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  »فتح«حماس يثير توتراً شديداً بين أنصارها وأنصار «فوز 
في قطاع غزة، قبل سـاعات      » حماس«و  » تحف« حدة التوتر تصاعدت بين أنصار حركتي        ان 8/5/2005قالت الحياة   

مدينة رفح تعتبـر أكثـر المنـاطق        ف. قليلة من اعالن اللجنة العليا لالنتخابات المحلية النتائج النهائية في مدينة رام اهللا            
 ألـف   74(بهزيمة قاسية في المدينة األكبر عدداً ممن يحق لهـم االقتـراع             » فتح«سخونة وتوتراً بعد أن منيت حركة       

ـ  ) بناخ التغييـر  «وفـازت قائمـة   . التي جرت فيها االنتخابات الختيار مجالسها الخميس الماضـي         84بين البلديات ال
في أكبر ثالث مدن في القطاع، وهي رفح ومخيم البريج وبلدة بيت الهيـا، فـي                » حماس«التابعة لحركة   » واالصالح

 15على خمسة مـن أصـل       » فتح«فيما حصلت    مقاعد،   10وحصدت القائمة   . الجنوب والوسط والشمال على التوالي    
 فـي   13 مقعداً في البريج، وسبعة من أصـل         13مقعداً واحداً من أصل     » فتح» مقعداً و  12عضواً في رفح، وحصدت     

غالبيـة  » فـتح «التابعة لحركة   » الوفاء لألقصى «واكتسحت قائمة   .على ستة مقاعد  » فتح«بيت الهيا التي حصلت فيها      
خمسة األخرى التي جرت فيها انتخابات في اطار المرحلة الثانيـة مـن االنتخابـات المحليـة،                 المقاعد في المجالس ال   

، ولم يحصل أي من الفصائل األخـرى أو         38على  » حماس«، فيما حصلت    94 مقعداً من أصل     56فحصلت على نحو    
» فـتح «قياديون في حركـة     وفي أعقاب ظهور هذه النتائج شبه النهائية وغير الرسمية، أبدى           .المستقلين على أي مقعد   

وأنصارها رفضهم لها وشككوا في نزاهة العملية االنتخابية وفي نزاهة اللجنة العليا لالنتخابات المحلية والعـاملين فـي    
بمعاقبة كل المناطق التي ستخسر فيها الحركة االنتخابات        » فتح«قالت مصادر ان هناك قراراً داخل       و.المراكز االنتخابية 

واضافت ان الحركة ستعزل كل قياديي الحركة وكوادرها في الدوائر التي خسرت فيها االنتخابات،              . انيةفي المرحلة الث  
واعتبرت ان الدفاع الشرس لهؤالء عن انفسهم والتشكيك في نزاهة االنتخابات، يأتي في سياق              . خصوصاً الكبرى منها  

كانت » فتح«ترى هذه المصادر ان هزيمة مرشحي       الحفاظ على الذات والمواقع والنفوذ والمصالح الشخصية، في حين          
  .نتيجة طبيعية لتوجه لدى الناخبين بمعاقبة الحركة على سجلها الحافل بالفساد والتسلط والتطاول

عبد اهللا اإلفرنجي حمل الدكتور محمود الزهار مسؤولية التجاوزات الخطيرة التي قام            أن   8/5/2005الدستور   وأضافت
الى ذلك خـرج عـشرات      .فح مؤكدا ان الزهار هو المسؤول األول واألخير عن كل ما يحدث           بها عناصر حماس في ر    

اآلالف من أنصار حركة فتح في مدينة رفح ومخيم البريج يطالبون لجنة االنتخابات المركزيـة العليـا بإعـادة فـرز                     
نتخابات على حصول عمليات    وقال اإلفرنجي ان هناك إصرارا من المواطنين وكل من شارك في اال           .األوراق االنتخابية 

مشيرا الى انه في حال رفض النظـر بالقـضية   .. تزوير في مدينة رفح وهم يطالبون بإجراء تحقيق في هذا الموضوع 
هناك عدة آالف من المواطنين ابعدوا عن االنتخاب بطريقـة غيـر            ألن  فان عناصر فتح سوف يستمرون في التظاهر،        

ن فتح ستقدم كافة الخروقات التي قامت بها حركة حماس خالل االنتخابات وفـرز              من جانبه، أكد دياب اللوح ا     .شرعية
  .األصوات بمدينة رفح أمام لجنة االنتخابات المركزية العليا الخاصة باالنتخابات المحلية للنظر فيها بجدية ومسؤولية 

تي جرت في كل من مدينة رفح ومخيم        حركة فتح طعنت بنتائج االنتخابات البلدية ال       أن   8/5/2005وقالت الغد االردنية    
 مقعـداً   13مقعداً في بلدية رفح ومقعد واحد من أصل         15البريج حيث حصلت حركة فتح على خمسة مقاعد من أصل           

ورغم كثافة  , وكانت حركة فتح نظمت مسيرة في مخيم البريج       .مقعداً في بيت الهيا   13في البريج وستة مقاعد من أصل       
وأعربت فتح في بيان أصدرته أمس عن رفضها لنتـائج االنتخابـات            .م يطلقوا األعيرة النارية   المسلحين فيها إال أنهم ل    

موضحة أنها اعترضت لدى اللجنة المركزية لالنتخابات وقدمت عشرات األدلة الدامغة التي تفـضح عمليـة التزويـر             
حـسب  "ا باقتراف ممارسات دنيئـة      واتهمت في بيانها اللجنة وموظفيها ومراقبيها وطواقمه      " ماأعلنته حركة فتح  "حسب  
من جهته اعتبر أمين سر حركة فتح في مخيم البريج أن عدم فوز فتح              . ال تمت للنزاهة والحيادية والديمقراطية    " وصفها

جاء نتيجة التزوير الذي جرى في االنتخابات وأكد أن عشرات األسماء لمواطنين توفوا أو استشهدوا تم استخدامها عبر                  
الرسـمية للمرحلـة الثانيـة مـن          النتائج غيـر   ولكن.م في االنتخابات التي جرت في المخيم أول أمس        بطاقات هوياته 

 حركة حماس كقوة سياسية ثانية بعد حركـة فـتح الوطنيـة             كرستاالنتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة،      
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لكـن الحركـة    . من االصوات % 33 وتحدثت النسب التي اوردتها الصحف الفلسطينية عن فوز حماس بنحو         .التاريخية
لحركة فتح التي تقود الساحة الفلسطينية منـذ اربعـة          % 55مقابل نحو   % 38االسالمية تصر على انها حصلت على       

وتؤكد جميع المؤشرات تقدم حماس الى الموقع الثاني بعد حركة فتح وبفارق كبير عن الفصائل والقوى اليسارية                 .عقود
ا كان هناك مركز واحد فقط لم يحمل خاتم فتح او حماس على القائمة االنتخابية بينمـا لـم                مركز 84ومن بين   .التقليدية

وتشير النتائج التي حققتها حماس في      .تسجل اي تحالفات سياسية وظل التنافس محصورا بشكل رئيسي بين فتح وحماس           
ريعية، الـى ان الحركـة االسـالمية        االنتخابات البلدية وتشكل مؤشرا على ما سيكون عليه الحال في االنتخابات التش           

  .المعارضة استقرت فعال في قلب العمل السياسي الفلسطيني
بغض النظر عن النجاح الـذي حققتـه        "ويقول مجدي المالكي مدير معهد ابو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت             
يمكـن القـول ان حمـاس ال        "وقال  ".بقافتح، ال يمكن بعد االن للسلطة ان تتعامل مع حماس كما كانت تتعامل معها سا              

تسعى الن تكون السلطة وال تريد ان تحتل المكانة االولى على الساحة الفلسطينية لكن يمكن التأكيـد دون تـردد انهـا                      
 اف ب".دخلت قلب لعبة السياسة العامة

 المعارضة بـالتزوير و     حزب السلطة يتّهم  : ألول مرة في التاريخ    بأنه   8/5/2005وأضاف المركز الفلسطيني لإلعالم     
هـي التـي    "فتح"بياناً تحريضياً ضد حماس، زعمت فيه أن حركة         " فتح" وأصدرت   !!لجنة االنتخابات أنّها تتبع حماس    

من جهـة اخـرى     . ، رافضةً ما آلت إليه نتائج االنتخابات      !!اختارت العملية الديموقراطية وعلّمت اآلخرين هذا المسلك      
  مشيراً إلى أن  .أن حركته ستقدم طعناً في نتائج االنتخابات لمجلس قرية اماتين قضاء قلقيلية           أعلن الدكتور محمد غزال     

  ".قائمة التغيير واإلصالح"بفارق بسيط عن " فتح" أدى إلى فوز قائمة  الذيأعمال تزوير رصدت في البلدة األمر
طاعت التقدم، والفوز في بعض المنـاطق       است" حماس"وأفادت مصادر في غرفة عمليات االنتخابات التابعة للحركة أن          

، خاصة في منـاطق سـنجل وديـر أبـو مـشعل، وبـدرس،               "فتح"التي كانت محسوبة ومنذ فترة طويلة على حركة         
 في مدينة بيت لحم بهزيمة قائمتها وذلك في بيان مقتضب أصدرته ، ووعدت بدراسة               "فتح"كما اعترفت حركة    .وعطارة

في قطاع غزة تعقد اجتماعات على مـدار الـساعة          " فتح" وكشفت مصادر أن قيادة      .يةأسبابها من خالل األطر التنظيم    
وبحسب المصادر فـإن  .لمناقشة نتائج االنتخابات المحلية، والبحث عن طريقة لتغيير النتائج في بعض الدوائر االنتخابية  

ابات المحلية بهدف تغيـر نتـائج    هي ممارسة ضغوط كبيرة على لجنة االنتخ"فتح"أحد االقتراحات التي تدرسها حركة     
  . والتي أظهرت النتائج فيها فوز حركة حماس بها،االنتخابات في بيت الهيا

ـ       مقعداً انتخابياً في عشرة هيئات انتحابية خاضت فيها الحركة االنتخابـات            18وأعلنت حركة الجهاد اإلسالمي فوزها ب
  في الضفة الغربية 

ترفض نتائج االنتخابات البلدية في مخيـم البريج وتدعو القضاء لقـول           " فتح"أن   8/5/2005وقالت االيام الفلسطينية    
خـالل مـؤتمر    من جهة ثانيـة و    .والموقف المعلن عدم االحتكام للسالح    .. الجميع بانتظار قرار المحكمة    أن   ه و كلـمت

  . الرسمية للمرشحيناللجنة العليا لالنتخابات باعالن النتائج وفقاً للسجالت"  حماس"ت طالبفي جنين صحافي 
  

  اللجنة التنفيذية تكلف عباس كل الصالحيات المناطة برئيس دولة فلسطين
كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسها محمود عباس القيام بالمهام والمسؤوليات والصالحيات المناطة              

لللجنة في خطوة تهـدف الـى تجـاوز تـداعيات     بمنصب رئيس دولة فلسطين كافة الى حين انعقاد المجلس المركزي  
الخالف القائم بين رئيس الدائرة السياسية فاروق القدومي ووزارة الـشؤون الخارجيـة للـسلطة علـى اداء الـسلك                    
الديبلوماسي واجراءات التعيين والتكليف البروتوكولية التي تستند فيها معظم السفارات الفلسطينية في معظم البلدان الى               

وقال تيسير خالد ان اللجنـة التنفيذيـة        .»السلطة الفلسطينية «وبينها وليس الى عالقات مع      » دولة فلسطين «بين  عالقات  
وجهت في الوقت ذاته رسالة الى سليم الزعنون طالبتـه فيهـا بـدعوة المجلـس المركـزي لالنعقـاد علـى وجـه                        

فراغا سياسيا في مـا يتعلـق بجملـة مـن           يحل العديد من االشكاالت ويسد      «واوضح خالد ان قرار التكليف      .السرعة
ان » التنفيذيـة «وقالت مصادر مطلعة شـاركت فـي اجتمـاع          .»القرارات والصالحيات المناطة برئيس دولة فلسطين     

االجتماع عقد بناء على طلب من وزارة الخارجية الفلسطينية والرئيس الفلسطيني نفسه في ضـوء اعتـراض فـاروق        
  .ل بصددها وزارة الشؤون الخارجيةالقدومي على الخطوات التي تعم

  8/5/2005الحياة 
  

  :توجه اللجنة التنفيذية لقانون انتخابات التشريعي
من مصادر مطلعة ان التوجه السائد لدى اللجنة التنفيذية ورئيسها عباس في ما يتعلق بالنظام االنتخابي                » الحياة«علمت  

 العتماد التمثيل النسبي مئة في المئة على مستوى الـوطن كـدائرة             المعتمد لالنتخابات التشريعية المقبلة ما زال العمل      
واشارت المصادر رغم ذلك الى امكانية ارجاء موعد االنتخابات التشريعية المقرر           . واحدة وعلى اساس القوائم الحزبية    

القـانون المعـدل    البرلمانية في المجلس التشريعي باعتماد      » فتح«المقبل في ضوء تمسك كتلة حركة       ) يوليو(في تموز   
لالنتخابات الذي اقر بالقراءة الثانية وينص على اعتماد النظام المختلط ما بين القوائم الحزبية والدوائر االنتخابية بنسبة                 

  .باعتماد النظام المختلط مناصفة بين القوائم والدوائر» حل وسط«اما الخيار اآلخر فهو . الثلث لالول والثلثين للثاني
  8/5/2005الحياة 

  
   عباس يزور البرازيل وتشيلي والصين واليابان 
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وصل الى عمان امس محمود عباس ويتوجه اليوم الى البرازيل ومن ثم الى تـشيلي والـصين                  : كمال زكارنة  -عمان
واليابان، في جولة يطلع خاللها قادة هذه الدول على اخر التطورات والمستجدات المتصلة بعملية السالم فـي المنطقـة                   

داث التي تشهدها الساحة الفلسطينية وتأتي جولة الرئيس الفلسطيني هذه قبيل زيارته المرتقبة الى واشنطن والتـي                 واالح
  .يتوقع ان تتم خالل الشهر الحالي

  8/5/2005الدستور 
  

  السلطة تطالب الرباعية بزيادة الدعم المالي ووقف االعتداءات االسرائيلية
لخارجية الفلسطيني ان السلطة الفلسطينية ستطالب خالل اجتماع اللجنة الرباعية في            اعلن وزير ا   - رام اهللا    -نيويورك  

نسعى من خـالل    "وقال بيان للقدوة    ".بزيادة الدعم المالي العمار المناطق الفلسطينية     "موسكو في التاسع من ايار المقبل       
العتداءات االسرائيلية وزيادة الدعم المـالي      االجتماع الهام للرباعية الى دفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف ا          

وطلب الوزير الفلـسطيني    .  عن السلطة سيشارك في االجتماع     ممثال" مشيرا الى ان    ".العادة اعمار المناطق الفلسطينية   
  اف ب ".يتحمل مسؤولياته تجاه دفع عملية السالم لالمام بوقف االعتداءات االسرائيلية"من المجتمع الدولي ان 

  8/5/2005الردنية الغد ا
  

  أكد أن لقاء شارون ضروري لدفع عملية السالم 
 شدد محمود عباس على ضرورة عقده لقاء مع ارييل شارون لتنسيق االنسحاب من قطـاع          - وكاالت االنباء    -رام اهللا   

. «بعـد هناك مشروعا للقاء شارون لكن لم يتم تحديـد موعـد            »وقال عباس للصحفيين ان     .غزة المقرر في اب المقبل    
التي تم التوصل اليهـا     « مثل هذا اللقاء ضروري لدفع عملية السالم ومناقشة تطبيق تفاهمات شرم الشيخ           »واضاف ان   

واتفق عباس وشارون في نيسان على مبدأ عقد لقاء مطلع ايار بـدون تحديـد               . في مصر في الثامن من شباط الماضي      
  .موعد

  8/5/2005الدستور 
  

  إلى فلسطين» حماس«قادة أبو مازن يعكف على إعادة 
قائمة » أبو مازن«سلمت الرئيس محمود عباس » حماس«أفادت مصادر فلسطينية مطلعة أن حركة المقاومة اإلسالمية 

وكشفت المصادر عن لقاء سيعقد .بأسماء عدد من قادتها يعيشون في الخارج للعمل من أجل عودتهم إلى أرض الوطن
  .خالد مشعل في إحدى العواصم العربية» حماس«ي لـ بين أبو مازن ورئيس المكتب السياس

إن الشعب الفلسطيني «: في غضون ذلك، أثنى الرئيس الفلسطيني على نجاح المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية، قائالً
ن حقه وحيا هذه الصحوة الوطنية، التي يمارس فيها كل مواط. »في إمكانه اآلن إعطاء دروس في ممارسة الديمقراطية

  .بشكل حر وديمقراطي
  8/5/2005البيان 

  
  تعيين العسولي مديرا لالمن الوطني بالضفة

عين عباس العميد نضال العسولي رئيسا لجهاز االمن الوطني في الضفة الغربية خلفا للواء اسماعيل جبر الذي احيـل                   
وعـين  . الوطني في منطقة نابلس شـمال      وكان العميد العسولي يتولى قيادة جهاز االمن      .الى التقاعد في نيسان الماضي    

  اف ب .  قائدا امنيا جديدا في مناطق الضفة الغربية المختلفة13عباس كذلك 
  8/5/2005الغد االردنية 

  
  خليفة يحرص على استمرار الدعم للشعب الفلسطيني في كل المجاالت   : عبداهللا بن زايد 
يخ عبد اهللا بن زايد آل نهيان وزير اإلعالم والثقافـة تحيـات             نقل سمو الش  :عالء المشهراوي ووام  - رام اهللا ــ غزة   

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس خالل اللقاء الذي جرى                   
ـ        · في مكتب الرئاسة الفلسطينية في رام اهللا ظهر أمس         ة المتحـدة   وجدد سموه للرئيس عباس دعم دولة اإلمارات العربي

  من جهته عبر الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقدير الشعب الفلسطيني لصاحب السمو ·للشعب الفلسطيني 
ولكن الجانب السياسي هو جانب صحيح مهم ونحن ال نحبذ التدخل في الشؤون السياسية الفلسطينية والـشأن                 ''وأضاف  

وى من اجل دعم االستقرار ودعم البنية التحتيـة واالقتـصاد           الداخلي الفلسطيني، نحن ندعم القيادة الفلسطينية وكل الق       
من جهة اخرى افتتح سمو الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيـان وزيـر اإلعـالم                ·''وبشكل اساسي دعم الموقف الفلسطيني    

ية والثقافة أمس مدينة الشيخ زايد السكنية شمال قطاع غزة وسط استقبال رسمي وشعبي كبير شاركت فيه فعاليات وطن                 
  ·وسياسية ووزراء وأعضاء المجلس التشريعي وممثلو األحزاب السياسية الفلسطينية

  8/5/2005االتحاد االماراتية 
  

  هيئة المحكمة لن تعود للعمل ما لم تتخذ إجراءات:رئيس محكمة بداية غزة
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 النجار والهيئة المـشكلة     القاضي فهمي " دائرة الجنايات الكبرى  "أكد رئيس هيئة محكمة بداية غزة       : كتب فايز أبو عون   
من قاضيين، باالضافة اليه، وهما القاضي يوسف صافي، والقاضي أحمد صيام، عدم عودتهم للعمل من جديد للنظر في                  

  .الملفات المحالة إليهم من قبل النيابة العامة، طالما بقي حال المحكمة على ما هو عليه اآلن
  .حد واألثنين من كل اسبوعيذكر أن هيئة المحكمة تعقد جلساتها يومي األ

  8/5/2005االيام الفلسطينية 
  
  

  مقتل فلسطيني اتهم بالتعاون مع اسرائيل
 افاد شهود عيان ان فلسطينيا قتل قرب طولكرم على يد ناشطين من حركة الجهاد االسالمي اتهموه بالتعاون                  -طولكرم  

ل عندما اطلق مجهولون ملثمون النـار عليـه مـن    واوضح الشهود ان الفلسطيني الذي لم تكشف هويته قت   .مع اسرائيل 
واتهـم  .واعلن المهاجمون انتماءهم الى الجهاد االسالمي والقوا بعد ذلك جثته في الشارع           . مسافة قريبة في مدينة صيدا    

الذي استشهد في الثاني    )  سنة 35(المجهولون الفلسطيني بانه سرب معلومات عن احد قادتهم المحليين شفيق عبد الغني             
  .من ايار في اشتباك مع جنود اسرائيليين جاءوا العتقاله

  8/5/2005الغد االردنية 
  

 األمم المتحدة تدحض مزاعم االحتالل الصهيونّي بإزالته معظم حواجزه في الضفة الغربّية
وني مزاعم الجـيش الـصهي    " أوشا"دحض مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة         : خاص –القدس المحتلة   

األخيرة بأنّه أزال معظم الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وادعاءه أن ما تبقّى ال يتعدى العـشرين حـاجزاً علـى               
  .حدود الخط األخضر مع الضفة الغربية وقرب المستوطنات الصهيونية الكبرى

 حواجز وسواتر ترابية في     605هناك   نيسان الماضي    21في تقريٍر موثٍّق باإلحصائيات والخرائط إنّه منذ        " أوشا"وقالت  
 حـاجزاً وسـاتراً     75 في تشرين الثاني الماضي أي أن الجيش لم يرفع أو يفتح سوى              680الضفة الغربية مقارنة بـ     

 مانٍع طبيعي في محاولـة      600وقال التقرير إن الجيش الصهيوني أغلق الضفة الغربية بأكثر من           . ترابياً وكتلة إسمنتية  
لطرق ولتحديد مرور العربات الفلسطينية في المدن والقرى الفلسطينية ما أدى النتشار وحـدوث أزمـة                للسيطرة على ا  

. إنسانية في الضفة الغربية وغزة ومنع وصول الفلسطينيين إلى مراكز التعليم والصحة والشبكات االجتماعية والدينيـة               
تشمل كتالً خراسانية وخنـادق     "ٍش دائمة وحواجز طرق     وأشار التقرير إلى أنواع الحواجز واإلغالقات ومنها نقاط تفتي        

 حاجزاً التي تم إزالتها كانت في منـاطق مختـارة           75وأوضح التقرير أن معظم الـ      ".وسواتر ترابية مرتفعة وغيرها   
 في محافظة جنين، إضافةً إلى تخفيف نقطة تفتيٍش         12 في محافظة الخليل و    61 في محافظة بيت لحم و     45ومحددة منها   

وأشـارت  . بين جنين ونابلس وقلقيلية، وبين أريحا ورام اهللا الذي نُِقل بعد تسليم مدينة أريحا إلى الـسلطة الفلـسطينية                  
إلى أن دخول فرق األمم المتحدة إلى المناطق الفلسطينية المغلقة والقدس المحتلة أصبح صعباً جداً بعربات األمم                 " اوشا"

وقال التقريـر   . عند الحواجز ) اإلسرائيليين(تحدة التعطيل والتأخير من ِقبل الجنود       المتحدة حيث يالقي موظفو األمم الم     
أمـا  .إن الجيش والمستوطنين في المناطق الفلسطينية يستعملون السيارات والشاحنات الفلسطينية إلغالق الطرق مؤقتـاً             

رة إضافةً إلى وجود الحواجز الثابتة والطيارة       فيما يتعلّق بمحافظة القدس فقال التقرير إن عملية بناء جدار الفصل مستم           
حول المدينة وفي مناطق حدود البلدية، وأشار إلى أن هناك قلقاً عظيماً أيضاً بين الفلسطينيين تجـاه حـركتهم دخـوالً                     

  .وخروجاً من المدينة بعد اكتمال بناء الجدار
  8/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 !!الحاخام األكبر للكيان الصهيونّي بتهم الخطف واالعتداءتمديد فترة اعتقال عائلة 

، "شـلومو عمـار  "قررت محكمة صهيونيذة في تل أبيب تمديد فترة اعتقال عائلة الحاخام األكبر للدولة العبرية    :وكاالت
، "إياله عمار "خام  زوجته وابنته وابنه، بتهمة خطف وحبس شاب يهودي متدين لليلة كاملة، لكونه على عالقة بابنة الحا               

وبحسب مصادر صحافية عبرية فإن الشاب اليهودي قد أصيب بجروٍح استدعت نقله إلى المشفى،              .بخالف رغبة العائلة  
كما تم تمديد فترة اعتقال     . وقد اعترف ابن الحاخام بفعلته، في حين سيتم التحقيق مع والده حال عودته من خارج البالد               

، قد  ) عاماً 18" (أياله عمار "وتبين من شهادة الشاب اليهودي أن       .الشتراك في اختطاف اليهودي   اثنين من سكّان قلنسوة ل    
، ونُِقل من هناك بسيارٍة يقودها شقيقها إلى قلنسوة، حيث تم حبسه في         "بني براك "قامت بإغرائه لمقابلتها في أحد شوارع       

ويشتبه المحقّقون فـي أن المـشتكي قـد         . ورطون في القضية  من القرية، المت  " مئير"أحد البيوت، التي يملكها أصدقاء      
  .تعرض للضرب الشديد ليوٍم كامل

  8/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   االحتالل يستعد لشن عدوان واسع النطاق على غزة
نطـاق فـي   القدس المحتلة ـ خاص ،يجري جيش االحتالل الصهيوني تدريبات مكثفة للقيام بعملية عسكرية واسعة ال 

قطاع غزة، بذريعة الرد على إطالق القذائف والصواريخ الفلسطينية، التي يطلقها رجال المقاومة الفلسطينية رداً علـى                 
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون العبري مساء يوم أمس الجمعـة أن            .االنتهاكات الصهيونية المتواصلة للتهدئة المعلنة    
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تلقى تعليمـات مـن     ) اإلسرائيلي(ام بحملة عسكرية في قطاع غزة، وأضافت أن الجيش          يستعد للقي ) اإلسرائيلي(الجيش  
  .المستوى السياسي باالستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية

  8/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   معتقالً من حملة الجوازات األردنية إلى عمان ومحافظة أريحا16االحتالل يبعد 
  . معتقالً من حملة الجوازات األردنية إلى األردن ومحافظة أريحا16عدت سلطات االحتالل أب" : األيام" بيت لحم ـ 

 أسيراً من حملة الجوازات األردنية الـى معـسكر          16إن إدارة السجن نقلت     " مجدو"وقالت مصادر األسرى في سجن      
 أسيراً  12لسلطات األردنية استقبلت    وأفادت هذه المصادر أن ا    . سالم، حيث أقلتهم حافلة عسكرية الى المعبر مع األردن        

وأضافت تلك المصادر أن األسرى األربعة الذين أعادتهم السلطات األردنيـة قامـت سـلطات               .وأعادت أربعة آخرين  
 أسـيراً   23وعبر األسرى من حملة جوازات السفر األردنية عن مخاوفهم من ترحيل            .االحتالل بتركهم في مدينة أريحا    

  .آخر الى األردن
وا ان معظم الذين تم ترحيلهم الى األردن وأريحا واألسرى الموجودين في سجن مجدو ما زالت عائالتهم موجودة                  وذكر

  .في الضفة الغربية، ومن المتوقع أن تقوم سلطات االحتالل بإبعاد من تبقوا غداً
ت حـول موضـوع     وأوضح ان األسرى المبعدين إلى األردن هم فلسطينيون وقضيتهم مطروحة على جدول المفاوضا            
  .األسرى، وان معظمهم سبق وقدموا طلبات لم شمل من أجل االستقرار والبقاء في الضفة الغربية

  8/5/2005االيام الفلسطينية 
  

 االحتالل يغلق محيط مقر البطريركية في القدس المحتلة ويمنع األهالي من االقتراب
اء يوم أمس الجمعة المنطقة المحيطة بمقر بطريركيـة  القدس المحتلة ـ خاص ،أغلقت شرطة االحتالل الصهيوني مس 

  .الروم األرثوذكس في البلدة القديمة في القدس المحتلة، ومنعت األهالي االقتراب من المنطقة
وكان المطارنة والرهبان ورجال الدين التابعين للكنيسة، والذين وقعوا على قرار طرد البطريرك اليونـاني المعـزول                 

  .بوا قبل ذلك ضد البطريرك، وحاولوا طرده من مقر البطريركية، وال يعرف مصيرهارينيوس األول، ه
وأفادت مصادر محلية أن عناصر التجمع الوطني المسيحي وأبناء الطائفة، تظاهروا في المنطقة لمنع أي تحرش مـن                  

طران األكبر سناً فـي  وطالب المتظاهرون الم.قبل الشرطة الصهيونية ضد رجال الدين المعارضين للبطريرك المعزول     
البطريركية، استناداً لقانون الكنيسة، بعقد اجتماع للمجمع المقدس، لتعيين قائم بأعمال البطريرك، إلى أن تـتم عمليـة                  
اختيار بطريرك جديد مكان البطريرك ارينيوس؛ والذي تم عزله يوم أمس على خلفية تورطه المباشـر بـصفقة بـاب          

  .ة لجهات صهيونيةالخليل، وبيع عقارات أرثوذكسي
  8/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  " استقالل اسرائيل"شارون سيؤجل اعالن موعد تنفيذ االنفصال الى ما بعد احياء 

قرر رئيس الوزراء االسرائيلي، اريئيل شارون، تأخير اتخاذ القرار بشأن موعد تنفيـذ خطـة               ، وألفت حداد    48عرب
وكان شارون قد المـح، فـي منتـصف نيـسان           . ائيل باستقاللها، يوم الخميس المقبل    االنفصال إلى ما بعد احتفال اسر     

الماضي، الى احتمال تأجيل تنفيذ خطة فك االرتباط لبضعة اسابيع اثر توجه رئيس مديرية فك االرتباط، يوناتان باسي،                  
وسـوغ باسـي   . من شهر آب العبريإليه مقترحا تأجيل بدء تنفيذ االخالء بثالثة اسابيع الى ما بعد مرور ذكرى التاسع             

وكان وزير الخارجية،   ".في ذكرى خراب الهيكل الثاني    ) لدى اليهود (فك االرتباط يأتي بحلول فترة الحداد       "اقتراحه بان   
سيلفان شالوم، قد اعلن اثناء زيارته الى موريتانيا، االسبوع الماضي، ان تنفيذ الخطـة سـيؤجل الـى منتـصف آب                     

حزب العمل انهم يعارضون تسليم اراض من القرى التعاونية االسرائيلية المتاخمة لقطاع غـزة،              واعلن وزراء   .المقبل
وقالت االذاعة االسرائيلية ان وزراء العمل سيطالبون بتخـصيص اراض          . للمستوطنين الذين سيتم اخالؤهم من القطاع     

 يقيم فيه وزير الزراعة الليكودي يسرائيل       الذي" كفار احيم "للمستوطنين في منطقة نيتسانيم، وهي اراض تابعة لموشاب         
الى ذلك دعا وزير الداخلية، اوفير بينس، شارون الى تسريع اجتماعه بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بهدف                .كاتس

  .منع انهيار وقف النار المعلن من جانب الفلسطينيين
  8/5/2005 48عرب

  
   سنة على آخرين15شغال الشاقةالجنايات الكبرى تحكم باالعدام على اسرائيلي وباال

بحق « احكامها الغيابية القابلة العادة المحاكمة»اصدرت محكمة الجنايات الكبرى ، فايز اللوزي - الدستور -عمان 
حيث قضت هيئة المحكمة بعقوبة االعدام شنقا ) كونهم فارين من وجه العدالة(ثالثة متهمين من الجنسية االسرائيلية 

عاما بحق المتهمين االخرين وذلك بعد ان جرمتهم هيئة  ) 15(حدهم واالشغال الشاقة المؤقتة لمدة حتى الموت بحق ا
في احكامها الوجاهية القابلة (وحكمت هيئة المحكمة .المحكمة بجنايتي القتل العمد والتدخل والتحريض على القتل العمد 

 ) 15(ت هيئة المحكمة باالشغال الشاقة المؤقتة لمدة على متهم وظنين اخرين من الجنسية االردنية حيث قض) للتمييز
وخفضت هيئة المحكمة العقوبة الصادرة بحقه ليصبح وضعه باالشغال ) موقوف على ذمة القضية (عاما بحق المتهم 
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الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف السنة بعد تجريمه بجناية التدخل بالقتل العمد ، وقضت هيئة المحكمة بحبس 
  ) .مخلى سبيله بالكفالة(ظنين لمدة ثالثة اشهر بعد ادانته بجنحة حمل وحيازة سالح ناري بدون ترخيص ال

  8/5/2005الدستور 
  

  " الفلسطينيون أفضل منا في االعالم: "االسرائيليون
لى كسب التأييد   اعربت نسبة كبيرة من االسرائيليين عن اعتقادها بأن الفلسطينيين أفضل من االسرائيليين في المنافسة ع              

كما يعتقد هؤالء أن الناطقين االعالميين يمكنهم شرح مواقف اسرائيل في الخارج بشكل أفـضل مـن     . الدولي لمواقفهم 
وقد .االسرائيلي لصالح جامعة تل ابيب    " داحف"وتتكشف هذه المعطيات في اطار استطالع للرأي اجراه معهد          .السياسيين

وحـسب  ".صورة اسرائيل في العـالم    "عرض نتائجه في مؤتمر يعقد اليوم، حول         اسرائيليا، وست  501شمل االستطالع   
النتائج المعلنة يعتقد غالبية الذين شملهم االستطالع ان وزير المالية بنيامين نتنياهو هو أفضل متحدث باسم اسـرائيل،                  

 .  من السياسيينلكنهم يعتقدون، ايضا، انه يمكن لالعالميين اقناع العالم بمواقف اسرائيل بشكل أفضل 
  8/5/2005 48عرب

  
   االسرائيلية ال تزال متضاربة-العالقات االلمانية: سفير إسرائيل في برلين

قال السفير االسرائيلي لدى برلينشمعون شتاين إن العالقات بين ألمانيا وإسرائيل التـزال متـضاربة   :  برلين ـ د ب أ 
من ناحية ينظر إلـى ألمانيـا   "وأضاف شتاين . رسمية بين البلدين  رغم مرور أربعة عقود على إقامة عالقات دبلوماسية       

  ".على أنها دولة جانية كما أنها من ناحية أخرى دولة ذات ديمقراطية ورخاء وكرة قدم أيضا بعد الحرب
قـة  وأشار إلى أن ألمانيا اعترفت بإثمها ومسئوليتها عـن المحر         ".لكن الدولتين نجحتا في سد الفجوة التاريخية      "وأضاف  

لكن العملية ال تنتهي عند مرور عـدد معـين مـن            "وقال  .واتخذت خطوات كبيرة للتصالح مع تاريخها     ) هولوكوست(
سيشكل تحديا أكبر في المستقبل مع تالشي الحرب العالميـة          " واجب متواصل "ووصف عملية المصالحة بأنها     ".السنوات

وقـال الـسفير االسـرائيلي إن       .ضحايا مع االجيال المختلفة   الثانية داخل دهاليز التاريخ وتغير وجهات نظر الجناة وال        
  ".التحدي هو كيفية مواصلة تعامل دولة مع تاريخها في مرحلة تعود فيها الذاكرة إلى التاريخ"

وهذا ال يتعلق بالمجال االقتصادي للسوق فحـسب        ... االتحاد االوروبي هو شريك مهم وضروري بالنسبة لنا       "وقال إن   
  ".ضا بتحقيق االهداف في السياسية الخارجية واالمن أيضاوإنما يتعلق أي

  8/5/2005االيام الفلسطينية 
  

  صهاينة انتحروا منذ بداية العام الحالي110: مصادر صهيونية
، وحتى السادس مـن  )2005(القدس المحتلة ـ خاص ،ارتفع عدد الصهاينة الذين أقدموا على االنتحار منذ بداية العام  

 منتحراً، إما على خلفية اقتصادية أو أمنية، وذلك منذ بدء انتفاضة األقـصى             110الجاري، ليصل إلى    ) وماي(شهر أيار   
واسـتناداً  .، التي شكلت ضربة القتصاد الكيان الصهيوني، وضرباً لألمن الشخصي للصهاينة          2000) سبتمبر(في أيلول   

 110 األسبوع الماضي، ليرتفع العدد بـذلك إلـى          انتحروا، خالل ) إسرائيليين(إلى معطيات صهيونية رسمية فإن ستة       
مـن العـام الماضـي      ) نـوفمبر ( منذ األول من تشرين ثـاني        218منتحرين منذ بداية العام الجاري، وإلى أكثر من         

 5 في المائة من أبناء من الشبيبة الصهيونية فكروا في االنتحار، وأن             13وتشير الدراسات الصهيونية إلى أن      ).2004(
  .ة حاولوا االنتحار فعالًفي المائ

  8/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 !!في دوٍل أخرى.. الصهاينة يريدون تعويض الفلسطينيين المصادرة أراضيهم بأراٍض بديلة
قالت مصادر صهيونية إن فلسطينيين صودرت أراضيهم لبناء جدار الفصل العنـصري فـي              : خاص –القدس المحتلة   

وضون بأراضي دولٍة بديلة أو تعويضاٍت وأنّه يتم في إدارة جدار الفصل تشكيل لجنة مسؤولٍة عـن                 الضفة الغربية سيع  
  .تنسيق تبادل األراضي مع الفلسطينيين الذين أخذ الجيش الصهيوني أراضيهم لغرض بناء الجدار

إن اللجنة تعنى بتحديد المعايير     ، ف "داني تيرزا "الصهيوني، العقيد الصهيوني احتياط     " مجال التماس "وحسب رئيس إدارة    
  "!.أراضي دولة"لتبادل األراضي كي تُعرض على السكان أراٍض مجاورة، وسيكون لهذه األراضي مكانة 

وعلَِم أنّه تم تشكيل اللجنة أمس األول بالصدفة في أثناء مداوالٍت في المحكمة العليا الصهيوني في أربعـة التماسـاٍت                    
، وهي أربعة مقاطع من الجدار العنصري مقامة في منطقة          "أظافر آرئيل "ينية شمال الضفة ضد     رفعها سكّان قرى فلسط   

  ".عمانوئيل"و" آرئيل"مستوطنتي 
  8/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   الشهر الحالي18يبحثون ميزانية االونروا في " المانحون"

تماعات الدول المانحة والمـضيفة لالجئـين الفلـسطينيين          تبدأ في عمان في الثامن عشر من الشهر الحالي اج          -عمان
بمشاركة ممثلين من االتحاد االوروبي والواليات المتحدة وكندا واليابان والدول المانحة والمضيفة باالضافة الى ممثلي               
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ن جدول اعمال   وقالت مصادر الوكالة في عمان ا     .اللجنة االستشارية لوكالة الغوث الدولية وكبار المسؤولين في الوكالة        
مليـون دوالر   ) 362(االجتماعات التي تستمر ليومين يتضمن بحث ميزانية الوكالة للعام الحالي والتي تقدر بحـوالي               

وكذلك البرامج واالنشطة ومستوى الخدمات التي تقدمها لالجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات في مجاالت الـصحة                
اجهة التحديات التي تواجهها للحفاظ على المستوى المعقـول والمقبـول لهـذه             والتعليم والشؤون االجتماعية وسبل مو    

وأشارت الى ان المشاركين سيناقشون كذلك اداء الوكالة واالصالحات التي طالبت الدول المانحـة بتنفيـذها                .الخدمات
.  جتماعية شرحا بهذا الشأن   بشأن عمليات الوكالة وبرامجها المختلفة حيث سيقدم مدراء البرامج التعليمية والصحية واال           

  ) بترا( 
  8/5/2005الغد االردنية 

  
  الفلسطينية تنجح في مواجه منافسة غير شرعية من شركات إسرائيلية" جوال"

المنافسة، خياراً ال بديل عنه لمواجهة      " جوال"اختارت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية       /إبراهيم المبيضين  -عمان
قبل أربع شركات اسرائلية تعمل في السوق الفلسطينية من غير حـق شـرعي، ودون الوفـاء    منافسة غير شرعية من  

مـن  % 51بالتزاماتها تجاه سوق الخلوي، ولتتفوق الشبكة الفلسطينية على الشبكات اإلسرائيلية أخيراً بوصـولها إلـى           
ل إن قطاع الخلوي في فلـسطين يـشهد   وقا. السوق الفلسطينية وذلك وفقا لما أكده الرئيس التنفيذي للشركة حكم كنفاني        

إننا نواجه حقاً منافسة شرسة بوجود هذه الشركات، ولكننـا اخترنـا            "أعلى منافسة في منطقة الشرق األوسط، وأضاف        
اعتقد أننا نجحنا في    "، وتابع   "تحدي المنافسة معهم بدالً من اللجوء إلى القضاء والتحكيم نتيجة ممارساتهم غير الشرعية            

ولنصل اليوم بعدد مشتركين جاوز النصف مليون مشترك فلسطيني، حيث يتجاوز عدد مشتركي الخلوي فـي                المنافسة  
من السوق الفلـسطينية  " جوال"وبين إن حصة %". 30ون مشترك فلسطيني بنسبة انتشار تبلغ       األراضي الفلسطينية الملي  

من السوق مع نهايـة     % 70 -%65نتطلع إلى الوصول إلى     "اليوم هي أكبر من حصة الشركات األربع مجتمعة، وقال          
ولفت كنفاني إلى   ."  العام المقبل  العام الحالي، كما أن خططنا المستقبلية تهدف للوصول إلى قاعدة المليون مشترك خالل            

وقامت مجموعـة المرشـدون     . ماليين مشترك    6قوة هذه الشركات في سوقها اإلسرائيلي والذي تجاوز عدد مشتركيه           
العرب المتخصصة بدراسة وتحليل أسواق االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العربية، بإصدار تقرير العـام الماضـي               

المرتبة األولى في جدول ترتيب شدة المنافسة في مجال خدمة الخلوي في الشرق األوسط              أشار إلى أن فلسطين احتلت      
 وبينت دراسة أخرى للمجموعة، إلى أن أسواق الهاتف الثابت والخلوي           .نتيجة المنافسة من الشركات اإلسرائيلية األربع     

سوق الخلوية الفلسطينية بنسبة تتجاوز     في فلسطين تنمو بنسب جيدة رغم األوضاع الصعبة، ولتتوقع المجموعة أن ينمو             
  . 2008سنوياً حتى نهاية % 14

  8/5/2005الغد االردنية 
  

    % 19.1تراجع مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 
شهد سوق فلسطين لألوراق المالية تداوال معتدال ضمن أحجام تداول متواضعة، حيث تم تـداول مـا يقـارب                   -عمان  
 29.700ليقفل عند مـستوى     % 19.1يون دينار بينما تراجع مؤشر القدس بنسبة         مل 489.23 مليون سهم بقيمة     649.4
 مليـون   85.1وتم تداول ما يقـارب      .% 12بنسبة  ) باديكو(وارتفع سعر سهم شركة فلسطين للتنمية واالستثمار        .نقطة  

هم الشركة عنـد    واغلق سعر س  . من حجم التداول الكلي للسوق      % 40هذا األسبوع لتحظى بـ     ) باديكو(سهم من اسهم    
  . مرة 0.20يصل إلى ) P/E( دوالر ويتداول السهم حاليا على مضاعف ربح 72.3مستوى 

  8/5/2005الدستور 
  

  توقع اتفاقية إلنشاء معهد لتكنولوجيا المعلومات" النجاح: "نابلس /بتمويل كوري
 معهـد النجـاح المميـز لتكنولوجيـا         وقعت جامعة النجاح الوطنية في نابلس، اتفاقية تعاون إلنشاء        ": وفا" نابلس ــ   
بتمويـل مـن الحكومـة    ) An-Najah Information Technology Institute of Excellence(المعلومـات  

سمير أبو عيشة، مدير التخطيط والتطوير في الجامعة، ومسؤول اللجنة التي تتابع تنفيذ المشروع،              . وأوضح د .الكورية
ور مفصل لتنفيذ مشروع إنشاء المعهـد، بالتعـاون مـع الجهـات الكوريـة               أنه تم خالل األشهر الماضية وضع تص      

وأضاف أبو عيشة أن المعهد سينظم دورات وبرامج تدريبية، وسيعمل على بناء القدرات في مختلف مجاالت                .المختصة
هنـي وتخـريج   تكنولوجيا المعلومات لمستويات مختلفة، ابتداء من التثقيف في مجال الحاسوب، ومروراً بالتـدريب الم       

وأضاف أبو عيشة أن المشروع، الذي تبلـغ كلفـة          .مهنيين يحتاجهم سوق العمل، وانتهاء بتدريب موظفي القطاع العام        
 مليون دوالر، سيشمل إعادة تأهيل المبنى الذي كان مخصصاً كمدرسة للموهوبين فـي الحـرم الجـامعي                  1.6تنفيذه  

  .ع متر مرب3600الجديد، وذلك بمساحة بلغت حوالي 
  8/5/2005االيام الفلسطينية 

  
  االمير عبد اهللا واالسد متمسكان بمبادرة السالم العربية
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 اعلن مصدر رسمي سوري ان ولي العهد االمير عبد اهللا بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار االسد اكـدا                    -دمشق  
  ".لحل جميع مشاكل المنطقة"ة خالل محادثاتهما امس في مطار دمشق الدولي، تمسكهما بمبادرة السالم العربي

ووصل االمير عبد اهللا الى دمشق في زيارة قصيرة لسورية قادما من منتجع شرم الشيخ، وقال وزير االعالم الـسوري   
مهدي دخل اهللا للصحافيين في المطار ان المباحثات بين الرئيس االسد وولي العهد السعودي التي جـرت فـي مطـار                    

هنـاك تنـسيقا   "واكـد دخـل اهللا ان   ".خيرة في المنطقة وجميع القضايا في الشرق االوسط      تتعلق بالتطورات اال  "دمشق  
مبادرة "واضاف ان الرياض ودمشق تؤكدان على       ".مستمرا بين السعودية وسورية حول جميع القضايا التي تهم المنطقة         

امل لجميع قضايا ومشاكل هـذه       وهي االساس للحل الش    2001مارس  /السالم العربية التي تم تبنيها في بيروت في اذار        
وكان ولي العهد السعودي اجرى امس سلسلة ثانية من المحادثات في شرم الشيخ مع الرئيس حـسني مبـارك                  ".المنطقة

وقال المتحدث باسم الرئاسـة المـصرية سـليمان عـواد ان            .الذي التقاه  الجمعة، حسبما ذكر مصدر رسمي مصري        
مواضيع المتعلقة بالساحة العربية ال سيما المسألة الفلسطينية والعراق والوضع في           عددا كبيرا من ال   "المشاورات تناولت   

  اف ب ".لبنان
  8/5/2005الغد االردنية 

  
  مبارك واألمير عبداهللا يشددان على وحدة لبنان وتفعيل الدور األميركي في عملية السالم

مس الى عمان آتياً من دمشق حيث أجرى محادثـات          وصل ولي العهد السعودي األمير عبداهللا بن عبدالعزيز أ        ،القاهرة  
وكان اختتم صباحاً زيارة لمصر استمرت يومين، أجرى خاللها محادثات مع الرئيس            . مع الرئيس السوري بشار االسد    

  .حسني مبارك، ركزت على األوضاع في المنطقة، خصوصاً قضيتي فلسطين والعراق
سليمان عواد إن األمير عبداهللا ومبارك عقدا جلستين عرضـا خاللهمـا            وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية       

نتائج زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا والواليات المتحدة، ونتائج اتصاالت الرئيس المصري مع الـرئيس جـاك                  
ل العربية من   وسئل هل يحمل ولي العهد السعودي رسائل إلى الدو        .شيراك، وكذلك مع الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني     

ال أتحدث عن رسائل، بل عن االستعراض الذي قدمه األمير عبداهللا حول االنطباعات التي خـرج                «: واشنطن، فأجاب 
ورداً على سؤال عن وجود نية اميركية لتفعيل تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ، قال عـواد إن                . »بها نتيجة زيارته واشنطن   

متفقان على أهمية تفعيل    «ؤكداً أن الرئيس مبارك وولي العهد السعودي        هناك اتصاالت مستمرة بين مصر وواشنطن، م      
الدور األميركي باعتباره رئيسياً لتحريك عملية السالم، والحفاظ على الزخم الذي خرجت به قمة شرم الشيخ في شباط                  

ن مناسبة أن هناك    كرر في أكثر م   «وأشار إلى حرص مبارك على تنفيذ التزامات شرم الشيخ وهو           . »الماضي) فبراير(
فرصة سانحة لتحقيق السالم بعد ركود ألكثر من أربع سنوات، وإغتنام هذه الفرصة لئال تصبح ضائعة كمـا ضـاعت                  

يظل رهناً بحسن نية الطرفين، بالذات الجانب اإلسرائيلي باعتباره الجانب الـذي يحتـل              «ولفت الى ان ذلك     . »فرص
 أيـار   9راف اللجنة الرباعية الدولية التي ستعقد اجتماعاً في موسـكو فـي             أرضاً فلسطينية، كما يظل رهناً بتحمل أط      

رسائل بمعنى انطباعات خرج بها األمير عبداهللا،       «وأضاف أن هناك    . »، خصوصاً الجانب األميركي مسؤولياتها    )مايو(
 تحريـك عمليـة     وانطباعات نتيجة اتصاالت مصر المباشرة بواشنطن، تتعلق بجدية الجانب االميركي في سعيه الـى             

  .»السالم، واغتنام الفرصة الحالية
  8/5/2005الحياة 

  
  الحكومة تنظر قرار عزل ايرينوس اليوم

قرار عزل بطريرك الكنيسة األرثوذكسية في القـدس        " قالت وزارة الداخلية إن      –عمان  /نادية سعد الدين وسهى معايعة    
والمتوقـع وصـوله    " مي من الكنيسة بهذا الخصوص    إيرينوس األول سينظر في مجلس الوزراء حالما يصل كتاب رس         

، في الوقت الذي أعيد فيه البطريرك أمس مجدداً إلى الكنيسة من مكان هروبه المجهول بحراسة الشرطة                 )األحد(اليوم  
رك بقيام شقيقة البطري  "في تلك األثناء تناقل عدد من رجاالت الكنيسة األرثوذكسية في القدس معلومات تفيد              .اإلسرائيلية

ـ     "إيرينوس األول على مدى سنوات عديدة بتهريب مقتنيات من الكنيسة إلى اليونان            " الغــد "، فيما أفاد مصدر كنسي ل
محامين يونانيين يعملون   " وأن   2001من أعلى سلطة كنسية تقلد مهامها منذ عام         " البطريرك يرفض تسليم استقالته   "بأن  

  . إخراجه من مأزقه الراهنقد تسهم في" على مؤازرته عبر تقديم استشارات
قرار المجمع المقدس بعزل البطريـرك إيرينـوس        "من جانبه قال المستشار القانوني لوزارة الداخلية جورج نزهة إن           

الوزارة تتنظر كتاباً رسمياً مـن      "، مضيفاً بأن    "األول ال يعتبر نافذ المفعول إال بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء           
وأضـاف نزهـة أن     ".ية العزل من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسـب حيالـه             الكنيسةُ يخطر بعمل  

البطريرك لم يقدم إلى الحكومة طوال الفترة الماضية أية وثائق أو أوراق تتعلق بالصفقة خالفاً لما وعـد بـه سـابقاً                      "
 451ضع الكنيسة التي يعود تاريخها لعام     وتخ.الذي منحه مؤخراً مهلة أخرى لتصويب أوضاع الكنيسة       " الجانب األردني 

  ".بطريركية الروم األرثوذكس المقدسة" المعنون بقانون 1958 لعام 27بعد الميالد إلى القانون األردني رقم 
البطريرك أعيد مجدداً أمس    "من جانبه قال نائب رئيس المجلس األرثوذكسي في فلسطين واألردن مروان الطوباسي إن              

تي هرب منها أمس األول إلى مكان مجهول عقب خالفات نشبت بينه وبين أعضاء المجلس الكنسي على                 ال" إلى الكنيسة 
خلفية صفقة بيع فندقين في القدس المحتلة إلى يهود والتي كشفت عن صفقات بيـع وتـأجير أخـرى إلـى الحكومـة                       

شـقيقة البطريـرك المعـزول      "لكنيسة إن   إلى ذلك أفادت مصادر كنسية مطلعة وفقاً لما تناقله الرهبان في ا           .اإلسرائيلية
والتي تدعى ماريا وهي في منتصف األربعينيات من عمرها كانت تهرب مقتنيات الكنيسة إلى اليونان في حقائب بشكل                  
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محاسبة إيرينوس والكشف عن حـساباته      "وتردف تلك المطالبات دعوة بضرورة      ".يومي تقريباً دون أنُ يعرف محتواها     
  ".يقته لمعرفة وجهات صرف أموال الكنيسةالشخصية وحسابات شق

  8/5/2005الغد االردنية 
  

  تعقد في غياب عدد من القادة العرب و اول قمة بين الدول العربية واميركا الالتينية
التينية بمشاركة معظم الـدول االعـضاء فـي         - تفتتح الثالثاء المقبل في العاصمة البرازيلية اول قمة عربية         -القاهرة  

 دولة من اميركا الالتينية لكن في ظل غياب عدد من القادة العرب وحضور مكثف لقادة اميركـا                  12لعربية و الجامعة ا 
وتعقد القمة بمبادرة اطلقها الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لوال دا سيلفا قبل اكثر من عام ونصف في اطـار                   .الالتينية

ويشارك في هذه القمة ستة فقط من القادة العرب هم الـرئيس            .سياسته الرامية الي تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب       
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي للقمة العربية، وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني والرئيس العراقي                  

ي اسـماعيل   الجديد جالل طالباني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيسا جزر القمر عثمان غزالي وجيبـوت              
  . المدعوة12في المقابل، سيحضر القمة رؤساء تسع من دول اميركا الالتينية الـ.عمر غيلله

ولم تعلن اي اسباب لغياب القادة العرب الذين يحرص عديدون منهم من حلفاء الواليات المتحدة، علـى عـدم تعقيـد                     
الخارجية من اجل اصالحات ديموقراطية     عالقاتهم مع واشنطن خصوصا في ظل تصاعد المطالب الداخلية والضغوط           

  .الالتينية ليست موجهة ضد اي دولة-واكد هؤالء المسؤولون ان القمة العربية.في عدد من الدول العربية
" ال يرى اي سبب ليشعر االميركيون او اي احد اخر بالقلق من القمة            "وقال وزير الخارجية البرازيلي سلسو اموريم انه        

تعزيز التعاون بين دول الجنوب لحمايـة مـصالح         "ويسعى الرئيس البرازيلي الى     .واميركا الالتينية بين الدول العربية    
وقـد  ".الدول الفقيرة في مواجهة الدول المتقدمة خصوصا في المحافل والمؤسسات المالية واالقتصادية والتجارية الدولية             

ايو الجاري لتبديد اي مخاوف لـدى اسـرائيل التـي       م/ ايار 28اعلن اموريم انه سيقوم بزيارة رسمية الى اسرائيل في          
اهمية انـضمام   "كما يشدد المشاركون على     .تخشى أن يكون لهذه القمة ابعاد سياسية متعلقة بالنزاع في الشرق االوسط           
  .، في اشارة الى اسرائيل"دول المنطقة كافة دون استثناء الى معاهدة حظر انتشار االسلحة النووية

ازالة المـستوطنات ومـن ضـمنها مـستوطنات القـدس           "اسرائيل والفلسطينيين، يدعو البيان الى      وحول النزاع بين    
تأخذ في االعتبار الرأي االستشاري الذي اصـدرته محكمـة العـدل            "كما يؤكد ان الدول المشاركة في القمة        ".الشرقية

  ". العازل في االراضي الفلسطينية المحتلة بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار2004يوليو /الدولية في التاسع من تموز
  ا ف ب 

  8/5/2005الغد االردنية 
  

 خارج المعاهدة النووية" إسرائيل"موسى يحذر من مساع أمريكية إلبقاء 
أن األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أجرى اتصاالت مكثفة مـع وزراء             ” الخليج“علمت   :”الخليج “-القاهرة  

الل اآلونة األخيرة حذر خاللها من مساع أمريكية لدى العديد من دول العالم وضغوط تمارسها من                الخارجية العرب خ  
بالبقاء خارج المعاهدة الدولية لحظر انتشار السالح النـووي         ” إسرائيل“اجل عدم تجديد االلتزام الدولي بعدم السماح ل         

  .ايار الحالي/ مايو27ثنين الماضي ويستمر حتى في مؤتمر مراجعة المعاهدة الذي بدأ أعماله في نيويورك يوم اال
  8/5/2005الخليج 

  
  على أمريكا الالتينية  " إسرائيلية"الجامعة تنفي ضغوطاً 

أكدت الجامعة العربية امس أن مشروع اإلعالن الختامي الذي من المنتظر أن تصدره قمة الـدول                :”الخليج “-القاهرة    
لمقرر عقدها يومي الثالثاء واألربعاء المقبلين فـي برازيليـا، بـاق مـن دون أي                العربية وأمريكا الجنوبية التي من ا     

  . تعديالت حتى يتم إقراره في اجتماع وزراء خارجية دول المجموعتين عشية القمة تمهيدا لرفعه إلى القمة
عض بنود اإلعـالن    ونفى مصدر مسؤول باألمانة العامة إبداء دول في أمريكا الجنوبية رغبة في إجراء تعديالت في ب               

لكن المصدر أفاد بأن    . ”إسرائيلية “-ووجود اتصاالت بين دول المجموعتين لهذا الغرض واستجابة لمالحظات أمريكية           
مع حكومات  ” إسرائيل“على بعض البنود التي تتعلق بالشرق األوسط وأثارتها حكومة          ” إسرائيل“هناك مالحظات أبدتها    

 أن معلومات الجامعة تفيد أيضا أن وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس تبنـت    دول أمريكا الجنوبية، مشيرا إلى    
وأعرب المصدر عن ثقته في     . هذه التحفظات في مباحثاتها خالل جولتها األخيرة التي شملت البرازيل وكولومبيا وشيلي           

وجه دول أمريكا الجنوبيـة نحـو       رفض دول أمريكا الجنوبية هذا التدخل، واستبعد طرح مواقف مغايرة تتعارض مع ت            
بـالبنود  ” اإلسرائيلية“وتتعلق التحفظات   . تدعيم العالقات مع المجموعة العربية التي تعد القمة إحدى مظاهر هذا التوجه           

الخاصة بتأكيد اإلعالن الختامي على مرجعيات عملية مدريد وقرارات الشرعية الدولية كأساس لتحقيـق الـسالم فـي                  
 1967إلـى حـدود ،    ” إسـرائيل “ وانسحاب   242خصوصا القرار   ” اإلسرائيلي“وية النزاع العربي    الشرق األوسط وتس  

  .وبتأكيد اإلعالن أيضا على أهمية انضمام كل دول المنطقة إلى المعاهدة الدولية لحظر انتشار األسلحة النووية
  8/5/2005الخليج 

  
  ن وأكدت رفض التطبيع  تضامن مع الفلسطينيي كة االسالمية في المغرب تدعو الىالحر
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وجهت تنظيمات الحركة اإلسالمية في المغرب نداء تدعو فيه الشعب المغربي بمختلف مكوناته إلـى            :”الخليج“الرباط    
. القيام بتحركات شعبية تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة المسجد األقصى، في ضوء ما يحل بهما من عـدوان                 

ان الصهيوني تتواصل، مستهدفة اقتحام وتدنيس باحة المسجد األقصى، أولى القبلتـين،            وأكدت أن الحمالت الظالمة للكي    
وثالث الحرمين، ومسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إضافة إلى العمل الحثيث لتقسيمه، تمهيدا لهدمـه، وإقامـة                   

وقف رسمي عربي وإسـالمي     في ظل صمت مريب من المجتمع والمنتظم الدوليين، وفي ظل م          . الهيكل المزعوم مكانه  
متخاذل، وكذا سند شعبي ضعيف إال من صمود أبناء أرض الرباط والجهاد الذين هبوا لحماية األقصى وتمكنـوا مـن                    
صد الصهاينة عن مبتغاهم، لكن من دون أن يعني ذلك نهاية التهديد والخطر حيث عاد الصهاينة المعتـدون إلعـالن                    

 جديدا إلعادة الكرة، ما يضعنا جميعا أمام مسؤوليتنا تجاه هـذا الخطـر المحـدق             أيار الجاري، موعدا  /التاسع من مايو  
بمقدسات األمة، في تلك البقاع الطاهرة، ويدعونا لتجاوز حالة الالمباالة التي أصبحت تعيشها شـعوبنا تجـاه قـضية                   

ون يتزامن مع موجة مـشؤومة      وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد من حكومة شار        . فلسطين، وباقي قضايا األمة العادلة    
لتطبيع العالقات مع الكيان الغاصب، حيث يتم التحضير إلدخال كل الدول العربية واإلسالمية في مستنقعها، وما هرولة                 

  . بعض األنظمة وتسابقها نحو زيارة أو استقبال مجرمي الحرب والعدوان عنا ببعيدة
توحيد واإلصالح، وجماعة العدل واإلحسان، والحركة من أجـل         وشددت التنظيمات اإلسالمية المغربية، وهي حركة ال      

األمة، ونادي الفكر اإلسالمي، على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المعتدين المحتلين مـن الـصهاينة وعمالئهـم،                  
منة على  باعتبارها مقاومة مشروعة، واجبة إنسانيا وشرعياً، على أية أمة تتعرض للظلم والعدوان، أو ألي محاولة للهي               

ودعت التنظيمات الشعوب العربية واإلسالمية للتعبير بكل األشكال المشروعة والسلمية عن سخطها            . إرادتها ومقدراتها 
  من االنحياز المطلق لإلدارة األمريكية، ودعمها الالمشروط للكيان الصهيوني الغاصب، ورفض التطبيع بكل أشكاله 

  
ة الحكومات العربية واإلسالمية لقطع كل عالقة سياسية أو دبلوماسـية أو            ومقاطعة المطبعين، وفضح مساعيهم، ودعو    

  . تجارية أو ثقافية مع الكيان الصهيوني
  

  8/5/2005الخليج 
  

 آالف االندونيسيين يبايعون اهللا على نصرة األقصى
لعدالة والرفـاه،    خاص ،احتشد آالف االندونيسيين البارحة الجمعة في مهرجان جماهيري حاشد نظمه حزب ا             –جاكرتا  

وتحدث في المهرجان منـدوب مؤسـسة       .إحدى ضواحي العاصمة جاكرتا   " ديبوك"لنصرة المسجد األقصى في منطقة      
القدس في جاكرتا، حيث بين أن المخططات الصهيونية لتدمير المسجد األقصى ليست جديدة وإنما هي مخططات قديمة                 

تمثل هذه المخططات الخبيثة في أعمـال الحفـر حـول المـسجد             مدعومة من الحكومات الصهيونية المتعاقبة، حيث ت      
األقصى، وفتح األنفاق تحته، إضافة إلى السماح لقطعان المستوطنين بأداء شعائرهم وطقوسهم فـي باحـات المـسجد                  

ثم تحدث األمين العـام للجنـة االندونيـسية         .األقصى، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى قبلتهم األولى ومسرى نبيهم         
للتضامن مع فلسطين، وقال مخاطبا الجماهير المحتشدة وهو يرفع صورة للمسجد األقصى، وصورة أخـرى للهيكـل                 

هل تقبلون أن يهدم األقصى مسرى نبيكم محمد صلى اهللا عليه وسلم، وقبلتكم األولى، ويبنى على أنقاضـه                  : "المزعوم
م معلنين بيعتهم هللا تعالى على نصرة األقصى والقـدس          ، فيما رفع الحضور أيديه    "هذا الهيكل المزعوم ألبناء صهيون؟    

واختتم المهرجان بعرض فيلم تـسجيلي عـن        .وفلسطين، وعلى عدم التخاذل عن أداء واجبهم تجاه إخوانهم في فلسطين          
  .الرنتيسيحياة الشهيدين الجليلين الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز 

  8/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   من مراجعة لسياسة قمة شرم الشيخ؟هل

  منير شفيق  :بقلم
  

وهـذا المعيـار    . االول مرجعية المبادئ والثوابت لتلك السياسة     : يظل الحكم الفيصل على سياسة ما يستند الى معيارين        
ى مع الهبوط   بل كاد يسقط حت   . اسقط من التداول في السياسات الفلسطينية والعربية الرسمية منذ زمن لم يعد عهداً قريباً             

أما المعيار الثاني فهو الحكم على سياسـة        . بتلك المرجعية االولى الى مستوى ادنى ورث مستوى ادنى أعلى منه نسبياً           
ما من خالل نتائجها على االرض وما ادعته من تحقيق غايات، ولو متواضعة، بغض النظر عن حجمها، حين سوغت                   

وبناء عليه لنقـف    . ال يمكن اسقاطه من قبل العاملين في الحقل السياسي العام         وهذا المعيار هو الذي     . نفسها للقبول بها  
أمام السياسة التي اتبعت الرساء التهدئة او الهدنة، والتي وصلت الى أعلى على تجلياتها، في مؤتمر قمة شرم الـشيخ                    

وقد سوغت هذه   .  شرم الشيخ  الذي اعلن فيه وقف اطالق النار، وقيل انه تضمن تفاهمات اشتهرت في ما بعد بتفاهمات              
السياسة، في حينه، بأنها ستطلق عملية التسوية من خالل تسهيل خطة االنسحاب االسرائيلي وتفكيك المستوطنات مـن                 

، ووقف المطاردة واطالق عـدد مـن المعتقلـين          2002قطاع غزة، وتسليم السلطة الفلسطينية المدن التي احتلت عام          
وهذا ما نفذ عن غير قناعة بمنطق       . يه في المقابل تحقيق هدنة من جانب فصائل المقاومة        وكان المتفاهم عل  . والمساجين

ولكن بسبب الحرص على وحدة الصف الفلسطيني، او عدم انتقاله الى االنقـسام، كمـا الحـرص علـى       . تلك السياسة 
 كل ما هو متفاهم عليه مـن        أما في التطبيق العملي فقد نفذ     .عالقات فصائل المقاومة بمصر التي رعت مشروع التهدئة       
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جانب مصر واالدرن باعادة السفيرين، ومن قبل الفلسطينيين سلطة وفصائل، فيما لم ينفذ شيء من التفاهمات من جهة                  
فال انسحاب من المدن عدا مدينتين تبين انـه لـم يـتم اال              . شارون، ومن ورائه االدارة االميركية، وبمساعدة اوروبية      

وس، ولم تتوقف مالحقة المطاردين وقتلهم، ولم يطلق من المعتقلين والمساجين سوى عدد ضئيل              جزئياً، وبال معنى ملم   
بل تم التوسع بـضم اراض      . ولم يتخذ تحرك واحد الطالق عملية التسوية ولو شكليا        . ممن انتهت محكوميتهم او كادت    

 مـسكن   3600مال وجنوب وتقرر بناء     جديدة لمستوطنة معاليه ادوميم والحاقها بالقدس الكبرى، فشطرت الضفة الى ش          
وهـذه مـسألة    (ثم تواصل بناء الجدار، وامتد ليشطر مدينة الخليل ملتهماً منطقة الحرم االبراهيمي بالكامل              . جديد فيها 

واطلقت حملة القتسام المسجد االقصى، وصرح، مرة اخـرى، رئـيس           ). خطيرة لمن ال يعرفون مكانته عند المسلمين      
وهـو  . أي المسجد االقـصى وباحتـه     » جبل الهيكل « بضرورة االقرار بحق الصالة لليهود في        الدولة موشيه كتساف  

بذلك في مفاوضات كامب ديفيـد      ) حزب العمل (االعالن الرسمي الثاني بعد مطالبة ايهود باراك رئيس الوزراء السابق           
لـيس بـال مغـزى      . »اعادة انتشار  «تصر القيادات االسرائيلية على تسميته    (واالنكى ان تمديداً لموعد االنسحاب      . 2

فالى جانب التخفيف، وليس الخروج الكامـل، مـن         . وهناك اشارات لتقرير تمديد آخر    . من قطاع غزة قد نفذ    ) بالتأكيد
الحصار الداخلي والخارجي العام الذي ضربته االنتفاضة والمقاومة والتضحيات الشعبية، وبأغلى االثمان، طوال اربـع               

ل والدولة العبرية، تمت زيارات الرئيس الروسي فالديمير بوتين ورئيس الوزراء التركي رجـب              سنوات، حول االحتال  
وهنالـك زيـارات اخـرى علـى        (اردوغان ووزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه وعدد من الوزراء االوروبيين           

طبعـا حجـة    ( شالوم لموريتانيا    ، ثم دعك من دعوة شارون للمشاركة في مؤتمر المعلوماتية في تونس وزيارة            )االجندة
وهكذا تكـون نتـائج سياسـة التهدئـة         ).، وال شيء آخر   »خدمة القضية الفلسطينية  «الحكومتين التونسية والموريتانية    

وتفاهمات شرم الشيخ، وبكل المقاييس وأساساً بمعيار ما قيل عن غايات يراد تحقيقها، ولو متواضعة جداً، مـن اجـل                    
األمر الذي يتطلب مراجعة سريعة لتلك السياسة بل لمنطقها ومنهجهـا، مـن             . معاكسة تماماً تسويغها في حينه، جاءت     

فأين ما قيل ان تلك السياسة ستفرض على حكومة شارون ان يتجاوب معها ولو جزئياً؟ وأين ما عقـد مـن                     . حيث أتيا 
 االميركية الملحة في ضرورة     آمال على ضغوط اميركية او حتى اوروبية ستمارس على شارون في حالة تحديه للرغبة             

التهدئة؟ وأين الدوراالوروبي بل كل دور يقوم به كل من يخطو خطوة باتجاه الحكومة االسرائيلية في الـضغط علـى                    
شارون؟ فالذي حصل ان بوش قدم له هدية اضافية أو تجديدية، من خالل تأكيده له على عدم المـساس بالمـستوطنات                     

وتراجع بوتين عن اقتراحه بعقد مـؤتمر دولـي، وقبـل اردوغـان             . ربية في أية تسوية   الكبرى المقامة في الضفة الغ    
بمساعدة الفلسطينيين اقتصادياً وسحب وساطته بعدما قال لهما شارون في المحادثات، كل على حدة، ان اقتراحهما غير                 

فهل من  . ل عن بعض العرب   وهذا ينطبق على االوروبيين وال تس     . ورسم لكل من يريد ان يساعد حدود تدخله       . مقبول
مراجعة من جانب الصادق بوعوده دوليا، وال نقول من يحترم كلمته؟لعل الرأي العام العالمي الشعبي والنقابي هو وحده                  

وهو ما تجلى علـى     . الذي ما زال متأثراً باالنتفاضة والمقاومة وصمود الفلسطينيين، وغاضباً من السياسات االسرائيلية           
فـي مؤتمرهـا الـسنوي فـي        )  الف عضو  49(لحصر، في قرار رابطة اساتذة الجامعات البريطانية        سبيل المثال ال ا   

معظـم  «والسبب كما صرحت سوبال كويـل كـون         .  بمقاطعة الجامعة العبرية وجامعتي حيفا وبارايالن      22/4/2005
اء الفلسطينيين، او انه لـم يعلـن   االكاديميين االسرائيليين يخدم في االحتياط في الجيش االسرائيلي ويدعم قمع الدول از          

كاتب .(وبكلمة، المطلوب، فقط، ان يحكم على كل سياسة بنتائجها، وبداية على سياسة قمة شرم الشيخ              . »معارضة لذلك 
  )من األردن

  8/5/2005الحياة 
  

  اليسار الفلسطيني يتقهقر؟..فتح وحماس تتحدثان عن الفوز
  محمد خروب:بقلم

جدل المندلع االن بين فتح وحماس سواء حول التشكيك في صحة الفرز في بعض المراكز               من غير المرجح ان ينتهي ال     
االنتخابية وبخاصة في مخيم البريج ومدينة رفح حيث تلقت فتح هزيمة مدوية ما دفع بمسؤول التعبئة والتنظـيم فيهـا                    

ائج حيث تبدو حمـاس مرتبكـة ومتعـددة         عبداهللا االفرنجي الى المطالبة باعادة الفرز أم في شأن القراءة المتباينة للنت           
ان في تصريحات محمود الزهار أم تلك التي خرج بها الشيخ حسن يوسف في وقت مبكـر أم                  » القراءات«االصوات و 

دون إهمال ما تنطـوي     .. في ما تذهب اليه التصريحات الغاضبة التي يدلي بها سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس              
رها من فرح مبالغ فيه ونشوة تصل حد الغطرسة حيال نتائج المرحلة الثانية من االنتخابـات                عليه اقوال قادة فتح وكواد    

االداء السيء لحركتهم في المرحلة االولـى والتـي         » لتناسي«البلدية التي يبدو انها جاءت لصالح فتح في محاولة منهم           
من قراءة دقيقة لواقـع     ) فيما يبدو (منعهم  او ما يشبه ذلك،     » غرور«منحت حماس ثقة في النفس يبدو انها تحولت الى          

المجتمع الفلسطيني ما ادى الى مثل هذه النتيجة المتواضعة نسبيا مقارنة بما حصلت عليه فتح التي كادت ان تتحول الى                    
بعد ان دبت الخالفات في صفوفها اثر المعادلـة   ) كما تصورت (حزب او فيصل من الدرجة الثانية بعد ان تجلس حماس         

 واالصطفافات التي تبلورت بعد رحيل ياسر عرفات ودخول معسكره في مرحلة الغموض والتعويم التي فرضها                الجديدة
واحداث نقلة نوعية في الممارسـات والعالقـات        » الحكم«صعود محمود عباس الى سدة الرئاسة وعزمه تغيير قواعد          

تخابات السادس من ايار وهـي اذ تراجعـت         ايضا ال تستطيع حماس االستمرار في الزعم انها احرزت انتصارا في ان           
 مجلسا بلديا فيما كان لحماس موقـع متقـدم   54حماستها بعد ان تم فرز معظم الصناديق وغدت حقيقة هيمنة فتح على             

 وال يكفي ان يقول سامي ابو زهري ان فتح تطلق شعارات تـشويه              84فيما تبقى من مجالس تم التنافس عنها وعددها         
بمقدور حماس االطمئنان الى انها تحرز تقدما ملحوظا وتحتل .تى تضمن تعاطفا جماهيريا معها   وتحريض ضد حركته ح   
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رؤوس » لهيبـه «المرتبة الثانية، بعد فتح التي لم توحد صفوفها بعد بل وينتظرها صيف ساخن يتوقع ان تندرج فـي                   
والتي ستـشكل قائمـة فـتح       » التمهيدية«كبيرة سواء فيما يتعلق بالشخصيات التي سيتم فرزها في انتخابات البرايمرز            

ناهيك عما سيسفر عنه مؤتمر الحركة في السادس من آب المقبل والذي سيكشف عن حجم التغييرات داخـل صـفوف                    
الحركة بعد ان غاب عرفات وبعد ان تصدع معسكره وبدا معسكر محمود عباس اكثر قوة وثقة بنفسه اثر اجتيازه اكثر                    

ر تذكر بدءا من االتفاق على الهدنة مع حماس والجهاد وباقي الفصائل ام في تطبيق قانون                من حقل الغام بدون اي خسائ     
التقاعد الذي يعني في القراءة السياسية اطاحة الحرس القديم واالتيان بمؤيدين للرئيس الجديـد فـي المواقـع المهمـة                    

الـذي افـرز النتـائج الحاليـة للمجـالس          وبخاصة االجهزة االمنية التي توحدت في ثالثة اجهزة ام في االداء الجيد             
الالفت فيما حدث هو تبلور ثنائية فتح وحماس والغياب شبه التام لباقي الفصائل والحركات واالحزاب الفلسطينية                .البلدية

وبخاصة المحسوبة منها على اليسار والتي يتراجع دورها ونفوذها بشكل مقلق ومحزن ما يزيد من االحباط في شـأن                   
شهد السياسي الفلسطيني الذي يصعب حصره في هذا الشكل الضاغط بين حماس وما تمثلـه مـن خطـاب                   مستقبل الم 

سياسي واجتماعي وبين فتح التي هي ومهما قيل عن توزعها على تيارات ومعسكرات واتجاهات، اقرب الـى اليمـين                   
لية مراجعة شاملة من قبل قوى اليسار       منها الى اليسار ما سيسهم في تضييق الخيارات امام الفلسطينيين اذا لم تحدث عم             

التي وعلى رغم تراجعها وفشلها تبدو مرتفعة الصوت وتمأل خطابها الشعارات واللغة الخشبية وكأنها لم تنس شيئا ولم                  
تتعلم شيئا ايضا وإال كيف يفسر كل هذا الضعف والتشظي وتواضع التأييد الجماهيري وقـصورها عـن فهـم ابعـاد                     

ة ولنا في ادائها في انتخابات الرئاسة التي تمت في التاسع من كانون الثاني الماضي العبرة والمثال                 واستحقاقات المرحل 
انفـسهم  ) تيسير خالد (حيث رشح ثالثة من المحسوبين على اليسار مصطفى البرغوثي، بسام الصالحي، ومحمد عودة              

 في ظل عدم وجود مرشح من حمـاس         ولم يحصلوا ثالثتهم على نصف ما حصل عليه محمود عباس من اصوات، هذا            
معركـة  (او الجهاد ولنا ان نتصور ما هي النسبة التي سيحصل ثالثتهم عليهـا لـو كانـت حمـاس والجهـاد فـي                        

والحال فان فتح سجلت نقطة مهمة لصالحها فيما يمكن اعتبار اداء حماس بانه نصف نجاح ونصف فشل لكن                  ).الرئاسة
  .وى اليسار الفلسطيني الذي يبدو أنه يعيش في مرحلة احتضارفي المحصلة فان الخاسر االكبر هي ق

  8/5/2005الراي 
  

  فلسطينيو لبنان حتى ال يبقوا الضحايا
  سمير قصير:بقلم

حين يتكلم اللبنانيون، ومعهم معظم العرب، عن ضحايا الحرب في لبنان، ينسون في اكثر االحوال ذكر الفلسطينيين في                  
نسوبة الى الفلسطينيين في تدمير لبنان، أكانت مستحقة او باطلة، تبقى اكبر من ان تسمح               وكأن المسؤوليات الم  . عدادها

ولعل لغة البطولة التي الزمت الخطاب السياسي العربي، القومي منه والوطني الفلسطيني على حد              . بتصويرهم كضحايا 
لكن لغة البطولة لم تعد تنفع،      . ثمانهسواء، قد ساهمت في هذا التغييب، من خالل التركيز على الصمود من دون رصد ا              

على االقل في ما يخص فلسطينيي لبنان، اال من ِقبل من يضمرون لهم السوء، بحجة التمسك بحقهم في العودة، بل هي                     
والحـال ان الـصفحة     . تتقاطع مع نزعة التحامل عليهم، التي تبدأ بنزع صفة الضحية عنهم، وتنتهي بتجديد معانـاتهم              

 انفتحت في لبنان، والتي يراد لها ان تطوي صفحة الحرب بقدر ما تطوي صفحة الوصاية السورية التـي                   الجديدة التي 
تلتها، تدفع الى التساؤل، وبشيء من القلق، عما اذا كان الفلسطينيون، كمجموعة، مهددين بالبقاء في وضـع الـضحية                   

ليس الـسؤال   .لهيمنة من اجل تحسين ظروف معيشتهم؟     الدائمة، ام انهم سيتمكنون بدورهم من االستفادة من نهاية نظام ا          
فنهاية الحرب اللبنانية لم تكن على االطالق، خاتمة االحزان بالنسبة لفلسطينيي لبنان، ومـا              . من قبيل الفرضية النظرية   

حصل لهم خالل مرحلة ما بعد الحرب، جاء ليفاقم التهميش الذي كان قد طالهم جراء تحوالت الحرب فـي فـصولها                     
واذا كان جزء من هذه المعاناة يقع بالتأكيد علـى          . لقد خرج فلسطينيو لبنان مثخني الجراح من الحرب اللبنانية        .خيرةاال

الجسم السياسي الفلسطيني، حين كان حاضراً بقوة في لبنان، اال ان المرحلة التي تلت خروج منظمـة التحريـر ابـان                     
فباالضافة الى االنشقاقات، المرعبة مـن الحكـم        . المتلقي للضربات ، جعلتهم في موقع     1982االجتياح االسرائيلي عام    

الـشيعية ضـد    " امل"السوري، التي انهكت تماسكهم السياسي والتنظيمي، شكلت حرب االستنزاف التي خاضتها حركة             
جر فهـا . مخيمات بيروت، في النصف الثاني من الثمانينيات، ضربة قاسية للبنيان الـديموغرافي لفلـسطينيي لبنـان               

اما مخيم شاتيال، الـذي كـان   . الكثيرون جراء هذه الحرب، وانتقل عدد كبير آخر الى مخيم عين الحلوة، المكتظ اصالً        
والجيش السوري على مدى اكثـر مـن        " امل" السيئة الذكر، قبل ان تدكه مدافع        1982عانى ما عانى في مجزرة عام       

نيين، اذ حل مكان معظم سكانه، خليط من العمال االكراد والـسوريين            عامين، فلم يعد اال باالسم مخيماً لالجئين الفلسطي       
، تقاطعت ارادة الحكم السوري، في المحافظة علـى         1991ومع حلول السلم الداخلي ابتداء من نهاية عام         . واآلسيويين

نة، تحـت عنـوان     لبنان ساحة وورقة في يده، مع توافق الحد االدنى بين اثنتين من الطوائف الكبرى، الشيعة والموار               
، المنصوص عليه في الدستور الجديد، والذي شكل غطاء لسياسات تحجب عن فلسطينيي لبنان الحـد                "رفض التوطين "

وكان من نتيجة هذا التقـاطع، ان بقيـت مخيمـات           ! االدنى من الحقوق االنسانية، حتى ال نحكي عن الحقوق المدنية           
افتقارها الى االستقرار، اللهـم اال االسـتقرار الـذي يحرسـه التـدخل          الالجئين في حال من الفقر المدقع، فضالً عن         
هكذا، تحول مخيم عين الحلوة، وهو اكبر مخيمات لبنان، الى نموذج لما            .المخابراتي اليومي لالجهزة السورية واللبنانية    

تنمو فيه تيـارات مـن الـسلفية        ، يلجأ اليه الخارجون عن القانون، و      "الجزر االمنية "يسمى في اللغة السياسية اللبنانية      
ـ " حماس"الجهادية ال مكان للوطنية الفلسطينية في منظومتها الفكرية، وال عالقة لها ال بحركة               ". الجهاد االسالمي "وال ب

المعهودة للنظام السوري، الذي لم يمنعه تعارضه االيديولوجي        " البراغماتية"وقد كانت هذه التيارات اكثر من استفاد من         
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من استعادة سيطرتها على هـذا المخـيم،        " فتح"لفية الجهادية من توفير الغطاء االمني لها، من خالل منع حركة            مع الس 
يـذكر  ).  ما عدا اثنين في اقصى الجنوب، كانا خارج منطقة عمليات القوات السورية           (وعلى غيره من مخيمات لبنان      

لذي خصصه لنشأة هذه التيارات، والذي صدر اخيـراً فـي           البحاثة الفرنسي برنار روجيه، في الكتاب الشامل والقيم ا        
باريس، كيف كانت تفتح حواجز الجيش اللبناني امام آالت الرفع الداخلة الى عين الحلوة لتشييد مـسجد تـابع الحـدى              

قابلـة  المجموعات السلفية الجهادية، بينما كانت تدابير التفتيش التي تنفذها يومياً تحول دون ادخـال اي مـواد للبنـاء                    
اما خارج دائرة المخيمات، فقد دأبت االجهزة السورية، واللبنانية اسـتتباعاً، علـى            .لالستخدام في ترميم بيوت الالجئين    

، وليس فقط العسكري منها بل ايضاً السياسي، وسعت الى منع اي تواصل بينها وبين الجـسم                "فتح"منع تحركات حركة    
، حين استصدرت االجهزة السورية قرراً غيابياً باالعدام فـي          1999جها عام   وبلغت هذه السياسة أو   . السياسي اللبناني 

كمـا  . حق سلطان ابو العينين، ممثل الرئيس ياسر عرفات في لبنان، على اثر زيارة قام بها الى البطريرك المـاروني                  
 مباشرة الى القمة العربية     يذكر في المجال نفسه، ان الرئيس اللبناني اميل لحود حرم الرئيس عرفات من امكانية التوجه              

اال ان السلطة السورية استثنت من القيود التنظيمات القريبة منها، فـسهلت العمـل االعالمـي         . 2002في بيروت عام    
، واتاحت للجبهة الشعبية القيادة العامـة       "حزب اهللا "، ورعت صالتهما مع القوى اللبنانية، وابرزها        "الجهاد"و" حماس"لـ

وكـان مـؤدى هـذه      . سكرية خارج المخيمات، تقع احداها في تالل الناعمة، على مشارف بيروت          االحتفاظ بقواعد ع  
مسألة فلسطينيي لبنان مجدداً، حتى اذا جاء يوم االنسحاب السوري ظلـت مـسألة الوجـود                " تفخيخ"الممارسات انه تم    

نت تسعى الى تبرير استمرار الوصـاية،       الفلسطيني في لبنان مشوبة باللغط، وفق ما رددته طويالً آلة الدعاية، التي كا            
اال ان نهاية هذه الوصاية، على ما يفهمه العديـد مـن            . التي مارسها ألعوام واعوام حكم البعث على السياسة اللبنانية        

السياسيين اللبنانيين العقالء، وما تفهمه ايضاً السلطة الفلسطينية، تشكل في المقابل فرصـة حقيقيـة لمعالجـة مـسألة                   
  .يي لبنان معالجة هادئة، بل فرصة التمام المصالحة الناقصة بين اللبنانيين والفلسطينيينفلسطين
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