتري مترتبة على السلط
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  6/5/2005الغد األردنية 
 

  العالقات الدفاعية مع تركيا ممتازة: إسرائيل
يف سياق زيارة وزير الدفاع التركي وجدي غونول إىل تل أبيب، حيث مت البحث يف خطط تطوير الطائرات احلربية التركيـة                     

ع اإلسرائيلية عاموس يارون، خالل جولة لغونول يف        قال مدير وزارة الدفا   . وتزويد أنقرة بطائرات من دون طيار بعيدة املدى       
  .  املركز الرئيسي لصناعة الطائرات اإلسرائيلية قرب تل أبيب، إن العالقات بني مؤسسيت الدفاع يف الدولتني ممتازة

 أن  ، وأشـار إىل   4وقال املتحدث باسم صناعة الطائرات اإلسرائيلية دورون سوسليك إن تركيا مهتمة بتطوير طـائرات ف                
 1,1 طائرات لإلنذار املبكر بقيمـة       3أنقرة هي ثاين أكرب زبون عسكري بعد اهلند اليت وقعت يف العام املاضي اتفاقية لشراء                

  )أ ب.  (مليار دوالر
  6/5/2005السفري 

  
  األمم املتحدة توفد خبرياً إىل األراضي الفلسطينية لتقصي احلقائق واملمارسات اإلسرائيلية

لسامية حلقوق اإلنسان إن األمم املتحدة ستوفد قريباً إىل األراضـي الفلـسطينية خـبرياً لتقـصي احلقـائق         قالت املفوضية ا  
واملمارسات اإلسرائيلية هناك يف الوقت الذي تشرع فيه اللجنة املشكلة من املنظمة الدولية الشهر املقبل بالقيام بعمل مـشابه                   

  .متهيداً لرفع تقريرها إىل اجلمعية العامة
ـ     وأش الغـد إىل أن اخلبري املختص يقوم بزيارة األراضي الفلـسطينية   ارت مسؤولة مكتب املفوضية يف رام اهللا يوال حدادين ل

مرتني كل عام لكتابة تقريره اخلاص حول املمارسات واالنتهاكات اليت تقترفها السلطات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلـسطيين        
  . غضون ثالثة أشهر من بدء عملهمتهيداً لرفعه إىل املنظمة األممية يف

وقد متثلت مهمة مبعوث األمم املتحدة العام املاضي يف التركيز على األضرار النامجة عن بناء إسرائيل للجدار العـازل علـى                     
  .الشعب الفلسطيين

 الدولية لتقصي احلقائق    وبينما تسمح سلطات االحتالل لذلك اخلبري بزيارة األراضي الفلسطينية فإا ال تزال متنع دخول اللجنة              
  .واملمارسات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة واملشكلة بقرار من األمم املتحدة

ويف هذا السياق قالت حدادين إن إسرائيل متنع دخول اللجنة الدولية إىل األراضي الفلسطينية للقيام مبهامها املناطة ا ولذا فإن                    
ان إىل شهادات عدد من الشهود املعـتقلني سـابقاً يف الـسجون واملعـتقالت               اللجنة تستعيض عن ذلك باالستماع يف عم      

  . اإلسرائيلية
  .وتقدم اللجنة تقريرها املفصل عن املمارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة إىل اجلمعية العامة ملناقشته
  6/5/2005الغد األردنية 

  
  شاباك يف ساحة الفندقاشتباك بااليدي بني حراس بوتني وعناصر ال

قالت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية يف عددها الصادر امس اخلميس نقال عن مصادر يف ديـوان رئـيس الـوزراء                    
االسرائيلي ارييل شارون، ان الزيارة التارخيية اليت قام ا الرئيس الروسي فالدميري بوتني ايل الدولة العربية انتهت بشكل مهـني    

الصحيفة فقد تقرر ان يقوم بوتني بزيارة ايل كنيسة القيامة اليت تقع يف البلدة القدمية يف القـدس الـشرقية                    وحسب  . ومعيب
احملتلة، وقبل البدء بالزيارة نشب خالف حاد بني افراد وحدة محاية الشخصيات املهمة التابعة جلهاز املخابرات العامة الشاباك                  

ث اصر االسرائيليون علي ان تتم الزيارة بواسطة سيارة من نوع جيب صـغرية              وبني احلراس الشخصيني للرئيس الروسي، حي     
احلجم لكي تتمكن من السري داخل االزقة يف البلدة القدمية، يف حني طلب احلراس الروسـيون ان تـتم الزيـارة يف سـيارة            

لروس يف فنـدق متـسودات      مصفحة، وعندما رفض االسرائيليون هذا الطلب نشب جدال عنيف بني احلراس االسرائيليني وا            
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زئيف يف القدس الغربية الذي حتول بسرعة ايل تراشق بالكلمات واللكمات، وحتولت قاعة االستقبال يف الفندق ايل سـاحة                   
  . مصارعة حرة بني االسرائيليني والروس

اء اخلالف والفـض بـني      واضافت الصحيفة ان مسؤويل وزارة اخلارجية االسرائيلية الذين تواجدوا يف املكان متكنوا من احتو             
الطرفني املشتبكني، مشرية ايل انه يف اية املطاف انصاع الشاباك االسرائيلي للمطلب الروسي ومتت الزيارة ايل كنيسة القيامة                  

  . ان÷بسيارة مصفحة من نوع 
  6/5/2005القدس العريب 

  
  ألول معرض حنيت لثالث فنانات تشكيليات يف غزة أعمال جمسمة 

ومن خالل زيارة املعرض شاهدنا جمموعة من األعمال، املـشغولة مبقـاييس            . ة احلرف والفنون التابعة لبلدية غزة     يف قاعة قري  
صغرية خمتلفة، وبتقنيات جصية وفخارية متعددة األشكال، ومعاجلات حنتية رمزية أكادميية، مما ميكن أن يساهم يف دفع اللغـة                   

  .الرمزية ايل حدود قصوي
ملعرض أن أسلوب الفنانات، يف تعاملهن مع األشكال اليت عملن علي جتسيمها، جاء خمتلفاً ومميـزاً بـشكل                  أهم ما يلفتنا يف ا    

  .يؤسس ملستقبل فين مجيل هلذه النخبة من الفنانات وأن الفنانات عملن علي تكريسه بصعود متناٍم يف جتربتهن األويل
كل الذي حيتويه عنوان املعرض حلظة صمت ، امنا يتعامل مع جمموعة            املعرض ال يقدم زاوية أو منعطف يف حياة الفنانات، بالش         

منتقاة من حياتنا املسكونة باهلم الفلسطيين واملتاعب واملشقة اليت هي ليست اال نتاج لالحتالل املوزع يف تفاصـيل حياتنـا                    
ومـن خـالل هـذين      ). ة املصمتة الكتل(و) الكتلة والفراغ (فالشكل العام للمنحوتات حترك بني فضائني       . اليومية كالسرطان 

ونلحظ من خالل األعمال    . الفضائني صورت الفنانات أحالماً ومزاجات كثرية ومتحولة ترمز ايل أبعاد خمتلفة االجتاه واملعين            
ومن بني امياءات الفنانات خالل جتوهلن يف املعرض ظهور قسوة احلياة الفنية ومشقتها علـيهن مـن املنحـي االجتمـاعي                     

  ).املطرقة والسندان(واالقتصادي 
  6/5/2005القدس العريب 

  
  فتح ومحاس وخيار الطريق الصعب 

  حممد جالل عناية
، يقتضي رسـم الـصورة الكاملـة للمعانـاة          ”اسرائيل“بعد أن طال حديثنا يف الشأن الفلسطيين عن ظلم أمريكا وعدوان            

” االسـرائيلي “ األشقاء العرب، الذين مل يستثنهم اخلطر        الفلسطينية يف كامل أبعادها، أن نشري باملراجعة والتحليل اىل تقصري         
وديده مهما أقنعوا شعوم بأن انكفاءهم على أنفسهم يف مشرقهم ومغرم سيحررهم من هذا اخلطر، وان قصر النظر هذا                   

حتولوا اىل ضحايا   ، و ”االسرائيلية“الذي امتد على مدى القرن العشرين وما تاله قد جعلهم يبيتون ويصبحون يف ظل اهليمنة                
أما الوجه اآلخر للمعاناة الفلسطينية فهو املتعلق باضـطراب الرؤيـة،           . سهلة البتزاز القوى الدولية اليت يلتمسون منها احلماية       

وعدم إحكام التسديد للجهد الفلسطيين ذاته، الذي أدى إىل العبث والوقوع يف شراك صغائر األمور كاستقواء الفلـسطينيني                  
عضاً واالستعانة باآلخر، واحلظوة بألقاب الرئاسة والقيادة املفرغة من املضامني، واالستمتاع مبظهرها الرباق، وما              على بعضهم ب  

حلق ذا املظهر من مميزات اجتماعية ومعيشية، ولعل هذا العامل هو الذي أدى إىل اخللل التنظيمي، واستساغة الفساد املـايل                    
ويف مواجهة هـذه األزمـة      .  كوسيلة للوالء الشخصي واستبدال القيم الوطنية باملنافع       واإلداري، والسكوت عنه، بل وتغذيته    

األخالقية، والجتثاث الفساد من جذوره، ال بد من تعزيز القدوة الصاحلة يف قمة هرم السلطة الفلسطينية، واإلطاحة بـرؤوس       
  .الفساد، وتصحيح مفهوم الوالء من الشخص إىل الوطن بأرضه وناسه
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بحث عن اخللل يف اجلسم السياسي الفلسطيين ككل، أو يف اخللل الذي أصاب الكتل السياسية على خمتلف تسمياا،                  عندما ن 
جند أن هناك ظاهرة سلبية عامة تبدو على اجلميع بدرجات خمتلفة وعلى صور متنوعة، واليت تتمثل يف هوة واسـعة تفـصل                      

ويعود تكثـف   . ية العريضة، سواء على أرض الوطن أو يف املهاجر العربية         التنظيمات الفلسطينية عن القاعدة الشعبية الفلسطين     
  :هذه الظاهرة إىل أسباب منها

 األول، هو غياب الدميقراطية وحرية التعبري، فإن نظام احلكم الذي حيرم شعبه من هذه املمارسـات، ال ميكـن أن يوفرهـا                      
  .هذه العدوى يف البلد املضيفللفلسطينيني ليقوموا بالتعبئة السياسية والعسكرية، ونشر 

 والثاين يتمثل يف القمع واإلرهاب البوليسي الذي كان حيول بني الطالئع الفلسطينية والتغلغل يف التجمعـات الفلـسطينية يف    
  .الدول العربية، بدعوى احملافظة على األمن وإلحكام الوصاية امللزمة عليهم

: وضيح انعكاس اخلالفات العربية على الشأن الفلسطيين نعرض هذه الـصورة        والثالث، هو اخلالفات بني العرب أنفسهم، ولت      
بينما كان باستطاعة اإلخوان املسلمني التحرك يف الدول العربية احملافظة، كان يستحيل عليهم ذلك يف مصر وسوريا والعراق،                  

  .والعملية تبادلية بني كل األنظمة العربية
يف الدول العربية، والتمييز ضدهم، فليست هلم حقـوق املـواطن،           ” حاملي وثائق السفر  “ الرابع، إساءة معاملة الفلسطينيني     

  .وليست هلم سفارات تشد أزرهم كباقي الغرباء، فهم مهددون بالترحيل وقطع لقمة العيش عنهم
ات متفاوتة، لكـن     اخلامس، هو النفوذ الذي متارسه األنظمة العربية على املنظمات الفلسطينية اليت تتحرك على أرضها بدرج              

  .هذه احلالة من التفاوت يف موازين القوة جعلت التأثري العريب يف املنظمات الفلسطينية أقوى من التأثري الفلسطيين الشعيب فيها
 السادس، يتمثل يف االستكبار الذي متارسه املنظمات الفلسطينية على أبناء شعبها، وذلك ألن ماهلا وسالحها والتـسهيالت                 

 اليت حبوزا ليس مصدرها الفلسطينيون الرازحون حتت االحتالل أو املقيدة حركتهم يف األقطار العربية، بل األنظمة                 اإلعالمية
  .اليت تتقاضى مثن ذلك سيطرة ونفوذاً على املنظمات، فكان االنصياع لألنظمة أقوى من االحنياز للشعب

  ر، الدولة الفلسطينية أم حكم الفلسطينيني؟ما هو اخليا: ”محاس”و” فتح“واآلن نتوجه ذا السؤال إىل 
 إن السلطة الفلسطينية أقيمت بطريقة عشوائية ومن دون ختطيط وبال مراعـاة             -”فتح“ وهذا الكالم موجه إىل      -بداية نقول 

ة هي موضع اهتمام القيادة الفلسطينية وشغلها الشاغل، فاستنسخت صور        ” السلطة“ألبسط قواعد إدارة الدولة، فقد ظهر أن        
فماذا كان احلصاد؟ مع أن الفلسطينيني اسهموا يف بناء دول عربية حديثة، وحازوا علـى               . رثة لنظام عريب فاسد أداته التسلط     

مواقع مرموقة يف الدول املتقدمة، إال أن اإلدارة الفلسطينية املهلهلة أحبطت الشعب الفلسطيين يف الداخل، وشوهت صـورة                  
يف حاجة إىل أن تنقلب على نفسها فكرياً بتثبيت مبادئها وتنظيمياً بتـصحيح             ” فتح“ر فإن   وباختصا. الفلسطينيني يف اخلارج  

الذي كان تواقاً لتحقيق مثل هذا األمر، ولقد أفضى يل بذلك           ” أبوجهاد“ورحم اهللا الشهيد خليل الوزير      . معايريها السلوكية 
 قبل أن   16/4/1988عاجله باالغتيال   ” االسرائيلي“ ولكن الغدر    1988شباط  /يف إحدى العواصم العربية يف شهر فرباير      

وهذه املرة األوىل اليت آيت فيها على ذكر هذه الواقعة إلدراكي أوالً ما للشهيد أيب جهاد من مكانـة يف           . يشرع بتحقيق حلمه  
  .عقلياً على نفسها” فتح“وإلدراكي ثانياً بضرورة أن تثور ” الفتحاويني“نفوس 

 السري باجتاه السلطة واحلكم قد يكون من أسهل املهمات، ولكن التحدي الصعب أمام محاس هـو         فأقول هلا إن  ” محاس“أما  
فاملطلوب ان حتدد هلا رؤية وطنية، وأن تضع جدول أعمال لتحقيق هذه الرؤية             . املشاركة يف إقامة دولة فلسطني بكل جهدها      

فلسطيين، والتواصل مع اجلوار العريب يف كل أحواله، واختيـار          اليت جيب أن تأخذ يف االعتبار اهلوية الثقافية اجلامعة للوطن ال          
  .اللغة اليت ختاطب ا العامل من دون التخلي عن ثقافتها اإلسالمية

هل هو بناء الدولة أم االستحواذ على السلطة؟ أما اجلدارة فتكتسب           : عن خيارمها مرة أخرية   ” محاس”و” فتح“ونعود لنسأل   
  .بالسري على الطريق الصعب
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  غزة ستصبح محاستان وأبو مازن خلع القفازات مع الفصائل: إسرائيل
أعربت مصادر استخباراتية إسرائيلية امس عن تقديرها بأن حممود عباس حزم أمره وقرر جتريد املقـاتلني الفلـسطينيني مـن                  

ل أهرون زئيفي فركش يف مقابلة إذاعية، ركز فيها علـى           أسلحتهم، وهو ما أكده رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اجلنرا        
  . سعي السلطة للوفاء بتعهداا

ويف تقدير للوضع جرى يف مكتب وزير الدفاع اإلسرائيلي شاؤول موفاز، حتدث املسؤولون األمنيون عن أن أبو مازن خلـع                    
ه إىل الفصائل الفلسطينية بأوامر صرحية هلـم        وقال هؤالء ان أبو مازن أرسل مبعوثي      . القفازات وشرع بالصراع ضد املسلحني    

  . لتسليم أسلحتهم واملواد املتفجرة اليت حبوزم للسلطة الفلسطينية، كجزء من االلتزام بتفامهات شرم الشيخ
وتتناىف هذه املعلومات مع ما أعلنه أمس األول رئيس جهاز األمن الوقائي يف الضفة والقطاع العقيد رشيد أبو شـباك، بـأن                      

وحبسب املعلومات األمنية اإلسرائيلية، فإن أبو مازن وجه رسالة حازمة لقـادة            . لسلطة لن متس سالح املقاومة أو تقترب منه       ا
املنظمات الفلسطينية بشأن جتريدهم من السالح، وأن جوهر هذه الرسالة هو أنه إذا مل يتم تسليم السالح طوعاً، فإن رجـال     

  . قوة من أجل مجع األسلحةالسلطة لن يترددوا يف استخدام ال
وقال موفاز يف املداوالت انه إذا كانت اخلطوة اليت يقودها أبو مازن جدية، فإن إسرائيل ستدرس أمر تسليم املسؤولية األمنية                    

صية ويأيت هذا القول بعد يوم واحد من موافقة الس الوزاري اإلسرائيلي املصغر على تو             . يف مدينة قلقيلية للسلطة الفلسطينية    
  . موفاز بتجميد تسليم املدن للسيطرة األمنية الفلسطينية

واعترب فركش أن ابو مازن يتأثر مبا حيدث عاملياً، وان األمريكيني واملصريني يفلحون يف هذه املرحلة يف التأثري على جمريـات                     
  . األمور يف السلطة الفلسطينية

ينية، فإن صحيفة يديعوت أحرنوت نقلت عن ضباط كبار خيبـة           وبرغم هذه التصرحيات االجيابية عن نشاط السلطة الفلسط       
وذكرت الصحيفة أن اجليش اإلسرائيلي خائب األمل جدا من أداء الرئيس الفلسطيين، وأشارت إىل قول               . أملهم يف ابو مازن   

  . ضابط كبري ان أبو مازن خلف الذروة، والسؤال هو ماذا سيكون عمق حتطمه
فقد قال الضابط انـه قبـل   . ئيل وهي النتيجة احملتملة لالنتخابات التشريعية الفلسطينية يف متوزومثة مشكلة أخرى تواجه إسرا 

  .غزة ستكون محاستان. ثالثة أسابيع من تنفيذ خطة الفصل، سنحصل على قيادة محاس
  6/5/2005السفري 

  
   الضفة الغربيةىلإسرائيلي يتخوف من هتريب السالح من مصر اجلهاز األمين اإل

غم من انه قد بقي أقل من ثالثة أشهر عن االنفصال أحادي اجلانب فان املؤشرات كلها تشهد بأن اسرائيل تتقـدم حنـو                       بالر
ستمد وزارة  : مثال. حتسني عالقاا اخلارجية، وحنو تكتل وطين يف اسرائيل نفسها وفوق كل شيء، حنو حتسني الوضع األمين               

بح حييط اآلن بقطاع غزة من كل جوانبها، بتكلفة تقـدر مبئـات ماليـني               الدفاع جدار فصل آخر، موازيا لذلك الذي أص       
 كيبوتساً، وقرية زراعية وبلدة يف املنطقة، بعقب التحسن احلاد يف وضعها، كمستوطنات خط              40وسيعلن عن حنو    . الشواكل

  .مواجهة، مثل املستوطنات يف الشمال زمن اطالق صواريخ الكاتيوشا متاما
ويشارك . التأثري املبارك لالنفصال سيكون، وهكذا تقدر كل اجلهات األمنية، يف الضفة الغربية خاصة            ومع ذلك، فان جوهر     

جيب علينا ان نفرض    . يف هذا التقدير املشجع ايضا وزراء الس الوزاري املصغر، وفيهم أناس بعيدو الرؤية مثل مشعون برييس               
 ، أن الضفة ستبتديء يف االشتعال بعد ربع سـاعة مـن             29/4،  )هآرتس(كفرض عمل ، قال ضابط كبري لعاموس هرئيل         

ومـا الـصلة بـني      . هلذا ملضاءلة اللهيب يف الضفة يعلن جهاز األمن عن احلدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة              . االنفصال  
 قتالية متقدمـة،    مصر هي املصدر الرئيس لتزويد الضفة الغربية بوسائل       : االشتعال يف الضفة الغربية وطور سيناء؟ جهاز األمن       

يسرائيل . مثل املواد املتفجرة النتاج القذائف الصاروخية اليت قد تصيب مراكز سكنية يف اسرائيل، من بينها مطار بن غوريون                 
  .هرئيل كاتب مييين ومنظر املستوطنني
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  6/5/2005القدس العريب 
 
 

  :كاريكاتري

  
  6/5/2005القدس الفلسطينية 

  

  
  6/5/2005اإلحتاد اإلماراتية 
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