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***  
 قرار وزير العمل اللبناني وأبعاده السياسية

ر الذي اتخذه وزير العمل طراد حمادة باعطاء  القرا أنسلوى بعلبكيعن مراسلتها  29/6/2005النهار اللبنانية نشرت 
الفلسطينيين الحق في العمل، على اهميته، لم يخل من شكوك حول توقيته وخصوصا مع تصاعد التخوف من توطين 

وبصرف النظر عما يمكن ان يحمله هذا القرار من ابعاد . الفلسطينيين في لبنان ولعدم ارفاق القرار باي ايضاحات
ال خلفيات وال ابعاد سياسية للقرار بل هناك ابعاد انسانية واجتماعية، يظل السؤال يطرح : مادة بالقولسياسية نفاها ح

نفسه في هذه المرحلة، هل يمكن ان تستوعب سوق العمل اللبنانية المزيد من اليد العاملة في ظل البطالة المتفشية بين 
 مهنة بينها المهن الحرة فان قوانين نقابات هذه 70قرار حدد نحو اللبنانيين ومنافسة اليد العاملة االجنبية؟ رغم ان ال

المهن تحصر الحق باللبنانيين في االنضمام اليها، بمعنى آخر ان القرار ال يغلب القانون، وتاليا ال يحق للفلسطينيين او 
  . غيرهم من الجنسيات االخرى العمل في هذه المهن

 االجنبي، انه لم يعد بحاجة الى موافقة مسبقة من الوزير للعمل في االعمال وما يميز الفلسطيني  في هذا القرار عن
  . المسموح بها له، كما ان رسوم اجازة العمل المفروضة عليها اقل من الرسوم التي يدفعها االجنبي

قال في حديث الى ولكن هل يحق لوزير العمل في الحكومة المقبلة الغاء هذه المذكرة؟ المدير العام للوزارة رتيب صليبا 
وكالة االنباء المركزية انه يحق للوزير المقبل، وبما انها مذكرة، التصرف بها كما يريد، الفتا الى ان قرار  تحديد 

وضمن القرار المذكور . العمالة في لبنان موجود في االصل ويتجدد سنويا في ما يتعلق بالمهن المحصورة باللبنانيين
 حزيران 7لكن حمادة بعد صدور القرار المحدد في . مل الحق في ان يستثني فئة محددةفقرة تنص على ان لوزير الع

 بالعمل، ألنه 1948الجاري، اصدر مذكرة معطوفة  على القرار سمح بموجبها للفلسطينيين الموجودين في لبنان منذ عام 
رئيس االتحاد .السن غير قانونية للعمل وتاليا تكون هذه 60قبل هذا التاريخ تكون اعمار الفلسطينيين قد تجاوزت الـ 

غسان غصن  رغم تحفظه عن الغموض الذي احاط القرار، رحب بالخطوة اذ ان الحق في العمل من حقوق اي انسان، 
واستبعد ان . فكيف بالعمال الذين يعيشون على االرض اللبنانية، او باالحرى،  ولدوا وترعرعوا على هذه االرض؟

كيف يمكن ان يعيش الفلسطيني من دون عمل؟، وما : وسأل. وطين، باعتبار ان هذا القرار دولييكون االمر مقدمة للت
وعما اذا كانت العمالة الفلسطينية  تشكل .هي المشكلة في عمل الفلسطينيين اذا كانت قوانين عمل االجانب تطبق عليه؟

 الف عامل 60ويين يعملون بدون اجازات وثمة ثمة الوف من العمال اآلسي: منافسة لليد العاملة اللبنانية؟ قال غصن
مصري من دون اجازات كذلك، وهؤالء  هم الذين يشكلون منافسة للعمال اللبنانيين باعتبار انهم يعملون بأجور  اقل 
ومن دون ان يحصلوا على حقوق العامل االجنبي،  وطالب االجهزة  المختصة ومفتشي الضمان االجتماعي بالقيام 

وفي هذا السياق، رأى رئيس الجمعية .  للحد من تفشي هذه الظاهرة، التي تحرم الخزينة امواال طائلةبحملة تفتيش
ان الخطوة الجريئة والشجاعة التي قررها حماده  :مي نعمة جمعة في بيان اصدره امساللبنانية لحقوق االنسان المحا

ية، وال سيما منها الحرفية، تشكل تصحيحا لحيف وغبن باالجازة للفلسطينيين بالعمل في لبنان، في بعض القطاعات المهن
ونطالب باستكمالها بخطوات تالية، خصوصا لجهة حق الفلسطيني في تملك منزل يؤوي فيه اسرته، لتمكينه . الحقين بهم

من ان يعيش حياة كريمة الئقة تكسبه مزيدا من المناعة للتشبث بحقه في العودة الى دياره، ورفض مختلف اشكال 
واعتبرت انه خطوة . ورحبت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بقرار حماده انصاف العامل الفلسطيني. لتوطينا

ايجابية في االتجاه الصحيح ينبغي العمل على متابعتها بالغاء اجازة العمل، وصوال الى مساواة العامل الفلسطيني بأخيه 
واعلنت المنظمة العربية لحقوق االنسان  انها تلقت بـارتياح . تماعيةاللبناني وحصوله على الضمانات والتأمينات االج

. كبير قرار الحكومة اللبنانية بإجازة عمل الفلسطينيين في لبنان، في بعض القطاعات المهنية وخصوصا االعمال الحرفية
في ان يلحق القرار واعتبرت ان هذا القرار تصحيح لقرارات سابقة كانت تحرم عليهم العمل داخل لبنان، وأملت 

خطوات ثانية إلتاحة الفرصة للمواطنين الفلسطينيين في أن يعيشوا حياة كريمة والئقة حتى إقرار حقهم في العودة الى 
وثمن اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني ومنظمة شبيبة اول ايار العمالية قرار وزير . وطنهم فلسطين في أقرب وقت

لعامل الفلسطيني وتخفيف بعض المعاناة عنه، واعتبرا القرار خطوة متقدمة ينبغي متابعتها العمل اللبناني بإنصاف ا
للوصول الى تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في لبنان وطبقته العاملة عبر الغاء اجازة العمل ومنح الضمانات 
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 لقائه الوزير  حماده عن تقديره لهذه الخطوة واعرب وفد المركز الحمائي الفلسطيني بعد. الصحية والتأمينات االجتماعية
المهمة التي تفتح الباب للتعاطي وحقوق االنسان الفلسطيني االقتصادية بروحية العدالة، واعتبر انها خطوة  الى االمام 

  .نحو مساواة متوخاة في حق العمل في القطاع الخاص
عمل اللبنانية رتيب صليبا نفى وجود اي هدف سياسي المدير العام لوزارة ال أن 29/6/2005الشرق األوسط وأوردت 

للمذكرة التي اصدرها وزير العمل طراد حمادة اول من امس وسمح بموجبها للفلسطينيين المولودين في لبنان والمسجلين 
  . رسمياً في سجالت وزارة الداخلية بالعمل في المهن المحصورة باللبنانيين

ة استقالة الحكومة الراهنة، وعما اذا كانت ـ كما يتوجس البعض ـ تمهد لتوطين وعن سبب توقيت هذه المذكرة في فتر
اشك في ان تكون هذه نية الوزير في اصدار هذه المذكرة، : الفلسطينيين في لبنان، قال صليبا للوكالة المركزية لالنباء

نظرة انسانية باعتبار ان الفلسطينيين وهذه االخيرة ال تحمل في طياتها اي ابعاد او موقف سياسي، انما تأتي في اطار 
  فريق موجود يخضع لمعاملة غير انسانية، من هنا يسمح لهم بالعمل طالما هم موجودون في لبنان

سجلت امس ردود فعل مرحبة بقرار وزير العمل اللبناني طراد حمادة بالسماح  29/6/2005القدس العربي  وأضافت
 .للبنانية بمزاولة مهن حرفية محصورة باللبنانيينللفلسطينيين المولودين علي االراضي ا

فتحي ابو العردات، خالد عارف، : واستقبل الوزير حمادة امس وفداً فلسطينياً موسعاً ضم عن منظمة التحرير الفلسطينية
مسؤول اتحاد عمال فلسطين صالح العدوي، : غسان ايوب، خيري ابو الحاج، وعن المؤسسات واالتحادات الشعبية

ول اتحاد المهندسين علي فارس، عن اتحاد االطباء والصيادلة قاسم صبح، عن اتحاد المرأة الفلسطينية سميرة درباج مسؤ
وشكر الوفد الوزير حمادة علي القرار الذي اصدره بالسماح للعمال الفلسطينيين بالعمل .وعن اللجان الشعبية حسن شاكر

 . العمال الفلسطينيينفي لبنان، والذي يشكل رفعاً لمعاناة كبيرة عن
ورأي الوفد ان هذا القرار اتي ليعزز العالقة الفلسطينية اللبنانية علي قاعدة التحالف الفلسطيني اللبناني ورفض التوطين 
والتهجير ووحد الخطاب الفلسطيني اللبناني القائم علي اساس شرعة حقوق االنسان والعالقات االخوية التي تربط 

وسلم الوفد الوزير حمادة رسالة تقدير من القيادة الفلسطينية بشخص الرئيس الفلسطيني محمود عباس . الشعبين الشقيقين 
ومفوض الساحة اللبنانية عباس زكي ورسالة من قيادة فصائل منظمة التحرير ممثلة بأمين سرها سلطان ابو 

 العميد سلطان ابو العينين، في مؤتمر ووصف امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان.العينين
صحافي عقده في مكتبه في الرشيدية اصدار وزير العمل طراد حمادة لقانون حق العمل للشعب الفلسطيني بـ الخطوة 

 عاماً في حق الشعب 41الجريئة وبالقرار الحكيم حيث ازال من خالله غبناً واجحافاً مضي عليه ما يزيد علي الـ 
  . نان الفلسطيني في لب

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالين هاتفيين امس بكل من رئـيس             29/6/2005 المستقبل اللبنانية وذكرت  
وأعرب عباس عن شكره للقرار الذي اتخذه لبنان ويسمح         .الجمهورية اميل لحود ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي       

شكل رسمي في سجالت وزارة الداخلية اللبنانية بالعمل في مهن حرمـوا            للفلسطينيين الذين ولدوا في لبنان والمسجلين ب      
واطلع الرئيس الفلسطيني لحود وميقاتي على مستجدات األوضاع فـي األراضـي الفلـسطينية    . من مزاولتها في السابق   

الجانـب اإلسـرائيلي    والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية من أجل إحياء عملية السالم، ونتائج اللقاءات واالتصاالت مع               
  . أ ش أ.والمجتمع الدولي لدفع عملية السالم

  
  قريع يدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية

فى رده على سؤال حول     لوزراء الفلسطيني    رئيس ا  هقالما   :الفت حداد عن مراسلته    28/6/2005: 48 عرب ذكر موقع 
الحكومة ال زالت كما هي وليس فيهـا أي         قريبة القادمة ان    رة ال ما اذا ما كانت الحكومة الفلسطينة ستشهد تغييرا في الفت         

 مبديا استعداده البحـث مـع       والفصائل الفلسطينية الدخول فيها   تغيير ولكن يمكن ان يكون هناك تغيير اذا ارادت القوى           
  . ية او حكومة انسحاب اذا وافقتالفصائل انشاء حكومة وحدة وطن

 ان من يريد ان يشارك في القرار عليه أن يدخل الحكومة، فنحن             ه قريع   فأضاما  : غزةمن   29/6/2005الحياة   ونشرت
ال نعمل منفصلين عن بعضنا بعضا، وليس لدينا أي مانع من مشاركة الفصائل سـواء فـي ترتيبـات االنـسحاب، او                      

  .االستعدادات لما بعد االنسحاب االسرائيلى من قطاع غزة
قللت من أهمية دعوة قريع واصفة إياهـا         حركة حماس   أن :قدس المحتلة المن   29/6/2005الخليج اإلماراتية    واضافت

وقال سامي أبو زهري إن هذه الدعوة غير جدية ألنها جاءت فقط عبر وسائل االعالم ولم تعرض                 . بالدعائية واإلعالمية 
ة الفلسطينية في التعاطي    واعتبر ان استمرار تفرد السلط    . فعلياً على الفصائل، ما يدفعنا إلى عدم التفاعل مع هذا العرض          

  .مع ملف االنسحاب سيخلق حالة من العجز تحول دون سيطرتها على األراضي التي ستنسحب منها إسرائيل
، بدعوة أحمد قريع ، للقوى و ب الجبهة الديمقراطيةيرحت: غزة من 29/6/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا  ونقلت

وأشار بيان صحفي صادر عن الجبهة، تلقت وفا نسخة منه، إلى  .حدة وطنيةالفصائل الوطنية، للمشاركة في حكومة و
أهمية تحويل هذه الدعوة، إلى خطوة عملية وإجراء مشاورات عاجلة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تضمن الشراكة في 

صالح و الديمقراطية، ولفت البيان إلى أن هذا البرنامج، من شأنه أن يكون سبيالً لإل .القرار و تحت سقف برنامج وطني
ومحاربة الفوضى والفلتان األمني وفرض سيادة القانون، ومواجهة تحديات االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وشمال 

   .الضفة، وحل أزمات البطالة و الفقر
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 ن يتم االنسحاب أ ىلإالحكومة الفلسطينية في حالة طواريء : قريع
 احمد قريع امس الثالثاء عن وضع الحكومة الفلسطينية هاعلنما : ة ـ اف بغزمن  29/6/2005القدس العربي  نشرت

 للصحافيين عقب االجتماع االسبوعي للحكومة  ذلكوقال . ان تتم عملية االنسحاب االسرائيليىفي حالة طواريء ال
اليوم لمدة يومين الي واوضح ان الوزراء المسؤولين عن عملية االنسحاب سيتواجدون من .الفلسطينية الذي وصفه بالمهم
عملية اإلنسحاب هي أحادية الجانب ولكننا أضاف أن و.  غزة وليوم واحد اسبوعيا في جنينثالثة ايام اسبوعيا في قطاع

سنتعامل معها علي اعتبار أن جزءا من أرضنا سيتحرر ونعد أنفسنا وبشكل جيد لتسلم تلك المناطق والجماهير مدعوة 
وأوضح أن هناك دعما دوليا وأوروبيا لعملية اإلنسحاب علي صعيد المشاريع وإنشاء  .نسحابومطالبة بحماية عملية اإل

 .الطرق والممرات
 ان هذه الخطوات تهدف الى تحقيق انـسحاب   قريع  اليهاشارما أ :غزة ـ اف ب  29/6/2005الرأي االردنية  وذكرت

   .ل حقوقنا الوطنية وكسب العالم الى جانبناهادئ ومنظم حتى تكون خطوة االنسحاب رافعة حقيقية تؤدي الى ني
 العميد جبريل الرجوب ، ان الـسلطة        هقال ما   :غزة-صالح النعامي  عن مراسلها  29/6/2005شرق األوسط   ال واضافت

تنوي نشر خمسة االف شرطي، في محيط مستوطنات قطاع غزة، لمنع أي محاولة من قبـل المقـاومين الفلـسطينيين                    
واضاف ان الوحدة ستمنع المواطنين الفلـسطينيين مـن          .ل، التي تشرف على اخالء المستوطنات     لمهاجمة قوات االحتال  

وطالب اسرائيل باعادة السالح الذي سلبته من مقار االجهزة         . القيام بعمليات سلب ونهب للمستوطنات التي سيتم اخالؤها       
  .األمنية الفلسطينية اثناء حملة ما يسمى بالسور الواقي

 االسرائيلية أمس ان الـسلطة       صحيفة يديعوت احرونوت   هنشرت ماإلى   :القدس المحتلة  من 29/6/2005ن  البيا ونوهت
وأضافت ان محمد دحالن أبلغ أخيراً حاييم رامون         .نقل أنقاض المستوطنات التي ستهدم    الوطنية الفلسطينية، قررت عدم     

وأضاف دحالن انه بعد     .ني ال ينوي نقل األنقاض    ومقربين من نائب رئيس الوزراء شمعون بيريس بأن الجانب الفلسطي         
سيتعين عليكم ان   : وقال. إليه جبال انقاض المباني   دارسة أجرتها السلطة الفلسطينية تبين لها أنه ال يوجد لديها مكان تنقل             

المعدات الثقيلة  توجد لدينا   تسمحوا لنا بنقل االنقاض الى النقب، حيث ال يوجد مكان كاف في غزة لرميها فيه، كما أنه ال                   
لن يكون هناك هدم للمنازل من دون التنسيق مع الفلسطينيين فى شأن رفع االنقـاض، وأخـشى أال                  وقال رامون   . لذلك

  . االسرائيلي كيف يمكن القيام بهايكون الفلسطينيون قادرين على عمل ذلك، فهذه عملية كبيرة اليعرف الجيش
لـدينا معلومـات مقلقـة بـان     أن  محمد دحالن قولإلى : ب.ف.زة ـ أ غ من 29/6/2005األيام الفلسطينية  واشارت

المستوطنين االسرائيليين يقومون بتخريب االراضي فى المستوطنات وذلك قبيل االنسحاب االسـرائيلى منهـا بهـدف                
 االنـسحاب   واوضح انه بعث بعدة رسائل وتقارير الى جميع الدول المعنية بانجاح          .تخريبها وعدم االستفادة منها مستقبال    

االسرائيلى من قطاع غزة وان هذه التقارير احتوت على كل الممارسات التى يقوم بها المـستوطنون ضـد المـواطنين                    
قال ايضا ان االنسحاب االسرائيلي مهما كان عميقا ومهما وكـامال وشـامال ال يعنـي انهـاء المـسؤولية                    .الفلسطينيين

غزة الن اسرائيل ستستمر في التحكم على االقل بالمجال الجوي او بالحركـة         االسرائيلية من الناحية القانونية على قطاع       
  .ما بين الضفة وغزة

د وزير التخطـيط الفلـسطيني ان الـسلطة         يأك ت :غزة- طاهر النونو  عن مراسلها  29/6/2005الخليج اإلماراتية    تنقلو
ئيلي في مختلف الصعد رغـم ان االحـتالل   الفلسطينية انتهت تقريبا من كل المخططات لمرحلة ما بعد االنسحاب االسرا  

وأوضح ان التخطيط لمرحلة ما بعد االنسحاب يشمل جوانب         . يرفض التنسيق مع السلطة في اعطائها المعلومات الالزمة       
عدة منها االمني واالقتصادي والسياسي، معتبرا ان االهم من ذلك كله هو ضمان تواصل القطاع مع الضفة ومع العـالم                    

وقال إن المدخل االساسـي فـي       . نسحاب من غزة مقدمة لتطبيق خريطة الطريق وليس غزة اوال واخيرا          حتى يكون اال  
التعامل لمرحلة ما بعد االنسحاب المحتمل مشتق من اساسين؛ االول هو المخطط المكاني لمنطقة غزة وهو مخطط يتعلق                  

ينسحب منها االحتالل وثانيـا خطـة التنميـة         باستعماالت االراضي معد منذ مدة وجرى تحديثه ليتضمن المناطق التي           
متوسطة المدى التي سبق واعدت من وزارة التخطيط واقرت في مجلس الوزراء كخطة تنموية شاملة لالرض المحتلـة                  

  . والتي تأخذ بعين االعتبار سيناريو االنسحاب المحتمل من قطاع غزة
 مسؤول أمني مصري هقالما : ضان رام اهللا والوكاالت احمد رمعن مراسلها  29/6/2005: المستقبل اللبنانيـة   نشرتو

امس ان عشرين مستشارا عسكريا أوروبيا وأميركيا تفقدوا الحدود المصرية مع قطاع غزة قبل قيام مصر بنشر كتيبـة                   
طلب عدم ذكر أسـمه، ان ممثلـين عـن       وأضاف المصدر، الذي    . على الحدود تمهيدا لالنسحاب االسرائيلي من القطاع      

  . التي تقوم بمراقبة الحدود، رافقوا الوفد العسكري االميركي ـ االوروبي متعددة الجنسيةالقوات
  

  ننسحب من القطاع ألن ال أمل باكثرية يهودية فيه: وامر في الجيشخطار رفض األأشارون يحذر من 
لحكومة اإلسرائيلية لتنفيذ    يوماً على الموعد الذي أقرته ا      48مع تبقي   :  أسعد تلحمي  ،الناصرة 29/6/2005الحياة   نشرت

هل يتم تنسيق االنسحاب رسمياً مع السلطة الفلسطينية، وهـل تنفـذ            : االنسحاب، ما زالت غالبية المسائل عالقة، أبرزها      
إسرائيل انسحاباً كامالً من القطاع أم تبقي قواتها في المعبر الحدودي بين رفح ومصر الى جانب قوات مـصرية تقـوم                     

كما لم يتقرر بعد مصير منـازل المـستوطنين، إذ أن إسـرائيل             .  تهريب أسلحة كما تريد إسرائيل     بدور الحراسة ومنع  
تخشى، من جهة، هدمها من دون اتفاق حفاظاً على سمعتها وصورتها الدوليتين، وهي أيضاً ال تريد ازالة الركـام بعـد                     

 هذه العملية قد تطيل أمد االنسحاب المتوقع        الهدم خشية تعرض قوات االحتالل ومقاولي الهدم الى الخطر، فضالً عن أن           
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كما تبحث اسرائيل عن جهة تعوضها مالياً عن المنـازل، فـي حـال عـدم هـدمها،                  .  أسبوعاً من بدئه   12انهاؤه بعد   
  .والعقارات التي قد تخلفها وترفض أن تتكفل عبء عملية ازالة الركام

كل غير مسبوق بالخطوات االحتجاجية التي يخطط قادة اليمـين          على الصعيد الداخلي، تنشغل وسائل اإلعالم العبرية بش       
وعلى رغم أن االنطباع السائد هو أن غالبية المستوطنين المرشـحين           . المتطرف القيام بها، في محاولة لعرقلة االنسحاب      

التي تستأثر بأضواء   لالجالء مستعدة للمغادرة مقابل تعويض مالي مالئم، إال أن الجلبة التي يفتعلها غالة المتطرفين هي                
لكن أكثر ما يخشاه شارون وحكومته هو اتساع ظاهرة رفض األوامر العسكرية في صفوف الجيش               . اإلعالم اإلسرائيلي 

على نحو يمس بالجيش الذي يجمع اإلسرائيليون على ابقائه خارج أي صراع، ما استدعى وزير الدفاع شاؤول موفـاز                   
  . يده على الجيش الذي ينفذ أوامر أصدرتها الحكومةالى اطالق صرخة أمس بأن ال يرفع أحد

وفي اليومين األخيرين جرى الحديث عن أكثر من عشرين جندياً جاهروا برفضهم المشاركة في اخـالء مـستوطنات،                  
وهذه المسألة هي الوحيدة تقريباً التي تقض مضجع شارون إلدراكه أن من شأن فتاوى دينية جديدة تحرم على الجنـود                     

وفي هـذا   .  مستوطنين، أن تجعل من الرفض ظاهرة تعرض وجود اسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية الى الخطر              اجالء
االطار، اذيع ان جنديا اسرائيليا لم يمتثل الوامر المشاركة في هدم منازل مهجورة في احدى المستوطنات في غزة حكم                   

ي بيبر الذي اعلن خالل جلسة تأديبية عسكرية على انـه           وينظر الى الحكم على العريف آف     .  يوما 56عليه امس بالسجن    
. يرسي سابقة لمعاقبة الجنود الذين يمتنعون عن تنفيذ االوامر المتعلقة باجالء المستوطنين خالل االنـسحاب مـن غـزة              

الدالء وقالت ناطقة باسم الجيش ان ضابطا كبيرادان بيبر بثالث تهم، هي رفض تنفيذ االوامر وتهديد قائـد واهانتـه وا                   
  .باحاديث لوسائل االعالم بما يخالف قواعد الجيش

ف شارون للمرة األولى بالدوافع واألسباب الحقيقية لخطة        ااعتر :القدس المحتلة  29/6/2005الخليج اإلماراتية   وأضافت  
ال يمكـن   قال إن الخطة ناجمة عن االعتراف بحقيقة انـه          الذي  و. االنفصال األحادي الجانب واالنسحاب من قطاع غزة      

من الواضح لنا انه ال يمكن لدولـة إسـرائيل          : وأضاف. التوصل إلى اتفاق مستقبلي من خالل السيطرة على قطاع غزة         
وزاد أن إسرائيل ستتمسك بالمنـاطق       .ضمان غالبية يهودية في كل أنحاء إسرائيل مع وجود ماليين السكان الفلسطينيين           

وذكـر أن    .تعمرات أكبر كثيراً في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة        األكثر أهمية لضمان وجودنا، بما في ذلك مس       
ووصف االنسحاب من غزة بأنه صـعب       . إسرائيل تملك المقدرة على تحقيق أجزاء كبيرة من حلمها لكن ليس الحلم كله            

  .لجيش وسلطات القانونوحذر من األقلية الصغيرة والمشاغبة التي تستخدم القوة ضد جنود ا. ومؤلم لجميع اإلسرائيليين
فقد رفض رئيس المجلس اإلقليمـي المعـروف ب         . وصعد المستوطنون احتجاجهم على خطة االنسحاب من قطاع غزة        

شاطئ غزة تسليم الخرائط التفصيلية عن المناطق الموجودة فيها المواد السامة والخطيرة في مستعمرة غـوش قطيـف،                  
بيئة اإلسرائيلية خطراً على حياة الجنود الذين سينفذون اإلخـالء ثـم حيـاة              األمر الذي اعتبره المسؤولون في وزارة ال      

وذكرت اذاعة الجيش اإلسرائيلي أن قوات الشرطة اإلسرائيلية وضعت في حال تأهب عشية تظاهرة دعـا                 .الفلسطينيين
إن الـشرطة   : وقالـت . إليها المتشددون اليهود المعارضون لالنسحاب من قطاع غزة اليوم تحسباً ألي عمليات تخريب            

استنفرت لمنع اي عملية تخريب لشبكات الكهرباء او الماء او االتصاالت خالل التظاهرة التي تهدف إلى وقف حركـة                    
وقال شارون، في خطاب أمام مـؤتمر للوكالـة          .ما دفع شارون إلى تحذير المستوطنين      .السير في الشوارع اإلسرائيلية   

 رفض تنفيذ األوامر وخرق النظام العام يـشكالن خطـرا علـى  إسـرائيل وامـن                  اليهودية في القدس المحتلة، اعتبر    
وحذر شارون معارضي االنسحاب من مغبة اسـتخدام العنـف ضـد الجنـود         .   اإلسرائيليين، داعيا إلى معارضة ذلك    

الـصغيرة مـن    وقال شارون أنا احذر بشكل خاص من قيام االقلية          . والشرطة وعرقلة سير الحياة الطبيعية في إسرائيل      
منتهكي القانون باستخدام العنف ضد الجيش وعناصر قوات االمن، كما رأينا خالل االيام القليلة الماضـية علـى جهـة                    

يجب علينا أن نتذكر جميعا أن الـدعوة        . الشاطئ في غوش قطيف، وأضاف أن هذه األقلية ال تمثل جماعة المستوطنين           
والت عرقلة سير الحياة في إسرائيل تعرض للخطر وجود دولة إسـرائيل            إلى رفض الخدمة في الجيش اإلسرائيلي ومحا      

  .كدولة يهودية وديمقراطية
من جهته، انتقد موفاز عنف المستوطنين ضد جنود االحتالل، ودعاهم إلى االمتناع عن رفع األيدي على الجنود الـذين                   

تخاذ كافة الخطوات القانونية لمحاكمة الجهات      وطالب موفاز المستشار القضائي للحكومة مزوز ا      . يؤدون رسالة الحكومة  
واعتبر ظاهرة رفض تنفيذ األوامر العسكرية خطيرة، قائال إن الجيش سيتعامل معهـا بكـل               . التي تحاول المس بالجنود   

  . شدة
ورد المستوطنون على تهديدات القادة السياسيين والعسكريين باإلصرار علـى مواصـلة احتجـاجهم، وأعلنـوا انهـم                  

لون لعبة القط والفأر، وقال أحد قادة فندق معوز هيام ويدعى ارييه يتسحاقي إن الجيش ارتكب خطأ حين بدأ هذه                    سيواص
  .الحرب، ونحن اآلن سنلعب القط والفأر، حيثما يهدمون سنبني من جديد موقعنا االستيطاني

ـ  : محمد هواش  ،رام اهللا  عن مراسلها في    29/6/2005النهار اللبنانية    شارتأو  علـى عنـف     تعليـق شـارون   ى  ال
المستوطنين في بؤرة معوز هيام االستيطانية الجديدة في قطاع غزة ضد الفلسطينيين، دعا شارون الى كبح جماح هؤالء                  

وكانت الشرطة االسرائيلية افـادت     . المستوطنين ووصفهم بـأقلية ضئيلة تحاول التأثير على قرارات الحكومة والكنيست         
 كانوا في معوز هيام الى التحقيق على خلفية االعتداء على أربعـة فلـسطينيين مـن منطقـة                   انها استدعت جميع الذين   

واستغل المستوطنون أول من أمس تهديد الشرطة  لترويج شائعة تقول ان قوات الجـيش سـتقتحم الفنـدق،                   . المواصي
  .  ناشط استيطاني جديد انضموا الى رفاقهم في الفندق600وجندوا نحو 

  
  



 7

  
  منيالفلتان األوض عباس بمحاربة الفساد والفصائل تف

 القوى والفصائل وممثلـو المجتمـع       ةطالبم: غزةمن  و  رام اهللا  - سائدة حمد عن مراسلتها    29/6/2005الحياة   نشرت
, المدني الفلسطيني، السلطة الفلسطينية بوقف حالة الفوضى وانعدام األمن والبدء في معالجة الفساد داخل األجهزة األمنية               

انطلقت مسيرة من وسط مدينة رام اهللا وتوجهت الى مقر الرئاسة ، وحمل المشاركون فيها تفويضاً لعباس باتخـاذ                    حيث
االجراءات الحازمة والرادعة وتطبيق القانون ومعاقبة الفاسدين والمفسدين، مشددين على ضرورة الفصل ما بين هؤالء               

وأكد عدنان خضر في تصريح الى الحياة ان كـل           .رجال المقاومة الذين يحملون السالح لالعتداء على المواطنين وبين        
الفصائل تقف خلف الرئيس الفلسطيني في دعوته الى محاربة الفساد وحالة الفوضى وفرض القـانون، مـشيراً الـى ان      

لى وكشف الرجوب في تصريح ا     .رجال المقاومة بعيدون كل البعد عن اي مظاهر اعتداء او تطاول على أمن المواطنين             
الحياة ان السلطة الفلسطينية اتخذت اجراءات رادعة ضد المسؤولين عن أحداث الفوضى في جنين واريحا فـي اآلونـة                   
األخيرة، مشيراً في الوقت ذاته الى ان السلطة الفلسطينية بصدد اعداد لوائح داخلية واضحة وصريحة في ما يتعلق بعمل                   

نالحظ ان هناك تغييرات وخطوات ايجابية نحـو        : ل قريع اقناحية اخرى   من   .ونشاط االجهزة االمنية في اطار القانون     
القضاء على ظاهرة االنفالت األمني، مشيراً إلى ان هذه اإلجراءات جادة وحاسمة وال عودة وال تراجع عنها من أجـل                    

  .الحفاظ على األمن في مجتمعنا
 قريع أن هكدما أ:  ـ اف ب غزة ومنض وليد عوام اهللارعن مراسلها في  29/6/2005القدس العربي  واضافت

وقال خالل الجلسة  .السلطة الفلسطينية ستعمل كل ما في وسعها لطبيق القانون واألمن في األراضي الفلسطينية
األسبوعية لمجلس الوزراء نعلن من غزة كما أعلنا من نابلس أننا سنفرض القانون وسننهي الفوضي ونعد قرارا 

 .م إلي األجهزة األمنية الفلسطينيةباستيعاب المطاردين وضمه
مع الفصائل الفلسطينية في رام اهللا امس، سبل إنهاء حالة بحث الرئيس الفلسطيني أن  29/6/2005السفير  وجاء في

تشاورياً بهدف مناقشة ن يوسف، من جهته، إن اللقاء كان الفوضى األمنية في األراضي الفلسطينية، وقال الشيخ حس
ا الداخلية وأهمها حالة االنفالت األمني، مضيفاً ان ابو مازن وعد باستمرار اللقاءات مع لجنة القوى العديد من القضاي

  ا ف ب، اب، رويترز، ا ش ا. الوطنية واإلسالمية في غزة والضفة بهدف التشاور والقضاء على الفوضى الداخلية
 ان أحمد قريع ينوي قريبا اجراء تعـديل          مصادر فلسطينية مطلعة   ولق :غزة من 29/6/2005شرق األوسط   ال وذكرت

وحسب المصادر، فإنه ضمن هذا التغيير سيخرج تسعة وزراء من الحكومة الفلـسطينية ليحـل               . وزاري على حكومته  
ويعتزم بوصفه مسؤوالً عن ملف األمن الداخلي إجراء تغييرات في قيادات األجهزة األمنيـة فـي                . محلهم تسعة آخرون  

واضافت المصادر ان االجهزة األمنية عرضت أخيرا على ابو عالء خطـة أمنيـة شـاملة            .  غزة الضفة الغربية وقطاع  
وحسب المصادر، فإن الحكومة تنوي القيام بتغييرات في سلك القضاء، وتحديداً في جهاز             . لمعالجة ظاهرة الفلتان األمني   

  .النيابة العامة
  

  ئيلسراإراضي التي تخليها محكمة فلسطينية لبتّ ملكية األ
كشف الدكتور غسان الخطيب ان السلطة الفلسطينية ستشكل محكمة مختصة للنظر في دعاوى المـواطنين حـول                 : غزة

واشار  .ملكية بعضهم اراضي تقع في نطاق المستوطنات والمواقع العسكرية التي ستجليها قوات االحتالل والمستوطنون             
المستوطنات يجب ان يتقدم بطلب الـى        عاء بملكية اي ارض في    الى ان السلطة ستعلن قبيل االنسحاب ان اي من لديه اد          

واوضـح ان الـسلطة      .محكمة خاصة ستنشأ لهذه الغاية لبتّ ادعاءات الملكية في شكل فوري وسريع خالل بضعة أيام              
  في المئة من اراضي المستوطنات اراضٍ      95ستضع يدها على هذه االراضي الى حين بتّ دعاوى الملكية الفتاً الى ان              

ورداً على سؤال ان كان لدى السلطة خشية من ان يتكـرر             . في المئة منها ملك خاص للمواطنين      5حكومية في حين ان     
في ما حصل في العراق من نهب وسلب، اعرب الخطيب عن ثقته بان الجمهور على درجة من الوعي، وانه يجـب ان                      

وجودات المستوطنات التـي سـتبقي عليهـا سـلطات          واوضح ان م   .يظهر الحدث باعتباره انتصاراً للشعب الفلسطيني     
االحتالل ستحال الى الوزارات الفلسطينية ذات االختصاص، اما الموجودات االنتاجية  فسيتم خصخصة ادارتها ولـيس                

  .االرض النها ملك للدولة
  29/6/2005الحياة 

  
   نائب الرئيس اجراءاته الستحداث منصبالتشريعي سيبدأ قريباً

د رئيس اللجنة القانونيـة فـي المجلـس         يأكت :رام اهللا  ـ  وليد عوض  عن مراسلها    29/6/2005لعربي  القدس ا  نشرت
التشريعي الفلسطيني امس ان محمود عباس قد يقوم قريبا بتعيين نائب له بعرضه علي المجلس التـشريعي والمـصادقة                   

حالية بالتعيين علـي ان يجـري بعـد ذلـك           واوضح ابو زياد ان اختيار نائب للرئيس سيتم في المرحلة ال           .علي تعيينه 
واشار ابو زياد الي ان المجلس التشريعي سيبدأ قريبا   .باالقتراع بحيث يدرج اسم الرئيس ونائبه في بطاقة انتخابية واحدة         

ورفض  .اجراءاته القانونية الضرورية لتعديل القانون االساسي الفلسطيني الستحداث منصب نائب رئيس السلطة الوطنية            
اس زكي التصريحات التي اشارت الي ان استحداث المنصب موضع خالف النه يعزز النظام الرئاسي علي حـساب                  عب

واوضح ان االقتراح باستحداث منصب نائب الرئيس مرحب به ومطلب فلسطيني قديم النه             .النظام البرلماني الديمقراطي  
 .يمنع وقوع اي فراغ دستوري ويعزز الفصل بين السلطات الثالث
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 أن عباس شرح لرئاسة المجلس سبب تمسكه بأهميـة           فلسطينية  مصادر ما قالته  29/6/2005شرق األوسط   ال اضافتو
تعيين نائب له، موضحا أن من بين هذه االسباب انه ال يريد ان تسير األمور في مهب الـريح فـي حالـة حـدوث أي                          

  .قضية التعديالت على وجه السرعةوتابعت ان الرئيس الفلسطيني طلب من اعضاء المجلس بحث . طارىء له
  

  السلطة الفلسطينية تأمر باعتقال مسؤولين سابقين متهمين بالفساد
قال النائب العام الفلسطيني امس انه أمر الشرطة باعتقال العديد من المسؤولين السابقين بالسلطة الفلسطينية بشأن سـوء                  

لقد أصدرنا مذكرات   : وقال أحمد ابو عاصي لرويترز    .  الفساد االدارة المالية، في خطوة نادرة ضد المشتبه بضلوعهم في        
وكل شخص في عمله كان مسؤوال وذلـك        . للشرطة والجهات المختصة بجلب من أجل التحقيق أكثر من خمسة أشخاص          

ـ                   ة بهدف التحقيق معهم حول قضايا متنوعة من قضايا الفساد المالي، واذا ثبت أن هناك مخالفات قانونية يقدمون للمحاكم
خاطبنا الجهات المختصة والشرطة الحضارهم الن بعضهم غير موجود في البالد والبعض االخر ال نعرف               .. ويسجنون
وهذه المرة االولى التي تتخذ السلطة الفلسطينية اجراءات ضد المسؤولين الذين يشتبه في ضلوعهم في الفـساد                 . عنوانه

بير اخر ان النائب العام ينظر في عشر قضايا فساد تتعلق بماليين            وقال مسؤول فلسطيني ك   . وسوء ادارة االموال العامة   
الدوالرات من المال العام، وان السلطة الفلسطينية تدرس مطالبة بعض الدول العربية بتسليم عدد مـن المـشتبه فـيهم                    

  رويترز. المطلوبين للتحقيق
  29/6/2005المستقبل اللبنانية 

  
  نفت نشاطاتها بأساليب جديدة في شرقي القدسأجهزة األمن الفلسطينية استأ: هآرتس
 العبرية أمس ان أجهزة األمن الفلسطينية استأنفت نشاطاتها بأساليب جديدة وبتواضع في             ذكرت صحيفة هآرتس  : رام اهللا 

شرقي القدس مشيرة الى ان ضباطا فلسطينيين يعملون في أجهزة األمن قاموا بإيصال بالغات تحمل ترويـسة الـسلطة                   
نية ومختومة بخاتمها للعشرات من الفلسطينيين القاطنين في أحياء المدينة من أجل مراجعة مكاتب هذه األجهـزة                 الفلسطي

  . في مدينة رام اهللا
  29/6/2005الحياة الجديدة 

  
  راضي المستوطناتأالسلطة تطلب خبراء دوليين لمسح 

ها السلطة مؤخراً مع جهات دوليـة بهـدف         الخطيب في حديث للغد عن ترتيبات أجرت      الدكتور غسان   كشف  : حامد جاد 
تأمين وصول طاقم من الخبراء الدوليين المختصين إلجراء مسح أمني شامل على كافة مساحة األراضي المقامة عليهـا                  
المستوطنات، إضافة إلى فحص موجودات المستوطنات للتأكد من خلوها من اي اجسام مثل األلغام والمتفجـرات، كمـا                  

  .مسح بيئي للتحقق من اإلدعاءات حول وجود نفايات خطرة سامةسيشمل ذلك إجراء 
  29/6/2005الغد االردنية 

  
  وآخر قرب مستوطنة نفيه دكاليم.. إغالق نفق في حي زعرب برفح

 جهاز األمن الوقائي بمحافظة رفح، أمس، نفق جديد حفر أسفل الشريط الحدودي الفاصـل  أغلق : رفح ـ محمد الجمل 
 متراً، ويبعد عن    12ويبلغ عمق النفق المذكور أكثر من        .قرب حي زعرب جنوب غربي المحافظة     بين فلسطين ومصر،    
وفي السياق ذاته، أغلقت قوات األمن الوطني، وجهاز األمن الوقائي نفقاً قـرب              . متر تقريبا  500الشريط الحدودي نحو    

  .مستوطنة نفيه دكاليم أمس
  29/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  حماس يلتقي السفير القطري في غزةوفد من حركة 

أكدت حركة حماس في تصريح صحفي أن وفداً من الحركة التقى صباح االثنين بالسفير القطري في فلسطين السيد سيار 
وذكر التصريح أن السفير القطري أكد خالل اللقاء على العالقات الثنائية المتميزة بين الشعبين الشقيقين، وعلى .المعاودة

  .الشعب الفلسطينيمساندة دولة قطر في بذل كل جهد ممكن لدعم واستمرار 
29/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
  المقاومة تقصف المستوطنات في قطاع غزة

أكدت مصادر صهيونية أن دماراً وقع في عدد من المنازل والمباني في إحدى المستعمرات الصهيونية داخل المجمع 
  .قطاع غزة، جراء تعرضه للقصف بالصواريخ والقذائف الفلسطينيةاالستيطاني غوش قطيف في 

كما أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها أنها قصفت 
  .اليوم مغتصبة نفيه ديكاليم غربي خانيونس بقذيفتي هاون

29/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
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 برنامج سياسي مشترك وقيادة مشتركة بين جميع الفصائل هاد يطالب فتح بوضع الج
 قال الشيخ نافذ عزام المتحدث باسم الجهاد االسالمي بالرغم من ان هناك تباينا في وجهات نظرنا مع فتح ولكن نحـن                     

مشتركة بـين جميـع     عزام نحن نطالب بوضع برنامج سياسي مشترك وقيادة         واضاف  , نرغب دائما ان نرى فتح قوية     
الفصائل والشراكة السياسية من الجميع والتأكيد علي حق الفلسطينيين في مقاومة االحتالل وعدم االنجـراف وراء مـا                  

واضاف ان العالقة الثنائية مـع فـتح        .. يسوقه االمريكيون واالسرائيليون حول رغبتهم في ايجاد حلول تخدم مصالحهم         
سنوات الماضية كان لها دور كبير في االنتفاضة واذا كنا اختلفنا مع فتح حول اوسلو               جيدة باعتبار ان فتح خالل الخمس       

اما مشير المصري القيادي في حركة حماس       ..فان هذه االختالف اصبح ينكمش ألن دور فتح في االنتفاضة اصبح بارزا           
 واضاف نحـن نطالـب فـتح        فقال ان اجتماعات حركة فتح شأن يخص فتح بالدرجة االولى لترتيب اوضاعها الداخلية            

بضرورة ايجاد حالة من االجماع الداخلي واعطاء موضوع االصالح اولوية مطلقة وايجاد حلول للفساد وقال المـصري                 
  . اننا نعتبر ان فتح قوة للشعب الفلسطيني

29/6/2005عكاظ   
  

 الجبهة الديمقراطية ترحب بدعوة رئيس الوزراء لتشكيل حكومة وحدة وطنية 
بهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، بدعوة السيد أحمد قريع أبو عالء رئيس الوزراء، للقوى و الفصائل  رحبت الج

 .الوطنية، للمشاركة في حكومة وحدة وطنية
29/6/2005وآالة االنباء الفلسطينية وفا   

 
     إفاداتنا أخذت باإلكراه : المتهمون في قضية الجهاد اإلسالمي باألردن

مون السبعة في قضية الجهاد االسالمي أمام محكمة أمن الدولة االردنية امس ان افاداتهم اخذت منهم تحت قال المته
الضرب واالكراه بعد ان اتهمتهم النيابة بـاأعمال إرهابية والتخطيط لعمليات عسكرية في اسرائيل وتجنيد عناصر 

  ف ب أ  .الرسالها الى سوريا ولبنان لتلقي تدريبات على المتفجرات
  29/6/2005الشرق القطرية 

 
  العالقة بين الجهاد والسلطة لم تنقطع : البطش

قال البطش إن اللقاءات بين الحركة والسلطة وبعض قادة األجهزة األمنية مستمرة لتنسيق المواقف المختلفة لمواجهة 
و ما يتمناه العدو، من حدوث حرب محاوالت العدو الرامية لهزيمة شعبنا ومقاومته الباسلة ولمنع حصول خالف داخلي أ

وأوضح أن العالقة واالتصاالت بين الجهاد وبين السلطة وبعض قادتها لم . أهلية داخلية، بين السلطة وفصائل المقاومة
نحن حريصون بشدة على سالمة الشارع الفلسطيني فنحن ال نجاهد : وأضاف.تنقطع أبداً، والخطوط مفتوحة ولم تنقطع

  . بين مختلف األطراف على الساحةتى ال تتضارب األمور يلزم تنسيق وتشاور ونقاوم عبثاً وح
29/6/2005البيان    

 
   لى أين؟ إ..لسبيل في غزة بعنوان الوضع الفلسطينيلندوة 
نظمت صحيفة السبيل ندوتها السياسية األولى في مدينة غزة والتي استضافها مكتب الجيل للصحافة، حيث تم فـي                  :غزة  

االنتخابات الفلسطينية وتأجيلها؛ وتداعيات األزمـة      : قشة محاور عدة تشغل الشارع الفلسطيني العام، من أهمها        الندوة منا 
 االسرائيلية بعد فـشل قمـة       -داخل حركة فتح على الوضع الفلسطيني؛ وظاهرة االنفالت األمني؛ والعالقات الفلسطينية          

تي أدارها الصحفي الفلسطيني مصطفى الصواف عدد مـن         شارك في الندوة ال   .  شارون، وغيرها من المواضيع    -عباس
غازي حمد، والدكتور حسن أبو حـشيش و طـالل          .حسن الكاشف ، ود   : الخبراء والمحللين السياسيين الفلسطينيين، هم    

عوكل، حيث ناقش المشاركون المحاور األربعة، وتطرقوا لعدد من القضايا السياسية واألزمات التي تتعرض لها القضية                
  . لسطينية، قبل ان يضعوا بعض تصوراتهم للحلالف

  االنتخابات ليست أولوية 
في البداية افتتح الصحفي مصطفى الصواف الندوة بالحديث عن موضوع تأجيل انتخابات المجلس التـشريعي وتفاعـل                 

نتخابـات مـن    الشارع الفلسطيني مع هذه القضية، معطيا المجال لألستاذ حسن الكاشف كي يتحدث عن أسباب تأجيل اال               
وأوضح الكاشف أن مبرر التأجيل انتهى اآلن، بعد اعتماد المجلس التشريعي لقانون االنتخابات، وبقـي ان                . وجهة نظره 

  . يوقع الرئيس القرار وعندها سيخرج الفلسطينيون من مقولة قريبة جدا
 استقرار يقول اننا نسير في اتجاه       لكن المسألة ليست في هذا االطار الشكلي القانوني، فنحن ال نعيش في وضع            : وأضاف

االنتخابات، حيث الفلتان االمني واالنتهاكات اإلسرائيلية مستمرة، ورفض تنفيذ أي من تفاهمات شرم الـشيخ؛ والتهدئـة                 
ورأى أن المخرج يكـون فـي       . هشة والفصائل ترد وفتح لم تصل بعد لتسوية اوضاعها الداخلية وال تزال االمور معلقة             

األول تحسين األوضاع الداخلية بما يمنع االنفجارات؛ وذهاب فتح لحل قضاياها بشكل ديمقراطـي،              : اهينالسير في اتج  
تحديد سياسة مشتركة من السياسة االسرائيلية وكيفية مواجهتها، ثم الذهاب لالنتخابات، وبدون ذلك سنظل نعـيش                : وثانيا

دد ال يخرج عن دائرة االنشغال بكل هذه التفاصيل وعدم          وأوضح أن عدم تحديد الرئيس عباس لموعد مح       . في هذه الحالة  
  . امتالك رؤية حقيقية للمخرج

  



 10

  تخوف فتح : السبب
حسن ابو حشيش من جهته، أشار إلى وجود شبه إجماع فلسطيني على تشخيص اسباب تأجيـل االنتخابـات؛ وهمـا                    .د

، والعامل الثاني دخول حركـة حمـاس فـي     اوضاع حركة فتح والمؤثرة على االوضاع العامة      : عامالن رئيسيان االول  
هذان العامالن نتج عنهما عامل ضـغط  :وقال. االنتخابات بقوة وتحقيقها فوزا كبيرا، ومزاحمتها حركة فتح على الزعامة  

اسرائيلي ودولي خفي نتيجة وجود قوة متصاعدة غير مرغوب فيها أمريكيا وإسرائيليا وقوة رئيسية غير قـادرة علـى                   
حتى اللحظة وغير قادرة على المنافسة الجديدة، هذه الخريطة من الضغوطات المباشرة وغيـر المباشـرة              لملمة وضعها   

اوجدت حالة التأجيل الذي لم يأت بطريقة مفاجئة، وهناك عنصر مجتمعي اخر، وهو عدم االستقرار على صيغة معينـة                   
  .  صيغ لقانون االنتخابات المقترح4د لالنتخابات التشريعية وهذه أوجدت مدخالً لعملية التأجيل نظرا لوجو

  أسباب معقدة وعميقة 
غازي حمد من وجهة نظره يرى أن أسباب تأجيل االنتخابات أكثر تعقيدا وعمقا، ألن الوضع الفلسطيني جبهة مفتوحة،            .د

موازين وباستطاعة قوى كثيرة الدخول على خط الوضع الداخلي وخاصة في موضوع االنتخابات ألنه يشكل تغييرا في                 
أتـصور ان المـشكلة     : وقال. القوى وطبيعة النظام السياسي الذي يخضع لتدخالت اوروبية وامريكية واحيانا إسرائيلية          

ليست في القانون فقط، ونحن متخوفون من الوضع السياسي، النه متقلب والسلطة شريك في ذلك وليست صاحبة قرار؛                  
قدرة على اتخاذ قرارات مصيرية، وخاصة في قـضية االنـسحاب مـن             وأثبتت أنها من الضعف بمكان بما ال يمنحها ال        
  . القطاع وتحديد أوضاع القطاع بعد االنسحاب

الحكومة اآلن ضعيفة، ذلك يعطى صورة قاتمة لالنتخابات، أبو مازن يهتم بإجراء انتخابات             : ومضى الدكتور حمد يقول   
وأعرب حمد  .  هناك قوة يمكن ان تشكل حماية لالنتخابات؟       تشريعية وبمأسسة الوضع الفلسطيني، لكن هذا ال يكفي، فهل        

، ألن االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع قد       2006عن عدم توقعه إجراء االنتخابات نهاية العام الجاري أو في شهر يناير             
  . يطول وقد تكون له تداعيات ومضاعفات وتعقيدات اكثر مما نتصور، على حد قوله

  ي وخارجي االنتخابات استحقاق داخل
القوى الفلسطينية تدفع نحو إجراء االنتخابات في اقرب وقت ممكن، أما السلطة فلها حسابات مختلفة ومتخوفـة، فهـل                   

  . ستجري االنتخابات في نهاية العام الجاري ام ستؤجل بناء على المعطيات الموجودة؟
 رأى أن االنتخابات اسـتحقاق فلـسطيني        كان هذا هو السؤال الذي وجهه مصطفى الصواف لألستاذ طالل عوكل، الذي           

داخلي، وكذلك استحقاق خارجي سواء في خريطة الطريق أو في إطار متطلبات الواقع الدولي واالقليمي رغم التخوفات                 
هذا االستحقاق قـائم    : وأضاف عوكل في هذا السياق    . التي ظهرت مؤخرا في الموقف االمريكي من فوز حركة حماس         

ية، وأرى أن الفصائل غير صادقة في تعاطيها مع الموضوع، فهناك تنـاقض، حيـث إن كـل            وضرورة داخلية وخارج  
: وتـابع بـالقول   . فصيل له حسابات مختلفة، وهذا ال يزكي القول إن االنتخابات يجب أن تجري في اسرع وقت ممكن                

ابات الرئاسية في ظـل وضـع       الظرف القادم ال يسمح بإجراء االنتخابات وال أقصد الظرف االمني، فنحن أجرينا االنتخ            
أمني سيئ واالنتخابات البلدية في ظل وضع أمني سيئ، وكان يمكن اجراء االنتخابات التشريعية في ظل الوضع االمني                  
السيئ، لكن هذا ليس االمر المهم، المهم هو ضرورة ان تتوافق الفصائل، ان يتم تحديد موعد االنتخابـات بعـد توافـق                      

مر للرئيس عباس، ونحن امام حدث ضخم وهو تنفيذ خطة الفـصل، وهـذا حـسب الجـدول                  فلسطيني، وأال يترك اال   
كلنا ال يعرف ماذا ستفعل إسرائيل، هـي ستـسعى لتـصعيد            : وقال محذرا . االسرائيلي سيكون فيما تبقى من هذا العام      

المـرجح واألفـضل    العدوان وفي ظل هذا الوضع غير المعروف سيكون مجازفة كبيرة تحديد موعد لالنتخابات، ومن               
تأجيل االنتخابات لما بعد تنفيذ خطة الفصل، وهذا سيتيح الفرصة للكل لترتيب اوضاعهم وليس حركة فتح فقط، اعتقد ان                   

  . التأجيل مطلوب، لكن بما ال يضر بالمبدأ وبما ال يتجاوز حدود العام او بداية العام القادم على اقصى تحديد
  أزمة فتح الداخلية 

ى الصواف للحديث عن المحور الثاني في الندوة المتعلق بتداعيات أزمة حركة فتح الداخلية على األوضاع                وانتقل مصطف 
الفلسطينية، حيث ربط الكثير من المحللين بين قرارات تأجيل االنتخابات واألوضاع الداخلية لفتح، وقالوا إن حركة فـتح                  

. د هذه الزعامة لصالح جهات اخرى على الساحة الفلـسطينية          سنة بدأت تفق   40التي قادت الساحة الفلسطينية على مدى       
الى أين ستقود خالفات حركة فتح الساحة الفلسطينية؟ وهل سيكون لها انعكاس سلبي على الواقع               : وإجابة على تساؤالت  

 أن حركة   الفلسطيني المعاش؟ وهل ستقبل حركة فتح بالتغير الجديد على الخارطة السياسية؟ أجاب األستاذ حسن الكاشف              
المشكلة الرئيسية ان فتح تتصرف حتـى       : وقال في هذا الموضوع   . فتح لم تسلم بعد بتراجع مكانتها لحساب قوى أخرى        

االن من موقع متفرد في قيادة المشروع الوطني، والتحكم في قراره، وكل االتجاهات المتصارعة داخل فـتح محكومـة                   
 القرار او من يطمع ان يكون في موقع القرار غدا، الكل يتصرف انـه               بهذا القول بمعنى ان الجميع سواء كان في موقع        

هذه أزمة حقيقيـة، فكلنـا      : وأضاف. المسؤول عن هذه التجربة، وانه يجب ان يتحكم في قرارها وقيادتها وبشكل منفرد            
اك قوى فقدت دورها    يسلم ان هناك تغيراً في موازنين القوى يفرض معادلة جديدة، واالشكالية ان الشراكة غائبة وان هن               

التاريخي وان وزنها الحالي ال يؤهلها ان تكون شريكة حقيقية في القرار ، وهناك قوى وزنها يؤهلها ان تكون شـريكاً                      
فتح ال تريد ان ترى المتغيرات؛ وهذه إشكالية قائمة، انه على الجميع ان يسلم ان بناء نظـام سياسـي                 : أساسياً، وأضاف 

 تحتكم لصندوق االقتراع الذي يجب ان يفرز ويرسم ميزان قوى جديداً يرضاه الجميع، هـذه                جديد يتطلب شراكة حقيقية   
ورأى وجود إشكالية في طريقة ما وصفه بإدارة الصراع، حيث ان حركة فـتح              . االن تبدو مثل امنية غير قابلة للتحقيق      

نمتلك رؤية خاصة ندير مـن خاللهـا        هل  : تدير الصراع اليوم برؤيتها الخاصة غير واضحة المعالم، وأضاف متسائال         
الصراع؟ هل نتعاطى مع المتغيرات الكبيرة في ميزان القوى الدولي والوضع االقليمي من موقع من يمتلك رؤية وخطة                  
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فـك االرتبـاط   أي أنا ال أرى ذلك، بدليل ان ما هو على الطاولة       : استراتيجية وبرنامجاً قادراً على ادارة الصراع؟ وقال      
 االساس والرؤية الخارجية تفرض نفسها على الرؤية الداخلية، والرؤية الداخلية من منطلق الضعف تتعاطي               اعتبرناه هو 

لكن ليس هناك من مخرج خاص، ال لحركة فتح وال للفصائل بمـا فيهـا               : وأردف يقول . معها رغم االدعاءات الكثيرة   
ج وطني عام، سنراوح في دائرة االزمة بما يخـدم          إذا لم يؤمن الجميع ان هناك ازمة وطنية عامة، تحتاج لمخر          . حماس

  . توجهات شارون وال يخدمنا
  أمنية إصالح فتح 

حسن أبو حشيش بدوره ان إصالح حركة فتح هو أمنية يتمناها الجميع، ألن فتح هي من يملـك                  .وفي ذات السياق أكد د    
وأكد عدم وجود   . يار مفاجئ سيتأثر به الجميع    مقدرات الوطن، وتمتلك المقدرات السياسية واالمنية واالقتصادية واي انه        

بنظرة قريبة، ال مالمح واضحة وال ضـغط داخليـاً مـن فـتح              : خطوات فتحاوية إلصالح أوضاع الحركة، حيث قال      
لالصالح سوى تحركات هنا وبيانات هنا وتصريحات هناك، وال توجد خطوات واضحة وال يرى المراقب أي اسـتقرار               

ويرى أبو حشيش ان أزمة فتح عميقة جدا وذات جذور وليست وليـدة اليـوم، وأنهـا                 . فتحقريب لالوضاع في حركة     
فتح اآلن عندها خلل فـي بنائهـا التنظيمـي          : تراكمت في البلدان العربية وزاد من عمقها غياب الرئيس عرفات، وقال          

ال، ومـا يعنـيهم مـصالحهم      والمرتبطين بها من الباحثين عن المصالح الخاصة، وال يعنيهم ان ينصلح حـال فـتح ام                 
وحذر أبو حشيش من أن حركة فتح تعانى من خلل واضح في برنامجها السياسي؛ هـل يعتمـد علـى                    . الشخصية فقط 

المقاومة او التفاوض، مشيرا إلى ان هناك دراسات داخلية لفتح، تقول إن فتح بدأت تنساق وراء العمليات المسلحة نتيجة                   
 ال وجود لبرنامج سياسي واضح، وهناك خلل في القيادة واضح جدا، خاصة بعـد               إذن: محاولة كسب الشارع، وأضاف   

غياب عرفات واالن سمي رئيس لفتح هو القدومي كما يفترض، لكن هل هو رئيس فتح، بالتأكيد ال، والخالفات االخيرة                   
داء حركة فتح، حتـى     بين القدومي وعباس واضحة جدا، وتأثيراتها واضحة حتى بعد المصالحة، هناك خلل واضح في ا              

في العمل المقاوم فال يوجد جهاز عسكري موحد لها في الضفة والقطـاع، وايـضا فـي األداء التفاوضـي واألمنـي                      
  . واالقتصادي واالجتماعي

  فتح والشراكة 
مصطفى الصواف أشار إلى عدم وجود أحد يقبل بانهيار حركة فتح، وكذلك عدم وجود أحـد يقبـل بتفردهـا بـالقرار                      

سي الفلسطيني، موجها في ذلك سؤاله للدكتور غازي حمد، حول إمكانية قبول حركة فتح بالشراكة الـسياسية مـع                   السيا
حمد بضرورة أال تحل فتح مشاكلها على حساب القضية الفلسطينية، بمعنى انـه حينمـا               .وقد أجاب د  . الفصائل األخرى 

.. أزمة في الشارع وأزمة مع حركة حماس والفـصائل        تكون هناك أزمة في فتح تكون هناك أزمة في النظام السياسي و           
ورأى ان أزمة حركة فتح ليست بين اجيال الحركة بل هي أزمة في الرؤيـة الـسياسية وطبيعـة                   . وهذه مسألة خطيرة  

وأكد على ضرورة وجود حل فلسطيني شمولي عام تتفق الفصائل الفلسطينية علـى             . االشخاص واالفكار وتبني المناهج   
ة، بحيث يشكل مدخال للشراكة السياسية الحقيقية، مؤكدا أن ذلك قد يحل جزءا كبيراً من أزمة فتح، وقـال                   خطوطه العام 

إذا كانت مشكلة فتح في التفرد سيكون هناك شراكة، إذا كانت مشاكلها داخلية ستتوحد لوجود منافس لها، قـد                   : موضحا
  . ن انتظار حل حركة فتح ألزمتها الداخلية وحدهايكون اإلطار والحل العام جزءاً لحل ازمة حركة فتح، بدال م

  االنفالت األمني، والمشروع الوطني 
وباالنتقال إلى موضوع االنفالت األمني الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في اآلونة األخيرة، تركز الحديث حول أسباب                

اشف من جانبه أن أزمة االنفالت األمنـي،        حيث رأى األستاذ حسن الك    . هذا االنفالت ومخاطره على القضية الفلسطينية     
أزمة عامة وان كل من يعتبر نفسه نجا منها وأنه بعيد عن تأثيراتها سيساهم في تفاقمها، مطالبا بضغط مـن المجمـوع                      

المسألة بحاجة إلى حزم وطني عام وليس حزما سلطويا، هل نحن نقترب من معالجـة               : وقال. الوطني لحل هذه األزمة   
مني بحكمة وطنية وحزم وطني يستقوى بحزم سلطوي مسنود بالمجموع الوطني أم ال؟ أقول لسنا على هـذا                  االنفالت األ 

الطريق حتى اآلن، التعديات على الممتلكات العامة شكا منها الجميع، كان يمكن ان ننزل بقوة المجموع افضل مـن ان                     
وأوضح أن االنفالت األمني هـو عنـوان       . ماتناننزل بمئات من الشرطة المسلحة، يجب ان نشرك المواطنين في حل از           

مجموع ازمات وتعبير عن تمسك كثير من المستفيدين من الفساد والخطأ، وعلينا شن حرب عليهم، هناك حكمة وحـزم                   
الحلول ممكنة ولكن حتى نصل ال يمكن عزل االنفالت عن          : ومضى بالقول . مطلوب ان يكون بثقل الصواب في المجتمع      

حل عن اإلصالح، حركة إصالح جذرية شاملة ستكون عامال أساسيا في إصالح الخطأ خارج المؤسـسة                الفساد وعزل ال  
الرسمية، واالصالح يجري اآلن باعتبارات وتوازنات فتحاوية معزولة عن المجموع، االصالح قضية وطنية يجـب ان                

ومواجهته مصلحة وطنية من المجموع     تدار بأداة وطنية واالنفالت االمني خطر على المجموع الوطني ويجب ان يواجه             
  . الوطني، وهذا يستلزم تأسيساً حقيقياً للشراكة

  من المسؤول؟ 
وأشار الصواف الى ان البعض يرى ان االنفالت االمني سببه االجهزة االمنية، والبعض االخر يرى ان هنـاك جهـات                    

  من االنفالت االمني، وهل للفصائل عالقة به؟ مستفيدة من هذا االنفالت، موجها السؤال لحسن ابو حشيش عن المستفيد 
ال يمكن عزل موضوع االنفالت عن ازمة حركة فتح وازمة االنتخابات، هنـاك اسـباب اخـرى                 : ابو حشيش .اجاب د 

لالنفالت االمني، لكن امرين مهمين افلتا الوضع من عقاله، اولهما القانون والقضاء، وثانيهما فقدان هيبة الـسلطة فـي                   
وأكد ان هناك مصلحة لبعض المتنفذين      . س، حيث ال يشعر الناس باالمان رغم وجود اجهزة االمن الفلسطينية          نفوس النا 

في السلطة الفلسطينية من وجود االنفالت االمني في السلطة بدليل ان بعض المشاكل تحل بسرعة، وبعضها ال يحل رغم                   
كي يتمكن من حلها وبالتالي تعزيز نفوذه داخل فتح         هناك مصلحة للبعض في وجود الفوضى،       «: امكانية حلها، واضاف  
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وانتقد ربط بعض الكتاب والمحللين بين االنفالت االمني وسالح المقاومة والفـصائل،            . او السلطة او المجتمع الفلسطيني    
فنحن يجب ان نميز بين خطأ غير مقصود وبين منهج من االنفالت االمني،             : معتبرا ذلك إساءة للشعب الفلسطيني، وقال     

ال اعتقد ان احداً يجـرؤ      : الخ، وقال .. اليوم نعيش حالة من شيء ممنهج من سلوكيات االنفالت في رام اهللا ورفح وغزة             
  . على المجتمع اال بسند قوي

  الفصائل واالنفالت 
اره وسأل الصواف الدكتور غازي حمد حول موقف الفصائل الفلسطينية من االنفالت االمني وهل لها مصلحة في استمر                

  وهل هي احد اسبابه، ام ان هناك من يحاول الزج باسمها في اتونه؟ 
المشكلة ان العنف   : الدكتور حمد أوضح في البداية ضرورة تعريف االنفالت االمني قبل الخوض في تفاصيله، حيث قال              

وصلنا لمرحلـة اتـسع     اصبح ثقافة مجتمعية، تراكمت منذ االنتفاضة االولى، وترسخت في االجهزة االمنية والعائالت و            
 - أجهزة امنية مع أجهزة أمنية     -االنفالت األمني ظاهرة موجودة بوجوه مختلفة عائالت مع عائالت        . الخرق على الراقع  

مصدر االنفالت االمنـي فـي تـصوري الثقافـة          : الخ ؛ وأضاف  ..  عائالت مع اجهزة امنية    -فصائل مع أجهزة امنية   
وطالب بحل المشكلة من هـذا المنطلـق عبـر          .  ضعف السلطة الفلسطينية العام    الموجودة بشكل عام في المجتمع وثانيا     

اذا كان هناك توجه قوي اوال من السلطة حيث ان          : الترويج لثقافة التسامح، واحترام القانون ولغة الحوار، وقال موضحا        
 الطين بلة، حيث انها بـدال       الناس على دين ملوكهم ستتحقق نتائج طيبة؛ لكنه رأى ان السلطة الفلسطينية جاءت وزادت             

سلطة قـانون، تحكـم النـاس       . نحن معنيون بوجود سلطة قوية    : وقال. من ان تعالج القضية أصبحت جزءاً من المشكلة       
نحتـاج سـلطة قويـة      : وتابع يقول . بالقانون والمساواة وكلما تراجعت السلطة فهذا خسارة للجميع، ويأخذ القانون باليد          

، خاصة بعد االنسحاب واذا استمرت السلطة تعالج االمور وبالشكل الترقيعي ستزداد االمـور          وحازمة الن االمور مخيفة   
  . سوءاً

  الكرة في ملعب من؟ 
هل تؤسس حالة االنفالت االمني لمرحلة الميلشيات داخـل         : وطرح الصواف سؤاال مهما على االستاذ طالل عوكل وهو        

   وزجها في ملعب االنفالت االمني؟ وأين الكرة االن في ملعب من؟ المجتمع الفلسطيني، وتشويه المقاومة الفلسطينية
وبدأ عوكل حديثه بالتأكيد على أن المصلحة االسرائيلية هي في ابقاء االنفالت االمني الفلسطيني، كي تظل تقـدم للعـالم             

ا في المنـاطق التـي      الحالة الفلسطينية على انها حالة همجية ال تصلح الن تحصل على حق تقرير المصير، الن اداءه               
  . ستخليها اسرائيل كنموذج سلبي وايجابي سيعكس نفسه على االنسحاب من الضفة الغربية

في الوضع الفلسطيني الداخلي ال توجد الرغبة في وجود انفالت امني اليوم، بعد رحيل الرئيس عرفات الـذي                  : وأضاف
صراع الذي انتج ما اسماه الدكتور غازي حمد بثقافـة          استخدمها كسياسة، بل هي اليوم واقع وانعكاس وبطريقة خوض ال         

علينا ان نتوقع فوضى تصيب المجتمع بغض النظر عن االسباب، المهم معالجتها وعدم تركهـا       : وقال. العنف بشكل عام  
تتفاقم، الكرة ليست في مرمى الشرطة وحدها او الفصائل او المجتمع، المجتمع هـو ضـحية وهـو يطالـب بالقـانون        

وأنا أوافق على ما ذهب اليه الدكتور غازي بان الكل يقع عليـه المـسؤولية وال احـد                  .. ابات وال احد يرد عليه    واالنتخ
  . بريء، الفصائل موضعيا لها مصلحة في حالة الفوضى

   اإلسرائيلية -االتصاالت الفلسطينية
طينية االسرائيلية، حيث أشار الـى ان       وتطرق الصواف الى المحور الرابع واألخير من الندوة والمتعلق بالعالقات الفلس          

حالة الضعف التي تعيشها السلطة الفلسطينية جعلها ال تملك أوراقاً تقدمها للجانب اإلسرائيلي، ورئيس السلطة عباس عاد                 
ما هي األسباب التي أدت لفشل لقاء عباس وشارون رغم          . بخفي حنين من واشنطن والتقى شارون وعباس في قمة فاشلة         

نطن وزيارة رايس واستعداد اسرائيل لتنفيذ خطة االنسحاب التي تتطلب تنسيقا فلـسطينيا اسـرائيليا؟ سـؤال                 تدخل واش 
طرحه الصواف على حسن الكاشف الذي أشار إلى ان القوة السياسية الخارجية ال قيمة لها اذا لم ترتكز علـى صـالبة                      

حيب إقليمي ودولي غير مسبوق، لكن هـذا كلـه          حظي عباس بإسناد وتر   : داخلية وتماسك ووحدة موقف، وقال موضحا     
ورأى ان هذا التحضير الطويل للقمة مـن الفلـسطينيين          . دون قوة داخلية يرتكز عليها االسناد الخارجي تبقى دون قيمة         

. وتأكيدات ابو مازن انه لن يذهب اال بعد تحضير جيد لم ينجح في إنجاح القمة حينما تفاجأ الجميع بعدم تحقيـق شـيء                      
. قد الكاشف صائب عريقات كونه قاد عملية التحضير للقاء ولم يصدر عنه شيء يشير الى النتائج التي تمت في القمة                   وانت
؟ اذا احتكمنا لنفس الدائرة التي رسمت رؤيتنا وتواصـلت االتـصاالت            ..من سيعيد النظر  . كم لقاء تم، ماذا حدث    : وقال

ى مع كل القضايا، ال يمكن مناقشة فشل قمة شارون عبـاس دون             فستعيد انتاج نفسها، مطلوب جهد وطني جماعي يتعاط       
ورأى في معرض حديثه عن االزمة الداخلية الفلسطينية ان ميزان القوى داخل منظمـة التحريـر                . مناقشة ازمتنا العامة  

 انتهى، حيث لم يعد لبعض القوى وزن، بعد ان أفلست واصبح هناك ميزان قوى جديد، واصبح لحماس ثقـل يجـب ان                     
ال احد خارج االزمة، غدا اذا ارسل شارون شاويشا لمفاوضـة رئـيس الـوزراء               : واضاف. تقره في صندوق االقتراع   

وسيعود مفاوضونا مهزومين، مهما امتلكوا من بالغة وفصاحة في واقع افرز هذا            .. سيكون اكثر وقاحة وهو يملي علينا     
واشار الى ان   . با مازن ذهب بدون غطاء خارجي او داخلي       ألن أ : اما حسن ابو حشيش فأجاب بقوله     . الكم من االزمات  

االستعدادات الفلسطينية كانت بروتوكولية، حيث ان شارون ال يمكن ان يغير مواقفه خالل جلسة واحدة بدون امتالكنا أي                  
  . كان يفترض بأبي مازن قبل ان يطلب مطالب جديدة المطالبة بتطبيق شرم الشيخ: وقال. اوراق قوة
   األخطاء استنساخ

غازي حمد الى ان القيادة الفلسطينية لم تتعلم من تجاربها الطويلة مـع اسـرائيل، وأعـادت استنـساخ                   .من جانبه أكد د   
كان للفلسطينيين تجربة في اوسلو وملحقاتها من االتفاقيات ولم يتم التعلم من كل االخطاء الفلسطينية وتم                : االخطاء، وقال 



 13

السلطة اصبحت محصنة ضد التغيير واصبحت سياستها العامة، حالة ارباك وحالـة ردود             تكرار نفس األخطاء، يبدو ان      
اتمنى ان يملك المسؤولون الفلسطينيون الشجاعة مرة ويرفـضوا         : وقال. افعال وليس مبادرة وبدون استراتيجية او تكتيك      

لى اسرائيل هو مفتاح الحل، وهذه مشكلة       لقاء االسرائيليين هذه الجرأة غير موجودة، وابو مازن يعتقد ان تأثير امريكا ع            
اذا وقفنا جميعا امام اسرائيل واذا لم نتزحـزح عـن موقفنـا             : واضاف. كبيرة، حيث ان الحل موجود لدنيا كفلسطينيين      

وحذر من ان سياسة    . لكن السلطة تذهب للقاءات وال تريد التعلم من اخطائها واتخاذ موقف صلب           .. المكننا تحقيق انجاز  
صبحت استنزافية حيث تسعى في هذه المرحلة الى بناء مطار وميناء، وامور شكلية اخرى، موضـحا ان هـذه                   السلطة أ 

سياسة اسرائيلية مقصودة حتى ان خطة االنسحاب من غزة استنزاف سياسي وتحول شعبنا لحقل تجارب بفعـل سياسـة        
  . السلطة

  بدون سالح 
اس كانت مؤكدة الن الرئيس أبا مازن ذهب الى القمة مجردا مـن  أما األستاذ طالل عوكل فيرى ان فشل قمة شارون عب   

وصلنا لقناعة االن ان هناك تصادماً بين البرنامج االسرائيلي والفلسطيني ال مجال لتفاعالت             : وقال عوكل . السالح تماما 
 المرحلـي بعيـد   خطة الفصل اقصى ما يمكن ان يقدمه شارون والحل البعيد هـو . تنتج حالة سالم مقبولة لدى الطرفين     

خطأ ان تربط البرنامج الوطني الفلسطيني بمحددات الدولة والحدود، نحتاج لتهيئة انفسنا لـصراع              : واكمل يقول . المدى
  .طويل، ال يحتاج وسيلة نضال واحدة، ال الكفاح المسلح وحده وال المفاوضات وحدها

  28/6/2005السبيل االردنية 
 

  لى اليومإبة واقع العمال الفلسطينيين منذ النك
يئن عشرات األلوف من العمال الفلسطينيين في لبنان تحت وطأة الفقر والبؤس والبطالة تحت وطأة مطرقة                 :محمد دهشة 

  .القوانين اللبنانية التي حرمتهم من ممارسة حق العمل وبين سندان النكبة والتشريد
ية الالجئين الفلسطينيين األهمية الالزمة لجهـة تنظـيم          عاماً على وجودهم في لبنان لم تعِط الدولة اللبنان         56وبعد مضي   

وبقي لبنان الدولة العربية الوحيدة التي رفضت معـاملتهم كمـواطنين           ... عملهم بل اكتفت بالتعاطي معهم كقضية أمنية      
  .عاديين

 ضوء إرجـاء فـتح   بعد اتفاق الطائف، عاد الوجود الفلسطيني الى الظهور مجدداً مع عدم تحديد كيفية التعامل معه على          
الحوار اللبناني ـــ الفلسطيني تزامناً مع انطالق عملية السالم في منطقة الشرق األوسـط المجمـدة وبقـي هـؤالء                    

فتفاقمت المشاكل السياسية واالجتماعية واألمنية وخصوصاً االقتصادية في ظل األزمـات           ... ينتظرون السالم غير القادم   
  .المعيشية التي عانى منها لبنان

اليوم مع إصدار وزير العمل طراد حمادة مذكرة قضت بالسماح للفلسطينيين بالعمل في لبنان، يتطلـع أبنـاء الـشعب                    
الفلسطيني أن يكون ذلك بداية لتصحيح العالقـات اللبنانيـة ــــ الفلـسطينية وبالتـالي إقـرار الحقـوق المدنيـة                      

  .ينيين منذ النكبة وحتى اآلنصدى البلد تسلط الضوء على واقع العمال الفلسط.واالجتماعية
، تعاطت الدولة اللبنانية مع الوجود الفلسطيني في لبنان باعتباره قـضية طارئـة مـن                1948منذ العام    :النكبة والنزوح 

، بالتعاطي مع هـذا     1959 وحتى العام    1948ناحية، وقضية أمنية من ناحية أخرى، وقامت في الفترة الممتدة من العام             
  .ضية إغاثة ومواساة موقتةالوجود على أنه ق

ورغم ذلك، فقد انخرط الفلسطينيون وهم ينتمون أصالً الى طبقة الفالحين، بالعمل فعملوا في الزراعـة فـي منطقتـي                    
  .الجنوب والبقاع، وعمل عدد قليل منهم في المصانع في بيروت والشمال

ل وإقامة األجانب في لبنان وأصبح عمل       ، صدرت تشريعات جديدة لتنظيم عمل ودخو      1962وفي العام   :تشريعات جديدة 
لـذلك، لـم يـتمكن العامـل        . الفلسطيني باعتباره أجنبياً يخضع لمبدأ الحصول على إذن عمل أو لقاعدة المعاملة بالمثل            

الفلسطيني من ممارسة مهنة أو حرفة بشكل قانوني، فاضطر الى السعي للعمل في الدول الخليجية أو الى الهجـرة الـى                
وتشير احـصاءات   ) الزراعة وورش البناء  (وروبية أو العمل في مجاالت ال تتطلب الحصول على إذن مسبق            البلدان األ 

  .غير رسمية ان نصف العمال الفلسطينيين يعملون في هذين القطاعين
 أصبح بمقدور أي عامل فلسطيني العمل أينمـا أراد بعـدما توقـف العمـل                1976 و 1975وبعد عامي   : بداية التحول 

زات، األمر الذي شهد تطوراً في توظيف الفلسطينيين والسماح لهم بالعمل بحرية، عندها لم يتـرك الفلـسطينيون                  باالجا
  .مهنة إال وعملوا فيها باستثناء الوظائف الحكومية والرسمية منها

كثر ضراوة ضد   واستمر الحال على المنوال نفسه الى أن قامت اسرائيل باجتياح لبنان وبدأ العد العكسي نحو مالحقات أ                
الفلسطينيين من عقدي الخمسينات والستينات، فما ان وصل الرئيس بشير الجميل حتى أعلن أنه علـى الفلـسطينيين أن                   

 عاد التشدد في الحصول على إجازة عمل لألجانب من جديد بعد            1983وفي العام   . يرحلوا ومنعوا من ممارسة أي عمل     
ب اللبنانية، ودفع هذا الوضع المـستجد آالف الفلـسطينيين الـى الهجـرة              أن كانت قد جمدته الظروف السياسية والحر      

  .وبخاصة الى الدول األوروبية بعدما لم يسمح لهم بالعمل في دول الخليج
، وبعد انتفاضة شباط، استبشر الفلسطينيون خيراً إال أنهم لم يحققوا مـرادهم، وجـرت               1984وفي عام    :أزمات متفاقمة 

  .آمالهمالرياح عكس ما اشتهت 
، نشبت حروب المخيمات وشددت فيها القيد على العمال الفلسطينيين الذين هجـروا مـن               1987 وحتى   1985ومنذ عام   

  .أماكن سكنهم، وطردوا من أعمالهم، واكتظت مدينة صيدا بهم، ما قلل من إمكانية وجود األعمال وكثرت البطالة
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  . مهنة60ى الفلسطينيين العمل في أكثر من وفي عهد الرئيس األسبق أمين جميل صدر مرسوم حظر عل
، أدى التدهور الحاد في قيمة العملة اللبنانية وارتفاع تكاليف المعيشة الى تدهور الحالـة المعيـشية آلالف                  1989وعام  

مـن  العائالت الفلسطينية في لبنان، في وقت بدأت فيه وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا بتقليص الكثير              
وفي تمـوز   .تقديماتها وخدماتها، األمر الذي أدى الى ازدياد األمراض وحرمان العديد من الطالب من استكمال دراستهم              

، بدأت االتصاالت اللبنانية ــ الفلسطينية من أجل بحث الحقوق االجتماعية والمعيشية للفلسطينيين فـي              1991من العام   
مجلس الوزراء من الوزيرين شوقي فـاخوري وعبـد اهللا األمـين لمتابعـة              لبنان، وسلمت لجنة فلسطينية، لجنة شكلها       

، فوجئ العمال الفلسطينيون مجدداً بقيام وزارة العمل        1993 وبداية عام    1992ومع نهاية عام    .االتصاالت، مذكرة مطلبية  
مؤكـدين علـى عـدم      بإعادة الطلب إليهم حصول على إجازة عمل، األمر الذي دفعهم الى تجديد نداءاتهم إلنـصافهم،                

، وبعـد توقيـع اتفـاق       1993وفي عام   .موافقتهم لألخذ بإجازة العمل طالما أن الحوار اللبناني ـــ الفلسطيني لم يفتح           
أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، تحول االهتمام الدولي الى دعم الشعب الفلسطيني في أراضـي سـلطة                  

االلتفات الى فلسطينيي الشتات، كما قامت منظمة التحرير الفلسطينية بـإغالق معظـم             الحكم الذاتي الفلسطيني، من دون      
مؤسساتها التربوية والصحية واالجتماعية ورياض األطفال والمستشفيات والعيادات، وعمدت الى تخفيض عدد مـوظفي              

وصيين حيث كان القـسم     وتزامنت هذه القرارات مع أخرى قضت بوقف عمل السائقين الخص         .الهالل األحمر الفلسطيني  
واسـتمر  . األكبر من مختلف فئات الشعب تعمل على السيارة باألجرة بسبب تدني فرص العمل والقيود الصارمة عليـه                

  .الحال على ما كان عليه الى حين صدور قرار السماح لهم بالعمل
  األعمال والمهن المحصورة باللبنانيين

  :عمال والمهن المحصورة باللبنانيين دون سواهم كاآلتي األ15/12/1995 تاريخ 621/1حدد القرار رقم 
  أ ــ األجراء

المدير العام ــ المدير ــ نائـب المـدير         : األعمال اإلدارية والمصرفية على اختالف أنواعها وبصورة خاصة عمل        
ــ رئيس الموظفين ــ امين الصندوق ــ المحاسب ــ السكرتير ــ الموثق ـــ امـين المحفوظـات ـــ                    

مبيوتر ــ المندوب التجاري ــ مندوب تسويق ــ مستشار تجاري ــ مراقب أشغال ــ امين مستودع ـــ                  الك
البائع ــ الصيرفة ــ الصاغة ــ المختبر ــ الصيدلي ــ التمديدات الكهربائية ــ األعمال االلكترونية ـــ                 

ناطور ــ الحارس ـ الـسائق ـــ    أعمال الدهان ــ تركيب الزجاج ــ الميكانيك والصيانة ــ الحاجب ــ ال
الطاهي ــ السفرجي ــ الحالق ــ التدريس في المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تـدريس اللغـات                 

  .األجنبية عند الضرورة ــ األعمال الهندسية بمختلف االختصاصات ــ أعمال الكيل والمساحة
  .انيون الشغالهاوبصورة عامة األعمال والمهن التي يتوفر لبن

  :ب ــ أصحاب العمل
األعمال التجارية على اختالف انواعها، اعمال الصرافة ــ المحاسبة ــ القومسيون ــ األعمال الهندسية بمختلـف                
فروعها ــ التعهدات وتجارة البناء ــ الصياغة ــ صناعة األحذية والملبوسات ــ المفروشـات علـى أنواعهـا                 

ـ صناعة الحلويات ــ الطباعة والنشر والتوزيع ــ الحالقة ـ الكـوي والـصباغة ـــ     والصناعة المتممة لها ـ
  ).حدادة ــ ميكانيك ــ تركيب زجاج ــ فرش وكهرباء سيارات(تصليح السيارات 

  .وبصورة عامة كل عمل يشكل مزاحمة للبنانيين
 أحكام هذا القرار الذين تتوفر فـيهم احـد          يمكن استثناء بعض األجانب من    : ونصت المادة الثانية من القرار على اآلتي      

ومنهـا بـصورة    ) تنظيم عمل األجانـب    (18/9/1964 تاريخ   17561 من المرسوم رقم     8الشروط الواردة في المادة     
  :خاصة

  : إذا كان األجنبي
  .ــ مقيماً في لبنان منذ الوالدة

  .ــ من أصل لبناني أو مولوداً من أم لبنانية
  .منذ أكثر من سنةــ متأهالً من لبنانية 

  .يعود للوزير في هذه الحاالت أمر البت بالطلبات بصورة نهائية
  29/6/2005البلد اللبنانية 

  
    ى مجموعة يهودية متطرفة تستعد لمهاجمة المسجد األقص24

  كشف السفير محمد صبيح مندوب فلسطين الدائم لدي جامعة الدول العربية عن وجود مخاطر مؤكدة، تهـدد القـدس                   
وقال .  مجموعة يهودية متطرفة تؤكد انه قد آن االوان للنيل من المسجد االقصي            24اكد صبيح وجود    . والمسجد االقصي 

 مليون دوالر النشاء    772خالل اجتماع فريق خبراء االعالم العرب المكلف بمتابعة قضية القدس ان اسرائيل خصصت              
.  مليون دوالر لنفس الغرض    63كما خصصت   . السكن بالقدس خط سكة حديد بين تل أبيب والقدس لتشجيع اليهود علي           

 10واضاف انه في الوقت ذاته ترفض اسرائيل منح تصاريح بالبناء للفلسطينيين رغم ان تكلفة الترخيص الواحد تبلـغ                   
هذه واشار الي ان    %. 80ويتم تخفيض مصروفات التعليم الجامعي لالسرائيليين المقيمين في القدس بنسبة           . آالف دوالر 

المخاطر تتطلب ابرازها عبر أجهزة االعالم العربية بدال من التركيز علي الخالفـات بـين المـسئولين فـي الـسلطة                     
وقدمت فلسطين ورقة عمل تضمنت عدة مقترحات لمواجهة مخططات اسرائيل لالستيالء علـي االراضـي               . الفلسطينية
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وطالبت ورقـة العمـل بالقيـام       . علي امالك الفلسطينيين الغائبين   العربية ومنها بدء تنفيذ قانون يتيح لالحتالل االستيالء         
 يوليو من كل عام لفضح ممارسات اسرائيل في اليوم الذي صدر فيه قانون الكنيست االسـرائيلي                 31بحملة اعالمية يوم    

  .  باعتبار القدس عاصمة موحدة إلسرائيل
  29/6/2005الوفد المصرية 

  
  تنتظر زوال كابوس االحتالل المواصي بين البحر والمستوطنين 

 في جيب فلسطيني يقع بين مستوطنين والبحـر المتوسـط يراقـب             - رويترز   -  قطاع غزة  -المواصي،تقرير اخباري 
مزارعون محصولهم يتعفن في االراضي الخصبة وقوارب يعلوها الصدأ على الشاطىء الذي يحفه النخيل تحت اعـين                 

قت ما مركزا للرخاء النسبي في غزة غير ان كل ذلك انتهـى مـع انـدالع                 وكانت المواصي في و   . الجيش االسرائيلي 
  . االنتفاضة حيث عزلت قوات االحتالل الجيب بمد طوق أمنى الحدى المستوطنات

ولكن بعد سنوات من العزلة بعيدا عن الوظائف واالسواق واالقارب في بقية انحاء غزة يلوح الخالص فـي االفـق اذ                     
ويأمل السكان ان يمر الوقت سريعا لتنتهي االيام التي ال يسعهم           . اب من االراضي المحتلة في آب     تعتزم اسرائيل االنسح  

 كيلومترا على طـول     15وتمتد المواصي لمسافة    . فيها سوى الحملقة بحزن من الجيب العليل الى المستوطنات المزدهرة         
ضروات والموالح الى جانب صيد السمك      الساحل وعرضها كيلومتر واحد وازدهرت في فترة سابقة بفضل محصول الخ          

وعمل بعض سكانها في المدن الفلسطينية القريبة مثل خان يـونس           . من عرض البحر ورحالت يومية لشواطئها الرملية      
واوصدت اسرائيل الباب فـي     . ورفح او حتى في مواقع البناء وفي المزارع المحمية في مستوطنة غوش قطيف القريبة             

  . ل من بدء االنتفاضة حين قتل عامل من المواصي مستوطنا كان يعمل لديه بعد وقت قلي2001عام 
   28/6/2005الحياة الجديدة 

 
   على الفلسطينيين في شمال قطاع غزة تحت حراسة قوات االحتالل سرائيليون يعتدون مجدداًإمتطرفون 

ئيلي على المواطنين الفلسطينيين فـي       تجددت مساء أمس الثالثاء اعتداءات مستوطنين وعناصر اليمين المتطرف االسرا         
واشـارت وسـائل االعـالم      . منطقة المواصي في شمال قطاع غزة تحت حماية وحراسة قوات االحتالل االسـرائيلي            

االسرائيلية الى ان هذه االعتداءات كانت قد بدأت صباح أمس على اثر استيالء مستوطنين وعناصر اليمـين المتطـرف      
وقذف المستوطنون وعناصـر اليمـين المتطـرف االسـرائيلي          .سطيني في منطقة المواصي   االسرائيليين على منزل فل   

المواطنين الفلسطينيين بالحجارة ما اضطر المواطنين الفلسطينيين في المكان الى الرد يقذف المتطـرفين االسـرائيليين                
واصـيب عـدد مـن الفلـسطينيين        .نوقام جنود اسرائيليون باطالق النار في الهواء للفصل بين الجانبي         . بالحجارة ايضا 

واعتدى المتطرفون االسـرائيليون علـى سـيارة اسـعاف          . والمتطرفين االسرائيليين بجروح جراء التراشق بالحجارة     
  .فلسطينية تواجدت في المكان وكسروا نوافذها

  29/6/2005 48 عرب
  

  الة تتصدر قائمة البلدات المنكوبة بالبط48لمحتلة عام االبلدات الفلسطينية 
% 39كشفت معطيات صادرة عن مكتب التشغيل الصهيوني أن المدن العربية داخل الكيان الصهيونيّ يـشكّلون                :وكاالت

ني، األربعاء  جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مكتب التشغيل الصهيو         .من عدد العاطلين عن العمل في الكيان الصهيوني       
ويـشار إلـى أن جميـع المـستوطنات         %. 1.8عمل في إسرائيل بنسبة     ، عن تراجع نسبة العاطلين عن ال       حزيران 22

الصهيونية في النقب التي كانت تعتبر بؤر بطالٍة خرجت من دائرة البطالة في الشهر األخير، في حين ال تـزال القـرى           
                هناك تراجعاً كبيراً في نسبة البطالة التي كانت تسج ة في النقب قابعة هناك، مع العلم أنل فيها والتي وصلت حتى     العربي

األعسم : والقرى في النقب هي   . وال تزال القرى العربية في النقب تتربع على رأس قائمة البلدات المنكوبة بالبطالة            %.35
؛ %14.5؛ رهـط    %15.9؛ القية وعرعرة النقب     %16؛ أبو رقيق    %17.3؛ كسيفة   %19.9 ؛ أبو ربيعة كحلة   20.3%

أما بالنـسبة لبقيـة     %.12.6؛ حورة   %14؛ تل السبع    %14.2؛ مسعودين العزازمة    %14.4شقيب السالم وأبو قرينات     
؛ %12.8؛ عـين ماهـل      %13.7طمـرة   : ، فالنسبة فيها على النحو التالي     48القرى العربية في األراضي المحتلة عام       

وبا زنغرية  ؛ ط %11.2مكر ودير حنا وكفر مندا وشفا عمرو        -؛ جديدة %11.9؛ كابول   %12؛ كفر كنا    %12.2سخنين  
%. 10.1؛ مغـار    %10.2؛ أم الفحم وبعينة نجيدات وبير المكسور وعرابـة          %10.4؛ عبلين   %10.8؛ عيلوط   11.1%

  .فيما تراجعت نسبة البطالة في بقية القرى العربية إلى ما تحت العشرة بالمائة
  29/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
   مخيماً صيفياً في منطقة رام اهللا40طالق نحو  النسائية تبدأ استعداداتها إلجمعية الهدى

 مدربة  70 النسائية في مدينة رام اهللا اليوم، دورة تدريبية مكثّفة ألكثر من             عِقدت في مقر جمعية الهدى    : خاص –رام اهللا   
 أن هذه الدورة    وأشارت دارين الصياد مديرة الجمعية، إلى     .ومشرفة في مجال المخيمات الصيفية بمحافظة رام اهللا والبيرة        

تأتي في إطار االستعدادات التي تقوم بها الجمعية من أجل افتتاح الموسم الصيفي للمخيمات الصيفية فـي كافـة قـرى                     
 مخيماً موزعة على معظم قرى المحافظة باإلضافة        40ومناطق محافظة رام اهللا والبيرة والتي بلغ عددها لهذا العام نحو            

وأضافت الصياد أن الجمعية نظّمت من أجل       .شر والمركزي الذي تقيمه الجمعية في مدينة رام اهللا        إلى المخيم السنوي العا   
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نجاح هذا المشروع الكبير الذي تكفّلت به ألول مرة هذا العام، جملة اجتماعاٍت مع مشِرفاٍت ونشيطات ولهـن تجـارب                    
اقشتها معاً والخروج باتفاٍق ومن خالل ذلك يـتم         سابقة في قضايا المخيمات الصيفية وقامت بعرض األفكار والخطط ومن         

  .العمل على مستوى المحافظة مع التنسيق المستمر بين كّل مجموعٍة وأخرى
  29/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   منذ اندالع االنتفاضة شهيدا فلسطينيا4050ً
لشهداء الفلسطينيين بلغ منذ اندالع االنتفاضـة        قال تقرير رسمي فلسطيني أن عدد ا       - امال شحادة والوكاالت     -الناصرة

 45شهيدا فيما بلغ عدد الجرحى       /4050/ وحتى نهاية الشهر الماضي      2000الفلسطينية في التاسع والعشرين من ايلول       
 شـهيدا لـم يـتم       82واكد  تقرير صدر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة لالستعالمات ان               .الفا

 751بلغ  ..  عاما عن تلك الفترة    18واضاف أن عدد الشهداء من االطفال أقل من         .لهم بسبب االجراءات االسرائيلية   تسجي
 شهيدا في صفوف    344 و 0 شهيدة من االناث   263وهناك  . شهيدا 732أما الشهداء جراء القصف االسرائيلي فبلغ       . شهيدا

  .الل االسرائيلي طالبا ومعلما استشهدوا برصاص االحت836 و0االمن الوطني
   29/6/2005الرأي االردنية 

  
   منازل في الشعراوية ويقتحم بلدة صيدا ويجرف األراضي في باقة الشرقية3االحتالل يستولي على 

واصلت قوات االحتالل اعتداءاتها التعسفية بحق األهالي في قرى الشعراوية شمال طولكرم، وأغلقت ،طولكرم ـ خاص 
وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتالل احتلت ثالثة منازل في قرية زيتـا،             . بالسواتر الترابية   باقة الشرقية  -سهل زيتا 

وكانت قوة عسكرية صهيونية، تضم ثـالث نـاقالت جنـود           .سعيد رداد، وحسن أبو زهرة وجميل ذياب      : تعود لكل من  
وقامـت قـوة    .ش واسعة فيهـا   وسيارات جيب اقتحمت بلدة صيدا، وتمركزت في شوارعها وأزقتها، وشنت عمليات تفتي           

  .أخرى ترافقها جرافة صهيونية مدرعة، بتجريف مدخل باقة الشرقية وإغالقه بالسواتر الترابية
  29/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ودهم منازل وتحويل بعضها إلى ثكنات في الخليل ودورا،اعتقالعمليات تجريف واقتالع أشجار زيتون

ت قوات االحتالل االسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح امس، فتيين من مخيم العروب الواقع               اعتقل:كتب فضل عطاونة  
الى الشمال من الخليل، وذلك بعد دهم منزلي عائلتيهما لهذا الغرض، فيما قالت مصادر محلية تقيم فـي منطقتـي بئـر                      

ى ثكنتين عسكريتين إثر عمليـات دهـم        المحجر شمال غربي المدينة، وكنار جنوب شرقي دورا انه تم تحويل منزلين ال            
عاما في حديث لـ االيـام ان       18وفيما قالت عائلة الفتى حازم حسن ابراهيم عجارمة         !.بزعم التفتيش عن مواد ممنوعة    

قوات االحتالل اعتقلته فجراً بعد دهم منزل العائلة في العروب، واجراء تفتيشات في داخله، اشارت مصادر مكتب نادي                  
وقالت المصادر ذاتها لـ االيـام،      . عاما 13يل الى اعتقال فتى آخر من المخيم يدعى صالح ابراهيم ابو رية           االسير بالخل 

 فتيات، الفتـة الـى ان   3 مواطنا بينهم   80امس، ان قائمة المعتقلين في المحافظة منذ بداية حزيران المنتهي، تضم نحو             
كة الجهاد االسالمي حيث نفذت لغرض اعتقالهم حملتا دهـم          عددا غير قليل من المعتقلين، هم من مؤيدي او أنصار لحر          
  .منفصلتين تركزتا في الخليل وإذنا وبيت كاحل ومخيم الفوار

 29/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  قوات االحتالل تواصل تفجير الكهوف واآلبار في شمال الضفة الغربية
كهوف واآلبار في الجبـال واألراضـي الزراعيـة    واصلت قوات االحتالل الصهيوني اليوم تفجير ال،طولكرم ـ خاص 

وذكرت مصادر محليـة أن قـوات       .الواقعة بين بلدة كفر راعي قرب جنين وقرية صيدا بطولكرم شمالي الضفة الغربية            
االحتالل تنفذ عمليات تفتيش لألهالي على الطريق الرئيسة التي تربط بين محافظتي جنين وطولكرم شرق بلدة عـالر،                  

ت اقتحام ومداهمة لبلدات كفر راعي وصيدا وعالر بين الحين واآلخر، وتقوم بإطالق النار وقنابل الـصوت                 وتنفذ عمليا 
  .وسط الطرقات الزراعية التي تربط بين هذه البلدات

  29/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

  االعتقال والجدار المؤتمر الوطني الثالث ألطفال فلسطين يناقش تأثيرات: بيت لحم
تحت شعار أطفال وراء القضبان من منظور حقوق الطفل، افتتحت الحركة العالمية للدفاع عـن               :تب حسن عبد الجواد   ك

 130االطفال في فلسطين المؤتمر الوطني الثالث ألطفال فلسطين، امس، في فندق البرادايس بمدينة بيت لحم بحـضور                  
 الخط االخضر وهضبة الجوالن، وخورخي فيال رئـيس         طفالً من الجنسين من مختلف محافظات الضفة الغربية وداخل        

الحركة العالمية للدفاع عن االطفال، ورفعت عودة قسيس رئيس الحركة العالمية للدفاع عـن االطفـال فـي فلـسطين،                    
ونوربيرتو لوينسكي نائب رئيس لجنة حقوق الطفل في األمم المتحدة، والطفل يزن عدنان الزبيدي رئيس مجلس أمنـاء                  

وشمل المؤتمر الذي يستمر اربعة ايام في جلسته االولى على طرح اوراق عمل حول              . التابع للحركة في فلسطين    االطفال
تعذيب االطفال في سجون االحتالل االسرائيلي، وأثر جدار الضم على االطفال الفلسطينيين، وحول حقوق االطفال فـي                 

واالسيرة المحررة سعاد غزال، وباسم صبيح عـن نـادي          النزاعات المسلحة، شارك في تقديمها المحامي خالد قزمار،         
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االسير الفلسطيني، والمحامي داود الدرعاوي عن اتحاد الحقوقيين لحقوق االنسان، وأكدت الكلمات التي ألقاها لوينـسكي                
 وقسيس والزبيدي وفيال في جلسة االفتتاح، على ضرورة العمل من اجل اطالق سراح االطفال الفلسطينيين في سـجون                 

  .االحتالل وأهمية تقديم المساعدة القانونية لهم، والعمل على تأهيلهم وفق احتياجاتهم بعد اطالق سراحهم
  29/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  إضراب جزئي لنقابات المهن الطبية في المستشفيات الحكومية: طولكرم
كرم، أمس، اضرابا جزئيا عن العمـل لمـدة         أعلن الموظفون في المهن الطبية في المستشفيات الحكومية بطول        : طولكرم

ثالث ساعات، للمطالبة بتحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية في ظل غالء المعيـشة والوضـع                 
ودعت إلى اإلضراب نقابات التمريض، والمهن الطبية الفنية، والمهن الصحية في الضفة الغربيـة              . االقتصادي المتردي 

وأشار محمود الحميدي، نقيب الممرضين في طولكرم، إلى أن اإلضراب جاء بعد فشل المفاوضـات مـع                 .وقطاع غزة 
المختبرات، األشعة، مـساعدي الـصيدلة، العـالج        : وزارة الصحة لتحسين أوضاع موظفي المهن الصحية في مجاالت        

  .الحكوميةالطبيعي، وفني العمليات، فنيو البصريات، فنيو األسنان وغيرهم في المستشفيات 
  29/6/2005األيام الفلسطينية 

  
  نوبل للسالم  ـفلسطينيات مرشحات ل

 مؤتمراً صحافياً في مركز اإلعالم الفلسطيني       2005لجائزة نوبل للسالم    » ألف امرأة «  يعقد المجلس االستشاري لرابطة     
ـ                ن ضـمن ألـف امـرأة لـسنة         في مدينة رام اهللا اليوم لإلعالن عن أسماء المرشحات الفلسطينيات لجـائزة نوبـل م

وأوضحت الدكتورة فيحاء عبدالهادي منسقة الرابطة أنه تم ترشيح ألف امرأة للجائزة من جميع أنحاء العالم بينهن                 .2005
عدد من النساء الفلسطينيات المتميزات اللواتي عملن بدأب من أجل العدل والحرية والسالم العادل في المجال الـسياسي                  

وقد تم ترشيح ألف امرأة من أنحاء العالم للمنافسة على جائزة نوبل للسالم وذلك من أجل تأسـيس                  .يواالجتماعي والثقاف 
ثقافة جديدة لتحقيق السالم، ال سيما وأن للرجل عادة نصيب األسد في الجائزة، حيث حصلت عليها اثنتا عشرة امرأة فقط                    

  قنا. من تأسيسها
  29/6/2005البيان  

  
  حصاء المركزي حول كبار السنصدره جهاز اإلفي أول تقرير من نوعه ي

 أعلن لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء عن صدور أول تقرير إحصائي من نوعـه                - الحياة الجديدة    -البيرة  
يصدره الجهاز حول كبار السن في األراضي الفلسطينية، مشيراً بهذه المناسبة الى أن اإلنسان يمر في حياته بعدة مراحل                

وإذا كانت مرحلة الطفولة قد حظيـت       .  مرحلة الطفولة والشيخوخة، ويحتاج إلى رعاية خاصة في هاتين المرحلتين          منها
باهتمام واضح على المستوى القومي والدولي، إال أن مرحلة الشيخوخة لم تحظ بنفس القدر من االهتمام وخاصـة فـي                    

م نتيجة النخفاض نسبة وفيات األطفال وارتفاع معدالت توقعـات         ونظراً الرتفاع نسبة كبار السن في العال      . البالد النامية 
الحيـاة، سيؤدي إلى انعكاسات على التنمية االجتماعية واالقتصادية مما يحتم االهتمام بقضية الرعاية المتكاملـة لكبـار       

 مختلـف   وأضاف رئيس اإلحصاء أنه على مستوى الوطن فقد شهدت األراضي الفلسطينية تحسنا ملحوظـا فـي               .السن
جوانب الحياة كالمستوى الصحي والمعيشي منذ بداية العقد الماضي مما انعكس باإليجاب على أفراد المجتمع، فارتفعـت                 

 لكل  67,0 سنوات خالل العقد ونصف العقد الماضيين، حيث ارتفع من نحو            6-5معدالت البقاء على قيد الحياة إلى نحو        
 مع التوقع بارتفاع هذا المعدل خالل       2005 سنة لإلناث لعام     73,0 للذكور    سنة 71,5 إلى   1992من الذكور اإلناث عام     

، وقد أدى ارتفاع معدل توقـع البقـاء         2015 سنة لإلناث لعام     74,5 سنة للذكور    73,0السنوات القادمة ليصل إلى نحو      
عى إلـى ضـرورة البحـث       على قيد الحياة عند الوالدة إلى ارتفاع أعداد كبار السن في األراضي الفلسطينية مما استد              

يمتاز المجتمع الفلسطيني في األراضي الفلسطينية بأنـه        و. والدراسة في مجال أوضاع المسنين في األراضي الفلسطينية       
مجتمع فتي حيث تشكل فئة صغار السن حوالي نصف المجتمع في حين ال تشكل فئة كبار السن أو المسنين سوى نـسبة                      

بواقـع   أفـراد    114,809 سنة فاكثر    65كبار السن األفراد    ، بلغ عدد    2005لعام  في منتصف ا  . ضئيلة من حجم السكان   
  .من مجمل السكان% 3,1، أي ما نسبته  من اإلناث65,521 من الذكور، و49,288

   29/6/2005الحياة الجديدة 
  

  خطّة متروبولين بئر السبع تُميز ضد عرب النقب على أساس قومي 
 في إسرائيل، في رسالة بعثت بها إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لـواء               مواطنمعية حقوق ال  جقالت  ،ياسر العقبي 

الخطة الهيكلية الجزئية لمتروبولين بئر السبع، تميز ضد عرب النقب على أساس قومي وال تفـي حتـى                  «الجنوب، إن   
 حقوق المـواطن،    جمعيةبدارنة من   –يحامية بانة شغر  جاء ذلك في رسالة بعثت بها الم      .»بالقسط األدنى من احتياجاتهم   

، الى رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء الجنوب، دودو كوهين، نيابة عن الجمعية والمركز اليهـودي                  الثالثاء
ايش المجلس اإلقليمي للقرى العربية البدوية غير المعترف بها في النقب ومنتدى التع        -العربي للتطور اإلقتصادي، والعونة   

التي ساعد في إعدادها المهندس محمد يونس من المجلس االقليمي للقرى غيـر المعتـرف   -وتضمنت الرسالة  .في النقب 
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 التي ستناقش اللجنة إيداعها يوم      23/14/4تاما   الجزئية لمتروبولين بئر السبع       قائمة مالحظات على الخطّة الهيكلية     -بها
  .األربعاء من األسبوع القادم

  28/6/2005 48 عرب
  

  ضراب الشامل في المدارس العربية في حيفا يدخل يومه العاشر  اإل
عشرة أيام احتجاجـا علـى مـا        يواصل منتدى اولياء امور الطالب في المدارس العربية في حيفا، اغالق المدارس منذ              

وفـي بيـان وصـلنا      .دينة جهاز التعليم العربي في الم     مماطلة وزارة المعارف باالستعداد لتطبيق االصالحات في      يسميه  
ياسر منصور، يدعو منتدى اولياء امور الطالب العرب في حيفا،          . امل جبارين، ود  . بالبريد األلكتروني، ويحمل توقيع د    

الوزيرة لفنات الى تطبيق االصالحات من جانب واحد في جهاز التعليم العربي فـي حيفـا، رغـم معارضـة نقابـات                      
 اعلنت رفضها تطبيق التوصيات ما لم يتم االتفاق على ذلك مـع نقابـات المعلمـين،                 يشار الى ان بلدية حيفا    .المعلمين

وتراجعت عن موافقتها السابقة على شملها في المرحلة األولى من تطبيق التوصيات التي اعلنتها لفنات، من جانب واحد،                  
العرب في حيفا، ان وزيرة المعـارف       ياسر منصور، نائب رئيس اللجنة المركزية ألولياء األمور         . وقال د . امس االثنين 

تنتهج سياسة مزدوجة، ففي الوقت الذي تفصل فيه معلمين وتعلن عن تطبيق توصيات دوفرات دون التنسيق مع نقابـات                   
المعلمين، نجدها عندما يتعلق األمر بجهاز التعليم العربي الذي يحتاج الى اصالحات ملحة، تشترط تطبيق االصـالحات                 

وحمل المنتدى وزيرة المعارف المسؤولية عما سيؤول       .غم انه صودق على الخطة منذ عامين      لمعلمين، ر بموافقة نقابات ا  
  . اليه مستقبل التعليم العربي في حيفا

  28/6/2005 48 عرب
  

  األسرى األردنيون يعلنون اإلضراب ويطالبون بتوسيع التضامن معهم
 الصهيوني اإلضراب عن الطعام، احتجاجاً على اعتقـالهم  أعلن األسرى األردنيون المحتجزون في سجن مجدو    :وكاالت

وفي بيـاٍن صـدر      .التعسفي، ورفض سلطات االحتالل السماح لهم بالعودة لعائالتهم التي تقيم في مناطق الضفة الغربية             
لتي تصدر  إنّهم قرروا البدء بخطواٍت تصعيدية من اإلضراب المفتوح، حتى رفض تنفيذ القرارات، ا            : عنهم، قال األسرى  

وذكـر   .عن مصلحة السجون الصهيونية، إثر تفاقم معاناتهم على مدار السنوات األربع الماضية، بشكٍل لم يسبق له مثيل                
 سنوات متنقّالً بين سجٍن وآخـر،       4 إلى   3األسرى أن سلطات االحتالل تعتقلهم دون تهمة أو محاكمة، وبعضهم أمضى            

نهم اعتُِقلوا خالل حمالت المداهمة واالعتقال، التي شنّتها القوات الصهيونية فـي            دون تهمة أو تحقيق أو محاكمة، علماً أ       
         وجودهم في الضفة الغربية غير شرعي إدارة          .األراضي الفلسطينية، بدعوى أن وذكر بيـان األسـرى األردنيـين أن

ل اعتقالهم لم يتعرضـوا للتحقيـق أو       السجون ترفض اإلفراج عنهم، رغم أن اعتقالهم ال يستند ألي أساٍس قانوني، فطوا            
وأكّد األسرى   .االستجواب، كما يجري تمديد اعتقالهم تدريجياً، دون تدخّل المحاكم، أو السماح للمحامين بمتابعة قضيتهم             

في بيانهم رفضهم لقرار اإلبعاد إلى األردن، الذي تحاول سلطات االحتالل فرضه عليهم، مؤكّدين تمسكهم باإلقامة فـي                  
وناشد هؤالء األسرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبـاس إدراج قـضيتهم             .طنهم الشرعي، مع أسرهم وعائالتهم    و

ضمن ملف األسرى، ودعوا الحكومة األردنية إلى الضغط على سلطات االحتالل، لإلفراج عنهم، وإلغاء قرار إبعـادهم                 
  .إلى األردن

  29/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  المحكمة الصهيونية تسمح لألسير حسام خضر بالدفاع عن نفسه:  شهرا27ًاعتقاٍل دام بعد 
للمرة األولى ومنذ اعتقاله قبل سبعة وعشرين شهراً وبعد أربع عشرة جلسة، سيـسمح للنائـب األسـير       : خاص –نابلس

تيسير نصر اهللا، منـسق اللجنـة       وقال   .حسام خضر بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة العسكرية الصهيونية في سجن سالم           
الشعبية للتضامن مع النائب خضر واألسرى الفلسطينيين، في تصريٍح صحافي له وصل المركـز الفلـسطيني لإلعـالم               

إن حسام خضر يرفض وبشدة كّل التهم الموجهة إليه، معتبراً أنّها تستهدف إسكات صوته وإبعاده عن الشعب                 : نسخة منه 
 هذه المرحلة التي تشهد فيها القضية الفلسطينية تطورات مصيرية، ويتم فيها إعادة هيكلة األطـر                الفلسطيني وخاصةً في  

وأشار نصر اهللا إلى أنّه وللمرة األولى أيضاً سيحـضر           .السياسية للشعب الفلسطيني عبر االنتخابات المحلية والتشريعية      
 البرلمانيين الدولي بصفة مراقب، كمـا مـن المتوقّـع           المحامي سيمون فورمان محاكمة النائب خضر مندوباً عن اتحاد        

يجدر اإلشـارة إلـى أن اتحـاد         .حضور عدٍد من أعضاء البرلمان الصهيوني العرب والصحافة الدولية جلسة المحكمة          
 وكانت المحكمة . البرلمانيين الدولي استنكر أكثر من مرٍة اعتقال البرلماني حسام خضر ومحاكمته أمام محكمة عسكرية             

العسكرية الصهيونية قد عقدت جلسة خاصةً لها في سجن عوفر يوم أمس األول، للنظر في طلـب المحـامي ريـاض                     
األنيس الكشف عن المعلومات السرية التي تدعي النيابة العسكرية وجودها في ملف رئيس لجنة الـدفاع عـن حقـوق                    

لقضية، ثم نُِقل خضر إلى سجن الرملة بانتظار نقله إلى          الالجئين الفلسطينيين حسام خضر، وقد تم تأجيل النظر في هذه ا          
  .محكمة سالم العسكرية صباح األربعاء التاسع والعشرين من حزيران يونيو الجاري

  29/6/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  االحتالل يطلق سراح معتقل فلسطيني.. بعد فشله في تحويله لالعتقال اإلداري
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 عاما من مدينة نابلس بعد    25  االحتالل الصهيوني أمس، عن المواطن فضل حامد البيتاوي         أفرجت قوات  : خاص -نابلس
وأفرج عن البيتاوي أمس من معتقل عوفر الصهيوني شمال مدينـة رام اهللا، بعـد اسـتئناف                  .اعتقاله ألكثر من شهرين   

يذكر أن البيتاوي طالـب فـي كليـة          .المحامي فارس أبو الحسن للقضية التي أراد الصهاينة تحويلها لالعتقال اإلداري          
الهندسة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وقد اعتقل قبل شهرين، بعد فترة من إطالق سراحه من سـجون االحـتالل                    

  .الصهيوني
  29/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  سرائيليين إتمديد اعتقال مواطنين عربيين بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم ضد جنود 

 مدد قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع، نتان زلوتشوبر، اعتقال مواطنين عـربيين مـن                :ياسر العقبي / 48ب   عر
قرية اللقية في النقب، بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية ضد جنود إسرائيليين، وتفجير قطار، وذلك حتى انتهـاء اإلجـراءات                   

ماضي، حيث أصِدر أمر منع نشر في القضية، حين أعتقل طـالل            وكان التحقيق بدأ في شهر نيسان ال       .القضائية ضدهما 
 عاما، من قرية اللقية، المشتبه بالتخطيط للقيام بعمليـات ضـد جنـود الجـيش اإلسـرائيلي                  26جمعه غنيم أبو هدوبة     

ل وخـال  .ومواطنين يهود، والتخطيط للقيام بعملية في محطة القطار، وخطف أسلحة من مجندين وإطالق النار علـيهم               
 16-وزعمت أجهزة األمن أنه تم العثور على بندقية من نوع إم          . التحقيق أعتِقل ثالثة مشبوهين آخرين، من سكان اللقية       

وقد تم تقديم الئحة اتهام ضد أبو هدوبة في المحكمة المركزية فـي              .في بيت أحد المعتقلين، الذي تم اخالء سبيله الحقًا        
 عاما من اللقية ايضا، في حين أطِلق سراح مواطنين آخرين هما ياسر سـالم               24 بئر السبع، وضد صالح محمد المراحلة     

وقد أمر قاضي المحكمة المركزية يوم الخميس الماضي بتمديد اعتقال أبو            . عاما 38 عاما ويوسف أبو جديع      24النباري  
تمديد اعتقال المراحلـة حتـى انتهـاء        االثنين ب  االول   هدوبة حتى انتهاء اإلجراءات القانونية ضده، في حين أمر أمس           

وكان المعتقل المحرر يوسف أبو جديع، أكد في لقاء سابق مع مراسلنا، إن جهاز األمن العام يعتقل                  .اإلجراءات القانونية 
  .دائما عرب لنبقى مشبوهين دائما، لتسوغ حكومة إسرائيل سبب عدم منحنا حقوقنا المدنية كمواطنين في الدولة

  28/6/2005 48 عرب
  

  جمعية أنصار السجين تحصل على قارورة ماء ملوثة من سجن الدامون
أكدت جمعية أنصار السجين الفلسطيني في مدينة نابلس ما نشرته من معلومات سابقة عن تلـوث مـاء                  :  خاص -نابلس

سائد ياسين مدير فرع    وقال   .إنها امتلكت الدليل الذي يؤكد صحة تلك األنباء       : الشرب في سجن الدامون الصهيوني، قائلة     
إن أسرى الدامون نجحوا في تسريب أنبوبة ماء إلى الجمعية التي قامت بدورها بإرسالها للمختبرات               : الجمعية في المدينة  

وذكر ياسين أن الجمعية ستقوم بمتابعة الموضوع ونشر نتـائج           .الطبية للفحص والكشف عن المواد الملوثة التي تحتويها       
سائل اإلعالم، داعيا المؤسسات الحقوقية واإلنسانية الدولية لإلطالع عن كثب على حجم المشكلة             الفحص في الصحافة وو   

واتخـاذ  . الصحية التي يعانيها األسرى في سجن الدامون بسبب تلوث المياه، وانعدام أبسط مقومات الحيـاة اإلنـسانية                
  .اإلجراءات الحاسمة لوقف االستهتار بحياة وصحة األسرى

  29/6/2005 سطيني لإلعالمالمركز الفل
  

 عائلة أسير تناشد من أجل التدخل إلجراء عملية جراحية البنها 
 ناشدت عائلة أسير من قرية كفر قليل جنوب نابلس في الضفة الغربية، اليوم، الجهات المعنية التدخل لدى -وفا-  نابلس

وكانت إدارة سجن  .بنها وتقديم العالج الالزم لهسلطات االحتالل اإلسرائيلي، التي رفضت إجراء عملية جراحية هامة ال
 عاماً، من القرية، بإجراء عملية 36النقب الصحراوي، رفضت السماح لألسير المعتقل أيمن رشدي فليح منصور 

عبر " وفا"وأوضحت عائلة األسير منصور في بيان صحفي وصلت نسخة منه لـ .جراحية في عينيه، دون إبداء األسباب
كتروني، أنه تقرر قبل خمسة شهور إجراء عملية جراحية البنها بعد عرضه على طبيب مختص من قبل إدارة البريد اإلل

وأعربت عائلة  .السجن المذكور، كما تم تحديد موعد إلجراء العملية بعد أن صدر قرار من المحكمة يسمح له بذلك
إجراء العملية، مؤكدةً أن ابنها يعاني من انحراف شديد األسير عن استيائها وذهولها لدى تلقيها خبر عدم السماح البنها ب

يذكر أن األسير منصور معتقل إدارياً منذ عامين، وجددت سلطات االحتالل  .في شبكية العين قد يفقده نعمة البصر
 .اعتقاله مؤخراً أربعة أشهر أخرى للمرة الخامسة على التوالي

  29/6/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا 
  

  ..!سرائيل سيتأثر سلباًإإذا تدخل الجيش في السياسة فان أمن : ونشار
  :كتب خليل العسلي

  !! ماذا تضع على بندقيتك؟-
  ..شريط برتقاليا عالمة المستوطنين النني من المؤيدين للبقاء في االراضي الفلسطينية  أضع -
  ! يعنى انك من المعارضين الخالء المستوطنات من قطاع غزة؟ -
 واذا تم ارسالي الى قطاع غزة الخالء المستوطنات فأنني سارفض تلك األوامر، رغـم اننـي ألـبس الـزي                      طبعا  -

  !! العسكري، وسأنضم الى اخواني المستوطنين الذين يجب عدم اخراجهم من بيوتهم
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   وتسير وفقا القوال الحاخام الذي تدرس عنده؟   هل انت جندي متدين-
  ..!!يوني  ال لست متديناً ولكنني صه  -
  ! ما هو اسمك؟  -
  !! اسمي ايتان زوهر من مستوطنة افرات في الضفة الغربية - 

ان هذا لم يكن تحقيقا في معسكر للجيش او جلسة في محكمة عسكرية اسرائيلية، بل كان حوار جـرى بالـصدفة بـين                       
وما لفت انتباه الصحفي هـو ان       .. ةصحفي من االذاعة االسرائيلية واحد الجنود في المحطة المركزية في القدس الغربي           

هذا الجندى كان يضع شريطا برتقاليا على فوهة بندقيته في وضح النهار، وامام أعين الجميع مخالفا بـذلك التعليمـات                    
  .. العسكرية

مع  حزيران، عاصفة من ردود الفعل الواسعة في الساحة الحزبية والسياسية وحتى في المجت             28هذا الحوار أثار الثالثاء،     
االسرائيلي، مما دفع شارون، ومن بعده وزير الدفاع، الى عدم توفير كل الكلمات المنددة بهذه التصريحات متوعدين اي                  
جندى يرفض االوامر ويجعل آراءه السياسية تقوده، باشد العقوبات، وبتجريده من كل االمتيازات العسكرية التي يحصل                

  .. وهي كثيرة جدا وتثير الحسد والغيرة اي شخص يخدم في الجيش االسرائيلي، عليها
انني احذر كل من تسول له نفسه من بين الجماعات الصغيرة الخارجة عن القـانون               : فقد قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية    

وال تمثل المستوطنين من محاولة المس بالجنود اثناء عملية االخالء الن هذه المحاوالت ستواجه بكثير من الحزم والقوة                  
  ..قبل قوات االمنمن 

ان العمود الفقري لدول اسرائيل هو الجيش، واذا دخلت السياسة إليه فان هذا سيؤثر سلبا علـى أمـن                   : واضاف شارون 
فاالنضباط اهـم ميـزات     .. اسرائيل وبالتالي فان ظاهرة رفض االنصياع لالوامر العسكرية ستواجه بكثير من الصرامة           

  ..اطالقاً مع اي جندي يرفض االنصياع لالوامرالجيش االسرائيلي، ونحن لن نتساهل 
انني اتوجه الى اخوانا المستوطنين مؤكدا لهم       : أما وزير الجيش اإلسرائيلي فقد اقل دبلوماسية واكثر عسكرية عندما قال          

خطورة التعرض للجنود كما حدث قبل عدة ايام في غزة، الن الجيش لن يتردد باستخدام اية وسيلة لحماية جنوده مهـددا        
  ..بقطع يد كل متطرف 
نشطاء اليمين هذا الجندي بأنه بطل قومي كما هو الحال بالنسبة الى الجندي اآلخر الـذي اسـتغل                 واعتبر المستوطنون و  

وجود كاميرات التلفزيون ليعلن بصورة درامية تعلمها من وسائل االعالم االمريكية التي تربى عليهـا، فهـو اميركـي                   
ية عن رفضه االنصياع الوامر للمشاركة بابعـاد        الجنسية من بالد العام سام انتقل مباشرة الى مستوطنة في الضفة الغرب           

المستوطينين عن مكان عمل الجرافات العسكرية التي كانت تقوم بهدم منازل مهجورة في مستوطنة شيرت هايم في غزة                  
  ..!قبل ايام معدودة

  28/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  سرائيليين إالحكم بالسجن على جنديين 
ـ        حكمت محكمة ع    يوما بعد رفضه تنفيذ أمرا عسكريا       56سكرية اسرائيلية الثالثاء على جندي اسرائيلي بالسجن الفعلي ل

بهدم مبان في مستوطنة شيرات هيام بقطاع غزة وفي اول خطوة فعلية لمواجهة اتساع ظاهرة يرفض من خاللها جنـود                    
وقال والد بيفر لمراسلين اسرائيليين امس انـه         .باط  اسرائيليون االنصياع الوامر عسكرية في اثناء تنفيذ خطة فك االرت         

ونقلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن محامي الجندي بيفر، شاي غـاليلي، انـه         . فخور بابنه لرفضه تنفيذ االمر العسكري     
ية فـي   ينوي االستئناف على قرار المحكمة العسكرية اليوم واضاف انه يتوقع ان تبت المحكمة العليا االسرائيلية بالقـض                

  .نهاية المطاف
 حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية صباح اليوم على الجندي يتسحاق كاليمان بالـسجن             الثالثاءوفي وقت سابق من نهار      

  . يوما بعدما اعلن عن نيته رفض تنفيذ اوامر عسكرية الخالء مستوطنات في اطار خطة فك االرتباط14الفعلي لمدة 
  29/6/2005 48 عرب

  
  لى رئيس األركان اإلسرائيلي بعد تلقيه تهديدات حماية مشددة ع

 ان حمايـة     مـن   مصدر في الشرطة اإلسـرائيلية     هأفاد ما   : اف ب  ،القدس المحتلة  29/6/2005الشرق القطرية   نشرت  
مشددة فرضت على رئيس األركان اإلسرائيلي حالوتس اثر تلقيه رسالة تهديد تستهدفه وعائلته في حال عمل على انجاز                  

اذا كانـت   ... وجاء في الرسالة التي تلقاها حالوتس االثنين في مكتبه انت تنفذ خطة شـارون             . ب من قطاع غزة   االنسحا
وابلغت الشرطة بالتهديد وفتحت تحقيقا لكشف مرسليه، وباشرت تسيير دوريات          . عائلتك عزيزة عليك تجنب القيام بذلك     

  .  وعززت الحراسة عليهوتلقى شارون أيضا تهديدات. حول منزله الواقع في تل أبيب
 بمثابة تهديـد    بأن شاون اعتبر التهديد   : تل أبيب نظير مجلي   نقالً عن مراسلها في      29/6/2005شرق األوسط   الوذكرت  

وقال، معقبا على هذا التهديد ان هناك أقلية ضئيلة من المتطرفين اليهود الذين فشلوا              . السرائيل كدولة يهودية ديمقراطية   
. وبهذه األساليب، فان ال شيء يهمهم     . ى السلطة فراحوا يلجأون الى أساليب غير ديمقراطية خطيرة        في فرض ارادتهم عل   

ال ينظرون الى مصلحة اسرائيل العالمية وال يلتزمون بالقانون، ولذلك تراهم ينشرون الفوضى والعنف، وباتوا يعتـدون                 
  . حتى على جنود الجيش االسرائيلي

وقال ان قواته لن تسمح     . بضة حديدية على أولئك المتطرفين الذين يتطاولون على الجيش        من جهته، هدد موفاز، بالرد بق     
وأكد أن هؤالء يرمون الى فرض رأيهم السياسي على الدولة بهدف افشال خطـة              . للمتطرفين باالستمرار في اعتداءاتهم   
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ولن يسمح  .  اعتداء فظا على القانون    وأصبحت محاولة افشالها  . ولكن هذه الخطة عبرت كل االختبارات القانونية      . الفصل
  . ولن تقف في وجهها أية قوة. وقال ان الخطة ستنفذ في موعدها المقرر بعد شهر ونصف الشهر. بذلك

واعتبر المراقبون تهديدات شارون وموفاز بمثابة تعبير عن الضيق من جراء نجاح اليمين في تجنيد جماهير غفيرة فـي                
ن حوالي مائة ألف مواطن استجابوا للدعوة بالوقوف ربع ساعة، مساء أول من أمـس،               نشاطاتهم ضد خطة الفصل، اذ ا     

واستمد اليمين التشجيع مـن هـذا النجـاح         . على جنبات الطرق في جميع أنحاء اسرائيل تعبيرا عن رفض هذه الخطة           
ا أصدره الصحافيان عـوفر     وتبنى اليمين أمس، كتابا جديد    . إلطالق دعوة جديدة إلغالق الشوارع الرئيسية، مساء اليوم       

شلح وأفيف دروكر، وفيه يؤكدان ان هدف شارون الحقيقي من خطة الفصل هو خدمة مصلحة شخصية اذ ان مـا أراده                     
  . منها هو ان تغطي على أنباء التحقيقات التي جرت معه ومع ولديه حول قضايا الفساد العديدة التي تورطوا فيها

بدو واضحا من فحوى التهديد ان ان الرسالة صادرة عن جهات تعارض خطة             ي: 28/6/2005: 48عربوجاء في موقع    
وجاء في رسالة التهديد انك تسير علـى طريـق          . فك االرتباط التي سيتولى حالوتس بصفته العسكرية، مسؤولية تنفيذها        

  !رئيس الحكومة، اذا كانت عائلتك تهمك فامتنع عن ذلك
 

  خالء بداية عصيان عسكري إسرائيلي ألوامر اإل
كشفت معلومات صحافية اسرائيلية ان خمسة عسكريين اسرائيليين رفضوا تنفيذ اوامر ذات عالقة باالنسحاب المقرر من                

  . قطاع غزة وجانب من الضفة الغربية، وهو ما اعتبره موفاز ظاهرة خطيرة يجب مواجهتها بحزم
 من حيفا رفض الخدمة فـي القطـاع تحـسبا           واوضحت صحيفة معاريف االسرائيلية امس ان جنديا من سالح البحرية         

لالنسحاب لكنه لم يعاقب فيما رفض مدرب عسكري من بئر السبع جنوب تدريب الجنود على تنفيذ خطة االنسحاب ولم                   
واشارت الى ان ضابطا برتبة مالزم يقيم في احدى مستوطنات الضفة رفض تدريب رجاله على عملية اخـالء                  . يحاكم

كما ان ضابطا برتبة نقيب من االدارة اللوجستية في الجيش رفض قبل ايام المـشاركة               . منصبهالمستوطنين واعفي من    
واخيرا رفض عريف امام الكاميرات االحد      . في االستعدادات الخاصة باالنسحاب لكنه ما لبث ان تراجع عن هذا الرفض           

  . اجالء مستوطنين من مستوطنة عشوائية في القطاع وسيحال الى القضاء
   .ته قال موفاز في بيان اصدره ان عصيان األوامر ظاهرة خطرة وعلى الجيش مواجهتها بالحزم المطلوبمن جه

  29/6/2005البيان  
  

  يعلون يؤكد انه علم بخطة فك االرتباط بعد اسبوعين من النشر حولها بوسائل االعالم 
مرة على خطة فك االرتباط بعد اسبوعين مـن         قال رئيس االركان السابق للجيش االسرائيلي يعلون انه تم اطالعه الول            

وافاد موقع هآرتس ان اقوال يعلون جاءت خالل جلسة للجنة مراقبة الدولـة          .النشر حولها في وسائل االعالم االسرائيلية     
واوضح يعلون امام اللجنة البرلمانية انه سمع الول         .في الكنيست التي بحثت في عملية اتخاذ القرارات من جانب شارون          

  .مرة بخطة فك االرتباط خالل محادثة مع موفاز
واضاف ان الجلسة الرسمية االولى التي شارك فيها وتم خاللها طرح خطة اخالء كل مستوطنات قطاع غـزة واربـع                     

وقـال يعلـون ان      .مستوطنات في شمال الضفة الغربية عقدت بعد اسبوعين من النشر عن الخطة في وسائل االعـالم               
وفـي رده    .اليات المتحدة في موضوع فك االرتباط قبل ان يتداول الموضوع مع الجيش االسرائيلي            شارون بحث مع الو   

على اسئلة اعضاء كنيست شاركوا في جلسة لجنة مراقبة الدولة قال يعلون انه اعتقد طوال الوقت انه ما كان لشارون ان                     
  .يفعل ذلك

  28/6/2005 48 عرب
  

   الرئيسية مساء اليوم  عناصر اليمين يخططون إلغالق الشوارع
أفادت مصادر إسرائيلية أن حركة هبيت هليئومي وعناصر اليمين سيقومون بإغالق عشرات المفترقات والشوارع مساء               

ومن جهتها ستقوم الشرطة بنشر األالف من قواتها علـى           .اليوم إبتداءاً من الساعة الخامسة، إحتجاجاً على فك اإلرتباط        
  .دها على الشوارع الرئيسية، لتتمكن في إعادة فتح الشوارع حال إغالقهاالمفترقات، وزيادة أعدا

وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية صباح اليوم أن شارع تل أبيب القدس كان الشارع األول الذي تم إغالقه فـي أعقـاب إلقـاء                      
لتنسيق نقل المعتقلـين    كما جاء أن الشرطة شكلت قيادة قطرية        . المسامير وسكب الزيوت، مما أدى عرقلة حركة السير       

من المعتقالت إلى المحاكم ذهاباُ وإياباً، حيث وجدت صعوبة بالغة في نقل المعتقلين خاصة إلى سـجن معـسياهو فـي                     
وجاء أنه لم تحدد مدة الفترة الزمنية التي سيمكث فيها عناصر اليمين في الشوارع،               .الرملة، في أعمال اإلحتجاج السابقة    

  .  رة طويلةوأن الشرطة تستعد لفت
  29/6/2005 48 عرب

  
  مستوطنون يتسلّمون أراٍض بديلة في عسقالن المحتلة كجزٍء من ثمن جالئهم من غزة

أكدت اإلذاعة الصهيونية أن أحد عشر مستوطناً صهيونياً من مستوطني قطاع غزة تسلم، وألول مـرة قطـع                   :وكاالت
ن منازلهم في إطار خطة االنسحاب، وذلك كجزٍء من التعويض          أرٍض بديلة في منطقة عسقالن الستخدامها بعد جالئهم ع        

إن ثالثين مزارعاً آخر من سكان المجمع االستيطاني غـوش          : وأضافت .الذين سيحصلون عليه لقاء جالئهم من القطاع      
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ب جنوب  قطيف في قطاع غزة سيتلقّون أراٍض زراعية من وزارة الزراعة في منطقة نفوذ بلدة زيكيم الصهيونية في النق                 
  . وذلك في اإلطار ذاته1948فلسطين المحتلة عام 

  29/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  
  

  نتنياهو ينفي نيته اإلستقالة من الحكومة مع إقتراب موعد فك اإلرتباط 
إجتمـاع  وأوضح، فـي     .نفى نتنياهو، الشائعات التي ترددت حول نيته اإلستتقالة من منصبه مع بداية تنفيذ فك اإلرتباط              

وأفـادت مـصادر     .للمعهد اإلسرائيلي للديمقراطية، أنه ال يمكن أن يستقيل أثناء اإلصالحات اإلقتصادية التي يقوم بهـا              
وتأتي أقوال   .إسرائيلية أن الشائعات التي ترددت حول نيته اإلستقالة إدت إلى سخط كثيرين من المستثمرين في البورصة               

 في الواليات المتحدة في األيام األخيرة، حول مواصلة طريقه السياسية، وفيما إذا كان              نتنياهو هذه بعد أن استشار مؤيديه     
وقال أنه مع اقتراب موعد تنفيذ الخطة تـزداد قـوة            .يتوجب عليه اإلستقالة من حكومة شارون على خلفية فك اإلرتباط         

  .حماسطينحماس وتتبلور دولة حماس التي أسماها 
  29/6/2005 48 عرب

  
  !  سرائيلي يحقق في إختفاء حاسوب متنقل يحوي مواداً مصنفة في غاية السريةالجيش اإل

وجـاء أن  . قالت مصادر إسرائيلية أن حاسوباً يحتوي على معلومات حساسة للغاية قد فقد في أحد الوحـدات المختـارة            
يق في الموضوع يشرف    وفور فقدانه فتح تحق    .الحاسوب اختفي بشكل غامض في أحد قواعد اإلرشاد في منطقة المركز          

وقال عناصر في الجيش أن الحديث يدور عن حادث          .عليه أحد كبار الضباط في الجيش باإلضافة إلى الشرطة العسكرية         
 .مقلق، وأنه من غير المعقول أن يختفي حاسوب يحوي معلومات حساسة من المفتـرض أن يكـون تحـت الحراسـة                    

التحقيقات الحساسة جداً في مجال األمن والمعلومـات، بيـد أنهـا            ووصفت عناصر أخرى في الجيش التحقيق أنه إحد         
. وقد سادت حالة من اإلرباك في أعقاب الحادث وخاصة بسبب الدالالت التي ترافقه    .امتنعت عن اإلدالء بتفاصيل أخرى    

نة تحقيق للشعبة   ويجري التحقيق في ثالثة قنوات رئيسية؛ األولى تحقيق أمني يشمل عناصر من أذرع األمن، والثانية لج               
ابريل هذه السنة، والحـديث  /وقد وقعت هذه الحادثة في نيسان     .التي يتبع لها الحاسوب، والثالثة تحقيق الشرطة العسكرية       

) األم(هو عن حاسوب متنقل يستخدم لتلقي المعلومات من الشبكة العسكرية، وقد نقل هذا الحاسوب من الوحدة الرئيسية                  
كما جاء أنه قـد سـبق        .في أحد الصفوف، وتفاجأ ضباط القاعدة من إختفائه بعد أيام معدودة          إلى قاعدة اإلرشاد ووضع     

، إال أن هذا الحاسوب تحديدأ ال تعود ملكيته لهذا الضابط أو ذاك وإنما لشعبة كاملـة                 وتكررت مثل هذه العمليات السرقة    
حال وقوع هذا الحاسـوب بأيـدي جهـات         وقال أحد عناصر الجيش أنه في        .ويحوي معلومات مصنفة في غاية السرية     

واشار إلى أن السهولة التي تمت بهـا سـرقة الحاسـوب       !معادية فمن الممكن أن يحدث أضراراً بالغة ال يمكن تقديرها         
وقد جرى التحقيق مع بعـضهم، ومـن        . تقتضي إتخاذ خطوات ملموسة وقاسية ضد الجنود والضباط في قاعدة اإلرشاد          

كما أشار أحد العناصر ذات الصلة بالقضية أنه ستتخذ إجراءات ضد عدد من              .قون للتحقيق قريباً  المتوقع أن يستدعى البا   
العناصر في القاعدة بسبب عدم المحافظة على الحاسوب، إال أن هذا اإلجراء يعتبر فنياً، وقال أنـه ال يعتقـد أن جهـة                       

رار التي قد تقع، والتي قد تطال حيـاة أشـخاص،           معادية تقف وراء ذلك، وإنما أحد الجنود الذين ال يدركون حجم األض           
وقـد أكـد     .ويعترف المحققون في القضية أنه ليس لديهم أي طرف خيط يؤدي إلى الوصول إلى الفاعل               .على حد قوله  

  .الناطق بلسان الجيش هذه الحادثة
  29/6/2005 48 عرب

  
  إسرائيل تسلم بيت لحم للفلسطينيين خالل أسبوع

شارون، ، تسلم اسرائيل للسلطة الفلسطينية مدينة بيت لحم في غـضون            و مازن،   يا لالتفاق بين أب   تطبيق: غزة،  تل ابيب 
  .وقال مصدر اسرائيلي ان انسحابا سيتم األسبوع المقبل من مدينة قلقيلية وبعد اسبوعين رام اهللا. أسبوع

 29/6/2005شرق األوسط ال
  

 سين العالقات مع مصرالفرصة سانحة لتح: سفير إسرائيل الجديد في القاهرة
وطبقا لما أذاعتـه    . سلم شالوم كوهين سفير إسرائيل الجديد أوراق اعتماده أمس للرئيس المصري          :  خالد محمود  ،القاهرة

 17وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية، فإن تسلم مبارك ألوراق السفير اإلسرائيلي جاء ضمن تـسلمه أوراق اعتمـاد                   
تبق كوهين تسلم منصبه باإلعراب عن اعتقاده بوجود ما وصفه بالفرصة الـسانحة لتحـسين               واس. سفيرا جديدا بالقاهرة  

العالقات بين الجانبين المصري واإلسرائيلي، مشيرا إلى أن العالقات مع مصر مهمة من حيث تأثيرها على االسـتقرار                  
تل أبيب يمكن أن يسهم إلى حد كبيـر         ولفت االنتباه إلى أن وجوده في القاهرة ووجود السفير المصري في            . في المنطقة 

وقالت مصادر دبلوماسية غربية في القاهرة لـالشرق األوسط إنه على الرغم من التحسن المطـرد               . في هذا الخصوص  
الذي تشهده العالقات المصرية اإلسرائيلية منذ شهر نوفمبرتشرين الثاني الماضي وتصاعد وتيرة الزيارات المتبادلة بين               

ن في القاهرة وتل أبيب، فإن مهمة كوهين لن تكون سهلة في ظل رفـض النخـب الوطنيـة والـسياسية                     كبار المسؤولي 
  . لسياسات إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية ومجمل الصراع العربي اإلسرائيلي

 29/6/2005شرق األوسط ال
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  بنك إسرائيل يبقي على الفائدة من دون تغيير

 في المائـة أدنـى     3.5ائيل المركزي امس ابقاء أسعار الفائدة من دون تغيير على           قرر بنك اسر  : القدس المحتلة رويترز  
مستوى لها على االطالق مثلما كان متوقعا للشهر الخامس على التوالي قائال ان التضخم ال يمثل مشكلة السرائيل حتـى                    

ابتة حتى أواخر العـام الجـاري أو        ويتوقع بعض االقتصاديين أن تظل أسعار الفائدة ث        .مع انخفاض الشيكل أمام الدوالر    
  .أوائل العام المقبل ويتوقعون ارتفاعها قليال بعد ذلك

 29/6/2005شرق األوسط ال
  

  السفير ـوحديثه ل...  لزيارته لبنان الطيبياسرائيل تفتح تحقيقاً جنائياً مع
 .ي بسبب زيارته األخيـرة للبنـان      قرر المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية مزوز فتح تحقيق جنائي مع أحمد الطيب           

 وهي الزيارة   15/05/2005إثر قيامك بزيارة لبنان في      : وجاء في رسالة المستشار القضائي االسرائيلي الى الطيبي       
واعترض  .الثانية من دون إذن مسبق، ولعدم قيامك بطلب إذن مسبق من وزير الداخلية عند زيارة دولة عدوة مثل لبنان                  

، جئت الى بيروت ألنحني أمام من استشهد        16/05/2005الطيبي في تصريح له لصحيفة السفير       المستشار على قول    
وختم مزوز رسالته    .في سبيل فلسطين، مشيرا الى انه وبعد فحص الموضوع تبين انك لم تطلب إذناً مسبقاً لهذه الزيارة                

تهمة مخالفة القانون حول منع التسلل الـى دول         بالقول عليه أبلغك بأننا قررنا اإليعاز للشرطة بفتح تحقيق جنائي معك ب           
 عقـب زيـارات     2002واستند مزوز في قراره بعدم قانونية الزيارة الى لبنان، على قانون تم إقراره في العام                 .العدو

واعتبر المستشار القضائي الزيارة الثانية تجاهال من جانب الطيبي لرسـالته وقـراره              .النائب عزمي بشارة الى سوريا    
  .ب الزيارة االولىعق

إن لبنان بالنـسبة    : وقال. وأصدر مكتب الطيبي بياناً استهجن فيه القرار بالشروع بفتح تحقيق جنائي معه لزيارته لبنان             
: أضـاف  .الينا هو دولة شقيقة وشعب عظيم ال يمكن ألي قانون جائر أن يقطع تواصلنا معه ومع أهلنا في المخيمـات                   

ي أدت الى فتح هذا التحقيق وخصوصا ما أورده المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية             نرفض المسوغات واألسباب الت   
 الطيبي لصحيفة السفير واعتراض المستشار على قول الدكتور الطيبي جئت ألنحني أمـام              .دحول الحديث الذي أدلى به      

 من أجل فلـسطين وتبقـى هـامتي    سوف أنحني دائماً أمام من سقط شهيداً: وقال الطيبي .من استشهد في سبيل فلسطين   
  .شامخة أمام أعدائها

هل هي الصدفة التاريخية أن شارون الذي تسبب في مجزرة صبرا وشاتيال وسقوط الشهداء، هو نفـسه                 : وتساءل البيان 
أليـام  ومن المتوقع أن يعقد محامو الطيبي خالل ا .الذي يحاكم النائب الطيبي الذي ذهب لينحني أمام مقابر الشهداء فيها؟       

  .القليلة المقبلة اجتماعاً لدراسة األبعاد القانونية لقرار المستشار القضائي الشروع في التحقيق الجنائي
  29/6/2005: المستقبل اللبنانية

  
    منياًأالدافع لسن قانون المواطنة العنصري هو ديموغرافي وليس : بشارة

لى لمناقشة قانون المواطنة العنصري الذي يمنـع مـنح الجنـسية            عقدت لجنة الداخلية التابعة للكنيست الثالثاء جلسة او       
وقد افتـتح   . االسرائيلية لعرب فلسطينيين تزوجوا من عرب مواطني دولة اسرائيل والذي تم تقديمه ببعض االستثناءات             
نها بحـسب   النقاش مزوز الذي اوضح ان القانون الحالي هو تمديد الوضع القائم مع اضافة بعض التسهيالت التي من شأ                 
واعتـرف  . ادعائه ان تسهل على دخول الفلسطينيين ومكوثهم داخل اسرائيل والذين تنطبق عليهم بنود القـانون الجديـد      

مزوز ان القانون جاء بطلب من الجهاز االمني االسرائيلي وبتوصية منه للحد من العمليات االرهابية ضد دولة اسرائيل                  
  . على حد تعبيره

نة قال النائب بشارة انه من الواضح ان الدافع االساسي لهذا القانون هو الدافع الديموغرافي ولـيس                 وفي حديثه امام اللج   
 بشارة انـه    فواضا .الدافع االمني وحتى لو كان الدافع امنياً فأن هذا ال يبرر المس بحقوق المواطن بهذا الشكل الشامل                

ن القانون جاء لتحديد عدد المواطنين العرب ومنع التواصـل          حتى االن لم يتم االثبات ان الدافع هو امني ومن الواضح ا           
بينهم وبين ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا ما يؤكده الكثيرون من وزراء حكومة اسرائيل ونواب اليمين بـالرغم                   

ـ        .من انه يأتي على حساب المس بحقوق المواطن مثل الحق في اختيار الزوج او الزوجة               ذا وشدد بـشارة علـى ان ه
ومن غير  . القانون جاء من اجل تحديد عدد العرب في اسرائيل والعمل على منع ازديادهم بشتى الوسائل غير الدستورية                
  . المعقول ان تقبل اي دولة حديثة وديموقراطية او غير ديموقراطية ان تشرع قانوناً عنصرياً مثل هذا القانون

ري القصى الحدود وفُصل خصيصاً ضد ابناء االقلية العربية فـي           من جهته قال النائب واصل طه ان هذا القانون عنص         
  . اسرائيل وضد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وهو مبني على اساس التمييز من منطلق قومي ضد العرب

ج وفي نهاية النقاش وجه النائب بشارة سؤاالً لمزوز حول نية الحكومة من وراء القانون فهو مستشار الحكومة وال يحتا                  
الى تفسير المحكمة العليا وأن بإمكانه أن يقرر أن القانون غير دستوري ، قال مزوز انه اذا كان بالفعـل الهـدف هـو                        
ديموغرافي فانه على المحكمة العليا ان تبت باالمر واصدار قرارها بهذا الشان واالشارة الى ان القانون غير دسـتوري                   

  . هدف منه امني وليس ديموغرافياوأكد وجود مشاكل في القانون حتى لو كان ال
  28/6/2005 48 عرب

  
  ! رغم نسبة التزييف العالية، حزب العمل يقدم بضعة عشرات من نماذج اإلنتساب للشرطة للتحقيق فيها
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. أفادت مصادر إسرائيلية أن حزب العمل قدم فقط نماذج اإلنتساب التي جاء بها عمير بيرتس للـشرطة للتحقيـق فيهـا                    
، إال أن الشرطة أشارت إلى      %40 الفحص الخاص بالحزب قد وجد أن عدد النماذج المزيفة يتجاوز نسبة             ورغم أن طاقم  

وصرحت مصادر في الشرطة أنه من المرجح أن التحقيق لن يطال            !أن عدد النماذج التي تم تقديمها ال يتجاوز العشرات        
  .كبار قادة الحزب، بل سيتركز على الناشطين في الشارع

مصادر أإلسرائيلية أيضاً أن المحامي روانائيل فيشر قدم شكوى باسم بيرتس، للوحدة القطريـة للتحقيـق فـي                  وأفادت ال 
وجاء في الشكوى أن هناك شـكوك بارتكـاب مخالفـات            .الرشاوى في الشرطة ضد المحامي إلداد يانيف وإيهود براك        

كما طلـب فيـشر      .الحزب والناخبين والمنتسبين  قانونية من قبل براك ويانيف، وبحسب فيشر فإن إلداد يانيف قد ضلل             
التحقيق في معلومات تشير إلى أن يانيف، بايعاز من براك، قد عرض صفقة على رئيس المجلس اإلقليمي جلبوع، داني                   

وبحسب فيشر، فإن يـانيف عـرض دعـم         . عيطر، الذي خسر في التنافس مع إيتان كابل على منصب سكرتير الحزب           
 حال قيام األخير بدعم ترشيح براك والعمل على تأجيل اإلنتخابات التمهيديـة البرايمريـز فـي    معسكر براك لعيطر في   

  .الحزب
ومن المقرر أن ينهي حتى نهاية األسبوع، سكرتير حزب العمل، تشكيل تركيبة الطاقم الخارجي لفحص نماذج اإلنتساب                 

  .. للحزب
قي األجرة، يهودا بار أون، بأربعة أيام يوم أمـس، بـشبهة            وكانت محكمة الصلح قد مددت أمس إعتقال رئيس نقابة سائ         

وتحقق الشرطة في قيام عناصر في النقابة بدفع مئات الـشواقل للـسائقين             . العالقة بتزييف نماذج إنتساب لحزب العمل     
  .مقابل اإلنتساب للحزب

  29/6/2005 48 عرب
  

  دول الموطنالكتب العربية المترجمة إلى العبرية تباع في إسرائيل أكثر من
يتضح من دراسة أجرتها مؤسسة مختصة أن نسبة القراءة في إسرائيل تفوق بكثير النسبة في الدول العربية رغم                  : القدس

 حول بيع الكتب في إسرائيل، فان عـدد         BDIوحسب دراسة أجرتها    . عدم توفر إحصاءات دقيقة عن ذلك في هذه الدول        
 16 شاقال للنـسخة نحـو       55 مليون كتاب، بأسعار يصل معدلها إلى        35إلى  الكتب التي تباع سنوياً في إسرائيل يصل        

ووفقا لقراءة في هذه األرقام، فان هذا العـدد          . مليار شاقل  1.9بينما يصل حجم المبيعات السنوي اإلجمالي إلى        . دوالرا
بغض النظر عـن الفئـات      وبالنسبة لعـدد السـكان فــان حصة كل إسرائيلي،        . من الكتب المباعة يعتبر كبيرا نسبيا     

ويفوق هذا العدد مثيله في الدول العربية التي تشكو دور النشر فيها مـن ركـود           .  كتب سنويا  7العمرية، يصل إلى نحو     
 سنوات لتوزيعهـا إذا كـان الكتـاب       5 نسخة تحتاج إلى     2000سوق الكتب، ومعدل عدد النسخة من طبعة الكتاب نحو          

  . ناجحا
ترجمة إلى العبرية أكثر من نسخها باللغة العربية، وفقا الحصاءات دور النشر العبريـة التـي                وتوزع الكتب العربية الم   
وحسب معلومات غير رسمية توفرت لمراسلنا، فان رواية اللبناني الياس خوري باب الشمس             . تصدر مثل هذه الترجمات   

ي جميع البلدان العربية رغم أنها تحولت        ألف نسخة، في حين يعتقد أنها لم توزع مثل هذا العدد ف            20مثال، وزعت نحو    
وتشير الدراسة إلى أنه يوجد فـي       . إلى فيلم من إخراج المصري يسري نصر اهللا، وهو ما يوفر دعاية استثنائية للرواية             

 فرعا لشبكات بيع الكتب، في حين يصل مجمل نقاط بيع الكتـب             217 حانوت لبيع الكتب، من بينها       300إسرائيل نحو   
 150وبحسب الدراسة أيضاً فإن شبكة ستيماتسكي هي الرائدة في بيع الكتب، ويصل عدد فروع الشبكة نحو                 . 1500إلى  

من السوق بفـروع    % 16من مجمل فروع الشبكات، وتليها شبكة تسومت سفاريم التي تحتل           % 67فرعاً، أي ما يشكل     
لى نحو نصف مليون نسخة للعدد الواحد       وتسجل الصحف العبرية نسب توزيع عالية تصل إ       .  فرعاً 35يصل عددها إلى    

  .  ماليين نسمة6في بعض األحيان، في بلد عدد سكانه نحو 
 29/6/2005شرق األوسط ال

  
 إسرائيل تشكو سوريا لدى األمم المتحدة 

عد قال المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية ليئور بندور إن اسرائيل ستقدم شكوى رسمية لدى األمم المتحدة ضد دمشق، ب
وقال بندور في تصريح إلذاعة سوا االميركية . إطالق نار من الجانب السوري على هضبة الجوالن المحتل أمس األول

 ا ش ا. إن إسرائيل ال تفهم األسباب التي أدت إلى إطالق النار من قبل سوريا نحو الجانب اإلسرائيلي من الحدود
  29/6/2005السفير 

  
   بين األسد وشارونللقاء مساع إسبانية: اسرائيل

شـارون، وان  وقالت القناة الثانية التلفزيونية االسرائيلية ان اسبانيا تسعى الى ترتيب لقاء بين الرئيس الـسوري االسـد                
وقال مراسل القناة في اسبانيا انه اذا جـرى اللقـاء، فـسوف              .االسد ابدى موافقته على اللقاء، لكن شارون لم يعط رده         

  .  اشهر6ة بعد يجري في مدينة برشلون
واضاف ان القيادة االسبانية كانت وجهت دعوة للرئيس االسرائيلي موشي كاتساف لزيارة اسبانيا من اجل الطلـب منـه             

  المستقبل. المساهمة في التحضير لهذا اللقاء التاريخي
  29/6/2005المستقبل اللبنانية 
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   يرز لتركياإلى بيع المنطقة الصناعية عند حاجز إبيريس يسعى 

وافادت اذاعـة    .يعمل بيريس على بيع المنطقة الصناعية في معبر ايرز لتركيا بعد االنتهاء من تنفيذ خطة فك االرتباط                
الجيش االسرائيلي ان بيريس بحث موضوع بيع المنطقة الصناعية عند حاجز ايرز في اجتماع عقده الثالثاء مع رجـال                   

قلت اذاعة الجيش االسرائيلي عن بيريس قوله ان الصفقة ستمكن مـن            زن .اعمال اتراك ومسؤولين في الحكومة التركية     
  .اقامة منطقة صناعية تركية اسرائيلية فلسطينية مشتركة وانها ستساهم في ترميم االقتصاد الفلسطيني
  29/6/2005  48 عرب

  
  قيادات الغد معادية إلسرائيل: دراسة يهودية عن طالب أميركا

إسرائيل، أن هناك نزعة بين المتخرجين من أهم الجامعات األميركية في التعاطف مع أظهرت دارسة أصدرها، مشروع 
. القضية الفلسطينية وتحميل اسرائيل مسؤولية فشل عملية السالم والنظر إليها باعتبارها عبئاً على الواليات المتحدة

 قيادات الغد تكن العداء للدولة ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها األسبوع الماضي مجلة نيويورك جويش ويك ان
اليهودية وذلك على خلفية المواقف المتعاطفة مع الجانب الفلسطيني بين أوساط النخب الشابة، ما يهدد السياسة الخارجية 

 . األميركية تجاه اسرائيل بحسب واضع الدراسة فرانك لونتز
 عاماً، 30 شخصاً، تقّل أعمارهم عن 150 على مقابلة الدراسة المعنونة كيف ينظر الجيل المقبل إلى اسرائيل؟ قائمة

تخصصوا في مجاالت القانون، التجارة، الصحافة، والبرامج الحكومية في جامعات هارفرد، كولومبيا، جورج تاون، 
وبينت الدراسة أن معظم المستطلعين نشأوا في عائالت . جورج واشنطن، شيكاغوا وغيرها من الجامعات المهمة

مع إسرائيل، ولكنهم بعد احتكاكهم مع األساتذة الجامعيين واإلعالم السائد أصبحوا فاقدي الصبر مع الدولة متعاطفة 
اليهودية ومتعاطفين مع القضية الفلسطينية، لدرجة انهم باتوا يتفهمون العمليات االستشهادية وينظرون إلى اسرائيل على 

 . انها عبء للواليات المتحدة وليست حليفاً
 واضع الدراسة فإن ثمة خيطاً رفيعاً يفصل بين العواطف المعادية إلسرائيل وتلك المعادية لليهود في أوساط وبحسب

النخبة الشابة، موضحاً ان ذلك ال يصل إلى حد مشاركتهم في حمالت من نوع الصهيونية تساوي العنصرية، ولكنهم 
عين يعتبرون أن تأييد أميركا إلسرائيل قائم على المصالح وتشير الدراسة إلى ان المستطل. ليسوا بعيدين عن ذلك أبداً

 . الخاصة لليهود األثرياء وليس كتعبير عن المصلحة القومية للواليات المتحدة
ويصف لونتز المستطلعين بأنهم من يسار الوسط المعادي لسياسات بوش بسبب تأييده السرائيل الذي يعتبرونه عامال 

أما اذا كنت مؤيداً لفلسطين . ن تكون مؤيداً السرائيل يعني ان تكون محدود األفق ومتحيزاًوبحسب المستطلعين، ا. سلبيا
وتشير الدراسة إلى ان الكثير من المستطلعين غيروا ميولهم حول النزاع في الشرق . فذلك يعني أنك تقدمي ومنفتح فكرياً

وا أكثر عن الحالة من أساتذتهم الجامعيين باإلضافة إلى األوسط خالل سنواتهم الجامعية أو األعوام التي تلتها بعدما عرف
 . تفاعلهم مع زمالئهم الفلسطينيين في حرم الجامعة

وتشكل بالنسبة للمستطلعين صحيفة نيويورك تايمز مصدراً أساسياً في استقاء المعلومات، وكذلك تلفزيون هيئة االذاعة 
ميركي متحيز إلسرائيل وأن الفلسطينيين يبذلون جهوداً أكبر من كما يعتبرون ان االعالم األ. البريطانية بي بي سي

 . اإلسرائيليين لتحقيق السالم
  29/6/2005السفير 

  
  سرائيل في الجمباز إالفتى الحيفاوي رامي خوري يفوز بلقب بطل 

اسـرائيلي للعـام   فاز الفتى رامي خوري من مدينة حيفا بالمرتبة االولى في رياضة الجمباز ليحوز بذلك على لقب بطل        
وجرت المباريات يوم الـسبت      . في هذه الياضة ضمن مباريات الدرجة الثانية وليتأهل للصعود الى الدرجة الثالثة            2005

 نقطة وحاز علـى ميـداليتين   60 نقطة من اصل 56وحصل رامي على     .الماضي في كيبوتس تسيماح في غور االردن      
يشار الى رامي يبلغ العاشرة من عمره ويتعلم في مدرسة ما يوحنـا فـي                .ذهبيتين وثالث ميداليات فضية وكأس ذهبية     

  .مدينة حيفا
  28/6/2005 48 عرب

  
     سرائيل إلى إالسلطة ال تمانع في تصدير الغاز الفلسطيني : الشوا

ر الغـاز   صرح وزير الطاقة والموارد المائية الفلسطيني عزام الشوا بأن السلطة ال تمانع في تـصدي - د ب أ   -القاهرة  
وقال الشوا عقب مباحثات مع وزير البترول المصري سامح فهمـي           .إلى اسرائيل في إطار التبادل التجاري بين الجانبين       

في القاهرة امس إن مفاوضات تجرى حاليا لدراسة االقتراح الخاص بمبادلة الغاز الفلسطيني بالميـاه والكهربـاء مـن                   
 بالمائة من احتياجـات غـزة مـن شـبكة           50طقة الضفة الغربية بالكامل و    إسرائيل خاصة وأنه يتم توفير احتياجات من      

ونسبت وكالة أنباء الشرق االوسط المصرية إلى الشوا قولـه إن الفلـسطينيين مـستعدون لتزويـد                 .الكهرباء االسرائيلية 
واقـع أمـام مدينـة       االسرائيلى المشترك ال   -إسرائيل بالغاز سواء من حقول الغاز في غزة أو من حقل الغاز الفلسطيني            

  .عسقالن على ساحل البحر المتوسط
 29/6/2005 الدستور
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  السلطة الفلسطينية تعتزم تعديل قانون االستثمار 
عرضت الحكومة الفلسطينية مشروعا معدال لقانون تشجيع االستثمار، يتضمن توسيع اإلعفاءات           :ـ سامر خويرة   نابلس  

. ومن المتوقع أن يبدأ المجلس التشريعي مناقشة التعديل وإقراره في فترة قريبة           الضريبية لالستثمارات الجديدة والقائمة،     
 100 سنوات لالستثمارات الجديدة برأسمال يتراوح بـين         7ويشمل مشروع التعديل المقترح إعفاءات واسعة، تصل إلى         

 سـنة   11دوالر، و  ماليـين    5 سنوات لالستثمارات برأسمال يتـراوح بـين مليـون و          9ألف دوالر ومليون دوالر، و    
كما يقترح مشروع التعديل أيضا تمديد اإلعفاءات لكل مـشروع          .  ماليين دوالر  5لالستثمارات التي يزيد رأسمالها عن      

يجري تحديثه خالل سنتين من آخر إعفاء، ما يعني أن المشاريع التي تحدث بشكل دوري كل سنتين يمكن أن تعفى إلى                     
 سـنوات  4لقائمة، يقترح مشروع التعديل إعفاء أي مشروع في حال تطـويره، لمـدة              وفيما يتعلق باالستثمارات ا   . األبد

 ماليـين  5 ـ  1 سنوات للمشاريع التي رأسمالها من 6 ألف ومليون دوالر، و100للمشاريع التي يتراوح رأسمالها بين 
المقترح توسيع عضوية مجلس كما يشمل التعديل   .  ماليين دوالر  5 سنوات للمشاريع التي يزيد رأسمالها على        8دوالر، و 

إدارة الهيئة العامة لتشجيع االستثمار، المسؤولة عن تنفيذ القانون، لتشمل مؤسسات وأفرادا جددا مـن القطـاعين العـام            
  .توسيع قاعدة القطاعات المستفيدةوالخاص، تبعا ل

  29/6/2005البيان  
  

  لتقليم األخضرزراعة رفح تنظم لقاء إرشادياً لمزارعي الحمضيات حول فوائد ا
نظمت مديرية زراعة رفح جنوب قطاع غزة، أمس، لقاء إرشادياً جماعياً لمزارعـي الحمـضيات تحـت    : رفح ـ وفا 

ويأتي هذا اللقاء استكماالً للحملة اإلرشادية لتطوير قطاع الحمضيات في محافظات الـوطن             .عنوان فوائد التقليم األخضر   
 وزارة الزراعة، وبالتعاون مع مكتب المنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة فـي              التي تنظمها اإلدارة العامة لإلرشاد في     

 مزارعاً  30وحضر اللقاء الذي نظم في مزرعة المزارع فراج ظهير في منطقة مصبح في المحافظة، أكثر من                 .فلسطين
  .من مزارعي الحمضيات

  29/6/2005األيام الفلسطينية 
  

  ة أمنية العاملة في األردنجوال توقع اتفاقية تجوال دولي مع شرك
وقعت شركة االتصاالت الخليوية جوال اتفاقية تجـوال دولـي، مـع شـركة أمنيـة العاملـة فـي        : رام اهللا ـ االيام 

وذكرت شركة جوال في بيان لها، أمس، ان هذه االتفاقية تأتي في إطار سعيها الدائم لتـوفير خدمـة التجـوال                     .األردن
بسريان هذه االتفاقية يصل عدد الشبكات التي نفـذت         : وأضاف البيان . ل وشبكات العالم  لمشتركيها مع أكبر عدد من دو     

وأشـار  . دول عربية وأجنبيـة    108 شبكة في    226معها جوال اتفاقيات التجوال في األردن إلى أربع شبكات من ضمن            
 من  GSMنية من مستخدمي نظام     البيان الى ان هذا التوسع يأتي لتمكين المشترك الفلسطيني، وزائري األراضي الفلسطي           

التجوال الدولي، بحيث يستطيع المشترك في هذه الخدمة استعمال جهازه الخليوي واستخدام رقمه الخاص خارج منطقـة                 
اتصاله طالما يتواجد المشترك في نطاق الشركات األخرى التي أبرمت اتفاقيات تجـوال دولـي مـع جـوال حـسب                     

ذا يتمكن مشترك جوال من التجوال في مختلف دول العالم دون الحاجة إلـى تبـديل                وهك.  المتعامل به دولياً   GSMنظام
  .رقمه الخاص

  29/6/2005األيام الفلسطينية 
  

 مفتاح ترعى حفل إطالق كتاب فلسطين في صور 
، حفل امسرعت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح، مساء - وفـا2005-6-28   رام اهللا 

ويضم الكتاب بين جنباته، الكثير .إطالق كتاب فلسطين في صور، الذي حمل عنوان ها نحن للمصور أسامة السلوادي
من الصور، التي دأب المصور السلوادي، على التقاطها على مدار عمله في مجال التصوير، والتي تغطّي مختلف 

 عشراوي، األمين العام لـمفتاح وعضو المجلس التشريعي، في حنان. وأشارت د.جنبات الحياة في األراضي الفلسطينية
كلمة لها في حفل إطالق الكتاب، إلى أننا نصور ونرسم ونعرض للعالم رواية مصورة ألرٍض دارت عليها وحولها 
 أساطير كثيرة، وروايات عديدة وصراعات لم تنته بعد، والكلمة الفصل للصورة الحقيقية، التي تكشف زيف الدخيل

 .وتوثّق أصالة األصحاب الحقيقيين
  29/6/2005 وكالة االنباء الفلسطينية وفا

  
  روسيا تغلق التحقيق حول تحريض كتاب شرائع يهودية ضد غير اليهود 

أعلنت النيابة العامة الروسية اليوم الثالثاء انها تراجعت عن قرارها بفتح تحقيق جنائي ضـد توزيـع ترجمـة لكتـاب                     
كما اعلنت النيابة انها لن تفحص امكانية اخراج الديانة اليهودية           . الذي يتضمن شرائع دينية يهودية     مختصر سفرة الطعام  

وقال موقع هآرتس االلكتروني ان مكتب المدعي العام الروسـي          . والمنظمات اليهودية الناشطة في روسيا خارج القانون      
وذكرت االذاعة االسـرائيلية    . لف التحقيق في هذه القضية    ابلغ الحاخام االكبر في روسيا بيرل الزار بانه تقرر اغالق م          

العامة ان قضية التحقيق في هذا الموضوع طرحت اليوم خالل اجتماع بين القائم باعمال رئيس الـوزراء االسـرائيلي                   
وقالـت االذاعـة     .ايهود اولمرت الذي بدأ امس زيارة رسمية لروسيا ورئيس الحكومة الروسية ميخائيـل بيـدركوف              



 27

سرائيلية ان اولمرت اوضح لبيدركوف ان اسرائيل تتوقع من حكومة روسيا اتخاذ اجراءات ملموسـة فـي مكافحـة                   اال
  .مظاهرة الالسامية في روسيا وعدم االكتفاء بتصريحات منددة

  28/6/2005 48 عرب
  

  
   واشنطن تجدد تحذيراتها وإسرائيل تعتبر إيران خطراً على أوروبا 

لواليات المتحدة امس تحذيراتها الى ايران باحتمال فرض عقوبات عليها في حال رفضت جددت ا :عواصم ـ وكاالت  
وقالت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس في مقابلة مع شـبكة فـوكس             . التفاوض حول وقف برامجها النووية    

 وقالت ال    مع طهران    ،يطانيا والمانيا  فرنسا وبر  ،نيوز االمريكية مكررة دعمها للجهود التي تقوم بها الترويكا االوروبية         
وتابعـت  . في داخلها ونحن نسعى لدعم مجموعـة الـثالث        ) االيرانيون(زال هناك مراحل في العملية الدبلوماسية وهم        ت

 انه في حال لم يسلك االيرانيون هذه الطريق فإن لدى المجتمع الـدولي              -مع مجموعة الثالث  -رايس اال اننا قلنا جميعا      
وفي مدريد اعتبر الرئيس االسرائيلي موشي كاتساف امس من مدريد ان نهج الرئيس             . رى مثل مجلس االمن   خيارات اخ 

االيراني الجديد سلبي جدا، ذاهبا الى حد اعتبار ان البرنامج النووي االيراني ليس خطرا على اسرائيل وحدها بل علـى                    
 االسبانية حيث يقوم بزيارة رسمية تستغرق اربعة        واضاف كاتساف في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة       . اوروبا ايضا 

ايام الخطر ال يشمل اسرائيل وحدها، ان ايران تسعى الى تطوير صواريخ يصل مداها الى ما بين الفـين وثالثـة االف                      
وتابع الرئيس االسرائيلي ان واقع كون ايران بلـدا غيـر ديمـوقراطي             . هذا االمر يشكل خطرا كبيرا على اوروبا      . كلم
عاون مع االرهاب الدولي سيحول هذا البلد الى كارثة على السالم واالستقرار في العالم في حال نجـح فـي امـتالك                      يت

واعتبـر  . وقال اذا ابدى العالم الحر تصميما فان ايران ستوقف جهودها للحصول على السالح النـووي        . السالح النووي 
لعراق لم يعد يشكل خطرا عليها وألن اسرائيل ال تعتبر طهران           كاتساف ان ايران ليست بحاجة الى السالح النووي ألن ا         

  . عدوا
   29/6/2005الشرق القطرية 

  
  لى حزب اهللاإ وتخوف من وصولها الصواريخ الروسية في طريقها إلى سوريا: إسرائيل
رة المضادة قال قائد سالح الجو اإلسرائيلي الجنرال اليعيزر شكدي، امس إن الصواريخ الروسية المتطو: السفير

ويتعلق األمر بصواريخ ارض جو من طراز متطور معدة .  ستصل إلى سوريا قريبا18للطائرات من طراز اس ايه 
وأشارت معاريف إلى أن سوريا قررت تخصيص مئات ماليين . للتصدي للطائرات المنخفضة االرتفاع والمروحيات

ئيلية على أهداف فلسطينية داخل األراضي السورية وقيام الدوالرات لشراء هذه الصواريخ، في أعقاب الغارات اإلسرا
وأقر شكدي، في مقابلة مع . الطائرات اإلسرائيلية بالتحليق فوق قصر الرئيس السوري بشار األسد في العام الماضي

وأضاف ان روسيا ادعت أمام إسرائيل . صحيفة معاريف بفشل الجهود التي بذلتها إسرائيل إلحباط هذه الصفقة
ولكن شكدي اعتبر أن . واليات المتحدة أن الصواريخ التي ستصل الى سوريا هي فقط المحمولة على الشاحناتوال

ومع ذلك قال شكدي إن سالح الجو . باإلمكان تفكيك وسائل اإلطالق واستخدامها إلطالق الصواريخ من الكتف أيضا
كدي عن تخوف كبير لدى إسرائيل والواليات وتحدث ش. سيعرف كيف يتعامل مع الصواريخ المنصوبة على الشاحنات

المتحدة أيضا من احتمال وصول هذه الصواريخ التي تطلق من الكتف سراً إلى حزب اهللا في لبنان أو إلى منظمات في 
 . العراق

  29/6/2005السفير     
  

  سرائيلإالمؤتمر العالمي لمناهضة العزل في اسطنبول يدعو الى اإلفراج عن المعتقلين في 
درالمشاركون في المؤتمر العالمي لمناهضة العزل ومقاومة االعتقال السياسي في اسطنبول بياناً دعـوا فيـه الـى                   أص

التضامن مع الشعب الفلسطيني واإلفراج عن المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية وإغالق سجن أبو               
نها لبنان حيث يشارك األمين العام للجنة المتابعـة لـدعم قـضية     دولة من بي  15وتشارك في المؤتمر وفود من       .غريب

أن الديموقراطية وحقوق اإلنـسان لـن       : المعتقلين اللبنانيين في السجون اإلسرائيلية محمد صفا الذي ألقى كلمة قال فيها           
ـ    ديكتاتوريات الحاكمـة،  تجلبهما لنا قاذفات الصواريخ األميركية بل إن الشعوب تنتزعهما بنضالها وكفاحها العنيد ضد ال

فتعالوا نرفع أصواتنا أكثر ضد التعذيب ضد العزل ضد اإلفالت من العقاب، تعالوا نطور شبكتنا لتتحـول الـى شـبكة                     
العزل واالعتقال والتعذيب والعنـف     :  وختم .عالمية لنواجه الجدران العازلة ونبني على أنقاضها جدران الحرية والعدالة         

أنه جدار عـازل يلـف العـالم        . ، جدار عازل ال يقتصر على ما تقوم به إسرائيل في فلسطين           وانتهاكات حقوق اإلنسان  
للقضاء على كل المكتسبات التي حققتها حركة حقوق اإلنسان العالمية ونضاالت الشعوب تحت شعار مكافحة اإلرهـاب،   

ليوم يقف أمام جدران أكثر خطورة،      لقد سقط جدار برلين، وسقط جدار الفصل العنصري في جنوب افريقيا ولكن العالم ا             
   .وهي جدران الحروب والحصار والسيطرة االستعمارية األميركية

  29/6/2005المستقبل اللبنانية 
  

  !الفصل ـأميركا تدرس منح إسرائيل مليار دوالر مكافأة ل
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المتحدة تدرس منح ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست االسرائيلية، امس، ان الواليات : ا ف ب، اب، رويترز، ا ش ا
اسرائيل مليار دوالر كمساعدة مالية بعد تنفيذ االنسحاب من غزة، وذلك بهدف تنمية صحراء النقب ومنطقة الجليل، 
حيث يسعى رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون إلى إعادة التوازن الديموغرافي في تلك المناطق التي تقطنها غالبية 

ادر أميركية وثيقة الصلة بملف المساعدات، أن عملية تحديد المشاريع والرقم المقرر ونقلت الصحيفة عن مص. عربية
للمكافأة المالية على وجه التحديد، في حاجة إلى مزيد من الدراسة من جانب الفريق األميركي اإلسرائيلي المشترك الذي 

وقال أحد . رايس إلى إسرائيل مؤخراًأعلن عن تشكيله رسمياً أثناء زيارة وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا 
المسؤولين األميركيين بشأن التمويل، الذي سيكون جزءاً من الموازنة األميركية للعام المقبل، إنه ليس من الواضح حتى 
اآلن ماهية المدة أو الكيفية التي سيتم بها تقسيم المساعدات بين النقب والجليل، حيث ال يزال البيت األبيض ينتظر من 

وأشار . إسرائيل تقديم خطة مفصلة قبل الموافقة على حجم التمويل األساسي، حسب ما اشارت مصادر االدارة األميركية
التقرير إلى أن مكتب نائب رئيس الوزراء االسرائيلي شمعون بيريز، المكلف بتنمية المناطق البعيدة عن المركز 

ع البنية التحتية مثل سكك القطارات والطرق السريعة وتأسيس وتطويرها، تطرق مع الواليات المتحدة إلى دعم مشاري
كذلك ترغب اسرائيل في الحصول على مساعدات في اعادة نشر . اسواق ومناطق صناعية في شمالي اسرائيل وجنوبها

  .قواعد عسكرية فى النقب
  29/6/2005السفير 

  
  ية بصنعاء  انطالق الدورة الثانية والثالثين لوزراء خارجية الدول اإلسالم

 لوزراء خارجية الدول اإلسالمية، بمشاركة ممثلـين        32انطلقت صباح اليوم أعمال الدورة      :  خدمة قدس برس   -صنعاء  
 دولة إسالمية، باإلضافة إلى كل من روسيا واليابان وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وتايالند، كمراقبين، وممثلي عـدد                 56عن  

وقال باجمال إن أبـرز     . عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أعمال الدورة        وافتتح   .من المنظمات الدولية واإلقليمية   
التحديات التي تواجهها أمتنا في الوقت الراهن ما يجري من أحداث وأعمال مشينة في حق اإلنسان، على أرض فلسطين                   

نطالقا من عقيدتنا وإنسانيتنا، أن نقف      والعراق والصومال وأفغانستان، وفي بقاع أخرى من العالم، وهي أحداث تجبرنا، ا           
علينـا أن نـرفض     وكذلك  . نرفض الظلم واالزدراء واإلهانة من قبل أعداء األمة         علينا ان   إن اضاف و ،مع الحق والعدل  

وجدد أكمل الدين إحسان أوغلي األمين العام لمنظمـة         . انتساب التطرف واإلرهاب وإلصاق هذه المفاهيم بأمتنا اإلسالمية       
 اإلسالمي موقف المنظمة الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي يطالب بحل عـادل ودائـم                  المؤتمر

وشامل للقضية الفلسطينية، بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، وحق تقرير المصير، وتمكين الشعب الفلسطيني من                
  .إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس

  29/6/2005قدس برس 
  

  تنفذه ثالث منظمات غير حكومية بتمويل من االتحاد األوروبي حوار شبابي لبناني ـ فلسطيني 
. تتسم عالقة المجتمعين اللبناني والفلسطيني بسوء فهم ناتج من الحرب اللبنانية واألوضاع السياسية الراهنة             : لمياء حمود 

 الحوار الشبابي اللبناني الفلسطيني لحل النزاعـات بهـدف          ولحل هذه المشاكل وإزالة الحواجز بين الطرفين نشأت فكرة        
وتنفـذ   .تصحيح المفاهيم الخاطئة التي يحملها الشباب عن الحرب اللبنانية وإلقاء الضوء على أوضاع الالجئين في لبنان               

" ت االجتماعية اللجنة المسيحية المشتركة للخدما   "المشروع الذي يموله االتحاد األوروبي ثالث منظمات غير حكومية هي           
برنـامج  "بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لالصالح اإلداري من خـالل           " مرصاد"و" منظمة حقوق اإلنسان الفلسطيني   "و

ين الطرفين  النشاط األول ايجاد خطة عمل لتبادل الحوار ب       . ويضم المشروع الذي يستمر لمدة سنة أربعة نشاطات        ".أفكار
ويتألف النشاط الثـاني مـن       .والوعي آلراء واحتياجات اآلخرين   " مهارات التواصل "، للتوصل الى    اللبناني والفلسطيني 

أما النشاط الثالث فهو عبـارة عـن         .زيارات تثقيفية متبادلة لخرق الحواجز الموجودة بين األفراد واالستماع الى اآلراء          
وإنـشاء مكتبـة    . عبير عن الرغبات  ورشات عمل في مجال حقوق اإلنسان، ما يتيح تشكيل نوع من األدلة الدفاعية والت             

ـ فلسطينية، هي محور النشاط الرابع الذي يهدف الى تسليط الضوء علـى قـضايا مـشتركة، أو                شبابية لبنانية  تطوعية
وأكدت منسقة المشروع ألين حتي إن االختيار وقـع علـى الـشباب ألنهـم يمثلـون              .قضايا لبنانية أو قضايا فلسطينية    

وأضافت أن أربعين طالباً جامعياً لبنانياً وفلـسطينياً         .ما بينهم يؤدي الى توافق سياسي واجتماعي      المستقبل، والتفاهم في    
أن المنتسبين ال ينتمون الى الجامعـة        وأضاف منسق المشروع شريف البيبي     .انتسبوا الى المشروع، وقسموا الى فئتين     

وتحدثت المستقبل الى عدد من الطـالب   .طالب اللبنانيةاللبنانية بسبب المعامالت اإلدارية الصعبة التي واجهت مشاركة      
  وكان منهم  .المنتسبين الى المشروع الذين أملوا حل النزاعات التي تسود بين المجتمعين وإعطاء الالجئين حقوقهم المدنية              

ني ومـشكلتهم   شارك في المشروع على اعتبار أن الفلسطينيين باتوا جزءاً ال يتجزأ من المجتمـع اللبنـا                الذي   جاد تامر 
وأكد أن التفاهم الذي    . وأمل ايجاد صيغة لتحسين العالقة بين الطرفين      . األساسية تكمن في الحصول على الحقوق المدنية      

وأشار حسن يونس الى األحكام المـسبقة واألفكـار          .سيسود بين المجموعتين سيؤدي الى النتائج المرجوة من المشروع        
يذكر أن البيت األول يبدأ من الثـاني         .ل التوصل الى تواصل فكري بين المجتمعين      الخاطئة عن الوجود الفلسطيني، وأم    

  .من تموز المقبل حيث يعقد المشاركون جلسات حوار في دير سيدة البير
  29/6/2005المستقبل اللبنانية 

  
  الكيان الصهيوني يحاول استفزاز الفلسطينيين لنسف التهدئة: جامعة الدول العربية
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: في تصريح خاص للمركز الفلسطيني لإلعالم-الناطق باسم األمين العام لجامعة الدول العربية-سام زكي وقال السيد ح
إن إعالن الكيان الصهيوني عن استئناف سياسة اغتيال الكوادر وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية هو شيء مؤسف، 

  .ي خانة التهدئةمشدداً على أن االغتياالت عمل غير قانوني، وأن وقفها كان يصب ف
ورأى زكي أن استئناف سياسة االغتياالت ستشعل الموقف مرة أخرى، بعد االلتزام الذي أبداه الجانب الفلسطيني بالتهدئة 

إسرائيل كانت تأمل بأن تخطيء الجانب الفلسطيني، وبعد الشعور الكبير بالمسؤولية الذي أبداه  زكيوأضاف.وضبط النفس
ضحاً بأن الحكومة الصهيونية ال تريد التزام الطرف الفلسطيني بالتهدئة، من خالل العمل على الطرف الفلسطيني، بات وا

  .استفزازهم ودفع األمور نحو التصعيد
29/6/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
  سرائيلإلى اإلفراج عن المعتقلين في إيدعو  المؤتمر العالمي لمناهضة العزل في اسطنبول

المؤتمر العالمي لمناهضة العزل ومقاومة االعتقال السياسي في اسطنبول الى التضامن مع الشعب دعا المشاركون في 
.الفلسطيني واإلفراج عن المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية وإغالق سجن أبو غريب  

29/6/2005المستقبل اللبنانية   
   

  إعادة إعمار محلة اليهود في السليمانية 
أعلنت مصادر إعالمية في حزب االتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جالل الطالباني، عن افتتاح مشاريع خدمية في 

وأوضحت المصادر نفسها أن كلفة المشاريع المذكورة بلغت مليون .ديمة في السليمانية شمال العراقمحلة اليهود الق
ياه وتبليط األزقة والشوارع، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن  ألف دوالر، وهي مشاريع للمجاري ومد أنابيب الم900و

 .توصيات الطالباني لخدمة األحياء الفقيرة
29/6/2005السفير   

 
  سورية تغلق المعسكرات الفلسطينية

كشف مصدر ديبلوماسي غربي في مقر األمم المتحدة في نيويورك ان دمشق قد تكون ابلغت الرسن في منتصف هذا 
القيادة العامة ¯ مثل الجبهة الشعبية ,  لسحب كل فصائل المقاومة الفلسطينية المتطرفة من لبنان فوراالشهر انها مستعدة

وفتح الثورة وما شابههما واقفال كل معسكراتها في االراضي اللبنانية كتطبيق دقيق ومسؤول لفقرة نزع سالح 
 متعلقة بسورية الن هذه الفصائل تقيم قياداتها الميليشيات غير اللبنانية التي اكد الرسن في دمشق انها هي االخرى

قد نشهد خالل ايام معدودة انسحابا كامال لهذه الميليشيات الفلسطينية المسلحة خارج المخيمات : وقال الديبلوماسي.فيها
, يحركة تصحيحية جذرية في تعاطيها الخارج¯ بعدما قررت دمشق على ما يبدو القيام ب, الى داخل االراضي السورية

 .وخصوصا مع الملفين اللبناني والعراقي نسبة الى معلوماتنا االخيرة الواردة من العاصمة السورية
29/6/2005السياسة الكويتية   

 
  يواصل دعمه للفلسطينيين  بن طاللالوليد

 القنصلية في اطار الدعم المستمر الذي يقدمه االمير الوليد بن طالل للشعب الفلسطيني، قام بن طالل بافتتاح مقر
الفلسطينية في جدة، بحضور السفير الفلسطيني لدى المملكة مصطفى هاشم وسفراء دول كبرى على رأسهم سفراء 

وفي اثناء الحفل اشاد السفير الفلسطيني بالدعم المستمر الذي يلقاه الشعب الفلسطيني بمختلف .بريطانيا وروسيا والصين
مير الذي يعتبر اكبر داعم على المستوى الشخصي للقضية الفلسطينية، فئاته سواء في الداخل او في الشتات من اال

 مليون ريال سعودي استجابة لرغبة الزعيم 3, 5وشاكراً لألمير تبرعه بكامل كلفة مقر القنصلية في جدة البالغ 
مستذكراً اشادة بدوره اكد االمير ان فلسطين ستبقى قضية المسلمين والعرب االولى . الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

 .الرئيس الراحل عرفات بأنه اكبر داعم لفلسطين بعد حكومة المملكة
29/6/2005الشراع اللبنانية   

  
 بات يحق للبنانيين استغالل العمالة الفلسطينية 

  جوزيف سماحة
المدنيين بتوقيع بسيط، بمذكرة، صحح وزير العمل طراد حمادة فضيحة لبنانية متمادية كانت تقضي بتنظيم اضطهاد 

كشف اإلجراء كم . مارس الرجل، مشكوراً، صالحيته فارتفعت أصوات كريهة تحذر من المخاطر. الفلسطينيين في لبنان
ربما بات علينا، اآلن، ان نستذكر اسماء . أي انه كشف كم ان الوضع السابق كان تمييزاً وبشعاً. ان األمر كان سهالً

لقد كانت : سنكتشف الحقيقة المروعة التالية.  في مرحلة ما بعد اتفاق الطائفالوزراء الذين توالوا على هذه الحقيبة
الحقيبة، لسنوات مديدة، في عهدة وزراء ينتمون إلى الحزبين القومي االجتماعي أو البعث العربي االشتراكي أسعد 

ووحدويين لفظاً إلى أبعد حردان، عبد اهللا األمين، علي قانصو، عاصم قانصوه، أي إلى حزبين شديدي الصلة بدمشق 
لماذا حصل ما حصل؟ ولماذا كان علينا انتظار التحوالت األخيرة حتى نشهد نهاية هذا الفصل المعيب، أو، . حد

باالحرى بداية النهاية؟ ففي عز عروبة لبنان، وفي ظل وزراء األخوة القومية، وفي ظل المواجهة مع إسرائيل، وفي ظل 
كنا نحب القضية . ية عالياً، كان المدنيون الفلسطينيون يتعرضون إلى تنظيم منهجي لبؤسهمرفع رايات القضية الفلسطين
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. ال يفسر هذا الوضع الخالف السياسي مع ياسر عرفات، الممتد من توقيع اوسلو حتى حصار المقاطعة! ونكره شعبها
ب التي تلغي عنها طابع المفارقة وتجعل كال، يجب البحث من أجل فهم هذه المفارقة في االسبا. انه تفسير اقبح من ذنب

 : يتبادر سببان إلى الذهن. منها عمالً سياسياً مقصوداً وواعياً وبارداً
ان هذه هي الصيغة البائسة لما يسمى . األول ان هناك من قرر ترك بعض االوضاع آسنة حتى يتمكن من التحكم فيها

 . االمساك بأوراق تفاوضية
إرضاء حلفاء ال ترتاح قاعدتهم إلى التوجه المعتمد من قبلهم في ما يخص العالقة مع سوريا الثاني ان هناك من حاول 

لقد تم توفير عدو عربي ومسلم يمكن التصويب عليه من أجل تبرير العالقة مع الصديق العربي سوريا . ودعم المقاومة
ولوجية تشكل جزءاً من منظومة السيطرة أي إن اضطهاد الفلسطينيين كان حاجة أيدي. ومع المقاوم المسلم حزب اهللا

 . المعقدة على الوضع العام
رفض التوطين شعار . كان ال بد، في هذا السياق، من استخدام التوطين، حتى الغثيان، بصفته الفزاعة النموذجية

فترضة للبنان إنه، باالحرى، نقطة التقاء بين مصالح م. ليس رديفاً لشعار حق العودة. عنصري معاد للشعب الفلسطيني
المخرج، والحالة هذه، هو التشتيت . لبنان ال يريد الفلسطينيين وإسرائيل ال تريد عودتهم. ومصالح مؤكدة إلسرائيل

ولم يتوان مسؤولون لبنانيون سياسيون وروحيون عن القول جهاراً إن بالد اهللا . فيربح لبنان اإلبعاد وتربحه معه إسرائيل
 . فلسطينيينواسعة إلى حد انها تتسع لل

ففي . وشعار رفض التوطين هو فزاعة ألن الموضوع غير مطروح اصالً ولو ان أوساطاً أميركية تحدثت عنه
المفاوضات الفعلية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وفي تلك التي شارك فيها األميركيون مباشرة، جرى التوصل إلى 

ومنها ضمان حق العودة الجزئية جداً . ية لالجئين الفلسطينيين في لبنانمنها، مثالً، إعطاء األولو. مجموعة نتائج موثقة
، وإلى األراضي الممنوحة للدولة الفلسطينية المقبلة بحكم 67 لم الشمل وإلى األراضي المحتلة عام 48إلى أراضي 

ن كل ما تقدم تحقق فإن وإذا افترضنا ا. وإلى ذلك جرى التوافق على إجراءات استيعاب في بعض بلدان الهجرة.التبادل
 . الفلسطينيين الباقين في لبنان سيكونون رعايا دولة عربية يخضعون لما يخضع لهم غيرهم من قوانين

الثاني يمكنه . األول موقف عنصري. إال ان ما حصل في لبنان هو الخلط المقصود بين رفض التوطين ورفض التجنيس
مع العلم ان ذلك ال يجوز له ان يحذف من . الهشة وعدم الرغبة في المساس بهاان يكون مقبوالً بحكم التوازنات اللبنانية 

جدول اهتمام الديموقراطيين اللبنانيين الدعوة الى اقرار قانون للتجنس خاصة ان البلد بلد هجرة، وخاصة ان معظم 
 ! على األقل... الحكومات المتشكلة لدينا متشكلة من وزراء يحملون جنسيتين

وليس مستبعداً ان تكون . جداً ان نكون انتظرنا إلى هذا الوقت من أجل البدء بمعالجة هذا النقص الفاضحمن المحزن 
محظورات قد سقطت بحكم حاجة سوق العمل في لبنان إلى اليد العاملة الفلسطينية بعد النزوح الكثيف لليد العاملة 

كون إعطاء اإلذن ألرباب العمل اللبنانيين باستغالل العمالة وبهذا المعنى فإن الوجه اآلخر للقرار األخير قد ي. السورية
ومن . جاء القرار في ختام المرحلة االنتقالية التي يعيشها لبنان وعشية استالم األكثرية الناشئة مقاليد األمور! الفلسطينية

 . لبناني بقوةالمتوقع، في المرحلة المقبلة، ان يكون العنوان الفلسطيني حاضراً في المشهد السياسي ال
وليس مستبعداً ان .  الذي يطالب بتجريد الميليشيات من سالحها إنما يقصد المخيمات، إلى جانب حزب اهللا1559فالقرار 

والجانب الرخو هو، بالضبط، الجانب . تلجأ دول الوصاية إلى تقسيط تنفيذ هذا الشعار عبر الضغط على الجانب الرخو
كما ان حصيلة . ب اهللا يمكن للمرء ان يتوقع ممانعة رسمية لبنانية أعلى ولو مؤقتاًففي ما يخص سالح حز. الفلسطيني

الحزب نفسه، قد تقنع دول الوصاية بتأجيل الطرح العمالني  االنتخابات وتحالفاتها، فضالً عن القوة الرادعة ل
وكذلك فإن شرعية بقاء السالح أما في الوضع الفلسطيني فإن قابلية السلطة الوطنية لتلقي الضغوط أكبر . للموضوع
ال مجازفة في إطالق التوقعات حول احتمال طرح عنوان السالح الفلسطيني في لبنان كصيغة مداورة لإليحاء . اضعف

وسيكون مطلوباً، فصل القرار الخاص بالعمالة عن أي توجه ذي عالقة بالسالح وبحث . 1559ببدء تطبيق ما تبقى من 
تقالً عن الحقوق المدنية ومرتبطاً بالوضع العام لدرجة انخراط لبنان، من موقعه الراهن، في الموضوع األخير بصفته مس

  .الصراعات المندلعة في هذه المنطقة
  29/6/2005السفير 

  
  ساعد نفسك يا عباس

  سالم الفالحات 
بات البلدية والتشريعية   وبعد كل انجازات عباس وقدرته ألول مرة على اقناع الفصائل بهدنة مطاطة ومشاركة في االنتخا              

القادمة، وتحقيق هذه النقلة النوعية الكبرى التي لم يحلم بها حتى عرفات القائد التاريخي الذي ارتبط اسمه باسم العمـل                    
  . الفدائي الفلسطيني حيث ال منازع له بما يقرب من نصف قرن

بالدموع خوفاً من ضياع فرصـة الـسالم،        ومع ذلك يا ناس ومع كل التوسالت والخطاب العاطفي والعيون المغرورقة            
وانتكاس الهدنة او التهدئة والخوف من ارتفاع صوت التطرف وسوطه، والحرص على حاضر ومستقبل اطفال الشعبين؛                

  .. ساعد نفسك يا عباس: فجواب شارون
وحيـد االكبـر    ساعدوني أكاد ان اغرق في سبيل تحقيق مصلحة مشتركة، مع انكم انتم فقط الـشريك االسـتراتيجي ال                 

المستفيد، واما نحن الشعب الفلسطيني الذين دسنا على جراحنا ونسينا كل تضحياتنا خالل ما يقرب من قرن متواصـل،                   
من ارضنا وحرمتم علينا البحر والنهر والجو واالرض فال نستفيد من السالم شيئاً مذكوراً، ومع               % 90وحرمنا اكثر من    

  . ذلك فقبلنا ما دامت مصلحتكم متحققة
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ولعله النداء االخير الذي استطيع ان اطلقه قبل ان يختفي صوتي ذاتيـاً او بعوامـل خارجيـة                  .. ساعدوني.. ساعدوني
  . أنزهكم من تدبيرها او المشاركة فيها كما برأناكم من دم رفيق السالم والسالح ياسر عرفات

 تعودنا حياة البؤس والخيـام واآلالم والتـشريد         لست معنياً بنفسي او بأحبائي فنحن شعب التواضع والزهد والكرم، ولقد          
خالل ستين عاماً وتوارثناها جيالً بعد جيل، ولكن خوفنا على االنسانية وعلى قيم السالم والمحبة، وخوفي وحرصي انه                  

  . ربما يكون صحيحاً مع انني ال اصدق ان للصبر حدوداً كما تربينا إبان الصحوة الفنية في القرن الماضي
نا يا خيبتنا وقد سلمنا رقابنا بهذه الصورة لمن ال يحفظ امانتها وال يسهر على مصلحتها ويحشر نفسه في زاوية                    يا ضيعت 

ضيقة ينتظر رحمة الذئب وصدق الثعلب ويضع بيضه وحتى بيض جيرانه وجيرانهم في سلة واحدة لتكون الكارثة التي                  
طلب من الصخر ماء ومن السراب رياً ومن الظالم رحمـة           ال مخرج منها وال سالح فيها إال ساعدوني ساعدوني كمن ي          

  . وعدالً
ان فلسطين غالية وتكاد تكون درة االكوان بموقعها الجغرافي في قلب العالم، شواطئها استراتيجية ومناخها مميز تهفـو                  

اية، سكنها ومر بهـا     اليه النفوس؛ يخلو من الحر القائظ ومن البرد القارس، ترابها تبر ولكل حجر فيها رقم وتاريخ وحك                
معظم االنبياء عليهم السالم، هي خير كلها، من غنمها لم يفرط بها مطلقاً اال رغم انفه، لم يهدها احد ألحد في التـاريخ                       

  !! فكيف يكون السالح المكافئ النقاذها هو ساعدوني
  .»وقفوهم انهم مسؤولون«. جميعاً» العباسيين«ان فلسطين ليست امانة في عنق عباس فقط انما هي امانة في أعناق 

  28/6/2005ردنية السبيل األ
 

  انتفاضة ثالثة وحال فلسطيني ال يسر
  فرج شلهوب 
انتفاضة ثالثة على الطريق، عنوان يطرحه وزير الخارجية الفرنسية، وقبله رئيس هيئة االركـان االسـرائيلي الراحـل                  

ان، بعد تنفيذ خطة شارون لالنفكاك عن غزة، والسبب وإن          موشيه يعلون، وموعد االنطالق على الطريق كما يحدده االثن        
فيعلون يشكك  . تباينت زاويتا نظر كل من الوزير الفرنسي والجنرال االسرائيلي، هو غياب االفق السياسي بعد غزة اوالً               

سي مع فكرة   ويحذر من االفراط في التعاطي السيا     ! في قدرة شارون على امتالك اجابة حقيقية على سؤال ماذا بعد غزة؟           
والمسؤول الفرنسي يقول ان غياب االفق السياسي وعدم بلورة خطة عمل سياسية لما هو أبعد من مقترحات                 . االنسحاب

  . شارون حول غزة، سيضع الجميع امام استحقاق تفجير االنتفاضة الثالثة
يبة امل كبيرة، كما يبدو انها      ولقائه شارون وما تمخضت عنه الزيارة من ط       !! زيارة رئيس السلطة محمود عباس للقدس     

جعلت للنبوءة السالفة الذكر قدمين تسعى بهما في عالم الشهادة، فابو مازن المرحب به في واشنطن وعواصم الـضباب،                   
عاد بخفي حنين من لقائه شارون، ليكتشف الكثيرون ربما للمرة األولى ان من يقرر جدول االعمال فيما يخص تفاصيل                   

نيين واالحتالل هو االحتالل نفسه، وان ترحيب واشنطن ال يعني الكثير اذا ما قرر شارون ان يدير                 الصراع بين الفلسطي  
ظهره، واألهم من ذلك ان ما يقرر الحقائق على االرض، ليس وسامة المسؤول الفلسطيني وال كونه مقبوالً من واشنطن                   

لقوة التي يملكها، واذا ما كان هناك مصلحة لالحتالل         او مستعداً للتفاوض على كل شيء ومعادياً للمقاومة، ولكن اوراق ا          
فخروج شارون من غزة، ليس بادرة حسن نية، واال لماذا يصر شـارون علـى ان خطتـه احاديـة                    . لتقديم تنازالت له  

ـ                   يس الجانب، ال عالقة لها بالطرف الفلسطيني سابقاً والحقاً، ولكنه خروج المضطر الذي بات مقتنعاً ان استمرار البقاء ل
  . مصلحة اسرائيلية وانه بات مكلفاً عسكرياً وسياسياً

هذا الوضع المقلق اذا اجتمع مع جملة االدواء التي يعانيها الواقع الفلسطيني الراهن، من تشظي فـتح وانحـدار هيبـة                     
هـة مـع    السلطة وتفشي الفساد واالنفالت األمني، وغياب مالمح أي توافق وطني على االصالح الداخلي او في المواج               

االحتالل، يجعل مهمة اعادة بناء الذات والوقوف جميعاً امام استحقاقات المرحلة، مسألة غاية في األهمية، تقتـرب مـن                
كونها حياة او موتاً بالنسبة للشعب وقضيته، وكل تأخير سيفاقم الوضع، وسيجعل شارون قادراً ليس فقط على اهانة ابي                   

ن على اهدار كرامة الشعب الفلسطيني كله، ودحر مشروعه الوطني، ليتحول الى            مازن ومحاوريه الفلسطينيين فقط، ولك    
مطالبات جزئية، بافتتاح ممر آمن وتخفيف الضغوط على المعابر والخروج من مدينة او قرية او وقف سياسة االغتياالت                 

  . واطالق سراح عدد من االسرى
حة تعترف بالمجموع الوطني، وتقبـل الـشراكة واحتـرام          وان المطلوب اعادة بناء الواقع الفلسطيني وعلى اسس صحي        

القانون والنظام، وتقوم على اعطاء االولوية القصوى للمصلحة العامة واالصالح والتغيير ومحاربـة الفـساد وصـوالً                 
دم لوضع استراتيجية عمل موحدة لمواجهة االحتالل وجرائمه، ولتحقيق االهداف الفلسطينية التي باتت طي الكتمان بتقـا               

ان الحاجة ملحة اآلن لترتيب اوضاع البيت الفلسطيني، ورئيس السلطة اول المعنيين بـاالمر              . الزمن، وتقاصر القامات  
وحركة فتح وحماس ال تستطيعان النأي بأنفسهما عن دائرة المسؤولية، والمسألة ال تحتمل التأجيل، فبعد نحو ثمانية اشهر                  

 واضحاً ومكشوفاً، وتـردي الحـال علـى المـستوى     - باحالم التسوية العاجلةفيما يتعلق-من والية عباس، بات األمر      
الداخلي، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، اضاف سوءاً الى سوء، واذا لم يبادر العقالء بالعمل اآلن، فإن ما ال تحمد عقباه يمكن                    

ني بـالتحرير والعـودة واقامـة    ان يقع، سواء على صعيد انهيار الوضع الداخلي، او على صعيد ضرب المشروع الوط     
  . الدولة المستقلة

 في الطريق، وال يفرح االحتالل اذا ما وقع المحظـور،           -او االنفجار -ان الجميع على مفرق طرق، واالنتفاضة الثالثة        
الثالثـة  فثمة الكثير من المفاجآت قد تقع، وما اظهرته االنتفاضة الثانية من ارتفاع لمستوى النار وحجم الدمار، قد تشهد                   

  .اضعافه، وال احد يملك حصانة من ان تتطور االمور، ألبعد مما توقعه احد حتى اآلن
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  مستقبل السالح الفلسطيني في لبنان
  سركيس نعوم

ات شاقة بين    سلمت المخيمات الفلسطينية في الجنوب سالحها الثقيل والمتوسط الى الدولة اللبنانية بعد مفاوض             1991عام  
مسؤولين لبنانيين كبار  وقادة فلسطينيين ميدانيين على اتصال مستمر ومباشر بزعيم منظمة التحرير الفلسطينية وحركة                

اما المخيمات الواقعة في المناطق    . فتح  انذاك ياسر عرفات، وبعد اشكاالت امنية عدة كادت ان تتسبب بمواجهات طاحنة             
ك مشكلة معها العتبارات عدة ابرزها وقوعها تحت سيطرة السلطة اللبنانية شكالً وسـيطرة              اللبنانية االخرى فلم تكن هنا    

لكن تسليم الـسالح    . القوات السورية الموجودة في لبنان فعالً األمر الذي حد من فاعلية السالح الموجود فيها على تنوعه               
ذلك انها بقيت خـارج     . كثافة السكانية والفاعلية  لم يحّل مشكلة مخيمات الجنوب واهمها على االطالق عين الحلوة ذو  ال            

سيطرة السلطة اللبنانية الرسمية رغم الوجود المخابراتي الكثيف لألخيرة فيها وكذلك لغيرها، األمر الذي حولها بؤرة في                 
يـة ولعـدد    نظر البعض او دولة داخل الدولة في نظر البعض اآلخر او ملجأ أميناً لجهات يعتبرها المجتمع الدولي ارهاب                 

  . كبير من المطلوبين الى العدالة لجرائم ارتكبوها سواء في حق لبنانيين او غير لبنانيين
األول، امتناع السلطة الرسـمية اللبنانيـة عـن         :  اما السبب االساسي لعدم حل المشكلة المذكورة فكان في الواقع  اثنان           

ضمن الوسائل الكفيلة باحترام السيادة اللبنانية واألمن اللبناني        التوصل الى اتفاق مع المنظمات الكبيرة في تلك المخيمات ي         
من جهة وامن الالجئين الفلسطينيين المقيمين فيها من جهة اخرى، وتوفير الظروف واالجراءات الالزمة لتمكين هـؤالء                 

 األمر قيـام القـادة      ومن االدلة المهمة على هذا    . من العمل والعيش من دون ان يؤدي ذلك الى تسهيل توطينهم في لبنان            
لكـن  . الميدانيين الفلسطينيين في حينه بتقديم مذكرة الى الدولة اللبنانية تضمنت اقتراحات جدية حول كل المذكور اعاله               

اما السبب الثاني فكان رغبة السلطة اللبنانية والسلطة السورية التي تولت           . بقيت هذه المذكرة من دون جواب حتى اليوم       
 في ابقاء الوضع في المخيمات الفلسطينية الجنوبيـة علـى           1989رة وعبر سلطاته ومعظم سياسييه منذ       ادارة لبنان مباش  

حاله السباب متنوعة لبعضها عالقة باستمرار الصراع مع اسرائيل ولبعضها اآلخر عالقة باوضـاع الـداخل اللبنـاني                  
وضاع في اتجاه او في آخر ولبعـضها االخيـر   وبالقدرة على توظيف هذه المخيمات او بعض المعنيين فيها لدفع هذه اال         

  .عالقة برفض توطين الفلسطينيين في لبنان
فبقيت . لكن أحداً في بيروت او في دمشق لم يتجاوب        . طبعاً،  دعا لبنانيون كثر الى معالجة اوضاع المخيمات المذكورة         

 ولبنانياً موسمية ومرتبطـة بحـصول       المخيمات على حالها وصارت االحتجاجات على االوضاع المزرية فيها فلسطينياً         
اال ان  . اعمال اجرامية او مخلة باألمن كانت الشبهة فيها تتوجه الى فلسطينيين او الى غير فلـسطينيين الجئـين اليهـا                   

  أو باألحرى بعدما عاد      -التطورات المهمة التي حصلت في لبنان بعدما وضع المجتمع الدولي يده على القضية اللبنانية               
 1559 وفي مقدمها قرار مجلس األمن رقـم         -هتمام بها بعد سنوات من االهمال والتلزيم لجهة اقليمية معروفة             الى اال 

وانسحاب سوريا عسكريا واستخباراتيا رسميا من لبنان، هذه التطورات اعادت فتح ملف المخيمات الفلسطينية في لبنـان                 
الى نزع سالح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية فـي لبنـان           ذلك ان احد بنود القرار المذكور يدعو صراحة         . من جديد 

  .والمقصود  حزب اهللا اللبناني وفلسطينيو المخيمات
كيف ينظر لبنان الرسمي وجهات لبنانية معنية الى موضوع السالح الفلسطيني في لبنان اليـوم؟ وكيـف ينظـر اليـه                     

  ية الموجودة في الخارج؟الفلسطينيون في المخيمات وكذلك قادة تنظيماتهم الوطن
يقول متابعون للبنان الرسمي والجهات المشار اليها جواباً عن ذلك إن هناك نوعاً  من الربط الوثيق بين سالح الحـزب                     

ويعزون الربط الى رفض توطين الفلسطينيين في لبنان        . ومقاومته من جهة والسالح الفلسطيني في لبنان من جهة اخرى         
األول، ابقاء السالح بين ايديهم، اذ قد تتجدد الحاجة اليه في الصراع مع اسـرائيل وال                :  امرين األمر الذي يفرض حكماً   

 االسرائيلية الشرسة على لبنان وسوريا التي تقتضي تعاونا بل تنسيقاً بين كل االطراف              -سيما في ظل الهجمة االميركية      
ن في المجتمع اللبناني خشية ان يدفعهم ذلك الى التخلي ليس           والثاني، عدم تسهيل اندماج الالجئين الفلسطينيي     . المستهدفين

ويقولون ايضاً ان الربط المـذكور      . عن حلم العودة المناقض للتوطين بل عن متابعة الكفاح بكل الوسائل لترجمته عملياً            
لفـة ان اصـحابه     بين السالحين المقاوم والفلسطيني هو لتبرير بقاء السالح االول الذي يبدو رغم كل االشـارات المخا               

  .وحلفاءه وحماته متمسكون به
اما الفلسطينيون او باالحرى قادة االتجاهات الكبيرة في صفوفهم فانهم يعتقدون ان الربط المذكور ليس واقعياً وليس فـي    

 بـين   محله، رغم ان عدداً من القادة الفلسطينيين الميدانيين في لبنان تحدث عنه مركّزاً على وحدة المقاومـة السـرائيل                  
الفلسطينيين واللبنانيين، وقد عبر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس عن ذلك برسالة وجهها الـى رئـيس                  
حكومة لبنان نجيب ميقاتي الذي كان التقاه في البرازيل على هامش احدى القمم الدولية الفضفاضة والذي كـان أكـد ان                     

وكما انهم أي القادة المشار اليهم اعـاله يتـابعون وضـع            . ي على االطالق  فلسطينيي لبنان لن يتدخلوا في أي شأن لبنان       
وقد زار لهذه الغاية لبنان قبل مدة قصيرة مسؤول فلسطيني رفيع كُلف ملف الفلـسطينيين               . مواطنيهم في لبنان عن كثب    

الفلسطيني في لبنـان ثـم      اللبنانيين هو عباس زكي وعقد على مدى ثمانية ايام لقاءات مع ممثلين عن كل اشكال الوجود                 
  ماذا في هذه الدراسة؟. عاد الى بالده مع دراسات مفصلة تبين طريقة التعاطي الفلسطيني في لبنان المفيدة والناجعة
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لكنهم يـشيرون الـى افكـار       . يمتنع متابعو الوضع الفلسطيني في لبنان وخارجه من قرب عن االفصاح عن مضمونها            
  :واقتراحات مهمة فيها هي اآلتية

 اقامة سفارة فلسطينية في لبنان او ممثلية ديبلوماسية تتولى معالجة الكثير من مـشكالت الوجـود الفلـسطيني فيـه                     -1
  .والعالقة بين دولة لبنان ودولة فلسطين التي تعبر عنها حالياً السلطة الوطنية

وتتولى هذه البحث مـع الـسلطات       . ت اقامة مرجعية سياسية مدنية للوجود الفلسطيني في لبنان وتحديداً في المخيما           -2
اللبنانية في كل االمور العائدة الى المخيمات بدءاً من السالح ومروراً بسيادة لبنان عليها وانتهاء بتحولها مالذاً للخارجين                  

  .على القانون
م مـن رفـع    منح فلسطينيي المخيمات او باالحرى الالجئين نوعاً من الحقوق المدنية ال يسهل توطينهم بـل يمكـنه        -3

  .مستوى حياتهم ويقلص فرص تحولهم خارجين على القانون
فيهـا سـالح    .  ليس في المخيمات الفلسطينية سالح ثقيل او سالح متوسط اي ال آليات وال دوشكايات وال صواريخ                -4

ـ . فردي ثنـاء  جي هي في رأي الفلسطينيين سالح فردي وقد وافقت اميركا فيليب حبيب على ذلـك أ               .بي.ار وقاذفات ال
والسالح الفردي موجـود فـي كـل        . 1982مفاوضات ترحيل المقاتلين الفلسطينيين من لبنان بعد غزو اسرائيل له عام            

وفلسطينيو المخيمات يمكن ان يحتفظوا به بل يجب ان يحتفظوا به ألنهـم  . والسلطة لم تمنعه بل منعت الظهور به . لبنان
طبعاً ، ال يعني ذلك بقاء المخيمات       . 1982م في صبرا وشاتيال عام      ال يشعرون باالطمئنان وخصوصاً بعد ما حصل له       

الفلسطينية ثكناً عسكرية، بل ال بد من تحويلها مدنية بالكامل ومنع المظاهر المسلحة والتشكيالت العسكرية وكل ما يمت                  
هم هو كذلك ألنه ال ينفع في       وسالح. وفي النهاية قد يكون الفلسطينيون في حاجة الى سالح للدفاع عن النفس           . اليها بصلة 

. وال يسمح لهم بحرية العمل العسكري في المناطق اللبنانيـة         . ذلك ان مخيماتهم بعيدة من الجبهة معها      . مواجهة اسرائيل 
  كيف يمكن التوفيق بين السيادة اللبنانية على المخيمات والوجود المسلح فيها بشقيها الجنوبي والشمالي البقاعي؟

 المدنية، يجيب المتابعون انفسهم، كفيل بذلك سواء في المخيمات التي كانت خارج الوصـاية الـسورية                 تكوين المرجعية 
اذ ان كثيراً من المخالفـات      . وتَشدد السلطة اللبنانية كفيل بذلك أيضاً     . الرسمية او في المخيمات التي كانت تحت الوصاية       

طلوبين الى داخل المخيمات وربما اسلحة كان يتم بعلم من          التي كانت تحصل وربما ال تزال تحصل في الجنوب كهرب م          
علماً ان سوريا أظهـرت  . سلطات معينة واآلن بعد خروج سوريا من لبنان صارت معالجة المشكلة الفلسطينية فيه اسهل        

  . اخيراً استعداداً لمساعدة الفلسطينيين وتحديداً سلطتهم الوطنية وقبوالً  إلنشاء سفارة لها في دمشق
   29/6/2005نهار اللبنانية ال
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 .1982يروت عام ، ثم الحرب الخامسة وهي اجتياح ب1973، والرابعة حرب العام 1967

 كيف انتصرنا ولماذا خسرنا في الحرب مع الفلسطينيين؟.. الحرب السابعة: الكتاب-
 2005/األولى: الطبعة- 400: عدد الصفحات-عموس هرئيل وآفي يسسخروف : المؤلف-
 تل أبيب/ دار يديعوت أحرونوت: الناشر-

 الحروب السبع
ب السادسة التي كانت بالنسبة لإلسرائيليين حرب استنزاف مفتوحة، واعتبر الكاتبان االنتفاضة األولى بمثابة الحر

وجاءت انتفاضة األقصى لتشكل الحرب السابعة التي أدت الى مقتل أكثر من ألف إسرائيلي حسب الكتاب حتى نهاية 
 . من الفلسطينيين حسب التاريخ نفسه2650، فيما قتل فيها نحو 2004العام 

ذي عاشه اإلسرائيليون خالل هذه الحروب خاصة خالل االنتفاضة التي يطلق عليها المؤلفان الكتاب يكشف حقيقة األلم ال
، هذه الحرب التي كان بمقدورها عقب كل إنذار ساخن أن تفرغ الشوارع اإلسرائيلية من "الحرب العشوائية"مصطلح 

 بات اإلسرائيليون أنفسهم ال يعرفون المارة والمتسوقين فغدت الحياة في إسرائيل أشبه بالجحيم كما يصف الكتاب، بل
 . ساعة القادمة24ماذا سيجري خالل الـ

فاإلضرابات والتفجيرات والمظاهرات وإغالق الشوارع والطرقات بل قنص اإلسرائيليين في ذهابهم وإيابهم، بات األمر 
إسرائيل بل بات المواطن شبه حالة دائمة يومية يصعب ضبطها، ما عرقل الحياة االقتصادية والحركة السياحية في 

اإلسرائيلي خالل هذه الحرب غير آمن على نفسه وأطفاله، وتبعثر كل شيء في إسرائيل جراء هذه االنتفاضة غير 
 .الواضحة في مالمحها ومستقبلها وأهدافها

, ت في ظلهاهكذا قال جنود االحتياط الذين خدموا نحو ثالث سنوا.. هذه الحرب غير األخالقية أدت إلى فضح إسرائيل
إنها حرب إبادة شاملة لإلنسان , حيث كانت تأتيهم قرارات قتل األطفال والنساء من خلف الكواليس كما يكشف الكتاب

والنبات والمزروعات والتراث، حرب لم يكن لها ضوابط جرى خاللها اغتياالت قيادات تاريخية وحصار ومذابح 
 .قاءات السياسية المكولسة في تل أبيب وواشنطن والقاهرة والقدسللمخيمات والتجمعات، كل ذلك كان يجري رغم الل
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 مقابلة مع شخصيات تتحمل المسؤولية في صنع قرار الحرب والسالم من 300المؤلفان يؤكدان أنه تم إجراء نحو 
ات في فصائل الفلسطينيين واإلسرائيليين واألميركان واألوروبيين والمصريين ومسؤولين في أجهزة األمن المختلفة وقياد

  .المقاومة وغيرهم كثير وقادة سجناء يقبعون في زنازينهم وغرفهم
  
 

 زيارة جبل الهيكل
حيث الحساسية المطلقة بالنسبة " باحة الحرم القدسي"الخطيئة التي ارتكبها شارون تمثلت في زيارته لمنطقة جبل الهيكل 

 للمسلمين الفلسطينيين والمسلمين في العالم
 من الكتاب يتحدث المؤلفان عن خطيئة شارون التي تمثلت في زيارته ودخوله إلى منطقة جبل الهيكل في الفصل األول

باحة الحرم القدسي حيث الحساسية المطلقة بالنسبة للمسلمين الفلسطينيين والمسلمين في العالم، نحو المكان وتجاه الزائر 
 .أيضا

ما يهتفون بذلك دوما، إضافة إلى أن شارون ليس إنسانا إسرائيليا فالمكان بالنسبة للمسلمين مقدس ويفدونه بدمائهم ك
عاديا، فهو بالنسبة للفلسطينيين جزار صبرا وشاتيال وكذلك أحد الذين شاركوا في حروب االستنزاف الدامية في 

 .الخمسينيات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، فهو عدو الشعب الفلسطيني
من والشرطة من انعكاسات هذا الحدث على الرأي العام العربي واإلسالمي والدولي ورغم التحذيرات من قبل أجهزة األ

 .كان هناك إصرار من شارون وإقرار من باراك بالسماح له بهذه الزيارة التي سببت شالال من الدماء
ا كانت االستجابة نتائج الحدث أكدت أن المعركة ليست سياسية وإنما هي معركة ذات أبعاد أيديولوجية وال زالت، ولهذ

سريعة ومفاجئة بالنسبة للمتأثرين من فعلة شارون، حيث انطلقت االنتفاضة التي يسميها الفلسطينيون انتفاضة األقصى 
 .في الوقت التي يسميها اإلسرائيليون حرب اإلرهاب والقتل كما يصف المؤلفان

ها األسلحة الرشاشة إضافة إلى أسلحة المنظمات انطلقت االنتفاضة في ظل وجود السلطة الفلسطينية التي يحمل أفراد
اإلسالمية األخرى ال سيما حركتي الجهاد اإلسالمي وحماس، وتحولت االنتفاضة إلى حرب شوارع بالرشاشات والقذائف 

 .والصواريخ
أن فلم تعد انتفاضة حجارة أو احتجاجات وتظاهرات، وإنما أصبحت حرب مواجهة دامية صباح مساء، ويشير الكتاب 

 .الجيش اإلسرائيلي فقد السيطرة ودخلت االنتفاضة مرحلة التعادل في عمليات القتل وحصد األرواح
 الوضع االقتصادي

يتحدث الكتاب عن حقيقة اجتماعية سياسية، حيث اإلحباط الذي حل بالفلسطينيين عقب توقيع اتفاق أوسلو وما نجم عنه 
هذا الفساد الذي انتشر . كما يصف المؤلفان بالفساد االقتصادي واإلداريمن خيبة أمل بالسلطة الفلسطينية التي تميزت 

 .في الضفة والقطاع رغم حالة الفقر المؤلم الذي يعيشه الفلسطينيون في هذه المناطق
من سكان % 24يستعرض الكتاب حالة الفقر هذه باألرقام، معتمدا في ذلك على إحصائية البنك الدولي التي تفيد بأن 

م، فيما 2004عام % 50م بينما اشتدت الحالة لتصل في ظل السلطة إلى 2000ة تحت خط الفقر حتى العام قطاع غز
 .يصل دخل الفرد اليومي إلى دوالرين

وكذا الحال في الضفة الغربية التي تقطعت أوصالها في ظل االنتفاضة، حيث يشير الكاتبان إلى أن نسبة الفقر ما قبل 
 2004تحت مستوى خط الفقر، ولكنها ارتفعت حتى نهاية العام % 18صاءات البنك الدولي السلطة كانت تشكل حسب إح

 %.38لتصل إلى 
 التحول نحو المقاومة

بعد تطور انتفاضة األقصى وجدت حركة فتح نفسها محرجة أمام مقاومة الفصائل األخرى، األمر الذي قد يسبب لها 
 فقامت بتأسيس كتائب شهداء األقصى بعد شهر من االنتفاضةخسارة كبيرة على الصعيد السياسي والجماهيري، 

يرى المؤلفان عموس هرئيل وآفي يسسخروف أن أبرز ما ميز انتفاضة األقصى عن غيرها مشاركة كل الفصائل 
المعارضة والمؤيدة التفاق أوسلو، وكان في مقدمة هذه الفصائل حركة فتح صاحبة مشروع اتفاق أوسلو التي اعترفت 

 .يل ووقعت اتفاق المبادئ معها من خالل منظمة التحرير الفلسطينية التي تخلت عن المقاومة أيضابإسرائ
بعد تطور انتفاضة األقصى وجدت حركة فتح نفسها محرجة أمام مقاومة الفصائل األخرى، ما قد يسبب لها خسارة 

 التي ولدت بعد شهر من انتفاضة كبيرة على الصعيد السياسي والجماهيري، فقامت بتأسيس كتائب شهداء األقصى
 .م2000تشرين األول /  أكتوبر30األقصى يوم االثنين 

 المعروفة بحرس الرئاسة 17ويمكن التأريخ لذلك بقيام مهند أبو حلوة أحد أعضاء حركة فتح وأحد أفراد قوات الـ
 وأرداه قتيال وأصاب آخر بجروح باقتحم مكاتب التأمين الوطني في مدينة القدس حيث أطلق النار على حارس إسرائيلي

عبد الكريم عويس أحد قيادات فتح وتم االتفاق على البدء بالعمل العسكري  خطيرة، حيث عاد إلى رام اهللا واتصل بـ
 .الفتحاوي وأعلن عن والدة كتائب شهداء األقصى

لعسكرية ضد إسرائيل، خاصة تلك وأبرز الكتاب قصة التنافس بين فصائل المقاومة اإلسالمية والوطنية نحو العمليات ا
 وجهاز األمن 17حيث قام رجال أمن فلسطينيون كانوا يعملون في أجهزة األمن قوات الـ, التي أيدت اتفاق أوسلو

 .الوقائي والمخابرات العامة بعمليات انتحارية داخل المستوطنات وبعض المواقع العسكرية اإلسرائيلية



 35

ئيلي شاركوا بإطالق النار على الجيش من خالل أسلحة رشاشة دخلت المناطق وخالل االشتباكات مع الجيش اإلسرا
الفلسطينية بإذن وموافقة إسرائيلية، وأصبحت أجهزة األمن الفلسطينية التي كانت تعتقل رجال حماس والجهاد الذين 

 .يقاومون إسرائيل تعمل معهم وتخطط عمليات قتل مشتركة ضد اإلسرائيليين
قطة تحول في سنوات الحرب السابعة، ولم يعد هناك مؤيد أو مدافع عن أوسلو، وإنما أصبح الجميع، فكانت هذه أخطر ن

 .اليسار واليمين ضمن معسكر العداء التفاق أوسلو والمفاوضات مع إسرائيل
قتلى من م ، حيث بلغ عدد ال2002ويشير الكاتبان إلى أن وتيرة العمليات العسكرية في هذه المرحلة ارتفعت خاصة عام 

 قتيال وعاشت المدن اإلسرائيلية حالة من الرعب الشديد فأصبحت مراكز المدن في القدس 133اليهود في شهر واحد 
 .وتل أبيب وحيفا كأنها مدن أشباح

 تصعيد االغتياالت
جدت أنها إسرائيل أوغلت في سياسة القتل ظنا منها أنها ستنهي االنتفاضة، وتنهي بعض التنظيمات إلى األبد لكنها و

 أكثر من رأس فشلت وأن بعض التنظيمات الكبيرة مثل الكائن الخرافي إذا قطع رأسه نبت له 
في ظل هذا التصعيد ارتفعت وتيرة االغتياالت وقامت طائرات األباتشي باغتيال قيادات بارزة في فصائل المقاومة من 

د الكرمي أحد أبرز قادة كتائب شهداء األقصى وكذلك جميع األطراف، ولم يستثن أحد فالكل أصبح هدفا، فقد اغتيل رائ
اغتيال أبو علي مصطفى األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كما اغتيل قادة كبار في حركة حماس كان على 
رأسهم الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي والدكتور إبراهيم المقادمة وصالح شحاده مسؤول حماس 

 .سكري إضافة إلى العشرات من القادة البارزين في حماسالع
ويرى المؤلفان أن إسرائيل أوغلت في سياسة القتل ظنا منها أنها ستنهي االنتفاضة، وتنهي بعض التنظيمات إلى األبد 

 .لكنها وجدت أنها فشلت وأن بعض التنظيمات الكبيرة مثل الكائن الخرافي، إذا قطع رأسه نبت له أكثر من رأس
وزادت نسبة اإلقبال على المنظمات العسكرية التي تقوم بعمليات انتحارية ضد إسرائيل، فلم تجد سياسة االغتيال نفعا بل 

 .أججت الشارع الفلسطيني ضد إسرائيل
وينقل المؤلفان مدى تنامي شعبية حماس التي فقدت العديد من قياداتها من خالل استطالع أجرته جامعة بيرزيت، حيث 

 %.32م لتصل إلى 2004في ما ارتفعت عام % 16م كانت 2000 االستطالع إن نسبة التأييد لحماس خالل العام يقول
فيما نقل المؤلفان معطيات لالستطالع أجراه مركزا القدس لإلعالم واالتصال الذي يشرف عليه الدكتور غسان الخطيب 

ف عليه الدكتور خليل الشقاقي أن نسبة المؤيدين للعمليات والمركز الفلسطيني لالستطالع والدراسات السياسية الذي يشر
 %.70االنتحارية وصلت إلى 

 الجدار الفاصل
الحرب السابعة كشف قصة الغلو في خدمة الجيش اإلسرائيلي للمستوطنين القاطنين في المستوطنات وقرب التجمعات 

 ورا أن هذا الحصار كان مصطنعا شكلياالعربية، كما تعرض لحصار الرئيس ياسر عرفات بقليل من األهمية، مص
أبرز الكتاب قضية جديدة على إسرائيل كانت وال زالت مثار خالف بين اليمين واليسار، أال وهي قضية الجدار الفاصل 

 .الذي ينظر إليه اليمينيون في إسرائيل نظرة حقد واشمئزاز
رض التي يرون أنها كلها لهم، منحهم الرب إياها حسب هذا الجدار الذي يعتبرونه مخالفا دينيا لمعتقداتهم بالنسبة لأل

 .تعاليم التوارة، في الوقت الذي يرى فيه السياسيون مشروع انفصال جذري عن الفلسطينيين
ويشير الكاتبان إلى أن مشروع الجدار شكل معركة مع الفلسطينيين حيث المظاهرات واالحتجاجات، إضافة الى رفع 

ية في الهاي، هذا الجدار الذي فصل الكثير من المناطق الفلسطينية بعضها عن بعض فكان كما القضية إلى المحكمة الدول
 .يقول المؤلفان جزءا من سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين

 .ورغم ذلك استمرت العمليات ودخول المنتحرين إلى المناطق اإلسرائيلية، فلم يستطع الجدار أن يوقف هذه العمليات
السابعة كشف قصة الغلو في خدمة الجيش اإلسرائيلي للمستوطنين القاطنين في المستوطنات وبالقرب من كتاب الحرب 

التجمعات العربية، كما تعرض لحصار الرئيس ياسر عرفات بقليل من األهمية، مصورا أن هذا الحصار كان مصطنعا 
 .ة بالوصول إلى عرفات بسهولةشكليا، حيث كانت إسرائيل تسمح لكل دبلوماسيي الدول العربية والغربي

الكاتبان يشيران إلى التأثر الكبير في االقتصاد اإلسرائيلي والحياة اإلسرائيلية ال سيما السياحة والهجرة واالستثمار، إال 
  .أنهما لم يتعرضا لحقائق رقمية مع كونهما يقران بأن هذه الحرب المسماة بالسابعة أرهقت إسرائيل دولة ومواطنين

  29/6/2005ة نت الجزير
 

  هل تحالف حركة حماس مع المسيحيين انتخابياً حل أزمة أم مأزق جديد؟
  خالد محمد صافي. د

، كشف القيادي البارز في حركة حماس حسن يوسف أن حركتـه            26/6/2005في خبر نقلته صحيفة دنيا الوطن بتاريخ        
لحم والقدس إلدراج مرشح مسيحيين في قوائمها       قامت بإجراء اتصاالت مع شخصيات مسيحية في مناطق رام اهللا وبيت            

وفي سياق الحدث أيضاً كان القيادي البارز في حركة حماس سعيد صيام قـد صـرح                . ذات التجمعات المسيحية الكبيرة   
أيضاً في حديث له في أحد مساجد غزة قبل نحو شهرين ونشرتها صحيفة الصباح في حينها أن حركة حماس ستضم في                     

وقد أثارت تلك التصريحات اللغط في الشارع الفلسطيني بـين          . نتخابات المجلس التشريعي مسيحيين   صفوف مرشحيها ال  
وقبل الخوض في الموضوع وتحليل أبعاده ال بد هنا من العودة إلى الجـذور              . مؤيد ومعارض، أو بين مدافع ومستهجن     

 أي بعد نـشأتها     1988 الذي صدر في آب      التاريخية لنظرة حركة حماس إلى المسيحيين وهو ما ورد في ميثاق الحركة           
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بشهور عدة والذي ذكر في مادته الحادية والثالثين حركة المقاومة اإلسالمية حركة إنسانية، ترعى الحقـوق اإلنـسانية،                  
وتلتزم بسماحة اإلسالم، في النظر إلى أتباع الديانات األخرى، ال تعادي منهم إال من ناصبهم العـداء، أو وقـف فـي                      

وفي ظل اإلسالم يمكن أن يتعايش أتباع الديانات الـثالث اإلسـالم والمـسيحية              . يعيق تحركها أو يبدد جهودها    طريقها ل 
وفي نفس الشهر صاغت حركة حماس      . واليهودية في أمن وأمان، وال يمكن أن يتوفر األمن واألمان إال في ظل اإلسالم             

وقد شكل ذلك اإلطار الذي يرسـم  . تجاه نصارى فلسطين رؤيتها تجاه المسيحيين وقد جاءت تحت عنوان سياسة الحركة          
  :هذه العالقة وتضمن

  . اعتبار نصارى فلسطين جزءاً ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني واألمة العربية وهويتها الحضارية-
  . للنصارى من الحقوق المدنية ما لبقية أبناء الشعب الفلسطيني، وعليهم من الواجبات ما عليهم-
لى أهمية اشتراكهم في الحياة السياسية والكفاحية للشعب الفلسطيني، في فترة االحتالل وبعد التحرير، والعمل                التأكيد ع  -

  .على استقطابهم في العمل والمؤسسات الوطنية
 العمل على فتح عالقات متينة مع قياداتهم الدينية والسياسية، وكسبها في المواقف الوطنية والعامة، ومشاورة زعاماتهم                 -

  .في شؤون البالد العامة
فنصت بيانات الحركة خالل    . ويمكن القول إن هذه المبادئ قد حكمت عالقة حماس مع المسيحيين طيلة السنوات السابقة             

االنتفاضة األولى على احترام أعياد المسيحيين واستثنائها من أيام اإلضراب المعلنة، والطلب بزيـارتهم وتهنئـتهم فـي          
وقد شهد شهر ديسمبر الماضي تهنئة معلنة لإلخوة النصارى من قبل حركة حماس فـي               ). 7 رقم   أنظر البيان . أعيادهم

 ، فلـسطين  - أهل السنة  ،وقد أثار ذلك بالطبع بعض الفرق السلفية      .  في عيد ميالدهم   26/12/2004صحيفة األيام بتاريخ    
بعض المواقع األلكترونية السلفية مثـل      كما شهدت   . التي أصدرت بياناً تستنكر ذلك، وتم توزيعه في مساجد قطاع غزة          

نشر بعض المقاالت لكاتب سلفي لقب نفسه بالغزي السلفي التي هاجمت عالقة وموقـف     com.reda-ali.wwwموقع 
ارى فحـسب بـل     حركة حماس من المسيحيين وذلك تحت عنوان حقيقة ما بين حماس والنصارى، وليس حماس والنص              

حيث عبرت هذه المقاالت المهاجمة لحركة حماس عـن قـراءة سـلفية             . حماس واليهود ال ألنهم أصحاب عقيدة مخالفة      
  .للواقع القائم تعيده إلى خطاب سلفي موغل في القدم، وال يناسب روح العصر

ن الحركة ال ترفض أن يكون فـي        وقد ورد على لسان الدكتور محمود الزهار في بدايات التسعينات من القرن الماضي أ             
. صفوفها من يعمل على نشر مبادئها ودعمها، مهما كانت عقيدته، أو مذهبه طالما أنه ال يتناقض مع أهـدافها ودينهـا                     

وبالرغم من تصريحات قادة حماس مثل موسى أبو مرزوق بعد أوسلو وعلى أثر التفكير بإنشاء حـزب سياسـي بـأن                     
باتجاه ضم مسيحيين في صفوفه، بل إمكان وجود بعضهم في قيادته الرئيـسية أو فـي                الحزب المقترح سيتقدم خطوات     

مكتبه السياسي، على سبيل المثال، فإن الواقع أبرز عدم انضمام إي مسيحي إلى صفوف حزب حركة حماس وهو حزب                   
ويخلـص  . 1996 وُأعلن تأسيسه رسمياً في آذارمـارس        1995الخالص الوطني اإلسالمي الذي أسس في أواخر سنة         

الحروب المتخصص في دراسة حركة حماس أن العالقة والممارسة بين الحركة والمسيحيين قد ظلتا محدودتين في أطر                 
إعالن التضامن المشترك واالحترام المتبادل، ولم تنتقل عملياً إلى ما هو أهم، وخصوصاً على صعيد االنخراط في عمل                  

لعملية عند حد معين، وعدم السير قدماً تجاه العالقة بالمسيحيين داخل فلسطين            وهو ما يؤكد جمود الممارسة ا     ... مشترك  
  :ويمكن الخالص هنا إلى ما يلي. 156حماس الفكر والممارسة السياسية، ص : الحروب

أن هناك خلفية نظرية أو إطار نظري يمكن أن يشكل إعالن مبادئ يتم االستناد عليه فـي رسـم العالقـة بـين                       : أوالً
  .نالطرفي
إن هذا اإلطار يبرز لمن أبدى استغراباً للتصريحات األخيرة لقادة حركة حماس أن عالقة أو رؤية الحركة للعالقة                  : ثانياً

وأن أدبيـات الحركـة     . مع المسيحيين هي رؤية قديمة قدم نشوء الحركة، وتطورت مع التطورات التي شهدتها الحركة             
  .والعالقةتتضمن العديد من اإلشارات حول هذه الرؤية 

وهو األهم أن التطورات السياسية التي شهدتها حركة حماس، وقراراتها األخيرة بخوض االنتخابـات الفلـسطينية                : ثالثاً
يفرض على الحركة إخراج رؤيتها للعالقة مع المسيحيين إلى حيز التنفيذ بعد أن بقيت طيلة السنوات الـسابقة حبيـسة                    

  .الجمود والتردد
. على الحركة توسيع مدى رؤيتها، والخروج بها إلى آفاق جديدة يفرضها الواقع السياسي الجديـد              ولكن هذا كله يفرض     

  -:حيث أن المبادئ السابقة لم تعد كافية لبناء تحالف انتخابي سليم، وهذا يتطلب اإلجابة عن بعض التساؤالت التالية
-           ستمد من قراءة واعية ومدروسـة جيـدة ضـمن           هل سلوك حماس السياسي يستند على أدلة شرعية فقهية؟ وبالتالي ي

  .السياق الشرعي والتاريخي
 هل توجه حماس نحو إشراك مسيحيين في قوائمها يعبر عن تكتيك سياسي مرحلي أم اسـتراتيجية مـستقبلية علـى                     -

افع أن حماس منظمة شعبية واسعة تـد      : 1993اعتبار، وكما ورد في مذكرة تعريفية صادرة عن الحركة في أواخر سنة             
وبالتالي هل . 156مصدر سابق، ص   :  الحروب ،عن قضايا الشعب الفلسطيني من غير تمييز على أساس ديني أو عرقي           

هذه الخطوة جاءت لتعكس نظرة حماس الجديدة إلى نفسها باعتبارها هي الممثل الحقيقي للـشارع الفلـسطيني، وهـي                   
تتطلب منها االستجابة للواقع الديموغرافي للشعب الفلـسطيني        وأن هذه النظرة    . الحريصة على مستقبله بطوائفه المختلفة    

  . الذي يضم نسبة ال بأس بها من المسيحيين السيما في مدن الضفة الغربية
 هل سلوك حماس تجاه المسيحيين يبرز تصرف حماس كحزب سياسي عليه إجادة اللعب في ساحة المنافسة االنتخابية،                  -

ألم تشهد ساحة جامعة بيرزيت قبل بضع سنوات مثالً تحالفـات سياسـية بـين الكتلـة                 وإتقان فن التحالفات السياسية؟     
اإلسالمية الذراع الطالبي لحركة حماس وبين الجبهة الشعبية الماركسية ضد حركة فتح في انتخابات مجلـس الطلبـة؟                  
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الشيوعيين فال أقـل مـن تحـالف        فإذا كانت الكتلة اإلسالمية قد تحالفت مع        ! حيث يعتبر ذلك أسبقية يمكن القياس عليها      
وبالتالي يمكن أن يفسر ذلك على أنه نوع من التكتيك االنتخـابي            . حماس مع المسيحيين وهم أهل ذمة، وأصحاب ديانة       

وأن حركة حماس تتصرف كحزب سياسي بالرغم من نفيها ذلك خوفاً كما تـدعي              . الذي يمارس بين التحالفات الحزبية    
  . ت أخرى ال مجال لذكرها هناعلى خط المقاومة والعتبارا

والمسيحيين سيتم على أساس حزبي، أي هـل         ولكن السؤال األكثر أهمية الذي يطرح نفسه هنا هل التحالف بين حماس           
وهذا بالطبع يفـتح    . سيشكل المسيحيين هنا حزب سياسي ليشكل تحالف مع حركة حماس على أساس تكتلي وليس فردي              

حزاب السياسية الطائفية، ويدخل الساحة الفلسطينية في اتجاهات جديـدة علـى غـرار              الباب أمام التوسع في تشكيل األ     
أو هل ستشكل حماس تحالفاً على أساس فردي مستقل من بعض اإلخوة المـسيحيين، وبالتـالي             . الساحة الحزبية اللبنانية  

ن أجل مصالح آنية ذاتيـة أم       يفرض ذلك تساؤالت أكثر حدة حول طبيعة األرضية التي سيشكل عليه التحالف وهل هو م              
... وهل يتضمن ذلك الحد األدنى المتفق عليه سياسياً واجتماعيـاً           . على أرضية برنامج سياسي، أو اجتماعي إصالحي      

  وهل لو فازت حركة حماس وشكلت الحكومة، هل ستضع من بين وزرائها من فاز من مرشحيها المسيحيين؟. الخ
تتحالف مع بعض الفصائل الفلسطينية اليسارية أو العلمانية التي تضم في صفوفها             هل األفضل لحركة حماس مثالً أن        -

  مسيحيين وبالتالي يكون التحالف هنا سياسياً وليس دينياً ويخرج حركة حماس من متاهات عديدة؟
ـ                    ي معركـة   الحقيقة أن سلوك حركة حماس تجاه ضم قوائمها عدداً من المسيحيين قد ال يشكل حالً لمنافسة حركة فتح ف

االنتخابات القادمة، وإبراز تمثيلها للشارع الفلسطيني بقدر ما سيشكل أزمة جديدة على حركة حماس أن تجيـب علـى                   
  .عشرات األسئلة بشأنها

  28/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  األسباب  وجهة نظر حول.. حول اإلنفالت األمني
  نبيل دويكات

الفعل الفلسطينية الداخلية على ما اصطلح تسميته في الفترة األخيرة بـ اإلنفالت األمني ظهر              في ابرز التطورات وردود     
السيد احمد قريع ، رئيس الوزراء، على شاشات العديد من محطات التلفزة المحلية والعربية والعالميـة خـالل األيـام                    

ية الحالية أن تقدم استقالتها إذا لـم تـستطيع          الماضية وهو يتحدث عن الموضوع، ملمحا إلى انه على الحكومة الفلسطين          
وقد أكد السيد أبو عـالء موقفـه   . وضع حد لهذه الحالة التي أصبحت تقلق كل الغيورين على مصلحة الشعب الفلسطيني    

ن هذا في كلمته التي ألقاها في جامعة النجاح الوطنية بمناسبة االحتفال بتخريج الدفعة األولى من الفوج الخامس والعشري                 
ما عنـدنا   .. كفى للفوضى :  قوله 16/6/2005من طلبة الجامعة حيث نقلت عنه الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس            

. هذه ليست خدمة للوطن   .. يجب أن تتوقف كل مظاهر الفوضى     .. نحتمل هذه الفوضى والمطاردة المستمرة في الشوارع      
ا، وستحاسب فإذا استطاعت أن تفرض األمن ستستمر وإذا لم          وفي نفس الكلمة دعا األجهزة األمنية إلى تحمل مسؤولياته        

  . تستطع فلتذهب وليأت غيرها
ظاهرة االنفالت األمني موجودة وبصورة واضحة منذ ما يقارب العامين، وقد ذهب ضحيتها العشرات من المـواطنين،                 

 من قبل الكثير من المؤسـسات       لكن خالل األشهر األخيرة برز الحديث عنها      . وبخاصة في منطقة شمال الضفة الغربية     
هناك مؤسسات عديدة تحدثت عـن هـذه        . والهيئات الحكومية وغير الحكومية وبصورة تلفت النظر، وتستدعي االهتمام        

الظاهرة باألرقام حول نتائجها وأعداد المتضررين منها، وهناك مؤسسات تحدثت عنها من منطلق محـاوالت التحليـل                 
وغيرها الكثير من األحاديث والحوارات التـي       .. اك من تحدث عنها من ناحية سياسية      والتشخيص واقتراح الحلول، وهن   

وخالل هذه الشهور أيضا لم يلمـس المـواطن         . تناولت هذه الظاهرة بصورة أو بأخرى حتى وصل قمة الهرم السياسي          
وال يكاد يمر يـوم     . االنتشارالفلسطيني أي تراجع في حدة هذه الظاهرة، بل انه يبدو أن هذه الظاهرة آخذة في التوسع و                

إال ونقرأ ونسمع ونشاهد عبر وسائل اإلعالم المختلفة حوادث لها عالقة بهذه الظاهرة، وان اختلفت في الشكل وطريقـة                   
  .الحدوث

ردود الفعل المتذمرة من انتشار هذه الظاهرة نسمعها في كل مكان، في الشارع، بين المواطنين، في المؤسـسات، فـي                    
جتماعات والمهرجانات، في الوزارات واألجهزة والمؤسسات الرسمية، وحتى األجهزة األمنية، التي لم تسلم             الندوات واال 

الجميع يطالب بوضع الحلول والحدود لها، ومحاسـبة        . هي األخرى من اعتداءات وأحداث تم تصنيفها تحت هذا العنوان         
قليل مـن األصـوات     . ل من تسول له نفسه االشتراك فيها      القائمين والمشاركين فيها وإيقاع أقصى العقوبات بهم لردع ك        

المنطقية التي تناولت هذه الظاهرة بالتحليل الدقيق والموضوعي لفهم أبعاد وأسباب هذه الظاهرة من اجل وضع الحلـول                  
 فـي   ويعلو صوت االستنكارات والمناشدات والمطالبـات،     . المناسبة لها، حتى أن هذه األصوات بالكاد تسمع هنا وهناك         

ومع ذلك فإنها إلى اآلن مـستمرة، لدرجـة       . معظم األحيان، للضرب بيد من حديد لكل من يشارك في مثل هذه األحداث            
هل استطعنا خالل األشهر الماضية وضع يـدنا  : اعتقد أن هناك مشروعية ومصداقية للسؤال الذي يطرح نفسه بقوة وهو  

  لي وضع الحلول المناسبة؟على الجرح؟ هل استطعنا فعال معرفة األسباب وبالتا
وهو يشير، كما تشير    . في اعتقادي أن خطاب السيد أبو عالء يشير بصورة أو بأخرى إلى مدى اإلجابة على هذا السؤال                

الكثير من وجهات النظر التي طرحت، إلى أن السبب يعود باألساس إلى عوامل وأسباب أمنية، وبالتالي فان األصـابع                   
ال أود أن اقلل من شأن الجهات األمنية، وال         . ول والمعالجات إلى الجهات والمؤسسات األمنية     تشار عند الحديث عن الحل    

من حجم مسؤولياتها والمهام الملقاة على عاتقها في هذا المجال، وال من حجم ومقدار الجهد الذي تبذله في سبيل محاربة                    
ه األجهزة والمؤسسات في ظـل اسـتمرار هـذه          وفي نفس الوقت ال انصب نفسي مدافعا عن هذ        . ومقاومة هذه الظاهرة  
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إنني ببساطة اعتقد أن البحث عن حلول أمنية لهذه الظاهرة، على الرغم من             . الظاهرة على الرغم من الجهود التي تبذلها      
  .أهميته، لن يكتب له النجاح، ألنني اعتقد أن األسباب ال تكمن في قدرة أو عدم قدرة أجهزة األمن ومؤسساتها فقط

دعي اآلن أنني امتلك قدرة سحرية على تحليل وتشخيص هذه الظاهرة، وال يمكن ألحد ادعاء ذلك، وبالتالي وضـع                   ال ا 
إن ذلك يستدعي تضافر كل الجهود وتكـاتف        . حلول لها، الن هذا الوضع اكبر من قدرة فرد أو مؤسسة أو جهة لوحدها             

ما بينها من خالل إيجاد آلية جماعية ومجتمعيـة مناسـبة           كل الهيئات والمؤسسات، الرسمية وغير الرسمية، وتعاونها في       
وحتى تفتح أبواب النقاش الموضوعي حول الظاهرة، بعيدا        . تمكنها من البحث عن األسباب الحقيقية، ووضع الحلول لها        

 عن ردود الفعل، وسرعة التوصل لألحكام واالستنتاجات، حتى فتح هذا النقاش فإنني أود أن اطرح بعـض التـساؤالت                  
  :التي يمكن أن تشكل مدخال لذلك

 إلى أين نتجه في عملية اإلصالح؟ وبصورة أدق ما هي النتائج التي وصلت إليها هذه العملية ومـدى انعكـاس ذلـك           -
  بصورة ملموسة ومباشرة على المواطنين في مختلف جوانب حياتهم؟

الة والفقر، التي تشير إليها كـل اإلحـصاءات    هل هناك عالقة بين هذه الظاهرة واالرتفاع المتصاعد في معدالت البط       -
  والتقارير من مختلف الجهات؟

 ما هو دور ومسؤوليات القوى واألحزاب السياسية، في ظل وجود دالئل كثيرة على تراجع دورها وتغلغل العديد مـن                    -
  النزعات السلبية إلى صفوفها؟

ارزماتي على عمل الكثير من الهيئـات والمؤسـسات          هل هناك عالقة بين الظاهرة وبين تغليب الطابع الشخصي والك          -
  العامة؟

 هل هناك عالقة بين الظاهرة ومنظومة القيم االجتماعية السائدة والمتعرضة للتغيير خالل السنوات األخيـرة، وفـي                   -
  ضوء الكثير من التغيرات والتطورات خاصة منذ اتفاقيات أوسلو؟

ألن هناك  . واضحة ومحددة، حول أسباب والحلول المقترحة لحل هذه القضية        ال ادعي في هذه المقالة أنني امتلك إجابات         
الكثيرين ممن ادعوا أنهم يمتلكون التحليل والتشخيص ولديهم الوصفات العالجية المناسبة، ومع ذلك رأينا أنها لـم تقـدم                 

ه القـضية بتـداخالتها     ما استطيع قوله أن البحث عن تشخيص دقيق، وبالتالي اقتراح عالج شامل ونـاجع لهـذ               . شيئا
إن هنـاك  . وارتباطاتها المختلفة في واقعنا االقتصادي والسياسي واالجتماعي هو أمر يفوق طاقة جهة أو طرف لوحـده      

وبـدون  . حاجة إليجاد آلية لعمل وجهد وطني عام يضعنا على الطريق الصحيح في البحث والتشخيص ووضع الحلـول             
كلمـا دق   "ممكن أن نجد أنفسنا والحالة هذه في وضع يتطلب تغيير الحكومـة             ومن ال . ذلك سنظل ندور في حلقة مفرغة     

  .كما يقول المثل" الكوز بالجرة
  28/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 

  
  الحقوق ضرورية فمتى السالح؟

  بشارة شربل 
االجحاف الالحق بالفلـسطينيين    يسجل لوزير العمل طراد حمادة المقرب من حزب اهللا ان في عهده وبقرار منه بدأ رفع                 

المدنيين في لبنان بينما تهربت الحكومات المتعاقبة والوزراء السابقون من هذا الواجب بل تورط معظم المعنيـين فـي                   
سخافة الكالم عن ضرورة محاربة التوطين انطالقاً من المخيمات حتى ولو رزحت في الفقر والبؤس وعاش أهلها تحت                  

  .رحمة غابة السالح
فجيد ان الخطأ بدأ يأخذ طريقـه       .  يكن طبيعياً حرمان الفلسطينيين من مزاولة مهن ال تشترط حصرية عمل اللبنانيين            لم

وماذا عن سالح المخيمات؟ أي مـاذا       : لكن التوقيت وتطور الوضع السياسي يوجبان طرح السؤال األبدي        . الى التصحيح 
ضها وانهاء الوضع الشاذ للجزر األمنية؟ وهل هناك مقاربة جديـدة           عن حق الدولة اللبنانية في ممارسة سيادتها على أر        

 وقيام أكثرية جديدة تحت شعار ممارسة السيادة ورفض         1559لوضع السالح الفلسطيني بعد االنسحاب السوري والقرار        
  الوصاية؟

وشهدنا أمس أحـد تجلياتـه   فمثله الكثير ينتشر في مناطق عديدة في لبنان         , ال أحد يتحدث عن السالح الفردي الفلسطيني      
هذا جزء من الفولكلور المحلي ولو انه يعبر عن تجـدد روح            . احتفاالً بعودة الرئيس بري الى كرسيه في مجلس النواب        

ويبرر المخاوف من تجدد الروح الميليشيوية بقوة فـي  , وعن تفكك الهيبة األمنية  , االستقواء بعد تغذية شعور باالستهداف    
  . الطائفي الذي رافق االنتخابات وتمتع كل طائفة بحزب مستنفر او قابل للهياجالبالد مع االصطفاف

بانتفاء االجراءات العنصرية التي كانت تمارس ضد حقوق الفلسطينيين يفترض ان تنتفي أيضاً الحالة األمنية التي يمثلها                 
ويفترض انـه   . اً بعيداً عن المزايدات   سالحهم في المخيمات والتي تنافي شروط قيام أي دولة مستقلة وتتطلب حالً جذري            

الذي تحدثت عنه المعارضة المتفقة على جدول أعمال إصالحي مع الرئيس بري ان ننتهي من العزف                " التغيير"في إطار   
فمنـذ  . على وتر الموضوع الفلسطيني ونواجه األمور بال كذب وال تدجيل سادا طوال عقد ونصف العقد من الـسنوات                 

تحول السالح الفلسطيني في المخيمات     , ل الطائف وصار الجيش اللبناني محدد الهوية والعقيدة القتالية        استقرت السلطة أله  
. الى ورقة سياسية محلية ال عالقة لها ال بمقاومة إسرائيل وال بمواجهة التوطين وال بضمان حق العودة الـى فلـسطين                    

عاشـوا أسـوأ    , في ظل هذا الشعار   , توطين ان الفلسطينيين  ويعرف الذين طالما روجوا لمقولة استبقاء السالح لمقاومة ال        
ال بل ان مخيمات عديدة تحولت الى منـاطق مغلقـة           . أيامهم بال خدمات اجتماعية وال فرص عمل وبال أمن واستقرار         

قعوا لذلك يحق للبنانيين ان يتو    . ينتشر فيها المطلوبون او تلصق بها وبهم تهم وجرائم ترتكب في مناطق أخرى في لبنان              
من الحكومة الجديدة التي ستشكل ان تبادر فوراً الى طرح موضوع سالح المخيمات خصوصاً انها على تنـاقض مـع                    
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فدعونا نـرى   . سياسات الرئيس لحود وبينها ذرائع مقاومة التوطين التي طالما وصفتها بأنها جزء من ضريبة الوصاية              
  .ماذا أنتم فاعلون يا أصحاب التغيير

ه في ظل الحكومات المتعاقبة وعهدي الرئيسين الهراوي ولحود كانت األسلحة الثقيلة تدخل الى المخيمات               يعلم الجميع ان  
وكان الفلسطينيون ورقة لعبتها السلطة اما تهويالً على اللبنـانيين المطـالبين بـالتغيير او               . في حين تمنع عنها الخدمات    

 وما تبقى كان ذر رماد في العيون مارسته كل الطبقة السياسية            ,تهديداً بانفالش أمني لمواجهة مطلب االنسحاب السوري      
مع علمها علم اليقين ان أهل المخيمات غير المسلحين يطلبون الخالص من وضعية الخروج على القانون وأن الـسلطة                   

ن وقد تقلص أما اآل. الفلسطينية في ظل ابو عمار وبعده ابو مازن تسعى لتسوية مع إسرائيل وال تتمسك بسالح المخيمات            
العامل السوري وبات الرئيس لحود محاصراً مع طروحاته االستراتيجية في قصر بعبدا وباتت الغالبية النيابية في أيـدي                  

, وكلهم ال يرقى شك الى عروبتهم وايمانهم بالمقاومة وحماية المدنيين الفلـسطينيين           , الحريري وجنبالط والطائفة الشيعية   
 عن خطة الحكومة المقبلة في هذا الشأن وهل ستضم السالح الفلسطيني الـى ملـف حمايـة                  فبديهي ان يسأل اللبنانيون   
ام ستعالج هذا الموضوع بمعزل عن نظرية الحوار في شأن السالح والتي لن تفـضي               , 1559المقاومة في إطار القرار     
  .اال الى مزيد من الحوار

والسنيورة معروف بجرعته العروبيـة الزائـدة       . لعهد الجديد كلنا في انتظار الوزير السنيورة المرجح ان يؤلف حكومة ا         
والـى ان  , التي يفترض ان تطمئن الفلسطينيين الى ان حمايتهم جزء من واجب الدولة اللبنانية وليست منوطة بالتنظيمات 

 من دون   رعايتهم واجب قومي ووطني وأخالقي وإنساني ال يختلف عليه اللبنانيون المجمعون أيضاً على رفض التوطين              
لكن من المفيد انتظار هل سيقوم رئيس الحكومة الجديد بمبادرة جريئة تنهي الوضع الشاذ أم انه سيحاذر التطرق                  . أوهام

الجدي الى الموضوع متذرعاً بالمرحلة االنتقالية التي يتعايش فيها مع الرئيس لحود او بــ خصوصية فلسطينية تـشبه                  
صفقة قانون االنتخاب وملحقاته فيحول بذلك الفلـسطينيين طائفـة إضـافية لهـا              خصوصية الطائفة الشيعية التي أملت      

حساسياتها وظروفها التي توجب التغاضي عن استكمال سيادة الدولة على أرضها وابقاء السالح الفلسطيني مشرعاً فـي                 
م المتعثـرة والوضـع     المخيمات بال أهداف واضحة وال مبررات اال ارتباطه بعدم استقرار مفترض يواكب عملية السال             

  .اإلقليمي المترجرج
  29/6/2005البلد اللبنانية 

  
  كاريكاتير
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