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  كاريكاتير

  
  

  االنتخابات جراء قراءة أخيرة لمشروع قانون معدل قانونإيقرر عي التشري
ل موسى   - الحياة الجديدة -رام اهللا  رر - نائ دل             ق انون مع رة وشيكة لمشروع ق راءة أخي دئيا اجراء ق شريعي مب المجلس الت
ضمنته  االنتخابات العامة استجابة لط قانون اثال ت وزراء    لب اآثر من ربع االعضاء فيما رد طلبا مم يس ال الة رئ وردت . رس

الة    رئاسة المجلس رسالة رئيس الوزراء لعدم تضمنها اقتراحات ة الرس تعديل محددة او تبريرا لطلب ادخالها فيما أثارت لغ
القانونية مهمة دراسة  لبية ساحقة الى اللجنةوعهد المجلس في قرار اتخذه بأغ. واسعة في أوساط النواب وصياغتها انتقادات

ى        %100 تعديالت اقترحها النواب وتتعلق باعتماد نظام تمثيل نسبي آامل  د ال ان الجدي ع عدد مقاعد البرلم دال  121ورف  ب
  .الترشح باالستقالة قبل شهر من موعد الترشح على ان يرفق طلب االستقالة مع طلب  مقعدا والزام المرشح132من 
شريعي     شؤون األسرى والمحررين سفيان أبو زايدة ان النائب األسير القائد مروان البرغوثي د وزيرأآو طالب المجلس الت

سبي         ل الن ى أساس التمثي شريعية عل ات الت انون االنتخاب اقرار ق ى أساس         %100 ب ة عل ات البلدي انون االنتخاب ى سن ق وإل
  .المحدد بالقاهرة وضرورة إجراء االنتخابات التشريعية في موعدهاحوار الفصائل  التمثيل النسبي آما تم االتفاق في
رازق     ان هذه الدعوة جاءت خالل" الحياة الجديدة"واضاف ابو زايدة في تصريح لـ  د ال زيارة قام بها هو والنائبان هشام عب

  سجنه والوزير قدورة فارس لألسير البرغوثي في
ة      فشل    :11/5/2005وذآرت الخليج اإلماراتية     أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في تمرير قانون االنتخابات البرلماني

راءة      في قراءة أخيرة عندما طلب روحي فتوح رئيس المجلس من اللجنة القانونية في المجلس إضافة تغييرات مهمة على الق
ضفة         ومن بين هذه التغييرات اعتبار االراضي الف       .الثانية يطالب بها أآثر من ربع االعضاء       ك ال ا في ذل سطينية بأسرها بم ل

ي             ررة ف ات المق راء االنتخاب ة الج وائم الحزبي ام الق اج نظ الي انته دة وبالت ة واح رة انتخابي زة دائ اع غ ة وقط  17الغربي
  .تموز المقبل/يوليو

د    وبدأت الضغوط لتبني نظام الدائرة االنتخابية الواحدة عندما اقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفكرة     ا بع ا فيم  وتبنته
الة      انون برس ة للق منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المرآزية لحرآة فتح والحكومة التي بعثت بعد استعراض القراءة الثاني

شة      .إلى المجلس التشريعي الفلسطيني طالبت فيها بتغيير نظام االنتخابات إلى نظام التمثيل الحزبي الكامل              وانتقد حسن خري
ي    “: لمجلس التشريعي فشل المجلس في إقرار قانون االنتخابات في قراءة أخيرة وقال       نائب رئيس ا   رار تعطيل ه ق د أن . ”اعتق

ة                      ا في موعدها في حال ي ال يمكن إجراؤه شريعية الت ات الت واتهم خريشة بعض أعضاء حرآة فتح بمحاولة تأجيل االنتخاب
 )أ.ب.د.     (عدم تصديق القانون سريعًا

رئيس        " النهار"علمت    :  من محمد هواش   –رام اهللا   : 11/5/2005نانية  النهار اللب وعن   ة ان ال من مصادر فلسطينية مطلع
انون االنتخاب                      ديل ق ا تع رح فيه الفلسطيني محمود عباس وجه من البرازيل رسالة الى مكتب رئاسة المجلس التشريعي، اقت

ة           ضفة الغربي دخول المجلس           واعتماد النظام النسبي مئة في المئة، واعتبار ال سبة حسم ل ة واحدة، مع ن رة انتخابي  وغزة دائ
وتبنى هذا المطلب نحو . التشريعي خمسة في المئة، فيما عدل خبراء فلسطينيون نسبة الحسم في االقتراح الى اثنين في المئة  

دأ              30 ذي ب ة " نائبا فتحاويا، مما يعني ان تعديل قانون االنتخاب ال ة    " حنجل دت آتل تح "واب ه،     البرل" ف ة في تعديل ة ممانع ماني
ى     سطينيين ال دخل الفل سطيني، وت سياسي الفل ام ال ي النظ ا ف د مكانته ل ان تفق ر، قب راء التغيي ة اج ة ملزم ذه الكتل صير ه ست

  .المجهول
سطينية                -غزة  : 11/5/2005الغد االردنية   وأشارت   شريعية الفل ات الت ل االنتخاب  رفضت حرآة حماس طلب واشنطن تأجي

انون                                مطالبة السل . ر ق سطيني في تمري ان الفل ه البرلم شل في ذي ف ذا االمر في الوقت ال ا من ه إعالن موقفه طة الفلسطينية ب
ة        .  االنتخابات الجديد االمر الذي يهدد اجراء االنتخابات في موعدها         رة الخارجي ة وزي ى مطالب ا عل ة تعليق ان للحرآ وقال بي

شريعية       االميرآية آوندوليزا رايس للسلطة الفلسطينية بال      ذا         " عمل على تأجيل االنتخابات الت ا ه ات المتحدة بموقفه إن الوالي
إننا في حرآة حماس وفي الوقت الذي نعلن رفضنا االمالءات           " وقال البيان    ".تؤآد من جديد نهجها في ازدواجية المعايير        

سلطة الفل                 داخلي ونطالب ال سطيني ال شأن الفل رفض         االميرآية وندين تدخلها المشبوه في ال سطينية بإصدار موقف واضح ي
  ) د ب ا". (التدخل االميرآي السافرفي الشؤون الفلسطينية الداخلية

ل   سطيني لإلعالم    ونق ز الفل ابلس ـ خاص   :  11/5/2005المرآ صهيوني ستعدل عن        :  ن ة االحتالل ال الوم أن دول ن ش أعل
ة          ات المجلس الت     " حماس "قرار االنسحاب من غزة إذا فازت حرآ اك  بانتخاب ال  .شريعي هن ه   : وق ات     "إن إذا جرت االنتخاب

تفوز          ه      "التشريعية الفلسطينية في موعدها المحدد فإن حماس س ذ                "، مضيفًا أن ادة النظر في تنفي ذا يتوجب إع في وضع آه
الوم                " هآرتس"ونقلت صحيفة    ".خطة فك االرتباط   ة االنترنت عن ش شبكة القاري ى ال الصهيونية في موقعها اإللكتروني عل

ى حماس                        : "لهقو اطق إل سليم المن م يحدث، وت يئًا ل ، وأضاف   "يبدو لي أنه ليس منطقيًا التقدم في تنفيذ فك االرتباط، وآأن ش
  ".علينا جميعا رفض دمج حماس في الجهاز السياسي الفلسطيني: "وزير خارجية العدو قائًال

ضًا           ويرى المراقبون أن تصريح شالوم األخير الذي تناقلته وسائل اإلعالم            سطيني، وتحري شأن الفل يشّكل تدخًال سافرًا في ال
  .عبر ربط وجود االحتالل بفوزها باالنتخابات" حماس"للناخبين ضد حرآة 

  
  

  موفاز يستبعد إلغاء االنسحاب من غزة وقريع يرفض ربطه باالنتخابات
ائج اال   :  والوآاالت" المستقبل"رام اهللا ـ   ين نت ط ب ذ خطة     رفض موفاز موقف شالوم الذي رب شريعية وتنفي ات الت فك  "نتخاب
اط  شأن                 " االرتب دخل في ال ة ت الوم بمثاب سطينية موقف ش سلطة الفل ا اعتبرت ال ة، فيم ضفة الغربي في قطاع غزة وشمال ال
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ة فى موسكو أول من أمس                      ة الرباعي از    . الداخلي، آما وجهت انتقادًا للقرارات التي صدرت عن اجتماع اللجن تبعد موف واس
في  ) حماس " (حرآة المقاومة اإلسالمية"مال إلغاء االنسحاب من قطاع غزة الذي تحدث عنه شالوم في حال فوز          تمامًا احت 

وز    . المقبل) يوليو( تموز 17االنتخابات التشريعية في    ال ف راع إن   " حماس "وقال موفاز ردًا على سؤال عن احتم في االقت
  )"..اغسطس(ستطبق قرابة منتصف آب ) لالنسحاب(خطتنا .. ستقبلناإنها عملية صعبة لكنها حيوية لم. االنسحاب لن يلغى"

وقال شارون في حديث تلفزيوني سجل قبل أن يدلي شالوم بتصريحاته إن االنسحاب من غزة سيمضي قدمًا بصرف النظر                 
ا                   . عن أداء حماس في االنتخابات المرتقبة      ى م ابيع ال ة أس ذ الخطة ثالث اء من      وأآد أول من أمس أنه سيرجئ تنفي د االنته بع

  .فترة حداد يهودية
م يحدث    "لكن شالوم آرر موقفه أمس، وقال    وز    (لن يكون منطقيًا أن ننجز خطة االنسحاب آما لو أن أي شيء ل في حال ف

دمير                              ). حماس د ت ز صفوفها، تري ستمر في تعزي ي ت ار أن حماس الت يجب إعادة النظر في آل ما يجري واألخذ في االعتب
ى انتحار              علين.. إسرائيل ة إذا آانت ستؤدي ال ل بعملي ة           ". ا أال نقب ع حرآ الوم من رح ش ا اقت شارآة في    " حماس "آم من الم

سطيني  شريعي الفل س الت ات المجل ال . انتخاب دول    "وق دد ال سلحة ته ة م سماح لمجموع ى ال ق عل الم يواف ي الع د ف ن بل ا م م
  ".المجاورة بالمشارآة في انتخابات

آالم شالوم الذي يدل على عدم وجود جدية تجاه عملية فك االرتباط عن             "مس رفضه بشكل قاطع     فلسطينيًا، أآد احمد قريع أ    
هو الذي يختار قادته وممثليه وهذا      "غزة والضفة الغربية والعودة الى طاولة المفاوضات، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني             

  ".ونرفض أي محاولة تدخل.. شأن فلسطيني داخلي ال عالقة إلسرائيل به
دخل خارجي من        . االنتخابات شأن داخلي فلسطيني   "سامي ابو زهري أن     " حماس"وأآد المتحدث باسم حرآة      نرفض أي ت

  ".أي طرف والتصريحات اإلسرائيلية محاولة للتحريض على حماس ومحاولة مرفوضة
رارا                ات ق ة    في غضون ذلك، رفض مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريق ت وزراء حارجي

  .اللجنة الرباعية في موسكو أول من أمس، موضحًا أنها جاءت مشابهة للقرارات السابقة للجنة
قوبلت تصريحات شالوم بانتقادات فلسطينية حادة       : أشأ- أف ب   - رويتر- القدس المحتلة   : 11/5/2005أخبار اليوم   وقالت  

فلسطيني نرفض اي تدخل في شؤننا الداخلية آذريعة لوقف االنسحاب          وقال نبيل شعث نائب رئيس الوزراء وزير االعالم ال        
ه سيقضي       ' االسرائيلي، تصريحات شالوم هي تدخل في شؤوننا لن نقبله ابدا            واضاف اذا استمر االنسحاب بشكل احادي فان

ذا الموقف االح        'ومضي يقول   ' علي خريطة الطريق ويضعف العودة الي عملية السالم        د من    .. اديالجدوي ترجي من ه الب
د     ' العودة الي خريطة الطريق والتفاوض بين شريكين متساويين حتي يمكن انقاذ عملية السالم             د شعث ان اسرائيل التري واآ

  .'الضغط علينا واعطاء غطاء لمزيد من االحالالت وتعميق االستيطان وحصار القدس'من انسحابها اال 
 اعتبر سليمان عواد المتحدث باسم الرئاسة       .ال تمانع في إرجاء االنسحاب    مصر  : 11/5/2005الخليج اإلماراتية   فيم ذآرت   

ال إن  . آب المقبل /انسحابها من غزة حتى منتصف أغسطس     ” إسرائيل“من تأجيل   ” ال مانع “المصرية أنه    تم   “وق م أن ي المه
سحاب  رائيلي“االن اد ال    ” اإلس ت بعض األعي سطينية وإذا آان سلطة الفل ع ال سيق م زة بالتن ن غ ام  م تحول دون إتم ة س ديني

ا في                       /تموز وتأجيله إلى أغسطس   /االنسحاب في منتصف يوليو    تم من آامل غزة بم سحاب ي ذا االن ا أن ه انع طالم آب فال م
سطينية   سلطة الفل ع ال سيق م تم بالتن ق وأن ي ة الطري ن خريط زأ م زءًا ال يتج ون ج دودي وأن يك ا الح ك محور فالدلفي .   ”ذل

 )أ.ش.أ(
ضفة                       هذا وقد    ":الخليج "-القدس المحتلة    تيطانية في ال ل االس ل شارون ان الكت صهيوني اريي ان ال يس وزراء الكي ن رئ أعل

ان     ” آبيرًا جداً “الغربية ستشهد توسعًا     ة             .قال إنها ستضم الى الكي ضفة الغربي ى آل أراضي ال سيطرة عل ال شارون ان ال وق
ا   ” اسرائيل “ستكون جزءًا من   “كتل االستيطانية لكنه أضاف ان ال. حلم ال يمكن تحقيقه بسبب تغير الظروف      “ ومرتبطة به

ة                : وزاد. ”جغرافيًا، ويسكن فيها عدد آبير من الناس       سطينيين في المرحل ان الحدود النهائية ستقرر في المفاوضات مع الفل
  .”خريطة الطريق“األخيرة لخطة 

ة      ر وزير الخارجية ا   يحذالى ت :  11/5/2005الدستور  من ناحيتها أشارت     ة مع وآال لفلسطيني ناصر القدوة أمس في مقابل
ى االرض     »فرانس برس من     ذ                   « تدهور االوضاع عل ة في تنفي سطينية اذا استمرت اسرائيل في المماطل في االراضي الفل

  .«ال يمكن االستمرار في عملية سالم طالما استمرت المماطالت االسرائيلية»التزاماتها مؤآدا انه 
ا استمر            وردا على سؤال حول ما     اهرة في منتصف اذار الماضي ستتواصل اذا م ا في الق م اعالنه ي ت  اذا آانت التهدئة الت

ه           دوة ان اء الجدار                  »الجمود في العملية السياسية، قال الق اء المستوطنات وبن اذا استمرت اسرائيل في استعمار االرض وبن
ى االرض              2000واذا استمرت في عدم تنفيد االنسحابات حتى حدود ما قبل ايلول             دهور عل ى ت ة الحال ال ذا بطبيع  سيقود ه

دوة،      .«ولن يمكن االستمرار في عملية تسوية مع استمرار هذه الممارسات           ابع الق ة سالم        »وت ال يمكن االستمرار في عملي
  .«وفي الحديث عن عملية سالم بينما يستمر استعمار االرض وتستمر المماطلة في االنسحابات

  
  

   السالح الفلسطيني رهن بما تقرره الحكومة اللبنانية :يقاتي في البرازيل يلتقي مأبو مازن
أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الموجود في البرازيل لترؤس وفد لبنان الى قمة اميركـا الجنوبيـة الـدول                   

بحضور الوزير حمـود،    العربية، سلسلة من اللقاءات قبيل افتتاح القمة، شملت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،              
وزير الخارجية الفلسطيني ناصر قدوة ومستشار الرئيس الفلسطيني نبيل ابو ردينة، وسفير فلسطين في البرازيل مـدس    

  . عودة والسفير غانم
، والمتعلق بجمع الـسالح     1559بعد اللقاء اكد عباس ردا على اسئلة الصحافيين اللبنانيين حول البند الثالث من القرار               

، هو قرار االمم المتحدة والحكومة اللبنانية هي المعنية بتطبيقه وهي           1559سطيني من المخيمات في لبنان ان القرار        الفل
  .  المسؤولة اوال واخيرا، ونحن معها في كل ما تقرره، الننا تحت القانون وليس فوقه
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لى اتم االتفاق، والحقيقة ان اجتماعنـا مـع         تحدثنا عن هذه المواضيع، ونحن نتابعها، واننا ع       : اما الرئيس ميقاتي، فقال   
  . الرئيس عباس اعطانا االمل الحقيقي ان شاء اهللا بالسالم

  11/5/2005السفير 
  

   المنظمةىعالن دولة في حضن االحتالل بهدف القضاء علإالقدومي يحذر من 
رير مـن مـؤامرة لــ تـصفية     حذر فاروق القدومي وزير الخارجية الفلسطيني ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التح     

المقاومة في فلسطين، وقال في رسالة لـ القدس العربي ان الساحة الفلسطينية تشهد اليوم عمليـة لتـصفية المقاومـة                    
الفلسطينية من خالل نظام التقاعد والتهدئة المزيفة، واعالن دولة في حضن االحتالل االسرائيلي، بهدف القضاء علـي                 

  . المزيفة تمثل الشعب الفلسطيني بأكمله بدال من منظمة التحرير الفلسطينية المنظمة، واعتبار السلطة
وهو يأتي بعد يومين فقط من اعالن القدومي        . ويعتبر هذا التصريح اشد انتقاد للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس         

الن ذلك مـن مـسؤوليات      رفضه لقرار تكليف محمود عباس بمهام رئيس دولة فلسطين بالمنفي، واعتبره غير شرعي              
  .المجلس الوطني الفلسطيني

  11/5/2005القدس العربي 
  

  ية معركة لنزع سالح فصائل المقاومةأالسلطة لن تخوض 
ابلغ وزير الداخلية واالمن الوطني الفلسطيني اللواء نصر يوسف الجانب االسرائيلي بان السلطة لن تخوض اية معركة                 

واكد الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية توفيق ابو خوضة امس ان اللـواء     . ينيةلنزع سالح فصائل المقاومة الفلسط    
نصر يوسف ابلغ موقفا واضحا بهذا الشأن لوزير الخارجية االسرائيلي سلفان شالوم خالل لقائمها في ندوة عقدت فـي                   

 معركة لنزع سالح فصائل المقاومة      القدس الغربية الليلة قبل الماضية، ومشددا علي ان السلطة الوطنية لن تخوض اية            
  .بهدف ارضاء الرغبات االسرائيلية

  11/5/2005القدس العربي 
  
  صالح ويركز على الجانب األمني بو مازن يخطو خطوات محدودة في سبيل اإلأ

مـن  أكد خبراء فلسطينيون وجود الكثير من المعوقات والعراقيل التي ستواجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس                
مراكز القوى داخل السلطة في تنفيذ اإلصالحات التي وعد بتنفيذها، مشيرين إلى أنه بـدأ بـاألجهزة األمنيـة كونهـا                     
المؤسسة األهم واألخطر، وأشاروا إلى وجود الكثير من العداء والصراعات بين مؤسسات السلطة، وبين الكثيـر مـن                  

  . قادتها
مين الفلسطينيين في تصريح خاص للسبيل إلى عـدم وجـود أي جهـود              وفي هذا الصدد أشار مسؤول في نقابة المحا       

إصالح في سلك القضاء الفلسطيني منذ بداية عهد الرئيس عباس، محذرا من أن أي عمليات إصالح ال تـشمل سـلك                     
  . القضاء ال معنى لها

رئيسية، وإحالة عـدد مـن       أجهزة   3وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت مؤخراً عن دمج أجهزة األمن الفلسطينية في             
كبار ضباط األمن الفلسطيني للتقاعد، بينهم اللواء موسى عرفات قائد األمن الوطني بالقطاع واللواء أمين الهندي مـدير        

  . المخابرات الفلسطينية
لتي وبحسب الخبراء يطالب الفلسطينيون بإجراء إصالحات شاملة وحقيقية وجادة في كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية ا              

ينخر فيها الفساد، وعدم االقتصار على جانب محدد، تلبية لرغبات واستحقاقات خارجية، حيث يؤكد المحـامي محمـد                  
فرج الغول امين سر نقابة محامي فلسطين عدم وجود أي إجراءات إلصالح القضاء الفلسطيني علـى األرض، وقـال                   

  . ، ولكن على االرض لم يحدث أي شيءسمعنا بوعود، وبدراسة حول موضوع اإلصالح القضائي: للسبيل
وكشف الغول عن وجود إعالن لتوظيف قضاة بذات المعايير القديمة، وأن األمور تجري كما كانت في الـسابق، ورأى            

   .أن علّة القضاء الفلسطيني تكمن في البنية الخاطئة التي اقيم عليها القضاء منذ البداية
لسطيني من غزة الى أن ابو مازن يخطو خطوات محددة فـي سـبيل انجـاز                من ناحيته يشير مؤمن بسيسو الباحث الف      

تتمحور هذه اإلصالحات حول الجانب االمني، وانطالقا من احساس ابي مازن بـأن             : وقال للسبيل . بعض اإلصالحات 
يـرة  ا شك أن التحديات ال تـزال كب       «: عنصر ومفهوم االمن في السلطة والمجتمع مقدم على أي اهتمام آخر، وأضاف           

  . امام أبي مازن واالختبار الحقيقي لم يأت بعد، وستكون االسابيع القادمة المحك االهم في وجه ابي مازن
وأشار بسيسو إلى أن أبا مازن سيواصل مساعيه على صعيد اإلصالح، ولكن اإلشكالية تكمن في العوامل المحيطة به،                  

  .  من المناوئين له، ويوجد الكثير من العداء الداخلي ألبي مازنالتي تتمثل في هيمنة مراكز النفوذ، حيث ان هناك كثيرا
الخطوات اإلصالحية التي يدشنها على المستوى األمني، فضال عن إصراره على إجراء االنتخابات التـشريعية               : وقال

تزامـه  في موعدها المقرر وما يمكن أن تفضي إليه من فوز مهم لحركة حماس خالفا لرغبة غالبية حركـة فـتح، وال                    
بإخضاع الجميع تحت طائلة المحاسبة والقانون، كلها عوامل بالغة األهمية، يتوقع لها أن تستثير مراكز القوى والنفـوذ                  
داخل السلطة وفتح، وأعتقد أن درجة هذه اإلصالحات ومدى وتيرة سرعتها وعمقها وحجم مساسها بمراكز القوى داخل                 

نها االنتخابات التشريعية قد تحسم فعليا مصير أبـي مـازن، وبالتـالي             السلطة وفتح، ومدى النتائج التي ستتمخض ع      
  .مشروعه اإلصالحي بشكل كامل

  11/5/2005السبيل األردنية 
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  ان تنحية البطريرك إيرينيوسردن ُيقّرلسلطة واألا
قـدس  أعلن مجلس الوزراء، امس، موافقته على قرار أعـضاء المجمـع الم             : كتب عبد الرؤوف ارناؤوط، وكاالت      

وقال المجلس، في ختام جلسته      .لبطريركية الروم األرثوذكس، والقاضي بتنحية البطريريك إيرينيوس األول عن منصبه         
قرر استمرار التنسيق مع األشقاء في حكومة المملكة األردنية الهاشمية، حول هذا الموضوع             "العادية الرابعة عشرة، إنه     

وأوضح المجلس، أنـه أحـال      .  الكنيسة والطائفة األرثوذكسية في فلسطين     وكل ما يترتب على ذلك، للحفاظ على وحدة       
  ".ملف القضية برمته إلى الرئيس للنظر فيه والمصادقة عليه حسب األصول

وفي عمان ، وافقت الحكومة االردنية مساء امس على قرار اقالة بطريرك كنيسة الروم االرثـوذكس فـي االراضـي                    
وقال المتحدث باسم الحكومة االردنية علي       .امه، بحسب ما اعلن الناطق باسم الحكومة      المقدسة ايرينيوس االول من مه    

وشـددت   ".الحكومة وافقت على القرار الـذي اتخذتـه البطريركيـة         "العايد بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، ان        
  ".ضرورة منع بيع االراضي التي هي ارث وطني"الحكومة االردنية على 

ـ  وقالت مصادر ف   انها تتوقع ان يتم في غضون اسبوعين صدور قرار من الرئيس ابو مـازن              " األيام"لسطينية مطلعة ل
  .والعاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني بسحب االعتراف من البطريرك ايرينيوس االول

ـ    قة الـرئيس   لن يصبح قرار سحب االعتراف بالبطريرك ساري المفعول قبل مـصاد          "،  "األيام"وقال مصدر فلسطيني ل
هناك تنسيق مع االردن ولن يصبح القرار ساري المفعول قبل مصادقة الرئيس ابو مازن              "وأضاف  " محمود عباس عليه  

  ".والعاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني عليه في غضون عشرة ايام الى اسبوعين
إننا كـاخوة  "ل االرشمندريت عطا اهللا حنا وحظي قرار الحكومة الفلسطينية بترحيب من الطائفة االرثوذكسية، اذ فيما قا         

للقبر المقدس وباسم المجمع المقدس نشكر ونحيي الحكومة الفلسطينية على موقفها، آملين مصادقة السيد الرئيس محمود                
ـ        " عباس على هذا اإلجراء    نرحب بشدة بقرار مجلس    " "األيام"فان ديمتري دلياني، رئيس التجمع الوطني المسيحي قال ل

داعيا الجميع للتركيـز علـى خلفيـات        " اء الذي يتوافق مع االرادة الشعبية الرافضة اليرنيوس والمتعاونين معه         الوزر
  .االشخاص الذين سيخلفون ايرينيوس لعدم تكرار مآسي الماضي

  11/5/2005األيام الفلسطينية 
  

   الجاري19 - 15 أبو مازن يزور اليابان والصين بين
لنت وزارة الخارجية الصينية امس، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور الصين            اع: ب.ف.بكين، طوكيو ــ ا   

واوضح المتحدث باسم الوزارة الصينية ليو جيانشاو في مـؤتمر صـحافي ان عبـاس                . ايار الجاري  91 الى   71من  
لزيـارة هـو اطـالع      إن الهدف الرئيسي من ا    "سيلتقي الرئيس الصيني هو جينتاو ورئيس الوزراء ون جياباو، مضيفاً           

وتابع المتحـدث    ".الصين على آخر التطورات في الشرق االوسط ومناقشة سبل تحسين العالقات بين الصين وفلسطين             
  .ان عباس سيوقع ايضا اتفاقات تعاون وتجارة

اري، بناًء   من الج  71 إلى   51وأعلنت الخارجية اليابانية، امس، أن الرئيس عباس سيقوم بزيارة اليابان خالل الفترة من              
وأوضحت أن الرئيس عباس سيعقد خالل زيارته لليابان محادثات مـع كبـار              .على دعوة موجهة من الحكومة اليابانية     

المسؤولين، وفي مقدمتهم السيد جونتيتشيرو كويزومي، رئيس الوزراء، حيث سيتم تبادل وثائق لوجهات النظر حـول                
   الفلسطينية وغيرها من الموضوعات-ابانيةعملية السالم في الشرق األوسط، والعالقات الي

  11/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  حول التعيينات في السلك الديبلوماسي نفي فلسطيني لخالفات بين عباس والقدومي
نفى القائم باألعمال الفلسطيني في عمان عطا اهللا خيري بشكل قاطع ما تسرب من أنباء عـن  : عمان ـ خليل رضوان 

وفاروق القدومي حول التعيينـات والتغييـرات المقترحـة فـي الـسلك             ) أبو مازن ( صراع سياسي    وجود خالفات أو  
ـ   .الديبلوماسي الفلسطيني  تم وفق آلية رئيسة،    "إن اجتماع الديبلوماسيين الفلسطينيين في رام اهللا        " المستقبل"وقال خيري ل

  ". هي مرجعية الرئيس عباسالتي.. هي أن الجميع ملتزمون بالمرجعية التي وافق عليها السفراء
  11/5/2005المستقبل 

  
  في أريحا وطولكرم إلى أجهزة األمن السلطة أنهت ضم المطاردين: حمايل

أعلن مسؤول ملف المطاردين والمبعدين في السلطة الوطنية الفلسطينية عبد الفتاح حمايـل أن الـسلطة انهـت ضـم                    
لكرم ألجهزتها األمنية، منفذة بذلك التزاماتها في هذا الشأن، كمـا           المطلوبين والنشطاء المسلحين في مدينتي أريحا وطو      

إن أكثر من مئتي مطلوب في أريحا وطولكرم        "وقال حمايل في تصريح صحافي امس       . جاءت في تفاهمات شرم الشيخ    
  ."انضموا رسمياً ألجهزة األمن، وسلموا أسلحتهم لها، وباتوا يخضعون لقراراتها الرسمية وأوامرها

  11/5/2005قبل المست
  

  سرائيل ستنسحب من غزة حتى لو فازت حماس في االنتخاباتإ: موفاز

رفض شاؤول موفاز وزير الدفاع االسرائيلي امس تصريحات لوزير الخارجية سيلفان شالوم بأن االنسحاب المزمع من                
  .غزة قد يخرج عن مساره اذا فازت حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية

  .ل ان خطة فك االرتباط لن تلغىوقا
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وقال شارون في حديث تلفزيوني سجل قبل ان يدلي شالوم بتصريحاته ان االنسحاب من غزة سيمضي قدما بـصرف                   
  .النظر عن أداء حماس في االنتخابات المرتقبة

  . غ االهميةبال/ أمر.. /فك االرتباط.. وقال لمجموعة من الشباب اليهود امس بالنسبة السرائيل هذا االجراء
   11/5/2005الرأي األردنية 

  

     للمرحلة الثانية من االنتخابات البلدية في قطاع غزةالرسميةالنتائج 

عدد األصوات  البلدية
 الكلية

عدد 
المصوتين 

 لحماس

عدد 
المصوتين 

 لفتح

عدد 
المصوتين 

للجبهة 
 الشعبية

عدد 
المصوتين 

للجهاد 
 اإلسالمي

عدد 
المصوتين 

للجبهة 
 طيةالديمقرا

عدد 
المصوتين 

للعشائر 
والمستقلين 
 وبناء وتطوير

 7373 11453 35846 9033 253020 300732 614457 رفح
عبسان 
 الكبيرة

90023 29209 56523   1269 3022 

عبسان 
 الجديدة

21417 5995 13508 1162  442 310 

 1206 756   8527 9230 19719 المغراقة
 1192 5266  4391 62899 76347 150095 البريج

 4441 3182 8773 17959 78200 79569 192640 بيت الهيا
 2100    5644 1895 9639 وادي غزة

وادي 
 السلقا

لم تخضها  15534
 حماس

6919  2978  4737 

المجموع 
الكلي 

 لألصوات

1113524 502977  
 

485240 32545 47597 22368 25281 

النسبة 
المئوية 
 العامة

 45.17% 43.57% 2.92% 4.27% 2% 2.26% 

  11/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   اعتصامان في شاتيال والنبطية دفاعاً عن األقصى
نظمت الحملة االهلية لنصرة فلسطين والعراق اعتصاما تضامنيا دفاعا عن االقصى والمقدسات االسالمية والمـسيحية               

 تجمع اللجـان والـروابط      ج، المحامي خليل بركات ممثال    القدس وذلك في شاتيال امس، بحضور النائب بشارة مره        في  
الشعبية، ونائب مفتي فلسطين في لبنان والشتات الشيخ محمد نمر زغموت، الشيخ محمد ابو القطـع، رئـيس حركـة                    
الوحدويين الناصريين الدكتور سمير صباغ، هاني فاخوري ممثال ندوة العمل الوطني وعدد من المواطنين والجمعيـات                

   .ة اللبنانية والفلسطينيةاالهلي
اعتصاما في النادي الحسيني للمدينـة بحـضور        ") السفير("ونظمت القوى الوطنية واالسالمية وفعاليات مدينة النبطية        

رئيس بلدية النبطية الدكتور مصطفى بدر الدين وممثلين عن القوى الوطنية واالسالمية في المدينة ووفد منظمة التحرير                 
   .ضم الشيخ محمود الجشيالفلسطينية الذي 

  11/5/2005السفير 
  

 حركة الجهاد اإلسالمي تدعو الدول العربية واإلسالمية لطرد سفراء الكيان الصهيوني
طالبت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين الحكام العرب والمسلمين قطع العالقات التطبيعيـة مـع الكيـان                   :وكاالت

  ".ب التجارية التابعة للكيان وطرد سفرائه من الدول العربية واإلسالميةإغالق المكات"الصهيوني، داعيةً إلى 
إن حركته تنظر بخطورٍة بالغة لعمليات التطبيع السرية والعلنية التي تُجريها دوٌل عربية وإسـالمية       : "وقال خالد البطش  

  بقاءهم في الحكم م          "مع الكيان الصهيوني الكيان يوِهم الحكّام أن حاً أند   .رهوٌن بالتطبيع معه، حسب قولـه     ، موضونـد
لن تفيد القضية الفلسطينية، بل ستكون البوابة أمـام   "التي اعتبر أنها    " خريطة الطريق "البطش بالدعوات المنادية بتطبيق     

  ".االحتالل لتطبيٍع علني ومتّسٍع مع الدول العربية واإلسالمية
  11/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  )حماس( والسلطة عون مشاركتها في منظمة التحريرمحللون يتوق
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الـى منظمـة التحريـر    ) حمـاس (االسالمية  لم يستبعد المحللون الفلسطينيون ان تنضم حركة المقاومة) اف ب(غزة 
الفلسطينية بعد ان حققت نجاحا ملحوظا في االنتخابات البلدية ، مـشيرين   الفلسطينية وتتولى مناصب عالية في السلطة

االزهر في غزة  وراى استاذ العلوم السياسية في جامعة. الخطاب السياسي لحماس باتجاه اكثر براغماتية غيير فيالى ت
على ما يبدو مع حماس بان تـشارك فـي    ابراهيم ابراش في حديث الى وكالة فرانس برس ان هناك نوعا من التوافق

 تريدان امـرين همـا  " الى ان الواليات المتحدة واسرائيل  واشار ابراش.العسكري العملية السياسية مقابل وقفها العمل
  ". الصواريخ المحلية  على االقل ووقف العمليات االستشهادية واطالق1967اعتراف حماس باسرائيل ضمن حدود 

 هنـاك "اما مسالة االعتراف باسرائيل فهو يعتقـد ان   بحسب ابراش تحقق الشرط الثاني من خالل التهدئة المعلنة حاليا،
 ".والشروط تتالشى مع الوقت.. اصبحوا يقبلون االعتراف بشروط  توجها لدى حماس في هذا االتجاه حيث

القدرة على التعامـل مـع المـستجدات     ببراغماتية عالية ولديها"ويرى المحلل السياسي طالل عوكل ان حماس تتمتع 
  . "ما زال صعبا"اسة السلطة وان كان االمر صعودها في اتجاه رئ حال" والمتغيرات االقليمية والمحلية والدولية

 يؤثر على المشروع السياسي الذي حملته فتح ومنظمة التحريـر واشـكال  "حماس من شانه ان  ويؤكد عوكل ان فوز
باتجاه اكثر مرونة ال سيما بعد   مع اسرائيل وعلى العالقات االقليمية والدولية رغم تطور خطابها التعاطي في الصراع

  ". مؤسات المنظمة والسلطة في االنتخابات واستعدادها االنخراط فيمشاركتها 
ان القـضية  "من تقدم حماس في بعض البلديات مشيرا الـى  " قلق غير"لكن سمير المشهراوي احد قادة حركة فتح يبدو 

ال " المـشهراوي  واضاف ."مشاركة الجميع وهو امر يفيد المجتمع لتعزيز الشراكة السياسية الوطنية معقدة وبحاجة الى
واعاد الى االذهان تـصريحات وزيـرة الخارجيـة     "يعقل تبني برنامج مقاومة الى االبد فلن يكون مقبوال محليا ودوليا

مـشيرا   ليس لدى الواليات المتحدة مانع للحوار مع القوى الدينية اذا كان خطابها معقوال االميركية كوندوليزا رايس ان
  .السياسية اذا ما شاركت في العملية"  ان يكون خطابها معقوالحماس تعرف انه ال بد"الى ان 

   11/5/2005الراية القطرية 
  

  مهرجاناً لمناسبة ذكرى استشهاد أحد قادتها الجبهة العربية الفلسطينية تنظم
بة الذكرى السنوية   ، لمناس "الوفاء للشهداء "نظمت الجبهة العربية الفلسطينية مهرجاناً تكريمياً بعنوان          :كتب أيمن أبو ليلة   

  .األولى الستشهاد أمجد زايد كوارع، أحد قادة الجبهة، وذلك في نادي خدمات خان يونس، أمس
شدد جميل شحادة على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية وبحق عودة الالجئين، واطالق سـراح األسـرى، ووقـف                  

  .االستيطان وبناء جدار الفصل العنصري
  11/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  منظمة التحرير تعين عباس زكي منسقا للفلسطينيين مع لبنان

عينت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عباس زكي عضو مـسؤوال منـسقا للـشؤون               : محمد الدعمة : عمان
  .الفلسطينية مع الدولة اللبنانية وللعالقة مع فلسطينيي لبنان

  11/5/2005الشرق االوسط 
  
 قتراح أبو مازن تشكيل حكومة وحدة وطنيةترفض ا» حماس«

ـ    :  شاكر الجوهري -عمان ، وخالـد   )أبـو مـازن   (الشرق وجود مساع لعقد لقاء بين        نفت مصادر فلسطينية موثوقة ل
، يقضي بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي، مقابـل        "حماس"مشعل، مؤكدة في ذات الوقت تقديم عباس مقترحاً لحركة          

تلقت طلبات للـدعم    " حماس"، كاشفة المصادر عن أن حركة       "حماس"ة جديدة تشارك فيها حركة      تشكيل حكومة فلسطيني  
والتنسيق في انتخابات المجلس التشريعي من عدة جهات وفصائل فلسطينية من بينها عبـاس زكـي عـضو اللجنـة                    

مه لها، على نحو فهم معه      لم ترد بعد على العرض الذي تكرر تقدي       " حماس"وتؤكد المصادر أن    ". فتح"المركزية لحركة   
" فـتح "عدم الموافقة عليه، وذلك ألنها ترى في تأجيل االنتخابات التشريعية اعطاء مزيد من الوقت لعبـاس وحركـة                   

وبدوره، تقول المصادر، ان عبـاس لـن       . في االنتخابات المؤجلة  " حماس"لترتيب اوراقهما ولملمة صفوفهما لمواجهة      
  . ، وذلك خشية من ردود فعل وتفاعالت سلبية عليه وعلى سلطته"حماس"ات دون موافقة يتخذ قراراً بتأجيل االنتخاب

   11/5/2005الشرق القطرية 
  

  شارون يؤكد تسمين المستعمرات وضمها للكيان  
أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني ارييل شارون ان الكتل االستيطانية في الضفة الغربية ستشهد توسعاً كبيراً جـداً                  

ورفض وزير الحرب الصهيوني موفاز دعوة وزير الخارجية شالوم الى إلغاء االنـسحاب             .  إنها ستضم الى الكيان    قال
  .من غزة في حال فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية

  . وقال شارون ان السيطرة على كل أراضي الضفة الغربية حلم ال يمكن تحقيقه بسبب تغير الظروف
.  االستيطانية ستكون جزءاً من اسرائيل ومرتبطة بها جغرافياً، ويسكن فيها عدد كبير من النـاس               لكنه أضاف ان الكتل   

  .ان الحدود النهائية ستقرر في المفاوضات مع الفلسطينيين في المرحلة األخيرة لخطة خريطة الطريق: وزاد
  11/5/2005الخليج اإلماراتية 
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  مرات  مدونة سلوك لجنود االحتالل عند إخالء المستع
مدونة سلوك تتضمن القواعد التي على الجنود وعناصـر الـشرطة اتباعهـا عنـد اخـالء                   وزع الجيش االسرائيلي  

  .اغسطس المقبل المستعمرات في قطاع غزة في منتصف آب
 وقال الكولونيل اريز كاتز المسؤول عن االعداد النفسي للجنود الذين سيشاركون في عملية االخالء ال نعتبـر الـسكان                  

فيما قال الكولونيل عوفر سيغال المسؤول عن تدريب الجنود في سالح البر نوضح للجنود ان االشخاص الـذين                  . اعداء
إن الحلقة االولى من القوات التي ستتدخل لـن تكـون مـسلحة،             : وأضاف. سيتم اجالؤهم ليسوا جميعا من المتطرفين     

واوضح انه في هذا االطار فان العالقـات        . حصول مشاكل مضيفا ان الوحدات الخاصة المسلحة لن تتدخل اال في حال           
وسيكون مسموحا لعناصر الجنـود     . بين قوات االحتالل واالشخاص الذين سيتم اخالؤهم ستخضع لمدونة سلوك محددة          

لكنهم سيمنعون من االقامة في المنـازل التـي   . والشرطة خلع االبواب وازالة اي عوائق تشكل عقبة أمام تنفيذ االخالء    
  )ب.ف.أ. (تم اخالؤها لمشاهدة التلفزيون او استخدام كومبيوتر او االستراحة او استخدام الثالجاتي

  11/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  على حماس التخلي عن سالحها قبل مشاركتها : شارون
فقد طالب رئـيس    . شرعت الحكومة االسرائيلية في حملة اعالمية ضد مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية المقبلة            

الوزراء االسرائيلي ارئيل شارون السلطة الفلسطينية بنزع سالح حماس قبل السماح لها بالمـشاركة فـي االنتخابـات                  
وفي لقائه مؤخراً مع اثنين من اعضاء الكونغرس األمريكـي قـال            . التشريعية المقبلة في السابع عشر من تموز المقبل       

واضاف شـارون   . الطريق في حال شاركت حركة حماس دون نزع سالحها        شارون إنه ال يمكن تطبيق خطة خارطة        
في لقائه مع السناتورين بيل فريست وجوزيف ليبرمان ال يعقل أن يشارك حزب مسلح في االجراء الديمقراطي، فمـن                   

دى لقائه  وحمل وزير الخارجية االسرائيلية سيلفان شالوم نفس الرسالة، فل        . هناك ال يمكن الوصول الى خريطة الطريق      
مبعوث االدارة االمريكية جيمس ولفنزون، قال شالوم اذا كانت حماس تريد أن تتحول الى حزب سياسـي فعليهـا ان                    

فقد قـال  . وكانت حركة حماس قد اتهمت الحكومة االسرائيلية بالتدخل المباشر في االنتخابات الفلسطينية . تنزع سالحها 
ن اعلن جيش االحتالل أنه لن يتعاون مع المجالس المحلية التي فـازت             الناطق الرسمي باسم حماس سامي ابو زهري إ       

  . بها حماس
وهاجم شارون خالل لقائه مع فريست وليبرمان بشدة الرئيس الفسطيني محمود عباس بسبب عدم قيامه بتفكيك حركات                 

تنظيمـات الفلـسطينية    وقال شارون ان أبا مازن يتبع طريقة غير صحيحة في معالجـة امـر ال              . المقاومة الفلسطينية 
هو غير مستعد لمكافحتهم وغير     : واتهم شارون أبا مازن بأنه يقوم بالعمل على تعزيز حركات المقاومة، قائالً           . المسلحة

واضاف شارون ابو مازن يتخذ خطوات للحفاظ على الهدوء ولكنه يمتنع تماما عن اتخـاذ               . مستعد لتفكيك بناهم التحتية   
  . الفلسطينيةخطوات مهمة ضد المنظمات 

  11/5/2005السبيل األردنية 
  

   مع دول عربية في الستة أشهر األخيرة لقاء سريا343ًأجرت » سرائيلإ«: وثيقة لوزارة الخارجية اإلسرائيلية
 لقـاء سـريا مـع    343اجرت نحـو  » اسرائيل«كشفت وثيقة لوزارة الخارجية االسرائيلية عن ان     :  وكاالت –السبيل  

 الدول العربية خالل الستة اشهر الماضية فقط مما يشير الى حجم التطبيـع الـسري وغيـر                حكومات ومسؤولي بعض  
  . »اسرائيل«المعلن للحكومات العربية مع 

 أهمية كبرى وأساسية إلقامة عالقات دبلوماسية مع البلـدان          2005تعطي للعام الحالي    » اسرائيل«وبحسب الوثيقة فان    
  . العربية

بعيدا 'دف األساسي من وراء مثل هذه اللقاءات هو إعادة المياه والعالقات مع البلدان العربية               وتكشف الوثيقة عن ان اله    
  » إسرائيل«، حيث نجحت 'عن عملية السالم

وأن هـذه   .. »إسرائيل« في أن تقنع الدول العربية بالفصل بين عملية السالم وعودة العالقات مع              -هكذا تقول المذكرة  -
ومـضت  . والواليات المتحـدة .. »إسرائيل«لحها االقتصادية الخاصة في سياق عالقاتها مع    الدول باتت تنظر إلي مصا    

المذكرة لتشير الى أن لدى اإلسرائيليين تصورات مهمة عن التطبيق الديمقراطي في الدول العربية، وأنهم يقدمون هـذه              
  . التصورات إلي اإلدارة األمريكية

  10/5/2005السبيل األردنية 
  
   في البرازيلعمل لمنع أي قرار معاٍد من القمةن: سرائيلإ

ولى مـن   ال تنتهي القمة األ   أ على ضمان    جواء الدبلوماسية عمالً  نها مهدت األ  أمس  أسرائيل  إقالت  : القدس ــ رويترز  
  . بقرار مناهض لهاميركا الجنوبية والمنعقدة في البرازيل حالياًأنوعها بين الدول العربية وبلدان 

صدقاء فـي   سرائيل منتبهة جيدا لهذه القمة واتصلنا بكثير من األ        إ"اسم وزارة الخارجية مارك ريجيف      وقال المتحدث ب  
  ".سرائيلإال تصدر قرارات متحيزة ضد أميركا الجنوبية الذين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان أ

عالنات نوعا من اإل  )  قممها في(حيان  لكننا نرى في كثير من األ     ... سرائيل تحسن العالقات مع الدول العربية     إ"وأضاف  
  ".يجابي على عملية السالمإالمتشددة والمتحيزة التي ال يكون لها تأثير 

  .ميركا الجنوبيةأ" لنا عالقات دبلوماسية مع كل دول"وقال ريجيف 
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ائب حضر وزيرا خارجية ون   .  معها  جيداً أجرينا حواراً . ميركا الجنوبية منذ أسابيع   أونحن نعمل مع دول     "ومضى يقول   
 ".لى هنا ونتصل بالسفراءإوزير 

  11/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 الشرطة اإلسرائيلية تحقق مع رئيس المحكمة اليهودية العليا حول اختطاف صديق ابنته
، حـول الـشبهات     )الغربيين(بعد شهر من تحقيق الشرطة اإلسرائيلية مع كبير رجال الدين اليهود االشكناز             : تل أبيب 

ة، شهدت المؤسسة الدينية اليهودية الرسمية في إسرائيل أحداث فضيحة جديدة وقعت هذه المرة فـي بيـت                  بتلقي الرشو 
فبعد التحقيق مـع    . كبير رجال الدين اليهود الشرقيين، رئيس محكمة االستئناف اليهودية األعلى، الحاخام شلومو عمار            

اللد عائدا من تايالند، لالشتباه في انه كان علـى          زوجته وابنيه، حقق معه رجال الشرطة حال وصوله أمس إلى مطار            
 .علم بقيام ابنه باختطاف صديق ابنته واالعتداء عليه بالضرب المبرح لدرجة احتياجه إلى تلقي العالج في المستشفى

والقصة كما ترويها الشرطة، هي أن ابنة الحاخام المذكور تعرفت من خالل اإلنترنت، على شاب يهودي متدين كلمهـا                  
فعرف شقيقها، الذي خرج على تقاليد العائلة وترك التدين، فطلب مـن العاشـق أن          . فأحبها وأحبته، وراحا يلتقيان سراً    
فلما اكتشف أن العالقة بينهمـا مـا زالـت مـستمرة،            . نه بذلك يمس بشرف العائلة    أيكف عن هذه العالقة وحذره من       

تالل اإلسرائيلي الذين هربوا من الضفة الغربية ولجـأوا إلـى     استدعى اثنين من أصدقائه العرب، وهما من عمالء االح        
، ) في المثلـث   48من قرى فلسطيني    (ياهما باختطاف الشاب من بيته إلى قرية قلنسوة         إإسرائيل ويعيشون فيها، وقام و    

 وقال الشاب المعتدى عليه إن تعرض للضرب في السيارة خالل خطفه، وكذلك فـي بيـت الحاخـام                 . واالعتداء عليه 
ن الحاخام قال إنه لم يكن يعرف بكـل هـذه           أإال  . وبوجوده، وإن الجميع، بمن في ذلك العربيان، شاركوا في االعتداء         

 .ن ابنه قال إنه يتحمل وحده المسؤولية عن المشكلة وال أحد غيره اعتدى على الشابأكما . المشكلة
  11/5/2005الشرق األوسط 

  
  وحتّى اليوم1947اً منذ العام  قتيالً صهيونّي20.368: مصادر عبرّية

  : خاص–نابلس 
 صـهيونياً، باإلضـافة إلـى       20.368 وحتى اليوم    1947 سبتمبر/ تشرين الثاني  29بلغ عدد الصهاينة الذين قُِتلوا منذ       

  .سقطوا منذ يوم ذكرى النكبة العام الماضي169
السنة التي يبدأ فيها إحصاء     -1860منذ العام    ":العبرية في عددها الصادر اليوم إنّه     " يديعوت أحرونوت "وقالت صحيفة   

  ". صهيونيا21.954ً سقط -)إسرائيل(في معارك " الضحايا"من أسمتهم 
، فيما سـيقام    48وسيقيم الكيان الصهيوني مراسم في كّل شبٍر قُِبر فيه صهيوني دخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام                

  ".آرائيل شارون"، ورئيس الوزراء الصهيوني "موشيه كتساف" رئيس الكيان احتفاٌل مركزي في القدس المحتلة برعاية
  11/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  يلي كوهين إمبنى الموساد المركزي على اسم الجاسوس

مس، ان رئـيس جهـاز المخـابرات االسـرائيلية          أاالسرائيلية،  " يديعوت احرنوت " ذكرت صحيفة    -"الغد "-لناصرة  ا
يلي كوهين على المبنى المركزي لجهاز المخابرات، فـي  إية، الموساد، مئير دغان، ينوي اطالق اسم الجاسوس         الخارج

  .قاعدة الجهاز، التي مكانها في اسرائيل مجهول وال يعلن عنه
ويذكر ان ايلي كوهين كان جاسوسا في منتصف سنوات الستين من القرن الماضي في سورية، ويقال انه كاد يصل الى                    

عدامـه فـي    إعدام، وتم   ناصب رفيعة وحساسة في سدة الحكم السوري، الى ان كشف امره وحكمت عليه سورية باإل              م
، وتطالب عائلته باستمرار بتسلم رفاته، وقيل مؤخرا ان عائلته ارسلت الى عائلة الرئيس الـسوري بـشار             1965العام  

  .ه بتسليمهما رفات ايلي كوهيناالسد شريط فيديو تظهر فيه زوجة كوهين وابنته، تناشدانه في
ولكن السباب لم توضح بعد، فقد قالت الصحيفة ان قادة الموساد يرفضون هذه الفكرة، ومبدأ اطالق اسماء افراد علـى                    
مباني الموساد، وإن كان االمر ضروريا فإنهم يريدون اطالق اسم رئيس الموساد األول أيسر هارئيل، علـى المبنـى                   

  .المركزي
 .  م ايلي كوهين يطلق في اسرائيل على عدد من الشوارع في مناطق مختلفة من البالدويذكر ان اس

  11/5/2005الغد األردنية 
  

  سرائيلية تغلق مكتبي تسجيل فلسطينيين في القدس الشرقيةالشرطة اإل
كلفين اعداد لـوائح    اعلنت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية ان الشرطة االسرائيلية اغلقت أمس الثالثاء مركزين م            

  .باسماء الناخبين الفلسطينيين في القدس الشرقية تمهيدا لالنتخابات التشريعية في تموز يوليو
وقالت متحدثة باسم لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية لوكالة فرانس برس ان الشرطة امـرت بـاغالق المركـزين            

  .شرقية واوقفت الموظفين فيهماالواقعين في وادي الجوز وباب المغاربة في القدس ال
  11/5/2005القدس العربي 

  
  حاكم الشارقة يستقبل وفد بلدية يعبد الفلسطينية  
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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة ظهر أمـس فـي                   
وليد احمد عيسى العبادي رئيس البلدية الذي يزور البالد         الفلسطينية برئاسة المهندس    ” يعبد“مكتب سمو الحاكم وفد بلدية      

” اإلسـرائيلية “وتم خالل اللقاء استعراض آخر تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية جـراء االعتـداءات               .حالياً
وتنـاول اللقـاء أيـضاً توضـيحاً        .المتواصلة والحصار الذي تفرضه على المناطق وأحوال الشعب الفلسطيني في ظله          

ونقل المهندس  .وضاع الثقافية والتعليمية في بلدية يعبد الفلسطينية وذلك في إطار اهتمامات سموه الكريمة بهذا الشأن              لأل
وليد احمد عيسى العبادي لسموه تحيات وتقدير ومحبة أبناء مدينة يعبد الفلسطينية مشيداً بموقف االمارات الداعم حكومة                 

  )وام( .ةوشعبا للشعب الفلسطيني وقضيته العادل
  11/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
   في الضفة الغربيةكثر من خمسين طريقاًأاالحتالل يشرع بتنفيذ 

حذر مدير المكتب الوطني للدفاع عن األراضي ومقاومة االستيطان حسن أيوب من استمرار انشغال الفلسطينيين فـي                 
 والمستوطنون الهجمات على أبناء شعبنا لبناء المزيـد         ملف االنتخابات المحلية والتشريعية، فيما تصعد قوات االحتالل       

  . من المستوطنات وابتالع المزيد من أراضي المواطنين واالستمرار في بناء الجدار الفاصل
وقال أيوب في بيان صدر عن مكتبه األربعاء الماضي إن سلطات االحتالل تقوم على مدار الـساعة بأعمـال تحويـل          

ء الضفة تنفيذا لمشروع شبكة الطرق البديلة للفصل بـين شـبكتي الطـرق الخاصـتين                شبكات الطرق في جميع أنحا    
 50بالمستوطنين وجيش االحتالل من جهة والمواطنين من جهة أخرى، موضحا بان هذه األعمال تشمل بناء أكثر مـن        

انب الشروع في بنـاء     تحويلة ونفقاً وجسراً جميعها على حساب أراضي المواطنين التي هي في اغلبها زراعية، إلى ج              
جسر فوق حائط البراق وصوال إلى المسجد األقصى المبارك األمر الذي من شأنه تحويل تهديدات المتطرفين اليهـود                  

  . إلى وقائع على األرض
  

وأضاف أن هذه الخطط من شأنها أن ترسم مقدما حدود التسوية بين الفلسطينيين ودولة االحتالل كمـا يراهـا ساسـة                     
 مقدمتهم شارون، منوها إلى أن هذه الخطوات تحظى بـدعم اإلدارة األميركيـة مـن خـالل اعتبارهـا                    إسرائيل وفي 

  . االستيطان يشكل وقائع على األرض ينبغي أخذها بعين االعتبار
  11/5/2005السبيل األردنية 

  
   خُمس سكان الكيان  48فلسطينيو 

ي لالحصاءات في القدس المحتلة، ويبلغ عدد اليهود خمسة          مليون نسمة على ما اعلن المكتب المركز       6،9 تعد اسرائيل   
 الفاً اي   350 فيبلغ عددهم مليوناً و    48اما فلسطينيو   . من التعداد السكاني االجمالي    % 76 الف نسمة، أي     260ماليين و 

  .من التعداد االجمالي% 20
وتعتبـر القـدس    .  آالف نسمة  806وكانت اسرائيل تعد    .  مرة 8،5 تضاعف عدد السكان بمعدل      1948ومنذ النكبة في    

% 65ويمثل االشخاص المولودون في اسـرائيل       .  آالف نسمة  704الشرقية والغربية المدينة االكبر ويبلغ عدد سكانها        
.    ألفاً منهم من دول االتحـاد الـسوفييتي الـسابق          950من السكان من الخارج، و    % 35من التعداد السكاني فيما يأتي      

  )ب.ف.أ(
  11/5/2005راتية الخليج اإلما

  
   مقاومين مقدسيين  4إسرائيل تسحب مواطنة 

أعلن وزير الداخلية االسرائيلي أوفير بينيس عن عزمه سحب مواطنة أربعة شبان فلسطينيين من القدس الشرقية دانتهم                 
ل قاسم ووسـام    وقالت مصادر اسرائيلية إن المقدسيين األربعة هم وائ       . محكمة اسرائيلية بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين     

  .عباسي ومحمد عودة وعالء الدين عباسي ويشكلون خلية سلوان
وأمهلت سلطات االحـتالل    .  اسرائيلياً 35ودانت محكمة اسرائيلية األربعة بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات فدائية قتل فيها            

ضاء االسرائيلي ضد قـرار سـحب        يوماً للرد على قرار وزير الداخلية أو التوجه إلى الق          30الفلسطينيين األربعة مدة    
  .هوياتهم االسرائيلية

ووصفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان القرار بأنه مخالف للقوانين والمواثيق الدولية وطلبت إلغـاء القـرار                 
وأكد المحامي فارس أبوحسن أن السلطات االسرائيلية تسعى عبر وسـائل متعـددة إلـى إظهـار                 . فوراً وعدم تطبيقه  

تها الكاملة على القدس الشرقية عبر إغالق المؤسسات والمكاتب الفلسطينية في مدينة القدس ومنع التواصل بـين                 سيطر
  .المقدسيين وإخوانهم مواطني الضفة والقطاع

  11/5/2005الخليج اإلماراتية 
  
  قصى لمواجهة تهديدات المتطرفين اليهودوقاف توجه كوادرها في األألا

ؤون والمقدسات االسالمية الدكتور عبدالسالم العبادي ان الحكومة تابعت مـن خـالل وزارة              قال وزير االوقاف والش   
االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية واالجهزة التابعة لها في القدس الشريف والجهات المعنية بهذا الشأن باهتمـام                

  . والصالة فيهبالغ تهديد مجموعة من المتطرفين اليهود باقتحام المسجد االقصى المبارك
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قامت الحكومة االردنيـة بـاجراء االتـصاالت        : واضاف الدكتور العبادي في تصريح لمندوب وكالة االنباء االردنية        
  .الالزمة لدرء اي عمل من شأنه المساس بالمسجد االقصى المبارك اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

لتي يقارب عـددها     لكوادرها العاملة في المسجد االقصى المبارك وا       وقال ان الوزارة قامت باصدار التوجيهات الالزمة      
خمسمائة موظف باخذ اقصى درجات اليقطة والحرص للحيلولة دون تنفيذ المتطرفين اليهود لتهديداتهم فواصلوا الليـل                
والنهار الى جانب جموع المصلين الذين احتشدوا منذ مساء يوم االحد في ساحات المسجد حتى ما بعد ظهـر االثنـين                     

  .لمواجهة اي تهديدات
يام السلطات االسرائيلية بمنع كوادر دائرة االوقاف االسالمية في القدس الشريف من اكمال تركيب الشبك               وفيما يتعلق بق  

المعدني فوق اسوار المسجد االقصى المبارك الشمالية منها والغربية لتأمين قدر اكبر من الحماية امام تزايد تهديـدات                  
ت االحتالل بتركيب كاميرات مراقبة علـى ابـواب الحـرم           المتطرفين اليهود باقتحام المسجد االقصى ومباشرة سلطا      

الشريف قال الدكتور العبادي ان وزارة االوقاف قامت باالجراءات الالزمة لوقف هذه الممارسات التـي مـن شـأنها                   
استفزاز مشاعر المسلمين وتعريض المسجد والمصلين لخطر بالغ، االمر الذي ال بد معه من تمكين دائـرة االوقـاف                   

مية من اكمال تركيب الشبك المعدني فوق االسوار والعمل على ايقاف تركيب الكاميرات من جانـب الـسلطات                  االسال
االسرائيلية وضرورة المحافظة على وضع المسجد والتأكيد على سلطة دائرة االوقاف االسالمية التابعة لوزارة االوقاف               

واجب سلطات االحتالل منع المتطرفين من اي ممارسة تسيء         االردنية في ادارة المسجد والمحافظة عليه والتأكيد على         
  .للمسجد وحرمته

   11/5/2005الرأي األردنية 
  
  سرائيل تستخدم آلة كاشفة لتعرية الفلسطينيينإ

 قدمت السلطة الوطنية الفلسطينية شكوى رسمية الى منظمة الصحة العالمية ولمنظمة حقوق االنسان              -  القدس المحتلة   
منتهكة بذلك  ) من المالبس (النساء والرجال الفلسطينيين    " تجرد"م فيها اسرائيل باستخدام آلة عاكسة حديثة        في جنيف، تته  

  .خصوصياتهم وتعرض صحتهم للخطر
وتتعلق الشكوى بآلة التفتيش التي نصبتها اسرائيل قبل عدة اشهر في معبر رفح الحدودي لتفتيش المغادرين والقـادمين                  

اكدته وسائل اعالم اسرائيلية ايضاً،امس فان هذا الجهاز يظهر الشخص المار أمامـه عاريـا               وحسب ما   . الفلسطينيين
  .تماما، ما يشكل مسا بحريات وخصوصيات الفلسطينيين

اضافة الى ذلك قال الفلسطينيون في شكواهم انه منذ تم نصب اآللة سرت شائعات مفادها ان اآللة تتسبب في مـرض                     
  .ل السرطان وتضر بخصوبة الرجا

وتوجهت االمم المتحدة الى إسرائيل طالبة ردها على الشكوى فادعـت الخارجيـة االسـرائيلية ان الجهـاز يـستوفي         
 !المواصفات الدولية، ويستخدم في مطارات بريطانيا وهولنده

  11/5/2005الغد األردنية 
  
  سرائيل تواصل تدمير البنية التحتية في جنينإ: بو مويسأ

  أكد وليد ابو مويس رئيس بلدية جنين ان االحتالل االسرائيلي يواصـل              - من كامل إبراهيم     -ي   الرأ -القدس المحتلة   
تدمير البنية التحتية لمدينة جنين التي لم تحصل على نصيبها من الدعم والمشاريع التي وعدت بها السلطة الفلـسطينية                   

ا لالحتالل الذي يواصل مسلسل عدوانه وتدميره       ان جنين مدينة التضحيات ورمز البطولة والتحدي ال زالت هدف         : وقال  
  .المبرمج الذي انعكس بشكل سلبي خطير على جميع قطاعاتها ومرافقها ودمر اقتصادها الوطني

وانتقد ابو مويس السلطة الفلسطينية واتهمها بالتقصير وقال ان مدينة جنين لم تحصل على نصيبها من المشاريع الحيوية                  
لسلطة الفلسطينية رغم قرار اعتبارها منكوبة و القرار كان حبـرا علـى ورق  وجـرى اعالنـه     والهامة التي نفذتها ا   

المتصاص حالة الغليان والغضب التي شهدتها المنطقة عقب مجزرة مخيم جنين والدمار الكبير الـذي تعرضـت لـه                   
فاء اهالي جنين والمخـيم     المدينة ولم نحصل سوى على مساعدة واحدة من الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي امر باع              

رغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها جنين اال انها لم تحظ بنصيبها من الدعم والمـشاريع             :واضاف   .من رسوم الكهرباء  
 .وهذا ظلم كبير ويجب رفعه فورا بتحمل السلطة مسؤولياتها في دعم واعمار المدينة

   11/5/2005ردنية الرأي األ
  

 "يوم عمل تضامني"الطلبة الجامعيون في الجزائر ينظمون .. ركنصرة للمسجد األقصى المبا
بدعوة من االتحاد العام الطالبي الحر في الجزائر، نظم طلبة الجامعات الجزائرية أمس االثنـين،  :   الجزائر ـ خاص 

بة خـالل   وندد الطل  .نصرة للمسجد األقصى المبارك الذي يتعرض لحملة عدوانية صهيونية مكثفة         " يوم عمل تضامني  "
اليوم التضامني بالمحاوالت الصهيوني للمساس بالمسجد األقصى، كما وجهوا رسالة احتجاج إلى األمين العـام لألمـم                 

  .المتحدة يعربون فيها عن احتجاجهم على التهديدات الصهيونية باقتحام المسجد األقصى المبارك
  11/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   عاماً على النكبة57ى مرور الفلسطينيون يحيون ذكر
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 استكملت دائرة شؤون الالجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الترتيبات النهائية الالزمـة             - الغد   -غزة   حامد جاد 
ـ      زكريا اآلغا أن ذروة هذه الفعاليات ستتمثل بـانطالق          .دوكشف   . لنكبة فلسطين  57النطالق فعاليات إحياء الذكرى ال

وسيوجه أبو مازن خطاباً للجماهير الفلـسطينية       , رية حاشدة في مدينتي رام اهللا وغزة يوم األحد المقبل         مسيرات جماهي 
في الداخل والخارج في هذا اليوم تأكيداً على التمسك بحق عودة الالجئين وتطبيق قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة                   

 أن هذه الفعاليات ستستمر لمدة أسـبوع وسـتتوج بعقـد            ولفت إلى  . القاضي بحق العودة والتعويض لالجئين     194رقم  
مؤتمر شعبي في غزة يصدر عنه وثيقة تؤكد التمسك بحقوق الالجئين كما سينبثق عن المؤتمر لجنـة لمتابعـة تنفيـذ                     

  .توصيات المؤتمر
ك رسالة التطمينات    منتقداً بذل  194وأكد اآلغا أن السالم واالستقرار في المنطقة لن يتحقق بمعزل عن تطبيق قرار رقم               

التي وجهها الرئيس األمريكي جورج بوش إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي أرئيل شارون وما تضمنته هذه الرسالة مـن                  
دعم للمواقف اإلسرائيلية الرافضة إلقرار حق الالجئين والمتمسكة بمواصلة بنـاء المـستوطنات اإلسـرائيلية علـى                 

 الالجئين هو الذي يشكل الخطر األكبر على قضية الالجئين وحـق عـودتهم              واعتبر أن توطين   .األراضي الفلسطينية 
  .مؤكداً أن الالجئين الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف على لبنان لفترة ما

  11/5/2005الغد األردنية 
  

  احتجاجاً على هيكلية الوزارة الجديدة" اإلعالم"اعتصام لموظفين في : غزة
تج عدد من موظفي وزارة االعالم الفلسطينية، أمس، على الهيكلية الجديدة للوزارة            في خطوة نادرة اح    :كتب حسن جبر  

وطالب الموظفون السلطة الوطنية ووزير االعالم وديـوان المـوظفين بالتـدخل             .التي تكرس ما سموه القهر الوظيفي     
ن خطواتهم الى أن تتم االسـتجابة       وقال الموظفون انهم سيواصلو    .العاجل النهاء معاناتهم جراء اعتماد الهيكلية الجديدة      

  .لمطالبهم
، "ال للقهر الوظيفي ونعم لوضع الشخص المناسب في المكان المناسـب          "ورفع المشاركون في االحتجاج شعارات، مثل       

  ".ال لقهر المؤهلين علمياً"و
  11/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  تحذيرات فلسطينية من تقسيم المسجد األقصى

لم يعد قلق الفلسطينيين على المسجد األقصى يتوقف عند حد محاولة اقتحامه مـن              :   فلسطين المحتلة -بعوض الرجو 
قبل الجماعات اليهودية المتطرفة وأداء طقوس دينية داخله، وإنما يتجاوز ذلك إلى احتمال هدمه واألرجح تقسيمه بـين                  

فقد دعت العديد من الجماعـات اليهوديـة الحكومـة          . يلاليهود والمسلمين كما حدث للمسجد اإلبراهيمي في مدينة الخل        
اإلسرائيلية لتقسيم األقصى وتخصيص جزء منه لليهود ألداء طقوسهم الدينية فيه، زاعمين أن الظرف الحالي مناسـب                 

وفي حديث للجزيرة نت أعرب الـشيخ تيـسير التميمـي           . حيث ردة الفعل العربية لن تكون كبيرة كما تتوقع الحكومة         
القضاة أمين سر الهيئة اإلسالمية العليا في القدس عن قلقه من تكرار سيناريو المسجد اإلبراهيمي في الخليـل،                  قاضي  

موضحا أن التهديدات الحالية لألقصى مشابهة لما تعرض له المسجد اإلبراهيمي الذي انتهى إلى التقسيم وتقييد حريـة                  
ة وبدعم من الحكومة اإلسرائيلية أعلنت بشكل واضح مطالبهـا          وقال التميمي إن جماعات يهودي     .وصول المسلمين إليه  

وفي تقرير لها حصلت    .  بتخصيص جزء منه ألداء طقوسها الدينية داخله، مدعية أنه أقيم على أنقاض الهيكل المزعوم             
ل الجزيرة نت على نسخة منه أكدت المؤسسة األقصى أن االعتداءات اإلسرائيلية على المسجد األقصى تواصلت خـال                

  مراسل الجزيرة نت.  الماضية، مشيرة إلى أنها تجاوزت المائة والخمسين اعتداء18األشهر الـ
  11/5/2005الجزيرة نت 

  
  لى حل قضية لم شمل العائالت الفلسطينيةإالوزير دحالن يعلن قرب التوصل 

اق مع الجانب االسرائيلي     اعلن محمد دحالن وزير الشؤون المدنية عن قرب التوصل الى اتف           -عالء المشهراوي   /غزة
واوضح دحالن في تصريحات له انه سيبحث هذا الموضوع خالل لقائه المقبل             .لحل قضية لم شمل العائالت الفلسطينية     

   .مع وزير الداخلية االسرائيلي االسبوع القادم
   11/5/2005القدس الفلسطينية 

  
  8814لسطينيون صاروا األسرى الف، رغم أن اتفاق شرم الشيخ ينص على إطالق سراحهم

ذكر تقرير صادر عن وزارة شؤون االسرى الفلسطينية، ان عدد األسرى والمعتقلين في السجون اإلسـرائيلية، ارتفـع               
 أسيراً، األمر الذي أدى إلى اكتظاظ السجون والمعـتقالت باألسـرى            8814بشكل ملحوظ في االونة االخيرة حيث بلغ        

 .تناقص العدد تنفيذا التفاق شرم الشيخ الذي نص علـى اطـالق هـؤالء االسـرى               الفلسطينيين والعرب، بدال من ان ي     
  ")المستقبل("

  11/5/2005المستقبل 
  

   ماليين دينار3في تعامالت تجاوزت قيمتها " القدس"استقرار مؤشر 
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زت حافظ، أمس، مؤشر سوق فلسطين لألوراق المالية، على استقراره خالل جلـسة نـشطة تجـاو   ": االيام"نابلس ـ  
  .معامالتها ثالثة ماليين دينار
  %.0ر01 نقطة ما نسبته 0ر10 نقطة مسجال ارتفاعا طفيفا بلغ 679ر14على " القدس"واغلق المؤشر العام للسوق 

  11/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي يطاليإعبد ربه يبحث مع وفد 
الـسيد أنـدريا    ) عمدة بـزا  (وليد عبد ربه، وفداً ضم رئيس المجلس البلدي         . ع وزير الزراعة د   أطل": االيام "-رام اهللا   

سيرفوتش، وعدداً من اعضاء المجلس المحلي لمنطقة التوسكان االيطالية، على البرامج واالنشطة المختلفة التي تقدمها               
ل االجتماع بحث سبل التعاون المشترك بـين        وتم خال  .وزارة الزراعة لمساعدة الفالحين والعاملين في قطاع الزراعة       

واطلع عبد ربه الوفد على واقع الزراعة الفلسطينية واالنتهاكات االسرائيلية التـي             .وزارة الزراعة والحكومة االيطالية   
يتعرض لها قطاع الزراعة والصعوبات والعراقيل التي يواجهها المزارعون في ظل استمرار الحصار، مشيراً الـى ان                 

وقدم سيرفوتش لوزير الزراعة دعوة      .زارعين فقدوا مصدر رزقهم الوحيد بعد ان صادرت قوات االحتالل اراضيهم          الم
لزيارة االقليم لبحث مجاالت التعاون المشترك والقاء محاضرة في جامعة توسكان، حيث انها الجامعـة الوحيـدة فـي                   

 .منطقة البحر المتوسط التي تدرس أسس التعايش والسالم
  11/5/2005ام الفلسطينية األي

  
  افتتاح معرض الفنون الشعبية الفلسطينية  

افتتح عبدالعزيز المسلم مدير دائرة التراث مساء أمس األول معرض الخزفيات والفنون الشعبية الفلسطينية للباحث فـي                 
بحضور حشد من الجاليـات     التراث الفلسطيني أحمد حليمة رئيس فرقة البيادر الشعبية وذلك في النادي الثقافي العربي              

  .العربية وتحديداً الفلسطينية
وضم المعرض المقتنيات الخاصة للفنان أحمد حليمة وكان بمثابة معرض فولكلوري ضم معالم ومشاهد بصرية وفنوناً                
 حرفية تستجلي ثقافة المكان وعبقرية التاريخ، كما اشتمل حفل االفتتاح على عزف حي على آلة القرب القديمـة وآلـة                   

  .االرغول الفلسطينية والمزمار
  11/5/2005الخليج ا إلماراتية 

  
 مجلس الوزراء يقّر عالوات المعلمين ، اتحادهم العام يعلن تعليق اإلضراب

أعلنت األمانة العامة لالتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين تعليق الفعاليات النقابية، واستئناف الدراسـة              :كتبت حنان قرط    
طن كافة، عقب مصادقة مجلس الوزراء على اللوائح المالية المنفذة لقانون الخدمة المدنية، الذي سيطبق               في مدارس الو  

وكان مجلس الوزراء قد أبلغ االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بقرارات أضافها            .1/7/2005على المعلمين ابتداء من     
في قانون الخدمة المدنية، في اجتماعه يوم االثنـين الماضـي           على اللوائح المالية من أجل التغلب على الخلل الموجود          

نعيم أبو الحمص وزير التربية     . وأعرب د  .لبحث مطالب المعلمين الذين بدأوا إضراباً مفتوحاً عن العمل في نفس اليوم           
  . دنيةوالتعليم العالي عن ارتياحه لقرار مجلس الوزراء بالمصادقة على اللوائح المالية لقانون الخدمة الم

وأوضح جميل شحادة أنه سيتم تعليق اإلضراب حتى بداية العام الدراسي القادم، للتأكد من التزام الحكومة بموعد تنفيـذ                   
  ".إن القرار الخطي ملزم قضائياً، وسياسياً، وأخالقياً، واجتماعياً، ونأمل خيراً:"اللوائح المالية للقانون، وقال

  11/5/2005األيام الفلسطينية 
  
  رية محمود درويش تتحول إلى عمل مسرحيجدا

صفق الشاعر الكبير محمود درويش طويالً للفنان المسرحي مكرم خوري، وزمالئه، فور االنتهاء من العـرض األول                 
، من خاللها، بتحويل النص الـشعري لمحمـود         )الحكواتي(، التي قام المسرح الوطني الفلسطيني       »الجدارية«لمسرحية  

االسم نفسه، ويتحدث عن تجربته مع الموت، إلى عمل مسرحي لم يخرج حوار الشخصيات فيه               درويش، والذي يحمل    
والمسرحية، التي أعدها خليفة ناطور، وأخرجها أمير نزار زعبي، كان مجـرد حلـم              . عن أشعار درويش في جداريته    

صيدة مـع تجربـة مـوت       صراع هذه الق  : ، التي قال عنها درويش نفسه     »الجدارية«داعب مخيلة خوري، فور قراءته      
شخص لم يكن في حاجة إلى اإلشارة الواضحة إلى أن حياتنا العامة هي في حالة صراع جماعي ضد مـوت لهويـة،                      
وموت المعنى، وأن انتصار الشعر على الموت المجازي منذ كان الشعر، ربما يحمل داللة قريبة أو بعيدة على قيامتنـا              

  )يوسف الشايب(. الجديدة
  11/5/2005البيان 

  
  ول رينيوس األإتوافق على عزل البطريرك  األردنية الحكومة

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران على عزل البطريـرك                  
جين ارينيوس االول عن كرسي البطريركية للروم االرثوذكس المقدسية بموجب قرار المجمع المقدس والكهنة المتـزو              

  .بهذا الشأن
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 باكملها فيما   1958 لسنة   27واكد مجلس الوزراء على قراراته السابقة بوجوب تفعيل مواد وبنود القانون االردني رقم              
يتعلق بالمحافظة على االوقاف االرثوذكسية ومنع اي تصرف غير قانوني بهذه االمالك التي هي ارث وطني ال يمكـن            

  .التنازل عن شبر منه
  .لوزراء في قراره على متابعة االجراءات الكفيلة بالغاء ما تم من تأجير غير مسبوق المالك الكنيسةوشدد مجلس ا

   11/5/2005الرأي األردنية 
  

  حركات التمرد بدارفور تشترط فحص األسلحة اإلسرائيلية قبل استالمها
لمتمردة بدارفور رفـضت اسـتالم   نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية ان الحركات ا: الخرطوم ـ القدس العربي 

وأوفدت حركات التمرد عددا من القادة الميـدانيين إلـى العاصـمة            . كميات من األسلحة القادمة لها من دولة إسرائيل       
  .اإلرترية اسمرا للتباحث حول نوعية األسلحة التي أرسلتها إسرائيل لدعم هذه الحركات

دارفور والمتوجه إلى اسمرا أن وفدهم الذي سيلتقي المنـدوب اإلسـرائيلي        وقال اسحق جبارة اهللا احد القادة الميدانيين ب       
باسمرا اليوم األربعاء، سيشترط عليه عدم استالم أية أسلحة ما لم يتم فحصها من حيث النوعية والجــودة وارسـال                   

  .كوادر للتدريب عليها
ة متطورة وال يمكن اسـتعمالها فـي حـرب     وقال ان معظم األسلحة التي أرسلتها إسرائيل لحركات التمرد ليست أسلح          

وأضاف إذا أرادت إسرائيل استمرار التعاون بيننا وبينها فعليها ان تدعم حركتنا بمعدات متطورة، مبيناً أنه                . العصابات
 .ال يمكن إلسرائيل أن تتعامل معنا بطريقة األخذ بدون مقابل، على حد تعبيره

  11/5/2005القدس العربي 
  

  نهاية الشهر  " إسرائيل"لورا بوش تزور 
مايو بزيارة تستغرق   / افادت السفارة االمريكية في تل ابيب ان السيدة االمريكية االولى لورا بوش ستقوم في نهاية ايار               

ولم يتم اعطاء اية تفاصيل لكن لورا بوش ستخصص القسم االكبر من زيارتها للتوجه الـى                . ”اسرائيل“ ساعة الى    24
واستقبل الرئيس االمريكي جورج بوش     .  من عقد لقاءات ذات طابع سياسي، كما علم لدى السفارة          االماكن المقدسة بدال  

لكنه لـم   ) تكساس(ارييل شارون في مزرعته في كروفورد       ” االسرائيلي“ابريل الماضي رئيس الوزراء     / نيسان 11في  
 )ب.ف.أ. (منذ دخوله الى البيت االبيض” اسرائيل“يقم بأي زيارة الى 

  11/5/2005 اإلماراتية الخليج
  
   إلى لبنانعون التقى وفداً من الموساد قبيل مغادرته باريس: الفرنسية» ليفغارو«

 كشفت صحيفة فرنسية النقاب مؤخراً عن وجود اتصاالت سرية اجراها ميشيل عـون المقـيم فـي                  : وكاالت –السبيل  
  . ا ضابط أمن كبير في المخابرات الفرنسيةوان هذه االتصاالت رتبه. باريس مع االجهزة األمنية االسرائيلية

واكدت صحيفة ليفغارو الفرنسية ان عون التقى مؤخراً وفداً اسرائيلياً ضم اثنين من كبار المسؤولين في مجلس األمـن                   
  . القومي االسرائيلي وثالثاً من شعبة التخطيط والتمويل الخارجي في الموساد وذلك في بداية شهر ايار الجاري

لى لبنان والعمل   إوالواليات المتحدة وفرنسا بالعودة     » سرائيلإ«ن عون طلب معاونة     ألمعلومات حسب ليفغارو    وتؤكد ا 
  . السياسي والضغط باتجاه تولي مناصب سياسية مهمة في لبنان

ـ                  ث وقالت الصحيفة ان عون التقى الوفد االسرائيلي في مطعم تملكه شخصية يهودية على صلة بالموساد االسرائيلي حي
كان اللقاء في وقت متأخر من الليل وتم بحماية اجهزة األمن الفرنسية فيما حضر اللقاء شخصيتان من لبنان لم تعـرف                     

  . اسماؤهما بعد
وذكرت الصحيفة ان عون يرتبط بعالقات صداقة وثيقة مع رجل االعمال اليهودي والذي كان يلتقيه دوماً في مطعمـه                   

اً خاصاً من شمعون بيريز وتلقى رسائل مختلفة من شخصيات اسرائيلية مـن بيـنهم               او في منزله وكان قد التقى مبعوث      
  . يوسي بلين

واوضحت الصحيفة ان مسؤوالً في سفارة دولة خليجية واظب على عقد لقاءات مشتركة بين عون ومسؤول في السفارة                  
  . االسرائيلية ولعدة مرات وكانت مراسالت عون تتم عبر هذه السفارة

علومات الى ان تيار عون والمشكل من القوى السياسة المسيحية ينادي بضرورة ايجاد حلول عاجلة لمـشكلة                 وتشير الم 
ن هناك احتماالت مرشحة المكانية حدوث مصادمات وضـغوط قـد تتعـرض لهـا               أالالجئين الفلسطينيين في لبنان و    

  . المخيمات الفلسطينية وحصارها بحجة جمع السالح
النقاب عن اتصاالت تجريها الحكومة الصهيونية مع جهات لبنانيـة  » الليكود«ر في حزب  من جهة أخرى كشفت مصاد    

، للعودة إلـى    )جيش لحد (منهم الجنرال ميشيل عون، وذلك بهدف إفساح المجال أمام جنود جيش لبنان الجنوبي العميل               
  . لبنان، وذلك للتخلص من عبئهم

  10/5/2005السبيل األردنية 
  
  
   من العالقات مع إسرائيلفي ألمانيا بأربعين عاماًأشهر لالحتفال  7

 مايو المقبل بالذكري األربعين لبدء إقامة عالقات دبلوماسية مع إسرائيل وهي مناسبة وصفها  12 تحتفل ألمانيا في
نهاية العام  ى وتقام بهذة المناسبة وحت .  لحساسية العالقات مع الدولة اليهوديةالمسئولون األلمان بأنها تاريخية نظراً
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 علي حسب ما جاء في بيان  - الحالي احتفاالت كثيرة في كل من ألمانيا وإسرائيل تعكس عمق العالقات بين البلدين
   . وزارة الخارجية األلمانية

 فقرات هذا البرنامج االحتفالي الشامل دهشة واستنكار بعض المثقفين األلمان حيـث قـرر مـؤتمر                 ىو قد أثارت إحد   
 إسـرائيلي    -  مايو المقبل بيـوم ألمـاني       12  يم االتحادي أن تحتفل المدارس االبتدائية في أنحاء المانيا في         وزراء التعل 

 وأعدت السفارة اإلسرائيلية في برلين دروسـا مختـصرة فـي             . تخصص فيه الدروس والحصص فقط لهذا الموضوع      
ميذ في ثالث حصص خالل هذا اليـوم علـي ان           التاريخ والجغرافيا والسياسة والمجتمع سوف يدرسها المدرسون للتال       

يخصص بقية اليوم للمناقشات ولتعريف التالميذ بماضي اليهود في ألمانيا النازية و بالطبع بما القوه من أهـوال فـي                    
 وسوف تقدم هذه المعلومات بشكل مبسط و جذاب بواسطة الرسـوم المتحركـة كمـا أعلنـت الـسفارة                     . الهولوكست

 احد هؤالء  . رلين عن تقديم منح دراسية للباحثين األلمان في موضوع العالقات األلمانية ـ اإلسرائيلية اإلسرائيلية في ب
 السكرتير العام للجمعية األلمانية العربية في برلين الذي عبر عن دهـشته و اسـتنكاره لهـذا            '  هارالد بوك   ' المثقفين هو 

 األوروبية   '  بيزا  '  يشهده نظام التعليم في ألمانيا والذي كشفته دراسة        القرار ووصفه بأنه غير مفهوم في ظل التدهور الذي        
    . لتقويم مستوي التالميذ في دول االتحاد

 ىحـد سـو    ال يحق أل   -  هو شأن ألماني بحت     '  تاريخية  ' واذا كان احتفال ألمانيا رسميا وشعبيا بهذة المناسبة باعتبارها        
شادة به اال أن من حق الجاليات العربية والمسلمة التي تعيش في هـذا المجتمـع                األلمان أنفسهم االعتراض عليه او اإل     

األلماني و أصبحت جزءا منه ان تحذر المسؤولين األلمان من االنسياق وراء محاوالت البعض االصطياد فـي الميـاه                   
   . العكرة واإلساءة الي هذه الجاليات مدفوعين بالرغبة في مجاملة إسرائيل

  11/5/2005األهرام 
  

 يطالب بوقف التطبيع مع الكيان الصهيونّي وفتح باب الجهاد نصرةً لألقصى" اإلخوان المسلمين"مؤتمٌر لنساء 
في مصر بنقابة العلميين باإلسـكندرية،      " اإلخوان المسلمين "احتشدت ثالثة آالف امرأٍة يمثّلن جماعة        : خاص –القاهرة  

 الحتالله مـن ِقَبـل العـصابات        57بمناسبة الذكرى   ) رأة في نصرة األقصى   دور الم (أمس االثنين، في مؤتمٍر بعنوان      
  .الصهيونية

 وتقـديم الـدعم المـادي       ،وطالبن المجتمعات بإيقاف التطبيع مع الكيان الصهيوني بجميع صوره السياسية واالقتصادية          
  . ي، وفتح باب الجهاد إلنقاذ األقصىوالمعنوي للفلسطينيين ومقاطعة جميع الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيون

مرشّحة التيار اإلسالمي في دائرة الرمل، بالتهديدات الصهيونية المتكررة ضد المسجد           " جيهان الحلفاوي "ونددت السيدة   
المسلمة الناشطة في القضايا النسائية باألمم المتحدة، تشويه صورة المرأة العربية و          " كاميليا حلمي "بينما أدانت   . األقصى

 أن هناك مخططاً لتشويه صورة المرأة الفلسطينية رغم مـا تقاسـيه مـن ضـراوة           على والتعامل معها كسلعٍة، مؤكّدةً   
  .االحتالل ومرارة السجون واألسر واالنتهاكات المستمرة ضدها

  11/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   أيار16رونالدو نجم السامبا في رام اهللا يوم 
إن نجم كرة القدم البرازيلي وسـفير       ) UNDP(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني         أعلن  

 أيار الحالي ليلقي نظرة على مـشاريع البرنـامج          16 سيقوم بزيارة رام اهللا في يوم االثنين         UNDPالنوايا الحسنة لـ    
  .نية المحتلةالتي تعنى بمكافحة الفقر للشباب في األراضي الفلسطي

االجتماعي لتأهيل الشبيبة باإلضافة إلى عدة مشاريع لمكافحـة         " رونالدو"لرام اهللا افتتاح مركز     " رونالدو"ويتخلل زيارة   
 مثل العيادة الكروية التي تم تصميمها لتفعيل دور الرياضة في تعلـيم الثقـة بـالنفس والجـد                   UNDPالفقر تابعة ل    

  .ى مبادئ التسامح والتعاون واالحترامواالجتهاد والقيادة المبنية عل
  .انه متشوق جدا لزيارة تلك المشاريع الهامة" رونالدو"وصرح الالعب 
لتأهيل الشبيبة هو مؤسسة تربوية اجتماعية مهنية سيكون لها اثر ايجابي على حيـاة الـشبيبة                " رونالدو"يذكر أن مركز    

  .روف اقتصادية واجتماعية ونفسيةاجتماعيا والمتسربين من المدارس لظ" المتكيفين"غير 
  . في الكفاح ضد الفقر لتجنيد الشعوب عالميا2000ً في عام UNDPوتم تعيين رونالدو كسفير نوايا حسنة لـ 

  11/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  سرائيل احترام الحدود اللبنانيةإنان يطالب أكوفي 
 اسرائيل احترام المجال الجوي اللبناني ووقف تحليـق طيرانهـا           طلب االمين العام لالمم المتحدة كوفي انان االثنين من        

 .العسكري فوق اراضيه
االمين العام يشعر بالقلق من عمليات التحليـق االسـرائيلية   "وقال المتحدث باسم االمم المتحدة فرد ايكهارد في بيان ان    

  ".الحالية في المجال الجوي اللبناني
. ويكرر االمين العام دعوته السلطات االسرائيلية الى وقف توغالتهـا         . طقة هش الوضع في لبنان وفي المن    "واضاف ان   

ويدعو جميع االطراف الى االحترام التام للخط االزرق ويذكرهم بأن انتهاكا للخط االزرق ال يمكن ان يكـون مبـررا                    
  ".النتهاك آخر
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, عا المتنازع عليها والتي تحتلها اسـرائيل      وأطلق الجيش االسرائيلي االثنين ثماني قذائف مدفعية قرب قطاع مزارع شب          
قذيفـة سـقطت فـي      " عن طريق الخطأ  "وقال مصدر عسكري اسرائيلي ان جنودا اطلقوا        . واسفرت عن اضرار مادية   

  .االراضي اللبنانية
   11/5/2005العرب اليوم 

  
  تظاهرة أردنية لطرد السفير اإلسرائيلي 

غالق السفارة االسرائيلية في عمان وطرد السفير، في مـسيرة بوسـط            جددت أحزاب المعارضة االردنية مطالبها في ا      
العاصمة نظمت مساء االثنين شارك فيها نحو الف وخمسمئة مشارك للتضامن مع ما يتعرض اليه المسجد االقصى من                  

  تهديدات حقيقية على يد الجماعات الصهيونية المتطرفة
  .التحاد والتكاتف للدفاع عن المقدسات االسالمية في القدسوطالب المشاركون في المسيرة الحكومات العربية با

  11/5/2005البيان 
  

  وروبي يرسل مساعدات إنسانية للفلسطينييناالتحاد األ
 مليـون يـورو   28.3 أعلنت المفوضية االوروبية امس أنها سترسل مساعدات إنسانية قيمتهـا         -) د ب أ   (-بروكسل  

  . ي في االراضي المحتلة ولبنانإلى مليون فلسطين)  مليون دوالر36.3(
وأوضحت المفوضية أن هذه االموال ستستخدم لتوفير الطعام والمياه والخدمات الصحية للفلسطينيين المتضررين مـن               

كما ستستخدم هذه االموال في تمويل مشاريع الرعايـة الـصحية والـدعم             . القيود التي تفرضها إسرائيل على حركتهم     
  .طينيينالنفسي واالجتماعي للفلس

  . بتوصيل هذه المساعدات) إيكو(وستقوم وكالة المساعدات االنسانية التابعة لالتحاد االوروبي 
وقال لوي ميشيل مفوض التنمية باالتحاد االوروبي انه من المهم اال تصبح المساعدات االنسانية سمة هيكلية لالقتـصاد                  

  . ديم المساعدات للوفاء بالحاجات الملحة للفلسطينيينالفلسطيني لكنه نبه الدول المانحة إلى االستمرار في تق
يواجه عدد متزايد من الفلسطينيين مشكالت تطال أماكن عملهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومـصادر             "وذكرت المفوضية   

  . حصولهم على المياه خاصة في المناطق التي يبنى فيها الجدار العازل بالضفة الغربية
 التي ستقدم لالجئين الفلسطينيين برامج تغذية لالطفال تحت سن الثالثة وأنـشطة تحقـق               وفي لبنان ستشمل المساعدات   

  . إيرادات وبرامج اجتماعية ورعاية صحية للمسنين والمعاقين
 مليـون دوالر مـن   183يذكر أن المفوضية االوروبية إحدى اكبر الجهات المانحة للفلسطينيين حيث قدمت ما قيمتـه   

  .2000االنتفاضة الثانية عام المساعدات منذ بداية 
   11/5/2005القدس الفلسطينية 

  
  محطات التلفزة األميركية منحازة إلسرائيل

اتهمت الصحافية االميركية المستقلة اليسون وير في دراسة اعدتها، محطات التلفزيون االميركية الكبرى بتبني وجهـة                
. ا اهمية غير متوازنة عند تغطية سقوط قتلـى اسـرائيليين          نظر مؤيدة السرائيل في النزاع في الشرق االوسط، وايالئه        

، ان عـدد    "ان بي سـي   "و" سي بي اس  "و" اي بي سي  "وقالت انه استنادا الى تحليل نشرات االخبار التي تبثها محطات           
ـ       2000 ( مرات من القتلى الفلسطينيين، منذ بدء االنتفاضة الحاليـة         4.4 الى   3القتلى االسرائيليين تمت تغطيتهم اكثر ب

  . والفارق اكبر عندما يتعلق االمر بمقتل قاصرين). 2001ـ 
، وقتا للقتلـى مـن      2004، الى ان شبكات التلفزيون خصصت عام        "ايف اميركا نيو  "واشارت وير التي اسست منظمة      

  )ا ف ب (. مرة لما خصصته لالطفال الفلسطينيين12.8االطفال االسرائيليين، اكبر بما بين تسع مرات الى 
  11/5/2005المستقبل 

  
  نصب تذكاري للمحرقة على انقاض جدار برلين...  شخصية عالمية1500دشن في حضور 

نـصب  "التاريخية في بـرلين امـس،       " بوابة براندنبورغ "     دشن على مقربة من          : اسكندر الديك     الحياة       –برلين  
رضوا الى اإلبادة على يد النازيـة األلمانيـة خـالل           الضخم تخليداً لذكرى الماليين من يهود اوروبا الذين تع        " المحرقة

 شخصية سياسية واجتماعية وإعالمية من مختلف انحـاء         1500وحضر مراسم التدشين الكبيرة     . الحرب العالمية الثانية  
العالم، في مقدمهم رئيس الدولة األلمانية هورست كولر والمستشار غيرهارد شـرودر ورئـيس البرلمـان االتحـادي                  

غ تيرزه ووزير الخارجية يوشكا فيشر ورئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا باول شبيغل ومهندس البنـاء                 فولفغان
  .  مليون يورو27األميركي بيتر آيزنمن الذي صمم النصب وبلغت تكاليف تنفيذه 

  ) أ ف ب. (مواطنان المانيان يتجوالن في النصب التذكاري لمحارق اليهود الذي افتتح امس
 سنة ماضية عندما انشأت الصحافية األلمانية اليهودية لياس روش في بـرلين لجنـة               17د فكرة إقامة النصب الى      وتعو

ولم تحظ الفكرة في البداية بأي صدى يذكر، لكن عناد اللجنة ودعـم المنظمـات               . للمطالبة بإقامة نصب ليهود اوروبا    
  .ادي الذي تبنى الفكرة بعد تردد طويل ومول تنفيذهااليهودية لها اثمرا في النهاية في إحراج البرلمان االتح

واليوم .  الفكرة وحبذت اقامة نصب لكل ضحايا النازية       رفضتوتجدر اإلشارة الى ان الغالبية الساحقة من سكان برلين          
  .بنصب خاص بضحاياها في العاصمة ايضاً) غجر(األلمانية " سنتي وروما"تطالب اقلية 
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 ه في خطاب التدشين انه بعد يوم علـــى االحتفــال باالنتـصـــار علـى النازيـة،              وقال رئيس البرلمان تيرز   
يشكل مزيجاً ناجحاً من الخبرة الحسية والمعلوماتية، بخاصة        "تحيـــي المانيــا ذكــرى يهود اوروبا مع نصب        

 «»حيدان المرء غير قادر على زيارة النصب بصورة جماعية، وإنما فردية، ما يجعله يشعر بأنه و
  11/5/2005الحياة 

  
  الحوار األوروبي األمريكي مع اإلسالميين بين الضرورات والمحاذير

  إدريس الكنبوري
أطلقت بلدان االتحاد األوروبي قبل أسبوعين مبادرة للحوار مع اإلسالميين المعتدلين في العالم العربي، جرى تقـديمها                 

 وذلك بهدف استيعاب القوي السياسية التي تري هذه البلدان أنهـا            في اجتماع وزراء خارجية االتحاد في اللوكسمبورغ،      
وتـرى  . المؤهلة أكثر للحصول علي الشرعية الشعبية في أي استحقاق انتخابي أمكن حدوثه في بلدان جنوب المتوسط               
 الـشؤون   الوثيقة األوروبية التي قدمت أمام اجتماع وزراء خارجية االتحاد األوروبي بحضور خافيير سوالنا، منـسق              

الخارجية واألمنية لالتحاد، أن أوروبا كانت تراهن في الماضي علي التعامل مع الطبقة العلمانية المثقفة فـي المجتمـع        
المدني بالدول العربية علي حساب منظمات إسالمية أكثر تمثيال، وأنه حان الوقت لكي يصبح االتحاد األوروبي أكثـر                  

 تلك الدول ، ولكن مسألة تحديد المعايير التي سوف يجري هذا الحوار علي هديها               اتصاال بالمجتمع المدني اإلسالمي في    
  . لم يتم الحسم فيها بعد، وهو ما يرتقب أن ينظر فيه االجتماع القادم لوزراء خارجية االتحاد

لتي يبدو أنهـا    وبالنسبة ألوروبا، فإن إطار حوار كهذا موجود سلفا وينبغي مجرد توسيعه، بخالف المبادرة األمريكية ا              
، وهذا اإلطار هو مسلسل الشراكة األوروــ        2001تقع ضمن مجال رد الفعل بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر            

 في برشلونة، ويتضمن في أحد جوانبه شـقا يتعلـق           1995متوسطية الذي شرع فيه الطرفان العربي واألوروبي عام         
بدو األمر ـ في الظاهر ـ كما لو كان مجرد توسيع لمجـال هـذا     بالحوار مع أطراف المجتمع المدني العربي، لذلك ي

  .الحوار مع قوي سياسية لم يتم وضعها في الحساب لدي بلورة مشروع الشراكة األورو ـ متوسطية
لقد جربـت الواليـات     . لكن دوافع كل من الطرفين في مد جسور الحوار مع اإلسالميين المعتدلين ليست غير معروفة              

دي السنوات األربع الماضية، منذ تفجيرات سبتمبر، اللجوء إلي آلية الحرب االستباقية كوسـيلة وحيـدة                المتحدة علي م  
للتعامل مع اإلسالميين المتشددين، من خالل نموذج القاعدة ألسامة بن الدن، وكانت المدرسة التي تدعو إلي توظيـف                  

استفاقت عليه بقوة في اليوم التالي للتفجيرات هي التي         القوة باعتبارها الرد المناسب علي خطاب العنف اإلسالمي الذي          
انتصرت في إدارة الجمهوري جورج بوش، فيما كانت األصوات األخرى التي تنتمي إلي مدرسة الحوار والتمييز فـي                  
اإلسالميين بين المعتدلين والمتطرفين تتواري خلف الحائط السميك الذي رفعته العواطف والغضب الشعبي والرسـمي               

د سقوط برج التجارة العالمي، لكن األعوام األربعة الماضية شهدت تطورات جديدة وسلسلة من التفجيرات اإلرهابية                بع
األولى : المتزايدة في بلدان عربية وأوروبية مختلفة كالرياض والدار البيضاء وبالي ومدريد، قادت إلي خالصتين اثنتين              

موجود ال يمكن غض الطرف عنه، والثاني أن هناك جماعات إسالمية           أن خطاب العنف الذي يستند إلي اإلسالم خطاب         
معتدلة وعاقلة داخل نفس هذه المجتمعات، سارعت إلي تمييز نفسها عن منفذي التفجيرات ومبرراتهم وإدانتها من ثـم،                  

ني، وأدركت  وبالتالي فإن جمع الطرفين معا في سلة واحدة أمر فيه دعم معنوي للطرف األول وظلم واضح للطرف الثا                 
اإلدارة األمريكية أن هذه القوي السياسية اإلسالمية قوي فاعلة ومؤثرة في الرأي العام داخل المجتمعات العربية، وأنها                 
يمكن أن تكون أداة امتصاص لتلك التيارات المتطرفة بحيث لو أمكن دفعها إلي الساحة السياسية فـي إطـار العمـل                     

الدور الذي تريد الواليات المتحدة القيام به دون أي احتمال بالنجاح، أي دور القضاء           المشروع فقد تقوم هي بذاتها بنفس       
وإلـي جانـب هـاتين      . علي تلك التيارات المتطرفة من داخل خطابها نفسه، عمال بالمثل ال يفل الحديد سوي الحديد                

سالمية التي كانـت تثيـر مخـاوف    الخالصتين كانت هناك خالصة ثالثة خالل السنوات األربع الماضية، فالتيارات اإل       
األمريكيين في العراق مثال لم تعد كذلك، إذ أن األحزاب اإلسالمية التي كانت مرشحة لتقف ضد االحتالل األمريكـي                   
أظهرت قدرة واسعة ومرونة كبيرة على التعامل مع الوضع الجديد في العراق، واختارت موقف مهادنة االحتالل، ولم                 

السياسية في جل أطيافها، ودخلت في مفاوضات ماراثونية حول نصيبها فـي حكومـة إبـراهيم                تتردد أمام المشاركة    
الجعفري، حتي تلك القوي السنية التي لم تشارك في االنتخابات، وهي كلها معطيات جعلت اإلدارة األمريكيـة مقتنعـة            

  .بأن هناك تيارا من اإلسالميين يمكن التفاهم معه بدون عقدة
فع عنها في الجانب األوروبي عنها في الجانب األمريكي، فالطرفان معا يدركان أن اإلسالميين بـاتوا                وال تختلف الدوا  

القوة السياسية األولي في معظم المجتمعات العربية، ورقما صعبا في أي معادلة سياسية يراد ترتيبها، وأي تفكير فـي                   
الصائبة التي تستشرف المستقبل بالنـسبة لالسـتراتيجيين        استبعادها من دائرة االهتمام ينهض دليال علي افتقاد الرؤية          

األمريكيين واألوروبيين، وقضية متناقضة مع السياسة الواقعية التي تتعامل مع المعطيـات الموجـودة وال تـستنزف                 
 ىاهنة عل  كما لو كانتا نوعا من المر      قدراتها في إكراه الواقع لتوليد معطيات ترغب فيها هي، ولذا تظهر المبادرتان معاً            
  .الحصان الكاسب في سباق الخيول، بتوسيع هامش الربح وتقليص هامش الخسارة

لكن إذا كان الطرفان األوروبي واألمريكي يعرفان جيدا األهداف التي يسعيان إلي تحقيقها، فإن الطرف اإلسالمي يبقي                 
 في حرج أمام الرأي العام، إذ ال ينبغي أن          ذلك أن هذا الحوار سوف يضع اإلسالميين بداية       . اليوم حائرا أمام عدة أسئلة    

ننسي أن التيار اإلسالمي ـ أو الجزء العريض فيه ـ قد أسس مشروعيته السياسية والفكرية خالل العقود الثالثـة أو    
األربعة الماضية علي نقد النموذج الغربي، بشقيه األوروبي واألمريكي، وباألمس السوفييتي، حتى أننا لو نزعنـا هـذا            

زء المتعلق بالنقد للنموذج الغربي من خطاب اإلسالميين ما بقي عندنا شيء كثير، وقد جر سقوط النموذج الشيوعي                  الج
معه سقوط جزء هام من المنظومة الفكرية والثقافية اإلسالمية التي سادت في حقبة السبعينات وبداية الثمانينات، لـذلك                  
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قتهم بهذه األدبيات النقدية الموجهة للغرب، وهل يمكن أن يخضعوا          فإن أول أختبار يطرح علي اإلسالميين هو مدي عال        
هذه األدبيات للمراجعة مجددا بقصد صياغة موقف أكثر عقالنية من الغرب، بقصد تقليل نقاط الخالف وتكثيـر نقـاط                   

هم محدد لالعتـدال،    ثم إن الحوار الذي تريده أوروبا والواليات المتحدة مع اإلسالميين المعتدلين ينطلق من ف             . التقارب
وهو القبول بالديمقراطية فكرا وممارسة، واستيعاب الحداثة وقبول االختالف، وهذه كلها قضايا مـا زال العديـد مـن                   

 الخطاب اإلعالمي والسياسي    ى مستو ىاإلسالميين لم يحسموا فيها من الناحية الفقهية والفكرية، وإن كان األمر يبدو عل            
  .اليومي أنه محسوم فيه

ائق األكبر أمام هذا الحوار سيكون بالتأكيد االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين، وإلي حد ما االحتالل األمريكي للعـراق،                 الع
فالمعروف أن الواليات المتحدة األمريكية وأوروبـا       . أخذا في االعتبار لطبيعة الحالتين ولخصوصية القضية الفلسطينية       

لق بالوجود اإلسرائيلي في فلسطين، وكال المبادرتين األمريكية واألوروبية ال          لها ثوابت محددة ال تقبل التشكيك فيما يتع       
تطرحان هذه القضية في جدول أعمال الحوار من زاوية االستعداد لتقديم تنازالت للطرف اإلسالمي، األمر الذي يفـاقم                  

يتأتي الحرج الذي سوف يجـد  من صعوبة هذا األخير الذي ال يعترف بالوجود اإلسرائيلي في فلسطين أصال، ومن هنا               
نفسه فيه، فمع عدم استعداد أوروبا وأمريكا لقبول موقف اإلسالميين، لن يبقى أمام هؤالء سوي القبول بما هو معروض                  

  .أمريكيا وأوروبيا، أي دولة فلسطينية علي جزء من فلسطين التاريخية
 من المحاذير، وأحد أكبر هذه المحاذير هو ما         غير أن هذا الحوار ال ينبغي أن يمر من دون أن يصطحب معه مجموعة             

إذا كانت النوايا األوروبية واألمريكية تنحو إلي إعادة إنتاج الحقبة الماضية في الحياة السياسية العربية، بتغيير الوجـوه                  
كمة في البلدان   ففي العقود الماضية كانت أوروبا والواليات المتحدة توفران الدعم لألنظمة الحا          . مع الحفاظ علي المقاعد   

العربية بصرف النظر عن اإليديولوجيات التي كانت تحكم باسمها، أكانت اشـتراكية أم ليبراليـة أم قوميـة بعثيـة أم                     
إسالمية محافظة، ما دامت هذه األنظمة تؤمن مصالح الغرب وتضمن سيالن النفط إليها بأسعار معقولة، وطيلـة هـذه                   

كل الجرائم والتجاوزات التي حصلت في هذه البلدان، والتي كـان وقودهـا             الفترة غضت أوروبا وأمريكا الطرف عن       
اإلسالميون واالشتراكيون والقوميون والشيوعيون، بحسب تجربة كل بلد عربي، وقامت أوروبا وأمريكا بنفس الـشيء               

و لعنـة المـصالح     تجاه البلدان التي ترفع شعار اإلسالم وتطبيق الشريعة اإلسالمية بسبب لعبة المـصالح الـدوارة، أ               
باألصح، وجعلت أول وآخر همها من الشريعة قطع األيدي وجز الرؤوس، ولم تكن تتردد في القضاء علـي المخـالف            
تحت أي ذريعة كانت، لذا فإن هناك تخوفا مشروعا لدي البعض من أن يكون التوجه الحالي الذي تسير فيـه أوروبـا                      

 مع اإلسالميين هو الحفاظ علي نفس السياسة مع تغيير الوجوه، وأن يقود             والواليات المتحدة األمريكية من خالل الحوار     
هذا الحوار، السياسي في جوهره، إلي مقايضة بين اإلسالميين والغرب، يتسامح فيها هذا األخير مع التيار اإلسـالمي                  

مثل . اسية في البلدان العربية   للوصول إلي الحكم ومع سياساته الداخلية فيما بعد، مقابل تأمين مصالحه االقتصادية والسي            
هذا السيناريو ال يحل مشكلة وإنما يضيف إليها مشكالت أخري، ويفتح مستقبل الشعوب العربية علي المجهـول، ألنـه      
يبقي علي نفس اآلليتين التي تعوقان تحرر هذه الشعوب، وهما الوصاية الغربية من الخارج، واالستبداد السياسي فـي                  

  .الداخل
  11/5/2005ي القدس العرب

  
  النجاح الملحوظ لحماس في االنتخابات البلدية قد يكون مقدمة لخطاب سياسي جديد

لم يستبعد المحللون الفلسطينيون ان تنضم حركة حماس الي منظمة التحرير الفلسطينية وتتولي مناصـب عاليـة فـي                   
رين الي تغيير في الخطاب السياسي لحماس       السلطة الفلسطينية بعد ان حققت نجاحا ملحوظا في االنتخابات البلدية، مشي          

  . باتجاه اكثر براغماتية
ورأي استاذ العلوم السياسية في جامعة االزهر في غزة ابراهيم ابراش في حديث الي وكالة فرانس برس ان هناك نوعا                    

  .من التوافق علي ما يبدو مع حماس بان تشارك في العملية السياسية مقابل وقفها العمل العسكري
 علي  1967اشار ابراش الي ان الواليات المتحدة واسرائيل تريدان امرين هما اعتراف حماس باسرائيل ضمن حدود                و

  .االقل ووقف العمليات االستشهادية واطالق الصواريخ المحلية
ان هنـاك   وبحسب ابراش تحقق الشرط الثاني من خالل التهدئة المعلنة حاليا، اما مسألة االعتراف باسرائيل فهو يعتقد                 

  .والشروط تتالشي مع الوقت.. توجها لدي حماس في هذا االتجاه حيث اصبحوا يقبلون االعتراف بشروط 
وتضع الواليات المتحدة واوروبا حركة حماس علي الئحة االرهاب االمر الذي يثير تساؤالت حول العالقة مـع هـذه                   

  .ا يرى المراقبونالحركة في حال توليها مناصب مهمة في المؤسسة الفلسطينية كم
ويري المحلل السياسي طالل عوكل ان حماس تتمتع ببراغماتية عالية ولديها القدرة علـي التعامـل مـع المـستجدات      
والمتغيرات االقليمية والمحلية والدولية حال صعودها في اتجاه رئاسة السلطة الفلسطينية وان كان االمر ما زال صـعبا          

نه ان يؤثر على المشروع السياسي الذي حملته فتح ومنظمة التحريـر واشـكال              ويؤكد عوكل ان فوز حماس من شأ      . 
التعاطي في الصراع مع اسرائيل وعلى العالقات االقليمية والدولية رغم تطور خطابها باتجاه اكثر مرونة ال سيما بعد                  

  .مشاركتها في االنتخابات واستعدادها االنخراط في مؤسسات المنظمة والسلطة
  .ن حماس حققت تقدما مقبوال في خطابها يتيح فرصة للتعامل على كافة االبعادأ ىشار الأو

 الـي ان القـضية      لكن سمير المشهراوي احد قادة حركة فتح يبدو غير قلق من تقدم حماس في بعض البلديات، مشيراً                
   . الوطنية معقدة وبحاجة الي مشاركة الجميع وهو امر يفيد المجتمع لتعزيز الشراكة السياسية

، وتابع نشعر ان المعارضـة       ودولياً واضاف المشهراوي ال يعقل تبني برنامج مقاومة الي االبد فلن يكون مقبوال محلياً            
  .تقترب من رؤيتنا السياسية التي هي رؤية واقعية
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 مـستقبل   قيادة الشعب الفلسطيني نحوىواكد المشهراوي بثقة ان حركة فتح ما زالت الفصيل الطليعي وتمتلك القدرة عل        
  .اضمن وال اتوقع تغييرا في ذلك حتي في االنتخابات التشريعية

وضح هناك تعاط من حماس مع مفهوم السلطة كسلطة وفي النهاية المشاركة في مؤسـسات الـسلطة خـصوصا ان                   أو
  .البلديات لديها تعامل يومي مع مؤسسات السلطة والمؤسسات الدولية

ويوضح بدأنا نالحظ ان هناك اتـصاالت       . ماس السياسي في الشهور االخيرة    ويلحظ ابراش ان ثمة تغييرا في خطاب ح       
واعتقـد  .. مباشرة او غير مباشرة وتوجيه رسائل من او الى االدارة االمريكية لتغير حماس بعض الشيء من شعاراتها                

  .ين في حماس تشير الي هذا التغييران تصريحات بعض المسؤول
الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس ان ليس لدى الواليات المتحدة مانع للحـوار            عاد الي االذهان تصريحات وزيرة      أو

مع القوى الدينية اذا كان خطابها معقوال، مشيرا الي ان حماس تعرف انه ال بد ان يكون خطابها معقوال اذا ما شاركت                      
  .في العملية السياسية

اء االنسحاب من قطاع غزة في حال فـوز حمـاس فـي             وكان وزير الخارجية االسرائيلي سيلفان شالوم حذر من الغ        
  . تموز يوليو17االنتخابات التشريعية التي ستجري في 

يجب اعادة النظر فـي كـل مـا         . وقال شالوم لن يكون منطقيا ان ننجز خطة االنسحاب كما لو ان اي شيء لم يحدث               
  .تدمير اسرائيل يجري واالخذ في االعتبار ان حماس التي تستمر في تعزيز صفوفها، تريد 
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   أساس المصالح المتبادلةى من حلها علنهج شارون يكرس المواجهة بدالً
  الوف بن
رئيس الوزراء ارييل شارون وسع في المقابالت التي أجريت معه مؤخرا حدود الصراع االسرائيلي العربي من جـدل                  

شارون محق في قوله ان العرب ال يعترفون بحق الـشعب           . ولوجيحول اراض وسكان وترتيبات أمنية الي خالف ايدي       
ولكن استنتاجه الذي توصل اليه بأن السالم سيصبح متاحا فقط عندما يقوم العـرب              . اليهودي في دولة في مسقط رأسه     

  .بتربية أوالدهم بروحية الصهيونية هو استنتاج يقود في نهاية المطاف الي تكريس الصراع
. ة نادت بنهج الحقائق علي االرض التي تجبر العرب علي القبول بوجود الدولة اليهودية فيمـا بيـنهم                 الصهيونية العملي 

 برهنت كلها علـي ان العنـاد        2002اتفاقات السالم مع مصر واالردن وعملية اوسلو ومبادرة السالم العربية في عام             
د دون حماسة، وهم مستعدون النهاء الصراع       الجيران يستوعبون وجود اسرائيل، حتي وإن كان ببرو       . والصبر ناجعان 

اسرائيل . واقامة عالقات طبيعية معها مقابل انكماشها داخل الخط االخضر وتسوية عادلة ومتفق عليها لمشكلة الالجئين              
  .ترفض ذلك حتي كأساس للمساومة والتفاوض، ولكنها تستمتع من حقيقة ان العالم العربي ال يشكك في وجودها ذاته

نـضرب العـرب    :  االرض ىرون الغنية في الجيش والسياسة كانت التعبير األبرز لسياسة فرض الحقائق عل           سيرة شا 
رسالة بوش في العام الماضي التي يعتبرها شـارون قمـة انجازاتـه             . بالهراوة وبالمستوطنات الي ان يقبلوا بشروطنا     

هذا يعتبر خلطا ناجحـا     . ن اسرائيل وفلسطين  السياسية تعترف بوجود المستوطنات كأساس للخط الحدودي المستقبلي بي        
، وبين الصهيونية السياسية التي سعت للحصول       )بيت فبيت وماعز خلف ماعز في المستوطنات      (بين الصهيونية العملية    

  .علي اعتراف الدول العظمي بها
التمييـز بـين حقـوق      والداه علماه   . اآلن، أصبح شارون نادما النه ركز عبر السنين علي األمن وتناسي قضية الحق            

حسب رأي شارون، يجب    . قوق المواطنين اآلخرين في البالد    الوصاية علي البالد التي تعتبر كلها حقوقا لليهود وبين ح         
تربية المعلمين العرب ايضا وتالميذهم من بعدهم الي ان ينشد كل طفل في صنعاء والدار البيضاء واالسكندرية أنشودة                  

  .عندئذ فقط سيكون السالم أمرا قابال للتحقق. ارض اسرائيل لشعب اسرائيل
في العالم العربي يسود بالفعل اعتقاد بأن اسرائيل هي نبتة غريبة، وان الصراع نابع من هجرة اليهود االوروبيين الذين                   

من الصعب ايجاد سياسي عربي يتمسك بعملية السالم أكثر من أسـامة البـاز،              . دفعوا الفلسطينيين للرحيل عن ديارهم    
الباز نفسه يطالب اسرائيل بتغيير هويتها من دولة        . مستشار الرؤساء المصريين الخالد، والمقرب من اسرائيليين كثيرين       

  . دولة لكل مواطنيهاىيهودية ديمقراطية ال
 أية قسوة وغلظة هذه؟ دولة الباز تسمي نفسها الجمهورية العربية المصرية ، فلماذا تحرم اسرائيل من هذا الحق فـي                    

  .ولكن من المشكوك فيه ان يكمن الحل في الخصام. قرير مصيرها؟ هذه االمور مهينة ومثيرة للغضبت
كيف سيتأكد ان العرب يعترفون بالحق اليهودي ؟ حسب االسـتطالعات؟ أم حـسب              . شارون يثير توقعات غير ممكنة    

ي أعطي هذا الحق، هـل هـو رب         ومن الذ  العالمات التي يحرزونها في موضوع الصهيونية؟ وكيف يتم تحديد الحق؟         
من الممكن فهم حاجته السياسية     . السماء في األعالي؟ من المثير ان شارون العلماني يبني سياسته علي أوامر إلهية عليا             

المشكلة هي انه يحول الصراع بذلك الـي حـرب دينيـة            . لالنعطاف نحو اليمين عشية االنتخابات الداخلية في الليكود       
من الممكن التجادل حول معاليه ادومـيم وبيـت ايـل           . يها تسويات، وانما صراع ضار ال هوادة فيه       عقائدية ال توجد ف   

  .أما المعتقدات وااليمان فال سبيل للمساومة عليهما. ىخرأوالمتاجرة بها مقابل ارض بديلة وتسويات 
تحويل العرب الي صهاينة، يجدر بنا      بدال من أن نحلم ب    . النهج العملي أقل رومانسية، ولكنه الطريق الوحيد نحو التسوية        

الكاثوليك والبروتستانت الذين قتلوا بعضهم الـبعض  . ان نفكر بحلول منطقية للتعايش معا علي أساس المصالح المتبادلة         
  .ذات يوم يعيشون اليوم معا من دون االعتراف بعدالة الطرف اآلخر
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   يضمن التوازن القائم لبقائهىمكانه وال يريد تنفيذ االنسحاب حتشارون يراوح 

  أمير أورن مراسل الصحيفة لشؤون الجيش
ضابط بارز في هيئة االركان من الضالعين في التخطيط الخالء غزة، فوجيء في االسبوع الماضي عندما سـمع مـن          

ب المعاهد الدينية سيخرجون مثل عادتهم في       طال: مواطن عادي ما الذي يتوقع ان يحدث غداة التاسع من آب اغسطس           
كل عام في إجازة لثالثة اسابيع حيث سيتم استغالل هذه الفترة في تكثيف حملة المقاومة لالنسحاب خالفا لما يحدث في                    

ة سيكون من بينهم مئات، بل آالف، طالب المعاهد الدينية لالعداد العسكري الذين يماثلون شبيبة الناحل الشبيب               . كل عام 
  .الطليعية المقاتلة في تركيبتهم

بامكان الجيش في هذه الحالة ان يجندهم للخدمة الفعالة أو علي العكس إلغاء التسوية مع معاهدهم، االمر الذي يـسيء                    
بعد ان ظهر   . ولكن انصياعهم لالنضباط العسكري عندما يتصادم مع ارادة حاخاماتهم مسألة مشكوك فيها           . المتيازاتهم  
آب اغسطس كموعد يحظر اخالء المستوطنات فيه، ستظهر مشاكل اخري ستتسبب بدورها في إهدار شـهر                التاسع من   

هناك أمر مريب جدا من خلف      . آب اغسطس كله، ومن ثم ستأتي السنة الدراسية الجديدة حيث يتوقع إضراب المعلمين            
اني في المستوطنات ونقل الفـضالت الـي        هذا االختباء الفجائي خلف الرداء الديني وخلف االكتشاف فجأة ان هدم المب           

حكومة شارون مع موفاز كذراع عسكرية لدوف فايسغالس، تقوم بالمناورة          : النقب سيزيد من مدة االخالء ويطيلها جدا      
لتحويل االخالء الي أفق يكون دائما أمام الناظرين، ولكنهم يجدونه بعيدا كلما اقتربوا منه مـن دون ان يتمكنـوا مـن                      

  . كلما تم تأجيل موعد االخالء ستزداد قوة القسم المتكرر باسمه. االوصول أبد
إللغاء ليس واردا، ولكن التوقيت وحده هو الذي سيتغير من حين الي آخر كما تتطلب التطورات علي االرض مع أخذ                    

طس العبري  عندما تبين لموفاز من حديثه مع الحاخامات مغزي شهر آب اغس          . فتاوي وقرارات معلمي الجيل بالحسبان    
موفـاز  : هذا تقاسم وظيفي بين االثنين، كما حدث في قضية رئيس هيئة االركـان            . قام بنصح شارون بتأجيل االخالء    

الجنود يقولون ان من المحظـور علـيهم ان         . يعرف التوصية التي سيقدمها لشارون، وهذا األخير يقبلها بأدب واهتمام         
مات من مصدر آخر مثل الحاخامات، ولكن من يتربع علي رأس الهـرم             يخرجوا عن التسلسل القيادي واالنصياع لتعلي     

  . القيادي العسكري هذا يقبل باستسالم وربما بحب مثل هذه التوصيات من خالل االعتبارات الغريبة العجيبة
. حظر علي شارون ان يلغي االنسحاب حتي ال يثير غضب جورج بوش، ولكن ال يجدر به ايضا ان يقـوم بتطبيقـه                     

حزب العمل موجـود    . ع األفضل في هذه الحالة هو اإلبقاء على هذا االنسحاب في حالة جمود بين الموت والحياة               الوض
في الحكومة بصورة مشروطة كمقاول ثانوي لتفكيك المستوطنات مع االعالن عن نيته بالخروج منهـا مـع اسـتكمال        

سحاب في مكانه ولم يتم التراجع عنه رسميا ـ سيبقي  كلما راوح االن. االنسحاب والتوجه الي انتخابات مبكرة بعد ذلك
في داخل  .  من دون ان يكون قد بلور بديال لشارون        2006حزب العمل أسيرا في حكومة شارون وسيصل الي خريف          

هذا وضـع قابـل للتغيـر       . الليكود يتمتع شارون بموقع متدن في مواجهة المعارضين لالنسحاب وعلى رأسهم نتنياهو           
للعبة السياسية المتقلبة، ولكن اذا سيطرت حماس علي غزة واسـتؤنف االرهـاب بقـوة أكبـر عـشية                   حسب قوانين ا  

سيكون في هذه الحالة مثل بيريس فـي        . االنسحاب، سيحكم شارون على نفسه بالهزيمة في المواجهة الداخلية في حزبه          
من األفضل له ان تجري االنتخابات قبل       . تها بعد تسليم مدن الضفة للسلطة الفلسطينية والعمليات التي تل         1996انتخابات  

من دون ان يرمش له جفن سيقوم شارون في هذه الحالة بقلب ادعاءاتـه الـسابقة                . االنسحاب، وأن ال تأتي في أعقابه     
شارون، كما قال أمس االول، لن يتنـازل عـن          . ويقول انه اقتنع بضرورة التوجه للشعب لحسم هذه القضية المصيرية         

الشخص الذي  . را تحقق حلمه البن غوريوني عشية عيد االستقالل بأن يصبح رئيس وزراء ووزيرا للدفاع             موقفه، وأخي 
يحمل اللقب الثاني لم يبتدع أبدا فكرة أصيلة من عنده، وربما كان ذلك جيدا في كل االحوال، موفاز هو فقـط صـدي                       

  .واهن لشارون انه صدي ارتجاعي مرتد وليس رأسا مفكرا
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  أحكام بالمؤبد على قائد عسكري في الشعبية   8 - 13
أصدرت محكمة سالم العسكرية  حكماً بالسجن المؤبد ثماني مرات على كميل سعيد أبو حنيش عضو اللجنة المركزيـة                   

  . في شمال الضفة الغربيةالفرعية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقائد الجناح العسكري للجبهة الشعبية 
ووجهت محكمة االحتالل ألبو حنيش عدة تهم منها االنتماء لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهـة                  
الشعبية، ومقاومة االحتالل والضلوع في هجمات كبيرة ضد أهداف صهيونية من بينها تجنيد منفذ العملية االستـشهادية                 

  .  أعوام وتجنيد منفذ عملية الهجوم على مستعمرة ايتمارفي سوق نتانيا قبل ثالثة
وكان  كميل أبو حنيش قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل اعتقاله أصيب خاللها بجروح متوسطة، كما قامت قـوات                    

قـل   عاماً، الـذي اعت    22 عاماً وفؤاد    19االحتالل  بهدم منزل عائلته المكون من ثالثة طوابق واعتقلت شقيقيه جورج             
  .حينما كان متوجهاً لحضور محاكمة كميل قبل عدة أشهر
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  :كاريكاتير
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