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  حماس تهدد بخطف جنود صهاينة إلطالق سراح األسرى والمعتقلين من سجون االحتالل
 من أجل الضغط علـى حكومـة االحـتالل          هددت حركة المقاومة اإلسالمية حماس اليوم الجمعة، بخطف جنود صهاينة         

  .إلطالق سراح األسرى والمعتقلين من السجون الصهيونية
وأكد الشيخ نزار ريان عضو القيادة السياسية لحركة حماس ، أن حركة حماس تضع قضية األسـرى فـي أعلـى سـلم                       

و أن حركـة حمـاس      . راج عن األسرى  أولوياتها، متوعداً سلطات االحتالل باستئناف أعمال المقاومة في حال لم يتم اإلف           
 العدو الصهيوني إلطالق سراح األسرى، بما فيها خطف جنود صهاينة للـضغط              مستعدة الستخدام كافة الوسائل إلرغام    

  .على حكومة االحتالل
  14/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  

  
  جهزتهاأوالسلطة تستوعبهم في .. مسلحون فلسطينيون يسلمون أسلحتهم

صحيفة هآرتس االسرائيلية انها ذكرت في عددها الـصادر أمـس ان الـسلطة               عن14/5/2005 الحياة الجديدة    توردأ
الفلسطينية بدأت بجمع اسلحة المطلوبين وفقا لـ اتفاقية المطلوبين مع اسرائيل التي ستكون مضطرة الى تنفيـذ تعهـداتها                   

المتواجدين في مدينة اريحـا      طينية جمعت اسلحة المطاردين     واضافت الصحيفة ان اجهزة األمن الفلس     . حيال الفلسطينيين 
واضافت الصحيفة ان عملية جمع اسلحة المقاتلين المطاردين المتواجدين في مدينـة طـولكرم              .  مقاتال 17والبالغ عددهم   

وكـان رئـيس شـعبة      . اصبحت في مراحل متقدمة واوشكت اجهزة األمن الفلسطينية على االنتهاء مـن هـذه العمليـة               
  . االستخبارات العسكرية االسرائيلية اهارون زئيفي فركاش اكد االسبوع الماضي هذه المعلومات

سحاب الجيش               دى ان وبين ل ة باسماء المطل سطينيين قائم سلم اسرائيل الفل ى ان ت وقالت الصحيفة ان اتفاقية المطلوبين تنص عل
ستوعب المطاردين في      واضافت ان السلطة . االسرائيلي من آل مدينة بهدف نزع اسلحتهم  ا ست الفلسطينية ابلغت اسرائيل بأنه

ا رفضت تبييض سالحهم                  سلطة      . اجهزتها االمنية وان اسرائيل لم تبد معارضة على هذا االمر لكنه واوضحت الصحيفة ان ال
ا االم                ستوعب المطاردين في اجهزته ة من دون   الفلسطينية وافقت االسبوع الماضي على الشرط االسرائيلي واعلنت انها ست ني

ام بهجمات ضد اهداف اسرائيلية في                               ا عدم القي دون من خالله ة يتعه ى وثيق واقيعهم عل ى ت ى الحصول عل سالحهم اضافة ال
  . وطالبت اسرائيل السلطة بتسليمها ارقام االسلحة مقابل تعهدها بعدم مالحقة المطاردين. المستقبل
 فلسطينيا مطلوبين لدى اسرائيل سلموا      70ة الفلسطينية ان حوالي     قال متحدث باسم السلط    14/5/2005 الغد االردنية    وعن

 .أسلحتهم للسلطة الفلسطينية ولجأوا الى مدينة أريحا بالضفة الغربية
 فلسطينيا مطلوبا لقد سلمنا اسلحتنا للسلطة الفلسطينية قبل عدة ايام تماشـيا مـع               76وقال عبداهللا القراوي، وهو واحد من       

  .نه اتهم السلطة بنكث وعودها بإيجاد وظائف للمسلحين في االجهزة االمنية وتوفير السكن الدائم لهماتفاق الهدنة، اال ا
أعلن اللواء عز الدين الشريف، محافظ طولكرم، أنه تم استيعاب جميـع عناصـر               14/5/2005 االيام الفلسطينية    وقالت

  .كتائب شهداء األقصى في طولكرم وتوزيعهم على األجهزة األمنية
 .أشار الشريف، إلى أن إجراءات التسوية بشأن السالح ستكون بين المطلوبين واألجهزة األمنية التي تم تفريغهم فيهاو

من جهته أكد أبو فراس قائد كتائب شهداء األقصى في طولكرم، على أن قادة وعناصر الكتائب فـي المحافظـة سـلموا                      
ناصر شهداء األقصى، في األجهزة األمنية في طولكرم كل حـسب           وتم استيعاب ع  . سالحهم إلى السلطة الفلسطينية، أمس    

 .اختياره
من جهة أخرى، قال عبد الفتاح حمايل، المكلف بملف المطاردين، أمس، إن السلطة جمعت االسلحة التي كانـت بحـوزة                    

دم العودة لـشن    حيث وقعوا على وثيقة تلزمهم بع     . وان قضيتهم أغلقت تماما   .  مطاردين في مدينتي طولكرم وأريحا     110
 .هجمات مسلحة ضد االسرائيليين، وجرى تجنيدهم في صفوف قوات االمن الفلسطينية

وألمح حمايل، إلى أن المطاردين سيسمح لهم بحمل أسلحة القوة التي سينضمون إليها مضيفا أن كل ما ينطبق على أجهزة                    
 . االمن سينطبق عليهم

  
  

   على مستوى التأييد وفتح تتراجعنظرة إيجابية ألداء أبو مازن وحماس تحافظ
ظهر استطالع للرأي العام الفلسطيني ارتفاعا ملموسا في نسبة الفلسطينيين الذين ينـوون المـشاركة فـي االنتخابـات                   أ

، وكذلك في نسبة الفلسطينيين الذين يولـون        1996التشريعية المقبلة مقارنة باالنتخابات التشريعية االولى التي جرت العام          
واشار االستطالع الى تدن بسيط فـي       . بيرة الى العوامل الدينية والتعليمية والتاريخ النضالي في اختيار المرشحين         اهمية ك 

 فـي المئـة     32.9 في المئة، في مقابل      24.8نسبة الثقة التي يوليها الفلسطينيون لرئيسهم الذي حصل على أعلى نسبة ثقة             
  .اعلنوا انهم ال يثقون بأي شخصية فلسطينية

شار االستطالع الذي اجراه مركز القدس لالعالم واالتصال في القدس في االسبوع االول من الشهر الجـاري الـى ان                    وا
  ) .1996 في المئة في انتخابات عام 59.2( في المئة تريد المشاركة في االنتخابات المقبلة 75.1غالبية فلسطينية من 

ء السياسي والعامل الديني من العوامل المؤثرة والمهمة للناخب الفلسطيني          وبرز المؤهل التعليمي والتاريخ النضالي واالنتما     
 في المئة ان المؤهل التعليمي مهم جدا او مهم عند التصويت، فيما عبـرت نـسبة                 92.6في االنتخابات المقبلة، اذ اعتبر      

واعتبـر  . سياسي مهم جدا او مهم     في المئة ان االنتماء ال     84 ان التاريخ النضالي هو عامل مهم جدا او مهم، وقال            86.1
  . في المئة ان العامل الديني مهم جدا او مهم عند التصويت للمرشحين83
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وفي ردهم على سؤال اذا كان الصراع االنتخابي في االنتخابات التشريعية على اساس االتجاهات العلمانيـة فـي مقابـل                    
 انهـم سيـصوتون الـى       38.6اه االصولي، بينما قـال       في المئة انهم سيصوتون لالتج     48.6االتجاهات االصولية، قال    

  .االتجاهات العلمانية
  وفتح تتراجع.. حماس تحافظ على نسبة تأييدها

 في المئة   20 في المئة من المستطلعة آراؤهم في مقابل         19.8في المقابل، اظهر االستطالع حصول حماس على ما نسبته          
 فـي كـانون االول   41.6يما تدنت نسبة المؤيدين لحركة فتح مـن  ، ف2004في استطالع جرى في كانون االول ديسمبر     

وتلي الحركتين الرئيسيين، حركة الجهـاد      .  في ايار مايو الجاري    36.1 في اوج مرحلة ما بعد رحيل عرفات الى          2004
  . في المئة، ثم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنحو ثالثة في المئة3.7االسالمي بنسبة 

  نفيذيةداء السلطة التأ
 في المئة انهم يثقون بالرئيس الفلـسطيني،        8.4وفي ردهم على سؤال مفتوح عن االشخاص الذين يحظون بأكبر ثقة، قال             

 في المئة بتدني اربعة في المئة عن        5.7وتاله في ذلك عن بعد القيادي الفتحاوي في السجون االسرائيلية مروان البرغوثي             
 في المئة من المستطلعة آراؤهـم       33وقال  .  في المئة  5.9في حماس محمود الزهار      ثم القيادي    9.8اخر استطالع للرأي    

  .أنهم ال يثقون بأي شخصية سياسية
 في المئـة انهـم      60واظهر االستطالع توجهاً قوياً نحو فصل حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اذ قال اكثر من                

  .ير في آن واحديعارضون شغل عضو في المجلس التشريعي منصب وز
  الهدنة والعمليات العسكرية

 في المئـة  61واشارت نتائج االستطالع الى ثبات في نسبة التفاؤل لدى الفلسطينيين في شأن المستقبل عموما، اذ قال نحو    
 في  53.3وما زالت غالبية الفلسطينيين تؤيد استمرار انتفاضة االقصى بنسبة          . انهم متفائلون او متفائلون جدا من المستقبل      

 في المئة انهم يعارضـونها فـي        44المئة، لكن هناك زيادة في نسبة المعارضين مقارنة مع استطالع سابق، اذ قال نحو               
  .2004 في المئة حزيران 22مقابل 
 في المئة من المستطلعة اراؤهم ان من مصلحة الشعب الفلسطيني االبقاء على حال التهدئة حتـى نهايـة العـام                     62وقال  
 في المئة استخدام القوة من قبل االجهزة االمنية الفلسطينية ضد من يخالف تفاهمـات               54.7في المقابل، عارض    و. 2005
  .التهدئة

.  بين الفلسطينيين المؤيدين الستمرار العمليات التفجيرية ضد االسرائيليين والمعارضـين لهـا            ظهر االستطالع انقساماً  أو
 في المئة فـي     31.5 يعارضون العمليات التفجيرية ضد المدنيين االسرائيليين من         واشار الى تنامي نسبة الفلسطينيين الذين     

 فـي   62 في المئة الشهر الجاري، واظهر ايضا تدنيا ملموسا في نسبة التأييد لهذه العمليات من                48حزيران الماضي الى    
  .2005 في ايار 49.7 الى 2004المئة في حزيران 

 14/5/2005الحياة 
  
  

  يل االنتخابات التشريعية عباس ينفي تأج
نفى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود نية لتأجيل االنتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في تموز المقبل، فيما حذرت                 

  .حركة حماس من تأجيل االنتخابات، مؤكدة أن ذلك سيؤثر على العالقات الداخلية الفلسطينية
وسط ان االنتخابات التشريعية الفلسطينية ستجري في الموعد المحدد لها فـي            وأكد عباس في مقابلة مع صحيفة الشرق اال       

  .السابع عشر من تموز المقبل
وجاءت تصريحات عباس بعد يوم واحد من حديث المين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم اعتبر فيه ان هنـاك                    

  .اسبابا وجيهة لتأجيل االنتخابات التشريعية
  14/5/2005 ردنيةالغد األ

  
  مايو26أبو مازن يزور أميركا في 

 مايو أيار 26قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، نبيل شعث، أمس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتوجه في 
 .الجاري الى الواليات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خاللها الرئيس االميركي جورج بوش

 يناير كانون الثاني 15لى الواليات المتحدة منذ انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية في وهي اول زيارة يقوم بها عباس ا
 .الماضي خلفا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

 . عندما كان رئيسا للحكومة الفلسطينية في عهد عرفات2003وكان بوش استقبل عباس في واشنطن في صيف 
 حضوره القمة العربية ـ االميركية الالتينية في برازيليا، الى انه سيطلب من وأشار عباس يوم االربعاء الماضي خالل

واشنطن ان تقدم دعما سياسيا لكي تنفذ اسرائيل خريطة الطريق ودعما اقتصاديا لدعم الوضع االقتصادي الفلسطيني 
 .السيئ

  .2005بدئيا عام وتنص خريطة الطريق، وهي خطة دولية للسالم، على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة م
  14/5/2005وسط الشرق األ
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   تشغيل مطار غزةىالسلطة تنفي موافقة تل أبيب عل
نفت السلطة الفلسطينية وجود موافقة إسرائيلية لتشغيل مطار غزة الدولي المغلق منذ اندالع انتفاضة األقصي قبل أكثر من                  

  .تأهيل وتشغيل المطارأربع سنوات، مؤكدة جاهزية طواقمها الفنية واإلدارية إلعادة 
وناشد العميد طيار سليمان أبو حليب رئيس سلطة الطيران المدني ووكيل وزارة النقل والمواصالت المواطن الفلـسطيني                 
عدم االلتفات للشائعات والدعيات عن وجود موافقة إسرائيلية لتشغيل المطار وبرامجه لخصخصته، مؤكدا أن أي معلومات                

  .جب أن تستقي من مصادرها الرسمية المسؤولة وهي سلطة الطيران المدني عبر دائرة اإلعالممتعلقة بشؤون الطيران ي
  14/5/2005القدس العربي 

  
  ليس هنالك نهب للمال العام الفلسطيني: توضيح من السلطة الفلسطينية

  السلطة الفلسطينية, رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات: فاروق ممتاز االفرنجي
جمال المجايدة المنشور في صحيفة القدس العربـي بتـاريخ          .  مقال من يوقف نهب المال العام الفلسطيني بقلم د         ى عل رداً
  :4938 عدد رقم 12/4/2005

جمال بهذه المعلومات وهل تحري عن دقة       /جمال المجايدة ولست ادري من اين اتي االخ الدكتور        . قرأت باستغراب مقال د   
   ان يحقق فيما وصله من حديث او اخبار بهذا الشأن؟بياناته ومعلوماته وهل حاول

  :ومع احتفاظ الهيئة بكافة حقوقها فانني اود ان افيد كاتب المقال بما يلي
  . وعالج فترات سابقة ومنذ يوم النكبة1964 صدر سنة 1964 لسنة 8ان قانون التأمين والمعاشات رقم ) 1
ي صندوق التأمين والمعاشات الفلسطيني في غزة والذي تـم تحويـل            ال توجد اموال لصندوق التأمين والمعاشات سو      ) 2

الرصيد المتراكم المواله حسب اتفاقيات اوسلو الي السلطة الوطنية الفلسطينية وتم تسجيل هذه االموال باسم هذا الصندوق                 
  .1964 لسنة 8لقرار رقم وهي مستثمرة حاليا لصالح هذا الصندوق والذي يعمل وفقا لقانون التأمين والمعاشات الصادر با

جميع اموال الصندوق مثبتة في الميزانيات التي تدققها شركات تدقيق عالمية وتطلع عليها مؤسسات دولية مثل صندوق               ) 3
  .النقد الدولي ويتم تقديمها لكافة الجهات المعنية

 تتعلق بأمور ماليـة او اهـدار        منذ انشاء الصندوق وحتي تاريخه ال توجد اي مخالفة او مالحظة ضد ادارة الصندوق             ) 4
  .الموال الصندوق والسجالت والقيود والميزانيات وتقارير الرقابة والتدقيق تشهد علي ذلك

كيف عرف األخ كاتب المقال ان المسؤولين لم يقوموا بما يجب ان يقوموا به علما بأن مجلس االدارة عند قيام السلطة                     ) 5
زير المالية ووزير الحكم المحلي ورئيس ديوان الموظفين العام ورئيس الهيئـة             مكون من وزير العدل وو     1994في العام   

العامة للتأمين والمعاشات وكذلك مندوب جمعية المتقاعدين وان محاضر جلسات مجلس االدارة تغني عن الحـديث عنهـا                  
  .عند اللزوم

م ان القانون يعتبر كريما جدا بالمفـاهيم        لم نلحظ ونحن المسؤولين ان هناك متقاعدين لم يحصلوا علي استحقاقهم ورغ           ) 6
الدولية للضمان االجتماعي ويقوم بصرف جميع المستحقات وبسرعة ال توجد في بالد كثيرة من العالم حتي المتقدمة منها                  

  .باالضافة الي ان قيمة هذه المبالغ المصروفة تعتبر عالية وبنسبة كبيرة
صرف المعاشات الشهرية يتم بصورة دورية شهرية منتظمة قبل نهاية شـهر  اضافة لذلك وللتوضيح البسيط فاننا نذكر ان    

  ).اي قبل موعد صرف مرتبات العاملين(االستحقاق 
اخي الكريم لم يسط احد علي اموال الصندوق وان كان هناك بعض سوء الفهم من قبلك او من قبل شخص اساء الفهم                      ) 7

تفسار؟ وكان بامكانك االستفسار والتحري قبل كتابة المقال واالسـاءة          وأساء توصيله اليك فنحن جاهزون للرد علي كل اس        
  .لهذه المؤسسة والقائمين عليها دون وجه حق

ان ادارة الهيئة ممثلة بمجلس ادارتها وادارتها التنفيذية لم تتأخر في صرف اي مستحقات الي موظف منتفع وحـسب                   ) 8
حاكم فاننا نوضح ان اللجوء الي المحاكم ال يعني عدم تطبيق القـانون او              القانون، اما ما ورد في المقال من اشارة الي الم         

نهب االموال، ان اللجوء الي المحاكم قد يكون الختالف تفسيرات القانون او لعدم تغطية قانونية لوضع معـين او حالـة                     
الذين لم يعودوا للعمل زمن     والموظفين  ) مثل حالة االحتالل  (معينة لم تكن في تقرير المشرع حصولها عند وضع التشريع           

  .االحتالل
وان التأمين والمعاشات قامت وتقوم بتنفيذ احكام المحاكم والعمل وفقا للقانون برغم ظروف الشعب الفلـسطيني التـي ال                   

  .يوجد لها مثيل في العالم
  اما بالنسبة للكارثة االخالقية فال نعلم عن ما تتحدث؟) 9

لدكتور سالم فياض وزير المالية الفلسطيني بان يعلن الحرب علي الفساد والفاسـدين     نحن ال نمانع من ان تطلب من ا       ) 10
ونحن نشد علي يديك ويديه ولكن ليس في مجال التأمين والمعاشات حيث يعلم الجميع شفافية العمل فيه ومـدي الحـرص               

م فياض هو رئـيس مجلـس ادارة        سال. والمحافظة علي امواله التي هي اموال الموظفين والمتقاعدين واسرهم علما بأن د           
  .الصندوق حاليا

  .واخيرا اود ان اشير الي ضرورة التأكد والتحقق من المعلومات قبل نشرها
  14/5/2005القدس العربي 

  
 وزير األوقاف الفلسطيني يستنكر قيام جنود أمريكيين بتدنيس القرآن الكريم فـي معتقل غوانتانامو
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سالمة وزير األوقاف والشئون الدينية في السلطة الفلـسطينية قيـام بعـض الجنـود               استنكر الشيخ الدكتور يوسف جمعة      
  . األمريكيين بتدنيس كتاب اهللا الكريم في معتقل غوانتانامو

في بيان صحفي أصدره اليوم إن المسلمين لن يسكتوا عن هذه الجريمة النكراء التـي مـست                  وقال الشيخ يوسف سالمة     
ع اإلسالمي القرآن الكريم، وأكد ضرورة استنكار هذا األمر والتنديد به، حتى يعلم الجميع أن               قدسية المصدر األول للتشري   

  . المسألة ال ينبغي أن تمر بسهولة، وأن العالم اإلسالمي ال يقبل أن يهان وذلك بالقيام بتدنيس المصحف الشريف
بون إذا نال نائل من أي نبي من األنبياء، أو أي           إن المسلمين في فلسطين وفي جميع أنحاء العالم يغض        : وقال الشيخ سالمة  

رسول من الرسل، فنحن ال يصح لنا دين، وال يكمل لنا إيمان إال إذا آمنا بكل كتاب أنزل ، وبكل نبي أرسـل، وأضـاف                         
  !.هذا هو إيماننا نحن المسلمين، فلماذا نكافأ على هذا بأن يشتم ديننا ، ويدنس القرآن الكريم ؟: قائالً

ليعلم الجميع بأن الباطل مهما قويت شوكته، وكثر أعوانه، فال بد له من يوم يخر فيه صريعاً أمـام قـوة                     :  قائالًوأضاف  
كذلك يضرب اهللا الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكـث فـي األرض كـذلك                    (الحق واإليمان   

  .كما جاء في البيان) يضرب اهللا األمثال
  14/5/2005فلسطيني لإلعالم المركز ال

  
  مفتي القدس يطالب بدعم عاجل لحماية القدس

ـ               الوطن بتـوفير    طالب مفتي القدس والديار الفلسطينية رئيس الهيئة اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري في تصريح ل
  .ميزانية عاجلة لمدينة القدس

ال بد من إيصال صوتنا إلى أصحاب القرار وإلى العالمين          وقال صبري إن الهيئة اإلسالمية شعرت أن القدس مهملة وكان           
  . العربي واإلسالمي لالهتمام بالمدينة ومؤسساتها ألنها تتعرض لعمليات تهويدية واضحة ومبرمجة

 ماليـين دوالر    6نحن نتحدث عن ميزانية أولية قدرها       .. هذه الميزانية قد تأتي من السلطة الفلسطينية أو غيرها        : وأضاف
 مليون دوالر إذا كان الحديث عن البنية التحتية والضمان االجتماعي لكي ال نكـون تحـت رحمـة                   30ترتفع إلى   سنويا  

  .االحتالل اإلسرائيلي
   14/5/2005الوطن السعودية 

  
  السلطة الفلسطينية تكشف عن خطة طموحة في قطاع االتصاالت 

ينية الدكتور صبري صيدم، انه سيتم قريباً اإلعـالن عـن             قال وزير االتصال وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسط       
إطالق عدة مشاريع في مجاالت متعددة تختص باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، من شأنها النهوض والتقدم بهذا القطاع                
الحيوي والمهم، ومواكبة تطورات العصر، أهمها مشروع الحكومة االلكترونية، ومـشروع خدمـة النطـاق العـريض،                 

  .ومشروع التعليم االلكتروني، ومشروع البطاقة الذكية، ومشروع المعهد القومي لالتصاالت
واعتبر صيدم أن مشروع الحكومة االلكترونية، مشروع مهم ورائد، كونه ينطلق من أهمية العمل على ضبط اإلجـراءات                  

ؤسسات الحكومية من خالل شبكة متكاملـة،       اإلدارية، وتسهيل كل معامالت المواطنين التابعة للقطاع العام، وربط كل الم          
  .لتنفيذ كل الخدمات العامة للمواطن

  14/5/2005البيان  
  

  رئيس بلدية خان يونس يطلع وفداً دبلوماسياً أوروبياً على معاناة أهالي المواصي
ماسـياً مـن االتحـاد      أسامة الفرا وفـداً دبلو    . أطلع رئيس بلدية خان يونس ورئيس االتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية د          

األوروبي على معاناة أهالي المواصي الذين يتعرضون إلجراءات قمعية وحصار منذ أربع سـنوات مـن قبـل قـوات                    
  .االحتالل

وكان الفرا قد التقى فيليب جاك السكرتير األول لدى االتحاد األوروبي وريناتا سولر منسقة في قسم الشؤون اإلنسانية فـي   
بياري مساعد الشؤون اإلنسانية ومجموعة من الدبلوماسيين وموفدين عن الدول األجنبية المنضوية            الضفة وغزة وحماده ال   

  .تحت لواء االتحاد األوروبي
وأطلع الفرا الوفد على حجم المشاريع التي نفذتها البلدية خالل الفترة الماضية بدعم من المؤسـسات المانحـة وسـاهمت                    

جتماعية والثقافية ودعم برامج المرأة والطفل عبر مشاريع تنمية القدرات وإنشاء           بتطوير بعض الطرق وإقامة المنشآت اال     
المراكز االجتماعية التي تستفيد منها كافة شرائح المجتمع للتخفيف من معاناة السكان، مشيراً إلى أهمية دعم جهود البلدية                  

  .ألجنبيةالرامية إلى دفع عجلة التطور قدماً إلى األمام والتي تدعمها الدول ا
   14/5/2005الحياة الجديدة 

  
  إطالق حملة المليون توقيع للكشف عن اسباب وفاة عرفات

إذا كنا قد تلقينا نبأ وفاة سيد الشهداء، بقلـوب          :  شبكة االنترنت  ى موقعه عل  ىقال الملتقي الفتحاوي امس في بيان نشره عل       
ت قلوبنا بالغضب، لما غلف المرحلة من غموض وتضارب         فقد امتأل . مؤمنة مطمئنة إلي حكمة وعدالة الخالق في مشيئته       

واآلن وبعد مضي كل هذه الفترة، دون كشف غموض مالبسات وفاة رمز القضية الفلسطينية، ومـع انتـشار                  . في األنباء 
ت شعار  وتزايد حجم القائلين بنظرية التسميم، فإننا نجد أنفسنا مضطرين إلطالق حملة المليون توقيع وفاء لسيد الشهداء تح                

نريد كـشف   : جل التوجه إلي قيادتنا، بمطلب واضح وصريح      أإن هان علينا رمز قضيتنا هانت علي اآلخرين قضيتنا من           
  : كل الغموض المحيط بظروف مرض سيد الشهداء ومن ثم وفاته وهذا يتضمن
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   . ـ إجراء كل التحقيقات الالزمة داخليا لكشف وجود أو عدم وجود تعاون من أطراف داخلية1
  . ـ إعالن كل الحقائق موثقة ما أمكن، لجماهير شعبنا، بما في ذلك االتصاالت مع األطراف العربية والدولية2
لماذا لم يرافق الدكتور أشرف الكردي، الرئيس في رحلة العالج إلي باريس؟ ومن المسؤول عن هذا :  ـ إجابة تساؤل  3

  القرار؟ 
دة، لدراسة الملف الصحي المسلم من قبل المشفي الفرنسي بيرسي، مع منحها  ـ تشكيل لجنة طبية، وطنية تطوعية محاي 4

  . كافة الصالحيات واإلمكانيات التي تطلبها لتسهيل عملها
 أسماء معينه في القيادة منعا لتحويل الموضوع وحرفـه عـن            ىعدم التوجه إل  ى   عل نحن إذ نؤكد حرصنا حالياً    : واضاف
  .مساره

  14/5/2005القدس العربي 
  

  تأجيل االنتخابات يؤثر سلباً في العالقات الفلسطينية الداخلية  : حماس
 يوليوتمـوز   17أكدت حركة المقاومة االسالمية حماس امس الجمعة ان تأجيل االنتخابات التشريعية الفلسطينية المقـررة               

  . لمنع ارجائهاالمقبل سيؤثر سلبا في العالقات الفلسطينية الداخلية، موضحة انها ستستخدم كل االساليب
نرفض اي تأجيل لالنتخابات مهما كانت األمور وال نعتقد ان هناك مبـررا             : وقال سامي ابوزهري المتحدث باسم الحركة     

  .لتأجيلها
ان اي تأجيل سيترك اثرا سلبيا على مجمل العالقات الفلسطينية ويشكل خرقا فاضحا، مؤكدا ان الحركة متمـسكة                  : وتابع

  .تعارض كل تأجيل وستستخدم كل االساليب من أجل منع التأجيلبالمواعيد المعلنة وس
وأعرب عن أمله ان تلتزم السلطلة بالمواعيد المعلنة لهذه االنتخابات، مشيرا في الوقت نفـسه الـى أن موقـف الـسلطة                      

ورأى ان  ما يصدر من تـصريحات هـي وجهـات نظـر وهـذه                . الفلسطينية الرسمي هو التأكيد على الموعد المعلن      
  )ب.ف.ا (.لتصريحات تتزامن مع التصريحات االسرائيلية الداعية الى تأجيلهاا

  14/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

 الهيئة اإلسالمية العليا تدعو في مؤتمر لها إلى حماية األقصى
المقـد سـة     الى الحفاظ على المدينـة       1967دعت الهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة في مؤتمرها األول منذ عام             

وأقصاها وسائر مساجدها والمقدسات اإلسالمية والمسيحية وتاريخها وتراثها باعتباره واجبا دينيا وقوميا يستدعي تـشكيل               
 .هيئة للحفاظ على هذه المقدسات وتراث المدينة المقدسة وترميمها وحماية عروبتها وإسالميتها

ألقصى المبارك لعملية هدم أو تـدمير مـن قبـل المنظمـات     وحذر المشاركون في المؤتمر من إمكانية تعرض المسجد ا    
الصهيونية المتطرفة في ظل تلقي هذه المنظمات الدعم والرعاية من قبل الجهات الصهيونية الرسـمية، مـشددين علـى                   
ضرورة التحرك الفلسطيني والعربي واإلسالمي للحد من الهجمة اليهودية المتطرفة على القدس واألقـصى قبـل فـوات                  

 .واناأل
وأوصى المتحدثون في المؤتمر بدعم دائرة األوقاف في القدس للحفاظ على المقدسات واستمرار القيام بدورها ورسـالتها                 
ودعم المؤسسات المقدسية االقتصادية منها والتعليمية واالجتماعية والعمل على تخصيص هيئة لـدعم المـسجد األقـصى           

  .راسة وترميماً وخطابة وتدريساً وبمختلف التجهيزات والتقنيات الالزمةالمبارك بخاصة وإدارته بكل أشكال التقوية ح
 14/5/2005وسط الشرق األ

  
 حل قضية فلسطين يمر عبر بوابة الشرعية الدولية: الجبهة الديمقراطية

طبيـق  أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمس أن أي حل لقضية شعبنا العادلة، لن يمر إذا لم يلج مـن بوابـة ت                     
  . قرارات الشرعية الدولية

ـ         للنكبة، باستمرار االعتداءات والسياسات اإلسـرائيلية التـي         57ونددت الجبهة، في تصريح أصدرته، بمناسبة الذكرى ال
  . تعطل حلول الشرعية الدولية

عبنا الفلـسطيني  إن الصمت العربي والدولي على الجرائم اإلسرائيلية التي ترتكب بحق ش   : وقال مصدر مسؤول في الجبهة    
وأرضه وحقوقه زاد، ويزيد من غطرسة االحتالل اإلسرائيلي، والتفرد األميركي الداعم للـسياسات الدمويـة والتوسـعية                 

  . اإلسرائيلية
   . 194وشدد المصدر، على ضرورة تفكيك كل المستوطنات ورحيل المستوطنين، وحق عودة الالجئين وفق القرار 

  14/5/2005وسط الشرق األ
  
  سرائيل من غزةإغلب الفلسطينيين مؤيدون النسحاب أ: ستطالعا

أظهر استطالع فلسطيني للرأي امس  أن أغلب الفلسطينيين يعتقدون أن االنسحاب االسرائيلي المزمع من قطاع غزة يمكن                   
  .أن يساعد الجهود الرامية الى تحقيق السالم في الشرق االوسط

 في المئة ممن شملهم االستطالع يؤيدون حالة        65ر2 لالعالم واالتصال الى أن      كما وجد المسح الذي أجراه مركز القدس      
التهدئة التي وافق النشطاء الفلسطينيون على استمرارها حتى نهاية العام الجاري استجابة للهدنة التـي أبرمتهـا الـسلطة                   

  .الفلسطينية مع اسرائيل
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خطة رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شـارون لالنـسحاب          في المئة من الفلسطينيين ان       52ر8وطبقا لالستطالع يرى    
 كمـا   . في المئة يرون أنها ستسبب ضررا      33ر4االحادي من قطاع غزة خطوة يمكن أن تسهم في  تحقيق السالم مقابل              

  .أظهرت استطالعات اسرائيلية أن أغلب االسرائيليين يؤيدون االنسحاب من غزة
   14/5/2005ردنية الرأي األ

  
  من مختلف الطوائف المسيحية يعربون عن رضاهم لتنحية البطريرك أرينيوس األولرجال دين

أعرب رجال دين من مختلف الطوائف المسيحية في مدينة القدس المحتلة، عن سعادتهم ورضاهم لتنحية وعزل البطريرك                 
شـمندريت عطـا اهللا حنـا،       وقال رجال الدين المسيحي، خالل زيارة تضامنية لألر       . أرينيوس األول، من منصبه الكنسي    

إن إقالة أرينيوس، تعتبر إزالة لعقبة كبيرة أمام        : الناطق الرسمي باسم الكنيسة األرثوذكسية في القدس واألراضي المقدسة        
  .الحضور المسيحي في األراضي المقدسة، وتؤكد على انتماء المسيحيين الفلسطينيين لألمة العربية وللشعب الفلسطيني

 المسيحي، على مساندتهم ودعمهم للطائفة األرثوذكسية في نضالها الهادف إلى إفشال الصفقات المشبوهة              وأكد رجال الدين  
  .والخطيرة، وإعادة ما تم تسريبه من أوقاف للكنيسة

ومن ناحيته أكد األب حنا أن المشكلة ليست في شخص بعينه، وإنما في نهج تبناه أرينيوس، محذراً من أرينيوس آخر ومن                   
ني، مشدداً على أن البطريرك القادم، يجب أن يتصف بالكثير من السمات، أهمها فتح عهد جديد، والبدء فـي نهـج              نوع ثا 

جديد خال من الفاسدين والمفسدين، والعمل من أجل حضور قوي للبطريركية، بعكس ما كان عليه الـسلف الـسابق مـن             
  .تهميش لدور الكنيسة في كل الميادين

، إال إذا تحلى بالمواصفات التي يريدها شعبنا، وفي مقدمتها أن يكـون مناصـراً لقـضايا شـعبنا                   وقال لن نقبل بطريركاً   
الوطنية، ومدافعاً عن القدس، وراعياً للعالقات بين أبناء الشعب الواحد بمسلميه ومسيحييه، وعامالً من أجل إحقاق الحق،                  

  .وإزهاق الباطل
  14/5/2005الدستور 

  
 حماس تنظم مسيرة حاشدة في شمال قطاع غزة.. لشريف في غوانتناموتنديداً بتدنيس المصحف ا

نظمت حركة المقاومة اإلسالمية حماس اليوم الجمعة مسيرة حاشدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة للتنديد بقيـام جنـود                   
  .أمريكيين بتدنيس المصحف الشريف في المعتقالت األمريكية في جزيرة غوانتنامو

، اآلالف من األهالي، إضافة ألعضاء ومؤيدي حركة حماس، وردد المـشاركون الهتافـات المنـددة                وشارك في المسيرة  
  .بالممارسات التي يرتكبها الجنود األمريكيون في سجن غوانتنامو والتي تهدف للنيل من الدين اإلسالمي

  14/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  استشهاد فلسطينية في الخليل 
مواطنة فلسطينية تدعى وداد محمد القاعود متأثرة بإصابتها بعد مداهمة االحتالل لمنزل شقيقها في الخليـل                استشهدت أول   

 عاماً وصلت إلى المستشفى جثة هامدة عقب االعتداء عليها          57وأكدت مصادر طبية ان وداد القاعود       . في الضفة الغربية  
  .من قبل قوات االحتالل

عتداء جرى قبل منتصف ليل أمس عندما داهم جنود االحتالل منزل العائلة وقاموا برشقه              وأوضح ابن شقيق الشهيدة ان اال     
بالحجارة والطرق على البوابة بصورة عنيفة، مشيراً إلى ان الشهيدة قامت بفتح الباب فعاجلها أحد الجنود بـصفع البـاب                    

ن جيش االحتالل حاول التملص من الجريمـة        لك. على رأسها وصدرها مما أدى إلى إصابتها بغيبوبة قبل ان تفارق الحياة           
  )وكاالت. (بالقول ان وداد قضت اثر نوبة قلبية

  14/5/2005البيان 
  

  معلومات متناقضة في إسرائيل حول إيفاء الفلسطينيين بالتزاماتهم
 موضـوع  ترددت في اسرائيل أمس، معلومات متناقضة حـول       : ب.ف.أ: ـ القدس المحتلة  » الشرق األوسط «: تل أبيب 

 .إيفاء الفلسطينيين بالتزاماتهم في قضية المطلوبين
رام اهللا وبيـت لحـم      .. البعض يقول إنهم يفون بها، بحيث لم يعد هناك مبرر المتناع اسرائيل عن تسليمهم المدن الثالث               

 .امات االسرائيليةوالبعض يقول انهم لم يفوا بها، ويبررون بذلك االمتناع عن تسليم المدن وااليفاء ببقية االلتز. وقلقيلية
، زئيف شيف، ان أجهزة األمن الفلسطينية انهت جمع األسلحة من           »هآرتس«فقد أعلنت مصادر عسكرية لمراسل صحيفة       

وقالت ان هـؤالء المطلـوبين      . المطلوبين الموجودين في أريحا وانها تنهي جمعها من المطلوبين الموجودين في طولكرم           
وان السلطة الفلسطينية وافقت علـى      . موا باالمتناع عن ممارسة العنف ضد اسرائيل      أصبحوا جزءا من هذه األجهزة والتز     
 .منح اسرائيل قائمة بأرقام تلك األسلحة

الى ذلك اعلن ضابط اسرائيلي يخدم في الضفة الغربية امس انه لم يتلق اي اشعار باي حالة استنفار من عملية فلـسطينية                      
وقال الجنرال غادي ايزنكوت قائد الفرقة المنتشرة في الـضفة الغربيـة والمنتهيـة              . منذ اسابيع عديدة اثر استتباب الهدنة     

استيقظ في الصباح البـاكر وأالحـظ ان مـستوى          «االسرائيلية امس   » يديعوت احرونوت «مهمته، في مقابلة مع صحيفة      
 .»االستنفار انخفض الى الصفر
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اف العمليات في اسرائيل والهجمات على الجيش والمستوطنين        لكنه تحدث عن معلومات مفادها ان هناك استعدادات الستئن        
 .»هناك شبكات تخزن االسلحة وتعد لعمليات جديدة«وقال . في الضفة الغربية

من الواضح ان حركتي الجهاد االسالمي والمقاومة االسالمية ال تغتنمان فرصة التهدئـة لممارسـة               «وعلق ساخرا بالقول    
 .»يةالصيد او جمع الطوابع البريد

 .واعتبر الجنرال ايزنكوت انه من الخطأ ان تضغط اسرائيل على السلطة الفلسطينية الستخدام القوة مع الحركات المسلحة
 .وفي المقابل لم يبد الجنرال قلقا من تزايد النفوذ السياسي لحركة حماس

  14/5/2005الشرق األوسط 
  

 ة لنفث األدخنةأكثر من نصف المصانع الصهيونية تخرق األنظمة المسموح
 في المائة من المـصانع فـي        60كشفت معطيات أصدرتها وزارة البيئة الصهيونية أن أكثر من          :  خاص - القدس المحتلة 

الكيان الصهيوني تلوث البيئة وتخرق األنظمة المسموحة لنفث األدخنة منها، وهذا يعتبر زيادة في عدد المصانع الملوثـة                  
  . أن هناك مشافي تلوث البيئة أيضاًمشيرة إلى. 2003للبيئة عن عام 

 مصنعاً تبين   34 فحصاً فجائياً في     156وكان موظفو وزارة البيئة في الكيان الصهيوني قد قاموا في العام الماضي بإجراء              
وتبين من الفحوصات أن من تلك المصانع الملوثة، انبعثت مع األدخنـة     .  مصنعا تلوث البيئة وخرقت األنظمة     21منها أن   

 صغيرة تتغلغل في أجهزة التنفس وتضر بالصحة وتؤدي إلى حساسية الجلد وتمس بالجهاز العصبي وبالعيون والـى                  مواد
  .االلتهابات الرئوية وأوجاع الصدر

  14/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  إسرائيل تعلن حالة التأهب بجميع سفاراتها 
ب فى السفارات االسرائيلية فى كافة انحاء العالم تحسبا لوقـوع اعتـداءات   أعلن شالوم حالة التأه     : القدس المحتلة ـ بنا 

وزعم شالوم فى تصريح لراديـو    . عليها اثر قتل حراس السفارة االسرائيلية فى العاصمة االوزبكية طشقند احد المواطنيين   
وادعى شالوم ان قيام حـراس الـسفارة          . اسرائيل ان تنظيمات ارهابية دولية تهدد بتنفيذ عمليات فى السفارات االسرائيلية          

يـذكر ان     . االسرائيلية فى اوزبكستان باطالق الرصاص صباح امس على مواطن اوزبكى جاء بعد االشتباه بانه انتحارى              
  . يقوم بها رجال اعمال اسرائيليين الى اوزبكستان مطلع االسبوع   شالوم قرر عقب الحادث الغاء زيارة كان من المقرر ان

  14/5/2005يام البحرينية األ
  

 قوات االحتالل تدهم عدة منازل في محيط الحرم والمستوطنون يعربدون مجدداً 
دهمت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر امس، عدداً من منازل المواطنين المقيمين في محيط الحرم االبراهيمـي بالبلـدة                  

ة، فيما ذكرت مصادر تقيم في المنطقة ان عمليات الدهم التـي            القديمة من الخليل، وذلك بذريعة التفتيش عن مواد ممنوع        
ابو "استمرت حتى ما بعد السادسة والنصف صباحاً، تزامنت مع محاوالت جديدة من قبل المستوطنين القتحام منزل عائلة                  

هم في احاديث لــ  وقال اصحاب منازل تعرضت للد  ".ابراهام ابينو "المحاذي للبؤرة االستيطانية المسماة     " نجيب الشرباتي 
البحـث  "امس، ان جنود االحتالل ارغموا العديد من العائالت على مغادرة منازلها، قبل اقتحامها وتفتيشها بذريعة                " االيام"

 .لفترات متفاوتة" باب الخان"، فيما جرى احتجاز الشبان من تلك العائالت في منطقة "عن مواد ممنوعة
سـوق الحـسبة المغلـق منـذ       " (ابراهام ابينو "با من البؤرة االستيطانية المسماة      وفي سياق متصل، قالت مصادر تقيم قري      
 ان مجموعات من المستوطنين جـددت، الليلـة قبـل الماضـية،             4991 شباط   -المذبحة المروعة في الحرم االبراهيمي      

لة اليه بمقتضى قرار صادر     وذلك بغرض االقامة فيه ومنع عودة العائ      . محاوالتها القتحام منزل عائلة ابو نجيب الشرباتي      
عن المحكمة العليا االسرائيلية، غير ان قوة من الشرطة والجيش االسرائيليين، حالت دون ذلك، حـسب المـصادر التـي         
اكدت ان محاوالت الليلة قبل الماضية جاءت بعد اعتداءات طالت عاملين من لجنة اعمار الخليل يقومون بأعمال تـرميم                   

 .داخل المنزل
، وشـارع الـشاللة     "تل الرميـدة  "ر ذاته، جدد المستوطنون ظهر امس، اعتداءاتهم ضد المواطنين والمنازل في            في االطا 

 .القديم، وذلك على مرأى من جنود االحتالل ودون تدخل واضح من قبلهم لمنع تلك االعتداءات
 امس، باحتجاز عشرات المـواطنين      وفي سياق آخر، قامت دوريات جيش االحتالل المنتشرة في البلدة القديمة من الخليل،            

في مواقع مختلفة، وذلك بزعم التفتيش والتدقيق في البطاقات الشخصية، حيث تركزت عمليات االحتجاز في ميدان البلـدة                  
 .القديمة وعلى الطرق المؤدية الى الحرم االبراهيمي

  14/5/2005يام الفلسطينية األ
  

 ي مستوطنة موراغاالحتالل يواصل تفكيك دفيئات زراعية ف: رفح
واصل جنود االحتالل مدعومين بعدد من الجرافات والرافعات، عمليات تفكيك عدد من الدفيئات الزراعية ": األيام"رفح ـ  

 .من داخل مستوطنة موراغ اليهودية المقامة شمال محافظة رفح، نهار أمس
فعات شرعت منذ الساعات األولى من صباح أمـس         بأن عدداً من الجرافات والرا    " األيام"وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ      

بتفكيك الدفيئات الزراعية التي تقع في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية من المستوطنة المذكورة، ووضعها داخل حاويات                
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محمولة على شاحنات، قبل أن تغادر هذه الشاحنات المستوطنة وتتجه إلى مجمع غوش قطيف االستيطاني، ومن ثم سلوك                  
 .وسط قطاع غزة، متجهة إلى داخل الخط األخضر" كوسوفيم"لطريق المعروفة باسم ا

  14/5/2005يام الفلسطينية األ
  

  اخام يهودي يتمنى حضور حفل قيام الدولة الفلسطينية، حمستوطنو غزة يتظاهرون
ـ  :  عبد الرؤوف أرناؤوط، الوكاالت  : القدس المحتلة، غزة   سطينيين أمـس، برسـالة   فأجا حاخام يهودي المـسؤولين الفل

، وفي ذات الوقت تمنياته للشعب الفلسطيني بنيـل         " ذكرى االستقالل " تضمنت تهانيه لما أطلق عليه الشعب اليهودي بـ         
وكتـب   .نصر يوسف  و وأحمد قريع " أبو مازن "،مناحيم فرومان، برسالته إلى كل من       وبعث حاخام مستوطنة تقوع   . حقوقه

 سبحانه وتعالى منح الشعب اليهودي االستقالل فإنني أتضرع له عز وجل أن يهب إخوتي               حيث إن اهللا  " في رسالته  فرومان،
  ".الفلسطينيين أيضا االستقالل نفسه الذي طالما تنشدونه

وقال فرومان في الرسالة التي وقعها إلى جانبه حاخامات يهود آخرون إن العدل اإللهي هو أساس السالم والعدل اإللهـي                    
: وأضاف فرومـان . لحرية كال الشعبين سواء بسواء كما نحتفل نحن في دولة إسرائيل وعاصمتها القدسيوجب أن يفوز با  

من القدس، بلد األنبياء، أطلق صالتي أن يبارك الرب جميع الساكنين في أرض السالم كما وعد أنبياءه البررة وأرجو أن                    "
لسطيني للمشاركة في المراسيم االحتفاليـة بإقامـة الدولـة          يتاح لنا العيش حتى نرى اللحظة التي يدعوني فيها الرئيس الف          

  ".وأن يدعو سيادته رجال الدين من الطوائف الثالث إلقامة صالة مشتركة في القدس، صالة السالم.الفلسطينية في القدس ،
المـستوطنات  إلى ذلك واصل آالف اإلسرائيليين اليمينيين احتفالهم بذكرى قيام إسرائيل وذلك من خـالل الـذهاب إلـى                   

  .اليهودية في قطاع غزة لالحتجاج على االنسحاب المقرر في أغسطس المقبل
   14/5/2005الوطن السعودية 

  
 جامعات إسرائيلية ترد على المقاطعة األكاديمية البريطانية لها

تحـاد البريطـاني     أسست جامعة بار إيالن االسرائيلية موقعا الكترونيا لالحتجاج على مقاطعـة اال              :ا.ب. د - تل أبيب   
االسرائيلية اليومية أن جامعة بار إيالن أفادت بأن الموقـع          " هآرتس"وذكرت صحيفة   . الساتذة الجامعات لها ولجامعة حيفا    

 ".للنضال من أجل القيم العالمية للحرية االكاديمية في إسرائيل وخارجها"محاولة " منتدى دولي"الذي وصفته بأنه 
  14/5/2005يام الفلسطينية األ

  
  )رهاب العالمييران واإلإ... سرائيلإخطران يتهددان (سرائيلية إفك االرتباط ضرورة 

كشفت دراسة اعدها طاقم بحث اسرائيلي خاص ان اسرائيل تتطلع في المرحلة القادمة الى االخطار الكبيرة التي تتهددها،                  
ط ضرورة خاصة من ناحية ديمغرافية وال داعـي         وان الفلسطينيون ليسوا خطرا على بقاء اسرائيل وان عملية فك االرتبا          

  .لبقاء يهود في قطاع غزة
اما عن االخطار التي تتهدد اسرائيل فتقول الدراسة انها تتمثل في الخطر االيراني واالرهاب الدولي، وان تل ابيب تـرك                    

تدرك اسرائيل بان انسحابها    بان الجهة الوحيدة القادرة على ضرب هذين الخطرين هي الواليات المتحدة، في نفس الوقت               
من قطاع غزة سيعزز عالقاتها مع واشنطن ومع العديد من دول العالم وتضيف الدراسة ان هناك مخاوف داخل اسـرائيل            
من عدم قدرة الجانب الفلسطيني على السيطرة بشكل كامل على كافة مناطق القطاع بعد تنفيذ فك االرتباط، وهذا التخوف                   

 .سرائيلي الى اصدار اوامرها للوحدات العسكرية العاملة حول قطاع غزة لرفع مستوى الحذر والتأهب             دفع قيادة الجيش اال   
واشارت الدراسة الى ان الطلعات الجويةالتي كان يقوم بها الطيران االسرائيلي فوق القطاع قد تم الغاؤها خوفا من وجود                   

، وفي حال حدوث ذلك، فـان اسـرائيل سـتجد نفـسها             صواريخ ضد الطائرات بحوزة الفلسطينيين قد تنجح في اسقاطها        
مضطرة الى اخراج الخطط العسكرية التي وضعت لتنفيذها في حاالت الطوارىء، وهذه الخطـط تـشمل سـيناريوهات                  

  .للدخول الى قلب المناطق الفلسطينية وان تكون المقرر في تلك المناطق
   14/5/2005المنار الفلسطينية 

  
  قنع الفلسطينيين في خطة الفصلأبيرس ، لمدن قبل فك االرتباطسرائيل لن تنسحب من اإ

اكدت تقارير اسرائيلية أن حكومة اسرائيل لن تنسحب من اي من المدن الفلسطينية قبل االنتهاء مـن تنفيـذ خطـة فـك                       
عاجلة علـى  االرتباط واخالء المستوطنات من قطاع غزة، وقالت التقارير ان اسرائيل معنية قبل كل شيء بتحقيق اهداف                

اجندتها قبل ان تتحرك جديا بخصوص العالقة مع الفلسطينيين والمسائل العالقة بين الجـانبين االسـرائيلي والفلـسطيني،                  
وأضافت التقارير ان التهدئة التي يلتزم بها الجانب الفلسطيني تفيد اسرائيل كثيرا في تحقيق االهداف االسرائيلية التي ربما                  

 حدودها، وبالتالي، وجدت في التهدئة خدمة كبيرة دون ان تنشغل عن تحقيق االهـداف العاجلـة                 لها عالقة بقضايا خارج   
  .باحداث في الساحة الفلسطينية

من جهة ثانية، قال احد مستشاري شمعون بيرس نائب رئيس الوزراء االسرائيلي وزعيم حزب العمل ان بيـرس اطلـع                    
 حمل الجانب الفلسطيني على ان يكون طرفا في تنفيـذ خطـة فـك               المقربين منه في لقاء خاص بانه اي بيرس نجح في         

االرتباط، وبأن هذه الخطة لم تعد احادية الجانب، مضيفا انه التقى سرا مع العديد من الشخصيات الرسـمية العربيـة وان                     
 اسرائيلهذه اللقاءات ساهمت في التوصل الى اتفاقيات ستعلن قريبا عن تطبيع كامل للعالقات بين دول عربية و

   14/5/2005المنار الفلسطينية 
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 !   دول عربية3شالوم يشيد بشجاعة موريتانيا وينتقد مصر و
أشاد وزير الخارجية االسرائيلي سيلفان شالوم أمس بشجاعة موريتانيا في حديث لالذاعة االسرائيلية قبل توجهه الي 

  رفض أن يقطع عالقاته مع اسرائيلنواكشوط وصف شالوم زيارته لموريتانيا بأنها زيارة مهمة لبلد
 عكس مصر واالردن والمغرب وقطر وتونس حيث قامت هذه الدول 2000في بداية االنتفاضة الفلسطينية في سبتمبر 

 .باستعادة ممثليها في ذلك الوقت
اسرائيل بما في وأشار شالوم الي أن موريتانيا صمدت أمام الضغوط التي وصفها بأنها لم تكن محتملة لقطع عالقاتها مع 

 .  ذلك محاولة انقالب طالب منفذوها بقطع العالقات الدبلوماسية مع اسرائيل
  14/5/2005الوفد المصرية 

  
  وفد من الجالية الفلسطينية في هولندا يزور مخيمات لبنان

رية، حيث افتتح مشاريع    قام وفد من الجالية الفلسطينية في هولندا بزيارة الي مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان وسو              
  .جديدة لالجئين بدعم من مؤسسات هولندية

  .وزار الوفد عددا من المؤسسات االجتماعية والخيرية، بضمنها اتحاد المرأة الفلسطينية
وقال احد اعضاء الوفد في تصريح لـ القدس العربي ان المشاريع التي اقيمت في مخيمات المية مية وعين الحلوة هدفت                    

من ضمن هذه المشاريع تغيير شبكة الكهرباء وخطوطها        . ي دعم صمود الالجئين في وجه مؤامرات التوطين         بشكل رئيس 
ومـن  ). Wilde Ganzen(المتهالكة في مخيم المية مية، بدعم هولندي ممثال بصندوق المعونة المـسمي اإلوز البـري   

  . الي تدمير كامل82يلي للبنان خالل عام المعروف ان شبكة الكهرباء في المخيم تعرضت خالل االجتياح االسرائ
وشارك الوفد في ورشتي عمل لالتحاد العام للمرأة الفلسطينية حول مستقبل الفلسطينيين في الشتات، وكان من نتائج هـذه                   
الورشة التأكيد علي تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والتأكيد علـي مبـدأ حـق                    

  .194لعودة والتعويض حسب القرار االممي ا
واكدت التوصيات علي رفض التوطين مع تحسين ظروف المعيشة والرفاه لسكان المخيمات لحين إيجاد حل سياسي عاجل                 

  . وعادل
  14/5/2005القدس العربي 

  
  ردنلالجئين في األ" حوال الشخصيةاأل"هداف سياسية لتوثيق أونروا تنفي وجود األ

األونروا في األردن دانيال ديزي إن الوكالة انتهت من تـدقيق            مليات وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين     قال مدير ع  
 مليون تخص األحوال الشخصية لالجئين في األردن،        2وتوثيق نحو نصف مليون وثيقة جرى تخزينها حاسوبياً من أصل           

  . نافياً وجود أهداف سياسية تقف وراء المشروع
 الجـئ   44200 ذلك أعلنت األونروا عن توقف صرف مادة الطحين ضمن المعونات الغذائية المقدمة لنحـو                في غضون 

  .واستبدالها بأخرى تتوفر فيها ذات العناصر الغذائية وذلك اعتباراً من األول من شهر تموز يوليو المقبل
 الذي بدئ بتطبيقه أوال في األردن منـذ         وأكد ديزي للصحفيين أن ال أهداف سياسية تقف وراء مشروع األحوال الشخصية           

  .عام على أن يتوسع تدريجياً ليشمل باقي مناطق عمليات األونروا الخمس لبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة
ويهدف المشروع بحسب ديزي إلى حفظ ملفات الالجئين المسجلين لدى األونروا بما يضمن حمايتهم من التلـف ويـسهل                   

  .مع المعلومات الواردة فيهاعملية التعامل 
  14/5/2005الغد األردنية 

  
 األطباء العاطلون عن العمل يواصلون اعتصامهم االحتجاجي لليوم الرابع: غزة

بينما كان العشرات من األطباء العاطلين عن العمل يعتصمون داخل خيمة قبالة المجلس التشريعي بغزة، وقبيل أداء صالة                  
 .م إلسعاف طفل سقط من دراجة كان يقودها وشقيقه، بجوار خيمة االعتصامالجمعة بدقائق هب عدد منه

المشهد عكس حالة من التعاطف لدى عدد من الصحافيين الذين كانوا يتابعون حيثيات االعتصام وشاهدوا تصرف األطباء                 
 .اإلنساني إزاء الطفل، رغم أنهم كما يفترض في حالة اعتصام واحتجاج

اء واصلوا لليوم الرابع على التوالي اعتصامهم واجتماعهم قبالة المجلس التشريعي، داخل خيمـة              وكان العشرات من األطب   
سلمية أحاطوها برايات وشعارات والفتات كتب عليها نعم لتوفير فرص عمل لألطباء العاطلين عن العمـل، ال المتهـان                   

 .كرامة الطبيب ونعم لإلصالح والتغيير والحياة الكريمة
اسماعيل الغرابلي إن االعتصام جاء بعد أن نفدت خطوات األطباء وبات           . ة األطباء العاطلين عن العمل د     وقال رئيس لجن  

أمامهم فقط االحتجاج القانوني والسلمي، مشيراً إلى أن كتباً ورسائل مناشدات وجهت لكل الجهـات المـسؤولة والمعنيـة                   
  .جتمع ومتعلميه الذين أمضوا سنوات عدة لنيل شهادة الطبتطالبهم بالنظر بعين الرحمة والمسؤولية إلى شريحة من الم

  14/5/2005االيام الفلسطينية 
  

  المعرض السنوي األول لهيئة نصرة األقصى   
شاركت هيئة نصرة االقصى بجناح خاص، ضمن فعاليات معرض الكتاب الحادي والثالثين في معرض رشـيد كرامـي                  

بلغ عدد الزائرين ما يزيد عن عشرة آالف زائر لجناح الهيئة، الذي             .م2005  أيار 8 نيسان ولغاية    27الدولي، استمر من    
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باالضافة الى عرض متواصل عـن المـسجد األقـصى          » حتى النصر «و» باقون«تضمن معرضين للصور تحت عنوان      
نية  والكاسيت ذات مواضيع خاصـة بالقـضية الفلـسطي         CDكما تضمن الجناح بيع الكتب والـ         . والمخاطر التي تهدده  

تعـرف علـى المـسجد      «كما تم توزيع مجسم األقصى وكتيب من إصدار الهيئة تحت عنـوان             . والمقدسات واالنتفاضة 
، »وثيقة التمسك بحقنـا بالمقدسـات     «وكان الفتاً االقبال الكثيف وتجاوب الحضور في المشاركة والتوقيع على            .»األقصى

ر المعرض العديد من الشخصيات الرسمية، من علماء ورجـال ديـن         كما زا . حيث تم توقيع ما يزيد عن ستة آالف وثيقة        
. مسيحيين ونواب المنطقة وبعض الوزراء السابقين وممثلين عن القوى السياسية واالحزاب الوطنية والفصائل الفلـسطينية              

عرض تم توزيـع    وخالل اليوم األخير للم    .حيث كان لهم اسهامات وتعليقات من خالل السجل الذهبي الخاص بجناح الهيئة           
 .على جميع الزائرين لمعرض الكتاب» األقصى في خطر«شعار 

   13/5/2005مان اللبنانية األ
  

  البرغوثي يدعو إلى المشاركة في فعاليات النكبة للتأكيد على حق العودة 
إحياء الفعاليات  دعا أمين سر حركة فتح األسير مروان البرغوثي الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى المشاركة في                 

الوطنية المقررة في ذكرى النكبة، وذلك تأكيدا على تمسك شعبنا بحق العودة المقدس لكافة الالجئـين الفلـسطينيين إلـى                    
  . وطنهم وديارهم

وأكد البرغوثي أن قضية الالجئين هي جوهر الصراع في القضية الفلسطينية وأن حقّ العودة هو حق طبيعـي ووطنـي                    
  ". 194، وهو حقّ كفلته لنا الشرائع والمواثيق الدولية وقرارات األمم المتحدة وبشكل خاص القرار وقانوني وإنساني

وبهذه المناسبة دعا البرغوثي إلى ضرورة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة كافة القوى الوطنيـة                 
طن وعلى أسس ديمقراطية، بإعتبار أن منظمة التحرير هي         واإلسالمية، والشخصيات والفعاليات الشعبية والرسمية في الو      

  .الممثل الشريعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقائدة نضاله
  

  14/5/2005 48عرب 
 

   منشأة اقتصادية في الضفة وغزة153 و ألفا117ً: حصائيإتقرير 
 مؤكداً ان عدد    2004ام للمنشآت لعام    أعلن الجهاز المركزي لالحصاء في تقرير أصدره أمس النتائج األساسية للتعداد الع           

 35من اجمالي المنشآت فيما بلغ عـددها  % 69,5 بالضفة تشكيل 81,393 منشأة منها 117,153صادية بلغ المنشآت االقت 
من اجمالي المنشآت وقال رئيس الجهاز المركزي لالحصاء لؤي شبانة ان           % 30,5 منشأة في قطاع غزة تشكل       760ألفاً و 

 في غزة وبلغ عـدد المنـشآت المغلقـة          32,439 في الضفة و   71,407 منشأة منها    103,846عدد المنشآت العاملة بلغت     
 فـي  836 منها 1,118 منشأة في غزة، في حين بلغ عدد المنشآت تحت التجهيز        1,051 في الضفة و   4,688 منها   5,739

 فـي  1,988 فـي الـضفة و  4,462 منشأة منها 6,450 في غزة، أما وحدات النشاط المساند فقد بلغ عددها        282الضفة و 
  .غزة

ة لتوزيع المنشآت حسب المحافظات فقد احتلت محافظة الخليل المرتبة األولى من حيـث عـدد المنـشآت                  وأضاف بالنسب 
 تلتهـا   15,185 تلتها في المرتبة الثانية محافظة غزة حيث بلغ عدد المنـشآت بهـا               16,088العاملة بها حيث بلغ عددها      

آت االقتصادية العاملة في محافظة أريحا حيث       ، في حين سجل أدنى عدد من المنش       15,042وبفارق بسيط محافظة نابلس     
% 90,8فقد شكلت المنشآت التابعة للقطاع الخاص أشار رئيس الجهاز أن ما نسبته             .  منشأة 872بلغ عدد المنشآت العاملة     

والمنـشآت التابعـة    % 2,6و منشآت القطـاع األهلـي       % 5,0من مجموع المنشآت، في حين شكلت المنشآت الحكومية         
  %.1,6محلية ووكالة الغوث والهيئات الدولية للسلطات ال

وعلى مستوى النشاط االقتصادي أظهرت النتائج أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات احتل المرتبة األولى                
مـن عـدد    % 56,5 وهي تشكل ما نسبته      55,049من حيث عدد المنشآت العاملة حيث بلغ عدد المنشآت في هذا النشاط             

) 13,177( العاملة في القطاع الخاص والشركات الحكومية، فيما احتل قطاع الصناعة التحويلية المرتبة الثانيـة                المنشآت
وأشار شبانه بلغ مجمـوع عـدد العـاملين فـي           . من عدد المنشآت التي تم حصرها     % 13,5منشأة وهي تشكل ما نسبته      

 257,587ومية والقطاع األهلي في األراضي الفلـسطينية        المنشآت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والشركات الحك       
وبالنـسبة للتوزيـع    %. 15,6في حين بلغت نسبة اإلنـاث       % 84,4عامال وبلغت نسبة الذكور من مجموع عدد العاملين         

   .في غزة% 32,5يعملون في منشآت الضفة و% 67,5الجغرافي للعاملين حسب المنطقة نجد أن 
  14/5/2005الحياة الجديدة     

  
 االقتصاد الوطني تنظم لقاء حول بطاقة المستورد المعروف: جنين

 نظمت وزارة االقتصاد الوطني، وبالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية والزراعية في محافظة جنين، أول من أمـس،                 
 وحماية المستهلك فـي     لقاء حول بطاقة المستورد المعروف، وقال زياد طعمة، مدير عام اإلدارة العامة للصناعة والتجارة             

إن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والندوات التي تنظمها الوزارة في سائر محافظـات                : وزارة االقتصاد الوطني  
الوطن، وتستهدف من خاللها، توعية وإرشاد التجار ورجال األعمال، وتعريفهم باإلجراءات والتوجهـات الجديـدة لـدى                 

 .ظيم السوق المحليةالوزارة، والهادفة إلى تن
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إن اإلجراءات اإلسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلـسطيني، واعتداءاتـه المتكـررة علـى الممتلكـات                : وأضاف طعمة 
االقتصادية، على مدار سنوات االنتفاضة، انعكست بشكل سلبي على اإلداء االقتصادي، وأدت إلى انخفاض الدخل القومي                

أن قرار االستيراد عبر بطاقة المستورد المعروف، دخـل حيـز            و .ى النصف تقريبا  ، وانخفاض دخل الفرد إل    %25بنسبة  
 .التنفيذ اعتبارا من األول من أيار الجاري، وجرى تعميمه من خالل الصحف المحلية 

بعد ذلك، تحدث طعمة، عن المعايير الواجب توفرها ألي مستورد يرغب بالحصول على بطاقـة المـستورد المعـروف،     
أن هذه المعايير، وضعت بالتعاون ما بين وزارة االقتصاد الوطني والجمارك الفلسطينية ومؤسسة المواصـفات    مشيرا إلى   
 .والمقاييس

وشدد على أن هذا اإلجراء لم يهدف إلى تحديد عدد المستوردين، وال حتى كمية االستيراد، وإنما يعتبر شكال من أشـكال                     
 والمستورد، ومؤسسات السلطة الوطنية، مؤكداً أن نجاح مثل هذا اإلجراء، من            المسؤولية الوطنية المشتركة ما بين التاجر     

  . شأنها أن يؤدي إلى نتائج إيجابية على صعيد حماية المستهلك والمنتج الوطني، وتحسين إيرادات خزينة الدولة
  14/5/2005يام الفلسطينية األ

  
  ة في جنينمطالبة الرئيس ومجلس الوزراء بدعم المزارعين بسهل البقيع

قال احمد اسعد مدير مكتب المؤسسات، انه وجه رسائل مستعجلة للرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء طالبهم فيها بدعم                  
المزارعين في مناطق طمون والبقيعة وعاطوف التي يصر سكانها على الصمود في ارضـهم والـدفاع عنهـا لتعزيـز                    

  .لى االستيالء على المنطقة وتفريغها منهمصمودهم في مواجهة الحملة االسرائيلية الهادفة ا
واضاف ان السلطات االسرائيلية كثفت مؤخرا من حملتها الشرسة في سهل البقيعة بهدف تضييق الخناق علـى اصـحاب                  

و ان   .االراضي والمزارعين لتنفيذ مخططها القديم الجديد الرامي لالستيالء على المنطقة وضمها للمستوطنات المجـاورة             
 االسرائيلية هدمت منذ مطلع الشهر الجاري عشرات البركسات وبيوت الشعر ودمرت االثاث وكل ما يـستخدمه                 الجرافات

  .االهالي من صهاريج مياه ومعالف بشكل متعمد لتضييق الخناق على المزارعين
   14/5/2005القدس الفلسطينية 

  
  مناقشة رواية ستائر العتمة للفلسطيني وليد الهودلي  

قدس لألدب ندوة لمناقشة رواية ستائر العتمة للروائي والباحث وليد الهودلي، وذلك في قاعة بلدية البيرة فـي                  نظم بيت الم  
وقد أدار الندوة الكاتب صابر زيادة الذي أوضح في مقدمته أن الرواية تمكنت من الغوص فـي أعمـاق                   . الضفة الغربية 

. لى أن شخصياتها وأحداثها تسهم في تسجيل أدب السجون، أما د          النفس الفلسطينية المقاومة في سجون االحتالل، إضافة إ       
محمود العطشان فقد رأى أن ستائر العتمة تنتمي للواقعية الخالصة، وأنها تسجل الظالم الـذي يعيـشه الـسجناء داخـل                     

 الخاصـة،   عبدالكريم خشان أن الكتابـة لهـا طقوسـها        . ومن جانبه أكد د   .زنازينهم، إضافة إلى عتمة القلق داخل النفس      
وخصوصاً عند الكتابة عن األسرى في السجون، مضيفاً أن رواية ستائر العتمة تمثل واقعاً نعيش أحداثه بكـل تفاصـيله،                  

  .لكونها استطاعت أن تنقل تجربة حية لمعاناة السجين الفلسطيني
  14/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  معرض للصور يجسد معاناة الشعب الفلسطيني  

ورة تم عرضها في جمعية كفر سابا الخيرية في مخيم بالطة اكبر مخيمات الضفة الغربية أجواء النكبـة                   ص 400أعادت  
فيمـا قـص    .  والتي ما زال جرحها النازف مفتوحا يالحق جموع الالجئين المشردين          1948التي حلت بفلسطين في العام      

  .  المعرض على استالم األحفاد الراية من أجدادهمشريط االفتتاح مسن عاصر النكبة برفقة حفيدته ليدلل كما يقول منظم
  14/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
   لجواد إبراهيـم في القطان أوافتتاح معرض: رام اهللا

يفتتح، مساء اليوم، برنامج الثقافة والعلوم في مؤسسة عبد الـمحسن القطان بمقر الـمؤسسة في رام اهللا، معرضـاً فنيـاً                    
 .ن والنحات الفلسطيني جواد إبراهيم، وهو الـمعرض الشخصي التاسع لهللفنا" أو"تحت عنوان 

في الحجر، ثمة سكون يجذبني للتحرر من       : ويقول إبراهيم عن الـمعرض، الذي تستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الحالي          
 بغواية االستكـشاف    حالة الغضب في زمن يمضي بنا عراة، لتبقى شهية الـمغامرة تقودني إلى عوالـم مجهولة، مفتوناً              

  .ومتعة الحوار
  14/5/2005يام الفلسطينية األ

  
 التأكيد على أهمية تنظيم مواسم ثقافية إلحياء التراث الثقافي الفلسطيني: غزة

أجمع باحثون ومثقفون على أهمية إحياء التراث الثقافي الفلسطيني، عبر تنظيم المواسم الثقافية التـي كانـت تـنظم فـي                     
 .حتالل وبلورتها في إطار ثقافي عصري من أجل تأصيلها واستنهاض الحركة الثقافية الفلسطينيةفلسطين قبل اال

جاء ذلك خالل الحوار األسبوعي الذي نظمه معهد كنعان التربوي النمائي على ضوء فعاليات المنطار الثقافي الذي اقامته                  
ها وسبل تفعيلها وذلك بحضور الباحث سليم المبيض رئيس لجنة          وزارة الثقافة بعنوان الفعاليات الجماهيرية الثقافية، تداعيات      

 .إحياء موسم المنطار الثقافي، وفايز السرساوي مدير عام بوزارة الثقافة ولفيف من المثقفين والمهتمين ورواد المعهد



 14

جـاعالً لكـل    وأوضح المبيض ان هذه المواسم محلية محضة ولدت في عهد صالح الدين الذي وزعها توزيعاً جغرافياً،                 
مدينة رئيسة موسماً خاصاً بها يجمع بين أبنائها وأبناء القرى من حولها، بحيث تغطى أرض فلسطين في زمان محدد يقع                    
بين أواخر شهر آذار وحتى نهاية شهر نيسان من كل عام، وهي فترة قدوم الفرنجة للحج من خارج فلسطين ليجدوا البالد                     

 بأسبوع  1956ى أنه إثر هجوم إسرائيلي بالقذائف على مدينة غزة قبل موسم منطار العام              في حالة استنفار كامل، مشيراً ال     
واحد توقف االحتفال بالموسم، وانقطعت لمدة خمسين عاماً حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري حيث تم إحياؤه مرة                  

  .أخرى
  14/5/2005يام الفلسطينية األ

  
  "  سرائيلإ"أصدقاء بلير يعهد بملف الشرق األوسط ألبرز 

عـن  ” الخلـيج ” البريطاني  أمـس ل     -أعرب كريس دويل مدير مجلس تعزيز التفاهم العربي          : سوزانا طربوش  -لندن  
شعوره بالقلق حيال قرار رئيس وزراء بريطانيا توني بلير تعيين النائب العمالي الدكتور كيم هويلز الرئيس السابق لجمعية                  

. مال الحاكم وزيراً للدولة بوزارة الخارجية البريطانية مسؤوالً عن ملف الشرق األوسـط            في حزب الع  ” اسرائيل“أصدقاء  
ان من المخيب لألمل ان تعين الحكومة لهذا المنصب شخصاً له سجل علني في التأييد الـصريح للـسياسات                   “: وقال دويل 

نيا بالشرق األوسط والعالم االسالمي ولن      يضع عالمة استفهام حول عالقات بريطا     “أضاف ان تعيين هويلز      .””االسرائيلية“
وزاد تعيين هويلز الذي كان يشغل منصب وزير الدولة بوزارة التعليم والمهارات ارتياب عرب              . ”يفعل شيئاً الستلهام الثقة   

  .في سياسة حكومته تجاه الشرق األوسط” اسرائيل“بريطانيا في ان بلير يميل لمصلحة 
لوزير هويلز لمعرفة رد فعله على القلق الذي أثـاره تعيينـه وسـط عـرب بريطانيـا                  الى االتصال با  ” الخليج“وسعت  

والبريطانيين المعنيين بالشأن العربي، فاكتفت وزارة الخارجية البريطانية بإطالق تصريح مقتضب على لسان وزير الدولة               
نطقة وهو ما آمل بأن أقوم به في أقرب         انني مسرور بتولي دوري الجديد وأتطلع بشغف بالغ لزيارة الم         “: الجديد يقول فيه  

  .”فرصة
الناطقة بلسان يهود بريطانيا في عددها الصادر أمس تعيين هويلز بأنه أثـار غبطـة               ” جويش كرونيكل “ووصفت صحيفة   

  .”اسرائيل”الطائفة اليهودية وترحيب جماعات الضغط الموالية ل
، وقال ان ذلك يعـزى الـى        ”فطري“بأنه  ” اسرائيل”أمس ان هويلز وصف اعجابه ب     ” جويش كرونيكل “وذكرت صحيفة   

 .في فلسطين المحتلة ومعارضتهما الشديدة للعداء للسامية) الكيبوتز(اعجاب والديه بحركة المزارع التعاونية اليهودية 
  14/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  مريكا تبحث عن يهودي يصلح سفيراً لدى تركيا  أ

ولفتت مصادر الى انه على رغـم أهميـة          .دارة األمريكية لتعيين سفير جديد في أنقرة      تستعد اإل   : حسني محلي  - أنقرة  
 -أنقرة بالنسبة لواشنطن، فإن اإلدارة األمريكية لن تستعجل تعيين السفير الجديد حتى تتضح صورة العالقات األمريكيـة                  

وأشـارت الـى اسـتمرار       .يـات المتحـدة   التركية غداة زيارة أردوغان وأرينج وجول وألباغون وباباجان وأكيتان للوال         
واستبعدت تغيراً مفاجئـاً فـي      .  األمريكي على التقارب التركي مع سوريا      -االعتراض وعدم الرضا األمريكي واليهودي      

كما ان اإلجراءات الخاصة بتعيين السفير األمريكي الجديد لدى أنقرة لن تبـدأ             .  األمريكية هذا الصيف   -العالقات التركية   
  .د مغادرة أديلمان تركيا منتصف الشهر المقبلإال بع

في غضون ذلك، رشحت مصادر دبلوماسية ثالثة من الدبلوماسيين األمريكان لشغل منصب السفير األمريكي لدى أنقـرة،                 
وقالت ان وارشوف هو األوفر حظاً، ألن واشـنطن تعـودت           . الكسندر وارشوف، وروس ويلسون، وانطوني واين     : وهم

  .ر يهودي األصل لدى تركياعلى تعيين سفي
  14/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  يدين محاوالت االعتداء على األقصى" العمل اإلسالمي"

محاوالت جماعات يهودية متطرفـة االعتـداء علـى المـسجد           "دان متحدثون أمس في مهرجان خطابي         - الغد -عمان
  . في حي نزال" من أجلك يا أقصى"عنوان ونظم حزب جبهة العمل اإلسالمي المهرجان الذي كان ب ".األقصى

  14/5/2005ردنية الغد األ
  

  "  الجدار"بتفكيك المستعمرات وتجميد " اسرائيل"مسؤول دولي يطالب 
فـي  ” اسـرائيل “أكد بول باجي رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف ان استمرار                

ارض مع خريطة الطريق التي تلزم حكومة الكيان بتفكيك المستعمرات والجدار العازل وتجميد             إحداث واقع في الميدان يتع    
  .جميع أنشطة االستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي للمستعمرات

وأضاف باجي في رسالة بعث بها لألمين العام لألمم المتحدة كوفي أنان ونشرتها الصحف الفلـسطينية أمـس ان جميـع                     
لتغيير الطابع المادي أو التركيبة الديمجرافية أو البنية األساسية لألراضي المحتلة بما فيها             ” اسرائيل“ اتخذتها   التدابير التي 

وممارساتها المتمثلة في نقل جزء من سكانها الـى         ” اسرائيل“القدس غير صحيحة قانوناً، مؤكداً ان اللجنة ترى ان سياسة           
 من اتفاقية فيينا المتعلقة بحمايـة األشـخاص المـدنيين وقـت     49ضحاً للمادة داخل األراضي التي تحتلها تشكل خرقاً وا  

الحالية تحد من فرصة إقامة دولة فلسطينية مجاورة لها وتحكـم           ” االسرائيلية“وأشار في رسالته الى ان السياسة        .الحرب
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قيق سالم شامل وعادل ودائـم فـي        مسبقاً على مفاوضات الوضع النهائي وتضع العراقيل أمام الجهود الدولية الرامية لتح           
 )قنا. (الشرق األوسط

   14/5/2005الشرق القطرية 
  
  ثيوبيا توقف نشاط منظمة إغاثة أمريكية تدعم الفالشا  إ

ان الحكومة االثيوبية منعت جماعة يهودية أمريكية تقدم المساعدات ليهـود           ” االسرائيلية” “جيروزاليم بوست “قالت صحيفة   
وأوضحت في تقرير نشرته أمـس ان المـسؤولين فـي وزارة العـدل         . من ممارسة أنشطتها في البالد     الفالشا االثيوبيين 

حـول اليهـود    ” مؤتمر أمريكا الشمالية  “االثيوبية أكدوا ان الحكومة قررت عدم منح وضعية منظمة غير حكومية لمنظمة             
 توفر فرص التعليم وبعض الوظائف واألغذيـة        االثيوبيين التي تدير مجمعات اغاثة في مدينتي اديس ابابا وجوندر والتي          

 )ا.ش.ا( .”اسرائيل“ ألف اثيوبي ينتظرون الهجرة الى 15لنحو 
  14/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  البابا يزور كنيساً في آب 

الرئيسي نقل السفير اإلسرائيلي لدى الفاتيكان عوديد بن حور عن البابا بندكت السادس عشر قوله، انه ينوي زيارة الكنيس                   
. وبهذا اإلعالن يكون بندكت ثاني بابا، يزور كنيسا بعد زيارة البابا يوحنا بولس الثاني             . في كولونيا األلمانية في آب المقبل     

  . لكن الالفت للنظر السرعة التي قرر فيها بندكت القيام بهذه الخطوة
انه ينوي االستمرار بعمل يوحنا بولس الثاني في   " قنحن سعداء، إنها خطوة تسير مع إعالنه الساب       "وقال السفير االسرائيلي    

تظهر انه يريد تعزيز وتوسـيع الحـوار مـع      "واعتبر أن نية بندكت زيارة الكنيس       . تحسين العالقة بين الكاثوليك واليهود    
 )ا ف ب، ا ب". (اليهود

  14/5/2005السفير 
  

 برؤية معكوسة إسرائيل تنظر إلعالن برازيليا: ىعمرو موس
 أن ىوأشار إل..  أن إعالن برازيليا تضمن إدانة واضحة لإلرهابىأكد عمرو موس : برازيليا وكاالت األنباءسنتياجو

 اعتراض ىجاء ذلك ردا عل .تعريف اإلرهاب له نفس المقاييس التي يراها الجميع لكن إسرائيل لديها رؤية معكوسة
ه بأنه لم يتضمن إدانة واضحة لإلرهاب ألنه استثني مقاومة ووصفت..  إعالن برازيلياىالجمعيات اليهودية في البرازيل عل

 !!. االحتالل
  14/5/2005الجمهورية المصرية 

  
  إسرائيل لن تجد صديقا محبا أكثر مني  : سكونيرلبي

 وأضاف في الكلمـة التـي        , أكد بيرلسكوني رئيس الوزراء االيطالي أن إسرائيل لن تجد صديقا عاشقا أكثر منه في العالم              
 اقامة دولة إسـرائيل لـيس فـي         ى عاما عل   57 قاها خالل االحتفال الذي اقامته سفارة إسرائيل في روما بمناسبة مرور          ال

وأضاف انني  . أوروبا صديق أكثر مني حبا إلسرائيل ألنني في إجتماعات المجلس األوروبي كنت ادافع دائما عن إسرائيل               
ف رئيس الوزراء اإلسرائيلي ارييل شارون بالزعيم الحقيقي الذي استطاع           ثم وص   , أشعر بمأساة شعبكم وكأنها مأساتي انا     

 كما أعلن بيرلسكوني انه ينوي زيارة معسكرات التعـذيب فـي بولنـدا               , االعتراض حتي علي أعضاء حزبه ومناصريه     
  .  حتي يروا بأعينهم مدي الوحشية التي يمكن ان يصل إليها االنسان , مصطحبا أوالده

   14/5/2005هرام األ
  

  تجاه العرب أصدقاء إسرائيل يسيطرون على السياسة األمريكية
تتابعت تطورات مقلقة على ساحة واشنطن خالل األيام القليلة الماضية علـى نحـو يـدعو                :  أحمد عبدالهادي : واشنطن

 تصريح مساعد وزيـر     وكان أول هذه التطورات وأهمها هو     . للتساؤل عن الوجهة الحقيقية لما سيحدث في المرحلة المقبلة        
الخارجية األمريكية ديفيد ساتر فيلد بأن الواليات المتحدة لن تعترف أو تتصل بعناصر حماس أو حزب اهللا ممن ينتخبون                   

  .في الهيئات التمثيلية في األراضي الفلسطينية ولبنان
للعرب لشغل موقع مسؤول شـؤون      أما التطور الثاني فقد تمثل في ترشيح واحد من غالة المتحمسين إلسرائيل والمعادين              

  .مايكل دوران وهو أحد تالميذ المفكر اليهودي المعروف برنارد لويس هوو. الشرق األوسط بمجلس األمن القومي
وليست المشكلة فـي اختيـار     . وأما التطور الثالث فإنه يتصل بجون بولتون الذي اختير مندوباً لواشنطن في األمم المتحدة             

" كالعـادة " جرى التعتيم عليها     -تاز امتحان لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وإنما في أخبار           بولتون أو في أنه اج    
 بأن أعضاء في اللجنة حققوا خلف أبواب مغلقة في اجتماعات غير مصرح بعقدها أجراها بولتون مع مـسؤولين فـي                     -

سبوعية فورورد الموالية إلسرائيل والتي تصدر       حسب قول أ   2004 وحتى نهاية    2001الحكومة اإلسرائيلية في الفترة من      
  .في واشنطن، ويومية يو إس نيوز آند وورلد ريبورت

وفيما يتعلق بتصريح ساترفيلد فإن من الضروري قراءته على ضوء االنتخابات المقبلة في األراضي الفلسطينية والصراخ                
  .اب هيئات تمثيلية حقاًاليومي في واشنطن عن ضرورة تطبيق الديمقراطية والشفافية وانتخ

كيف سيمكن للواليات المتحدة أن تواصل أداء دورها كوسيط إلحالل السالم إذا كانت لـن تعتـرف أو                  : والسؤال هنا هو  
تتصل بمن انتخبوا طبقاً للوسائل الديمقراطية التي تصر عليها الواليات المتحدة؟، وهل كان الهدف مـن هـذا الـصراخ                    
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 الوصول إلى محطة نفض األيدي عن الدخول على خط إقرار تـسوية مقبولـة بـدعوى أن                  اليومي عن الديمقراطية هو   
  .الواليات المتحدة ال تتصل أو تعترف؟

والمشكلة فـي حالـة     . ساترفيلد اشترط االتصاالت واالعتراف في حالتي حماس وحزب اهللا بترك األسلحة والتخلي عنها            
 أمر مستحيل تقريباً، أو أنه سيخضع لحكم إسرائيل التي لن تقر أبـداً              حماس بالذات أن التحقق من نزع سالح المنظمة هو        

  .بأن المنظمة نزعت سالحها
ولكن لماذا اختيـر ذلـك      . أما قصة مايكل دوران فإنها كارثة صغيرة إن جاز التعبير، إذ إن دوران سيكون محدود التأثير               

وري القول في الوقت ذاته إنه من أنصار احتفاظ إسرائيل          إذا قيل إنه من دعاة الديمقراطية، فإن من الضر         الرجل بالذات؟ 
  .باألراضي المحتلة ومن أنصار صرف اهتمام الشعوب العربية إلى القضايا الداخلية وليس إلى إسرائيل

ولكـن  . وأما بولتون فال بأس بطبيعة الحال أن تختار واشنطن من يمثلها في األمم المتحدة، فهذا حق سيادي ال يناقشه أحد                   
تختار واشنطن سـفيرها    . اذا لو فبرك بولتون معلومات عن سوريا وإيران والسعودية كما فعل على نحو موثق من قبل؟               م

في واشنطن كما تريد، ولكن تختار شخصاً رفض إرسال مذكرة تكشف عن بيع إسرائيل لتكنولوجيا عـسكرية أمريكيـة،                   
اً يؤكد فيه أن لدى سوريا أسلحة دمار شامل اعترضت عليه           وعقد اجتماعات مشبوهة مع مسؤولين إسرائيليين، وأعد خطاب       

 من إلقائه، فإن ذلك يعني اختيار شخص يمكن أن يكـون            - كولن باول آنذاك     -وكالة المخابرات المركزية ومنعه الوزير      
  .جاسوساً لموقع السفير في منظمة دولية تخاطب بها الواليات المتحدة العالم كله

   14/5/2005الوطن السعودية 
  

  سرائيلإ في المئة من السويديين ال يؤيدون سياسة 83
 قاسم حمادي      الحياة     اظهرت دراسة موسعة تناولت موقف السويديين من سياسة اسرائيل في صراع                        -استوكهولم  

  . في المئة من الشعب السويدي ال تؤيد سياسة اسرائيل83، ان نسبة 2004 وحتى 1969الشرق االوسط ما بين سنة 
 عاما علـى    40الصراع الصعب والطويل بين الفلسطينيين واسرائيل ومرور        «ويشرح البروفسور بيورالد في دراسته ان       

 1967ولفت الى انه منـذ االحـتالل سـنة          . »احتالل اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة تركا اثرهما في قناعات الناس          
موقف الشارع السويدي من الصراع بدأ اليوم        .اسي كبير في السويد   وحتى اوائل السبعينيات كانت اسرائيل تتمتع بدعم سي       

  .يأخذ منحى مغايرا
وتشير الدراسة الى ان تراجع اسهم اسرائيل لدى الشارع الشعبي السويدي بدأ منذ انطالق االنتفاضة االولى فـي نهايـة                     

ين المدججين بالـسالح يالحقـون فتيانـاً        فالصور التي وصلت الى البيت السويدي واظهرت الجنود االسرائيلي        . الثمانينات
لكن على رغم ان اسرائيل ال تتمتع بشعبية كبيرة اال ان منظمة التحرير لـم               . يرشقونهم بالحجارة، اثرت في نفوس الناس     

 في المئة من دعمه، بينما رفضت نسبة        7تتمكن من استغالل الظروف لكسب تأييد الشارع السويدي الذي اعطى المنظمة            
  .مئة تأييد سياسة المنظمة في ال83

ورغم تراجع شعبية اسرائيل لدى الشارع السويدي، اال ان ذلك ال ينسحب على موقف االحزاب السياسية السويدية التي لم                   
تسجل تغييرا جذريا في موقفها الداعم السرائيل، اذ ان اعضاء االحزاب المؤيدة كحزب المحافظين والحزب الديموقراطي                

اما حزب الشعب المعروف تاريخيا بوالئه المطلـق السـرائيل،          .  في المئة من الدعم    18 و 15سرائيل  المسيحي يمنحون ا  
  . في المئة7فتراجعت اسهم الدولة العبرية لديه ولم تحظ اال بتأييد بلغت نسبته 

ـ  ويعتقد البروفسور بيورالد انه لو طرح السؤال على المواطن السويدي بطريقة مختلفة لكانت النتيجة مخت               لـو  "لفة كلياً، ف
ويشير البروفسور ان زمن الدعم السويدي      . »سألنا المواطن َمن من الطرفين له أو عليه الحق االكبر، الختلفت النتائج كليا            

تنطلق من مبدأ حقوق الشعوب، وهذا سيدفع عجلة السالم الى          «االحادي الجانب السرائيل ولّى الى غير رجعة الن السويد          
بة تأثير السويد على التطورات في الصراع ضئيلة جدا الن الواليات المتحدة وحدها يمكنها الضغط               ويضيف ان نس  . »امام

 . على اسرائيل
  14/5/2005الحياة 

  
  ماليين دوالر لتمكين الفلسطينيين من ترميم وتوسيع منازلهم» 3«قروض أميركية بقيمة 

ة ماليين دوالر إضافية في برنامج يسعى لمساعدة العائالت          ساهم الشعب األميركي يوم أمس بثالث      - احمد سليم    -رام اهللا   
وقال بيان للوكالة األميركية للتنمية الدولية ان هذا التمويل          .الفلسطينية في الحصول على قروض لترميم أو توسيع منازلها        

  .يشكل جزءا من برنامج المساعدة العاجلة
ن ذوي الدخل المتدني والمتوسط فـي المحافظـات الـشمالية            أسرة م  550وسوف يستفيد من هذا التمويل الجديد حوالي        

 . يوم عمل فـي قطـاع اإلنـشاءات        65000باإلضافة لذلك، سوف يولد هذا البرنامج نحو         . والوسطى في الضفة الغربية   
وستمكن هذه القروض األسر الفلسطينية من زيادة غرفة أو غرفتين في منازلها مما يخفف من االكتظـاظ الـشديد الـذي                     

  .عاني منه معظم الفلسطينيين في مساكنهمي
   14/5/2005الحياة الجديدة 

  
  آلية جديدة للتسهيل على الزوار الفلسطينيين : يرفاس
 اعلن وزير الداخلية عوني يرفاس انه يتفق مع وجهة النظر التي نقلها وزير الداخليـة                 : حمدان الحاج  - الدستور   -عمان

ا على ضرورة ايجاد آلية عملية بديلة عن حصول المواطن الفلسطيني القـادم مـن               الفلسطيني محمد دحالن والتي ركزفيه    



 17

االراضي الفلسطينية على عدم ممانعة لدخول االراضي االردنية مشيرا الى ان االمر يبحث بجدية وان كل ما يجري يعزز              
واضـاف يرفـاس فـي     .ة القرارهاالتجاه االيجابي الذي يرغب به الجانب الفلسطيني وان القرار يحتاج الى اكثر من جه   

ان ضرورة تقدم احد اقرباء المواطن الفلسطيني بطلب لوصوله الى االردن مع كفالة لـم تعـد                 « للدستور»تصريح خاص   
  .ذات جدوى وان آلية جديدة يتم التعامل معها للتخفيف على االشقاء الفلسطينيين الراغبين في زيارة المملكة

  14/5/2005الدستور 
  

  وبحث مع موفاز االنسحاب من مدن فلسطينية سرائيل سراًإيكي زار مرأمبعوث 
أنهى مبعوث امريكي رفيع المستوى زيارة سرية قام بها الى اسرائيل، التقى خاللها وزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز                  

لمتعلقـة باسـتبدال    وأجرى مشاورات ونقاشات حول الخطوات االخيرة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس وا              
مـصادر   .رؤساء االجهزة االمنية، كما بحث المبعوث االمريكي امكانية اتمام اسرائيل النسحابها من المـدن الفلـسطينية               

أن موفاز في لقائه مع المبعوث االمريكي وصف خطوات الرئيس ابو مازن بانها مهمة فـي                ) المنـار(مطلعة ذكرت لـ    
ن وزير الدفاع االسرائيلي اضاف بأن هذه الخطوات غير كافية، وان لـدى اسـرائيل               اطار تنفيذ خارطة الطريق، غير ا     

  .شروطا يدركها الجانب الفلسطيني وعليه االلتزام بها قبل البدء بأية انسحابات اخرى من مدن الضفة الغربية
   14/5/2005المنار الفلسطينية 

  
 تركيا تبيع مياه نهر منفجات إلسرائيل  

سعادة االسالمي التركي رجائي توطان أمس النقاب عن انه تم االتفاق بين تركيا واسرائيل علي بيـع                 كشف رئيس حزب ال   
التركي السرائيل بشكل نهائي خالل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان               « منفجات»مياه نهر   
رئيسي لمعسكر االسالميين في تركيا ان زيارة أردوجـان         أكد قوطان الذي يمثل حزبه الجناح السياسي الثاني ال        . السرائيل

السرائيل خاطئة تماماً ولن تمثل أي فائدة لتركيا ووصف قوطان بيع المياه السرائيل بأنه سيعطي الفرصة لـشارون كـي                 
التـي أوردت تـصريحات قوطـان ان        « يني شفق »يغسل يديه الملطختين بالدماء في مياه نهر منفجات وذكرت صحيفة           

 .  وجان وجه دعوة لشارون لزيارة تركيا قريباً وأن االخير وعد بتلبية الدعوةأرد
  14/5/2005الوفد المصرية 

  
  دول عربية ال حساسية لها تجاه إسرائيل : »األطلسي«قيادة 

 أفاد مسؤول عسكري بارز في حلف شمال االطلسي امس ان البلدان العربية المشاركة فـي اجتمـاع                  - كونا   -بروكسل  
في المواضيع التي اثيرت خـالل      » لم تظهر اي تحفظ باتجاه التعاطي مع اسرائيل في المجال العسكري          «اتو المتوسطي   الن

وقال رئيس اللجنة العسكرية الجنرال هارالد كوجات ردا على سؤال لوكالة االنباء الكويتية حول طبيعة العالقة                 .االجتماع
التقوا في جو ودي ولم يظهر اي جانب تحفظات او حساسية في            «الستة واسرائيل   بين البلدان المشاركة، ان البلدان العربية       

  .»التعامل مع الطرف اآلخر
  14/5/2005القبس 

 
  السيطرة علي الشارع والسيطرة السياسية تُحرزان من خالل السالح الديمقراطي

  روني شكيد
س، جري االحتفال في يوم الخميس الماضي ليال         من سجن عوفر بجوار رام اهللا، الذي ُيسجن فيه اعضاء حما           6في القسم   

 من عـوفر بنـاء      6قواس عريس الحفل مسجون في قسم       . بانتخاب وجيه قواس، الذي انتخبه سكان قلقيلية رئيسا لبلديتهم        
  .علي أوامر ادارية منذ ثالث سنوات

بوه بأغلبية ساحقة يأملون بأن تحتـرم       المواطنون الذين انتخ  . رغم اعتقال قواس، إال انه الشخصية األكثر شعبية في مدينته         
في قلقيلية، التي اعتبرت عبر سـنوات طويلـة،         . اسرائيل قرارهم الديمقراطي وان تطلق سراحه حتي يتمكن من خدمتهم         

حماس انتصرت علي فتح بالضربة القاضية، ولم تنجح هذه األخيرة في           : معقال لحركة فتح، حدث انقالب في يوم الخميس       
  . حتي للمجلسإدخال عضو واحد

أبو مازن قال ان من الواجب احترام القرارات الديمقراطيـة وأنـه            .  مقعدا في المجلس تلونت باألخضر االسالمي      15كل  
الواقع الحمساوي الجديد فـي قلقيليـة ال        . في اسرائيل ال يعرفون بعد كيف يهضمون هذا االنقالب        . مستعد للتعايش معها  

لسجن، وانما ايضا مشروع شبكة مجاري ومياه مشترك مع كفار سابا وموقع إلزالة             يتضمن فقط رئيس بلدية موجود في ا      
القمامة مع المجلس االقليمي في الشارون وحتي عالج بيطري للحيوانات في حديقة حيوانات قلقيلية التي يحمـل بعـضها                   

ماذا سيفعلون  . توراتية في القدس  أسماء أصيلة من االيام التي تجولت بها في سفاري رمات غان أو في حديقة الحيوانات ال               
غدا صباحا عندما ينفجر خط أنابيب قلقيلية؟ أو عندما يتطلب االمر تعاونا بين وزارة جودة البيئة وبين بلدية قلقيلية للقضاء                    
علي الحشرات؟ وهل يوصون السفاري الذي قامت ادارته بالتبرع قبل شهرين بأشبال أسود لحديقة الحيوانات في قلقيليـة                  

  ن يقوم بالتبرع ايضا بزرافات وحمير وحشية؟بأ
ضباط االدارة المدنية الذين يعالجون الشؤون المدنية طرحوا هذه المشاكل أمام قادتهم في االدارة المدنيـة وفـي مكاتـب                    

 السياسي هو الذي سيصدر التعليمات حول حدود التنسيق والتعاون مع رئيس بلديـة مـن                ىالمستو. االرتباط في المناطق  
حماس، حسب القانون، هي تنظـيم      . المستشار القضائي للحكومة ايضا سيضطر الي إعطاء رأيه في هذه القضية          . اسحم

  .ارهابي، وكل اتصال أو تعاون معها محظور
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نحن في مشكلة جدية ، قالوا في هذا االسبوع في جهاز الدفاع، نحن ال نريد معاقبة السكان، ولكـن التعـاون والمـساعدة        
االمريكيون ودول اوروبـا الـذين اعتبـروا حمـاس تنظيمـا ارهابيـا،               . ىوة حماس من الناحية االخر    سيعززان من ق  

 30سيضطرون هم ايضا لمواجهة الواقع الجديد الذي ُولد في االنتخابات في قلقيلية ورفح وبيت الهيا ومخيم البريج وفـي         
ون بايقاف بناء المدرسة والعيادة في رفـح اللتـين          هل يقوم . مجلسا محليا وبلدية اخري فازت فيها حماس في االنتخابات        

  تُبنيان بأموال دافع الضرائب االمريكي؟ وهل يتم ايقاف تمديد خطوط المياه في قلقيلية؟
وزير الدفاع صرح من قبـل      . هذه خسيسة وتلك جيفة   : في اسرائيل ال يرون فرقا بين حماس السياسية وحماس العسكرية         

بعد ان أعطي سكان المدينة أغلبية ساحقة لحماس وتلونت المدينة          .  قلقيلية للسيطرة الفلسطينية   االنتخابات عن قراره بتسليم   
حمـاس تـدرك الواقـع الجديـد الـذي          . باألخضر، فمن المعتقد ان موفاز سُيدخل هذه المدينة في فترة جمود أكثر عمقا            

الـشيخ حـسن يوسـف،      .  مع االدارة المدنية   سيضطرها الي لوي ذراع االيديولوجيا وبناء عالقات من هذا النوع أو ذاك           
أما التنسيق الـسياسي    . الزعيم البارز لحماس في الضفة، يقول ان حماس لن تتواني عن ذلك اذا كان في مصلحة السكان                

نحن لسنا بحاجة الي حسن سلوك من الواليات المتحدة، وعلي الواليات المتحدة واوروبـا              . فهو متروك للسلطة الفلسطينية   
  .يل ان تحترم القرارات الديمقراطية التي اتخذت واسرائ

  في عهد ما بعد عرفات
هم يدركون رغبة الشارع الذي يبحـث       . حماس تتكيف بسرعة مع واقع التهدئة الذي فُرض عليها في عهد ما بعد عرفات             

ب لن تحظي في    العودة لالرها . عن بعض الهدوء، وتحسين وضعه االقتصادي، ويرغب في االصالحات ويريد االنتخابات          
في غزة ينتظرون فك االرتباط، وحماس تدرك ان االرهـاب اذا مـا             . هذه االيام بدعم الجمهور، بل علي العكس من ذلك        

لذلك، وجه قادة الحركة أوامرهم بعدم استخدام الـسالح، إال  . استخدم بتركيز غير صحيح قد يؤدي الي تأجيل فك االرتباط        
في كل مناسبة سانحة يهددون بالعودة الي االرهـاب، وهـذا التهديـد موجـه               . لسنتهمانهم لم يتوقفوا عن اطالق لهيب أ      
في مطلع االسبوع هدد الناطق بلسان حماس بأنه اذا لم تطلق اسرائيل سراح السجناء              . السرائيل وللسلطة الفلسطينية ايضا   

اب ونوقف التهدئة اذا تم تأجيل االنتخابات   سنعود الي االره  : وهناك تهديد آخر  . فان تنظيمه سيستخدم كافة الوسائل الممكنة     
حماس تحتفظ بالخيار العسكري ضد اسرائيل وبالكفاح ضد السلطة الفلسطينية في ظل الواقع الجديد وضـغط                 . التشريعية
حماس تشارك في   . االنتخابات: السيطرة علي الشارع والسيطرة السياسية تُحرزان من خالل السالح الديمقراطي         . الشارع
معارك االنتخابية الفلسطينية، سواء كانت نقابية أم طالبية أم بلدية أم تشريعية كما هو ُمزمع في السابع عـشر مـن                     كل ال 

  .اآلن نحن نركز علي العمل السياسي، فهذه هي المصلحة الجماهيرية ، قال الشيخ حسن يوسف. تموز يوليو المقبل
 13/5/2005يديعوت احرونوت 
  14/5/2005القدس العربي 

  
  
 
  
 
  
  

  
  
  

  التشبث بحق العودة
    علي الصفدي 
أعلن الفلسطينيون المقيمون في القارة االوروبية، والحاصلون على مواطنة دولها، تشبثهم بحق العودة الى وطنهم االصلي                
في فلسطين ورفضهم االلتفاف على هذا الحق او المساس به تحت اي ظرف كان، باعتباره ال يتناقض مع حصولهم على                    

سيات االوروبية، وال ينتهي مفعوله بتقادم الزمن، وال يمكن ان يزول طالما كان وراءه مطالب، وُيعد هـذا التـشبث                    الجن
بالحق، المدعوم من قطاعات واسعة من المفكرين واالكاديميين والسياسيين الواعين في اوروبـا، والـذين شـاركوا فـي                   

 عقد في العاصمة النمساوية فيينا يوم السبت الماضـي، اكبـر رد   حضور المؤتمر السنوي الثالث لفلسطينيي اوروبا، الذي    
  .على تنكر شارون لحق العودة الذي يستند فيه الى رسالة الضمانات التي تلقاها من الرئيس االمريكي جورج بوش

ن وبـرلين    عقد مؤتمرات سنوية ثالثة في كل من لند        -وبمناسبة ذكرى نكبة فلسطين   -لقد استطاع الفلسطينيون في اوروبا      
وفيينا، بتنظيم من مركز العودة الفلسطيني الذي يتخذ من لدن مقرا له، وشارك في مؤتمر فيينا الذي عقـد تحـت شـعار                       
فلسطين ارض وشعب ووحدة واحدة ال تتجزأ اكثر من ألفي فلسطيني ومعهم عـدد كبيـر مـن الناشـطين االوروبيـين                      

 العودة مطلبا اساسيا ال يمكن التنازل عنـه، وتـذكير اسـرائيل ان              المناصرين لحق العودة، وذلك بهدف االبقاء على حق       
، وحشد تأييد الـرأي     194السالم ال يمكن ان يتحقق دون هذا الحق، الذي اقرته الشرعية الدولية وقرار االمم المتحدة رقم                 
ستمرت مأساته، فإن العـالم     العالم االوروبي لهذا الهدف المشروع، فطالما بقي الشعب الفلسطيني تحت االحتالل، وطالما ا            

لن ينعم باألمن واالستقرار كما قال يوهان هاتزل رئيس بلدية فيينا الذي رحب بعقد المؤتمر الفلـسطيني فـي العاصـمة                     
النمساوية، وأعرب عن تفاؤله لتزامن ذلك مع ذكرى تحرر فيينا من النظام النازي قبل ستين عاما، وذكرى جالء الحلفـاء            

  .ين عاما، وقال ان ذلك يبعث على االستبشار بانتهاء معاناة الشعب الفلسطينيعن النمسا قبل خمس
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وقد حذر الفلسطينيون في مؤتمرهم من مخاطر جدار الضم والفصل العنصري الذي يضع الفلسطينيين في معازل مغلقـة،                  
الى هـدم الجـدار العنـصري       ويلتهم اراضيهم وحقولهم، وايدهم في ذلك الكاتب النمساوي البارز ليو غابرييل الذي دعا              

ووصفه بجدار العار، ومن جانبها اعتبرت الناشطة النمساوية ساندرا غايتس انتفاضة الشعب الفلسطيني تعبيرا قويا عـن                 
الروح الديمقراطية الحقة واستنكرت ان توصف الدولة العبرية بأنها دولة ديمقراطية، كما عبر الفلسطينيون في اوروبا عن                 

ديدات المتعاظمة التي تستهدف القدس والمسجد االقصى المبارك، وطالبوا المجتمعات االوروبية بـالوقوف             قلقهم جراء الته  
  .الى جانب قضيتهم العادلة

ان التصاق الفلسطينيين اينما كانوا بقضيتهم الوطنية، واصرارهم على حق العودة الى ديارهم، وتـصميمهم علـى ازالـة                   
، من الثوابت التي ُيجمع عليها شعب فلسطين، ويواصل تذكير العالم بها عبر ادامة              االحتالل واالستيطان عن ارض وطنهم    

عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات على كل صعيد اقليمي ودولي، اعالمي واكاديمي، الـى ان يعـود الحـق الصـحابه        
  .الشرعيين، فالحق ال يزول بتقادم الزمن

ن في موقف ما او الجمود في مرحلة ما او في حقبة زمنية معينة النها ليست                والثقافة ال يمكن ان يتم وصفها بحالة السكو       
فهي حالة تواصلية تنمو تلقائيا تحرك وتتحرك مع ايقاع ونبض المجتمع وتؤطر لنـشاطاته              .. حالة مرحلية يمكن اختزالها   

يرات الديموغرافيـة وتـذويب     المختلفة وتعبر عن وجه وشكل حياته سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتحمل انعكاسات المتغ           
الفوارق الثقافية احيانا بين اوساط اجتماعية مختلفة اذا تمكن واضعو الرؤى من تهيئة البيئة المناسبة لهـا وتـوفير ادوات                    

  .حاضنة لنشاطاتها
ور الثقـافي فـي   ومع تفاعل الحراك السياسي اليومي للمجتمع مع البيئة الثقافية للمجتمع ايضا تنتج العمليات الديناميكية للد 

تغيير ادوات البنية االجتماعية السياسية عندما ال يتمكن الفعل السياسي من احداث التغيير االجتمـاعي والتغيـر النـوعي                   
الثقافي المطلوب لجهة التحوالت والتغيرات في المناخات المجتمعية التي يفترض فيها ان تأخذ دورهـا الطليعـي لقيـادة                   

تشكيل االدوات التنموية التي تفعل وتنمي من اقتصاديات التنمية المستدامة وانسحاباتها علـى             عمليات التطوير والتحديث و   
حياة الناس من خالل فوائدها وعوائدها االجتماعية واالقتصادية والتي ستشكل في النهاية ثقافة التنمية وهي كأحد مكونات                 

  .االطار والهوية الثقافية للمجتمع والدولة ككل
ة تخلق االنعكاسات لدى الناس في قراءة ودراسة االثر االقتصادي للنشاط السياسي للدولـة وتحمـل األطـر                  وثقافة التنمي 

  .والمفاهيم والمكونات المجتمعية الحديثة الدماجها في التكوين الحضاري النابع والمنطلق من الثقافة االصلية للمجتمع
ة السياسية وأهدافها في المجتمع ووفق تعدد وجوهها المختلفـة اذا           وال يمكن فصل التغير الثقافي وثقافة التغير عن المعادل        

كان التالزم بينهما تالزما مجتمعيا مؤسسيا في اطار تناغمي وتبادلي في الرؤى واالفكار واالسـتراتيجيات التـي تنبـع                   
  .جميعها من رؤية الدولة ذاتها

  13/5/2005الدستور 
  

  االنتفاضة الثالثة
    رشيد حسن 

وفـي  ... يان في الدنيا وعبر التاريخ اشد براعة من اسرائيل وقادتها في التنكر للقرارات والمواعيد والعهـود               ليس هناك ك  
وان كان هذا االمر ليس غريبا وعجيبا بعد ان اخبرنا القرآن الكريم            .. التحلل من االلتزامات والمعاهدات والمواثيق الدولية     

ن روت السيرة النبوية فيضا من مؤامراتهم على النبي صلى اهللا عليه وسـلم،              وبعد ا ... كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم     
ال بل تراهن على صدقية قوم جبلوا على الغدر والخيانـة وقـام             .. ولكن المفارقة ان تجد انظمة عربية تصدق ما يقولون        

  ...كيانهم على االغتصاب
عندما رفض االلتزام بتنفيذ اوسلو ومن هنا فما يقوم         .. مقدسةوفي هذا المقام ال بد من استذكار مقولة لرابين ان ال مواعيد             

او االعـالن عـن تأجيـل       .. به شارون اليوم ومن لف لفه من مجرمي الحرب الصهاينة من عدم التزام باطالق االسرى              
ـ                .. االنسحاب من غزة   شاهد وغير ذلك من خروقات لما يسمى بتفاهمات شرم الشيخ تأكيد لعقلية شايلوك اليهودي التـي ن

  .ونلمس افعالها على االرض يوميا 
باختصار شارون لم يخرج من جلده، وبقي وفيا الهدافه، ولم يقدم للرئيس الفلسطيني شيئا يذكر، رغم ان االخيـر اوقـف                     

 4االمن واالستقرار الذي افتقدته طيلة       االنتفاضة الباسلة واقنع فصائل المقاومة بالتهدئة، وحقق السرائيل كما تقول هآرتس          
  .سنوات وهذا ما عجز عن تقديمه شارون

الصحيفة ذاتها، تنبأت ان االنتفاضة الثالثة قادمة بعد ما استعرضت ما تقوم به حكومة العدو واصـرارها علـى تجاهـل                     
  .الفلسطينيين واصرار شارون على احباط كل اآلمال والطموحات ووضع عباس امام الحائط

 االسـرائيلي هـو نجـاح الـصهاينة         -ن الخلل الكبير في معادلة الصراع العربي        المفكر العربي عبداالله بلقزيز يؤكد ا     
وهو ما اعطـى قـادة العـدو        .. واالدارات االميركية في تغيير قناعات االنظمة العربية وجرها على مربع نصف الحلول           

 صف الحكي الذي يـؤخر      الفرصة للمناورة وااللتفاف على القرارات الدولية وتفريغها من مضمونها بعد رحلة طويلة من            
  ..وال يقدم

  13/5/2005الدستور 
  

 ماذا وراء التصويت اإلسرائيلي ضد حماس في االنتخابات الفلسطينية
  طلعت رميح
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التصريحات األخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية اإلسرائيلي سيلفان شالوم، بان إسرائيل ستعيد النظر في االنسحاب من                 
ي االنتخابات التشريعية الفلسطينية، جاءت كاشفة للمفاهيم األمريكية واإلسـرائيلية حـول            قطاع غزة، حال فوز حماس ف     

الديمقراطية، كما جاءت كاشفة لماهية الكيان الفلسطينى الذى يتحدثون عنه تحـت عنـوان الدولـة الفلـسطينية القابلـة                    
لشعب الفلسطينى اذا صوت لحماس او وضعا       وكذلك جاءت تصويتا ضد حماس في االنتخابات الفلسطينية أو تهديدا ل          .للحياة

له بين اختيار حماس مع استمرار عمليات االبادة والتطهير العرقى وهدم المنازل واالحتالل أو اختيار فـتح مـع الدولـة                     
وهو امر سيتطور من بعد بطبيعة الحال ليصبح المطروح         - دولة الكانتونات الممزقة والمحاصرة وفاقدة السيادة        -الهزيلة  

ى الشعب الفلسطينى هو اختيار فتح دون شهداء األقصى، ثم سيتلو ذلك كالم عن فالن نعم وفالن ال من داخـل فـتح                       عل
كما عكست هذه التصريحات مجددا المحاولة اإلسرائيلية إلشعال حرب أهلية فلسطينية بقدر مـا أعـادت لألذهـان                  .نفسها

الت جميعها فان أهم ما أظهرته تصريحات شالوم هو أن قـرار            لكن ومع أهمية كل تلك الدال     .طبيعة الصراع داخل الليكود   
االنسحاب من غزة لم يصدر إال تحت ضغط المقاومة وان االنسحاب سيجرى مهما كانت نتـائج االنتخابـات باعتبـاره                    

ا ان  وكـذ .هروبا، وهو ما كشفته بشكل قاطع تصريحات وزير الدفاع اإلسرائيلي في اليوم التالى لتصريحات سلفان شالوم               
وان -هذه التصريحات جاءت لتؤكد مجددا، ان التهدئة الحالية ليست اال حالة مؤقتة، وان ما يجرى امامنا هو سير حثيث                    

  . نحو انهائها والعودة إلى صراع مفتوح وفق الوتائر التي كانت سائدة في االرض المحتلة من قبل-كان بطيئا 
ئيلي واألمريكي للديمقراطية في المنطقة بأنها الديمقراطية التي تأتى فقط          لقد كشفت هذه التصريحات طبيعة المفهوم اإلسرا      

بمن توافق عليه إسرائيل والواليات المتحدة واال فال، فإذا كانت التصريحات هذه تمثل تدخال سافرا ومباشرا في االنتخابات                  
 إن الـرئيس عرفـات الـذى جـرت          فقد سبق أن حدث ما هو اخطر إذ       -وهو تدخل لصنع المستقبل     -الفلسطينية المقبلة   

االنتخابات الفلسطينية الختياره بإشراف أمريكي وبرضى وموافقة إسرائيلية في ضوء االتفاقات الموقعـة بـين منظمـة                 
التحرير والقيادات االسرائيلية، تحول إلى شخص غير مقبول وغير معترف به وفاقد لشرعية الشعب الفلـسطينى الـذى                  

- 2-حينما رفض التوقيع على صك التنازل عما بقي من حقوق فلسطينية في كامب ديفيد       -امن وجهة نظرهم طبع   -انتخبه
حيث انتهى األمر بعرفات إلـى      -بما كشف ان المعيار ليس الديمقراطية وانما ان يكون من يحكم هو على هوى اسرائيل                

  . عدم االعتراف به وحصاره ثم قتله في ظروف لم يعد احد يأتى عليها بأي حديث
ريحات شالوم كشفت عن المفهوم اإلسرائيلي واالمريكى للدولة الفلسطينية، إذ يكشف هذا التدخل اإلسرائيلي أن هـذه                 تص

الدولة التي يتحدث عنها بوش وشارون ليست إال محاولة امريكية واسرائيلية لتشكيل كيان فلسطينى هزيـل علـى هـوى                    
 قادة إسرائيل ال الشعب الفلسطينى حيث مغزى التـصريحات          كليهما وحسب مقتضيات مصالحهما، كيان يحكمه من يحدده       

فما بالنا بمن يتـولى الجهـاز       -أو في المجالس البلدية     -انهم، يحاولون منذ اآلن تحديد من يدخل في البرلمان الفلسطينى           
  . التنفيذى للسلطة التنفيذية وما بالنا بشأن وجود سلطة مستقلة أو ذات قدرة اقتصادية أو عسكرية

 تكشف بسبب توقيتها أنها بمثابة تخيير للشعب الفلسطينى بين استمرار االحتالل لغزة إذا كسبت حماس األغلبية فـي                   وهى
 ،وبـين أن تجلـو قـوات        67البرلمان الفلسطينى وشكلت الحكومة الفلسطينية في االراضى الفلسطينية المحتلة في عـام             

ولـذلك كـان رد محمـد       -ه فتح، وهو يمثل إحراجا شديدا لفتح        االحتالل عن غزة مع وجود برلمان فلسطينى تسيطر علي        
كما هو أمر سيتطور فيما بعد وعلى نحو ما حدث مع الرئيس عرفات، بان              -دحالن شديدا وواضحا برفض هذا التصريح       

ترفض إسرائيل اى سيطرة لعناصر معينة من فتح وتطالب بتغييرها الخ، وهو ما يظهر صحة قرار حماس بالمشاركة في                   
  . االنتخابات البرلمانية إذ هي رفعت كل غطاء زائف حول مواقف إسرائيل من الديمقراطية

ومن قبل ومن بعد فان هذه التصريحات تكشف لألمة كلها زيف كل االدعاءات األمريكيـة االسـرائيلية حـول الحريـة                     
ديمقراطية في المنطقة، وان الشرط     والديمقراطية أو هي تقطع بان الهدف من كل هذه المحاوالت واألحاديث عن تطبيق ال             

لها لدى امريكا واسرائيل، هو أن ال يصل من خاللها من يمثلون الشعوب العربية واإلسالمية هوية وحضارة ومصالح، أو                   
هي تكشف بالدقة أن هذه الديمقراطية المزعومة ليست اال محاولة لمنع التيارات اإلسالمية من الوصول إلى الحكـم فـي                    

  . ية واإلسالمية تحت الضغوط الخارجيةالدول العرب
لكن األهم فعليا وفيما يجرى على األرض، هو أن وزير الدفاع اإلسرائيلي هو من اظهر االنزعاج من تصريحات شالوم،                   
وان انزعاجه كان هو األعلى واألشد من اى احد آخر، إذ هو لم ير في تصريحات شالوم مجرد صراع داخـل الليكـود                       

تمر او انها من النمط المعتاد من الهجوم على حماس، ولكنه رأى في تصريحات شالوم افتئات على قرار                  يمكن ان يتركها    
صدر لدواع عسكرية تخص الجيش اإلسرائيلي بالدرجة االولى، ولـذلك قـال            -باالنسحاب من غزة    -للجيش اإلسرائيلي   

ظر عـن نتـائج االنتخابـات التـشريعية         بوضوح أن إسرائيل ماضية في تنفيذ خطة االنسحاب من قطاع غزة بغض الن            
 أنه يجب تنفيذ خطة فك االرتباط تحت أي ظرف حتـى لـو              -في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيلي    -كما أكد   . الفلسطينية  

وأضاف أن عملية االنسحاب معقدة وتضع الحكومة اإلسـرائيلية تحـت           . حصلت حركة حماس على الغالبية في البرلمان      
وهو ما يؤكد ويكشف أن المقاومة كانت العامل األول في إجبـار إسـرائيل علـى                .وية لمستقبلنا اختبار صعب ولكنها حي   

غيـر ان تـصريحات     .االنسحاب وان كل محاولة لنزع السالح الفلسطينى المقاوم انما هو يقدم الخدمة الكبرى السـرائيل              
ؤكد أن التهدئة الحالية دخلت فعليـا فـي         شالوم تظل ذات اهمية على صعيد الوضع المستقبلى بشأن التهدئة،حيث جاءت لت           

مرحلة االحتضار وأن أقصى موعد الستمرارها في الحياة سيكون موعد انتهاء االنتخابات الفلسطينية، حيث خالصة مـا                 
قاله شالوم تحديدا هو ان اسرائيل لن تقبل بوجود حماس في المؤسسة التشريعية الفلسطينية، التي ستجرى انتخابهـا فـي                    

 االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، ومن ثم فان اسرائيل تمهد من خالل هذه التصريحات لنفض يدها بصفة                  وقت يسبق 
  . نهائية من التهدئة الحالية وفقا لهذه الحجة بعد االنتخابات

  ! شالوم يغنى ويرد على نفسه 
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احية المنطق فان االنسحاب مـن      ، فمن ن   الالفت في تصريحات شالوم، أنها جاءت على طريقة من يغنى ويرد على نفسه            
هذا هـو اسـمه   -غزة من األصل هو خطة أحادية الجانب او هو فك االرتباط من جانب واحد من قبل الطرف االسرائيلي              

ومن ثم فان حديث شالوم يأتى متناقضا مع القرار االسرائيلي في حد ذاته، حيث المعلن حتى اآلن ان االنسحاب                   -وعنوانه  
ر من طرف واحد ودون تنسيق مع السلطة الفلسطينية بل هو يأتى األساس وفـق رؤيـة تـرفض                   من قطاع غزة هو قرا    

فكيـف اذن يعـود     -الهزيلـة   -التنسيق معها وعلى أساس ترفض من خالله اسرائيل ان يكون جزءا من خريطة الطريق               
االصل هـو انـسحاب مـن       شالوم اليوم للحديث عن شروط لالنسحاب، ولمن يتوجه بهذه الشروط اذا كان االنسحاب من               

  . طرف واحد وبدون اتفاق او تنسيق مع أحد؟
ومن ثم فان من يقلب في دواعى هذا التصريح سيكتشف بسهولة انه ال عالقة له فعليا بوضع شروط لالنسحاب فـي حـد                       

 هو ما سـمح     ذاته، ان لم يكن الن االنسحاب قد أصبح اآلن قرارا من الكنيست وليس من الحكومة فالن القرار باالنسحاب                 
إذن لماذا قال شالوم ما قال ؟ األسباب تبدو متعددة، فمن ناحية يمكن القول بـأن هـذه                  .لشارون بتشكيل حكومة مع العمل    

التصريحات تأتى على خلفية الصراع داخل اسرائيل حول االنسحاب من غزة، حيث أشار بعض المعلقين والمسؤولين إلى                 
 لالنسحاب ضمن حالة الرفض التي واجهت شارون عند إقـرار الخطـة فـي    أن التصريحات تعكس رأى شالوم الرافض     

داخل الليكود،ومن ناحية ثانية يمكن القول بانها جاءت لتعكس، أن أطرافا في داخل الليكود ما تزال تلعب على المتطرفين                   
خـاوف مـن أن يـأتى    على أمل أن تنجح حركة االشد تطرفا في وقف االنسحاب،كما يمكن تفسيرها ايضا على خلفية الم               

االنسحاب مترادفا مع نمو نفوذ قوة حركة حماس في وسط الشعب الفلسطينى،أو على خلفية انتقال قوة حماس من الشارع                   
غير ان االهم من كل ذلك هو ان هذه التصريحات جاءت لتكـشف أن تأجيـل                .إلى السيطرة على دفة الحكومة الفلسطينية     

ادعت أجهزة اإلعالم اإلسرائيلية بسبب عيد دينى لدى اليهود وإنما هـي تـأتى الن                يوما لم يأت كما      21االنسحاب لمدة   
شارون يؤجل االنسحاب ليرى نتائج االنتخابات الفلسطينية، اى أنها تأتى للتحضير لمرحلة ما بعد االنسحاب او للتحـضير        

دم تنفيذ ما سمى تفاهمات شرم الشيخ التي لم         للمبررات النهاء التهدئة التي تتواصل المماحكات اإلسرائيلية النهائها بفعل ع         
  . تنفذ منها إسرائيل شيئا يذكر
  ! تفاهمات شرم الشيخ لم تنفذ

 فبراير الماضى الذى انعقد وانتهى فيه مؤتمر شرم الشيخ، فان السلطات اإلسرائيلية تتراجع يوما بعد يوم عـن مـا             8منذ  
 التراجعات هو ما أعلن عنه شارون في نفس توقيت إطـالق شـالوم              األحدث في هذه  .قيل انها التزمت به فيها وبالتدريج     

ـ          أسير الذين سبق أن جرى التعهد بإطالق سراحهم فـي هـذه             400تصريحاته، من انه اخذ قرارا بعدم اإلفراج عن الـ
ـ                  -التفاهمات   ل بـان   لم يكن من المصادفة أن يكون السبب المعلن متوافقا مع السبب الذى أعلنه شالوم حيث جـرى التعل

وهو ما يعنى ان تصريحات شالوم مرة اخرى لم تـأت           -محمود عباس لم يفعل شيئا للجم اإلرهاب الذى ما زال مستعرا            
واألحدث أيضا هو ما أعلنه مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمـم المتحـدة، ردا                .خارج سياق تصور شارون   

ففى حين أعلن الجيش اإلسرائيلي، أن ما تبقى من الحواجز بين مدن            . اجزعلى ما قاله الجيش اإلسرائيلي حول إزالة الحو       
 ونظيرتها المحتلة فـي  48 حاجزا فقط، تتركز في مناطق الحدود بين االراضى المحتلة في عام           48وقرى الضفة وغزة هو   

ما هي بما يعنى     كانت موجودة من قبل، ما تزال ك       680 حواجزمن اصل    605 ،فان المسؤول الدولى قال أن هناك      67عام  
ان الجيش االسرائيلي قد تخطى كل حدود تزييف الوقائع، هذا في الوقت الذى تواصـلت عمليـات المداهمـة والقـبض                     
والتفتيش واالغتيال حتى في المدن التي سبق أن انسحبت منها، كما أن قوات االحتالل ما تزال تواصل عملياتها العدوانية                   

على المصلين الفلسطينيين في الحرم المقدسى، بما يجعل        -كل يوم جمعة    -ان االسبوعى   في بناء الجدار، اضافة إلى العدو     
المتابع لما يجرى منذ انفض مؤتمر شرم الشيخ، يلحظ ليس فقط ان ما نفذ مما التزمت به القيادة االسرائيلية هـو النـذر                       

وسلو، حيث كانت االتفاقات توقع وسط زخم       اليسير، وانما ايضا ان االجواء تعود مرة اخرى إلى نفس ما كانت عليه بعد ا              
ووعود كبيرة، ويتضح فيما بعد انها لم تكن سوى اوهام، حيث االخطر هو أن األمور لم تعد تقتصر علـى عـدم تنفيـذ                        
تفاهمات شرم الشيخ، وإنما هي باتت تؤكد ان الهدف اإلسرائيلي من التهدئة هو استغاللها لتنفيذ مخططاتهـا ال اكثـر وال                     

لتمريـر مخططاتها،حيـث    -كالمعتاد في كل اتفاق     -نذ انعقاد تفاهمات شرم الشيخ انتهزت اسرائيل فرصة التهدئة          فم.اقل
افتتح شارون خطا للسكك الحديدية داخل الضفة الغربية، كما أعلن أن المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة لن تفكـك بـل                    

كذلك، جرى االعالن عن انشاء جامعة اسرائيلية فـي إحـدى           ستظل تحت السيطرة اإلسرائيلية او على صلة بإسرائيل، و        
  . المستوطنات بالضفة الغربية

وهى كلها امور،باتت تشير إلى أن الهدنة أو التهدئة باتت تعيش لحظاتها األخيرة، وان إسرائيل مصممة علـى اسـتمرار                    
إذ هي لم تلتزم أبدا بأية تعهدات لها أو اتفاقات          التأكيد أن المقاومة هي وحدها العامل الذى يجبرها على التراجع أو التنازل             

معها، كما هي تشير مجددا إلى ان التهدئة في طريقها إلى االنتهاء، ان لم تكن قد تحولت فعليا إلـى حالـة مـن العنـف                          
  . منخفض الوتيرة ال اكثر وال اقل
  تهدئة أم خفض لمستوى العنف؟ 

بأن التهدئة انتهت فعليا وان ما نشهده هو تخفيف لـوتيرة القتـل مـن               فى ضوء متابعة كل هذا الذى يجرى، يمكن القول          
لقد شهدت االيام االولى للتهدئة     .الجانب االسرائيلي وحالة من الردود المحسوبة بدقة من الجانب الفلسطينى ال اكثر وال اقل             

ف عمليات االغتيال طفلة فلسطينية في      وان كانت القوات االسرائيلية قتلت في يوم اعالن وق        -توقفا تاما للعمليات لعدة ايام      
غير ان االمور باتت تتغير وان ببطء إلى ان وصلنا إلى حالة من العمليات المنخفضة الوتيرة بالمقارنـة بمـا                    -دير البلح   

ن بلغ عدد الفلسطينيي  -فى مطلع العام    -فمنذ إعالن فصائل المقاومة الفلسطينية عن التهدئة من جانب واحد           .كان سائدا قبلها  
 فلسطينياً، حسب ما اورده تقريٌر صادر عن مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنـسان ، كمـا اشـار                   86الذين استشهدوا   
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 منزالً بحجـة البنـاء بـدون        38التقرير إلى ان عملية هدم المنازل ما تزال مستمرة ايضا حيث قام جيش االحتالل بهدم                
   .ترخيص أو لغرض إكمال بناء جدار الفصل العنصري

وقد تركّزت عمليات الهدم في قرى النقب والقدس ومدينة بيت لحم، باإلضافة إلى أن جيش االحتالل سلّم أصحاب منـازل                   
  . أخرى إخطاراٍت بهدم منازلهم في األيام القليلة القادمة

         ـ          15وبخصوص مخلّفات جيش االحتالل أشار التقرير إلى أن دهم نتيجـة    طفالً قد أصيبوا بجراٍح متفاوتـة استـشهد اح
وجاء في التقرير أن جيش االحتالل ال يـزال يعـوق           . تعرضهم النفجارات األجسام المشبوهة التي خلفها جيش االحتالل       

حركة تنقّل المواطنين عبر الحواجز، وأنّه قد اعتقل منذ إعالن الفصائل الفلسطينية التهدئة في بداية شهر فبراير الماضـي                   
ص مصادرة األراض، أشار التقرير إلى أن جيش االحـتالل وضـع يـده علـى آالف                 وبخصو. العشرات من المواطنين  

  . الدونمات تعود ملكيتها لمواطني قرى بيت لحم والقدس ورام اهللا وقلقيلية لغرض إكمال بناء جدار الفصل العنصري
كان ابرزها مـا حـدث      وعلى صعيد ردود الفعل الفلسطينية نجدها هي االخرى كانت ردودا وفق حسابات منضبطه، وقد               

 مارس الماضى حينما قتل ثالثة اطفال فلسطينيين فردت الفصائل الفلسطينية بقصف مركز للمستوطنات في غـزة،                 11في
 ابريـل قتـل فلـسطينى وجنـدى         27كما كانت هناك عملية قنص لثالثة جنود اسرائيليين قامت بها حركة الجهاد وفـي             

  . الخ...اسرائيلي
لتهدئة إلى حالة متواصلة من االعتداءات االسرائيلية بوتائر اقـل مـن الـسابقة،مع ردود فعـل                 ما نشهده هو تحول من ا     

فلسطينية محسوبة بدقة، وهنا تقرأ تصريحات شالوم، ال باعتبارها تتعلق باالنسحاب من غزة، وال باالنتخابات الفلـسطينية        
  .ما بعد االنسحاب من غزةفي حد ذاتها فقط، بقدر ما هي مرتبطة بمرحلة تحضر لها اسرائيل في

   14/5/2005الشرق القطرية 
 

  :كاريكاتير
  

  
  14/5/2005القدس الفلسطينية 

  
 

 
 


