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  :كاريكاتير

***  
  
  

  التشريعي يقّر قانون االنتخابات وعباس قد يرده  
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني امس في قراءة   :غزة  طاهر النونو، وكاالت19/5/2005الخليج اإلماراتية  نشرت

يعية ورفض اقتراحاً بإجراء االنتخابات على اساس النظام النسبي ثالثة واخيرة، مشروع قانون االنتخابات التشر
 من اعضاء 35صوت . وأعلن رئيس المجلس روحي فتوح ان الرئيس الفلسطيني قد يرد القانون الى المجلس.الكامل

امتنع  نائباً و20المجلس التشريعي ضد التعديالت المقترحة في مشروع قانون االنتخابات التشريعية في حين ايدها 
وبموجب القانون سيضم المجلس  .عضو واحد عن التصويت وبذلك يكون المجلس أقر المشروع في صورته الحالية

 مقعداً يجري انتخاب شاغلي ثلثها بنظام التمثيل النسبي على ان تجري االنتخابات لشغل بقية المقاعد طبقا 132الجديد 
 مقعدا يجري شغل 121قتراح حل وسط يقضي بأن يضم المجلس ولم يصوت النواب على ا.لنظام الدوائر االنتخابية

 فتوح وأضاف.نصفها في انتخابات بنظام التمثيل النسبي والنصف اآلخر عن طريق انتخابات بنظام الدوائر االنتخابية
، ”نسبي% 50دوائر و% 50يطالب المجلس التشريعي بأن يعتمد التمثيل المختلط ولكن بنسب سبتقديري الرئيس “
ولن يكون بوسع النواب .”إذا رد الرئيس عباس مشروع القانون بسرعة فستجرى االنتخابات في موعدها“ضحا انه مو

اسقاط مذكرة عباس إال باستخدام أغلبية خاصة من ثلثي األعضاء وهي أغلبية قد ال يكون بوسع مؤيدي القانون بصيغته 
من جانبها أشادت حركة .  التشريعي لقانون االنتخاباتورحبت حركتا حماس وفتح بإقرار المجلس.الحالية توفيرها

حماس بإقرار القانون وقال الناطق سامي أبوزهري  هذا شيء جيد ويجب اآلن الشروع بالروزنامة االنتخابية في 
تموز ونحن نرحب بهذه الخطوة، خاصة إلغاء السجل المدني في االنتخابات / موعدها المقرر في السابع عشر من يوليو

فقد أكد نافذ عزام أن . بالمقابل لم تغير حركة الجهاد االسالمي في أعقاب اقرار القانون قرارها بعدم المشاركة.”مقبلةال
الحديث يدور عن قانون جديد وليس عن مرجعية جديدة وإنما قانون ينظم عملية االنتخابات في الدوائر والتمثيل النسبي 

  .ندرس مسألة القانون واألرجح أننا لن نشاركمما يعني أن موقفنا لن يتغير وإن كنا س
رفض المجلس التشريعي الفلسطيني، ضمنياً، اقتراح الرئيس الفلسطيني ابو مازن اعتماد           : 19/5/2005الحياة  وذكرت  

  .مبدأ التمثيل النسبي بالكامل في االنتخابات التشريعية، وأقر بدالً من ذلك قانون االنتخابات المعدل
ان يكون المجلس صوت ضد اقتراح الرئيس الفلسطيني اعتماد نظام التمثيل النسبي مئة في المئـة،                نفى حسن خريشة    

أن يوافق  » الحياة«ورغم ذلك، توقع خريشة في حديث خاص الى         . نائباً 19وانما صوت رافضاً اقتراحاً مماثالً تقدم به        
وأوضح ان المجلس سيجد صعوبة     . رئيس عباس المجلس في نهاية المطاف على نظام النسبية الكامل حسب توصيات ال          

وأقر المجلس وجوب    .بالغة في تجنيد ثلثي اعضائه للتصويت على مشروع القانون المعدل المعتمد على النظام المختلط             
تقديم اعضائه الذين ينوون المشاركة في االنتخابات المقبلة استقاالتهم قبيل موعد فتح باب الترشيح وليس قبل شـهرين                  

  .جراء االنتخابات نفسهامن ا
صرح عبد الكـريم أبـو صـالح أن موعـد     :القدس المحتلة ـ خاص : 19/5/2005المرآز الفلسطيني لإلعالم وألمح 

يوليو المقبل بمقتضى مرسوم رئاسي هو غير ملزم، ألن المرسوم الـذي            / تموز 17االنتخابات الذي أعلن سابقا بتاريخ      
قانونيته، وأن الموعد الشرعي لالنتخابات التشريعية سيتم بمقتـضى مرسـوم           حدد هذا الموعد مطعون في دستوريته و      

رئاسي جديد يصدر عن رئيس السلطة الفلسطينية بعد إقرار ونفاذ قانون االنتخابات العامة الجديد، وأن أي حديث عـن                   
سطينية محمود عباس   وحول دعوة رئيس السلطة الفل    .يوليو هو ملزم ومقدس يعتبر لغوا ال معنى له        / تموز 17أن موعد   

إن الدعوة لالنتخابات تكون بناء على أحكام القانون الجديد، وال يستطيع           : إلجراء االنتخابات في موعدها قال أبو صالح      
وطالب إعطاء اللجنة القانونية مهلة إلعداد تقريرها حتى يكون         .أحد أن يدعو إلجراء انتخابات دون وجود القانون الجديد        

مجلس التشريعي من أجل اعتماد النظام االنتخابي، موضحا أن هذا التوافق مطلوب ليتسنى للمجلس              هناك توافق داخل ال   
  .بعد ذلك تعديل أحكام القانون األساسي

عبر الدكتور محمود الزهارعن رفض حركة حمـاس        / خاص -غزة:19/5/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     وأضاف
ية والتشريعية القادمة، مشيراً إلى أنه أساس المشاكل التي حـذرت منهـا             اعتماد السجل المدني خالل االنتخابات المحل     

 التي تخص االنتخابـات     وتوجه الزهار بالشكر إلى رجال القضاء الذين حكموا في قضايا الطعونات          .حماس منذ البداية  
 وباعوا ضمائرهم مـن     ،م شهاداته غيروا كل من     ذاته  منتقداً في الوقت   المحلية والبلدية التي جرت بداية الشهر الجاري،      

 ولكنهم لم يستجيبوا واعتبروا ذلك خرقاً لالتفاقيات، حيث         ،قلنا إن السجل المدني مدعاة للتزييف     "وأضاف  .  األموال أجل
 جرى فيه التزوير، ورغم ذلك أصروا على استخدامه في االنتخابات           أنه وشهد الجميع    ،استخدم في االنتخابات الرئاسية   

 وشـدد ". وهو ما يثبت رؤيتنا أنه أساس كـل المـشاكل          ،نا رهينة له رغم رفض كافة الفصائل له        وجعلوا شعب  ،المحلية
 وليس الحكم المحلي الذي     ، وهذا األمر سيكون أمام الفصائل     ،من اآلن وصاعداً لن نقبل بالسجل المدني      " على أنه    الزهار

خر في الحكم المحلي بإصدار معلومات      تدخلت منه عناصر بشكل مباشر من ضمنهم مسئول الكمبيوتر ومسئول كبير آ           
 وسنطالب بتنقيح السجل المدني بالكامـل منعـاً ألي          ،مزورة، وستكون لنا وقفة خالل إعادة االنتخابات في مدينة رفح         

 مشيراً إلى أن األمر يحتاج جلسة       ،من ناحية أخرى انتقد الزهار استخدام حركة فتح لألسلحة في اآلونة األخيرة           .تالعب
 ،!"؟ السالح فلماذا نجـري االنتخابـات      إلىنريد أن نسألهم إذا كان االحتكام       :" األخوة في حركة فتح وقال       مصارحة مع 



 4

وحذر الزهار من اتهام    . حول المحاكم التي نظرت في الطعونات االنتخابية       "فتح" تواجد عدد كبير من مسلحي       إلىمشيراً  
مضيفاً أن هذا الـشخص     ،  ضحيات خصوصاً اتهامها بالتزوير    تهم ال تليق بالحركة التي قدمت القيادات والت        بأيحماس  

  .الذي يتهمنا بالتزوير يجب أن يقدم للمحاكمة بما اقترفه بحق الحركة
دعا المحامي غسان الشكعة، ، إلى اإلسراع بإنجاز القانون المعدل لالنتخابات، على أساس النظام المخـتلط                :  وكاالت
المائة لنظام القائمة على مستوى األراضي الفلسطينية، بحيـث تتحقـق مـصلحة              في   50 في المائة للدوائر و    50بنسبة  

وأشار الشكعة إلى أن ما ورد مؤخراً على        .المواطن والوطن، وكذلك انسجاما مع اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية         
تشريعي، ولم يكن بصفته    لسان الطيب عبد الرحيم ، بشأن تأجيل االنتخابات، إنما كان بصفته الشخصية كعضو مجلس               

إن محمود عباس أوضح بجالء في غير مرة، وفي اجتماعات رسمية مغلقة، أنه لـن يؤجـل                 : أمين عام الرئاسة، قائال   
االنتخابات التشريعية عن موعدها المعلن ، وهي استحقاق وطني ال يقبل التالعب، أو التسويف، أو التأجيل، وال يمكـن           

وذكر الشكعة بوجود اتفاق بين األحـزاب والفـصائل   .د أسباب قاهرة خارجة عن اإلرادةالقبو ل بذلك إال في حال وجو    
 50الوطنية واإلسالمية في لقاءها بالقاهرة، على أن يكون نظام االنتخابات مبنياً على منهجية مختلطة وموزعة بنـسبة                  

لقـد  : ة في مقالة عممها مكتبه بنـابلس      وقال الشكع . في المائة لنظام القائمة على مستوى الوطن       50في المائة للدوائر و   
تعرض المجلس التشريعي وأعضاؤه لضغوط كبيرة ومذهلة تتعلق بهذا االستحقاق الوطني، وفي بعض األحيان خرجت               
هذه الضغوط عن المستوى الذي يحافظ على الوحدة الوطنية، ودرجة العالقات األخوية والوطنية، ناسين أو متناسـيين                 

  .سيد نفسه، وهو ملتزم أمام المواطنين فقط، الذين اختاروه، ويحق لهم محاسبتهأن المجلس التشريعي 
 قررت لجنة االنتخابات المركزية، امس، تمديد فترة        /رام اهللا   :  19/5/2005وعلى نفس الصعيد أفادت الحياة الجديدة       

 لجنة االنتخابات في بيان لها إن       وقالت. من الشهر الجاري   27التسجيل االستكمالي، حتى مساء يوم الجمعة الموافق الـ         
هذا القرار يأتي على ضوء قرار المجلس التشريعي، في جلسته التي عقدت امس في رام اهللا وغـزة، إلغـاء اعتمـاد                      

وأهابت اللجنة في بيانها، بكافة المواطنين الذين لم يسجلوا أسماءهم حتى اآلن، التوجـه              .السجل المدني كسجل لالقتراع   
راع المنتشرة في محافظات الوطن، لضمان حقهم في االنتخابات، مشيرةً إلى أن إلغاء السجل المـدني                إلى مراكز االقت  

  .يعني أن الضمانة الوحيدة لالقتراع هي من خالل التسجيل
أظهرت نتائج استطالع للرأي نشرت أمس، أن حركة فتح ستحصل على           : لندن: 19/5/2005وأوردت الشرق األوسط    

وأوضحت نتائج االستطالع،   .لحركة حماس إذا ما جرت االنتخابات التشريعية هذا الشهر        % 32.9، مقابل   %38.7نسبة  
، والقائمـة   %7.9، أن قوى اليسار حـصلت علـى نـسبة           »جهات«الذي أجراه المركز المستقل للمسوح والدراسات       

وعبد القـادر الحـسيني،      شخصية ديمقراطية مستقلة منها حنان عشراوي وصالح عبد الشافي           15المستقلة، التي تضم    
وكشف االستطالع، الـذي شـمل       .من المستطلعة آراؤهم أحداً ممن ذكر     % 12.2، في حين لم يختر      %8.3على نسبة   
منهم التـصويت   % 71.4شخصاً، عن الميول المختلفة للمستطلعين، ممن اختاروا حركة فتح، إذ فضل            1084عينة من   

  .أن األمر سيان% 10يار التصعيد، في حين رأى فضلوا مرشحي خ% 18.6لمرشحي خيار التهدئة، و
غير أن  .  بدا أن المجلس قام بدوره وأحال مشروع القانون إلى الحكومة          /حلمي موسى     : 19/5/2005وأوردت السفير   

ففي الوقت الذي حققت حركة حماس مكاسـب  . األمر أشد تعقيدا، نظرا للمضامين والغايات المتناقضة مع رتابة المشهد     
وأقـر أعـضاء    . ة مهمة في الجولتين األولى والثانية لالنتخابات المحلية، حسمت فتح أمرها وقبلت بمبدأ النسبية             انتخابي

وكانت القوى الفلسطينية األخرى تطالـب إمـا        . كتلة فتح في المجلس التشريعي مشروع قانون يعتمد على نظام مختلط          
وظلت فتح على رفـضها، إلـى أن أظهـرت          . واب على األقل  بالنسبية عموما أو باعتماد هذا المبدأ النتخاب نصف الن        

المرحلة الثانية من الجولة األولى لالنتخابات المحلية أن حماس تتقدم وبسرعة في صناديق االقتراع، فأقدمت فتح فـي                  
وطني في  وبرغم أن جلسات الحوار ال    . الجلسة األولى لحوار القاهرة على إعالن قبولها بالمناصفة بين النسبية والدوائر          

القاهرة كانت متوترة، إال أن عددا من القوى اعتبر أن قبول فتح بالمناصفة شكل واحدا من أهم إنجازات الحوار، وهذا                    
ولكن اجتماعات المجلس الثوري األخيرة لحركة فـتح، أظهـرت أن           . ما تجلى في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر       

ووجـه الـرئيس    . د مبدأ النسبية في االنتخابات والتخلي عن مبـدأ الـدوائر          غالبية قيادة هذه الحركة باتت تؤيد اعتما      
غير أن هذه الرسالة جاءت في وقت اختلط فيـه          . الفلسطيني رسالة بهذا المعنى إلى رئيس وأعضاء المجلس التشريعي        

لطة ولـدى   فقد تزايدت المخاوف داخل قطاع مـن فـتح والـس          . النقاش حول قانون االنتخابات بالسجال حول موعدها      
وخرج الطيب عبد الـرحيم لـيعلن تأييـده         . األميركيين واإلسرائيليين، من فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية        

غالبية المتابعين للشأن الفلسطيني التعجيـل    ويرى  . لتأجيل االنتخابات إلى ما بعد زوال االحتالل اإلسرائيلي       ” الشخصي“
لثانية والثالثة من المجلس إلى الحكومة، فقط إلظهار أن الحكومة وليس المجلس هـو              بإرسال القانون الجديد بالقراءتين ا    

وبدا واضحا أن أعضاء كتلة فتح في المجلـس، يخـشون بغـالبيتهم الـساحقة مـن أن                  . من يعرقل إجراء االنتخابات   
ف قيادة فتح ويرفضون    ولذلك يصرون على مخالفة موق    . االنتخابات النسبية على مستوى الوطن لن تعيدهم إلى المجلس        

 إمـا أن يـصادق   ى عباسوبموجب القانون فإن عل. وهذا ما يضع أبو مازن وحكومته أمام مأزق جديد        . توسيع النسبية 
وفي هذه الحالة يصير تأجيـل      . على مشروع القانون وتحويله إلى مرسوم، أو أن يرده إلى المجلس مع مالحظاته عليه             

 .لفلسطينيون لالنتخاب وفق القانون القديم الذي يعتمد نظام الدوائر فقطاالنتخابات أمرا منتهيا أو يضطر ا
  
  تهدد بإنهاء الهدنة » حماس«... سرائيلي اعتبرته استئنافاً لالغتياالتإثر قصف إ

عادت سلطات االحتالل مجدداً الى سياسة االغتياالت والقصف، فأطلقت احدى طائراتهـا أمـس              / فتحي صباح  -غزة  
في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن جرح خمـسة فلـسطينيين               ) حماس(ه مسلحين من    صاروخاً باتجا 
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وجاء ذلك بعد ساعات قليلة على مقتل أحد ناشطي الحركـة فـي اشـتباك مـع قـوات                   . بينهم اثنان في حال الخطر    
كتائب القـسام بجـروح     «بالرد على القصف الذي أدى الى اصابة أحد عناصر          » حماس«وهدد الناطق باسم    .اسرائيلية
، الفتاً الـى أن  »الفلسطينيين ال يمكنهم السكوت عن مثل هذه العمليات واالعتداءات    «وشدد أبو زهري على أن      . خطيرة

وحـذرت  . االعتداء الجديد ليس خرقاً للتهدئة، واصفاً اياه بأنه استمرار للعدوان االسرائيلي على الـشعب الفلـسطيني               
لن يدوم طويالً اذا    «راء االسرائيلي أرييل شارون من أن األمن الذي يتمتع به هذه األيام             في بيان رئيس الوز   » حماس«

وقالت مصادر اسرائيلية إن طائرة اسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً علـى فلـسطينيين             . »تواصل العدوان على شعبنا   
اء هذا االعتداء في وقـت      وج.جنوب غربي القطاع  » غوش قطيف «أطلقوا خمس قذائف هاون على مجمع مستوطنات        

كان فلسطينيون يشيعون شهيداً سقط ليل أول من أمس في منطقة البراهمـة الواقعـة علـى الحـدود بـين القطـاع                       
بمهمـة  «سقط أثناء قيامه    )  عاماً 24(في بيان لها على أن الشهيد أحمد روبين برهوم          » كتائب القسام «وأفادت  .ومصر
كما أكدت في بيان آخر أنها قـصفت        . في القطاع بسبع قذائف هاون    » موراغ«وأعلنت أنها قصفت مستوطنة     . »جهادية

وقالت مصادر فلسطينية إن الشهيد كان يتولى أعمـال         .»قسام«بأربع قذائف هاون ثم بصاروخ      » نفيه دكاليم «مستوطنة  
ت عن ناطق باسم الجيش     نقل» رويترز«لكن وكالة   . الحراسة والدورية ليالً في المنطقة خشية تسلل جنود االحتالل اليها         

من المؤكـد انهـا     . اذا كان قُتل بشحنة متفجرات، فهي اذاً لم تأت من جانبنا ألننا أطلقنا فقط نيران أسلحة آلية                «: قوله
، مفترضاً أن قنبلة كان يحملها المسلح في محاولة لزرعها انفجرت قبل الموعد المقـرر               »جاءت من جانب الفلسطينيين   

  .لها
ز الف  وذآر   سطيني لإلعالم    المرآ أطلقت كتائب القسام، مساء األربعاء، صاروخين من : خاص–خانيونس : 19/5/2005ل
كم اأطلق ، ثمـاني قـذائف       . الجاثمة على األرض الفلسطينية جنوب مدينة غزة      " نتساريم"باتجاه مغتصبة   " قسام"طراز  

وتـم  . غرب مخيم خانيونس جنوبي قطاع غـزة      الفلسطينية  " نيفيه ديكاليم "هاون وثالثة صواريخ قسام باتجاه مغتصبة       
وقـال  . شمالي قطاع غزة  ) نتيف عشرا (الصناعية وتجمع   ) ايرز(باتجاه منطقة   " قسام"إطالق ستة صواريخ من طراز      

إن العملية جاءت رداً على جريمة اغتيال المجاهد القسامي أحمد روبين عبد الرحمن برهـوم فـي رفـح               : "بيان القسام 
  ".ة قصف مجموعٍة من مجاهدينا في خانيونسالصمود وجريم

  19/5/2005الحياة 
  

  قريع يؤكد التزام الحكومة بتوفير المناخ االستثماري ويدعو إلى تسريع اإلصالح الشامل
افتتح متلقى رجال االعمال الفلسطيني بالخليل، امس، اعمال مؤتمره حول دور ورؤية مؤسـسات              :كتب فضل عطاونة  

وبحضور رئيس  " ريجينسي"اع الخاص في المسيرة الديمقراطية واالصالح، وذلك في قاعة فندق           المجتمع المدني والقط  
وفـي  .مجلس الوزراء احمد قريع وحشد من الوزراء واعضاء من المجلس التشريعي وممثلي فعاليات وطنية واقتصادية   

 ع االهلي غير الحكومي، اكد قريع     لخاص والقطا مجال تصور السلطة الوطنية ألدوار شركاء التنمية الحكومة، القطاع ا         
على ان دور الحكومة يتلخص في توفير المناخ االستثماري الجيد والبيئة التنافسية المستقرة، من خالل تـوفير االمـن                   
واالستقرار وترسيخ سيادة القانون واستقاللية القضاء وتطوير البنى التحتية والموارد البشرية، الفتاً، في هذا االطـار،                

الحكومة مستمرة في االلتزام بعدم الدخول في استثمارات تجارية جديدة، وبخصخصة ملكية السلطة بشكل رشيد               الى ان   
وشفاف، وبنقل استثمارات السلطة من الخارج الستثمارها في داخل الوطن في نطاق وظيفة ودور الحكومـة المـشار                  

أخطاء ال يجـوز تكرارهـا فـي تجربـة التنميـة            واشار رئيس الوزراء في سياق كلمته في افتتاح المؤتمر الى           .اليه
الفلسطينية، موضحا بأن تجربة السنوات العشر الماضية، افتقدت لرؤية تنموية تحظى بإجماع شـركاء التنميـة، كمـا                  

وقالـت  .افتقدت الى خطط وطنية شاملة تلتزم بها مؤسسات السلطة وتوجه اليها الجهود والمـصادر الماليـة والماديـة    
، امس، ان اوراق العمل التي قدمت للنقاش خالل الجلسات توزعت على ثالثة محاور رئيسة               "االيام" لـ   مصادر الملتقى 

دور المجتمع المدني في    : "متصلة بأهداف المؤتمر وقضايا االحتالل والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وهي بعناوين          
، " الديمقراطي ضرورة لتحقيق مفهوم االصـالح الـشامل        مصداقية التحول "و" المسيرة الديمقراطية بين الواقع والطموح    

  ".تكامل أدوار المنظمات االهلية لتأكيد المسؤولية المشتركة في تحقيق الديمقراطية واالصالح"و
  19/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  مسلحون يطوقون مقر قيادة شرطة الخليل  

. واء مساء أمس األول أمام مقر قيادة الشرطة في الخليـل           ذكرت مصادر أمنية ان عناصر مسلحة أطلقوا النار في اله         
. وطوق أربعون ناشطاً من كتائب شهداء األقصى مقر قيادة الشرطة مطالبين باستقالة قائد الـشرطة عـوني سـمارة                  

 )ب.ف.ا(
  19/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  عادة التصويت جزئياً في رفح إمحكمة فلسطينية تقرر 
فوزا ) حماس(ية إلغاء نتائج االنتخابات في أجزاء من مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث حققت                قررت محكمة فلسطين  

وخرج آالف من مؤيدي حركة فتح الى الشوارع في وقت متأخر مـن ليـل               .ساحقا في االنتخابات البلدية الشهر الحالي     
 المحكمة وتتوقع أن تحقق نتائج أفـضل        وقللت حماس من شأن القرار قائلة إنها تحترم قرار        . أمس األول احتفاال بالحكم   

وقال أسامة أبوصفية من اللجنة العليا لالنتخابات المحلية في غـزة إن            .في انتخابات اإلعادة التي لم يتحدد موعدها بعد       
 بعد أن وجدت مخالفات فـي قـوائم تـسجيل           141 من مراكز االقتراع في رفح وعددها        51المحكمة ألغت النتائج في     
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 سيحق لهم   74605 في المائة من الناخبين المسجلين في غزة وعددهم          40وأضاف ان نحو    .ديق االقتراع الناخبين وصنا 
وقبل إعالن الحكم اتهمت حماس قادة فتح والسلطة الفلسطينية بممارسة ضـغط علـى              .المشاركة في االنتخابات الجديدة   

.. لة االضرار بحماس وتـشويه صـورتها      محاو“وقال المتحدث باسم حماس في مؤتمر صحافي        .الحكم إلبطال النتائج  
 .”واتهامها بالفساد مسألة خطرة جدا

  19/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  عن منظمة التحرير" فتح"النائب عباس زكي ينفي أية نية لفصل حركة 
نيـة  ، أن تكون هناك أيـة       "فتح" نفى النائب عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة          - وفـا -) لبنان(عين الحلوة   

" فتح"وشدد خالل زيارة له إلى مخيم عين الحلوة، أن هذا الكالم غير صحيح، إذ أن                .لفصل الحركة عن منظمة التحرير    
خصوصية فهي من أجل دعم المنظمة، التي تشكل الجهـد          " فتح"هي العمود الفقري للمنظمة، موضحاً أنه إذا كانت لـ          

ال تتعارض مع الحوار الـوطني الـدائر،        " فتح"أكد زكي أن قوة     و.الجماعي المشترك والخالصة لنضال ودماء الجميع     
خاصةً وأن  , ازدادت قوة المنظمة، موضحاً في ذات الوقت أن الحوار يسير بخطى جيدة           " فتح"مشيراً إلى أنه كلما قويت      

رباً عن أمله في أن     مع, وأعلن أن ممثلي الفصائل سيلتقون مجدداً قريباً في القاهرة        .حوار القاهرة أسس لذلك وكان مثمراً     
  .يتواصل الحوار أيضاً في لبنان، ليصل إلى خاتمة مرضية فيها مصلحة للجميع

   19/5/2005الحياة الجديدة 
  

  شعث يطلب وقف خطيب أطلق تصريحات ضد اليهود  
فـي  وشكك  ” فيروس يشبه االيدز  “ طالب وزير اإلعالم الفلسطيني بوقف خطيب عن العمل بعد ان وصف اليهود بأنهم              

وقال شعث انه طلب من وزارة األوقاف والـشؤون         .المحرقة في خطبة اذاعها التلفزيون الفلسطيني على الهواء مباشرة        
وفي خطبة ألقاها بأحـد مـساجد       .”وقفه والتحقيق معه ومنعه من إلقاء خطب الجمعة       “االسالمية التي يعمل بها الخطيب      

س ان يكون ستة ماليين يهودي قتلوا في المحرقـة فـي الحـرب    قطاع غزة الجمعة الماضي، نفى الشيخ ابراهيم مدير     
ضـاعت  ” اسـرائيل “بقيام  “: وقال الشيخ مديرس  .ونقل التلفزيون الفلسطيني الخطبة على الهواء مباشرة      . العالمية الثانية 

اليدز الذي يعاني   واليهود فيروس يشبه ا   . مثل السرطان الذي ينتشر بين األمة االسالمية      ” اسرائيل“األمة االسالمية، ألن    
 )رويترز. (”منه العالم بأسره

  19/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  مبارك وعباس يلتقيان السبت  
 ذكرت مصادر فلسطينية أن قمة مصرية  فلسطينية ستعقد في منتجع شرم الشيخ المصري السبت المقبل بين الرئيسين                  

ي والرئيس األمريكي جورج بـوش فـي البيـت األبـيض            حسني مبارك ومحمود عباس تمهيداً للقاء الرئيس الفلسطين       
وأوضحت المصادر أن اللقاء سيعقد في ختام الجولة التي يقوم بها عباس وزار خاللها حتى اآلن عـدداً                  .األسبوع المقبل 

وأشارت المصادر الى أن اللقاء بين الرئيسين الفلسطيني والمصري سـيتناول           . من دول آسيا من بينها اليابان والصين      
 )ا.ن.ق.   (سبل المضي قدماً في المسيرة السياسية في المنطقة

  19/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  بكين تؤكد عزمها تطوير العالقات مع الفلسطينيين  وعباس التقى كبار المسؤولين الصينيين 
ن وأبدى استعداد بكـين       أكد رئيس الوزراء الصيني أهمية تعزيز عالقات التعاون السياسي واالقتصادي مع الفلسطينيي           

وأدلى وين بتصريحاته بعد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني الذي التقى أيضا مع الرئيس             .للقيام بدور بنّاء في عملية السالم     
رغـم كـل    ” غير قابلة للكـسر   “وأبلغ وين الرئيس الفلسطيني أن العالقات بين الجانبين كانت دائما           .الصيني هو جينتاو  

الذي تقوم به الصين فـي الـشرق        ” العادل“وأشاد عباس بالدور    . على المسرح السياسي العالمي   التغيرات التي حدثت    
أن الصين والسلطة الفلسطينية وقعتا خمس      ) شينخوا(وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة      .األوسط وبمساندتها للفلسطينيين  

قابلة أجراها قبل وصوله الصين بأنه يأمل في        وصرح عباس في م   .اتفاقيات من بينها واحدة للتعاون االقتصادي والتقني      
ويقول المحللون إن رغبة الصين في لعب دور أكثر أهمية فـي سياسـات              .أن تسهم بكين بشكل أكبر في عملية التسوية       

ويوضح ديفيد  .الشرق األوسط تنبع بشكل رئيسي من رغبتها في ضمان الحصول على النفط القتصادها المتسارع النمو              
نظراً لمصالح الصين الهائلة في النفط والمـوارد فـي الـشرق            “ة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا أنه       زويغ من جامع  

، مضيفا ان الصين ترغب كذلك فـي أن يكـون الـشرق             ”األوسط، فإنها ترغب في لعب دور أكثر فعالية في المنطقة         
 )وكاالت.  (األوسط مستقرا

  19/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

 "المغراقة"االنتخابات المحلية في بلدة  بنتائج " فتح"ة ترفض طعن حركة محكمة بداية غز
 في نتائج بلدية المغراقة، وذلك فـي جلـسة   "فتح"غزة ـ خاصرفضت محكمة بداية غزة الطعن الذي تقدمت به حركة  

د مـن    وبحـضور المحـامين وحـش      ،خاصة للنطق بالحكم عقدت صباح اليوم األربعاء في مقر المحكمة بمدينة غزة           
وقد جاء الحكم بعد جلستين استمعت خاللهما المحكمـة         .وتال نص الحكم القاضي حسن الجدبة رئيس المحكمة       .المهتمين

  .لمرافعات وبينات الطرفين
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 19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  

  يكية مر األ-فلسطينية القمة بعد الاللجنة المركزية لفتح تبحث في عمان الخالف بين عباس والقدومي 
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة على أن اللجنة المركزية لحركة فـتح سـتجتمع للمـرة               /عبدالرؤوف أرناؤوط : رام اهللا 

 من مايو الجاري وسط توقعـات  30األولى منذ رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في العاصمة األردنية عمان في             
" أبـو مـازن   "لمتفاقم ما بين الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس       بإمكانية أن يؤدي هذا االجتماع إلى وضع حد للخالف ا         

وكان أبو اللطـف    .ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين سر حركة فتح فاروق القدومي أبو اللطف             
 -ريكيـة   ويأتي اللقـاء بعـد القمـة األم       . طالب منذ فترة طويلة بانعقاد اجتماع اللجنة في خارج األراضي الفلسطينية          

وال تبدي المصادر الفلسطينية تفاؤال كبيرا بشأن ما ستنتهي إليه القمة           .  الجاري في واشنطن   24الفلسطينية المقررة في    
 األمريكية سيما ما يتعلق بالمطلب الفلسطيني األساسي وهو ضرورة مطالبة إسرائيل بوقـف النـشاطات                -الفلسطينية  

وتسود التوقعات بأن الرئيس بوش سـيطلب مـن         . على األراضي الفلسطينية   االستيطانية وبناء جدار الفصل العنصري    
الجانب الفلسطيني التنسيق مع اإلسرائيليين بشأن االنسحاب اإلسرائيلي المرتقب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربيـة                

ى إقامة دولة فلسطينية    وتركيز الجهد في هذه المرحلة على هذه القضية مع التأكيد على أن اإلدارة األمريكية عازمة عل               
  .مستقلة طبقا لما نصت عليه رؤية الرئيس بوش وخارطة الطريق

     19/5/2005الوطن السعودية 
  

  مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات بشأن الخليل 
اتخذ مجلس الوزراء مساء امس، جملة من القرارات تتعلق باوضاع البلدة القديمة من مدينـة الخليـل،                 ": وفا "-الخليل  

وعدد من الوزراء، حيـث     ) أبو عالء (وذلك عقب الزيارة الميدانية للبلدة القديمة التي قام بها رئيس الوزراء أحمد قريع              
التقى مع األهالي واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومتطلبات دعم وتعزيز صـمودهم أمـام المحـاوالت اإلسـرائيلية                

ة من بيوتهم وأرضـهم، كمـا اسـتمع المجلـس إلـى تقـارير بهـذا                 المتواصلة الهادفة إلى تهجيرهم وترحيلهم بالقو     
وشدد مجلس الوزراء خالل اجتماعه األسبوعي، أمس، على ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز صـمود                .الخصوص

أبناء شعبنا في البلدة القديمة من مدينة الخليل وفي المحافظة وكافة األراضي الفلسطينية، وخصوصاً المناطق المهـددة                 
فقد قرر المجلس ، تخصيص ستة دونمات من أراضي المحافظة لبلدية الخليل بهدف             .شكل مباشر باالستيطان والتهويد   ب

إقامة صالة ألعاب رياضية مغلقة ، وتخصيص فرص من برنامج البطالة ألصحاب المحال التجارية في البلدة القديمـة                  
كما قرر تكليف وزير الحكم المحلي بالتباحث مع بلدية الخليـل           .والمناطق المهددة باالستيطان والتهويد في مدينة الخليل      

حول فواتير المياه والكهرباء، وضريبة الدخل المترتبة على المواطنين في البلدة القديمة من مدينة الخليـل ، وتكليـف                   
               هدمها بقرارات احتاللية   وزارة األشغال العامة واإلسكان بدراسة سبل توفير التمويل الالزم إلعادة بناء المنازل التي تم

في مدينة الخليل ، وإحالة الطلبات األخرى المقدمة من فعاليات محافظة الخليل إلى الوزارات ذات العالقـة لدراسـتها                   
  .وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء ، و تحديد األسس الكفيلة بدعم صمود مؤسسات القدس

  19/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  في الحكومة بعد انتخابات التشريعي" حماس"مشاركة نرحب ب: أبو مازن
دوراً فـي الحكومـة   " حمـاس "قال الرئيس الفلسطيني للصحافيين، إنه يفكر حتى في أن تلعب حركة          :  وكاالت -بكين  

 األربعاء  وقال عباس للصحافيين في بكين، ليلة الثالثاء      . الفلسطينية المستقبلية، استناداً الى الدعم الذي تتلقاه من الناخبين        
اذا رغبوا في المشاركة في الحياة السياسية، وحتى لو حصلوا على عدد كاف من المقاعد في االنتخابـات التـشريعية،        "

 ".فنحن نرحب بمشاركتهم حتى في حكومة مستقبلية
  19/5/2005األيام الفلسطينية 

  
 بات مؤسسة حقوقية تنتقد بشدة تناقض روايات وإفادات مسئولين في لجنة االنتخا

 اللجنـة العليـا لالنتخابـات        في وجه المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان انتقادا شديد اللهجة ضد مسئولين         / خاص -غزة
المحلية بعد تناقض رواياتها حول نتائج االنتخابات بعد إفادتها التي قدمتها خالل المحكمة بما يخدم إلغاء النتائج وإعادة                  

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان تابع بقلق كبير تطورات ما بعد المرحلة           إن  : زالمركوقال بيان صدر عن     .االنتخابات
الثانية من االنتخابات المحلية الفلسطينية التي جرت قبل أسبوعين، خصوصاً في مدينة رفح، والتي تُوجت بحكم قضائي                 

وأوضح البيان أنه   . ع في المدينة  صدر بعيد منتصف الليلة الماضية يقضي بإعادة االنتخاب في عدد من محطات االقترا            
ومن خالل مراقبته الدقيقة لجميع جلسات المحكمة التي انعقدت على مدى األيام الثالثة الماضية، يبدي المركز استغرابه                 
لعدد من الشهادات التي أدلى بها مسئولون في المكتب التنفيذي للجنة العليا، تتناقض والنتائج المعلنة من قبـل اللجنـة                    

وفي الطلب المقدم أمام المحكمة وكذلك في الدفوع التي         .، وبما يخدم المطالب بإلغاء تلك النتائج وإعادة االنتخابات        نفسها
قدموها أمامها، استند المحامون وكالء الطاعنين إلى ما ورد حرفياً في تقرير أولي كان قد أعده السيد بـشار الـديك،                     

 7بناء على تكليف من لجنة فنية كانت قد شـكلتها اللجنـة العليـا بتـاريخ                 المسئول في المكتب التنفيذي للجنة العليا،       
وقد أظهر التقرير جملة من المخالفات فـي بعـض          ،  ، في أعقاب االدعاءات بعدم سالمة االنتخابات في رفح        أيار/مايو

وبناء علـى ذلـك،     ،  نةمحطات االقتراع في رفح، بعد تدقيق المحاضر والوثائق المتعلقة بالعمليات االنتخابية في المدي            
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ووفقاً للتقرير الذي   ،  قررت اللجنة الفنية فتح صناديق االقتراع المشار لها في التقرير وفحص هذه الصناديق ومحتوياتها             
أعدته اللجنة الفنية والذي يحمل تواقيع أعضائها، بمن فيهم السيد بشار الديك، تبين عدم وجود خلل في العملية االنتخابية                   

وبناء عليه، أوصت اللجنة بإعالن نتائج العملية االنتخابيـة  . خلل الحاصل ال يمس بنتائج االنتخابات قطعياًأو أن حجم ال  
 أيـار / مـايو  9في رفح من ضمن باقي النتائج في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما تم من قبل اللجنة العليا بتاريخ                    

 والتي تـم    ،داً عن المخالفات التي وردت في تقريره األولي       وفي شهادته أمام المحكمة، تحدث بشار الديك مجد       . 2005
تفنيدها بعد فتح الصناديق من قبل اللجنة الفنية التي هو عضو فيها، في تقرير آخر يحمل توقيعه دون تحفظ إلى جانـب         

 عن مخالفـات    كما أدلى مسئولون آخرون في اللجنة العليا بشهادات تحدثوا فيها         . تواقيع زمالئه اآلخرين أعضاء اللجنة    
ويتساءل المركز عن أسباب التناقض بين نتائج االنتخابات المعلنـة          .انتخابية في رفح، بما يدعم المطالب بإلغاء نتائجها       

من قبل اللجنة العليا وبين شهادات مسئولين في مكتبها التنفيذي، كان من المفترض أن يكونوا قد تدخلوا مـسبقاً لمنـع                     
  .باالعتبار قبل إعالن النتائجالمخالفات فوراً أو ألخذها 

 19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  لى النجف لمقابلة السيستاني لوقف التصعيد إموفد من حماس 
شنت قوات األمن العراقية حملة دهم واسعة ضد مساكن الجالية الفلسطينية في العراق في ضـوء                : باسل عدس -بغداد  

وطالت الحملة احياء البلـديات والزعفرانيـة       .تفجير منطقة بغداد الجديدة قبل ايام       اتهام خمسة من ابناء هذه الجالية في        
وبغداد الجديدة والطوبجي وعمارات الدورة في تطور يؤكد ان العالقة بين السلطات األمنية العراقيـة وبـين الجاليـة                   

دليل قسوس ، القائم بأعمال سفارة      .ة الف مواطن مرشحة للتصعيد في الفترة المقبل       30الفلسطينية البالغ عددها اكثر من      
فلسطين في بغداد اجرى اتصاالت مكثفة شملت قيادات في الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني               

وقالـت المعلومـات ان     .الكردستاني سعيا على ما يبدو لتخفيف الضغط األمني على الفلسطينيين المقيمين داخل العراق            
حماس وصل الى مدينة النجف للقاء المرجع الشيعي األعلى علي السيستاني قادما            - المقاومة االسالمية    موفدا من حركة  

واكـد فلـسطينيون    .من ايران من البر، بهدف المساعدة في وقف التصعيد األمني ضد المقيمين الفلسطينيين في الـبالد               
 بغداد لـ الدستور ان االساس في العالقة بين الشعبين          مقيمون في البلديات اكبر تجمع يضم اعداد الجالية الفلسطينية في         

العراقي والفلسطيني رفض التوطين للفلسطيني داخل العراق وتعزيز صالت االخوة بين الشعبين وعـدم التـدخل فـي                  
واتهموا بعض الجهات بتحريض قوات األمن العراقيـة علـى الفلـسطينيين            ... االوضاع الراهنة في هذا البلد العربي     

الجهود اآلن تبذل حسب بعض المعلومات لترتيب زيارة لمسؤول فلسطيني الى بغداد للقاء رئـيس الحكومـة                 .مينالمقي
واستبعد مصدر مسؤول في المجلس األعلى للثورة االسالمية في العـراق الـسماح لعـزام               .العراقية ابراهيم الجعفري    

  .لحكومة تعتبره شخصا غير مرغوب بهاألحمد السفير الفلسطيني السابق في بغداد بدخول العراق ألن ا
اوساط المثقفين العراقيين والفلسطينيين تحركوا في اتجاه تأسيس رابطة للصداقة الفلـسطينية العراقيـة فـي مواجهـة                  

وربما االنضمام الى جماعات المقاومـة      .. االتهامات المفرطة للفلسطينيين المقيمين بدعم نظام صدام حسين في السابق           
وساطة من السفير البحريني في بغداد ربما دخلت على خط التهدئة بين قـوات األمـن العراقيـة وبـين     .ياًالعراقية حال 

كما ان شخصيات من تيار الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر اعتبرت التصعيد ضد الجاليـة               .. الفلسطينيين المقيمين   
  . الى ضرب العالقات بين الشعوب العربيةالفلسطينية غير مبرر ويصب في مصلحة الكيان الصهيوني الذي يتطلع

  19/5/2005الدستور 
  

 ونطالب بمحاكمة المسؤولين التنفيذيين .. قرار المحكمة المؤكّد لموقفنا من السجّل المدنّي نحترمه: حماس
ر استنكرت حماس االتهامات التي وجهت لها بعد فوزها في انتخابات بلدية رفح، الضغوطات ومظاه             : خاص –فلسطين  

وطالبت بإعادة تـشكيل    . االستفزاز التي رافقت إعالن فوز الحركة وأثناء تداول قضية الطعونات في نتائج االنتخابات            
اللجنة العليا لالنتخابات على أسٍس أكثر عدالً وزيادة حضور القضاء فـي اإلشـراف علـى االنتخابـات، ومحاسـبة                    

وقالت حماس في بيـاٍن     .ت الذين تناقضت أقوالهم خالل جلسات المحاكمة      المسؤولين التنفيذيين في اللجنة العليا لالنتخابا     
كان قرار القضاء ينص على إعادة االنتخابات بشكٍل جزئي في مراكز السجل المدني، وثالث محطات               :توضيحي لها،إنّه 

  من السجل االنتخابي.          ،الحركة تحترم قرار القضاء الفلسطيني بها     على رغم "وأوضحت في بيانها أن المرارة التي نحس 
فـي الوقـت الـذي      : "وقال بيان الحركة  ".ونعلم بجميع الضغوطات التي تعرض لها القضاة وأعضاء اللجان االنتخابية         

ونتائج االنتخابات البلدية في الضفة والقطاع،      " حماس"تصاعدت فيه وبصورة مكشوفة الحملة األمريكية الصهيونية على         
ها نجاحاٍت كبيرة وطبيعية ، وفي ضوء حرص الحركة على ترسيخ قواعد العمل بالديمقراطية              في" حماس"بعد أن حقّقت    

واالنتخابات، وتداول المسؤولية وخدمة الشعب، نجد ولألسف آخرين يسعون إلجهاض الخيار الـديمقراطي، والتعـدي               
  ".يج إشاعات باطلة وغير مسؤولةعلى إرادة الناخب وصندوق االقتراع، وإحداث فتنٍة داخلية ال سمح اهللا، وترو

 19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   فتح تحذر من التحريض ضد عباس ومحاوالت المساس باألقصى
من خطورة التصريحات والتحريض اإلسرائيلي ضد رئيس السلطة، مـشيرة          " فتح"حذرت حركة   : قدس برس    - ةغز

 التدريجي، الذي اتبعته الحكومة اإلسرائيلية مع الرئيس الراحل ياسـر           إلى أن هذا التحريض يعيد إلى األذهان السيناريو       
عدم الجدية اإلسرائيلية باالستمرار بالتهدئة، وإنجـاح الجهـود         "وقالت في بيان ، إن هذا التحريض يدلل على          . عرفات

إلجراءات اإلسـرائيلية  واستنكر البيان ا". والتحركات والمبادرات السياسية المطروحة، والوصول بها إلى طريق مسدود   
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وما تقوم به قوات االحتالل من انتهاكات وخروق متكررة للتهدئة، ومواصلة االعتقـاالت فـي صـفوف المـواطنين                   
التدخل اإلسرائيلي في رسم وتحديد مصير العالقـة        " فتح"وأضافت إنه في الوقت الذي ترفض فيه حركة         . الفلسطينيين

 الفلسطينية، وترى فيه شأناً فلسطينياً داخلياً، فإنها تؤكد حرصها علـى تعزيـز              بين السلطة والفصائل والقوى السياسية    
الوحدة والتالحم واالصطفاف الوطني، وحماية اإلجماع الوطني، والقواسم الوطنية المشتركة، وتمتين الجبهة الداخليـة،              

قامة الدولـة الفلـسطينية المـستقلة،    وتوظيف كافة اإلمكانيات والطاقات الوطنية لتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة، وإ   
مخططات اليهود المتطـرفين للمـس بالمـسجد    " فتح"من جهة أخرى أدانت     . كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف    

مسؤولية مالحقة هذه العصابات الصهيونية المجرمة، ووضع حٍد لها، وتحملهـا           "األقصى، محملة الحكومة اإلسرائيلية     
اس قد يصيب المسجد األقصى ، الذي من شأنه أن ينهي أية فرصة لبنـاء الـسالم العـادل                   مسؤولية أي ضرر أو مس    

إلى ذلك حذر قاضي القضاة فـي       . ، على حد تعبيرها   "والدائم في المنطقة، ويفجر مرحلة جديدة من الصراع والمواجهة        
، مـشيراً إلـى أن الحكومـة        فلسطين من أن االعتداءات اإلرهابية اليهودية على المسجد األقصى باتت وشـيكة جـداً             

وانتقد التميمي عدم صدور رد فعـل مناسـب علـى           ".. شريكة للمتطرفين اليهود وتنتظر تنفيذ مخططاتهم     "اإلسرائيلية  
مستوى الحدث من قادة وشعوب األمتين العربية واإلسالمية، تجاه ما يتعرض له المسجد األقصى من مخاطر حقيقيـة،                  

األكبر، الذي يهدد القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك، ألنه يـشجع الجماعـات             صمتهم المريب الخطر    "معتبراً  
، "اليهودية المتطرفة وجيش االحتالل على المضي قدماً في تنفيذ مؤامراتهم، التي تستهدف القدس المحتلـة ومقدسـاتها                

  .على حد تعبيره
   19/5/2005الشرق القطرية 

  
  طالق هاون في خان يونسإ منع من الفلسطيني لدىصابة ثالثة من األإ

افاد متحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية امس ان ثالثة من افراد االمن الوطني اصـيبوا بجـروح                 /ب.ف. أ - غزة  
  .اثناء محاولتهم منع مجموعة من اعضاء القسام الجناح العسكري لحماس اطالق قذائف هاون

ب ثالثة من افراد االمن الوطني خالل انتشارهم في مـواقعهم قـرب     اصي"المتحدث باسم الوزارة واالمن الوطني       وقال
واشار الى ان افراد االمن     ".احد الجرحى اصيب بالرصاص واالخرين بالحجارة     "مضيفا ان   " مناطق التماس بخان يونس   

حاولوا وقال مصدر امني فلسطيني ان افراد االمن        .فوجئوا عندما تعرضوا الطالق نار من مجموعة من اعضاء القسام         
  .منع عناصر القسام من اطالق قذائف هاون تجاه مستوطنات اسرائيلية

   19/5/2005العرب اليوم 
  

  "شهداء األقصى"الحكم بالسجن المؤبد أربع مرات على ناشط في 
أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، حكما بالسجن الـمؤبد أربع مرات، وعشرين عاما، على             ": األيام "-جنين
وذكر تقرير أصدره نادي األسير فـي       .ل من بلدة جبع، في وقت مددت فيه توقيف سبعة معتقلين من محافظة جنين             معتق

ووجهت سـلطات   .، أصدرت حكماً تعسفياً على الـمعتقل     "سالـم"جنين، أن الـمحكمة العسكرية اإلسرائيلية عند حاجز        
، واالشتراك في عمليات قتل، والتخطـيط لتنفيـذ         "ألقصىشهداء ا "االحتالل، للـمعتقل أبو عون، تهمة االنتماء لكتائب        

 شهراً، علـى الــمعتقل      13كما أصدرت ذات الـمحكمة، حكماً بالسجن الفعلي لـمدة         .هجمات ضد أهداف إسرائيلية   
، وفقاً لتقرير نادي األسـير، توقيـف        "سالـم"من جهة أخرى، مددت محكمة      .جالل محمد علي ياسين، من قرية عانين      

ن إبراهيم مشقاح، ومحمد أبو زعرور، من مدينة جنين، لـمدة ثمانية أيام، وأحمد تيسير سـالم، مـن بلـدة                    الـمعتقلي
 يوماً، ورائد محاميد، من مخيم جنين، لغاية السادس عشر من الشهر الـمقبل، ومحمد حسني أبـو                 15اليامون، لـمدة   

طت ذات الـمحكمة، الـمعتقل سائد صعابنة، من قرية        حنانة، من قرية عرانة، لغاية السابع من تموز الـمقبل، فيما أع          
 .فحمة، تمديدا مفتوحا

  19/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 فتح"وسط ضغوط على هيئة المحكمة من ِقبل 
أجلت محكمة بداية دير البلح إصدار الحكم النهائي في نتائج انتخابات بلدية دير البلح، وذلك بعد                : خاص –مخيم البريج   

فـي  " فتح"وكانت المحكمة قد عِقدت بعد تقديم كتلة حركة         .استمر لثالثة أيام عقدت خاللها خمس جلسات قضائية       تأجيٍل  
مخيم البريج عدداً من الطعون والمزاعم التي تشكّك في نزاهة النتائج التي أعلنت عنها اللجنة العليا لالنتخابات المحلية،                  

" فـتح "تابعة لما يدور في أروقة المحكمة، إلى أن الطعون التي قدمتها قائمة             قبل عشرة أيام، وأشارت مصادر قانونية م      
تأخذ في غالبيتها الصفة العمومية بدون تحديد طعوٍن بعينها، األمر الذي يجعلها في ضوء ترديد ما كـان يـذكَر مـن                      

  إشاعاٍت بعد إعالن النتائج، 
 19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 ددون بعدم تسليم البلدية للمجلس البلدي المنتخبيه" فتحاويون"

 بعدم تسليم البلدية للمجلس البلدي المنتخـب فـي بلـدة الـسيلة              "فتح"هدد أحد المحسوبين على حركة      /  خاص –جنين  
عض  والذي تقدم به ب    ،الحارثية في جنين، وذلك رداً على قرار المحكمة برد الطعن في نتائج االنتخابات البلدية قي البلدة               

 قررت  ،وكانت محكمة بداية جنين المختصة في البت بقرارات الطعن في االنتخابات في المدينة            ."فتح"المحسوبين على   
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كما قـررت   ،  9/5رد الطعن ألنه مقدم بعد انتهاء المدة القانونية والتي حددت بأسبوع من تاريخ إعالن االنتخابات في                 
  .والرسومالمحكمة تغريم الجهة الطاعنة كافة المصاريف 

 19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سالميلى فلوريدا لتقديم شهادات ضد الجهاد اإلإسرائيلي يتوجهون إمئة 
مئـة  » اي.بـي .اف« جندت الشرطة االسرائيلية بالتعاون مع جهاز المخـابرات االميركيـة            - امال شحادة    -الناصرة

يم شهادات في محكمة فلوريدا ضد الجهاد االسالمي واربعة من          لتقد» ضحايا االرهاب الفلسطيني  «اسرائيلي وصفتهم ب  
قادته وهم  المحاضر في جامعة جنوب فلوريدا، البروفسور سامي العريان وسامي حمودة ، وحاتم ناجي فارس وغسان                  

ية فـي   ادارة منظمة إجرامية والعضو   « بندا منها    50وجهز االدعاء االميركي ضد االربعة لوائح اتهام تشمل         . زيد بلو 
اعـالن  (منظمة اجرامية وتمويل عمليات إرهابية وتبييض أموال والتآمر لتنفيذ جرائم مختلفـة واالبتـزاز بالتهديـد                   

واعدت الشرطة االسـرائيلية االف     ).المسؤولية عن عمليات كمحاولة البتزاز إسرائيل لالنسحاب من االراضي المحتلة         
يل العمليات االستشهادية التي ترى ان للمجموعة التي ستقدم ضدها الئحـة            الوثائق باللغة العبرية والتي تدون فيها تفاص      

اتهام عالقة كبيرة بها كما اعدت  اشرطة تلفزيونية وتقارير من المواقع التي نفذت فيها العمليات، ومواد من مختبرات                   
» هارتس« حديث لصحيفة    وقالت مصادر اسرائيلية في   .. التشخيص الجنائي والتي جمعت من ساحات العمليات المختلفة       

ان االدعاء االميركي سيوجه للمجموعة  تهمة العضوية في التنظيم وتقديم الدعم المالي له وعالقتها بالعمليـات التـي                   
واشارت المصادر الى ان هـذه      . وبموجب هذه التهم فان الحكم في حقهم سيصل الى المؤبد         . نفذتها الحركة في اسرائيل   

الى اخـرى علـى نفقـة القـضاء         » دولة« القضاء االميركي،  يتم فيها نقل مواطنين من          هي المرة االولى في تاريخ    
واختارت الشرطة االسرائيلية مصابين اسرائيليين من عمليات استشهادية كانت حركة الجهـاد            .االميركي لتقديم الشهادة  

كما سيصل محققون ورجـال     .ملياتاالسالمي قد اعلنت تحملها مسؤولية تنفيذها ، اضافة الى عائالت قتلى في هذه الع             
  .شرطة شاركوا في التحقيق مع معتقلين من الجهاد االسالمي

   19/5/2005الرأي االردنية 
  
   في رفحئياًلغاء االنتخابات البلدية جزإتؤكد احترامها لقرار المحكمة ب» حماس«

اء نتائج االنتخابات البلدية جزئيا في      امس انها تحترم قرار المحكمة الفلسطينية بالغ      ) حماس( اعلنت   -)اف ب   (-غزة    
وقال سامي ابو زهري لوكالة فرانس برس       .مايو/والتي فازت فيها حماس في الخامس من ايار       ) جنوب قطاع غزة  (رفح  

نحن نحترم قرار المحكمة ونعتبره فوزا للحركة النه جاء تحت جملة من الضغوطات التي مورست على عدد كبيـر                   «
هـذا القـرار    «واضاف ابو زهري    .»خابية بمن في ذلك عدد من اعضاء اللجنة االنتخابية العليا         من اعضاء اللجان االنت   
وحمـل  . » بالمائة المتبقية متعلقة بالـسجل المـدني       20 بالمائة من النتائج التي اعلنت سابقا و       80ثبت على االقل نسبة     

الن المجلس هو الذي فرض هذا الـسجل        مسؤولية الخلل الذي حدث بسبب استخدام السجل المدني         «المجلس التشريعي   
ان «معربا عن ثقته ب   » مرحلة اعادة االنتخابات  «واكد مشاركة حركته في     .»رغم رفض الحركة وغيرها من القوى له      

الطعونات قدمت فقـط فـي      «واشار الى ان    .»الذين صوتوا لنا في المرة االولى سوف يصوتون لنا في مرحلة االعادة           
ضغوطات وتدخالت سافرة لتوجيه قرار «واتهم ابو زهري جهات لم يذكرها بممارسة   .» حماس المواقع التي تقدمت فيها   
  .»احترام حركته للقضاء وقراره«، مشيرا في الوقت نفسه الى »المحاكمة باتجاه معين

   19/5/2005الرأي االردنية 
  

  "  االسرائيلي"حيال الموقف " مشمئز"بوالرد 
. فـي واشـنطن   ” االسرائيلي“حياله خالل لقاء مع السفير      ” اسرائيل“لتصرف  ” زهاشمئزا“ أعرب جوناثان بوالرد عن     

وأضاف . ”اسرائيل“وقالت استير زوجة الجاسوس ان بوالرد أعرب للسفير عن استيائه الكبير النعدام الدعم من جانب                
صيري والى القيام بمزيد مـن      الى وقف األكاذيب والى عدم التظاهر باالهتمام بم       ” االسرائيلية“أدعو الحكومة   “: بوالرد

داني يعالون، جوناثان بوالرد في سجنه      ” اسرائيل“والتقى سفير   . ”آخرين” اسرائيليين“الخطوات لالفراج عن جواسيس     
  ب.ف.ا.شماليةبكاروالينا ال

  19/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

   سالم صادقان للغايةأبو مازن وأبو عالء شريكاً: بيريس
 على هـامش ملتقـى      هجاءت تصريحات  . بأنه شريك سالم صادق للغاية      وصف بيريس، أبو مازن    :أ. ب.  د - البتراء

لتولي إدارة الشؤون الفلسطينية، وأعرب     " األفضل"قريع هما   وإن عباس   : للسالم العالمي في مدينة البتراء، وقال بيريس      
شـريكان  "من عباس وقريـع بأنهمـا       ووصف بيريس كالً     .عن ثقته في أنهما سيقدمان إسهامات في دفع عجلة السالم         

، فإنـه رفـض     1967ورغم أن بيريس أعرب عن استعداد إسرائيل لالنسحاب من المناطق التي احتلتها العام              ".حقيقيان
 فـي   االرهاب موجود أيـضا   "إن  :  بيريس وقال .على حد تعبيره  " االحتالل االسرائيلي واالرهاب المتصاعد   "الربط بين   

  ".أعتقد أنه من االسهل إنهاء االحتالل من خالل المفاوضات بدالً من االرهاب... ئردول غير محتلة مثل الجزا
 مع الفلسطينيين، رغم االنتكاسات التي شهدتها االثنا عشر عاماً          1993كما دافع عن اتفاقات أوسلو للسالم الموقعة العام         

  ".كن السالم يأتي تدريجياالحرب تندلع بشكل عاجل ل... يستغرق وقتاً"إن السالم : الماضية قائالً
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  19/5/2005األيام الفلسطينية 
  

  نؤيد ترشيحها لمجلس األمن: إسرائيل تستجيب لطلب قطر
استجابت اسرائيل أمس لطلب قطر دعم مسعاها للحصول على مقعد غير دائم لمدة عامين في مجلس االمن رغم عـدم                    

دثة باسم وزارة الخارجية االسرائيلية، عميرا اورون، ان قطر         وقالت المتح . وجود عالقات دبلوماسية كاملة بين الدولتين     
بعد دراسـة الطلـب،     "وتابعت  . طلبت من اسرائيل دعم ترشيحها لمقعد غير دائم بعد ان ايدت الدول اآلسيوية الترشيح             
مرة االولى  وقالت اورون انها ال   . "قررت اسرائيل تأييد ترشيح قطر لمقعد بين االعضاء غير الدائمين في مجلس االمن            

 . التي تؤيد فيها اسرائيل دولة عربية ليس لها عالقة دبلوماسية كاملة معها لشغل احد المقاعد غير الدائمة في المجلس
ونقل موقع تلفزيـون    . وقال سفير قطر لدى االمم المتحدة ان بالده فاتحت كل اعضاء االمم المتحدة في هذا الموضوع               

ر ناصر بن عبد العزيز ناصر قوله انهم طلبوا التأييد من كل اعضاء االمم المتحـدة                على االنترنت عن السفي   " الجزيرة"
  رويترز. بما في ذلك اسرائيل وانهم تلقوا ردودا ايجابية

وإلسرائيل مكتب ملحـق  . قال مسؤول اسرائيلي ان تل ابيب تأمل في ان ترد قطر برفع المستوى المنخفض لعالقاتهما      (
  )18/5/2005ط لشرق األوس .تجاري في قطر

  19/5/2005السفير 
  

  الحكومة حيال المستوطنين» ليونة«وزير إسرائيلي ينتقد 
السلطات مـع المـستوطنين يـوم االثنـين الماضـي،      » ليونة«انتقد الوزير حاييم رامون، : ب.ف.القدس المحتلة ـ ا 

التفهم، هي في هذه الحالة، غيـر       الليونة والتساهل و  «وقال إن   . المحتجين على االنسحاب المقرر من غزة هذا الصيف       
الرهان ليس على خطة االنسحاب إنما على ما إذا كانت إسرائيل ستبقى ديمقراطية             «وأضاف أن   .»مقبولة على اإلطالق  

لنسف ) كالمتظاهرين(أنا متأكد لوان فلسطينيين استخدموا الوسائل نفسها        «وأوضح  . »أو أن تملي سياستها أقلية متطرفة     
  .لقمعهم»  بخلنا في الوسائلقرار حكومي، لما

  19/5/2005الشرق األوسط 
  

  زااحتج وضرب توجيه تهم إلى زوجة حاخام كبير في إسرائيل بالضلوع في حادث
 أفاد مصدر قضائي ان اتهامات وجهت أمس الى مازال عمار : ـ ووكاالت األنباء» الشرق األوسط«: لندن ـ القدس 

ديم في إسرائيل بالضلوع في حادث قيام ابنها مئير عمار بضرب واحتجـاز     زوجة شلومو عمار، كبير حاخامات السفار     
  .»لم يتم في المقابل توجيه اي تهمة الى الحاخام األكبر بسبب نقص األدلة«وقال المصدر . صديق ابنتها

  19/5/2005الشرق األوسط 
 
  لفصلسرائيل تطلب من واشنطن مئات ماليين الدوالرات لتمويل مشروع عنصري في خطة اإ

ذكرت مصادر اسرائيلية، امس االربعاء، ان الحكومة االسرائيلية أعدت قائمة مطالب من             -الناصرة  -برهوم جرايسي 
االدارة االميركية تصل قيمها الى مئات ماليين الدوالرات، لتمويل خطة الفصل القاضية باخالء مستوطنات قطاع غزة،                

، "المـدني "، وتقدر اسرائيل تكاليف تنفيذ الخطة علـى الـصعيدين           واربع مستوطنات صغيرة في شمال الضفة الغربية      
وقالت المـصادر االسـرائيلية إن      . مليار دوالر  1,13للمستوطنين، والعسكري بحوالي خمسة مليارات شيكل، ما يعادل         

 والنقـب   )شماال(تطوير منطقتي الجليل    "الميزانيات التي تطلبها اسرائيل من واشنطن ستصرف على ما تسميه اسرائيل            
االسرائيلي هذا، هو بحد ذاته     " التطوير"ويذكر ان مشروع     .، من اجل توطين المستوطنين في هاتين المنطقتين       )"جنوبا(

مقاومـة  "، وتقول اسرائيل بكل وضوح انها تهدف من هذا المشروع الـى             48مشروع عنصري موجه ضد فلسطينيي      
واعتمادا على تقارير سابقة، فـإن المـشاريع         "!.ية يهودية واضحة  العامل الديمغرافي وقلبه، لتصبح في المنطقتين اغلب      

التطويرية في هاتين المنطقتين لن تطال المدن والقرى العربية، ومنها ما سيصرف على اقامة بدات جديدة لليهود فقط،                  
  .وعلى اراض عربية صودرت في الماضي، او تلك التي ستكون على حساب توسع بلدات عربية

شاري رئيس الحكومة اريئيل شارون، المحامي دوف فايسغالس، سيتوجه الى واشنطن برفقة مدير عـام               إن كبير مست  و
وزارة المالية يوسي بخار، الجراء محادثات مع كبار المسؤولين في االدارة االميركية، وقالت المصادر االسرائيلية، انه                

كور، إال انهما سـيحاوالن ايـضا الحـصول علـى           المذ" التطوير"في حين سيطلب المبعوثان مئات الماليين لمشروع        
ميزانيات دعم، لتصرف على نقل معسكرات جيش االحتالل من داخل قطاع غزة الى خارجه، حيث تخطط اسـرائيل                   
لفرض حصار حول القطاع ومحاصرته من البر والجو والبحر، وقطع اي اتصال جغرافي مباشر بين القطاع والعـالم                  

  .الخارجي، من البر والبحر
  19/5/2005الغد االردنية 

 
   على االنسحاب من غزةالقرا يضرب احتجاجاًأيوب 

 اعلن عضو الكنيست االسرائيلي ايوب القرا من حزب الليكود انه سيبدأ اضرابا عن الطعام احتجـاج                 -"الغد "-الناصرة
الضراب عـن الطعـام     على خطة الفصل، لينضم بذلك الى مجموعة من شبان اليمين المتطرف والعنصري الذي ينفذ ا              

على الرغم من ان المدعو القرا هو عربي، إال انه يتباهى بماضيه العسكري، ويعتبـر               .قبالة مباني البرلمان االسرائيلي     
نفسه صهيونيا، وهو نصير المستوطنين وعصاباتهم، وحتى ان مجموعات المستوطنين االرهابية فـي مدينـة الخليـل                 
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، وال يكف عن مهاجمة اعضاء الكنيست العرب مـن الكتـل            "الستيطانية في الخليل  عزيز البؤرة ا  "المحتلة منحته صفة    
 نائبا من حزب الليكود الذين اعلنوا تمردا على رئيس الحكومة اريئيل شارون،             13والقرا هو واحد من      .الوطنية الثالث 

  .بسبب خطة الفصل
  19/5/2005الغد االردنية 

 
  علي تدنيس المصاحفبيب احتجاجاًأمظاهرة قبالة السفارة االمريكية في تل 

 دان كارتسر، ىبعث النائب العربي عبد المالك دهامشة، برسالة إل  :الناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس
 خاصة وفي أوساط 48السفير األمريكي في تل أبيب، عبر فيها عن االستياء والسخط الشديدين في أوساط مسلمي 

لمسلمين في العالم، بسبب قيام محققين أمريكيين في معتقل غوانتانامو في كوبا بتدنيس نسخ المليار ونصف المليار من ا
وقال النائب دهامشة في رسالته  .من المصحف الشريف ووضعها في مراحيض المعسكر إلثارة المعتقلين المسلمين

تعذيب للمعتقلين المسلمين في ان السلطات االمريكية لم تكتف باستخدام أفظع وأقسي أنواع ال: للسفير االمريكي
 . غوانتانامو، بل قامت بتدنيس المصحف الشريف ووضعه في المراحيض أمام أعين المعتقلين المسلمين

: من جهة ثانية عممت الحركة االسالمية في الداخل الفلسطيني بيانا علي وسائل االعالم استنكرت فيه الحادثة، وقالت
ضبها وسخطها وبالغ شجبها واحتجاجها علي هذه الممارسات التي تعتبر اعتداء تعبر الحركة االسالمية عن شديد غ

صارخا علي كل القيم والمقدسات الدينية ومسا بشعا بدين مليار ونصف المليار من المسلمين في العالم، والذي من شأنه 
ة االسالمية اإلدارة األمريكية تدعو الحرك: وتابع البيان. تأجيج نيران العداوات بين الشعوب والديانات والحضارات 

إلي الكف فورا عن التستر وراء الشعارات الفضفاضة عن الحرية والديمقراطية وعن حقوق االنسان واحترام األديان، 
وأن تفتح تحقيقا جادا تشارك فيه جهات إسالمية أمينة، وبإشراف االمم المتحدة، بهدف إنزال العقوبات الرادعة بحق 

كما تطالب الحركة الجهات الرسمية العربية واالسالمية باتخاذ مواقف جريئة عملية . ئم البشعةمرتكبي هذه الجرا
وصادقة دفاعا عن القيم والمقدسات االسالمية، وأن تمارس الضغط علي االدارة االمريكية حتي تقدم االخيرة اعتذارها 

دت الحركة االسالمية في بيانها ان االئمة في واك. وتحاكم مجرميها متعهدة بعدم تكرار مثل هذه الجرائم المنكرة 
 سيتطرقون يوم غد الجمعة في خطبة الجمعة في المساجد الي هذه القضية التي اثارت مشاعر جميع 48مناطق الـ

 سيكون يوم احتجاج سلمي علي الفعلة 48المسلمين في جميع اصقاع العالم، الفتة الي ان يوم الجمعة في مناطق الـ
هذا وقامت الحركة االسالمية امس .مشينة وعلي االعتداءات المتكررة علي االسالم والمسلمين في العالماالمريكية ال

قبل الظهر بتنظيم مظاهرة رفع شعارات أمام السفارة االمريكية في تل أبيب نددت فيها 11:00االربعاء في الساعة 
ا الشعارات المنددة باالعتداء االمريكي علي وشارك المئات في المظاهرة ورفعو. بتدنيس المصحف في غوانتانامو

هذا وقد انتهت المظاهرة دون ان تقع مواجهات بين المتظاهرين العرب وبين . المصحف، وهتفوا ضد هذه الممارسات
 .قوات الشرطة االسرائيلية التي تواجدت في المكان بشكل مكثف

  19/5/2005القدس العربي  
 

  في وضع حرج" إسرائيل" سيضع تشريعيةنتخابات الاال لحماس في نجاح سياسي جديد": الشاباك" رئيس
من فوز حركة حماس فـي انتخابـات        " الشاباك"نقلت مصادر صحفية عبرية تخوفات رئيس       :   خاص -القدس المحتلة 

: الـصهيوني الخارجية واألمن في الكنيست     قال أمام لجنة    " ديسكن"أن  " يديعوت أحرونوت "وذكرت   .المجلس التشريعي 
 أصبحتإذا  "، وأضاف   "حرج في وضع    )إسرائيل( لحماس في االنتخابات للبرلمان الفلسطيني سيضع         سياسياً نجاحاً "إن

  .، على حد قوله"وضعنا صعباً ومعقداً هذا سيجعل فإن وواصلت تنفيذ العمليات، ، في السلطةحماس شريكاً
  19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 الصهيونية يوافقون على مغادرتها طواعية" يفغوش قط"ربع سكان مستوطنة 

وافقـوا  " غوش قطيـف  " عائلة من مستوطني مستوطنة      450ذكرت مصادر صحفية عبرية أن      :  خاص -القدس المحتلة 
 وذلك في إطار خطة االنفصال األحادي الجانب المزمع تنفيذها بداية           ،طواعية على إخالء أماكن سكناهم في المستوطنة      

 الصهيونية وقعوا سراً على   " غوش قطيف "مستوطنة  ربع سكان   إن  ": يديعوت أحرنوت "وقالت  . قادمأغسطس ال /شهر آب 
  .نيتسانيم"واالنتقال إلى منطقة " غوش قطيف"من أماكن سكناهم في مستوطنة استعدادهم للمغادرة 

  19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  لمختصون يدقون ناقوس الخطراالحتالل يقيم مكباً للنفايات الذرية في نابلس وا

سادت حالة من القلق والغضب أوساط األهالي وممثلي المؤسسات المهتمة بالبيئة والصحة والقوانين             :  خاص-نابلس  
 طناً من المـواد     80ذهني الوحيدي وزير الصحة الفلسطينية بأن سلطات االحتالل قامت بدفن           . الدولية بعد ما أعلن د    

 طناً مـن  80دفن  يعتبر حسن  أيوب أن . متر عن مدينة نابلس300ايات ال يبعد اكسر من      الذرية السامة في مكب نف    
النفايات الذرية في األرض الفلسطينية يشكّل تهديداً لحق الفلسطينيين األساسي في الحيـاة، كونـه يـؤدي النتـشار                   

اثيق الدوليـة، وفـي مقـدمتها       اإلمراض والسرطانات، موضحاً أن ذلك يعتبر خرقاً فاضحاً وخطيراً لألعراف والمو          
اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على القوة المحتلة استخدام األراضي التي تحتلها لتحقيق منافع اقتـصادية أو دفـن                   

البروفيسور محمد اشتيه، قال إن دفن النفايات سيتسبب بأضرار كبيرة على البيئـة، ومجمـل التنـوع                 .نفايات سامة 
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ينية، وأضاف أنه سيتسبب بانتشار العديد من األمراض الخطرة مثل سرطان الجلـد والـدم               الحيوي في البيئة الفلسط   
وسيؤدي إلى تغييرات وراثية حادة خاصة بين األطفال والمواليد الجدد والنساء الحوامل وأن مدى تأثير اإلشـعاعات                 

   .لحيوية وفترة تعرض األحياء لهاالمنبعثة من تلك النفايات على البيئة يعتمد على تركيزها وقربها من التجمعات ا

  19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  سرائيلي لخطة االنسحاب من غزةتراجع التأييد اإل: استطالع
 أظهر استطالع جديد للرأي امس  ان تأييد الرأي العام االسرائيلي لخطة االنسحاب من غزة                -رويترز  -القدس المحتلة 

وأشار  .ضية لكن رئيس الوزراء ارييل شارون مازال مدعوما بأغلبية واضحة في اسرائيل           تراجع في االشهر القليلة الما    
االستطالع الذي أجرته جامعة تل ابيب في أوائل  أيار الجاري الى تراجع متصل عن أغلبية الثلثين السابقة لما سيكون                    

 بالمئة من المـشاركين مـن       56طالع أن   وأظهر االست .أول ازالة أسرائيلية لمستوطنات من أالراض الفلسطينية المحتلة       
 62 بالمئة في   نيسان و      59اليهود االسرائيليين يؤيدون االنسحاب المقرر في منتصف أغسطس اب المقبل انخفاضا من             

 بالمئة قبل ثالثة أشهر     29 بالمئة الشهر الماضي و    36 بالمئة خطة االنسحاب ارتفاعا من       38وعارض  .بالمئة في شباط  
 ستة بالمئة موقفهم من الخطة التي تشمل  اخالء جميع المستوطنات اليهودية في قطاع غزة وعـددها                  في حين لم يحدد   

وأرجع الباحثون تقلص التأييـد الـى تزايـد         . مستوطنة في الضفة الغربية    120 مستوطنة باالضافة الى  أربع من        21
شاركين يشكون في بدء تنفيذ االنسحاب      وأظهر االستطالع أن ثلث الم    .المخاوف من أن يضر االنسحاب  بأمن اسرائيل       

لمنع القوات مـن    » بتعبئة أعداد كبيرة من الناس    «في الموعد المقرر له بسبب مخاوف من أن يقوم يمينيون اسرائيليون            
 37 بالمئة يتوقعون ان يلتزم شارون بالموعد المقـرر لكـن            35وأوضح أن    .اجالء المستوطنين من االراضي المحتلة    

ويتضمن االستطالع هامش خطأ    .  بالمئة ان االنسحاب لن يتم أصال      12 ان التأخير محتمل في حين يرى        بالمئة يعتقدون 
  . بالمئة بالزيادة أو النقص4ر5تبلغ نسبته 

   19/5/2005الرأي االردنية 
  

 إسرائيل تطالب أوروبا بإدراج حزب اهللا على الئحة اإلرهاب 
على قائمة المنظمات " حزب اهللا“فيشر، مطالبه الدول االوروبية بإدراج جدد شالوم، بعد لقائه نظيره االلماني يوشكا 

 )ا ب، د ب ا.  (إسرائيل" تدمير”االرهابية لدى االتحاد االوروبي، متهما الحزب بالعمل ل
  19/5/2005السفير 

  
  خالءميركيين لتقوية مستوطني غزة ومواجهة اإلسرائيلية تتوقع وصول عشرات آالف األالشرطة اإل

توقعت مصادر في الشرطة اإلسرائيلية وصول االف من المـسيحيين          :   - اسامة العيسة    - الحياة الجديدة    -ت لحم   بي
المعمدانيين االميركيين إلى قطاع غزة واالعتصام في المستوطنات المنوي إخالؤها ضمن خطة، االنـسحاب األحـادي    

عن هذه المصادر توقعهم وصول نحو خمسين ألف مسيحي         ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة امس       .الجانب من القطاع  
معمداني من الواليات المتحدة إلى إسرائيل خالل األسابيع القليلة المقبلة لدعم المستوطنين فـي المـستوطنات المنـوي                  

وقالت هذه المصادر انها تتوقع وصول مجموعات المسيحيين هذه قبـل            .إخالؤها في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية      
ن يعلن الجيش اإلسرائيلي عن هذه المستوطنات مناطق عسكرية مغلقة كما هو مخطط، وسيتم ذلك قبل فترة من عملية                   ا

ويشكل المتطوعون المعمـدانيون الـذين       .اإلخالء التي ستواجه بمقاومة كبيرة على األرجح من المستوطنين ومؤيديهم         
الصهيونية المسيحية التي دأبت على تقديم دعما إلسرائيل        سيصلون لتقوية المستوطنين، جزءا مما يعرف بالمجموعات        

  .وينظم معارضو اإلخالء تظاهرات وفعاليات ضد اإلخالء، ويشتبكون مع الشرطة .ولنشاطات استيطانية متعددة
   19/5/2005الحياة الجديدة 

 
  ةرسمياً وقانونياً وشعبياً ضد أقليتها العربي" ممارسات عنصرية"سرائيل تشهد يومياً إ

في الناصرة السياسة االسرائيلية الرسمية تجاه األقليـة        » المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان   «   دانت     :الناصرة     الحياة     
 انتهاكـات تؤكـد أن الدولـة        2004، موثقة في تقريرها عن عام       »استمرار انتهاك حقوقها  »الفلسطينية في اسرائيل و   

وعلى رغم أن التقريـر ال يـشكل        .ة على جميع الصعد ضد هذه األقلية      العبرية تشهد يومياً ممارسات عنصرية وتمييزي     
توثيقاً كامالً لالنتهاكات، فإنه يرصد أبرزها ويرسم صورة واضحة المعالم لوجود نمط منظم من التمييز تجاوز القوانين                 

مانـه مـن مكوناتـه    العنصرية والسياسات التمييزية إلى نشوء ثقافة عنصرية تقوم على إقصاء اآلخر والدعوة الى حر   
الخطر  الثقافية واالجتماعية، من خالل الطعن بشرعية وجوده والتشكيك في والئه، وإدراجه تحت خانة الطابور الخامس              

وال تقتصر العنصرية وجميع أشكال التمييز على هذا األمر، بل باتت           .الديموغرافي الذي يجب على الدولة التحرك لوقفه      
أكثر خطراً وأشد تأثيراً في الحياة اليومية لإلنـسان         « عليها أشكال من العنصرية هي       تشكل غطاء أو تربة خصبة تنمو     

الفلسطيني، كونها تهدد أمنه واستقراره وتضع القواعد للمس بشرعيته ونضاله من أجل حماية حقوقه اإلنسانية األساسية                
لدى المؤسسات األكاديمية اإلسـرائيلية  وتطرق مدير المؤسسة محمد زيدان الى تزايد التوجهات العنصرية        . »وتعزيزها

 شهد إقامة أسوار داخل إسرائيل للفصل بين العـرب          2004كما ذكر أن العام     . »الخطر الديموغرافي «التي تتحدث عن    
مثل هذه األعمال تؤكـد تغلغـل نظـرة الفـصل           «واليهود، كما حدث في اللد والرملة وجسر الزرقاء، مشيراً الى أن            

  .»يات المحلية التي حاربها العالم في نهاية القرن الماضي في جنوب أفريقياالعنصري إلى المستو
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 مواطناً عربياً برصاص الشرطة االسـرائيلية،       12التي قُتل فيها    » 2000أحداث تشرين األول    «ويؤكد التقرير أنه منذ     
ذه العنصرية في شكل كبير     وانتشرت ه .  ارتفاعاً ملحوظاً  1948شهد مستوى التمييز العنصري في حق فلسطينيي العام         

وأكاديميين ورجال أمن ومـواطنين عـاديين،   » كنيست«في مختلف مستويات المجتمع اإلسرائيلي من وزراء وأعضاء      
الثقافة العنصرية مع الزمن من ثقافـة       «فتحولت  . »تحولت إلى جزء أساسي من الثقافة السياسية العامة فيه        «لدرجة أنها   

  .»ومقبولة قانونياً» شرعية«ة للدولة تترسخ أكثر فأكثر في قوانين الدولة لتصبح سياسية إلى ايديولوجيا رسمي
  :وأدرج التقرير ثقافة العنصرية في إسرائيل في أربع مجموعات هي

غيـر  «تصريحات أدلت بها شخصيات تشغل منصباً حكومياً، وأخرى         : وتقسم إلى مجموعتين  :  تصريحات عنصرية  -
  .»رسمية

ل وسلوكيات تجاه األقلية العربية، تتغذى من الثقافة العنصرية السائدة والراسخة في المجتمـع              أفعا:  سلوك عنصري  -
  .اإلسرائيلي

سن قوانين أو تقديم مشاريع قوانين تمس باألقلية العربية كمجموعة قومية، وهي أيضاً تتغذى مـن                :  قوانين عنصرية  -
ئيلي وتعمل على تقنينها وإضفاء الشرعية القانونيـة اإللزاميـة          الثقافة العنصرية السائدة والمتجذرة في المجتمع اإلسرا      

  .عليها
وهي تتعلق باستطالعات الرأي التي تكشف الثقافة العنصرية للغالبية اليهودية تجـاه األقليـة              :  ثقافة شعبية عنصرية   -

الحيـاة العامـة فـي    وهي برأي المؤسسة واضعة التقرير انعكاسات للحلقات السابقة، تنعكس علـى         . العربية وحقوقها 
  .المجتمع والدولة

تصاعد العنصرية الشعبية وترسخ الثقافة العنصرية في قطاعات شـعبية وأكاديميـة            «ولفتت المؤسسة العربية إلى أن      
وسياسية رسمية من شأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام قوى من شأنها استغالل هذه التربة الخصبة لنشر أفكارها الداعيـة                    

 .»كراهية واألحقاد، وحتى محاولة ترجمتها ألعمال واعتداءات على أساس عنصريللعنصرية وال
  19/5/2005الحياة 

  
 عادة فتح مكتب منظمة التحرير في بيروتإمطالبة فلسطينية بحق العمل والتملّك و

موقراطية زار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، مقر الجبهة الدي:بيروت ـ القدس العربي من سعد الياس 
لتحرير فلسطين، حيث التقي وفداً من قيادتها ضم عضو المكتب السياسي علي فيصل، عضو اللجنة المركزيـة محمـد                   
خليل، واالعضاء أركان بدر، فادي بدر وعبداهللا ديب، وبحث معهم في تطورات االوضاع الفلسطينية العامة وقـضايا                 

هة ان الوفد أكد علي ضرورة تطبيق ما أتفق عليه في حوارات القـاهرة              وأفاد بيان للجب  . الالجئين الفلسطينيين في لبنان   
بين الفصائل الفلسطينية، لجهة ضرورة اصالح المؤسسات الفلسطينية سواء علي مستوي منظمة التحرير او الـسلطة،                

لالجئـين، ال   خصوصا تعديل قانون انتخابات المجلس التشريعي باعتماد مبدأ التمثيل النسبي، واشراك جميع تجمعات ا             
سيما في لبنان، في صنع القرار الفلسطيني من خالل انتخاب اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في لبنـان ومختلـف                   

 . مناطق اللجوء والشتات
  19/5/2005القدس العربي 

 
  دونٍم شمال القدس المحتلة لعزل القرى الفلسطينّية في المنطقة1400جيش االحتالل يقّرر مصادرة 

" بيت حنينـا  " دونم من أراضي قرى      1400قررت سلطات االحتالل الصهيوني مصادرة قرابة       : خاص –لمحتلة  القدس ا 
التي تقع جميعها شمال القدس المحتلة، وذلك لغـرض إقامـة جـدار فـصٍل               " قلنديا"و" بيرنباال"و" الجديرة"و" الجيب"و

الجدار المنوي بناؤه يؤدي إلى عزل الحـارة        : "وقال المحامي دحلة إن   .عنصري في محيطها لتحويلها إلى غيتو منفصل      
الشرقية من بيرنباال الواقعة شرقاً، كما يؤدي إلى عزل بيت حنينا البلد عن بيت حنينا الفوقا وإلى إغالٍق نهائي للفتحـة                     

 عزل قريتي بناء الجدار كما هو مخطّط سيؤدي إلى  : "، وأضاف "الموجودة في النفق الذي يصل ما بين جزئي بيت حنينا         
النبي صموئيل وبيت اكسا عن المحيط الجغرافي واإلنساني لهاتين القريتين وسيعزلهما تماماً عن غيتو بيرنباال وغيتـو                 

 أو التواصل مع سكان هاتين القريتين إال        بدو بحيث ال يتمكّن السكان في شمال القدس وشمال غربي القدس من الوصول            
ويشير دحلة إلـى  ".بعد الحصول على تصاريح خاصة للوصول إلى هذه المناطق التي ستخضع لنظام المناطق المعزولة      

أن الجدار المنوي بناؤه من ِقبل سلطات االحتالل في منطقة شمال القدس يؤدي إلى تحويل القرى المذكورة إلى غيتـو                    
 4تنوي سلطات االحتالل أن تبني الجدار بحيث يكون مالصقاً للشارع رقـم             : "لجدار من الجهات األربع، وقال    محاٍط با 
والممتد من حاجز عطاروت حتى الجسر الموصل ما بين بيت حنينا البلد وبيت حنينا الفوقا، فـي                 " بيغن شمال "المسمى  

فية إلنشاء تقاطع طرٍق كبير منوي بناؤه في المنطقة من أجل           هذه النقطة يبتعد الجدار عن الشارع لكي يترك مساحة كا         
  ".ومحيطها مع شارع بيغن) النبي يعقوب(و) بسغات زئيف( الذي سيوصل مستوطنات 20شقّ شارع رقم 

 19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 مترّديالنظر في وضعهم األمنّي الالجالية الفلسطينية في العراق تناشد المجلس التشريعي 
وصلت اليوم رسالة مناشدة من الجالية الفلسطينية في العراق إلـى المجلـس التـشريعي الفلـسطيني         : خاص –رام اهللا   

وقالت الجالية في رسالتها، التي تالها النائـب األول الـدكتور حـسن، إن الالجئـين                .تستعرض المخاطر المحدقة بهم   
الرعب بعد أن تم اعتقال أربعٍة منهم بتهمة التفجير في منطقة بغـداد           الفلسطينيين في العراق يعيشون حالةً من الخوف و       
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الجديدة وبعد ظهور المتّهمين على شاشة التلفزيون العراقية، واتهام الفلسطينيين بأنّهم هم خلف هذه األحـداث وسـادت                  
لتـالي لحادثـة االنفجـار      وجاء في الرسالة أنّـه فـي اليـوم ا         . منطقة البلوبات حالةٌ من الخوف والقلق على حياتهم       

 تم اغتيال المدرس كريم القاروط في منطقة اللطيفية، وبعدها قامت قوةٌ من الشرطة العراقيـة والحـرس                  15/5/2005
وتابعت الرسالة أنّه بعد ذلـك      .الوطني التابعة للواء بدر الشيعي بإطالق النار على التجمع الفلسطيني في منطقة البلديات            

الحتالل األمريكي، وبعد اللقاء معها من ِقبل ثالثة محامين فلسطينيين برئاسة المحامي محمـد عبـد                حضرت قوةٌ من ا   
                 على تأمين الحماية الخارجية للحي المطلب وتم شرح الوضع العام للشعب الفلسطيني في بغداد، وافق الضابط األمريكي

ه رغم ذلك ما زالت حالة الخوف والترقّب وعـدم تمكّـن            وأكّدت الرسالة اأنّ  . ألف فلسطيني  15الذي يقطن فيه حوالي     
المواطنين من مغادرة منازلهم أو الطالب إلى مدارسهم، وكذلك تم إغالق كافة المحـالت التجاريـة والمـساجد فـي                    

ـ            : "وختمت الرسالة بالقول  .المنطقة ة نطرح على سيادتكم باسم الشعب الفلسطيني في العراق مناشدة الهيئات الدولية وهيئ
األمم المتحدة والمنظّمات اإلنسانية بالسعي لوقف هذه الحملة ضد الشعب الفلسطيني في بغـداد واالتـصال بالجهـات                  

  ".المعنية لحمايتهم
 19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 معاوية المصري يدعو لكسر الحصار المفروض على نابلس وإخراجها من حالة العزلة والتهميش.د

دعا الدكتور معاوية المصري عضو المجلس التشريعي الفلـسطيني، كافـة الجهـات والمـستويات               :  ص خا –نابلس  
الفلسطينية للعمل الفوري والجاد على إنهاء حالة العزلة والتهميش التي تعيشها مدينة نابلس في ظّل استمرار إغالقهـا                  

سة الفلسطينية ومجلس الوزراء وجميع الهيئـات       ووجه المصري دعوةً لمؤسسة الرئا    .وحصارها من ِقبل قوات االحتالل    
  .التشريعية والتنفيذية في السلطة الفلسطينية لعقد اجتماعاتها في مدينة نابلس إلحيائها وإعادة النشاط لها

 وقال المصري :                الصهيوني على مدينة نابلس فيما يتم يستمر الحصار العسكري اً أناً أو شعبيإنّه من غير المقبول وطني 
  .تجاهلها من ِقبل السلطة سيما وأنّها كبرى المدن الفلسطينية وعاصمة فلسطين االقتصادية

 19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 من المياه الفلسطينية لصالح للمستوطنات% 90الكيان الصهيوني يسرق 
  الفلـسطينية   الميـاه  مـن % 90كشف مسئول فلسطيني عن أن الكيان الصهيوني يـسرق ويـستنزف            : خاص –غزة  

تسيطر وتـتحكّم بـشكٍل     ) إسرائيل(أسامة الفرا أن    .أكّد رئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، د       حيث   للمستوطنات،
ترتّـب  ممـا  من مياهنا الجوفية المتجددة، % 85شبه كامل بمصادرنا المائية، وتتنكّر لحقوقنا المائية، وتسيطر وتستغل         

السيطرة الصهيونية على مصادرنا المائية، اتساع مناطق الملوحة العالية والتلوث العـضوي فـي              على هذا االستغالل و   
وبـين أن المـساحات الزراعيـة    .قطاع غزة، وحرمان ما يزيد على ثلث سكان الضفة الغربية من التزود بمياه الشرب 

من هذه االحتياجات من    % 60راء ما يزيد عن     حيث أصبحنا نعتمد في سد احتياجاتنا المائية على ش        "المروية تراجعت،   
 شيكل، أي ما يعادل أكثر من نصف دوالر         2.40، وبأسعاٍر عالية بلغت حتى اآلن       "ميكروت) "اإلسرائيلية(شركة المياه   

 224أنّه يوجد حالياً في الضفة الغربية ما يزيد علـى           : "وأفاد الفرا في حديٍث للصحافيين    ".أمريكي للمتر المكعب الواحد   
 ألف نسمة،   350بلدية فلسطينية، تفتقر إلى شبكات المياه ومصادر المياه، ويعتمد سكان هذه القرى البالغ عددهم حوالي                

                    على مياه آبار الجمع، أو ما تبقّى من مياه الينابيع الشحيحة أو على بعض اآلبار الزراعية السطحية والـضحلةوأكّد أن
لحياة الفلسطينية، مع استمرار حكومة الكيان الصهيوني ببنـاء جـدار الفـصل             الوضع المائي يزداد خطورة وتهديداً ل     

العنصري في عمق األراضي الفلسطينية، والذي يلحق الدمار والخراب باألراضي واآلبار الزراعية وبناء المزيد مـن                
مـن مـوارد    % 90بته  ونوه إلى أن هذه المستعمرات، كما هو معروف، تستنزف سنوياً ما نس           .المستعمرات دون توقّف  

المياه الفلسطينية، وبالنسبة الباقية بالطبع غير كافية لسد حاجات المجتمع، سواء للزراعة أو لمياه الشرب، مما يضطرنا                 
وذكر الفرا أن الكيان الصهيوني يستغّل من مياهنـا المتجـددة مـن             . مليون متر مكعب   35إلى شراء ما مقداره حوالي      

ة، من خالل نظام اآلبار العميقة المحفورة على امتداد حدود الضفة الغربية، وفي مناطق غور               األحواض الجوفية األربع  
وشدد على أنّه بدون استعادة حقوقنا المائية ووفق القوانين الدولية، فإن األزمـة             .األردن ومن الحوض الساحلي في غزة     

خطير في غور األردن وقطاع غـزة، وأوضـح أن          ستتفاقم عاماً بعد عاٍم، فمساحة األراضي الزراعية تتقلّص بشكٍل          
تسخّر كافة مواردنا المائية لهذه المستوطنات، وتحِرم الفالح والمزارع الفلسطيني من حقوقه المائية، فحـين               ) إسرائيل(

دداً  لتراً يومياً، مش   70لتر يومياً، فإن معدل الفرد الفلسطيني في الضفة وغزة ال يتعدى            ) 800(يحصل المستوطن على    
طونوه إلـى أن سـلطات االحـتالل        .على أن هذا االستغالل وهذا اإلجحاف ال يسمح أبداً ببناء عملية سالم في المنطقة             

الصهيوني أقامت على الحدود الشرقية لقطاع غزة، منشآٍت لحجز مياه األودية الشرقية للقطاع وتحويلها إلى مناطق بئر                 
 مليون متر   35 مياه األودية الموسمية، والتي تصل معدالت تدفّقها إلى أكثر من            السبع، وبذلك تم حرمان قطاع غزة من      

  .مكعب في السنة، األمر الذي أدى إلى اتساع ملوحة مناطق المياه الجوفية الشرقية، وجفاف وتلوث وادي غزة
 19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  المياهمن قيمة فاتورة% 50تقّرر خصم " بني سهيال"بلدية 

مـن فـاتورة    % 50، شرق محافظة خانيونس، تخفيض وخصم       "بني سهيال "قررت، أمس، بلدية    :   خاص –خانيونس  
المياه تماشياً مع األوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنين في بني سهيال وللتخفيف عنهم في دفع قيمة الفاتورة المستحقة                  
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 خالل اجتماع أعضاء المجلس البلدي لبحث مـشكلة الميـاه والقـضايا              جاء ذلك . للبلدية والمتأخّرات المتراكمة عليهم   
واعتبر السيد عبد القادر الرقب رئيس بلدية بني سهيال، هذه الحملة فرصة كبيرة لجميع              .األخرى المتعلّقة بخدمات البلدية   

لبلدية بعد نجاح الحملة األولى التي      المشتركين لتسديد ما عليهم من مستحقّات، موضحاً أنّها الحملة الثانية التي تقوم بها ا             
من قيمة الفاتورة واإلقبال الشديد الذي القوه من ِقبل المواطنين، مؤكّـداً أن اسـتمرار               % 30قامت بها البلدية وخصم     

  .الحملة من شأنه أن يعطي دافعاً قوياً للبلدية نحو استمرارها في تقديم الخدمات األساسية للمواطنين
 19/5/2005ي لإلعالم المركز الفلسطين

 
  دوالر على األيتام في مخّيم خانيونس9000الجمعية اإلسالمّية توّزع 

 دوالر على األيتـام الـذين تكفلهـم ويتلقّـون         9000وزعت الجمعية اإلسالمية في مخيم خانيونس       : خاص –خانيونس  
لسطيني بإيطاليا، وذلـك خـالل الحفـل    المساعدة والخدمات عن طريقها بدعٍم من الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الف  

حضر االحتفال األيتام المستهدفين وأمهاتهم، إضافةً إلى عـدٍد مـن           حيث  الترفيهي الذي أقامته في مقر الجمعية، أمس،        
وبدأ االحتفال بتالوة القرآن الكريم من الطفلة اليتيمة بسمة أبو موسى، تاله            .الفعاليات والشخصيات البارزة في المحافظة    

 يتـيم   500وأوضح حسن العقاد مدير الجمعية أنّهم يكفلون حوالي         .عريف األطفال األيتام بأسمائهم ومستواهم الدراسي     ت
 جهة ومؤسسة مانحة تتوزع بين البلدان العربية واإلسالمية واألوروبية، وتوزع           14فقدوا آباءهم ويتلقّون الدعم لهم من       

ـ    دوالر 9000ّل ثالثة شهور، مؤكّداً أنهم قدموا مبلـغ         عليهم المساعدات المالية بشكٍل دوري ك       يتيمـاً خـالل     52 لـ
ومن جانبه قال ياسين أبو حطب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنّه يتوجب علـى الجميـع الوقـوف بجانـب                    .االحتفال

جل الوصول إلى حـلٍّ     الجمعيات الخيرية التي تقدم المساعدات والخدمات لأليتام والعمل على تكثيف كافة الجهود من أ             
أمثل يقضي بسد حاجة هؤالء األيتام وجعلهم على سلّم أولويات الشعب الفلسطيني ورعايتهم بالشكل الذي يحفـظ لهـم                   

  .الحياة الكريمة والعزيزة وفاء لهم وحفاظاً عليهم من التشرد والضياع
  19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 ضد الشعب الفلسطينياالحتالل يمارس سياسة التجويع 

أكد تقرير أصدره المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار، أن االقتصاد الفلسطيني يعيش : ب. رام اهللا ـ ق
أسوأ حاالته تحت الحصار اإلسرائيلي، في عل تقسيم قطاع غزة والضفة الغربية، إلي مناطق عسكرية معزولة عن 

وذكر التقرير، الذي وصلت نسخة منه إلي .باآلليات العسكرية اإلسرائيليةبعضها، كل خمسة كيلو مترات محاصرة 
وكالة قدس برس ، أنه بالرغم من أن المساعدات اإلنسانية العربية، التي ترسلها الجمعيات األهلية والمنعمات غير 

والتي قررها مؤتمر القمة الحكومية مازالت تصل إلي الشعب الفلسطيني، إال أن المساعدات الرسمية من الدول العربية، 
العربية السابق، والتي بلغت مليار دوالر، باسم صندوق دعم االنتفاضة الفلسطينية، ويقوم بتمويلها البنك اإلسالمي 

وأكد التقرير أن وضع االقتصاد الفلسطيني أصبح أسوأ .للتنمية، لم تصل إلي مستحقيها من الشعب الفلسطيني حتي اآلن
 في المائة، خالل األشهر الماضية، وبلغت 50قبل سنوات، إذ انخفض دخل الفلسطينيين بنسبة بكثير عما كان عليه 

 في المائة من إجمالي األطفال، 12 مليون فلسطيني، في حين اضطر 2نسبة الفلسطينيين، الذين دخلوا تحت خط الفقر 
 .غيف الخبز ألسرهم عاما، إلي دخول سوق العمل، لتوفير ر16 و11الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 في المائة من إجمالي دخله علي شراء احتياجات الغذاء األساسية، في 40وبحسب التقرير فإن الفرد الفلسطيني ينفق 
ومما يزيد األمر سوء هو ارتباط .  في المائة من إجمالي دخلهم علي الغذاء60حين ينفق البسطاء من الشعب الفلسطيني 

وأكد التقرير أن الصادرات والواردات الفلسطينية .التضخم واألسعار في الدولة العبريةاألسعار في فلسطين بمعدالت 
تراجعت إلي الصفر، بسبب الحصار اإلسرائيلي المفروض علي الضفة وقطاع غزة، وتجريف مساحات هائلة من 

 40 الفلسطيني يعتمد علي أشجار الزيتون والفواكه والمنتجات الزراعية، ومزارع الدواجن، وبات توفير األمن الغذائي
وقال التقرير إن كل هذه العوامل .  ألف مستوطن يهودي300في المائة من مساحة الضفة الغربية فقط، التي يوجد فيها 

 .مجتمعة تفاعلت مع عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها كاملة، لتؤدي إلي خلل فادح في أداء االقتصاد الفلسطيني
  19/5/2005القدس العربي 

 
   أعوام لخالف على جنسيته  3فلسطيني معتقل منذ 

 عن وجود أسـير فلـسطيني       48كشفت جمعية أنصار السجين في األراضي المحتلة عام ،          :”الخليج “-القدس المحتلة   
وقالت الجمعية في بيان ان     .ومصر” اسرائيل“معتقل في سجون االحتالل منذ ثالثة أعوام بسبب خالف على جنسيته بين             

 سـنوات بحجـة   3فلسطيني من بيت حانون في غزة ومولود في مصر، ومعتقل منذ حوالي   “ير ياسين محمد قاسم     األس
 بموجب  1995، أضافت انه جاء الى قطاع غزة كزائر في العام           ”اإلقامة غير القانونية في منزل والديه في بيت حانون        

 تاريخ اعتقاله علـى يـد سـلطات         2002لعام  تصريح صادر عن السلطة الفلسطينية، وبقي فيها بسبب مرضه حتى ا          
وكان صدر بحقه قرار إبعاد الى مصر بحجة انه مواطن          .االحتالل وما زال معتقالً من دون محاكمة أو توجيه أي تهمة          

مصري بالرغم من إثباته انه مواطن فلسطيني البوين فلسطينيين يعيشان في بيت حانون، إال ان هذا القرار لـم ينفـذ                     
ت المصرية استقباله بدعوى انه مواطن فلسطيني وهكذا دواليك حتى أمضى ثالث سنوات في الـسجون                لرفض السلطا 

على كونه مصرياً والرفض المصري الستقباله كونه فلـسطينياً كـان           ” االسرائيلي“، بين دائرة االصرار     ”االسرائيلية“
  .الجئاً في مصر
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  19/5/2005الخليج اإلماراتية 
 

   يجتمعون االثنين والمفوض ينفي أي ضغوط خارجية  "سرائيلإ"ضباط مقاطعة 
أحمد العودات تعرض المكتـب إلـى       ” إسرائيل“نفى المفوض العام للمكتب الرئيسي لمقاطعة       : دمشق  يوسف كركوتي   

إن المكتب لم يتعرض أبداً ألي ضغوط أمريكية أو من أية دولة أجنبيـة أو               ” الخليج”وقال ل . ضغوط خارجية أو داخلية   
  .أخرى على رغم كل الضغوط في المنطقة والمتغيرات والمستجدات التي تحدث ويحاول الغرب إحداثهاعربية 

وأضاف أن هناك قرارات وقوانين تحكم آلية عمل المكتب الذي يتبع جامعة الدول العربية، ويضم وفوداً عربية تمثـل                   
ن بالقرارات المرعية التي تصدر عـن       دولها، وأن أي حظر أو رفع حظر عن شركة أو سفينة أو أي شيء آخر مرهو               

الوفود العربية األعضاء في المكتب، موضحاً أن طرق التعامل التي تربط المكتب بالشركات العربية واألجنبية وغيرها                
  .تخضع لشروط معروفة لدى الجميع

  19/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  الجدار يعزل ست قرى في الريف الغربي لبيت لحم عن محيطها
، أن ست قرى في الريف الغربي لمحافظة بيت لحم في           "أريج"كشف تقرير لمعهد األبحاث التطبيقية      ": وفا "- لحم   بيت

الضفة الغربية، سيتم وضعها في قبضة جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه سلطات االحتالل اإلسرائيلي فـي عمـق                  
، حوسان، نحالين، واد فوكين، والجبعة، ستـصبح وراء         الولجة، بتير : وأشار التقرير إلى أن قرى    .األراضي الفلسطينية 

 ألف دونم من    45 ف، الذي سيعزل سكان تلك المناطق عن         -05-86الجدار بموجب أمر عسكري إسرائيلي يحمل رقم        
وبين المعهد في تقريـره، أن األمـر العـسكري          .أراضيهم الزراعية، التي تشكل للعديد منهم المصدر األساسي للحياة        

 دونماً على امتداد    756 دونماً لصالح الجدار، وليس كما ذكر        970 سيصادر ما مساحته     2005-4-21تاريخ  الصادر ب 
  . كم وفقاً لما جاء نتيجة عملية التحليل والمطابقة لألمر العسكري في وحدة المعلومات الجغرافية التابعة للمعهد01ر5

لفصل مع مساحة األراضي التابعة للقرى التي سيتم عزلها،         وأظهر التقرير، أن مساحة األراضي المصادرة لبناء جدار ا        
 ألف دونم، باإلضافة إلى ما تم سلخه من تلك القرى لصالح            45من مجموع مساحة القرى البالغة      % 12تشكل ما نسبته    

ما نسبته   ألف دونم أي     13بناء المستعمرات وشق الطرق االلتفافية، مشيراً إلى أنه سيتم باإلجمال استئصال ما مساحته              
وأكد المعهد في تقريره، أنه بناء على ما أفاد به اإلسرائيليون بأن أصـحاب              .من مساحة الريف الغربي لبيت لحم     % 27

 بوابة حديدية سيتم وضعها في الجدار،       12األراضي الواقعة خلف الجدار، سيكون بإمكانهم الوصول إلى أراضيهم عبر           
وأشار إلى أن هذه التصاريح يـتم منحهـا         . اإلدارة المدنية اإلسرائيلية   وذلك بعد حصولهم على تصاريح خاصة بهم من       

عادة إلى أصحاب األراضي والمستوفين للشروط األمنية اإلسرائيلية، وأن يكونوا قادرين على إبـراز وثـائق ملكيـة                  
اب األراضـي   إن هذه التصاريح سيتم إصدارها في مواسم معينة من السنة، وستشمل فقط أصح            : وقال المعهد .األراضي

كبار السن الذين يصعب عليهم الوصول وبالتالي هجرتها، ما سيجعل األرض هدفاً إسرائيلياً إلعالنها كـأمالك عامـة                  
وأشارت معلومات المعهد إلى أن األمر العسكري اإلسرائيلي، سيعزل قرى الريف الغربي            .بحسب قانون أمالك الغائبين   

، حيث سيكون هناك منفذ واحد لكل القرى وسكانها، وذلك من خالل نفـق              عن قلب المحافظة ومركز الخدمات الرئيسة     
ووفق المعلومات ذاتها، سيمر النفق تحت الـشارع   .أرضي يصل ما بين المدخل الشرقي لقرية بتير وحتى قرية الخضر          

ص تحت الشارع   ، في الوقت الذي سيتعين فيه على سكان قرية واد فوكين المرور بنفق خا             60االلتفافي اإلسرائيلي رقم    
 قبل الوصول إلى قرية حوسان، ثم بتير للوصول إلى بيت لحم عبر النفق الثاني، في حين لن يتسنى                   375االلتفافي رقم   

 .لمواطني المحافظة أو المحافظات األخرى الدخول إليها
  19/5/2005األيام الفلسطينية 

  
   ى األمين العام للغرفة العربية التشيكيةمن مخبز صغير في براغ إل :رجل األعمال الفلسطيني جورج قراعة

 اختيار المهندس جورج قراعة ـ الفلسطيني الجنسية ـ ليتولى منصب األمـين العـام لغرفـة      :  هبة القدسي: القاهرة
التجارة التشيكية جاء وعيا بالمواصفات الخاصة لمن يتولى إدارة العالقات التجارية بين رجال العرب والتـشيك بعيـدا             

أنه نجح عدة مرات في أن يصنع شيئا من ال شيء أي أن يقيم مشروعا               » قراعة«وما يميز   .روقراطية الوظيفية عن البي 
، وبعد الدراسة الثانوية سافر إلـى بـراغ         1966ناجحا بأدوات بسيطة ورأسمال صغير، وهو من مواليد بيت لحم عام            

يق ثم بدأ في ممارسة الوساطات التجارية واالستيراد        لدراسة الهندسة الميكانيكية وتخصص في األتمتة الزراعية والتسو       
  .والتصدير

  19/5/2005الشرق األوسط 
  

  الحريدية والصهيونية في دراسة فلسطينية أي إسرائيل ستتكون في المستقبل القريب؟
في دراسة  محاولة لإلسهام   » عودة إلى التاريخ المقدس   « يأتي كتاب الباحث الفلسطيني نبيه بشير        :  سعاد مكرم : دمشق

ما طرأ على المجتمع اليهودي في العقدين األخيرين من ناحية تعزيز الخطاب الديني والدمج بين المفـاهيم واألهـداف                   
السياسية والدينية، وتمظهرها بأنماط جديدة متدينة في المجتمع اليهودي اإلسرائيلي، تركز على الدور المركزي لألفكار               

ن، وليس المقصود ارتفاع نسبة المتدينين، وإنما ازدياد مستوى التدين وشدته، إذ نـسبة              الدينية، وبالتالي تعاظم دور الدي    
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ينتمون إلى ثالثـة    % 53المتدينين لم تتغير منذ العقد السادس من القرن الماضي حتى اآلن، وتبلغ نسبتهم اليوم حوالي                
  %.5والمعادون للدين % 43أما العلمانيون فحوالي . تقليديون% 35متدينون، % 12حريديم، % 5: أنماط

  19/5/2005الشرق األوسط 
  

  أهالي سلفيت يرفضون قرار العليا اإلسرائيلية باستئناف العمل بجدار الفصل
 عبر العديد من أهالي محافظة سلفيت عن شجبهم ورفضهم الشديد لقرار المحكمـة اإلسـرائيلية العليـا                  - وفا -سلفيت  

وكانت المحكمة العليـا    .تئناف العمل في جدار الفصل العنصري في المحافظة       األخير، الذي يسمح لسلطات االحتالل باس     
وهي المستعمرة األكبـر فـي      " ارئيل"اإلسرائيلية، سمحت لسلطات االحتالل باستئناف العمل في الجدار حول مستعمرة           

اسة الحكومة اإلسرائيلية   وقال المواطنون، إن قرار المحكمة العليا يتالقى مع سي        .المنطقة وتتوسط قرى وبلدات المحافظة    
" يهـودا والـسامرة   "وتشجيعها االستيطان ومصادرة األراضي، خاصة قرارها األخير القاضي باعتماد كلية ما يـسمى              

وقال سمير حريص، رئيس مجلـس قـروي        .جامعة مثلها مثل باقي الجامعات اإلسرائيلية     " ارئيل"المقامة في مستعمرة    
من الشرق، إن قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية باستئناف العمل بالجـدار العنـصري             " ارئيل"سكاكا المحاذية لمستعمرة    

ظالم ومرفوض من جميع أبناء المنطقة، مشيراً إلى أن بلدة إسكاكا تفقد بواسطة هذا القرار أكثر من ألفي                  " أرئيل"حول  
هالي المحافظة، سيتصدون لعمليات بنـاء      وأكد أن أهالي البلدة وأ    ".ارئيل"دونم حيث سيعزلها الجدار ويضمها لمستعمرة       
  .الجدار وسيقاومونه بكل قوة مهما كانت النتائج

   19/5/2005الحياة الجديدة 
  

  لبنان وفلسطين يبحثان تبادل التمثيل الدبلوماسي 
ت   برز مجددا امس موضوع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان وفلسطين كإطار قانوني موحد للعالقا:»البيان«بيروت ـ 

واثار هذا الموضوع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  .بين الجانبين يتيح بحث جميع المسائل ذات االهتمام المشترك
وأوضح أن مسألة التمثيل  .المسؤول عن ملف لبنان عباس زكي مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني محمود حمود

 معرباً عن اعتقاده أن ال مشكلة في ذلك، واعتبر ان العالقات الطبيعية الدبلوماسي ستبحث جدياً بعد االنتخابات النيابية،
  .هي المدخل لتجاوز اي اشكاالت وحل كل القضايا العالقة

  19/5/2005البيان 
  

 اإلفراج عنهم الحركة األسيرة تدعو الفصائل إلعادة النظر في قرار التهدئة في ظّل مماطلة
يرة، القوى والفصائل الفلسطينية إلعادة النظر بشكٍل جدي في قرار التهدئـة            دعت الحركة الوطنية األس   : خاص –نابلس  

وقالت الحركـة   .الذي اتخذته في ظّل مماطلة الحكومة الصهيونية في تنفيذ التزاماتها وخاصة فيما يخص قضية األسرى              
 إنّه فـي    :لشعبية والديمقراطية  أمس، ووقع عليه ممثّلو فتح وحماس والجهاد اإلسالمي والجبهتين ا           صدر عنها  في بيانٍ 

الوقت الذي بدأت فيه العملية السياسية بالدخول في حالة من الجمود، بدأ العمل تدريجياً على تغييـب قـضية األسـرى     
التي تعمل على التسويف والمماطلة وعدم الوفاء باالستحقاقات المترتبة عليها بعد االتفاق            ) إسرائيل(والمعتقلين من ِقبل    

وأكّدت الحركة أن األسرى والمعتقلين هم الرقم الصعب، وأن ملفّهم هو الملف األكثـر              .ن الهدنة بين الطرفين   على إعال 
 وذكّرت الحركة حكومة الكيان أن اإلفـراج        .حساسية، وأن أجواء الغليان واالستياء بدأت تتصاعد في صفوف األسرى         

 وكان لألسرى والمعتقلين الـدور      ،ئة التي اتّفق عليها الطرفان    عن األسرى ليس منّةً منها، بل هو أحد استحقاقات التهد         
 الـذي وصـل     وناشدت الحركة في بيانها   .الرئيسي في اتفاق القاهرة، وقد يكون لهم دور آخر إذا ما استمرت المماطلة            

 للـسلطة    الحكومة المصرية وأعضاء الرباعية التدخل بجدية ، وأكّـدت دعمهـا           نسخة منه للمركز الفلسطيني لإلعالم    
الفلسطينية مطالبة إياها بعدم التنازل عن الثوابت الوطنية، كما أكّدت رفضها بأن يصبح ملف األسرى وسيلة ضغٍط بيد                  

  .االحتالل الصهيوني لحمل السلطة على التنازل عن تلك الثوابت
 19/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اء الفلسطينيين في معازل وكانتوناتإسرائيل تعد نفسها الحتالل دائم عبر إقص :قريع

" الوضع الفلسطيني كله، يقف اليوم على مفترق طرق وعر محفوٍف بشتى األخطار           "اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن      
عبر إقـصاء   " دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة    "بدالً من   " إسرائيل تعد نفسها الحتالل دائم قابل للحياة      " مشددا على أن    

وقال أبو عالء في كلمة أمـام مـؤتمر   .طنين الفلسطينيين في معازل وكانتونات يمكن السيطرة عليها بأقل التكاليف        الموا
دور ورؤية مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المسيرة الديمقراطية واإلصالح الذي انعقد في مدينة الخليل                

خيبة لآلمال، ولم تقدم أية بـشرى علـى حـدوث تغيـرات              التطورات على الجانب اإلسرائيلي كانت م      ان:"، وأضاف 
جوهرية في مواقف الحكومة اإلسرائيلية، التي ظلت ماضية في بناء جدار الضم والتوسع، وتصعيد االستيطان والتوسع                
فيه، واستمرار مخططات تهويد وضم القدس وواصلت تمسكها بسياسة فرض اإلمالءات، وفرض حلـول وإجـراءات                

  ".الحتاللهدفها إدامة ا
إن الفلسطينيين تخطوا مراحل اإلحباط التي حاولت إسرائيل وضعهم فيها عبـر إقفـال              "أما على الصعيد الداخلي فقال      

وأشـار  .حكومتها كل األبواب أمام إحياء عملية السالم، ورفضها كل المبادرات الدولية للعودة إلى طاولة المفاوضـات               
يعيش منذ ما يزيد على سنتين حالة من التناقض الواضح ما بـين اإلجمـاع               قريع إلى أن المشروع الوطني الفلسطيني       
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الدولي على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وما بين ما قامت وتقوم به حكومة إسرائيل على رؤوس األشـهاد                    
  .وأمام العالم كله من أعمال على األرض لتقويض فرص قيام هذه الدولة

   19/5/2005الوطن السعودية 
 

  وسط تعامالت نشطة% 0ر76مؤشر سوق فلسطين المالية يسجل انخفاضاً نسبته 
سجل، أمس، مؤشر سوق فلسطين لالوراق المالية، انخفاضا خالل جلسة حافظت علـى معـامالت   ": االيام"نابلس ـ  

وتـاثر  %.0ر76  نقطة ما نـسبته    5ر53 نقطة بتراجع قدره     719ر13على  " القدس"واغلق المؤشر العام للسوق     .نشطة
وحافظت الـسوق علـى معـامالت       . شركة جرى التداول على اسهم لها      17 من بين    8بانخفاض اسعار   " القدس"مؤشر  

  . دينارا2037397ً عقداً بلغت قيمتها االجمالية 375 سهماً تمت من خالل 559847نشطة حيث جرى تداول 
  19/5/2005األيام الفلسطينية 

  
  نشاء هيئة لتنظيم قطاع االتصاالتإير سوق الهاتف الثابت والسلطة الفلسطينية تسعى لتحر

 أكد وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الدكتور صبري صيدم، أن الـوزارة             -إبراهيم المبيضين عمان    
تسعى وبشكل جدي إلى تحرير سوق االتصاالت الثابتة في فلسطين وفتحه للمنافسة، ذلك أن الرخـصة التـي تـربط                    

  .  16/11/2006ستنتهي في " بالتيل"السلطة الوطنية الفلسطينية بشركة االتصاالت الفلسطينية 
أن الوزارة ستبدأ خالل األشهر القليلة المقبلة باتخاذ خطوات جادة لتحرير السوق،            "قال صيدم،   " الغد" وفي تصريح لـ    

تأهيل الشركات لدخول السوق، بانتظار انقضاء      حيث ستبدأ في وقت قريب بتحضير الوثيقة الخاصة بالمشغل الجديد، و          
بالنـسبة  " وحول إمكانية تحرير سوق الهواتف الخلوية قال الـوزير الفلـسطيني            ". االتصاالت الفلسطينية "مدة انفرادية   

لقطاع االتصاالت الخلوية فان االمتياز الذي منح لشركة جوال قد انتهى بموجب القانون، ذلك أن عقد االمتيـاز يـنص                
 ألف مشترك ينتهي عقد احتكار تقديم الخدمة الخلويـة          120ى أنه بعد مرور خمس سنوات أو بلوغ عدد المشتركين           عل

 ألـف   120للشركة، وهذان الشرطان في عقد االمتياز تحققا، حيث انتهت المدة الزمنية كما تجاوز عدد مشتركي جوال                 
 ". أن تفتح المجال لشركات أخرى بدخول السوق" سلطةال"مشترك ليصل أخيراً إلى النصف مليون، وبالتالي فمن حق 

 19/5/2005الغد االردنية 
  

   مليار دوالر  4.5الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني تتجاوز 
افادت سلطة النقد الفلسطينية في تقرير لها أمس بارتفاع اجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بشكل عام وحجم ودائـع                   

وأشارت سلطة النقد فى تقريرها الخاص الى ارتفاع اجمالي الودائع          .الخصوص خالل الشهر الماضي   العمالء على وجه    
نيـسان الماضـي    / مليون دوالر في نهاية شهر أبريل      4513شباط الى   / مليون دوالر فى نهاية شهر فبراير      4442من  

 البيانات أن ودائع العمالء ارتفعت من       وافادت.  في المائة  1،6 مليون دوالر وما نسبته      71مسجال بذلك ارتفاعا مقداره     
 مليـون   95 مليون دوالر في نهاية شهر ابريل بارتفاع مقـداره           4087 مليون دوالر مع نهاية شهر مارس الى         3992

 .   في المائة2،4دوالر وما نسبته 
  19/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ثماريةغرفة تجارة طولكرم تنظم ورشة عمل حول آليات منح القروض االست

نظمت، أمس، غرفة تجارة طولكرم، بالتعاون مع صندوق التنمية الفلسطيني، ورشة عمـل حـول   ": االيام"طولكرم ـ  
. آليات منح قروض قصيرة وطويلة األمد للمستثمرين والتجار في محافظة طولكرم وذلك في قاعة الغرفـة التجاريـة                 

ن والتجار إلى مزيد من الجرأة والشجاعة إلنـشاء المـشاريع           ودعا اللواء عز الدين الشريف محافظ طولكرم المستثمري       
وأكد الشريف على أن الجهات الرسمية ستوفر الحماية للمستثمر والمـستهلك فـي آن            .االقتصادية الريادية في المحافظة   

ي المحافظـة   واحد، وذلك خدمة للمواطنيين واالقتصاد المحلي، مشيرا الى وجود العديد من الكفاءات العلمية والمهنية ف              
ودعا الشريف الغرفـة التجاريـة إلـى        .التي يجب دمجها في التنمية الشاملة إلنهاء حالة الركود التي تعيشها المحافظه           

تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة تبحث احتياجات المحافظة لمشاريع اقتصادية معينة وإجراء الدراسة عليها وتقـديمها               
من جهتهم طلب المستثمرون والتجار من صـندوق        .طيط السليم لمشاريع حيوية   لصندوق التنمية الفلسطيني من اجل التخ     

التنمية الفلسطيني إلغاء الفائدة المالية للقروض الميسرة وإعطاء األهمية األكبر لهذا الموضوع وفق مبـادي الـشريعة                 
 .اإلسالمية

  19/5/2005األيام الفلسطينية 
  

    منحة مالية من الصين، للطائرات المروحيةطاًسنقرط يجدد رفض السلطة تحويل مطار عرفات مهب
 عرضت السلطة الوطنية على البنك الدولي ان تتولى جهة دوليـة ثالثـة              - منتصر حمدان    - الحياة الجديدة    -رام اهللا   

مهام اجراء الفحص االمني للمسافرين عبر مطار عرفات الدولي في حال تشغيله، وذلك لحين استقرار الوضع السياسي                 
وجاء هذا العرض في اعقاب ما عرضـته اسـرائيل مـن            .ني، واعادة بسط السيادة الفلسطينية على عمل المطار       واالم

مقترح بشأن تحويل مطار عرفات الدولي الى مهبط للطائرات المروحية التي تتولى نقل المسافرين الى االردن، االمـر                  
مازن سنقرط الذي كان متواجدا مـع      .اد الوطني د  واكد وزير االقتص  .الذي جددت السلطة الوطنية رفضه بصورة مطلقة      
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ان السلطة الوطنية رفضت هذا المقترح الـذي        " الحياة الجديدة "الرئيس محمود عباس في الصين، في اتصال هاتفي مع          
قدمته إسرائيل قبل نحو شهر ونصف للبنك الدولي، مشيرا الى ان هناك أسباب منطقية دفعت السلطة الى رفض ذلـك                    

وأوضح سنقرط ان سبب الرفض جاء نتيجة ان هذا االمر غير عملي، اضافة الى البعد السيادي وقـضية                  .ياالمقترح كل 
وفيما يخص جولة الرئيس عباس وزيارته الى الـصين ونتائجهـا علـى             . ارتفاع التكلفة التي سوف يتكبدها المسافرين     

مليـون دوالر،   ) 6.25( طنية تبلغ قيمتها قرابة   الصعيد االقتصادي أعلن سنقرط عن تقديم الصين منحة مالية للسلطة الو          
اضافة الى مساعدات عينية اخرى تشمل تقديم تجهيزات طبية لبعض المستشفيات الفلسطينية، وتقديم سيارات لـوزارة                
الداخلية واالجهزة االمنية الفلسطينية وتقديم اجهزة اتصاالت لالجهزة االمنية كذلك، وتقديم مساهمة مالية لبناء بعـض                

 .لبيوت المهدمةا
   19/5/2005الحياة الجديدة 

  
  سرائيليين بالمنتدي االقتصادي في عمان إمبارك دعا سورية للسماح لمندوبيها بلقاء : بيبأتل 

قالت صحيفة يديعوت احرونوت االسرائيلية في عددها الصادر امس :الناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس
لقاءات سورية ـ اسرائيلية خالل اجتماعات المنتدي االقتصادي الدولي الذي سيباشر االربعاء انه من المتوقع عقد 

 .اعماله نهاية االسبوع الحالي في المملكة االردنية الهاشمية
. واعربت مصادر اسرائيلية وصفت بانها رفيعة المستوي عن تفاؤلها الشديد من اخراج هذه الفكرة الي حيز التنفيذ

ائيلية عن مسؤولين كبار في ديوان رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون، ان فكرة عقد ونقلت الصحيفة االسر
اللقاءات الثناية السورية ـ االسرائيلية في االردن تبلورت خالل اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري حسني مبارك 

ع نظيره السوري بضرورة منح والرئيس السوري بشار االسد مؤخرا، حيث قالت الصحيفة ان الرئيس مبارك اقن
المندوبين السوريين الي المؤتمر االقتصادي حيزا من الحرية لكي يتمكنوا من االجتماع الي المسؤولين االسرائيليين 

  .الذين سيــحضرون المؤتمر
  19/5/2005القدس العربي 

 
  ردن يحذر من أعباء إضافية لتخفيض برامج األونروااأل

إلغاء أو تخفيض برامج وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين           حذرت الحكومة من مغبة    –عمان     نادية سعد الدين  
ومن التراجع المستمر في الخدمات نوعياً وكمياً عدا عن نقص التمويل وهو األمر الذي يثير قلـق الـدول                   ) األونروا(

  .المضيفة لالجئين ويحملها أعباء مالية إضافية
ى ما تقدمه الحكومة األردنية من خدمات لالجئين تتجاوز في قيمتها حجم موازنـة الوكالـة                وأشارت في هذا السياق إل    

  .ذاتها
وأكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام تيسير الصمادي خالل افتتاح مؤتمر الدول المانحة والدول المـضيفة لالجئـين                  

  .وليا تجاه قضية الالجئينأمس ضرورة استمرار عمل األونروا واستقالليتها باعتباره التزاما د
وأضاف الصمادي أن استمرار تجاهل إحقاق حقوق الالجئين المشروعة في العودة والتعويض يشكل عقبة أمام الوصول                
إلى السالم المنشود في منطقة الشرق األوسط، معتبراً في هذا السياق أن بقاء الوكالة واستمرارية دعم الدول المانحة لها                   

  .امل االستقرار في المنطقةيمثالن أحد أهم عو
  19/5/2005الغد االردنية 

   
   المسؤولين اللبنانيينىلإنباء عن نقله رسالة من حكومة شارون أ: الطيبي في لبنان

 قال مصدر في الكنيست اإلسرائيلي أمس األربعاء ان دعوة النائب العربي في الكنيست احمـد   :تل أبيب ـ يو بي آي 
  .محادثات مع مسؤولين لبنانيين جاءت بمبادرة من األردن وليس من الحكومة اللبنانيةالطيبي الي لبنان إلجراء 

  .وكان النائب الطيبي قد وصل إلي لبنان مساء األحد الماضي حيث جري له استقبال رسمي في مطار بيروت
  .والتقي الطيبي االثنين مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي

أبدي اهتماما كبيرا للغاية بأوضاع العرب      ) اللبنانية(اء عن الطيبي قوله ان رئيس الحكومة        ونقلت صحيفة هآرتس الثالث   
  .في إسرائيل 

وأضاف الطيبي انه جري أيضا التداول في أوضاع الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية وفي مخيمات الالجئـين فـي                  
  .لبنان

ان سفير االردن في لبنان توجه الـي وزارة الخارجيـة           وقال المصدر في الكنيست الذي طلب عدم الكشف عن هويته           
  .اللبنانية وطلب إجراء مراسم استقبال رسمية للطيبي في مطار بيروت 

  .وأبدي المصدر استغرابه من اهتمام رئيس الحكومة اللبنانية بالعرب في إسرائيل في هذه الفترة بالذات 
  مة اإلسرائيلية للمسؤولين في لبنان عندما أشار الي ان وألمح الي ان الطيبي قد يكون حامال رسالة من الحكو

  .وتفيد معلومات من مصادر عدة في إسرائيل ان النائب الطيبي مقرب من أوساط في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل
  19/5/2005القدس العربي  

  
  سرائيل لن تحدث انشقاقاً حول المقاومة  إاستفزازات : لحود
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الرئيس اللبناني اميل لحود ان االستفزازات االسرائيلية األخيرة في جنوب لبنان لن تفلح في اللعب               أكد  : بيروت  الخليج  
على انشقاق داخلي حول المقاومة، معتبراً ان الوحدة الوطنية التي تجلت على األرض تقف سداً منيعاً في وجـه كـل                     

  .المحاوالت اآليلة الى ضربها أو خرقها
ورأى ان  . الخازن عن لحود حرصه على إجراء االنتخابات النيابية في أجواء مريحة ونزيهة           ونقل الوزير السابق وديع     

االرتباك الذي أحدثه اعتماد القانون القديم لالنتخابات نتيجة احترام لبنان المهل الدستورية التي يطالـب بهـا المجتمـع                 
اديق االقتراع لإلدالء بأصواتهم وفق تصورهم      الدولي يمكن تدارك ذيوله وأضراره عبر إقبال الناخبين الكثيف على صن          

 . الوطني وليس وفق االنجرار الطائفي والمذهبي
  19/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ردن لتوطين الالجئين الفلسطينيينيرفاس ينفي مزاعم صحفية حول مفاوضات مع األ

 نافيا ما يثار من انباء      ىء قبول اي الج    اكد وزير الداخلية عوني يرفاس ان االردن متشدد  في موضوع           – بترا   -عمان  
  .صحفية حول وجود مفاوضات مع االردن لتوطين الالجئين الفسلطينيين

وقال يرفاس في اجتماع عقدته لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب الدكتور علي العتوم ان ما يثار حول التوطين ما هو                    
ية الالجئين في مخيمي الرويشد والكرامة مرتبطـة بـشكل مباشـر            اال اقاويل غير مبنية على حقائق الفتا الى ان قض         

بالمفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لالمم المتحدة وليس لالردن عالقة سوى وجودهما علـى اراضـيه نتيجـة                  
  لظروف الحرب في العراق

ان ما يتعلق بابناء الضفة الغربية      وحول موضوع الجنسية االردنية وسحبها من المواطنين االردنيين اكد وزير الداخلية            
 والتعليمات الصادرة بموجبه وليس خاضـعا لقـانون         1988وحملة البطاقات الصفراء مرتبط بقرار فك االرتباط عام         

وانما اعادة الجنسية االصلية الى ما قبل قـرار         //سحب جنسيه //الجنسية االردنية ما يعني بالتالي عدم وجود ما يسمى          
  ينالوحدة بين الضفت

وحول ابناء قطاع غزة المقيمين في االردن اوضح يرفاس ان الحكومة امرت باصدار بطاقات اقامـة للمقيمـين فـي                    
االردن من ابناء غزة مقابل رسوم رمزية ليتمكن من استخدامها في جميع معامالته على االرض االردنية الفتا الى ان                   

يمكن دفعها من قبل ابناء غـزة الـراغبين بمغـادرة االردن    رسوم جوازات السفر البناء غزة ضمن المعدل الطبيعي و        
  للعمل او الي شأن اخر

   19/5/2005الرأي االردنية 
  

   يزورون إسرائيل في أبريل الماضياً مصري سائحا750ً
وحـسب  .  سائحا مصريا735الماضي ) نيسان(بعد انقطاع طويل، زار إسرائيل في ابريل : رام اهللا ـ الشرق األوسط 

ت وزارة الداخلية اإلسرائيلية، فان معظم السياح هم من الحجاج المسيحيين الذين جاءوا لزيارة كنيسة القيامـة                 إحصائيا
واستغرقت الزيارات في معظمها عـشرة      . خالل فترة أعياد الفصح المجيد    , في القدس المحتلة وكذلك كنيسة في طبريا      

لكتروني باللغة اإلنجليزية، إن وزارة الداخلية تلقت طلبات        وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها اإل      . أيام ال غير  
  .من شركات سياحية، بنقل سياح أردنيين إلى إسرائيل

وتسهيال للسياحة تخطط وزارتا الداخلية والسياحة إلصدار تأشيرات دخول ليوم واحد، أي انه بموجب ذلـك سـيكون                  
 .في إسرائيلبإمكان السائح الوصول إلى ميناء حيفا وقضاء بضع ساعات 

  19/5/2005الشرق األوسط 
  

  النجاح في الشرق األوسط يقوم على أساس العدالة للفلسطينيين واألمن لإلسرائيليين: الملك عبد اهللا
 اكد العاهل االردني الملك عبد اهللا الثاني ان االنسانية تقف أمام مفترق طرق أساسـي وبـالغ                  :سامي محاسنة : البتراء

  .ن عالما منفتحا واسع اآلفاق او مغلقا مبتليا باألزمات والفرص الضائعةاألهمية، فإما ان يكو
وقال في افتتاح مؤتمر الحائزين جائزة نوبل والذي انعقد امس في مدينة البتراء األثرية ان اصدقاء الـشرق االوسـط                    

يين، بحيث تقوم دولتان جنباً     أمامهم فرصة غير مسبوقة لتحقيق النجاح عبر توفير العدالة للفلسطينيين واألمن لالسرائيل           
  .الى جنب وفقا للشرعية الدولية

وبين العاهل االردني في كلمته ان التحدي الماثل اآلن هو مساعدة الفلسطينيين واإلسرائيليين على التمسك بهذه الرؤية،                 
  .لكي يؤمنوا بمستقبل السالم بالرغم من قوى العنف

  19/5/2005الشرق األوسط 
  

    الحكومة توافق على تجميع مخيمي الكرامة والرويشد في مكان واحد : لالجئينبطلب من مفوضية ا
علمت الدستور ان االردن وافق اخيرا على اقتراح تقدمت به المفوضية الـسامية             :  مصطفى الرياالت  - الدستور -عمان

  .مخيم واحد لشؤون الالجئين التابعة لالمم المتحدة بتجميع القاطنين في مخيمي الرويشد والكرامة في 
وجاء طلب المفوضية بتجميع الالجئين في المخيمين داخل مخيم واحد بهدف توحيد جهودها نحو الـضغط علـى دول                   

  . العالم لقبولهم وترحيلهم الى بلدان اخرى سيما وان االردن يتشدد في قبول الجئين جدد على اراضيه 
بة في المخيمين الرويشد والكرامة منـذ هـروبهم مـن           ويعيش مئات الالجئين من جنسيات متعددة ظروفا انسانية صع        

   .2003العراق مع بدء الحرب في اذار عام 
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 وتتصاعد احتجاجات المتبقين بعدما تم قبـول        140 شخص إلى    500وكان عدد الالجئين في مخيم الرويشد تراجع من         
  . في ايرلندا23 منهم لالستقرار في السويد، و386

  19/5/2005الدستور 
  

  جل فلسطين في أمريكاأمن تظاهرة 
متظاهرين قارب عددهم من مائتي متظاهر إلى المبنى الفيدرالي الحكومي األمريكي فـي مدينـة               ال  من  مجموعة تسار

مينيابلس األمريكية حيث أنفصل سبعة متظاهرين و أغلقوا الشارع الرئيسي المؤدي إلى المبنى و منطقة وسط المدينـة                  
عن النكبة و تذكر بالمعاناة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون جراء اإلحـتالل هتـف              حاملين يافطات عريضة تتحدث     ,

و طالبوا بوقف الدعم األمريكي للدولة      , و بوش إرهابي    , و هتفوا ايضا شارون إرهابي      , المتظاهرون الحرية لفلسطين    
وكان , يومية التي يعيشها الفلسطينيون   في تعبير عن المعاناة ال    ساعة  الصهيونية إستمر إغالق الشارع ما يقارب النصف        

أحد أهداف العصيان المدني و إغالق الشارع الرئيسي هو أن يجعل المواطنين االمريكيين المتوجهين إلـى بيـوتهم و                   
أعمالهم أن يشعروا بالذي يعيشه الفلسطينيون في فلسطين في كل يوم بعد نصف ساعة من إغـالق الـشرع الرئيـسي                  

فيمـا كـان بقيـة      , موا بإعتقال المتظاهرين الجالسين في وسط الشارع مغلقين حركة الـسير          وصل رجال الشرطة وقا   
  .المتظاهرين على الرصيف يهتفون من أجل فلسطين و من أجل وقف الدعم األمريكي لإلرهاب الصهيوني 
    19/5/2005                                                                        العرب اليوم 

  
  يدعو إلدانة ممارسات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين مؤتمر البرلمان اإلفريقي الفرانكوفوني

 ان   ,  الذي تـرأس وفـد مـصر بـالمؤتمر          , األحمد جمال الدين رئيس لجنة حقوق االنسان بمجلس الشعب          عبد  .  أكد د 
في اطار االلتزام بالمرجعية القانونية والقـرارات الدوليـة           , االجتماع بحث أهمية دفع عملية السالم في الشرق األوسط        

   . الخاصة بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية
وأكد االجتماع ضرورة االلتزام باالتفاقيات والتفاهمات التي تمت بين الجانبين االسرائيلي والفلسطيني وفـي مقـدمتها                

  338  و  242  خاصة القرارين   , رات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية     وأشاد االجتماع بكل القرا     . اتفاقية خريطة الطريق  
   .  باالضافة الي قرارات مؤتمر مدريد التي أكدت مبدأ األرض مقابل السالم , الصادرين عن مجلس األمن

 المأساوي الذي    موضحا أن الوضع    ,  بما فيها مدينة القدس     , كما أكد ضرورة انسحاب اسرائيل من األراضي التي احتلتها        
 وأدان بقـوة التـصرفات االسـرائيلية         . يعيشه الفلسطينيون في األراضي المحتلة يؤثر سلبا علي عملية التسوية السلمية          

 ودعا اعضاء مجلس األمن والقوي الدولية للتدخل علي وجـه الـسرعة لتنفيـذ                , الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني    
    قرارات المجلس ذات الصلة

   19/5/2005                                                                         االهرام      
  

  فتوى باكستانية تحرم العمليات االنتحارية باستثناء فلسطين والعراق وأفغانستان  
وأفغانستان من فتـوى   عالم دين موالون للحكومة الباكستانية حركات المقاومة في فلسطين والعراق وكشمير     85استثنى  

تحريم العمليات االنتحارية التي أصدروها أمس األول في مدينة الهور وتالها رئيس لجنة رؤية الهالل المفتـي نقيـب                   
الرحمن الذي أكد أن تطبيق الفتوى خاص بباكستان وال تنطبق شروطها على المناطق اإلسالمية التي تواجه عـدوانا أو    

  .لعراق وأفغانستانتخضع لالحتالل مثل فلسطين وا
واعتبرت الفتوى رسمية حيث دعت وزارة اإلعالم الصحافيين لحضور المؤتمر الصحافي ، وجاء فيها أن قتل األبرياء                 
حرام ويستحق مرتكبه عقوبة القتل قصاصاً، ويزداد عظم الجريمة إذا كان الضحية مسلما لم يرتكب أي مخالفة، كما أن                   

  . أو الزائرين حرام أيضا حيث انهم يقعون في ظل حماية الدولةقتل غير المسلمين من أهل البلد
  19/5/2005الخليج اإلماراتية                                                                      

  
   بدء مرحلة جديدة من التعاون بين ألمانيا وإسرائيل : فيشر وشالوم

أللمانية ونظيره اإلسرائيلي سلفان شالوم عن بدايـة مرحلـة جديـدة فـي              أعلن كل من يوشكا فيشر وزير الخارجية ا       
   , العالقات بين ألمانيا وإسرائيل

 وترتكز هذه المرحلة علي تكثيف التعاون الرسمي         , لمواجهة التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين وإيجاد حلول        
  . ها البحث العلمي والتنمية والعالقات الثقافية والمجتمع المـدني         وكذلك في مختلف المجاالت األخري وأهم       , بين البلدين 

وحذر فيشر وشالوم في مقال نشرته صحيفة فرانكفورتر الجمانية أمس بمناسبة زيارة وزيـر الخارجيـة اإلسـرائيلية                  
مـن أن المـشاركة       عاما علي بدء العالقات الدبلوماسية بين ألمانيا وإسـرائيل          40 أللمانيا في إطار االحتفاالت بمرور    

 تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في التناقص الطبيعي لجيل النـاجين مـن              ,  والتي تعتبر نموذجا يحتذي     , األلمانية اإلسرائيلية 
 الذين شهدوا جرائم ألمانيا النازية بحق اليهود ويلعبون دورا مهما في تذكير شعبي البلدين بمـسئولية    , مذابح الهولوكست 

   . خية تجاه إسرائيلألمانيا التاري
وأكد وزيرا الخارجية األلمانية واإلسرائيلية أن عبئا رئيسيا يقع علي عاتق الدولتين في المستقبل يتمثل في زيادة أجيال                  

 وأكد فيشر وشالوم أيـضا أن حكـومتي البلـدين            . الشباب الجديدة في كل من ألمانيا وإسرائيل بتاريخ العالقات بينهما         
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 خاصة أنها ترتكز علي أساس مـشترك         , ة علي الصداقة األلمانية اإلسرائيلية وتطويرها بكل الوسائل       تتعهدان بالمحافظ 
   .  وأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني , من القيم مثل االعتراف بحقوق اإلنسان والنظام الديمقراطي الحر

   19/5/2005                   االهرام                                                            
  

  
  من موقعها اإللكتروني» حكماء صهيون«جماعة أميركية تطالب السلطة الفلسطينية بإزالة وثيقة 

طالبت جماعة يهودية أميركية امس السلطة الفلسطينية بأن تزيل من موقـع رسـمي علـى    : القدس المحتلة ـ رويترز 
 . وتتحدث عن مؤامرة يهودية للهيمنة على العالم       19لمعادية للسامية وتعود الى القرن      اإلنترنت مواد وصفتها بالمزورة ا    

بروتوكوالت «وقالت رابطة مناهضة التشويه ان على السلطة الفلسطينية أن تسحب فورا ترجمة عربية لما يعرف باسم                 
وقالـت  .  النظر في الـشكوى    وردا على ذلك قال مسؤول فلسطيني انه يتم       . من موقع وزارة االعالم   » حكماء صهيون 

 فـي   خالل زيارته لواشنطن  المنظمة اليهودية األميركية انها ستطالب المسؤولين األميركيين بطرح االمر مع ابو مازن             
  . مايو 26

عندما ) عباس(قالت لورا كام اسحاقاروف مدير قسم اسرائيل في المنظمة انها مسألة البد من طرحها مع الرئيس (
  )19/5/2005 القدس العربي .انه ليس موقعا لمنظمة متطرفة . انه موقع رسمي للسلطة الفلسطينية. يذهب الي امريكا

  19/5/2005الشرق األوسط 
  

  ... صعود حماس يسبب أرقاً إسرائيلياً
  الفتاح   بشير عبد

لـراهن فـي    هل ثمة مخطط يحاك لتحميل حركة حماس وحدها مسؤولية التعثر في عملية التسوية السلمية والتـوتر ا                
  األراضي الفلسطينية، إن هي واصلت نضالها المسلح أو حتى انخرطت في العمل السياسي؟ 

ففي أول مشاركة لها في مضمار العمل السياسي الفلسطيني، استطاعت حركة حماس أن توظف تاريخهـا ورصـيدها                  
ئة لتحقيق نتائج أفضل فـي مثيالتهـا        النضالي المسلح من أجل زيادة عدد مقاعدها في المجالس البلدية الفلسطينية توط           

  . النيابية الحقا
الخطاب الديني الذي تتبناه الحركة والذي يلقى رواجا بين أوساط الشعب الفلسطيني الذي ضاق ذرعا ببرامج سياسـية                  

ت العـدو   تدعي البراجماتية والواقعية فيما هي عاجزة عن تلبية احتياجاته األساسية وإعادة حقوقه المسلوبة بل إنها أغر               
  .بتحري المزيد من الصلف والبطش

وهنا برزت حركة حماس بمؤسساتها الخدمية الخيرية الشاملة التي ما برحت تقدم كل صور الدعم الممكنة للمحتـاجين                  
مما ساعدها على االقتراب أكثر من الشعب الفلسطيني حتى غدت أكثر الفصائل والقوى الفلسطينية تعبيرا عنه، وسـط                  

 لقوى اليسار الفلسطيني وتضعضع مكانة حركة فتح التي باتت مكبلة بحزمة من القيود التـي فرضـتها                  غياب شبه تام  
  . عليها قواعد اللعبة مع اإلسرائيليين واألمريكيين

كما أفضى استهداف قوات االحتالل اإلسرائيلي ومالحقتها لقيادات ورموز حماس إلى تعضيد مكانة الحركة لدى الشعب                
وحرصـا منهـا علـى      . ى أضحى سالح حماس يمثل الرمق األخير في جسد المقاومة العربية المعتل             حت،  الفلسطيني  

االحتفاظ بتلك المكانة المتميزة لدى بني هويتها، أعلنت حماس أن انخراطها في العملية السياسية وخوضها لالنتخابـات                 
الحركة إللقاء سالحها والتخلي عن خيار المقاومـة        البلدية ثم التشريعية الفلسطينية ال يحمل في طياته أية نية من جانب             

  .المسلحة نحو االحتالل
هذا الصعود المدوي لحركة حماس يقض مضاجع اإلسرائيليين، ويثير حفيظة حركة فـتح والـسلطة الفلـسطينية وإن                  

ذي تمخـضت  فعلى الصعيد اإلسرائيلي، اغتنمت حكومة شارون فرصة االحتقان ال     . بدرجة أخف وطأة من اإلسرائيليين    
عنه نتائج المرحلة الثانية من االنتخابات البلدية الفلسطينية وطفقت تشعل نيران الفتنة بـين حمـاس وفـتح، وهـرع                    
اإلسرائيليون نحو كيل االتهامات لحماس باإلرهاب والتواطؤ مع حزب اهللا اللبناني مـن أجـل إقامـة دولـة حمـاس                     

الحركات المتطرفة، في قطاع غزة، كما انهالت انتقاداتهم على السلطة          اإلرهابية، ذات العالقات المشبوهة مع األنظمة و      
الفلسطينية واصمين إياها بالفشل في السيطرة على األمور داخل األراضي الفلسطينية في ظل تنامي سطوة ونفوذ حركة                 

  .حماس على نحو مواز لم يكن مناهضا ومتجاوزا لدور السلطة الفلسطينية
الوم، اعتبر كل من بنيامين نيتانياهو وزير المالية وشيمون بيريز نائـب رئـيس الـوزراء أن                 بالتناغم مع تهديدات ش   و

انسحاب إسرائيل من غزة في ظل تنامي دور حركة حماس أمنيا وسياسيا من شأنه أن يهدد عملية التسوية ويضر بأمن                    
 بمسحة مـن الـشرعية الـسياسية        إسرائيل ألنه سوف يشجع حماس على المزيد من الممارسات اإلرهابية التي تكتسي           

  . والدعم الشعبي الفلسطيني
وأمام التواطؤ األمريكي واالرتباك الذي ألم بالسلطة الفلسطينية، بدأ شارون يتحلل على نحو تدريجي مـن التزامـات                  
وتعهدات شتى على أكثر من صعيد، حيث توقف عن المضي قدما في إطالق سراح ما يربو على أربعمائة من األسرى                    

أمعن في  و.والمعتقلين الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي أبرم في شهر فبراير الماضي              
سياساته الرامية إلى تهويد وطمس معالم األراضي الفلسطينية من أجل الحيلولة دون قيام دولة مستقلة، حتى إن تقريـرا          

 بجنيف يؤكد أن مثل هذه السياسات اإلسـرائيلية العدوانيـة التـي             صدر مؤخرا عن مركز السكن والتهجير السويسري      
زادت وتيرتها في عهد شارون كان من شأنها أن تجهز تماما على أية إمكانية حقيقية إلقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات                    

  .سيادة
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لى نحو ما بدا جليـا  وعلى الصعيد الفتحوي، أسفر التفاف قطاعات عريضة من أبناء الشعب الفلسطيني حول حماس، ع          
خالل مرحلتي االنتخابات البلدية، عن انبعاث حالة من القلق واالضطراب داخل صفوف فتح والسلطة لـيس فقـط ألن                   
األراضي الفلسطينية تستعد إلجراء االنتخابات البرلمانية في شهر يوليو تموز المقبل ولكن ألن التهديـدات والـضغوط                 

ة الفلسطينية لم تتوقف مطالبة إياه بضرورة تقويض النشاط النضالي المسلح لحركـة             اإلسرائيلية على أبو مازن والسلط    
حماس وإجهاض صعودها السياسي على اعتبار أن حماس هي مكمن التهديد للسالم واالستقرار في المنطقة، غيـر أن                  

الداخلي مؤكدا  محورية دور     أبو مازن قد أكد رفض السلطة لما أسماه بالتدخل اإلسرائيلي السافر في الشأن الفلسطيني               
حركة حماس على الساحة الفلسطينية ، فضال عن أن انخراط حماس في العملية السياسية إنما يشي باستعداد من جانبها                   
للقبول بعملية التسوية ومن ثم وجود الدولة العبرية، وهو ما يبشر من وجهة نظر أبو مـازن بنتـائج ايجابيـة يمكـن                       

وطأة الضغوط والتهديدات اإلسرائيلية المدعومة بتواطؤ أمريكي من جهة واهتزاز مكانـة فـتح           إن  . استثمارها مستقبال 
بسبب مشاكلها الداخلية المتفاقمة والتي مهدت السبيل لصعود حماس من جهة أخرى، كانت فيما يبدو أقوى مـن قـدرة                    

  .فتح والسلطة على االستيعاب أو االحتمال
 إشعال نار الفتنة بين أكبر قوتين سياسيتين فلسطينيتين هما حماس وفـتح، حيـث               إن مخططا إسرائيليا نشطا يرمي إلى     

تمعن قوات االحتالل في استخدام العنف كيما تستفز حماس للرد واالنتقام، ثم يلقي اإلسرائيليون بالالئمـة علـى فـتح                    
 أو اتفاقات يتم تعليـق تنفيـذها        والسلطة متهمينهما بالعجز والتقصير ومن ثم يوجدون الذرائع للتنصل من أية التزامات           

على امتثال السلطة الفلسطينية لشروط تعجيزية صعبة من شأنها أن تقود حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين إلى أتـون                  
المواجهة وغياهب الصدام على نحو يفضي إلى شق عصا الطاعة داخل الصف الفلسطيني والحيلولة دون بروز حركة                 

  .يعمل طرفاها معا بشكل تنسيقي ومتفاهمنضال فلسطيني قوية مزدوجة 
  19/5/2005الخليج اإلماراتية 

 
 سرائيليين االحتفال باالنسحاب من غزة على اإل

   ايان بالك
ان قرار اريل شارون بتأجيل فك ارتباط اسرائيل من قطاع غزة هو آخر مؤشر مقلق على ان الطريق الى السالم مـع                      

ثر مما هو متوقع، ان هذه المباالة بالحساسيات الدينية مـن قبـل رئـيس وزراء                الفلسطينيين سيكون حافالً بمطبات اك    
علماني تذكير بأنه حتى بالنسبة للمستوطنين الذين اجتذبوا الى غزة بفضل القروض الرخيصة والشواطىء المتوسـطية                

  . كارثية اخرىالجميلة وليس نتيجة اي جذب توراتي او ايديولوجي، فان التخلي عن قطاع غزة خسارة تاريخية
فان الشواهد تتزايد بأنه يرمي كما يخشى، الى شراء الوقت واحكام القبضة على الكتل االستيطانية الكبيرة في الـضفة                   
الغربية التي تسلخ القدس وتبقي الفلسطينيين وراء السياج االمني في كانتونات غير مترابطة ال يمكن ان تكـون دولـة                    

  .قابلة للحياة
االفراج عن السجناء ألن محمود عباس، الذي يكافح ضد ارث ياسر عرفات، فشل في نزع اسـلحة                 فقد اوقف شارون    

انـه انجـاز مثيـر      : الحركات المقاتلة، وادت نجاحات حركة حماس في االنتخابات المحلية الفلسطينية الى تعقيد جديد            
بنان انجاز لن يرحب به جورج بوش       بالنسبة لديمقراطية الشرق االوسط، لكنه على عكس ما جرى في العراق او في ل             

  .او شارون
ال يمكن لحماس ان تقبل، مثلما فعلت منظمة التحرير الفلسطينية، الحق الصهيوني حتى تقسيم جزئي لمـا تـراه وقفـاً                     

، شـيء ال يمكـن      1967 سنة منذ احـتالل      38اسالمياً، لكن جاذبيتها لدى الفلسطينيين الذين سئموا من مؤسسة فتح،           
ينما قد تهم قدرتها على تقديم الخدمات المحلية والسياسات النظيفة اكثر من االيديولوجيا، فـان االيـديولوجيا                 انكاره، وب 
  .موجودة

ان حماس تذكير بفشل اآلخرين، فبالعودة الى السبعينات، بعد ان قام الجنرال شارون بسحق المقاومة في غـزة، بنـى                    
ة التحرير الفلسطينية وفتح واليسار، ولكن ما تم بـذره فـي المـساجد    االسرائيليون منظمات اسالمية كثقل مواز لمنظم    

 ان  1987والعيادات تم حصاده دماً، فالوقت الضائع والفرص الضائعة كانت تعني مع اندالع االنتفاضة االولى في عام                 
 واالبعـاد   حماس قوة يحسب حسابها والتي لم تستطع حكومة اسحاق رابين العمالية ان تحجمهـا بعمليـات الترحيـل                 

  .الجماعية الى لبنان
انها اآلن جزء من الواقع، ومن المحتمل ان تحقق نتائج جيدة للبرلمان الفلسطيني في انتخابات تموز، فاذا كانت اسرائيل                  

  .ال تريد التعامل مع حماس فان عليها ان تبذل جهوداً اكبر لمساعدة عباس على اقامة دولة مستقلة
لتالية عندما يصل جيمس وولفونسون، الرئيس السابق للبنك الدولي للنظر في االحتياجات            ستكون لحظة حماس الكبيرة ا    

بعد االنسحاب، وهو يشمل الضفة الغربية مما يبرز النقطة الهامة بأن غزة يجب ان تكون بداية التنازالت االسـرائيلية                   
يد الضغوط للعودة الى خريطة الطريـق       وليست نهايتها، وستصبح األمور مثيرة لالهتمام، بعد اخالء غزة، سوف تتزا          

  .الى سالم شامل، وسيكون الوقت مناسباً امام بوش النفاق رأس المال السياسي الذي وعد به
  الغارديان

  19/5/2005الرأي االردنية 
  

  واشنطن تخطط لفتح ملف السالح الفلسطيني 
  شاكر الجوهري
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 والنتائج اإلنتخابية المتوقع أن تحققها، فاألرجح أن يظـل سـالح       في ضوء التحالفات اإلنتخابية التي يقوم بها حزب اهللا        
 الخاص بنزع اسلحة الميليشيات في لبنان،       1995الحزب غير مطروح على الطاولة، بالرغم من النص الصريح للقرار           

  . وهو النص الذي يشمل حزب اهللا، وكذلك الفصائل الفلسطينية
وتقول إن الجبهـة الـشعبيةالقيادة العامـة،        . سطيني بعد اإلنتخابات اللبنانية   وتتوقع المصادر أن تثار قضية السالح الفل      

ستكون المتضرر األكبر من ذلك، كونها ذات الوجود العسكري األوسع في لبنان من بين الفصائل الفلسطينية، حيث أنها                  
وإذا . ني، أو اخراجها من لبنان    تقيم عشر قواعد عسكرية في لبنان، مطلوب منها اخالؤها، وتسليم اسلحتها للجيش اللبنا            

فالجبهة ستكون مضطرة الغالق قواعـدها، وهـي   .. تقرر ذلك، ستصبح الجبهة، وكذلك سوريا في موقف حرج للغاية     
  . ستكون كذلك مضطرة لسحب مقاتليها واسلحتهم إلى داخل األراضي السورية 

ثارة هذا الموضوع إلى ما بعد ظهور نتائج اإلنتخابات         على كل، القوى السياسية اللبنانية، وكذلك امريكا وفرنسا تتجنب ا         
اللبنانية، حيث يتوقع في حال فوز المواالة، واستمرار حلفاء سوريا في الحكم، أن ال تكون هناك فرصة إلثـارة هـذه                     

  . أما في حال فوز المعارضة، فإن المعادلة اللبنانية ككل، ستكون معرضة إلعادة ترتيب من جديد. القضية
  : ك دمشق اآلن على ثالثة محاور رئيسةوتتحر
محور الحكومة اللبنانية، حيث نجحت في اسناد رئاسة الحكومة اللبنانية لرجل األعمال نجيب ميقاتي الذي يرتبط                : أوال

  . بعالقات وثيقة مع الرئيس األسد
 المستقبل، وذلـك لمواجهـة      رعاية جهود التحالف بين حزب اهللا، وحركة أمل والحزب التقدمي اإلشتراكي وتيار           : ثانيا

  . النفوذ الماروني الصاعد الذي يشكل خطرا على سوريا ومصالحها
توظيف الورقة الفلسطينية في لبنان، وهذا ما يفرض عليهم أن يكونوا طرفا عمليا، وإن ليس معلنا، في الخـالف                   : ثالثا

  . فلسطينيةالممتد بين فاروق القدومي رئيس حركة فتح، ومحمود عباس رئيس السلطة ال
وتريد دمشق من الورقة الفلسطينية في لبنان خوض المواجهة مع األمريكيين واإلسرائيليين، الذين لم يعترضـوا علـى                  
دخول القوات السورية إلى لبنان بداية األمر، وذلك بفضل مناورة الرئيس السوري السابق حافظ األسد الذي أعلـن أن                   

  . وقف االجتياح الواسع الذي كانت تتعرض له مناطقهم مهمة هذه القوات هي حماية الموارنة، و
في اطار المراهنة على الورقة الفلسطينية، تشهد المخيمات والتنظيمات الفلسطينية حركة تسليح واسعة النطاق، مترافقة               

  . مع حالة استنفار
القيادة الفتحاوية فـي لبنـان   يترافق ذلك مع دعم سوري للقدومي داخل لبنان، لجهة السماح له بحرية الحركة، وتشجيع         

  . على التعاطي معه
ويشجع دمشق على اتخاذ هذه المواقف، موقف محمود عباس المتناقض مع مصالحها في لبنان، فهو طلب مـن تنظـيم           

وقـد أدى تـضارب     . فتح في لبنان تسليم اسلحته للسلطة اللبنانية، ما دفع القدومي إلصدار تعليمات معاكسة للتنظـيم              
إلى اثارة بلبلة داخل تنظيم فتح الذي انحاز في معظمه إلى جانـب القـدومي، ألسـباب تتعلـق بالمـصالح                     التعليمات  

الفلسطينية في لبنان، حيث ال فلسطينيا واحدا في لبنان لديه استعداد للعودة لحياة الذل التي كانت مفروضة عليـه قبـل                     
. لفلسطينيين يعانون اآلن األمرين جراء منعهم من العمـل        دخول المقاومة الفلسطينية األراضي اللبنانية، فضال عن أن ا        

وهم إلى ذلك يخشون احتمال تكرار تجربة مجزرة صبرا وشاتيال التي نفذتها ضدهم ميليـشيات المارونيـة الـسياسية                   
  . ، بصفته وزير الدفاع1982برعاية ودعم وحماية ارئيل شارون الذي كان يقود قوات الغزو اإلسرائيلي للبنان عام 

ويتوقف السوريون أمام ما يردده عباس في لقاءاته مع جميع الفصائل الفلسطينية وغيرها من أنه ال شأن للفلـسطينيين                   
  . بالخالفات الداخلية اللبنانية، وأنه ال يجوز أن يزجوا بأنفسهم، أو يزجهم أحد في هذه الخالفات

ن وقوف عباس في الخنـدق المقابـل لـسوريا          وترى دمشق أن تصريحات عباس هذه هي بمثابة تعبير غير مباشر ع           
وبالطبع، ال يتردد عباس في القول، وهو ما بلغ دمشق، إن القدومي يعمـل              . ومصالحها اإلستراتيجية في لبنان، واإلقليم    

  . على تحقيق المصالح السورية في لبنان على حساب المصالح الفلسطينية
   19/5/2005الشرق القطرية 

  
 التشريعي يشرع األزمة

  طالل عوكل 
لقد جاءت جلسة المجلس التشريعي، بعد تصريحات الرئيس محمود عباس الذي اكد خالل جولته الـسياسية، علـى ان                   
االنتخابات ستنعقد في موعدها المقرر، وكأنها تقدم رداً على مالحظات الرئاسة بشأن القانون االنتخابي، وعلى موعـد                 

  .اجرائها
القانون بعد القراءة الثانية مرفقاً بجملة من المالحظات التي تستهدف تعديله خـالل             الرئيس الفلسطيني كان رد مشروع      

القراءة الثالثة، غير ان المجلس اختار ان يبقي على القانون ذاته الذي ينص على ان تجرى االنتخابـات وفـق النظـام      
سابق بشأن اعتماد السجل المدني، والذي اثـار        المختلط بمقدار الثلث للقوائم النسبية والثلثين للدوائر، فيما الغى قراره ال          

العديد من المشكالت، على ان المسألة تتجاوز حدود فهم ما يجري باعتباره شكالً من اشكال المناكفة واالختالف بـين                   
المؤسستين التشريعية والتنفيذية، فالمجلس التشريعي بقراره يكون قد دخل في مناكفات ومعاندة، مـع فـصائل العمـل                  

ي الفلسطيني بما في ذلك حركة فتح، التي تتجه نحو األخذ بمبدأ النسبية الكاملة، ومع مؤسسات المجتمع المـدني،                   الوطن
  .التي تصر معظمها على قانون النسبية، او المختلط مناصفة بين نظام القوائم النسبية، ونظام الدوائر

ضائه وتتوافق مع الرئاسة في الطلب باعتماد نظام        والواقع ان المجلس التشريعي، الذي رفض مذكرة قدمها نحو ربع اع          
النسبية بشكل كامل، قد استهدف اشغال المؤسسات والمجتمع في قضايا الخالف بشأن طبيعة النظام االنتخابي فيما يؤدي                 
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كل ذلك الى استهالك المزيد من الوقت، وادخال الجميع ضمن آليات عمل تؤدي واقعياً مع مرور الوقت الـى تأجيـل                     
  .عد االنتخابات، وهو امر يبدو انه يستجيب لرغبات بعض القوى، التي تمتنع عن طرح الموضوع مباشرة وبوضوحمو

فبعد اقرار القانون بالقراءة الثالثة، سيتم رفعه الى الرئيس للمصادقة عليه، او رده للمجلس وهو االمر المـرجح، لكـن                    
قة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس االمر الذي يعني ان القـضية           اقراره مجدداً على نحو مختلف يتطلب الحصول على مواف        

  .دخلت حقل التعقيد
الخيارات المحدودة والصعبة، تضعنا امام ازمة، على الرئيس محمود عباس ان يقرر بشأنها ولكن ليس قبل نهاية الشهر                  

عشرين من هذا الشهر حيث يقابل      الحالي، اللهم اال اذا قطع برنامج زيارته، الذي سيصل به الى واشنطن في الثالث وال              
  .الرئيس بوش في السادس والعشرين منه

والحالة ان ثمة من يطالب الرئيس محمود عباس، بحل المجلس التشريعي، حتى تبقى االنتخابات في موعـدها، ولكـن                   
  .مسألة اي قانون يقر، تحتاج الى آليات واطر جديدة

بريري الذي يتميز به البعض، اقتراح يقول بامكانية اقرار نظام النسبية،           من المقترحات التي تشير الى ابداعية العقل الت       
  .مناصفة بين قوائم على مستوى الوطن كدائرة واحدة، وقوائم اخرى علي مستوى الدوائر

وثمة من تذرع بان تغيير عدد النواب، يقتضي تعديل القانون االساسي، االمر الذي يدخلنا في دوامة اخرى من دوامات                   
الك الوقت، فيما ذهب اخرون الستغالل قرار قوات االحتالل باغالق مكتبي لجنة االنتخابات في القدس وتوقيـف                 استه

موظفيها، بالقول ان القيادة الفلسطينية سبق ان قررت، بان االنتخابات لن تجر في حال منع الفلسطينيون في القدس من                   
  .المشاركة فيها

ان المجلس التشريعي الحالي قد جرى انتخابه على اساس اتفاقيات اوسلو، التـي             على ان اسوأ هذه الذرائع ما قيل عن         
تنص على فترة انتقالية لمدة ثالث سنوات، تنتهي بقيام الدولة الفلسطينية، ومعها تنتهي مدة المجلس الحالي، وطالما ان                  

  .سراع في اجراء االنتخاباتالدولة لم تقم، فالمرحلة االنتقالية ال تزال سارية، ولذلك ليس ثمة ما يبرر اال
والواقع انه ما كان هناك سبب يمنع حركة فتح، او اي فصيل او حتى المجلس التشريعي من الـذهاب مباشـرة الـى                       
  .موضوع تأجيل االنتخابات دون المرور في كل هذه الدوامات الصعبة والدهاليز التي تساهم في تعقيد العالقات الوطنية

  19/5/2005األيام الفلسطينية 
  

 ما وراء جدل التعجيل والتأجيل .. االنتخابات الفلسطينية
    محمد خالد األزعر  
الالفت، أن طبيعة القضية الفلسطينية التي ساقت إلى تغلغل أطراف كثيرة في العملية السياسية الفلسطينية، أدت بالتداعي                 

ا من موقف المعارضة في الشارع العـام        إلى انشغال هؤالء األطراف من عرب وعجم بانعكاسات قرار حماس وتحوله          
  . إلى مشارك في صلب النظام

والمثير أكثر أن حماس قد ال تكون في الوضعية الجديدة مجرد معارضة ، وإنما هناك ما يشي باحتمال استحواذها على                    
ـ        . قطاع كبير من السلطة التشريعية الفلسطينية برمتها       أي أن  .. صديقهاوعندئذ لن يمر قرار فلسطيني بدون بصمتها وت

حماس مؤهلة لالنتقال، بالقانون والنظام والشرعية الدستورية بعد الشرعيتين الشعبية والثوريـة، إلـى مكانـة أسـمى                  
  . لسيرورة ما يجرى على الصعيد الفلسطيني داخلياً وخارجياً

ياسية الفلـسطينية،   إلى ذلك، يتوقع خصوم حماس وأعداؤها أن تكون مشاركتها، كطرف أصيل وقوي في العملية الـس               
» اإلرهـاب «فالمشاركة تنفي صفة    . حائالً كبيراً بينهم وبين التحريض عليها ونبذها ومحاوالت استئصالها من األرض          

إذ كيف تتأتى هذه الصفة لمن يملك شرعية انتخابية ظاهرة سوف تحتجز له زهـاء نـصف      .. المزعومة بالقول والفعل  
  ر؟ قوة النظام الفلسطيني وفقا ألي تقدي

وليس من المبالغة القول إن محاوالت اقتناص حماس أو تعريضها للتجريح واللوم وموجات التهم سابقة التجهيز، بحسب                 
مواصفات النظام الدولي األميركي العتيد، ذلك ومثله كان أسهل بكثير على المتربصين بها، فلسطينياً وإسرائيلياً وعربياً                

  . االنتخابيةودولياً، قبل انضوائها تحت الشرعية 
وما محاولة إرجاء االنتخابات إال بعض مظاهر السعي واالستعداد لمواجهة استحقاقات مرحلة ما بعـد اكتـساب هـذه                   
  . الشرعية، هذا إن لم يكن الهدف هو إيجاد آلية أو مخرج الستبعاد حماس ودفعها إلى التراجع عن المشاركة من األصل

سطينياً وإقليمياً ودولياً، تظل عرضة للعزل وبالتداعي للتجفيـف والمالحقـة            ذلك ألن حماس المغردة خارج السرب فل      
بذرائع ال تنفد من جعبة التحالف الظاهر والمضمر بين قوى كثيرة، تقودها واشنطن دوليا، وتسعى تل أبيب إلى قيادتها                   

 إيقاعها فيها إلى رحاب االحتماء      وعليه فإن مما يدعو للغيظ فعال أن تقطع حماس دائرة العزل والحصار المراد            . إقليميا
  .. بصناديق االقتراع الفلسطينية

 وذلك في توقيت كادت فيه هذه الدائرة أن تكتمل بالضغط على دمشق وطهران وحزب اهللا، وبقية بؤر الممانعـة فـي                     
التيارات الـسياسية   ويقيننا أن التحالف إياه استبعد قرار حماس وفوجئ به تماما، اعتقاداً منه بأن              !عموم الشرق األوسط  

  . ذات المرجعية اإليديولوجية الصارمة
في غمرة السجال، قليال ما يستحضر خصوم حماس مطلب الديمقراطية ومقتضياتها، وكم يبدو مثيرا أن تكون حمـاس                  

هـذا مـع أن التيـار       . وأنصارها راهنا األكثر ترديدا لهذا المطلب وضرورة الوفاء به في خطاب االنتخابات العتيـدة             
  . اإلسالمي موصوف بعامة بأنه غير عاطف على الديمقراطية وإجراءاتها

ترى هل يفهم من ذلك أن الغيرة على التحول الديمقراطي ال تعدو عند البعض أكثر من كونها وسيلة لتحقيـق غايـات                      
  .ربما! سياسية ؟
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  19/5/2005البيان 
   

  لألزمة وكالم بوش عن السالم مطمئن جاًردني لن يكون مخرحل البرلمان األ: بد اهللا الثانيع: حوار
شدد العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، في حديث إلى الحياة على أن الشرق األوسط يقف عند مفترق طـرق يحـتم             

  .على دوله سلوك النهج المؤدي إلى االستقرار ومواجهة مشكالت البطالة والفقر والتوتر
ن، معتبرا أن التهديد بحل عسكري ضد منـشآتها النوويـة سـيجلب الخطـر               واشار إلى تحسن في العالقات مع إيرا      

.  األميركية ألن الفريقين لم يطلبا منه ذلك       -وأوضح أن األردن ال يلعب أي دور في معالجة األزمة السورية            . والمآسي
رئيس جورج بوش  وقال إن ما سمعه من ال     . ووصف عالقات بالده بالسعودية بأنها أفضل اليوم منها في أي وقت مضى           

وتحدث عن عالقته الخاصة بالرئيس الراحل رفيق الحريري وثقته بقـدرة اللبنـانيين علـى     . عن عملية السالم مطمئن   
  . مواجهة تحديات المرحلة

ما يجري في المنطقة هو عملية تغيير حقيقي، فما كان صالحا في الماضـي  : وعن الرحلة التي تجتازها المنطقة اجاب      
لقد شهدنا خالل السنتين الماضيتين تطورات هائلة في دول عدة، في العراق حيث ألول مـرة منـذ                  . ليوملم يعد كذلك ا   

خمسين عاما ينتخب العراقيون حكومتهم، وممثليهم في البرلمان، وفي فلـسطين جـرت انتخابـات ناجحـة، وعبـر                   
مازن الذي تبنى برنامجا ينسجم ورغبـة       الفلسطينيون عن رغبة حقيقية في التوجه نحو اإلصالح والسالم بانتخابهم أبو            

وفي لبنـان يـستعد اللبنـانيون إلجـراء         . الشعب الفلسطيني في التوصل إلى سالم ينهي حالة الفوضى ودوامة العنف          
  .نأمل بأن تجري بأجواء آمنة. انتخابات برلمانية جديدة نهاية الشهر الجاري

ا ما أدركناه نحن في األردن من قبل، وكل ما نسعى إليه هـو              أعتقد بان المنطقة مقبلة على عملية إصالح واسعة، وهذ        
تجذير عملية الديمقراطية وتسريع وتيرة اإلصالح وحث الناس على المشاركة الفاعلـة فـي عمليـة صـنع القـرار،                    

  .والمساهمة في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم
  ال عالقة مع التوطين

عتقد بأن توسيع قاعدة المشاركة السياسية وجعل الناس يقررون مستقبلهم          ال ا : اما عن التخوف الناتج عن االصالح قال        
المـسألة أن   . وال أرى بتاتا أي ربط بين اإلصالح والتـوطين        . االقتصادي والسياسي، يمكن أن تحدث شرخا اجتماعيا      

حـساب فئـات    هناك من ربط بين تشكيل الحكومة وإغفال مناطق جغرافية من التمثيل، على أنه تهميش لمناطق على                 
والتهميش ال يكـون بعـدم      . أنا من جهتي لن أقبل أبدا أن تهمش أي جهة أو فئة أو منطقة على حساب أخرى                . أخرى

علـى أيـة    . المشاركة في الحكومة أو بتعيين وزير من هذه المنطقة أو تلك، بل بعدم المشاركة في عملية صنع القرار                 
  .ة هو تمرين ديموقراطي تستوعبه ديموقراطيتناحال ما يجري من شد وجذب بين البرلمان والحكوم

أنا مقتنع تماما بأن اإلصالح ضروري وهام بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط، ويجـب أن              : وعن دوافع االصالح اجاب     
بالنسبة لنـا فـي األردن بـدأنا عمليـة          . نغتنم الفرص ونتقدم إلى األمام، اإلصالح ال يعني التخلي عن ثوابتنا الوطنية           

اركة السياسية، أي اإلصالح، قبل أن يتم الترويج له بالمفهوم الحالي في الغرب وفي الواليـات المتحـدة بـشكل                    المش
واليوم، إن ما نسعى إليه هو تسريع وتيـرة اإلصـالح الـسياسي             . خاص، نستطيع القول أننا كنا الرواد في اإلصالح       

مساواة واالنفتاح االقتصادي واحترام حرية الرأي والرأي       نحن نريد إصالحا يحقق العدالة وال     . واالقتصادي واالجتماعي 
نريد أن نبني مستقبال للشباب وإطالق طاقاتهم اإلبداعية وإيجاد فـرص           . األخر واحترام حقوق اإلنسان وتمكين المرأة     

  فهل هذه األمور تدعو إلى القلق؟. العمل لهم وإشراكهم في صنع المستقبل
  األجندة الوطنية
أهم ما يميز هذه األجندة أن أعضاء اللجنة واللجان المتفرعـة           : زات ومكونات األجندة الوطنية فقد بين       وبالنسبة لمرتك 

عنها، والذين يقدر عددهم بأكثر من مئتي شخص، روعي في اختيارهم أن يكونوا ممثلين لكافة مكونات المجتمع المدني                  
  . القطاع الخاص، وتيارات تمثل اليمين والوسط واليساروقواه السياسية، فتجد فيها أعضاء من النقابات واألحزاب ومن

خطتنا إلعادة النظر في التقسيمات اإلدارية تصب في عملية توسيع قاعـدة          : واشار الى أساس فكرة تقسيم االردن مبينا        
حتياجـات  ومن خالل لقاءاتي مع ممثلي المحافظات وزياراتي للمناطق النائية أدركت أن التخطيط ال            . المشاركة الشعبية 

هذه المناطق ال يمكن أن يقتصر على الخطط التي تضعها الوزارات في العاصمة، بل يجب أن يشترك في صياغة هذه                    
الخطط الناس الذين يعرفون احتياجات مناطقهم ولديهم القدرة على المساهمة في التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها على                 

ت فكرة التقسيمات اإلدارية، وهناك لجنة اآلن تعكف على دراسة واقع هـذه             من هذا المنطلق كان   . كافة شرائح المجتمع  
  .التقسيمات لتحدد ما هو األنسب الذي يمكن أن يخدم األردن ويحقق الفائدة للجميع

  19/5/2005الحياة 
  

  تعذيب من دون آثار تحت سقف القانون: التحقيق العسكري اإلسرائيلي
، ويمنع بموجبه ممارسة اساليب التعذيب      1999ادر عن محكمة العدل العليا في عام        للتحايل على القرار اإلسرائيلي الص    

ومنذ اكثر من سنة، وبالتحديد عندما بدأت األجهزة األمنية تتحدث عن مالحقة المطلوبين             . عند التحقيق مع الفلسطينيين   
يق مع هذا الـصنف مـن المعتقلـين         الذي وصفتهم بـ القنبلة الموقوتة، قرر الشاباك استخدام اساليب خاصة من التحق           

الفلسطينيين كوسيلة ال تدخل في باب االعتداء الجسدي الذي يمكن ان يترك اثراً ويوصـل المحققـين الـى المـساءلة                     
وهي اساليب تلزم الفلسطيني المعتقل بـ االعتراف بالمعلومات الكاملة والدقيقة لتوصلهم الى بقية القنابل              . والمحاكمات

ى آخر تحقيق إلبطال مفعول القنابل الموقوتة واتفق على تسميتها بـ التحقيق العسكري والـذي يـشمل                 بمعن. الموقوتة
  :اساليب تعذيب عدة منها



 28

المحقق يجلـس خلفـه     . يجلس الفلسطيني على كرسي من دون ظهر وتكون يداه ورجاله مكبلة الى الخلف            :  الموزة -
  . لتصبح وضعيته شبيهة بشكل الموزة45ويمسكه من يديه ويشد بالظهر الى األسفل بدرجة 

يضع المحقق رأس المعتقل علـى  . المعتقل يقف الى جانب الحائط وعيناه معصوبتان، يداه ورجاله مكبلتان:  الحصان -
  .الحائط ويلزمه بطي ركبتيه ويبقى على وضعه حتى يقع، فينهالون عليه بالضرب ثم يعيدونه الى وضعيته األولى

 ورجاله على شكل رقم     7 في سقف الغرفة وأحد جدرانها ويتم شبح المعتقل، يداه على شكل رقم              تعليق حلقات :  الشبح -
  . ويبقى على وضعه ساعات طويلة تتخللها اعتداءات8
تكبل يدا المعتقل الى الخلـف وتـربط بقطعـة         . يتم تثبيت كرسي من دون ظهر بقطعة حديد طويلة        :  الكرسي الثابت  -

ريك الجسم في شكل يؤدي الى ألم في اليدين والظهر او يأمر المعتقل بالقيام بتمارين رياضية                الحديد ثم يبدأ المحقق بتح    
  .بإعادة ظهره الى الخلف ثم الى األمام

وفيها يتم تكبيل يدي المعتقل بقيدين في كل يد، احدهما عند الرسخ والثاني عند الكـوع ويقـوم                  :  التكبيل المضاعف  -
  .نتفخ األصابع وعندها يضغط على األصبع بشدةالمحقق بشد القيود بقوة حتى ت

شكاوى المعتقلين تؤكد ممارسة الضرب خالل اساليب التعذيب المذكورة ومنعهم من النوم ساعات طويلـة وتعرضـهم                 
  .للبرد الشديد او الحر الشديد، وفوق هذا كله التعرية التي مارسها المحققون كواحدة من اكثر اساليب التعذيب النفسية

ألساليب، غير المعروفة بعد لجميع المعتقلي، مورست على ما ال يقل عن ثالثين معتقالً فلسطينياً في الشهور الستة                  هذه ا 
  . الماضية وأبلغهم المحققون في شكل واضح ان ما يمرون به هو تحقيق عسكري يوصلهم في النهاية الى االعتراف

 تجاههم يرفض الشاباك االعتراف بممارسة اساليب تعذيب        وعند الحديث عن ظروف األسرى القاسية وأساليب التعذيب       
قاسية ويؤكد ان من يجري التحقيقات محققون واعون للقانون وما يمارسونه من اساليب تحقيق ال تخرج عـن اإلطـار      

ويعترف بتسمية التحقيق العسكري والتي هي انجح الوسائل التي وضعت حداً لتنفيذ العمليات ضـد اهـداف                 . القانوني
  .رائيليةاس

بهذا المفهوم اعطى الشاباك الشرعية لتحقيقه العسكري تجاه القنابل الموقوتة ويتفاخر بنجاحه بتحقيق اهدافه من التحقيق                
وبعد اعتقال رئيس الجناح العسكري لحركة حماس في الخليل، عماد قواسمي، تمكنا            . من تشرين األول اكتوبر الماضي    

ظيمات مسلحة، بينهم من كان يستعد لتنفيذ عمليات وهناك من كانت مهمته تزويد              ناشط فلسطيني من تن    400من اعتقال   
قال ممثل الشاباك وهـو يبـرر اسـتعمال اسـاليب           » باعتقال هؤالء منعنا العشرات من العمليات االنتحارية      . األسلحة
  .التحقيق

تابع اوضاع التحقيق في الـشرطة      وفي شهادات قدمها اسرى اطلق سراحهم لـ اللجنة ضد التعذيب ، حركة اسرائيلية ت             
واالستخبارات في اسرائيل، تحدث هؤالء عن تعذيب يسبب حاالت انهيار وحاالت مرضية لألسرى، وأكثر من معتقل                

  .تحدث عن شعوره باقتراب الموت منه بعد ممارسة هذه األساليب
  19/5/2005الحياة 

  
  :كاريكاتير
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