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  كاريكاتري
  

  " منتهكي اهلدنة"تستهدف الفلتان و" القبضة احلديدية": السلطة تطلق محلة أمنية شاملة  
، وقال توفيق ابوخوصة الناطق باسم وزارة ”تطبيق القانون“محلة أمنية شاملة عنواا قررت السلطة الفلسطينية اطالق 

مث . ، لكنها لن تشن أي محلة ضد فصائل املقاومة”ستعمل على جتريد العصابات من سالحها“الداخلية ان قوات األمن 
  .”اطالق النارستعمل ضد العناصر غري املنضبطة اليت تنتهك اتفاق وقف “أضاف أن أجهزة السلطة 

حممود الزهار أن حترير غزة سيحصل نتيجة املقاومة داعياً اىل نقل هذه التجربة إىل ” محاس“يف حني أكد القيادي يف حركة 
  .الضفة الغربية

  1/5/2005اخلليج اإلماراتية 
 يف سري االنتخابات البلدية واحمللية املقررة يف بداية الشهر املقبل" السلطة"تدخل سافر لـ 

بالتدخل يف سري االنتخابات البلدية واحمللية واليت من املقرر " السلطة"جهت مؤسسات إعالمية وفصائل فلسطينية اامات لـ و
  . املقبلمايو/أن جتري يف اخلامس من شهر أيار

 طولكرم العميد عز اإلخبارية املستقلة، واليت تضم عدداً من احملطات التلفزيونية احمللية، أن حمافظ" معاً"فقد أكدت وكالة 
الدين الشريف، طلب من تلفزيون السالم احمللي يف مدينة طولكرم، عدم بث أي مقابالت أو دعاية انتخابية لكتل املعارضة إال 

  .بعد الرجوع إليه
خل يف يف حمافظة بيت حلم، السلطة بالتد) محاس(ومن ناحيته، ام الشيخ حسن الورديان أحد قادة حركة املقاومة اإلسالمية 

مؤكداً أن لديه معلومات موثقة حول ذلك، وهدد بعقد مؤمتر صحايف يكشف فيه ما حبوزته إذا استمرت ، سري االنتخابات
  .السلطة يف التدخل

 إن اللجنة حريصة على إجراء :وكان مجال الشوبكي، وزير احلكم احمللي السابق، ورئيس اللجنة العليا لالنتخابات، قال
   .لية وشفافية تامة، وستحقق يف أية شكوى تصلهااالنتخابات باستقال

 وأزالت ،إن قوات االحتالل اقتحمت بعض املراكز االنتخابية: ومن جانبه، قال فراس ياغي مدير عام جلنة االنتخابات
  ".تدخالً سافراً يف الشؤون االنتخابية الفلسطينية" ذلك بأنه معترباملصقات الدعاية االنتخابية للمرشحني، 

االنتخايب يف بيت حلم وغريمها، " حوسان" يف نابلس ومركز "بيت ايبا"ر ياغي إىل أن قوات االحتالل اقتحمت دائرة وأشا
  .وأوقفوا املرشحني أثناء عملية تسجيلهم

  مشال القدس احملتلة، بعد قرارات قضائية نتيجة"الرام"مت تأجيل االنتخابات يف بعض الدوائر مثل قرية و اجلدير ذكره انه 
  .عدد من األهايل قبل لطعون قدمت من

  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
 يف قلقيلية" لكتلة الوطنية"أجهزة أمن السلطة تطلق النار بشكل استفزازي خالل مشاركتها يف مسرية تأييد لـ 

 ألجهزة أمن السلطةصر تابعة شاركت عناللعملية االنتخابية، " فتح"فيما يعد خرقا فاضحا من قبل السلطة الفلسطينية وحركة 
، وأفاد مراسلنا أن عدداً )املبادرة وجبهة التحرير العربيةوحتالف فتح " (الكتلة الوطنية" يف مسرية دعم وتأييد لقائمة ،يوم أمس

 شاركت يف املسرية، وأطلق بعض أولئك ، واملخابرات، والقوات اخلاصة،من الضباط واألفراد يف جهاز األمن الوقائي
  .العيارات النارية بكثافة يف مشهد اعتربه األهايل بأنه استفزازي ويثري مشاعر االستياء واالستنكار" منيوناأل"

 املقربة من حركة "الكتلة اإلسالمية للتغيري واإلصالح"يشار إىل أن املنافسة لالنتخابات احمللية والبلدية يف قلقيلية حتتدم بني 
 "الكتلة املستقلة" و،)املبادرة وجبهة التحرير العربيةوحتالف فتح  ("الكتلة الوطنية" و،محاس كربى الفصائل الفلسطينية
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 يف حماولة للتأثري  عرب تسخري إمكانياا وأجهزا األمنية" الكتلة الوطنية"وتقوم أجهزة السلطة مبساندة ، )املستقلون واليسار(
  .على جمريات العملية االنتخابية

  1/5/2005م املركز الفلسطيين لإلعال
  االنسحاب االسرائيلي ) الرباعية(قريع يبحث مع مبعوث 

اعلنت السلطة يف بيان ان وفدا برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيين امحد قريع سيعقد اجتماعا اليوم مع رئيس البنك الدويل املنتهية 
مس ولفنسون يف مقر رئاسة احلكومة يف رام واليته ، مبعوث اللجنة الرباعية ملتابعة االنسحاب االسرائيلي من غزة والضفة جي

  .اهللا
وقال البيان ان الوفد الفلسطيين سيضم ايضا شعث وكبري املفاوضني صائب عريقات ووزيري املالية سالم فياض واخلارجية 

  .ناصر القدوة
  1/5/205الدستور 

  الداخلية الفلسطينية تبدأ محلتها بإزالة التعديات 

بتنفيذ محلة مكثفة إلزالة التعديات املرتكبة من قبل عناصر ومتنفذين " األحد" اعتبارا من اليوم تشرع قوات األمن الفلسطيين
يف األجهزة األمنية الفلسطينية على املمتلكات العامة وذلك كخطوة أوىل هلذه احلملة اليت اتفق وزير الداخلية نصر يوسف 

  .وقادة األجهزة األمنية على البدء بتنفيذها

  1/5/20ية الغد األردن
  تعيني هاين احلسن سفرياً يف عّمان وأبو ردينة يف لندن  

أعلنت مصادر مقربة من رئاسة السلطة الفلسطينية ان هاين احلسن عضو اللجنة املركزية حلركة فتح عني سفريا لدى االردن، 
للرئيس الراحل ياسر عرفات سفريا يف واضافت انه من املتوقع ان يصدر قرار رئاسي بتعيني نبيل ابو ردينة املستشار االعالمي 

يذكر ان فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية ملنظمة التحرير كان وجه انتقادات شديدة اللهجة اىل . العاصمة الربيطانية لندن
ة ملنظمة وزير الشؤون اخلارجية ناصر القدوة لنيته احالة العشرات من السفراء اىل التقاعد دون الرجوع اىل الدائرة السياسي

  )قنا. (التحرير املسؤولة عن السلك الدبلوماسي الفلسطيين
  1/5/2005اخلليج اإلماراتية  

  اسرائيل تعرقل استعدادات املرحلة الثانية من االنتخابات البلدية: الشوبكي 

 لعقد املرحلة الثانية من على صعيد آخر قال رئيس اللجنة العليا لالنتخابات احمللية الفلسطينية مجال الشوبكي إن االستعدادات
  .مايو املقبل' أيار5االنتخابات البلدية قد اكتملت وستجرى االنتخابات يف 

  . يف قطاع غزة8 يف الضفة الغربية و76 جملسا بلديا 84واكد أن املرحلة الثانية لالنتخابات البلدية ستشمل

  . يف القطاع10 يف الضفة و26جملسا بلديا  36 املاضيني ومشلت  أجريت املرحلة االوىل يف كانون الثاين وشباط

وقال الشوبكي إن قوات االحتالل االسرائيلية وضعت العديد من العقبات والعراقيل خالل االستعدادات النتخابات املرحلة 
  .الثانية وطالب اللجنة الرباعية بالتدخل لوقف املمارسات
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  .دة على حتركات املرشحني وعرقلة العملية االنتخابية ككلوأوضح أن إسرائيل تتدخل يف االنتخابات بفرض إجراءات مشد

  1/5/2005الغد األردنية 
  شروط اسرائيلية لنقل املدن للسيطرة الفلسطينية

طرحت إسرائيل على السلطة الفلسطينية مخسة شروط ملواصلة نقل املسؤولية األمنية عن املدن يف الضفة للفلسطينيني، وذلك 
  .اإلسرائيليني، أن السلطة ال تفي بتعهداا حول املطلوبني يف املدن اليت أخالها اجليش اإلسرائيليبعد أن تبني، حسب ادعاء 

واشترطت إسرائيل أن يسلم املطلوبون أسلحتهم للسلطة؛ وأن يلتزم كل واحد من املطلوبني بتوقيعه بوقف عالقاته مع 
دم تنفيذ أعمال عنف؛ وأن يبقى املطلوبون حاليا يف املدن اليت التنظيمات الفلسطينية اليت عمل فيها؛ وأن يتعهد كل مطلوب بع
  .يتواجدون فيها؛ وان تكون السلطة مسؤولة عن سلوك املطلوبني

  .وقد نقلت هذه املطالب إىل وزير الشؤون املدنية الفلسطيين، حممد دحالن، وباملقابل نقلت أيضا إىل الواليات املتحدة 

  1/5/2005الغد األردنية 

  انقالب على السلطة  " محاس"ما تقوم به : تح ف عضو مركزية  االفرجنيعبداهللا
اليه مهمة   عبداهللا االفرجني عضو اللجنة املركزية لفتح اليت تشكل اعلى هيئة قيادية يف احلركة والذي اوكل - طاهر النونو

اد للمراحل الثانية والثالثة من االنتخابات البلدية قيادة واعادة بناء التنظيم يف قطاع غزة وااء كافة االزمات البنيوية واالستعد
متوز املقبل، حتدث بصراحة عن املشاكل اليت تواجه حركته السيما /وكذلك االنتخابات التشريعية املقرر عقدها يف شهر يوليو
 باستعالء ، وتتجاوز و منذ االنتخابات البلدية يف غزة تتعامل محاسيف مواجهتها حلركة محاس اليت وصفها باملنافس اجلدي، 

وبالرغم من ذلك حنن نقول نريد ان يكون التنافس بيننا وبينهم تنافس اخوة، وليس صراعاً كما يقولون، هم . السلطة 
  .يرفعون شعارات تصل إىل درجة التكفري بالنسبة البناء وكوادر حركة فتح وهذا امر غري مقبول وحرام

 قطاع غزة بنفس الصيغة اليت حتدث فيها مع  ن يريد بالفعل اخلروج منحىت هذه اللحظة انا اشك ان شارومشريا ، 
  االمريكيني واالوروبيني، 

  1/5/2005خلليج اإلماراتية ا
 هنج فرض التهدئة بالقوة من ِقَبل السلطة الفلسطينية سيفشل: محاس
يف حال : "اضي الفلسطينية بالقوة، إنهالزهار اليوم السبت يف رده على تصرحيات الرئيس عباس حول فرض التهدئة يف األرقال 

زوال االحتالل والقضاء على الفساد فإننا سنحتاج إىل القبضة التحررية وليس احلديدية وذلك ألنّ تلك السياسة مرفوضةٌ من 
بضة احلديدية أنّ تنفيذ سياسة الق"، مؤكّداً يف الوقت نفسه "اجلميع مبا فيهم األحزاب الداعمة للسلطة وعلى رأسها حركة فتح

  ".سيعمل على جر املنطقة إىل عواقب وخيمة ال حيمد عقباها
يذكَر أنّ خمتلف الفصائل الفلسطينية أعلنت التزامها بتهدئٍة مع االحتالل الصهيوينّ حىت اية العام احلايل خالل حوار القاهرة 

ا احتفظت حبقّها يف الرد على أي خروقاٍت صهيونية األخرية الذي عِقد منتصف الشهر املاضي يف العاصمة املصرية، غري أنه
  .للتهدئة

وعلى صعيٍد آخر قلّل القيادي يف محاس من التغيريات اليت شهدا األجهزة األمنية الفلسطينية مؤخراً، معترباً أا تغيرياٍت 
  ".نفس الطريقةمبثابة استبدال شخٍص من نفس املنهج والتفكري حملّ شخٍص آخر على "شكلية فقط وأا 
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للسالم فقد أوضح الزهار أنّ املشروع الروسي للسالم ليس " فالدميري بوتني"ويف ما يتعلّق مبوضوع مبادرة الرئيس الروسي 
واضح املعامل وأنه ينحصر يف فكرة مؤمتٍر ذا الصدد، منتِقداً يف اإلطار ذاته سياسة الواليات املتحدة األمريكية مع الكيان 

  .لساعية إىل التحكّم يف مصري الشعوب عن طريق وقوفها يف وجه عقد مثل هذه املؤمتراتالصهيوينّ ا
  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

  !املناقشة باحلوار وليس عرب التهديد والوعيد": اجلهاد"قيادي يف 
يم موقفها من التهدئة اليت أعلنتها ، الفصائل الفلسطينية اىل ضرورة إعادة تقي)األحد(، اليوم "اجلهاد اإلسالمي"دعت حركة 

من دون أن يقابل هذا االلتزام بالتزام من الطرف "، والتزمت ا حىت اللحظة، "حوار القاهرة"الفصائل الفلسطينية ىف مؤمتر 
  ".اآلخر، إسرائيل، اليت تقوم ىف كل وقت خبرق تلك التهدئة

، عن تصرحيات الرئيس الفلسطيين، حممود عباس، اليت قال فيها إنه "48عرب "ملوقع " اجلهاد"وقال خالد البطش، القيادي ىف 
. إن الذي يتجاوز وخيرق التهدئة هو اجلانب اآلخر، وليس حنن: "سيضرب بيد من حديد كل من حياول خرق التهدئة

على الساحة ونطالب بأن تكون لغة احلوار والتفاهم هي السائدة بني الفصائل الفلسطينية والسلطة ملناقشة أي موضوع 
  ."الفلسطينية وليس عرب التهديد والوعيد

وأوضح البطش أنّ إسرائيل مل تقدم أي ". حنن نريد أن يكون اخلالف مع االحتالل وأن يسود احلوار مع بعضنا البعض: "وقال
أنّ إسرائيل حتاول أن األخرية، مشريا إىل " قمة شرم الشيخ"شيء للسلطة الفلسطينية حسب االتفاق الذى أبرم بني الطرفني ىف 

  . تلقي بعدم التزامها ذه االتفاقات على األمن الداخلي الفلسطيين، وعلى الفصائل الفلسطينية
 48عرب 

  
  "التشريعي"الختيار مرشحيها إىل " فتح"انتخابات متهيدية يف 

ايو املقبل لالستعداد م/ أيار8 و7يف ” انتخابات داخلية متهيدية“ أن احلركة قررت تنظيم  فلسطينيةذكرت مصادر
صادر إن قيادة احلركة فتحت الباب امام التسجيل خلوض االنتخابات وأضافت ان أمساء املسجلني املوقالت . لالنتخابات
  . مايو21يف ) باسم احلركة(وستعلن االمساء اليت سيقع عليها االختيار خلوض االنتخابات .  مايو18ستعلن يف 

عي الفلسطيين حسن خريشة إن أعضاء اللجنة املركزية ملنظمة التحرير الفلسطينية جيتمعون غداً وقال نائب رئيس الس التشري
يناقش اآلراء املتعلقة بالقانون االنتخايب اجلديد وأضاف أن مجيع رؤساء اللجان  ل.مع أعضاء الس التشريعي الفلسطيين

  .الربملانية يف الس التشريعي سيحضرون االجتماع
  1/5/2005ماراتية اخلليج اإل

  يبدأ اجتماعاته يف غزة  " فتح"الس الثوري لـ 
أمس اجتماعاته حبضور الرئيس الفلسطيين حممود عباس يف مقر الرئاسة يف غزة، حتضريا ” فتح“بدأ الس الثوري حلركة 

  .آب املقبل/للمؤمتر العام السادس للحركة املقرر عقده يف اغسطس
حتديد “ية وعضو الس الثوري هاين احلسن يف تصريح للصحافيني ان جلسة الس دف إىل وأوضح عضو اللجنة املركز

” الذين سريشحون انفسهم للمجلس التشريعي” فتح“كيفية اختيار أعضاء “و ، ”فتح“معايري عضوية املؤمتر السادس حلركة 
  .متوز املقبل/ يوليو17يف االنتخابات التشريعية اليت ستعقد يف 

اجتماعاً يف العاصمة األردنية عمان االسبوع املقبل برئاسة فاروق ” فتح“ أخرى يعقد اعضاء اللجنة املركزية حلركة من جهة
القدومي للتباحث حيال االستعدادات لالنتخابات التشريعية واملؤمتر العام للحركة، اضافة إىل مسأليت اهلدنة والتفاوض مع 

  .من الداخل واخلارج الفلسطيين عضواً 18ويضم اجتماع اللجنة . الكيان
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  1/5/2005اخلليج اإلماراتية 
 مؤمتر حول اإلصالح يف غزة يطالب بإحداث تغيرياٍت جدّية على الساحة الفلسطينية

أكّد سياسيون فلسطينيون، يف مؤمتٍر حول اإلصالح عقده الس الفلسطيين للعالقات اخلارجية يف غزة اليوم السبت، على 
  . تغيرياٍت وإصالحاٍت حقيقية وجدية على الساحة الفلسطينية و عدم االكتفاء باملؤمترات الداعية إىل ذلكضرورة إحداث

اإلصالح إىل "وأكّد الدكتور حممود الزهار، القيادي البارز يف حركة محاس والذي كان يشارك يف املؤمتر الذي محل عنوان 
مؤكّداً أنه جيب أنْ يكون نابعاً من الدين اإلسالمي احلنيف مستشهداً ، على موقف احلركات اإلسالمية من اإلصالح "أين؟

  .ببعض النصوص القرآنية واألحاديث الشريف سعياًَ حنو حتقيق مصلحة الشعب الفلسطيين وإاء خمتلف مظاهر الفساد
الح تعود إىل اإلصالح من جهته أكّد نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء ووزير اإلعالم الفلسطيين، أنّ األولوية يف اإلص

نريد اإلصالح الذي يعمل على : "وقال. القضائي ومن مثّ األمين وإىل اإلصالح اإلداري يف مؤسسات السلطة الفلسطينية
  ".حتسني صورة السلطة الفلسطينية والذي حيقّق الشفافية املطلقة

نّ أهم عناصر عملية اإلصالح تعزيز املقومات الالزمة ومن جانبه قال مجيل ادالوي، عضو القيادة السياسة للجبهة الشعبية، إ
  .والعمل على تلبية االحتياجات األساسية املادية واألخالقية للمواطن الفلسطيين" مهمات التحرر الوطين"الستكمال ما أمساه 

  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
  "  ةبالط"مسلحون من فتح مينعون بالقوة عملية فرز أصوات يف 

قيام مسلحني ينتمون حلركة فتح ” محاس“استنكر الدكتور حممد غزال عضو القيادة السياسية حلركة املقاومة االسالمية 
باقتحام قاعة فرز االصوات يف انتخابات اهليئة االدارية ملركز شباب خميم بالطة يف نابلس وقام املسلحون بإطالق النار داخل 

  .  جلنة االشراف مما أدى اىل توقف عملية الفرز قبيل انتهائهاالقاعة والتهجم واالعتداء على
” قائمة شهداء املخيم للعمل البناء“وكانت انتخابات اهليئة االدارية ملركز شباب خميم بالطة شهدت تنافسا بني قائمتني مها 

  احملسوبة على حركة فتح” قائمة الشهيد ياسر عرفات”احملسوبة على حركة محاس و
واضح أثناء عملية فرز االصوات اليت أشرفت عليها جلنة من وزارة الشباب وعدد من الشخصيات يف املخيم أن وكان من ال

  )قنا ( .قائمة محاس تتقدم على قائمة فتح
  1/5/2005اخلليج اإلماراتية 

   لبنانية لتوفري الدعم حلّق العودة-مبادرة لوضع خطة فلسطينية 
 لبنانية مشتركة، لتوفري الدعم حلق -طني يف لبنان، اليوم، إىل وضع خطة فلسطينية دعت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلس

  .194الالجئني يف العودة وفق القرار
 اللبنانية، وإىل ضرورة -كما دعت اجلبهة إىل حوار رمسي مع منظمة التحرير الفلسطينية، إلعادة تنظيم العالقات الفلسطينية 

 يف لبنان، ومنح الفلسطينيني احلقوق اإلنسانية واالجتماعية، خصوصاً حق العمل والتملّك، إعادة النظر يف الوضع الفلسطيين
  .وإعادة االعتبار إىل املكانة التمثيلية للمنظمة، بفتح مكتبها يف بريوت، إلرساء العالقات الثنائية على أرضية جديدة

  .للبناين طراد محادة، جرى خالهلا حبث آخر التطوراتجاء ذلك خالل زيارة قام ا وفد من اجلبهة، إىل وزير العمل ا
ولفت الوفد إىل ضرورة تطبيق ما اتفق عليه يف حوارات القاهرة، بني الفصائل الفلسطينية، جلهة ضرورة إصالح املؤسسات 

 باعتماد مبدأ الفلسطينية، سواًء على مستوى منظمة التحرير أو السلطة، خصوصاً تعديل قانون انتخابات الس التشريعي،
التمثيل النسيب، وإشراك مجيع جتمعات الالجئني، خصوصاً يف لبنان، يف صنع القرار الفلسطيين، من خالل انتخاب أعضاء 

الس الوطين الفلسطيين يف لبنان وخمتلف مناطق اللجوء والشتات، وفقاً لقانون انتخاب يعتمد التمثيل النسيب، يف إطار 
  .طنية، وحق العودة والتصدي ملشاريع الترحيل والتوطنياحلفاظ على اهلوية الو
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  48عرب 
  قوات إسرائيلية تتوغل يف طولكرم

توغلت وحدات إسرائيلية خاصة اليوم األحد يف الضاحية الشمالية من مدينة طولكرم، وذلك للمرة األوىل منذ تسليم املدينة 
  . آذار املاضي/  مارس20طينية يف للسلطة الفلس
ل اجلزيرة إن قوات االحتالل اعتقلت شابا فلسطينيا واحتجزت أفراد عائلته بينما فرضت من جهة أخرى املزيد من وقال مراس

  .  مرور املواطنني الفلسطينينياحلواجز على الطرق ومنعت
قرب معرب من جهة أخرى اعتقلت قوات االحتالل فلسطينيني بينما كانا حياوالن التسلل إىل إسرائيل انطالقا من قطاع غزة 

   .حييط بقطاع غزة لكنهما مل يفلحاوأعلنت أن الرجلني حاوال أن جيتازا السياج اإللكتروين الذي . كيسوفيم
كما أشار .  حماولة للتسلل من غزة إىل إسرائيل منذ بداية السنة50 وأكد املتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي أنه مت رصد حوايل

لسطينيون باجتاه مستوطنة جنوب القطاع أحلقت أضرارا يف خيمة زراعية بالستيكية، املتحدث إىل أن قذيفة هاون أطلقها ف
  .دون أن تسفر عن سقوط ضحايا

  1/5/2005اجلزيرة نت 
 جملس األوقاف اإلسالمية يرفض وضع كامريات صهيونّية يف ساحات املسجد األقصى

الت القوات الصهيونية وضع كامرياٍت تلفزيونية ملراقبة رفض جملس األوقاف اإلسالمية يف مدينة القدس احملتلة، بشدة، حماو
املصلّني داخل حرم املسجد األقصى املبارك، بذريعة زيادة إجراءات احلراسة، للتوقّي من خطر التهديدات اليهودية املتطرفة 

  .للمسجد املبارك، حسب زعمهم
يفّ، تلك اإلجراءات، حماولة صهيونية متعمدة لوضع واعترب رئيس جملس األوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، يف تصريٍح صحا

اليد على املسجد، مؤكّداً أنّ املسجد بات يف خطٍر حقيقي .  
وكشف الشيخ سلهب النقاب عن وجود تقاسٍم لألدوار بني قوات االحتالل واجلماعات اليهودية املتطرفة، حممالً إياها 

ملسجد، لكوا متنح تسهيالٍت كبرية لدخول اجلماعات املتطرفة إىل ساحات مسؤولية أي اعتداٍء أو مس حبرمة وقدسية ا
  .املسجد األقصى، عرب باب املغاربة

  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
  قوات االحتالل تعتدي على متظاهرين و .. جتمعات يف القدس تطالب بتنحية ايرينيوس

.  جتمعاً يف ساحة كنيسة القيامة طالبوا خالله ايرينيوس األول باالستقالة”التجمع الوطين املسيحي“نظم  املئات من أنصار 
الوحدة الوطنية اإلسالمية واملسيحية للدفاع عن القدس واحلفاظ على “رئيس التجمع دميتري دلياين، يف كلمته على شدد و

 الفلسطينية والتلويح ا ورفع الشعارات ، وقام نشطاء التجمع الوطين املسيحي برفع اإلعالم”هويتها يف وجه حماوالت ويدها
  .الداعية إىل إقالة البطريرك وسحب اعتراف السلطة الفلسطينية به

حاولت تفريق احملتجني ” االسرائيلية“وقال مروان طوباسي رئيس الس االرثوذكسي يف األراضي الفلسطينية ان الشرطة 
  . فلسطينياً، واعتقال أربعة آخرين15دت اىل إصابة ملنعهم من الوصول اىل الكنيسة مما أثار اشتباكات أ

  1/5/2005اخلليج اإلماراتية 
    االحتالل يستخدم رصاص أعصاب ضد املتظاهرين املعارضني للجدار 

 ذكر شهود عيان امس أن اجليش االسرائيلي استخدم أسلحة جديدة ضد املتظاهرين املعارضني للجدار - د ب ا -غزة 
  .ني غرب رام اهللالفاصل يف قرية بلع
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وأصيب . وقالوا إن السالح اجلديد هو بندقية صغرية تطلق رصاصات صغرية مستديرة تشل أعصاب اجلزء االسفل من اجلسم
مخسة أشخاص ذه الرصاصات ومن بينهم حممد حميسن املصور بوكالة أسوشيتد برس االمريكية والذي قال إن رصاصة 

  .فيما اخترقت أخرى سترته وأصابت كتفهمستديرة اخترقت خوذته وأصابت رأسه 
  1/5/2005الدستور 

  حيرم الفلسطينيني من مصادر رزقهم  " اجلدار... "تقرير إخباري 
  : وديع عواودة-القدس احملتلة 

 ولداً 50يسأل عن حالته االجتماعية اعتاد االشارة اىل انه متزوج وله )  عاما80ً(حينما كان احلاج سعد عبداخلالق حسني 
وذلك تعبرياً عن الفخر بامتالكه هلذه االشجار رمز الثبات ) قضاء جنني( شجرة زيتون يف قريته نزلة عيسى 1200حفيداً وو

  .والصمود لدى الفلسطينيني
، قطع قصة ”محلة مقاومة اجلدار“لكن جدار الفصل العنصري الذي أحلق الضرر بثلث املواطنني الفلسطينيني وفقاً ملعطيات 

  . الطويلة مع الزيتون بعدما عزلت ارضه غريب اجلدار العام املاضيحب أبو امحد
 وبات اهايل نزلة عيسى الذين يعدون 2004شباط / وكان االحتالل استكمل بناء جدار الفصل يف مشال الضفة خالل فرباير

ار اىل ان اجلدار حول يش.  دومن غريب اجلدار600 نسمة ويعتاشون على الزراعة ممنوعني من فالحة اراضيهم مبساحة 2500
  .اليت تقفل عند الغروب ” 13البوابة رقم “قرية نزلة عيسى اىل سجن تتم عملية اخلروج منه عرب 

  1/5/2005اخلليج اإلماراتية 
 "مجاعني"مهرجان انتخايب للقائمة اإلسالمية لإلصالح يف 

 االنتخايب متهيداً النتخابات الس البلدي املزمع ، أمس، مهرجاا"مجاعني"يف بلدة " القائمة اإلسالمية لإلصالح"نظّمت 
وحضر املهرجان حشد غفري من أبناء البلدة ومتّ االفتتاح بدخول مرشحي القائمة اإلسالمية . إجراؤها يوم اخلميس القادم

ناء البلدة وأنْ يتعاونوا العشرة وبينهم امرأتني وعاهدوا األهايل بصوٍت مجاعي على العمل من أجل املصلحة العامة وخدمة أب
  .مع اجلميع مهما كانت نتيجة االنتخابات

 مقعداً، ويتوزع املرشحون على ثالثة 11 مرشحاً يتنافسون يف انتخابات جملس بلدي مجاعني املكون من 37يشار إىل أنّ 
ة مرشحني، وكتلة الشهيد ياسر وتضم مثاني القائمة اإلسالمية لإلصالح وتضم عشرة مرشحني، وكتلة الشهداء: قوائم هي

  .عرفات وتضم عشرة مرشحني، باإلضافة إىل تسعة مرشحني مستقلني
  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

 تعلن عن برناجمها االنتخاّيب خالل مهرجاٍن حاشد" بدرس"يف " اإلصالح والتغيري"كتلة 
درس عصر أمس، مهرجاناً حاشداً مبناسبة املولد النبوي الشريف نظّمت كتلة اإلصالح والتغيري، بالتعاون مع شباب مسجد ب

وحضر املهرجان جمموعةٌ من الشخصيات يف البلدة ومن خارجها  .حضره أكثر من ألف شخٍص من البلدة والقرى ااورة
  .رعة الغربية كان أبرزها الشيخ حسن يوسف الناطق باسم حركة محاس يف الضفة الغربية، وكذلك الشيخ علي حنون من املز

وخالل املهرجان أعلنت كتلة اإلصالح والتغيري أنها تِعد الناخبني وأهايل القرية العامة بأا ستقوم بتشكيل ديواٍن يضم أكثر 
من عشرين شخصية من خمتلف العائالت والتنظيمات واألطر داخل البلدة للعمل جنباً إىل جنٍب دون التفرد بالقرار، ولتثبت 

  . القرية أنها تسعى فقط خلدمة أبنائها وليس للوصول إىل السلكلّ أهايل
كما وأعلن اثنان من املرشحني املستقلني يف البلدة أثناء املهرجان سحب ترشيحهما وطلبا من مؤيديهما ومناصريهما 

  .التصويت لصاحل كتلة اإلصالح والتغيري
  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
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 قتيالن يف اخلليل أحدمها حماضر جامعي.. ة الفوضى واالنفالت األمينيف ظل انتشار حال
، يف مرآب مرتله، يف بلدة بيت أمر مشال اخلليل، يف ) عاما38ً(عثر فجر اليوم السبت على جثمان أمحد بشري أبو عياش 

  .حادث قتل هو الثاين يف حمافظة اخلليل خالل األربع وعشرين ساعة املاضية
إنَّ جمهولني أطلقوا النار، الليلة املاضية، على حسني حممود أمحد : ، قال أشرف مشعل مدعي عام اخلليلويف السياق ذاته

، يف خميم الفوار، قرب اخلليل، فأردوه قتيالً، مضيفاً أنه وبعد الكشف عليه تبين أنه أصيب ) عاما45ً(املهدي الشوابكة 
  .يعمل حماضراً يف فرع جامعة القدس املفتوحة يف اخلليلبعيارين يف القلب؛ مشرياً إىل أن الشوابكة كان 

ويذكر أن حوادث القتل يف األراضي الفلسطينية قد تصاعدت يف ظل انتشار حالة الفوضى واالنفالت األمين واليت يساهم 
  .فيها أفراد األجهزة األمنية بشكل رئيس

 1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

 يف الربيج واملغراقة ووادي غزة حيققن جناحات ملفتة يف محلتهنَّ الدعائية " إلصالحالتغيري وا"مرّشحات قائمة 
يف املنطقة الوسطى بقطاع غزة العديد من الفعاليات واألنشطة الدعائية خالل " التغيري واإلصالح"قائمة  نفّذت مرشحات

ل الكثيف من النساء اللوايت أبدين تأييدهن ملرشحات األيام القليلة املاضية، بصورٍة فاقت الكثري من التوقّعات، بعد اإلقبا
  .القائمة، بعد إعدادهن برناجماً دعائياً موسعاً يشمل طيلة أيام الدعاية االنتخابية

وقد كانت املفاجأة الكربى متمثّلة يف املهرجان النسائي احلاشد الذي نظّمته القائمة التابعة حلركة املقاومة اإلسالمية محاس، 
رشحاا يف خميم الربيج، حيث حضرته أكثر من ثالثة آالف سيدة، وهو رقم فاق الكثري من التوقّعات السيما يف خميٍم مل

تقليدي حمافظ، مل تعتد نساؤه على حضور مهرجاناٍت سياسية يف أماكن مفتوحة، حيث كانت زوجة الشهيد الدكتور عبد 
  .أكّدت على دور املرأة يف العمل السياسي والكفاحيالعزيز الرنتيسي ضيفة املهرجان اليت 

  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
 ألف دوالر خسائر بلدية دير البلح بسبب العدوان الصهيونّي 241

 ألف دوالر خالل 128أكّد رئيس بلدية دير البلح أمحد الكرد، أنّ خسائر البلدية جراء االنتهاكات الصهيونية بلغت 
احات املتكررة للمدينة، مشلت تدمري شبكة الصرف الصحي يف املنطقة الصناعية وشارع أبو عريف وتدمري اخلط االجتي

 ألف دوالر، فيما بلغت خسائر الصرف 73الرئيسي للمياه الذي يغذّي سكان املنطقة، موضحاً أنّ خسائر قطاع املياه بلغت 
 ألف دوالر55الصحي .  

 مليون دوالر، فيما متّ مصادرة 21 أحلقت أضراراً كبرية يف أراضي األهايل قُدرت خسائرها بـوذكر أنّ جرافات االحتالل
 دومن مزروعٍة باحلمضيات والزيتون 2500 دومناً من أراضي البلدة وضمها للمستوطنات، مشرياً إىل أنه متّ جتريف 755

  .لوالنخيل واللوز وهدم آبار مياه ومزارع وحظائر للطيور وخاليا حن
وأشار الكرد إىل أنّ عمال البلدية وآلياا يتعرضون باستمرار إلطالق نار جنود االحتالل أثناء تأدية أعماهلم، باإلضافة ملنع 

  .عمال النظافة من الوصول لبيوت املواطنني ااورة للمستوطنات مما يؤدي لتراكمها وانتشار األوبئة واألمراض
  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

  !هتديد نقايب بإضراب شامل: يف فلسطني" عيد العمال"
إنه إذا مل يكن هناك اهتمام واضح وصريح بالعمال "، يف تصرحيات إذاعية فلسطني  شاهر سعد، األمني العام الحتاد العمالهدد

وخصوصا النقابات -سوف يعلن مع كل اجلهات املعنية " االحتاد"وبالعمل ألجياد حل جدي لكل قضايا العمال، فإنّ 
ة العاملة الفلسطينية،  عن إضراب شامل وعام يف كل األراضي الفلسطينية، وذلك يف حال مل تحل أوضاع الطبق-العمالية

  ".وباألخص العمال العاطلني عن العمل واخلرجيني، ووضع حد هلذا الفقر املتزايد
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 القاهرة اختتام اعمال الدورة النقابية الفلسطينية الفرنسية يف

العمالية بالتعاون مع النقابة اجلامعة  يف القاهرة اعمال الدورة النقابية الفلسطينية اليت انتظمت قبل اربعة ايام يف اختتمت امس
نقابة العاملني يف  و شرح رئيس. واالحتاد العريب لعمال النفط واملناجم والكيماويات الوطنية للصناعات الكيماوية يف فرنسا،

اليت يعانون منها جراء ممارسات حكومة االحتالل  البتروكيماويات اسامة احلاج ظروف عمال فلسطني، واالوضاع الصعبة
العمال  واالراض احملروقة واملصادرة اىل جانب اقامة احلواجز ومنع تنقل املواطنني مبا فيهم انسانية وخاصة سياسة القتلالال 

 .فضال عن تدمري الورش واملؤسسات واملزارع
 الجناز هذه الدورة مؤكدا تضامن عمال الصناعات الكيماوية يف فرنسا مع عمال وشعب وعرب اريك جيكار عن ارتياحه

 .الفصل العنصري كما أكد ام سيصارعون بقوة ضد جدار. لسطني يف نضاهلم ضد االحتالل االسرائيليف
من فلسطني ولبنان ومصر كما حاضر فيها  يذكر ان هذه الدورة شارك فيها مخسة وعشرون كادرا نقابيا فلسطينيا

 العوملة واثرها على النقابات ورؤية موضوعاا على قضايا مثل متخصصون من مصر وسوريا وفلسطني وفرنسا وانصبت
 .الفرنسية للقضية الفلسطينية، واملفاوضات اجلماعية والتجربة النقابية احلركة النقابية

  1/5/2005احلياة اجلديدة 
  باملائة لتنفيذ خطة االنفصال100جيش االحتالل يستدعي قوات االحتياط بنسبة 

، مع اقتراب موعد "آالف أوامر االستدعاء يف طريقها إىل جنود االحتياط "يف عددها الصادر اليوم أنمعاريف صحيفة  ذكرت
  .إخالء مستوطنات قطاع غزة ومشال الضفة الغربية

وكانت مصادر سياسية وعسكرية صهيونية أعربت عن بالغ قلقها من احتمال رفض مجاعي من قبل جنود اجليش 
نات اليهودية يف قطاع غزة، وجزء من مشال الضفة الغربية، يف إطار تطبيق تنفيذ األوامر العسكرية بإخالء املستوط) اإلسرائيلي(
  ".خطة االنفصال"

ويف أعقاب ذلك أصدر رئيس أركان جيش االحتالل تعليمات بإعفاء اجلنود، الذين يسكنون يف مستوطنات قطاع غزة، 
ر ميكن أن ينشب بني املستوطنني املنوي إخالؤها، ضمن خطة االنفصال، وذلك يف خطوة دف إىل نزع فتيل أي توت
  .واجليش، أثناء إخالء املستوطنات، إذ تشري التوقعات إىل أن هذا اإلخالء سيتم بالقوة

وتشري تقديرات أمنية، إىل أن بعض املستوطنني قد يستخدم قوة النار يف منع جنود االحتالل، يف ظل فتوى دينية يهودية، 
  .ناصر اجليش الصهيوين من الدروز والعرب البدوأطلقها رجال دين متشددين، تبيح قتل ع

  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
  مستوى قياسي جديد حيققه مؤشر القدس الفلسطيين

اخترق مؤشر القدس حاجزا جديدا ضمن سلسلة االرتفاعات اليت شهدها سوق فلسطني لألوراق املالية منذ بداية هذا العام، 
 نقطة، 708.75 نقطة ارتفاعا هذا األسبوع، أغلق عند أعلى مستوى له يف تارخيه 73.87فبعد أن حقق مؤشر القدس 

  . مليون دوالر43 مليون سهم بقيمة جتاوزت 7.05متأثرا بتداول % 11.64مرتفعا 

السهم األكثر نشاطا على , PALTELوقاد ارتفاع املؤشر تعامالت نشطة سيطرت على سهم شركة االتصاالت الفلسطينية 
من جممل قيمة تداول سوق % 63 مليون دوالر أي حوايل 27 مليون سهم بقيمة جتاوزت 1.99ق فتم تداول اإلطال
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 نقطة، ما حققه سهم االتصاالت من مكاسب بعد 700فلسطني لألوراق املالية، وقد ساعد على اختراق املؤشر حاجز 
وسط طلبات ,  دينار9.85حد، مغلقا عند املستوى  دينار يف أسبوع وا1.21اجتماع اهليئة العامة إذ متكن من االرتفاع 

  .كنسبة ارتفاع هذا األسبوع% 14نوعية مكنته من حتقيق 

 فقد نتج عن اجتماع هيئتها العامة املنعقد يف عمان زيادة رأس مال  PADICO أما شركة فلسطني للتنمية واالستثمار  
 مليون دوالر كأرباح عن العام 31.8ر املايل عن حتقيق  مليون، دوالر وقد أعلن بعد مناقشة التقري200الشركة إىل 

من مسامهة كل منهم % 16 على شكل اكتتاب خاص للمسامهني بنسبة   PADICOاملاضي، وستكون زيادة رأمسال 
وقد وافقت اهليئة العامة على توصية جملس اإلدارة بتوزيع أرباح .  مليون سهم28أي ما يعادل , وبقيمة دوالر لكل سهم

 3.14ومت تداول . من القيمة االمسية للسهم، وذلك بإعفاء املسامهني من تسديد القسط األخري املستحق عليهم% 15ة بنسب
ومن اجلدير بالذكر أنه مت إيقاف التداول على .  مليون دوالر11.4 بقيمة جتاوزت PADICOمليون سهم من أسهم 

 دوالر، 3.33ليفتتح السهم يف جلسة يوم الثالثاء على سعر  يومني متتاليني بعد اجتماع اهليئة العامة  PADICOسهم 
حيث بدأت عمليات البيع املركزة لتؤدي ,  دوالر3.66مرتفعا وسط طلبات شديدة خالل األسبوع لتصل به إىل املستوى 

  . دوالر3.69يف اية األسبوع إىل استقراره عند املستوى 

 والشركة العربية AIBفعقد اجتماع البنك اإلسالمي العريب . ات املدرجةهذا وقد تتابعت اجتماعات اهليئات العامة للشرك
 عند AIB حيث مت مناقشة التقارير املالية واإلدارية لكال الشركتني، فأغلق سهم  PLAZA  الفلسطينية ملراكز التسوق

ليغلق عند % 8.33 اخنفض هذا األسبوع بنسبة  PLAZA  إال أن سهم% . 6.67 دوالر مرتفعا 1.28املستوى 
من قيمة % 10 فقد أسفر عن اجتماع هيئتها العامة توزيع   PECأما الشركة الفلسطينية للكهرباء .  دينار0.88املستوى 

وعلى صعيد آخر فقد تقرر يف %. 4.67 دوالر مرتفعا 2.24 عند املستوى PECرأس املال املدفوع نقدا، وأغلق سهم 
 تعرض الخنفاض   BPC قروش للسهم الواحد، إال أن سهم ألـ 9دوية توزيع اجتماع اهليئة العامة لشركة بري زيت لأل

  . دينار4.49بعد أن أغلق عند املستوى % 0.22طفيف بلغت نسبتة 

 1/5/2005الغد األردنية 

 
  

  إسرائيل ضمن القائمة السوداء املخلة باحملافطة على حقوق اإلنتاج
اليات املتحدة قد مشلت إسرائيل يف القائمة السنوية السوداء املخلة حبقوق أفادت مصادر إسرائيلية أن مفوضية التجارة يف الو

  . دولة14اإلنتاج، ضمن 
وجاء أن الواليات املتحدة قررت مشل إسرائيل يف القائمة السوداء بسبب اجلدل القائم، أساساً، بني إسرائيل والواليات املتحدة 

وتدعي الواليات املتحدة أن الوضع احلايل، والذي تسمح فيه السلطات حول احملافظة على حقوق اإلنتاج لشركات األدوية، 
اإلسرائيلية لشركات األدوية اإلسرائيلية باإلطالع على امللفات العلمية واألحباث لشركات أجنبية متتلك الرباءات، يشكل خرقاُ 

  .خطرياُ حبق تلك الشركات
ة معرضة الجراءات خاصة من قبل اإلدارة األمريكية مبنع اإلخالل وجتدر اإلشارة إىل أن الدول اليت إشتملت عليها القائم

حبقوق اإلنتاج يف ااالت مثل السينما واملوسيقى والربجمة، ومن املمكن أن تفرض عليها عقوبات إقتصادية يف حال تقدمت 
  .الواليات املتحدة بشكوى إىل منظمة التجارة العاملية
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   رتفع جمددا وتبلغ مستويات قياسيةأسعار البرتين يف اسرائيل ت

وتقفز أسعار البرتين يف أعقاب هذا % 5,2اعتبارا من مساء امس بنسبة   ارتفع سعر البرتين يف إسرائيل-القدس احملتلة 
 .اإلضايف إىل مستويات غري مسبوقة من قبل يف إسرائيل االرتفاع

 شيقل وهو ما 5.35 شيقل حيث كان سعره 5.48ود  يف حمطات الوق95نوع أوكتان  وبلغ سعر لتر برتين واحد من
ليصبح سعره  %14،2 بنسبة 96وارتفع سعر لتر واحد من برتين أوكتان . يف سعره% 34،2ارتفاعا بنسبة  يشكل

ذاتية فإن سعر البرتين يقل عن األسعار  أما يف حمطات تعبئة الوقود خبدمة.  شيقل5.39 شيقل بعد أن كان سعره 5.52
 . أغورة11ـاملذكورة ب

وعلى الرغم من أن  .يف هذا االرتفاع إىل االرتفاع احلاد الذي طرأ على أسعار النفط العاملية هذا الشهر ويعود السبب الرئيسي
 .أسعار النفط يومي الثالثاء واألربعاء من األسبوع األخري شهدا اخنفاضا يف

  1/5/2005احلياة اجلديدة 
 يناقش مع وزيرة الضحايا الفرنسية سبل اإلفراج عن األسرى واملعتقلني" السلطة"وزير األسرى واحملررين يف 

. اجتمع وزير األسرى واحملررين سفيان أبو زايدة يف باريس مع وزيرة الضحايا يف احلكومة الفرنسية السيدة نيكول كيج
مبا ) إسرائيل(ن األسرى وعدم التزام وذكرت دائرة العالقات العامة بالوزارة أن الوزير أبو زايدة استعرض تعقيدات اإلفراج ع

  .هو ملقى عليها إلجناح استمرار التهدئة مبا يعين البدء بعملية سالم جدية يف املنطقة
 واألوضاع املعيشية ،ووضع وزير األسرى املسئولة الفرنسية يف صورة معاناة األسرى داخل السجون واملعتقالت الصهيونية

  .جومالصعبة اليت يكابدها األسرى يف س
وأكد أبو زايدة، الذي وصل إىل باريس يوم أمس، على أن األولوية يف التحرير جيب أن تبدأ من الذين أمضوا عشرات السنني 

  .واملعتقلني قبل اتفاق أوسلو
د أن وأعربت الوزيرة الفرنسية عن سعادا باللقاء ووعدت بنقل الرسالة الفلسطينية إىل احلكومة الفرنسية والرئيس شرياك بع

  .وحتظى باإلمجاع الوطين، تفهمت املطالب الفلسطينية لرفع املعاناة عن األسرى كوا قضية هامة وطنياً وإنسانيا
  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

  
 !تزويدها بالغاز الطبيعي وبأسعار منافسة" تل أبيب"روسيا تعرض على 

آرائيل شارون، أن يعمل ) اإلسرائيلية(تني طلب من رئيس احلكومة ذكرت مصادر صهيونية أن الرئيس الروسي فالدميري بو
  .بالغاز) إسرائيل(الروسية، وهي الكربى يف العامل، لتزويد " غازبروم"على الدفع بإمكانية اختيار شركة 

ة أنبوب  مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً لعدة سنوات، بواسط4 "تل أبيب"أن تبيع " غازبروم"وتعرض شركة 
 مليون 400إىل ) إسرائيل( وتصل قيمة الغاز الذي تنوي روسيا بيعه لـ ،عرب البحر) إسرائيل(من تركيا إىل يصل غاز 

وبالرغم من التكاليف .  دوالر أخرىمليار 1.5تصل إىل ) إسرائيل(دوالر، إال أن تكلفة مد أنبوب الغاز من تركيا إىل 
  .ز بأسعار منافسةالكبرية فقد تعهد الروس بتزويد الغا

  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 
 2004مليون دوالر حجم التبادل التجارّي بين الكيان الصهيونّي وروسيا عام 550
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 مليون دوالر أمريكي خالل العام 550ذكرت مصادر صهيونية أنّ حجم التبادل التجاري بني روسيا والكيان الصهيوينّ بلغ 
  .لغ حجم الواردات الصهيونية من النفط الروسي حنو مليار ونصف املليار دوالرفيما ب). 2004(املاضي 

 ة، مبناسبة زيارة الرئيس الروسيإىل تل أبيب، معطياٍت حول التبادل " فالدميري بوتني"ونشر احتاد الغرف التجارية الصهيوني
 يف 55ألخرية شهدت منواً يف التبادل التجاري بنسبة التجاري بني الكيان وروسيا، تبين من خالهلا أنّ السنوات األربعة ا

  .املائة
 يف املائة، وبلغت يف 30وفيما يتعلّق بالصادرات الروسية للكيان الصهيوينّ فقد ارتفعت يف السنوات األربعة األخرية بنسبة 

  . مليون دوالر242 املاضي 2004عام 
من شأا أن ) إسرائيل( الصهيونية، أنّ زيارة الرئيس الروسي بوتني لـ، رئيس احتاد الغرف التجارية"أور لني"من جانبه أكّد 

  .متنح زمخاً جتارياً، وتدفع قُدماً التبادل التجاري بني اجلانبني
  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم     

     ية مساعدة السلطة حلفظ القانون من أولويات مكتب لالحتاد األورويب لدعم الشرطة الفلسطين: سوالنا
رحب املمثل االعلى للسياسة اخلارجية يف االحتاد االورويب خافيري سوالنا بالبدء يف انشاء مكتب االحتاد االورويب لدعم 

الشرطة الفلسطينية ملواجهة التحديات والذي جرى توقيع املذكرة عليه مؤخرا يف رام اهللا بني رئيس الوزراء الفلسطيين امحد 
لعملية السالم مارك اوت وستكون مهمة هذا املكتب دعم الشرطة الفلسطينية حىت يتسىن هلا مواجهة قريع واملبعوث االورويب 
  .التحديات املاثلة أمامها

وقال سوالنا ان هذه املبادرة لدعم جهاز الشرطة الفلسطينية جزء رئيسي من خطة العمل اليت اقترحت السنة املاضية وهي 
ايا احليوية يف جماالت االمن واإلصالح واالنتخابات واالقتصاد مشريا اىل ان هذه تتضمن الشروع يف تنفيذ عدد من القض

  .اخلطة بدأت حتقق اهدافها
وقال ان مساعدة السلطة الفلسطينية يف حتمل مسؤولياا حلفظ القانون والنظام وحتسني اداء الشرطة الفلسطينية والقدرة على 

  .الورويب منوها اىل ان االتفاقية خطوة مهمة تقود اىل هذا االجتاهتطبيق القانون ستبقى من اولويات االحتاد ا
واسس املكتب بتمويل وخربة من وحدة الشرطة االوروبية يف بروكسل وهو يضم اربعة من خرباء الشرطة االوروبني برئاسة 

ي يعاجل املهام االدارية وهذه  باالضافة اىل فريق حمل2005جوناثان ماكلوفر الذي وصل اىل املنطقة منذ بداية كانون الثاين 
  .الوحدة مقرها يف القدس الشرقية ويف بناية وزارة الداخلية الفلسطينية يف رام اهللا مع مكتب مرتبط بقمر صناعي يف مدينة غزة

  1/5/2005الدستور 
  ال ضمانات جديدة للرئيس الفلسطيين يف زيارته املقبلة : البيت األبيض

لسي النواب والشيوخ األمريكيني يف اجتماعات خاصة األسبوع املاضي الكيفية اليت سيتم فيها حبثت جلنتا االعتمادات يف جم
 مليون 200تقدمي املساعدة املالية اليت طلبها الرئيس جورج بوش للشعب الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة وقيمتها 

  .دوالر
 أعضاء جلنة االعتمادات يف جملس النواب بضرورة وقد وضعت اللجنتان شروطا لكيفية صرف املساعدة، حيث طالب

اإلشراف على طريقة إنفاقها ووضع قيود على املساعدة املباشرة للسلطة الفلسطينية، فيما حاولت جلنة جملس الشيوخ ختفيف 
ادات يف جملس وقالت مصادر مطلعة يف الكونغرس أن جلنة االعتم. هلجة القرار مبا يسمح للرئيس األمريكي بتأجيل تلك القيود

النواب اليت حيظى موالون إلسرائيل بنفوذ فيها ليست سعيدة بسري إصالحات السلطة الفلسطينية، وهو األمر الذي قد يدفعها 
  .إىل وضع مزيد من الشروط القاسية



 15

أطراف عربية وتضيف املصادر أنه ليس من املهم أن تكون املساعدة املالية النقدية من احلكومة األمريكية بل قد تكون من 
حيث كان بوش طلب من ويل العهد السعودي األمري عبد اهللا بن عبد العزيز خالل مباحثاما يف مزرعة بوش يف . أخرى

كروفورد يوم االثنني املاضي املسامهة يف إعادة إعمار قطاع غزة ومشال الضفة الغربية اليت قالت احلكومة اإلسرائيلية أا 
  . مساعدات مالية إىل السلطة الفلسطينية حىت تستطيع مواجهة حركة محاس يف االنتخابات املقبلةستسحب قواا منها، وتقدمي

ويقول مسؤولون أمريكيون إن الرئيس بوش ملتزم بإجناح خطة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة من أجل كسب الدعم 
  .ستقرار العراقوا« دمقرطة الشرق األوسط»األورويب والعريب جلهود حكومته ملا تسميه 

وقد أقر مسؤولون أمريكيون كبار بأن السلطة الفلسطينية حققت تقدما ملموسا يف معرض استجابتها خلطة الفصل اإلسرائيلية 
ويشمل التقدم يف التحضريات الفلسطينية ملرحلة . اليت تقضي بانسحاب قوات االحتالل اإلسرائيلي من داخل قطاع غزة

قول املسؤولون األمريكيون، ااالت األمنية اخلاصة باالنسحاب اإلسرائيلي والتخطيط االنسحاب وما بعدها، كما ي
  .االقتصادي

  1/5/2005الدستور 
  من املساعدات الروسية للفلسطينيني" قلق واشنطن"شعث ينتقد 

طة الفلسطينية آليات انتقد نائب رئيس الوزراء الفلسطيين نبيل شعث أمس السبت املوقف االمريكي من نية روسيا تزويد السل
  ".كالم ظامل يستجيب للمطلب االسرائيلي"عسكرية، معتربا انه 

وكان الرئيس الروسي فالدميري بوتني الذي زار الضفة الغربية اجلمعة وعد الرئيس حممود عباس بتقدمي مساعدة لوجستية 
  .وجتهيزات عسكرية

  1/5/2005الغد األردنية 
      دوالر  اىل اسرائيل بتوقيع صفقة عسكرية بقيمة نصف ملياررئيس الوزراء التركي يتوج زيارته

اىل ) االحد(اىل اسرائيل، اليوم  يسعى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، خالل الزيارة الرمسية اليت سيقوم ا
 .اىل نصف مليار دوالر التداول مع االسرائيليني يف صفقة عسكرية يصل حجمها

 طائرة حربية من طراز 30العسكرية االسرائيلية بتطوير قرابة   تتمحور الصفقة حول قيام الصناعاتوحسب مصدر اسرائيلي
للصناعات  وهذه هي الصفقة الثانية من نوعها بني اسرائيل وتركيا، حيث سبق. لسالح اجلو التركي فانتوم، تابعة" 4-إف"

  . طائرة حربية تركية54اجلوية االسرائيلية تطوير 
اغتيال الشيخ امحد ياسني، زعيم  غان قد وجه يف العام املاضي انتقادات شديدة اللهجة اىل اسرائيل اثر اقدامها علىأردو وكان

اردوغان سياسة االغتياالت االسرائيلية بارهاب الدولة ، ما ادى اىل  ووصف. عبد العزيز رنتيسي. حركة محاس، وخليفته د
 .قبني البلدين بشكل غري مسبو توتر العالقات

وكانت اللجنة التنفيذية . حممود عباس ويقوم ارادوغان يوم غد االثنني بزيارة اىل السلطة الفلسطينية، يلتقي خالهلا الرئيس هذا
ستعزز العالقات "ترحيبها بزيارة أردوغان، اليت وصفتها باهلامة، مضيفة اا  ملنظمة التحرير الفلسطينية قد أعربت، امس، عن

  ."فلسطني، وتشكل مسامهة تركية لدفع جهود عملية السالم إىل األمامبني تركيا و القوية
  48عرب 

 انعقاد اليوم العلمّي األول لتكنولوجيا املعلومات باجلامعة اإلسالمية يف غزة
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 تكنولوجيا املعلومات يف: "بعنواناليوم العلمي نظّمت كلية تكنولوجيا املعلومات باجلامعة اإلسالمية بغزة، اليوم السبت، 
، حبضور الدكتور صربي صيدم وزير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واملهندس مجال ناجي "آمال وطموحات.. فلسطني

اخلضري رئيس جملس األمناء، وعدٍد من أعضاء جملس األمناء، األستاذ الدكتور حممد عيد شبري رئيس اجلامعة، وأعضاء جملس 
جيا املعلومات، وعدٍد من املدراء، ورؤساء األقسام والوحدات، واملؤسسات نبيل حوحيي عميد كلية تكنولو. اجلامعة، د

  .املهتمة، وممثّلي وسائل اإلعالم، ومجٍع كبٍري من طالب وطالبات اجلامعة املهتمني
  1/5/2005املركز الفلسطيين لإلعالم 

 
  ان الفكر الصهيوين قائم على إلغاء اآلخر يف مقابل اثبات الذات: صاحل. د

 اجلاري، ال يعين ان  نيسان/ ابريل10املآل الذي انتهت إليه حماولة اقتحام املسجد يوم  :نافذ أبوحسنة” اخلليج “ بريوت
ديد األقصى قد توقف، بل هي جولة صغرية يف مواجهة مفتوحة، قد تشهد تصعيداً كبرياً يف األيام املقبلة خصوصاً اذا عرفنا 

ما هي اال ” اجلماعات املتطرفة“يف القدس، وان هذه ” تقويض املقدسات االسالمية“و أن التفكري الصهيوين مبجمله يتجه حن
  .مظهر من مظاهر التفكري والسلوك الصهيوين عموماً

” مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات“ومدير . ”جملس أمناء مؤسسة القدس“هذا ما يؤكده املؤرخ الفلسطيين، وعضو 
  .”يجاخلل”يف بريوت يف حديث خاص ل

ان الفكر الصهيوين قائم على إلغاء اآلخر يف مقابل اثبات الذات، وهو يصدر عن عقلية إلغائية تسلك جتاه : صاحل. يقول دو
  :القدس وفلسطني ثالثة مسارات

 حيث تتعامل مع شعب فلسطني، وكأنه حدث عابر يف التاريخ أو خطأ تارخيي، وليس شعباً ممتداً ألكثر:  االلغاء التارخيي 1
ويف املقابل ترى ان اليهودي الذي غاب أللفي عام، كأنه غادر ملدة أسبوع مث عاد . من أربعة آالف ومخسمئة سنة يف البالد

  .اىل فلسطني
وهو الذي تلخصه مقولة أرض بال شعب لشعب بال أرض، وهي مقولة تريد االيهام بأن ): الدميغرايف( االلغاء السكاين  2

 غري مسكونة قبل جميء املهاجرين اليهود اليها، أما من هم يف فلسطني، فتعتربهم غري موجودين، أو فلسطني كانت يباباً وأرضاً
  .جيب أال يكونوا موجودين

حيث تقوم الصهيونية بعملية ويد شاملة، إللغاء الوجود االسالمي واملسيحي يف القدس، وتتعامل من :  االلغاء الديين 3
  .قطلليهود ف” حق ديين واحد“منطلق 

من املساحة % 84،1وهي تساوي حنو  (1948أما القدس بالذات، فقد احتل الصهاينة اليهود، القدس الغربية يف حرب 
وبناء أحياء سكنية يهودية فوق اراضيها، ) من ملكيتها اىل العرب% 85اليت تعود (وقاموا بتهويد هذه املنطقة ) الكلية للقدس

، مثل قرية لفنا اليت بين عليها مقر الكنيست، وعدد من الوزارات، وقرى عني كارم وأراضي القرى العربية املصادرة حوهلا
  .ودير ياسني واملاحلة وغريها

  
  1/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  ...  وراء دعوة أمريكا للحوار مع اإلسالميني املعتدلني ؟  ماذا
تعددة بشأن تغري استراتيجي يف السياسة اخلارجية مسعنا طوال األسابيع املاضية تصرحيات م : سهيلة زين العابدين محاد

األمريكية بإجتاه قبول احلوار مع اإلسالميني املعتدلني يف املنطقة، وكلنا يدرك أنّ اإلدارة األمريكية قد أعلنت حرباً صليبية على 
 وليست زلة لسان، أيلول، وقوله كان حقيقة/اإلسالم، وقد أعلن هذا الرئيس األمريكي جورج بوش عقب أحداث سبتمرب
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ويؤكد ذلك احتالل أمريكا ألفغانستان والعراق، والتمهيد اآلن الحتالل سوريا ولبنان وإيران، مثَّ يلي ذلك مصر والسعودية 
  .وهكذا

بال “وقد أكد الربفسور فرانسيس بويل أستاذ القانون الدويل والعلوم السياسية مبعهد الينوي جبامعة شيكاغو يف برنامج 
م  على أنَّ اإلدارة 2005نيسان عام / ابريل20لذي أذيع على اهلواء مباشرة يف قناة اجلزيرة يوم األربعاء املوافق ا”  حدود

األمريكية أعلنت حرباً صليبية على اإلسالم، وقال إنَّ الناظر يف خارطة وجود القوات األمريكية يف بعض البالد العربية 
  .واإلسالمية يتأكد من صحة هذا القول

د أعلن احملافظون اجلدد أنه يف غضون ثالثني عاماً سوف يقضون على اإلسالم، ويف مقدمة األنظمة اليت سوف يسقطوا وق
يؤكد ” الفرقان احلق“النظم القائمة يف كل من  إيران وسوريا والسعودية ومصر والباكستان، وقد جاء مشروع ما يسمى ب 

اشرة من الرئيس بوش الذي يعترب نفسه مبعوث العناية اإلهلية، وبدأت جمموعات هذا أيضاً، الذي متَّ ختطيطه بتعليمات مب
يهودية دينية مبشاورة من قيادات كنسية متطرفة يف اإلعداد هلذا املخطط بإشراف مباشر من كبار اخلرباء واملتخصصني داخل 

ى أن تبدأ أمريكا خالل األربع سنوات اليت بتنفيذ هذا املخطط الذي ير” اإلسرائيلي“األمريكية واملوساد ” إيه.آي.سي“ال 
تسبق اإلعالن العام للحرب بإضعاف الشرق،  وتفريغ املنطقة العربية من القوة العسكرية الكربى، مث بعد ذلك تتحرك اجليوش 

دل املسيحي يف ظل تأييد الشعوب ومباركتها هلذا التحرك العظيم من أجل رفع راية الع” اإلسرائيلية”األوروبية واألمريكية و
لقتالها وضحاياها من هؤالء املتخلفني، وسنكون ” اسرائيل“واليهودي منطقة الشرق األوسط، إذ وفقا هلذا املخطط أن تثأر 

أكثر حتضراً حيث نبدأ اوالً مبحاصرة هذه الدول العربية واإلسالمية لشهور عدة حىت تعلن استسالمها ورضوخها التام ملطالبنا 
بأجزائه االثين عشر، وذكروا أنّ احلصار العسكري حلدود الدول العربية واإلسالمية ” الفرقان احلق“اب اليت سنحددها يف كت

سيبدأ من تلك الدول املطلة على البحر املتوسط، مث التوغل إىل بقية الدول األخرى مع إحكام القبضة على كل من مصر 
شامالً ومانعاً ومؤثراً يف حياة هذه الشعوب اإلسالمية، خاصة أننا والسعودية وإيران والباكستان، وإنّ احلصار البد أن يكون 

غري صاحل حلياة البشرية، ومع ذلك ظلوا دائماً على ” القرآن“قضينا عقوداً طويلة يف إقناعهم والتودد إليهم بأنَّ كتام املقدس 
إنَّ احلرب اليت سنخوضها ستكون أكثر “: ط ايضاًومما جاء يف هذا املخط. النقيض منا يعملون به ويروجون ألفكاره املتطرفة

توحيد العامل من أجل خدمة “داللة وأمهية من احلربني العامليتني األوىل والثانية، ذلك أنَّ احلرب الثالثة ستشن حتت شعار 
  .”وأنَّ هذا الشعار ال ميكن حتقيقه يف ظل وجود القرآن” اإلنسانية

ة إىل اإلسالم والقرآن الكرمي، فهما مبوجب رؤيتهم حيمالن أفكاراً متطرفة، وخيططون هذه هي نظرة رجال اإلدارة األمريكي
  للقضاء عليه، فإن كان القرآن الكرمي حيمل أفكاراً متطرفة فكيف يؤمنون بوجود إسالميني معتدلني يريدون التحاور معهم؟

  : حوار مع اإلسالميني املعتدلني يرجع إىل عدة عوامل أمههاوبناًء على ما تقدم ذكره فأرى أنَّ رغبة اإلدارة األمريكية يف إجراء 
 تالحم اإلسالميني املعتدلني مع قيادام السياسية، وسعيهم إىل اإلصالح يف جمتمعام تكاتفاً وتضامناً معها، ورفضهم القاطع  

حلوار مع اإلسالميني املعتدلني  ظناً منهم أية عملية إصالح من اخلارج، ولعل التغري يف السياسة األمريكية مبعثه حماولة إجراء ا
  .أنهم يستطيعون خلخلة هذا التضامن والتالحم

 معارضة اإلسالميني الوسطيني لسياسة اإلدارة األمريكية جتاه الدول العربية واإلسالمية، وموقفهم الرافض الحتالهلا أفغانستان 
على البالد العربية، وإدراك اإلدارة األمريكية  أنَّ هلم ” اسرائيل“مع وفرضها التطبيع ” اسرائيل“والعراق، واحنيازها التام ل 

التأثري األقوى يف الرأي العام ألنّ معارضام مدعمة بأدلة وبراهني قوية تدين السياسة األمريكية،فهي حتاول كسبهم لصاحلها 
دهم مبناصب قيادية يف بالدهم إن ساندوها من خالل احلوار معهم، ظناً منها أا تستطيع احتواءهم وتضليلهم من جهة ووع

  .ودعموها من جهة أخرى، وهو ذات الدور الذي تلعبه مع املعارضة



 18

 حماولتها التعرف اىل فكر اإلسالميني املعتدلني عن قرب وكثب، وعن طريق احلوار املباشر معهم لتضع اخلطط اليت متكنها من 
  .فهماختراق صفوفهم، وإحداث بلبلة يف أوساطهم إلضعا

وعليه ان كان هناك من حوار مع الواليات املتحدة وأوروبا فال بد من وجود ضوابط هلذا احلوار أمهها االعتراف باإلسالم 
كدين مساوي، وان القرآن الكرمي كتاب مساوي، وأنَّ النيب حممد نيب اهللا مثل إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصالة والسالم، 

، وإيقاف تأليفه ونشره وترمجته، وختليهم أيضاً عن أهدافه، وإيقاف احلملة ”الفرقان احلق“اب وأن يعلنوا عن ختليهم عن كت
اإلعالمية الغربية ضد اإلسالم واملسلمني، والتخلي عن التدخل يف الشؤون الداخلية للدول العربية واإلسالمية، وعن ممارسة 

 االحتالل األمريكية والربيطانية، وقوات التحالف من العراق ، وأن تنسحب قوات”اسرائيل“الضغوط عليها لقبول التطبيع مع 
أما الضوابط فهي أن يكون اللقاء بالتنسيق والتنظيم مع . ”اسرائيل“وأفغانستان، وأن تتخلى اإلدارة األمريكية عن حتيزها ل 

 اهللا عليه وسلم، وشرح قضايانا حكوماتنا، وأن تعطى لنا الفرص كاملة للرد على كل ما يوجه ضد اإلسالم والنيب حممد صلى
ومطالبنا وأن يتم التعامل مع العرب واملسلمني مبوجب النتائج اليت نتوصل إليها، وأن يعطى األمان للمشاركني بأال يتعرضوا 

  .واألمريكية” االسرائيلية“حملاوالت تصفية واغتيال وتسميم إىل آخر أساليب املخابرات 
  1/5/2005اخلليج اإلماراتية 

  !!!والواقع املتحرك .. نسحاب من غزة اإل
أفضل دائماً أن يتم التركيز على املمكن وصوالً إىل املأمول ، وهلذا أريد أن أحتدث عن االنسحاب اإلسرائيلي  : حيىي رباح

 الوشيك من قطاع غزة منطلقاً من فكرة أساسية وهي أن املبادرات السياسية ليست جامدة ، بل هي واقع سياسي متحرك ،
وأن عدم فهمنا هلذه الفكرة ، أوقعنا يف املاضي يف العديد من املزالق والشعور باخليبة ، وبأننا نركب العربة باملقلوب ـ كما 

  !!!قال فوكنر ـ، أي ننظر دائماً إىل الوراء 
 تبقى على حاهلا ولعل خطة االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة ، خري دليل على حركة الواقع ، وأن املبادرات السياسية ال

مثلما انطلقت يف البداية ، فلقد بدأت خطة اإلنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة ليست أحادية اجلانب اإلسرائيلي فقط ، 
وإمنا أحادية اجلانب شارونياً ، حيث الفكرة طرحها شارون يف دردشات ضيقة ، مث تطورت لتكون الفكرة الرئيسية يف مؤمتر 

  .2003هرتسليا للعام 
وكان احلديث يدور أوالً عن فك ارتباط اقتصادي بسبب صعوبات االقتصاد اإلسرائيلي يف ذلك الوقت ، وما يتكلفه اجليش 
االسرائيلي من نفقات ضخمة يف قطاع غزة ، وخاصة جلهة محاية تلك املستوطنات عدمية القيمة االستراتيجية وقليلة السكان 

  . خارق حلمايتهم وتأمني حيام اليوميةـ حوايل سبعة آالف مستوطن ـ يلزمهم جهد
بعد ذلك تطورت فكرة االنسحاب إىل خطة تتساوق مع املبادئ اخلمسة اليت حصل عليها إمجاع إسرائيلي ، وهي كما يتذكر 

استجالب مليون . 5 القدس املوحدة. 4 حتقيق منو إقتصادي. 3 حتقيق األمن الفردي. 2حتقيق األمن اجلماعي . 1 ( :اجلميع 
   ) .مهاجر جديد

وقد دخلت خطة االنسحاب اإلسرائيلي من غزة حىت يف أجندة العمليات العسكرية الضخمة اليت نفذا قوات االحتالل يف 
جنوب القطاع يف رفح ويف مشال القطاع ويف بيت حانون وبيت الهيا حيث رمست الدبابات واجلرافات اإلسرائيلية احلدود 

  . أصبح وشيكاًالنهائية هلذا االنسحاب الذي
ماذا يعين ذلك ؟ إنه يعين أننا جيب أن ال نرتعب من الفكرة اليت تقول بأن أصل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة هو 
ارتفاع تكلفة هذا الوجود اإلسرائيلي على أصعدة خمتلفة ، ابتداًء من اخلسائر البشرية وخاصة يف اجلنود ، أو على صعيد 

 كان يتطلبها تأمني حركة واستقرار أولئك املستوطنني الذين كان عدد القوات املوجودة لتأمينهم الكلفة غري العادية اليت
  !!!تفوقهم عددياً أضعافاً مضاعفة 
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ومن املهم أن نعرف أن التنكر هلذه احلقيقة جيعلنا نواجه إستحقاقاً ال نعرف منابعه احلقيقية ، ودوافعه احلقيقية ، وهذا يف 
  !!!رم متاماً ، ألن الواجب يتطلب دائماً معرفة دوافع الطرف املقابلالعمل السياسي حم

ومن هذا املنطلق نفسه جاء اإلصرار االسرائيلي على أحادية التنفيذ مبعىن عدم التنسيق مع الطرف الفلسطيين ، ليس ألن 
ف بأن الطرف الفلسطيين كان الشريك الفلسطيين غري موجود ـ وهذا كالم فارغ ـ بل ألن إسرائيل ال تريد أن تقر وتعتر

له دور يف صناعة املشهد ، وهلذا وجدنا إسرائيل تقبل مع مصر مبا كانت ترفضه دائماً ، وهو زيادة عدد القوات املصرية ، 
ورغم حماولتها االلتفاف حتت مسمى الشرطة بدالً من اجليش يف القوات املصرية اليت ستكون على جانب ممر فيالديلفي ، إال 

  !!!بول بتواجد مصري جاء لكي ال تضطر إسرائيل للتعامل مباشرة مع الطرف الفلسطيين يف هذا املوضوع احليوي أن الق
وأمام هذا التحدي فإن الطرف الفلسطيين جيب أن حيصل على هذا املكسب الكبري ـ وهو االنسحاب ـ دون أن يدفع 

ر االقتصادي ، وبالتايل جيب أن يكون لدينا خطط متحركة ، تتطور مقابله مثناً باهظاً ، وهو االضطراب األمين وبالتايل الدما
على األرض بسرعة ، وليونة مبا جيعلنا مبنأى عن مواجهة أسئلة صعبة دون أجوبة ، مثل إستحقاقات الوضع االقتصادي ، 

ية وزراعية ، وإنشاءات والسيطرة األمنية احلامسة ، ومثل إدارة املمتلكات اليت سيخلفها االحتالل ، أرضاً ومنشآت صناع
وشبكة خدمات كربى وخاصة يف املياه والكهرباء ، وما يرتبط مع كل ذلك من شروط إدارية ، وقانونية ، ولذلك حنن نقول 

دائماً أن ملف االنسحاب هو ملف نوعي وأن جتهيز مفردات هذا امللف جيب أن تتم بأعلى درجات من اجلدية ، وتوفري 
ني أعلى قدر من التوافق السياسي بني كافة األطراف احمللية ، وهذا يعين أن املفهوم األمين داخلياً أقصى اإلمكانيات ، وتأم

جيب ان يتعدى احلدود التقليدية ، فاملسألة ال تقتصر على عناصر الفصائل املسلحة ، وإمنا يصل األمر إىل اجلمهور العريض 
رة الفلسطينية متصاحلة مع هذا اجلمهور الكثيف املضغوط يف وكيف سيكون جزءاً من هذا التوافق، وكيف ستكون اإلدا

مساحة ضيقة وضمن شروط احلصار منذ سنوات كالغاز القابل لالنفجار ، أو التمدد ، وكيف ستكون املعادلة حلفظ 
  التوازن؟

  .إنين أمتىن أن ال تأخذنا املواضيع اليومية بعيداً عن هذا االستحقاق الكبري
  1/5/2005احلياة اجلديدة 
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