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  ن حق العودة حقٌ مقدسأالفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة ويؤكدون على 
رى  أحيا اآلالف من الالجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجـدهم الـذك       16/5/2005نشر المركز الفلسطيني لإلعالم     

التي كانوا قد هجروا منها بالقوة في الخـامس           للنكبة، تأكيداً على التمسك بحق عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم           57الـ  
 .1948 عشر من شهر أيار مايو 

ففي رام اهللا، افتتحت لجنة أحياء النكبة بالتنسيق مع لجنتي مخيمي األمعري والجلزون، معرضين تـراثيين، عرضـت                  
 . خص أصحاب تلك المخيماتفيهما متعلقات ت

وفي محافظة طولكرم، شارك المئات من أبناء أمس، في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن حق العودة                   
  . للنكبة57عائدون إلحياء الذكرى الـ 

محـافظ طـولكرم،    وانطلقت المسيرة من أمام دوار الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة، يتقدمها اللواء عز الدين الشريف                
وممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية في المحافظة، وحشد كبير من المواطنين والالجئين، حيث جابت شوارع المدينـة                

  .لتنتهي من حيث انطلقت
وفي جامعة النجاح الوطنية في نابلس افتتح، يوم أمس السبت، معرض النكبة في صور تحت رعاية األستاذ الـدكتور                    

ئيس الجامعة، وكان البرنامج األكاديمي للهجرة القسرية في الجامعة نظّم المعرض بالتعاون مع اللجنة              رامي حمد اهللا، ر   
ـ     للنكبة، وحضر االفتتاح عدد من عمداء الكليات ومدراء المراكز في الجامعة، إضافةً إلـى               57العليا إلحياء الذكرى ال

  . المدعوين والمهتمين وطلبة الجامعة
ية العليا بياناً بهذه المناسبة، أكدت فيه أن حق العودة حق مقدس، تؤكده الشرعية الدولية وتـدافع                 وأصدرت اللجنة الوطن  

عنه سواعد أبطال فلسطين المرابطين في مواجهة االحتالل واالستيطان، وجدار الفـصل العنـصري، الـذي تقيمـه                  
  . في عمق األراضي الفلسطينية" إسرائيل"

ى المشاركة في جميع الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة، والتي تؤكـد علـى التمـسك               ودعت اللجنة جماهير المحافظة إل    
  .بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة

وفي نابلس نظمت الفعاليات الشعبية والرسمية في المحافظة ظهر يوم أمس مهرجاناً جماهيرياً في ميدان الشهداء فـي                  
  . ين للنكبةالمدينة، بمناسبة الذكرى السابعة والخمس

وقد أصدرت لجنة المتابعة إلحياء الذكرى السابعة والخمسين للنكبة بياناً، أكدت فيه أنه ال بديل عن العودة، وأن قضية                    
  .عودة الالجئين إلى ديارهم تشكل معياراً أساسياً في التصويت والمشاركة في االنتخابات البلدية والتشريعية المقررة

وطنية وترتيب البيت الداخلي على قاعدة برنـامج اإلجمـاع الـوطني والحقـوق الوطنيـة                ودعا إلى تعزيز الوحدة ال    
المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة للديار، واالستقالل في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس خالية من االسـتعمار                 

  .والمستعمرين
ب الفلسطيني بحق العودة باعتباره حقاً مقدساً وال        وأصدرت األحزاب والتنظيمات السياسية بيانات أكدت فيها تمسك الشع        

  . يمكن التنازل عنه
 أنه أحيا الالجئون الفلسطينيون في لبنان الذكرى السابعة والخمسين للنكبة بمـسيرة             15/5/2005 48ونقل موقع عرب    

  . تطالب بحق العودةجابت شوارع مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان ومظاهرة وصلت الى الحدود اللبنانية مع اسرائيل



وحسب تسجيالت وكالة غوث وتشغيل الالجئين االونروا يصل عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان اليوم الى أكثر مـن                  
  . مخيما في مختلف المناطق اللبنانية12 الفا موزعين على 350

ثر من ثالثة آالف جابت شوارع      ونظمت حركة المقاومة االسالمية حماس مظاهرة نسائية قُدر عدد المشاركات فيها بأك           
  .مخيم عين الحلوة أكبر مخيمات لبنان وتخللتها عروض ترمز الى مشاهد ومراحل النكبة

وأفاد شهود عيان ان النساء ارتدين العباءات السود وحملن في أيديهن لفائف فارغة لالطفال فيما حمل الـبعض علـى                    
ات كبيرة ترمز الى مخيمات الشتات ومفاتيح منازلهن التي تركوهـا           رؤوسهن األواني المنزلية وأحزمة ثيابهن ومجسم     

  .ومجسمات ترمز الى األحزمة الناسفة
وحملت عشرات الفتيات خرائط فلسطينية مصنوعة من الخشب وملَونة بألوان العلم الفلسطيني كُتبـت عليهـا عبـارة                  

  .د ياسينعائدون إضافة الى أعالم حركة حماس وصور مؤسسها الراحل الشيخ أحم
ورفع المعتـصمون   . كما نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في لبنان مظاهرة على الحدود اللبنانية مع اسرائيل             
 الخاص بتقـسيم    194مجسمات تمثل مفاتيح منازل القرى الفلسطينية المحتلة والفتات تؤكد حق العودة وتطبيق القرار              

  .السرائيلي وتؤكد حق العودةفلسطين ورددوا هتافات تندد باالحتالل ا
 بالنظر إلى األمام ال الخلف، يحاول الشبان الفلـسطينيون فـي مخيمـات              16/5/2005وورد في بي بي سي العربية       

الـذي  " رغم الحدود"الالجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة أن يتواصلوا معاً من خالل شبكة االنترنت ضمن مشروع             
  . تمر ووحدة تقنية المعلومات في جامعة بيرزيتتشرف عليه دائرة التعليم المس

. انطالقة هذا المشروع كانت في مخيم الجلزون لالجئين الفلسطينيين الذي أطلق صفحته الخاصة كجزء من المـشروع                
 . وقد اختار الشبان ذكرى النكبة الفلسطينية إلطالق المشروع باستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة

نحن في عصر تكنولوجيا المعلومات وهي الوسيلة األمثل الن نتواصل          " رغم الحدود ايمن الرمحي      ويقول منسق برنامج  
مع العالم، لنقول إننا الجئون فلسطينيون ال نبكي على الماضي، و نستجدي أحدا، بل نستطيع بناء ذاتنا بذاتنا وتطـوير                    

  ". قدراتنا وكذلك على إقامة دولتنا المستقلة
ع رغم الحدود على شبكة االنترنت يجد مختلف المواضيع المتعلقة بحق العودة، وقصص اللجوء              المتصفح لموقع مشرو  

  . الفلسطيني في محاولة كي ال ينسى الجيل الجديد ما حل بفلسطين قبل سبع وخمسين سنة
 خـالل   من"وهذا أيضا هو ما تحتويه صفحة مخيم الجلزون كما يشرح المشرف على برنامج رغم الحدود ايمن داليشه                  

ولكن هذه الصفحة مرتبطة بـشكل مباشـر مـع صـفحات مخـيم              . هذا نتواصل مع كل الناس في جميع أنحاء العالم        
النصيرات وخان يونس في غزة، ونور شمس واالمعري والدهيشة في الضفة الغربية، وقريباً سنرتبط مـع مخيمـات                  

  ". الالجئين في الشتات حتى تصبح هذه نافذة للحديث بين الالجئين
فتيان لم يعيشوا نكبة فلسطين بل عاشوا أثرها بعد سنوات اللجوء هم الذين عملوا على جمع المعلومات ووضعها علـى                    

أشرفت على جمع بعض البيانات المتعلقة بتاريخ المخيم مـن          "صفحات مشروع رغم الحدود، كما يقول احد المشاركين         
  ". اجل نشرها وتعريف المتصفحين بها

سطينيين في مخيمات اللجوء إلى األمام ال تنسيهم ما كان في الماضي، فقد عاهد الجيل الجديد أجدادهم                 نظرة الشبان الفل  
  . من خالل مشروع رغم الحدود، بعدم التخلي عن حق العودة وإيصال صوت الالجئين الفلسطينيين إلى ابعد الحدود

  
  

 تنظيم الحقوق المدنية وموضوع السالح
در فلسطيني بارز ان وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القـدوة سـيزور بيـروت فـور                أكد مص : 16/5/2005الحياة  

  .االنتهاء من االنتخابات النيابية للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين والتباحث معهم في ملف العالقات الثنائية
فلـسطيني محمـود عبـاس       وقال المصدر ان زيارة القدوة لبيروت تأتي تتويجاً للمحادثات التي عقدت بين الـرئيس ال              

  . األميركية الجنوبية التي عقدت اخيراً في برازيليا–ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش القمة العربية 
ولفت الى ان القدوة سيبحث مع الحكومة اللبنانية في عدد من األمور العالقـة الخاصـة بـالحقوق المدنيـة لالجئـين                      

لبنان اضافة الى اعادة فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت الذي كان اغلق عقب               الفلسطينيين المقيمين في    
، مؤكداً ان قضية السالح الفلسطيني في المخيمات ستكون من ابرز           1982االجتياح اإلسرائيلي للبنان في حزيران يونيو       

  . الفلسطيني–النقاط التي ستدرج على جدول األعمال اللبناني 
ى ان لدى القدوة تعليمات واضحة من الرئاسة الفلسطينية إليجاد حل نهائي لقضية السالح الفلسطيني في اطار                 وأشار ال 

الحرص على سيادة لبنان واستقالله، مضيفاً ان هذا السالح سيرى الحل المناسب في اطار التأييد الفلـسطيني للقـرار                   
  .للبنانية الرامي الى جمع سالح الميليشيات اللبنانية وغير ا1559

ويذكر ايضاً ان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي موجود حالياً في بيروت، وأنه يجـري لقـاءات مـع                     
مسؤولي الفصائل الفلسطينية، اضافة الى محادثات مع قادة فتح في الساحة اللبنانية بغية إعادة ترتيـب الوضـع بمـا                    

  .دون شروط مع الحكومة اللبنانيةيتناسب والقرار الفلسطيني المركزي بالتعاون من 
من جهة ثانية، وبحسب المعلومات، فإن فريق التحقق الدولي سيلحظ في تقريره المسألة المتعلقة بوجود قاعدتين للجبهة                 

 بزعامة احمد جبريل خارج المخيمات، األولى في بلدة الناعمة على الطريق الساحلية المؤدية              – القيادة العامة    –الشعبية  
  .جنوب والثانية في بلدة قوسايا في البقاعالى ال

مـا نأملـه ان   «: ودعا الدولة اللبنانية من دون ان يسميها الى رفع القيود عن الالجئين في العمل والتنقل وغيرها، وقال 
، »لنايتمتع الالجئون الفلسطينيون بحقوقهم المدنية، وفي مقدمها حق العمل والتنقل من اجل تأمين لقمة العيش الكريم اله                



تعمل حثيثاً لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والحياتية الهلنا في المخيمات، خصوصا           «مشيرا الى ان منظمة التحرير      
  .»اسر الشهداء والجرحى واالسرى

  
  عباس يتفادى حق العودة ويطالب بحل لـقضية الالجئين  

كبة وبرز تباين بين موقف الرئيس محمود عبـاس          للن 57أحيا الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، أمس الذكرى ال        
وباقي الفصائل والقوى الفلسطينية، إذ تجنب عباس، في كلمة له من طوكيو، ذكر حق العودة صراحة وطالب بايجـاد                   

ودعا نائب رئيس وزراء الكيان الصهيوني أيهود أولمرت الى إلغاء الفعاليـات            . حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين     
وجدد رئيس الـوزراء االسـرائيلي آرئييـل        . مها الشعب الفلسطيني سنوياً في ذكرى اغتصاب فلسطين المحتلة        التي يقي 

  .شارون الحديث عن رغبته في استجالب مليون يهودي من الخارج
  16/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  من الفلسطينية بحمل السالح السماح لقوات األىالرجوب ينفي موافقة إسرائيل عل

مستشار األمن القومي الفلسطيني اللواء العميد جبريل الرجوب ادعاء مصادر اسرائيلية بالـسماح لقـوات االمـن                 نفي  
  .الفلسطينية بحمل السالح في مدن الضفة الغربية المحتلة

وقال الرجوب ان اسرائيل تعيق نشر قوات االمن الفلسطينية وتماطل في انسحاب قوات الجيش اإلسرائيلي من المـدن                  
  .فلسطينيةال

وكانت اإلذاعة االسرائيلية الرسمية قد ذكرت ان إسرائيل صادقت علي ان نشر قوات امن فلسطينية مسلحة فـي مـدن           
  .الضفة الغربية المحتلة علي ان يتم نشر تلك القوات بناء علي اتفاقات مسبقة داخل مراكز المدن الفلسطينية

أفراد الشرطة الفلسطينية بهدف فرض القانون والنظـام ومحاربـة          وقالت اإلذاعة ان قوات االحتالل وافقت علي نشر         
  .ظواهر الفوضي فيما يفرض علي أفراد الشرطة الفلسطينية ارتداء زي الشرطة الفلسطينية المكان التعرف عليهم

ن الفلسطينية  وبحسب االتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية فانه يمكن ألفراد الشرطة الفلسطينية حمل البنادق في المد              
باستثناء الخليل حيث يسمح لهم بحمل مسدسات فقط وذلك بسبب القرب من بيوت المستوطنين في البؤر االستيطانية في                  

  .قلب مدينة الخليل فيما لن تسمح إسرائيل للشرطة الفلسطينية باستخدام األسلحة ضدها
ن لمئات العناصر مـن الـشرطة الفلـسطينية         ونقل عن متحدث عسكري اسرائيلي امس قوله ان الجيش االسرائيلي أذ          

  . المنتشرين في كافة المدن الفلسطينية تقريبا في الضفة الغربية بحمل السالح الفردي
 بعد اشهر من اندالع االنتفاضة من حمل السالح فـي الـضفة             2001وكانت اسرائيل منعت الشرطة الفلسطينيين عام       

  . ابداالغربية لكن هذا االجراء لم يطبق بالكامل 
  16/5/2005القدس العربي 

  
  عباس يؤكد حق الالجئين في العودة

أكد الرئيس محمود عباس حق الالجئين الفلسطينيين في العودة محذراً من خطورة بقاء ماليين الالجئين مشردين خارج                 
  .وطنهم

الدولية متوجهاً بالـشكر    واعتبر أن تواجد الالجئين في الدول المضيفة هو وجود مؤقت لحين تطبيق قرارات الشرعية               
معرباً عن أمله في أن يتمتـع الالجئـون         , لكافة الدول والحكومات التي تستضيف في أراضيها أبناء الشعب الفلسطيني         

  .الفلسطينيون بحقوقهم المدنية وفي مقدمتها حق العمل والتنقل
ار من كل عام هو يوم النكبة الذي لن         الفتاً إلى ان الخامس عشر من أي      ,  وأضاف فلسطين وطننا الذي الوطن لنا سواه      

ينساه شعبنا ولن تنساه األجيال فهو يوم ال مثيل له في التاريخ المعاصر ففيه تمت جريمة اقتالع شعب من وطنه وتدمير           
  .كيانه وتشريده في كل بقاع الدنيا

ـ               داً أن الـسالم واألمـن      ولفت إلى تصدر القضية الفلسطينية وقضية الالجئين مركز االهتمام العربـي والـدولي مؤك
واالستقرار في منطقة الشرق األوسط رهن بإيجاد الحل العادل للقضية العادلة وفق قرارات الشرعية الدولية التي أكدت                 

  .194حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل عادل لالجئين وفق قرار 
  16/5/2005الغد األردنية   

  
  اس يزور اليابان مستهالً جولة آسيوية عب

 بدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس زيارة إلى طوكيو هي األولى من نوعهـا وسـتتركز علـى المـساعدات                    
  .االقتصادية

  .وستتواصل زيارة عباس إلى اليابان حتى الثالثاء لينتقل الى الصين ثم باكستان والهند
وزراء الياباني جونيشيرو كويزومي ينوي اإلعالن عن سلـسلة مـن المـشاريع             وأفادت مصادر فلسطينية أن رئيس ال     

  .لمساعدة الفلسطينيين بمناسبة زيارة عباس إلى طوكيو
ومن هذه المشاريع تقديم مساعدة الستكمال مشروع الصرف الصحي وتطوير الواجهة البحرية لقطاع غزة، إضافة إلى                

  .الر خالل السنوات الثالث المقبلة مليون دو400مشاريع أخرى تصل قيمتها إلى 
  .1993 مليون دوالر منذ عام 760وبلغت قيمة المساعدات اليابانية إلى الفلسطينيين 



 ارييل شارون في يونيو    وتأتي زيارة عباس إلى اليابان قبل أسابيع من زيارة مقررة إلى طوكيو لرئيس وزراء إسرائيل              
  .حزيران المقبل

  16/5/2005الخليج اإلماراتية 
 

  حاجز إسرائيلي يعيق مرور قريع  
أعرب أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني عن استغرابه واستهجانه لحملة االستفزازات االسرائيلية بحقـه وتكـرار                

وأشار قريع في بيان صحافي صدر عن رئاسة مجلس الـوزراء الـى أن آخـر هـذه                  . اعاقته على حواجز االحتالل   
ه صباح امس على الحاجز العسكري المقام على مدخل مدينتي رام اهللا والبيرة في الضفة               االستفزازات كان اعاقة مرور   

  )قنا.   (الغربية لما يزيد على نصف ساعة دون مبرر
  16/5/2005الخليج اإلماراتية 

 
 دحالن والحميدي يشيدان بالمساعدات المصرية

سواء في مجال .. بارك الداعم للشعب الفلسطينيأشاد محمد دحالن وزير الشئون المدنية الفلسطيني بدور الرئيس م
جاء ذلك خالل مغادرة دحالن القاهرة عائداً الي االراضي ..االتصاالت مع االسرائيليين أو جهود توحيد الفصائل

 . الفلسطينية بعد زيارة لمصر استغرقت ستة أيام
 بالقاهرة قادماً من عمان وفي طريقة الي من جانبه أشاد الدكتور ذهني الحميدي وزير الصحة الفلسطيني خالل توقفه

 . جنيف بالمساعدات المصرية في مجال الطب والدواء التي لعبت دوراً كبيراً في توفير الرعاية الصحية للفلسطينيين
  16/5/2005الجمهورية المصرية 

  
 التشريعي يؤكد التمسك بحق العودة

ه ال يجوز التفاوض حول قضية الالجئين إال على أساس  شددت لجنة شؤون الالجئين في المجلس التشريعي على أن
ومحور الحركة الوطنية الفلسطينية وأحد المرتكزات ...  باعتباره األساس القانوني لالجئين194  تطبيق القرار

 ".األساسية لعمل منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها
صة لمناسبة ذكرى النكبة، أمس، ان المبادرات الفلسطينية واعتبرت اللجنة، في تقرير لها تبناه المجلس خالل جلسة خا

ــ االسرائيلية التي تناولت رؤى لحل قضية الالجئين، لم تأخذ أي طابع رسمي وال يترتب عليها أي التزام من الشعب 
 .الفلسطيني

طينيين داخل الوطن وصادق المجلس التشريعي على توصيات اللجنة والمتضمنة التأكيد على وحدة قضية الالجئين الفلس
ورفض مشاريع التوطين مهما كان مصدرها، وكذلك رفض أية .. وفي الشتات ورفض المحاوالت الرامية لتجزئتها

 ". اتفاقيات تستهدف حق العودة
وأكدت اللجنة، وكذلك المجلس التشريعي، أن أي حل سياسي ال يتضمن حق الالجئين في العودة الى ديارهم يعتبر حال 

 .ر ملزم للشعب الفلسطينيباطال وغي
وفي حين طالب المجلس وكالة غوث وتشغيل الالجئين األونروا باالستمرار في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين، وأن 
تواصل الدول المتبرعة تقديم ما عليها من مستحقات للوكالة، طالب المجلس كذلك األمة العربية بمواصلة دعمها للقضية 

  .وف الى جانب الشعب الفلسطينيالفلسطينية والوق
  16/5/2005يام الفلسطينية األ

  
 االنسحاب من غزة ليس جزءاً من اتفاق مع إسرائيل: أبو شباك

قال رشيد أبو شباك مدير االمن الوقائي الفلسطيني للصحافيين إن االنسحاب االسرائيلي المزمع سيقابله احتالل وانتهاج 
 . ني في الضفة الغربيةلسياسة العنصرية ضد الشعب الفلسطي

ولكن السلطة الفلسطينية ترحب بأي انسحاب إسرائيلي من المدن والمناطق الفلسطينية مضيفا أن ال أحد في العالم 
و إن االنسحاب من غزة ال يزال أحادي الجانب ستنفذه إسرائيل دون . يرحب ببقاء االحتالل في االراضي الفلسطينية

 . يأي تنسيق مع الجانب الفلسطين
وأضاف أبو شباك أنه في حال لم يهدم االسرائيليون منازل المستوطنين فإن السلطة الفلسطينية قد تستفيد منها بما يفيد 

  .مصالح الشعب الفلسطيني
  16/5/2005يام الفلسطينيةاأل

  
 لقاء في غزة يبحث السبل الكفيلة بتشجيع المواطنين على التسجيل لالنتخابات التشريعية

النتخابات المركزية في دائرة غزة االنتخابية المواطنين من أصحاب حق االقتراع، إلى التوجه الى مراكز دعت لجنة ا
 .التسجيل االستكمالي المنتشرة في محافظة غزة الدراج أسمائهم ضمن سجل الناخبين

ور منسق الدائرة وائل جاء ذلك خالل لقاء نظمته الدائرة مع مخاتير ووجهاء العشائر في المدينة، مؤخراً، وذلك بحض
 .ذهب، وعدد من موظفي الدائرة



وناقش المشاركون في هذا اللقاء السبل الكفيلة بالوصول الى المواطنين غير المسجلين، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية 
استكمال تسجيل المواطنين من أجل ضمان مشاركتهم في االنتخابات التشريعية المقبلة وممارسة حقهم في الترشح 

 .واالنتخاب، اضافة الى تالفي الصعوبات والمشاكل التي تواجههم في مراكز السجل المدني
 مركزاً للتسجيل في مختلف انحاء المحافظة، فيما افتتحت عدداً من مراكز 86يذكر أن دائرة غزة االنتخابية افتتحت 

االسالمية، واألزهر، واألقصى، وميدان : الجامعات الثالث: التسجيل المؤقتة في مناطق مختلفة من مدينة غزة منها
فلسطين، ودواوين العائالت، والجندي المجهول، وذلك بهدف الوصول الى أكبر عدد ممكن من المواطنين غير 

 .المسجلين، وتسهيل عملية التسجيل 
  16/5/2005يام الفلسطينية األ

 
  عاماً على بند البطالة12بعضهم يعمل منذ 

بند البطالة الدائمة في الوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية أمام مقر المجلس التشريعي تظاهر العشرات من موظفي 
 .بمدينة غزة، أمس، للمطالبة بتثبيتهم، وحل مشكلتهم حالً جذرياً

ورفع المشاركون في االعتصام شعارات وطنية، وطالبوا مسؤولي السلطة الوطنية، وأعضاء التشريعي بالوقوف الى 
 . عاماً على بند البطالة الدائمة دون حل12ن بعضهم أمضى جانبهم، خاصة وأ

واشتكى المشاركون في أحاديث منفصلة مع االيام من وجود محسوبيات وواسطة في عمليات التعيين، مؤكدين أن هناك 
 .عمليات تعيين موظفين جدد بشكل دائم في الوزارات

رات، خاصة وزارات الزراعة، والسياحة واآلثار،  موظف يعملون في كل الوزا1500وقالوا ان عددهم يزيد على 
 .والمواصالت، مشيرين الى أنهم يعملون أسوة بباقي الموظفين المثبتين، على الرغم من تدني أجورهم

 شيكالً، مؤكدين انها ال تكفي العالة أسرهم في 1050 شيكالً و750ووفقاً ألقوالهم فإن رواتبهم الشهرية تتراوح بين 
   .قتصادية السيئةظل األوضاع اال

  16/5/2005يام الفلسطينية األ
 

 لجنة ضباط اإلسعاف في الهالل األحمر تهدد بتنظيم فعاليات احتجاجية نتيجة تدني رواتبهم : غزة
اختلفت اآلراء، وتباينت وجهات النظر، بين لجنة ضباط االسعاف العاملين في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، وبين 

ث العديد من القضايا الحقوقية الخاصة بضباط االسعاف، السيما ما يتعلق بتدني رواتبهم في ظل مسؤوليهم من حي
الظروف المعيشية الصعبة، وعدم حصولهم على بدل مخاطرة أو عدوى، وعدم تعويضهم عن ساعات العمل االضافية، 

 .وعدم تثبيت العاملين منهم على بند المناوبات
ت بتنظيم فعاليات احتجاجية عدة، أوالها يوم السبت المقبل وهي تنظيم اعتصام أمام وكانت لجنة ضباط االسعاف هدد

مقر الجمعية بغزة، يليها عدة فعاليات أخرى في حال عدم التجاوب مع مطالبهم التي يعتبرونها عادلة ومن حقهم 
في الجمعية، وأن أحداً من الحصول عليها جميعها، مشيرين الى أنهم وجهوا العديد من الكتب والرسائل للمسؤولين 

  .المسؤولين لم يستجب لهذه المطالب
  16/5/2005يام الفلسطينية األ

  
  لن نقبل بجندي اسرائيلي واحد في معبر رفح في اليوم الذي يلي االنسحاب من غزة: دحالن

احد في معبر رفـح     قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني محمد دحالن ان السلطة لن توافق على بقاء جندي اسرائيلي و               
مشيراً الى اننا قد نحتاج إلى طرف ثالث يعالج هـذه القـضية   , في اليوم الذي يلي االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة   

وانه يريد االنسحاب   , وشدد في حديث الى الحياة على اننا واثقون بأن شارون ال يملك أي برنامج سياسي              . داخل المعبر 
واذا , د الضفة الغربية ثم يطالب الجانب الفلسطيني بإعالن الدولة في حـدود موقتـة             من قطاع غزة حتى يقف عند حدو      

مؤكداً أن أحداً في الجانب الفلسطيني ال يجرؤ أحد ان يوافق علـى             , حدث ذلك لن يكون مستقبل لهذه الدولة الفلسطينية       
, ى هجمات اسرائيل في قطاع غـزة      وحول تهديدات بعض الفصائل بالرد عل     . دولة فلسطينية بحدود موقتة داخل الجدار     

داعياً السلطة الى أن تحيل كل من يخرج عـن هـذا            , أكد ان كل الفصائل الفلسطينية ملتزمة في شكل أو آخر باالتفاق          
  . اذ ال يجوز ان نرهن مستقبل الشعب الفلسطيني بمزاج شخص هنا أو هناك. اإلجماع إلى القانون 

  16/5/2005الحياة 
  

 قف التهدئة نهاية العامس: موسى أبو مرزوق
أمهل موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الهدنة حتى نهاية العام الحالي، قائال إن رئيس الوزراء 

وأكد إيمان الحركة بالحق في المقاومة المسلحة، . اإلسرائيلي أرييل شارون لم يلتزم حتى اآلن بشرط واحد من شروطها
الحل الوسط الوحيد بين ما تم فرضه على أبو مازن من مقاتلة الحركة ونزع سالحها، وبين وأضاف أن التهدئة كانت 

  . رغبة الحركة في االحتفاظ بسالحها واإلعالن عن حقها في استمرار المقاومة
  16/5/2005وسط الشرق األ

  
  حماس تقيم سلطة موازية للسلطة الفلسطينية: موفاز



شن وزير االمن االسرائيلي موفاز امس هجوما عنيفا علي السلطة الوطنية           ، انه   ليافادت اذاعة جيش االحتالل االسرائي    
الفلسطينية، وقال في تصريحات ادلي بها خالل جلسة الحكومة االسبوعية خالل االستعراض االمني الذي قدمه للوزراء                

في االونة االخيرة وتتحـول     ان السلطة ال تفعل شيئا للجم حركة حماس، وان حماس تزيد من قوتها بشكل ملحوظ جدا                 
   .الي سلطة موازية 

واضاف موفاز ان حركة المقاومة االسالمية حققت بموجب المعلومات االستخباراتية لالجهزة االمنية االسرائيلية علـي               
 وان حماس تسعي في ظل التهدئـة      . المستوي السياسي انجازا مثيرا لالنطباع، وتحديدا في االنتخابات القروية والبلدية         

   .وفي ظل عجز السلطة الوطنية الفلسطينية علي اقامة جيش شعبي وتقوية قوتها العسكرية
من ناحيته رأي وزير الخارجية االسرائيلي سيلفان شالوم في تصريحات لالذاعة االسرائيلية العامة باللغة العبريـة ان                 

مي، مـشددا علـي ان هـذا التـصرف          السلطة الفلسطينية ترتكب خطأ جسيما في عدم كبح قوة حماس والجهاد االسال           
 نفسه رئيس الـسلطة الفلـسطينية محمـود         ىيتناقض مع تفاهمات مؤتمر الشيخ ويتناقض مع التعهدات التي قطعها عل          

  . عباس
  16/5/2005القدس العربي 

  
  أطفال فلسطين يتوارثون حلم العودة من اآلباء واألجداد  

ة يحمل كل منهم اسم البلدة التي هجر منها أهله ولم يرها سـابقا،              تجمع عدد من االطفال الصغار في احدى ساحات غز        
  .كل ما يسمع عنها هو ذكريات األهل وأيام سعيدة لم يذق مثلها وأحالم تداعب خيالهم بالعيش في زمن جميل

قرية ابيـه   الخليج سألت هؤالء االطفال عن النكبة فتحدثوا بلهجة الكبار وقال الطفل عيسى عمر الذي يحمل الفتة باسم                  
ال يمكن ان انسى اننا من بربرة امي تحدثني دائما عنها وأسمع من ابي عن موقد النار وفرن الطابون وأتمنـى                     : بربرة

  .ان نعود لنرى هذه االشياء
سمعت عن قريتنا القليل، وأريد أن أسمع عنها أكثر فأكثر، وأتمنى ان اعود اليها في               : مي سليمان من قرية هربية قالت     

 االيام مع والدي ووالدتي وإخوتي وافراد عائلتي جميعا، ألن لنا اراضي واسعة هناك لن أنساها أبدا، وسأحكي                  يوم من 
كلما سمعت عن بلدنا احلم بها وارى نفسي اجري في          : عنها في المستقبل ألوالدي كما حكى لي والدي عنها، وأضافت         

  .  االحقول الخضراء وسأعلم ابنائي حب بلدنا هربية ولن ننساه
يظن اليهود  : هاني ابراهيم من قرية حمامة اكد انه يعلم عن القرية التي هجر منها والده اكثر من اليهود ساكنيها، وقال                  

اننا سننسى ارضنا، ولكن كيف ننسى منازلنا التي تركها آباؤنا غصبا عنهم وطردوا في منتصف الليل واحتلها هـؤالء                   
ود لنعيش في ظل شجرها الوارف ومائها النقي حتى لو لم نجـد سـوى               اللصوص، سنخرجهم حتما كما اخرجونا ونع     

  .الخبز نأكله
انني بحثت عن موقع قريتي على خريطة فلسطين، وأتمنى ان اعـود اليهـا              : الطفلة لبنى ابو عون من قرية يبنا قالت       

  .يوما،  او ان أزورها اآلن الرى معالمها، واستظل تحت اشجارها
حمن من مدينة اللد، والذي كان اكثر االطفال ادراكاً، فقد سرد قصة كانت جدته حكتها له عن                  أما الطفل محمد عبد الر    

 احضر االسرائيليون شاحنات وطلبوا منا الركوب فيها لنقلنا الى مكان ما، ومن             48جدتي قالت لي انه في عام       : مدينته
  .لمدينة اال للزيارة فقطثم سنرجع الى مدينتنا، اال انهم نقلونا الى غزة، ولم نعد الى هذه ا

 10قريتنا تقـع علـى بعـد        : باسل عليان من قرية عراق سويدان بدا اكثر معرفة من غيره ربما لكبر سنه نسبياً، قال               
كيلومترات فقط شمال غزة وكانت تعتبر من اهم القرى في المنطقة، يعمل سكانها بالتجارة بين غزة والمجـدل، كمـا                    

ثتني امي كثيرا عن لحظات الهجرة وكيف فرت مع اخوتها واختبأت وهي لم تتجاوز              حد: وأضاف.  يحترفون الزراعة 
االعوام االربعة في حضن ابيها بينما كان إطالق النار والقذائف ينهمر من كل مكان واشعر انني أعيش حاليـا نفـس                     

ود ولكـن نـذهب الـيهم       المشاهد في هذه االنتفاضة، ولكن في الماضي كان آباؤنا يفرون ونحن لن نفر من بطش اليه               
  . ونحرر ارضنا ان شاء اهللا

  16/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  حماس لـ% 21و فتح لـ% 26منية جهزة األعن األ% 59راضون عن أداء عباس و% 72
اظهر استطالع للرأي اجراه مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الفلسطينية خالل الفتـرة                

 ايار مايو الحالي حول االنتخابات التشريعية الفلـسطينية وتقـويم عمـل مؤسـسات الـسلطة وأحـوال                   13 و 11بين  
 في المئة من المستطلعة اراؤهم رأوا ان االنتخابات التشريعية          40الديموقراطية وحقوق االنسان في الضفة والقطاع ان        

  . ستجرى في موعدها في شهر تموز يوليو المقبل
 في المئة من أفراد العينة انهم سيصوتون لصالح كتلة حركة فتح في االنتخابات              26لسياسي، قال   وبخصوص االنتماء ا  

  .  في المئة سيصوتون لليسار5 في المئة لصالح كتلة حركة حماس، و21التشريعية القادمة، فيما سيصوت 
احدى كتلتين هما كتلة منظمة التحرير      ولو كان الخيار أمام الناخب في االنتخابات التشريعية القادمة يقتصر على اختيار             

 فـي المئـة     38 في المئة سيعطون صوتهم لكتلة منظمة التحرير الفلسطينية و         45الفلسطينية وكتلة حركة حماس، فان      
  . حماس صوتوا لـ

 فـي المئـة     67 في المئة والحكومـة      72واوضح االستطالع ان نسبة الراضين عن اداء الرئيس محمود عباس بلغت            
  .  في المئة59 في المئة واالجهزة االمنية 60 في المئة والجهاز القضائي 52التشريعي والمجلس 



 في المئة من أفراد العينة تقسيم االراضي الفلسطينية الى دوائر انتخابية بحسب كل محافظة في االنتخابـات                  31وفضل  
 في المئـة  12خابية واحدة، في حين فضل  في المئة ان تكون كل هذه االراضي عبارة دائرة انت   33التشريعية القادمة، و  

 في المئة الى انهم سيـشاركون فـي         72أن يكون النظام االنتخابي مختلطا نصفه دوائر والنصف االخر نسبي، واشار            
  .  في المئة الى انهم لم يقرروا بعد14االنتخابات التشريعية القادمة، و

 للشخص الذي ينوون انتخابه في االنتخابات التشريعية القادمة،         وبالنسبة للمواصفات التي راها المستطلعة اراؤهم مؤهلة      
  : فقد جاءت مرتبة كما يلي

، ) فـي المئـة    75(، التدين   ) في المئة  76(، التاريخ النضالي    ) في المئة  86(، المؤهل العلمي    ) في المئة  91(غير فاسد   
  ).  في المئة56(االنتماء الحزبي 

  16/5/2005المستقبل 
  

  ين بانفجار صاروخ في رفحسرائيليإ 4جرح 
اصيب اربعة اسرائيليين يعملون لحساب وزارة الدفاع في المجال االمني عند الحدود االسرائيلية المـصرية بجـروح                 

واعلن ناطق باسم الجيش االسرائيلي ان الحادث وقع قرب مركز رفح            .طفيفة امس في انفجار صاروخ مضاد للدبابات      
 الجيش االسرائيلي ثالثة فلسطينيين غير مسلحين حاولوا التـسلل الـى اسـرائيل              واعتقل .الحدودي جنوب قطاع غزة   

  )رويترز(. انطالقا من قطاع غزة
  16/5/2005المستقبل 

 
  اغتصابه لألرض الفلسطينية وتقادم االحتالل ال ينفي ستبقى المقاومة هي الخيار

ركة المقاومة اإلسالمية حمـاس وفـي هـذه          في ح  إننا: اكدت حركة حماس في بيان صحفي في مناسبة ذكرى النكبة           
  :الذكرى األليمة نؤكد على ما يلي

حـق  وهو  نتزعوا منها،   اإلى مدنهم وقراهم وديارهم التي      بعودتهم  حّل قضية الالجئين الفلسطينيين ال يكون إال        أن    .1
 مغتصبة، على الرغم مـن  ، وإن تصنيف األرض الفلسطينية المحتلة سيبقى أرضاً غير قابل للتصرف وال يسقط بالتقادم     

 يجـسد  وهو   جميع التفاهمات والتسويات الظالمة مع الكيان الصهيوني، ومهما تغيرت الظروف وتبدلت موازين القوى،            
، والسـيما أن    التطبيق الفعلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق طبيعي وشرعي ال يزول باالحتالل              

يزالون متمسكين بالعودة إلى أرضهم وقراهم، وهم لم يفوضوا أحداً التنازل عن حقهـم أو               أهلنا الالجئين في الشتات ما      
  .جزء منه ويرفضون أي مشاريع تتاجر بحقهم بالعودة

هـي حـق طبيعـي      و،  مقاومة االحتالل الصهيوني كانت وستبقى الخيار االستراتيجي ألبناء شعبنا الفلسطيني         ن  إ  .2
  . المحتلة حتى يزول سببها وهو االحتالل الصهيوني عن أرضنا الفلسطينيةة ومستمرمشروع، وستبقى متواصلة

أن أبناء الشعب الفلسطيني مطالبون بالمساهمة الفاعلة إلى جانب القوى والفصائل إلعادة بناء واقع فلسطيني ثابت                  .3 
نـصب عينيـه حرمـة الـدم        ومستقل، يقدم المصلحة الوطنية على التجاذبات الداخلية وما يشوبها من خالفات، يضع             

الفلسطيني، وينبني على أساس التفاهمات والحوارات فيما بين أبناء الشعب الفلسطيني، معتمـداً الديمقراطيـة خيـاراً                 
ليكون هذا الواقع حصناً منيعاً في مواجهة التحـديات القائمـة أمـام             . إلظهار اإلرادة الشعبية بغض النظر عن النتيجة      

  .الشعب الفلسطيني
 و سـنعمل علـى       في مقدمـة أولوياتنـا،     ستبقى سجون االحتالل     من  األسرى الفلسطينيين  قضية اإلفراج عن  ن  أ  .4 

  .تحريرهم و اإلفراج عنهم بكافة الوسائل الممكنة بإذن اهللا
ستظل قضية فلسطين قضية األمة العربية واإلسالمية، وإذا كان شعبنا بجهاده وتضحياته قد أفشل إسقاطها، فـإن                   .5 
مة معنية بدعم شعبنا بكل أشكال الدعم الممكنة حتى يزول االحتالل، وهي معنية حتى تحقيق ذلك التأكيد على رفض                   األ

  .فصلها بحاٍل عن قضية فلسطين
  16/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 متظاهرون فلسطينيون ومتضامنون أجانب يدقون البراميل ضد الجدار في بلعين

ين          آانت الفكرة تقضي بأ    ن يدخل خمسة شبان داخل خمسة براميل تم تجهيزها وبأن يخرج من يدخلها يديه االثنتين من فتحت
وم                                ات االحتالل صباح آل ي سلكها جراف ي ت ق الت ى الطري ل الخمسة صباحا، عل ل، وان توضع البرامي على جانبي البرمي

 .باتجاه اراضي بلعين لمصادرة مزيد من االراضي لصالح الجدار
 .بمقدور المتظاهرين الوصول الى تلك الطريق، اال عند ساعات الفجر االولى، وقبل وصول قوات االحتاللولم يكن 

سلمية        ة،         : ويقول عبد اهللا ابو رحمة، وهو من المنظمين للتظاهرة ال ى المنطق بلهم ال دة آيف سنصل ق آانت االشكالية الوحي
 .ونجحنا بذلك فعال

اة من                      وآان المتظاهرون االسرع في الوصول ف      ذي سيهدد حي ر ال جر امس، اال ان االشكالية الثانية تمثلت في الخطر الكبي
ضامنين   ة اسرائيليين من المت وع من االحتجاج الجسدي اربع ذا الن ذلك تطوع له سطينيين، ل انوا فل ل اذا آ دخلون البرامي ي

 .هم يحملون االعالم الفلسطينية من اهالي القرية على مسافة قريبة منهم و200ومتضامن سويدي، في حين وقف حوالي 
م يكن                      : وقال ابو رحمة   ضامنين اجانب واسرائيليين، فل لو ان الذي دخل في البرميل فلسطيني لقتلته الجرافة، لكن آون المت

 .بوسع جيش االحتالل اال اعتقالهم
 ".اعةهذه منطقة عسكرية وعليكم المغادرة خالل ربع س: "جاء ضابط قوة االحتالل وقال للمتظاهرين



ة              أن المنطق ة   "وبعد دقائق عاد الضابط وهو يلوح بكتاب رسمي ب ادرة خالل عشر       "عسكرية مغلق ى الموجودين المغ ، وعل
 .دقائق

وما ان مضت الدقائق العشر، حتى بدأ جنود االحتالل باطالق العيارات المطاطية باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين، في حين           
 . المتضامنين االسرائيليين والسويدي من البراميل دون جدوىقام جنود اخرون بمحاولة اخراج 

 . وقال شهود عيان ان جنود االحتالل تمكنوا بعد اقل من نصف ساعة من الجهد من اخراج المتضامنين وتم اعتقالهم فورا
ن، وقام جنود االحتالل وآان عبد اهللا ابو رحمة، وهو احد اعضاء اللجنة المقاومة للجدار في بلعين يقف قريبا من المتضامني            

 .باعتقاله وتقييده للخلف، ومن ثم اقتادوه الى سيارة الجيب
ع االن ان                             ه وهو يتوق ه جلس في منزل اال ان عبد اهللا تمكن من الهرب من امام السيارة العسكرية وعاد الى قريته، ويقول ان

 .يدهم جيش االحتالل منزله العتقاله
  16/5/2005يام الفلسطينية األ

 
 شعبنا ال يعترف بأية مبادرات أو وعود من أي طرف فلسطيني أو خارجي يتنازل عن حق العودة: غااأل

قال زكريا األغا، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الشعب الفلسطيني ال يعترف بأية تواقيع، أو مبادرات، أو 
 .وعود من أي طرف فلسطيني أو خارجي يتنازل عن حق العودة

 .ن المس بهذا الحق، ال ينفصل عن المشاريع المشبوهة للمس بالحقوق الوطنية الفلسطينيةوقال إ
 194واشار الى أن الشعب الفلسطيني يؤكد في هذا اليوم وحدته وإجماعه على التمسك بحق العودة وفق القرار 

 .نابة بهباعتباره حقاً شرعياً وجماعياً وشخصياً ال يسقط باالحتالل والتقادم وال تجوز اال
وأكد ان وعد بوش والمبادرات السياسية، التي تستهدف حق العودة لن تثني عزيمة الشعب الفلسطيني عن متابعة 

 .النضال من أجل انجاز حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة والدولة الفلسطينية المستقلة
لباً باالسراع في تطبيق خطة العمل المشترك لعام ودعا الى تعزيز وبناء الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير، مطا

 الصادرة عن الحوار الوطني المثمر في القاهرة، وبشكل خاص انجاز أعمال اللجنة الخاصة بتفعيل وتطوير 2005
 .منظمة التحرير

اً على الثوابت وطالب بعقد المجلس الوطني قبل نهاية العام تجسيداً لوحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتأكيد
ووحدة الحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة ضمان حق العودة لالجئين الفلسطينيين الى الديار، التي شردوا منها وفق 

  .194القرار 
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 إلعادة صوغ برنامج المقاومة وتوحيد الصف الفلسطيني: الشعبية والديمقراطية

رير فلسطين في بيان صحافي أصدرته، أمس، بإعادة صوغ برنامج المقاومة الشعبية الشاملة طالبت الجبهة الشعبية لتح
 .على أساس برنامج يشكل األساس لصيانة المهام الوطنية

ودعت الشعبية الى مراجعة عملية التهدئة وتفعيل بنود اتفاق القاهرة واللجنة، التي اقترحت كاطار لصوغ أسس اعادة 
 .، وتشكيل وانتخاب مجلسها الوطنيبناء منظمة التحرير

من جانبه، قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه ال يمكن أن يكون هناك 
 وفقاً 1948تسوية وال حل من دون اقرار حق الالجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، التي شردوا منها عام 

 .194للقرار الدولي 
ودعا زيدان الى العمل على توحيد الصف الفلسطيني لمجابهة التحديات، التي يواجهها شعبنا في هذه المرحلة، بما فيها 
صيانة حق العودة، وهو ما يقتضي تطبيق اعالن القاهرة الصادر عن الحوار الوطني، خاصة الدعوة الى اقرار قانون 

 .نتخابات المحلية والتشريعيةانتخابي جديد يقوم على أساس التمثيل النسبي لال
وقالت كتائب شهداء األقصى التابعة لحركة فتح ان حق الالجئين في العودة الى مدنهم وقراهم وديارهم، التي انتزعوا 

  .منها حق غير قابل للتصرف وال يسقط بالتقادم
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  التطبيع لحماية حق العودة ومقاومة : هيئات ومؤسسات فلسطينية

دعت الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق الالجئين المجلس التشريعي الى سن قانون العودة، الذي يمنع أية جهة فلسطينية 
 .رسمية، أو غير رسمية التنازل عن حق العودة

 المثقفون، بل وقالت نقابة العاملين في جامعة األزهر ان حق العودة أمر ال يقرره القادة والسياسيون، أو العسكريون، أو
 .يقرره الالجئون فقط ال غيرهم وال سواهم، مشيرة الى أنه ليس من حق أحد أن يساوم على حق العودة

من جانبها، أعلنت نقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة منطقة غزة التعليمية لمناسبة ذكرى النكبة استمرار التمسك 
 .كدة أن النضال ضد االحتالل غير قابل للمساومةباألرض وعدم التنازل عنها ألي سبب كان، مؤ

ودعا المكتب الحركي للعاملين في جامعة القدس المفتوحة المسؤولين في السلطة الوطنية والمعنيين بملف المفاوضات 
وحق العودة الى عدم المساومة أو التنازل عن أي حقوق ونبذ كل الوثائق واالتفاقات والصفات المشبوهة وعلى رأسها 

 .ثيقة جنيفو
وقالت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع إن الواجب الشرعي والوطني يدعو الى عودة الالجئين المشردين بفعل النكبة الى 

 .ديارهم وبيوتهم، مؤكدة عدم جواز التنازل عن حق العودة، الذي ال يسقط بالتقادم



عربية المضيقة لالجئين الفلسطينيين بتحسين أوضاعهم من جانبها، طالبت جمعية األخوة الفلسطينية اللبنانية الدول ال
  .وظروف معيشتهم وتخفيف معاناتهم مع تأكيدهم رفض كل أشكال ومغريات التوطين، والتمسك بحق العودة
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  كتلة الصحافّي الفلسطينّي تطالب بتفعيل ذكرى النكبة إعالمّياً
ني الصحافيين واإلعالميين الفلسطينيين بأْن يكونوا الصوت الحر والضمير الحي المعبـر            طالبت كتلة الصحافي الفلسطي   

  .بصدٍق عما تحتويه النكبة الفلسطينية من آالٍم وما تحِمله من دالالٍت ومعاٍن وتجسيد ذلك واقعاً وحقيقة
طين، والتي ال زالت تتمدد من أمسنا إلى        تمر علينا هذه األيام ذكرى نكبة فلس      : وقالت في بياٍن صحافي في ذكرى النكبة      

يومنا، أحداثٌ أليمة حفرت في ذاكرتنا الفلسطينية، ذكريات االقتالع من األرض، وذكريات التهجير والتشريد القـسري                
  .عن أراضينا وممتلكاتنا في فلسطين قبلة العاشقين

 الصابر تحت وطأة القصف الجوي وقذائف الـدبابات،         إجالء شعبنا .. اقترنت نكبتنا بعملية إجالٍء و إحاللٍ     : وتابع البيان 
والمجازر التي نفّذتها العصابات الصهيونية في المدن والقرى الفلسطينية، وإحالل الشعب اليهودي، القادم من كافة دول                

  .العالم، وإعالن إقامة دويلته على أنقاض شعبنا
  16/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ي الخيار األفضل الستعادة الحقوق الفلسطينية وعودة الالجئين إلى أرضهم المقاومة ه:هنية

 أن المقاومة والجهاد هي الخيار األنجـع   علىأكد إسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة حماس:  غزة ـ خاص 
ذي كان يتحدث خالل    وأشار هنية ال  .  وعودة الالجئين إلى أرضهم وديارهم     ،واألفضل الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني    

مسيرة للقوى الوطنية واإلسالمية في غزة اليوم بمناسبة ذكرى النكبة، إلى أن المقاومة أرغمت االحتالل على التفكيـر                  
 وفرضت على المشروع الصهيوني أن يتراجـع، مـضيفاً أن           ،الجدي باالنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية       

 العودة وتحقيـق    أجللذلك نحن مستمرون وماضون في التضحيات من        ": قائالة،  المقاومة حافظت على كرامة هذه األم     
 وعلى رأسهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين، كما وجهه         ،ووجه هنية التحية إلى الشهداء األبرار     ". كرامة اإلنسان الفلسطيني  

موضـحاً  وفراج عن األسرى،    هي اإل " حماس"أن األولوية بالنسبة لـ     ، مؤكداً على    التحية إلى جميع الجرحى واألسرى    
إن علـى   : أنه عندما قبلت حركة حماس والفصائل بالتهدئة كانت مقابل شروط منها إطالق سـراح األسـرى، وقـال                 

  .الصهاينة تنفيذ هذه الشروط
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 تؤكد من جديد على رفضها لتأجيل االنتخابات التشريعية" حماس"

لقـد أجرينـا   : وقال.  أبو زهري التأكيد على موقف حركته الرافض لتأجيل االنتخابات التشريعيةركر:  غزة ـ خاص 
 وأضـاف إال أننـا نفـاجئ   ، ى أن االنتخابات ستجري في موعدها   وكان دائماً يؤكد عل    ،"أبو مازن  "اتصاالت عديدة مع  

 ونأمل أنها تعبر عن وجهـة نظـرهم،         مخالفة لذلك،  السلطة الفلسطينية     في عندما نسمع تصريحات من بعض مسئولين     
  .مشيراً إلى أن تلك التصريحات تتزامن مع تصريحات لقادة صهاينة تطالب بتأجيل االنتخابات

  إلى تأجيل االنتخابات إنما يعبر عن قلقه       يدعواوأشار أبو زهري إلى أنّه بعيداً عن الموقف الرسمي للسلطة فإن كل من              
 ". وعلى الجميع احترام نتـائج صـناديق االقتـراع         ،عن عملية ديموقراطية متكاملة   إننا نتحدث هنا    :" وقال   الشخصي،

 بعيداً عن الموقف الرسـمي      ، محاوالت من البعض لتحجيم مشاركة الحركة في االنتخابات        وأعرب عن أسفه من وجود    
  .للسلطة التي نأمل أن تواصل التمسك بموقفها ودفع عجلة العملية االنتخابية

  16/5/2005ني لإلعالم المركز الفلسطي
  
 رابطة علماء فلسطين تدعو إلى مقاطعة المنتجات األمريكية:  على تدنيس المصحف الشريفرداً

 . دعت رابطة علماء فلسطين الشعوب العربية واإلسالمية إلى مقاطعة البضائع والمنتجات األمريكيـة             -القدس المحتلة   
يون بسجن غوانتانامو بكوبا حرمة القرآن الكريم، واصفة انتهاك حرمة          وطالبتهم بالتظاهر تنديدا بانتهاك محققون أمريك     

، مؤكدة أيضا ضـرورة توقـف الـدول العربيـة           "اعتداء على كل مسلم على وجه المعمورة      " بأنه    الشريف المصحف
  .واإلسالمية عن السعي لكسب ود الواليات المتحدة األمريكية

جاهد واألمة العربية واإلسالمية لتهب هبة واحدة لنصرة دين اهللا تعالى،           وأهابت الرابطة بجماهير الشعب الفلسطيني الم     
لقد وصل األمر إلى تدنيس كتاب اهللا عز وجل كما وصل األمر قبل ذلك إلى تـدنيس                 "وقالت   .ونفض غبار الذل عنها   

ل عبـر قطعـان     بيت اهللا قبلة المسلمين األولى بإلقاء رأس خنزير وتعليقه على بوابة األقـصى، ومحاولـة االحـتال                
 ".المستوطنين تدنيسه بالعبور إليه وإقامة صلواتهم على أرضه الطهور، فهل يسع األمة اإلسالمية الـصبر بعـد ذلـك                  

وأهابت الرابطة باألمة العربية واإلسالمية أن تقطع عالقاتها بأمريكا، وأن تقاطع بضائعها ومنتجاتها، وأن تستبدلها بأي                
ن كانت أقل جودة، كما أهابت باألمة العربية واإلسالمية أن تخرج بمسيرات جماهيرية              حتى وإ  ،خرآبضاعة من أي بلد     

  ".قوم به مرتزقة الجيش األمريكي في غوانتانامويحاشدة غاضبة للتنديد بما 
  14/05/2005 قدس برس

  
 ال أحد يملك التنازل عن حق العودة باسم الشعب الفلسطيني: التميمي



أن أحداً ال يملك أبداً التنازل عـن        "يخ تيسير التميمي، في الذكرى السابعة والخمسين للنكبة،          أكد الش  -) فلسطين (الخليل
واعتبر التميمـي، فـي تـصريح        ".حق عودة الالجئين الفلسطينيين باسم الشعب الفلسطيني أو نيابة عنه كائناً من كان            

مشدداً في الوقت ذاته على أن      ". الفلسطينيةمؤامرة لتصفية القضية    "صحفي أن فكرة توطين الالجئين أو تعويضهم هي         
جوهر قضيتهم العادلة، وركن السيادة الفلسطينية، وجـزء        "حق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم هو         "

وأوضح أن المخطط القديم لتوطين الالجئين أو تعويضهم تحطّم فـي            ".من المقدسات الوطنية التي ال يمكن التفريط فيها       
وسيتحطّم في كّل زمان بفضل صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على العودة إلى أرضه التي امتلكها إرثـاً                 "الماضي،  

  ".من آبائه وأجداده منذ آالف السنين
  15/05/2005خدمة قدس برس 

  
  جمعيات استيطان مرتبطة بحكومة شارون وراء صفقة عقارات الكنيسة

ينية في صحيفة هآرتس االسرائيلية داني روبينشتاين النقاب عن ان جمعيـات            كشف امس االحد مراسل الشؤون الفلسط     
المستوطنين اليهود في البلدة القديمة من القدس الشرقية بدعم من الحكومة االسرائيلية هي التي ابرمـت صـفقة بـاب                    

راء التعتـيم   الخليل مع البطريركية االرثوذكسية في القدس، واوضح الصحافي في تقريـره الحـصري ان الـسبب و                
االعالمي يعود الي خوف الحكومة االسرائيلية من ردود الفعل الدولية حول تورط الدولة العبرية بشراء امـالك تابعـة                

  . لوقف مسيحي في القدس المحتلة
ونوهت الصحيفة االسرائيلية الي ان مندوبين عن البطريرك ايرينيوس يواجهون صعوبة في الحـصول علـي وثـائق                  

لق بالصفقة، وعزت ذلك الي ان سلطات الضرائب االسرائيلية ترفض الكـشف عـن مـستندات تتعلـق      ومستندات تتع 
عالوة علي ذلك، قال الصحافي االسرائيلي، فان اكثرية المسؤولين فـي           . بالصفقة التي باتت تعرف بصفقة باب الخليل      

ــضية   ــذه الق ــي ه ــسه ف ــه نف ــرك او مع ــدوبي البطري ــع من ــل م ــضون التعام ــة يرف ــةالبطريركي   . العيني
ولفتت الصحيفة التي صفقة نزل مار يوحنا التابع للبطريركية االرثوذكسية عند مشارف بيت لحم الشمالية حيث مولـت                 

  .وزارة االسكان االسرائيلية الصفقة بأمر من الوزير االسبق دافيد ليفي من حزب الليكود الحاكم بزعامة شارون
  16/5/2005القدس العربي 

  
  سحاب من غزة كان صعباًقرار االن: شارون

قال رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون في حديث لمجلة تايم ماغازين ان امر االنسحاب كان اصعب قرار اتخذته                  
  .ب المقبلآمؤكدا انه سيبقى ملتزما كليا بهذا المشروع رغم تأجيله الى شهر 

" الفلسطينية محمود عباس يدرك خطر االرهـاب      من جهة اخرى قال شارون انه حتى وان كان يعتقد ان رئيس السلطة              
وامل ان يحدث ذلك لكننـا      . فانه ال يكفي االدراك والقول والوعد واالعالن مضيفا ال نرى حاليا ان اي اجراء قد اتخذ               

  .االن ال نرى شيئا
 العراق هـي    المشكلة االساسية بيننا وبين   "وابدى شارون شكه في فرص الوصول الى سالم تام في مستقبل قريب وقال              

  ".ان العرب ال يعترفون بحق اليهود في ان يكون لهم بلد مستقل هنا
 شـكلت   1993واعتبر ان اتفاقات السالم الني وقعها رئيس الوزراء اسحق رابين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام                

  .اكبر خطأ ترتكبه اي حكومة واتاحت وصول االف االرهابيين المسلحين الى هنا
  16/5/2005دنية الغد األر

  
  شارون وموفاز يصادقان على توسيع دائرة العمل العسكري في الضفة

حسب مواقع إخبارية على اإلنترنت، فقد جاء في التقرير، الذي وزع على جهات معنية في المـستوى الـسياسي فـي                     
ئيلية ومختلـف االجهـزة     اسرائيل ان االستراتيجية الجديدة التي وضعت بتعاون بين كبار ضباط هيئة االركان اإلسـرا             

االستخبارية االسرائيلية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصادق عليهـا اريئيـل شـارون رئـيس الـوزراء                   
ـ               حـق الجانـب     االسرائيلي ووزير الدفاع اإلسرائيلي، تقوم على اساس تفاهمات معينة وتنص على ما اسماه التقرير ب

قنابل الموقوتة، تم توسيعها بعد دراسة مكثفة لتشمل ايضا مالحقـة المخططـين             االسرائيلي في مالحقة ما يسمى بـ ال      
  .واالشخاص النشطاء داخل االجنحة العسكرية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية، والعمل على تصفيتهم

 ما أسماه التقريـر     واستنادا للمصادر فان عملية تنفيذ هذه االستراتيجية الموسعة ستتم عبر عمليات صغيرة متتالية ضد             
بـ مخابئ المخربين، وضد اماكن تواجدهم، مؤكداً على ضرورة توسيع دائرة العمل العسكري االسرائيلي في الـضفة،       

  . واصفاً إياها بالضرورة الملحة
وقالت المصادر ان االجهزة االستخبارية االسرائيلية وضعت قوائم باسماء نشطاء بـارزين فـي االجنحـة العـسكرية         

  .طينية العاملة في الضفة الغربية، مشددة على ضرورة العمل على تصفيتهم او اعتقالهمالفلس
وتقول تقارير صحافية إسرائيلية، ان سلطات االحتالل نقلت مؤخرا معلومات امنية الى الجانب الفلـسطيني، وطلبـت                 

 ان السلطة لم تقم بايـة خطـوات         اسرائيل التعامل مع تلك المعلومات بجدية، ومعالجة االخطار التي وردت فيها، غير           
جادة حقيقية حتى اآلن، حسب تعبيرها، لذلك تضيف التقارير، ان اسرائيل ليس امامها سوى متابعـة ومعالجـة تلـك                    
المسائل بطرقها الخاصة، وان التركيز في منطقة شمال الضفة سيكون بشكل اساسي على كل من الجهـاد االسـالمي                   

رير استخبارية اسرائيلية ان هناك ارتفاعا في مستوى نشاط هذين التنظيمين، فقد اصبحا             والجبهة الشعبية، حيث تؤكد تقا    
قادرين على متابعة وتجديد نشاطهما المسلح، اما بالنسبة لحركة حماس فتقول المصادر نقال عن مسؤول اسرائيلي كبير                 

القل، وهذا التوجه يعـود الـى رغبـة         ان هناك توجها لدى الحركة للمحافظة والتمسك بالهدنة في هذه المرحلة على ا            



الحركة في حشد وتوجيه كل طاقاتها نحو خوض االنتخابات التشريعية الفلسطينية، وتحقيق فوز ملحوظ يكـشف عـن                  
حقيقة وزن الحركة في الشارع الفلسطيني، وبالنسبة لحركة فتح تقول المصادر ان اجنحتها العسكرية ال تعمـل بـشكل                   

  .متعددة وان غالبية النشطاء في فتح ال يرغبون في خرق الهدنةموحد، وان هناك مجموعات 
  16/5/2005الغد األردنية 

  
  إطالق سراح الضابط اإلسرائيلي المتهم بالتخطيط لعملية إرهابية في نيويورك 

رك أطلقت السلطات القضائية األمريكية الضابط اإلسرائيلي جوشوا هيدفات المتهم بالتخطيط لهجوم إرهابي في نيويـو              
  .بعد أن ضبطت في منزله كميات كبيرة من األسلحة والمتفجرات، وخالل إجرائه مفاوضات لشراء كميات أخرى

وتعهد الضابط اإلسرائيلي لمحكمة مقاطعة كوينز في نيويورك التي تنظر قضيته بعدم مغادرة الواليات المتحـدة، وتـم       
  . ألف دوالر250اإلفراج عنه مقابل 

  .لي وهو إيراني األصل قد ادعى أنه كان يشتري األسلحة مرة لحماية أمنه الشخصيوكان الضابط اإلسرائي
   16/5/2005الوطن السعودية 

  
  سرائيل في الضفة واالحتفاظ بالقدس إالهدف الحقيقي لخطة االنسحاب هو توسيع حدود : موفاز

ي من خطـة االنـسحاب احـادي        اكد وزير الحرب االسرائيلي، شاؤول موفاز، في حديث صريح له ان الهدف الحقيق            
الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة، هو ضمان توسيع حدود اسرائيل داخل اراضي الضفة الغربية واالحتفاظ بالقدس                 

  .عاصمة موحدة لدولة اسرائيل
ويؤكد  هذا التصريح  على ما سبق وصرح به المحامي دوف فايسغالس، مستشار رئيس الوزراء االسرائيلي، ارييـل                   

، قبل اكثر من سنة على ان هدف شارون من خطة االنسحاب الغاء فكرة اقامة الدولة الفلسطينية وضمان عـدم                    شارون
وفي حينه اثار هذا التصريح نقاشا واسعا حاول شارون  خالله التخفيف من مخاطر ابعاده دوليا واعلـن          . تقسيم القدس   

اال ان تصريح موفاز االخير يؤكد      . فاق مع الفلسطينيين  رفضه لتصريحات فايسغالس بتاكيده انه يسعى الى التوصل الت        
وموفاز االقرب له في معركته مع خصومه على خطة االنسحاب واكثر االشخاص الذين             . على النوايا الحقيقية لشارون   

  .يعرفون ادق تفاصيل هذه الخطة وابعادها
توطناتها الكبيرة في الضفة الغربية ما يعني       واكد  موفاز ان االنسحاب من قطاع غزة سيمكن اسرائيل من االحتفاظ بمس            

  . المستقبلية إلى عمق االراضي الفلسطينية في الضفة» اسرائيل«امتداد حدود 
وفي دراسة اعدتها وزارته جاء ان خطة االنسحاب ستساعد اسرائيل على تعزيز عالقاتها مع واشنطن والعديد من دول                  

الل اصدرت اوامرها للوحدات العسكرية العاملة حول قطـاع غـزة لرفـع             وتقول الدراسة ان قيادة جيش االحت     . العالم
مستوى التاهب تخوفا من عدم قدرة الجانب الفلسطيني على السيطرة بشكل كامل على كافة مناطق القطاع بعـد تنفيـذ                    

  .االنسحاب
فوق القطاع خوفا من وجود     واشارت الدراسة الى ان الجيش الغى الطلعات الجوية التي كان ينفذها الطيران االسرائيلي              

وتشير الدراسة الى ان وقوع مثـل هـذه العمليـات           . صواريخ ضد الطائرات بحوزة الفلسطينيين قد تنجح في اسقاطها        
ستؤدي الى اخراج الخطط العسكرية التي اعدتها الوزارة واالجهزة العسكرية الى حيز التنفيذ وهي تشمل  سيناريوهات                 

  .ة في قلب االراضي الفلسطينية تشمل اغتياالت واعتقاالتعديدة من ضمنها حمالت عسكري
   16/5/2005ردنية الرأي األ

  
  قالة السفير لدى واشنطنإشالوم يريد 

نقلت صحيفة هآرتس االسرائيلية في موقعها االلكتروني امس عن مصادر حكومية قولها ان شالوم يريد انهاء فترة عمل               
  .، اال انه لم يتحدث مع رئيس الوزراء ارييل شارون بشأن هذه المسألةيعالون في واشنطن واعادته الى اسرائيل

ـ                 ذ نحـو ثـالث     غير أن أن مصادر مقربة لشارون عبرت عن تأييدها للسفير االسرائيلي الذي يشغل هذا المنصب من
سنوات، وقال مسؤول كبير في مكتب شارون إن يعالون سفير ممتاز، ونحن نشعر باالرتياح حيال عمله في واشـنطن                   

  .ونحن نرى انه يجب أن يستمر في عمله.. 
وأدى الخالف بين يعالون وشالوم الى رفع شكوى من جانب السفير الى المدعي العام االسرائيلي مناحيم مازوز ضـد                   

  )ا ش ا. (وزوجته جودي دي نير موسيس، قائال انهما يتدخالن بصورة غير الئقة في عمل السفارةشالوم 
  16/5/2005المستقبل 

  
  شالوم يلتقي شرودر وفيشر بعد غد

من المتوقع ان يقوم وزير الخارجية االسرائيلي سيلفان شالوم اعتبارا من االربعاء المقبل بزيارة الى المانيـا تـستغرق                 
  .حياء الذكرى االربعين القامة العالقات الديبلوماسية بين الدولتين ساعة ال48

وسيلتقي شالوم المستشار االلماني غيرهارد شرودر ونظيره االلماني يوشكا فيشر والرئيس هورست كولر، كمـا افـاد                 
  .مكتبه امس

ثاني من حزيران يونيو، وسـيلقي       ايار مايو الى ال    29وسيقوم الرئيس االسرائيلي موشي كاتساف بزيارة الى المانيا من          
  .خاللها كلمة امام مجلس النواب االلماني



وكان الرئيس االلماني ألقى كلمة في مطلع شباط فبراير الماضي امام البرلمان االسرائيلي، خالل زيارة الى اسـرائيل                  
  )ا ف ب.(بمناسبة هذه الذكرى السنوية

  16/5/2005المستقبل 
  

  سرائيلإ وزير الخارجية القبرصي يزور
اعلنت وزارة الخارجية االسرائيلية في بيان ان وزير الخارجية القبرصي جورج ياكوفو بدأ مساء امس زيارة رسـمية                  

  . ساعة48السرائيل تستغرق 
ويلتقي ياكوفو خصوصا نظيره االسرائيلي سيلفان شالوم والرجل الثاني في الحكومـة االسـرائيلية شـعمون بيـريس                  

  .والرئيس موشي كاتساف
اضاف البيان ان قضايا تتعلق بعملية السالم في المنطقة واخرى ثنائية ستكون في صلب المحادثات التي يجريها الوزير                  

   .القبرصي في اسرائيل
  16/5/2005المستقبل 

  
 تعيين مدبرعمليات اغتيال قادة ونشطاء المقاومة الفلسطينية رئيسًا جديدًا لجهاز الشاباك 

ضد  أن مجلس وزراء كيان العدو عين مؤخراً العقل المدبر لعمليات االغتيال الصهيونية              ذكرت مصادر صحفية عبرية   
رجال المقاومة الفلسطينية التي ارتكبت خالل انتفاضة األقصى، اإلرهابي الصهيوني يوفال ديسكن رئيساً جديداً لجهاز               

  .سلفه اإلرهابي الصهيوني آفي ديخترالمخابرات العامة الشاباك، وذلك بعد انقضاء خمس سنوات تماما على والية 
 سنة من بدء عمله في الجهاز ، وأضـافت أن           27وقالت تلك المصادر أن ديسكن وصل إلى رئاسة جهاز الشاباك بعد            

، وذلك بعد ما أنهـى خدمتـه        1978 عاماً، بدأ عمله في المخابرات الصهيونية في أيارمايو          49ديسكن البالغ من العمر     
الصهيوني كنائب قائد سرية في وحدة شكيد الصهيونية، حيث أرسل للدراسة فـي معهـد اللغـة                 العسكرية في الجيش    

العربية، وفي نهاية فترة التدريب والتأهيل، كلف بمنصبه األول في الشاباك، وشغل منصب المسئول الميداني في منطقة                 
 أثنـاء االجتيـاح     1982فـي العـام     ، وأشارت تلك المصادر إلى أن ديسكن أرسل إلى لبنان           1984نابلس حتى العام    

  .اإلسرائيلي له، ونفذ مهمات استخبارية في بيروت وصيدا
 عين مسئوالً مخابراتياً عن منطقة نابلس ثم جنين ثم طولكرم وعلى مدار خمس سـنوات،                1984وأضافت أنه في العام     

هـاز الـشاباك، ففـي آب     بدأ ديسكن يشق طريقه إلى أعلى المناصـب فـي ج  1990وبحسب تلك المصادر في العام   
 عين رئيساً لقسم إحباط اإلرهاب في شعبة الشؤون العربية للجهاز، وبعد أربع سنوات رفّع إلى منصب                 1990أغسطس

  .رئيس الشعبة
  . كان مسئوال عن التنسيق األمني مع قادة األجهزة األمنية الفلسطينية1997 - 1993وذكرت أنه في أعوام 

 عـين  2000 عين قائدا لمنطقة القدس والضفة الغربية المحتلتـين، وفـي تموزيوليـو   1997وأضافت أنه في أيارمايو   
  .بمنصب نائب رئيس المخابرات، حيث كان اإلرهابي  آفي ديختر يشغل منصب رئيس الشاباك آنذاك

فـي  إن السنوات الثالث التي شغل فيها ديسكن منصب نائب رئيس الشاباك كانت سنوات الذروة               : وقالت تلك المصادر  
م، وهو من سن نهج عمليات االغتيال ، فكان العقل المخطـط         2000أيلول سبتمبر   28انتفاضة األقصى التي اندلعت في      

  .والمدبر لها
  16/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 لغاء خطة االنفصال وإلقامة طقوٍس جماعّية في الحرم القدسّيإل اتحاخام

ومة الصهيونية، بزعامة آرائيل شارون، إلغاء خطـة االنفـصال األحـادي             حاخام صهيوني الحك   300طالب أكثر من    
  .الجانب عن الفلسطينيين، والتي تتضمن إجالء المستوطنين من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية

نـافى وأحكـام     إن الحاخامين اعتبروا خالل اجتماع عقدوه الليلة الماضية أن خطة االنفصال تت            :وقالت اإلذاعة العبرية  
  .التوراة وقد تعرض سكان الدولة للخطر، على حد قولهم

وذكرت اإلذاعة أن ثالثمائة حاخام دعوا إلى صلواٍت جماهيرية ضخمة في باحة حائط المبكى البراق في الحرم القدسي                  
  .الشريف ضد هذه الخطة، مشيرةً إلى أن هذه الصلوات ستقام قريباً

ليوم األحد طالب صهاينة جامعيون من نشطاء اليمين إضراباً عن الطعام احتجاجاً على تطبيـق               وفي السياق ذاته يبدأ ا    
  .خطة االنفصال، وينوي هؤالء الطالب إقامة خيمة اعتصام قبالة مكتب رئيس الوزراء الصهيوني في القدس المحتلة

  
  16/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 "النقب"اً في سجن سلطات االحتالل تفتتح قسماً جديد

 أسير، وهـو  1200 يتسع لـ  الصحراوي قسماً جديداً" النقب"افتتحت السلطات الصهيونية في سجن :  نابلس ـ خاص 
  .ما يؤشر بوضوح إلى أن السلطات الصهيونية ماضية في سياسة الزج بمزيد من األسرى الفلسطينيين في سجونها

قسم ( إن إدارة السجن افتتحت قسماً جديداً يحمل اسم          :ن النقب الصحراوي  وقال األسرى الفلسطينيون المعتقلون في سج     
ـ ) أ وبحـسب ممثـل     .22/5/2005 مؤكدين أن اإلدارة أبلغتهم اعتزامها نقل األسرى إليه في           ، معتقالً 1200ويتسع ل



ي على جـدران     ويحتو ، وبعيد عن بقية أقسام السجن     ،رمزي فياض فإن القسم الجديد معزول     " النقب"األسرى في سجن    
  . أمتار8إسمنتية داخلية بارتفاع 

 الصهيوني وإدارة مصلحة السجون والمخابرات العامة الصهيونية تعمل على إنجاز عمليـة              وأضاف فياض أن الجيش   
النقل لألسرى، مع فرض قوانين وأنظمة جديدة عليهم تتالءم مع نقل صالحيات إدارة سجن النقب لمـصلحة الـسجون                   

وعبر فياض عن تخوفات األسرى من أن تشمل تلك األنظمة والقوانين عمليات التفتيش المذل حتـى                 .خالل ستة أشهر  
 إضافة لعدم تلبية القسم الجديد ألدنى متطلبات وشروط الحياة اإلنـسانية            ،لممثلي األسرى خروجا لما هو متعارف عليه      

 ورفـض   ، حذر األطباء من أضرارها الصحية     ،ديدالمعيشية مثل استبدال األسرة الخشبية المستخدمة حاليا بأسرة من ح         
  . وهو ما اتفقت مع المعتقلين سابقا عليه،اإلدارة تخصيص خيم في القسم كغرف للطعام

  16/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سرائيلإضافي من غزة بالعمل في إ عامل 4500غالق والسماح لـ االحتالل يعلن رفع اإل
واعلن الجيش في بيان ان االغالق الكامل رفـع عـن           .  رفع جيش االحتالل أمس االغالق     -ب  .ف. ا -القدس المحتلة   

واضاف البيان ان االغالق ال يشمل مع ذلك القطاع الـشمالي مـن الـضفة اثـر ورود                  . الضفة الغربية وقطاع غزة   
 4500جهة ثانية ان    كما اعلن الجيش من     . معلومات عن احتمال حصول هجمات على اسرائيل انطالقا من هذه المنطقة          

عامل اضافي من قطاع غزة سيسمح لهم بالعمل في اسرائيل ما يرفع عدد المسموح لهم بالعمل من غزة الـى عـشرة                      
  .االف

   16/5/2005الحياة الجديدة 
  

  سرائيليةحكومة شارون تمدد العمل بقانون يمنع الفلسطينيين من الحصول على الجنسية اإل
 افادت مصادر حكومية ان الحكومة االسرائيلية وافقـت         -ب  .ف. ا - محمد عبد ربه     -ديدة   الحياة الج  -القدس المحتلة   

أمس بغالبية كبرى على تمديد قانون مثير للجدل يمنع الفلسطينيين الذين يتزوجون من عرب اسرائيليين من الحـصول                  
رار االسرائيلي ووصـفه بأنـه نقلـة        وندد مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية بالق      . على الجنسية االسرائيلية  

والترانسفير الصامت الذي تمارسه حكومة اسرائيل بحـق المـواطنين العـرب            < االبرتهايد>نوعية اضافية في سياسة     
  .الفلسطينيين سواء داخل الخط االخضر او في القدس المحتلة

   16/5/2005الحياة الجديدة 
  
  ة دون لم شمل العائالت الفلسطينيةللحيلول» تعديل قانون المواطنة«سرائيل تمدد إ

الناصرة ـ اسعد تلحمي     الحياة  مدفوعة بالهاجس الديموغرافي وإقراراً بأنه يقض مـضاجعها، قـررت الحكومـة     
» الخط األخـضر  «الذي يحول دون لم شمل العائالت الفلسطينية داخل         » تعديل قانون المواطنة  «االسرائيلية أمس تمديد    
وفيمـا اعتبـرت     . ادخالها تسهيالت عليه تتيح لعدد من العائالت المشردين افرادها لم الـشمل            لسنة اخرى وان ادعت   

والغالبية اليهودية، ادعت   » التوازن الجغرافي «منظمات حقوقية تعديل القانون خطوة عنصرية يراد منها المحافظة على           
 انما رغبة اشخاص ليسوا مـواطنين فـي         وزيرة العدل تسيبي ليفني ان الحديث ال يدور عن حقوق مواطني اسرائيل،           

  .»ومن حقنا، ازاء االوضاع األمنية الحساسة أن نضع شروطاً«الحصول على الجنسية 
في مقابل معارضة   » ليكود«ووفقاً للتسهيالت التي أقرتها الحكومة أمس بتوصية من مجلس األمن القومي وتأييد وزراء              

 25ريح للبقاء في اسرائيل لغرض لم الشمل لفلسطينيات مـن سـن    ، يخول الضابط العسكري منح تص     »العمل«وزراء  
 عاما، ما يجرد وزير الداخلية من صالحياته المتبقية لمنح الجنسية لمن يطلبها، مـا               35عاما وما فوق ورجال من سن       

 في المئة من    25 يعني اعتماد تحكيم رأي الجهات األمنية بشكل شبه تام يفنّد المزاعم بأن التسهيالت الجديدة ستمنح نحو               
  .مقدمي الطلبات الجنسية االسرائيلية

وبدأ وزير الداخلية العمالي المحسوب على حمائم الحكومة أوفير بينيس، عاجزاً عن فعل شيء حيال حقيقة انه وزمالءه                  
 والمستـشار القـضائي   » شـاباك «يشكلون أقلية في الحكومة، وأن موقف وزيرة العدل يحظى بدعم جهاز األمن العام              

واعترف بأن تمديد سريان تعديل القانون يمس بحقوق المواطنين العرب وأنه لـو طـاول هـذا                 . للحكومة ميني مزوز  
وقال انه ينبغي الموازنة بين حقوق االنسان وحاجات اسرائيل األمنية،          . »لقامت الدولة ولم تقعد   «التمييز مواطنين يهود    

  .متوقعاً تدخل المحكمة العليا في األمر
الوف بن ان وراء تشدد مجلس األمن القومي في مسألة مـنح الجنـسية              » هآرتس«معلق السياسي في صحيفة     وكتب ال 

ما قد يزيد من مطالبهم لحقوق قومية ويفاقم الضغوط         «االسرائيلية، مخاوف من ارتفاع عدد الفلسطينيين داخل اسرائيل         
  »لتحويل اسرائيل لدولة ثنائية القومية

لعربي التسهيالت الجديدة صورية للتغطية على القانون العنصري بهـدف تخفيـف الـضغط              ا» مساواة«واعتبر مركز   
  .»لكن النيات العنصرية والديموغرافية وراء القانون ما زالت قائمة«الدولي على اسرائيل 

  16/5/2005الحياة 
  

  حول الدستور؛ بشارة يقاطع " يهود الشتات"لجنة الدستور إلى أمريكا وكندا للتشاور مع 
  " ال أشارك في وفود تمثيلية إلسرائيل. "  بشارة:48عرب 



توجه وفد من لجنة الدستور البرلمانية التابعة للكنيست اإلسرائيلي، في جولة إلى الواليات المتحدة األمريكيـة وكنـدا،                  
 !دولة إسـرائيل  لالجتماع باليهود هناك وبإختصاصيين، لطلب االستشارة والتشاور معهم بصدد صوغ مسوَّدة الدستور ل            

  . منهم فقط لبوا الدعوة11أيتان، جميع أعضاء اللجنة البرلمانية للمشاركة في الجولة، إال أن  ودعا رئيس اللجنة
وقال إن هذا يأتي من منطلق معارضته المبدئية        . وقال النائب عزمي بشارة، العضو في اللجنة، إنه لم يشارك في الوفد           

وستشمل هذه   ".لة إسرائيل، أبرلمانًيا كان أم ال، ناهيك عن موضوع ومساعي هذه الزيارة           وفد تمثيلي لدو  "للمشاركة في   
االجتماعات والتشاورات لقاءات مع قضاة في المحكمة العليا األمريكية ولقاءات مع طالب يهود في كليـات ومـدارس                  

لَّ ما يسمعونه من يهـود الـشتات،        ، إنّهم غير ملزمين بتطبيق ك      وقال عضو الكنيست يولي إدلشطاين     .أمريكية وكندية 
والتقى الوفد وسيلتقي في خالل أسبوعين بقضاة ومحـامين واختـصاصيين قـضائيين              !ولكن من المهم االستماع إليهم    

  . وكندا" نيويورك"و" واشنطن"و" أوتاوا"ويهود في 
  . ومول هذه الجولة المؤتمر اليهودي األمريكي

  15/5/2005 48عرب
  

  أحدهما خطرة في تحطم طائرة إسرائيلية فوق مدينة ألعابإصابة اثنين بجروح
 تواصل أجهزة األمن اإلسرائيلية المختصة التحقيق في تحطمت طائرة إسرائيلية خفيفة فوق مدينة              -) فلسطين(الناصرة  

وآخـر   البلدات اليهودية في وسط الدولة العبرية، والذي أدى إلى إصابة إسرائيلي بجروح بخطـرة                إحدىلأللعاب في   
 وهـو   )14/5(الـسبت   وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن طائرة خفيفة يملكها إسرائيلي تحطمـت             .بجروح متوسطة 

وقد أدى تحطم الطائرة إلى حالـة       . في مدينة ريشون لتسيون   " سوبر الند " آخر فوق مدينة األلعاب      إسرائيليبداخلها مع   
خة، ال سيما وأنها استهدفت مدينة لأللعاب التي تعج باإلسرائيليين          من االستنفار األمني خشية أن تكون هذه الطائرة مفخ        

  ). عاما57ًذكرى احتالل فلسطين قبل " (االستقالل"عادة، وخصوصاً في ذكرى 
  15/05/2005خدمة قدس برس 

  
  ماليين أكثر من نصفهم الجئين10بلغ تعداد السكان الفلسطينيين نحو ..  للنكبة57في الذكرى الـ 

 بنحـو أعلن جهاز اإلحصاء أن تعداد الفلسطينيين في داخل األراضي الفلسطينية وفي الخارج يقـدر  :  اصنابلس ـ خ 
  . ماليين نسمة عشية الذكرى النكبة والتي تصادف اليوم األحد10

 نتـائج مـسح ألوضـاع        معطيـات  واستعرض لؤي شبانة رئيس جهاز اإلحصاء في مؤتمر صحفي عقده يوم أمـس            
 1.1 وحوالي   ، مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة        3.7لنكبة، مبيناً أن أكثر من      الفلسطينيين عشية ا  

ونوه شبانة   . ماليين فلسطيني في الشتات    5 وحوالي   ،1948مليون يعيشون داخل األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام         
 ألفا في سـوريا ولبنـان،       900 وحوالي ، األردن  ماليين فلسطيني في   3إلى أن من بين فلسطينيي الشتات يعيش حوالي         

 منها فـي كـل مـن األردن         10 مخيماً،   59 إن أكثر من حوالي نصف الفلسطينيين هم الجئون موزعون على            :وقال
وتوقع شـبانة أن يـصل       . مخيمات في قطاع غزة    8 و ، مخيما في الضفة الغربية    19 و ، مخيما في لبنان   12 و ،وسوريا

 في ظل ارتفـاع معـدل   2010 مليون نسمة في العام 4.5لضفة الغربية وقطاع غزة إلى حوالي      تعداد الفلسطينيين في ا   
  .  مولود لكل أم5.6الخصوبة والذي يبلغ 

  16/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   ماليين الجئ فلسطيني5

ين الفلسطينيين الذين هجروا    للنكبة ان أصحاب حق العودة من الالجئ       57قدرت دراسة بحثية حديثة بمناسبة الذكري الـ        
 ماليين ونصف المليون    4 ماليين الجئ فلسطيني، منهم      5، نحو   2005 وذريتهم بلغوا حتي عام      1948من وطنهم عام    

، %22، وقطـاع غـزة      %10، ولبنـان    %10منهم، وسورية   % 42مسجلون في سجالت األونروا، يقيم في األردن        
 ألف الجئ فلسطيني، ويتركز في      62 ألف الجئ في العراق، وفي مصر        44، إضافة إلي نحو     %16والضفة الفلسطينية   

  .  ألف الجئ فلسطيني400المنافي البعيدة عن فلسطين 
  16/5/2005القدس العربي 

 
  والمنظمة تكشفان محاوالت تهدد هيكلية األونروا وتمس واليتها الجامعة العربية

ة عن محاوالت بعض الدول المانحة لوكالـة الغـوث الدوليـة            كشفت جامعة الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطيني      
لالجئين الفلسطينيين األونروا بإعادة هيكلية الوكالة والتدخل لجهة تحديد أولويات برامجها وواليتها وإجراء تحول عميق               

  .في دورها وآليات عملها بما له إنعكاسات خطيرة على الالجئين
ول فرض أجنداتها الخاصة في الترتيبات السابقة والالحقـة لتنفيـذ خطـة             وحذرت تلك الجهات من محاولة بعض الد      

االنسحاب اإلسرائيلي األحادي من قطاع غزة المرتقبة في شهر آب أغسطس المقبل وذلك لجهة االسـتفادة مـن تلـك                    
  .ة واإلسكانالخطة في تغيير واقع الالجئين وتغيير معالم المخيمات في غزة بحيث توجه األموال إلى البنية التحتي

وقال مدير عام دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ساجي خليل إن الدول المانحة تـسعى حاليـاً ألن                    
يكون لها تأثير في طريقة تحديد أولويات برامج الوكالة وإعادة النظر في هيكليتها، مشيراً إلى أن تلك الدول لـم تعـد                      

  . تريد تحديد وجهة مساهماتها وأولويات برامج الوكالةتكتفي بدورها كجهات مانحة وإنما



 أن ذلك التوجه يطرح تساؤالت عديدة حول الجهة التي تحدد سياسات الوكالة وبرامجها تدرجاً إلى مصير                  خليل واعتبر
قالليتها وأن  واليتها وبالتالي وجودها، مطالباً بااللتزام بالتفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة لألونروا وضمان اسـت              

ال تتحول الوكالة إلى أداة تنموية اقتصادية وأن يكون مدخل حل قضية الالجئين عبر بحث قضيتهم وأحقية العودة وليس                   
االقتصار على التعامل مع االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية مع أهمية تفعيل آليات العالقة والـشراكة مـع الـدول                  

اقشات الدائرة حول أنجع السبل الستثمار أموالهم على قاعدة المحافظة على مرجعيـة             المانحة وتفعيل مساهمتهم في المن    
  .واستقاللية الوكالة

  16/5/2005الغد األردنية 
  
  سرائيل تضع عراقيل جديدة لمنع المواطنة عن فلسطينيينإ

لـسطينيين المتـزوجين    أقرت الحكومة االسرائيلية، امس األحد، تمديد اوامر طوارئ عنصرية تحرم الفلـسطينيين والف            
والمتزوجات من فلسطينيين من داخل اسرائيل من الحصول على الجنسية االسرائيلية، ومنعهم من االقامة والسكن فـي                 

، ولكنها في الواقع فإنها تعتبر األمر منعـا  !!اسرائيل، زاعمة ان هذا االجراء نوع من محاربتها لما تسميه بـ االرهاب        
  .ني بشكل التفافيلتطبيق حق العودة الفلسطي

 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين يطلبون بالجنسية االسرائيلية            50  وتدعي اسرائيل ان اكثر من      
بعد ان تزوجوا من فلسطينيين وفلسطينيات في اسرائيل، وان عددا كهذا سيساهم اكثر في ضرب االكثرية الديمغرافيـة                  

  .اليهودية في اسرائيل
في السنوات األخيرة سلسلة من االلتماسات للمحاكم االسرائيلية، ولكن قرارات المحاكم كانت دائمـا لخدمـة                  وقدمت  

  .الحكومة وتمشيا مع قراراتها
  ويشكل هذا القرار االسرائيلي العنصري مآسي رهيبة آلالف العائالت الفلسطينية، التي ينقطع فيها األب أو األم عـن                  

  .1948ثير من العائالت بين الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل مناطق رؤية االبناء، وتشتت الك
  16/5/2005الغد األردنية 

  
  زيادة عدد الرحالت الجوية لنقل الفلسطينيين عبر مطار العريش  

قال مسؤول بمطار العريش المصري امس االول ان سلطات الطيران الفلسطينية قررت بدءاً مـن غـد زيـادة عـدد                     
  .اري العريش وعمان األردني إلى ثالث رحالت اسبوعيا بدال من رحلتين لنقل الفلسطينيينرحالتها بين مط

ويستخدم مطار العريش كبديل لمطار غزة في سفر الفلسطينيين بعد قيام اسرائيل باغالق وتدمير مطار غزة بعد اندالع                  
  .2000انتفاضة األقصى في نهاية سبتمبر ايلول 

نشر اسمه ان زيادة عدد الرحالت يأتي نتيجة ارتفاع أعداد المسافرين في فصل الصيف              وقال المسؤول الذي طلب عدم      
  .لعودة الفلسطينيين العاملين بالخارج إلى األراضي الفلسطينية لقضاء اجازاتهم
  .واضاف انه تقرر تسيير الرحالت ايام االحد والثالثاء واالربعاء من كل اسبوع

  16/5/2005الخليج اإلماراتية 

 
 وطن وعدد من الجنود اإلسرائيليين هددوا بدفن مواطن حياً في عصيرة القبليةمست

 عاما من قرية عصيرة القبلية ان مستوطنا واربعة جنود كانوا برفقته قد اختطفوه عصر 33اكد خالد محمد ابو خلف 
 .ددوه بالقتلاول من امس بينما كان يعمل في أراضي القرية واقتادوه الى منطقة نائية واعتدوا عليه وه

واشار الى ان المستوطن وصل برفقة الجنود الى أطراف القرية عند حوالي الثالثة عصرا حيث كان يعمل وعدد من 
 . م50حيث طلب الجنود منا التوجه الى حيث توقفوا على مسافة نحو ، المواطنين في طحن محصول القمح 

نود وتوجهوا اليهم حيث احتجزوهم نحو ساعة أطلقوا بعد واوضح انه انصاع وثالثة مواطنين كانوا معه ألوامر الج
انقضائها سراح زمالئه الثالثة واقتادوه الى منطقة نائية مالصقة لمستوطنة يتسهار التي تبعد عن المكان الذي كان 

 .يعمل فيه ما ال يقل عن كيلومترين
الثالثة عصرا وحتى التاسعة ليال أخلوا من ، وأوضح ان الجنود وبعد احتجاز وعملية تنكيل استمرت نحو ست ساعات 

 .سبيله وسمحوا له بالعودة الى بيته
  16/5/2005األيام الفلسطينية 

  
 مركز حقّ العودة يحذّر من محاوالت لتسويق مشاريع التخلّي عن حقّ العودة

ة، على أهمية اعتبـار     شمال الضفة الغربي  , أكّد مركز حقّ العودة وشؤون الالجئين الثقافي الفلسطيني في منطقة نابلس          
محذّراً كّل من تسول له نفـسه تـسويق أي حلـوٍل            , تتواصل فعالياته على مدار السنة    , يوم النكبة يوماً وطنياً فلسطينياً    
ودعا المركز إلى تنمية ثقافة أطفالنـا       . ومحاولة دخول تجمعات الالجئين من أجل ذلك      , مشبوهة للتخلّي عن حقّ العودة    

  .طبع أسماء مدننا وقرانا المدمرة في عقولهم وأفكارهمو, بحقّ العودة
, من يؤِمن بالمبادرات وأوراق التنازل المجانية ال يمثّلنا والجهاد كان وال يزال حقّاً واضحاً لنـا               : وشدد المركز على أنّه   

  .يرهبل هي أوراق صهيونية يحملها مشبوهون، حسب تعب, فال جنيف و ال غيرها تعبر عن حقّ الالجئين
  16/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 



  
 البطريركّية األرثوذكسّية تنفي إقالة األب عطا اهللا حنا من منصبه ناطقاً باسمها

نفت البطريركية األرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة ما قالته اإلذاعة العبرية يوم األحد من أن البطريركية                  :وكاالت
 مشيراً إلى أنّه قد التقـى       ،"ال أساس من الصحة لهذه األنباء     : "كما نفى حنّا هذه األنباء، وقال      .أقالت األب عطا اهللا حنا    

 وأكّد له بأنّه مازال الناطق الرسمي باسم الكنيسة األرثوذكسية فـي القـدس     ،ظهر األحد مع السكرتير العام للبطريركية     
  .واألراضي المقدسة

  16/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
   ساعة 48 خالل 1948 عامل فلسطينّي داخل األراضي المحتلة عام 600حتالل يعتقل اال

أقدمت شرطة االحتالل الصهيوني خالل اليومين الماضيين على تنفيذ حملة اعتقاالت واسعة استهدفت العمـال    :وكاالت
وقـال نـاطقٌ باسـم       .ألخضر يعملون داخل أراضي الخط ا     الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والذين       

 عامل فلـسطيني، بتهمـة      600 إن الحملة المستمرة أسفرت عن اعتقال أكثر من          :الشرطة الصهيونية لإلذاعة العبرية   
دون أْن تكون بحوزتهم التصاريح التي تمكّنهم من المكوث والعمل في الدولة العبريـة، حـسب                ) إسرائيل(إقامتهم في   

  .زعمه
  16/5/2005لإلعالم المركز الفلسطيني  

  
   والبطريرك المسكوني للكنيسة األرثوذكسية باسطنبول اجتماع مرتقب بين إيرنيوس

 مازال الغموض يحيط باالجتماع المرتقب بين البطريرك المخلوع :  أثينا ـ من إيناس نور ـ القدس ـ وكاالت األنباء   
يرك المسكوني للكنيسة االرثوذكسية بمقرها الرئيسي في        والبطر  , ايرنيوس االول بطريرك الكنيسة االرثوذكسية بالقدس     

 نفي  ,  ان البطريرك المسكوني بارثو لوميو سيجتمع بايرنيوس اليوم       , ففي الوقت الذي أعلن فيه مصدر للكنيسة        . اسطنبول
تماعا غدا لتحديد    ومن المقرر ان يعقد مجلس الكنيسة في اسطنبول اج          , متحدث باسم ايرنيوس عقد هذا اللقاء أمس األول       

  ,  ومن المنتظر أن يقوم المجمع الكنسي المقدسـي بالقـدس           . موعد عقد المجلس المسكوني الذي سيقرر مصير ايرنيوس       
   , باختيار بطريرك مساعد لينوب عن البطريرك خالل االيام العشرة المقبلة

   16/5/2005هرام األ
  
  

  الحكم على أسيرين من جبع بالسجن المؤبد
 حكمت محكمة االحتالل العسكرية في معتقل سالم على اسيرين من بلـدة جبـع               - حمد حمد    -الحياة الجديدة    -جنين  

 مرات باالضافة الى خمسين سنة على الـشاب         6قرب جنين بأحكام جائرة، فقد اصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد           
 4بالسجن المؤبد   )  عاما 25( ابو عون    ، كما حكمت على األسير منصور قاسم منصور       ) عاما 27(فراس سليمان حسن    

ووجهت لألسيرين تهم مختلفة منها االنتماء      .  سنة وكال األسيرين من بلدة جبع جنوب غرب جنين         20مرات اضافة الى    
  .لكتائب شهداء االقصى والمسؤولية عن عدد من العمليات

   16/5/2005الحياة الجديدة 
  

  !لغربي لمحافظة بيت لحم ويحرمهم من استغالل اراضيهم قرى في الريف ا6الجدار الفاصل يعزل سكان 
 أصدر الجيش اإلسرائيلي أمراً عسكرياً يتم بموجبه وضع ست قـرى فلـسطينية فـي                -من محمد ابو خضير     / لقدس  

 دونم  4500الريف الغربي لمحافظة بيت لحم في قبضة جدار الفصل اإلسرائيلي فضال عن عزل سكان تلك القرى عن                  
  .الزراعية و التي تشكل للعديد منهم مصدرا أساسيا للحياةمن أراضيهم 

أن أصحاب األراضي الواقعة خلف جدار الفصل المقرر إقامته في منطقة الريف الغربـي              «:وحسب الجيش اإلسرائيلي    
 بوابة حديدية سيتم وضعها في الجدار و ذلك بعـد حـصولهم علـى               12سيكون بإمكانهم الوصول إلى أراضيهم عبر       

  . خاصة بهم من الحكم العسكري اإلسرائيلي تصاريح
فيما أفادت قيادة األمن اإلسرائيلي في اإلدارة المدنية اإلسرائيلية بأنهم لن يطلبوا من سـكان قـرى الريـف الغربـي                     
الحصول على تصاريح مرور من و إلى قراهم كما هو الحال في القرى الواقعة في المناطق الشمالية من الضفة الغربية                    

حاطة بجدار الفصل حيث سيتم اعتماد نظام إثبات مكان السكن للوصول إلى تلك القرى مع تحديد الحركة باتجـاه                   و الم 
  . تلك القرى لسكانها فقط ولن يتسنى لمواطني المحافظة أو المحافظات األخرى الدخول إليها

  16/5/2005القدس الفلسطينية 
  

   لالقتراض بشروط ميسرةفتح بابا ، مليون يورو25ة السلطة والحكومة االيطالية توقعان اتفاقية بقيم
 وقعت السلطة الوطنية والحكومة االيطالية امس اتفاقية تقدم بموجبها األخيـرة            - نائل موسى    - الحياة الجديدة    -البيرة  

ـ    . ووقع االتفاقية وزير المالية د     . مليون يورو للقطاع الخاص    52قرضا ميسرا وطويل األجل بقيمة       ن سالم فيـاض ع
كارلو االسيتسي في مقر وزارة المالية في البيـرة بحـضور عـدد مـن               . الجانب الفلسطيني ومدير البنك االيطالي د     

  .المدعوين



ان < الحياة الجديدة >لم يعقب الجانبان على االتفاقية فور توقيعها لكن معاوية القواسمي اشاد بها ورأى في تصريح لـ                 
اص الفلسطيني ان يقترض بشروط سهلة وميسرة عن طريق بنوك محلية يتم اختيارها             االتفاقية تفتح بابا أمام القطاع الخ     

واضاف ان االتفاقية تنص على منح قروض دون فوائد طويلـة األجـل              .الحقا من أجل استيراد آالت وخدمات ايطالية      
وتـوفير سـيولة     عاما مشيرا الى ان هذه القروض تمكن القطاع الخاص من توفير جزء من رأس المال                 93على مدى   

  .نقدية يحتاجها هذا القطاع بصورة ماسة
   16/5/2005الحياة الجديدة 

  
  راضي الفلسطينية األ...تقرير لمنظمة العمل العربية عن النتائج االقتصادية لالحتالل منذ بدء االنتفاضة

ارة منظمة العمل العربيـة،      لمجلس إد  63بدأت في القاهرة اجتماعات الدورة      :    2005/05/16القاهرة     الحياة               
بمشاركة وزراء العمل في مصر وليبيا وقطر وموريتانيا، وممثلين عن منظمات أصحاب األعمـال ومنظمـة العمـل                  
  .الدولية ومكتب وزراء العمل والشؤون االجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

قويدر إن أعضاء مجلس اإلدارة ناقشوا التقرير الذي أعدته المنظمة حـول اآلثـار المـدمرة         وقال المدير العام إبراهيم     
بالنسبة الى األوضاع االقتصادية واالجتماعية وحقوق اإلنسان والناجمة عن تصعيد االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب              

، وقرارات الدورة   )فبراير(زائر خالل شباط     لمؤتمر العمل الذي عقد في الج      32الفلسطيني، كما ناقشوا قرارات الدورة      
 لمـؤتمر العمـل   63 لمجلس اإلدارة في دورته السابقة، وترتيبات مشاركة المجموعة العربية في اجتماعات الدورة            62

  ).يونيو(الدولي في جنيف خالل حزيران 
العمالة الفلسطينية من قطاع غزة     إن إحصاءات وزارة العمل الفلسطينية تشير إلى أن خسائر          «،  وقال التقرير الفلسطيني  

إن نسبة اإلعالـة االقتـصادية فـي األراضـي          «:  مليون دوالر سنوياً، وقال التقرير     152وحده وصلت إلى أكثر من      
 في المئة في حين ارتفعت نسبة المستخدمين بأجر الذين تقل أجورهم الشهرية عن خـط                25الفلسطينية ارتفعت بمعدل    

حصاءات إلى أن معدل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلي في العام الماضي بلغ نحو ثالثة               وتشير اإل . 56.8الفقر إلى   
  .  في المئة1.5في المئة، في حين تراجع متوسط إجمالي الدخل القومي للفرد بنسبة 

 مجمـل    في المئة مـن    55.6 في المئة، كما تبين هذه اإلحصاءات انخفاض دخل نحو           16أما نسبة الفقر المدقع فبلغت      
، وفي المقابـل ارتفعـت      2004 في المئة    4.1كما انخفضت نسبة أصحاب العمل إلى       . األسر في األراضي الفلسطينية   

  .2004 في المئة عام 26.5نسبة الذين يعملون لحسابهم الخاص إلى 
  القطاع الزراعي

قطاع الزراعة، وبلغت الخـسارة     وبحسب التقرير، أثرت االنتهاكات اإلسرائيلية، التي تصاعدت في العام الماضي، في            
وقال التقرير إن األراضي الفلسطينية المحتلة تعاني شحاً في مـصادر الميـاه             .  بليون دوالر  1.161اإلجمالية أكثر من    

. زاف ما هو متوافر من هـذه المـصادر        السطحية أو الجوفية، وقد أدى االحتالل الطويل لألراضي الفلسطينية إلى استن          
ـ       الفلسطيني  المواطن وال يحصل «  ليتراً من المياه في اليوم، فيما ال تصل الميـاه إلـى       60سوى على كمية ال تتعدى ال

  .» الكبرى إال مرة واحدة في الشهربعض المناطق واألحياء الكبيرة الواسعة داخل المدن الفلسطينية
  قطاع السياحة

ة، إذ أصيب القطاع بالشلل شبه التام، فقـد أكـد           ولم ينج قطاع السياحة من الدمار وفرض السلبيات واإلجراءات العقابي         
أن عشرات الفنادق والمطاعم والمحال التجارية أغلقت أبوابها، وتراجعت حركـة النـشاط الفنـدقي، ووفقـاً                 «التقرير  

. 1999 في المئة مقارنة مع عـام        86.1 بنسبة   2004لمصادر وزارة السياحة الفلسطينية، تراجع عدد النزالء في عام          
 مليون دوالر، في حين قدرت الخسائر منذ حزيران         300 بأكثر من    2004الخسائر التي لحقت بالقطاع في عام       وقدرت  

  .» مليون دوالر200 ولغاية آذار الماضي بـ2004
  16/5/2005الحياة 

  
  استمرار حالة االستقرار على معظم األسهم: بورصة فلسطين

م األسهم الرئيسة في سوق فلسطين لألوراق المالية مع تراجـع            استمرت حالة االستقرار على معظ     -) فلسطين(نابلس  
لالسـتثمار  " سـهم "وأشار التقرير األسبوعي لـشركة       .طفيف على قيم وأحجام التداول، مقارنة مع األسبوع الماضي        

لتراجـع  واثر لهذا ا  ,  مليون دوالر  21.21 مليون سهم بقيمة تجاوزت      4.01واألوراق المالية أنه تم تداول هذا األسبوع        
 في المائة في المائة ليغلق في آخر جلسة تـداول عنـد المـستوى               1.47الطفيف على مؤشر القدس الذي تراجع بنسبة        

ومن المتوقع أن تشهد األسابيع القادمة نشاطا واسعا مع توقعات إعالن كبار الشركات المدرجـة عـن                 ,  نقطة 690.03
  .بيانات مالية ممتازة في الربع األول من هذا العام

وحسب التقرير فقد تابع سهم شركة االتصاالت الفلسطينية تداوله النشط مع وجود عمليات تعديل سعري وجني أربـاح                  
 المستويات التي باتت تشكل مناطق مغرية للدخول في مراكز          9.10 – 9.30أدت بالسهم إلى تداوله عدد مناطق ما بين         

  . دينار9.50وع النطالق ولإلغالق عن المستوى فدفعت بالسهم في آخر جلسات تداول هذا األسب, جديدة
  15/05/2005خدمة قدس برس 

  
  اتفاقية لتشييد مدارس فلسطينية وتطويرها بتمويل ياباني



 وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي بالسلطة، وبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني المنبثـق عـن               -) فلسطين (رام اهللا 
وتبلـغ كلفـة     .حدة، على اتفاقية يتم بموجبها تنفيذ مشاريع تربوية حيوية في الضفة الغربية           البرنامج اإلنمائي لألمم المت   

 ماليين من إجمالي المبلغ في بنـاء        3وستُصرف  . المشروعات خمسة ماليين دوالر، وهي مقدمة من الحكومة اليابانية        
جديدة وتـشطيب مـدارس قيـد       خمس مدارس جديدة في الضفة الغربية، فيما يخصص الباقي إلضافة غرف مدرسية             

  .اإلنشاء
، مشيداً بالدور الـذي تقـوم بـه         "في دعم األجيال القادمة   "ومن جانبه؛ أكد تيموثي رذرميل، أهمية مثل هذه المشاريع،          

  .كما أثنى رذرميل على جهود اليابان في دعم المشاريع الفلسطينية. وزارة التربية والتعليم العالي في هذا المجال
  14/05/2005 سخدمة قدس بر

  
  مارات تنفيسرائيل تعتزم افتتاح ممثلية سرية في دبي واإلإ

اعلنت اسرائيل امس عن قرب افتتاح ممثلية اسرائيلية تجارية في دبي، اليرفع عليها العلم االسرائيلي حتـي ال تثيـر                    
  .ل الخليجاالنتباه، وذلك في خطوة وصفت بانها ستقود الي انطالقة في العالقات االسرائيلية مع دو

وسارعت االمارات الي نفي النبأ، واكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية االماراتية تقريرا اعالميا امس االحـد عـن                  
  . التزام االمارات بمبادرة السالم العربية. قرب افتتاح مكتب تمثيلي السرائيل في دبي

تاح مكتب اسرائيلي تمثيلي بدولـة االمـارات        وقال المصدر ان الخبر الذي تناقلته بعض وسائل االعالم حول قرب افت           
  .العربية في دبي غير صحيح اطالقا

واضاف . لكن الخدمة العربية براديو اسرائيل ذكرت في وقت سابق أمس ان اسرائيل ستفتح قريبا مكتبا تمثيليا في دبي                 
ين االسـرائيليين فـي المكتـب       الراديو ان افتتاح المكتب سيكون بشرط عدم رفع اعالم اسرائيلية وان يحمل كل العامل             

  . جوازات سفر غير اسرائيلية
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن اتصاالت سرية بهذا الخصوص جرت خالل السنة االخيرة بين اسرائيل                

  .ودبي
حادثـات  وذكر ان كبار الموظفين في وزارة الخارجية االسرائيلية زاروا دبي عدة مرات خالل العام الماضي وأجروا م                

  .مع مسؤولين فيها
  16/5/2005القدس العربي 

  
  رهابالمقاومة حق مشروع ال تندرج تحت مفهوم اإل: ساتذة قانون وشريعةأ

اتفق اساتذة قانون وشريعة اسالمية في جامعات مختلفة من عدة دول عربية على ان المقاومة حق للشعوب التي تواجه                   
  .او التفرقة العنصرية وانها اعمال مشروعة ال تندرج تحت مفهوم االرهاباالحتالل االجنبي او التسلط االستعماري 

واكدوا في لقاءات مع وكالة االنباء االردنية على هامش مؤتمر االرهاب والمقاومة في القانون والـشريعة االسـالمية                  
 للـصق االرهـاب     الذي اختتم اعماله في جامعة جرش االهلية الخميس الماضي اهمية التصدي للمحاوالت المغرضـة             

  .باالسالم 
واعلنوا تأييدهم لحق الشعوب العربية واالسالمية في فلسطين والعراق وافغانستان في مواجهة المحتل االجنبي بمختلف               

  .الوسائل من اجل التحرر وتقرير المصير وفقا لقواعد القانون الدولي والقرارات الشرعية
 والقانون في جامعة االمارات العربية المتحدة الدكتور محمد القاسمي قال ان            استاذ القانون الدولي العام في كلية الشريعة      

عدم اتفاق الدول على تحديد مفهوم واضح ومحدد لمصطلح االرهاب يعود الى اختالف مواقف هذه الدول من اعمـال                   
  .المقاومة وتفريقها عن االعمال التي تندرج تحت مفهوم االرهاب

والقرارات التي صدرت عن المنظمات الدولية المختلفة تساعد على وضع حد فاصل بـين              واضاف ان المواثيق الدولية     
ومن تلك المواثيق عدة قرارات صـادرة عـن         ,اعمال المقاومة المشروعة واالعمال التي تندرج تحت مفهوم االرهاب          

  .الجمعية العامة لالمم المتحدة تعترف بشكل واضح بحق الشعوب في تقرير مصيرها
شريعة االسالمية في جامعة ام القرى في السعودية الدكتور عبد الرحمن قصاص قال ان ان مـا يجـري مـن                     استاذ ال 

اعتداء ومواجهات سواء في فلسطين او العراق او افغانستان وغيرها من البلدان العربية واالسالمية ال تشكل اال صورة                  
من اخذ دورهم في التـصدي لهـذا العـدوان وتـشجيع            عن العدوان االسرائيلي االميركي االنجليزي وال بد للمسلمين         

  .وكل من يستطيع ان يصد او يرد العدو ولو بالكلمة فليفعل..المقاومين المتصدين له 
  16/5/2005ردنية الغد األ

  
  ترويج إسرائيلي للتطبيع مع دول عربية  

 عـراقيين فـي الواليـات المتحـدة         أعلن نائب رئيس وزراء الكيان شيمون بريز انه التقى للمرة األولى مع مسؤولين            
  .وأوروبا في حين ذكرت صحيفة إسرائيلية ان قطر دعت تل أبيب لتأييد طلب ترشيحها لعضوية مجلس األمن

أفضل أال اكشف عن اسمائهم خـشية ان يـساء إلـيهم،            : وقال بيريز رداً على هوية المسؤولين العراقيين الذين التقاهم        
اصنعوا أوالً السالم مع الفلسطينيين وبعـد ذلـك         : لسالم بين إسرائيل والعراق، أجابوا    عندما تحدثت معهم عن امكانية ا     

  .سيسرنا صنع السالم معكم
  .وكان بيريز التقى في وقت سابق الرئيس العراقي، جالل طالباني، ورئيس الوزراء العراقي السابق اياد عالوي

كومة الحالية، وتقول أوسـاط سياسـية إسـرائيلية بـأن           بعض اللقاءات جرى قبل ان يتسلم بيريز مهام منصبه في الح          
  .اللقاءات لم تعقد في اآلونة األخيرة بل قبل بضعة أشهر وربما سنين



إلى ذلك، ذكرت صحيفة معاريف ان قطر طلبت قبل أشهر عدة من إسرائيل تأييد ترشيحها لمجلس األمن كممثلة آلسيا،                   
  .يل طلباً من دولة عربية لتأييد انتخابها لمؤسسات األمم المتحدةوهذه هي المرة األولى التي تتلقى فيها إسرائ

  16/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

 منظمة العمل العربية تناقش آثار االعتداءات اإلسرائيلية علي الشعب الفلسطيني
ول اآلثار المدمرة صرح الدكتور ابراهيم قويدر المدير العام للمنظمة بأن المجلس ناقش التقرير الذي أعدته المنظمة ح

علي األوضاع االقتصادية واالجتماعية وحقوق اإلنسان والناجمة عن تصعيد االعتداءات االسرائيلية علي الشعب 
 .  لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالجزائر خالل فبراير الماضي32الفلسطيني وتنفيذ قرارات الدورة 

الدورة التي تسبق اجتماعات مؤتمر العمل الدولي في جنيف خاصة ودعا قويدر الي تنسيق الجهود العربية خالل هذه 
 . فيما يتعلق بما يعانيه العرب في فلسطين واألراضي المحتلة جراء االجراءات التعسفية لقوات االحتالل اإلسرائيلي

  16/5/2005الجمهورية المصرية
 

  ردنيان يفوزان بجائزة آل مكتوم حول القدسأباحثان 
نحت هيئة ال مكتوم الخيرية العلمية جائزتها المخصصة لطلبة الدكتوراة فـي اقـسام التـاريخ فـي                  م:   بترا –عمان  

مدينـة  ¯ الجامعات االردنية حول موضوع القدس مناصفة بين الباحثين االردنيين صالح الشوره عن بحثه الموسوم ب              
  .لصورة القدس الشريفالقدس تحت االحتالل والطالب قيمر القيمري عن بحثه دراسة تحليلية مقارنة 

   16/5/2005العرب اليوم 
  

  حملة لمعارض تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني 
أطلق نشطاء من مجموعات مناهضة التطبيع حملة تعارض تصدير الغاز المصري للكيان الـصهيوني، فـي توقيـت                  

نتقد النشطاء علـى موقـع مناهـضة         وا .متزامن مع اتفاق القاهرة وتل أبيب على توقيع اتفاق تصدير الغاز المصري           
وعبر العديد من رسائل البريد اإللكتروني التي جرى تداولها إبرام الصفقة، ضمن صفقة الكـويز               ) كوم.قاطع(التطبيع  

على حساب الشهداء الفلسطينيين، في ذكرى اغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسى أحد قياديي حركة المقاومة اإلسالمية                
  .أبريل من العام الماضي 17يوم " حماس"

أال تعلم أنك بهذه الصفقة تدعم آلة الحـرب         : "وقد بعث النشطاء برسالة إلى وزير البترول المصري سامح فهمي تقول          
هل هانت عليك دماء الـشهداء      : "؟ وتساءلوا "الصهيونية وتقوي اقتصادهم، من أجل المزيد من القتل والتدمير والتشريد         

  !".لهذه الدرجة؟
  16/5/2005 المجتمع

  
 تنديد في كندا بدعوة قوات جوية إسرائيلية للمشاركة في مناورات أطلسية

 أثارت الدعوة الموجهة إلى الدولة العبرية للمشاركة في مناورات عسكرية جوية في كندا، استياء واسعاً في                 - واشنطن
  .صفوف مدافعين عن القضية الفلسطينية في كندا

، ومعها مائـة    "16إف  "من الجانب الكندي؛ تشارك عشر طائرات إسرائيلية من طراز          فبناء على دعوة رسمية موجهة      
وخمسون من أفراد سالح الجو اإلسرائيلي، وألول مرة بمناورات عسكرية مشتركة مع حلف شمال األطلسي في قاعدة                 

  . كولد ليك في ألبرتا في الغرب الكندي
رية للمشاركة بقواته الجوية في هذه المنـاورات تنديـداً واسـعاً مـن              وأثارت الدعوة التي وجهتها كندا إلى الدولة العب       

وحذرت هذه المنظمات والجمعيات من أن الطيارين اإلسرائيليين        . منظمات وجمعيات في كندا مؤيدة للحقوق الفلسطينية      
  . لغربية وقطاع غزةالذين سيحضرون هذه المناورات يطلقون النار من طائراتهم على المدنيين الفلسطينيين في الضفة ا

  14/05/2005 خدمة قدس برس
  

  إلغاء الطلعات الجوية اإلسرائيلية فوق قطاع غزة خوفاً من صواريخ فلسطينية مزعومة مضادة للطائرة
كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أنه تم إلغاء الطلعات الجوية التي كان يقوم بها سالح الجو اإلسـرائيلي                  -القدس المحتلة   
وكان مـسؤولون    .ة، وذلك خوفاً من وجود صواريخ مضادة للطائرات بحوزة فصائل المقاومة الفلسطينية           في قطاع غز  

في قيادة الجيش اإلسرائيلي قد زعموا أن الفلسطينيين في قطاع غزة تمكنوا من امتالك صواريخ كتف مضادة للطائرات                  
  .كون وصلت إلى الضفة الغربية أيضاًتم تهريبها عبر األراضي المصرية، كما ادعت أن هذه الصواريخ قد ت

فوق قطاع غزة تم إلغاؤها خوفـاً مـن         التي كانت تتم على ارتفاعات منخفضة       الطلعات الجوية   وبحسب المصادر فإن    
في حال حـدوث ذلـك فـإن        إسقاطها، مشيرة إلى أنه     وجود صواريخ ضد الطائرات بحوزة الفلسطينيين قد تنجح في          

وذكـرت أن   ". الطوارئ الخطط العسكرية التي وضعتها لتنفيذها في حاالت         إخراجإلى  إسرائيل ستجد نفسها مضطرة     "
  .للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق الفلسطينية األراضيهذه الخطط تشمل سيناريوهات للدخول إلى قلب 

  15/05/2005خدمة قدس برس 
  

  أليس كذلك؟.. أردتم انتخابات
  تسفي برئل



وم يقترح إلغاء فك االرتباط اذا اتضح ان حماس ستفوز في االنتخابات البرلمانية الفلسطينية؛              سلفان شال . فجأة دب الهلع  
وزيرة الخارجية األميركية كوندوليسا رايس تقترح تأجيل موعد االنتخابات الى حين اجراء اصـالحات فـي الـسلطة                  

ة الطيب عبد الرحيم أوضـح فـي يـوم          أمين عام السلطة الفلسطيني   . الفلسطينية، فهي أيضاً أصيبت بالهلع من حماس      
هو ". الشأن الوطني "تأجيل االنتخابات التي يفترض ان تخدم       " الناحية القانونية "الخميس في مقابلة مطولة لماذا يجدر من        

. التف وتلوى حول نفسه لدرجة لم يعد ممكنا فهم ما اذا كان القانون يخدم الشعب أم ان الشعب هو الذي يخدم القـانون                      
  .الذي كان من الممكن فهمه هو ان السلطة أيضاً تخشى من سيطرة حماساألمر 

الخيط الرفيع الذي أملـت     . هي ترفض ان تضمن مسبقاً تحقيق النتائج المطلوبة       . فجأة ال تبدو الديموقراطية جيدة كثيراً     
اهة نقول ان حق ملكيـة  وتوخيا للنز. اسرائيل بأن تتمكن من ربط عنق السلطة بواسطته يلتف حول ساقيها هي بالتحديد  

بنيامين نتنياهو هو الذي كان قد اقترح شعار الديموقراطية الفلسطينية          . مشروع الدمقرطة العربي ال يعود لسلفان شالوم      
الفكرة سوقت بعد ذلك بنجاح لدى االدارة األميركية التي تحاول تصديرها من خالل             . كشرط لمواصلة المفاوضات معهم   

ث سنوات لدول نازفة مثل افغانستان والعراق والسودان ومصر والـسلطة الفلـسطينية بطبيعـة           حملة قوية جداً منذ ثال    
ما فعلته اسرائيل فقط هو انها قامت بالوثب على متن الحافلة المتمايلة التي علق عليهـا كـل مـن شارنـسكي                      . الحال

لو سيطر على مقاليد األمور فـي       ولكن ماذا   . وجورج بوش شعارهما الباهت الديموقراطيات ال تحارب بعضها البعض        
احدى الديموقراطيات حزب ديني ومتطرف وعلى الثانية حزب يميني متطرف؟ وماذا سيحدث اذا سيطرت على احداها                

  .حكومة تسعى الستعادة كل مناطق أرض اسرائيل؟
ة اسرائيل والسلطة الديموقراطية كما يتضح ليست قادرة على ان تحقق كل شيء كما يدلل الذعر البادي في عيون حكوم                

فحتى ما قبل بضعة    . ال توجد عالقة ضرورية مثالً بين الديموقراطية وبين عملية السالم         . الفلسطينية واالدارة األميركية  
كلهـم  . أشهر كانت اسرائيل تبذل مساعيها لطمس الفوارق بين حماس وفتح، وبين التنظيم وكتائب عز الـدين القـسام                 

 على شرف فك االرتباط، قررت اسرائيل ان من األفضل إيجاد شريك ما حتـى يتـسلم   ولكن. ارهابيون حسب تقديرها  
فتح حصلت من اسرائيل في هذه المرحلة على شـهادة حـسن            . ولو جزءاً من المسؤولية عن االنسحاب أحادي الجانب       

ديموقراطية وتحول  سلوك، وكفت السلطة فجأة عن كونها سلطة ارهابية، كما أن أبو مازن انتخب بسرعة في انتخابات                 
  .الى الرئيس المفضل

المشكلة هي ان السلطة الجديدة التي تضم اصدقاء مثل أبو مازن ومحمد دحالن ونصر يوسف وناصر القدوة، تريد مـا           
 مع القدس عاصمة لها ومن دون المـستوطنات والتنـازل           67دولة في حدود حزيران     : تتطلع حماس الى تحقيقه تقريباً    

الفوارق بين حماس وفتح تتعلق اآلن بطابع الدولة الفلـسطينية المـستقبلي            . ق سراح كل السجناء   عن مناطق، مع اطال   
  .هذا هو طابع الديموقراطية. أكثر مما تتعلق بنوع التسوية مع اسرائيل

فلكلمة حماس فعل ذعر كبيـر، ومـن        . هذه ليست الديموقراطية التي سعت اليها اسرائيل، ولذلك يتوجب التحذير منها          
اسرائيل تـشترط   . هذا هو جوهر المعضلة   . سهل التلويح والتذرع بها العادة النظر في مسألة الديموقراطية الفلسطينية         ال

استمرار المفاوضات ببسط الديموقراطية في فلسطين، ولكن يتعين على هذه الديموقراطية أن تأتي حسب تصنيف معـد                 
اذا لم يفز أبو مـازن، أي اذا        :  المسألة تعيدنا الى مطلب سلفان شالوم      هذه. أما البديل اآلخر فليس وارداً بالحسبان     . سلفاً

اذا لم تكن هناك ديموقراطيـة      : هذه المعادلة في الواقع تناقض المعادلة السابقة      . فازت حماس، فيجب إلغاء فك االرتباط     
ال تنس أن فك االرتبـاط      ": وها هو يطل علينا من بعيد مبعوث يسلم سيلفان شالوم بطاقة تذكير           . فليس هناك مفاوضات  

  . فنحن سننسحب تحديداً ألننا لم نرد التوصل الى اتفاق. أحادي الجانب، فما عالقة فتح أو حماس
  15/5/2005هآرتس 
  16/5/2005المستقبل 

  
  !التعددية الفلسطينية في سياق مخطط شارون لتمييع النزاع

  ياسر الزعاترة      
حة الصراع العربي الصهيوني تكاد تكـون منحـصرة فـي شـكاوى الـسلطات               منذ أسابيع واللعبة السياسية على سا     

اإلسرائيلية من عدم وفاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتزاماته في تفكيك البنية التحتية لإلرهاب الفلسطيني، مقابل                
صص بعض قوى المقاومة    شكاوى السلطة الفلسطينية من الخروقات اإلسرائيلية اليومية لتفاهمات شرم الشيخ، فيما تتخ           

  .في إحصاء تلك الخروقات لتذكير الرئيس الفلسطيني بأن الطرف اآلخر هو الذي يخرق التهدئة
جديد اللعبة هو إعالن السلطة على لسان رئيسها ووزير داخليتها أنها ستحول دون خرق التهدئة ولو بالقوة، فيما تجـد                    

، وربما جمهورها، بسبب التجاوزات اإلسرائيلية اليوميـة، السـيما          قوى المقاومة نفسها في حالة إحراج أمام كوادرها       
االعتقاالت واالجتياحات واالغتياالت، وال تسأل بعد ذلك عن عدم حدوث أدنى تقدم في ملف األسرى، بل إن الـدوائر                   

ن مسؤولين أمنيين    أسير، هي ذاتها التي اعترفت على لسا       400اإلسرائيلية التي قررت تأجيل اإلفراج عن الدفعة الثانية         
بأنها اعتقلت خالل الشهور الثالثة الماضية أربعمائة فلسطيني، مع فارق أن من أفرج عنهم قد كانوا برسـم الخـروج                    

  .بسبب نهاية أحكامهم، فيما سيكون حال الجدد مختلفاً ألن أكثرهم من فئة المطلوبين الذين تنتظرهم أحكام عالية
ة يبدو أكثر إحراجاً للسلطة، وتحديداً تلك المتعلقة باالستيطان وتهويد القـدس، وهـي              ما تبقى من التجاوزات اإلسرائيلي    

تجاوزات ال يشفيها الترياق األمريكي المتمثل في الحديث عن رفض االستيطان ألن شارون ليس من النوع الذي ترعبه                  
  !!لى وباراك، فضالً عن نتنياهواالنتقادات األخوية، تلك التي لم تؤثر خالل مسيرة أوسلو، ال على بيريز وال ع

في هذه األجواء تنشغل الدوائر الفتحاوية بقضية االنتخابات، ونرى كيف يزور الرئيس الفلسطيني إحدى الجامعات مـن         
وعموماً . أجل االحتفال بفوز مرشحي حركة فتح بفارق مئة صوت على مرشحي حركة حماس وحدها، من دون الجهاد                



ة هي الشغل الشاغل، وتحديداً ما يتعلق بالقانون االنتخابي األفضل لتأمين فوز حركـة فـتح،                تبقى االنتخابات التشريعي  
  .السيما بعد النتائج الكبيرة لحركة حماس في االنتخابات البلدية

في هذه األجواء خرجت من المجلس التشريعي أصوات تطالب بتأجيل االنتخابات، وهذه المرة على خلفية سياسية، أقله                 
هر، إذ ترى تلك األصوات أن إجراء االنتخابات قد ينطوي على دعم لمخطط شارون في اإلبقاء على صـيغة                   في الظا 

أما اإلسرائيليون فلوحوا على لسان وزير خارجيتهم بإعادة النظر في قضية االنسحاب من قطـاع               . الحكم الذاتي القائمة  
  .غزة في حال فازت حماس في المجلس التشريعي

من ذلك النوع الذي تحدث عنها أعضاء التشريعي ليست وهمية، وقد كتبنا غير مـرة فـي سـياق                   والحال أن مخاوف    
التحفظ على قضية االنتخابات، فضالً عن مشاركة حماس فيها، والسبب هو االنطباع الخاطىء الذي تتركه ممثالً في أن                  

 ال خالف علـى أن وجـود الـسلطة،          .أزمة الفلسطينيين هي أزمة إصالح وديمقراطية وشفافية، وليست أزمة احتالل         
والتوافق الفلسطيني الرسمي، واإلسرائيلي والعربي والدولي على استمرار وجودها ال زال يثير أسئلة اإلصالح في ذهن                
المواطن الفلسطيني، وهو تحديداً ما دفع حماس نحو المشاركة، على رغم تحفظها على العملية السياسية التي انطلقـت                  

 الفلسطيني، لكن اإلشكالية هي أن المجالس التشريعية حتى من دون احتالل، تحديداً في الحالة العربية                بعد مقتل الرئيس  
بوجود الحزب الحاكم، لم تشكل حالً لمعضلة الفساد، فكيف سيكون الحال في واقع يـتحكم االحـتالل بكـل تفاصـيله                     

ئيلي التي ال تبدو جدية، ليس ألن االنسحاب من غزة          وتبقى تهديدات الوزير اإلسرا   ! السياسية واالقتصادية والجغرافية؟  
هو مشروع البقاء األساسي بالنسبة لشارون فحسب، بل أيضاً ألن حماس لن تحصل على الغالبية، ليس فقط ألن الحزب                   
الحاكم سيعرف كيف يدير لعبته، ولو بخبراء من الخارج، بل أيضاً ألن حماس لن تكون حريصة على الغالبية، علـى                    

  .حرصها على وجود فاعل ومؤثررغم 
ما يجري هو تسويق لوهم يقول إن صناديق االقتراع هي الحل لمشاكل الفلسطينيين، فيما يستذكر الجميع تجربة أوسلو،                  
وكيف كان االحتالل هو المفسد األول لرجال السلطة، وهو وضع لن يتغير كثيـراً بمـشاركة حمـاس فـي المجلـس            

دمة الجمهور الفلسطيني، وهي في العموم مشاركة ستنحصر في مجـال الرقابـة،             التشريعي على رغم حرصها على خ     
  .لكنها رقابة على معادلة تتقبل برنامج االحتالل، حتى لو رفضته في سياق التصريحات السياسية

تهـا  خالل األسابيع الماضية ردد السيد محمود عباس مراراً نظريته القائلة بأن دخول حماس للمجلس التشريعي وموافق               
على دخول المنظمة، يحولها إلى حزب سياسي، والحزب السياسي ال يحتاج بالضرورة إلى جناح عسكري أو سـالح،                  
وهو ما يدفع نحو ذات االتجاه المطلوب ممثالً في تمييع الصراع وجعله مجرد صراع سياسي أو نزاع حـدودي بـين                     

  !رير بال إجابةفيما يبقى سؤال التحرير في برنامج منظمة التح. بلدين جارين
االنتخابات التشريعية وقبلها الرئاسية، وربما البلدية أيضاً، ومجمل هياكل الدولة الديمقراطية الفلسطينية، كمـا سـماها                
جورج بوش، ستؤكد لعبة حرف أنظار الفلسطينيين عن الصراع مع االحتالل إلى التصارع، وأقله التنافس فيما بيـنهم                  

المؤسسات العامة، وحين يحدث ذلك يبدأ الصراع األساسي في التراجـع إلـى الخلـف،           حول البرلمان والسيطرة على     
وليغدو هامشياً مع الوقت، فالشعوب والقوى السياسية يمكن تطبيعها أيضاً حين تتواطأ جملة من الظروف الموضـوعية                 

  .على ذلك، السيما ما يتعلق بالظرف العربي واإلقليمي والدولي
  

ريق بعناية، فإن هذه اللعبة هي التي تواجهنا دائماً، وهي التي تترجم بعناية ما ذهب إليه شارون                 عندما نقرأ خريطة الط   
منذ سنوات في برنامجه للحل االنتقالي بعيد المدى، وعندما نتابع التحليالت والتسريبات اإلسرائيلية، ومن بينها خطة فك              

رون إلى نفيها، فال بد أن ندرك أن المسلسل يمضي فـي            التي نشرتها يديعوت أحرونوت وبادر مكتب شا      ) ب(االرتباط  
االتجاه المذكور، بمسمى الدولة المؤقتة، والمسالة ال تعدو أن تكون مسالة وقت، وبالطبع ريثما يعـود شـارون إلـى                    

  .الزعامة مرة أخرى بعد انتخابات العام القادم
ائيلي السابق حقيقة ما سيجري في مقال له بـصحيفة          في هذا السياق يكشف أبراهام تامير، مستشار األمن القومي اإلسر         

ستكون الفترة االنتقالية األولى في حـدود االنفـصال         : معاريف، مؤكداً على أن المسار المقبل سيشمل فترتين انتقاليتين        
رهـاب  أحادي الجانب إلسرائيل، إلى أن يتوفر طرف فلسطيني لتنفيذ خريطة الطريق، ابتداًء بتفكيك البنى التحتيـة لإل                

الفترة االنتقالية ستكون بحسب خريطة الطريق، أي دولـة فلـسطينية           . واإلصالح في السلطة الحظ هذا الشرط األخير      
  .بحدود مؤقتة، إلى أن يهيأ األساس التفاقات دائمة في مجال األمن والالجئين

 إن أقصى ما يمكن تحقيقه في        عن مسؤول في وزارة الخارجية األميركية قوله       3/5في السياق نقلت الحياة في واشنطن       
هذه المرحلة هو إقناع كال الطرفين بضرورة التزام التسوية السلمية على أساس خطة الفصل، مع التمسك بتنفيذ خريطة                  

وهو ما يصب في ذات الوجهة التي       . الطريق، حتى لو لم يكن هناك جدول زمني، أو أفق ثابت لتحقيق التسوية النهائية             
  .يريدها شارون

حلة األولى التي تمضي اآلن هي مرحلة تطبيع الفلسطينيين؛ جماهير وسلطة وفصائل مقاومة، على حياة من غيـر                  المر
سالح وال حتى انتفاضات سلمية، وبالطبع بعد االنفصال أحادي الجانب من غزة، وحيث سيتوفر قدر من الوهم بوجود                  

يون إزاء عقدة المعبر الحدودي والميناء والمطـار، ولـن          دويلة في هذا الجزء من فلسطين، السيما إذا تساهل اإلسرائيل         
يتوفر ذلك من دون صراع سياسي تعددي يقتتل الناس فيه على المواقع، فيما تفقد قوى المقاومة قـسطاً مـن وحـدتها                      

  .وبراءتها في الصراع على المكاسب
، وهي المرحلة النهائية    )ب(المرحلة  ، وبالطبع من خالل فك االرتباط،       2006ستدخل هذه اللعبة مرحلة أخرى بعد عام        

في واقع الحال مع مناقشة بعض التفاصيل األخرى المتعلقة بطبيعة باقتسام المسجد األقصى وقبة الـصخرة فـي ظـل           
  .إصرار شارون على وحدة القدس تحت السيادة اإلسرائيلية



األجواء الفلسطينية الضرورية لمسار كهذا،     إنه مخطط لتأبيد النزاع، أو تمييعه في أقل تقدير، وبالطبع من خالل توفير              
خصوصاً ما يتعلق بالهياكل المعروفة للدولة الديموقراطية، ويبقى الجزء المتعلق بالمعطيات العربية واإلقليمية والدولية،              
خصوصاً ما يتعلق بموضوع الشرق األوسط الكبير الذي يعتمد بدوره على تطورات الموقف في العراق، وتبعاً لـذلك                  

بل إن من غير العسير القول إن تهدئة الملف الفلسطيني هي في جزء منها محاولة               . طورات الملفين السوري واإليراني   ت
  .للتفرغ للملفات المشار إليها

إذا سارت األوضاع العربية واإلقليمية وفق ما يشتهي المحافظون الجدد فسيكون باإلمكان الحديث عن نجاح لهذه الرؤية                 
ير وجه النزاع، وربما مضمونه، لكن االحتمال اآلخر ال بد أن يترك آثاره على اللعبة باتجـاه إفـشالها،                   الشارونية لتغي 

. السيما وأن ما يعرضه اإلسرائيليون هو من البؤس بحيث يصعب على أي فلسطيني أو عربي أو مسلم أن يرضى بـه                    
  .2000به سلفه في كامب ديفيد عام والنتيجة هي وصول محمود عباس إلى الجدار المسدود ذاته الذي ارتطم 

يبقى أن من األفضل للقوى الفلسطينية أن تبادر في هذه المرحلة إلى رص الصفوف والعمل المشترك علـى مواجهـة                    
برنامج شارون، ولن يحدث ذلك من دون اإلبقاء على روحية االنتفاضة، ولو من دون سالح في هذه المرحلة، وبالطبع                   

إلسرائيلية المتعلقة بالتهدئة، وعلى رأسها قضية األسرى، ومن ثم االستيطان وتهويـد القـدس،              رداً على االستحقاقات ا   
  .فضالً عن استمرار التركيز على رفض الدولة المؤقتة وتمييع النزاع
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 بطاقة هوية وذاكرة نكبة: أطلس فلسطين
  محمد خالد األزعر    

-1949لة وهزيمة الجيوش العربية والنزوح الفلسطيني الكبير بين يـدي نكبـة             في غمرة نشوة االنتصار بإعالن الدو     
، استشرف قادة صهاينة مستقبالً لالجئين الفلسطينيين، يقوم على تصور بالغ السوداوية، هو أن جيـل األجـداد                  1948

ة به وال ذاكرة لهـا معـه،        واآلباء سيفنى بقدر الموت فيما األجيال التالية ستنسى وطناً لن تولد فيه ولن تكون على صل               
وساعد على رسوخ هذا التصور في بعض السنوات الالحقة، تشتت الحقيقة الشعبية السكانية والسياسية الفلسطينية تحت                

  .سيادات وطنية مختلفة 
لهـا  وال تفسير لتوقع القطيعة العاجلة بين المجتمع الفلسطيني األصيل وبالده، سوى الجهل بطبيعة هذا المجتمع أو تجاه                

بفعل سيطرة العقلية االستعالئية على الصهاينة األوائل، واليقين باختالل مـوازين القـوة الماديـة البحتـة لمـصلحة                   
هذا عالوة على البعد الدعائي الذي كانوا يستهدفون به طمأنة يهود العالم إلى ما ينتظرهم من عيش هـانئ                   . مشروعهم

ستطيع الجزم اآلن حول ما إن كان مهندسو فكرة الشتات الـذي يغيـب              وال ن . آمن بعد المهاجرة إلى مستوطنهم الجديد     
الوطن في مجاهل النسيان اعتبروا بالمثل الذي يزعمونه لليهود أنفسهم، فإذا كان الشتات اليهودي بقولهم لم ينس أرض                  

الـخ، فلمـاذا    ...دياًوهو على مسافة شاسعة منها جغرافياً وسياسياً وحقوقيـاً واقتـصا          . إسرائيل أللفي عام أو يزيدون    
إن مثـل هـذا     ! افترضوا أن ينسى الفلسطينيون وطنهم، الذي يعيشون على مرمى النظر منه في المكـان والزمـان؟               

فهو يقول إن للشتات اليهودي ذاكرة قوية عابرة لكل المعطيـات، بينمـا             . االفتراض يشي ببعض المكنونات العنصرية    
صل، علماً أن الذاكرة من أبرز الخصائص الفارقة بـين اإلنـسان وبقيـة              سيعيش الشتات الفلسطيني بال ذاكرة من األ      

  .المخلوقات في الكون
في كل حال، خاب الظن الصهيوني وأصبحت ديمومة الوطن وصيانته في الذاكرة الفلسطينية، بين أهم بواعث استمرار                 

لغياب عن الوطن ومراحـل اللجـوء       ومن المثير أن العالقة بين اتساع مسافة ا       . الصراع على أرض فلسطين وجوارها    
فعلها أجـداد الفلـسطينيين     . األولى وبين شدة استحضار ذلك الوطن في الذاكرة الفلسطينية تبدو طردية، وليست عكسية            

وآبائهم، فغافلوا الجميع، وخصوصاً المتربصين بوطنهم السليب، ونقلوا مشهد الوطن بالكامل إلى جيل األبناء واألحفاد،               
  .لمشهد أمانة في األعناق وحدقات العيون، إلى أن يتغير الزمن ويكون اللقاء بين الوطن وأصحابهأودعوا هذا ا

بل وأفلحوا في نقلها من العقول والذاكرات إلـى         . ولم يقصر هؤالء األخيرون ال في فهم مغزى الوديعة وال في حملها           
ان أبو ستة، الذي خرج على الكافة من عكوفـه          هنا بالضبط تأتي حكمة الدور الذي اضطلع به سلم        . المتون والمدونات 

زهاء عقدين بـ أطلس فلسطين، سفر ضخم يضم بين دفتيه كل شيء عن فلسطين الوطن في رسوم وجداول وخـرائط                    
  .وشروحات دقيقة التوثيق رفيعة الصدقية

توه المكان وقد يـضل     من دونها ي  . الخريطة هي هوية المكان   : فكرة أبو ستة من وراء جهده بسيطة بقدر ما هي عميقة          
وعنده أن أطلس فلسطين العربيـة اإلسـالمية لـيس          . وعلى الجملة الخريطة تحفظ مكان الزمن وزمن المكان       . الزمان

فهو يؤشر إلى كل من األماكن      . كغيره من حيث الهدف والوظيفة، لذا جرى تصميمه ليكون أقرب إلى وثيقة حية تسعى             
األطلس . ل معها بكل المعاني المتخيلة في الحياة من فجر التاريخ إلى يوم النكبة            وما كان عليها من بشر أو مجتمع يتفاع       

  .بهذا المفهوم وهذه المنهجية أعاد تركيب الواقع الفلسطيني كما كان تماماً عند وقوع النكبة
 العربية عام   -يلية   فإن ديفيد بن غوريون عجل فور توقيع آخر اتفاقات الهدنة اإلسرائ           - ينبهنا أبو ستة     -ولمن ال يعلم    

، بتكوين ما دعاه بـ لجنة األماكن اليهودية، بقصد إعادة صياغة المسميات الفلسطينية العربية اإلسـالمية لكـل                  1949
المظاهر العمرانية وفقاً للمنظور الصهيوني اليهودي التوراتي والمفارقة أن اللجنة فشلت في مهمتها ولم تحول جـذرياً                 

هذه المسميات، ما يثبت أن هوية المكان تكون برسوخها أحياناً عصية على التزوير وعمليات               في المئة فقط من      5سوى  
  !االنتحال، تماماً كاإلنسان

من قُدِّر لهم متابعة سيرة النكبة الفلسطينية يدركون حجم اآلالم التي ال بد عاناها هذا المعماري النابه وهو يعيد مشاهدها                    
ومع ذلك ال ندري مثالً كيف اصطبر أبو ستة وكظم غيظه وألمه عند استحـضاره               . يةالمروعة شديدة المرارة والمأسو   

 1949صورة أهالي عشرات القرى والمحالت الفلسطينية وهم يرمحون خلف الضباط الذين وكلوا بترسيم خطوط هدنة                



 مراعاة لشؤون صائحين باكين من هول جراحات التخطيط األعمى التي مزقت شمل قرى وعائالت وبيوت ومزارع بال           
وفي المناسبة، أال توحي لنا هذه الصورة بما يجري راهناً بفعل جدار االستيطان العنصري              . الناس ومصالحهم وحيواتهم  

  !في تضاعيف الضفة؟
والذين ما زالوا يتواقحون بجرأة على مفهوم فلسطين، كوطن كان يحوي مجتمعاً حياً يموج بالحركة والعمران، نقتـبس                  

اسـتولى  :  جريمة فظيعة موثقـة    70 مجزرة و  70 األطلس في شأن ما سرقه ضياع النكبة بعد اقترافهم           بعض ما أورده  
 محطـة سـكة   41 متر مربع، 643000 معسكر جيش بكامل معداتها مساحتها       37 مطاراً عسكرياً،    31الصهاينة على   

 مبنى حكومياً وصحياً وتعليميـاً،  626 كيلومتر من الطرق الثانوية، 22000 كيلومتراً من الطرق المعبدة، و319حديد،  
 مؤسسة لإلدارة بما فيهـا مـن سـجالت    2200 مستشفى، 33 مدرسة، 350 مركزاً للبريد،  15 مركزاً للشرطة، و   99

 مليون دونم من األراضي وما عليها من منقـوالت          19 مسجد ومصلى، هذا عدا      3600ووثائق، مئات من آبار المياه،      
  .ات ومرافق وما يمكن تصوره من مظاهر للحياة أقامها شعب من قديم الزمانوممتلكات وزروع ومواش وصناع

في كل حال، نحن بصدد كتاب موسوعي لم يغادر صغيرة وال كبيرة من ذاكرة فلسطين، الوطن والـشعب، إال تابعهـا                     
وإنما ليتخـذوا   كتاب يثير الشجن بقدر ما ينبغي أن يكون سجالً ليس ليبكي عليه أصحاب الوطن المغتصب،                . وأحصاها

  .هذا رأي صاحب األطلس، وهو رأي يستحق التأمل تماماً كما يستأهل صاحبه التقدير. منه خطة الستعادة هذا الوطن
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  :كاريكاتير
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